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 މަސައްކަތްތައް  އެޑިޔުކޭޝަނުގެ  ހަޔަރ އޮފް  މިނިސްޓްރީ

މަތީ ތަޢުލީމު  ރާއްޭޖގައިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތުތަްއ އެކަށައަަޅއި،  .1

 ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާިއމުކުރުން.

 ހިފެހެއްޓުމުގެ  ފެންވަރު  ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ  ތަމްރީނު ތަޢުލީމާއި މަތީ ހިންގާ ފަރާތްތަކުން ެއކި ރާއްޖޭަގއި .2

 މިކަންކަމާބެހޭ  އެކުަލވާލަިއ،( ނިޒާމެއް ޮއޑިޓިްނގ އެްނޑް ެއކްެރޑިޓޭޝަން އެޕްރޫވަލް،) ނިޒާމެއް

 އެކަަށއެޅުން. ތައްސިޔާސަތު

ވޮކޭޝަނަލް އެިޑޔުކޭަޝން ޓްރޭނިންގ )ޓިވެޓް( ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮްށ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޓެކްނިކަލް ެއންޑް .3
 އެކަށަެއޅުން.ތަރައްޤީކުރުމާިއ، ދިވެހިރާއްޭޖެގ ޓިވެޓް ނިޒާމަށް ބޭނުންވާ ިސޔާސަތުތައް 

ނަޑއަޅަިއ، އެފަދަ ތަވަޒީފާތަކަށް އެަވގުތަކަށް ޭބނުންވާ މަސައްކަތްތެރިކަުމެގ ހުނަރުތަ .4 މްރީން އް ކަ
 އެކަށަެއޅުން. ިސޔާސަތުތައް  ކުގެޕްރޮގްރާމްތަ

ރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ނިޒާމަކީ، ަތޢުލީމު ހާސިލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ފުޅާ،  .5

 އެންމެނަށް ބައިވެިރވެވޭ ިނޒާމެއްކަން ކަަށވަރުކުރުން.

 ދަރިވަރުން ިނންމާ ތަޢުލީމު ރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމުެގ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮްށ، ާކމިޔާބުކަމާއެކު .6

 މު ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒުތަކާ ގުިޅގެން ަމސައްކަތްކުރުން.އިތުރުކުރުމަށް، ތަޢުލީ

ނަޑއަަޅއި، އެާދއިރާަތކުން ތަޢުލީމު  .7 ރާއްޖޭގެ ތަރައްީޤއަށް ބޭނުންތެރި މަތީ ތަޢުލީމުގެ ދާއިރާތައް ކަ

 ން.ޙާޞިލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތުތަށް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރު 

އެހީދޭ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުގެ ެއހީގައި މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ލިބިގަތުމުގެ ފުރުޞަތުތަްއ ހޯދައިދިނުމުގެ  .8

 މަސައްކަތްކުރުން. އެފަދަ ފުރުޞަތުތައް ހޯދުމަށް، އިޅަ އުސޫލުތައް ަކނަޑއަ

މީހުން ، ދަށުންބޭރުގެ އެހީގެ ދަށުން މީހުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ  .9

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވައިެގން ކޯސްތަކުަގއި ބަިއވެރިކުުރމުގެ ކަންތައްތައް ހިންގުާމއި، ހިންގުވުމާިއ، 

 .އެކަންކަން ބެލެހެއްޓުން 

މީހުން  ކޯްސތަކުަގއިރާއްޖެއަށް ލިބޭ މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމަށް  އެހީދޭ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން  .11

 ތައް އެކުަލވައިަލއި، ެއކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން.އުސޫލުބައިވެިރކުރުމާބެހޭ 

ޭބ އެކަަށޅައި، އެކަމާ  މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދުމަށް ދަރިވަރުންނަށް މާލީ ެއހީ ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު .11

 އުޞޫލުތައް އެކުަލވައިަލއި ތަންފީޒުކުރުން.
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 ަވޒީާފގެ  ރާްއޖޭގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ  އެީހދިނުމުގެ މާލީ ދަރިވަރުންނަށް ހޯދުމަށް ތަމްރީނު ތަޢުލީމާއި މަތީ .12

 ހޯދުމަށް  ތަމްރީނު ތަޢުލީމާއި ކުރުމާއި، މަތީ ކަަށވަރު  ޕްރޮގްރާމްތަކެއްކަން ބޭނުންތަކާުގޅޭ  ޤައުމީ ބާޒާރާއި

 ޕްރޮގްރާމްތަުކގެ މަޤްޞަދު ހާސިލުވަމުންދޭތޯ ބެލުން. އެހީދިނުމުގެ މާލީ ދަރިވަރުންނަށް

 މަރުކަޒުތައް  ދަސްކޮށްދޭ ހުނަރުވެރިކަން ފަންނީ ތަކާިއ،މަރުކަޒު ފޯރުކޮށްދޭ ތަޢުލީމު މަތީ .13

ބެލެހެއްޓުމާިއ،  ތަފާސްހިސާބު  ބެލެހެއްޓުމާއި، ދަފްތަރެއް ތަންތަނުގެފަދަ އެ ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި،

 ދަސްވެނީންގެ މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުން.

  ބެލެހެއްޓުން. އިންތިޒާމްކޮށް ކަންތައްތައް ހިންގުމާބެހޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ތަޢުލީމުގެ ދުރުންދޭ .14

މަސައްކަތްތެރިކަުމގެ ދާއިާރިއން ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި ަވޒީފާ ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ުގޅުވައިދިނުމާިއ،  .15
 .ކެރިއަރ ަގއިޑެްނސް ދިނުން

 ދިރާސާ ދިރާސާ ކުރުމަށް ހިތްވަރުދީ، ޢިލްމީ ޢިލްމީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްީޤއަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކުން .16

 ނިޒާެމއް  ފެތުރުމުގެ ޢާންމުކޮށް އެފަދަ ދިރާސާތަުކގެ ހޯދުންތައް ތަަނވަސްކުުރމާއި، ކުރެވޭޭނގޮތްތައް

 ޤާއިމުކުރުން.

 މަޝްވަރާާއއި  ދާއިރާތަކަށް  ކަމާބެހޭ ސަުރކާރުގެ ކަންތައްތަކުގަިއ، ތަމްރީނުދިނުމާބެހޭ މަތީތަޢުލީމާއި .17

   ލަފާދިނުން.

 ކުރަންޖެހޭ  ގުަޅިއެގން ފަރާތްތަކާ ބޭރުގެ ރާއްޭޖން ރާއްެޖއާިއ، ގުޅުންހުރި، މަސައްކަތްަތކާ މިނިސްޓްރީގެ .18

 .ކުރުން ކަންތައްތައް

 .ބެލެހެއްޓުން ހިންގައި ކަންތައްތައް ހިންގަންޖެހޭ ޤާނޫނީގޮތުން ގުިޅގެން މަސައްކަތްަތކާއި  މިނިސްޓްރީގެ .19

  ޑިުޔކޭޝަންގެ ދަށުންނެވެ.އެ ހަޔަރ ތިރީގައިިމވާ ތަންތަން ހިނގަމުންދާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް

  އޮތޯރިޓީ ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް .1

 އެންޑް ވޮކޭޝަނަްލ އެޑިުޔކޭޝަން ޓްރޭނިންގ ޮއތޯރިޓީ ޓެކްނިކަލް .2

 ޕޮލިޓެކްނިކް  މޯލްޑިވްސް .3

  މަސައްކަތްތައް  އޮތޯރިޓީގެ  ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް 

 ގުޅިފަިއާވ، ެއޑިޔުކޭޝަނާހަޔަރ  އޮފް މިނިސްޓްރީ  އޮތޯރިޓީައކީ، ކޮލިފިކޭޝަްނސް މޯލްޑިވްސް   

 މި. އިދާާރއެެކވެ ރެިގއުލޭޓަރީ ހިންގާ ދަށުން ލަފާގެ ބޯެޑއްގެ  ގަވަރނިްނގ ލިިބގެން، ހައިިސއްޔަެތއް އަމިއްލަ

 .ިމވަީނއެވެ  ތިީރގައި މަސައްކަތްތައް ހަމަޖައްސާފަިއވާ އޮތޯރިޓީއަށް
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ނޑު ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ .1   ތަންފީޒުކުރުން. އޮނިަގނޑު އެ އިޞްލާޙުުކރުމާއި، އެކުަލވާލުމާއި، އޮނިގަ

 ޤައުމީ ެތރެއިން ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަމްރީނު ތަޢުލީމާއި މަތީ ހިންގާ ފަރާތްތަކުން  ެއކި ރާއްޖޭަގއި .2

ނޑުގެ  ސަނަދުތަކުގެ  ފަރުމާކުރެވިފަިއވަނީ  ކޯސްތައް ފަރުމާކުރާ ފެތޭގޮތަށް ފެންވަރުތަކަށް އޮިނގަ

 މިކަމާގުޅޭ  ދިނުމާއި، ހުއްދަ  ހިންގުމުގެ އެޯކސްތައް  ފާސްކޮށް، ބަލައި ފެންވަރަށްތޯ އެކަީށގެންވާ

   ިހންގުން. ރާަވއި ކަންކަން އެންމެހައި

ނޑުގެ ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ .3  ހުއްދަ ހިންގުމުގެ ކޯސްތައް ހިންގާ ފަރުމާކޮށް ފެތޭގޮތަށް ފެންވަރުތަކަށް އޮިނގަ

ނެޑއް ސުޕަަވއިްޒކުުރމުގެ ބަލައި ފެްނަވރަށްތޯ ހުއްދަދީފައިވާ ހިންގަނީ ކޯސްތައް އެ ދިނުމަށްފަހު  އޮިނގަ

  ހިްނގުން. މަސައްކަތް އެ ރާވައި

 ފެްނވަރު ސަނަދުަތކުގެ ބޭުރގެ ރާއްޖެއިން ރާއްޖެާއއި ހުށަހަޅާ އެކިފަރާްތތަކުން ބެލުމަށް ފެންވަރު .4

ނަޑއެޅުމަށް ނޑެއް ބޭނުންކުރާނެ ކަ  ފެންވަރު  ސަނަދުަތކުގެ މާއި،ންމުކުރުއާ އެކުަލވާލައި  އޮނިގަ

ނަޑއެޅުމާިއ،   ހިްނގުން. އިރާވަ ކަންކަން އެންމެހައި ކުރަންޖެހޭ ގޮުތން މިކަމާގުޅޭ ކަ

 ގަިއޑްލައިންތައް  ބޭނުންވާ ހިންގުމަށް އޮޑިޓް ެއކަޑެމިކް  އެކްސްޓަރނަލް މުއައްސަސާަތކުގެ ތަޢުލީމުދޭ މަތީ .5

  ހެދުން. އޮޑިޓް އެކްސްޓަރނަލް  އެކުަލވާލުމާއި،

 މުއައްސަސާަތއް  އުފައްދާ ހިފެހެއްޓުމަށް ފެންވަރު ( ކޮިލފިކޭޝަންތަކުގެ) ސަނަދުގެ ރާއްޖޭަގއި .6

  ބެލެހެއްޓުން. ހިންގައި ކަންކަން ރަޖިސްޓްރީކޮށްދިނުމާބެހޭ

( ދަފްތަރެއް) ރަޖިސްޓަރީެއއް  ސަނަދުތަކުގެ ޤަބޫލުކުރާ އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް .7

  ބެލެހެއްޓުން. އެކުަލވާލައި

  ވިލަެރސްކުރުން. ދާއިާރަގއި ކޮލިފިޭކޝަންތަކުގެ އޮތޯރިޓީތަކާެއކު ކޮލިިފކޭަޝންސް ބޭރުގެ ރާއްޖެއިން .8

   އިތުރުކުރުމަށް  ހުނަރު ޢިލްމާއި މުވަްއޒަފުންގެ އެމީހުންގެ މުއައްަސސާތަކުން ތަމްރީނުދޭ ތަޢުލީމާއި މަތީ .9

  މަޝްވަރާިދނުން. ލަފަޔާއި ކޮލިފިޭކޝަންތަކާބެހޭ ކަށްއެފަރާތްތަ ކަންކަމުަގއި ޤަޞްދުކުރާ ކުރަން

 މަތީ  ހިންގާ ފަރާތްތަކުން  އަމިއްލަ މަރުކަޒުތަކާއި، ތަމްރީނުދޭ ތަޢުލީމާއި މަތީ ހިންގާ ސަރުކާރުން .11

 މުވަްއޒަފުންނާއި، ކޯސްތަކާިއ، ކިޔަަވއިދޭ ވަޞީލަތްތަާކއި، މަރުކަޒުތަުކގެ ތަމްރީނުދޭ  ތަޢުލީމާއި

 .ޢާންމުކުރުން  މާތުތައްމަޢުލޫ މި ބަލަހައްޓައި، މަޢުލޫމާތު ދަްސވެނީންގެ  ދަރިވަރުންނާއި،

  ފަންނީ  ބޭނުންވާ ހަރުދަނާކުރުމަށް ެއޝުއަރެންސް ކޮލިޓީ އިންޓަރނަލް މުއައްސަސާތަކުގެ ތަޢުލީމުދޭ މަތީ .11

 .ފޯރުކޮށްދިނުން އެހީތެރިކަން
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 އެދޭ  ހޯދަން މަޢުލޫމާތު ކޯސްތަކާބެހޭ ތަމްރީނުދޭ ތަޢުލީމާއި މަތީ ހިންގާ މަރުކަޒުަތުކން ބޭރުގެ ރާއްޖެއިން .12

 .ފޯރުކޮށްދިނުން  ފަރާތްތަކަށް

ނޑުަތއް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ރެޮކގްނިަޝންއާބެހޭ ކޮލިފިކޭޝަންސް .13  ދިވެހިރާއްޖެއިން ަކނަޑއެޅުމުަގއި  ިމންގަ

 އްދަލުވުންތަކުަގއި ބަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކޮލިފިކޭޝަންތަކާބެހޭ ދިނުމާއި، މަޝްވަރާ ލަފަޔާއި ބޭނުންވާ ދޭން

 .ތަމްސީލުކުރުން ރާއްޖެ

 ން.ހޭލުންތެރިކުރުވު ންމުންއާ ރޮނގުން މަަސއްކަތްތަާކގުޅޭ އޮތޯރިޓީގެ ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް .14

 ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޓްރޭނިންގ އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް 

ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުާމއި، އެޕްެރންޓިސްޝިޕް  އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ސްކީމް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ .1

ޕްރޮގްރާމުަގއި ބަިއވެިރވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ރަިޖސްޓްރީކުރުމާއި، އެ މަޢުޫލމާތު އެއްކޮްށ، 
 .ރައްކާކުރުާމއި، އެ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން 

ނުދޭ ފަރާތްތަކާއި، އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާްމ ހިންގުމުގަިއ ޓިވެޓް ނިޒާުމގައި ަބިއވެރިާވ ތަމްރީ .2
ބައިވެިރވާ ަވޒީފާދޭ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި، މި ދެފަރާތުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް 

 .މަސައްކަތްކުރުން 

ނަޑެއޅުން .3  .އެމްޕްލޯޔަރ ބޭސްޑް ޓްރޭނިްނގ ހިންގާނެ ނިޒާމެއް ކަ

ސަރޓިފިކެޓެއް ނެތި އެއްބާވަެތްއގެ މަސައްކަުތގައި ދެމިތިޭބ ރަސްމީ ނިޒާމެއްގެ ތެރެިއން  .4
މުވަްއޒަފުންނަށް މަތީ ހަރުފަތަކަށް ވާސިުލވުމުގެ ފުރުަޞތު ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން، ިޓވެޓް ނިޒާުމެގ 
ތެރެއިން ޓްރޭޑް ޓެސްޓިންގ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް، އެފަރާތްަތކަށް ޓްރޭޑް ސަރޓިފިކެޓް ދެވޭނެ އިންތިޒާމް 

 .ޖެއްސުންހަމަ

ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮޭކޝަނަލް ދާއިރާތަކަށް މީހުން ބިނާކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ޮއކިއުޕޭޝަނަްލ  .5
ނޑުަތއް އެކުަލވާލުމާއި، ޓްރޭނިންގ މެޓީރިއަލް އުފެއްދުމާއި، އެތަކެތި މުރާޖަޢާކޮށް ގެންނަންޖެހޭ  މިންގަ

 .ބަދަލުތައް ގެނައުން 

ރޑްަތކުަގއި  .6 ބަޔާންކުރާ ލެވެްލއާއި ޕަރފޯމަންސް ކްރައިޓީރިއާ ެއއްގޮްތާވގޮތުެގ ކޮންޕީޓެންސީ ސްޓޭންޑަ
ނޑުތަްއ އެކުލަވާލުމާިއ، އެސެސްމަްނޓްތައް ކުރިއަްށ  މަތީން، ބައިވެރިންގެ ސްކިލް އެސެސްކުރާނެ މިންގަ

 .ގެންދިޔުން 

ަކމާއި ޚާއްޞަ ރާއްޖޭގެ އެިކއެިކ ރަށްރަށުަގިއ ނުވަތަ ސަރަަޙއްދުތަުކގަިއ އާލާވެފަިއވާ މަަސއްކަތްތެރި  .7
ފަންނުތައް )މިސާލު: ކިއްސަރު ވަޑާން، އަތްކަން ކުުރން، ލިޔެލާޖެހުން، ވިޔުމާިއ ޖަރީކުރުމުގެ 
ނަޑއެޅުން   .މަސައްކަތް( ފާހަގަކޮްށ، މި ދާއިރާތަކުން މީހުން ތަމްރީނު ކުރަންޖެހޭ މިންވަރާއި ފެންވަރު ކަ
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ރުންނާިއ، އެސެސަރުްނގެ ދަފްތަރެްއ ޓިވެޓް ޕްޮރގްރާމްތައް ިހންގާނެ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮަވއިޑަ .8
ޤާއިމުކުރުމާއި، މި ދަފްތަރުަގއި ހިމެނޭ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮވަިއޑަރުންނާއި، އެސެސަރުްނގެ ޤާބިލުކަން 

 .އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ރާަވއި ހިންގުން 

ނަލްތަކުގެ ފަންީނ އޮިކއުޕޭޝަނަލް ދާއިރާތަކުްނ ފަންނީ މާހިރުންގެ ޕެނަލްތައް އެކުަލވާލުމާިއ، ެއ ޕެ .9
ރޑްތަްއ އެންޕްލޯއިމަންޓް ސެކްޓަރ ަކއުންސިލަށާިއ  އެހީަގއި ތަްއޔާރުކުެރވޭ ކޮންޕީޓެންސީ ސްޓެންޑަ
މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންްސ އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރުމާއި، ސްޓޭންަޑރޑްަތކަށް ފެތޭގޮތަށް 

ރޓިފިކެޓް ދިނުމާއި، މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކުެގ ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ފުރިަހމަކުރާ ބައިވެރިންނަށް ސަ
ބައިވެރިްނގެ މަޢުލޫމާތު ޓްރޭނިންގ މެނޭޖްމަންޓް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް )ޓީ.އެމް.ައއި.އެސް( ަގިއ 

 .ހިމެނުން 

 .ޓިވެޓް ނިޒާމުން ހިންގާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކާ ގުޭޅގޮތުން އެކިފަރާތްތަކަށް ފަންނީ ލަފާދިނުން .11

ތަކާިއ، ދަރިަވރުންނާއި، ސަރުކާާރއި މިނިަވން މުއައްސަސާަތއް ގުިޅގެން ޓިވެޓް ނިޒާްމ ވަޒީފާދޭ ފަރާތް .11
 .ހަރުދަނާކޮށް، ދެމެހެއްޓެނިވިޮގތުގައި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ަފއިސާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ާޤިއމުކުރުން

ޓްޭރނިންގ، ޓްރޭްޑ  ޓިވެޓް ޕްރޮގްރާމްތަކާ )އިންްސޓިޓިއުޝަން ބޭސްޑް ޓްރޭނިްނގ، އެމްޕްލޯޔަރ ބޭސްޑް .12
ޓެސްޓިންގ، އެޕްރެންޓިސްިޝޕް ޕްރޮގްރާމް(ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ރާއްޖޭގެ އެިކ ކަންޮކޅުތަަކށް ފޯރުކޮށްދީ، 
ތަމްރީނު ދޭނެ ފަރާތްތަކާއި ތަމްރީނު ލިބިގަންނާނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަްއ 

 .ހިންގައި މާކެޓްކުރުން 

ނޑުތަަކށް ބެންޗްމާރކްކުރެިވގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިޓވެޓް ނިޒާމް ފަރުމާކުރުމާއި، ބައިނަލްއަޤްވާ .13 މީ މިންގަ
ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަުކަގިއ ޓިވެޓް ނިޒާމު ހިންާގގޮތް ަބލައި، އެ ަޤއުމުތަުކގެ ޓިެވޓް ނިޒާމް ހިންގާ 

 .ފަރާތްތަކާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުން

 ތައް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގެ މަސައްކަތް 

ވަޒީފާތަކަށް އެަވގުތަކަށް ބޭުނންވާ މަސައްކަތްތެިރކަމުގެ ުހނަރުތަކުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްާރމްތައް ރާވަިއ  .1
 ހިންގުމާއި، މި ތަމްރީންތައް ހިންގުމުަގއި ަވޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއި ެއއްބާރުލުން ހޯދުން.

  .ހިންުގންމޯބައިލް ސްކިލްސް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާަވއި  .2

 .ވަޒީފާ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީާފގެ ހުނަރުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުން  .3

ފަންނީ ހުނަރުވެރިކަން އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނު ދިނުމުގެ ވަސީލަތްތަްއ  .4
 ހަމަޖެއްސުން.
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ދިއުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަްށ  މަސައްކަތްތެރިކަުމގެ ދާއިރާިއން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ މަރުހަލާއަށް .5
 .އެކަމަށް މަގުފަހިާވގޮތަށް ތަމްރީނުތައް ފަރުމާކުރުން

ހުނަރުވެރި މަސައްކަތްތެރިްނނަށް އޯޕަން ލާރނިންގއާިއ އީލާރނިންގ މެދުވެރިކޮްށ ތަމްރީނުވުމުގެ  .6
 ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދިނުން.

ިއ އާލާވެފަިއވާ މަަސއްކަތްތެިރަކމާއި ޚާއްޞަ ރާއްޖޭގެ އެިކއެިކ ރަށްރަށުަގިއ ނުވަތަ ސަރަަޙއްދުތަުކގަ .7
ފަންނުތައް )މިސާލު: ކިއްސަރު ވަޑާން، އަތްކަން ކުުރން، ލިޔެލާޖެހުން، ވިޔުމާިއ ޖަރީކުރުމުގެ 

 .މަސައްކަތް( ރާއްޭޖގެ ެއކި ަކންކޮޅުތަކަށް ފެތުރުން

މަށާއި ައއު އީޖާދުތަްއ ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަްލގެ ދާއިރާަތކުން ައއު އުެފއްދުންތައް އުެފއްދު .8
 .އީޖާދުކުރުމަށް ބާރުއަޅަިއ، އެަފދަ އުފެއްދުންތަކާއި އީޖާދުތައް ފެތުރުން

 .ޕޮލިޓެކްނިކުން ހިންގާ ތަމްރީނާގުޅޭ ދިރާސާތަްއކޮށް، އެ ދިރާސާތައް ޝާއިޢުކުރުން  .9

_____________________ 
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