
ތަކުގެ ތެރެއިން މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުގެ ޞަތު ތަމްރީނު/ވާރކްޝޮޕް/ސެމިނަރ ފުރުސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބޭ  1
 މުވައްޒަފުންނަށް ހުޅުވާލެވޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި އަމަލުކުރާނެ އުސޫލު
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 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

 

ލިބޭ ން ބޭރުން ރާއްޖެއިސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
ފުރުސަތުތަކުގެ އިވެންޓް  ސިމްޕޯޒިއަމް/ބައިލެޓަރަލް ދަތުރު އަދި /ރކްޝޮޕް/ސެމިނަރވަ /ން ތަމްރީ

ކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހުޅުވާލެވޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި މަސްއޫލު އޮފީސްތަ ތެރެއިން 
 ލު ޞޫ އަމަލުކުރާނެ އު 

    

ތަމްރީން ލިބޭ ން ބޭރުން ރާއްޖެއިސިވިލް ސަރވިސް ކޮިމޝަނަށް މިއީ،  ހ. 1 ތަޢާރުފާއި ާމނަ 
 އިވެންޓް ސިމްޯޕޒިއަމް/ބައިލެޓަރަލް ދަތުރު ައދި /ރކްޝޮޕް/ސެމިނަރވަ/

 ތަކުގެ ތެރެއިން މަސްއޫލު އޮފީސްތަކަށް ުހޅުވާލަިއ، އެ ތުޞަފުރު
ުމވަްއޒަފުންނަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ  ތަކުގެއިދާރާ

 ލެވެ.ޞޫއު

މުވަްއޒަފުންނަށް ހުޅުވާެލޭވ  އިދާާރގެ ގެނުސިވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަ .ށ  
  ލުގެ ތެރޭަގއި ނުހިމެނޭނެއެވެ.ޞޫމި އު އްތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަ

ތަމްރީނު ފުރުސަތު/ދަތުރު ތަކުެގ ސިވިލް ސަރވިސް މުަވއްޒަުފންނަށް  ހ. 2 ބޭނުން 

ތަނަވަސްެވ ސަބަބުން ތަޖުރިބާ އާއި މައުޫލމާތު ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު 
 އަހުލުވެިރވުން.މަސައްކަުތގެ މާހައުލުގެ ެއކިެއކި  ކަންކަމާއި 

ސިވިލް ސަރވިްސގެ އެިކެއކި އިދާރާތަކުގެ މުަވއްޒަފުްނގެ މެދުގަިއ  .ށ  
ގުޅުންބަދަހިވެ، ޕްރޮފެޝަނަލް ސިވިލް ސަރިވސްެއއް ޤާއިމްުކރުމަށް އިތުރު 

 ބާރެއް ލިބުން.



ތަކުގެ ތެރެއިން މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުގެ ޞަތު ތަމްރީނު/ވާރކްޝޮޕް/ސެމިނަރ ފުރުސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބޭ  2
 މުވައްޒަފުންނަށް ހުޅުވާލެވޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި އަމަލުކުރާނެ އުސޫލު

 

ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތުތައް ިސވިލް ސަރވިްސގެ އިދާރާަތކަްށ ދިނުމުގަިއ  .ނ  
 ހާމަކަން ބޮޑު ހަރުދަނާ އުޞޫލެއްގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދިނުން.  

ފުރުޞަތު ދޭނެ މަްސއޫލު 

ނަޑއެުޅާމއި  އޮފީސްަތއް ކަ
 އެކަން ިއދާރާތަކަށް އެްނގުން 

ތަމްރީނު ފުރުޞަތުތައް ދޭނެ މަސްއޫލު އޮފީހެއް ނުވަަތ އޮފީސްތަކެްއ  ހ. 3
ނަޑއަޅާނީ މި މާއްދާގެ )ށ( )ނ( އަދި )ރ( ގައިވާ ައސާސްތަކުެގ  ކަ

 މައްޗަށް ބިނާކޮށް ިސވިލް ަސރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.  

ވަކި ދާއިާރއަާކގުޅޭ ތަމްރީނު ުފރުޞަތުތައް ދިނުމުގައި އާންމު އުޞޫލެްއެގ  ށ.  
ގޮތެްއގައި ބަލާނީ އެ ތަމްރީނަކާ އެންމެ ބޮޑަށް ގުޅުން ހުންނަ އިދާރާއަަކްށ 
އެ ފުރުސަތު ދިނުމަށެވެ. ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމަކީ އާންމު ތަމްރީނު 

ެއ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގެ ފުރުޞަުތ ދޭނެގޮެތްއ  ،ޕްރޮގްރާމެއް ނަމަ
ނަޑއަޅާނީ ކޮމިޝަނުންެނވެ. މި ގޮތުން ތަމްރީުނ ޕްރޮގްރާމް  ކަ

ޓާގެޓްކޮށްަފއިވާ ގިންތިއަާށއި، ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގެ ފުރުޞަތުތަްއ 
ދެވިފައިނުވާނެ އިދާރާތަކަށް އިސްކަންދިނުމުގެ އިޚްިތޔާުރ ކޮމިޝަނަށް 

 ލިބިގެންެވއެވެ. 

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ދޭނެ އިދާރާތައް ަކނަޑއަޅާީނ، ތަމްރީނު  ނ.  
ރާައށް ލިބުމުން، ޕްރޮގްރާމުގެ ފުރުޞަުތ ކޮމިޝަނުގެ އިދާ

އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް ޔުނިޓުން ކޮމިޝަނަށް އެ މައްސަަލ 
ހުށަހަޅައި ކޮމިޝަނުގެ ަބއްދަލުވުމަކުން ނިންމަވާ ގޮެތްއގެ މަތިންނެވެ. ިމ 
ގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަާޅއިރު ލިބިފަިއވާ ތަމްރީނު ފުރުޞަތުތައް 

ކޮމިޝަނަްށ  ،އިދާރާތަކުެގ މެދުގަިއ ބަހާލާނެގޮތާއި ރެޝަނަލް
ންދާނީ އިްނޓަރނޭޝަނަލް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މި ަކން ކުރިއަށްގެ

ރިލޭޝަންސް ޔުނިޓުން، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ލަފަޔާިއ އިރުޝާދުެގ 
 ދަށުންނެވެ.

ތަމްރީނު ފުރުޞަތު ލިބޭ އިދާރާތައް ކޮމިޝަނުެގ ބައްދަލުވުމުން  ރ.  
ނަޑއެޅުމުން ތަމްރީނު ޕްރޮްގރާމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އީ މެއިލް ނުވަތަ ސިީޓެގ -ކަ

ޒަރީާއއިން އިދާރާތަކާ ިހއްާސކުރަންވާނެެއވެ. މި މަޢުލޫމާތު ފޮނުވޭނީ 
ސެކްރެޓަީރ ސަރުކާރުގެ ުވޒާރާެއއް ނަމަ، އެ ވުޒާާރއެްއގެ ޕަރމަނަންްޓ 



ތަކުގެ ތެރެއިން މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުގެ ޞަތު ތަމްރީނު/ވާރކްޝޮޕް/ސެމިނަރ ފުރުސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބޭ  3
 މުވައްޒަފުންނަށް ހުޅުވާލެވޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި އަމަލުކުރާނެ އުސޫލު

 

ނުވަތަ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެަޓރީގެ ޒިންމާއާ ހަވާުލވެ ހުންނަ ފަރާތަކަށެވެ. 
 ސަރުކާރުގެ ވުޒާާރއެއް ނޫންަނމަ، އެ އިދާރާެއއްގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަެށވެ.

  
ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގެ މަޢުލޫމާތު އޮފީސްތަކާ ހިއްސާކުާރއިރު މަދުވެގެްނ  )ބ(

 ތިރީގަިއވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެެއވެ. 

 ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު )ޕްރޮގްރާމުގެ ނަން، ަޤުއމު، .1

 (ޚްތާރީ
ނޑަައޅާފަިއވާ ޖާަގއިގެ އަދަދު .2  އެ އިދާރާައކަށް ކަ
 ހަޅާނެ މުވައްޒަފުްނގެ ފެންވަރު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމަށް ހުށަ .3
 ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ސުންގަޑި  .4
 ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގަިއ ބަިއވެރިާވ މުަވއްޒަފުން އަމަލުުކރަން .5

 ލުތައްޞޫޖެހޭނެ އާންމު އު
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ގުޅާނެ ފަރާތުގެ ނަމާއި، ޯފނު  .6

 ޑްރެސް ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެ 

ތަމްރީްނގެ ފުުރޞަތު ލިބޭ 
މަްސއޫލު އޮފީހަކުން 

ކުރަންޖެޭހނެ ކަންތައްަތއް 
އަދި ޒިްނާމދާރު ެވރިާޔގެ 

 މަްސއޫލިއްޔަތު 

 
 

 
 

 

 

ނުަވަތ މަސްއޫލު އޮފީހަކަށް ލިބޭ ަތމްރީނު ޕްރޮގްރާމަކަށް މުވަްއޒަފަކު  ހ. 4
 ހޮވުމަކީ ެއ އޮފީހެއްގެ ޒިންމާދާރު ވެރިެއްއގެ މުވަްއޒަފުން 

ގޮތުން އެ އިދާރާެއްއގައި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކަްށ  މަސްއޫލިއްޔަެތކެވެ. މި
ލުން މުވަްއޒަފަުކ ހޮވުމަށްފަހު ޞޫމުވަްއޒަފުން ހޮވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އު 

ގޮތުން މުވައްޒަފަކު ހޮވުމުަގއި ކޮމިޝަނުން  މި ކޮމިޝަނަށް އެންގުން.
މުވަްއޒަފަކު ހޮވުމަށް އެޭދ ފޮނުވާފައިވާ ގަިއޑްލައިންއާ ތަފާތުވާގޮތަށް 

 ގުޅައި، ކޮމިޝަނުން ދޭ ލަފަޔާއެކު ކުރިއަށްގެންެދވި  އިދާރާތަކުން ކޮމިޝަނާ
 ދާނެއެވެ.

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމަށް ހޮވޭ މުވަްއޒަފުގެ އެޕްިލކޭޝަން ފޯމް އަދި މެޑިކަްލ  ށ 
ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް ސިވިލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނަްށ ފޮނުވަންޖެހޭ 

 ފޮނުވާތޯ ބެލުން.ސުންގަިޑއަށް 

 ތަމްރީނުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ތައްޔާރު ކުރަންޖެހޭ ޕްރެޒެންޓޭޝަނާއި މި ނ.  
 ފަދަ ލިޔެކިޔުންަތއް މުވަްއޒަފު ތަްއޔާރުކުރޭތޯ ެބލުން. ނޫންވެސް މި



ތަކުގެ ތެރެއިން މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުގެ ޞަތު ތަމްރީނު/ވާރކްޝޮޕް/ސެމިނަރ ފުރުސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބޭ  4
 މުވައްޒަފުންނަށް ހުޅުވާލެވޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި އަމަލުކުރާނެ އުސޫލު

 

ދުަވހުގެ ތެރޭަގިއ  15ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމަށްފަހު ކޮމިޝަނަށް  ރ.  
 ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާތޯ ބަލައި ޗެކްކުރުން.ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަމްރީނު 

ތަމްރީްނގެ ފުުރޞަތު ލިބޭ 

 މުަވއްޒަުފގެ ޒިްނމާ 
ތަމްރީނާއި ގުިޅގެން ފުރަންޖެހޭ އެޕްލިކޭޝަން ފޯރމް، މެޑިކަލް ފޯރމް  ހ. 5

 އަދި އެހެނިހެން ފަންނީ ލިޔެކިޔުންތައް ނިންމުން.

ން ބޭރަށް އިގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ރާއްޖެ ތަމްރީން ޕްރޮ .ށ  
ވަަޑއިގަންަނވާއިުރ، ތަމްރީނަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު، ފޮޓޯ އަދި ރަސްމީ 

ިދެވހި ހެދުން(  ދިގުހެދުން/ ހަފްލާތަކަށް ބޭނުންވާ ހެދުން )ސޫޓް/
 ގެންދިއުން.

 ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް  ސިވިލް ގެ ބައިެވރިންނަށްޕްރޮގްރާމް ތަމްރީނު ނ.  
އަދި  ގެްނނެވުން.ހާޒިރުެވވަަޑއި  ަބއްދަލުވުމަށް ދިނުމުގެ މައުލޫމާތު ބާއްވާ

ބައްދަލުވުމަށް އެްއވެސް ސަަބބަކާއި ހުރެ ވަަޑއިގެންެނވެން ނެތްނަމަ، 
ބައްދަލުވުމުަގއި ހިއްާސކުރެޭވ މައުލޫމާތު ހޯދޭނެ އިންތިޒާމް މުވައްޒަުފ 

 ހަމަޖެއްސުން.

ޑިއުްލގަިއާވ ޝެން ބޭރުގައި އުުޅއްާވއިރު، އިޕްރޮގްރާމްގައި ރާއްޖެ ތަމްރީން  ރ.  
ށް އަދި ވަޑަިއގެން އުުޅއްވާ ަގއުމެްއގެ ސަޤާފަތާއި ާއދަ ކާދަތަކަށް ގަޑިތަކަ

ނުލިބޭނެ ފަދަ  ކަމެއް ހުތުރު  ެގ ރީތިނަމަށް ކޮށް ިދވެހިރާއްޖޭ ތިރާމް ޙްއި
  ގޮތަކަށް އަމަޅުަތއް ބެހެއްޓުން.

 ހެދޭ ހިއްސާުކރުމަށް މައުލޫމާތު ަބއިެވރިންނަށްޕްރޮގްރާމްގެ  ތަމްރީނު ބ.  
 ފޮނުވޭ ޒަރިންާޔއިން އީމެއިލްގެ އަދި މަުއލޫމާތު ފޮނުވޭ ގްރޫްޕއަށް ވައިބަރ

 ފުރުސަތު ތަމްރީުނގެ ެޗކްކުރުމަކީ ބައްލަވައި ފުރިހަމައަށް މައުލޫމާތު
 ގްރޫޕް ަވއިަބރ އަދި. ޒިންމާއެެކވެ މުަވއްޒަެފއްގެ  ލިބިފައިވާ

 ޭބކާރު . ކަްނކަމުަގއެވެ ގުޅޭ ޕްރޮގްރާމާއި ނިންޓްރޭ ބޭނުންކުރަންވާނީ
 .ނުާވނެއެވެ ފޮނުަވިއގެން ސެއަރކޮށް އެގްރޫްޕގައި ފޮޓޯ މެސެޖާއި



ތަކުގެ ތެރެއިން މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުގެ ޞަތު ތަމްރީނު/ވާރކްޝޮޕް/ސެމިނަރ ފުރުސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބޭ  5
 މުވައްޒަފުންނަށް ހުޅުވާލެވޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި އަމަލުކުރާނެ އުސޫލު

 

 15އެ ތަމްރީނާިއގުޭޅ ރިޕޯޓް  ،ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ޅ.  
 ހުށަހެޅުން.ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ިސވިލް ަސރވިސް ކޮމިޝަނަށް 

ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގަިއ ަދސްކުރާ ކަންަތއްތަްއ ނުވަަތ އުނގެޭނ  ކ.  
 ުކރުން. ސާކަމަާކގުޅޭ ެއހެން މުވައްޒަފުންނާ ޙިއް އެ ތަްއ،ފިލާވަޅު

ލަްށ ޞޫލަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ މި އުޞޫމި އު ހ. 6 އެހެނިހެން 
ިސވިލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނުން  ،ވެސް  އަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހުގައި 

ތެްއަގއި ހޮިވފައިވާ މުަވްއޒަފަކު މަޤްބޫލް އުޒުެރއްނެިތ ޞަދީފައިވާ ފުރު
ތު ޞަތުގެ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނުވާނަމަ، އެފަދަ މުވައްޒަފަަކށް ފުރުޞަފުރު

 ތިޔާރު ކޮމިަޝނަށް ލިބިގެންވެެއވެ. ޚްނުދިނުމުގެ އި

ޖެ ހާލަތެއްގައި ެއކަެމއް ނިންމާނީ މި އުސޫލުގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއް ށ.  
 ކޮމިޝަނުންނެވެ. 

އިްނ  2115 ބަރު ންސެޕްޓެ 1އުޞޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ  މި ހ. 7 އަމަލުކުަރން ފެށުން 
 ފެށިގެންނެވެ. 
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