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މަސްޢޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ  ގެކުރުމު މަސައްކަތްތައް އެންމެހާ  ފަންނީ  ކުރަންޖެހޭ  ހިންގުމަށް ވިލަރެސްކޮށް  ކަންކަން ގެތަކު ފަންނު ދާއިރާގެ  ތަޢުލީމީއެޑިޔުކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮފެޝަނަލުންނަކީ 

 ފަންނެވެ.

 

ރ 218,18/-  މަގާމުގެ ނަމުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ބައެއް ނަންތައް:  :މަގާމުގެ އަސާސީ މުސާރަ  

 ޗީފް ކަރިކިއުލަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް  • ޗީފް އިންކްލޫސިވް އެޑިޔުކޭޝަން އެގްޒެކެޓިވް  • 4ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮފެޝަނަލް، ރޭންކް އެޑިއުކޭޝަން  •

 ޗީފް އެޑިޔުކޭޝަން ކޮލިޓީ އެޝުއަރަންސް އެގްޒެކެޓިވް  • ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަންސް  • 
   

ވަނަ ހަރުފަތް  3 ހަރުފަތް ވަނަ  2  ވަނަ ހަރުފަތް  1  ހާޒިރީ  
 ޢިނާޔަތް 

 މުއައްސަސާގެ 
 ގިންތި 

ފެމިލީ  ޖޮބް  ރޭންކް  ސަރވިސް  ޕަބްލިކް   ލް ލެވެ  ސްކިލް    މިސްކޯ ކޯޑް  
އެލަވަންސް  މަގާމުގެ  އެލަވަންސް  މަގާމުގެ   އެލަވަންސް  މަގާމުގެ   ސަރވިސް އެޑިއުކޭޝަނަލް   11 4 1345 

 3ގިންތި  -/282ރ -/10,434ރ -/11,999ރ -/13,564ރ

ގާމަށް ޢައްޔަންކުރާއިރު ަވކި ޚާއްސަ ލައިސަންސެއް ނަގަންޖެހޭ ގޮތަށް ކަނޑައަޅާފިނަމަ، އެ މަ

 ލައިސަންސް އޮތުން. ނުވަތަ ވަކި ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭނަމަ، އެ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރުން.

ބޭނުންވާ  މަގާމަށް ޢައްޔަންކުރާއިރު 
ފުރިހަމަކުރުން ލާޒިމު  ލައިސަންސްތަކާއި 

 ތަމްރީނުތައް 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 34 ގެ( ޤާނޫނު ވަޒީފާއާބެހޭ) 2008/2 ނަންބަރު ޤާނޫނުމި މަގާމަކީ 
 ދުވަހުގެ ބަންދު ފައިސާއާއި އިތުރުގަޑީގެ މަގާމަށް މި މަގާމަކަށްވާތީ، ހިމެނޭ ތެރޭގައި މަގާމުގެ  އިސް  ހިންގުމުގެ

 .ނުލިބޭނެއެވެ ފައިސާ

 ދުވަހު އަހަރު 2 ގޮތުގައި ޓީަޗރެއްގެ ްސކޫލެއްގައި ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، ސަނަދެއް ގެ 10 ލެވެލް އޮނިގަނޑުގެ ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާއަކުން ގުޅުންހުރި މަސައްކަތާ މަގާމުގެ .1
 .ލިބިފައިވުން ތަޖުރިބާ ހިންގުމުގެ ދުވަހު އަހަރު 2 މަދުވެގެން ތެރެއިން މުއްދަތުގެ އެ އަދި. ލިިބފައިވުން ތަޖުރިބާ މަސައްކަތުގެ ދުވަހުގެ އަހަރު 6 ދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތުގެ މަގާމުގެ މަސައްކަތްޮކށްފައިވުމާއި،

 ނުވަތަ؛ 
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދާއިރާއަކުން ުގޅުންހުރި މަސައްކަތާ މަގާމުގެ ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއި، ސަނަދެއް ގެ 8 ނުވަތަ 7 ލެވެލް އޮނިގަނޑުގެ ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާއަކުން ގުޅުންހުރި މަސައްކަތާ މަގާމުގެ .2

 އަހަރުދުވަހުގެ  6 ދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތުގެ މަގާމުގެ މާއި،މަސައްކަތްޮކށްފައިވު ދުވަހު އަހަރު 2 ގޮތުގައި ޓީޗަރެއްގެ ސްކޫލެްއގައި ސިލުކޮށްފައިވުމާއި،ހާ ސަނަދެއް ގެ 9 ލެވެލް އޮނިގަނޑުގެ ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ
 .ލިބިފައިވުން ތަޖުރިބާ ހިންގުމުގެ ދުވަހުގެ އަހަރު 4 މަދުވެގެން  ތެރެއިން މުއްދަތުގެ އެ އަދި. ލިބިފައިވުން ތަޖުރިބާ މަސައްކަތުގެ

 ތަޖުރިބާ  މަސައްކަތު  ފެންވަރާއި  އުލީމީ ތަ

 .ސްޓަޑީޒް ކަރިކިއުލަމް އިނޮވޭޝަން، އެންޑް  ޑިޒައިން ކަރިކިއުލަމް ޓެކްނޯލޮޖީ، އިންސްޓްރަކްޝަނަލް އެންޑް ކަރިކިއުލަމް އިންސްޓްރަކްޝަން، އެންޑް ކަރިކިއުލަމް

 ޑައިވަރސިޓީ، އޮފް ޓްރީޓްމަންޓް އެޑިޔުޭކޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން، ޗޭންޖިންގ ލީޑަރޝިޕް، ޓީޗަރ އެޑިޔުކޭޝަން، ޑިޖިޓަލް ެއންޑް ލީޑަރޝިޕް އެޑިޔުކޭޝަން، އިން ލީޑަރޝިޕް ލީޑަރޝިޕް، އެޑިޔުކޭޝަނަލް ޓީޗިންގ،
 .އެޑިޔުކޭޝަން ސްޕެޝަލް ސައިކޮޮލޖީ، އެޑިޔުކޭޝަނަލް އެންޓަރޕްރިނިއޮރޝިޕް، ކޭޝަންއެޑިޔު ޓްރާންސްޕޯމޭޝަން، އެޑިޔުކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން، އިންކްލޫސިވް

މި ) ދާއިރާތައް  ތައުލީމީ  ގުޅޭ  މަސައްކަތާއި  މަގާމުގެ 
ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން އެ އިދާރާއެއްގެ މަގާމަކާގުޅޭ 

 (ރުން ތިޔާރުކު ޚް އި  ނުވަތަ ދާއިރާތަކެއް  ދާއިރާއެއް 

ހަމަކުރެވުނު ތާރީޚް: އަދާ  2202 މޭ 1   
 އެޑިޔުކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮފެޝަނަލުން  

އޮފް ފިނޭންސް  މިނިސްޓްރީ   
 ދިވެހިރާއްޖެ 
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 .ލީޑަރޝިޕް ސްކޫލް މެނޭޖްމަންޓް، ސްކޫލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ސްކޫލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، އެޑިޔުކޭޝަނަލް މެނޭޖްމަންޓް، އެޑިޔުކޭޝަން ޕޮލިސީ، އެޑިޔުކޭޝަން

 އިދާރާއެއްގެ ސަރުކާރުގެ ުކރާ މަސައްކަތްތައް ތަޢުލީމާގުޅޭ މަތީ ނުވަތަ އިދާރާއެއްގެ  ސަުރކާރުގެ ކުރާ މަސައްކަތްތައް ތަޢުލީމާގުޅޭ ނުވަތަ އިދާރާއެއްގައި ދޭ ތަޢުލީމު މަތީ ނުވަތަ އިދާރާއެއްގައި ދޭ ތަޢުލީމު
 .މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ ދިރާސާ އިމަސައްކަތްތަކާ ފަްނނީ މަސައްކަތްތަކާއި ފެންވަރު މެނޭޖީރިއަލް

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ގުނުމުގައި ބަލާނެ ދާއިރާތައް 
ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން އެ އިދާރާއެއްގެ  މި )

މަގާމަކާގުޅޭ ދާއިރާއެއް ނުވަތަ ދާއިރާތަކެއް 
 އިޚްތިޔާރުކުރުން(

 . ބެލެހެއްޓުން ހިންގައި ރާވާއި ކަންތައްތައް ހިންގުމުގެ ސްކޫްލތައް ަސރުކާރުގެ އެއްގޮތަށް ސިޔާސަތާ ދާއިރާގެ ތަޢުލީމީ .1
 . ބެލެހެއްޓުން  ހިންގައި ކަންތައްތައް ފޯރުޮކށްދިނުމުގެ ސްކޫްލތަަކށް ވަސީލަތްތައް އެންމެހައި ކަނޑައަޅާ ވުޒާރާއިން ތަޢުލީމީ ކަމަށް ބޭނުންވާނެ ސްކޫްލތަަކށް ސަރުކާރުގެ .2
 . ބެލެހެއްޓުން ހިންގައި މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ އެއްކޮށް މަޢުލޫމާތު ހިނގާގޮތުގެ ސްކޫލްތައް އަމިއްލަ ސްކޫލްތަކާއި ސަރުކާރުގެ ހިންގާ ރާއްޖޭގައި .3
 . ބެލެހެއްޓުން ހިންގައި މަސައްކަްތތައް ވަޒަންކުރުމުގެ އެއްގޮތަށްތޯ ސިޔާސަތުތަކާ ކަނޑައަޅާފައިވާ ވުޒާރާއިން ތަޢުލީމީ ހިންގަނީ ސްކޫލްތައް އަމިއްލަ ސްކޫލްތަކާއި ސަރުކާރުގެ ހިންގާ ރާއްޖޭގައި .4
 . ވިލަރެސްކުރުން މަސައްކަތްތައް ފޯރުޮކށްދިނުމުގެ ސްކޫލްތަަކށް އެ ފައިސާ ދޭ ސަރުކާރުން ސްކޫލްތަަކށް ޕްރީ .5
 މަސައްކަތްތައް އިސްލާހުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތައް އިސްލާހުކުރަންޖެހޭ ތެެރއިން ސިޔާސަތުތަކުގެ ކަނޑައަޅާފައިވާ ރާއިންވުޒާ  ތަޢުލީމީ ހިންގުމަށް ސްކޫލްތައް އަމިއްލަ ސްކޫލްތަކާއި ސަރުކާރުގެ ހިންގާ ރާއްޖޭގައި .6

 . ބެލެހެއްޓުން  ހިންގައި
 .ބެލެހެއްޓުން ވިލަރެސްކޮށް ކަންތައްތައް ުކރަންޖެހޭ ރަނގަޅުކުރުމަށް ފެންވަރު ޚިދުމަތްތަކުގެ ދޭ ސްކޫްލތަކުން ސަރުކާރުގެ .7

މިއީ މި )ނޯޓް:  މަސައްކަތްތައް  މައިގަޑު  މަގާމުގެ 
ޖޮބް މެޓްރިކްސްގައި މި ރޭންކުގެ މަގާމަކަށް 

މަގާމު ކަނޑައެޅިދާނެ މަސައްކަތްތަކުގެ މިސާލެކެވެ. 
ނިސްބަތްވާ އިދާރާއެއްގެ މެންޑޭޓަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 
މަސައްކަތްތަކުގެ ލިސްޓަށް އުނިއިތުރު ގެންނާނީ އެ 

 އިދާރާއަކުންނެވެ.(
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ރ 395,61/- ނަންތައް: މަގާމުގެ ނަމުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ބައެއް   :މަގާމުގެ އަސާސީ މުސާރަ    

 ލީޑް ކަރިކިއުލަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ • ލީޑް އިންކްލޫސިވް އެޑިޔުކޭޝަން އޮފިސަރ • 3އެޑިއުކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮފެޝަނަލް، ރޭންކް  •

 ލީޑް އެޑިޔުކޭޝަން ކޮލިޓީ އެޝުއަރަންސް އޮފިސަރ  • އެގްޒެމިނޭޝަންސް އޮފިސަރ ލީޑް ޕަބްލިކް  • 
   

ވަނަ ހަރުފަތް  3 ހަރުފަތް ވަނަ  2  ވަނަ ހަރުފަތް  1  ހާޒިރީ  
 ޢިނާޔަތް 

 މުއައްސަސާގެ 
 ގިންތި 

ފެމިލީ  ޖޮބް  ރޭންކް  ސަރވިސް  ޕަބްލިކް   ލް ލެވެ  ސްކިލް    މިސްކޯ ކޯޑް  
އެލަވަންސް  މަގާމުގެ  އެލަވަންސް  މަގާމުގެ   އެލަވަންސް  މަގާމުގެ   ސަރވިސް އެޑިއުކޭޝަނަލް   10 4 2425 

 3ގިންތި  -/209ރ -/7,718ރ -/8,876ރ -/10,034ރ
 އެ  ކަނޑައަޅާފިނަމަ، ގޮތަށް ނަގަންޖެހޭ  ލައިސަންސެއް ޚާއްސަ  ވަކި ޢައްޔަންކުރާއިރު މަގާމަށް

 ތަމްރީނު އެ ކުރަންޖެހޭނަމަ، ފުރިހަމަ ތަމްރީނެއް ވަކި ނުވަތަ . އޮތުން ލައިސަންސް
 .ފުރިހަމަކުރުން

ބޭނުންވާ  މަގާމަށް ޢައްޔަންކުރާއިރު 
ފުރިހަމަކުރުން ލާޒިމު  ލައިސަންސްތަކާއި 

 ތަމްރީނުތައް 
 

 .މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން ދުވަހު  އަހަރު 2 ގޮތުގައި ޓީޗަރެއްގެ ސްކޫލެއްގައި ހާސިލްކޮށްފައިުވމާއި، ސަނަދެއް ގެ  10 ލެވެލް އޮނިގަނޑުގެ ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާއަކުން ގުޅުންހުރި މަސައްކަތާ މަގާމުގެ .1
 ނުވަތަ؛

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާއަކުން ުގޅުންހުރި މަސައްކަތާ މަގާމުގެ ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއި، ސަނަދެއް ގެ 8 ނުވަތަ 7 ލެވެލް އޮނިގަނޑުގެ ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާއަކުން ގުޅުންހުރި މަސައްކަތާ މަގާމުގެ .2
 އަހަރުދުވަހުގެ  4 ދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަުތގެ މަގާމުގެ މަސައްކަތްޮކށްފައިވުމާއި، ދުވަހު އަހަރު 2 ގޮތުގައި ޓީޗަރެއްގެ ސްކޫލެއްގައި ސިލުކޮށްފައިވުމާއި،ހާ ސަނަދެއް ގެ 9 ލެވެލް އޮނިގަނޑުގެ ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ

   .ލިބިފައިވުން ތަޖުރިބާ މަސައްކަތުގެ
 ނުވަތަ،

 .ކޮށްފައިވުން ޚިދުމަތް އަހަރު 4 ގައި 2 ރޭންކް ޕްރޮފެޝަނަލް، ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެޑިޔުކޭޝަން .3

 ތަޖުރިބާ  މަސައްކަތު  ފެންވަރާއި  ތައުލީމީ 

 .ސްޓަޑީޒް ކަރިކިއުލަމް އިނޮވޭޝަން، އެންޑް  ޑިޒައިން ކަރިކިއުލަމް ޓެކްނޯލޮޖީ، އިންސްޓްރަކްޝަނަލް އެންޑް ކަރިކިއުލަމް އިންސްޓްރަކްޝަން، އެންޑް ކަރިކިއުލަމް
 ޑައިވަރސިޓީ، އޮފް  ޓްރީޓްމަންޓް އެޑިޔުކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން، ޗޭންޖިންގ ލީޑަރޝިޕް، ޓީޗަރ އެޑިޔުކޭޝަން، ޑިޖިޓަލް  އެންޑް  ލީޑަރޝިޕް އެޑިޔުކޭޝަން، އިން ލީޑަރޝިޕް ލީޑަރޝިޕް، އެޑިޔުކޭޝަނަލް ޓީޗިންގ،

 .އެޑިޔުކޭޝަން ސްޕެޝަލް ސައިކޮޮލޖީ، އެޑިޔުކޭޝަނަލް އެންޓަރޕްރިނިއޮރޝިޕް، ކޭޝަންއެޑިޔު ޓްރާންސްޕޯމޭޝަން، އެޑިޔުކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން، އިންކްލޫސިވް
 .ލީޑަރޝިޕް ސްކޫލް މެނޭޖްމަންޓް، ސްކޫލް ސްޓްރޭޝަން،އެޑްމިނި ސްކޫލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، އެޑިޔުކޭޝަނަލް މެނޭޖްމަންޓް، އެޑިޔުކޭޝަން ޕޮލިސީ، އެޑިޔުކޭޝަން

މި ) ދާއިރާތައް  ތައުލީމީ  ގުޅޭ  މަސައްކަތާއި  މަގާމުގެ 
ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން އެ އިދާރާއެއްގެ މަގާމަކާގުޅޭ 

 (ރުން ތިޔާރުކު ޚް އި  ނުވަތަ ދާއިރާތަކެއް  ދާއިރާއެއް 

 މެނޭޖީރިއަލް  އިދާރާއެއްގެ ސަރުކާރުގެ ކުރާ މަސައްކަތްތައް ތަޢުލީމާގުޅޭ މަތީ  ނުވަތަ އިދާރާއެއްގެ ސަރުާކރުގެ ކުރާ މަސައްކަތްތައް ތަޢުލީމާގުޅޭ ނުވަތަ އިދާރާއެއްގައި  ދޭ  ތަޢުލީމު މަތީ  ނުވަތަ އިދާރާއެއްގައި  ދޭ ތަޢުލީމު
 .މަސައްކަްތތައް ކުރުމުގެ ދިރާސާ އިމަސައްކަތްތަކާ ފަންނީ މަސައްކަތްަތކާއި ފެންވަރު

ތަޖުރިބާ ގުނުމުގައި ބަލާނެ ދާއިރާތައް މަސައްކަތުގެ 
ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން އެ އިދާރާއެއްގެ  މި )

މަގާމަކާގުޅޭ ދާއިރާއެއް ނުވަތަ ދާއިރާތަކެއް 
 އިޚްތިޔާރުކުރުން(

 . ބެލެހެއްޓުން ހިންގައި މަސައްކަްތތައް  މޮނިޓަރކުރުމުގެ ތަންފީޒުކޮށް އެކުލަވާލައި މިންގަނޑުތައް މަސައްކަތުގެ ޕޮލިސީތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޕްލޭނާއި ސްޓްރެޓިޖީކް ޕްލޭނާއި މާސްޓަރ ދާއިރާގެ ތަޢުލީމީ .1
 .  ބެލެހެއްޓުން ވިލަރެސްކޮށް މަސައްކަތްތައް ހެދުމުގެ އެނަލިސިސްތައް ދިރާސާތަކާއި ޕޮލިސީ ދާއިރާގެ ތަޢުލީމީ .2
 . ކޯޑިނޭޓްކުރުން މަސައްކަތްތައް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަްތަތއް ޕޮލިސީތަކާއި ދާއިރާގެ ތަޢުލީމީ .3
 . މިނުން މިންވަރު ޖަވާބުދާރީވާ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުން އެކި އިދާރާގެ ޕޮލިސީތަކަށް އެ ވަޒަންކުރުމާއި މިންވަރު ތަންފީޒުވަމުންދާ ޕޮލިސީތައް ދާއިރާގެ ތަޢުލީމީ .4

މިއީ މި )ނޯޓް:  މަސައްކަތްތައް  މައިގަޑު  މަގާމުގެ 
ޖޮބް މެޓްރިކްސްގައި މި ރޭންކުގެ މަގާމަކަށް 

މަގާމު ކަނޑައެޅިދާނެ މަސައްކަތްތަކުގެ މިސާލެކެވެ. 
އިދާރާއެއްގެ މެންޑޭޓަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ނިސްބަތްވާ 
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 . ސުޕަވައިޒްކުުރން މަސައްކަތްތައް އެކުލަވާލުމުގެ ެޔކިޔުންތައްލި ރިޕޯޓްތަކާއި އެކުލަވާލާ ގޮތުން ހުށަހެޅުމުގެ ޕޮލިސީތައް ދާއިރާގެ ތަޢުލީމީ .5
 . ދިނުން މަޝްވަރާ ލަފަާޔއި ފަރާްތތަަކށް އިސް ސަރުކާރުގެ ގޮތުން މައްސަލަތަކާބެހޭ ޤާނޫނީ ގުޅިގައިވާ ޕޮލިސީތަކާ އެފަދަ ޕޮލިސީތަކާއި ދާއިރާގެ ތަޢުލީމީ .6
 .ތަމްސީލްކުރުން ވުޒާރާ ފޯރަމްތަކުގައި ޕަބްލިކް އެހެނިހެން ސެމިނަރތަކާއި މީޑިއާގައާއި  ގޮތިން ދިނުމުގެ މަޢުލޫމާތު ޕޮލިސީތަކާބެހޭ ދާއިރާގެ ތަޢުލީމީ .7

މަސައްކަތްތަކުގެ ލިސްޓަށް އުނިއިތުރު ގެންނާނީ އެ 
 އިދާރާއަކުންނެވެ.(
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ރ 688,41/-  މަގާމުގެ ނަމުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ބައެއް ނަންތައް:  :މަގާމުގެ އަސާސީ މުސާރަ  

 2އެޑިއުކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮފެޝަނަލް، ރޭންކް  •

 

ސީނިއަރ އިންކްލޫސިވް އެޑިޔުކޭޝަން  •
 އެނަލިސްޓް 

 ސީނިއަރ ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަންސް އެނަލިސްޓް  •

 ސީނިއަރ ކަރިކިއުލަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެނަލިސްޓް  •

ސީނިއަރ އެޑިޔުކޭޝަން ކޮލިޓީ އެޝުއަރަންސް  •
 އެނަލިސްޓް 

   
ވަނަ ހަރުފަތް  3 ހަރުފަތް ވަނަ  2  ވަނަ ހަރުފަތް  1  ހާޒިރީ  

 ޢިނާޔަތް 
 މުއައްސަސާގެ 

 ގިންތި 
ފެމިލީ  ޖޮބް  ރޭންކް  ސަރވިސް  ޕަބްލިކް   ލް ލެވެ  ސްކިލް    މިސްކޯ ކޯޑް  

އެލަވަންސް  މަގާމުގެ  އެލަވަންސް  މަގާމުގެ   އެލަވަންސް  މަގާމުގެ   ސަރވިސް އެޑިއުކޭޝަނަލް   9 4 2425 

 3ގިންތި  -/188ރ -/6,947ރ -/7,989ރ -/9,031ރ

 އެ  ކަނޑައަޅާފިނަމަ، ގޮތަށް ނަގަންޖެހޭ  ލައިސަންސެއް ޚާއްސަ ވަކި ޢައްޔަންކުރާއިރު މަގާމަށް
 .ފުިރހަމަކުރުން ތަމްރީނު އެ ކުރަންޖެހޭނަމަ، ފުރިހަމަ ތަމްރީނެއް  ވަކި ނުވަތަ. އޮތުން ލައިސަންސް

ބޭނުންވާ  މަގާމަށް ޢައްޔަންކުރާއިރު 
ފުރިހަމަކުރުން ލާޒިމު  ލައިސަންސްތަކާއި 

 ތަމްރީނުތައް 
 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދާއިރާއަކުން ުގޅުންހުރި މަސައްކަތާ މަގާމުގެ ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއި، ސަނަދެއް ގެ 8 ނުވަތަ 7 ލެވެލް އޮނިގަނޑުގެ ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާއަކުން ގުޅުންހުރި މަސައްކަތާ މަގާމުގެ .1
 އަހަރުދުވަހުގެ  2 ދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތުގެ މަގާމުގެ މަސައްކަތްޮކށްފައިވުމާއި، ދުވަހު  އަހަރު 2 ގޮތުގައި ޓީޗަރެއްގެ ސްކޫލެްއގައި ސިލުކޮށްފައިވުމާއި،ހާ ސަނަދެއް ގެ 9 ލެވެލް އޮނިގަނޑުގެ ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ

   .ލިބިފައިވުން ތަޖުރިބާ މަސައްކަތުގެ
 ނުވަތަ؛

 .ކޮށްފައިވުން ޚިދުމަތް އަހަރު 4 ގައި 1 ރޭންކް ޕްރޮފެޝަނަލް، ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެޑިޔުކޭޝަން .2

 ތަޖުރިބާ  މަސައްކަތު  ފެންވަރާއި  ތައުލީމީ 

 .ސްޓަޑީޒް ކަރިކިއުލަމް އިނޮވޭޝަން، އެންޑް  ޑިޒައިން ކަރިކިއުލަމް ޓެކްނޯލޮޖީ، އިންސްޓްރަކްޝަނަލް އެންޑް ކަރިކިއުލަމް އިންސްޓްރަކްޝަން، އެންޑް ކަރިކިއުލަމް
 ޑައިވަރސިޓީ، އޮފް ޓްރީޓްމަންޓް އެޑިޔުޭކޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން، ޗޭންޖިންގ ލީޑަރޝިޕް، ޓީޗަރ އެޑިޔުކޭޝަން، ޑިޖިޓަލް ެއންޑް ލީޑަރޝިޕް އެޑިޔުކޭޝަން، އިން ލީޑަރޝިޕް ލީޑަރޝިޕް، އެޑިޔުކޭޝަނަލް ޓީޗިންގ،

 .އެޑިޔުކޭޝަން ސްޕެޝަލް ސައިކޮޮލޖީ، އެޑިޔުކޭޝަނަލް ޝިޕް،އެންޓަރޕްރިނިއޮރ ކޭޝަންއެޑިޔު ޓްރާންސްޕޯމޭޝަން، އެޑިޔުކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން، އިންކްލޫސިވް
 .ލީޑަރޝިޕް ސްކޫލް މެނޭޖްމަންޓް، ސްކޫލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ސްކޫލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، އެޑިޔުކޭޝަނަލް މެނޭޖްމަންޓް، އެޑިޔުކޭޝަން ޕޮލިސީ، އެޑިޔުކޭޝަން

މި ) ދާއިރާތައް  ތައުލީމީ  ގުޅޭ  މަސައްކަތާއި  މަގާމުގެ 
ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން އެ އިދާރާއެއްގެ މަގާމަކާގުޅޭ 

 (ރުން ތިޔާރުކު ޚް އި  ނުވަތަ ދާއިރާތަކެއް  ދާއިރާއެއް 

 ފަންނީ  އިދާރާއެއްގެ  ސަރުކާރުގެ ކުރާ މަސައްކަތްތައް  ތަޢުލީމާގުޅޭ މަތީ ނުވަތަ އިދާރާއެއްގެ ސަރުކާރުގެ ކުރާ މަސައްކަތްތައް ތަޢުލީމާގުޅޭ ނުވަތަ  އިދާރާއެއްގައި  ދޭ  ތަޢުލީމު މަތީ ނުވަތަ  އިދާރާއެއްގައި  ދޭ ތަޢުލީމު
 .މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ ދިރާސާ މަސައްކަތްަތކާއި

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ގުނުމުގައި ބަލާނެ ދާއިރާތައް 
ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން އެ އިދާރާއެއްގެ  މި )

މަގާމަކާގުޅޭ ދާއިރާއެއް ނުވަތަ ދާއިރާތަކެއް 
 އިޚްތިޔާރުކުރުން(

 ދިރާސާތަކުގެ އެފަދަ ދިރާސާކޮށް، ބަދަލުތައް ގެންނަންޖެހޭ ސިސްޓަމްތަކަށް ސްކޫލިންގ ޕަބްލިކް  ނިޒާމާއި ތަޢުލީމީ ރާއްޖޭގެ ގޮތުން އެކުލަވާލުމުގެ ޕްލޭންތައް ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނާއި މާސްޓަރ ދާއިރާގެ ތަޢުލީމީ .1
 .ހުށަހެޅުން ޕްރޮޕޯޒަލްތައް ޕޮލިސީ ކަމާބެހޭފަރާތްަތކަށް އަލީގައި

މިއީ މި )ނޯޓް:  މަސައްކަތްތައް  މައިގަޑު  މަގާމުގެ 
ޖޮބް މެޓްރިކްސްގައި މި ރޭންކުގެ މަގާމަކަށް 
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 .ހުށަހެޅުން ފަރާްތތަަކށް ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ ޯހދުންތައް ދިރާސާތަކުގެ އެ ދިރާސާތައްކޮށް ރިވިއު އިމްޕެކްޓް ސިޔާސަތުަތކުގެ ދާއިރާގެ ތަޢުލީމީ .2
 . ފޯުރކޮށްދިނުން އެހީތެރިކަން ފަންނީ ސަުރކާަރށް މަސައްކަްތތަކުގައި އިވެުލއޭޓްކުރުމުގެ ކޯޑިނޭޓްކުރުމުގައާއި ަތރައްޤީކުރުމުގައާއި ެއކުލަވާލުމުގައާއި ސިޔާަސތުތައް ަސރުކާރުގެ ބޭނުންވާ ތަރައްޤީއަށް ދާއިރާގެ ތަޢުލީމީ .3
 . އެކުލަވާލުން ޓޫލްސްތައް މެތޮޑޮލޮޖީތަކާއި ބޭނުންވާ މަސައްކަތްތަކަށް ހެދުމުގެ ރިވިއު މިނިވަން  ގޮުތން ސިޔާސަތުަތކާގުޅޭ ަތޢުލީމީ ސަރުކާރުގެ .4
 މަޝްވަރާ ލަފަޔާއި ސަރުކާރަށް ގޮުތން ގޮތްގޮތާބެހޭ ހައްލުކުރާނެ ކަންތައްތައް އެފަދަ  ފާހަގަކޮށް ސިޔާސަުތތައް ދާއިރާތަކުގެ އެހެން އެކުލަވާލާފައިވާ ފުށުައރާގޮަތށް ސިޔާސަުތތަކާ ސަރުކާރުގެ އިރާއާގުޅޭދާ ތަޢުލީމީ .5

 . ދިނުން
 .ދިނުން އިރުޝާދު ފަރާްތތަަކށް ކަމާބެހޭ އިސްލާހުތަކާބެހޭގޮތުން ގެންނަންޖެހޭ  ރިވިއުޮކށް ލިޔެިކޔުންތައް އެކުލަވާލާފައިވާ ގޮތުން ސިޔާސަތުަތކާގުޅޭ ދާއިރާގެ ތަޢުލީމީ .6
 .އެހީތެިރވުން މަސައްކަތްތަކުގައި ލެކްޗަަރރއިންގެ .7

މަގާމު ކަނޑައެޅިދާނެ މަސައްކަތްތަކުގެ މިސާލެކެވެ. 
ނިސްބަތްވާ އިދާރާއެއްގެ މެންޑޭޓަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 
މަސައްކަތްތަކުގެ ލިސްޓަށް އުނިއިތުރު ގެންނާނީ އެ 

 އިދާރާއަކުންނެވެ.(
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ރ 537,21/-  މަގާމުގެ ނަމުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ބައެއް ނަންތައް:  :މަގާމުގެ އަސާސީ މުސާރަ  

 1އެޑިއުކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮފެޝަނަލް، ރޭންކް  •

 

 އިންކްލޫސިވް އެޑިޔުކޭޝަން އެނަލިސްޓް  •

 ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަންސް އެނަލިސްޓް  •

 ކަރިކިއުލަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެނަލިސްޓް  •

 އެޝުއަރަންސް އެނަލިސްޓް އެޑިޔުކޭޝަން ކޮލިޓީ  •
   

ވަނަ ހަރުފަތް  3 ހަރުފަތް ވަނަ  2  ވަނަ ހަރުފަތް  1  ހާޒިރީ  
 ޢިނާޔަތް 

 މުއައްސަސާގެ 
 ގިންތި 

ފެމިލީ  ޖޮބް  ރޭންކް  ސަރވިސް  ޕަބްލިކް   ލް ލެވެ  ސްކިލް    މިސްކޯ ކޯޑް  
އެލަވަންސް  މަގާމުގެ  އެލަވަންސް  މަގާމުގެ   އެލަވަންސް  މަގާމުގެ   ސަރވިސް އެޑިއުކޭޝަނަލް   8 4 2425 

 3ގިންތި  -/161ރ -/5,951ރ -/6,844ރ -/7,737ރ

 އެ  ކަނޑައަޅާފިނަމަ، ގޮތަށް ނަގަންޖެހޭ  ލައިސަންސެއް ޚާއްސަ ވަކި ޢައްޔަންކުރާއިރު މަގާމަށް
 ތަމްރީނު  އެ  ކުރަންޖެހޭނަމަ، ފުރިހަމަ ތަމްރީނެއް ވަކި  ނުވަތަ. އޮތުން ލައިސަންސް

 .ފުރިހަމަކުރުން

ބޭނުންވާ  ޢައްޔަންކުރާއިރު މަގާމަށް 
ފުރިހަމަކުރުން ލާޒިމު  ލައިސަންސްތަކާއި 

 ތަމްރީނުތައް 
 

 
 ދުވަހު  އަހަރު  2 ގޮތުގައި ޓީޗަރެއްގެ ސްކޫލެއްގައި ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއި، ސަނަދެއް ގެ  8 ނުވަތަ 7 ލެވެލް އޮނިގަނޑުގެ  ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާއަކުން ގުޅުންހުރި މަސައްކަތާ މަގާމުގެ

 .ލިިބފައިވުން ތަޖުރިބާ މަސައްކަތުގެ އަހަރުދުވަހުގެ  2 ދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތުގެ މަގާމުގެ މަސައްކަތްޮކށްފައިވުމާއި،
 ތަޖުރިބާ  މަސައްކަތު  ފެންވަރާއި  ތައުލީމީ 

 .ސްޓަޑީޒް ކަރިކިއުލަމް އިނޮވޭޝަން، އެންޑް  ޑިޒައިން ކަރިކިއުލަމް ޓެކްނޯލޮޖީ، އިންސްޓްރަކްޝަނަލް އެންޑް ކަރިކިއުލަމް އިންސްޓްރަކްޝަން، އެންޑް ކަރިކިއުލަމް
 ޑައިވަރސިޓީ، އޮފް ޓްރީޓްމަންޓް އެޑިޔުޭކޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން، ޗޭންޖިންގ ލީޑަރޝިޕް، ޓީޗަރ އެޑިޔުކޭޝަން، ޑިޖިޓަލް ެއންޑް ލީޑަރޝިޕް އެޑިޔުކޭޝަން، އިން ލީޑަރޝިޕް ލީޑަރޝިޕް، އެޑިޔުކޭޝަނަލް ޓީޗިންގ،

 .އެޑިޔުކޭޝަން ސްޕެޝަލް ސައިކޮޮލޖީ، އެޑިޔުކޭޝަނަލް އެންޓަރޕްރިނިއޮރޝިޕް، ކޭޝަންއެޑިޔު ޓްރާންސްޕޯމޭޝަން، އެޑިޔުކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން، އިންކްލޫސިވް
 .ލީޑަރޝިޕް ސްކޫލް މެނޭޖްމަންޓް، ސްކޫލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ސްކޫލް ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެޑިޔުކޭޝަނަލް މެނޭޖްމަންޓް، އެޑިޔުކޭޝަން ޕޮލިސީ، އެޑިޔުކޭޝަން

މި ) ދާއިރާތައް  ތައުލީމީ  ގުޅޭ  މަސައްކަތާއި  މަގާމުގެ 
ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން އެ އިދާރާއެއްގެ މަގާމަކާގުޅޭ 

 (ރުން ތިޔާރުކު ޚް އި  ނުވަތަ ދާއިރާތަކެއް  ދާއިރާއެއް 

 ފަންނީ  އިދާރާއެއްގެ ސަުރކާރުގެ މަސައްކަތްަތއްކުރާ ތަުޢލީމާގުޅޭ މަތީ ނުވަތަ އިދާރާެއއްގެ ސަުރކާރުގެ މަސައްކަތްތައްުކރާ ތަޢުލީމާުގޅޭ ނުވަތަ އިދާރާއެއްގައި ދޭ ަތޢުލީމު މަތީ ނުވަތަ އިދާރާއެއްގައި ދޭ ތަޢުލީމު
 .މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ ދިރާސާ މަސައްކަތްަތކާއި

ނެ ދާއިރާތައް މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ގުނުމުގައި ބަލާ 
ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން އެ އިދާރާއެއްގެ  މި )

މަގާމަކާގުޅޭ ދާއިރާއެއް ނުވަތަ ދާއިރާތަކެއް 
 އިޚްތިޔާރުކުރުން(

 
 . ދިނުން  ސަޕޯޓް އެނަލިޓިކަލް ދިރާސާތައްކޮށް ބޭނުންވާ  ނިންމުމަށް ނިންމުންތައް ޕްލޭން މާސްޓަރ ދާއިރާގެ ތަޢުލީމީ .1
 . އެކުލަވާލުން ހުށަހެޅުންތައް އަލީަގއި ދިރާސާތަކުގެ އެފަދަ ދިރާސާތައްޮކށް، ބޭނުންވާ މަރުހަލާތަކަށް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލުމާއި ޕްލޭންތައް ތަފާތު އެކުލަާވލަންޖެހޭ ތަރައްޤީއަށް ދާއިރާގެ ތަޢުލީމީ .2
 . ގެންދިއުން ކުރިއަށް މަސައްކަތް އެ  ކޯޑިނޭޓްކޮށް މަސައްކަްތތައް މަޝްރޫުޢތަކުގެ ހާއްސަ ވާލަންޖެހޭއެކުލަ މަސައްކަތްަތކާގުޅިގެން ކުއްލި ހަވާލުކުރެވޭ ދާއިރާއާ ތަޢުލީމީ .3
 މަސައްކަްތކޮށް ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއެކުގައި އެކި އިދާރާގެ މަރުހަލާތަކުގައި ހުަށހެޅުމުގެ ަފރާްތތަަކށް ކަމާބެހޭ ދާއިރާގެ މަޢުލޫމާތު އެކަންކަމުގެ ވަޒަންކޮށް މިންވަރު ހާސިލްވަމުންދާ ލަނޑުދަނޑިތައް ދާއިރާގެ ތަޢުލީމީ .4

 . އަދާކުރުން އިސްދައުރެއް އެކަންކަމުގައި

މިއީ މި )ނޯޓް:  މަސައްކަތްތައް  މައިގަޑު  މަގާމުގެ 
ޖޮބް މެޓްރިކްސްގައި މި ރޭންކުގެ މަގާމަކަށް 

މަގާމު ކަނޑައެޅިދާނެ މަސައްކަތްތަކުގެ މިސާލެކެވެ. 
ނިސްބަތްވާ އިދާރާއެއްގެ މެންޑޭޓަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 
މަސައްކަތްތަކުގެ ލިސްޓަށް އުނިއިތުރު ގެންނާނީ އެ 

 އިދާރާއަކުންނެވެ.(



8 
 

 

 ލަފަޔާއި އެހީތެރިވެ، ަބއްޓަންކުރުމަށް މަސައްކަްތތައް އެލައިންވާގޮަތށް މަސަްއކަތްަތކާ އިދާރާގެ އަނެއް މަސައްކަތްތަކާ އިދާރާގެ އެއް ބާއްވައި، ބައްދަލުވުންތައް ގަވާއިުދން އިދާާރތަކާ އެކި ދާއިރާގެ ތަޢުލީމީ .5
 . ދިނުން މަޝްވަރާ

 . މަސައްކަތްުކރުން ޕްރޮފެޝަނަލުންނާއެކު ރިސޯސް ހިއުމަން ވަޒަންކުރުމުގައި ގޮތް ރާވާލެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް މުވައްޒަފުންގެ ދާއިރާގެ ތަޢުލީމީ .6
 އެކި ގާއިމްކުރުމަށް ސަޤާފަތެއް ިކޔާ މަރުހަބާ ބަދަލުަތކަށް ތަންފީޒުކޮށް، އެކުލަވާލައި ސްޓްރެޓިޖީތައް މެނޭޖްމަންޓްގެ ޗޭންޖް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ހަރުދަނާގޮތެއްގައި އްބަދަލުތަ ގެންނަ  ހިންގުމަށް ދާއިރާގެ ތަޢުލީމީ .7
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