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 ތަޢާރަފު . 1
 

ކުންދޭ ސިވިލް ސަރވިސް ުމވަްއޒަުފން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ސިޔާސަތަކީ ސިވިލް ސަރިވސްގެ ިއދާރާތަ
ސައްކަުތގެ ފެންވަރު މަ  ހެދުމަށްޓަކައި، މުަވއްޒަފުްނގެކަށްކަކީ ފެންވަރު ރަނަގޅު ޚިދުމަތްތަކަޚިދުމަތްތަ

ން ފުްއޒައިތުރުކުރުމުެގ ގޮތުން، މުވަމުަވއްޒަފުްނގެ ހުނަރާއި ޤާބިލިްއޔަުތ ، ރަނގަޅުކުރުމަށް
 ތަމްރީނުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލުތައް ކަނޑައަަޅއި ބަާޔންކުރާ ސިޔާސަެތވެ. 

1.1  

ދާރާތަކުން އި މުވަްއޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަކުގެ މެންޑޭާޓއި އެ 
ޒަފުންނަކީ ހާސިލްކުރުމަށްަޓކައި، ިސވިލް ސަރިވސް މުަވއްހާސިލުކުރަން ކަނޑައަޅާ ލަނޑުދަނޑިތައް 

ރީނާއި ހުނަރު ަވޒީފާގެ މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާުކރުމަށް އެކަށީގެންވާ ތަމްވެަފއިވާ އެފަރާތްތަކާ ޙަވާލު
 ބަެއއް ކަމުަގއި ހެދުމެވެ.  ވާަޝއުުގވެރި  ކަމަށް ޤާބިލު، މަސައްކަތަށްލިބިފައިވާ، 

1.2  

 ަކން ދިނުމަކީ އަހަންމިއްޔަތުަތކުން މުވަްއޒަފުންގެ ތަރައްީޤާއއި ތަމްރީނަށް ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާ
، އިދާރާތަކުން އެކަމުގެ ސަބަބުން މުވަްއޒަުފންގެ ޤާބިލުކަމާއި ވަޒީާފގެ ހިތްހަމަޖެހުން އިތުރުކޮށްދީ
މު އްށް މުހިއުމަ ކަނޑައަޅާ ލަނޑުދަނޑިަތއް ހާސިލްކުރެިވ، ޚިދުމަތުގެ ފެންަވރު ރަނގަޅުކުރަމުން ގެންދި

 ކަމެކެވެ. 

1.3  
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 މަޤްޞަދު . 2
 

  މުވަްއޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ މަޤްޞަދުތަަކކީ: 

ދަނާ އަދި ހަރު ތަމްރީނުކުރުންޕްރޮފެޝަނަލް ސިވިލް ސަރިވސްއެއް ބިާނކުރުމަށްޓަކައި ުމވަްއޒަފުން 
 ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮެތއްަގއި ކުިރއަށްގެންެދވޭނެ އުޞޫލުތަެކއް ކަނޑައެޅުން. 

2.1  

 ެއއް އުޞޫލަކުްނ ވެސް ތަކެްއގައި އިދާރާ ޖެޓްކުރުމާއި ހޭދަކުރުން ހުރިހާމަށް ބަމުވަްއޒަފުން ތަމްރީނުކުރު
 ގެންދިއުމަށް ބާރުއެޅުން. 

2.2  

ގެ ެއންމެ ފުރިހަމަ އޭރަކާތަކީ ވިލަރެސްކުެރިވ، ލިބިފައިވާ ވަސީލަތްތައް މުވަްއޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ހަ
 އަދި ޚަރަދުކުޑަ ގޮތެްއގައި ބޭުނންކުރެިވގެން ހިންގޭ ހަރަކާތްތަކަށް ހެދުން. 

2.3  

އް ުއނގެނުމާއި ސިވިލް ސަރވިްސގެ ކޮންމެ ުމވަްއޒަފަީކވެސް އެ މުަވއްޒަެފްއގެ ވަޒީފާާއ ުގޅޭ ހުނަރުތަ
 އްޒަަފަކށް ހެދުން. ަގިޑއިރު ފުރިހަމަކުރާ މުވަ 6 އަހަރަކު ކުރުމުގެ ތަމްރީނުތަކުަގއި މަދުވެގެންމުޠާލިޔާ

2.5  

 ސިޔާސަތު ހިނގާ ަފރާތްތައް . 3
 

މުވަްއޒަފުންެގ  ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަާކިއ، އެ އިދާރާަތކުަގއި މަސަްއކަްތކުރާ އެންމެހައި ިސވިލް ސަރިވސް
 މައްޗަށް މި ސިޔާސަތު ހިނާގނެއެވެ. 

 

 އިދާރާތަކަށް ބޭުންނާވ ތަމްރީނުތައް ކަނަޑއެޅުން . 4
 

ްށ ބޭނުންވާ ކުިރއަށް އޮތް އަހަރަސިވިލް ސަރވިްސގެ ކޮންމެ އިދާރާއަކުން ވެސް އެ އިދާރާއަކަށް 
 ތަމްރީނުތައް ހިނގަމުންދާ އަހަރުގެ ޖޫން މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ކަނޑައަޅަްނވާނެެއވެ. 

4.1  

ންނަންާވނީ އޮފީހުގެ އަފުންނަށްދޭނެ ތަމްރީނުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން އިދާރާތަކުން މުވަްއޒަ
ޔާސަތުތަްއ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑަެއޅުމުގެ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިންެނވެ. މި ގޮތުން ޤައުމީ ތަރައްީޤގެ ސި 

ންވާނެެއވެ. ޒުކުރަ ކަށް ތަމްރީނުތައް އަމާތަންފީޒުކުރުމުގަިއ ެއ އިދާާރައކުން އިްސކަންދޭންޖެހޭ ދާއިާރތަ
، މުވަްއޒަފުންެގ މީގެ އިތުރުން، އިދާރާތަކުން ތަމްރީނުތައް ކަނޑައަާޅއިރު ޮއފީހުގެ ލަނޑުދަނޑިތަކަށާއި
 އެވެ. ފެންވަރަށާއި، ުމވަްއޒަފު ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެ 

4.2  

ތަކުގެ މުަގިއ، ކުރިން ހިންގިފައިވާ ަތމްރީނުއަހަރުގެ ތަމްރީނުތައް ކަނޑައެޅު ކުރިއަށް އޮތް
 އިވެުލއޭޝަންަގއި ފާހަގަކުެރުވނު ކަންކަމުގެ މަްއޗައް ރިޢާަޔތްކުރަންވާނެެއވެ. 

4.3  
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  4.4 އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތަކުގެ ދިރާސާ  

އެ  އިާދރާއެްއގެ ލަނޑުދަނޑިތަާކއި،ސިވިލް ސަރިވސްގެ ކޮންމެ އިދާރާއަކުްނވެސް އެ 
އްތަާކއި ައދި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުުމގައި ދިމާވާނެ ގޮންޖެހުންތަކާިއ، ހުރި އުނި ކަންތަ
ކުގެ ދިރާސާ ތަވަިކވަކި މުަވއްފުންގެ ބޭނުންތައް ދެނެގަނެ އެ އިދާރާއިން ޭބނުންވާ ތަމްރީނު

 އްފަހަުރ ހަދަންވާނެއެވެ. އަހަރަކު އެ ،އެއް ( އެނަލިިސސް )ޓްރެއިނިންގ ނީޑް

4.4.1   

 ޖޮބް)ވާ ހުނަރު މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީާފއަށް ބޭނުން ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތަކުގެ ދިރާސާ ހެދުމުގައި
ޖާއާއި ފެންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ނަތީމަސައްކަުތގެ މުވަްއޒަފުންގެ ތަކާއި ( ކޮންޕީޓެންސީ

 ބޭނުމާއި މުވަްއޒަފުންގެ ަވޒީފާ ބަޔާނާއި އަޅާިކޔަިއ، ފަރަގު )ގެޕް( ދެނެގަނެ، އޮފީހުގެ
 ދާއިރާތައް މުވަްއޒަފުންގެ "ކެރިއަރ ޑިެވލޮޕްމަންޓް ނީޑް" އަށް ބަލަިއ، ތަމްރީނު ބޭނުންވާ

 އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ތަރުތީބުކުރަންވާނެެއވެ. 

4.4.2   

  4.5 ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްލޭން 

ން ވެސް އެ ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތަކުގެ ދިރާސާގެ އަީލގައި ކޮންމެ ސިވިލް ސަރވިސް އިދާާރއަކު
މެ އަހަަރކު އިދާރާއަކަށް ބޭނުްނވާ ތަމްރީނުތައް އިްސކަންދޭ ދާއިރާތަަކށް އަމާޒުކޮށް ކޮން

 އެއް "ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްލޭން"ންގާނެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ފާހަގަކޮށް ހި
ނުތަކާއި، ސިިވލް ތައްޔާރުކުރަްނވާނެެއވެ. ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްލޭންގައި އިދާރާިއން ރާވާ ތަމްރީ

ރީނުަތކާއި ސަރވިސް ޓްެރއިނިންގ އިްނސްޓިޓިއުޓް )ސީ.ެއސް.ޓީ.ައއި( އިން ސީދާ ހިންގާ ތަމް
ތަމްރީނުތައް  ޓްަތްއ މެދުވެރިކޮށް ދޭނެރާއްޖެއާިއ ރާއްޖޭން ބޭރުެގ އެހެނިހެން އިންސްޓިޓިއު

 ނެއެވެ.  ފާހަގަކޮށް، ެއއިން ކޮންމެ ތަމްރީނަކަށް ހިނގާނެ ޚަރަދުގެ ައންދާޒާ ހިމަނަންވާ

4.5.1   

 ައށް ކުރި ްސ ދުވަމަްސ  6ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުެގ ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްލޭން، އަހަރު ފެުށމުގެ 
މްރީނުކުރުމުގެ ިޙއްާޞކުރަންވާނެެއވެ. ތަ އިވައްޒަފުންނާއެކުަލވާލައި، އިދާރާގެ އެންެމހައި މު

ބޭނުންވެްއޖެ  ތެރިކަން އިދާރާތަކުންއި ސީ.ެއސް.ޓީ.ައއިގެ ފަންނީ އެހީޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގަ 
 ހިނދެއްގައި ހޯދިދާނެެއވެ. 

4.5.2   

ެއ  ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްލޭން އަހަރު ފެށުމުގެ ކުރިން އެކުަލާވލި ކަމުގަިއވީ ނަމަވެްސ،
ގުޅުަވިއގެން، ނުވަތަ ހާލަތަށް އަންނަ  އިއިދާރާއަކަށް ހަމަޖެހިގެން އަންނަ ތަމްރީނު ބަޖެޓާ

ގުޅުަވިއގެން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްލޭނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަށް ގެނެސް  ދަލާއިބަ

4.5.3   



 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 
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އަދި މުވަްއޒަފުންނާ ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްލޭން އަޕްޑޭޓްކުރަމުން ގެންދަންާވނެއެވެ. 
 ހިއްސާކުރަންވާެނއެެވ. 

  4.6 ތަމްރީނުތަކުގެ ފެންވަރާއި ބޭުނންތެރިކަން

މްތަަކކީ ޕްރޮގްރާ ން އެކުަލވާލާ ތަމްރީނު ޕްލޭންގައި ހިމެނޭސިވިލް ސަރވިްސގެ އިދާރާތަކު
ދުމަށް ހެށް ކަފެންވަރު ރަނގަޅު، ބޭނުންތެރި، މުވަްއޒަފުން ބަލަިއގަްނނަ ޕްރޮގްރާމްތަކަ

ންވާ އިދާރާތަަކށް، ސަމާލުކަންދޭން ވާނެެއވެ. ިމަކމަށްޓަކައި، ފަންނީ ލަފައާއި ެއހީތެރިކަން ބޭނު
 ސީ.އެސް.ޓީ.އަިއގެ އެހީތެރިކަން ހޯދިދާނެއެވެ. 

4.6.1   

ަކަކށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާާރތަކުގެ ތަމްރީނުތަކަކީ ފެންަވރު ރަނގަޅު ޕްރޮގްރާމްތަ
ރުމުަގއި ފަންނީ ތަމްރީނު ޕްލޭނާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ފަރުމާކުުރމާއި މުޠާލިއާކު ހެދުމަށްޓަކައި،

 ންނަންވާެނއެވެ.  ހުާޤބިލުކަން ސީ.އެސް.ީޓ.ައއި ގައި ގާއިުމވެފައި  އެހީތެރިކަން ދެވޭނެ ލަފައާއި

4.6.2   

ކަކީ ނުތަ.އެސް.ޓީ.އައި އިްނ ކުރިއަށްގެންދާ ތަމްރީވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަުކންނާއި ސީސި
 ރެވިފަިއވާފަހުގެ ދިރާސާތަކުގެ އަލީަގއި ފަރުމާކު، މަސައްކަތު މާހައުލުަގއި ބޭނުންހިފޭނެ

 ތަމްރީނުތަކަކަށް ހެދުމަށް ސަމާލުކަންދޭން ވާނެއެެވ. 

4.6.3   

ޭވ، ބޭނުންކުރެ ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ތެެރއިން ދެވޭ ތަމްރީނުތަކަކީ މަސަްއަކތުގެ މާހައުލުަގއި
އި ހިްނގުމުަގއި، ަކކަށް ހެދުމަށްޓަކައި، ތަމްރީނުތައް ފަރުމާކުރުމާރަނގަުޅ ތަމްރީނުތަފެންވަރު 

މަ ގޮުތަގއި އެ އިދާރާއެްއެގ ޚިދުމަތުގަިއ ތިބި ތަޖުރިބާކާރު މުަވއްޒަުފންގެ ބޭނުން ފުރިހަ
 ހިފަންވާނެއެވެ. 

4.6.4   

ނަށް  ެވސް ހަރަކާތްެތރިވާ މުަވއްޒަފުންސީ.އެސް.ޓީ.އަިއގެ ތަމްރީނުތަކަކީ އަޮތޅުތަުކގައި 
ަގއި ޖީގެ އެހީލޮހޯދޭނެ ގޮތަކަށް ޒަމާނީ ޓެކްނޮއެުކ، ބައިވެިރވެ މަންފާއިފަސޭހަކަމާ

 ކުރިއަްށގެންދެވޭ ތަމްރީނުތަކަަކށް ހެދުމަށް މަސައްކަތްކުރަންާވނެއެވެ. 

4.6.5   

  ތަމްރީނުެގ ބާވަތްަތްއ . 5
 ވަތަކަެށވެ. ެއީއ ބާ 3ސިވިލް ސަރވިސް ުމވަްއޒަފުންނަށް އަމާޒުކުެރވޭ ތަމްރީނުތައް ބަހާލެވިފައިވަނީ މައިގަނޑު 

( 3) ައދި ރީނު( ވަޒީާފއަދާކުރުުމގެ ތެރެއިން ެދވޭ ތަމ2ްވަޒީާފއަށް އަހުލުވެިރކުރުމުގެ ތަމްރީނު ) (1)
 ވަޒީާފއަދާކުރުމުގެ ބޭރުން ދެޭވ ތަމްރީނެވެ. 

 

 



 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 
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  5.1 ށް އަހުލުވެިރކުރުމުގެ ތަމްރީނު ވަޒީާފއަ

 ސަރވިސްގެ  ސިވިލް މުވައްޒަުފންނަށް ވަންނަ އަލަށް ތަަކށްފާވަޒީ ސަރވިސް ސިވިލް
 ލުވެރިކޮށްދިނުމުގެއަހު މާޙައުލަށް މަސައްކަތްަތކާއި މައިގަނޑު ައދި އުޞޫލުތަކަށް ގަާވއިދުތަާކއި

 ބޭޝަންޕްރޮޕްރޮގްރާމް މުވައްޒަފުްނގެ  ތަމްރީނު އަހުުލވެިރކުރުމުގެ ަވޒީފާއަށް ގޮތުން
 .ކުރުަވންވާނެެއވެމަފުރިހަ މުއްދަތުތެރޭގައި

5.1.1   

ިތައށް ގިން 4ކުރުމުެގ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަްށދާނީ ތިރީގަިއވާ ވަޒީާފއަށް އަހުުލވެރި
 ބަހާލެވިގެން  ަވކި ޕްރޮގްރާމްަތކެްއގެ ގޮުތގަެއވެ. 

5.1.2   

ރިކުރުމުގެ ( މުވައްޒަފުން އަހުލުވެ  5SS –SS 1ލެވެލް )ސަޕޯޓް ސަރވިސް 
ޒަފުންނަށް ސަޕޯޓް ސަރވިސް ލެވެލްގެ ވަޒީފާތަކަށް އަލަށް ވަްނނަ މުވައް :ޕްރޮގްރާމް 

  ހިންގޭ އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް.

5.1.2.1    

 އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ( މުވައްޒަފުން  MS 2 –GS 1ސަޕޯޓް އޮފިސަރ ލެވެލް )
ޒަފުންނަށް ސަޕޯޓް އޮފިސަރ ލެވެލްގެ ވަޒީފާތަކަށް އަލަށް ވަްނނަ މުވައް :ޕްރޮގްރާމް 

 ހިންގޭ އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް.

5.1.2.2    

(  X 6E –MS 3) އަދި އެގްޒެކެޓިވް ލެވެލް   މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސް 
 އިން ފެށިގެން މެނޭޖްމަންޓް ލެވެލްމިޑްލް  :މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 

ގޭ އެގްޒެކެޓިވް ލެވެލްގެ ވަޒީފާަތކަށް އަލަށް ވަންނަ މުވަްއޒަފުންނަށް ހިން 
 އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް.

5.1.2.3    

   

 ސެކްރެޓަރީ ޕަރމަނެންޓް ސެކްރެޓަރީންނަށާއި ވެރިން އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް:
ކުރުވުމުގެ ހިންގޭ އަހުލުވެރި ހާއްސަކޮށް އަދި ޒިންާމދާރުވެރިންނަށްޖެނެރަލުންނަށް 

  ޕްރޮގްރާމް.
 

5.1.2.4    

  5.2 ވަޒީފާ އަާދކުރުމުގެ ތެރެއިން ދެވޭ ތަމްރީނު 

ގެ ުހނަރުތައް އެ ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ތެެރއިން ދެވޭ ތަމްރީނަކީ މުަވއްޒަފުންަނށް ބޭނުންވާ މަސައްކަތު 
ގެ ެތރެއިން ދެވޭ މަސައްކަތެްއކުރުމުގެ ތެރެއިްނ މުވައްޒަފުންނަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. ވަޒީފާއަާދކުރުމު

ގްރާމް، ޖޮބް ރޮޓޭޝަން، އުސް ތަމްރީން، ރިފްރެޝަރ ޕްރޮހަ-ިއންތަމްރީނުތަކުގެ ގޮުތގަިއ، 
ވަތްަތއް ތަމްރީނުގެ ބާއެޓޭޗްމަންޓް/އެކްްސޗޭންޖް، ސްޓަޑީ ުޓއަރ އަދި ސްކިްލ ޓްރާންސްފަރ ފަދަ 

ރާތަކުގަިއ މި ގޮތަށް ދެވޭ ތަމްީރނުތަކުގެ ރެކޯރޑްސްަތއް ިއދާއެކަށޭނަގޮތުން ހިމަނަންވާެނެއވެ. 
  ބެލެހެއްޓެންވާނެެއވެ.
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  5.3 ބޭރުން ދެވޭ ތަމްރީންވަޒީފާ އަާދކުރުމުގެ 

 ުކރުމުގެ ބޭރުންއަދާ ވަޒީފާ ،ުމވަްއޒަފުންނަށް ބަލައި  ދިރާާސއަށް ތަމްރީނުތަކުގެ ބޭނުންވާ  އިދާރާއަށް
 ަވޒީފާ. ެއވެހަމަޖައްސަންވާނެ މިންވަރަކުން ހުރި ވަޞީލަތްަތއް އިދާާރއެްއގެ އެ ތަމްރީނުތައް ދެވޭ

 ތަފާތު ންގާހި  މަރުކަޒުތަކުން ގޮތެްއގަިއ ތަމްރީނުދޭ އާންމު ތަމްރީނަކީ ދެވޭ  ބޭރުން އަދާކުރުމުގެ 
 .ދެވޭ ތަްމރީނެވެގެ މާހައުލުގެ ބޭރުން ވަޒީފާ  އެނޫންވެސް ،ކޯސްތަކާއި 

  

   5.3.1 ތަމްރީން މުއްދަތުގެ ކުރު

ރޮގްރާމްތަކެވެ. ޕްމަހަށްވުރެ ދިުގނޫން ތަމްރީން  6ބަލާނީ ކުރު މުއްދަތުގެ ތަމްރީނުގެ ގޮުތގައި 
 ެއކި ފަރާތްތަކުން އިދާާރއިން އިންިތޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ަތމްރީނު ތަކާއިމީގެ ތެރޭަގއި 

ިޓއުުޓން އިދާރާއަށް ލިބޭ ތަމްރީނު ފުރުސަތުތަކާއި ިސވިލް ސަރވިްސ ޓްރެއިނިނގް އިންސްޓި
 ނުތައް ހިމެނިދާނެއެވެ. ގެންދާ ތަމްރީ ކުރިއަށް

   

 ތެރޭގައިސްޓިޓިއުޓުން ހިންގާ ތަމްރީނުތަކުގެ ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެިއނިނގް އިން
 ލު ކުެރިވގެން ކުރިއަްށ ގެންދާ ތަމްީރނު މުޅި ައހަރަށް ތާވަ އިންސްޓިޓިއުޓުން 

އި އިދާރާތަކުގެ ތަކާ  ީރަގއި ހިމެނިފަިއވާ ތަމްރީން(ޓީ.ައއިގެ ޓްރެއިނިްނގ ަޑއިރެކްޓަ)ސީ.އެސް.
 ރިކުއެސްޓްަތކާ ގުިޅގެން ހިންޭގ ތަމްރީނުތައް ހިމެނެއެވެ.

   

   5.3.2 ތަމްރީން  މުއްދަތުގެ ދިގު

ިއއެުކ، ިދގު އެއް ހުރުމާތީ ތަޢުލީމުގެ މެންޑޭޓް ހަވާލުވެފަިއވާ ސަރުކާުރގެ ޚާއްަސ އިދާރާމަ
ރީނުތަކަށް އިދާރާތަކުން އެފަދަ ތަމްމުވަްއަޒފުންނަށް ދޭން ބޭނުންވާ  ތުގެ ތަމްރީނުމުއްދަ

ޓްެރއިނިްނގ  އުސޫެލއްގެ ގޮުތން ދިގުމުއްދަތުގެ އެއިދާާރއަކުން ބަޖެޓުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި،
އޮފް ހަޔަރ  ރީމިނިސްޓް) ވުޒާރާ ރިކުއަރމަންޓް ފޮނުވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މަތީ ތަޢުލީމާއިބެހޭ 

ބޭ ލި ތަޢުލީމާއި ަތމްރީނުގެ ފުރުޞަތުތައްއަށެވެ. ިދުގ މުއްދަތުގެ ( އެިޑއުކޭޝަން
ދުގެ ދަުށން މުވަްއޒަފުންނަށް ސަރުކާރުގެ އެއިެރއްގެ ުއސޫލުތަކާިއ، ސިިވލް ސަރވިސް ގަާވއި

ހެން ކަންަކން މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ނުވަތަ ނުލިބޭގޮތަށް ވަޒީާފއިން ވީއްލުމާއި އެހެނި މަޤާމުގެ
 .ހަމަޖައްސައިެދިވދާނެއެވެ އެއިދާާރއަކުން
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   5.3.3 ތަމްރީނު ޓައިމް ޕާޓް

 އްދަުތގެމު ދިގު މުއްދަތާއި ކުރު ޓައިމްކޮށް ޕާޓް ،އުޅެމުން ވަޒީާފގައި  ސަރިވސް ސިވިލް
 ޓައިްމކޮށް ޕާޓް. ވެ ކަމެކެ އެެދިވގެންވާ އަދި ހުއްދަ ބައިވެިރވުމަކީ ުމވަްއޒަފުން ތަމްރީނުތަކުގައި

 ތަކަށްމަަސއްކަތް އޮފީހުގެ ބްޭރަކށް ސްޓަޑީ ހެދުމާއި އިމްތިާހނު ،މުަވއްޒަފުން ކިަޔވާ
 ަވޒީފާިއން  ންމުވަްއޒަފު ގޮުތގެމަތިން ެއްއގޮތްވާ ަގވާއިާދއި ސަރިވސް ިސވިލް ދަތިނުވާގޮތަށް
 .ވީއްލިދާނެެއވެ

   

  ތަމްރީނުކުރުމަށް ބަެޖޓުކުރުން . 6
 ސަރވިްސގެ  ލްިސވި ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކުރަމުން ގޮތެްއަގއި އިންތިޒާމީ ތަމްރީނުކުރުން މުވަްއޒަފުން

 ލިެބމުންދިއުމަކީ  ބަޖެޓް ،ބަޖެޓްކުރެވި ތަމްރީނުކުުރމަށް އުސޫަލކުން އެއް  ވެސް  ހުރިހައި އިދާރާެއްއގައި 
 ބަޖެޓް ،ނީވާ  ނަތީޖާއަކަށް ަބޖެޓްކުރުމުގެ އުސޫލަކުން ހަމަހަމަ ބޮޑު ހާމަކަން .ކަމެކެވެ މުހިއްމު

 ،ތުރުންއި ިދއުމުގެ  ފަސޭހަވެގެން އިދާރާތަކަކަްށެވސް ފާސްކުރުމުަގއި ހުރިހާ ތައްޔާރުކުރުާމއި
 .ދިއުެމވެ ފަސޭހަވެގެން ާރވަން ކުިރޔާލައި ޕްރޮގްރާމްތައް ޕްލޭނާއި ތަމްރީނުކުރުމުގެ

6.1  

 ،ފީ ގެކޮންސަލްޓެންޓުން/ފެސިލިޓޭޓަރުން ބޭރުގެ  ތައްޔާރުކުރުުމގައި ބަޖެޓް ތަމްރީނުކުރުމުގެ
 ،ފީ ހިފުމުގެ ކުއްޔަށް ތަން އަދި އިކުިއޕްމަންޓް ،މެޓީރިއަލްސް  ކޯސް ،ފީ  އިންސްޓިޓިއުޓްަތުކގެ ކޯސް

 ވަިކވަކިން  ޚަރަދުތައް  އެންމެހައި މައިގަނޑު ފަދަ ޚަރަދު ދަތުރުފަތުރާއި އެލަވަންސް ބައިވެރިްނގެ
 .ހިމަނަންވާނެއެވެ

6.2  

 ވަސީލަތްތައް ބޭނުންވާ  ެއކަމަށް ހިންގުާމއި ތަމްރީނުތައް ބަޖެޓް ލިބޭ ތަމްރީނުކުރުމަށް
 .ެށވެެއއްގޮތަ ޕްލޭނާއި ތަމްރީނުކުުރމުގެ ރޭވިފަިއވާ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ޚަރަދުކުަރންވާނީ

6.3  

  ތަމްރީނުކުރުުމގައި ިޙއްޞާވާ ފަރާތްތަކުގެ ދަުއރު. 7
ރވިްސ ސަ ސިވިލް އާއި ައއި.ޓީ.އެސް.ސީ ތަންފީޒުކުރުމުަގއި ސިޔާސަތު ތަމްރީނުކުރުމުގެ މުވަްއޒަފުން

 .ދާކުރަންޖެހެއެވެއަ  ދައުރެއް މުހިންމު ޕަަވއިޒަރުންސު މުވައްޒަފުްނގެ މުަވއްަޒފުންނާއި އިދާރާތަކުގެ އިތުރުން

 

  7.1 ސިވިލް ސަރިވސް ޓްރެއިނިްނގ އިންސްޓިިޓއުޓް ގެ ދައުރު 

ކަން ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްލޭން އެކުަލވައިލުމާއި ތަންީފޒުކުރުމުަގއި 
 .ފަންނީ ލަފާ ދިނުން އިދާރާތަކަށް

7.1.1   



 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 
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ގޮތުން މްލަގޮތެއްަގއި ިސވިލް ަސރވިސް ތަރައްީޤކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތަކާބެހޭޖު
 ކުރުން.  ދިރާސާތައް ކުރަންޖެހޭ

7.1.2   

ނުކުރުުމގެ އެނަލިސިސް، ތަމްރީސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަކުން ހަދަންޖެހޭ ޓްރެއިނިންގ ނީޑް 
އިްނސް އަދި ތަމްރީނުތަކުގެ އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓު ހުންނަންވީ ގޮތުގެ ަގއިޑްލަ  ޕްލޭން،

 .ިޙްއޞާކުރުން ތައްޔާރުކޮށް އިދާރާތަކާއި

7.1.3   

 ހާލަތްތަކުަގއި ބޭނުންވާ އެފަާރތްތަކުން ހިންގާ ތަމްރީނުތަކުގައި  ާރވަިއގެން އިދާރާތަކުން އެކި
 .ލަފާދިނުން ފަންނީ

7.1.4   

ިއ، ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާަތކުން ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތަުކެގ ދިރާސާގެ ަމއްޗަށް ބަލަ 
 .ނަޑއަަޅއި ރާވާ ހިންގުންހިންގާެނ ޕްރޮގްރާމްތައް ކަ ސީ.އެސް.ޓީ.އައި އިން

7.1.5   

ރީނުތަްއ އިްނޑަކްޝަން ތަމްސިވިލް ސަރވިްސގެ ަވޒީފާައށް އަލަށް ވަންނަ ފަރާތަކަށް ދެވޭ 
 .އިދާރާތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ފަރުމާކުރުމުގައި

7.1.6   

ވޭ ތަމްރީނު ސިވިލް ސަރވިްސގެ ތަމްރީނުތަކުގައި ބޭނުންކުރެ  ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީަގއި 
ސް ަބލަހައްޓާ، ިސވިލް ސަރވި  ތަމްރީނުތަުކެގ ރިކޯޑިންގ ަފއިލްތައް، މެޓީރިއަލްސް

 މުވަްއޒަފުންނަށް ފަސޭހައިން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން. 

7.1.7   

  7.2 ސިވިލް ސަރިވސް އިދާރާތަުކެގ ދައުރު

ތްތަކަަކށް ޚިދުމަ އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅުސިވިލް ސަރވިްސއިން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަކީ 
ހޯދައި،  އިރާތައްދާރުކޮށް މުއްަސނދި ކުރެވޭނެ ޤާބިލިއްޔަތު އިތުވަްއޒަފުންގެ ހެދުމަށްޓަކައި، މު

 .ކޮށްދިނުންއޮފީހުގެ ތެރެއިންނާއި އަދި ޭބރުން އެފަދަ ފުރުޞަތުތައް މުވަްއޒަފުންނަށް ފަހި

7.2.1   

ލޭން އާއި އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތަކުގެ ދިރާސާ ހަދައި އަހަީރ ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕް
 .ބަޖެޓް އެުކލަވައިލުން ކުރުމުގެތަމްރީނު 

7.2.2   

 ކޮންމެ  ޓުން. އެގޮތުން އިދާރާގެމުވަްއޒަފުންގެ ތަމްރީނާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު އަޕްޓޭޑްކޮށް ބެލެހެއް
 މުޠާލިޔާކުރުުމގެ އުނގެނުމާއި ހުނަރުތައް  ގުޅޭ ވަޒީާފއާ މުަވއްޒަެފއްގެ އެ މުވަްއޒަފަކީެވސް
މިގޮތުން  .ހެދުން މުވައްޒަފަކަށް ފުރިހަމަކުރާ ގަޑިއިރު 6 ައހަރަކު މަދުެވގެން ތަމްރީނުތަކުގައި

މުވަްއޒަފުގެ މަސައްކަތާ ގުޭޅގޮތުން އެކި ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ތަމްރީނުތަކުގައި މުަވްއޒަފު 

7.2.3   



 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 
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ބައިވެިރކުރެވިދާނެ. އަދި މުަވއްޒަފު ފުރިހަމަކުރާ ތަމްރީނަކީ ކުރިން ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާ 
 ންވާނެ. ތަމްރީނަކަށް ވާ

ަވޒީފާއަށް ރޭަގއި  އެމުވައްޒަުފގެ ޕްރޮބޭޝަްނ މުއްދަތުގެ ތެއޮފީހަށް އަލަށް ވަންނަ މުވައްަޒފުން
 ވުން. ބަިއވެރިކުރު  އަހުލުވެރިކުރުުމގެ ޕްރޮގްރާމްަގއި

7.2.4   

 ންވަރުސަބަބުން އޮފީހުގެ މަސައްަކތަށް ކުރިއެރުން ލިބޭ މި ކުގެމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަތަ
 .ކުރުންތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ބައްޓަން ކުރިއަށްހުރި ވަޒަންކޮްށ، ެއކަމުގެ އަލީަގއި

   

  7.3 ގެ ަދއުރު ަޕވަިއޒަރުމުވަްއޒަފުގެ ސު

ކާއި މްރީނުތަފުިރހަމަ ކުރަންޖެހޭ ތަ މުވަްއޒަފު އަދާކުާރ ަވޒީފާެގ މަސްއޫލިއްޔަުތގެ ގޮތުން
 ތަމްރީނުތައް އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ުފރިހަމަ ކުރަންޖެހޭމުވަްއޒަފުގެ ހުނަރާއި ގާބިލްަކން 

ިއވާ އެކަމަށް ހިްތވަރުދީ، އަހަރުތެރޭަގއި ުކރިއަށްގެންދިއުމަށް ރާވާފަ ކޮށް،ފާހަގަ
 ބައިވެިރކުރުވުން. މުަވއްޒަފުން ގައި ތަމްރީނުތަކު

7.3.1   

ސަްއކަތްތައް ާރާވ، ުމަވއްޒަފުންގެ މަތަމްރީނުތަކުގައި ުމވަްއޒަފުން ބައިވެިރެވވޭނެފަދަ ގޮތަކަށް 
 .ޙާޟިރުވޭތޯ ބެލުން ތަމްރީނުތަކަށް

7.3.2   

 ކަމާގުޅޭ ެއހެން  މްރީނުތައް ފުރިހަމަކުރާ މުވައްޒަފުން، އެ ތަމްރީނަކުން ުއނގެނުނު ޢިލްމެއްތަ
 . މުވަްއޒަފުންނާއި ހިއްޞާކުރުަމށް ބާރުއެޅުން

7.3.3   

  7.4 ގެ ދައުރު މުވަްއޒަފު

 މްރީނުތަކާއި ތަ ކުރަންޖެހޭ ފުިރހަމަ ގޮތުން މަސްއޫލިއްޔަުތގެ ަވޒީފާގެ  އަދާކުރާ  މުވަްއޒަފު
  މްރީނުތައްތަ ކުރަންޖެހޭ ފުރިހަމަ ގޮތުން އިތުރުކުރުމުގެ ގާބިލްަކން ހުނަރާއި މުވަްއޒަފުގެ

 . ފާހަގަކުރުމަށް ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ދިނުން

7.4.1   

އި ލިބޭނެހެން އެންމެ ހެޔޮގޮތުގަ ވެިރވެ ެއކަމުގެ މަންފާ ބައި އަމަލީ ގޮތުންތަމްރީނުތަކުގައި 
 ތަމްރީނުތައް ފުރިހަމަކުރުން. 

7.4.2   

އި ަބއިވެިރވުްނ. ކޮންމެހެން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ތަމްރީނުތަކުގަމަަސއްކަތާ ގުޅޭ، މުވަްއޒަފުގެ 
 ތަމްރީނުތައް މުވައްޒަފަށް ލާޒިމުކަެމއް. އަދި މިފަދަމިފަދަ ތަމްރީނުތައް ފުރިހަމަކުރުމަކީ 

 އް. މަކީ ޤަވާއިދާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތިން ފިޔަަވުޅ އެޅިދާނެ ކަމެރުފުރިހަމަނުކު

7.4.3   



 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 
 

2023ސިޔާސަތު ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ  12  

ދާކުރުމުަގިއ ތަމްރީނުތަކުން ދަސްވާ ކަންތައްތަކާއި ހުނަރުތައް ވީހާވެްސ ބޮޑަކަށް ަވޒީފާ އަ
 .ބޭނުންކުރުން

7.4.4   

ޒަފުންނަށް އުނގެނުމުގެ ެވއްެޓއް ގާއިުމކުރުމަށް، އެުކގައި މަސައްަކތްކުރާ އެހެން މުވައް
 .އެނގުނު މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރުން ތަމްރީނުތަކުން

7.4.5   

ނުތައް ތަމްރީނުތަކުގެ ފެންވަރާއި ބޭނުންތެރިކަމުގެ މިންވަރު ބެލުމުގެ ގޮތުން ތަމްރީ
 . ެއްއބާރުލުން ދިނުން ވަޒަންކުރުުމގައި ފުރިހަމަ

7.4.6   

  ކުގައި ުމވައްޒަުފން ަބއިެވރިކުރުން ތަމްރީނުެގ ުފރުޞަތުތަ. 8
 ގައި މުވަްއޒަފުންން މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ހުޅުވާލާ ފުރުޞަތުތަކުސިވިލް ސަރިވސްގެ އިދާރާތަކު 
 ާނއި އާންމުކޮށްނޑައަަޅއި، މުަވއްޒަފުންލެއް ކޮންމެ އިދާރާއަކުްނވެްސ ކަބައިވެިރކުރާނެ ހަމަހަމަ އުސޫ

 .ޙިއްޞާކުރަްނވާނެެއވެ

8.1  

 މްރީނުތަކުގައި ަބިއވެރިުވމަށް މުވައްޒަފުން ަމސައްކަތުން ވީއްލުާމއި، ޢިނާޔަތްތައް ތަ
ިއ ެއްއގޮތްާވގޮުތގެ ބޮންުޑުކރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ ާޤނޫނުތަކާއި ަގާވއިދުތަކާ ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި،

 .ނެވެމަތިން

8.2  

 ތައް އިވެުލޭއޓް ކުރުމާއި ޑޮިކއުމެންްޓކުރުން ތަމްރީނު. 9
 

ދާރާެއއްެގ މްރީނުކުރުމުގެ ޕްލޭންގެ މުހިއްމު ބައެއްގެ ގޮުތަގއި ކޮންމެ އިދާރާއަކުންވެސް އެ އިތަ
ގޮތާިއ ުމންދާ މުޅި ޕްލޭން އަދި ަވކިަވކި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ތަންފީޒުކުެރވެ ތަމްރީނުކުރުމުގެ

ެއއަްށ އަދި ވެ. ންވާެނއެ ުކރިއެރުން ވަޒަްނކުރަަމސައްކަތްތަކަށް ލިބެމުންދާ އެތަމްރީނުތަކުން އިދާރާގެ
 .ތަމްީރނުތައް ތަރައްޤީކުރަމުން ގެންަދންވާނެެއވެ ބިނާކޮށް ކުރިއަށް ރާވާ

9.1  

 ްއގެ ސުޕަވަިއޒަރއެުމވަްއޒަފެމިންވަުރ  ތަމްރީނުތަކުގައި ަބިއވެރިާވ މުވަްއޒަފުން ތަމްރީނުން ހާސިލުވި
 .ންވާނެެއވެބަލަންވާނެއެެވ. އަދި މި މަޢުލޫމާތު އިދާރާގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނާއި ިޙއްޞާކުރަ 

9.2  

ޕެސިފިކް ން ޖޮބް ސްތަކުގެ ތެރެއިތަމްރީނު ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމުމުން އެއަހަރުތެރޭަގއި ހިންގުނު 
ވެފައިވާ މިންވަުރ ެއކި ެލވެލްަގއި ހާސިލު  ނޑިަތއްއިވެުލއޭޓްޮކށް ކަނޑަެއޅުނު ލަނޑުދަ ަތއް ޓްރެއިނިންގ

ގޮތަްށ އެއް ެއުކލަވާލާފައިާވ ކްަރއިޓީރިާޔއާއި  ޓްރެއިިނންގ އިްނސްޓިޓިއުޓުން ސިވިލް ސަރވިްސ 
 ްނވާނެެއވެ.  ވަޒަންކުރަ

9.3  

 


