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ަސރިވސް ކޮމިަޝން  ސިވިލް    
 

 

 ލީޑިންގ ޓީޗަރުްނގެ ޒިްނމާ ހަވާލުުކރުުމގެ އުޞޫލު.    12 މާރިޗު 2023
  

 :ތަޢާރަފް  -1

ގެ ލީޑިން ޓީޗަރުންނަކީ މިނިސްޓްރީގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ސްކޫލް ތަންފީޒުކުރުމަށް ޕްރިންސިޕަލުންނަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން ޓީޗަރުން

ޙަވާލުކުރާނެގޮތް  ޒިންމާ އެ  އަދާކުރާ ޓީޗަރުންަނށް، ޒިންމާ ތެރެއިން ޓީޗަރަކަށް ހަވާލުކުރެޭވ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. މިއީ، މިަފދަ

 ލެވެ.ބަޔާންކުރާ އުޞޫ

 :ގެ ޒިންމާތައް ން ލީޑީންގ ޓީޗަރު  -2

 ްޙާލަތެއްގައި، އޭނާގެ މަސައްކަތް ނުވަތަ މަސައްކަތުން ބައެއް ހާވާލުކުރެވިއްޖެނަމަ،  އެމަސައްކަތް  ޕްރިންސިޕަލް ނެތ
 ކުރުން.

  ީމަންަހޖުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާސިލްވާގޮތަށްތޯ ބަލާ ކިޔަވައިދިނުން ތަރައްީޤ ކިޔަވައިދެމުންދަނީ ގައުމ
 ކުރުމަށް ޓީޗަރުންނަށް އިރުޝާދު ދިނުން.

 ޭބެލެހެއްޓުން. ރެކޯޑް ބަލަހަްއޓައި ކުރިއަށްގެންދާ ގޮތް ރާވައި މީޓިންތައް ކޯޑިނޭޝަން މާއްދާތަކުގެ ކިޔަވައިދ 

 ާތަކަކީ ގައުމީ މަންހަޖުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާސިލްވާގޮތަށް ން ލެސަންޕްލޭޓީޗަރުން ތައްޔާރުކުރ
 ތައްޔާރުކުރެވޭ ލެސަން ޕްލޭނެއްތޯ ބަލާ ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް ޓީޗަރުންނަށް އެީހެތރިވެދިނުން.

  ްކަން ދެނެގަނެ ޓީޗަރުން ލައްވާ އެކަންކަން ކުރުވުމާއި ދަރިވަރުންގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅު ުކރުމަށް ޓީޗަރުން ކުރަންޖެހޭ ކަނ
 އެކަންކަން ކުރެވެމުންދާގޮތް ބަލާ މޮނިޓަކުރުން.

 ެކަށަވަރުކުރުން.ންކައްސްކޫލުގެ މާޙައުލަކީ ދަރިވަރުންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއި އަމާންކަން ލިބިގެންވާ މާޙައުލ  

 ާދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި ދީނީ، އަދި ރަނގަޅު  އަޚްލާޤީ ކަމާއި، ދަރިވަރުންނަށް ތަޢުލީމީ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލުވަމުންދ
 އާދަތައް ހަރުލެއްވެމުންދާކަން ކަަށވަރުކުރުން.

  ްވަކިވަކި މާއްދާތަކުން ދަރިވަރުން ޙާސިލްކުރާ މިންވަރާއި ކުރިއެރުމުގެ ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުނ 

  ްގެނައުަމށް ބޭނުންވާ ކަންަކން ދެނެގަނެ ެއކަންކަން ޓީޗަރުންނާއި ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުމާއި އަޚްލާޤަށް ހެޔޮ ބަދަލުތައ
ބެލެނިވެރިން އަދި ސްކޫލްގެ ވެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމާއި އެަކންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި ހިންގަންޖެޭހ 

 ޕްރޮގްރާމްތައް ވިލަރެސްކޮށް ހިންގުން.

 ްބެލެނިވެިރންނާއި، ސްކޫލްގެ ވެރިންނާއި ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ަފރާތްތަކަށް ޭބނުންވާެނ  ދަރިވަރުންގެ ކުރިއެރުމާބެހޭ ގޮުތނ
 މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން

  ،ިކުލާުހން ބޭރުގައި ިހންގާ، ކިޔަވައިދިނުމާއި ގުޅުންުހރި ކަންތައްތައް ިހންގުމުގައި ސްކޫލަށް އެހީތެރިވެ، ކުލާހާއ
 އެއްބާރުލުން ދިނުން 

 ްރިލީފް ގަޑި ނެގުނ 

 ްކޫލްގައި ހިންގާ ކުލަބް ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކުރުންސ 
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ަސރިވސް ކޮމިަޝން  ސިވިލް    
 

 

 ލީޑިންގ ޓީޗަރުްނގެ ޒިްނމާ ހަވާލުުކރުުމގެ އުޞޫލު.    12 މާރިޗު 2023
  

 ާގުޅޭގޮތުން އިތުރު މުއްސަދިކަމެއް )ރިސޯސް( ބޭނުްނވާ ޙާލަތުގައި ސްކޫލްގެ ވެރިންގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ  ކިޔަވައިދިނުމ
 މަތިން އެފަދަ ކަންތައްތައް ކޯޑިޭނޓް ކުރުން

 ްޑިވެލޮޕްމަންޓް ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން ސްކޫލްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމް ކުރާ ޕްރޮފެޝަނަލ 

 ަސާތަކުން ބާއްވާ މުދައްރިސުންގެ ފަންނީ ގާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނާއި ދާއިރާގެ މުއައްސ
 ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތުތަކުގައި ބައިވެރިވުން 

 ަމިނިސްޓްރީ އޮފް ، ށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވުމަށްތަޢުލީމީ ދާއިރާ ހަރުދަނާ ކުރުމ
 އެޑިޔުކޭޝަނުން އެދިއްޖެނަމަ، އެމަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވެ، އެއްބާރުލުން ދިނުން.

  ުޑި ނަގައި ޓީޗަރެއްގެ ގަ 5 މިނިޓްގެ 45ގަޑި ނުވަތަ  6މިނިޓްގެ  35 ކޮންޓެކްޓް ގަޑީގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން ހަފްތާއަކ
 ޒިންމާ އަދާކުރުން.

 :ލީޑިން ޓީޗަރ ޒިންމާ އެލަވަންސްގެ މިންވަރު  -3

ރުފިޔާ  -/2,000އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަހަކު  ލީޑިން ޓީޗަރ ޒިންމާ ޓީޗަރުންގެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް،  ގލީޑިން

 ދެވޭނެއެވެ.

 ލީޑިންގ ޓީޗަރުންގެ އަދަދު ކަނޑައަޅާގެ ގޮތްތައް:  -4

 ސްޫކލް ސްޓާފް ރިކުއަރމަންޓްގައި ލީޑިންގ ޓީޗަރުންގެ އަދަދު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންގެ އާބާދީއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،  4.1

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. 

ލީޑިން ޓީޗަރުންގެ އަދަދު  ،ނަމަ މަދު)ފަހެއް( ަކށްވުރެ  5ސްކޫލް ސްޓާފް ރިކުއަރމަންޓްގައި ލީޑިންގ ޓީޗަރުންގެ ައދަދު  4.2

ލީޑިންގ ޓީޗަރުން ނެގުމުގައި އަށްވުރެ މަދުނަަމ  200 އާބާދީ ދަރިވަރުންގެ ނަމަވެސް ސްކޫލުގެ. ސްޓޭޖުންނެވެ-ނީ ކީކަނޑައަޅާ

 ސްޕެޝަލައިޒޭޝަންއަށް ރިޢާޔަތްކުރާކަށް ނުޖެޭހނެއެވެ.ކީސްޓޭޖަށް ނުވަތަ 

)ފަހެއް( ކަށްވުރެ އިތުރުނަމަ، ލީޑިން ޓީޗަރުންގެ އަދަދު  5ސްކޫލް ސްޓާފް ރިކުއަރމަންޓްގައި ލީޑިންގ ޓީޗަރުންގެ އަދަދު  4.3

   ންނެވެ.ޑިޕާޓްމެންޓު ސްޓޭޖް ނުވަތަ-ސްޕެޝަލައިޒޭޝަން ނުވަތަ ކީ ނީޅިގެންދާކަނޑައެ

 

 :ޠު ގެ ޒިންމާ ޙަވާލުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ޝަރުން ލީޑިންގ ޓީޗަރު  -5

 ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރާތަކާއެވެ.ހަމަވާ  ޠުގެ ޒިންމާ ޙަވާލުކުރެވޭނީ ތިރީގައިވާ ޝަރު ންލީޑިންގ ޓީޗަރު 5.1

  ެއެ މަޤާމަށް ަކނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުތު  ހުރެ، ގާމުގައިމަ ފުލްޓައިމް ޓީޗަރެއްގެސަރުކާރު ނުވަތަ ޕްރައިވެޓް ސްކޫލެއްގ

 ތަޖުރިބާ ލިބިފައިުވން. މަސައްކަތްކޮށްޓީޗަރެއްގެ މަޤާމުގައި  އަހަރު ދުވަހު 2 މަދުވެގެން  ފުރިހަމަވެ،
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ަސރިވސް ކޮމިަޝން  ސިވިލް    
 

 

 ލީޑިންގ ޓީޗަރުްނގެ ޒިްނމާ ހަވާލުުކރުުމގެ އުޞޫލު.    12 މާރިޗު 2023
  

 :ގެ ޒިންމާ ޙަވާލުކުރެވޭ މުއްދަތު ން ލީޑިންގ ޓީޗަރު  -6

 ށެވެ.ހަރަ( އަހަތަރު) 4ގިނަވެގެން މީލާދީ  ނީޙަވާލުކުރެވޭގެ ޒިންމާ ންލީޑިންގ ޓީޗަރު 6.1

ތެރޭގައި  މަސް ދުވަހުގެ 3 ނުލައި( ބަންދުތައްމިކް )އެކަޑެ  ރީޚުން ފެށިގެންޒިންމާ ޙަވާލުކުރެވޭ ތާ ލީޑިންގ ޓީޗަރުންގެ 6.2

މާކްސް  އަށްވުރެ ދަށުން  90 އެސެސްމަންޓް ފޯމެއް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނެއެވެ. އަދި މި މުއްދަުތގެ ތެރޭގައި އެސެސްމަންޓް ފޯމުން

ންވާނެއެވެ. )އެސެސްމަންޓް ފޯމު މި އުޞޫލުގެ ޒިންމާ ޙަވާލުކުރެވޭ މުވައްޒަފު އެ ޒިންމާއިން ވަކިކުރަ ލީޑިންގ ޓީޗަރުންގެ ލިބިއްޖެނަމަ

 ގައި ވާނެއެވެ.( 4ޖަދުވަލު 

އަދި މި ތިން މާކްސް ލިބިގެންނެވެ. އަށްވުރެ މަ 75%އުރުގައި ދެމިހުރެވޭނީ، ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޕީ.އޭ އިން އަހަރުގެ ދަ 4މި  6.3

ޕީ.އޭ  ،ުނލިބިއްޖެނަމަ 75%ޕީ.އޭ އިން   އަހަރެއްގެއެއްވެސް މުއްދަތުގައި ލީޑިން ޓީޗަރުންގެ ިޒންމާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަަފކަށް

 ލީޑިންގ ޓީޗަރުގެ ޒިންމާއިން އެ މުވައްޒަފަކު ވަކިކުރަންވާނެއެވެ.ން ފެށިގެން ޚުފުރި ތާރީ

ކަމާ ގުޅޭ ދާއިރާގައި ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ، ކޮންޑަކްޓް އޮފް ކޯޑް  ޓީޗަރުންގެ ދައުރުގައި ޒިންމާގެލީޑިން ޓީޗަރުންގެ  6.4

ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށަުކން އިސްލާހީ ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފިނަމަ  3ލާފުވެގެން އަދި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ޚިޤަވާއިދުތަކަށް 

 ނެއެވެ.ޒިންމާއިން ވަކިކުރެވޭލީޑިން ޓީޗަރުންގެ 

 :ލީޑިންގ ޓީޗަރުންގެ ޒިންމާއަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ ފަރާތްތަށް  -7

-އިޒޭޝަން ނުވަތަ ކީލީޑިން ޓީޗަރުންގެ މަޤާމަށް ކުރެވޭ އިޢުލާނުގައި އެ ޒިންމާ ޙަވާލުކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސްޕެޝަލަ 7.1

 ސްޓޭޖް ނުވަތަ ޑިޕާޓްމަންޓެއްގައި ހުރި ފަރާތަކަށެވެ. 

ށް އިޢުލާން އެހެންނަމަވެސް، އަރަބި، ޤުރުޢާން އަދި އިސްލާމް، މި ތިން ސްޕެޝަލައިޒޭޝަނުންކުރެ ސްޕެޝަލައިޒޭޝަނަކަ 7.2

އިޒޭޝަންގެ ލީޑިންގް ކޮށްފިނަމަ، މި ތިން ސްޕެޝަލައިޒޭޝަންގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް ުކރިމަތިލެވޭނެއެވެ. )މިސާލު: އަރބި ސްޕެޝަލަ

 ކށް ކުރިމަތުލެވޭނެއެވެ.(ކޮށްފިަނމަ އަރަބި، ޤުރުއާން އަދި އިސްލާމް ސްޕެޝަލައިޒޭޝަންގައި ތިބި ފަރާތްތަ ޓީޗަރެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާން
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ަސރިވސް ކޮމިަޝން  ސިވިލް    
 

 

 ލީޑިންގ ޓީޗަރުްނގެ ޒިްނމާ ހަވާލުުކރުުމގެ އުޞޫލު.    12 މާރިޗު 2023
  

 :ން އިޢުލާނުކުރު  -8

ކޫލުގެ އާބާދީއަށް ސްކޫލްތަކަށް ބޭނުންވާ މުަވއްޒަފުން ހޯދުމަށް ތައްޔާރުކުރާ "ސްކޫލް ސްޓާފް ރިކުއަރމަންޓް" ގައި އެ ސް 8.1

 މު ޤާރެއިން މި މަތެގެ މެއްގެ ގޮތުގައި ސީ.އެސް ވިއުގައިޤާމަކަނޑައަޅާފައިވީ ނަމަވެސް، ބަލައި، "ލީޑިންގ ޓީޗަރ" ގެ އަދަދު 

 އުފައްދާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. 

ސްކޫލް ސްޓާފް ރިކުއަރމަންޓުގައި ލީޑިން ޓީޗަރުންގެ އެ ހިނދު ފާސްކޮށްފައިވާ ލީޑިންގް ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރަން ވާނީ  8.2

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. އަދަދު ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދާއި

)އިންޓާރނަލް( ރެވޭ ކުއެތެރޭގައި އެ އިދާރާއެއްގެ ،އަދާކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރާނީގެ ޒިންާމ ންލީޑިންގ ޓީޗަރު 8.3

 .އިޢުލާނަކުންނެވެ

ވަންދެްނ  ވަސްދު )ފަހެއް( 5 ބަންުދނޫްނ ސްމީމަދުވެގެން ރަ ،ލީޑިންގ ޓީޗަރުންގެ ޒިންާމ ހަވާލުކުރުމަށް ކުރެވޭ އިޢުލާނު 8.4

 ސްކޫލް ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

  :ގެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރާ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުން ން ންގ ޓީޗަރު ލީޑި  -9

ލާނަށް ޢުއިލީޑިން ޓީޗަރުންގެ ޒިންމާ ޙަވާލުކުރުމަށް ކުރެވޭ  ސްކޫލެއްގައިދަށް އަށްވުރެ  300ދަރިވަރުންގެ އާބާދީ  9.3

ކަންތަްއތައް  ކޮށްފައިވާުކރުމަކާއި ނުލައި ތިރީގައި ބަާޔން އުޕެނަލިސްޓުން އިްނޓަވި 3ވާދަވެރިކަމެއްނެއް ޙާލަތުގައި 

 ނެތްކަމަށް ވާދަވެރިކަން ވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.އި ލީޑިންގ ޓީޗަރުންގެ ޒިންމާ ޙަކުރުމަށްފަހު ކުރިމަތިލާަފއިވާ މުވައްޒަފާކަށަވަރު

ވާލުކުރުމަށް ކުރެވޭ ލިޑިންގ ޓީޗަރުންގެ ޒިންމާ ޙަ ،ރ ކަމުެގ ޒިންމާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ އަދަދުބެލެވޭނީ ލީޑިންގ ޓީޗަ

 ލަތްތަކުގައެވެ.ވާ ޙާއިއުލާނުގައި ބަޔާންކުރާ އަދަދަށްވުރެ މަދު ނުވަތަ އެއްވަރު

 ްއެއައްވުރެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވުން.  ނުވަތަ  75% ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ޕީއޭ އިނ 

 ާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކުރިމަތިލާފައިވާ މުވައްޒަފާ، ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް އިންޓަވިއުކޮށް ލީޑިން ޓީޗަރުންގެ ޒިންމ

 އެވެ. ންވާނެފަރާތަކީ ލީޑިންގ ޓީޗަރުންގެ ޒިންމާ އަދާކުރެވޭނެ ފަރާތެއްކަން ކަށަވަރުކޮށް އެކަން ލިޔުމުން ހުށަަހޅަ

  ްިމ އުޞޫލުގެ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް އެއް ނެތް ހާލަތުގައި ޕަރމަނަންޓް ސެކްެރޓަރީ ކަނޑައަޅުއްވާ ފަރާތަކުނ    

  މަރުހަލާ ކުރިޔަށް ގެންދަންވާނެއެވެ.ބަޔާންކުރާ  ގައި 9.3
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 ލީޑިންގ ޓީޗަރުްނގެ ޒިްނމާ ހަވާލުުކރުުމގެ އުޞޫލު.    12 މާރިޗު 2023
  

 ކަނޑައެޅުން:  ތެއް ޒިންމާ ޙަވާލުކުރެވޭނެ ފަރާ ގެ ން ޓީޗަރު ތީގޮތުން ލީޑި ގުވަ  -10

 އިޢުލާނަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ މުވައްޒަފަކު ކުރިމަތި ނުލާނަމަ، ވަގުތީގޮތުން މި ޒިންމާ ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. 10.1

ދުވަހަށް )ބަންދު ދުވަސްތައް  30 އެކަޑެމިކް ބަންދުތައް ފިޔަވައި، ޒިންމާ އާ ޙަވާލުވެގެން ހުންނަ ދައުރުގައިލީޑިން ޓީޗަރުންގެ އަދި 

ޗުއްޓީ އެއް ނަގާނަމަ، އެ މުއްދަތަށް  ކަށް މުސާރަ ލިބޭ ނުވަތަ މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށްވެސްގޮތަށް( ދުވަހަށްވުރެ ދިުގ މުއްދަތަ ހިމެނޭ

މި ޮގތުން، ވަުގތީގޮތުން މި ިޒންމާ  ޒިންމާ ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެްއ ކަނޑައަޅަން ވާނެއެވެ. ލީޑިން ޓީޗަރުްނގެވަގުތީ ގޮތުން 

ޒިންމާ ަޙވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާީނ )ބިދޭސީްނނާއި ދިވެހިން ހިެމނޭގޮތަްށ( ހަވާލުކުރުމުގައި ޝަރުޠުހަމަވާ ަފރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 

 ހުންަނވާ ބޭފުޅެކެވެ.  ނުވަތަ ޒިންމާގައި ލެއްގެ ޕްރިންސިޕަލެ މަޤާމުގައިއެ ސްކޫ

ށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް އަހަރަ 1ޒިންމާ އާ ޙަވާލުވެގެން ހުންނަ ދައުރުގައި އެކަޑެމިކް ބަންދުތައް ލައިގެން ލީޑިން ޓީޗަރުންގެ  10.2

 . މުސާރަ ލިބޭ ނުވަތަ މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށްވެސް ޗުއްޓީ އެއް ނަގާނަމަ، އެ ފަރާތެއް ލީޑިންގ ޓީޗަރުންގެ ޒިންމާއިން ވަކިކުރަންވާނެއެވެ

ޒިންމާ ހަވާލުކުރެވޭނީ  ގެލީޑިންގ ީޓޗަރުން ގުތީ ގޮތުންވައިޢުލާނަކަށް ޝަތުރުހަމަާވ މުވައްޒަފަކު ކުރިމަތި ނުލާ ހާލަތުގައި  10.3

މި މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ލީޑިން ޓީޗަރުންގެ ޒިންމާ ޙަވާލުކުރުމަށް   ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.)އެކެއް( ައހަރު 1އެންމެ ގިނަވެގެން 

 މި އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް އިއުލާންުލރަންވާނެއެވެ. 

 

 އާންމުކުރުން  A2ނުމާއި ހަވާލުކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓްދި . ލިޑިންގ ޓީޗަރ ޒިންމާ 12

  ނެ މިންގަނޑު ލިޑިންގ ޓީޗަރ ޒިންމާ ހަވާލުކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓްދޭ   12.1

 

 

ޕޮއިންޓް 

ދިނުމުގައި 

ބަލާނެ 

މައިގަނޑު 

ދާއިރާ ތަކުގެ 

 ޚުލާސާ ތާވަލް  

 މިންގަނޑުޕޮއިންޓު ދިނުމުގައި ގެންގުޅޭނެ   

 

 އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވުން 

 20 ގެ ޝަރުޓު ފުރިހަމަވުން  1ޓީޗަރ، ރޭންކު 

 30 ގެ ޝަރުޓު ފުރިހަމަވުން  2ޓީޗަރ، ރޭންކު 

 35 ގެ ޝަރުޓު ފުރިހަމަވުން  3ޓީޗަރ، ރޭންކު 

 05 ވާ ތަޖުރިބާ ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރު އަސާސީ ތަޖުރިބާ 

 60 އިންޓަވިއު 
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ަސރިވސް ކޮމިަޝން  ސިވިލް    
 

 

 ލީޑިންގ ޓީޗަރުްނގެ ޒިްނމާ ހަވާލުުކރުުމގެ އުޞޫލު.    12 މާރިޗު 2023
  

  އާންމުކުރުން  A2ކުގެ ހަވާލުކުރެވޭ ފަރާތްތަ ލިޑިންގ ޓީޗަރ ޒިންމާ   12.2

ީޝްޓ  A2ދުަވހުގެ ތެރޭގައި  3ލީޑިންގ ޓީޗަރުންގެ ޒިްނމާ ޙަވާލުކުރުމަށް އިންޓަވިއު ބާްއވާތާ ރަސްމީ ބަންދުޫނން  10.4

 އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

10.5 A2   ްޝީޓް އާންމުކުރުމަށް ފަހު ޕޮއިންޓުދީފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށA2  ްޝީޓް އާންމުކުރާ ދުވަހުނ

ދުަވހުގެ މުއްދަތެްއ އިޢުލާނަށް ކުރިަމތިލީ ފަރާްތަތކަށް ދޭންވާނެއެވެ. އަިދ އެއްެވސް ފަރާތަކުން ޝަކުވާއެއް  2ފެށިގެން 

  އެ ފަރާތަކަށް ލިޔުމުްނ ޖަވާބު ދޭންވާނެއެވެ.ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، އެ ޝަކުވާ ެބލުމަށްފަހު

ޝީޓް އިޞްލާޙުކޮށް އަުލްނ  A2ޝީަޓށް ބަދަުލ އަންނަ ޙާލަތުގަިއ  A2ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއާ ުގޅިގެން  10.6

 .ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް މި ގޮތަށް އާންމުކުރާ އިރު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އިތުރު މުއްދަތެްއ ދޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ

 

 ލީޑިންގ ޓީޗަރުންގެ ޒިންމާ ޙަވާލުކުރުން  -13

ސީ.އެސް ވިއުގައިން ލީޑިންގ ޓީޗަރުންގެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރިކަން އަންގައިދޭ  ،ންގެ ިޒންމާ ޙަވާލުކުރާނީޓީޗަރު ލީޑިންގ 13.1

 ޗިޓަކުންނެވެ. 

ޙަވާލުކުރުމުގައި މުވައްޒަފުގެ ސްކޫލް ބަދަލުނުވެ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ލީޑިންގ ޓީޗަރުންގެ ދާއިމީކޮށް ނުވަތަ ވަގުތީ ގޮތުން ޒިންމާ  13.2

 ރޭންކް އަދި ގްރޭޑް ބަދަލުވީ ކަމުގައިވިޔަސް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ޒިންމާއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާްނނާނެއެވެ.

މުވައްޒަފުގެ ސްކޫލް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ  ލީޑިންގ ޓީޗަރުންނަށް ދާއިމީކޮށް ނުވަތަ ވަގުތީ ގޮތުން ޒިންމާ ޙަވާލުކުރުމުގައި  13.3

ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ޒިންމާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މި ޙާލަތުގައި ޒިންމާ ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް މި އުޞޫލުގެ ތެރެއިން 

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމަށް މި ޒިންމާ އާއި ގުޅިގެން ބަދަލު  ،ލީޑިންގ ޓީޗަރުންގެ ޒިްނމާ ޙަވާލުކުރާ ފަރާތުގެ ވަޒީފާ ަބޔާނަށާއި 13.4

 ގެންނަންވާނެއެވެ. 

 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން  -14

 މި އުޞޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަށާީނ މި އުޞޫލު ފާސްކޮށްފައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. 
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 ލީޑިންގ ޓީޗަރުްނގެ ޒިްނމާ ހަވާލުުކރުުމގެ އުޞޫލު.    12 މާރިޗު 2023
  

 

 

 

 

` 
 
 

 )އިދާރާގެ ނަން( 
  )............(        

 
 

 ނަންބަރު: .........................................
 
 

 ލީޑިން ޓީޗަރުންގެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރުމަށް ކުރެވޭ އިޢުލާނު 
 ހަވާލުކުރެވޭ ޒިންމާ: (މެންޓްޑިޕާޓް ވަތަނުސްޓޭޖް -ނުވަތަ ކީސްޕެޝަލައިޒޭޝަން ) ލީޑިން ޓީޗަރ

 ބޭނުންވާ އަދަދު: )އަދަދު(

  ހަވާލު ކުރެވޭ މުއްދަތު:            އަހަރު  4

 ޖެހޭ ތަން:ވަޒީފާ އަދާކުރަން  ޖެހޭ އޮފީހާއި އަތޮޅާއި ރަށް()ވަޒީފާ އަދާކުރަން

 
 ފިޔާ(ރު  ސްދެހާ) 0002/-ޓެނުއަރޝިޕް އެލަވަންސް 

އެޑަޑް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ 
 އެލަވަންސް ދެވޭނެ މިންވަރު:

 
 ޓީޗަރުންނަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މައިގަނޑު މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް( ގ)ލީޑިން 

ލިއްޔަތުތަކާއި ޢޫ މައިގަނޑު މަސް 
 :ވާޖިބުތައް 

  ެއެ މަޤާަމްށ  ހުރެ، ގާމުގައިމަ ފުލްޓައިމް  ޓީޗަރެއްގެސަރުކާރު ނުވަތަ ޕްރައިވެޓް ސްކޫލެއްގ

ޓީޗަރެއްގެ މަޤާމުގައި  އަހަރު ދުވަހު 2 މަދުވެގެން  ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުތު ފުރިހަމަވެ،

 ތަޖުރިބާ ލިބިފަިއވުން. މަސައްކަތްކޮށް

 

 ޝަރުޠު:

މަށް އެދި އިދާރާއަށް  ކުރިމަތިލު މަށްޤާމަޓީޗަރުންގެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރުމަށް ކުރެވޭ އިޢުލާނަށް އިޖާބަދީ،  ގލީޑިން .1
  .ހުށަހަޅާ ސިޓީ

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 

 

1 ޖަދުވަލު  
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 ލީޑިންގ ޓީޗަރުްނގެ ޒިްނމާ ހަވާލުުކރުުމގެ އުޞޫލު.    12 މާރިޗު 2023
  

 ؛ފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީސެޓްލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ  .2

 މަތީ، ޖަހާފައިވާ ތައްގަނޑު  ކަނޑައަޅައި ލެވަލް  އޮތޯރިޓީއިން  ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް  )ހ( 
 ކުގެ ކޮޕީއާއިސެޓުފިކެޓުތަ ތަޢުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ  ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން ރާއްޖެއިން ތަޢުލީމުދޭ

 ކުރިކަމުގެ ފުރިހަމަ ކޯސް، ޙާލަތްތަކުގައި ނެތް ސެޓްފިކެޓު: ނުވަތަ ؛ ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީ
 ންޓްއެސެސްމަ ދޫކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި،

 ކޮޕީ  ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ އަދި  ކޮޕީ ރިޕޯޓްގެ

ކުގެ ކޮޕީއާއި ރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަ  )ށ( 
 ޓްގެ ކޮޕީ.ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕް؛ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:  .3
އްސާވާ )ހ(   ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާރު ހި

ފާގެ މުއްދަތާއި އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ 
ރާއެއްގެ )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާ

އެ އޮފީހަކުން  ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް 
 ލިޔުން. ދޫކޮށްފައިވާ 

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

)އެއް ަވީޒފެާގ ަމްސޫއިލްއަޔުތަތްއ ، ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް( ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި
އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ 

 އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

މަ އަދާކޮށްފައިވާ ނައަދާކޮށްފައިވާ (   އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ ނ)
ފާގެ ވަޒީ ، ވަޒީފާ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(

ފައިވީ ނަމަވެސް( މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށް
އަދަދު ބަޔާންކޮށް  ފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށް 

 އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

 ،ށްފައިވާ ނަމަކޮ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްނުވަތަ  ޖަމްއިއްޔާ  (  ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީރ)
 ، އެނގޭގޮތަށް(ސްއަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަ

އަދާކޮށްފައިވީ  ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ
އި )މި ލިޔުމުގަ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން

އި ކޮށްފައަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާން
ވާ ރަސްމީ އޮންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައި

 ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.(

 ނުވަތަ  ކުންފުންޏެއް އަމިއްލަ އުވައިލައިފައިވާ  ނުވަތަ  ،އިދާރާއެއްގައި އުވައިލައިފައިވާ  ދަޢުލަތުގެ(  ބ)
ޖަމިއްޔާ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ނުވަތަ ޤައުމީ އުވައިލައިފައިވާ  ނުވަތަ  ،އިދާރާއެއްގައި އަމިއްލަ

އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާގެ  ،ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ
ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް ، މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(

މުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާ

https://myaccount.csc.gov.mv/
shahuza
Draft
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ަސރިވސް ކޮމިަޝން  ސިވިލް    
 

 

 ލީޑިންގ ޓީޗަރުްނގެ ޒިްނމާ ހަވާލުުކރުުމގެ އުޞޫލު.    12 މާރިޗު 2023
  

 ގައިވާ  8 ޖަދުވަލު  އުޞޫލުގެ  ރެކްރޫޓްމަންޓް  ،އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ލިބެންނެތް ނަމަ
 ".ފޯމު ޗެކް ވަޒީފާއަށް އެދޭފަރާތުގެ ރެފަރެންސް"

އުޞޫލާއި އަދި ލީޑިން  އައްޔަންކުރުމުގެ  ސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޮވުމާއި )
 ޓީޗަރުންގެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރެވޭ އުޞޫލުގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކާ އެއްގޮތަށް (

 

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް 
 ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް:

އިދާރާގެ )، ( ގެ ކުރިންއެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ )ތާރީޚު( ގެ )ގަޑި ލީޑިން ޓީޗަރުގެ ޒިންމާއަށް
ސް( މެދުވެރިކޮށް ވެސް މެއިލް އެޑްރެ-މެއިލް )އީ-ލިޔުންތައް އީ މި ޒިންމާއަށް އެދޭ ( އަށެވެ.ނަން

 ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.
އެ ، އަޅައިފި ނަމަކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ 

 ަގނެވޭނެެއވެ. ބަލައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ދަށްކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަ
 

 މަށް އެދެންވީގޮތާއި ސުންގަޑި:މަގާ 

 ،އާ ދެމެދު ()ތާރީޚް އާއި  )ތާރީޚް( އޮންނާނީ، ލީޑިން ޓީޗަރުންގެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު
 ގައެވެ.  )އިންޓަވިއު އޮންނާނެ ތަން(

 
 
 

އޮންނާނެ ތަނާއި،  އިންޓަވިއު 
 މުއްދަތު:

 ،ރިބާއަށް ބަލައިމި އިޢުލާނަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖު
  ރެވޭނެއެވެ. ސް ލިބޭފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް ކުމާކު ކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިންކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަ

 ޝޯޓް ލިސްޓްކުރުން:
 
 

 ލިބުނު  ޕޮއިންޓު ކަށްފަރާތްތަ ކުރިމަތިލީ ވަޒީފާއަށް" ތެރޭގައި ދުވަހުގެ 3އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 
އެވެ. ވަޒީފާއަށް އާންމުކުރެވޭނެ ބޯޑުގައިގެ ނޯޓިސް އިދާރާ  މި ފެންނާނެހެން ކޮށްޝީޓު(" އާންމު  A2) ޝީޓް  ގޮތުގެ

ދުވަހުން ފެށިގެން  ރާ ޝީޓު އާންމުކު A2ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އިދާރާއަށް  މި ޝަކުވާއެއް އެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ 3ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 

 

 ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް "ވަޒީފާއަށް 
ޕޮއިންޓު ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް 

(A2  ްއާންމުކުރުނ ")ުޝީޓ 

މެއިލް ކުރާނީ      -އީ އެވެ. ބަރު()ފެކްސް ނަން ،އަށެވެ. ފެކްސް ކުރާނެ ނަންބަރަކީ )ފޯނު ނަންބަރު(މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 
 އަށެވެ.  މެއިލް އެޑްރެސް(-)އީ

 

 )ހިޖުރީ ތާރީޚް(           
 )މީލާދީ ތާރީޚް(           
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ަސރިވސް ކޮމިަޝން  ސިވިލް    
 

 

 ލީޑިންގ ޓީޗަރުްނގެ ޒިްނމާ ހަވާލުުކރުުމގެ އުޞޫލު.    12 މާރިޗު 2023
  

 
 
 
 

` 
 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން                  
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ       

 
 ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޗެކްލިސްޓް ލީޑިން ޓީޗަރުންގެ ޒިންމާ ހަވާލު ކުރުމުގެ މަރުހަލާތައް ކުރިޔަށް 

 
 ހަމަވެ، އިޢުލާނަށް އިޖާބަދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޒިންމާ ހަވާލުކުރުމުގައި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ލީޑިން ޓީޗަރުންގެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރެވޭ 

 : ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް 
  ތަފްޞީލް  ބަލަންޖެހޭ ބަިއތައް 

ލާނު ކުރުމުގެ އިޢު  .1
ކަށަވަރު ކުރިން 

ކުރަންޖެހޭ 
 ކަންތައްތައް 

  .ލިްއޔަތުތަކާއި ވާިޖބުތައް ކަނޑަައޅާފަިއވާކަންމަސްޢޫ ލީޑިން ޓީޗަރުންގެ
  ަފއިވާަކން.ލާނުކުެރވޭ ޒިްނމާ އާ ުގޅިެގން ކުަރންޖެހޭ ަމސައްކަތްަތއް ކަނަޑއަަޅއި ަވީޒފާ ބަޔާން އެކުލަވާލާއިޢު
  ޢިނާަޔތްތައް ަބޖެޓުން ހަމަެޖްއސެން ހުރިކަން.ލާނުކުރަން ބޭނުްނވާ ަމގާުމގެ އިޢު

ލާނު ވަޒީފާއަށް އިޢު  .2
 ކުރުން 

  ވާ ަނމޫނާއާ ެއއްގޮތަށްަކން.  ގައި  1ނީ މި ުއޞޫލުގެ ަޖދުވަލު އިޢުލާނު ތައްާޔރުކުެރވިފަިއވަ
   ގެ ާޚއްޞަ އޮިނގަނޑުަގއި ބަޔާންކޮށްަފިއވާ ޝަރުޠާ ެއއްގޮަތށްކަން.ޤާމު ޝަރުޠު ބަޔާންކޮށްަފިއވަނީ މަ 

ރީޚުން ެފށިެގން ތާ ތެޭރގަިއ ޝާއިޢުުކރާ އެއެ އިާދރާެއްއގެ  ،ލީޑިން ޓީޗަރުްނގެ ޒިްނމާ ަހވާލުކުރުަމށް ކުރެވޭ އިޢުލާނު 
  ވޭކަން ކަަށވަރު ުކރުން.ުކރުނޫން ުމއްަދތެއް ދެ ވަހަްށވުރެ ދު  5 ކުރިަމތިލުމަށް ަމދުެވގެން ަސރުކާރު ބަްނދު ނޫން ޒިންާމއަށް

ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް  .3
އެންމެ ގާބިލު 
 ފަރާތްހޮވުން 

ގެ ޓީަޗުރންައޅާ ފަރާތަށް އިޢުލާނަށް ކުިރމަތިލާފަިއވާ ފަރާތްތަުކެގ ތެރެއިން ިޒންމާ އަދާުކރުމަށް އެންމެ ޤާބިލު ކަމަށް ކަނޑަ
ންމެ ަމތިން މާުކސް ުމަވއްޒަފުން ޮހވުާމއި ޢައްޔަނުުކރުުމގެ ިމްނގަނުޑގެ ތެެރއިން އެ ތަކަށް ާޤމުމަ ވަޒީާފގެ އޮިނގަނުޑގެ 

 .ލިބިފަިއވާކަން
 

ވިލް ސަރވިސް ޒިންމާ ައދާކުުރމަށް ހޮވޭ ފަރާތަށް ިޒންމާ ހަވާލުކުުރމުގެ ރިުކއެސްޓް ީސެއސް ވިުއގަިއގެ ތެެރއިން ސި 
  ލިޔުންަތއް ހަަމއަށް ހުރިކަްނ ކަށަވަރު ކުރުން. ކޮމިޝަނަށް ހުށަަހޅާިއރު، ިތރީަގއި މި ބަޔާންކުރާ

   .އިޢުލާނުގެ ކޮޕީ .1
ްނގަޑި ހަަމވުުމގެ ސުލާނުަގިއވާ ހުށަހަަޅންޖެހޭ ލިޔުން/ސިޓީ )އިޢު ަހވާލުުވމަށް އެދި މުަވއްޒަފު ިއދާާރއަށްޒިންމާ  .2

 .(ަފިއވާކަން ކަށަަވރުކޮްށފައިުވންކުރިން ބަލަިއގަނެ
 

  .ގެ ކޮޕީފިކެްޓތަކާއި ޓްރާންސްްކރިޕްޓުތަކުތަޢުލީމީ ސެޓްއެޓެސްޓްކޮށްފަިއވާ  .3
   .ތަޖުިރބާ ހާމަކޮްށދޭ ލިޔުންތައް .4
  .(A1)ޓް ސިވިލް ަސރިވްސގެ ަމގާމުތަކަށް މީުހްނ ހޮވުމަށް ާބްއވާ ޕްރެޒެންޭޓޝަނާއި ިއންޓަރިވއުގެ ސްކޯ ޝީ .5
  .(A2ލިބުުނގޮތުގެ ޝީޓް )ވަޒީާފއަށް ކުރިމަތިލާަފިއވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް  .6

 
 

2 ޖަދުވަލު  
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 ހަމަވެ، އިޢުލާނަށް އިޖާބަދީފައިނުވާ ފަރާތްތަކަށް ޒިންމާ ތެރެއިން ޝަރުޠު ރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ހަވާލުކު ލީޑިން ޓީޗަރުންގެ ޒިންމާ 

 : މުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހަވާލުކުރު 
 

          ބަލަންޖެހޭ ބަިއތައް                            ތަފްޞީލް 

ޝަރުޠު ހަމަވާ 
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 

ން ޒިންމާ ވަގުތީ ގޮތު 
އެންމެ އަދާކުރުމަށް 

 ބިލު ފަރާތްހޮވުން ޤާ

ވަގުތީ ޮގތުން ޒިންމާ ައދާކުުރމަށް އެންމެ ޤާބިލު ކަމަށް ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކީ ލީޑިން ޓީޗަރުންގެ ޝަރުޠު ހަަމވާ ފަރާތްތަުކެގ 
ޓީޗަރުްނެގ ލީޑިން ، ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތް ތިބިަނމަ )އެކެއް( 1ަގއި ހުރި ފަރާތްކަާމއި، މު ގާމަ ތެރެއިން ެއންމެ މަތީ 

ފަރާަތށްކަްނ   ފަރާެތއް ކަނޑަައޅާަފއިަވނީ އެ ސްކޫލްގެ ޕްިރންސިޕަލް ަމގާުމގައި ުހރި ބޭފުޅަކު ކަނަޑއަޅާޒިންމާ ހަވާލުުކރާނެ
  .ކަށަވަރުކޮްށ، އިާދާރއިން ިސވިލް ސަރިވސް އަށް ހުށަަހޅާ ސިޓީ

 

ިސވިލް ަސރވިސް ޮކމިޝަނަްށ ހުށަަހޅާިއރު، ިތރީަގިއ ޒިންމާ ަހވާލުކުުރމުެގ ރިުކއެސްޓް ސީެއސް ިވުއގަިއގެ ެތރެއިްނ 
  މި ބަޔާންކުރާ ލިޔުންަތއް ހަަމއަށް ހުިރކަން ކަށަވަރު ކުުރން.

   .ަފއިވާ އިުޢލާނުގެ ކޮޕީކޮށް ާރއެްއގެ ތެޭރގައިއިދާ އެ  -1
އަށް މިަކްނ އިާދރާވާނަަމ، ނު އުިތރާޒެއް ުތގެ އިލީޑިން ޓީޗަރުންގެ ޒިންާމއާ ހަވާުލވުުމަގއި މި ޒިންމާ ހަވާލުކުރާ ފަރާ -2

 .ބަޔާންކޮށް ހުށަަހޅާފަިއވާ ސިޓީ
 

 
 ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކަށް ޒިންމާ ހަވާލުކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ލީޑިން ޓީޗަރުންގެ ޒިންމާ ހަވާލުކު 

 ކަންތައްތައް : 
 

            ބަލަންޖެހޭ ބަިއތައް                            ތަފްޞީލް

ޝަރުޠު ހަމަނުވާ 
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 
ވަގުތީ ގޮތުން ޒިންމާ 
އަދާކުރުމަށް ގާބިލު 

 ފަރާތްހޮވުން 

ތެެރއިން އެްނމެ މަީތ  ޓީަޗރުްނގެވަގުީތ ގޮުތން ލީޑިން ޓީަޗރުްނގެ ޒިްނމާ ަހވާލުކުރެޭވ ފަރާތަކީ އެ އިާދރާަގިއ ހިމެނޭ 
ލީޑިން ޓީޗަރުްނެގ ، ( ފަރާތަށްުވެރ ގިނަ ފަރާތް ތިބިނަމަ )އެކެއް 1މަާގމުަގއި ހުރި  ފަރާތްކަާމއި، އެްނމެ މަތީ މަާގމުަގއި 

ން ފަރާތަްށކަ އެ ސްކޫލްގެ ޕްރިްނސިޕަލް މަާގމުަގއި ހުރި ބޭުފޅަކު ކަނޑަައޅާޒިންމާ ހަވާލުުކރާނެ ފަރާެތއް ކަނޑަައާޅފައިަވނީ 
  .ކަށަވަރުކޮްށ، އިާދާރއިން ިސވިލް ސަރިވސް އަށް ހުށަަހޅާ ސިޓީ

 

ޒިންމާ ަހވާލުކުރުުމގެ ރިުކއެސްޓް ީސެއސް ވިުއަގއިގެ ެތރެއިން ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަަހޅާިއރު، ިތރީަގިއ މި 
  ބަޔާންކުރާ ލިޔުންަތއް ހަަމއަށް ހުރިކަްނ ކަށަވަރު ކުރުން.

  .ތެޭރގައި ކޮށްަފއިވާ އިުޢލާނުގެ ކޮޕީއެ އިާދާރއެްއގެ  -1
ށް މިކަްނ ، އިާދރާއަވާނަމަ ނު ރާުތގެ އިއުިތރާޒެއް ކުރާ ފަލީޑިން ޓީޗަރުންގެ ޒިންާމއާ ހަވާލުުވުމަގއި މި ޒިންމާ ހަވާލު -2

  .ބަޔާންކޮށް ހުށަަހޅާފަިއވާ ސިޓީ
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Anex 1 
Grouping  
Science Department/Stream 

Biology 

Chemistry  

Physics  

 

 

 

 

 

 

 ީސްޓޭޖްއިން އިޢުލާން ކުރާއިރު، އިސްލާމް، ޤުރުއާން، އަދި -ކ
އަރަބި މާއްދާ ނުހިމެނޭނެއެވެ. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Business Department/Stream 

Business Studies  

Accounting  

Economics  

Primary Department 

Science  

Social Studies  

Creative Art  

Health and Physical Education  

English 

Mathematics  

3 ޖަދުވަލު  
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ަސރިވސް ކޮމިަޝން  ސިވިލް  
 

 ުު3:   
 އެސެސްމަންޓް ފޯމު  ލީޑިން ޓީޗަރުންގެ 

 

އްޔަތު މަސްޢޫލި  0 2 3 4 5  
ޙާލަތެއްގައި، އޭނާގެ މަސައްކަތް ނުވަތަ ަމސައްކަތުން ބައެއް  ޕްރިންސިޕަލް ނެތް     

 ހާވާލުކުރެވިއްޖެނަމަ،  އެމަސައްކަތް ކުރުން.

ކިޔަވައިދެމުންދަނީ ގައުމީ މަންހަޖުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތަްއ      
 ޙާސިލްވާގޮތަށްތޯ ބަލާ ކިޔަވައިިދނުން ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ޓީޗަުރންނަށް އިރުޝާދު

 ދިނުން.

 ބަލަހައްޓައި ކުރިއަށްގެންދާ ގޮތް ރާވައި މީޓިންތައް ކޯޑިނޭޝަން މާއްދާތަކުގެ ކިޔަވައިދޭ     
 ބެލެހެއްޓުން. ރެކޯޑް

ސްކޫލުން ކަނަޑއަޅާފަިއާވގޮތަށް މުދައްރިސުންގެ ފިލާވަުޅތައް އޮްބޒާްވކޮްށ      
 .ލިޔުމުންނާއި އަނގަބަހުން ފީްޑބެކްދިނުން

ތައްޔާރުކުރާ ލެސަންޕްލޭންތަކަކީ ގައުމީ މަންހަޖުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓީޗަރުން      
ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާސިލްވާގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ ލެސަން ޕްލޭނެއްތޯ ބަލާ ރަނގަުޅ 

 ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް ީޓޗަރުންނަށް އެހީތެރިވެދިނުން.

 ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަެނ ދަރިވަރުންގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅު ކުރުމަށް ޓީޗަރުން     
 ޓީޗަރުން ލައްވާ އެކަންކަން ކުރުުވމާއި އެކަންކަން ކުރެވެމުންދާގޮތް ބަލާ މޮނިޓަކުރުން.

ސްކޫލުގެ މާޙައުލަކީ ދަރިވަރުންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއި އަމާންކަން ލިބިގެންާވ      
 މާޙައުލެއްކަން ކަށަވަރުކުރުން.

ދަރިވަރުންގެ  ،ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލުވަމުންދާކަމާއި ދަރިވަރުންނަށް ތަޢުލީމީ     
 އަދި ރަނގަޅު  އަޚްލާޤީ އާދަތައް ހަރުލެއްވެމުންދާަކން ކަށަވަރުކުރުން. ،ކިބައިގައި ދީނީ

ވަިކވަކި ާމއްދާތަކުން ދަރިވަުރން ޙާސިލްކުރާ މިންވަރު މޮިނޓަރކޮށް، ނަތީޖާެގ      
ސަބްޖެކްޓް ކުރިއެރުމުގެ ރެޯކޑްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، ނަތީޖާ ރަނގަޅުކުުރމަށް 

 އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލޭން އެކުަލވާލުން.

ޔުނިޓް ޕްލޭން ކިަޔވައިދިނުމާ ގުޭޅގޮތުން ތަްއޔާރުކުރަންޖެހޭ ސްކީމްއޮފް ވާރކް/      
ޓީޗަރުން ލައްވާ ތަްއޔާރުކުުރާވ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލާ ެއއްޮގތަށް ސްޕަވައިޒަާރ 

 .ޙަވާލުކުރުން

އައި.ސީޕީ ހަދައި އުނގެނުުމގައި އެހީތެރިކަން ބޭނުންާވ ދަރިވަރުންނަށް      

އުނގަންނައިީދ، މުދައްރިުސން އައީ.ސީ.ޕީ ހަދަިއގެްނ ކިޔަަވއިދޭކަން 
 ކަށަވަރުކުރުން 

4 ޖަދުވަލު  
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ަސރިވސް ކޮމިަޝން  ސިވިލް  
 

މުދައްރިސުން ފޮތް މާކުކޮށްފައިވާ މިންވަާރއި ފެންވަރު ދެނެގަތުމަށް ފޮތްތައް      
 ޗެކްކޮށް މުދައްރިސުންނަށް ފީްޑބެކްދިނުން.

 

ކިަޔވައިދިނުމާ ގުޭޅގޮތުން އިތުރު މުއްސަދިކަމެއް )ރިޯސސް( ޭބނުންވާ ޙާލަތުގަިއ      
ިއރުޝާދުގެ މަތިން އެފަދަ ކަންތައްތައް ކޯޑިނޭްޓ ސްކޫލްގެ ވެރިްނގެ ލަފަޔާއި 

 ކުރުން

ކުލާސް ޓީޗަރުން ދަރިވަރުންގެ ހާޒިރީ ބަލަހައްޓައި މީމިސްގައި އަދާހަމަކުރާކަން      
އެޓެްނޑެންސް ޕޮލިސީއާ   ކަށަވަރުކޮްށ، ސްކޫލަށް ހާޒިުރ ނުވާ ދަރިވަރުންނާމެދު

 .އެްއގޮތަށް އަމަލުކުރުން

ސީިނއާރ މެނޭޖްމެންޓް މެމްބަރެއްގެ ހައިިސއްަޔތުން، ހަވާލުކުެރވޭ ސްކޫލްގެ      
 ކޯކަރިިކއުލާ ހަރަކާތްތައް ާރވާ ހިންގުން

މުދައްރިސުންގެ ފެންވަުރ ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ދާިއރާތައް ފާހަގަކޮށް      
 ކިަޔވައިދިނުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން 

ހެޔޮ ބަދަުލތައް ގެނައުމަްށ ބޭނުންވާ ަކންކަން ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުމާއި އަޚްލާޤަށް      
ދެނެގަނެ އެކަންކަން ޓީޗަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން އަދި ސްކޫލްގެ ވެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް 
ގެނައުމާއި އެކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި ހިންގަންޖެޭހ 

 ޕްރޮގްރާމްތައް ވިލަރެސްކޮށް ހިންގުން.

އަދި ރަނގަޅު  އަޚްލާޤީ އާދަަތއް ހަރުލެްއވުމާއި،  ،ކިބަިއގައި ދީނީ ދަރިވަރުންގެ     
ދަރިވަރުންގެ އަޚްލާާޤިއ ސުލޫކަށް ހެޔޮ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް 

 މަސައްކަތްކުރުާމއި، އެކަާމގުިޅގެން ައޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް ައޅަމުންގެންދިޔުން.  

ސްކޫލްގެ ވެރިންނާއި ތަޢުލީމީ  ،ބެލެނިވެރިންނާއިދަރިވަރުންގެ ކުރިއެރުމާބެހޭ ގޮތުން      
 ހިއްސާކުރުން މަޢުލޫމާތު ބޭނުންާވނެދާއިރާގެ ފަރާތްތަކަށް 

ކުލާހުން ބޭރުގައި ހިންގާ، ކިޔަވައިދިނުމާއި ގުޅުންހުރި ކަންތައްތަްއ ކުލާހާއި،      
 .ހިންގުމުގައި ސްކޫލަށް އެހީތެރިވެ، އެއްބާރުލުން ދިނުން

 ގަޑި ނެގުންރިލީފް      

 ސްކޫލްގައި ހިންގާ ކުލަބް ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކުރުން     
ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މުއްސަދިކަމެއް )ރިސޯސް( ބޭނުންވާ ޙާލަތުގައި  ކިޔަވައިދިނުމާ

 ސްކޫލްގެ ވެރިންގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ މަތިން އެފަދަ ކަންތައްތައް ކޯޑިނޭޓް ކުރުން 

އިންތިޒާމް ކުރާ ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޙަރަކާތްތަކުގައި ސްކޫލްގެ ފަރާތުން      
 ބައިވެރިވުން 
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ަސރިވސް ކޮމިަޝން  ސިވިލް  
 

ކޭޝަނާއި މުދައްރިސުންގެ ފަންނީ ގާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔު     
 ދާއިރާގެ މުއައްސަސާތަކުން ބާއްވާ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ިލބޭ

 ންވުފުރުސަތުތަކުގައި ބައިވެރި

ތަޢުލީމީ ދާއިރާ ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ކުރާ      
 ،އެދިއްޖެނަމަ އެޑިޔުކޭޝަނުން އޮފް މިނިސްޓްރީ، މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވުމަށް

 .ދިނުން އެއްބާރުލުން ،ބައިވެރިވެ އެމަސައްކަތުގައި

 45ގަޑި ނުވަތަ  6މިނިޓްގެ  35 ހަފްތާއަކުކޮންޓެކްޓް ގަޑީގެ ގޮތުގައި މަދުެވގެން      
 ގަޑި ނަގައި ޓީޗަރެއްގެ ޒިންމާ އަދާކުރުން. 5 މިނިޓްގެ

 ޖުމްލަ  
 ނޯޓް:
  ވަރަށް ރަގަޅު  – 5ވަރަށް ދެރަ ،  – 0ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ މިންގަނޑު؛ 
  ްމި ފޯމަށް ުއނި އިތުރު ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ކޮމިަޝނަށް ހުށަހަޅައިގެން މީގެ އިތުރުންވެސް އިދާރާއިނ

  ގެނެވިދާނެއެވެ.
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