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ީނިޒާމްީީހިންގުމުގެީސްކޫލްތައްީޒިންމާއާއި،ީބެލެހެއްޓުމުގެީހިންގައިީސުޕަވައިޒްކޮށްީީކަންކަންީއެންމެހާީކިޔަވައިދިނުމާއިގުޅޭީޙާޞިލްވާގޮތަށްީލަނޑުދަނޑިތައްީކަނޑައަޅާފައިވާީީމަންހަޖުގައިީޤައުމ ީސްކޫލުތަކުގައިީޕްރިންސިޕަލުންނަކ ީ
ީމަގާމުތައްީީޕްރިންސިލުންގެީީޑެޕިއުޓ ީއިތުރުންީޕްރިންސިޕަލުންގެީީފަންނުގައިީމި.ީފަންނެވެީހިމެނޭީމުވައްޒަފުންީީއިވާީހަވާލުކޮށްފަީމަސްޢޫލިއްޔަތުީދިނުމުގެީީއިރުޝާދުީލަފަޔާއިީފަންނ ީީފަރާތްތަކަށްީކަމާގުޅޭީގޮތުންީީހަރުދަނާކުރުމުގެ
ީ.ހިމެނޭނެއެވެ

 

މުސާރަީ -/19,278ރ :ނަމެއްީމަގާމުގެީނަމުގެީގޮތުގައިީބޭނުންކުރެވިދާނެީ  :މަގާމުގެީއަސާސީ   

 3ީރޭންކްީީޕްރިންސިޕަލް،  

ވަނަީހަރުފަތ3ީީް ވަނަީހަރުފަތ2ީީް  ވަނަީހަރުފަތ1ީީް  ީހާޒިރ ީ 
ނާޔަތްީޢިީ  

ީމުއައްސަސާގެީ
 ގިންތިީ

ފެމިލ ީީޖޮބްީ ރޭންކްީީސަރވިސްީީޕަބްލިކްީ  ލްީލެވެީީސްކިލްީ   މިސްކޯީކޯޑްީ 
އެލަވަންސްީީމަގާމުގެީ އެލަވަންސްީީމަގާމުގެީ  އެލަވަންސްީީމަގާމުގެީ  ސަރވިސްީއެޑިއުކޭޝަނަލް   11 4 1345 

3ީގިންތިީ -/299ރ -/11,041ރ -/12,697ރ -/14,353ރ  ރީގެީއެލަވަންސެއްީލިބޭނެއެވެ.5,000/-ނުވަތަީއެއަށްވުރެީގިނަީނަމަީމަހަކ1500ީީުދަރިވަރުންގެީޢަދަދުީ .1

 ރީގެީއެލަވަންސެއްީލިބޭނެއެވެ.4,000/-އާީދެމެދުީނަމަީމަހަކ1499ީީުއ1000ީީާދަރިވަރުންގެީޢަދަދުީ .2

 ރީގެީއެލަވަންސެއްީލިބޭނެއެވެ.3,000/-އާީދެމެދުީނަމަީމަހަކ999ީީުއ500ީީާދަރިވަރުންގެީޢަދަދުީ .3

 ރީގެީއެލަވަންސެއްީލިބޭނެއެވެ.2,000/-އާީދެމެދުީީނަމަީމަހަކ499ީީުއ250ީީާދަރިވަރުންގެީޢަދަދުީ .4

 ރީގެީއެލަވަންސެއްީލިބޭނެއެވެ.1,000/-އަށްވުރެީމަދުީނަމ250ީީަދަރިވަރުންގެީޢަދަދުީ .5

ީއެންރޯލްމަންޓްީ ސްކޫލް
 އެލަވަންސްީ

ީހިންގުމުގެީީބަޔާންކޮށްފައިވާީގައި(ީހ)ީމާއްދާގެީީވަނ34ީަީގެީ(ީޤާނޫނުީވަޒ ފާއާބެހޭ)2008/2ީީނަންބަރުީޤާނޫނުމިީމަގާމަކީ 
 .ނުލިބޭނެއެވެީފައިސާީދުވަހުގެީީބަންދުީފައިސާއާއިީީއިތުރުގަޑ ގެީމަގާމަށްީމިީމަގާމަކަށްވާތ ،ީހިމެނޭީތެރޭގައިީމަގާމުގެީީއިސް

ީ.އޮތުންީލައިސަންސްީީއެީކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ،ީގޮތަށްީނަގަންޖެހޭީލައިސަންސެއްީޚާއްސަީވަކިީޢައްޔަންކުރާއިރުީމަގާމަށް

ބޭނުންވާީީމަގާމަށްީޢައްޔަންކުރާއިރު
ފުރިހަމަކުރުންީީސަންސްތަކާއިީލައިީ

ީލާޒިމުީތަމްރ ނުތައްީ

2ީީޮގތުގައިީޓ ޗަރެއްގެީސްކޫލެއްގައިީޙާޞިލުކޮށްފައިވުމާއި،ީސަނަދެއްީގ10ީެީލެވެލްީއޮނިގަނޑުީސަނަދުގެީީޤައުމ ީދާއިރާއަކުންީޙާއްސަކުރެވިފައިވާީމާއްދާއަށްީކިޔަވައިދޭީނުވަތަީދާއިރާއިންީކިޔަވައިދިނުމުގެީނުވަތަީދާއިރާއިންީތަޢުލ މ  .1
 .ޚިދުމަތްކޮށްފައިވުންީއަހަރ8ީުީއިދާއިރާގަީހިންގުމުގެީީއިދާރާއެއްގެީތަޢުލ މުދޭީމަތ ީނުވަތަީތަުޢލ މުދޭީޚިދުމަތްކޮށްފައިވުމާއި،ީއަހަރު

 ؛ނުވަތަ
ީތަޢުލ މީ ީޚާޞިލުކޮށްފައިވުމާއި،ީސަނަދެއްީގ8ީެީނުވަތ7ީަީލެވެލްީއޮނިގަނޑުީސަނަދުގެީީޤައުމ ީދިވެހިރާއްޖޭގެީދާއިރާއަކުންީޙާއްސަކުރެވިފައިވާީމާއްދާއަށްީކިޔަވައިދޭީނުވަތަީދާއިރާއިންީކިޔަވައިދިނުމުގެީނުވަތަީދާއިރާއިންީތަޢުލ މ  .2

ީއަހަރ2ީުީގޮތުގައިީޓ ޗަރެއްގެީސްކޫލެއްގައިީޙާޞިލުކޮށްަފއިވުމާއި،ީސަނަދެއްީގ9ީެީލެވެލްީއޮނިގަނޑުީސަނަދުގެީޤައުމ ީދާއިރާއަކުންީޙާއްސަކުރެވިފައިވާީމާއްދާއަށްީކިޔަވައިދޭީނުވަތަީރާއިންދާއިީކިޔަވައިދިނުމުގެީނުވަތަީދާއިރާއިން
 .ޚިދުމަތްކޮށްފައިވުންީއަހަރ6ީުީގައ2ީިީރޭންކްީޕްރިންސިޕަލް،ީޚިދުމަތްކޮްށފައިވުމާއި،

ީމަސައްކަތުީީފެންވަރާއިީީތައުލ މ ީ
 ތަޖުރިބާީ

ހަމަކުރެވުނުީތާރ ޚް:ީއަދާ  2022މ1ީީޭ   
 ޕްރިންސިޕަލުންީ 

އޮފްީފިނޭންސްީީމިނިސްޓްރ ީ  
 ދިވެހިރާއްޖެީ
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ީދާއިރާީީތަޢުލ މ 
ީ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންީއެޑިޔުކޭޝަނަލްީއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން،ީސްކޫލްީމެނޭޖްމަންޓް،ީއެޑިޔުކޭޝަންީމެނޭޖްމަންޓް،ީސްކޫލް

ީއެޑިޔުކޭޝަންީީއެޑިޔުކޭޝަން،ީޑިޖިޓަލްީއެންޑްީލ ޑަރޝިޕްީލ ޑަރޝިޕް،ީޓ ަޗރީލ ޑަރޝިޕް،ީްސކޫލްީލ ޑަރޝިޕް،ީއެޑިޔުކޭޝަނަލްީއެޑިޔުކޭޝަން،ީއިންީލ ޑަރޝިޕްީމެނޭޖްމަންޓް،ީއެންޑްީލ ޑަރޝިޕްީއިންީއެޑިޔުކޭޝަން
ީއެންޑްީީަކރިކިއުލަމްީއެންޓަރޕްރިނިއޮރޝިޕް،ީއެޑިޔުކޭޝަންީޓްރާންސްޕޯމޭޝަން،ީއެޑިޔުކޭޝަނަލްީޑައިވަރިސޓ ،ީއޮފްީޓްރ ޓްމަންޓްީއެިޑޔުކޭޝަނަލްީކޭޝަން،އެޑިޔުީޗޭންޖިންގީއެޑިޔުކޭޝަން،ީއިންކްލޫސިވްީއެންޓަރޕްރިނިއޮރޝިޕް،

ީ.ސައިޮކލޮޖ ީއެޑިޔުކޭޝަނަލްީއިންސްޓްރަކްޝަން،

ީދާއިރާީކިޔަވައިދިނުމުގެ
ީ.އެޑިޔުކޭޝަންީޓ ޗިންގ،
ީ.ނ ޑްސްީީއެޑިޔުކޭޝަނަލްީސްޕެޝަލްީއެންޑްީީއިންކްލޫސިވްީއެޑިޔުކޭޝަން،ީސްޕެޝަލްީއެންޑްީއިންކްލޫސިވްީނ ޑްސް،ީއެޑިޔުކޭޝަނަލްީސްޕެޝަލްީއިންކްލޫސިވްީނ ޑްސް،ީއެޑިޔުކޭޝަންީސްޕެޝަލްީއެޑިޔުކޭޝަން،ީސްޕެޝަލް

ީދާއިރާީޙާއްސަކުރެވިފައިވާީމާއްދާއަށްީކިޔަވައިދޭ
 މާއްދާއެއްީީކަނޑައަޅާފައިވާީމަންހަޖުގައިީޤައުމ ީދިނުމަށްީކިޔަވައިީސްކޫލްގައި

ީގުޅޭީީމަސައްކަތާއިީީމަގާމުގެީ
މިީ)ީދާއިރާތައްީީތައުލ މ ީ

ީއެީ ީތެރެއިން ދާއިރާތަކުގެ
ީމަގާމަކާގުޅޭީ އިދާރާއެއްގެ

ީދާއިރާތަކެއްީީދާއިރާއެއްީ ީނުވަތަ
 (ރުންީތިޔާރުކުޚްީއި

ީތަޖުރިބާީކިޔަވައިދިނުމުގެ
ީ .ދިނުންީކިޔަވައިީސްކޫލެއްގައިީސެކަންޑަރ ީީހަޔަރީނުވަތަީސްކޫލެއް،ީސެަކންޑަރ ީސްކޫލެއް،ީޕްރައިމަރ ީސްކޫލެއް،ީޕްރ 

ީތަޖުރިބާީީދާއިރާގެީހިންގުމުގެ
ީޒިންމާވެސްީީޓ ޗަރުގެީލ ޑިންގީތެރޭގައިީމ ގެ.ީމަސައްކަތްތައްީފަންނ ީނުވަތަީޕޮލިސ ީމެނޭޖ ރިއަލް،ީއިދާރާއެއްގެީތަޢުލ މުދޭީމަތ /ީީތަޢުލ މުދޭީނުވަތަީއިދާރާއެއްގައިީީސަރުކާރުގެީބަލަހައްޓާީކަންތައްތައްީތަޢުލ މާބެހޭީމަތ /ީީތަޢުލ މާބެހޭ
ީ.ހިމެނެއެވެ

ީގުނުމުގައިީ ީތަޖުރިބާ މަސައްކަތުގެ
ދާއިރާތަކުގެީީމިީބަލާނެީދާއިރާތައްީ)

ީއިދާރާއެއްގެީ ީއެ ތެރެއިން
ީނުވަތަީ ީދާއިރާއެއް މަގާމަކާގުޅޭ

ީދާއިރާތަކެއްީއިޚްތިޔާރުކުރުން(

 .ީހިންގުންީީރާވައިީޙަރަކާތްތައްީއުނގަންނައިދިނުމުގެީމަތިންީގޮތުގެީއެއްގޮތްވާީމަންހަޖާީސްކޫލުގެީސިޔާސަތުތަކާއިީއެޑިޔުކޭޝަންގެީއޮފްީމިނިސްޓްރ  .1
ީއުޞޫލުތައްީީމިންގަނޑުތަކާއިީއެންމެހައިީކަނޑައަޅަންޖެހޭީީހަރުލެއްވުމަށްީއާދަތައްީީޚްލާޤ އަީރަނގަޅުީއަދިީދ ނ ،ީކިބައިގައިީީކުދިންގެީކުރުމާއިީތަރުބިއްޔަތުީގޮތުގައިީރަނގަޅުީީކުދިންީކުރުމަށާއިީރަނގަޅުީފެންވަރުީތަޢުލ މ ީކުދިންގެ .2

 .ީތަންފ ޒުކުރުންީއެކަންކަންީކަނޑައަޅައި
 .ީގެންދިއުންީމޮނިޓަރކުރަމުންީތަންފ ޒުުކރުމާއިީތައްޔާރުކޮށްީޕްލޭންތައްީކަންކަމާބެހޭީއިދާރ ީކިޔަވާދިނުމާއިީސްކޫލްގެ .3
 .ީހިންގުންީރާވައިީމަސައްކަތްތައްީއެންމެހައިީކުރަންޖެހޭީީހޯދައިދިނުމަށްީކުދިންނަށްީފުރުަޞތުީބައިވެރިވުމުގެީޙަރަާކތްަތކުގައިީއިތުރުީމަގުފަހިވާނެހެންީތަޢުލ މަށްީވަށާޖެހިފައިވާ .4
 .މަސައްކަތްަތއްކުރުންީއެންމެހައިީޖެހޭކުރަންީމަތިކުރުމަށްީފެންވަރުީމަސައްކަތުގެީމުވައްޒަފުންގެީއިދާރ ީމުވައްޒަފުންނާއިީއެކަޑަމިކްީސްކޫލުގެ .5
 .ހިންގުންީރާވައިީމަސައްކަތްތައްީއެންމެހައިީީގުޅުންހުރިީމުވައްޒަފުންނާއިީކަންތަްއތަކާއިީފައިސާގެީއިމާރާތާއިީސްކޫލްގެީމަތިންީގޮތުގެީއެއްގޮތްވާީޤަވާޢިދުަތކާީސަރުކާރުގެ .6
 .ީބެހެއްޓުންީކަންތައްތައްީހިމެނޭީތެރޭގައިީމާހައުލުގެީސްކޫލްގެީގޮތަަކށްީީދަސްކުރެވޭފަދަީފިޅާވަޅުީދަރިވަރުންނަށްީގޮތުގައިީރަނގަޅުީއެންމެީބެލުމާއި،ީފެންވަރުީކިޔަވައިދިނުމުގެީކިޔެވުމާއިީސްކޫލުގެ .7
 .ީހިންގުންީރާވައިީމަސައްކަތްތައްީޓ ޗަރުންގެީލ ޑިންީމާއްދާތަކުގެީއެކިއެކިީއަދިީީމެނޭޖްމަންޓާއިީސ ނިއަރީސްކޫލުގެ .8
 .ގެންދިއުންީދެމުންީމަޢުލޫމާތުީެބލެނިވެރިންނަށްީފަރާތްަތކަށާއިީކަމާބެހޭީގޮތުންީސްކޫލާބެހޭ .9

ީ.މަސައްކަތްކުރުންީދެމެހެއްޓުމަށްީޤާއިމްކޮށްީގުޅުމެއްީރަނގަޅުީީދެމެދުގައިީސްކޫލާީބެލެނިވެރިންނާ .10

ީމަސައްކަތްތައްީީމައިގަޑުީީމަގާމުގެީ
ީ ީޖޮބްީ)ނޯޓް: ީމި މިއ 

ީރޭންކުގެީ ީމި މެޓްރިކްސްގައި
ީކަނޑައެޅިދާނެީ މަގާމަކަށް
ީމިސާލެކެވެ.ީ މަސައްކަތްތަކުގެ
ީއިދާރާއެއްގެީ ީނިސްބަތްވާ މަގާމު
ީރިޢާޔަތްކޮށްީ މެންޑޭޓަށް
ީލިސްޓަށްީ މަސައްކަތްތަކުގެ
ީއެީ ީގެންނާނ  އުނިއިތުރު

 އިދާރާއަކުންނެވެ.(
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މުސާރަީ -/17,985ރ :ނަމެއްީމަގާމުގެީނަމުގެީގޮތުގައިީބޭނުންކުރެވިދާނެީ  :މަގާމުގެީއަސާސީ   

2ީީރޭންކްީީޕްރިންސިޕަލް،  
 

ވަނަީހަރުފަތ3ީީް ވަނަީހަރުފަތ2ީީް  ވަނަީހަރުފަތ1ީީް  ީީހާޒިރ ީ 
ނާޔަތްީޢިީ  

ީމުއައްސަސާގެީ
 ގިންތިީ

ފެމިލ ީީޖޮބްީ ރޭންކްީީސަރވިސްީީޕަބްލިކްީ  ލްީލެވެީީސްކިލްީ   މިސްކޯީކޯޑްީ 
އެލަވަންސްީީމަގާމުގެީ އެލަވަންސްީީމަގާމުގެީ  އެލަވަންސްީީމަގާމުގެީ  ސަރވިސްީއެޑިއުކޭޝަނަލް   10 4 1345 

3ީގިންތިީ -/279ރ -/10,300ރ -/11,845ރ -/13,390ރ  ރީގެީއެލަވަންސެއްީލިބޭނެއެވެ.5,000/-ނުވަތަީއެއަށްވުރެީގިނަީނަމަީމަހަކ1500ީީުދަރިވަރުންގެީޢަދަދުީ .1

 ރީގެީއެލަވަންސެއްީލިބޭނެއެވެ.4,000/-އާީދެމެދުީނަމަީމަހަކ1499ީީުއ1000ީީާދަރިވަރުންގެީޢަދަދުީ .2

 ރީގެީއެލަވަންސެއްީލިބޭނެއެވެ.3,000/-އާީދެމެދުީނަމަީމަހަކ999ީީުއ500ީީާދަރިވަރުންގެީޢަދަދުީ .3

 ރީގެީއެލަވަންސެއްީލިބޭނެއެވެ.2,000/-އާީދެމެދުީީނަމަީމަހަކ499ީީުއ250ީީާދަރިވަރުންގެީޢަދަދުީ .4

 ރީގެީއެލަވަންސެއްީލިބޭނެއެވެ.1,000/-އަށްވުރެީމަދުީނަމ250ީީަދަދުީދަރިވަރުންގެީޢަ .5

ީއެންރޯލްމަންޓްީ ސްކޫލް
 އެލަވަންސްީ

ީ ީމަގާމަކ  ީޤާނޫނުީވަޒ ފާއާބެހޭ)2008/2ީީނަންބަރުީޤާނޫނުމި ީހ)ީމާއްދާގެީވަނ34ީަީގެ( ީބަޔާންކޮށްފައިވާީގައި(
ީފައިސާީީދުވަހުގެީބަންދުީީފައިސާއާއިީއިތުރުގަޑ ގެީމަގާމަށްީމިީމަގާމަކަށްވާތ ،ީހިމެނޭީީތެރޭގައިީމަގާމުގެީީއިސްީީހިންގުމުގެީ

 .ނުލިބޭނެއެވެ

.އޮތުންީލައިސަންސްީީއެީކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ،ީގޮތަށްީނަގަންޖެހޭީލައިސަންސެއްީޚާއްސަީވަކިީޢައްޔަންކުރާއިރުީމަގާމަށް  
ބޭނުންވާީީމަގާމަށްީޢައްޔަންކުރާއިރު

ފުރިހަމަކުރުންީީސަންސްތަކާއިީލައިީ
 ލާޒިމުީތަމްރ ނުތައްީ

2ީީގޮތުގައިީޓ ޗަރެއްގެީސްޫކލެއްގައިީޙާޞިލުކޮށްފައިވުމާއި،ީސަނަދެއްީީގ10ީީެީލެވެލްީއޮނިގަނޑުީީސަނަދުގެީީޤައުމ ީދާއިރާއަކުންީޙާއްސަކުރެވިފައިވާީމާއްދާއަށްީކިޔަވައިދޭީނުވަތަީދާއިރާއިންީކިޔަވައިދިނުމުގެީނުވަތަީދާއިރާއިންީތަޢުލ މ  .1
 .ޚިދުމަތްކޮށްފައިވުންީއަހަރ4ީުީދާއިރާގައިީހިންގުމުގެީީއިދާރާއެއްގެީތަޢުލ މުދޭީމަތ ީނުވަތަީތަުޢލ މުދޭީޚިދުމަތްކޮށްފައިވުމާއި،ީއަހަރު

 ީނުވަތަ؛ީީ
ީނުވަތަީދާއިރާއިންީތަުޢލ މ ީޚާޞިލުކޮްށފައިވުމާއި،ީސަނަދެއްީގ8ީެީނުވަތ7ީަީލެވެލްީއޮނިގަނޑުީސަނަދުގެީޤައުމ ީދާއިރާއަކުންީޙާއްސަކުރެވިފައިވާީމާއްދާއަށްީކިޔަވައިދޭީނުވަތަީދާއިރާއިންީކިޔަވައިދިނުމުގެީނުވަތަީދާއިރާއިންީތަޢުލ މ  .2

ީޚިދުމަތްކޮްށފައިވުމާއި،ީއަހަރ2ީުީގޮތުގައިީޓ ޗަރެއްގެީސްކޫލެއްަގއިީޙާޞިލުކޮށްފައިވުމާއި،ީސަނަދެއްީގ9ީެީލެވެލްީއޮނިގަނޑުީސަނަދުގެީީޤައުމ ީދާއިރާއަކުންީޙާއްސަކުރެވިފައިވާީމާއްދާއަށްީކިޔަވައިދޭީީނުވަތަީދާއިރާއިންީކިޔަވައިދިނުމުގެ
 .ޚިދުމަތްކޮށްފައިވުންީއަހަރ8ީުީދާއިރާގައިީހިންގުމުގެީީއިދާރާއެއްގެީތަޢުލ މުދޭީމަތ ީނުވަތަީތަޢުލ މުދޭ

ީމަސައްކަތުީީފެންވަރާއިީީތައުލ މ ީ
 ތަޖުރިބާީ

ީދާއިރާީީތަޢުލ މ 
ީ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންީއެޑިޔުކޭޝަނަލްީއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން،ީސްކޫލްީމެނޭޖްމަންޓް،ީއެޑިޔުކޭޝަންީމެނޭޖްމަންޓް،ީސްކޫލް

ީއެޑިޔުކޭޝަންީީއެޑިޔުކޭޝަން،ީޑިޖިޓަލްީީއެންޑްީީލ ޑަރޝިޕްީލ ޑަރޝިޕް،ީޓ ޗަރީލ ޑަރޝިޕް،ީސްކޫލްީލ ޑަރޝިޕް،ީއެޑިޔުކޭޝަނަލްީއެޑިޔުކޭޝަން،ީއިންީީލ ޑަރޝިޕްީމެނޭޖްމަންޓް،ީއެންޑްީީލ ޑަރޝިޕްީއިންީީއެޑިޔުކޭޝަން
ީއެންޑްީީކަރިކިއުލަމްީއެންޓަރޕްރިނިއޮރޝިޕް،ީއެޑިޔުކޭޝަންީޓްރާންސްޕޯމޭޝަން،ީއެޑިޔުކޭޝަނަލްީޑައިވަރސިޓ ،ީއޮފްީޓްރ ޓްމަންޓްީއެޑިޔުކޭޝަނަލްީކޭޝަން،އެޑިޔުީޗޭންޖިންގީއެޑިޔުކޭޝަން،ީއިންކްލޫސިވްީއެންޓަރޕްރިނިއޮރޝިޕް،

ީ.ސައިޮކލޮޖ ީއެޑިޔުކޭޝަނަލްީއިންސްޓްރަކްޝަން،

ީދާއިރާީކިޔަވައިދިނުމުގެ
ީ.އެޑިޔުކޭޝަންީޓ ޗިންގ،
ީ.ނ ޑްސްީީއެޑިޔުކޭޝަނަލްީސްޕެޝަލްީއެންޑްީީއިންކްލޫސިވްީއެޑިޔުކޭޝަން،ީސްޕެޝަލްީއެންޑްީއިންކްލޫސިވްީނ ޑްސް،ީއެޑިޔުކޭޝަނަލްީސްޕެޝަލްީއިންކްލޫސިވްީނ ޑްސް،ީއެޑިޔުކޭޝަންީސްޕެޝަލްީއެޑިޔުކޭޝަން،ީސްޕެޝަލް

ީދާއިރާީޙާއްސަކުރެވިފައިވާީމާއްދާއަށްީކިޔަވައިދޭ
 މާއްދާއެއްީީކަނޑައަޅާފައިވާީމަންހަޖުގައިީޤައުމ ީދިނުމަށްީކިޔަވައިީސްކޫލްގައި

ީގުޅޭީީމަސައްކަތާއިީީމަގާމުގެީ
މިީ)ީދާއިރާތައްީީތައުލ މ ީ

ީއެީ ީތެރެއިން ދާއިރާތަކުގެ
ީ މަގާމަކާގުޅޭީއިދާރާއެއްގެ

ީދާއިރާތަކެއްީީދާއިރާއެއްީ ީނުވަތަ
 (ރުންީތިޔާރުކުޚްީއި
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ީތަޖުރިބާީކިޔަވައިދިނުމުގެ
ީ .ދިނުންީކިޔަވައިީސްކޫލެއްގައިީސެކަންޑަރ ީީހަޔަރީނުވަތަީސްކޫލެއް،ީސެަކންޑަރ ީސްކޫލެއް،ީޕްރައިމަރ ީސްކޫލެއް،ީޕްރ 

ީތަޖުރިބާީީދާއިރާގެީހިންގުމުގެ
ީޒިންމާވެސްީީޓ ޗަރުގެީލ ޑިންގީތެރޭގައިީމ ގެ.ީމަސައްކަތްތައްީފަންނ ީީނުވަތަީޕޮލިސ ީީމެނޭޖ ރިއަލް،ީއިދާރާއެއްގެީތަޢުލ މުދޭީމަތ /ީީތަޢުލ މުދޭީނުވަތަީއިދާރާއެއްގައިީސަރުކާރުގެީބަލަހައްޓާީކަންތައްތައްީތަޢުލ މާބެހޭީމަތ /ީީތަޢުލ މާބެހޭ
ީ.ހިމެނެއެވެ

ީގުނުމުގައިީ ީތަޖުރިބާ މަސައްކަތުގެ
ދާއިރާތަކުގެީމިީދާއިރާތައްީ)ީބަލާނެީ

ީއިދާރާއެއްގެީ ީއެ ތެރެއިން
ީނުވަތަީ ީދާއިރާއެއް މަގާމަކާގުޅޭ

ީދާއިރާތަކެއްީއިޚްތިޔާރުކުރުން(
 .ީހިންގުންީީރާވައިީޙަރަކާތްތައްީއުނގަންނައިދިނުމުގެީމަތިންީގޮތުގެީއެއްގޮތްވާީމަންހަޖާީސްކޫލުގެީސިޔާސަތުތަކާއިީއެޑިޔުކޭޝަންގެީއޮފްީމިނިސްޓްރ  .1
ީއުޞޫލުތައްީމިންގަނޑުތަކާއިީއެންމެހައިީީކަނޑައަޅަންޖެހޭީީހަރުލެއްވުމަށްީއާދަތައްީއަޚްލާޤ ީީރަނގަޅުީއަދިީދ ނ ،ީކިބައިގައިީކުދިންގެީކުރުމާއިީތަރުބިއްޔަތުީގޮތުގައިީރަނގަޅުީީކުދިންީކުރުމަށާއިީރަނގަޅުީީފެންވަރުީތަޢުލ މ ީކުދިންގެ .2

 .ީތަންފ ޒުކުރުންީއެކަންކަންީކަނޑައަޅައި
 .ީގެންދިއުންީމޮނިޓަރކުރަމުންީތަންފ ޒުުކރުމާއިީތައްޔާރުކޮށްީޕްލޭންތައްީކަންކަމާބެހޭީއިދާރ ީކިޔަވާދިނުމާއިީސްކޫލްގެ .3
 .ީހިންގުންީރާވައިީމަސައްކަތްތައްީއެންމެހައިީކުރަންޖެހޭީީހޯދައިދިނުމަށްީކުދިންނަށްީފުރުަޞތުީބައިވެރިވުމުގެީޙަރަާކތްަތކުގައިީއިތުރުީމަގުފަހިވާނެހެންީތަޢުލ މަށްީވަށާޖެހިފައިވާ .4
 .މަސައްކަތްަތއްކުރުންީއެންމެހައިީކުރަންޖެހޭީމަތިކުރުމަށްީފެންވަރުީމަސައްކަތުގެީމުވައްޒަފުންގެީއިދާރ ީމުވައްޒަފުންނާއިީއެކަޑަމިކްީސްކޫލުގެ .5
 .ހިންގުންީރާވައިީމަސައްކަތްތައްީއެންމެހައިީީގުޅުންހުރިީމުވައްޒަފުންނާއިީކަންތަްއތަކާއިީފައިސާގެީއިމާރާތާއިީސްކޫލްގެީމަތިންީގޮތުގެީއެއްގޮތްވާީޤަވާޢިދުަތކާީސަރުކާރުގެ .6
 .ީބެހެއްޓުންީއްތައްކަންތަީހިމެނޭީތެރޭގައިީމާހައުލުގެީސްކޫލްގެީގޮތަަކށްީީދަސްކުރެވޭފަދަީފިޅާވަޅުީދަރިވަރުންނަށްީގޮތުގައިީރަނގަޅުީއެންމެީބެލުމާއި،ީފެންވަރުީކިޔަވައިދިނުމުގެީކިޔެވުމާއިީސްކޫލުގެ .7
 .ީހިންގުންީރާވައިީމަސައްކަތްތައްީޓ ޗަރުންގެީލ ޑިންީމާއްދާތަކުގެީއެކިއެކިީއަދިީީމެނޭޖްމަންޓާއިީސ ނިއަރީސްކޫލުގެ .8
 .ގެންދިއުންީދެމުންީމަޢުލޫމާތުީެބލެނިވެރިންނަށްީފަރާތްަތކަށާއިީކަމާބެހޭީގޮތުންީސްކޫލާބެހޭ .9

ީ.މަސައްކަތްކުރުންީދެމެހެއްޓުމަށްީޤާއިމްކޮށްީގުޅުމެއްީރަނގަޅުީީދެމެދުގައިީސްކޫލާީބެލެނިވެރިންނާ .10

ީމަސައްކަތްތައްީީމައިގަޑުީީމަގާމުގެީ
ީ ީޖޮބްީ)ނޯޓް: ީމި މިއ 

ީރޭންކުގެީ ީމި މެޓްރިކްސްގައި
ީކަނޑައެޅިދާނެީ މަގާމަކަށް
ީމިސާލެކެވެ.ީ މަސައްކަތްތަކުގެ
ީއިދާރާއެއްގެީ ީނިސްބަތްވާ މަގާމު
ީރިޢާޔަތްކޮށްީ މެންޑޭޓަށް
ީލިސްޓަށްީ މަސައްކަތްތަކުގެ
ީއެީ ީގެންނާނ  އުނިއިތުރު

 އިދާރާއަކުންނެވެ.(
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މުސާރަީ -/16,647ރ :ނަމެއްީމަގާމުގެީނަމުގެީގޮތުގައިީބޭނުންކުރެވިދާނެީ  :މަގާމުގެީއަސާސީ   

 1ީރޭންކްީީޕްރިންސިޕަލް،  
   

ވަނަީހަރުފަތ3ީީް ވަނަީހަރުފަތ2ީީް  ވަނަީހަރުފަތ1ީީް  ީީހާޒިރ ީ 
ނާޔަތްީޢިީ  

ީމުއައްސަސާގެީ
 ގިންތިީ

ފެމިލ ީީޖޮބްީ ރޭންކްީީސަރވިސްީީޕަބްލިކްީ  ލްީލެވެީީސްކިލްީ   މިސްކޯީކޯޑްީ 
އެލަވަންސްީީމަގާމުގެީ އެލަވަންސްީީމަގާމުގެީ  އެލަވަންސްީީމަގާމުގެީ  ސަރވިސްީއެޑިއުކޭޝަނަލް   9 4 1345 

3ީގިންތިީ -/258ރ -/9,534ރ -/10,964ރ -/12,394ރ  ރީގެީއެލަވަންސެއްީލިބޭނެއެވެ.5,000/-އެއަށްވުރެީގިނަީނަމަީމަހަކުީނުވަތ1500ީީަދަރިވަރުންގެީޢަދަދުީ .1

 ރީގެީއެލަވަންސެއްީލިބޭނެއެވެ.4,000/-އާީދެމެދުީނަމަީމަހަކ1499ީީުއ1000ީީާދަރިވަރުންގެީޢަދަދުީ .2

 ރީގެީއެލަވަންސެއްީލިބޭނެއެވެ.3,000/-އާީދެމެދުީނަމަީމަހަކ999ީީުއ500ީީާދަރިވަރުންގެީޢަދަދުީ .3

 ރީގެީއެލަވަންސެއްީލިބޭނެއެވެ.2,000/-އާީދެމެދުީީނަމަީމަހަކ499ީީުއ250ީީާގެީޢަދަދުީދަރިވަރުން .4

 ރީގެީއެލަވަންސެއްީލިބޭނެއެވެ.1,000/-އަށްވުރެީމަދުީނަމ250ީީަދަރިވަރުންގެީޢަދަދުީ .5

ީއެންރޯލްމަންޓްީ ސްކޫލް
 އެލަވަންސްީ

ީބަޔާންކޮށްފައިވާީގައި(ީހ)ީމާއްދާގެީވަނ34ީަީގެ(ީޤާނޫނުީވަޒ ފާއާބެހޭ)2008/2ީީނަންބަރުީޤާނޫނުމިީމަގާމަކ ީ
ީދުވަހުގެީބަންދުީފައިސާއާއިީއިތުރުގަޑ ގެީމަގާމަށްީމިީމަގާމަކަށްވާތ ،ީހިމެނޭީތެރޭގައިީމަގާމުގެީީއިސްީީހިންގުމުގެ
.ނުލިބޭނެއެވެީފައިސާ  

 .އޮތުންީލައިސަންސްީީއެީކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ،ީގޮތަށްީނަގަންޖެހޭީލައިސަންސެއްީޚާއްސަީވަކިީޢައްޔަންކުރާއިރުީމަގާމަށް

ީޢައްޔަންކުރާއިރުީ ީމަގާމަށް
ީލައިީ ީސަންސްތަކާއިީބޭނުންވާ

ީލާޒިމުީ ފުރިހަމަކުރުން
 ތަމްރ ނުތައްީ

 

ީނުވަތަީދާއިރާއިންީަތޢުލ މ ީޚާޞިލުކޮށްފައިވުމާއި،ީސަނަދެއްީގ8ީެީނުވަތ7ީަީލެވެލްީއޮނިގަނޑުީީސަނަދުގެީޤައުމ ީދާއިރާއަކުންީޙާއްސަކުރެވިފައިވާީމާއްދާއަށްީކިޔަވައިދޭީނުވަތަީދާއިރާއިންީކިޔަވައިދިނުމުގެީނުވަތަީދާއިރާއިންީތަޢުލ މ  .1
ީއަހަރ2ީުީމަދުވެގެންީކިޔަވައިދިނުމުގައިީސްކޫލެއްަގއިީޙާޞިލުކޮށްފައިވުމާއި،ީސަނަދެއްީގ9ީެީލެވެލްީީއޮނިގަނޑުީސަނަދުގެީޤައުމ ީދާއިރާއަކުންީޙާއްސަކުރެވިފައިވާީމާއްދާއަށްީކިޔަވައިދޭީީނުވަތަީދާއިރާއިންީކިޔަވައިދިނުމުގެ

 .ޚިދުމަތްކޮށްފައިވުންީއަހަރ4ީުީދާއިރާގައިީހިންގުމުގެީއިދާރާއެއްގެީތަޢުލ މުދޭީމަތ ީނުވަތަީތަޢުލ މުދޭީޚިދުމަތްކޮްށފައިވުމާއި،

 ނުވަތަ؛ީީ
ީސްކޫލެއްގައިީޙާޞިލުކޮށްފައިވުމާއި،ީސަނަދެއްީގ8ީެީނުވަތ7ީަީލެވެލްީއޮނިގަނޑުީީސަނަދުގެީޤައުމ ީދާއިރާއަކުންީއްސަކުރެވިފައިވާޚާީމާއްދާއަށްީދޭކިޔަވައިީނުވަތަީދާއިރާއިންީކިޔަވައިދިނުމުގެީނުވަތަީދާއިރާއިންީތަޢުލ މ  .2

 .ޚިދުމަތްކޮށްފައިވުންީއަހަރ8ީުީދާއިރާގައިީހިންގުމުގެީއިދާރާއެއްގެީަތޢުލ މުދޭީމަތ ީނުވަތަީތަޢުލ މުދޭީޚިދުމަތްކޮްށފައިވުމާއި،ީއަހަރ2ީުީމަދުވެގެންީީކިޔަވައިދިނުމުގައި

ީމަސައްކަތުީީފެންވަރާއިީީތައުލ މ ީ
 ތަޖުރިބާީ

ީދާއިރާީީތަޢުލ މ 
ީ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންީއެޑިޔުކޭޝަނަލްީއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން،ީސްކޫލްީމެނޭޖްމަންޓް،ީއެޑިޔުކޭޝަންީމެނޭޖްމަންޓް،ީސްކޫލް

ީއެޑިޔުކޭޝަންީއެޑިޔުކޭޝަން،ީޑިޖިޓަލްީއެންޑްީލ ޑަރޝިޕްީލ ޑަރޝިޕް،ީޓ ޗަރީލ ޑަރޝިޕް،ީސްކޫލްީލ ޑަރޝިޕް،ީއެޑިޔުކޭޝަނަލްީއެޑިޔުކޭޝަން،ީއިންީީލ ޑަރޝިޕްީމެނޭޖްމަންޓް،ީއެންޑްީލ ޑަރޝިޕްީއިންީއެޑިޔުކޭޝަން
ީއެންޑްީީކަިރކިުއލަމްީއެންޓަރޕްރިނިއޮރޝިޕް،ީއެޑިޔުކޭޝަންީޓްރާންސްޕޯމޭޝަން،ީއެޑިޔުކޭޝަނަލްީޑައިވަރސިޓ ،ީއޮފްީޓްރ ޓްމަންޓްީއެޑިޔުކޭޝަނަލްީކޭޝަން،އެޑިޔުީޗޭންޖިންގީއެޑިޔުކޭޝަން،ީއިންކްލޫސިވްީއެންޓަރޕްރިނިއޮރޝިޕް،

ީ.ސައިޮކލޮޖ ީއެޑިޔުކޭޝަނަލްީއިންސްޓްރަކްޝަން،

ީ

ީ

ީގުޅޭީީމަސައްކަތާއިީީމަގާމުގެީ
މިީ)ީދާއިރާތައްީީތައުލ މ ީ

ީއެީ ީތެރެއިން ދާއިރާތަކުގެ
ީމަގާމަކާގުޅޭީ އިދާރާއެއްގެ

ީދާއިރާތަކެއްީީދާއިރާއެއްީ ީނުވަތަ
 (ރުންީތިޔާރުކުޚްީއި
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ީދާއިރާީކިޔަވައިދިނުމުގެ
ީ.އެޑިޔުކޭޝަންީޓ ޗިންގ،
ީ.ނ ޑްސްީީއެޑިޔުކޭޝަނަލްީސްޕެޝަލްީއެންޑްީީއިންކްލޫސިވްީއެޑިޔުކޭޝަން،ީސްޕެޝަލްީއެންޑްީއިންކްލޫސިވްީނ ޑްސް،ީއެޑިޔުކޭޝަނަލްީސްޕެޝަލްީއިންކްލޫސިވްީނ ޑްސް،ީއެޑިޔުކޭޝަންީސްޕެޝަލްީއެޑިޔުކޭޝަން،ީސްޕެޝަލް

ީދާއިރާީޙާއްސަކުރެވިފައިވާީމާއްދާއަށްީކިޔަވައިދޭ
 މާއްދާއެއްީީކަނޑައަޅާފައިވާީމަންހަޖުގައިީޤައުމ ީދިނުމަށްީކިޔަވައިީސްކޫލްގައި

ީތަޖުރިބާީކިޔަވައިދިނުމުގެ
ީ.ދިނުންީކިޔަވައިީސްކޫލެއްގައިީސެކަންޑަރ ީީހަޔަރީނުވަތަީސްކޫލެއް،ީސެަކންޑަރ ީސްކޫލެއް،ީޕްރައިމަރ ީސްކޫލެއް،ީޕްރ 

ީތަޖުރިބާީީދާއިރާގެީހިންގުމުގެ
ީޒިންމާވެސްީޓ ޗަރުގެީލ ޑިންގީތެރޭގައިީމ ގެ.ީމަސައްކަތްތައްީފަންނ ީނުވަތަީޕޮލިސ ީމެނޭޖ ރިއަލް،ީއިދާރާއެއްގެީތަޢުލ މުދޭީމަތ /ީީތަޢުލ މުދޭީނުވަތަީއިދާރާއެއްގައިީސަރުކާރުގެީބަލަހައްޓާީކަންތައްތައްީީތަޢުލ މާބެހޭީމަތ /ީީތަޢުލ މާބެހޭ
ީ.ހިމެނެއެވެ

މަސައްކަތުގެީތަޖުރިބާީގުނުމުގައިީ
(ީ ީދާއިރާތައް ީމިީބަލާނެ

ީއެީ ީތެރެއިން ދާއިރާތަކުގެ
ީމަގާމަކާގުޅޭީ އިދާރާއެއްގެ
ީދާއިރާތަކެއްީ ީނުވަތަ ދާއިރާއެއް

ީއިޚްތިޔާރުކުރުން(
 .ީހިންގުންީީރާވައިީޙަރަކާތްތައްީއުނގަންނައިދިނުމުގެީމަތިންީގޮތުގެީއެއްގޮތްވާީމަންހަޖާީސްކޫލުގެީސިޔާސަތުތަކާއިީއެޑިޔުކޭޝަންގެީއޮފްީމިނިސްޓްރ  .1
ީއުޞޫލުތައްީމިންގަނޑުތަކާއިީއެންމެހައިީީކަނޑައަޅަންޖެހޭީހަރުލެއްވުމަށްީއްއާދަތަީއަޚްލާޤ ީރަނގަޅުީއަދިީީދ ނ ،ީކިބައިގައިީކުދިންގެީުކރުމާއިީތަރުބިއްޔަތުީގޮތުގައިީރަނގަޅުީކުދިންީކުރުމަާށއިީރަނގަޅުީފެންވަރުީތަޢުލ މ ީކުދިންގެ .2

 .ީތަންފ ޒުކުރުންީއެކަންކަންީކަނޑައަޅައި
 .ީގެންދިއުންީމޮނިޓަރކުރަމުންީތަންފ ޒުުކރުމާއިީތައްޔާރުކޮށްީޕްލޭންތައްީކަންކަމާބެހޭީއިދާރ ީކިޔަވާދިނުމާއިީސްކޫލްގެ .3
 .ީހިންގުންީރާވައިީމަސައްކަތްތައްީއެންމެހައިީކުރަންޖެހޭީީހޯދައިދިނުމަށްީކުދިންނަށްީފުރުަޞތުީބައިވެރިވުމުގެީޙަރަާކތްަތކުގައިީއިތުރުީމަގުފަހިވާނެހެންީތަޢުލ މަށްީވަށާޖެހިފައިވާ .4
 .މަސައްކަތްަތއްކުރުންީހައިއެންމެީކުރަންޖެހޭީމަތިކުރުމަށްީފެންވަރުީމަސައްކަތުގެީމުވައްޒަފުންގެީއިދާރ ީމުވައްޒަފުންނާއިީއެކަޑަމިކްީސްކޫލުގެ .5
 .ހިންގުންީރާވައިީމަސައްކަތްތައްީއެންމެހައިީީގުޅުންހުރިީމުވައްޒަފުންނާއިީކަންތަްއތަކާއިީފައިސާގެީއިމާރާތާއިީސްކޫލްގެީމަތިންީގޮތުގެީއެއްގޮތްވާީޤަވާޢިދުަތކާީސަރުކާރުގެ .6
 .ީބެހެއްޓުންީކަންތައްތައްީހިމެނޭީތެރޭގައިީމާހައުލުގެީސްކޫލްގެީގޮތަަކށްީީދަސްކުރެވޭފަދަީފިޅާވަޅުީދަރިވަރުންނަށްީގޮތުގައިީރަނގަޅުީއެންމެީބެލުމާއި،ީފެންވަރުީކިޔަވައިދިނުމުގެީކިޔެވުމާއިީސްކޫލުގެ .7
 .ީހިންގުންީރާވައިީމަސައްކަތްތައްީޓ ޗަރުންގެީލ ޑިންީމާއްދާތަކުގެީއެކިއެކިީއަދިީީމެނޭޖްމަންޓާއިީސ ނިއަރީސްކޫލުގެ .8
 .ގެންދިއުންީދެމުންީމަޢުލޫމާތުީެބލެނިވެރިންނަށްީފަރާތްަތކަށާއިީކަމާބެހޭީގޮތުންީސްކޫލާބެހޭ .9

ީ.މަސައްކަތްކުރުންީދެމެހެއްޓުމަށްީޤާއިމްކޮށްީގުޅުމެއްީރަނގަޅުީީދެމެދުގައިީސްކޫލާީބެލެނިވެރިންނާ .10

ީމަސައްކަތްތައްީީމައިގަޑުީީމަގާމުގެީ
ީ ީޖޮބްީ)ނޯޓް: ީމި މިއ 

ީރޭންކުގެީ ީމި މެޓްރިކްސްގައި
ީކަނޑައެޅިދާނެީ މަގާމަކަށް
ީމިސާލެކެވެ.ީ މަސައްކަތްތަކުގެ
ީއިދާރާއެއްގެީ ީނިސްބަތްވާ މަގާމު
ީރިޢާޔަތްކޮށްީ މެންޑޭޓަށް
ީލިސްޓަށްީ މަސައްކަތްތަކުގެ
ީއެީ ީގެންނާނ  އުނިއިތުރު

 އިދާރާއަކުންނެވެ.(
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މުސާރަީ -/17,100ރ :ނަމެއްީމަގާމުގެީނަމުގެީގޮތުގައިީބޭނުންކުރެވިދާނެީ  :މަގާމުގެީއަސާސީ   

 3ީރޭންކްީީޕްރިންސިޕަލް،ީޑެޕިއުޓ ީ  
   

ވަނަީހަރުފަތ3ީީް ވަނަީހަރުފަތ2ީީް  ވަނަީހަރުފަތ1ީީް  ީީހާޒިރ ީ 
ނާޔަތްީޢިީ  

ީމުއައްސަސާގެީ
 ގިންތިީ

ފެމިލ ީީޖޮބްީ ރޭންކްީީސަރވިސްީީޕަބްލިކްީ  ލްީލެވެީީސްކިލްީ   މިސްކޯީކޯޑްީ 
އެލަވަންސްީީމަގާމުގެީ އެލަވަންސްީީމަގާމުގެީ  އެލަވަންސްީީމަގާމުގެީ  ސަރވިސްީއެޑިއުކޭޝަނަލް   10 4 1345 

3ީގިންތިީ -/216ރ -/7,979ރ -/9,176ރ -/10,373ރ

ީލައިސަންސްީީއެީީކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ،ީގޮތަށްީނަގަންޖެހޭީީލައިސަންސެއްީޚާއްސަީވަކިީޢައްޔަންކުރާއިރުީމަގާމަށް
 .އޮތުން

ީ ީޢައްޔަންކުރާއިރުީމަގާމަށް
ީލައިީ ީސަންސްތަކާއިީބޭނުންވާ

ީލާޒިމުީ ފުރިހަމަކުރުން
 ތަމްރ ނުތައްީ

ީބަޔާންކޮށްފައިވާީގައި(ީހ)ީމާއްދާގެީވަނ34ީަީގެ(ީޤާނޫނުީވަޒ ފާއާބެހޭ)2008/2ީީނަންބަރުީޤާނޫނުމިީމަގާމަކ ީ
ީފައިސާީދުވަހުގެީބަންދުީފައިސާއާއިީއިތުރުގަޑ ގެީމަގާމަށްީމިީމަގާމަކަށްވާތ ،ީހިމެނޭީތެރޭގައިީމަގާމުގެީީއިސްީީހިންގުމުގެ

ީ.ނުލިބޭނެއެވެ

ީނުވަތަީީދާއިރާއިންީތަޢުލ މީ ީޙާޞިލުކޮށްފައިވުމާއި،ީސަނަދެއްީގ8ީެީނުވަތ7ީަީލެވެލްީއޮނިގަނޑުީސަނަދުގެީޤައުމ ީދާއިރާައކުންީޙާއްސަކުރެވިފައިވާީމާއްދާއަށްީކިޔަވައިދޭީނުވަތަީދާއިރާއިންީކިޔަވައިދިނުމުގެީީނުވަތަީދާއިރާއިންީތަޢުލ މ 
ީޚިދުމަތްކޮށްފައިވުމާއި،ީއަހަރ2ީުީމަދުވެގެންީކިޔަވައިދިނުމުގައިީސްކޫލެއްަގއިީޙާޞިލުކޮށްފައިވުމާއި،ީސަނަދެއްީގ9ީެީލެވެލްީއޮނިގަނޑުީސަނަދުގެީީޤައުމ ީދާއިރާއަކުންީޚާއްސަކުރެވިފައިވާީމާއްދާއަށްީކިޔަވައިދޭީީނުވަތަީދާއިރާއިންީކިޔަވައިދިނުމުގެ

 .ކޮށްފައިވުންޚިދުމަތްީއަހަރ6ީުީގައ2ީިީރޭންކްީޕްރިންސިޕަލް،ީޑެޕިއުޓ 

ީމަސައްކަތުީީފެންވަރާއިީީތައުލ މ ީ
 ތަޖުރިބާީ

ީދާއިރާީީތަޢުލ މ 
ީ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންީއެޑިޔުކޭޝަނަލްީއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން،ީސްކޫލްީމެނޭޖްމަންޓް،ީއެޑިޔުކޭޝަންީމެނޭޖްމަންޓް،ީސްކޫލް

ީއެޑިޔުކޭޝަންީީއެޑިޔުކޭޝަން،ީޑިޖިޓަލްީއެންޑްީީލ ޑަރޝިޕްީލ ޑަރޝިޕް،ީޓ ޗަރީލ ޑަރޝިޕް،ީސްކޫލްީލ ޑަރޝިޕް،ީއެޑިޔުކޭޝަނަލްީއެޑިޔުކޭޝަން،ީއިންީލ ޑަރޝިޕްީމެނޭޖްމަންޓް،ީއެންޑްީީލ ޑަރޝިޕްީއިންީީއެޑިޔުކޭޝަން
ީއެންޑްީީކަރިކިއުލަމްީއެންޓަރޕްރިނިއޮރޝިޕް،ީއެޑިޔުކޭޝަންީޓްރާންސްޕޯމޭޝަން،ީއެޑިޔުކޭޝަނަލްީޑައިވަރސިޓ ،ީއޮފްީޓްރ ޓްމަންޓްީެއޑިޔުކޭޝަނަލްީކޭޝަން،އެޑިޔުީޗޭންޖިންގީއެޑިޔުކޭޝަން،ީއިންކްލޫސިވްީއެންޓަރޕްރިނިއޮރޝިޕް،

ީ.ސައިޮކލޮޖ ީއެޑިޔުކޭޝަނަލްީއިންސްޓްރަކްޝަން،

ީދާއިރާީކިޔަވައިދިނުމުގެ
ީ.އެޑިޔުކޭޝަންީޓ ޗިންގ،
ީ.ނ ޑްސްީީއެޑިޔުކޭޝަނަލްީސްޕެޝަލްީއެންޑްީީއިންކްލޫސިވްީއެޑިޔުކޭޝަން،ީސްޕެޝަލްީއެންޑްީއިންކްލޫސިވްީނ ޑްސް،ީއެޑިޔުކޭޝަނަލްީސްޕެޝަލްީއިންކްލޫސިވްީނ ޑްސް،ީއެޑިޔުކޭޝަންީސްޕެޝަލްީއެޑިޔުކޭޝަން،ީސްޕެޝަލް

ީދާއިރާީޙާއްސަކުރެވިފައިވާީމާއްދާއަށްީކިޔަވައިދޭ
 މާއްދާއެއްީީކަނޑައަޅާފައިވާީމަންހަޖުގައިީޤައުމ ީދިނުމަށްީކިޔަވައިީސްކޫލްގައި

ީގުޅޭީީމަސައްކަތާއިީީމަގާމުގެީ
މިީ)ީދާއިރާތައްީީތައުލ މ ީ

ީއެީ ީތެރެއިން ދާއިރާތަކުގެ
ީމަގާމަކާގުޅޭީ އިދާރާއެއްގެ

ީދާއިރާތަކެއްީީދާއިރާއެއްީ ީނުވަތަ
 (ރުންީތިޔާރުކުޚްީއި

ީތަޖުރިބާީކިޔަވައިދިނުމުގެ

ީ.ދިނުންީކިޔަވައިީސްކޫލެއްގައިީސެކަންޑަރ ީީހަޔަރީނުވަތަީސްކޫލެއް،ީސެަކންޑަރ ީސްކޫލެއް،ީޕްރައިމަރ ީސްކޫލެއް،ީޕްރ 

ީތަޖުރިބާީީދާއިރާގެީހިންގުމުގެ
ީޒިންމާވެސްީީޓ ޗަރުގެީލ ޑިންގީތެރޭގައިީމ ގެ.ީމަސައްކަތްތައްީފަންނ ީީނުވަތަީޕޮލިސ ީީމެނޭޖ ރިއަލް،ީއިދާރާއެއްގެީތަޢުލ މުދޭީީމަތ /ީީތަޢުލ މުދޭީނުވަތަީއިދާރާއެއްގައިީީސަރުކާރުގެީބަލަހައްޓާީީކަންތައްތައްީތަޢުލ މާބެހޭީމަތ /ީީތަޢުލ މާބެހޭ
ީ.ހިމެނެއެވެ

މަސައްކަތުގެީތަޖުރިބާީގުނުމުގައިީ
(ީ ީދާއިރާތައް ީމިީބަލާނެ

ީއެީ ީތެރެއިން ދާއިރާތަކުގެ
ީމަގާމަކާގުޅޭީ އިދާރާއެއްގެ

ީދާއިީ ީނުވަތަ ރާތަކެއްީދާއިރާއެއް
ީއިޚްތިޔާރުކުރުން(



8 
 

 

 

 .ބެލެހެއްޓުންީހިންގައިީރާވައިީކަންތައްތައްީއެންމެހާީކިޔަވަިއދިނުމާގުޅޭީސްކޫލްގެީދަންފަޅ ގައިީޙަވާލުކުރެވޭ .1
 .ބެލެހެއްޓުންީހިންގައިީރާވައިީކަންތައްތައްީއެންމެހައިީތަރުބިްއަޔތާގުޅޭީތަޢުލ މާއިީދަރިވަރުންގެީސްކޫލްގެ .2
 .ކުރުންީމަސައްކަތްީމަތިކުރުަމށްީފެންވަރުީދަރިވަރުންގެީބޭނުންކޮށް،ީގޮތުގައިީފައިދާހުރިީއެންމެީވަޞ ލަްތތައްީސްކޫލްގެ .3
 .ޙަރަކާްތތެރިވުންީއިސްކޮށްީއެކުލަވާލުމުގައިީޕޮލިސ ތައްީބޭނުންވާީސްކޫލަށް .4
 .ބޭއްވުންީބައްދަލުވުންތައްީރިވިއުީއެއްފަހަރުީހަފްތާައކުީކޯޑިނޭޓްކޮށް،ީމަސައްކަތްީޓ ޗަރުންގެީލ ޑިންގީދަންފަޅ ގެީޙަވާލުކުރެވޭ .5
 .ކުުރންީކަށަަވރުީބަލައިީއެއްގޮތަށްތޯީއާީއެލް.އެފް.އޭީީވަޒަންކުރެވެމުންދަނ ީދަރިވަރުންީބަލައި،ީމިންވަރުީވަމުންދާީތަންފ ޒުީމަންހަޖުީއައު .6
 .ކުރުންީރިވިއުީކުރިއެރުންީގްރޭޑްތަކުގެީނަތ ޖާއާއިީމާއްދާތަކުގެީބާއްވައި،ީވުންތައްބައްދަލުީރިވިއުީދެނެގަތުމަށްީމިންވަރުީޙާޞިލުވަމުންދާީދަރިވަރުންނަށް .7
 .ހިންގުންީރާވައިީބައްދަލުވުންތައްީގޮތުންީދިނުމުގެީއަންގައިީބެލެނިވެރިންނަށްީމިންވަރުީޙާޞިލުވާީދަރިވަރުންނަށް .8
 .ހިމެނެއެވެީމުވައްޒަފުންީކަނޑައެޅޭީތެރެއިންީމުވައްޒަފުންގެީއިދާރ ީޓ ޗަރުންނާއިީލ ޑިންގީތެރޭގައިީއޭގެ.ީވަޒަންކުރުންީފެންވަރުީމަސައްކަތުގެީމޮނިޓަރކޮށްީމަސައްކަތްތައްީމުވައްޒަފުންގެ .9

 .ކުރުންީކޯޑިނޭޓްީއެސެމްބްލ ީސެޝަންގެ .10
 .ބެލެހެއްޓުންީމަސައްކަތްަތއްީމ މިސްއާގުޅޭީބަލައިީފުރިހަމަވޭތޯީމަޢުލޫމާތެއްީހުރިހާީސްކޫލާގުޅޭީތެރެއިންީމ މިސްގެީބެލުމުގައިީކަންތައްތައްީެއހެނިހެންީީކަންތައްތަކާއިީކިޔަވައިދިނުމުގެީސްކޫލްގެ .11
 .ބޭއްވުންީމ ޓިންގތައްީސެޝަން .12
 .ކުރުންީމޮނިޓަރީކޯޑިނޭޓްކޮށްީކްލަބްތަކެއްީހުރިހާީސެޝަންގެ .13
 .ކުރުންީތަމްސ ލުީސްކޫލްީ،ޙާިޟުރވެީބައްދަލުވުންތަކަށްީޖަލްސާތަކަށާއިީތަމްސ ުލކުރަންެޖހޭީސްކޫލްީފަރާތުންީސްކޫލްގެ .14
 .ކުރުންީމަސައްކަތްީހެދުމުގެީީގުޅުމަކަށްީބަދަހިީގުޅުމަކ ީއޮންނަީީދެމެދުީީސްކޫލާީމުޖުތަމައާއި .15
ީ.އަދާކުރުންީޒިންމާތައްީއެންމެހާީީހިންގުމުގެީސްކޫލްީޙަވާލުވެީހިންގުމާީސްކޫލްީހާލަތްތަކުގައިީނެތްީޕްރިންސިޕަލް .16

ީމަސައްކަތްތައްީީމައިގަޑުީީމަގާމުގެީ
ީ ީޖޮބްީ)ނޯޓް: ީމި މިއ 

ީރޭންކުގެީ ީމި މެޓްރިކްސްގައި
ީކަނޑައެޅިދާނެީ މަގާމަކަށް
ީމިސާލެކެވެ.ީ މަސައްކަތްތަކުގެ
ީއިދާރާއެއްގެީ ީނިސްބަތްވާ މަގާމު
ީރިޢާޔަތްކޮށްީ މެންޑޭޓަށް
ީލިސްޓަށްީ މަސައްކަތްތަކުގެ
ީއެީ ީގެންނާނ  އުނިއިތުރު

 އިދާރާއަކުންނެވެ.(
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:ނަމެއްީމަގާމުގެީނަމުގެީގޮތުގައިީބޭނުންކުރެވިދާނެީ  :މުސާރަީމަގާމުގެީއަސާސީ  -/15,460ރ  

 2ީރޭންކްީީޕްރިންސިޕަލް،ީޑެޕިއުޓ ީ  
   

ވަނަީހަރުފަތ3ީީް ވަނަީހަރުފަތ2ީީް  ވަނަީހަރުފަތ1ީީް  ީީހާޒިރ ީ 
ނާޔަތްީޢިީ  

ީމުއައްސަސާގެީ
 ގިންތިީ

ފެމިލ ީީޖޮބްީ ރޭންކްީީސަރވިސްީީޕަބްލިކްީ  ލްީލެވެީީސްކިލްީ   މިސްކޯީކޯޑްީ 
އެލަވަންސްީީމަގާމުގެީ އެލަވަންސްީީމަގާމުގެީ  އެލަވަންސްީީމަގާމުގެީ  ސަރވިސްީއެޑިއުކޭޝަނަލް   9 4 1345 

3ީގިންތިީ -/195ރ -/7,215ރ -/8,297ރ -/9,379ރ

ީލައިސަންސްީީއެީކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ،ީގޮތަށްީނަގަންޖެހޭީލައިސަންސެއްީޚާއްސަީވަކިީޢައްޔަންކުރާއިރުީމަގާމަށް
 .އޮތުން

ީ ީޢައްޔަންކުރާއިރުީމަގާމަށް
ީލައިީ ީސަންސްތަކާއިީބޭނުންވާ

ީލާޒިމުީ ފުރިހަމަކުރުން
 ތަމްރ ނުތައްީ

ީބަޔާންކޮށްފައިވާީގައި(ީހ)ީމާއްދާގެީވަނ34ީަީގެ(ީޤާނޫނުީވަޒ ފާއާބެހޭ)2008/2ީީނަންބަރުީޤާނޫނުމިީމަގާމަކ ީ
ީދުވަހުގެީބަންދުީފައިސާއާއިީއިތުރުގަޑ ގެީމަގާމަށްީމިީމަގާމަކަށްވާތ ،ީހިމެނޭީތެރޭގައިީމަގާމުގެީީއިސްީީހިންގުމުގެ
 .ނުލިބޭނެއެވެީފައިސާ

ީނުވަތަީީދާއިރާއިންީތަޢުލ މ ީޙާޞިލުކޮށްފައިވުމާއި،ީސަނަދެއްީގ8ީީެީނުވަތ7ީީަީލެވެލްީއޮނިގަނޑުީީސަނަދުގެީޤައުމ ީީދާއިރާއަކުންީޙާއްސަކުރެވިފައިވާީމާއްދާއަށްީކިޔަވައިދޭީނުވަތަީީދާއިރާއިންީކިޔަވައިދިނުމުގެީީނުވަތަީީދާއިރާއިންީތަޢުލ މ  .1
ީރުީއަހ2ީަީމަދުވެގެންީކިޔަވައިދިނުމުގައިީސްކޫލެއްގައިީޙާޞިލުކޮށްފައިވުމާއި،ީސަނަދެއްީގ9ީެީލެވެލްީީއޮނިގަނޑުީސަނަދުގެީޤައުމ ީދާއިާރއަކުންީޚާއްސަކުރެވިފައިވާީމާއްދާއަށްީކިޔަވައިދޭީނުވަތަީދާއިރާއިންީކިޔަވައިދިނުމުގެ

 .ޚިދުމަތްކޮށްފައިވުންީއަހަރ4ީުީދާއިރާގައިީގެހިންގުމުީއިދާރާއެއްގެީތަޢުލ މުދޭީމަތ ީނުވަތަީތަޢުލ މުދޭީޚިދުމަތްކޮްށފައިވުމާއި،

ީނުވަތަ؛ީ
 .ޚިދުމަތްކޮށްފައިވުންީއަހަރ6ީުީގައ1ީިީރޭންކްީޕްރިންސިޕަލް،ީޑެޕިއުޓ  .2

ީމަސައްކަތުީީފެންވަރާއިީީތައުލ މ ީ
 ތަޖުރިބާީ

ީދާއިރާީީތަޢުލ މ 
ީ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންީއެޑިޔުކޭޝަނަލްީއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން،ީސްކޫލްީމެނޭޖްމަންޓް،ީއެޑިޔުކޭޝަންީމެނޭޖްމަންޓް،ީސްކޫލް

ީއެޑިޔުކޭޝަންީީއެޑިޔުކޭޝަން،ީޑިޖިޓަލްީއެންޑްީީލ ޑަރޝިޕްީލ ޑަރޝިޕް،ީޓ ޗަރީލ ޑަރޝިޕް،ީސްކޫލްީލ ޑަރޝިޕް،ީއެޑިޔުކޭޝަނަލްީއެޑިޔުކޭޝަން،ީއިންީލ ޑަރޝިޕްީމެނޭޖްމަންޓް،ީއެންޑްީީލ ޑަރޝިޕްީއިންީީއެޑިޔުކޭޝަން
ީޑްީއެންީކަރިކިއުލަމްީއެންޓަރޕްރިނިއޮރޝިޕް،ީއެޑިޔުކޭޝަންީޓްރާންސްޕޯމޭޝަން،ީއެޑިޔުކޭޝަނަލްީޑައިވަރސިޓ ،ީއޮފްީޓްރ ޓްމަންޓްީެއޑިޔުކޭޝަނަލްީކޭޝަން،އެޑިޔުީޗޭންޖިންގީއެޑިޔުކޭޝަން،ީއިންކްލޫސިވްީއެންޓަރޕްރިނިއޮރޝިޕް،

ީ.ސައިޮކލޮޖ ީއެޑިޔުކޭޝަނަލްީއިންސްޓްރަކްޝަން،

ީދާއިރާީކިޔަވައިދިނުމުގެ
ީ.އެޑިޔުކޭޝަންީޓ ޗިންގ،
ީ.ނ ޑްސްީީއެޑިޔުކޭޝަނަލްީސްޕެޝަލްީއެންޑްީީއިންކްލޫސިވްީއެޑިޔުކޭޝަން،ީސްޕެޝަލްީއެންޑްީއިންކްލޫސިވްީނ ޑްސް،ީއެޑިޔުކޭޝަނަލްީސްޕެޝަލްީއިންކްލޫސިވްީނ ޑްސް،ީއެޑިޔުކޭޝަންީސްޕެޝަލްީއެޑިޔުކޭޝަން،ީސްޕެޝަލް

ީދާއިރާީޙާއްސަކުރެވިފައިވާީމާއްދާއަށްީކިޔަވައިދޭ
 މާއްދާއެއްީީކަނޑައަޅާފައިވާީމަންހަޖުގައިީޤައުމ ީދިނުމަށްީކިޔަވައިީސްކޫލްގައި

ީގުޅޭީީމަސައްކަތާއިީީމަގާމުގެީ
މިީ)ީދާއިރާތައްީީތައުލ މ ީ

ީއެީ ީތެރެއިން ދާއިރާތަކުގެ
ީ މަގާމަކާގުޅޭީއިދާރާއެއްގެ

ީދާއިރާތަކެއްީީދާއިރާއެއްީ ީނުވަތަ
 (ރުންީތިޔާރުކުޚްީއި

ީތަޖުރިބާީކިޔަވައިދިނުމުގެ
ީ.ދިނުންީކިޔަވައިީސްކޫލެއްގައިީސެކަންޑަރ ީީހަޔަރީނުވަތަީސްކޫލެއް،ީސެަކންޑަރ ީސްކޫލެއް،ީޕްރައިމަރ ީސްކޫލެއް،ީޕްރ 

ީ

މަސައްކަތުގެީތަޖުރިބާީގުނުމުގައިީ
ީ)ީބަލާނެީ ީމިީދާއިރާތައް

ީއެީ ީތެރެއިން ދާއިރާތަކުގެ
ީމަގާމަކާގުޅޭީ އިދާރާއެއްގެ
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ީތަޖުރިބާީީދާއިރާގެީހިންގުމުގެ
ީޒިންމާވެސްީީޓ ޗަރުގެީލ ޑިންގީތެރޭގައިީމ ގެ.ީމަސައްކަތްތައްީފަންނ ީީނުވަތަީޕޮލިސ ީީމެނޭޖ ރިއަލް،ީއިދާރާއެއްގެީތަޢުލ މުދޭީީމަތ /ީީތަޢުލ މުދޭީނުވަތަީއިދާރާއެއްގައިީީސަރުކާރުގެީބަލަހައްޓާީީކަންތައްތައްީތަޢުލ މާބެހޭީމަތ /ީީތަޢުލ މާބެހޭ
ީ.ހިމެނެއެވެ

ީދާއިރާތަކެއްީ ީނުވަތަ ދާއިރާއެއް
ީއިޚްތިޔާރުކުރުން(

 
 .ބެލެހެއްޓުންީހިންގައިީރާވައިީކަންތައްތައްީއެންމެހާީކިޔަވަިއދިނުމާގުޅޭީސްކޫލްގެީދަންފަޅ ގައިީޙަވާލުކުރެވޭ .1
 .ބެލެހެއްޓުންީހިންގައިީރާވައިީކަންތައްތައްީއެންމެހައިީތަރުބިްއަޔތާގުޅޭީތަޢުލ މާއިީދަރިވަރުންގެީސްކޫލްގެ .2
 .ކުރުންީމަސައްކަތްީމަތިކުރުަމށްީފެންވަރުީދަރިވަރުންގެީ،ބޭނުންކޮށްީގޮތުގައިީފައިދާހުރިީއެންމެީވަޞ ލަްތތައްީސްކޫލްގެ .3
 .ޙަރަކާްތތެރިވުންީއިސްކޮށްީއެކުލަވާލުމުގައިީޕޮލިސ ތައްީބޭނުންވާީސްކޫލަށް .4
 .ބޭއްވުންީބައްދަލުވުންތައްީރިވިއުީއެއްފަހަރުީހަފްތާައކުީކޯޑިނޭޓްކޮށް،ީމަސައްކަތްީޓ ޗަރުންގެީލ ޑިންގީދަންފަޅ ގެީޙަވާލުކުރެވޭ .5
 .ކުުރންީކަށަަވރުީބަލައިީއެއްގޮތަށްތޯީއާީއެލް.އެފް.އޭީީވަޒަންކުރެވެމުންދަނ ީދަރިވަރުންީބަލައި،ީމިންވަރުީވަމުންދާީތަންފ ޒުީމަންހަޖުީއައު .6
 .ކުރުންީރިވިއުީކުރިއެރުންީގްރޭޑްތަކުގެީނަތ ޖާއާއިީމާއްދާތަކުގެީބާއްވައި،ީބައްދަލުވުންތައްީރިވިއުީދެނެގަތުމަށްީމިންވަރުީޙާޞިލުވަމުންދާީދަރިވަރުންނަށް .7
 .ހިންގުންީރާވައިީވުންތައްބައްދަލުީީގޮތުންީދިނުމުގެީއަންގައިީބެލެނިވެރިންނަށްީމިންވަރުީޙާޞިލުވާީދަރިވަރުންނަށް .8
 .ހިމެނެއެވެީމުވައްޒަފުންީކަނޑައެޅޭީތެރެއިންީމުވައްޒަފުންގެީއިދާރ ީޓ ޗަރުންނާއިީލ ޑިންގީތެރޭގައިީއޭގެ.ީވަޒަންކުރުންީފެންވަރުީމަސައްކަތުގެީމޮނިޓަރކޮށްީމަސައްކަތްތައްީމުވައްޒަފުންގެ .9

 .ކުރުންީކޯޑިނޭޓްީއެސެމްބްލ ީސެޝަންގެ .10
 .ބެލެހެއްޓުންީމަސައްކަތްަތއްީމ މިސްއާގުޅޭީބަލައިީފުރިހަމަވޭތޯީމަޢުލޫމާތެއްީހުރިހާީސްކޫލާގުޅޭީތެރެއިންީމ މިސްގެީބެލުމުގައިީކަންތައްތައްީެއހެނިހެންީީކަންތައްތަކާއިީކިޔަވައިދިނުމުގެީސްކޫލްގެ .11
 .ބޭއްވުންީމ ޓިންގތައްީސެޝަން .12
 .ކުރުންީމޮނިޓަރީކޯޑިނޭޓްކޮށްީކްލަބްތަކެއްީހުރިހާީސެޝަންގެ .13
 .ކުރުންީތަމްސ ލުީސްކޫލްީޙާިޟުރވެ،ީބައްދަލުވުންތަކަށްީޖަލްސާތަކަށާއިީތަމްސ ުލކުރަންެޖހޭީސްކޫލްީފަރާތުންީސްކޫލްގެ .14
 .ކުރުންީމަސައްކަތްީހެދުމުގެީީގުޅުމަކަށްީބަދަހިީގުޅުމަކ ީއޮންނަީީދެމެދުީީސްކޫލާީމުޖުތަމައާއި .15
ީ.އަދާކުރުންީޒިންމާތައްީއެންމެހާީީހިންގުމުގެީސްކޫލްީޙަވާލުވެީހިންގުމާީސްކޫލްީހާލަތްތަކުގައިީނެތްީޕްރިންސިޕަލް .16

ީމަސައްކަތްތައްީީމައިގަޑުީީމަގާމުގެީ
ީ ީޖޮބްީ)ނޯޓް: ީމި މިއ 

ީރޭންކުގެީ ީމި މެޓްރިކްސްގައި
ީކަނޑައެޅިދާނެީ މަގާމަކަށް
ީމިސާލެކެވެ.ީ މަސައްކަތްތަކުގެ
ީއިދާރާއެއްގެީ ީނިސްބަތްވާ މަގާމު
ީރިޢާޔަތްކޮށްީ ީމެންޑޭޓަށް
ީލިސްޓަށްީ މަސައްކަތްތަކުގެ
ީއެީ ީގެންނާނ  އުނިއިތުރު

 އިދާރާއަކުންނެވެ.(
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މުސާރަީ -/13,809 :ނަމެއްީމަގާމުގެީނަމުގެީގޮތުގައިީބޭނުންކުރެވިދާނެީ  :މަގާމުގެީއަސާސީ   

 1ީރޭންކްީީޕްރިންސިޕަލް،ީޑެޕިއުޓ ީ  
   

ވަނަީހަރުފަތ3ީީް ވަނަީހަރުފަތ2ީީް  ވަނަީހަރުފަތ1ީީް  ީީހާޒިރ ީ 
ނާޔަތްީޢިީ  

ީމުއައްސަސާގެީ
 ގިންތިީ

ފެމިލ ީީޖޮބްީ ރޭންކްީީސަރވިސްީީޕަބްލިކްީ  ލްީލެވެީީސްކިލްީ   މިސްކޯީކޯޑްީ 
އެލަވަންސްީީމަގާމުގެީ އެލަވަންސްީީމަގާމުގެީ  އެލަވަންސްީީމަގާމުގެީ  ސަރވިސްީއެޑިއުކޭޝަނަލް   8 4 1345 

3ީގިންތިީ -/174 -/6,444 -/7,411 -/8,378

ީލައިސަންސްީީއެީކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ،ީގޮތަށްީނަގަންޖެހޭީލައިސަންސެއްީޚާއްސަީވަކިީޢައްޔަންކުރާއިރުީމަގާމަށް
 .އޮތުން

ީޢައްޔަންކުރާއިރުީ ީމަގާމަށް
ީލައިީ ީސަންސްތަކާއިީބޭނުންވާ

ީލާޒިމުީ ފުރިހަމަކުރުން
 ތަމްރ ނުތައްީ

ީބަޔާންކޮށްފައިވާީގައި(ީހ)ީމާއްދާގެީވަނ34ީަީގެ(ީޤާނޫނުީވަޒ ފާއާބެހޭ)2008/2ީީނަންބަރުީޤާނޫނުމިީމަގާމަކ ީ
ީދުވަހުގެީބަންދުީފައިސާއާއިީއިތުރުގަޑ ގެީމަގާމަށްީމިީމަގާމަކަށްވާތ ،ީހިމެނޭީތެރޭގައިީމަގާމުގެީީއިސްީީހިންގުމުގެ
 .ނުލިބޭނެއެވެީފައިސާ

ީކިޔަވައިދިނުމުގައިީީސްކޫލެއްަގއިީޙާޞިލުކޮށްފައިވުމާއި،ީސަނަދެއްީގ8ީީެީނުވަތ7ީަީލެވެލްީީއޮނިގަނޑުީސަނަދުގެީޤައުމ ީދާއިރާއަކުންީޚާއްސަކުރެވިފައިވާީމާއްދާއަށްީކިޔަވައިދޭީނުވަތަީދާއިރާއިންީކިޔަވައިދިނުމުގެީީނުވަތަީދާއިރާއިންީތަޢުލ މ 
 .ފައިވުންޚިދުމަތްކޮށްީއަހަރ4ީުީދާއިރާގައިީހިންގުމުގެީީއިދާރާއެއްގެީތަޢުލ މުދޭީމަތ ީނުވަތަީތަޢުލ މުދޭީޚިދުމަތްކޮށްފައިވުމާއި،ީއަހަރ2ީުީމަދުވެގެން

ީމަސައްކަތުީީފެންވަރާއިީީތައުލ މ ީ
 ތަޖުރިބާީ

ީދާއިރާީީތަޢުލ މ 

ީ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންީއެޑިޔުކޭޝަނަލްީއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން،ީސްކޫލްީމެނޭޖްމަންޓް،ީއެޑިޔުކޭޝަންީމެނޭޖްމަންޓް،ީސްކޫލް
ީއެޑިޔުކޭޝަންީީއެޑިޔުކޭޝަން،ީޑިޖިޓަލްީއެންޑްީީލ ޑަރޝިޕްީލ ޑަރޝިޕް،ީޓ ޗަރީލ ޑަރޝިޕް،ީސްކޫލްީލ ޑަރޝިޕް،ީއެޑިޔުކޭޝަނަލްީއެޑިޔުކޭޝަން،ީއިންީލ ޑަރޝިޕްީމެނޭޖްމަންޓް،ީއެންޑްީީލ ޑަރޝިޕްީއިންީީއެޑިޔުކޭޝަން

ީއެންޑްީީކަރިކިއުލަމްީއެންޓަރޕްރިނިއޮރޝިޕް،ީއެޑިޔުކޭޝަންީޕޯމޭޝަން،ޓްރާންސްީއެޑިޔުކޭޝަނަލްީޑައިވަރސިޓ ،ީއޮފްީޓްރ ޓްމަންޓްީެއޑިޔުކޭޝަނަލްީކޭޝަން،އެޑިޔުީޗޭންޖިންގީއެޑިޔުކޭޝަން،ީއިންކްލޫސިވްީއެންޓަރޕްރިނިއޮރޝިޕް،
ީ.ސައިޮކލޮޖ ީއެޑިޔުކޭޝަނަލްީއިންސްޓްރަކްޝަން،

ީދާއިރާީކިޔަވައިދިނުމުގެ
ީ.އެޑިޔުކޭޝަންީޓ ޗިންގ،
ީ.ނ ޑްސްީީއެޑިޔުކޭޝަނަލްީސްޕެޝަލްީއެންޑްީީއިންކްލޫސިވްީއެޑިޔުކޭޝަން،ީސްޕެޝަލްީއެންޑްީއިންކްލޫސިވްީނ ޑްސް،ީއެޑިޔުކޭޝަނަލްީސްޕެޝަލްީއިންކްލޫސިވްީނ ޑްސް،ީއެޑިޔުކޭޝަންީސްޕެޝަލްީއެޑިޔުކޭޝަން،ީސްޕެޝަލް

ީދާއިރާީޙާއްސަކުރެވިފައިވާީމާއްދާއަށްީކިޔަވައިދޭ
 މާއްދާއެއްީީކަނޑައަޅާފައިވާީމަންހަޖުގައިީޤައުމ ީދިނުމަށްީކިޔަވައިީސްކޫލްގައި

ީގުޅޭީީމަސައްކަތާއިީީމަގާމުގެީ
މިީ)ީދާއިރާތައްީީތައުލ މ ީ

ީއެީ ީތެރެއިން ދާއިރާތަކުގެ
ީމަގާމަކާގުޅޭީ އިދާރާއެއްގެ

ީދާއިރާތަކެއްީީދާއިރާއެއްީ ީނުވަތަ
 (ރުންީތިޔާރުކުޚްީއި

ީތަޖުރިބާީކިޔަވައިދިނުމުގެ
ީ.ދިނުންީކިޔަވައިީސްކޫލެއްގައިީސެކަންޑަރ ީީހަޔަރީނުވަތަީސްކޫލެއް،ީސެަކންޑަރ ީސްކޫލެއް،ީޕްރައިމަރ ީސްކޫލެއް،ީޕްރ 

ީތަޖުރިބާީީދާއިރާގެީހިންގުމުގެ
ީޒިންމާވެސްީީޓ ޗަރުގެީލ ޑިންގީތެރޭގައިީމ ގެ.ީމަސައްކަތްތައްީފަންނ ީީނުވަތަީޕޮލިސ ީީމެނޭޖ ރިއަލް،ީއިދާރާއެއްގެީތަޢުލ މުދޭީީމަތ /ީީތަޢުލ މުދޭީނުވަތަީއިދާރާއެއްގައިީީސަރުކާރުގެީބަލަހައްޓާީީކަންތައްތައްީތަޢުލ މާބެހޭީމަތ /ީީތަޢުލ މާބެހޭ
ީ.ހިމެނެއެވެ

މަސައްކަތުގެީތަޖުރިބާީގުނުމުގައިީ
(ީ ީދާއިރާތައް ީމިީބަލާނެ

ީއެީ ީތެރެއިން ދާއިރާތަކުގެ
ީމަގާމަކާގުޅޭީ އިދާރާއެއްގެ
ީދާއިރާތަކެއްީ ީނުވަތަ ދާއިރާއެއް

ީއިޚްތިޔާރުކުރުން(
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 .ބެލެހެއްޓުންީހިންގައިީރާވައިީކަންތައްތައްީއެންމެހާީކިޔަވަިއދިނުމާގުޅޭީސްކޫލްގެީދަންފަޅ ގައިީޙަވާލުކުރެވޭ .1
 .ބެލެހެއްޓުންީހިންގައިީރާވައިީކަންތައްތައްީއެންމެހައިީތަރުބިްއަޔތާގުޅޭީތަޢުލ މާއިީދަރިވަރުންގެީސްކޫލްގެ .2
 .ކުރުންީމަސައްކަތްީމަތިކުރުަމށްީފެންވަރުީދަރިވަރުންގެީބޭނުންކޮށް،ީގޮތުގައިީފައިދާހުރިީއެންމެީވަޞ ލަްތތައްީސްކޫލްގެ .3
 .ޙަރަކާްތތެރިވުންީއިސްކޮށްީއެކުލަވާލުމުގައިީޕޮލިސ ތައްީވާބޭނުންީސްކޫލަށް .4
 .ބޭއްވުންީބައްދަލުވުންތައްީރިވިއުީއެއްފަހަރުީހަފްތާައކުީކޯޑިނޭޓްކޮށް،ީމަސައްކަތްީޓ ޗަރުންގެީލ ޑިންގީދަންފަޅ ގެީޙަވާލުކުރެވޭ .5
 .ކުުރންީކަށަަވރުީބަލައިީއެއްގޮތަށްތޯީއާީއެލް.އެފް.އޭީީވަޒަންކުރެވެމުންދަނ ީދަރިވަރުންީބަލައި،ީމިންވަރުީވަމުންދާީތަންފ ޒުީމަންހަޖުީއައު .6
 .ކުރުންީރިވިއުީކުރިއެރުންީގްރޭޑްތަކުގެީނަތ ޖާއާއިީމާއްދާތަކުގެީބާއްވައި،ީބައްދަލުވުންތައްީރިވިއުީދެނެގަތުމަށްީމިންވަރުީޙާޞިލުވަމުންދާީދަރިވަރުންނަށް .7
 .ހިންގުންީރާވައިީބައްދަލުވުންތައްީގޮތުންީދިނުމުގެީއަންގައިީބެލެނިވެރިންނަށްީމިންވަރުީޙާޞިލުވާީދަރިވަރުންނަށް .8
 .ހިމެނެއެވެީމުވައްޒަފުންީކަނޑައެޅޭީތެރެއިންީމުވައްޒަފުންގެީއިދާރ ީޓ ޗަރުންނާއިީލ ޑިންގީތެރޭގައިީއޭގެ.ީވަޒަންކުރުންީފެންވަރުީމަސައްކަތުގެީމޮނިޓަރކޮށްީމަސައްކަތްތައްީމުވައްޒަފުންގެ .9

 .ކުރުންީކޯޑިނޭޓްީއެސެމްބްލ ީޝަންގެސެ .10
 .ބެލެހެއްޓުންީމަސައްކަތްަތއްީމ މިސްއާގުޅޭީބަލައިީފުރިހަމަވޭތޯީމަޢުލޫމާތެއްީހުރިހާީސްކޫލާގުޅޭީތެރެއިންީމ މިސްގެީބެލުމުގައިީކަންތައްތައްީެއހެނިހެންީީކަންތައްތަކާއިީކިޔަވައިދިނުމުގެީސްކޫލްގެ .11
 .ބޭއްވުންީމ ޓިންގތައްީސެޝަން .12
 .ކުރުންީމޮނިޓަރީކޯޑިނޭޓްކޮށްީކްލަބްތަކެއްީހުރިހާީސެޝަންގެ .13
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