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15 ގެ 1 2022 އުޞޫލުތައް މިންގަނޑުތަކާއި އައްޔަންކުރުމުގެ ހޮވުމާއި ހުންމީ ސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ މަޤާމުތަކަށް   ޞަފްޙާ

 އުޞޫލުގެ ތަފްޞީލު    

 އުޞޫލުތައް  ތަކާއި މިންގަނޑު  އައްޔަންކުރުމުގެ  ހޮވުމާއި  ހުން މީ  ޓީޗަރުންގެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ މަޤާމުތަކަށްސްކޫލް  އުޞޫލުގެ ނަން:
2022  

 ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލުސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ  އާންމު ނަން:

 އިދާރާތަށް މު ހުރިސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ތެރެއިން ޓީޗަރުންގެ މަގާ ތަންފީޒުކުރެވޭ ދާއިރާ: 

 2022ޖޫން  01 ފާސްކުރެއްވި ތާރީޚު:

 2022ޖޫން  01 ޢަމަލު ކުރަންފަށާ ތާރީޚު:

 (2021 އޮކްޓޫބަރ 05)މުވައްޒަފުން ހޮވުމައި އައްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލު  ޓީޗަރުންގެ މަޤާމުތަކަށް އުވައިލެވޭ އުޞޫލުތައް:
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15 ގެ 2 2022 އުޞޫލުތައް މިންގަނޑުތަކާއި އައްޔަންކުރުމުގެ ހޮވުމާއި ހުންމީ ސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ މަޤާމުތަކަށް   ޞަފްޙާ

 ފިހުރިސްތު 

 3 ........................................................................................................................................................................ ތަޢާރަފް  .1

 3 ................................................................................................................................ ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުން  .2

 5 ........................................................................................................................ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތައް ސްކްރީންކުރުން  .3

 5 .................................................................................................................................... ތަޢުލީމީ ސަނަދުތަކަށް ޕޮއިންޓުދިނުން  .4

 5 ................................................................................................................... ލިބިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓުދިނުން  .5

 7 .......................................................................................................................................................... އިންޓަރވިއު ކުރުން  .6

 7 ...................................................................................... ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާތައް  .7

 7 ...................................................................................................................................................... އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރުން  .8

 8 ...................................................................................................................................................... އިޢުލާނުގެ ނަމޫނާ  – 1 ޖަދުވަލު

 12 ................................................................................................................. ސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ އެސެސްމަންޓް ސްކޯ ޝީޓް  - 2ޖަދުވަލު 

 14................................................................................................................... ޝީޓު  ސްކޯ އިންޓަރވިއު ޓީޗަރުންގެ ސްކޫލް – 3 ޖަދުވަލު
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15 ގެ 3 2022 އުޞޫލުތައް މިންގަނޑުތަކާއި އައްޔަންކުރުމުގެ ހޮވުމާއި ހުންމީ ސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ މަޤާމުތަކަށް   ޞަފްޙާ

  

 

 

 ތަޢާރަފް  .1
ތަކަށް މުވައްޒަފުން އެ މަޤާމު ކޮށްއިވާ މަޤާމުތަކަށް އިޢުލާންސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގަ މި އުޞޫލަކީ،  (ހ)  

ޝަންތަްއ ހަޅާ އެޕްލިކޭބަޔާންކުރާ އުޞޫލެވެ. އިޢުލާނުތަކަށް އިޖާބަދީ ހުށަކުރުމުގެ މިންގަނޑު ޢައްޔަން

 ކުރާނީ މި އުޞޫލާ އެއްގޮތަށެވެ.ޕްރޮސެސް

އް ހުސްވުމުން އި، މަޤާމެ ގައްޔާކުރުމު މަޤާމުތަކަށް އިޢުލާންގައިވާ ހުސް ސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ ޖޮބް މެޓްރިކްސް )ށ(

ގެންދާނީ މި އުޞޫލާ އަށްފަކު ޯހދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިށް މުވައްޒަކައެ މަޤާމަ ،ނުވަތަ، ހުސްވާނެަކން ކަށަވަރުވުުމން

 އެއްގޮތަށެވެ.

ޞޫލުގައި ގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުްނ ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގައި މި އުސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ ޖޮބް މެްޓރިކްސް (ނ)

ޒީފާތަކަށް މީހުން ވަޢަމަލުކުރަމުންދާ "ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިރަކު  އެ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން

   ،ފައިވާ ަކންތައްތަކާއިހޮވުމާއި ޢައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް" )ާޢންމު ިމންގަނޑު( ގައި ބަޔާންކޮށް

 ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޚާއްޞަ ކަންތައްތަކަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. ޖޮބް މެޓްރިކްސްގައި

ކުރުމުގައި މި އްޔަން އަގައި ބަޔާންކުރާ މަޤާމުތަކަށް އިޢުލާންކޮށް މުވައްޒަފަކު ސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ ޖޮބް ެމޓްރިކްސް ( )ރ

 ވާނެއެވެ. ކުރަން ހުރިހާ މަރުހަލާއެއް ފުރިހަމަ އުޞޫލުގައި ބަޔާންކުރާ 

 ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުން  .2
ކަންތައްތައް އިޢުލާނުގައި ހިމެނޭ ހާއްޞަ  2.1   

އަްށ   3އިން  1ޓީޗަރ ރޭންކް ިއޢުލާންކުރާނީ އާންމުކޮށް ގެ މަޤާމުތަކަށް ސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ ޖޮބް މެޓްރިްކސް )ހ(  

  ހިމަނައިގެންނެވެ.( އަށް 8އިން  5)ޕަބްލިކް ސަރވިސް ރޭންކް 

ބް މެޓްރިކްސްގައި ސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ ޖޮ ތުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަްނވާނީ،މަޤާމުތަކަށް އިޢުލާންކުރުމުގައި ޝަރު )ށ(  

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތަކެވެ.

` 

mariyam.saaima
Draft



15 ގެ 4 2022 ުއޞޫލުތައް މިްނގަނޑުތަާކއި ައއްޔަންުކރުުމގެ ޮހވުާމއި ހުންމީ ސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ ޮޖބް މެްޓރިކްްސގެ މަާޤމުތަކަށް   ޞަފްޙާ

އި ސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ ގެ ގޮތުގަކިޔަވައިދިނުމުގެ ދާއިރާއާއި ތަޢުލީމީ ދާއިރާޓީޗަރުންގެ މަޤާމަށް އިޢުލާންކުރާއިރު  )ނ(  

ފަދައިން ތަފްޞީލުކޮްށ،  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާޖޮބް މެޓްރިކްސްގައި "މަޤާމުގެ ަމސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ދާއިރާތަްއ" 

 އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ޕެޝަލައިޒޭޝަން( ގެ ޓީޗަރުންގެ މަޤާމަށް އިޢުލާންކުާރއިރު ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ޙާއްސަކުރެވިފައިވާ ދާއިރާ )ސް )ރ(  

 ރިޢާޔަތްކޮށް  ކަނޑައަޅާފައިވާ މާއްދާއަށް ދިނުމަށްޔާންުކރާނީ ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިގޮތުގައި އިޢުލާނުގައި ބަ

 ސީ.އެސް.ވިއުގައިގެ ތެރެއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ  ދާއިރާތައް )ސްޕެޝަލައިޒޭޝަންތައް( އެވެ.

ނުވާ ން ލާޒިމުކޮށްފައިޓީޗަރުންގެ މަޤާމަށް އިޢުލާންކުރާިއރު އެ މަޤާމުގެ ޝަރުޠުގައި ވަކި ރޭންކެއްގެ ތަޖުރިބާ ހުރު )ބ(  

 ދިނުުމގައި ބަލާނީ  "ޓީޗިންގ" ތަޖުރިބާއަށެވެ.ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓްނަމަ 

ން ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ޓީޗަރުންގެ މަޤާމަށް އިޢުލާންކުރާއިރު އެ މަޤާމުގެ ޝަރުޠުގައި ވަކި ރޭންކެއްގެ ތަޖުރިބާ ހުރު (ޅ)  

ހާސިލުކޮށްފައިވާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރޭންކުގައިނަމަ، ތަޖުރިބާައށް ޕޮއިންޓް ިދނުމުގައި ބަލާީނ  އެ ޝަރުޠުަގއި 

 "ޓީޗިންގ" ތަޖުރިބާއަށެވެ.

 އިޢުލާންތަކުގައި ހިމެނޭ ބައިތައް 2.2 

ގައިވާ  1ޖަދުވަލު  ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމަށް ކުރާ އިޢުލާންތައް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ މި އުޞޫލުގެ )ހ(  

 އިޢުލާނުގެ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ. 

ަގއިވާ ބައިތަކުގެ ގައިވާ ނަމޫނާ 1ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުަމށް ކުރާ އިޢުލާންތަކުގައި، މި އުޞޫުލގެ ޖަދުވަލު  )ށ(  

އިވާ އިޢުލާންތަކަީކ ނޭ ނުވަތަ ރަނގަޅު ނޫން މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފަތެރެއިން، ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ބައިތައް ނުހިމެ

 ބާޠިލު އިޢުލާްނތަކެކެވެ. 

  މަޤާމުގެ ނަން .1
 ސްޕެޝަލައިޒޭޝަން .2
 މަޤާމުގެ ރޭންކު  .3
 ބޭނުންވާ އަދަދު  .4
 މަޤާމުގެ ގިންތި  .5
 ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން  .6
 މުސާރަ އަސާސީ  .7
 ޖޮބް އެލަވަންސް  .8
 އެލަވަންސް  އެޓެންޑެންޓް .9

އިލްގައި މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް )ސީ.އެސް. ވިއުގައިގެ ޖޮބް ޕްރޮފަ .10
 އަދާހަމަކޮށްފައިވާ(
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15 ގެ 5 2022 އުޞޫލުތައް މިންގަނޑުތަކާއި އައްޔަންކުރުމުގެ ހޮވުމާއި ހުންމީ ސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ މަޤާމުތަކަށް   ޞަފްޙާ

 މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠުތައް  .11
 ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތައް  .12
 ންގަޑި މަޤާމަށް އެދެންވީ ގޮތާއި ތާރީޚާއި ސު .13

ގެ ނަމޫނާގައިވާ އިޢުލާނު  މި ނަންބަރުގެ )ށ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ބައިތައް ފުރިހަމަެވފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި، )ނ(  

ާލން ިތިބ ފަރާތްތަކަށް ހިމަނާަފއިވާ އެހެން މަޢުލޫމާތެއްެގ ސަަބބުން އިޢުާލނަށް ކުރިމަތިމަޢުލޫމާތުތަކުގެ އިތުަރށް 

 އެ އިޢުލާނެއް ކުރިއަށްގެންދަން ވާނެއެވެ. ،ހަނިނުވާކަމަށްވާ ނަމަފުރުޞަތު 

ޅަން ޖެހޭ ހުށަހަލައިސަންސް ނުވަތަ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނުވަތަ ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް ބޭނުންވާ ނަމަ އިޢުލާނުގެ  )ރ(  

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެެވ. އެ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމަށްލިޔުންތަކުގެ ބައިގައި 

 ން އެދިފައިވާ ފަރާތްތައް ސްކްރީންކުރު ވަޒީފާއަށް  .3
ކުރުމުގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުްނ ހޮވުމާއި ޢައްޔަން"މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދާނީ  ކުރުމުގެސްކްރީން 

 ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ މިންގަނޑުގެ ތެރެއިންެނވެ.އުޞޫލުތައް" )ޢާންމު މިންގަނޑު( މިންގަނޑުތަކާއި 

 ޕޮއިންޓުދިނުން  ސަނަދުތަކަށް  ތަޢުލީމީ  .4

މާއި ަޢއްޔަންކުރުމުގެ ތަޢުލީމީ ސަނަދުތައް ވެލިޑޭޓްކޮށް ދަރަޖަކުރާނީ "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވު )ހ(  

 ެނވެ.ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ މިންގަނޑުގެ ތެރެއިން އުޞޫލުތައް" )ޢާންމު މިންގަނޑު( މިންގަނޑުތަކާއި

އަސާސީ ޝަރުޠު  މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަުކން މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވާނަމަ، ކްރައިޓީރިއާގައި )ށ(  

 ހަމަވުމުން ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕޮއިންޓު ދޭންވާނެއެވެ.  

ބައިތަކަށް  ،ޅާފައިވާކަނޑައަމަޤާމަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތް ކަނޑައަޅާނީ، މަޤާމަށް އެންމެ ޤާިބލު ފަރާތް ހޮވުމަށް  )ނ(  

 A2" )ޝީޓު ގޮތުގެލިުބނު ޕޮއިންޓު ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިލި ވަޒީފާއަށް ޓީޗަރުންގެ ސްކޫލްމާކްސް ދިނުމަށްފަހު، "

ންމެ ޤާބިލު ފަރާތްކަމުގައި އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ ފަރާތަކީ މަޤާމަށް އެ ،ކުރުމަށްފަހުފޯމް( ފުރިހަމަ

 ބަލައިގެންނެވެ.

 

 ޕޮއިންޓުދިނުން އަށް ލިބިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ  .5
ގައި ޅ( )ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އަދި  2ގެ ލުކުސް ދިނުމުގައި ބަލާނީ މި އުޞޫމަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް މާ )ހ(  

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑަށެވެ.
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15 ގެ 6 2022 ުއޞޫލުތައް މިްނގަނޑުތަާކއި ައއްޔަންުކރުުމގެ ޮހވުާމއި ހުންމީ ސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ ޮޖބް މެްޓރިކްްސގެ މަާޤމުތަކަށް   ޞަފްޙާ

ގުން ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓުގެ މަ 1ޕޮއިންޓަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެގޮަތށް އަހަރަކަށް  5ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްވެސް  )ށ(  

 ޕޮއިންޓު ދޭންވާނެއެވެ.

ރުމަށްފަހު، ކޮންމެ އެ މުއްދަތު އުނިކު ،މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަކުރުމަށް ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު ބޭުންނވާނަމަ )ނ(  

ޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓު ޕޮއިންޓުގެ މަގުން ތަ 1ޕޮއިންޓަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެގޮތަށް އަހަރަކަށް  5ކެންޑިޑޭޓަކަށްވެސް 

 ދޭންވާނެއެވެ.

ހުން ހޮވުމާއި މީއަމަލުކުރާނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީގެ އިތުރުން ތަޖުރިބާއަށް މާްކސް ދިނުމުގައި  )ރ(  

 އުޞޫލާ އެއްގޮތަށެވެ. އައްޔަނުކުރުމުގެ

 ޕްރަކްޓިކަލް / އެސެސްމަންޓް ދިނުން  .6

 ހޮވުމާއި  މީހުން ތަކަށްވަޒީފާ ސަރވިސްގެ ސިވިލް" ހޭނީޖެ އެސެސްމަންޓްވާން އިޚުތިޔާރުކުރާ ބޭުނމަށް ރެކްރޫޓްމަންޓްގެ އިދާރާއިން 

ރުކުރުމުގެ "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް އެސެސްމެންޓް ތައްޔާ" އަދި އުޞޫލުތައް މިންގަނޑުތަކާއި ކުރުމުގެޢައްޔަން

 ަފދަ  ނެވޭދެނެގަ ކެންޑިޑޭޓު ާޤބިލުކަންހުރި ބޭުނންވާ މަޤާމަަކށް އެ ރިޢާޔަތްކޮށް ކަންކަމަށް ގައިވާ" ންގައިޑްލައި

 ސްކޫލް "އިވާ ގަ 2މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު އަދި އެސެސްމަންޓަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާނީ  .އެސެސްމަންޓްއަކަށެވެ

 އެސެސްމަންޓް ސްކޯ ޝީޓް" އެވެ. ޓީޗަރުންގެ 

 :އެސެސްމަންޓްގައި ކޮންމެހެން ހުންނަންޖެހޭ ބައިތައް  6.1 

އިލްމެއް ނުވަތަ  ހުރުން މުހިންމު އޭނާގެ ކިބައިގައި ވަންނަ އިރު، : ކެންޑިޑޭޓު ވަޒީފާއަށްޓެސްޓު ނޮލެޖް ޖޮބް )ހ(  

 މަޢުލޫމާތެއް ހުރިނެތް މިންވަރު. 

ނަރު ކެންޑިޑޭޓުންގެ ހު: ވަޒީފާގައި ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޓެސްޓު އެބިލިޓީ ކޮގްނިޓިވް )ށ(  

 ކިބައިގައި ހުރި މިންވަރު. 

ށްޓަކައި ވަޒީފާގެ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ހުނަރު )ސަބްޖެކްޓް ޑެލިވަރީ ސްކިލްސް( ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމައެގޮތުން،  )ނ(  

ޕްރަކްޓިކަލް  އަސްލު މާހައުލެއްގައި )ކްލާސްރޫމެއްގައި( ނުވަތަ "ވަރކް ސާމްޕަލް ސިމިއުލޭޝަން ޓެސްޓްއެއް"

ދިނުމުގައި އެފަރާތްތަކުގެ ފަރާްތތަކާ ޙަވާލުކޮށް ކިޔަވައި ނުވަތަ އެސެސްމަންޓްގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ

  .ޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރު ދެނެަގންނަންވާނެއެވެ
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-------------------------------------------- 

 2022ޖޫން  01

 

 އިންޓަރވިއު ކުރުން  .7
ގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް" "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަންކުރުމުގެ މިންގެންދަންވާނީ ކުރިއަށް އިންޓަވިއު 

 3ޞޫލުގެ ޖަދުވަލު އުއަދި އިންޓަރވިއުގައި ފުރިހަމަކުރާނީ މި  ތުގެ މަތިންނެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮ)ޢާންމު މިންގަނޑު( ގައި 

 " އެވެ.ޓުޝީ ސްކޯ އިންޓަރވިއު ޓީޗަރުންގެ ސްކޫލްގައިވާ "

 ކްރައިޓީރިއާތައް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ހޮވުމަށް  ފަރާތެއް  ޤާބިލު  އެންމެ  ވަޒީފާއަށް  .8
އާ ދެމެދުގެ ކްރައިޓީރިއާ  3 ން ޓީޗަރ ރޭންކު  1 ޓީޗަރ ރޭންކު  8.1   

 

 އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވުން 

 20 ގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވުން  1ޓީޗަރ، ރޭންކު 

 30 ފުރިހަމަވުން ގެ ޝަރުޠު  2ޓީޗަރ، ރޭންކު 

 35 ގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވުން  3ޓީޗަރ، ރޭންކު 

 05 ވާ ތަޖުރިބާޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރު  އަސާސީ ތަޖުރިބާ 

  25 އިންޓަވިއު 

 35 ޕްރެކްޓިކަލް 
 

ވާނަމަ، މި ކްރައިޓީރިއާގައި ހިމެނޭ ރޭންކުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާްތަތއް މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަ )ހ(  

 ކްރައިޓީރިއާގައި އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމުން ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕޮއިންޓުދޭންވާނެއެވެ. 

 މިންގަނޑު ފުރިހަމަވާ ފަރާތެކެވެ. 2އަންަނނިވި  މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެވޭނީ، )ށ(  

)ތިރީސް(  30ން އިންޓަރވިއު އަދި ޕްރަކްޓިަކލްއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖުމުލަ ޮޕއިންޓްގެ ތެރެއިން މަދުވެގެ  .1

 ޕޮއިންޓް ލިބުން؛ އަދި 

)ފަންސާސް(  50ލަ  ޖުމުގައިވާ( ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހައި ބަޔަކުން 8.1މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ )މި އުޞޫލުގެ . 2

 ޕޮއިންޓް ލިބުން.

 އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރުން  .9

 .ގެންނެވެފެށި ތާރީޚުން އަންމުކުރާ ފާސްކޮށް އުޞޫލު މި ކޮމިޝަނުން ސަރވިސް  ސިވިލް ފަށާނީ  ޢަމަލުކުރަން އުޞޫލަށް މި 
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 އިޢުލާނުގެ ނަމޫނާ  – 1ޖަދުވަލު 
 

` 
 

 

 )އިދާރާގެ ނަން( 

        )............( 

  ………………………………ނަންބަރު:    

 އިޢުލާނު 
 

 މަޤާމުގެ ނަން( ކުރާ)އިޢުލާން  :މަޤާމު 

 ދާއިރާތައް   ނޑައަޅާފައިވާކަ ތެރެއިން ވިއުގައިގެ.އެސް.ސީ  ރިޢާޔަތްކޮށް މާއްދާއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދިނުމަށް ކިޔަވައި ސްކޫލުގައި) ސްޕެޝަލައިޒޭޝަން 
 (ސްޕެޝަލައިޒޭޝަންތައް)

 )މަޤާމުގެ ނަންބަރު( މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

 )އަދަދު( ބޭނުންވާ އަދަދު:

 )ވަގުތީ ނުވަތަ ދާއިމީ( މަޤާމުގެ ގިންތި:

 (ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޭންކު  ޖޮބްމެޓްރިކްސްގައި)އިޢުލާނުކުރާ މަޤާމަށް  :މަޤާމުގެ ރޭންކު 

 (ރޭންކު ޕަބްލިކް ސަރވިސް )އިޢުލާނުކުރާ މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޕަބްލިކް ސަރވިސް ރޭންކް 

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ 
 ތަން:

 )ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ އޮފީހާއި އަތޮޅާއި ރަށް(

 )އިޢުލާނުކުރާ މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަސާސީ މުސާރަ(  މުސާރަ:

 އެލަވަންސް(  ޖޮބް)އިޢުލާނުކުރާ މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  އެލަވަންސް: ޖޮބް 

 އެލަވަންސް( އެޓަންޑެންސްއިޢުލާނުކުރާ މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ) އެޓަންޑެންސް އެލަވަންސް 
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މަޤާމުގެ މައިގަނޑު 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 :ވާޖިބުތައް 

 ލިއްޔަތުތައް(އޫ ޑު މަސްމަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މައިގަނ {ވިއުގައިން އަދާހަމަކޮށްފައިވާ}ސީ.އެސް. ބަޔާނުގައިވާ  )ވަޒީފާ 

 )މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުޠުތައް(   މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

 ފަދައިން  ށްފައިވާބަޔާންކޮ ގައި" ދާއިރާތައް ތަޢުލީމީ ގުޅޭ  މަސައްކަތާ މަޤާމުގެ" މެޓްރިކްސްގައި ޖޮބް ޓީޗަރުންގެ )ސްކޫލް :ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދާއިރާ 
 ތަފްޞީލުކޮށް( 

 ފަދައިން  ށްފައިވާބަޔާންކޮ ގައި" ދާއިރާތައް ތަޢުލީމީ ގުޅޭ  މަސައްކަތާ މަޤާމުގެ" މެޓްރިކްސްގައި ޖޮބް ޓީޗަރުންގެ )ސްކޫލް ތަޢުލީމީ ދާއިރާ 
 ތަފްޞީލުކޮށް(

މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ 
 ދާއިރާތައް:

 ((ޓީޗިން ) ދާއިރާ  ކަނޑައަޅާފައިވާ ތެރެއިން ވިއުގައިގެ.އެސް.ސީ)

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 

ގެ ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު )މި ފޯމު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން އަދި އިދާރާ  .1
  ވެ.(ލިބެންހުންނާނެއެ އަދި ތިރީގައިވާ ލިންކުން ވެބްސައިޓުންނާއި ކައުންޓަރުން

-9537-4150-bc04-https://www.csc.gov.mv/download/2021/84/1e148c34
29309c104aa7.docx 

 އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް(.އިލް މެ-ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީ .2

ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ސް( )މުއްދަތުހަމަވެފައިވީ ނަމަވެ ގެވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު  .3
މަ، އެ ފަރާތެއްގެ ނަ ނުވަތަ އައި.ޑީ. ކާޑު ގެއްލިފައިވާ. ފެންނަ، ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް

 ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް. ، އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު

ޤާމަށް ހޮވިއްޖެ މަކުރިމަތިލާ  ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން .4
  ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.ދާކުރާ އޮފީހުންނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަ

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛  .5

 ރާއްޖެއިން ޢުލީމުދޭތަ މަތީ، ޖަހާފައިވާ ތައްގަނޑު ކަނޑައަޅައި ލެވަލް އޮތޯރިޓީއިން ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް )ހ( 
: ނުވަތަ ؛ ކޮޕީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީއާއިސެޓުފިކެޓުތަކުގެ  ތަޢުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން

 ލިފިކޭޝަންސް ކޮ މޯލްޑިވްސް ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި، ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ކޯސް، ޙާލަތްތަކުގައި ނެތް  ސެޓްފިކެޓު
 ކޮޕީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ އަދި ކޮޕީ ރިޕޯޓްގެ އެސެސްމަންޓް ދޫކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީން

ރާންސްކްރިޕްޓްގެ ޓްކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމުދޭ މަރު )ށ( 
 ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.؛ ކޮޕީ

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:  .6

ފުންޏެއްގައި ސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުން )ހ(   ސިވިލް ސަރވި
ހާއި ދުވަސް މައަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި  ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ

ޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ޤާމުތަކުގައި ވައެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަ
 ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

އިން ފެންނަންނެތް  https://myaccount.csc.gov.mv/ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާގެ ތެރެއިން   )ށ( 
ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތުތައް ހާމަކޮށްދިމުގެ ގޮތުން އަދާކޮށްފައިވާ 

https://www.csc.gov.mv/download/2021/84/1e148c34-bc04-4150-9537-29309c104aa7.docx
https://www.csc.gov.mv/download/2021/84/1e148c34-bc04-4150-9537-29309c104aa7.docx
https://myaccount.csc.gov.mv/
mariyam.saaima
Draft



15 ގެ 10 2022 އުޞޫލުތައް މިންގަނޑުތަކާއި އައްޔަންކުރުމުގެ ހޮވުމާއި ހުންމީ ސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ މަޤާމުތަކަށް   ޞަފްޙާ

)އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ ަވީޒފެާގ ަމްސޫއިލްއަޔުތަތްއ ، މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(
 ވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކި 

ށްފައިވާ ވަޒީފާ، (   އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮނ)
އެއް ތުތައް )ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(

ށްފައިވާ އަދި އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮ
 ވާ ލިޔުން.މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައި 

އަދާކޮށްފައިވާ  ،މަކޮށްފައިވާ ނަ މާއަތެއްގައި މަސައްކަތްޖަނުވަތަ  ޖަމްއިއްޔާ  (  ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީރ)
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ވަޒީފާގެ ،ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(

ޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަ
ވަތަ ނޫންކަން )މި ލިޔުމުގައި އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނު ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން

ށްފައިވާ ރަސްމީ ންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަ 
 ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.(

އް ނުވަތަ އަމިއްލަ (  ދަޢުލަތުގެ އުވައިލައިފައިވާ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެބ)
ޖަމާއަތެއްގައި  ނުވަތަ  ވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާއިވާ ޤައުމީ ނު ނުވަތަ އުވައިލައިފަ ، އިދާރާއެއްގައި

ހާއި ދުވަސް އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަ ،މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ
ދާކޮށްފައިވީ ޒީފާ އަ އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަ

ރޫޓްމަންޓް ރެކް ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ލިބެންނެތް ނަމަ، 
 .ފޯމް"ޗެކް ރެފަރެންސް އަންގައިދޭ ތަޖުރިބާ ތަންތަނުގެ  "އުވާލާފައިވާ ގައިވާ 8އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު 

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު 
 ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައްތައް:

 މީހުން  މަޤާމުތަކަށް  ސްގެމެޓްރިކް ޖޮބް ޓީޗަރުންގެ  ސްކޫލް ސ ކަންތައްތައް ބެލޭނެ ހޮވުމަށް  ފަރާތެއް  ޤާބިލު އެންމެ ވަޒީފާއަށް މި 
 ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 2022 އުޞޫލުތައް މިންގަނޑުތަކާއި އައްޔަންކުރުމުގެ ހޮވުމާއި

 
 ހިމަނާފައިވާ ބައިތަކުގެ ކްރައިޓީރިއާ ޓޭބަލް މިތަނުގައި ވަކިން ހިމެނިދާނެއެވެ. އަދި ކްރައިޓީރިއާގައި އިދާރާއިން ބޭނުންނަމަ، )

  ބައިގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.(، އެ ކަން މި އިތުރުން އެހެން ބައެއް ހިމަނާނަމަ 

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 
 ސުންގަޑި:

( އަށެވެ. ވަޒީފާއަށް ނީ )ތާރީޚު( ގެ )ަގޑި( ގެ ކުރިން، )އިދާރާގެ ނަންމަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ަތކެތި ހުށަހަޅާ
 ސް( މެދުވެރިކޮށް ވެސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. މެއިލް އެޑްރެ-މެއިލް )އީ-އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީ

އެ ކަނޑައަޅާ ، މަނައަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި 
 ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. 

 

 ކުރުން:ޝޯޓްލިސްޓު 

 

ޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ވަ ،މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި
 ކުރެވޭނެއެވެ. ލިބޭފަރާތްތައް ޯޝްޓލިސްޓުޕޮއިންޓު ތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަިތން ފަރާތް
 

އެސެސްމަންޓް އަދި 
ވިއު ރއިންޓަ 

ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނަ )
ވެސް  އެ ބައި، ނަމަ

އޮންނާނެ   ހިމެނުން(
 ތަނާއި، މުއްދަތު:

ވެސް  އެ ބައި ،)ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނަ ަނމަ އަދި އެސެސްމަންޓް މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭްއވޭ އިންޓަވިއު
 ( އާ ދެމެދު، )އިންަޓވިއު އޮންނާނެ ތަން( ގައެވެ. ( އާއި )ތާރީޚު)ތާރީޚު ހިމެނުން(  އޮންާނނީ،
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15 ގެ 11 2022 އުޞޫލުތައް މިންގަނޑުތަކާއި އައްޔަންކުރުމުގެ ހޮވުމާއި ހުންމީ ސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ މަޤާމުތަކަށް   ޞަފްޙާ

ކުރިމަތިލީ "ވަޒީފާއަށް 
 ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު 

 A2ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް )
 (" އާންމުކުރުން ޝީޓު 

ލިބުުނ  ޕޮއިންޓުްށ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަ 3 ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަްނދު ނޫން އިންޓަވިއު
ންމުކުރެވޭނެއެވެ. (" ާއންމުކޮށް ފެންާނނެހެން މި އިދާާރގައި އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްގައި އާޝީޓު A2ގޮތުގެ ޝީޓް )

ދުވަހުން  ކުރާންމުއާ ޝީޓު A2ތްނަމަ ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮ ޕޮއިންޓުވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަްށ 
 ވެ.ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެ 3ންދު ނޫން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަ

 ސް( އަށެވެ. މެއިލް އެޑްރެ-މެއިލް ކުރާނީ )އީ-އަށެވެ. އީ )ފޯނު ނަްނބަރު(މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 

ގުޅުންހުރި   އުޫޞލާއަދި އެ އުޞޫލުތައް މިންގަނޑުތަކާއި އައްޔަންކުރުމުގެ ހޮވުާމއި މީހުން މަޤާމުތަކަށް މެޓްރިްކސްގެ ޖޮބް ޓީޗަރުންގެ ސްކޫލް
 ލިެބން ންއި )https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/74( އިޓުންލިޔުންތައް ސިވިްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސަ އެންމެހައި

 ހުންނާނެއެވެ. 
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15 ގެ 12 2022 އުޞޫލުތައް މިންގަނޑުތަކާއި އައްޔަންކުރުމުގެ ހޮވުމާއި ހުންމީ ސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ މަޤާމުތަކަށް   ޞަފްޙާ

 އެސެސްމަންޓް ސްކޯ ޝީޓް  ޓީޗަރުންގެ  ސްކޫލް  - 2ޖަދުވަލު 

 ސްކޯޝީޓް އެސެސްމަންޓް
 ޓީޗަރުން()ސްކޫލް 

 .ވާނެއެވެ ސޮއިކުރަން ފާހަގަކޮށް  ގެނައިކަން ލެއްބަދަ  އެ ދިމާލުގައި އެ ގެނައުމަށްފަހު ބަދަލެއް އެ ،ނަމަބޭނުން  ގެންނަން ބަދަލެއް  އެއްވެސް  އަޅާށެވެ. ބޮޅު  ގަލަމުން އަދަދުގައި ފާހަގަކުރާ ސްކޭލްއިން ޕޮއިންޓު

ޕޮއިންޓަށްވުރެ އިތުރު  200ުޖުމަލ ، ރާތައް ދާއިސްކޯޝީޓުގެ ޕޮއިންޓުދެވޭ އެސެސްމަންޓްވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ހުރިހާ ފަރާތްތައް ތިރީގައިވާ ދާއިރާތަކުން އެސެސްކުރަންވާނެއެވެ. އިދާރާއިން ބޭނުންނަމަ، 
   ނުވާގޮތަށް، މަޤާމުގެ މަސްއޫލިޔަތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.

 

 އެދިފައިވާ މަޤާމު: ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަން: 

  :އައި.ޑީ ކާޑް ނަންބަރު

 

 ވެފައިވާ މިންވަރު ތައްޔާރު  ލާވަޅަށްފި 
 5 4 3 2 1 0 ެއއްޮގތަށް ލެސަންޕްލޭން ަތއްާޔރުކޮށްފަިއވާ ގޮތް  ސްކީމާ

 5 4 3 2 1 0 މަޤްަޞދު/ ލާނިްނގ އިންެޓންޝަން ޢިާބރާތްކޮށްފަިއވާ ގޮތް 
 5 4 3 2 1 0 މަިއގަނޑު ޤާބިިލއްޔަތުތައް ިހމަނާަފއިާވ ގޮތް

 5 4 3 2 1 0 ހިަމނާފަިއވާ ގޮތް ތަފްޞީލުކޮށް  އުނގެނުާމއި އުނގަްނނަިއދިުނމުގެ އެަކީށގެްނވާ ގޮތްަތއް
 5 4 3 2 1 0 އް ހިަމނާފަިއވާ ގޮތް ަބިއވެިރވެޭވގޮތަްށ، ކިޔަވަިއދިުނުމގެ އުސޫލުތަ  ތަފާތު ފެންވަުރގެ ަދރިަވރުންަނށް ފިލާަވޅުަގއި

 އަދި ސަކްސެސް ކްރައިޓީރިއާ  ޙާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ މައިގަނޑު ކަންތައްތައް  ފިލާވަޅުން 
 5 4 3 2 1 0  އިންޓެންޝަން ދަިރވަރުްނނާ ހިްއސާކުރުން މަޤުަޞދު/ލާިނންގ

 5 4 3 2 1 0 ސަކްެސސް ކްރައިީޓރިއާ ަދިރވަރުްނނާ ހިއްސާުކރި ގޮތް 
 5 4 3 2 1 0 މަިއގަނޑު ޤާބިިލއްޔަތުތައް ދަިރވަުރންާނ ހިއްސާކުރި ގޮތް 

 އުނގަންނައިދިނުން  އުނގެނުމާއި 
 5 4 3 2 1 0 ނަުފސަށް އިުތާބރު އޮތުން  ަމްއޗަށް ބިނާކޮށް ައމިއްލަިރސްގެ ހުަނާރއި މަޢުލޫމާުތގެ މުަދއ

 5 4 3 2 1 0   ަޝުއގުެވރިކުުރމުގެ ޤާބިލުކަްނހުރުންދަިރވަރް
 މާުތގެ އަލީަގއި ިފލާވަޅުދަިރވަރުްނނަްށ އެނގިަފިއވާ މަޢުލޫދަިރވަިރންނަށް ަމއުލޫމާތު އެގިަފހުރީ ިކހާ މިންަވރަކަށްތޯ ބަލައި 

 ގެްނދިޔުން 
0 1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 0 ފިލާވަޅު ެގންދިުޔން  ުނވަތަ ާއްއމު ދިިރއުުޅުމގެ މިސާލު ޭބނުންކޮްށގެން އާްއމު ދިިރުއޅުމާ ުގޭޅގޮތަށް

 5 4 3 2 1 0 ގެްނދިޔުން  ތަފާތު ފެންވަުރގެ ަދރިަވރުންަނށް ބަިއެވރިެވވޭނެެހން ފިލާވަޅު
 5 4 3 2 1 0 ކިޔަވަިއދިުނމުަގއި ަދރިަވރުން ަބިއވެރިުކރުން 

 5 4 3 2 1 0 ރު އަދި ަދިރވަރުްނގެ ހިޔާލުތަްށ ބަލާގަންނަ ިމންވަ  ދަިރވަުރންނަށް ޚިޔާލު ފާޅުުކރުމަށް ހިްތވަުރދިނުން

 5 4 3 2 1 0 ދަިރވަުރންނަށް ައމިއްަލއަށް ކަންކަން ިނންމުމަށް ުފރުސަުތދިނުން 
  ކުރިޔަށްގެންދާގޮތް ވަޅު ފިލާ

 5 4 3 2 1 0 ން ތަުރހީުބދިނު ތަފާތު ާހލަތްތަކުގައި ތަފާތު ލަފުޒުަތއް ބޭނުންކޮްށގެން ،މަަސއްކަތަށް ދަިރވަުރން ކުރާ 
 5 4 3 2 1 0 އުނގެނުާމއި އުނގަްނނަިއދިުނމުަގއި ައިއ ސީ ޓީ ބޭނުންކުރުން 

 5 4 3 2 1 0  ފިލާވަޅާ ުގޅޭ ުއނެގނުުމގެ އެހީ ޭބނުްނކުރުން
 5 4 3 2 1 0 ގެްނދިޔުން މަޤުަޞދާ ުގޭޅގޮތަށް ފިލާަވޅު 

 މެނޭޖްކުރެވޭ މިންވަރު ކުލާސް 
 5 4 3 2 1 0 މުަދއްިރސެްއގެ ޮގތުަގއި ަދރިަވރުން ބަަލއިގަުތން  ،މުަދއްިރސް

 5 4 3 2 1 0  ކުލާހުގައި ހިނގި ކަންކަން ުމދަްއރިަސްށ އެނގުން
 5 4 3 2 1 0  ކުލާހުގެ ަޤވާޢިާދއި ުއސޫލުތައް ތަންފީުޒކުރުން

 5 4 3 2 1 0 ަދިރވަރުްނނާއި ޤުރޫޕުތަކަށް ަސމާލުކަންދިުނން  ވަކިވަކި
 5 4 3 2 1 0 ވަގުުތގެ ޭބނުންކުުރން 

 ކްލާސްރޫމް ޑެލިވަރީ ނުވަތަ މުޢާމަލާތުކުރާގޮތް 
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15 ގެ 13 2022 ުއޞޫލުތައް މިްނގަނޑުތަާކއި ައއްޔަންުކރުުމގެ ޮހވުާމއި ހުންމީ ސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ ޮޖބް މެްޓރިކްްސގެ މަާޤމުތަކަށް   ޞަފްޙާ

 5 4 3 2 1 0 ވާހަކަ ެދއްކުުމގެ ފުލުއެްނސީ 
 5 4 3 2 1 0 ދަިރވަުރންނަށް ފިލާަވޅު ިއގޭނެފަދަ ބަުހރުވަ ޭބނުންންުކރުން 

 5 4 3 2 1 0 ފިލާވަުޅގައި ިހމެނޭ ަމއިަގނޑު ަބސްތަްށ ކިޔާދޭންިއގޭ މިްނވަރު 
 ދަރިވަރުން އުގެނިފައިވާ މިންވަރު 
 5 4 3 2 1 0  ތަފާތު ފެންވަުރގެ ުސވާލުކުރުން

 5 4 3 2 1 0 ެގންދިަޔގޮްތ(ޔަށް ދަިރވަުރންނަށް ާޙޞިލްވާ ިމންަވރު ވަޒަންުކރަުމން ކުރި) ބޭނުންކުިރ ގޮތް" އެސެސްމެންޓް ފޯ ލާނިްނގް"
 5 4 3 2 1 0 ފިލާވަުޅގެ ަމޤުޞަދު ޙާޞިުލވި މިްނވަުރ ބެލި ގޮތް 

 ނިންމުން ފިލާވަޅުގެ 
 5 4 3 2 1 0 ނިންމުެމއް ެގނެސްަފއިުވން  ފިލާވަުޅގެ މުހިްނމު ޕޮއިންޓްަތއް ޚުލާަޞކޮށް

  ޖުމުލަ 
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15 ގެ 14 2022 އުޞޫލުތައް މިންގަނޑުތަކާއި އައްޔަންކުރުމުގެ ހޮވުމާއި ހުންމީ ސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ މަޤާމުތަކަށް   ޞަފްޙާ

 ސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ އިންޓަރވިއު ސްކޯ ޝީޓު   – 3ޖަދުވަލު 
 

 އިންޓަރވިއުގެ ސްކޯޝީޓް
 ޓީޗަރުން(ސްކޫލް )

 .ވާނެއެވެ ސޮއިކުރަން ފާހަގަކޮށް  ގެނައިކަން ލެއްބަދަ  އެ ދިމާލުގައި އެ ގެނައުމަށްފަހު ބަދަލެއް އެ ،ނަމަބޭނުން  ގެންނަން ބަދަލެއް  އެއްވެސް  އަޅާށެވެ. ބޮޅު  ގަލަމުން އަދަދުގައި ފާހަގަކުރާ ސްކޭލްއިން ޕޮއިންޓު
 

 ޤާމުގެ ޕޮއިންޓަށްވުރެ އިތުރު ނުވާގޮތަށް، މަ 100 ޖުމުލަ ، ރާތައްޝީޓުގެ ޕޮއިންޓުދެވޭ ދާއިވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ހުރިހާ ފަރާތްތައް ތިރީގައިވާ ދާއިރާތަކުން އެސެސްކުރަންވާނެއެވެ. އިދާރާއިން ބޭނުންނަމަ، އިންޓަރވިއު ސްކޯ
   މަސްއޫލިޔަތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.

 

 އެދިފައިވާ މަޤާމު: ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަން: 

  އައި.ޑީ ކާޑް ނަންބަރު 

  

 5 4 3 2 1 0 ވަޒީާފގައި އަދާުކރަންޖެހޭ ދަުއރު އެނިގފައިުވން 

 5 4 3 2 1 0 ައދާކުުރމަށް ޭބނުންވާ ހުަނރު ލިބިަފއިވާ ިމންަވރު މަާޤމުގެ ަމްސއޫލިއްޔަތު 

 5 4 3 2 1 0 ރޭވުްނތެރިކަާމއެކީ ަމސައްކަތްުކރުުމގެ ާޤބިލުކަން ހުރި މިްނަވރު 

 5 4 3 2 1 0 ކިޔަވަިއދިުނމުގެ ފެްނވަރު މަތިކުުރމުގެ ޤާބިލުކަން ުހރި މިްނވަރު 

 5 4 3 2 1 0 ާޤބިލުކަން ހުރި މިްނވަރު އައު ަމސައްަކތްތައް ަދސްކުުރުމގެ 

 5 4 3 2 1 0 ޗޭންޖް އެްކސެޕްޓެންސް ައދި ޓެކްނޮލޮީޖއަށް އަހުުލވެރިަފއިވާ މިްނވަރު 

 5 4 3 2 1 0 ަވރު އެހެން މީުހންނަށް ަބރޯާސނުވެ އަިމއްލައަށް މަަސއްކަތްކުުރުމގެ ާޤބިލުކަން ހުިރ މިން

 5 4 3 2 1 0 ޤާބިލުކަން ހުރި މިްނވަރު މަްއސަލަތައް ަޙއްލުކުުރމުގެ 

 5 4 3 2 1 0 މާްއދާގެ ކޮންޓެންޓް ނޮލެޖް ުހރި މިްނަވރު 

ޤާބިލުކަން ުހރި  ކުލާހުގައި ަދިރވަރުްނގެ ުއޅުން އަދި ާޙއްޞަ އެީހއަށް ޭބނުްނވާ ކުދިން ދެެނަގތުމުގެ
 މިންަވރު 

0 1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 0 ކިޔަވަިއދިުނމުަގއި ބޭުނންކުެރވޭނެ ތަފާުތ އެކި އުކުޅުަތއް އެނގިަފއިވާ ިމންަވރު 

 5 4 3 2 1 0 ަވރު ސްކޫލަށް އެންމެ ަފއިދާުހރި ގޮުތަގއި ަމސައްކަތްުކރާނެ ގޮތަކީ ކޮަބއިކަން އެނޭގ މިން

 5 4 3 2 1 0 ނޭޝަނަލް ކަރިކިއުަލމް އަށް ައހުލުެވިރފައިވާ ިމންަވރު 

ންޓެންޓް ޑެލިވަރ މީިޑއަމް އޮފް އިްނސްޓްރަކްަޝން އަށް ކޮ ކިޔަވަިއދޭ ާމއްދާ ޑެިލވަރުކރުމަށް ޭބުނންވާ

 ކުރުުމގެ ާޤބިލުކަން ހުރި މިްނަވރު 

0 1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 0 އިިގރޭސި އަދި ިދވެހި ބަހުން މުާޢމަލާުތކުރުުމގެ ާޤބިލުކަން ހުރި މިްނަވރު 

 5 4 3 2 1 0 މަަސއްކަތާ ުގޅުންުހރި ޤާނޫުނތަކާއި ަޤާވއިދުތަކަށް އަހުލުެވރިފަިއވާ މިްނަވރު 

  ޖުމުލަ 

 މި މަޤާމަށް ކެންޑިޑޭޓް އެކަށީގެންވާ މިންވަރާމެދު ޕެނަލިސްޓު ދެކޭގޮތް: 

 

 

  

 
 ތާރީޚު: ސޮއި: އިންޓަރވިއު ކުރި ފަރާތުގެ ނަން:

A1  
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15 ގެ 15 2022 ުއޞޫލުތައް މިްނގަނޑުތަާކއި ައއްޔަންުކރުުމގެ ޮހވުާމއި ހުންމީ ސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ ޮޖބް މެްޓރިކްްސގެ މަާޤމުތަކަށް   ޞަފްޙާ

 

  ީޝޓު ލިބުުނގޮތުގެ ޕޮއިންޓު  ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިލި ވަޒީާފއަށް ޓީޗަރުްނގެ ސްކޫލް -  4ޖަދުވަލު 
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ނޯޓް: މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް A2 ޝީޓުން މުޅިއެކު ޖުމުލަ 50 ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބެންވާނެއެވެ.

ޝީޓު ފުރިހަމަކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން:                                    މަޤާމު:                                       ތާރީޚު:                     ސޮއި:

ޝީޓު ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން:                                    މަޤާމު:                                       ތާރީޚު:                     ސޮއި:

ޓީޗަރުންގެ މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު 

އަސާސީ ޝަރުޠު:

އަސާސީ މުސާރަ:މަޤާމުގެ ނަން:

މުއްދަތުހަމަވާ ތާރީޚު: އިޢުލާނު ނަންބަރު:
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