
 

 

 
 

 

  ލިބޭ ނަތީޖާއާ ގުޅުވައިގެން އެޅިދާނެ ބައެއްފިޔަވަޅު 
  

މާކްސް ރޭންޖް 
(%)  

  ފިޔަވަޅު   ނަތީޖާ 

ނޑައެޅިގެން ހަވާުލކުރެވުނު  39.9 – 20 އަހަރުތެރޭ ކަ
މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް 

  .ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވުން

  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  -

ނޑައެޅިގެން ހަވާުލކުރެވުނު  59.9 – 40 އަހަރުތެރޭ ކަ
މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް މަސައްކަތްތައް 
ޙާސިލުކޮށް، ގިނަ މަސައްކަތްތައް ޙާސިލުކޮށްފައި 

  .ނުވުން

 ން އެޅު ޔަަވޅުއިސްލާހީ ފި -

އިތުރުކުރުމުގެ އަމިއްލައަށް ޤާބިލުކަން  -
  ފުރުޞަތުދިނުން 

ނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރަށް  - ކަތް މަސައްކަ
ނެތިގެންނަމަ، ތަމްރީނު އިހުނަރާނުކުރެވެނީ، 

  .ތަމްރީނު ދިނުން އިބޭނުންވާ ހުނަރާ 

ނޑައެޅިގެން ހަވާުލކުރެވުނު   69.9 – 60 އަހަރުތެރޭ ކަ
މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ މަސައްކަތް 

  .ޙާސިލުކޮށްފައިވުން

 ން ނުވަތަ އިސްލާހީ ފަޔަަވުޅއެޅުއެކަށީގެންވާ  -

ނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރަށް  - ކަތް މަސައްކަ
ނެތިގެންނަމަ، ތަމްރީނު އިހުނަރާނުކުރެވެނީ، 

  .ތަމްރީނު ދިނުން އިބޭނުންވާ ހުނަރާ 

ނޑައެޅިގެން ހަވާުލކުރެވުނު ހުރިހާ  79.9 – 70 އަހަރުތެރޭ ކަ
  .ޙާސިލުކޮށްފައިވުންމަސައްކަތެއް 

އެހެނިހެން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާ ގުޅުންހުރި  - 
  . ޢިނާޔަތް ދިނުން

ނޑައެޅިގެން ހަވާުލކުރެވުނު ހުރިހާ  100 – 80 އަހަރުތެރޭ ކަ
އަދި  ،މަސައްކަތްތައް ވެސް ފުރިހަމައަށް ޙާޞިލުކޮށް

މީގެތެރެއިން ބައެއް ނުވަތަ ހުރިހާ މަސައްކަތްތައް 
ނޑައެޅިފައި ނޑަށްވުރެ މައްޗަށް ވެސް ކަ ވާ މިންގަ
  .ޙާސިލުކޮށްފައިވުން

އެހެނިހެން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާ ގުޅުންހުރި  -
  . ޢިނާޔަތް ދިނުން

  

. އާއި ދެމެދުގެ މާކްސް އެކެވެ 100%އާއީ  20%މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލައި ހިސާބުހެުދމުން މުވައްޒަފަށްލިބޭނީ  :ނޯޓު 
  .ކަމުގައިވާތީއެވެ 1އެއީ ކޮންމެ ބަޔަކުންވެސް އެއްމެ ދަށުންދެވޭ މާކްސްއަކީ 



 
 

1             ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން                  ކޮމްޕްލަޔަންސް އެންޑް ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން
 

 

  

  

  

މުވައްޒަފުން ދޫކޮށްލަން ޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު މުވައްޒަފުން 
 ދޫކޮށްނުލައި ބޭތިއްބުމަށް އިސްކަންދިނުން 

  ތަޢާރަފް  .1

ވަރާއި ތްފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މުވައްޒަފަށް ދެވޭ ހި ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުމިއީ، 
ނޑަށް ނުވަތަ މަސައްކަ، ތަކުގެ ތެރެއިންފުރުޞަތު ން މުވައްޒަފުން ދޫކޮށްލަން ޖެހޭ ތަށް ގެނެވޭ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުއޮނިގަ
ބޭތިއްބުމުގައި އިސްކަން ތައް، ދޫކޮށްނުލައި ކްސްހޯދާ ފަރާތްރުބެލުމުގެ މަސައްކަތުން މަތީ މާ މަސައްކަތު ފެންވަ ހާލަތުގައި

އިތުރުވެ، ކޮންމެފަދަ ޙާލަތެއްގައިވެސް އިތުބާރާއި ޔަގީންކަން މުވައްޒަފުންގެ މިކަމުގެ ސަބަބުން . ދިނުމުގެ އުޞޫލެވެ
ނަށް ލިބި، ވަޒަންކުރާކަމުގެ ހިތްހަމަޖެހުން މުވައްޒަފުންތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ައގުރަނގަޅަށް މަސައްކަ
  .ގެ ފެންވަރު އިތުރުވެގެންދާނެއެވެމަސައްކަތުގެ ރޫހު އާލާވެ ކުރާ މަސައްކަތު މުވައްޒަފުން ކިބައިގާ 

  ދު ޞަ މަޤް  .2

ތައް، ދޫކޮށްނުލައި މަތީ މާރކްސްހޯދާ ފަރާތްމިންގަޑުން  މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުމުގެ މުވައްޒަފުން ދޫކޮށްލަން ޖެހޭ ހާލަތުގައި

ސިވިލް ސަރވިސްގައި ޤާބިލް މުވައްޒަފުން އްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު، މަސަށް އިސްކަންދިނުމުގެ މަޤުޞަދަކީ،  ބޭތިއްުބމަ

 އިތުރުކޮށް، އިތުބާރާއި ޔަގީންކަން  ވަޒީފާގެ ނަށް އްކަތުގެ ެފންވަރު ރަނގަޅު މުވައްޒަފުންމަސަ ދެމިތިބުމަށް ބާރުއަޅައި، 

 .ގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމެވެކުރާ މަސައްކަތު އާލާކޮށް މަސައްކަތުގެ ރޫޙު

ނޑު މާކްސް ދޭނެ  .3   :މިންގަ

ނޑަށް ނުވަތަ މަސައްކަތަށް ގެނެވޭ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން ދޫކޮށްލަން ޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި  މަސައްކަތު އޮނިގަ
ތިބިނަމަ، ސެލެކްޝަން ކްރައިޓީރިއާއިން މުވައްޒަފުން  އަށް ވުރެ މަތިން ހޯދާފައިވާ 70% މިންގަޑުންފެންވަރުބެލުމުގެ 

  :މިގޮތުން. އިތުރު މާކްސް ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން

  ޕޮއިންޓް  5އާދެމެދު ހޯދާފައިވާ ަފރާތްތަކަށް  79%އާއި  70)  %ހ(

  ޕޮއިންޓް  7އާދެމެދު ހޯދާފަރާތްތަކަށް  89%އާއި  80) %ށ(

  .ޓްދިނުންޕޮއިން  10އާދެމެދު ހޯދާފަރާތްތަކަށް  100%އާއި  90) %ނ(

  



 
 

2             ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން                  ކޮމްޕްލަޔަންސް އެންޑް ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން
 

 :ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތް  .4

ނޑަށް އަންނަ ބަދަލާއިއެކު ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން  41ގެ ޤަވާޢިދުގެ ސވިލް ސަރވިސް) ހ( އޮނިގަ

 .މަޤާމްތަކުން ވަކި ކުރަން ޖެހޭ މުވައްޒަފުންނާއި އުވިގެންދާ މަޤާމްތައް ފާހަގަ ކުރުން

ދިރާސާ  ފޯމްތަކާއި ޕަރސަނަލް ފައިލް ތިބި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުމުގެއުވިގެންދާ މަޤާމްތަކުގައި ) ށ(

  .  ކުރުން

އިންސައްތަ ލިބިފައިވާ  70ޑުން ނމިންގަ ތަކުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުމުގެ އުވިގެންދާ މަޤާމު) ނ(

   . އިތުރަށް ފޮއިންޓް ދެވިފައިވާކަން ޔަގީންކުރުންވާފަދައިން ވަނަ މާއްދާގައި  3މިކަރުދާހުގެ މުަވއްޒަފުންނަށް 

  

 ގެ ދައުރު ހިއުމަން ރިސޯސް މެނެޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ  .5

އަށް ވުރެ މަތިން ހޯދާފައިާވ  70% ޑުންނމިންގަ ދޫކޮށްލަން ޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުމުގެ 

ދޫކޮއްލަން ޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ އިން ހިއުމަން ރިސޯސް މެނެޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީމުވައްޒަފުން ތިބިނަމަ، 

މަޢުލޫމާތު ދިރާސާކޮށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާއިދާއެއްގޮތަށް މުވައްޒަފުން ދޫކޮށްލުމުގައި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު، 

 . ނެއެވެވާޢަމަލުކުރާކަން ޔަގީންކުރަން އުސޫލަށްދެމިތިބުމުގައި އިސްކަންދިނުމުގެ ޤާބިލް މުވައްޒަފުން ސިވިލް ސަރވިސްގައި 
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1             ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން                  ކޮމްޕްލަޔަންސް އެންޑް ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން
 

 

  މަސައްކަތް ފާހަގަކުރުން 

  

  :ތަޢާރަފް  .1

ވަރާއި ތްސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މުވައްޒަފަށް ދެވޭ ހިމިއީ، 

ގެ މަސައްކަތް ގެންދާނެ އަގުވަޒަންކުރުމު މަސައްކަތުގެ، ކުރާ މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށްމުވައްޒަފުްނ ، ފުރުޞަތުތަކުގެ ތެރެއިން 

މިކަމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ދޭ ސަމާލުކަން އިތުރުވެ، މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި . ގޮތުގެ އުޞޫލެވެ

މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވާ މުވައްޒަފުންތަކެއް ބިނާ  .ވެގެންދާނެއެވެރޫޙެއް ޤާއިމު ކުރުމުގެ އެކުވެރި، ވާދަވެރިމަސައްކަތް 

ނޑިތައް ހާސިލު ކުރުމަކީ ނޑުދަ   . ކުރުމަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމެކެވެދާއިރާގެ ލަ

  

  :މަޤްސަދު  .2

ވަރުދިނުމުގެ މަޤުޞަދަީކ ތްމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއަށްބަލައި، އެ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ލިއުމެއްދީ ހި

މުވައްޒަފުންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް  މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤު މުއްސަނދި ކޮށް، އިތުރު މިއްޔަތުންމުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ދޭ އަހަ

އެހެންފަރާތްތަކުން އަދި އެ މަސައްކަތް . ދެމިތިބުމުގެ ރޫޙު އާލާކުރުމެވެ މުވައްޒަފުން ސިވިލް ސަރވިސްގައިމަގުފަހިކޮްށ 

  .ވަރު ލިބުމެވެތްެދނެގަތުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް އިތު ހި

  

ނޑު  .3   :ލިއުންދިނުމަށް ބަލާނެ މިންގަ

ނޑުން◌ްމަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ލިއުންދޭނީ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ  އިންސައްތައިން  80 މިްނގަ

  . ތަކަށެވެމަތި ހޯދާ ފަރާތް 

  



2             ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން                  ކޮމްޕްލަޔަންސް އެންޑް ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން
 

 ގޮތް ހަނދާނީ ލިޔުން ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ  .4

 

 ގެ ދައުރު ހިއުމަން ރިސޯސް މެނެޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ  4.1

ނޑުން ކީ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުން ލިބޭނެ މުވައްޒަފުންނައުހަނދާނީ ލި އިންސައްތައިން މަތި  80 ގެ މިންގަ

ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުން ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބުެލމުގެ ފޯމު އިވެލުއޭޓްކޮށް، ފޯމު 

ނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުންތޯ ބަލައި ކޮމިޓީއިން  ހިއުމަން ރިސޯސް މެނެޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަން◌ްޓް ފުރިފައިވަނީ ކަ

  . ނެއެވެކުރަންވާޔަގީން

  

 :ހަނދާނީ ލިޔުން ދިނުން  4.2

މުގައި އެއޮފީހުގެ އިސްވެރިޔާއާއި ސިވްިލ ސަރވިސްގެ ހަނދާނީލިއު. ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ އެއޮފީހަކުންނެވެހަނދާނީލިއުން 

ބައްދަލުވުމެއް  ގެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ހާޟިރުވާ އޮފީހު ދޭންވާނީ ހަނދާނީލިއުން . އެންމެ އިސްމުވައްޒަފު ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ

  . ނުވަތަ ރަސްމިއްޔާތެއްަގއެވެ

  

 .  ހަނދާނީ ލިޔުން ލިބޭ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރުން  4.3

ތް މުވައްޒަފުންނާއި ޚިދުމަ އަދި މަޤާމް ހަނދާނީ ލިޔުން ލިބޭ މުވައްޒަފުންގެ ފޮޓޯއާއި ނަންމަސައްކަތު ފެންވަރަށް ބަލައި 

މުވައްޒަފުންނާ ޢާއްމުކޮށް ޚިދުމަތް ހޯދާފަރާތްތަކަށް  އެގޮތުން. އެގޭގޮތަށް ހާމަކުރަންވާނެއެވެހޯދަން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް 

  . ފީހުގެ ވެބްސައިޓުން ފެންނާނެގޮތް ހެދިދާނެއެވެއޮ ފެންނާނެގޮތަށް ބެހެއްޓުމާއި، 

  

 :ހަނދާނީ ލިއުމުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން  .5

ވޭ މުވައްޒަފުންގެ، ހަނދާނީ ލިއުމުގެ ކޮޕީއެއް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރަށް ބަލައި ހަނދާނީ ލިޔުން ެދ

  .ރެކޯޑްފައިލްގައި، ފައިލްކުރަންވޭނެއެވެ
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1             ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން                  ކޮމްޕްލަޔަންސް އެންޑް ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން
 

  

  ޢުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މަޝްރޫ 

  :ތަޢާރަފް  .1

ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މުވައްޒަފަށް ދެވޭ ހިއްވަރާއި މިއީ، 

ޚާއްޞަ މަޝްރޫޢު ތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށާއި އޮފީހުގެ ބޭނުމަށާއި އެހެން އޮފީސްތަކުގެ  ،ތެރެއިންފުރުޞަތު ތަކުގެ 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ،ބޭނުމަށް ރަސްމީގަޑީގަިއ މުވައްޒަފުން ދޫކުރުމާއި ކޮމިޓީތަކާއި ބައްދަލުވުން ތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް

  .މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު މުވައްޒަފުން، ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލެވެ ،ގައިވާ އުޞޫލުން 30ޤަވާޢިދުގެ ޗެޕްަޓރު 

  

  :ދު ޞަ މަޤް  .2

ގެ ފުރުޞަތުދީ ތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމު ޚާއްޞަ މަޝްރޫޢުމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއަށްބަލައި، 

ގަކޮށް، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއަށްބަލައި، މަސައްކަތް ފާހަ މުވައްޒަފުންގެ  ،ވަރުދިނުމުގެ މަޤުޞަދަކީތްހި

އޮފީހުގެ ބޭނުމަށާއި އެހެން އޮފީސްތަކުގެ ބޭނުމަށް ރަސްމީގަޑީގަިއ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމާއި، 

ވެްސ ގެ ފުރުޞަތުފައިދާ ލިބުމު މާލީ އިތުރުން އިތުރު ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް މަގުފަހިވުމުގެ އިތުރުން ދޫކުރުމު މުވައްޒަފުން

  .މެވެތަނަވަސްކޮށްދިނު 

  

  ޢު ތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުން މަޝްރޫ  .3

ިއ ތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މަޝްރޫޢު  30ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދުެގ ޗެޕްޓަރު 

އޮފީހުގެ ބޭނުމަށާއި އެހެން އޮފީސްތަކުގެ ބޭނުމަށް ރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފުން ދޫކުރުމާއި ކޮމިޓީތަކާއި ބައްދަލުވުން ތަކުގައި 

އިންސައްތައިން މަތި  70 ޑުން ނމިންގަފުރުޞަތު ދެވޭނީ، މުވައްޒަފުން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ބައިވެރިވުމަށް، 

  . ހޯދާފަރާތްތަކަށެވެ 

  



2             ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން                  ކޮމްޕްލަޔަންސް އެންޑް ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން
 

ނޑު މާކްސް ދޭނެ ވީއްލުމުގައި  .4   :މިންގަ

އޮފީހުގެ ފަރާތުން ނުވަތަ މަޝްރޫޢުއެއްގެ ދަށުން ހިންގާ ދިގުމުއްދަތުގެ ތަމްރީނާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިންގާ ނުވަތަ  .5
ސިވިްލ  ،ލިބޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ސެމިނަރ، ވަރކްޝޮޕް އަދި ތަމްރީނުތަކަށް ފޮނުވުނަށް މުވައްޒަފުން ހޮވުމުގައި

  .ސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ތިރީގައިވާ އުޞޫލުން ތަފާތު ކުރެވިދާނެއެވެ

  ޕޮއިންޓް  5އާދެމެދު ހޯދާފައިވާ ަފރާތްތަކަށް  79%އާއި  70)  %ހ(

  ޕޮއިންޓް  7އާދެމުެދ ހޯދާފަރާތްތަކަށް  89%އާއި  80) %ށ(

  .ޕޮއިންޓްދިނުން 10ތްތަކަށް އާދެމެދު ހޯދާފަރާ 100%އާއި  90) %ނ(
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1             ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން                  އެންޑް ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަންކޮމްޕްލަޔަންސް
 

 

  ފުރުޞަތު  ތަމްރީނުގެ ސެމިނަރ، ވަރކްޝޮޕް އަދި ކުރުމުއްދަތުގެ 

  ތަޢާރަފް  .1

 ވަރާއި ތްދެވޭ ހިމިއީ، ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މުވައްޒަފަށް 

ފުރުޞަތުތައް ސެމިނަރ، ވަރކްޝޮޕް އަދި ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީނުގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ފުރުޞަތު ތަކުގެ ތެރެއިން 

ނާވެ، ޤާބިލުކަން މީގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަ  .ގޮތުގެ އުޞޫލެވެދެވޭނެ ހޯދައިމުވައްޒަފުންނަށް 

  . ދާނެއެވެ މަގު ފަހިވެގެން އިތުރުކުރުމަށް

 މަޤުޞަދު  .2

އޮފީހުގެ ފަރާތުން ސެމިނަރ، ވަރކްޝޮޕް އަދި ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީނުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއަށްބަލައި، 

މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި މަސައްކަތުގެ ރޫހާއި، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ، ހިއްވަރުދިނުމުގެ މަޤުޞަދަކީފުރުޞަތުދީ 

ރާއި ތަމްރީނުތައް ބޭނުންވާނެ ހުނަ އިތުރަށް މުވައްޒަފުންނަށް، އުމުގެ ވެއްޓެއް ޤާއިމުކޮށްމަސައްކަތުގައި ކުރިއަރައި ދި

  .މުވައްޒަފުންނަށް ހޯދައިދިނުމެވެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ތައްމާއި ތަމްރީނުގެ އިތުރު ފުރުޞަތު ހޯދައިދީ، ކިޔެވު

 :ރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތު ސެމިނަރ، ވަރކްޝޮޕް އަދި ކު  .3

ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އޮފީހުގެ ފަރާތުން ނުވަތަ  20ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާޢިުދގެ ޗެޕްޓަުރ 

މަޝްރޫޢުއެއްގެ ދަށުން ހިންގާ ދިގުމުއްދަތުގެ ތަމްރީނާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިންގާ ނުވަތަ ލިބޭ ކުރު މުއްދަތުގެ 

 70 ޑުން ނމިންގަ ވޭނީ، މުވައްޒަފުން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ ސެމިނަރ، ވަރކްޝޮޕް އަދި ތަމްރީނުތަކަށް ފޮނު

  . އިންސައްތައިން މަތި ހޯދާފަރާތްތަކެވެ

  :މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރިކުރުމާއި ދާއިރާއާއި ގުޅޭ ޓެކްނިކަލް ތަމްރީނު  .4

މަސައްކަތަށް ރޭގައި، މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރިކުރުމާއި ދާއިރާއާއި ގުޅޭ ޓެކްނިކަލް ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތުގެ ެތ

ދެވޭ ނުވަތަ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުނަރު ލިބިދިނުމުެގ ގޮތުން ދާއިރާއާއި ގުޅޭ ޓެކްނިކަލް ހުނަރާއި އަހުލުވެރިކުރުމާއި 

  .ތަމްރީނުތައް ނުހިމެނެއެވެ ހިންގާ



2             ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން                  ކޮމްޕްލަޔަންސް އެންޑް ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން
 

ނޑު ހޮވުމުގައި މާކްސް ދޭނެ  .5   :މިންގަ

ހިންގާ ދިގުމުއްދަތުގެ ތަމްރީނާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިންގާ ނުވަތަ ލިޭބ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ނުވަތަ މަޝްރޫޢުއެއްގެ ދަށުން 

ސިވިލް ސަރވިސްެގ  ،ކުރު މުއްދަތުގެ ސެމިނަރ، ވަރކްޝޮޕް އަދި ތަމްރީނުތަކަށް ފޮނުވުނަށް މުވައްޒަފުން ހޮވުމުގައި

ޕޮއިންޓް އްތަ ލިބޭ މުވައްޒަފުންނަށް އިންސަ 70ޑުން ނމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މިންގަޤަވާޢިދަށް ރިއާޔަތްކޮށް، 

  .ދިނުމުގައި ތިރީގައިވާ އުޞޫލުން ތަފާތު ކުރެވިދާނެއެވެ

  ޕޮއިންޓް  5އާދެމެދު ހޯދާފައިވާ ަފރާތްތަކަށް  79%އާއި  70)  %ހ(

  ޕޮއިންޓް  7އާދެމެދު ހޯދާފަރާތްތަކަށް  89%އާއި  80) %ށ(

  .އިންޓިްދނުންޕޮ 10އާދެމެދު ހޯދާފަރާތްތަކަށް  100%އާއި  90) %ނ(

  

 ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތް  .6

ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އޮފީހުގެ ފަރާތުން ނުވަތަ  20ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާޢިުދގެ ޗެޕްޓަރު 

މަޝްރޫޢުއެއްގެ ދަށުން ހިންގާ ދިގުމުއްދަތުގެ ތަމްރީނާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިންގާ ނުވަތަ ލިބޭ ކުރު މުއްދަތުގެ 

 ހިއުމަން ރިސޯސް މެނެޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަނޓްމީހުން ފޮނުވުމަށް ހޮވާނީ ވަރކްޝޮޕް އަދި ތަމްރީނުތަކަށް ، ސެމިނަރ

ނޑެއްގެ ތެރެއިން ހޮވޭ ފަރާތެރާގެ މަތިން، އެވަ◌ަކޮމިޓީގެ މަޝ ޑު އެކުލަވާލުމުގަިއ މިންގަނ .ކެވެކޮމިޓީން އެކުލަވާލާ މިންގަ

  . ޢަމަލުކުރނަވާނެއެވެތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 

ނޑުން◌ްއިެދ ހުށަހަޅާ ނުވަތަ އެދޭ މުވައްޒަފުންނަކީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ  އްފުރުޞަތަ ) ހ(  70 މިންގަ
  .އިންސައްތައިން މަތި ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް ކަމުގައިވުން

ލިބިފައިވާ ދާއިރާއާއި މުވައްޒަފު ސީދާކުރަމުންދާ ފުރުޞަތު ދިނުމުގައި ކިޔެވުމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތު އޮފީހަށް ) ށ(
   . ންވަރަށް ރިޢާޔަތް ކުރުންމަސައްކަތްތާއި ގުޅުންހުރި މި

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެ މަތިން  185ގެ ޤަވާޢިދުެގ ސިވިލް ސަރވިސްފުރުޞަތުތައް ދިނުމުގައި ) ނ(
  . ޢަމަލު ކުރަން ވާނެއެވެ
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