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ފް ޓޫރިޒަމްނިސްޓްރީ އޮމި  
 ޖެ    މާލެ،ދިވެހިރާއް     

 

 
! ފަރާްތ ބައްލަވާލައްވާއަނެއް !އަނެއް ފަރާްތ ބައްލަވާލައްވާ  !އަނެއް ފަރާްތ ބައްލަވާލައްވާ   

 ޗުއްޓީއަށް އެދޭ ފޯމް   ގުޅިގެން   ހާލަތާއި   ޚާއްސަ 
  

 ސަމާލުކަމަށް 

 ނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން ޚާއްސަ ޗުއްޓީއަކަށް އެދުމަށެވެ. ޚާއްސަ ހާލަތާ ގުޅިގެން، ކަމާވެފައިވާ އިން ދި 19-ޑް ބޭނުންކުރާނީ، ކޮވިމި ފޯމު .1
 މުންނެވެ. ލިބުޒަފަކަށް  ނީ ޗުއްޓީ ޗިޓް އެމުވައްލަންވާކަމަށް ބަ ހަމަޖެހުނުޗުއްޓީ  .2
   ށަހަޅަންވާނެއެވެ." ހުށް ނުކުންނައިރު ހުށަހަޅާ ފޯމްޚާއްސަ ޗުއްޓީއަށް ފަހު އެނބުރި މަސައްކަތަޚާއްސަ ޗުއްޓީއަށް ފަހު މަސައްކަތަށް ނުކުންނައިރު " .3

 

 މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު 
  ރެކޯޑް ކާޑު ނަންބަރ   ން ފުރިހަމަ ނަ 

  ބަރ އައިޑީ ކާޑު ނަން   އެޑްރެސް 

  ސެކްޝަން/ ޔުނިޓް   މަޤާމް 

 

   ދޭ ސަބަބު  އެ އަށް ޗުއްޓީ ސަ  އްޚާ 
 ހިުތގެ ބަލިަތއް ❑

 ހިަމނައިގެން މުސާރަ ލިބޭގޮތަށްބަންދު ދުވަސްތައް 

 ގެ ބަލިަތއްފުއްޕާމޭ ❑

 ހިަމނައިގެން މުސާރަ ލިބޭގޮތަށްބަންދު ދުވަސްތައް 
    ބަލި ންސަރުކެ ❑

 ރަ ލިބޭގޮތަށްހިަމނައިގެން މުސާބަންދު ދުވަސްތައް 
 ހަކުރު ބަލި ❑

  ލިބޭގޮތަށްްނ ުމސާރަހިަމނައިގެބަންދު ދުވަސްތައް     
 އުން ްށ ދިލޭމައްޗަ ❑

 ހިަމނައިގެްނ ުމސާރަ ލިބޭގޮތަށްބަންދު ދުވަސްތައް     
  މުވައްޒަފުމާބަނޑު  ❑

 ހިަމނައިގެން މުސާރަ ލިބޭގޮތަށްބަންދު ދުވަސްތައް 

      އުމުރު ދޮީށ ްށ ވުރެއަހަރަ 55 ❑

 ހިަމނައިގެން މުސާރަ ލިބޭގޮތަށްބަންދު ދުވަސްތައް 

 ނިހެން ހެއެ ❑
 .......................................................................... 

 ހިަމނައިގެން މުސާރަ ލިބޭގޮތަށްބަންދު ދުވަސްތައް 

 : ނިމޭ ތާރީޚު  : ފެށޭ ތާރީޚު  : ޗުއްޓީ ބޭނުންވާ މުއްދަތު 

 
 ަމސައްކަތް ޭގަގއި ހުރެ ކުާރނެ އޮފީސް ީޓގައި އްޗު ޚާްއސަ

 ސުޕަރވައިޒަރ  ސޮއި  މަސައްކަތް  #
ސުޕަރވައިޒަރގެ  

 ސޮއި 
މަސައްކަތް ނިންމާ  

 ތާރީޚް 

01      

02      

03      

04      

05      

 
 

 މަޢުޫލމާތު މުަވްއޒަފެްއެގ  ހުންނަ މަަސއްކަތާއި ޙަާވުލެވ އެހެނިހެން ދުަވްސވަރު  ޗުއްީޓގައި ހުްނނަ ޚާްއސަ
 ތާރީޚް  ސޮއި  ޙަވާލުވާ މުވައްޒަފު  މަސައްކަތް  #

01     

02     

03     

04     

05     



 

 

 

 މުޢާސަލާތުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 
  މޯބައިލް ނަންބަރ   ފޯން ނަންބަރ 

  އީމެއިލް އެޑްރެސް 

 

 އިގުރާރު 

ކޮށްފައިވާ މަީތގައި ބަޔާންގަނޑު ދީފައިވާ މަޢުލޫމާެތވެ. ޅުތަކީ އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއްނެިތ އަދު މަޢުލޫމާެތވެ. އަދި އެމަޢުލޫމާއިބެހޭ ެތމަީތގައި އެވަނީ އަޅުގަނޑާ
މަސައްކަްތަތއް ން އެހެނިހެ ކުރިއަްށގެންދަން ހުރިަތއް ކުރުމަްށ ަތއްޔާރުވެހުރެ، ގޭގައި ހުރެގެން ކުރެވޭނެ އޮފީސް މަސައްކަަަްތ ހުރީޗުއްޓީގައި އަޅުގަނޑު 

ނުކުރެވިއްޖެ   ން އަޅުގަނޑުގެ އިޙްމާލު ކުރިއަްށގެންދަން ހުރިމަސައްކަްތަތއް ހަވާލުވެ، ނެގުމުގެ ކުރިންޗުއްޓީ  އަދި  ްށ ޙަވާލުކުރުމަްށ ފަހުއެވެ.އެހެން މުވައްޒަފަކަ
  އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަން ގަބޫލުކުރަމެވެ.ްށމައްޗަ އަޅުގަނޑުގެ  ނުގެންދެވިއްޖެ ނަމަ، ކުރިއަްށ ޒުރެއް ނެިތބޫލު އުމަޤް ނަމަ ނުވަަތ

  ނަން 
 : ސޮއި 

  މަޤާމް 
 

 ގެ ހުއްދަ  ޒިންމާދާރުވެރިޔާ 
 : ސޮއި   ނަން 

 ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ ހުއްދަ  
 : ސޮއި   ނަން 

 އެދެން. ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުން  އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތަށް  
 
 

 

 ފޯމް ބަލައިގަތް 
   : ގެ ނަން މުވައްޒަފު 

   މަޤާމް:  ސޮއި: 

 ގަޑި:    : ތާރީޚް 

 



 
c 

 ރިޒަމްޓޫ އޮފްމިނިސްޓްރީ 
             ދިވެހިރާއްޖެ  ، މާލެ        

 
 

 ށް ނުކުންނައިރު ހުށަހަޅާ ފޯމް ޚާއްސަ ޗުއްޓީއަށް ފަހު އެނބުރި މަސައްކަތަ 
 

 މުވައްޒަފު ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ބައި 
   :ތާރީޚު ނިމުނު    :ތާރީޚުފެށި 
 މަޢުލޫމާތު:  ގެ ކު ތަތްސައްކަމަ ކުރި  ރު އިހުރިގައި ޗުއްޓީ ޚާއްސަ

 

 ރާރު:އިޤު  ޒަފުގެމުވައް މުވައްޒަފުގެ ނަން:  
ޢުލޫމާތެވެ. އަދި އެމަޢުލޫމާތަކީ އެއްވެސް  މަތީގައި އެވަނީ އަޅުގަނޑާބެހޭ ތެދު މަ

ގެ ޗުއްޓީގައި ޚާއްސަ ހާލަތު މަޖްބޫރުކަމެއްނެތި އަޅުގަނޑު ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ.
ގެ  ނަމަ، އަޅުގަނޑު ން ކަމަށް ވެއްޖެގަނޑު ބަލިވެގެން ނޫޅުއަ  އަޅުގަނޑު ހުރީ

 ބޫލުކުރަމެވެ. ކަން އަޅުގަނޑު ގަޅޭނެފިޔަވަޅު އެ  މައްޗަށް އިޞްލާޙީ

 ރެސް:  އެޑް
 : މަޤާމު
 ސޮއި:

 ސުޕަވައިޒަރ ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭބައި 

 މަޤާމު: ސުޕަވައިޒަރުގެ ނަން: 

 : ސުޕަވައިޒަރުގެ ސޮއި ޑިވިޜަން / ސެކްޝަން:  

 :ތާރީޚު ޔުނިޓް: 

 ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ހުއްދަ 
 :ޚުތާރީ :ސޮއި :ނަން

 ަޕރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ ހުއްދަ 
 :ޚުތާރީ :ސޮއި 

 ރާ އިދާރާއިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ބައި މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކު
 ފޯމް ބަލާގަތް:  އަށްއިދާރާ

 ން: މުވައްޒަފުގެ ނަ
 ގަޑި: މު:މަޤާ

 :ތާރީޚު ސޮއި:
 ރުޝާދު:އި

ޕަރމަނަންޓް ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް،  މުވައްޒަފު މިޗުއްޓީގައި ހުރުމަށްފަހު މުވައްޒަފު މަސައްކަތަށް ނުކުންނަ ދުވަހު،  ޙާއްސަ ހާލަތުގެ

ހީ  ސިއް އަދި  ވާނެއެވެ. ވާލުކުރަންހަ ޔަށްަބހިއުމަން ރިސޯސްއާ ެބހޭހޯދައި، މަސައްކަތު ވަގުތު ނިމުމުގެ ކުރިން ސޮއި ގެ ސެކްރެޓަރީ

  އެވެ.ޅަންވާނެ ަަހުށަހަ ންގުޅޭ ލިޔުލަތާހާ

 



 
 

 

 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 

ދިވެހިރާއްޖެ  ،މާލެ  

 

 ޚިދ މަތް ދިނ މ ގައި ގެންގ ޅޭނެ އ ޞޫލ ތައް ރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އިން  " އާއި ގ ޅިގެން މިނިސްޓް 19- "ކޮވިޑ  

 ތަޢާރަފް   1.0

" ރޯގާ ފެތ ރ ން ކ ޑަކ ރ މަށާއި، 19-ދ ނިޔޭގައި މިހާރ  ހަލ ވިކަމާއިއެކ  ފެތ ރެމ ންދާ "ކޮވިޑް
ޚަރަދ ތައް ކ ޑަކ ރ މަށާއި، މ ވައްޒަފ ންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި  ސަރ ކާރ ގެ ހިންގ މ ގެ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އިން ޯފރ ކޮށްދެމ ންދާ ޚިދ މަތްތައް މެދ ނ ކެނޑި ފޯރ ކޮށް ދިނ މަށް 
ދެވޭނެ އިންތިޒާމް  ޭބނ ންވާ އެންމެ މަދ  މ ވައްޒަފ ން ނެރެގެން ޚިދ މަތް

މި ަބއްޔާއި ގ ޅިގެން ޤާއިމްކ ރެވޭ ، ދ މަތްތައް ފާހަގަކޮށް އެފަދަ ޚި އްޓަކައި،ހަމަޖެއްސ މަ
މިންގަނޑ ތަކެއް ފޯރ ކޮށްދެވޭން ގޮތް ަބޔާންކޮށް  އެލަރޓް ލެވެލް ތަކ ގައި ޚިދ މަތް

 އެކ ލަވާލ މެވެ.

 މަޤްސަދ  

ހޯއްދަާވ ފަރާތްތަކާއި މިނިސްޓްރީގެ ހ ރިހާ މ ވައްޒަފ ންވެސް މި  މިނިސްޓްރީން ޚިދ މަތް
 އ ޞޫލ ތަކާއި މިންގަނޑ ތައް ހިަފހައްޓަންވާނެއެވެ. 

 

 ސްކޯޕް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ގެ ހ ރިހާ މ ވައްޒަފ ން މި ޕްރޮސީޖަރގައިވާ އ ސޫލ ތަކާއި 
އި އެއްގޮތައް މިނިސްޓްރީގެ މިންގަނޑ ތަކަށް އަމަލ ކ ރަންޖެޭހނެއެވެ. މިޕްރޮސީޖަރ އާ

 ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާރޓްމަންޓ ންނެވެ ޚިދ މަތްތައް ހިންގާނީ 

 ޒިންމާ އާއި ހިންގ ން 

 

   ގޮތް: ލ  ކ ރާނެ ތ މ ގައި އަމަ މިނިސްޓްރީ އަށް ވަދެނިކ    2.0

ފިންގަރޕްރިންޓް ޭބނ ންކ ރާނަމަ، އައ ޓް ކ ރ މ ގައި ކާޑ  ބޭނ ންކ ރ ން. -އިން އަދި ސައިން-މ ވައްޒަފ ން ސައިން •

 ފިންގަރޕްރިންޓް މެޝިން ޭބނ ްނ ކ ރ މ ގެ ކ ރިންނާއި ފަހ ން ވެސް ސެނިޓައިޒަރ ބޭނ ންކ ރ ން.

ބޭނ ން ކ ރ ން. އަދި އެއްވެސް   އަންގިއަދި  ތިޭބ މ ވައްޒަފ ން ޭފސްމާސްކ ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް ޕްޝަނ ގައި ޚިދ މަތް ސެރި •

 ރ ން.ލިޔެކިޔ މަކާ ޙަވާލ ވެއްޖެނަމަ، އެއަށް ފަހ  ހޭންޑް ސެނިޓައިޒަރ ބޭނ ން ކ 

އަދި ޓިޝޫ   އް ބޭނ ންކ ރ މަށް ސެނިަޓއިޒަރޭބރ ން އަންނަ ަފރާތްތަ، ދެވޭ ހާލަތްތަކ ގައިކައ ންޓަރ ން ޚިދ މަތް  •

 .ހ ރ ންފަސޭހަކަމާއެކ  ލިެބން

 



 
 

 އަމަލ ކ ރަންޖެހޭ ގޮތް:  މާލ ކަންދޭންވީ / މ ވައްޒަފ ން ސަ   ގައި ކެއިންބ އިމ    3.0

 ކާބޯތަކެތި ޭބރ ން ެގނައ މާއި ޭބނ ންކ ރ މ ގައި  ސާފ ތާހިރ ކަމަށް އިތ ރަށް ސަމާލ ކަންދިނ ން  •

 ކާބޯތަކެތި ޭބނ ން ކ ރ މ ގެ ކ ރިން ހޫނ ކ ރ ން ނ ވަތަ މައިކްރޯވޭވްކ ރ ންގެއިން ތައްޔާރ ކޮށްގެން ގެންނަ  •

އޮފީހ ން ޭބރަށް ކާންދިއ ން މަދ ކ ރ ން އަދި އޮފީހ ން ޭބރަށް ިދޔަނަމަވެސް، އޮފީހަށް އެނބ ރި އައ މާއެކ    •

 އޮފީހަށް ވަދެ ނިކ މެ އ ޅ މ ގެ ޤަވާއިދަށް އަމަލ ކ ރ ން

 ގޮަތށް ކެއ ން ނ ޭބއްވ ން އޮފީހ ގައި އެންމެން ަބއިވެރިވާ •

 ކެއ މ ގެ ކ ރިންނާއި ފަހ ން ސައިބޯނިލައިގެން ރަނގަޅަށް އަތްދޮވ ން •

 

 ރަސްމީ ގަޑި ނިމ ނ ނަމަވެސް މ ވައްޒަފ ން ސަމާލ ކަންދޭންވީ ކަންތައްތައް:    4.0

 ގިނަ މީހ ން އެއްވެ އ ޅޭ ސަރަހައްދ ތަކަށް ދިއ ން މަދ ކ ރ ން ނ ަވތަ ނ ދިއ ން.  •

 .ކޮންމެހެން ދަތ ރ ކ ރަން ޖެހިގެްނ މެނ ވީ އެއްރަށ ން އަނެއްރަށަށް ދަތ ރ ނ ކ ރ ން •

 ޕަްބލިކް ޓްރާންސްޕޯޓ  ބޭނ ންކ ރ ން މަދ ކ ރ ން ނ ވަތަ ޭބނ ން ނ ކ ރ ން. •

 

 ސްޓޮކް / އިންވެންޓްރީ ބެލެހެއްޓ ން ޕްރޮކިއ މަންޓް /   5.0

ވާ ޕްރްކިއ މަްނޓް ލިސްޓެއް މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް ެއންމެ އެކަށޭނެ ޮގތައް ހިންގ ަމށް ކޮންމެހެން ޭބނ ން •

 އެތަކެތި ދ ރާލާ ހޯދ ން ، ހަދާ

 ހަމަކ ރ ން ދާސްޓޮކް އަދި އިންވެންޓްރީ ހަ •

 ޒަފ ން ކަނޑައަޅާ ތަމްރީން ދިނ ން މ ވައް 2އިންވެންޓްރީ / ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓ މަށް  •

 

 ރެނޮވޭޝަން މަސައްކަތްތައް އޮފީހ ގެ   6.0

 އްކަތް ވަގ ތީގޮތ ން މެދ ކަނޑާލ ން.ރަތް އެލަރޓް ލެވެލްގައި މި މަސަ •

 



 
 

  ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް  7.0

 މ ވައްޒަފ ން  މަދ  ެއންމެ ޭބނ ންވާ ދިނ މަށް ެމދ ނ ކެނޑި ޚިދ މަތްތައް ދޭންޖެހޭ ކޮންމެހެން ރައްޔިތ ންނަށް ސަރ ކާރ ން

 .ހަމަޖެއްސ ން މަތިން ޮގތްތަކ ގެ އަންނަނިވި އިންތިޒާމ  ދެވޭނެ ޚިދ މަތް ނެރެގެން މަސައްކަތަށް

 

 ހިދ މަތްދޭނެ މ ވައްޒަފ ން 

  3މިނިސްޓްރީން ދެމ ންގެނދާ ޚިދ މަތް މެދ ނ ކެނޑި ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް މ ވައްޒަފ ން ، ޚާއްސަ ހާލާތައް ރިޔާއަތްކޮށް •

 .ހާއްސަ ޓާސްކް ފޯރސްއެއް އެކ ލަވާލ ން(  އަދި މި ހާލަތައް  A, B, Cގ ރޫޕް:  ލ ން )ކަށް ަބހާގްރޫޕްއަ

 މައްސަލަ ބަލައިގަތ މާއި ޖަވާބ ދިނ ން  މާއި ހ ށަހަޅާކިޔ ލިޔެ •

 މިނިސްޓްރީން ޖަވާބ ދޭނީލައިގަނެ  ހ. އާއްމ  ފަރާތްތަކ ންނާއި ކ ންފ ނިތަކ ން ފޮނ ވާ ލިޔެކިޔ ން މިނިސްޓްރީ އަށް ަބ

info@tourism.gov.mv  ީމެއިލް މެދ ވެރިކޮށެވެ.-އ 

 ޕޯރޓަލް މެދ ވެރިކޮށެވެ. GEMSށ. ދައ ލަތ ގެ އިދާރާތަކ ން ފޮނ ވާ ލިޔެކިޔ ން ަބލައިގަނެ ޖަވާބ ޭދނީ 

އާއި ގ ޅ އްވައިގެން      3022200ހާލާތްތަކ ގައި މިނިސްޓްރީގެ ފޯނ  ނަންަބރނ. ޑިޖިޓަލްކޮށް އީ.މެއިލ ން ނ ފޮނ ވޭ  

 ތަކެތި/ ލިޔ ން ަބލައިގަތ މ ގެ ިއންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާނެއެވެ.

 މިނިސްޓްރީގެ ރިސެޕްޝަންގެ ޚިދ މަތް ހ އްޓާލ ން ރަތް އެލަރޓްގައި ރ. 

 

 ޢާންމ  ސާފ ތާހިރ ކަން  8.0

 މަސައްކަތްކ ރާ ތަން ސާފ ތަހިރ ކޮށް ބެހެއްޓ ން: އޮފީހ ގައި   .1

މަސައްކަތް ކ ރާ ކޮމްޕިއ ޓަރ ސިސްޓަމާއެކ  ބޭނ ންކ ރާ މައ ސްއާއި ކީޯބޑ  އަދި މޭޒ މަތި ރަނގަޅަށް  .1.1

 ފޮހެ ސާފ ކ ރ ން.

ވެސް ހެނދ ނާއި މެންދ ރ  އޮފީސްތެރެއާއި އޮފީހ ގައި ސަޕޯޓް ސްޓާފ ން، ކޮންމެދ ވެއްގާ އޮފީހ ގެ .1.2

ފ ން މަސައްކަތް ކ ރަންތިބޭތަނާއި ފާޚާނަތައް ސާފ ކ ރ ން. އަދި ތަޅ ތައް ސެނިޓައިޒް ކ ރ ްނ މ ވައްޒަ

 ( : ކޮންމެ ގަޑިއަކ  އެއްފަހަރ )ސާފ ކ ރާނެ ވަގ ތ 

mailto:info@tourism.gov.mv


 
 

 އޮފީހ ގައި ހ ޅ ވާފައި ެބހެއްޓޭފަަދ ދޮރ ތައް އެދ ވަހެއްގެ އޮފީސް ނިމެންދެން ހ ޅ ވާފައި ެބހެްއޓ ން. .1.3

 .ތަޅ ތަކ ގައި އަތްލައިފިނަަމ އަތް ރަނގަޅަށް ސެނިޓައިޒް ކ ރ ންދޮރ ގެ  .1.4

 

 ވާ ފަރާތްތަކާއި އެކ  އަމަލ  ކ ރެވޭނެ އ ސޫލ : ލާމާތްތައް / ބައްޔަށް ޕޮސިޓިވް  އަ   ބަލީގެ  9.0

މ ވައްޒަފެއްގެ ަބލި ހާލަތ  ހ ރިގޮތ ން ނ ވަތަ އެ މ ވައްޒަފަކ  ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތ ގެ ާބވަތ ން، މަސައްކަތަށް ނ ނިކ މެ 

ގޭގައި މަޑ ކ ރ މަށް އެ އިދާރާއެއްގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ނ ވަތަ ޒިންމާދާރ ވެރިޔާ އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން، ެއ 

  30) ފ ރ ޞަތ ދިނ މ ގެ ގޮތ ން މ ސާރައާ އިނާޔަތްތައް ލިޭބގޮތަށް ޚާއްސަ ޗ އްޓީއެއް މ ވައްޒަފަކ  ގޭގައި ހ ރ މ ގެ 

 ހަމަޖައްސައިދިނ ންދ ވަސް( 

 

 ޚާއްސަ ޗ އްޓީ ހަމަޖެއްސޭނެ ފަރާތްތަކާއި ހާލަތްތައް :  •

ށް ދިއ ން ފަދަ  ލޭ މައްޗަ ،ހަކ ރ  ަބއްޔާއި ،ކެންސަރ  ަބއްޔާއި ،ފ އްޕާމޭގެ ަބލިަބއްޔާއި ،ހިތ ގެ ަބލިަބއްޔާއިހ. 

 .ބަލިތައް ހ ްނނަ މ ވައްޒަފ ން

އަހަރަށް ވ ރެ ދޮށީ އ މ ރ ގެ މ ވައްޒަފ ންގެ ތެރެއިން ަބލި ހާލަތ  ހ ރި ގޮތ ން މަސައްކަތަށް  55އ މ ރ ން ށ. 

 ނ ކ ތ ން ރަނގަޅ  ނޫންކަމަށް ަޕރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ނ ވަތަ ޒިންމާދާރ ވެރިޔާ ކަނޑައަޅާ މ ވައްޒަފ ން

 މާަބނޑ  މ ވައްޒަފ ންނަށް ނ.

ދަފ ސް ރޯގާއާއި ހ ން އައ ން ފަދަ އަލާމާތްތައް ހ ރި ކަމަށް ފެންނަ މ ވައްޒަފ ންނަށް ޚާއްސަ ޗ އްޓީއެއް  ރ. އަރި

 .  ފަރާތްތައްޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ނ ވަތަ ޒިންމާދާރ ވެރިޔާ ހަމަޖައްސައި ދޭ 

 

 މ ވައްޒަފ ގައި ހ ރިކަން ފާހަގަވ ން ބަލީގެ އަލާމާތްތައް    19- ކޮވިޑް  •



 
 

" ގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ހ ރިކަން ފާހަގަކ ރެވިގެން، މ ވައްޒަފ  އެ ކަން ސަރ ކާރ ގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކަށް  19- " ކޮވިޑް 

 އަންގަންދެން،  އެންގ މ ން، އެ މ ވައްޒަފަކ  އާންމ ންގެ ތެރެއަށް ނ ކ މެ އ ޅ ން ރައްކާތެރިކަމަށް އެ އިދާރާއަކ ން މ ވައްޒަފަށް 

އެ މ ވައްޒަފަކަށް މަސައްކަތަށް ނ ނިކ މެ ހ ރ މ ގެ ފ ރ ޞަތ ދިނ މ ގެ ގޮތ ން މ ސާރައާ އިނާޔަތްތައް ލިބޭގޮތަށް ޚާއްޞަ ޗ އްޓީއެއް  

 ހަމަޖައްސައިދިނ ން. 

  

އަންގައިފިކަމ ގައި ވާނަަމ އަކ ން މ ވައްޒަފަކަށް ެބހޭ ިއދާރާ.މި ަބއްޔަށް ޝައްކ ކ ރެވޭ އަލާމާތްތަކެއް ހ ރިކަމަށް ކަމ1ާ

 އެޗްއާރ ސެކްޝަނަށް ކަމާގ ޅ ންހ ރި ލިޔެކިޔ ންތަކާއި އެކ  ލަސްނ ކޮށް އެންގ ން 

 ނ ކޮށް ހ ށަހެޅ ން.ސައްކަތް ކ ރާ އިދާރާ އަށް ލަސްމ ވައްޒަފ  މަ ،. ކަމާ ެބހޭ އިދާރާ އިން ދެއްވާ އިރ ޝާދެއ2ް

 . މ ވައްޒަފަށް "ޚާއްސަ ޗ އްޓީ ހަމަޖެއްސި ކަމ ގެ ލިޔ ން" އިދާރާ އިން މ ވައްޒަފާ ހަވާލ ކ ރ ން. 3

މ ވައްޒަފ   ،. ޢާއްމ ންގެ ތެރެއަށް ނ ކ މެ އ ޅ ން ރައްކާތެރިކަމަށް ކަމާ ެބހޭ އިދާރާއިން މ ވައްޒަފަށް އެންގ މ ނ4ް

 އެނބ ރި މަސައްކަތަށް ނ ކ ންނައިރ  ހ ށަހަޅާ ފޯމް" މަސައްކަތަށް ނ ކ ތ ން، އަދި "ޚާއްސަ ޗ އްޓީއަށް ފަހ 

 އިދާރާއަށް ހ ށަހެޅ ން.

 

 ސިއްޚީ އެކިއެކި މައްސަލަ ހ ންނަ ފަރާތްތަކާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

އޮފީހ ގެ ތެރޭގައި ހަމަަޖއްސަންޖެހޭ   ،އް އޮފީހ ގެ ތެރެއިން ފެނިާދނެކަމަށްފަރާތެ  ހ ރި  އަލާމާތްތައް  ގެ"  19-ކޮވިޑް" •

 އެންމެހާ އިންތިޒާމ ތައް އަންަނިނވި ގޮތ ގެ މަތިން ހަމަޖައްސާފައި ހ ރ ން:

o   އަލާމާތްތައް ހ ިރ ފަރާތެއް ޮއފީހ ގެ ތެރެއިން ފެނިއްޖެ ިހނެދއްގައި އެފަރާތާއި މ ވައްޒަފ ންާނއި ހެލްތ .

ކައި ކޮންމެ އިދާރާއެއްގައި "ފްލޫ މެނޭޖަރ" އެއް  ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއާ މ ޢާމަލާތް ކ ރ މަށްޓަ

 ކަނޑައެޅ ން.

o  .ްއިދާރާ ތަކ ގައި އެކަހެރިކޮށް ެބހެއްޓޭނެ ކޮޓަރި )ކޮންޓެިއންމަންްޓ ރޫމް( އެއް ކަނޑައެޅ ނ . 



 
 

o  ްމިވައިރަސްގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ފެންނަ ނަމަ ނ ވަތަ ޝައްކ  ކ ރެވޭނަމަ، އިދާރާގެ އެކަހެރިކޮށ .

 އަދި ހެލްތ  ޕްރޮޓެްކޝަން އެޖެންސީއަށް އެންގ ން. ،ޓަރިއަށް އެފަރާތެއް ެގންދިއ ންެބހެއްޓޭ ކޮ

o .ްއަލާމާތްތައް ހ ރިކަމަށް ފާހަގަކ ރެވޭ ފަރާތާ ަބއްދަލ ވެފައިވާ ފަރާތްތަކ ގެ މަޢ ލޫމާތ  އެއްކ ރ ނ . 

 

 އްޔަތ  ލި ހިއ މަން ރިސޯސަސް ސެކްޝަން ގެ މަސްއޫ  10.0

 ތައްޔާރ ކ ރ ންޒަފ ންގެ ލިސްޓް މ ވައް •

 ކ ރ ން ޑިއ ޓީ ރޮސްޓަރ ތައްޔާރ  •

 ސަލާމް / ޗ އްޓީ   •

 މ ސާރަ  •

 ހާލަތ ގެ ބޭނ ންކ ރާ ފޯމް  ހާއްސަ •

 

 ސަލާމާއި ޗ އްޓީ   .1

 މެދ ވެރިކޮށް މ އާމަލާތްކ ރ ން މެއިލް -އީގެ މައ ލޫމާތ ތައް ސަލާމާއި ޗ އްޓީ

 މ ސާރަ  .2

  2ައދި އެކަމަށް  އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.ހ ރިހާ އެލަރޓް ލެވެލްއެއްގައިވެސް މ ސާރަ ދެވޭނެ 

 މ ވައްޒަފ ން ތަމްރީންކޮށް ތައްޔާރީ ހާލަތ ގައިވެސް މަސައްކަތްކ ރެވޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި އޮންަނންވާނެއެވެ.

 

ާބއްވާ ަބއްދަލ ވ ންތަކާއި ސަރ ކާރ ގެ އިދާރާތަކ ން އިންިތޒާމ ކޮށްގެން ގިނަ މީހ ން އެްއތަނަކަށް ޖަމާވެގެްނ  •

ހަފްލާތަކާއި، ތަމްރީނ  ޕްރޮގްރާމ ތައް ނ ޭބއްވ މާއި، އެ ފަދަ ަބއްދަލ ވ މެއް ކޮންމެހެން ާބއްަވންޖެހިއްޖެ ނަމަ، 

 ޓެލެކޮންފަރެންސިންގ ފަދަ ޒަމާީނ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަޞީލަތްތައް ޭބނ ންކޮށްގެން އެ ކަން އިންތިޒާމ ކ ރ ން.

 

 



 
 

 ( ގައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅ  2އެލަރޓް )ލެވެލް    ޔެލޯ  .1

ދ ަވހ ގެ މ އްަދތަށް، ިހތ ގެ ަބިލަބއްޔާއި،   30އެލަރޓް ލެވެލް އެ ސަރަޙައްދެއްގައި އިޢ ލާނ ކ ރާ ދ ވަހ ން ފެށިގެން    ޔެލޯހ.  

،  ހ ްނނަ މ ވައްޒަފ ންނާއިފ އްޕާމޭގެ ަބލިަބއްޔާއި، ކެންސަރ  ަބއްޔާއި، ހަކ ރ  ަބއްޔާއި، ލޭމައްޗައް ދިޔ ން ފަދަ ބަލިތައް

ތިބ މ ެގ  އްޒަފ ން މަސައްކަތަށް ނ ނިކ މެހަރަށް ވ ރެ ޮދށީ ޢ މ ރ ގެ މ ވައަ 55މާަބނޑ  މ ވައްޒަފ ންނާިއ، އ މ ރ ން 

ފ ރ ޞަތ ދިނ މ ގެ ޮގތ ން، އެ މ ވައްޒަފ ން އެދޭ ނަަމ، މ ސާރައާ އިނާޔަތްތައް ލިޭބގޮަތްށ ޚާއްޞަ ޗ އްޓީއެ 

 .ހަމަޖައްސައިދިނ ން

ޚިދ މަތަށް އެދި އަންނަ ރައްކާތެރި ފިޔަވަޅ ތަކާއި އެކ  ދެވިގެންދާނެއެވެ. ށ. އިދާރާތަކ ގެ ރިސެޕްޝަންގެ ޚިދ މަތްތައް 

ފަރާތްތަކަށް ޭބނ ންވެއްޖެ ހިނެދއްގައި އިދާރާއަށް ގ ޅޭނެ ފޯނ  ނަންަބރަކާއި އީމެއިލް އެޑްރެހެއް އެނގޭނެ ގޮަތްށ 

 .އިޢ ލާނެއް ެބހެއްޓ ން

 ޔެލޯ އެލަރޓް 
 

 އިދާރާއިން ކޮންމެހެން ދޭނެ ޚިދ މަތް/ޚިދ މަތްތައް
މިނިސްޓްރީއިން މެންޑޭޓްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ   •

ހ ރިހާ މަސައްކަތެއް ޔެލޯ އެލާރޓްގައި ކ ރިއަށް 

 ދާނެއެވެ.

 ޚިދ މަތް ދެވޭނެ ގޮތް 
މި އެލާރޓްގައި އަދި ކޮވިޑް ޙާލަތ ގައި ހިދ މަްތ  •

އަދި ޖެމްސް މެދ ވެރިކޮށް ދިނ ން މެއިލް -އީ

ނަމަވެސް އޮފީހ ގެ ކައ ންޓަރ ން ރައްކާތެރިކަމ ގެ 

 ފިޔަވަޅ ތަކާއި އެކ  ހިދ މަތް ދެވޭނެއެވެ.

 ޚިދ މަތް ދެވޭނެ ގަޑިތަކާއި ދ ވަސްތައް
ތަކާއި  ޑިގައި ދައ ލަތ ން ަކނޑައަޅާއި ގަމި އެލާރޓް •

 ދ ވަސްތައް.

 މެއިލް -އިތ ރ  މަޢ ލޫމާތ  ހޯދ މަށް ގ ޅޭެނ ނަންަބރ / އީ
info@tourism.gov.mv 
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 ( ގައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅ  3އެލަރޓް )ލެވެލް    އޮރެންޖް  .2

ހ. ކޮންމެހެން މަސައްކަތަށް ނ ެރންޖެހޭ މ ވައްޒަފ ން ނޫން އެހެްނ މ ވައްޒަފ ން  މަސައްކަތަށް ނ ނެރ ން އަދި މަސައްކަތަށް 

 އްސައިދިނ ން.ގޮތަށް ޚާއްޞަ ޗ އްޓީއެއް ހަމަޖައިތިއްާބ ދ ވަްސތަކަށް މ ސާރައާ އިނާޔަތްތައް ލިޭބަބނ ނެރެ ގޭގައި 

ރިސެޕްޝަންގެ ޚިދ މަތްތައް ދިނ ން ހ އްޓާލ ްނ އަދި ޚިދ މަތަށް އެދި އީމެއިލް މެދ ވެރިކޮށް އަދި ޖެމްސް  ށ. އިދާރާތަކ ގެ 

 މެދ ވެރިކޮށް ހ ށަހެޅ ން.

 (3އޮރެންޖް އެލަރޓް )ލެވަލް 
 

 އިދާރާއިން ކޮންމެހެން ދޭނެ ޚިދ މަތް/ޚިދ މަތްތައް
ރެޖިސްޓްރޭޝަން އަދި ލައިސެންސިންގ  •

މަސައްކަތް ނަމަވެސް މިހާލަތ ގަިއ 

އިންސްޕެކްޝަންތައް ކ ރިއަށް ގެންދެވޭނީ 

 ޒިންމާދާރ  ވެރިޔާގެ ހ އްދައާއެކ  އެވެ.

 ޑިއ ޓީ މައާފް ކ ރ މ ގެ މަސައްކަތް •

ކޮންސެޕްޓް އެޕްރޫވަލް އަދި ޕާރމިޓް ތަކ ގެ   •

 މަސައްކަތް.

އިތ ރ   ގޭގައި ތިބިގެން ފޯރ ކޮށްެދވޭނެ  •

 އްކަތްތައް.ހިދ މަތްތަކާއި މަސަ

 

 ޚިދ މަތް ދެވޭނެ ގޮތް 
މެއިލް އަދި ޖެމްސް -ޙާލަތ ގައި ހިދ މަްތ އީގެ މި އެލާރޓް

 .މެދ ވެރިކޮށް ދިނ ން

 ޚިދ މަތް ދެވޭނެ ގަޑިތަކާއި ދ ވަސްތައް
މި އެލާރޓްގައި ދައ ލަތ ްނ ކަނޑައަޅާއި ގަޑިތަކާއި  

 ދ ވަސްތައް.



 
 

 މެއިލް -އީ /އިތ ރ  މަޢ ލޫމާތ  ހޯދ މަށް ގ ޅޭެނ ނަންަބރ 
info@tourism.gov.mv 

3022200 
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ގޭގައި   މަސައްކަތަށް ނ ނެރެ  ހ. ހާއްސަ ޓާސްކްފޯސްގެ މ ވައްޒަފ ން ނޫން އެހެން މ ވައްޒަފ ން  މަސައްކަތަށް ނ ނެރ ން އަދި

 އްސައިދިނ ން.ގޮތަށް ޚާއްަޞ ޗ އްޓީއެއް ހަމަޖައިތިއްާބ ދ ވަސްތަކަށް މ ސާރައާ އިނާޔަތްތައް ލިޭބަބ

ށ. ގޭގައިތިެބ މަސައްކަތް ކ ރ މަްށ ދިމާވާ ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތައް ހައްލ ކ ރ މަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ޮއފީހަށް ނ ކ ްނނަންޖެހިއްެޖ 

ރެޓަރީ ނ ވަތަ ޒިންމާދާރ ވެރިޔާ އަންގާ ގޮތެއްގެމަތިން ކަނޑައެޅޭ މ ވައްޒަފެއް ނ ވަތަ ހާލަތެއްގައި ޕަރމަނަންޓް ސެކް

 .މ ވައްޒަފ ން މަސައްކަތަށް ނ ކ ތ ން

 (4ރަތް އެލަރޓް )ލެވަލް 
 

 އިދާރާއިން ކޮންމެހެން ދޭނެ ޚިދ މަތް/ޚިދ މަތްތައް
ރެޖިސްޓްރޭޝަން އަދި ލައިސެންސިންގ  •

މަސައްކަތްތަކ ގެ ތެރެއިން މ އްދަތް ހަމަވާ 

ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީތައް، ނަމަވެސް މިހާލަތ ގައި 

 އިންސްޕެކްޝަންތައް ކ ރިއަށް ނ ގެންދިއ ން.

ޑިއ ޓީ މައާފް ކ ރ މ ގެ މަސައްކަތް، ހަމައެކަިނ  •

 ޖޫރިމަނާވާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް.

ކޮންސެޕްޓް އެޕްރޫވަލް އަދި ޕާރމިޓް ތަކ ގެ   •

 މަސައްކަތް

ގައި ތިބިގެން ފޯރ ކޮށްެދވޭނެ އިތ ރ  ގޭ •

 ހިދ މަތްތަކާއި މަސައްކަތްތައް.
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 ޚިދ މަތް ދެވޭނެ ގޮތް 
މެއިލް އަދި ޖެމްސް -މި އެލާރޓްގެ ޙާލަތ ގައި ހިދ މަްތ އީ

 މެދ ވެރިކޮށް ދިނ ން 

 ޚިދ މަތް ދެވޭނެ ގަޑިތަކާއި ދ ވަސްތައް
ގަޑިތަކާއި  މި އެލާރޓްގައި ދައ ލަތ ްނ ކަނޑައަޅާއި 

 ދ ވަސްތައް.

 މެއިލް -އިތ ރ  މަޢ ލޫމާތ  ހޯދ މަށް ގ ޅޭެނ ނަންަބރ / އީ
info@tourism.gov.mv 

3022200 

 

 ކަންތައްތައް   ސަމާލ ކަންދޭންވީ   އިތ ރަށް  .4

 ހާލަތެއްގައި   ހ ރެއްޖެ  މ ވައްޒަފަކ   އެއްވެސް  ޭބރ ގައި  ރާއްޖޭން  ވަގ ތ   ކ ރެވޭ  އިޢ ލާން  އެލާޓެއް  އެއްވެސް  ހ. މިއ ސޫލ ގައިވާ

 : ގޮތް އަމަލ ކ ރަންވީ

ރާއްޖޭން ޭބރ ގައި ތިޭބ މ ވައްޒަފ ން ރާއްޖެއަށް އެނބ ރިއަންަނ ދ ވަހ ން ެފށިގެން އަމަލ ކ ރަްނވާނީ ހެލްތ   .1

 ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ކަނޑައަޅ އްވާފައިވާ ގޮތަކަށެވެ.

 ކަރަންޓީން ކ ރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ޮއންނަ އ ސޫލެއްގެ ތެރެއިން ޗ އްޓީ ދެވޭނެއެވެ. .2

 މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާގެ މ ވައްޒަފަކަށް ަބލި ޖެހިއްޖެ ހާަލތެއްގައި އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ސަމާލ ވާން ޖެހޭނެއެވެ. .3

 ހ ރިހައި މ ވައްޒަފ ން  އަމިއްލަ ސިއްހަތަށް އިތ ރ  ސަމާލ ކަން ދިނ ން  .4

 ފީހ ގެ ހ ރިހައި މ ވައްޒަފ ން ވަގ ތީގޮތ ން ކަރަންީޓންކޮށް ވައިރަސްއަށް ޓެސްޓް ކ ރ ން އޮ .5

 އަޅައިގެން އ ޅ ން ތ  ފޭސްމާސްކްއޮފީހ ގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްކ ރާ ވަގ  .6
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