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 މަސައްކަތްތައް   އެޑިޔުކޭޝަނުގެ   ހަޔަރ   އޮފް   މިނިސްޓްރީ

 ތަޢުލީމާއި  މަތީ  ެއކަށައަޅައި،   ސިޔާސަތުތައް   ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ  ތަމްރީނު  ތަޢުލީާމއި  މަތީ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި .1

 . ޤާއިމުކުރުން ނިޒާމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ ތަމްރީނު

 . ހިންުގން ހަދައި އުސޫލުތައް ހިފެހެއްޓުމުގެ  ފެންވަރު ނިޒާމުެގ ތަމްރީނުެގ ތަޢުލީމާއި މަތީ .2

 ތަޢުލީމު   ދާއިރާެއްއގައި  ފުޅާ  ،ނިޒާމަކީ  ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ  ތަމްރީނު  ތަޢުލީމާއި  މަތީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ .3

 . ކަށަވަރުކުރުން ނިޒާެމއްކަން ފަހިވެފައިވާ  ފުރުޞަތުތައް ހާސިލުކުރުމުެގ

  ޕްރޮްގރާމްތަކުގެ   ތަމްރީނު  އެފަދަ  ،ކަނޑައަޅައި  ހުނަރުތައް  މަސަްއކަތްތެރިކަމުެގ  ބޭނުންވާ  ވަޒީފާތަކަށް .4

 . އެކަށައެޅުން  ސިޔާސަތުތައް

  ނިންމާ   ތަޢުލީމު  ކާިމޔާބުކަމާެއކު  ،ތަރައްޤީކޮށް  ދާއިރާ  ދިނުމުެގ  ތަމްރީނު  ތަޢުލީމާއި  މަތީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ .5

 .މަސައްކަތްކުރުން ުގޅިެގން މަރުކަޒުތަކާ ފޯރުކޮށްދޭ ތަޢުލީމު ،އިތުރުކުރުމަށް ދަރިވަރުން

  ދާއިރާތަކުން   އެ  ،ކަނޑައަޅައި   ދާއިރާތައް  ތަމްރީނުެގ  ތަޢުލީމާއި  މަތީ  ބޭނުންވާ  ތަރައްޤީއަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ .6

 . މަސައްކަތްކުރުން ހޯދައިދިނުމަށް ފުރުޞަތުތައް ހާސިލުކުރުމުެގ ތަޢުލީމު

  ، އެކަށައަޅައި  ސިޔާސަތު  ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ  މާލީއެހީ  ދަރިވަރުންނަށް  ހޯދުމަށް  ތަމްރީނު  ތަޢުލީމާއި  މަތީ .7

 . ތަންފީޛުކުރުން އެކުލަވާލައި  އުސޫލުތައް  އެކަމުެގ

 އެކުލަވާލައި   ދަފްތަރެއް   ތަންތަނުެގ  އެފަދަ  ، ރަޖިސްޓަރީކުރުާމއި  މަރުކަޒުތައް  ތަމްރީނުދޭ  ތަޢުލީމާއި  މަތީ .8

 .ބެލެހެއްޓުން ތަފާސްހިސާބު ކަމާބެހޭ ،ބެލެހެއްޓުމާއި

 ރަޖިސްޓަރީކޮށް  މަރުކަޒުތައް  ތަމްރީނުދޭ   ތަޢުލީމާއި  މަތީ  އުފައްދާ  ލިބިެގން   ބާރު  ޤާނޫނަކުން .9

  އެކަން  ،ބަލައި  ޢަމަލުކުރޭތޯ   މަރުކަޒުތަކުން  އެ  ެއއްޮގތަށް  ދުތަކާަގާވއި  ޤާނޫނުތަކާއި  ،ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

 . ކަށަވަރުކުރުން

  ، ޕްރޮްގރާމްތަކާއި  ކިޔަވައިދޭ   ހާޒިރުވާޮގތަށް  ދަރިވަރުން  މަރުކަޒުތަކަށް  ތަމްރީނުދޭ   ތަޢުލީމާއި  މަތީ .10

  ހިންގާ   ހިެމނިެގން  ދެބައި  އެ  އަދި  ޕްރޮްގރާމްތައް  ހިންާގ  ޮގތަށް  ހާޒިރުވާންނުޖެހޭ  ދަރިވަރުން

 . ކަނޑައެޅުން  ސިޔާސަތުތައް ހިންުގމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ޕްރޮްގރާމްތައް

  މަޝްވަރާާއއި   އިދާރާތަކަށް  ކަމާބެހޭ  ސަރުކާރުެގ  ،ކަންތައްތަކުަގއި  ދިނުމާބެހޭ  ތަމްރީނު  ތަޢުލީމާއި  މަތީ .11

 . ލަފާދިނުން

  ދަފްތަރެއް  ދަރިވަރުންެގ  ދިވެހި  ހާސިލުކުރާ  ތަޢުލީމު  މަތީ  ޤަުއމުތަކުަގއި   ބޭރުެގ  ދިވެހިރާއްޖެއިން .12

 . ބެލެހެއްޓުން އެކުލަވާލައި
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ޤާނޫނު(   2021/7ނަންބަރު    ޤާނޫނު .13 ތަމްރީނުެގ  ތަޢުލީމާއި  މަތީ    ތަންފީޛުކުރުމާއި   )ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 .ތަންފީޛުކުރުން ،އެކުލަވާލައި ގަވާއިދުތައް އެންމެހައި ހަދަންޖެހޭ  މިނިސްޓްރީން ުގޅޭޮގތުން ހިންުގމާ

 ހިފެހެއްޓުމުގެ   ފެންވަރު   ޕްރޮްގރާމުތަކުގެ   ތަމްރީނު  ތަޢުލީމާއި  މަތީ  ހިންާގ  ފަރާތްތަކުން  ެއކި  ރާއްޖޭަގއި .14

 މިކަންކަމާބެހޭ   އެކުލަވާލަިއ،(  ނިޒާމެއް  ޮއޑިޓިންގ  އެންޑް  ެއކްރެޑިޓޭޝަން  އެޕްރޫވަލް، )   ނިޒާމެއް

 އެކަށައެޅުން.   ތައްސިޔާސަތު

ދަށުން .15 މަޝްރޫޢުތަކުެގ  ހިންާގ  ސަރުކާރުން  ތަމްރީނުކުރުމަށް  މީހުން  ދަށުން  އެހީެގ  މީހުން  ،  ބޭރުެގ 

ހިންގުވުމާިއ،   ހިންުގާމއި،  ކަންތައްތައް  ބަިއވެރިކުރުމުެގ  ކޯސްތަކުަގއި  ފޮނުވައިެގން  ބޭރަށް  ރާއްޖެއިން 

 .އެކަންކަން ބެލެހެއްޓުން

ފަރާތްތަކު .16 ބޭރުެގ  ހާސިލުކުރުމަށް    ން އެހީދޭ  ތަޢުލީމު  ލިބޭ  މަތީ  މީހުން   ކޯސްތަކުަގއިރާއްޖެއަށް 

 އުސޫލުތައް އެކުލަވައިލައި، ެއކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން.ބައިވެރިކުރުމާބެހޭ 

ދިނުމުެގ ސިޔާސަތު .17 ެއހީ  މާލީ  ދަރިވަރުންނަށް  ހޯދުމަށް  ތަމްރީނު  ތަޢުލީމާއި  އެކަމާ   މަތީ  ބޭ  އެކަށަޅައި، 

 އުޞޫލުތައް އެކުލަވައިލައި ތަންފީޒުކުރުން. 

  ަވޒީފާގެ   ރާްއޖޭެގ  ޕްރޮްގރާމްތަކަކީ   އެހީދިނުމުެގ  މާލީ  ދަރިވަރުންނަށް  ހޯދުމަށް  ތަމްރީނު  ތަޢުލީމާއި  މަތީ .18

  ހޯދުމަށް   ތަމްރީނު  ތަޢުލީމާއި  ކުރުމާއި، މަތީ  ކަށަވަރު   ޕްރޮްގރާމްތަކެއްކަން  ބޭނުންތަކާުގޅޭ   ޤައުމީ  ބާޒާރާއި

 ޕްރޮްގރާމްތަކުެގ މަޤްޞަދު ހާސިލުވަމުންދޭތޯ ބެލުން.  އެހީދިނުމެުގ މާލީ ންނަށްރިވަރުދަ

  ބެލެހެއްޓުން. އިންތިޒާމްކޮށް  ކަންތައްތައް ހިންުގމާބެހޭ ޕްރޮްގރާމްތައް ތަޢުލީމުެގ ދުރުންދޭ .19

ބޭނުންވާ   .20 ަވޒީފާ  ފަރާތްތަކާއި  ވަޒީފާދޭ  ދާއިރާިއން  ުގޅުވައިދިނުމާިއ،  މަސައްކަތްތެރިކަުމެގ  ފަރާތްތައް 
  .ކެރިއަރ ަގއިޑެންސް ދިނުން

ދާއިރާތަކުން .21 ބޭނުންވާ  ތަރައްޤީއަށް  ޢިލްމީ  ޢިލްމީ  ރާއްޖޭެގ  ހިތްވަރުދީ،  ކުރުމަށް    ދިރާސާ  ދިރާސާ 

ހޯދުންތައް  ތަނަވަސްކުރުމާއި،  ކުރެވޭނޭޮގތްތައް ދިރާސާތަކުެގ    ނިޒާެމއް   ފެތުރުމުެގ  ޢާންމުކޮށް  އެފަދަ 

 ޤާއިމުކުރުން. 

  ކުރަންޖެހޭ   ުގޅަިއެގން  ފަރާތްތަކާ  ބޭރުެގ  ރާއްޖޭން  ރާއްޖެއާިއ،  ުގޅުންހުރި،  މަސައްކަތްތަކާ  މިނިސްޓްރީެގ .22

 .ކުރުން  ކަންތައްތައް

 . އަދާކުރުން  ޒިންމާތައް އެހެނިހެން އަދާކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނީޮގތުން ުގޅިެގން މަސައްކަތްތަކާ މިނިސްޓްރީެގ .23

  އެޑިޔުކޭޝަންެގ ދަށުންނެވެ.  ހަޔަރ ތިރީގައިިމވާ ތަންތަން ހިނަގމުންދާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް

  އޮތޯރިޓީ  ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް .1
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 އޮތޯރިޓީ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްކިލްސް ނޭޝަނަލް މޯލްޑިވްސް .2

 ޕޮލިޓެކްނިކް  މޯލްޑިވްސް .3

 

  މަސައްކަތްތައް   އޮތޯރިޓީގެ   ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް 

ނަންބަރު    ެގ    2021/7ޤާނޫނު  ޤާނޫނު(  ތަމްރީނުެގ  ތަޢުލީމާއި  މަތީ  ވަނަ   7)ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ދަށުން   ކަނޑައަޅާފައިާވ  ެގ  އޮތޯރިޓީ   ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް މާއްދާެގ  ޮގތުަގއި  މަސްއޫލިްއޔަތުތަކުެގ 

 . ކަންތައްތައް ތިރީަގއި ިމވަނީެއވެ

  އުސޫލުތައް   ކަށަވަރުކުރުމުެގ  ފެންވަރު  ޕްރޮްގރާމްތަކުެގ  ތަމްރީނު   ތަޢުލީމާއި  މަތީ  ހިންާގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި .1

 .ހިންުގން ހަދައި

  އޮނިަގނޑު   އެ  ،އިޞްލާޙުކުރުމާއި  ކޮށްޢާމުރާޖަ  ،ލުމާއި އިއެކުލަވަ  އޮނިަގނޑު  ސަނަދުތަކުެގ  ޤައުމީ .2

 .ތަންފީޛުކުރުން

  މޯލްޑިްވސް   ފަރުމާކޮށްފަިއވަނީ   ޕްރޮްގރާމްތައް  ތަމްރީނު  ތަޢުލީމާއި  މަތީ  ހިންގާ   ދިވެހިރާއްޖޭަގއި .3

 .ކަށަވަރުކުރުން އެްއޮގތަށްކަން ުއސޫލާ ފެންވަރާއި ކަނޑައަޅާފަިއވާ އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް

  ،ެއކްރެޑިޓްކުރުމާއި   ،ހުއްދަދިނުމާއި  ޕްރޮްގރާމްތަކުެގ  ތަމްރީނު  ތަޢުލީމާއި  މަތީ  ހިންާގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި .4

 . ތަންފީޛުކުރުން ެއކުލަވާލައި ުއސޫލުތައް އޮޑިޓްކުރުުމެގ

 . ތަންފީޛުކުރުން އެކުލަާވލައި އުސޫލުތައް  ކަނޑައެޅުމާުގޅޭ ފެންވަރު ސަނަދުތަކުެގ .5

 ހާސިލުކުރާ   ސަނަދުތައް  އެ  ،ސަނަދުތަކާއި  ޤަބޫލުކުރާ  އޮތޯރިޓީން  ކޮލިފިކޭޝަންސް   މޯލްޑިވްސް .6

 .ބެލެހެްއޓުން ދަފްތަރެއް ފަރާތްތަކުެގ

 މޯލްޑިވްސް   ތެރެިއން  ޕްރޮްގރާމްތަކުެގ  ހިންާގ  މަރުކަޒުތަކުން  ބޭރުެގ  ދިވެހިރާއްޖެިއން  ދިވެހިރާއްޖެާއއި .7

 .ޢާންމުކުރުން ޕްރޮްގރާމްތައް ބަލައިަގންނަ އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް

 ފަރާތްތަކުގެ   ކިޔަަވއިދޭ  ޕްރޮްގރާމްތަކުަގއި  ހިންގާ   މަރުކަޒުތަކުަގއި  އެ  ،މަރުކަޒުތަކާއި   ތަޢުލީމުދޭ   މަތީ .8

 .ބެލުން ފެންވަރު

 . ހޯދުން މަޢުލޫމާތު މަރުކަޒުތަކުން ތަޢުލީމުދޭ މަތީ ބޭނުމަށް ރިސާރޗްެގ ތަފާސްހިސާބާއި .9

 . ހޭލުންތެރިކުރުވުން ޢާންމުން ުގޅޭޮގތުން  މަސައްކަތްތަކާ އޮތޯރިޓީެގ ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް  .10
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  އުސޫލު   ނަާގނެ  ފީެއއް  އެ  ނަާގނަމަ  ފީއެއް  ޚިދުމަތްތަކަށް   ދޭ  އޮތޯރިޓީން  ކޮލިފިކޭޝަންސް   މޯލްޑިވްސް  .11

 . ޢާންމުކުރުން ،ކަނޑައަޅައި

  ނިޒާެމއް   ބަލައިަގތުުމެގ  ޝަކުވާ  ހުށަހެޅުމާއި  ޝަކުވާ  އޮތޯރިޓީއަށް  ކޮލިފިކޭޝަންސް   މޯލްޑިވްސް  .12

 . ޤާއިމުކުރުން

  ކަނޑައެޅުމުަގއި   ސިޔާސަތުތައް  އެންމެހައި  މަސަްއކަތްތަކާުގޅޭ   އޮތޯރިޓީެގ  ކޮލިފިކޭޝަންސް   މޯލްޑިވްސް  .13

 . ހޯދުން ލަފާ މިނިސްޓްރީެގ

 މަސައްކަތްތައް   ގެ އޮތޯރިޓީ   ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސްކިލްސް   ނޭޝަނަލް   މޯލްޑިވްސް 

ނަންބަރު   ެގ    2021/7ޤާނޫނު  ޤާނޫނު(  ތަމްރީނުެގ  ތަޢުލީމާއި  މަތީ  ވަނަ   52)ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ދަށުން   ޮގތުަގިއ    އޮތޯރިޓީެގ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސްކިލްސް  ނޭޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް މާއްދާެގ  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުެގ 

 . ކަނޑައަޅާފަިއވާ ކަންތައްތައް ތިރީަގއި މިވަނީެއވެ

  ޕްރޮްގރާމްތަކުގެ   ތަމްރީނު  އެފަދަ  ،ކަނޑައަޅައި  ހުނަރުތައް  މަސަްއކަތްތެރިކަމުެގ  ބޭނުންވާ  ވަޒީފާތަކަށް .1
 . އެކަށައެޅުން  ސިޔާސަތުތައް

 އެޕްރެންޓިޝިޕް  ،އެކުލަވާލުމާއި   ސިޔާސަތުތައް  ބޭނުންވާ  ހިންުގމަށް  ނިޒާމް  އެޕްރެންޓިޝިޕް .2
  ، އެއްކޮށް  މަޢުލޫމާތު  އެ  ،ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި  ފަރާތްތައް  ބޭނުންވާ  ބައިވެރިވާން   ޕްރޮްގރާމްތަކުަގއި

 .ފޯރުކޮށްދިނުން ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ  މަޢުލޫމާތު އެ  ،ރައްކާކުރުާމއި

  ، ފަރާތްތަކާއި  ތަމްރީނުދޭ  ޕްރޮްގރާމްތަކުަގއި  އޮތޯރިޓީެގ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސްކިލްސް  ނޭޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް .3
  ، ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި  ފަރާތްތައް  ދޭ  ަވޒީފާ  ބަިއވެރިވާ  ހިންުގމުގައި  ޕްރޮްގރާމް  އެޕްރެންޓިޝިޕް

 . މަސައްކަތްކުރުން އިތުރުކުރުމަށް  ޤާބިލުކަން އެފަރާތްތަކުެގ

  ޕްރޮްގރާމްަގއި   އެ   ،ެއކުލަވާލުމާއި   ސިޔާސަތުތައް  ބޭނުންވާ  ހިންުގމަށް  ޓްރެއިނިންގ   ބޭސްޑް  އެމްޕްލޯޔަރ .4
  އެ   ،ރަްއކާކުރުމާއި  ،އެއްކޮށް  މަޢުލޫމާތު   އެ   ،ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި  ފަރާތްތައް  ބޭނުންވާ  ބައިވެރިވާން
 ،ފޯރުކޮށްދިނުން ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު

 ދެމިތިބޭ  މަސައްކަތުގައި  ބާވަތެއްެގ  އެއް  ނެތި  ސަނަދެއް  ދެވޭ  ތެރެއިން   ނިޒާމެއްެގ  ރަސްމީ .5
 މަސައްކަތުގެ   ، ޮގތުން  ހޯދައިދިނުމުެގ  ފުރުޞަތު  ވާސިލުވުމުެގ  ހަރުފަތަކަށް  މަތީ  މުވަްއޒަފުންނަށް

  ނިޒާމެއް   ލަރނިންގ   ޕްރަޔަރ  އޮފް  ރިކޮްގނިޝަން  ތެރެއިން  ނިޒާމުެގ  ދިނުމުެގ  ތަމްރީނު  ތަޢުލީމާއި
 .ތަންފީޛުކުރުން ނިޒާމް އެ ޤާއިމުކޮށް
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 ކޮމްޕިޓެންސީ  ބޭނުންވާނެ  ބިނާކުރުމަށް  މީހުން  ދާއިރާތަކަށް  ތަމްރީނުެގ  ތަޢުލީމާއި  މަސައްކަތުެގ .6
 ކޮށްމުރާޖަ  ތަކެތި   އެ  ،އުފެއްދުމާއި  މެޓީރިއަލް   ޓްރެއިނިންގ   ،އެކުލަވާލުާމއި  ސްޓޭންޑަރޑްތައް

 .ެގނަުއން ބަދަލުތައް ެގންނަންޖެހޭ

  ފެންވަރު  ހާސިލުކުރަންޖެހޭ  ދަރިވަރުން  މިންަގނޑާއި  ބަޔާންކުރާ  ސްޓޭންޑަރޑްތަކުަގއި  ކޮމްޕިޓެންސީ .7
 ދެނެަގތުމުެގ  މިންވަރު   ހާސިލުވެފައިވާ  ހުނަރު   ،ޮގތުެގމަތިން  ެއްއޮގތްވާ  މިންަގނޑާ  ވަޒަންކުރާ

 .ެގންދިއުން  ކުރިއަށް އިމްތިޙާނުތައް

 ފަތާއިޤާސަ  ނެތެމުންދާ  ،ަމސައްކަތްތެރިކަާމއި  އާލާވެފަިއވާ  ރަށްރަށުގައި  ސަރަޙައްދުތަކާއި   ދިވެހިރާއްޖޭެގ .8
  މީހުން   ދާއިރާތަކުން  އެ  ،ފާހަަގކޮށް  ފަންނުތައް   އެ  އާލާކުރުމަށްޓަކައި  ދިރުވައި  ފަންނުތައް

 . ކަނޑަެއޅުން ފެންވަރު މިންވަރާއި ތަމްރީނުކުރަންޖެހޭ

  އެކުލަވާލުމާއި  ދަފްތަރު  ފަރާތްތަކުެގ  އިމްތިޙާނުދޭ  ފަރާތްތަކާއި  ތަްމރީނުދޭ  ތަޢުލީމާއި  މަސައްކަތުެގ .9
 . ބަޔާންކުރުން ގަވާއިދުގައި ހަދާ ދަށުން ޤާނޫނުެގ މި އުސޫލުތައް ބެލެހެއްޓުމުެގ

 ކޮންޕިޓެންސީ  އެހީަގއި  ފަންނީ  ޕެނަލްތަކުެގ  އެ  ،ެއކުލަވާލުާމއި  ޕެނަލްތައް  މާހިރުންެގ  ފަންނީ .10
 . ފާސްކުރުން ހުށަހަޅައި ސިލްތަކަށްކައުން ސެކްޓަރ ތައްޔާރުކޮށް ސްޓޭންޑަރޑްތައް

 ުގޅޭޮގތުން  ޕްރޮްގރާމްތަކާ   ތަމްރީނުތަކާއި  ހިންގާ   ތެރޭގައި  ނިޒާމުެގ  ތަމްރީނުެގ  ތަޢުލީމާއި  މަސައްކަތުެގ .11
 .ލަފާދިނުން ފަންނީ ފަރާތްތަކަށް އެކި

 މަސައްކަތުގެ   ުގޅިެގން  އިދާރާތައް  ދަުއލަތުެގ  ،ސަރުކާރާއި  ،ދަރިަވރުންނާއި  ،ފަރާތްތަކާއި   ވަޒީފާދޭ .12
 ލިބޭނެ  ފައިސާ  ބޭނުންވާ  ހިންުގމަށް  ޮގތުަގއި  ދެމެހެއްޓެނިވި  ،ހަރުދަނާކޮށް  ނިޒާމް  ތަމްރީނުެގ  ތަޢުލީމާއި

 . ޤާއިމުކުރުން އިންތިޒާމެއް

  ކަންކޮޅުތަކަށް   އެކި   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ަމޢުލޫމާތު  ޕްރޮްގރާމްތަކާބެހޭ  ތަްމރީނުެގ  ތަޢުލީމާއި  މަސައްކަތުެގ .13
 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ   ހޯދުމަށް  ފަރާތްތައް  ލިބިަގންނަ  ތަމްރީނު  ،ފަރާތްތަކާއި  ތަމްރީނުދޭނެ  ،ފޯރުކޮށްދީ

 . ހިންުގން ރާަވއި ޕްރޮްގރާމްތައް

  ނިޒާމް   ތަމްރީނުެގ  ތަޢުލީމާއި  ަމސައްކަތުެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އެްއޮގތަށް  މިންަގނޑުތަކާ   ބައިނަލްއަޤްވާމީ .14
 .ހިފެހެއްޓުން ފެންަވރު ނިޒާމުެގ އެ ފަރުމާކޮށް

 އެންމެހައި   މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާުގޅޭ   އޮތޯރިޓީެގ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސްކިލްސް  ނޭޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް .15
 . ހޯދުން ލަފާ މިނިސްޓްރީެގ ކަނޑަެއޅުމުަގއި   ސިޔާސަތުތައް
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 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގެ މަސައްކަތްތައް 

ބޭނުންވާ   .1 އެަވުގތަކަށް  ރާވަިއ  ވަޒީފާތަކަށް  ޕްރޮްގރާމްތައް  ތަމްރީން  ހުނަރުތަކުެގ  މަސައްކަތްތެރިކަމުެގ 
 ހިންުގމާއި، މި ތަމްރީންތައް ހިންުގމުަގއި ަވޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުެގ އެހީތެރިކަމާއި ެއއްބާރުލުން ހޯދުން. 

  ން.މޯބައިލް ސްކިލްސް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮްގރާމްތައް ރާަވއި ހިންގު  .2

 .ޒީފާެގ ހުނަރުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުންވަޒީފާ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ވަ .3

ވަސީލަތްތަްއ   .4 ދިނުމުެގ  ތަމްރީނު  ބޭނުންވާ  ތަރައްޤީކުރުމަށް  އިތުރަށް  ހުނަރުވެރިކަން  ފަންނީ 
 ހަމަޖެއްސުން.

ލާއަށް ދިއުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް  ޙަމަސައްކަތްތެރިކަުމެގ ދާއިރާިއން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުެގ މަރު .5
 .ުގފަހިާވޮގތަށް ތަމްރީނުތައް ފަރުމާކުރުންއެކަމަށް މަ

ތަމްރީނުވުމުެގ   .6 މެދުވެރިކޮށް  އީލާރނިންގ  ލާރނިންގއާިއ  އޯޕަން  މަސައްކަތްތެރިންނަށް  ހުނަރުވެރި 
 ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދިނުން.

ޚާއް .7 މަސައްކަތްތެރިކަމާއި  އާލާވެފަިއވާ  ސަރަޙައްދުތަކުަގިއ  ނުވަތަ  ރަށްރަށުަގިއ  އެކިއެކި  ޞަ  ރާއްޖޭެގ 
ޖަރީކުރުމުެގ  ވިޔުމާިއ  ލިޔެލާޖެހުން،  ކުރުން،  އަތްކަން  ވަޑާން،  ކިއްސަރު  )މިސާލު:  ފަންނުތައް 

 .މަސައްކަތް( ރާއްޖޭެގ ެއކި ކަންކޮޅުތަކަށް ފެތުރުން

އީޖާދުތަްއ   .8 ައއު  އުފެއްދުމަށާއި  އުފެއްދުންތައް  ައއު  ދާއިރާތަކުން  ވޮކޭޝަނަލްެގ  އަދި  ޓެކްނިކަލް 
 .އަޅަިއ، އެފަދަ އުފެއްދުންތަކާއި އީޖާދުތައް ފެތުރުންއީޖާދުކުރުމަށް ބާރު

 .ޕޮލިޓެކްނިކުން ހިންާގ ތަމްރީނާުގޅޭ ދިރާސާތަްއކޮށް، އެ ދިރާސާތައް ޝާއިޢުކުރުން .9
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