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 .ފަންނެވެ ހިމެނޭ  މުވައްޒަފުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތު ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދަރިވަރުންނަށް ސްޓޭޖެއްގެ ކީ ހުރިހާ ޙާސިލްވާގޮތަށް، ލަނޑުދަނޑިތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަންހަޖުގައި ޤައުމީ ޓީޗަރުންނަކީ ސްކޫލް

 

:މެއް ނަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ނަމުގެ މަގާމުގެ   :މަގާމުގެ އަސާސީ މުސާރަ  -/15,416ރ  

 5 ރޭންކް  ޓީޗަރ،  
   

ވަނަ ހަރުފަތް  3 ވަނަ ހަރުފަތް  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 
2330, 2341, 2342, 2351, 

2352, 2353, 2354 

3ގިންތި  -/195ރ -/7,194ރ -/8,273ރ -/9,352ރ  
 .ލިބިފައިވުން ލައިސަންސް ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދޫކުރާ ބޯޑުން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޓީޗަރސް

ބޭނުންވާ  މަގާމަށް ޢައްޔަންކުރާއިރު
ފުރިހަމަކުރުން ލާޒިމު  ލައިސަންސްތަކާއި 

 ތަމްރީނުތައް 
 

 ސަނަދުގެ  ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާއިން ިކޔަވައިދިނުމުގެ/ތަޢުލީމީ ޙާޞިލުކޮްށފައިވުމާއެކު، ޑިގްރީއެއް ބެޗްލާރސް ގެ 8 ނުވަތަ 7 ލެވެލް އޮނިގަނޑު ސަނަދުގެ  ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދާއިރާއިން ކިޔަވައިދިނުމުގެ .1
 .ޚިދުމަތްކޮށްފައިވުން އަހަރު 6 މަޤާމުގައި ގެ 4 ރޭންކް ޓީޗަރ، ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، ސަނަދެއް ގެ 9 ލެވެލް  އޮނިގަނޑު

 ނުވަތަ؛
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދާއިރާއިން  ކިަޔވައިދިނުމުގެ ޙާޞިލުކޮށްފައިވުމާއެކު، ޑިގްރީއެއް ބެޗްލާރސް ގެ 8 ނުވަތަ 7 ލެވެލް  އޮނިގަނޑު ސަނަދުގެ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާއަކުން ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ މާއްދާއަށް ކިޔަވައިދޭ .2

 ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، ސަނަދެއް  ގެ  9 ލެވެލް އޮނިގަނޑު  ސަނަދުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދާއިރާއިން ތަޢުލީމީ ޙާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، ސަނަދެއް މަތީ އެއަށްވުރެ ނުވަތަ 5 ލެވެލް  އޮނިގަނޑު ސަނަދުގެ  ޤައުމީ
 .ޚިދުމަތްކޮށްފައިވުން އަހަރު 6 މަޤާމުގައި ގެ 4 ޓީޗަރ،ރޭންކް
 ނުވަތަ؛

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދާއިރާއިން  ކިަޔވައިދިނުމުގެ ޙާޞިލުކޮށްފައިވުމާއެކު، ޑިގްރީއެއް ބެޗްލާރސް ގެ 8 ނުވަތަ 7 ލެވެލް  އޮނިގަނޑު ސަނަދުގެ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާއަކުން ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ މާއްދާއަށް ކިޔަވައިދޭ .3
 .ޚިދުމަތްކޮށްފައިވުން އަހަރު 6 މަޤާމުގައި ގެ 4 ޓީޗަރ،ޭރންކް ކޮށްފައިވުމާއެކު،ހާސިލް ސަނަދެއް ގެ 9 ލެވެލް އޮނިގަނޑު ސަނަދުގެ  ޤައުމީ

 ނުވަތަ؛
 ސަނަދުގެ  ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާއިން ކިޔަވައިދިނުމުގެ/ަތޢުލީމީ ޙާިޞލުޮކށްފައިވުމާއި، ޑިގްރީއެއް ބެޗްލާރސް ގެ 8 ނުވަތަ 7 ލެވެލް އޮނިގަނޑު ސަނަދުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާއިން ކިޔަވައިދިނުމުގެ .4

 .ޚިދުމަތްކޮށްފައިވުން އަހަރު 6 މަޤާމުގައި ގެ 4 ޗަރ،ރޭންކްޓީ ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއި، ސަނަދެއް ގެ 10 ލެވެލް  އޮނިގަނޑު
 ނުވަތަ؛

 ތަޖުރިބާ  މަސައްކަތު  ފެންވަރާއި  ތައުލީމީ 

ހަމަކުރެވުނު ތާރީޚް: އަދާ  2022 މޭ 1   
ޓީޗަރުން  ސްކޫލް    

އޮފް ފިނޭންސް  މިނިސްޓްރީ   
 ދިވެހިރާއްޖެ 
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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދާއިރާއިން ކިޔަަވއިދިނުމުގެ ޙާޞިލުކޮށްފައިވުމާއި، ޑިގްރީއެއް ބެޗްލާރސް ގެ 8 ނުވަތަ 7 ލެވެލް އޮނިގަނޑު ސަނަދުގެ ޤައުމީ ގެދިވެހިރާއްޖޭ ާދއިރާއަކުން ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ މާއްދާއަށް ކިޔަވައިދޭ .5
 ސަނަދެއް ގެ  10 ލެވެލް އޮނިގަނޑު  ސަނަދުގެ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދާއިރާއިން ކިޔަވައިދިނުމުގެ/ަތޢުލީމީ ޙާސިލްކޮށްފައިވުމާއި، ސަނަދެއް  ތީމަ އެއަށްވުރެ ނުވަތަ 5 ލެވެލް އޮނިގަނޑު  ސަނަދުގެ  ޤައުމީ

 .ޚިދުމަތްކޮށްފައިވުން އަހަރު 6 މަޤާމުގައި ގެ 4 ޓީޗަރ،ރޭންކް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއި،

 ދާއިރާ ކިޔަވައިދިނުމުގެ
 (އެޑިއުކޭޝަން ނީޑް ސްޕެޝަލް) ޓީޗިންގ ،(ސްޕެޝަލައިޒްވެފައިވާ މާއްދާއިން  ކިޔަވައިދޭ – ސެކަންޑަރީ ހަޔަރ/ސެކަންޑަރީ/ޕްރައިމަރީ) ޓީޗިންގ ،(ޕްރައިމަރީ) ޓީޗިންގ ،( ސްކޫލް ޕްރީ) ޓީޗިންގ
  

 ޚާއްސަ މާއްދާއަށް ކިޔަވައިދޭ އޮންނަންޖެހޭތީ، ސަނަދެއް  މަތީގެ އަކަށްވުރެ 5 ލެވެލް އޮނިގަނޑު  ސަނަދުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާއިން  ދިނުމުގެ ކިޔަވައި ފަރާތަކުން ކޮންމެ ކުރައްވާ އަދާ ޒިންމާ  ޓީޗަރެއްގެ :ނޯޓު 
 ުފރިހަމަ ސެޓްފިކެޓެއް ޓީޗިންގ ޖެނެރަލްޓީޗިންގ ދާއިރާެގ  މަތިން އަކަށްވުރެ 5 ލެވެލް  އޮނިގަނޑު ސަނަދުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަާރތްތަކުން، ކުރައްވާފައިވާ ާހސިލު ތަޢުލީމު މަތީ ދާއިރާއިން ކުރެވިފައިވާ

 .ކުރެވޭނެއެވެ ބޭނުން ބެލުމުގައި އޮތްކަމަށް ސަނަދެއް ދާއިރާގެ ދިނުމުގެ ކިޔަވައި ސެޓްފިކެޓް އެ ކުރައްވާފައިވާނަމަ،

 ދާއިރާ ޙާއްސަކުރެވިފައިވާ މާއްދާއަށް ކިޔަވައިދޭ

 މާއްދާއެއް  ކަނޑައަޅާފައިވާ މަންހަޖުގައި ޤައުމީ ދިނުމަށް ކިޔަވައި ސްކޫލްގައި

 ދާއިރާ  ތަޢުލީމީ

 ލީޑަރޝިޕް، ސްކޫލް މެނޭޖްމަންޓް، ސްކޫލް އެންޓަރޕްރިނިއޮރޝިޕް، އެޑިޔުކޭޝަން އެޑިޔުކޭޝަން، އިން  ލީޑަރޝިޕް މެނޭޖްމަންޓް، އެޑިޔުކޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް، އެންޑް ލީޑަރޝިޕް އިން އެޑިޔުކޭޝަން އެޑިޔުކޭޝަން،
 ސައިކޮލޮޖީ އެޑިޔުކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން، ޑިޖިޓަލް އެންޑް ލީޑަރޝިޕް އެޑިޔުކޭޝަން، އިންކްލޫސިވް

 ދާއިރާތައް  ތައުލީމީ  ގުޅޭ  މަސައްކަތާއި  މަގާމުގެ
ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން އެ އިދާރާއެއްގެ މި )

 ނުވަތަ ދާއިރާތަކެއް  މަގާމަކާގުޅޭ ދާއިރާއެއް 
 (ރުން ތިޔާރުކުޚް އި

 . ބެލެހެއްޓުން ހިންގައި ރާވައި ޕްރޮގްރާމްތައް މެްނޓޮރިންގ ފަރާްތތަކަށް ދަސްކުރާ މުދައްރިސްކަން .1
 . ބެލެހެއްޓުން ހިންގައި  ރާވައި ޕްރޮގްރާމްތައް އިންޑަކްޝަން ޓީޗަރުންނަށް ވަޒީފާއާގުޅޭ އަލަށް .2
 . ފޯރުޮކްށދިނުން އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ މާހައުލުގައި ދިނުމުގެ ކިޔަވައި ޓީޗަރުންނަށް ފަންތީގެ އެކި .3
 . ފޯރުޮކށްދިނުން މަޝްވަރާ ލަފަޔާއި ބޭނުންވާ ފަާރތްަތކަށް އެކިއެކި ގޮތުން ކުރިއެރުވުމުގެ ފަންނު ގެ ޓީޗިންގ .4
 . ދިނުން އެއްބާރުލުން އެހީތެރިކަމާއި ބޭނުންވާ ފަރާްތތަަކށް ކުރާ ދިރާސާތައް އާގުޅޭ ޓީޗިންގ .5
 . ކުުރން މަސައްކަތްތައް އެންމެހައި ކުރަންޖެހޭ ކިޔަވައިދިނުމަށް  ކިޔަވައިދިނުމާއި ބޭރުގައި ކުލާހުން ކުލާހުގައާއި ޙާސިލްވާގޮތަށް ލަނޑުދަނޑިތައް އިވާކަނޑައަޅާފަ މަންހަޖުގައި ޤައުމީ .6
 ހަރަކާްތތައް އިތުރު އަދި މާހައުލު ކްލާްސރޫމްގެ ޕްލޭންތަކާއި ލެސަން ބޭނުންކުރާ ިކޔަވައިދިނުމުގައި ވާނޭގޮަތށް ޙާޞިލު ތައް" ކޮމްޕިޓެންސީ ކީ" ކަނޑައަޅާފައިވާ ބޭނުންވާކަމަށް ދަރިވަރުންނަށް މަންހަޖުގައި ޤައުމީ .7

 .ރޭވުން
 . ކުރުން އެޑްމިނިސްޓަރ ޓެސްޓްތައް ތައްާޔރުކުރުމާއި ޕޭޕަރު ޓެސްޓްަތކުގެ އެކިއެކި ތަފާތު ބާއްވާ ދަރިވަރުންނަށް ބެލެހެއްޓުމާއި މަސައްކަތްތައް ޕްރެކްޓިަކލް ކުރުވާ ދަރިވަރުންލައްވާ .8
 ވަޒަންކުރުމަށް ކުރިއެރުން ނުވަތަ މިންވަރު ޙާސިލްވި ދަރިވަރުންނަށް މިނޫންވެސް  އަދި  ޕޭޕަރު ޓެސްޓް ޓާމް ޕޭޕަރުތަކާއި، ޓެސްޓް ޔުނިޓް  ޕޭޕަރ، އެސެސްމަންޓް ފޮތްަތކާއި ދަރިވަރުންގެ ގުޅޭގޮތުން މާއްދާއާ ކިޔަވައިދޭ .9

 . މާކުކުރުން ޕޭޕަރުތައް ޓެސްޓްތަކުގެ ބާއްވާ
 . ބެލެހެއްޓުން ރެކޯޑްތައް ކުރިއެރުުމގެ މިންވަރާއި ޙާސިލްކުރާ ދަރިވަރުން .10
 . ކުރުން ހިއްސާ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާނެ ފަރާްތތަަކށް ދާއިރާގެ ތަޢުލީމީ ވެރިންނާއި ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިންނާއި، ގޮތުން ކުރިއެރުމާބެހޭ ދަރިވަރުންގެ .11

 (ސެން) 5 ރޭންކް ޓީޗަރ،
 . ބެލެހެއްޓުން ހިންގައި ރާަވއި ޕްރޮގްރާމްތައް މެންޓޮރިންގ ފަރާތްަތކަށް ދަސްކުރާ މުދައްރިސްކަން ދާއިރާއިން މި .1
 . ބެލެހެއްޓުން ހިންގައި ރާވައި ޕްރޮގްރާމްތައް އިންޑަކްޝަން ޓީޗަރުންނަށް ވަޒީފާއާގުޅޭ އަލަށް ދާއިރާއަށް މި .2
 . ފޯރުކޮށްދިނުން އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ މާހައުލުގައި ދިނުމުގެ  ކިޔަވައި ޓީޗަރުންނަށް ފަންތީގެ އެކި ދާއިރާގެ މި .3
 . ފޯރުޮކށްދިނުން މަޝްވަރާ ލަފަޔާއި ބޭނުންވާ ފަރާްތތަަކށް އެކިއެކި ގޮތުން ކުރިއެރުވުމުގެ ފަންނު ގެ  ޓީޗިންގ ދާއިރާގެ މި .4
 . ދިނުން އެއްބާރުލުން އެހީތެރިކަމާއި ބޭނުންވާ ފަރާްތތަަކށް ކުރާ ދިރާސާތައް އާގުޅޭ  ޓީޗިންގ ދާއިރާގެ މި .5

މިއީ މި )ނޯޓް:  މަސައްކަތްތައް  މައިގަޑު  މަގާމުގެ 
ޖޮބް މެޓްރިކްސްގައި މި ރޭންކުގެ މަގާމަކަށް 
ކަނޑައެޅިދާނެ މަސައްކަތްތަކުގެ މިސާލެކެވެ. 
މަގާމު ނިސްބަތްވާ އިދާރާއެއްގެ މެންޑޭޓަށް 
ރިޢާޔަތްކޮށް މަސައްކަތްތަކުގެ ލިސްޓަށް 

 އުނިއިތުރު ގެންނާނީ އެ އިދާރާއަކުންނެވެ.(
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 .ތައްޔާުރކުރުން ފިލާވަޅުތައް ގުޅޭގޮތަށް އެކުދިންނާ ދެނެގަނެ، ދާއިރާތައް ބޭނުންވާ  އެހީއަށް ޚާއްސަ ދަރިވަރުން .6
 .ކިޔަަވއިދިނުން ފަހުމްވާގޮތަށް ދަރިވަރަށް އެ މިންވަރުބަލައި، ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ދަރިވަރުގެ .7
 .ގާއިމްކުރުން މާހައުލެއް ރައްކާތެރި އޯގާތެިރ، ފަސޭހަ، ކިޔެވުމަށް ވަރުންނަށްދަރި .8
 .މާުކކުރުން ފޮތްތައް ދަރިވަރުންގެ އެސެސްމެންޓްތަކާއި ދެވޭ ދަރިވަރުންނަށް .9

 .ބެލެހެއްޓުން ރައްކާެތރިކަން ދަރިވަރުންގެ އަޚްލާގާއި، ދަރިވަރުންގެ ބޭރުގައި ކުލާހުން ކުލާހާއި .10
 .މަޝްވަރާުކުރން ފަރާތްތަކާ ހޯދަންޖެހޭ މަޝްވަރާ ގުޅޭގޮތުން، ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ ދަރިވަރުގެ .11
 .ދިނުން މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާ އިސްފަރާްތތަަކށް ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިާޔއަށާއި ގުޅޭގޮތުން ކިޔެވުމާއި ދަރިވަރުގެ .12
 .ގެންދިއުން ކުރަމުން ރެކޯޑް ކުރިއެރުން ދަިރވަރުގެ މަޝްވަރާކޮށް، ޓީޗަރުންނާ ދަރިވަރުންގެ އެ ކިޔަވާިއރު ކުލާސްތަކުގައި އެފަދަ ދަިރވަރުން ޙާލަތުގެ ކިޔެވޭފަދަ ކުލާހެއްގައި ޢާއްމު .13
 .އެހީތެރިވުން ސްކޫލަށް ހިންގުމުގައި ކަންތައްތައް ގުޅުންހުރި ކިޔަވައިދިނުމާ  ހިންގާ، ބޭރުގައި ކުލާހުން .14



4 
 

:މެއް ނަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ  ނަމުގެ  މަގާމުގެ   :މަގާމުގެ އަސާސީ މުސާރަ  -/13,822ރ  

 4 ރޭންކް  ޓީޗަރ،  
   

ވަނަ ހަރުފަތް  3 ވަނަ ހަރުފަތް  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 
2330, 2341, 2342, 2351, 

2352, 2353, 2354 

3ގިންތި  -/175ރ -/6,451ރ -/7,419ރ -/8,387ރ  

 .ލިބިފައިވުން ލައިސަންސް ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދޫކުރާ ބޯޑުން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޓީޗަރސް
ބޭނުންވާ  މަގާމަށް ޢައްޔަންކުރާއިރު 

ފުރިހަމަކުރުން ލާޒިމު  ލައިސަންސްތަކާއި 
 ތަމްރީނުތައް 

 

 ދާއިރާއިން  ކިޔަވައިދިނުމުގެ/ތަޢުލީމީ ޙާޞިލުކޮށްފައިވުމާއެކު، ޑިގްރީއެއް ބެޗްލާރސް ގެ 8 ނުވަތަ 7 ލެވެލް  އޮނިގަނޑު ސަނަދުގެ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާއަކުން ޙާއްސަކުރެވިފައިވާ މާއްދާއަށް ކިޔަވައިދޭ .1
  .ޚިދުމަތްކޮށްފައިވުން އަހަރު 6 މަޤާމުގައި ގެ 3 ޓީޗަރ،ރޭންކް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، ސަނަދެއް  ގެ 9 ލެވެލް އޮނިގަނޑު ސަނަދުގެ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ
 ނުވަތަ؛

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދާއިރާއިން  ކިަޔވައިދިނުމުގެ ޙާޞިލުކޮށްފައިވުމާއެކު، ޑިގްރީއެއް ބެޗްލާރސް ގެ 8 ނުވަތަ 7 ލެވެލް  އޮނިގަނޑު ސަނަދުގެ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާއަކުން ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ މާއްދާއަށް ކިޔަވައިދޭ .2
 ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެުކ، ސަނަދެއް  ގެ  9 ލެވެލް އޮނިގަނޑު ދުގެސަނަ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދާއިރާއިން ތައުލީމީ ޙާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، ސަނަދެއް މަތީ ރެއެއަށްވު ނުވަތަ 5 ލެވެލް އޮނިގަނޑު  ސަނަދުގެ  ޤައުމީ

   .ޚިދުމަތްކޮށްފައިވުން އަހަރު 6 މަޤާމުގައި ގެ 3 ޓީޗަރ،ރޭންކް
 ނުވަތަ؛

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދާއިރާއިން  ިކަޔވައިދިނުމުގެ ޙާޞިލުކޮށްފައިވުމާއެކު، ޑިގްރީއެއް ބެޗްލާރސް ގެ  8 ނުވަތަ 7 ލެވެލް އޮނިގަނޑު ސަނަދުގެ ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާއަކުން ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ މާއްދާއަށް ކިޔަވައިދޭ .3
 .ޚިދުމަތްކޮށްފައިވުން އަހަރު 6 މަޤާމުގައި ގެ 3 ޓީޗަރ،ޭރންކް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، ސަނަދެއް ގެ 9 ލެވެލް އޮނިގަނޑު ސަނަދުގެ  ޤައުމީ
 ނުވަތަ؛  

 ސަނަދުގެ  ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާއިން ކިޔަވައިދިނުމުގެ/ަތޢުލީމީ ޙާިޞލުޮކށްފައިވުމާއި، ޑިގްރީއެއް ބެޗްލާރސް ގެ 8 ނުވަތަ 7 ލެވެލް އޮނިގަނޑު ސަނަދުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާއިން ކިޔަވައިދިނުމުގެ .4
  .ޚިދުމަތްކޮށްފައިވުން އަހަރު 6 މަޤާމުގައި ގެ 3 ޓީޗަރ،ރޭންކް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއި، ސަނަދެއް ގެ 10 ލެވެލް  އޮނިގަނޑު

 ނުވަތަ؛
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދާއިރާއިން ކިޔަަވއިދިނުމުގެ ޙާޞިލުކޮށްފައިވުމާއި، ޑިގްރީއެއް ބެޗްލާރސް ގެ 8 ނުވަތަ 7 ލެވެލް އޮނިގަނޑު ސަނަދުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާދއިރާއަކުން ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ މާއްދާއަށް ކިޔަވައިދޭ .5

 ސަނަދެއް  ގެ 10 ލެވެލް އޮނިގަނޑު ސަނަދުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާއިން ކިޔަވައިދިނުމުގެ/ތަޢުލީމީ  ޙާސިލްޮކްށފައިވުމާއި، ސަނަދެއް މަތީ އެއަށްވުރެ ނުވަތަ 5 ލެވެލް އޮނިގަނޑު ސަނަދުގެ ޤައުމީ
 .ޚިދުމަތްކޮށްފައިވުން އަހަރު 6 މަޤާމުގައި ގެ 3 ޓީޗަރ،ރޭންކް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއި،

 ތަޖުރިބާ  މަސައްކަތު  ފެންވަރާއި  ތައުލީމީ 

 ދާއިރާ ކިޔަވައިދިނުމުގެ
  (އެޑިއުކޭޝަން ނީޑް ސްޕެޝަލް) ޓީޗިންގ ،(ސްޕެޝަލައިޒްވެފައިވާ މާއްދާއިން  ކިޔަވައިދޭ – ސެކަންޑަރީ ހަޔަރ/ސެކަންޑަރީ/ޕްރައިމަރީ) ޓީޗިންގ ،(ޕްރައިމަރީ) ޓީޗިންގ ،( ސްކޫލް ޕްރީ) ޓީޗިންގ

 

  ދާއިރާތައް  ތައުލީމީ  ގުޅޭ  މަސައްކަތާއި  މަގާމުގެ
ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން އެ އިދާރާއެއްގެ މި )

 ނުވަތަ ދާއިރާތަކެއް  މަގާމަކާގުޅޭ ދާއިރާއެއް 
 (ރުން ތިޔާރުކުޚް އި



5 
 

 

 

 ޚާއްސަ މާއްދާއަށް ކިޔަވައިދޭ އޮންނަންޖެހޭތީ، ސަނަދެއް މަތީގެ އަކަށްވުރެ 5 ލެވެލް އޮނިގަނޑު ސަނަދުގެ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާއިން ދިނުމުގެ ކިޔަވައި ފަރާތަކުން ކޮންމެ ކުރައްވާ އަދާ ޒިންމާ  ޓީޗަރެއްގެ :ނޯޓު 
 ފުރިހަމަ ސެޓްފިކެޓެއް ޓީޗިންގ ޖެނެރަލްޓީޗިންގ ދާއިރާގެ  މަތިން އަކަށްވުރެ 5 ލެވެލް  އޮނިގަނޑު ސަނަދުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަާރތްަތކުން، ކުރައްވާފައިވާ ހާސިލު ތަޢުލީމު މަތީ ދާއިރާއިން ކުރެވިފައިވާ

 .ކުރެވޭނެއެވެ ބޭނުން ގައިބެލުމު އޮތްކަމަށް ސަނަދެއް ދާއިރާގެ ދިނުމުގެ ކިޔަވައި ސެޓްފިކެޓް އެ ކުރައްވާފައިވާނަމަ،

 ދާއިރާ ޙާއްސަކުރެވިފައިވާ މާއްދާއަށް ކިޔަވައިދޭ

 މާއްދާއެއް  ކަނޑައަޅާފައިވާ މަންހަޖުގައި ޤައުމީ ދިނުމަށް ކިޔަވައި ސްކޫލްގައި

 ދާއިރާ  ތަޢުލީމީ
 ލީޑަރޝިޕް، ސްކޫލް މެނޭޖްމަންޓް، ސްކޫލް އެންޓަރޕްރިނިއޮރޝިޕް، އެޑިޔުކޭޝަން އެޑިޔުކޭޝަން، އިން ލީޑަރޝިޕް މެނޭޖްމަންޓް، އެޑިޔުކޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް، އެންޑް ލީޑަރޝިޕް އިން އެޑިޔުކޭޝަން އެޑިޔުކޭޝަން،
 ސައިކޮލޮޖީ އެޑިޔުކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން، ޑިޖިޓަލް އެންޑް ލީޑަރޝިޕް އެޑިޔުކޭޝަން، އިންކްލޫސިވް

 . ހިންގުން ޕްރޮގްރާމްތައް މެްނޓޮރިންގ ފަރާްތތަކަށް ދަސްކުރާ މުދައްރިސްކަން .1
 . ހިންގުން  ޕްރޮގްރާމްތައް އިންޑަކްޝަން ޓީޗަރުންނަށް ވަޒީފާއާގުޅޭ އަލަށް .2
 . ކުުރން މަސައްކަތްތައް އެންމެހައި ކުރަންޖެހޭ ކިޔަވައިދިނުމަށް  ކިޔަވައިދިނުމާއި ބޭރުގައި ކުލާހުން ކުލާހުގައާއި ޙާސިލްވާގޮތަށް ލަނޑުދަނޑިތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަންހަޖުގައި ޤައުމީ .3
 ހަރަކާތްތައް އިތުރު އަދި މާހައުލު ކްލާސްރޫްމގެ ޕްލޭންތަކާއި ލެސަން ބޭނުންކުރާ ކިޔަވައިދިނުމުގައި ވާނޭގޮތަށް ޙާޞިލު ތައް" ކޮމްޕިޓެންސީޒް  ކީ" ކަނޑައަޅާފައިވާ ބޭނުންވާކަމަށް ދަރިވަރުންނަށް މަންހަޖުގައި  ޤައުމީ .4

 .ރޭވުން
 . ކުރުން އެޑްމިނިސްޓަރ ޓެސްޓްތައް ތައްާޔރުކުރުމާއި ޕޭޕަރު ޓެސްޓްަތކުގެ އެކިއެކި ތަފާތު ބާއްވާ ދަރިވަރުންނަށް ބެލެހެއްޓުމާއި މަސައްކަތްތައް ޕްރެކްޓިަކލް ކުރުވާ ދަރިވަރުންލައްވާ .5
 ވަޒަންކުރުމަށް  ކުރިއެރުން ނުވަތަ މިންވަރު ޙާސިލްވި ދަރިވަރުންނަށް މިނޫންވެސް  އަދި  ޕޭޕަރު ޓެސްޓް  ޓާމް ޕޭޕަރުތަކާއި، ޓެސްޓް ޔުނިޓް ޕޭޕަރ، އެސެސްމަންޓް ފޮތްަތކާއި ދަރިވަރުންގެ ގުޅޭގޮތުން  މާއްދާއާ ކިޔަވައިދޭ .6

 . މާކުކުރުން ޕޭޕަރުތައް ޓެސްޓްތަކުގެ އްވާބާ
 . ބެލެހެއްޓުން ރެކޯޑްތައް ކުރިއެރުުމގެ މިންވަރާއި ޙާސިލްކުރާ ދަރިވަރުން .7
 . ކުރުން ހިއްސާ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާނެ ފަރާްތތަަކށް ދާއިރާގެ ތަޢުލީމީ ވެރިންނާއި ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިންނާއި، ގޮތުން ކުރިއެރުމާބެހޭ ދަރިވަރުންގެ .8

 (ސެން) 4 ރޭންކް ޓީޗަރ،

 . ހިންގުން ޕްރޮގްރާމްތައް މެންޓޮރިންގ ފަރާތްަތކަށް ދަސްކުރާ މުދައްރިސްކަން ދާއިރާއިން މި .1
 . ހިންގުން ޕްރޮގްރާމްތައް އިންޑަކްޝަން ޓީޗަރުންނަށް ވަޒީފާއާގުޅޭ އަލަށް ދާއިރާއަށް މި .2
 .ތައްޔާުރކުރުން ފިލާވަޅުތައް ގުޅޭގޮތަށް އެކުދިންނާ ދެނެގަނެ، ދާއިރާތައް ބޭނުންވާ  އެހީއަށް ޚާއްސަ ދަރިވަރުން .3
 .ކިޔަަވއިދިނުން ފަހުމްވާގޮތަށް ދަރިވަރަށް އެ މިންވަރުބަލައި، ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ދަރިވަރުގެ .4
 .ގާއިމްކުރުން މާހައުލެއް ރައްކާތެރި އޯގާތެިރ، ފަސޭހަ، ކިޔެވުމަށް ދަރިވަރުންނަށް .5
 .މާުކކުރުން ފޮތްތައް ދަރިވަރުންގެ އެސެސްމެންޓްތަކާއި ދެވޭ ދަރިވަރުންނަށް .6
 .ބެލެހެއްޓުން ރައްކާެތރިކަން ދަރިވަރުންގެ އަޚްލާގާއި، ދަރިވަރުންގެ ބޭރުގައި ކުލާހުން ކުލާހާއި .7
 .މަޝްވަރާުކުރން ފަރާތްތަކާ ހޯދަންޖެހޭ މަޝްވަރާ ގުޅޭގޮތުން، ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ ދަރިވަރުގެ .8
 .ދިނުން މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާ އިސްފަރާްތތަަކށް ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިާޔއަށާއި ގުޅޭގޮތުން ކިޔެވުމާއި ދަރިވަރުގެ .9

 .ގެންދިއުން ކުރަމުން ރެކޯޑް ކުރިއެރުން ދަިރވަރުގެ މަޝްވަރާކޮށް، ޓީޗަރުންނާ ދަރިވަރުންގެ އެ ކިޔަވާިއރު ކުލާސްތަކުގައި އެފަދަ ދަިރވަރުން ޙާލަތުގެ ކިޔެވޭފަދަ ކުލާހެއްގައި ޢާއްމު .10
 .އެހީތެރިވުން ސްކޫލަށް ހިންގުމުގައި ކަންތައްތައް ގުޅުންހުރި ކިޔަވައިދިނުމާ  ހިންގާ، ބޭރުގައި ކުލާހުން .11

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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:މެއް ނަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ނަމުގެ މަގާމުގެ   :މަގާމުގެ އަސާސީ މުސާރަ  -/12,409ރ  

 3 ރޭންކް  ޓީޗަރ،  
   

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 
2330, 2341, 2342, 2351, 

2352, 2353, 2354 

3ގިންތި  -/157ރ -/5,791ރ -/6,660ރ -/7,529ރ  

 .ލިބިފައިވުން ލައިސަންސް ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދޫކުރާ ބޯޑުން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޓީޗަރސް
ބޭނުންވާ  މަގާމަށް ޢައްޔަންކުރާއިރު 

ފުރިހަމަކުރުން ލާޒިމު  ލައިސަންސްތަކާއި 
 ތަމްރީނުތައް 

 

 ސަނަދުގެ  ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާއިން ިކޔަވައިދިނުމުގެ/ތަޢުލީމީ ޙާޞިލުކޮްށފައިވުމާއެކު، ޑިގްރީއެއް ބެޗްލާރސް ގެ 8 ނުވަތަ 7 ލެވެލް އޮނިގަނޑު ސަނަދުގެ  ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދާއިރާއިން ކިޔަވައިދިނުމުގެ .1
 .މަތްކޮށްފައިވުންޚިދު  އަހަރު 4 މަޤާމުގައި ގެ 2 ޓީޗަރ،ރޭންކް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު ސަނަދެއް ގެ 9 ލެވެލް  އޮނިގަނޑު

 ނުވަތަ؛
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދާއިރާއިން  ކިަޔވައިދިނުމުގެ ޙާޞިލުކޮށްފައިވުމާއެކު، ޑިގްރީއެއް ބެޗްލާރސް ގެ 8 ނުވަތަ 7 ލެވެލް  އޮނިގަނޑު ސަނަދުގެ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާއަކުން ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ މާއްދާއަށް ކިޔަވައިދޭ .2

 ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، ސަނަދެއް ގެ 9 ލެވެލް އޮނިގަނޑު  ސަނަދުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމީ ޙާސިލްކޮށްަފއިވުމާއެކު، ސަނަދެއް މަތީ އެއަށްވުރެ ނުވަތަ 5 ލެވެލް  އޮނިގަނޑު ސަނަދުގެ  ޤައުމީ
   .ޚިދުމަތްކޮށްފައިވުން އަހަރު 4 މަޤާމުގައި ގެ 2 ޓީޗަރ،ރޭންކް
 ނުވަތަ؛

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދާއިރާއިން  ކިަޔވައިދިނުމުގެ ޙާޞިލުކޮށްފައިވުމާއެކު، ޑިގްރީއެއް ބެޗްލާރސް ގެ 8 ނުވަތަ 7 ލެވެލް  އޮނިގަނޑު ސަނަދުގެ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާއަކުން ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ މާއްދާއަށް ކިޔަވައިދޭ .3
   .ޚިދުމަތްކޮށްފައިވުން އަހަރު 4 މަޤާމުގައި ގެ 2 ޓީޗަރ،ޭރންކް ކޮށްފައިވުމާއެކު،ހާސިލް ސަނަދެއް ގެ 9 ލެވެލް އޮނިގަނޑު ސަނަދުގެ  ޤައުމީ

 ނުވަތަ؛
 ސަނަދުގެ  ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާއިން ކިޔަވައިދިނުމުގެ/ަތޢުލީމީ ޙާިޞލުޮކށްފައިވުމާއި، ޑިގްރީއެއް ބެޗްލާރސް ގެ 8 ނުވަތަ 7 ލެވެލް އޮނިގަނޑު ސަނަދުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާއިން ކިޔަވައިދިނުމުގެ .4

   .ހާސިލްކޮށްފައިވުން ސަނަދެއް ގެ 10 ލެވެލް  އޮނިގަނޑު
 ނުވަތަ؛

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދާއިރާއިން ކިޔަަވއިދިނުމުގެ ޙާޞިލުކޮށްފައިވުމާއި، ޑިގްރީއެއް ބެޗްލާރސް ގެ 8 ނުވަތަ 7 ލެވެލް އޮނިގަނޑު ސަނަދުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާދއިރާއަކުން ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ މާއްދާއަށް ކިޔަވައިދޭ .5
 ސަނަދެއް  ގެ 10 ލެވެލް އޮނިގަނޑު ސަނަދުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާއިން ކިޔަވައިދިނުމުގެ/ތަޢުލީމީ  ޙާސިލްޮކްށފައިވުމާއި، ސަނަދެއް ތީމަ އެއަށްވުރެ ނުވަތަ 5 ލެވެލް އޮނިގަނޑު ސަނަދުގެ ޤައުމީ

 .ސިލްކޮށްފައިވުންހާ

 ތަޖުރިބާ  މަސައްކަތު  ފެންވަރާއި  ތައުލީމީ 

 ދާއިރާ ކިޔަވައިދިނުމުގެ
  (އެޑިއުކޭޝަން ނީޑް ސްޕެޝަލް) ޓީޗިންގ ،(ސްޕެޝަލައިޒްވެފައިވާ މާއްދާއިން  ކިޔަވައިދޭ – ސެކަންޑަރީ ހަޔަރ/ސެކަންޑަރީ/ޕްރައިމަރީ) ޓީޗިންގ ،(ޕްރައިމަރީ) ޓީޗިންގ ،( ސްކޫލް ޕްރީ) ޓީޗިންގ

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

 (ރުން ތިޔާރުކު ޚް އި  ނުވަތަ ދާއިރާތަކެއް  ދާއިރާއެއް 
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 ޚާއްސަ މާއްދާއަށް ކިޔަވައިދޭ އޮންނަންޖެހޭތީ، ސަނަދެއް  މަތީގެ އަކަށްވުރެ 5 ލެވެލް އޮނިގަނޑު  ސަނަދުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާއިން  ދިނުމުގެ ކިޔަވައި ފަރާތަކުން ކޮންމެ ކުރައްވާ އަދާ ޒިންމާ  ޓީޗަރެއްގެ :ނޯޓު 
 ުފރިހަމަ ސެޓްފިކެޓެއް ޓީޗިންގ ޖެނެރަލްޓީޗިންގ ދާއިރާެގ  މަތިން އަކަށްވުރެ 5 ލެވެލް  އޮނިގަނޑު ސަނަދުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަާރތްތަކުން، ކުރައްވާފައިވާ ާހސިލު ތަޢުލީމު މަތީ ދާއިރާއިން ކުރެވިފައިވާ

 .ކުރެވޭނެއެވެ ބޭނުން ބެލުމުގައި އޮތްކަމަށް ސަނަދެއް ދާއިރާގެ ދިނުމުގެ ކިޔަވައި ސެޓްފިކެޓް އެ ކުރައްވާފައިވާނަމަ،
 

 ދާއިރާ ޙާއްސަކުރެވިފައިވާ މާއްދާއަށް ކިޔަވައިދޭ
 މާއްދާއެއް  ކަނޑައަޅާފައިވާ މަންހަޖުގައި ޤައުމީ ދިނުމަށް ކިޔަވައި ސްކޫލްގައި

 
 ދާއިރާ  ތަޢުލީމީ

 ލީޑަރޝިޕް، ސްކޫލް މެނޭޖްމަންޓް، ސްކޫލް އެންޓަރޕްރިނިއޮރޝިޕް، އެޑިޔުކޭޝަން އެޑިޔުކޭޝަން، އިން  ލީޑަރޝިޕް މެނޭޖްމަންޓް، އެޑިޔުކޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް، އެންޑް ލީޑަރޝިޕް އިން އެޑިޔުކޭޝަން އެޑިޔުކޭޝަން،
 ސައިކޮލޮޖީ އެޑިޔުކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން، ޑިޖިޓަލް އެންޑް ލީޑަރޝިޕް އެޑިޔުކޭޝަން، އިންކްލޫސިވް

 . ކުުރން މަސައްކަތްތައް އެންމެހައި ކުރަންޖެހޭ ކިޔަވައިދިނުމަށް  ކިޔަވައިދިނުމާއި ބޭރުގައި ކުލާހުން ކުލާހުގައާއި ޙާސިލްވާގޮތަށް ލަނޑުދަނޑިތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަންހަޖުގައި ޤައުމީ .1
 ހަރަކާތްަތއް  އިތުރު އަދި  މާހައުލު ކްލާސްރޫމްގެ ޕްލޭންތަކާއި ލެސަން ބޭނުންކުރާ ކިޔަވައިދިނުމުގައި ވާނޭގޮތަށް ޙާޞިލު ތައް" ކޮމްޕިޓެންސީޒް  ކީ" ކަނޑައަޅާފައިވާ ބޭނުންވާކަމަށް ދަރިވަރުންނަށް މަންހަޖުގައި ޤައުމީ .2

 .ރޭވުން
 . ކުރުން އެޑްމިނިސްޓަރ ޓެސްޓްތައް ތައްާޔރުކުރުމާއި ޕޭޕަރު ޓެސްޓްަތކުގެ އެކިއެކި ތަފާތު ބާއްވާ ދަރިވަރުންނަށް ބެލެހެއްޓުމާއި މަސައްކަތްތައް ޕްރެކްޓިަކލް ކުރުވާ ދަރިވަރުންލައްވާ .3
 ވަޒަންކުރުމަށް ކުރިއެރުން ނުވަތަ މިންވަރު ޙާސިލްވި ދަރިވަރުންނަށް މިނޫންވެސް  އަދި  ޕޭޕަރު ޓެސްޓް ޓާމް ޕޭޕަރުތަކާއި، ޓެސްޓް ޔުނިޓް  ޕޭޕަރ، އެސެސްމަންޓް ފޮތްަތކާއި ދަރިވަރުންގެ ގުޅޭގޮތުން މާއްދާއާ ކިޔަވައިދޭ .4

 . މާކުކުރުން ޕޭޕަރުތައް ޓެސްޓްތަކުގެ ބާއްވާ
 . ބެލެހެއްޓުން ރެކޯޑްތައް ކުރިއެރުުމގެ މިންވަރާއި ޙާސިލްކުރާ ދަރިވަރުން .5
 .ކުރުން ހިއްސާ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާނެ ފަރާްތތަަކށް ދާއިރާގެ ތަޢުލީމީ ވެރިންނާއި ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިންނާއި، ގޮތުން ކުރިއެރުމާބެހޭ ދަރިވަރުންގެ .6
 

 (ސެން) 3 ރޭންކް ،ޓީޗަރ
 .ތައްޔާުރކުރުން ފިލާވަޅުތައް ގުޅޭގޮތަށް އެކުދިންނާ ދެނެގަނެ، ދާއިރާތައް ބޭނުންވާ  އެހީއަށް ޚާއްސަ ދަރިވަރުން .1
 .ކިޔަަވއިދިނުން ފަހުމްވާގޮތަށް ދަރިވަރަށް އެ މިންވަރުބަލައި، ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ދަރިވަރުގެ .2
 .ގާއިމްކުރުން މާހައުލެއް ރައްކާތެރި އޯގާތެިރ، ފަސޭހަ، ކިޔެވުމަށް ދަރިވަރުންނަށް .3
 .މާުކކުރުން ފޮތްތައް ދަރިވަރުންގެ އެސެސްމެންޓްތަކާއި ދެވޭ ދަރިވަރުންނަށް .4
 .ބެލެހެއްޓުން ރައްކާެތރިކަން ދަރިވަރުންގެ އަޚްލާގާއި، ދަރިވަރުންގެ ބޭރުގައި ކުލާހުން ކުލާހާއި .5
 .މަޝްވަރާުކުރން ފަރާތްތަކާ ހޯދަންޖެހޭ މަޝްވަރާ ގުޅޭގޮތުން، ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ ދަރިވަރުގެ .6
 .ދިނުން މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާ އިސްފަރާްތތަަކށް ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިާޔއަށާއި ގުޅޭގޮތުން ކިޔެވުމާއި ދަރިވަރުގެ .7
 .ގެންދިއުން ކުރަމުން ރެކޯޑް ކުރިއެރުން ދަިރވަރުގެ މަޝްވަރާކޮށް، ޓީޗަރުންނާ ދަރިވަރުންގެ އެ ކިޔަވާިއރު ކުލާސްތަކުގައި އެފަދަ ދަިރވަރުން ޙާލަތުގެ ކިޔެވޭފަދަ ކުލާހެއްގައި ޢާއްމު .8
 .އެހީތެރިވުން ސްކޫލަށް ހިންގުމުގައި ކަންތައްތައް ގުޅުންހުރި ކިޔަވައިދިނުމާ  ހިންގާ، ބޭރުގައި ކުލާހުން .9

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

މަގާމު ކަނޑައެޅިދާނެ މަސައްކަތްތަކުގެ މިސާލެކެވެ. 
ރިޢާޔަތްކޮށް ނިސްބަތްވާ އިދާރާއެއްގެ މެންޑޭޓަށް 

މަސައްކަތްތަކުގެ ލިސްޓަށް އުނިއިތުރު ގެންނާނީ އެ 
 އިދާރާއަކުންނެވެ.(
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:މެއް ނަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ނަމުގެ މަގާމުގެ   :މަގާމުގެ އަސާސީ މުސާރަ  -/11,564ރ  

 2 ރޭންކް  ޓީޗަރ،  
   

ވަނަ ހަރުފަތް  3 ވަނަ ހަރުފަތް  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   7 4 
2330, 2341, 2342, 2351, 

2352, 2353, 2354 

3ގިންތި  -/146ރ -/5,397ރ -/6,207ރ -/7,017ރ  

 .ލިބިފައިވުން ލައިސަންސް ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދޫކުރާ ބޯޑުން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޓީޗަރސް
ބޭނުންވާ  މަގާމަށް ޢައްޔަންކުރާއިރު 

ފުރިހަމަކުރުން ލާޒިމު  ލައިސަންސްތަކާއި 
 ތަމްރީނުތައް 

 

 .ޙާޞިލުކޮށްަފއިވުން ޑިގްރީއެއް ބެޗްލާރސް ގެ  8 ނުވަތަ  7 ލެވެލް އޮނިގަނޑު ސަނަދުގެ  ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާއިން ކިޔަވައިދިނުމުގެ .1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ނުވަތަ؛  

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދާއިރާއިން  ިކަޔވައިދިނުމުގެ ޙާޞިލުކޮށްފައިވުމާއެކު، ޑިގްރީއެއް ބެޗްލާރސް ގެ  8 ނުވަތަ 7 ލެވެލް އޮނިގަނޑު ސަނަދުގެ ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާއަކުން ޙާއްސަކުރެވިފައިވާ މާއްދާއަށް ކިޔަވައިދޭ .2
 .ޙާސިލްކޮށްފަިއވުން ސަނަދެއް މަތީ އެއަށްވުރެ ނުވަތަ 5 ލެވެލް އޮނިގަނޑު ސަނަދުގެ  ޤައުމީ

 ރު ފެންވަ ތައުލީމީ 

 ދާއިރާ ކިޔަވައިދިނުމުގެ
 (އެޑިއުކޭޝަން ނީޑް ސްޕެޝަލް) ޓީޗިންގ ،(ސްޕެޝަލައިޒްވެފައިވާ މާއްދާއިން  ކިޔަވައިދޭ – ސެކަންޑަރީ ހަޔަރ/ސެކަންޑަރީ/ޕްރައިމަރީ) ޓީޗިންގ ،(ޕްރައިމަރީ) ޓީޗިންގ ،( ސްކޫލް ޕްރީ) ޓީޗިންގ

  
 ޚާއްސަ މާއްދާއަށް ކިޔަވައިދޭ އޮންނަންޖެހޭތީ، ސަނަދެއް  މަތީގެ އަކަށްވުރެ 5 ލެވެލް އޮނިގަނޑު  ސަނަދުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާއިން  ދިނުމުގެ ކިޔަވައި ފަރާތަކުން ކޮންމެ ކުރައްވާ އަދާ ޒިންމާ  ޓީޗަރެއްގެ :ނޯޓު 

 ުފރިހަމަ ސެޓްފިކެޓެއް ޓީޗިންގ ޖެނެރަލްޓީޗިންގ ދާއިރާެގ  މަތިން އަކަށްވުރެ 5 ލެވެލް  އޮނިގަނޑު ސަނަދުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަާރތްތަކުން، ކުރައްވާފައިވާ ާހސިލު ތަޢުލީމު މަތީ ދާއިރާއިން ކުރެވިފައިވާ
 .ކުރެވޭނެއެވެ ބޭނުން ބެލުމުގައި އޮތްކަމަށް ސަނަދެއް ދާއިރާގެ ދިނުމުގެ ކިޔަވައި ސެޓްފިކެޓް އެ ކުރައްވާފައިވާނަމަ،

 
 ދާއިރާ ޙާއްސަކުރެވިފައިވާ މާއްދާއަށް ކިޔަވައިދޭ
 މާއްދާއެއް  ކަނޑައަޅާފައިވާ މަންހަޖުގައި ޤައުމީ ދިނުމަށް ކިޔަވައި ސްކޫލްގައި

  ދާއިރާތައް  ތައުލީމީ  ގުޅޭ  މަސައްކަތާއި  މަގާމުގެ
ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން އެ އިދާރާއެއްގެ މި )

 ނުވަތަ ދާއިރާތަކެއް  މަގާމަކާގުޅޭ ދާއިރާއެއް 
 (ރުން ތިޔާރުކުޚް އި

 . ކުުރން މަސައްކަތްތައް އެންމެހައި ކުރަންޖެހޭ ކިޔަވައިދިނުމަށް  ކިޔަވައިދިނުމާއި ބޭރުގައި ކުލާހުން ކުލާހުގައާއި ޙާސިލްވާގޮތަށް ލަނޑުދަނޑިތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަންހަޖުގައި ޤައުމީ .1
 ހަރަކާތްަތއް  އިތުރު އަދި  މާހައުލު ކްލާސްރޫމްގެ ޕްލޭންތަކާއި ލެސަން ބޭނުންކުރާ ކިޔަވައިދިނުމުގައި ވާނޭގޮތަށް ޙާޞިލު ތައް" ކޮމްޕިޓެންސީޒް  ކީ" ކަނޑައަޅާފައިވާ ބޭނުންވާކަމަށް ދަރިވަރުންނަށް މަންހަޖުގައި ޤައުމީ .2

 .ރޭވުން
 . ކުރުން އެޑްމިނިސްޓަރ ޓެސްޓްތައް ތައްާޔރުކުރުމާއި ޕޭޕަރު ޓެސްޓްަތކުގެ އެކިއެކި ތަފާތު ބާއްވާ ދަރިވަރުންނަށް ބެލެހެއްޓުމާއި މަސައްކަތްތައް ޕްރެކްޓިަކލް ކުރުވާ ދަރިވަރުންލައްވާ .3

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

މަގާމު ކަނޑައެޅިދާނެ މަސައްކަތްތަކުގެ މިސާލެކެވެ. 
ނިސްބަތްވާ އިދާރާއެއްގެ މެންޑޭޓަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 
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 ވަޒަންކުރުމަށް ކުރިއެރުން ނުވަތަ މިންވަރު ޙާސިލްވި ދަރިވަރުންނަށް މިނޫންވެސް  އަދި  ޕޭޕަރު ޓެސްޓް ޓާމް ޕޭޕަރުތަކާއި، ޓެސްޓް ޔުނިޓް  ޕޭޕަރ، އެސެސްމަންޓް ފޮތްަތކާއި ދަރިވަރުންގެ ގުޅޭގޮތުން މާއްދާއާ ކިޔަވައިދޭ .4
 . މާކުކުރުން ޕޭޕަރުތައް ޓެސްޓްތަކުގެ ބާއްވާ

 . ބެލެހެއްޓުން ރެކޯޑްތައް ކުރިއެރުުމގެ މިންވަރާއި ޙާސިލްކުރާ ދަރިވަރުން .5
 .ކުރުން ހިއްސާ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާނެ ފަރާްތތަަކށް ދާއިރާގެ ތަޢުލީމީ ވެރިންނާއި ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިންނާއި، ގޮތުން ކުރިއެރުމާބެހޭ ދަރިވަރުންގެ .6

 (ސެން) 2 ރޭންކް ޓީޗަރ،
 .ތައްޔާުރކުރުން ފިލާވަޅުތައް ގުޅޭގޮތަށް އެކުދިންނާ ދެނެގަނެ، ދާއިރާތައް ބޭނުންވާ  އެހީއަށް ޚާއްސަ ދަރިވަރުން .1
 .ކިޔަަވއިދިނުން ފަހުމްވާގޮތަށް ދަރިވަރަށް އެ މިންވަރުބަލައި، ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ދަރިވަރުގެ .2
 .ގާއިމްކުރުން މާހައުލެއް ރައްކާތެރި އޯގާތެިރ، ފަސޭހަ، ކިޔެވުމަށް ދަރިވަރުންނަށް .3
 .ުކކުރުންމާ ފޮތްތައް ދަރިވަރުންގެ އެސެސްމެންޓްތަކާއި ދެވޭ ދަރިވަރުންނަށް .4
 .ބެލެހެއްޓުން ރައްކާެތރިކަން ދަރިވަރުންގެ އަޚްލާގާއި، ދަރިވަރުންގެ ބޭރުގައި ކުލާހުން ކުލާހާއި .5
 .މަޝްވަރާުކުރން ފަރާތްތަކާ ހޯދަންޖެހޭ މަޝްވަރާ ގުޅޭގޮތުން، ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ ދަރިވަރުގެ .6
 .ދިނުން މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާ އިސްފަރާްތތަަކށް ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިާޔއަށާއި ގުޅޭގޮތުން ކިޔެވުމާއި ދަރިވަރުގެ .7
 .ގެންދިއުން ކުރަމުން ރެކޯޑް ކުރިއެރުން ދަިރވަރުގެ މަޝްވަރާކޮށް، ޓީޗަރުންނާ ދަރިވަރުންގެ އެ ކިޔަވާިއރު ކުލާސްތަކުގައި އެފަދަ ދަިރވަރުން ޙާލަތުގެ ކިޔެވޭފަދަ ކުލާހެއްގައި ޢާއްމު .8
 .އެހީތެރިވުން ސްކޫލަށް ހިންގުމުގައި ކަންތައްތައް ގުޅުންހުރި ކިޔަވައިދިނުމާ  ހިންގާ، ބޭރުގައި ކުލާހުން .9

މަސައްކަތްތަކުގެ ލިސްޓަށް އުނިއިތުރު ގެންނާނީ އެ 
 އިދާރާއަކުންނެވެ.(



10 
 

:މެއް ނަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ނަމުގެ މަގާމުގެ   :މަގާމުގެ އަސާސީ މުސާރަ  -/9,214ރ  

 1 ރޭންކް  ޓީޗަރ،  
   

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   5 3 3611, 3612, 3620, 3630 

3ގިންތި  -/75ރ -/2,764ރ -/3,179ރ -/3,594ރ  

 .ލިބިފައިވުން ލައިސަންސް ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދޫކުރާ ބޯޑުން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޓީޗަރސް
ބޭނުންވާ  މަގާމަށް ޢައްޔަންކުރާއިރު 

ފުރިހަމަކުރުން ލާޒިމު  ލައިސަންސްތަކާއި 
 ތަމްރީނުތައް 

    

    

    

    
    

 ރު ފެންވަ ތައުލީމީ  .ޙާސިލްކޮށްފައިވުން ސަނަދެއް  ގެ  6 ނުވަތަ  5 ލެވެލް އޮނިގަނޑު ސަނަދުގެ  ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާއިން ކިޔަވައިދިނުމުގެ

 ދާއިރާ ކިޔަވައިދިނުމުގެ
  (އެޑިއުކޭޝަން ނީޑް ސްޕެޝަލް) ޓީޗިންގ ،(ސްޕެޝަލައިޒްވެފައިވާ މާއްދާއިން  ކިޔަވައިދޭ – ސެކަންޑަރީ ހަޔަރ/ސެކަންޑަރީ/ޕްރައިމަރީ) ޓީޗިންގ ،(ޕްރައިމަރީ) ޓީޗިންގ ،( ސްކޫލް ޕްރީ) ޓީޗިންގ

  ދާއިރާތައް  ތައުލީމީ  ގުޅޭ  މަސައްކަތާއި  މަގާމުގެ
ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން އެ އިދާރާއެއްގެ މި )

 ނުވަތަ ދާއިރާތަކެއް  މަގާމަކާގުޅޭ ދާއިރާއެއް 
 (ރުން ތިޔާރުކުޚް އި

 .އަދާކުރުން މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައިވާ .1
 .  ކުރުން މަސައްކަތްތައް  އެންމެހައި ކުރަންޖެހޭ ކިޔަވައިދިނުމަށް ކިޔަވައިދިނުމާއި ބޭރުގައި ކުލާހުން ކުލާހުގައާއި ޙާސިލްވާގޮތަށް ލަނޑުދަނޑިތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަންހަޖުގައި ޤައުމީ ( ހ)
 އިތުރު އަދި މާހައުލު ކްލާސްރޫމްގެ ޕްލޭންތަކާއި ލެސަން ބޭނުންކުރާ ކިޔަވައިދިނުމުގައި ވާނޭގޮތަށް ޙާޞިލު ތައް" ކޮމްޕިޓެންސީޒް ކީ" ކަނޑައަޅާފައިވާ ބޭނުންވާކަމަށް ދަރިވަރުންނަށް މަންހަޖުގައި ޤައުމީ( ށ)

 .ރޭވުން ހަރަކާތްތައް
 . ކުރުން އެޑްމިނިސްޓަރ ޓެސްޓްތައް ތައްޔާރުުކރުމާއި ޕޭޕަރު ޓެސްޓްަތކުގެ އެކިއެކި ތަފާތު ބާއްވާ ދަރިވަރުންނަށް ބެލެހެއްޓުމާއި މަސައްކަތްތައް ޕްރެކްޓިކަލް ކުރުވާ ދަރިވަރުންލައްވާ( ނ)
 ކުރިއެރުން  ނުވަތަ މިންވަރު ޙާސިލްވި ދަރިވަރުންނަށް މިނޫންވެސް  އަދި ޕޭޕަރު ޓެސްޓް ޓާމް ޕޭޕަރުތަކާއި، ޓެސްޓް ޔުނިޓް ޕޭޕަރ، އެސެސްމަންޓް ފޮތްަތކާއި ދަރިވަރުންގެ ގުޅޭގޮތުން މާއްދާއާ ކިޔަވައިދޭ( ރ)

 . މާކުކުރުން ޕޭޕަރުތައް ޓެސްޓްތަކުގެ ބާއްވާ ވަޒަންކުރުމަށް
 . ބެލެހެއްޓުން ރެކޯޑްތައް ކުރިއެރުމުގެ މިންވަރާއި ޙާސިލްކުރާ ދަރިވަރުން( ބ)
 .ކުރުން ހިއްސާ މަޢުލޫމާތު ނުންވާނެބޭ ފަރާތްަތކަށް ދާއިރާގެ ތަޢުލީމީ ވެރިންނާއި ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިންނާއި، ގޮތުން ކުރިއެރުމާބެހޭ ދަރިވަރުންގެ( ޅ)

 .އަދާކުރުން މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޓީޗަުރންގެ އެ އިރުޝާދާއާއެކު ފަރާތްަތކުގެ ކަމާބެހޭ ސްޫކލްގެ ހާލަތްތަކުގައި، ނެތް ޓީޗަރުން .2
 
 
 

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

މަގާމު ކަނޑައެޅިދާނެ މަސައްކަތްތަކުގެ މިސާލެކެވެ. 
ނިސްބަތްވާ އިދާރާއެއްގެ މެންޑޭޓަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 

އުނިއިތުރު ގެންނާނީ އެ މަސައްކަތްތަކުގެ ލިސްޓަށް 
 އިދާރާއަކުންނެވެ.(
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 )ސެން( 1ޓީޗަރ، ރޭންކް 

 .އަދާކުރުން މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައިވާ .1
 .ތައްާޔރުކުރުން ފިލާވަޅުތައް ގުޅޭގޮތަށް އެކުދިންނާ ދެނެގަނެ، ދާއިރާތައް ބޭނުންވާ އެހީއަށް ޚާއްސަ ދަރިވަރުން( ހ)
 .ކިޔަވައިދިނުން ފަހުމްވާގޮތަށް  ދަރިވަރަށް އެ މިންވަރުބަލައި، ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ދަރިވަރުގެ( ށ)
 .މްކުރުންގާއި މާހައުލެއް ރަްއކާތެރި އޯގާތެރި، ފަސޭހަ، ކިޔެވުމަށް ދަރިވަރުންނަށް( ނ)
 .މާކުކުރުން ފޮތްތައް ދަރިވަރުންގެ އެސެސްމެންޓްތަކާއި ދެވޭ ދަރިވަރުންނަށް( ރ)
 .ބެލެހެއްޓުން ރައްކާތެިރކަން ދަރިވަރުންގެ އަޚްލާގާއި، ދަރިވަރުންގެ  ބޭރުގައި ކުލާހުން ކުލާހާއި( ބ)
 .މަްޝވަރާކުރުން ފަރާތްތަކާ ހޯދަންޖެހޭ މަޝްވަރާ ގުޅޭގޮުތން، ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ ދަރިވަރުގެ( ޅ)
 .ދިނުން މަޢުލޫމާތު ބޭުނންވާ އިސްފަާރތްަތކަށް ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިޔާއަށާއި ގުޅޭގޮތުން ކިޔެވުމާއި ދަރިވަރުގެ( ކ)
 .ގެންދިއުން ކުރަމުން ރެކޯޑް ކުރިެއރުން ދަރިވަރުގެ މަޝްވަރާކޮށް، ޓީޗަރުންނާ ދަރިވަރުންގެ އެ ކިޔަވާިއރު ކުލާސްތަކުގައި އެފަދަ ދަރިވަރުން ޙާލަތުގެ ކިޔެވޭފަދަ ކުލާހެއްގައި ޢާއްމު( އ)
 .އެހީތެރިވުން ސްކޫލަށް ހިންގުމުގައި ކަންތައްތައް ގުޅުންހުރި ކިޔަވައިދިނުމާ ހިންގާ، ބޭރުގައި ކުލާހުން( ވ)

 .އަދާކުރުން މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ގެޓީޗަުރން އެ އިރުޝާދާއާއެކު ފަރާތްަތކުގެ ކަމާބެހޭ ސްޫކލްގެ ހާލަތްތަކުގައި، ނެތް ޓީޗަރުން .2


