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 1  ޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުސިވިލް ސަރވިސް މުވައް

 ސިޔާސަތު  ކުރުމުގެ ތަމްރީނު މުވައްޒަފުން ސިވިލް ސަރވިސް 

 ތަޢާރަފު  1

 ކުންދެވޭއިދާރާތަ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ސިޔާސަތަކީ ކުރުމުގެތަމްރީނުމުވައްޒަފުން ސިވިލް ސަރވިސް  1.1

 ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ ކަށް ހެދުމަށްަޓކައި،ކަަގޅު ޚިދުމަތްތަނޚިދުމަތްތަކަކީ ފެންވަރު ރަ

 ތަމްރީނުކުރުމުގައި  މުވައްޒަފުން ،ގޮތުން އިތުރުކުރުމުގެ ޤާބިލިއްޔަތު ހުނަރާއި މުވައްޒަފުންގެ ރުމަށްރަނގަޅުކު

ނޑައަޅައި  އުޞޫލުތައް ޢަމަލުކުރާނެ  ސިޔާސަތެވެ. ބަޔާންކުރާކަ

އެ އިދާރާތަކުން  ކުގެ މެންޑޭޓާއިސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަ ބޭނުމަކީކުރުމުގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު 1.2

ނޑައަޅާ ހާސި ނޑިލުކުރަން ކަ  ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަކީ ވިލް ސި، ކުރުމަށްޓަކައިހާސިލު ތައްލަނޑުދަ

 ،ލިބިފައިވާ ތަމްރީނާއި ހުަނރުއެކަށީގެންވާ  ރުމަށްފަރާތްތަކާ ޙަވާލުވެފައިވާ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުއެ

 މެވެ. ހެދު ޝަުއގުވެރި ބައެއް ކަމުގައި މަސައްކަތަށް، ށް ޤާބިލުކަމަ

އެކަމުގެ ސަބަބުން  ކުރުމަކީއިންވެސްޓް މްރީނަށްއިދާރާތަކުން މުވައްޒަފުންގެ ތަރައްޤީއާއި ތަ ސިވިލް ސަރވިސް  1.3

ނޑިތައް ، ކަމާއި ވަީޒފާގެ ހިތްހަމަޖެހުން ިއތުރުކޮށްދީ ލުމުވައްޒަފުންގެ ޤާބި ނޑުދަ ނޑައަޅާ ލަ އިދާރާތަކުން ކަ

 ކަމެކެވެ. މުހިއްމުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ރަނގަޅުޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު  ،ކުރެވިލުހާސި

 ދު މަޤްޞަ  2

 :މަޤްޞަދުތަކަކީގެ ސިޔާސަތު ތަމްރީނުކުރުމުގެމުވައްޒަފުން 

ަހރުދަނާ އަދި މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުން  ބިނާކުރުމަށްޓަކައިސަރވިސް އެއް ޕްރޮފެޝަނަލް ސިވިލް  2.1

ނޑައެޅުން ގެންދެވޭނެކުރިއަްށ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި   .އުސޫލުތަކެއް ކަ

ލަކުން ސޫއިދާރާތަކެއްގައިވެސް އެއް އު ހުިރހައި ދަކުރުންކުރުމާއި ހޭމުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ބަޖެޓު 2.2

 .މަށް ބާރުއެޅުންގެންދިއު

އެންމެ ފުރިހަމަ އަދި އް އޭގެ ލަތްތަސީލިބިފައިވާ ވަ ،ވިލަރެސްކުރެވިމުގެ ހަރަކާތަކީ ވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމު 2.3

 ހެުދން. ށްތްތަކަހަރަކާހިންގޭ ބޭނުންކުރެވިގެން ޚަރަދު ކުޑަ ގޮތެއްގައި 



 2  ޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުސިވިލް ސަރވިސް މުވައް

 "ލައިފް ޯލންގ ލަރނިންގ"ވިލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތަކީ "ކެރިއަރ ބޭސްޑް" ޚިދުމަތަކަށް ހެދުމުގެ ގޮތުން، ސި 2.4

 ތަމްރީނުވުމަށް ބާރުއެޅުން. ކޮށް،އިތުރު ޝައުގުވެރިކަމާ ސަމާލުކަން ގެމުވައްޒަފުން އަށް

ހުނަރުތައް އުނގެނުމާއި ވިލް ސަރވިސްގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކީވެސް އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާއާ ގުޅޭ ސި 2.5

ފުރުޞަތު ލިބިދެވޭ  ގަޑިއިރު ފުރިހަމަކުރުމުގެ 6ލިޔާކުރުމުގެ ތަމްރީނުތަކުގައި މަދުވެގެން އަހަރަކު ޠާމު

 .ށް ހެދުންފަކަމުވައްޒަ

 ސިޔާސަތު ހިނގާ ފަރާތްތައް  3

މުވައްޒަފުންގެ  ސަރވިސް އެންމެހައި ސިވިލްއެ އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ  ،އިދާރާތަކާއި ސްވި ސަރ ވިލްސި

 .ހިނގާނެއެވެ ސިޔާސަތުމިމައްޗަށް މި 

 ކަނޑައެޅުން އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތައް  4

 ތައްތަމްރީނު ބޭނުންވާ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޮންމެ އިދާރާއަކުންވެސް އެ އިދާރާއަކަށް 4.1

ނޑައަޅަންވާނެއެވެ.  ހިނގަމުންދާ އަހަރުގެ ޖޫން މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން  ކަ

ނޑައެޅުމު ޭދެނ ތަމްރީނުތައްމުވައްޒަފުންނަށްއިދާރާތަކުން  4.2 އޮފީހުގެ  އަންަނންާވނީގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން ކަ

ނޑައެޅުމުގެ ހަރަކާތުގެ  ޔާސަތުތައް ސިޤައުީމ ތަރައްޤީެގ މިގޮތުން، ވެ. ތެރެއިންނެ ސިޔާސަތުތައް ކަ

ތަންފީޒުކުރުމުގައި އެއިދާރާއަކުން އިސްކަންދޭންޖެހޭ ދާއިރާތަަކށް ތަމްރީނުތައް އަމާޒުކުރަންާވނެއެވެ. މީގެ 

ނޑައަޅާތަމްީރނު  އިދާރާތަކުންއިތުރުން،  ނޑިތަކަށާއި،އޮފީހުގެ  އިރުތައް ކަ ނޑުދަ ށާއި، މުވައްޒަފުްނގެ ފެންވަރަ ލަ

ނޑިލުހާސިމުވައްޒަފު  ނޑުދަ  . ތް ކުރަންވާނެއެވެޔަރިޢާށް ތަކަކުރަން ބޭނުންާވ ލަ

ނޑައެޅުމުގައިތަމްރީނު ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ  4.3 އިެވލުވޭޝަންގައި  ތަމްރީުނތަކުގެކުރިން ހިންގިފައިވާ ، ތައް ކަ

 ޔަތްކުރަން ވާނެއެވެ. ޢާފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ރި

 ރާސާ ދި  ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތަކުގެ  4.4

ނޑިތަކާއި،  އިދާރާއެއްގެއެ  އިދާރާއަކުންވެސް ކޮންމެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް 4.4.1 ނޑުދަ ނޑިތައް ލަ ނުޑދަ އެ ލަ

ވަކިވަކި މުވައްޒަފުންގެ  އަދި އުނިަކްނތައްތަކާއިހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި، ދިމާވާނެ ލުކުރުމުގައި ހާސި



 3  ޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުސިވިލް ސަރވިސް މުވައް

 އެަނލިސިސް( ނީޑް ޓްރެއިނިންގ) ިދރާސާއިން ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތަކުގެ އިދާރާ އެ  ެދނެގަނެ، އްބޭނުންތަ

  ހަދަންވާނެއެވެ.އަހަރަކު އެއްފަހަރު އެއް 

 

މުވައްޒަފުންގެ ޚިުދމަތުގެ ފެންވަރު ެދނެގަތުމުގެ ނަތީޖާއާއި  ހެދުމުގައި ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތަކުގެ ދިރާސާ  4.4.2

 މުވަްއޒަފުންގެއޮފީހުގެ ބޭނުމާއި  ދެނެގަނެ،މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާނާއި އަޅާކިޔައި، ފަރަގު )ގެޕް( 

އިސްކަންދޭ ތަރުތީުބްނ ތަރުތީުބ ދާއިރާތައް  ޭބނުންވާ ތަމްރީނު ،ބަލައިއަށް  "ޑްކެރިއަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ނީ"

 ކުރަންވާނެއެވެ. 

 ޕްލޭން  ތަމްރީނުކުރުމުގެ  4.5

އެއިދާރާއަކަށް  ކޮންމެ ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާއަކުންވެސް  އަލީގައިގެ ބޭނުންވާ ތަމްރީުނތަކުގެ ދިރާސާ 4.5.1

 ތަމްރީނު ކޮންމެ އަހަރަކު ހިންގާނެ  އިސްކަންދޭ ދާއިރާތަކަށް އަމާޒުކޮށްއް ބޭނުންވާ ތަމްރީުނތަ

ގައި ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ." ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްލޭން"  ޕްރޮގްރާމްތައް ފާހަގަކޮށް

އިން  (ސީ.އެސް.ޓީ.އައި ) ޓިއުޓްސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިލް ސިވިތަކާއި، ތަމްރީނުއިދާރާއިން ރާވާ 

 މެދުވެރިކޮށް ދޭނެޓިއުޓްތައް އެހެނިހެން އިންސްޓިތަކާއި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ތަމްރީނުހިންގާ ސީދާ 

 ގެ އަންދާޒާ ހިމަނަންވާނެއެވެ.ަޚރަދުށް ހިނގާނެ ތަމްރީނަކަކޮންމެ އެއިން  ،ތައް ފާހަގަކޮށްތަމްރީނު

އެކުލަވާލައި، ކުރިއަށް  ދުވަސްމަސް 6އަހަރު ފެށުމުގެ  ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްލޭންއޮތް އަހަރުގެ ކުރިއަށް 4.5.2

 ސީ.ެއސް.ޓީ.އައި އެކުލަވާލުމުގައި   ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްލޭންކުރަންވާނެއެވެ. ޙިއްޞާއާއި  ސީ.އެސް.ޓީ.އައި

 ިހނދެއްގައި ހޯދިދާނެއެވެ.ން އިދާރާތަުކން ބޭނުންވެއްޖެ އެހީތެރިކަ ގެ ފަންނީ

 

އެ އިދާރާއަކަށް ވީނަމަވެސް،  އެކުލަވާލިކަމުގައި ކުރިއަށް ފެށުމުގެ އަހަރު ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްލޭން 4.5.3

 ގުޅުވައިގެންހާލަތަށް އަންނަ ބަދަލާއި ގުޅުވައިގެން، ނުވަތަ  ބަޖެޓާއި ތަމްރީނު ހަމަޖެހިގެން އަންނަ

މުން އަޕްޑޭޓްކުރަ ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްލޭން ހޭ ބަދަލުތައް ގެނެސްގެންނަންޖެޕްލޭނަށް  ކުރުމުގެތަމްރީނު

 ންވާނެއެވެ.ގެންދަ

 

 



 4  ޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުސިވިލް ސަރވިސް މުވައް

 ބޭނުންތެރިކަން ފެންވަރާއި ތަމްރީނުތަކުގެ  4.6

، ރަނގަޅު ރު ފެންވަ ކަކީ ޕްރޮގްރާމްތަޕްލޭނާއި ތަމްރީނު ސިވިލް ސަރވިސް ގެ އިދާރާތަކުން އެކުލަވާލާ  4.6.1

 ،މިަކމަށްޓަކައި ވާނެއެވެ.ޕްރޮގްރާމްތަކަކަށް ހެދުމަްށ ސަމާލުކަން ދޭންމުވައްޒަފުން ަބލައިަގންނަ ، ބޭނުންތެރި

 . ގެ އެހީތެރިކަން ހޯދިދާނެއެވެ ޓީ.އައިސީ.އެސް. ،ޭބނުންވާ އިދާރާތަކަށްފަންނީ ލަފައާއި އެހީތެރިކަން 

 ،ޕްރޮގްރާމްތަކަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ފެންވަރު ރަނގަޅުގެ ތަމްރީނުތަކަކީ ސިވިލް ސަރވިސް ގެ އިދާރާތަކު 4.6.2

ެއހީތެރިކަްނ ދެވޭނެ ލަފައާއި ފަންނީ  މުޠާލިޔާކުރުމުގައި ރުމާއިޕްރޮގްރާމްތައް ފަރުމާކުޕްލޭނާއި ތަމްރީނު 

 ވާނެއެވެ. ވެފައި ހުންނަންގާއިމުގައި  ސީ.އެސް.ޓީ.އައިޤާބިލުކަން 

ހަމައެކަނި  ތަމްރީނުތަކަކީ ން ކުރިއަށްގެންދާ އި ސީ.އެސް.ޓީ.އައިސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަކުންނާއި  4.6.3

ބޭނުންހިފޭެނ ގައި މާޙައުލުމަސައްކަތު  ،ގެ ބަދަލުގައިތަމްރީނުތަކެއްއުނގަންނައިދޭ  "ތިޔަރީ"

 ހެދުމަށް ސަމާުލކަން ދޭންވާނެއެވެ. ތަމްރީނުތަކަކަށް

ފެންވަރު  ،ކުރެވޭއި ބޭނުންގަމާޙައުލުތަކަކީ މަސައްކަތުގެ ތަމްރީނު ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ތެރެއިން ދެވޭ 4.6.4

 އެ ދާއިރާއެއްގެ  ،ފަރުާމކުރުމާއި ހިންގުމުގައި ތަމްރީނުތައް ،ހެުދމަށްޓަކައި ތަމްރީނުތަކަކަށްގަޅު ނރަ

 ފުރިހަމަ ގޮުތގައި ހިފަންވާނެއެވެ.ތަޖުރިބާކާރު މުވައްޒަފުންގެ ބޭނުން  ޚިދުމަތުގައި ތިބި

ފަސޭހަކަމާއިއެކު ތްތެރިވާ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ހަރަކާ އަތޮޅުތަކުގައިތަކަކީ ތަމްރީނުގެ ސީ.އެސް.ޓީ.އައި 4.6.5

ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ތަމްރީނުތަކަކަށް ހެދުމަށް  ގޮތަކަށް  މަންފާ ހޯދޭނެ ބައިވެރިވެ

  މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ.

 

 ބާވަތްތައް  ގެ ތަމްރީނު  5

ނޑު  ތައްތަމްރީނު އަމާޒުކުރެވޭ ނަށްއްޒަފުންމުވަ ސަރވިސްސިވިލް  ( 1) އެއީ. ާބވަތަކަށެވެ 3ބަހާލެވިފައިވަނީ މައިގަ

ވަޒީފާ ( 3އަދި ) ،ތަމްރީނު ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ތެރެއިން ދެވޭ( 2) ،ތަމްރީނުވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ 

 ރީނެވެ.ތަމް އަދާކުރުމުގެ ބޭރުން ދެވޭ

 



 5  ޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުސިވިލް ސަރވިސް މުވައް

   ތަމްރީނު  އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ވަޒީފާއަށް  5.1

ވާއިދުތަކާއި ގަސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް އަލަށް ވަންނަ  ސިވިލް 5.1.1

ނޑު މަސައްކަތްތަކާއި މާޙައުލަށް އަހުލުވެރިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުްނ ސޫއު ވަޒީފާއަށް ލުތަކަށް އަދި މައިގަ

 ންފުރިހަމަކުރުވަ ތެރޭގައިމުއްދަތުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އެމުވައްޒަފެއްގެ ޕްރޮބޭޝަން  ތަމްރީން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ

 ވާނެއެވެ. 

އެ ވަކިން  ވަޒީފާތަކަށް ގިންތީގެ 3 ތިރީގައިވާޕްރޮގްރާމަކީ  ތަމްރީނު އަހުލުވެރިކުރުމުގެވަޒީފާއަށް  5.1.2

 . ތަމްރީނަކަށް ވާންވާެނއެވެއި ހިންގޭ ކަށް އަމާޒުކޮށް އެކުލަވާލަ ގިންތިއަ

އަލަށް  ވަޒީފާތަކަށް ގެލެވެލް ސަޕޯޓް ސްޓާފް :ޕްރޮގްރާމް  އަހުލުވެރިކުރުމުގެއިދާރީ މުވައްޒަފުން  5.1.2.1

 .މްޕްރޮގްރާ އަހުލުވެރިކުރުމުގެިހންގޭ  މުވައްޒަފުންނަށް ވަންނަ

 ވަންނަ ސަނަދާއިއެކުގްރެޖުއޭޓް  ޕްރޮގްރާމް: އަހުުލވެރިކުރުމުގެމުވައްޒަފުން ގްރެޖުއޭޓް  5.1.2.2

 .ޕްރޮގްރާމް އަހުލުެވރިކުރުމުގެހިންގޭ  ނަށްމުވައްޒަފުން

އަށް ޑަރ ސަމުން ގެންދާ އިދާރާތަކުގައި ކާޑަރ ސިސްޓަމަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖައްކާ ޕްރޮފެޝަނަލް

 އެވެ.މިބައިގައި ހިމެނޭނެ ވެސްތަމްރީނުމުވައްޒަފުން ވެއްދުމުގެ ގޮތުން ދެވޭ 

ފަދަ ލީޑަރޝިޕް  މެނޭޖަރުންނާއި ޑައިރެކްޓަރުން ޕްރޮގްރާމް:ވެރިން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ  5.1.2.3

 ގޭޓްކުރުމުގައި ލިޑެމަސައްކަތްތައް ރޭވުމާއި އަލަށް ހަމަޖައްސާ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާތަކަށް 

 .މްޕްރޮގްރާ އަހުލުވެރިކުރުމުގެކަށް ޒިންމާތަ ކުރިމަތިވާނެ ގޮންޖެހުންތަކާިއ،

 

  ތަމްރީނު  ދެވޭ  ތެރެއިން އަދާކުރުމުގެ  ފާ ވަޒީ  5.2

ންވާ މަސައްކަތުގެ ހުނަރުތަްއ ނަށް ބޭނު މުވައްޒަފުން ނަކީތަމްރީވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ތެރެއިން ދެވޭ 

އަދާކުރުމުގެ ތެރެއިން ދެޭވ  ވަޒީފާ އެމަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ ތެރެއިން މުވައްޒަފުންނަށް ފޯރުކޮށްިދނުމުވެ.

ތަމްރީނުގެ ބާވަތްތައް އެކަށޭނަގޮތުްނ ތިރީގައިވާ ތަްމރީނުކުރުމުގެ ޕްލޭންގައި  ،ގޮތުގައިތަމްރީނުތަކުގެ 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.



 6  ޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުސިވިލް ސަރވިސް މުވައް

 ތަމްރީނު އިންހައުސް  5.2.1

ނުވަތަ ވަކި ނުވަތަ އެ އިދާރާތަކުގެ ވަކިވަކި ސެކްޝަންތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަްށ  ކުގެސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަ

ބޭުނންަތކާއި ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދީ މުާތލިއާ ކުރުމުގެ  ޚާއްޞަޒުކޮށް، އަމާމަސައްކަތެއް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް 

އިންހައުސް  ންގަންވާނެއެވެ.ހ އިޕްރޮގްރާމްތައް ރާވަ ތަމްރީނުގޮތުން އަހަރުތެރޭގައި ބަހާލައިެގން އިންހައުސް 

އްޖެއާއި ބޭރުގެ ރާ ރުން ތަރޖުރިބާކާރު މުވައްޒަުފން ބޭުނންކުރުމުގެ އިތުތައް ފެސިލިޭޓޓް ކޮށްިދނުމަށް ތަމްރީނު

 ކޮންސަލްޓެންޓުްނނާއި ކޮންޓްރެްކޓްކުރެވިދާނެއެވެ.

 ޕްރޮގްރާމް  ތާޒާކުރުމުގެ  5.2.2

 އަންނަ ބަދަލުތަކާއި  އުޞޫލުތަކާއި ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އާންމުމަތްދިނުމުގެ ޚިދު މަސައްކަތްތަކާއި  އާންމުއިދާރާގެ 

ތާޒާކުރަމުން މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރިކޮްށ ޖެހޭ ބަދަލުތަަކށް ންއަށް ގެންނަމަސައްކަތުގެ ވައްޓަފާޅި ގުޅިގެން

ނޑައެޅޭ އުސޫލަކުން ކޮންމެ އިާދރާއަކުންވެސް  ގެންދިއުމަށްޓަކައި  ިރފްރެޝްމަންޓް މުވައްޒަފުންނަށް ކަ

  ހިންގަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.ރާވައި  ތައްޕްރޮގްރާމް

 ޖޮބް ރޮޓޭޝަން  5.2.3

ނޑި ފޯރުކޮށްދިނުމަތްތައް މެޚިދު އާންމުދޭ  އިދާރާއިން މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރާއި ، މަށް މަގުފަހިކުރުމާއިދުނުކެ

ނޑައެޅޭ ތާވަލަކާއި އެއްގޮތަށް ކޮށްދިނުމުގެ ގޮުތން،ރިބާ އިތުރުތަޖު މުވައްޒަފުން  އެކި ވަޒީފާތައް އަދާކުރާ ،ކަ

ބަަދލުކޮށް ަތޖުރިބާހޯދުމުގެ މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުުނވާގޮތެއްގެ މަތިން  3ގުޅުންހުރި އެހެން ސެކްޝަންަތކަށް 

 ފުރުޞަތު މުވައްޒަފުންނަށް ހޯދަިއދޭންވާނެއެވެ.

 

 އެޓޭޗްމަންޓް/އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމް  5.2.4

ގެ އެއް އިދާރާ އަނެއް އިދާރާއާއި ސިވިލް ސަރވިސްއެޓޭޗްމެންޓް އަދި އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން، 

މަސައްކަތުގެ  ނަށްމުވައްޒަފުން ،ގުޅިގެންބޭރުގެ ފަރާތްތަާކއި ރާއްޖޭގެ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ނުވަތަ  ގުޅިގެން

އިދިނުމުގެ ގޮތުން، ފުރުޞަތު ހޯދަ ަދސްކުރުމުގެ ހުނަރުތައްތަފާތު ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ ހޯދައި އެމަސައްކަތްތަކުގެ 

އެހެްނ އެފަދަ މަސައްކަތްތަކަށް މުވައްޒަފުން އެއް އިދާރާއިން އަނެއް އިދާރާއަށް ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން 



 7  ޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުސިވިލް ސަރވިސް މުވައް

އަދި ދެ އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފުން  މަހަށް، 3 ގިނަވެގެން އިދާރާއެއްގައި މުވައްޒަފަކު އެޓޭޗްކުރާނަމަ

 ބަދަލުުކރެވިދާނެއެވެ. ންމުވައްޒަފު މަހަށް 6 ންގިނަވެގެ ކުރާނަމައެކްސްޗޭންޖް 

 އަރސްޓަޑީ ޓު  5.2.5

އެތަންތަނުގަިއ  ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެންޯހދުމުގެ ގޮުތން، ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން  ތަފާތު ތަޖުރިބާ

ގެ ޕްލޭންގެ އް ތަމްރީނުކުުރމުތަޖުރިބާ ދަތުރުތަމަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ގޮތްަތއް ބަލާ ތަޖުރިބާކުރުމުގެ ގޮތުްނ، 

 ބަިއވެރިކުރެވިދާނެއެވެ. މުވައްޒަފުންތެރޭގައި ހިމަނާ 

 ސްކިލްސް ޓްރާންސްފަރ 5.2.6

 ން ކައިރިވުމުން ވާން ނުވަތަ ވަކިތަޖުރިބާކާރު މުވައްޒަފުން މުސްކުޅިކުރަ ހުނަރުތައް ލިބިފައިވާމުހިއްމު 

ތަޖުރިބާކާރާއި ޒަފަކު ހުނަރުތައް ދަސްކުރާނެ އެހެން މުވައް އެއެކަށީގެންވާ މުއްދަތު އޮއްަވއި 

އިދާރާތަކަށް ިދގު މުއްދަތަށް ހަމަ މިގޮތުން، ހުނަރުވެރި މުވައްޒަފުން ެނތުމުގެ ސަބަބުން ޗްކުރަންވާނެއެވެ. އެޓޭ

އަންޑަސްޓަޑީކޮށް އެީމހުންގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށް އެމަސައްކަތާއި ކޮންސަލްެޓންޓުން  ނަގާ ތަޖުރިބާކާރު

 ން ަތއްޔާރުކުރުން ހިމެނެއެވެ.މުވައްޒަފު ދާއިމީ ހަވާލުވާނޭ

  ތަމްރީނު  ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ބޭރުން ދެވޭ  5.3

ވަޒީާފ އަދާކުރުމުގެ ، ށްެއ އިާދރާއެއްގެ މުވައްޒަފުންނަ ބަލައި އިދާރާއަށް ބޭނުންާވ ތަމްރީުނތަކުގެ ދިރާސާއަށް

ވަޒީފާ . ޖައްސަންވާެނއެވެމަލަތްތައް ހުިރ މިންވަރަކުން ހަވަޞީ އެ އިދާރާއެއްގެ ތައްތަމްީރނުބޭރުން ދެވޭ 

ގޮތެއްގައި ާއންމު ތަމްރީނަކީ  ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ބޭރުން ދެވޭތަމްރީނާއި ޚިލާފަށް،  އަދާކުރުމުގެ ތެރެއިން ދެވޭ

ދެވޭ  ނުަބއްސައިތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކުން ިހްނގާ ތަފާތު ކޯސްތަކާއި، އެނޫްނވެސް ވަޒީފާ އަދާކުރުމާއި 

  ތަމްރީނެވެ.

 ތަމްރީނު މުއްދަތުގެ  ކުރު  5.3.1

ުކރު މުއްދަތުގެ  .ޕްރޮގްރާމްތަކެވެ ރީނުތަމްމަހަށްވުެރ ދިގުޫނން  6ބަލާީނ ޮގތުަގއި  ގެތަމްރީނުމުއްދަތުގެ  ކުރު

 ތަކުގެތަމްރީނު. ތަކުގައި މުވައްޒަފުން ަބއިވެރިކުރުވުމުގެ ޚަރަދު އެ އިދާރާއަކުން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެތަމްރީނު



 8  ޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުސިވިލް ސަރވިސް މުވައް

ށް ހަމަޖެއްސުމުގެ ރަދުކުރާގޮތަޚައެލަވަންސް ނުވަތަ އޭގެން ބައެއް މުވައްޒަުފ އަމިއްލައަށް /ދަތުރުފަތުރު/ކޯސްފީ

 އިޚްތިޔާރު އިދާރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 ތަމްރީނު ދިގު މުއްދަތުގެ  5.3.2

 ތަމްރީނު ތުގެ ދިގު މުއްދަ ، އް ހުރުމާއިއެކުއެއިދާރާ ސަރުކާރުގެ ޚާއްސަމެންޑޭޓް ހަވާލުވެފައިވާ  މަތީ ތަޢުލީމުގެ

ބަޖެޓުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި،  އެއިދާރާއަކުންށް ތަކަތަމްރީނުއެފަދަ އިދާރާތަކުން ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭން 

 މަތީ ތަޢުލީމާއިބެހޭފޮނުވަން ހަމަޖެހިފައިަވނީ ރިކުއަރމަންޓް  ޓްރެއިނިންގދިގުމުއްދަތުެގ ގޮތުން  އުސޫލެއްގެ

ދިގު މުއްދަތުގެ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތުތައް  އަށެވެ.)ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން(  އިދާރާ

މަޤާމުގެ ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދުގެ ދަށުން  ،ނަށް ސަރުކާރުގެ އެއިރެއްގެ އުސޫލުތަކާއިލިބޭ މުވައްޒަފުން

އި އެހެނިހެން ކަންކަން އެއިދާރާއަކުން މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ނުވަތަ ނުލިބޭގޮަތށް ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާ

 .ހަމަޖައްސައިދެވިދާނެއެވެ

 ތަމްރީނު ޕާޓް ޓައިމް  5.3.3

 ތަކުގައިަތމްރީނުސިވިލް ސަރވިސް ވަޒީފާގައި އުޅެމުން، ޕާޓް ޓައިމްކޮށް ކުުރ މުއްދަތާއި ދިގު މުއްދަތުގެ 

އިމްތިހާނު ، އިމްކޮށް ކިޔަވާ މުވައްޒަފުން ޕާޓް ޓަ. ކަމެކެވެއެދެވިގެންވާ ހުއްަދ އަދި ބައިވެރިވުމަކީ މުވައްޒަފުން 

ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާ  އޮފީުހގެ މަސައްކަތްތަކަށް ދަތިނުވާޮގަތށްހެދުމާއި ސްޓަޑީ ބްރޭކަށް 

 .މުވައްޒަފުން ވަޒީފާިއން ވީއްލިދާނެއެވެގޮތުގެމަތިން 

 ބަޖެޓުކުރުން ތަމްރީނުކުރުމަށް  6

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ހުރިހައި  ކުރަމުން ގެްނދިއުމަށްޓަކައިކުރުން އިްނތިޒާމީ ގޮތެއްގައި ތަމްރީނުމުވައްޒަފުން  6.1

ުމހިއްމު ކަމެކެވެ.  އުމަކީބަޖެޓް ލިބެމުންދި، ުކރެވިބަޖެޓްއިދާރާއެއްގައި ވެސް އެއް އުސޫލަކުން ތަމްރީނުކުރުމަށް 

 ފާސްކުރުމުގައި ތައްޔާރުކުރުމާއި ބަޖެޓް ، ނީހަމަހަމަ އުސޫލަުކން ބަޖެޓްކުރުމުގެ ަނތީޖާއަކަށް ވާ ބޮޑުހާމަކަން 

ޕްރޮގްރާމްތައް ޕްލޭނާިއ  ކުރުމުގެތަމްރީނުފަސޭހަވެގެން ދިއުމުގެ އިތުުރން، ހުރިހާ އިދާރާތަކަކަށްެވސް ކުރުމުގައި 

  ދިއުމެވެ.ރާވަން ފަސޭހަވެގެން  ކުރިޔާލައި



 9  ޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުސިވިލް ސަރވިސް މުވައް

ސިވިލް އެ އިދާރާެއއްގެ ބަޖެޓްކުރަންވާީނ ތަމްރީނުކުރުމަްށ މުވައްޒަފުން އިދާރާތަކުން  ސަރވިސްސިވިލް  6.2

އިންސައްތައިގެ  5އާއި  4ރަދުގެ ޚަ ނެއަހަރަކަށް ހިނގާއެ ށްމުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސަސަރވިސް 

ނޑައަޅާ  ސަރުކާރުންނުވަތަ ދެމެދުގައި    .ނެވެކުރާ އުސޫލެއްގެ ދަށުންއާންމުކަ

ކުރުމުގައި ބޭރުގެ ފެސިލިޓޭޓަރުްނ/ކޮންސަލްޓެންޓުންގެ ފީ، އިންްސޓިޓިއުޓްތަކުެގ ތަމްރީނުކުރުމުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރު 6.3

ކޯސް ފީ، ކޯސް މެޓީރިއަލްސް، އިކުއިޕްމަންޓް އަދި ތަން ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ ފީ، ބައިވެރިންގެ ދަތުރުފަތުރާއި 

 ނެއެވެ.ތައް ވަކިވަކިން ހިމަނަންވާޚަރަދުއެންމެހައި މައިގަނޑު ފަދަ  ޚަރަދުއެލަވަންސް 

ަތމްރީނުތައް ހިންގުމާއި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަްތތައް ހަމަޖެްއސުމަށްޓަކައި ތަމްރީނުކުރުމަށް ލިބޭ ބަޖެޓް  6.4

 ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށެވެ. ކުރުމުގެތަމްރީނުދުކުރަންވާނީ ރޭވިފައިވާ ޚަރަ

 ދައުރު ވާ ފަރާތްތަކުގެ ޙިއްޞާ ތަމްރީނުކުރުމުގައި  7

ކުގެ ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަ އާއި ސީ.އެސް.ޓީ.އައި މުގައިތަންފީޒުކުރު ސިޔާސަތު ގެކުރުމުތަމްރީނުމުވައްޒަފުން 

 ދައުރެއް އަދާކުރަންޖެހެއެވެ. މުހިންމު ންގެ ސްޕަވައިޒަރުންމުވައްޒަފު ފުންނާއިއިތުރުން މުވައްޒަ

 ގެ ދައުރު އިންސްޓިޓިއުޓް  ޓްރެއިނިންގސިވިލް ސަރވިސް  7.1

އެކުލަަވއިލުމާއި ތަންފީޒުކުރުމުގައި ފަްނނީ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ އިާދރާތަކަށް ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްލޭން  7.1.1

 ފަންނީ ލަފާ ދިުނން.

ސިވިލް ސަރވިސް ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތަކާެބހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ޖުމްލަގޮތެއްގައި  7.1.2

 ކޮށް ދިރާސާތައް ޝާޢިއުކުރުން.ތައްދިރާސާ

ހަދަންޖެހޭ ޓްރެއިނިންގ ނީޑް އެނަލިސިސް، ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްލޭން،  ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަކުން  7.1.3

ހުްނނަންވީ ގޮތުެގ ގައިޑްލައިންސް ތައްޔާރުކޮށް އިދާރާތަކާއި  ރިޕޯޓު އަދި ތަމްރީނުތަކުގެ އިވެލުޭއަޝން

 .ކުރުންޙިއްޞާ

އިދާރާތަކުން ރާވައިގެން ހިންގާ  ،ބަލައިދިރާސާކޮށް  ތައްތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްލޭންއެކި އިދާރާތަކުގެ އަހަރީ  7.1.4

 ފަންނީ ލަާފދިނުން.ކުން ޭބނުންވާ ހާލަްތތަކުގައި ތަމްރީނުތަކުގައި އެފަރާތްތަ
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އިން  ސީ.އެސް.ޓީ.އައި، ބަލައިމައްޗަށް ން ބޭނުންވާ ތަމްރީުނތަކުގެ ދިރާސާގެ ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަކު 7.1.5

ނޑައަޅައި ރާވާ ހިންގުން  .ހިންގާނެ ޕްރޮގްރާމްތައް ކަ

ފަރުމާކުރުމުގައި ތައް ތަމްރީނުއިންޑަކްޝަން  ވަންނަ ފަރާތަކަށް ދެވޭއަލަށް ގެ ވަޒީފާއަށް ސިވިލް ސަރވިސް 7.1.6

 .އިދާރާތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮްށދިނުން

މެޓީރިއަލްސް  ތަމްރީނުރެވޭ ތަކުގައި ބޭނުންކުތަމްރީނުސިވިލް ސަރވިސްގެ  ޕޯޓަލްއެއް ގާއިމުކޮށް ތަމްރީނު 7.1.7

 ބެލެހެއްުޓން.އަޕްޑޭޓްކޮށް ގެ ގޮތުގައި ބޭސްއެއްޑޭޓާ

 ކުގެ ދައުރު ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަ  7.2

ސިވިލް ސަރވިސްއިން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަކީ ޚިދުމަތްިދނުމުގެ މަތީ ހަރުަފތުގައި ޯފރުކޮށްދޭ  7.2.1

ދާއިރާތައް  ކޮށް މުއްސަނދި ކުރެވޭނެރުތު އިޤާބިލިއްޔަތު މުވައްޒަފުންގެ  ޚިދުމަތްތަކަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި،

 ހޯދައި، އޮފީހުގެ ތެރެއިންނާއި ައދި ބޭރުން އެފަދަ ފުރުޞަތުތައް މުވައްޒަފުންނަށް ފަހިކޮށްިދނުން.

 ކުރުމުގެ ތަމްރީނު އާއި  ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްލޭންހަދައި އަހަރީ  އަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތަުކގެ ދިރާސާއިދާރާ 7.2.2

 .ބަޖެޓް އެކުލަވައިލުން

މަދުވެގެން އަހަރުތެރޭގައި ދާއިރާއަކުން އެމުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް އޮފީހުގެ  7.2.3

 .ފުރިހަމަކުރުވުން ތަމްރީނުގަޑިއިރުގެ  6

ޕްރޮގްރާމްގައި ވަްނނަ ުމވައްޒަފުން ފާހަގަކޮށް ވަޒީާފއަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ އަލަށް އޮފީހަށް  7.2.4

 .ބައިވެރިކުރުވުން

ކުރިއެރުން ލިބޭ މިންވަރު އިވެލުއޭޓްކޮށް އޭގެ ސަބަބުން އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް  ޕްރޮގްރާމްތައް ގަވާއިދުން ތަމްރީނު

 .ޕްރޮގްރާމްތައް ބައްޓަންކުރުން ތަމްރީނުވަޒަންކޮށް، އެކަމުގެ އަލީގައި 

 

 

 



 11  ޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުސިވިލް ސަރވިސް މުވައް

 ގެ ދައުރު ސްޕަވައިޒަރު  މުވައްޒަފުގެ  7.3

ރުމުގައި ތައް ފާހަގަކުތަމްރީނުހޭ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެއަދާކުރާ ވަޒީފާގެ މުވައްޒަފު  7.3.1

 ތަކަށް ތަްމރީނު ރާވާފައިވާ ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އަހަރުތެރޭގައިއެކަމަށް ހިތްަވރުދީ،  އެހީތެރިވެދީ،

 . ހޭލުންތެރިކުރުވުން މުވައްޒަފުން

ތަކަށް ތަމްރީނު، ވާންގެ މަސައްކަތްތައް ރާފަދަ ގޮތަކަށް މުވައްޒަފުއި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެވޭނެތަކުގަތަމްރީނު 7.3.2

 ޙާޟިރުވޭތޯ ބެލުން.

ކަމާގުޅޭ އެހެން އުނގެނުނު ޢިލްމެއް ތަމްރީނަކުން  ފުރިހަމަކުރާ މުވައްޒަފުން، އެ ތަމްރީނުތައް 7.3.3

  މަށް ބާރުއެޅުން.މުވައްޒަފުންނާއި ހިއްޞާކުރު

 މުގައި އެހީތެރިވުން.ވަޒަންކުރު ތަމްީރނުތައްތަކުގެ ބޭުނންތެރިކަމުގެ މިންވަރު ބެލުމުގެ ގޮތުން ތަމްރީނު 7.3.4

 ގެ ދައުރު މުވައްޒަފު  7.4

ތަްއ ތަމްރީނުފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ  މިހާރަށްވުރެއަދާކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާގެ ޒިންމާ  ތިމާ 7.4.1

  ދިނުން. ހޭ އެއްބާރުުލމާއި އެހީތެރިކަންދޭންޖެ ރުމަށްކުފާހަގަ

 ލިބިގަތުން.ފުރިހަމަގޮތުގައި ވެރިވެ އެކަމުގެ މަންފާ ބައި ފުރިހަމައަށް މްރީނުތަކުގައި ތަ 7.4.2

 ބޭނުންކުރުން.މްރީނުތަކުން ދަސްވާ ކަންތައްަތކާއި ހުނަރުތައް ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ތަ 7.4.3

ތަމްރީނުތަކުްނ މުވައްޒަފުންނަށް  އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެން ،ކުރުމަށްގާއިމުއުނގެނުމުގެ ވެއްޓެއް  7.4.4

 އެނގުނު މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރުްނ. 

ފުރިހަމަ މުގައި ވަޒަންކުރު ތަމްރީނުތައްބޭނުްނތެރިކަމުގެ މިންވަރު ބެލުމުގެ ގޮތުން  ފެންވަރާއި ތަކުގެތަމްރީނު 7.4.5

 އެއްބާރުލުން ދިނުން 



 12  ޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުސިވިލް ސަރވިސް މުވައް

 ކުގައި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރުން ރީނުގެ ފުރުޞަތުތަ ތަމް  8

ން ތަމްރީނުކުރުމަށް ހުޅުވާލާ ފުރުޞަތުތަކުގައި މުވައްޒަފުން މުވައްޒަފުން ވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކު ސި 8.1

ނޑައަޅައިބައިވެރިކުރާ ކޮށް އާންމުމުވައްޒަފުންނާއި  ،ނެ ހަމަހަމަ އުސޫލެއް ކޮންމެ އިދާރާއަކުންވެސް ކަ

 ކުރަންވާނެއެވެ. ޙިއްޞާ

 ،ނާޔަތްތައް ހަމަޖައްސައިދިނުމާއިޢި ،ވީއްލުމާއިމަސައްކަތުން ތަމްރީނުތަކުގައި ބައިވެރިވުމަްށ މުވައްޒަފުން  8.2

  ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.ރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާީނ ބޮންޑުކު

 ޑޮކިއުމެންޓްކުރުން ކުރުމާއި އިވެލުއޭޓް  ތައް ތަމްރީނު   9

 އިދާރާއެއްގެ ތަމްރީނުކުރުމުގެ  އެއަކުންވެސް ކޮންމެ އިދާރާމުހިއްމު ބައެއްގެ ގޮތުގައި ކުރުމުގެ ޕްލޭންގެ ތަމްރީނު 9.1

އިދާރާގެ  އް ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާ ގޮތާއި އެތަމްރީނުތަކުންތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަވަކިވަކި  އަދި ޕްލޭން މުޅި

މި އަދި  ހިމަނަންވާނެއެވެ. (ލުއޭޓްކުރުންއިވެ )ވަޒަންކުރުން ލިބެމުންދާ ކުރިއެރުން މަސައްކަތްތަކަށް 

 ގެންދަންވާނެއެވެ.ތައް ތަރައްޤީކުރަުމން ތަމްރީނު މައްޗަށް ބިާނކޮށްތަކުގެ އިވެލުއޭޝަން

/ތަޖުރިބާ/ސަކްސެސް /ހުނަރުމު)ޢިލް ކާއިލުވި ކަްނތައްތަހާސިތަމްރީނުން  ތަކުގައި ބައިވެރިވާ މުވައްޒަފުންތަމްރީނު 9.2

ބޭނުންކުރެވޭނެ ންތައްތައް މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެމުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގައި އެކަ އެކަންތައްތަކުގެ، ސްޓޯރީސް(

 ޕަވައިޒަރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ސުހަފްތާ ތެރޭގައި  2ތާ ނިމޭ ތަމްރީނު ރިޕޯޓެއް ޞާޚުލާގޮތްތައް ބަޔާންކޮށް 

މަސްދުވަސް ފަހުން، އޭނާެގ  6 ތާނިންމާ ތަމްރީނު ބެލުަމށްޓަކައި އެމުވައްޒަފަކު ބޭނުންތެރިކަން ގެ ތަމްރީނު 9.3

އެމުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރ ޚުލާސާ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަން ވަޒީފާގައި ޭބނުންކުަރމުންދާ މިންވަރު 

 ކުރަންވާނެއެވެ. ޙިއްޞާ އިހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނާއިދާރާގެ ާމތު މަޢުލޫބަލަންވާނެއެވެ. އަދި މި 

ނޑިތައްއިވެލުއޭޓްކޮމްރީނުތަްއ ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމުމުން އެއަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ތަ 9.4 ނޑުދަ ނޑައެޅުނު ލަ   ށް ކަ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާާލފައިވާ ކްރައިޓީރިޔާއާއި އެކި ލެވެލްގައި ހާސިލުވެފައިާވ މިންވަރު 

ާހސިލުކުރެވުނު ަތމްރީނުކުރުމުގެ ޕްލޭން ތަންފީޒުުކރެވުނު މިންވަރާއި އެކަމުން ވަޒަންކުރުމަށްފަހު އެއްގޮތަށް 

ވާލައި، ފެށޭ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން އެކުލަވާލަ ރިޕޯޓެއް  އިވެލުއޭޝަންމައްޗަށް  ނަތީޖާގެ

 .ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި ޙިއްޞާކުރަންވާނެއެވެ



 13  ޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުސިވިލް ސަރވިސް މުވައް

 ޕްރޮގްރާމްތައް  ތަމްރީނުތަްއޔާރުކުރުމުގައި،  ރިޕޯޓު އިވެލުއޭޝަންތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްލޭންގެ  9.5

ތަކާއި ޓުހުށަހަާޅ ރިޕޯ މުވައްޒަފުން ބެހޭގޮތުން ކަންތައްތަކާއިލުވި ހާސިފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، އެ ޕްރޮގްރާމަކުން 

  .ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ގައި އިވެލުއޭޝަންގެ ޕަވައިޒަރުސު

މްރީނުތަކާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފުން ހުށަހަޅާ ދިރާސާ ރިޕޯޓުތަކާއި އަދި މިނޫންވެސް ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތުތައް ދޭ ތަ 9.6

އިދާރާެގ ލައިބްރަރީގައި  ބެލޭނެޮގތަކަށްމުވައްޒަފުންނަށް  ހުރިހައިފަރާތްތަކުން ފޮނުާވ މެޓީރިއަްލސް، އިދާރާގެ 

 .ބަހައްަޓންވާނެއެވެ ނުވަތަ އިންޓްރާެނޓްގައި

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ފަހަރު  މުރާޖަޢާކުރެވިގެންދާނެއެވެ. 1 ކު ކޮންމެ އަހަރަ  މި ސިޔާސަތުނޯޓް:   

 CSC-PD226-V01-R00 އައި.އެސް.އޯ ރެފަރެންސް ނަންބަރު:



 14  ޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުސިވިލް ސަރވިސް މުވައް

 

 


