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  މިިނސްްޓީރ އޮްފ ަހޔަރ ެއިޑޔުކޭޝަން 
 ދިވެިހރާއްޖެ        

 

ގައި ބައިެވރިވެ ތަމްރީނު ޓް ވަރކްފޯސް ސްކީމްސިލިއަންރިއަ ސްކިލްސް ފޮރ 
 ދިުނމުގެ އުސޫލު  ދަރިވަރުންނަށް އެލަވަންސް  ހާސިލްކުރާ

 
 ގައި ބައިވެރިވެ ތަމްރީނު ވަރކްފޯސް ސްކީމްސްކިލްސް ފޮރ އަ ރިސިލިއަންޓް ލަކީ، ސޫމި އު

 ދަރިވަރުންނަށް އެލަވަންސް ދިނުމާ ގުޅޭ އުސޫލެވެ.  ހާސިލްކުރާ
 ތަޢާރުފާއި ނަން  .1 )ހ(

ގައި ބައިވެރިވެ ތަމްރީނު ސްކީމްޓް ވަރކްފޯސް މި އުސޫލަށް ކިޔަނީ، "ސްކިލްސް ފޮރ އަ ރިސިލިއަން
 ދަރިވަރުންނަށް އެލަވަންސް ދިނުމުގެ އުސޫލު" އެވެ.ހާސިލްކުރާ 

   )ށ(

ގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންނަށް  ޓް ވަރކްފޯސް ސްކީމްސިލިއަން ރި އަ ސްކިލްސް ފޮރ، ގެ މަޤްޞަދަކީލުސޫއުމި 
  އެލަވަންސްދިނުމަށް މަގުދެއްކުމެވެ.  ވެރިކަމާއެކު ފުސާމަހަމަކަމާއި އިންހަ

 މަޤްޞަދު  2

އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ  ފުރުސަތު ދެވޭނީ  ތަމްރީނު ހާސިލްކުރުމުގެލުގެ ދަށުން ސޫމި އު
 .ފަރާތްތަކަށެވެ

 މި އުސޫލުގެ ދަށުން .3
 ތަމްރީން 

 ހާސިލްކުރެވޭނެ 
ދަރިވަރުންގެ 

 ތައް ޠު ޝަރު

 )ހ( ވުން. ކަމުގައިދިވެހި ރައްޔިތެއް 
ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް، ތަމްރީންދޭ މަރުކަޒުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާގައި  1 ޖަދުވަލް  މި އުސޫލުގެ

 ޖާގަ ލިބިފައިވާ ދަރިވަރަކަށް ވުން. 
 ށ()

މި އުސޫލުގެ ދަށުން  .4 ށްފައި ވާނެއެވެ.ންކޮގައި ބަޔާ 1ޖަދުވަލު ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެ ޕްރޮގްރާމްތައް ލުގެ ދަށުން ސޫމި އު
 ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެ

 ޕްރޮގްރާމްތައް 
 ވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން ޕްރޮގްރާމެއްގައި މި އުސޫލު ގެ ދަށުން ބައިވެރިވެ ތަމްރީނު ހޯދާ  1ޖަދުވަލް 

ރުފިޔާގެ  )ދެހާސް(   2222/-މަހަކަށް  ކޮންމެ  ީމާލދީީ، ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުގެ މުއްދަތަށް އެ  ،ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް
 މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާނެއެވެ .ރޭޓުން އެލަވަންސެއް 

މި އުސޫލުގެ ދަށުން  .5
މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ހަޔަރ 
 އެޑިޔުކޭޝަނުން 
ޚަރަދުކުރާނެ 

 މިންވަރު 
 ދަރިވަރުގެ ޒިންމާތައް  .6 ވަނީއެވެ.މި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ޒިންމާތައް  ދަރިވަރުގެ

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު  އެދި ހުށަހަޅާ މި އުސޫލުގެ ދަށުން ތަމްރީނު ޕްރޮގުރާމް ތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް 
ލާ އެއްގޮތަށް ސޫމި އުއަދި  ،ހުށަހެޅުމާއިމިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމާއި  ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު

  ވުން. ޢަމަލުކުރުމަށް އެއްބަސް

 )ހ(

 )ށ(  ފުރިހަމަކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން. ކާމިޔާބުކަމާއެކު ބައިވެރިވި ޕްރޮގްރާމް 

` 



2  
 

ނުވަތަ ދަރިވަރު ތަމްރީން  ހުއްޓާލައިފިނަމައަމިއްލައަށް ޕްރޮގުރާމް ބަކާހުރެ ދަރިވަރު އެއްވެސް ސަބަ
އެކަން ވީއެންމެ އަވަހަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަށް މުން ފެއިލް ވެއްޖެނަމަ، ޕްރޮގްރާ
 އެންގުން.

  (ނ)

   )ރ( އުޞޫލުތަކަށް ތަބާވެ ޢިޙްތިރާމްކޮށް ޢަމަލުކުރުން.ދަރިވަރު ތަމްރީން ހޯދާ މަރުކަޒުގެ ޤަވާޢިދުތަކަށާއި 

ތަމްރީނުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ ލިބިގަތުމަށް ދަރިވަރު ދާ 
 ތަނެއްގެ ޤަވާޢިދުތަކަށާއި އުޞޫލުތަކަށް ތަބާވެ ޢިޙްތިރާމްކޮށް ޢަމަލުކުރުން.

   )ބ(

 މިނިސްޓްރީގެ ޒިންމާ .7  މިވަނީއެވެ. މިނިސްޓރީގެ ޒިންމާތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި 
   ( ހ) ކަމާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން. 

   )ށ( ދަރިވަރުންނަށް އެލަވަންސް ދެމުން ގެންދިޔުން.
   )ނ( ކަން ކުރުން.ކަން ތުން އެ ފައިސާ ހޯދުމާ ގުޅޭފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ ދަރިވަރުންގެ ފަރާ

ދިނުން  އެލަވަންސް .8 ލާނެއެވެ. ޓައިލަތްތަކުގައި މިނިސްޓްރީން ހުއްހާއަންނަނިވި ލަވަންސް ދިނުން އެދަރިވަރަށް  ދަށުން  ސްކީމްގެމި 
 ނެލާޓައިހުއް

 )ހ( .ޕްރޮގްރާމުގެ މުއްދަތު ފުރިހަމަވުންތަމްރީން ދަރިވަރު ބައިވެރިވި  ހާލަތްތައް 

ީީ.މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ނެތި ދަރިވަރު ޕްރޮގުރާމް ހުއްޓައިލުން ނުވަތަ ޑިފަރކުރުން  (ށ)

 ()ނ   ނުވަތަ ވަކިކުރުން. ފެއިލް ވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައެޅުން ދަރިވަރު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގާ މަރުކަޒުން 

 (ރ) .ހުއްޓާލުން ހިންގުން ޕްރޮގްރާމްއެ މަރުކަޒުން ހިންގާ  ރޮގްރާމްޕްތަމްރީން 

ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާ، ތިރީގައިމިވާ ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން  އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  ދަރިވަރަށް ސްކީމްގެ ދަށުން މި
އަނބުރާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަށް  އެ ދަރިވަރުގެ ފަރާތުން ވެއްޖެނަމަ، ހާލަތެއް ދިމާ 
 އެވެ. ދައްކަންޖެހޭނެ

ގެ އެލަވަންސް  .9
ގޮތުގައި 

  ންމިނިސްޓްރީ
ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާ 
އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ 

 ހާލަތްތައް 

 ގެ ގޮތުގައި ދަރިވަރަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ލިބުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީ އަށް ގަބޫލުކުރެވޭ އެލަވަންސް 
 އުޒުރަކާ ނުލާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ނުކޮށް ހުއްޓާލުން.  ފަދަ

 )ހ(

 (ށ)  .އަޚްލާޤީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުން ވަކިކުރުންދަރިވަރުގެ ތަމްރީންދޭ މަރުކަޒުން 
 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުން ކުރެ  9މި އުސޫލުގެ  ،ދަރިވަރަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާ
އެ ދަރިވަރަކަށް  މިންވަރަކީހިނދު، ދައްކަންޖެހޭ  ޖެހޭހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން އަނބުރާ ދައްކަން 

 މިންވަރެވެ. ދޫކޮށްފައިވާއެހާތަނަށް ގެ ގޮތުގައި އެލަވަންސް 

ފައިސާ ގެ އެލަވަންސް  .12 )ހ(
އަނބުރާ 

   ދައްކަންޖެހޭ 
މިންވަރު އަދި 

 މުއްދަތު
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުން ކުރެ  9މި އުސޫލުގެ  ދަރިވަރަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާ

  12މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނާ މިންވަރު   ،ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ ހިނދު
 އަނބުރާ ދައްކަންވާނެއެވެ. ގެ ތެރޭގައިދުވަހުގެ މުއްދަތު  މަސް

 )ށ(

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފައިސާ ދެއްކުމަށް މިނިސްޓްރީއިން ދަރިވަރަށް  12މި އުސޫލުގެ 
އެ  ،ނަމަ ތިރާޒުކުރާއުނުވަތަ ދައްކަން އި ،ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަމުން ނުދާނަމައެ ދަރިވަރު ، އެންގުމަށްފަހު

ހާސިލުކުރުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ނުހިފައި ދޫކޮށްލާ ފަރާތްތަކާ "މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން މެދު  ދަރިވަރަކާ
ވަނަ ނަންބަރު  3ގެ  1ގެ ޖަދުވަލް  " ލުސޫއު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެމެދުގައްޔާއި ޚިދުމަތް ނުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު 

 މިފިޔަވަޅު އެޅިނަމަވެސް ފައިސާ ދައްކަމުން ގެންދަންޖެހޭނެއެވެ.  ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 

ގެ އެލަވަންސް  .11
ގޮތުގައި ދަރިވަރަށް 
 ދޫކުރި ފައިސާ 
އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ 
 ހާލަތުގައި ނުދައްކާ 
 ނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ 

 ގޮތް 
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ތަމްރީންގެ ފުރުސަތެއްގިައ  މި ސްކީމުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ދަރިވަރަކީ މިމިނިސްޓްރީން ދޭ މަތީ ތަޢުލީމާއި
. އަހެންކަމުން، މިއުސޫލުގައި ހިމަނާފައި ނެތް ކަމެއްގައި ގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭ ކެވެބައިވެރިވާ ދަރިވަރެ 

މި މިނިސްޓްރީން ދޭ މަތީތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތުތަކުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންނާއި މެދު  އްގައި،ހިނދެ
ކޮށްފައިވާ އެހެނިހެން އުސޫލުތައްވެސް މި ދަރިވަރުންނާ މެދު ހަދައި ޢާންމު އަމަލުކުރުމަށް މި މިނިސްޓްރީން 

 ތަންފީޒް ކުރެވޭނެއެވެ. 
 

މިސްކީމްގައި  . 12
ބައިވެރިވާ 

ރުންނާ މެދު ދަރިވަ
އަމަލު ކުރެވޭނެ 

އެހެނިހެން 
 އުސޫލުތައް

ލަށް ސޫއު .13 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. ޓްރީގެ ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކުރާށާނީ، މި އުސޫލު މިނިސްމަލުކުރަންފަޢަލަށް ސޫމި އު
 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 
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ްނ ތަމްރީ ށްން ދަިރވަުރންނަށު ގެ ދަ "ސްރކްފޯވޯ ޓްރިސިައންއަ ސްކިލްސް ފޮރ " 1 ޖަދުވަލް
 .ށްމްތަނެ ޕްޮރގްރާވެވޭ 

1 Tourism National Certificate III in Front Office 

2 Tourism National Certificate III in Food & Beverage Services Personnel 

3 Tourism National Certificate III in Room Attendant 

4 Tourism  National Certificate III in Food Preparation 

5 Tourism National Certificate III in Pastry and Bakery Commis 

6 Tourism National Certificate III in Barista 

7 Tourism National Certificate III in Tour Guide 

8 Tourism National Certificate III in Airport Representative 

9 Tourism National Certificate III in Laundry Attendant 

10 Tourism National Certificate III in Ticketing and Reservation 

11 Tourism National Certificate III in Water Sports 

12 Tourism National Certificate III in Store Keeper 

13 Tourism National Certificate III in Life Guard 

14 Tourism National Certificate in III Guesthouse Operations 

15 Tourism National Certificate in III Snorkel Guide 

16 Tourism National Certificate in III Boat Operator 

17 Tourism National Certificate III in Sports Fishing Guide 

18 Tourism National Certificate III in Surf Guide 

19 Tourism  National Certificate III in Gardener  

20 Toursim  National Cerificate III in Photography  

21 Tourism  National Certificate III in Art Skills  

22 Tourism  National Certificate III in Fitness Instructor  

23 Tourism  National Certificate III in Jewellery Design and Making  

24 Construction National Certificate III in Carpenter (Furniture) 

25 Construction National Certificate III in Painter (Building) 

26 Construction National Certificate III in Assistant Site Supervisor for Building Construction 

27 Construction National Certificate III in Plumber 

28 Construction National Certificate in III Welder 

29 Construction National Certificate III in Electrician (Domestic) 

30 Construction National Certificate III in Bar Bender 

31 Construction National Certificate III in Shuttering Carpenter 

32 Construction National Certificate III in Mason (Plaster) 

33 Construction National Certificate III in Health and Safety for Building Construction 

34 Construction National Certificate III Sewerage System Operation and Maintenance 

35 Construction National Certificate III Water Supply System Operation and Maintenance 

36 Construction National Certificate III in Automotive Maintenance (Light Vehicle) 

27 ICT National Certificate III in Programming 

38 ICT National Certificate III in IT Technician 

 


