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ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަޤާމުތަކުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގު އަދި މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ ކަނޑައަޅާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

.1

ތަޢާރަފު

.2

މަޤްޞަދު

.3

މަޤާމުތަކަށް

މިއީ ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަޤާމުތަކުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގު އަދި މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ ކަނޑައަޅާނެ މިންގަނޑު
ބަޔާންކުރާ އުޞޫލެވެ.
މވާ ދަތިތައް
ނ ހޯދުމުގައި އިދާރާތަކަށް ދި ާ
މި އުޞޫލަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފު ް
ޙައްލުކުރުމަށާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގައި ހިމެނޭ މޮޑިއުލްތަކުގެ  30%އަށް ބަލައި ،ހުށަހަޅާފައިވާ ސަނަދު
މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަޢުލީމީ ރޮނގާ ގުޅޭތޯ ބަލަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން އިދާރާތަކަށް ދިމާވާ ދަތިތައް
ރ
ޙައްލުކުރުމަށާއި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަޤާމުތަކުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގު އަދި މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ މިހާރަށްވު ެ
ފުޅާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އެކުލަވާލާފައިވާ އުޞޫލެކެވެ.
3.1

އިދާރާގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނިފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އިދާރާގެ ކޯ ފަންކްޝަންސްތައް

މަސްއޫލިއްޔަތު

އ އެކި ގްރޫޕްތަކަށް ބަހާލައި ،ކެޓަގަރައިޒްކޮށް ،އަދި ވަކިކޮށް އެ
ނުވަތަ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަ ް

ކަނޑައެޅޭގޮތް

މަސައްކަތްތައް ޑިޕާޓްމަންޓް  /ޑިވިޜަން  /ސެކްޝަން  /ޔުނިޓްގެ ތެރެއިން ގެންނަންވާނެއެވެ.
3.2

މި ގޮތުން އެ މަޤާމަކަށް ކަނޑައަޅާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި އެ މަޤާމެއް ހިމެނިފައިވާ
ޑިޕާޓްމަންޓް  /ޑިވިޜަން  /ސެކްޝަން  /ޔުނިޓެއްގެ މަސައްކަތަކާ ސީދާ ގުޅެންވާނެއެވެ.

3.3

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގު އަދި މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
ކަނޑައަޅާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.

3.4

މަޤާމުތަކުގެ

މަސްޢޫލިއްޔަތު

ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ

ޗޭންޖް

އަދާހަމަކޮށްފައިނުވާ
މޮޑިއުލްގެ'

ށ
ކ ް
މަޤާމުތަ ަ

ސީ.އެސް

ތެރެއިން ،އިޢުލާންކުރުމުގެ

ކުރިން،

ވިއުގައިގެ

'ޖޮބް

މަސްއޫލިއްޔަތު

އަދާހަމަކުރުމަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
3.5

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަށް ބަދަލު އަންނަ ޙާލަތުގައި ،ސީ.އެސް ވިއުގައިގެ 'ޖޮބް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ
ޗޭންޖް މޮޑިއުލްގެ' ތެރެއިން މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

.4

ތަޢުލީމީ ރޮނގު އަދި

4.1

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ހުރިހާ ރޭންކެއްގެ މަޤާމުތަކަށް މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ

4.2

ޓެކްނިކަލް ކްލެސިފިކޭޝަންގެ މަޤާމުތަކުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގު ކަނޑައަޅާނީ ޖީ.އެސް  4އަދި އެއަށްވުރެ

ކަނޑައަޅާ ރޭންކުތައް

މަތީ ރޭންކުގެ މަޤާމުތަކަށެވެ.

ނ
އޅު ް
އރާ ކަނޑަ ެ
ތގެ ދާ ި
ސއްކަ ު
ކގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގު އަދި މަ ަ
ޤމުތަ ު
ސގެ މަ ާ
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި

ޞަފްޙާ  4ގެ 1

4.3

އިދާރީ ކްލެސިފިކޭޝަންގެ މަޤާމުތަކުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގު ކަނޑައަޅާނީ އެމް.އެސް  1އަދި އެއަށްވުރެ
މަތީ ރޭންކުގެ މަޤާމުތަކަށެވެ.

.5

ޓެކްނިކަލް

5.1

މަޤާމުތަކުގެ ތަޢުލީމީ
ރޮނގު (އެކެޑަމިކް
ޑިސިޕްލިން)

އއަށްވުރެ އިތުރުވާ ކަމުގައިވާ ނަމަ
މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ބުރަދަން މަދުވެގެން  15%ނުވަތަ ެ
އެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ތަޢުލީމީ ރޮނގު ކަނޑައެޅިގެން ދާނެއެވެ.

5.2

ކށެވެ.
ކޯ ޑިސިޕްލިން ކަނޑައެޅިގެންދާނީ ހަމައެކަނި ޓެކްނިކަލް މަޤާމުތަ ަ

5.3

ވނީ
ޓެކްނިކަލް މަޤާމުތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ  75%މަސައްކަތުގެ ބުރަދަނުގައި ހިމެނިފައި ހުންނަން ާ
ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތްތަކެވެ.

5.4

ލ ފަރާތްތަކުން ކޯ ޑިސިޕްލިން އާ ގުޅޭ ސަނަދެއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ،
ޓެކްނިކަލް މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތި ާ
ނ އިސްކަން ދެވިގެންދާނެއެވެ.
އެ ފަރާތްތަކަށް މެރިޓްގެ ތެރެއި ް

.6

އިދާރީ މަޤާމުތަކުގެ

6.1

ތަޢުލީމީ ރޮނގު
(އެކެޑަމިކް
ޑިސިޕްލިން)

އއަށްވުރެ އިތުރުވާ ކަމުގައިވާ ނަމަ
މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ބުރަދަން މަދުވެގެން  15%ނުވަތަ ެ
އެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ތަޢުލީމީ ރޮނގު ކަނޑައެޅިގެން ދާނެއެވެ.

6.2

މިފަދަ

މަޤާމުތަކަށް

އިސްކަންދޭ

ތަޢުލީމީ

ރޮނގު

ފހުން
(މީގެ ަ

"ޕްރިފަރޑް

ޑިސިޕްލިން")

ކަނޑައެޅިގެންދާނެއެވެ.
6.3

"ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިން" ކަނޑައެޅިގެންދާނީ އެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ބުރަދަނުގައި 55%
(ފަންސާސް ފަސް އިންސައްތަ) އަށް ވުރެ އިތުރުވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށެވެ.
މިސާލު :ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ( 55%ފަންސާސް
މޤާމުގެ "ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިން"ގެ
ނ ކަމުގައި ވާނަމަ އެ ަ
ފަސް އިންސައްތަ) އަކީ ހިންގައި ބެލެހެއްޓު ް
ނސް މެނޭޖްމަންޓް އަދި ޕަބްލިކް
ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާނީ ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ،ބިޒް ަ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެވެ.

6.4

އިދާރީ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން "ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިން" ގެ ސަނަދެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ،
ނ އިސްކަންދެވިގެންދާނެއެވެ.
އެ ފަރާތްތަކަށް މެރިޓްގެ ތެރެއި ް

.7

ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒްގެ

7.1

ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް "ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިންސް" (ބިޒްނަސް

މަޤާމުތަކުގެ ތަޢުލީމީ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ،ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް އަދި ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން) ތަކުގެ އިތުރުން

ރޮނގު އަދި

ނޓް އަދި އެ މުވައްޒަފެއް ސުޕަވައިޒްކުރާ ޑިވިޜަން ،ސެކްޝަން އަދި
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ،މެނޭޖްމަ ް

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ

ޔުނިޓްތަކުގެ މަޤާމުތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް ކަނޑައެޅިގެންދާނެއެވެ .އަދި މި މަޤާމުގެ
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިގެންދާނީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަދި މެނޭޖްމެންޓް އެވެ.
މިސާލު :ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަން  /ޔުނިޓު ތަކަކީ
ނޓް
ނންސް ،ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަ ް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ،ޕްރޮކިއުމަންޓް ،ބަޖެޓް އެންޑް ފައި ޭ
ޓ
ނލޮޖީ ކަމުގައި ވާނަމަ ،މި ދާއިރާ ތަކުގެ ހުރިހާ ތަޢުލީމީ ރޮނގެއް ކޯޕަރޭ ް
އަދި އިންފޮމޭޝަން ޓެކް ޮ
ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގުގެ ގޮތުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ނ
އޅު ް
އރާ ކަނޑަ ެ
ތގެ ދާ ި
ސއްކަ ު
ކގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގު އަދި މަ ަ
ޤމުތަ ު
ސގެ މަ ާ
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި
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7.2

ނސް
ނ ް
ނކަލް ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބަޖެޓް އެންޑް ފައި ޭ
ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޓެކް ި
ޢލީމީ ރޮނގުގެ ގޮތުގައި ޓެކްނިކަލް ރޮނގު (އެކައުންޓިންގ އަދި
ފަންކްޝަނުގެ މަޤާމުތަކުގެ ތަ ު
ފައިނޭންސް) ކޯ ކުރުމަށްފަހު ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަދި ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް (ކޯ
ނންވާނެއެވެ.
ނުކޮށް) ހިމަ ަ

7.3

ޓ
ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޓެކްނިކަލް ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަން ް
ޢލީމީ ރޮނގުގެ ގޮތުގައި ޓެކްނިކަލް ރޮނގު (ހިއުމަން ރިސޯސް) ކޯ
ފަންކްޝަނުގެ މަޤާމުތަކުގެ ތަ ު
ކުރުމަށްފަހު

ބިޒްނަސް

ޑމިނިސްޓްރޭޝަން،
އެ ް

ބިޒްނަސް

ޓ
މެނޭޖްމަން ް

އަދި

ބލިކް
ޕަ ް

ވނެއެވެ.
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ހިމަނަން ާ
.8

ކޯ ފަންކްޝަންގެ

8.1

މަޤާމުތަކުގެ ތަޢުލީމީ

ކޯ ފަންކްޝަންގައި ހިމެނޭ ޓެކްނިކަލް މަޤާމުތަކުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގު ކަނޑައަޅާނީ އެ އިދާރާގެ
މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ކޯ ފަންކްޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ
ހުރިހާ

ރޮނގު

ތަޢުލީމީ

ގތައް
ރޮނ ު

ހިމެނޭގޮތަށެވެ.

ހންނަމަވެސް،
އެ ެ

ކޯ

ޑިސިޕްލިންގެ

ގޮތުގައި

ކަނޑައެޅިގެންދާނީ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ސީދާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގު ނުވަތަ ރޮނގު ތަކެކެވެ.
8.2

ނ އިދާރީ މަޤާމުތަކުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގު ކަނޑައަޅާނީ އެ އިދާރާގެ މެންޑޭޓްގައި
ކޯ ފަންކްޝަންގައި ހިމެ ޭ
ލމީ
ޢ ީ
ނންވާ ހުރިހާ ތަ ު
ކތްކުރުމަށް ބޭ ު
ތކޮށް ،ކޯ ފަންކްޝަންގެ މަސައް ަ
ހިމެނޭ މަސައްކަތްތަކަށް ރިޢާޔަ ް
ހމަނައިގެންނެވެ .އަދި "ޕްރިފަރޑް
ރޮނގުތަކުގެ އިތުރުން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ،މެނޭޖްމެންޓް ި
ޑިސިޕްލިން" ކަމުގައި ކަނޑައަޅަންވާނީ ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ،ބިޒްނަސް މެނޭޖްމެންޓް އަދި
ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއެވެ.

.9

މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ 9.1

ށ ކަނޑައެޅިފައިވާ މަސައްކަތުގެ
މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ތަޖުރިބާ ގުޅުވަންވާނީ މަޤާމަ ް

ދާއިރާ (ކެރިއަރ

ދާއިރާއާއެވެ .އެހެންކަމުން ،މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ ކަނޑައެޅިގެންދާނީ އެ މަޤާމެއްގައި

ފީލްޑް)

ފދަ ގޮތަކަށެވެ.
އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ފުޅާ ގޮތެއްގައި ތަޖުރިބާ ބެލޭނެ ަ
9.2

މިސާލު :ސިވިލް ސަރވިސްގެ ބައެއް މަޤާމުތަކުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގުގެ ގޮތުގައި ('ސައިކޮލޮޖީ'،
'ކައުންސެލިންގ' 'ސޯޝަލް ވޯރކް' އަދި 'ސޯޝިއޮލޮޖީ' ކަނޑައަޅާފައިވީނަމަވެސް ،މި މަޤާމުތަކުގެ
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާނީ މަޤާމުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތު
ގތަކަށް 'ސޯޝަލް ސަރވިސް' އެވެ.
އަދާކުރުމަށް ފުޅާ ގޮތެއްގައި ތަޖުރިބާ ބެލޭނެފަދަ ޮ

 10.1މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ސަނަދު ގުޅުވަންވާނީ މަޤާމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަޢުލީމީ ރޮނގާއެވެ.
 .10މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ
ރޮނގާ ހުށަހަޅާފައިވާ
ސެޓްފިކެޓް ގުޅުވާނެ
މިންގަނޑު

ގ ނަމުން  /ސްޕެޝަލައިޒޭޝަނުން
 10.2މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަޢުލީމީ ރޮނގާ ހުށަހަޅާފައިވާ ސެޓްފިކެޓް ެ
 /މޭޖަރ ވެފައިވާ ރޮނގުން ގުޅުވިދާނެއެވެ.
ކ
ނންނަމުގައި އެ ި
 10.3މިގޮތަށް ގުޅުވާއިރު މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަޢުލީމީ ރޮނގާ ގުޅޭގޮތުން ތަފާތު ަ
ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޫކުރާ ސެޓްފިކެޓްތައް ސެޓްފިކެޓްގެ ނަމުން  /ސްޕެޝަލައިޒޭޝަނުން  /މޭޖަރ
ވެފައިވާ ރޮނގުން ގުޅުވަން ވާނެއެވެ.

ނ
އޅު ް
އރާ ކަނޑަ ެ
ތގެ ދާ ި
ސއްކަ ު
ކގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގު އަދި މަ ަ
ޤމުތަ ު
ސގެ މަ ާ
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި
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ގ ނަމުން  /ސްޕެޝަލައިޒޭޝަނުން
 10.4މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަޢުލީމީ ރޮނގާ ހުށަހަޅާފައިވާ ސެޓްފިކެޓް ެ
ނވި
ނސްކްރިޕްޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ު
 /މޭޖަރ ވެފައިވާ ރޮނގުން ގުޅޭ ކަމަށް ސަނަދުގައި ނުވަތަ ޓްރާ ް
ނަމަވެސް

ވަކި

ތަޢުލީމީ

ރޮނގަކުން

މޭޖަރ

ވެފައި ،ނުވަތަ

ވެފައިވާކަން

ސްޕެޝަލައިޒް

ވއްޖެނަމަ އެ ސަނަދެއް ސްޕެޝަލައިޒޭޝަން ނުވަތަ މޭޖަރ ވެފައިވާ
ޓްރާންސްކްރިޕްޓުން އެނގެން އޮ ެ
ރޮނގާ ގުޅުވަން ވާނެއެވެ .އަދި މިފަދައިން ޓްރާންސްކްރިޕްޓު ގުޅުވުމުގައި ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމުގެ
ވނެއެވެ.
ބޭނުމުގައި ކިޔަވާފައިވާ ލޭންގުއޭޖް މޮޑިއުލްތައް ހިމަނައިގެން ނު ާ
ސގެ ސަނަދެއްގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓަށް
މިސާލު :ބެޗެލަރ އޮފް ސައިންސް ނުވަތަ ބެޗެލަރ އޮފް އާރޓް ް
ބަލާއިރު ސައިކޮލޮޖީ  /ސޯޝިއޮލޮޖީ  /ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސްގެ މާއްދާތައް ކިޔަވާފައިވާނަމަ އެ
ސަނަދެއް އިސްވެދެންނެވުނު ސްޕެޝަލައިޒޭޝަންތަކާ ގުޅުވިދާނެއެވެ.
 .11މި އުޞޫލުން
އިސްތިސްނާވާ
ފަރާތްތައް

މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކުރާ ތަޢުލީމީ ރޮނގު އަދި މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ ކަނޑައެޅުމުގެ މިންގަނޑުން ތިރީގައި
ބަޔާންކުރާ މަޤާމުތައް އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.


ވަޒީފާގެ ޙާއްޞަ އޮނިގަނޑުތައް އެކުލަވާލައި ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާ ދާއިރާތަކުގެ މަޤާމުތައް (މިސާލު:
ނނީ ވަކީލުން).
ޓީޗަރުން ،ނަރުހުން ،ޤާ ޫ

 .12މި އުޞޫލަށް



ވަކި ޝަރުތުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަޤާމުތައް (މިސާލު :އިމާމުން ،ފަޔަރ ފައިޓަރުން).



ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ފަންނީ މަޤާމުތައް (މިސާލު :ރޭޑިއޯގްރާފަރ).



ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ މަޤާމުތައް.

ނވެ.
ނ  2021ޖަނަވަރީ  01ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ެ
މި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ީ

ޢަމަލުކުރަން ފެށުން
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