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 ތަޢާރަފް  .1

   ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ މިންގަނޑު ބަޔާންކުރާ އުޞޫލެވެ.މުވައްޒަފުން ފަންނީ މަގާމުތަކަށްތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ މި އުސޫލަކީ،  .1.1

 

ކުރުމުގެ  ޢައްޔަނުތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ސަރވިސްގެ ވަޒީފާ  ސިވިލް" ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުންގައި އުޞޫލުމި  .1.2

ގައި ތަކުވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ފަންނީ  ،ކަންތައްތަކާއިކޮށްފައިވާ ގައި ބަޔާން" ތައްއުޞޫލު މިންގަނޑުތަކާއި 

 މީހުން ނެގުމުގައި އަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ފަންނީ މަގާމުތަކަށްއްސަ ކަންތައްތަކަށް ކޮށްފައިވާ ޚާބަޔާން

 

  އެދިފައިވާ ފަރާތްތައް ސްކްރީން ކުރުން  މަގާމަށް  .2

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނު  ފަރާތްތައް ސްކްރީންކުރުމުގެ މަރުހަލާ ކުރިޔަށްގެންދާނީ، ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ. " ކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް

 ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުން  / ފަރާތް  ގާބިލު އެންމެ  މަގާމަށް  .3

އި މިދަންނަވާ ބައިތަކަށް ތިރީގަ ،ފައިވާޅާފަރާތް ހޮވުމަށް ކަނޑައަ ގާބިލުއެންމެ  މަގާމަށްފަރާތް ކަނޑައަޅާނީ،  ގާބިލުއެންމެ  މަގާމަށް

ތެރެއިން  އޭގެ ،ފޯމް( ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު A2ލިބުނު ގޮތުގެޝީޓް" ) ކުސްކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް މާ މަގާމަށްދިނުމަށްފަހު، " ކުސްމާ

 ފަރާތްކަމުގައި ކަނޑައަޅާގޮތަށެވެ.  ގާބިލުއެންމެ  މަގާމަށްލިބޭ ފަރާތަކީ  ކުސްމާ މަތިންއެންމެ 

 ތަޢުލީމަށް މާކުސް ދިނުން  .3.1

ސެޓްފިކެޓް  2ކްސް ދޭނީ، އެ ސެޓްފިކެޓަކީ ދާއިރާއާގުޅޭ ސެޓްފިކެޓެއް ކަމުގައިވާ ނަމައެވެ. އެއް ފެންވަރެއްގެ މާސެޓްފިކެޓަކަށް  .3.1.1

ދާއިރާއަކުން  2ނުންވާ ދެ ސެޓްފިކެޓަކީ އެ މަގާމަށް ބޭ  މާރކްސް ދޭނީ އެއް ސެޓްފިކެޓަށެވެ. ނަމަވެސް އެހުށަހެޅި ކަމުގައިވިޔަސް، 

 ސެޓްފިކެޓް ނަމަ އެ ދެ ސެޓްފިކެޓަށްވެސް މާކްސް ދޭންވާނެއެވެ. 2ހަދާފައިވާ 

 

ގޮތަށް ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުން ޝަރުތު  ޕޮއިންޓުގެ ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރުނުވާ މަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެންމެ މަތީބަޔަކަށް ދިނުއެ   .3.1.2

ހަމަވާކަމަށް ބަލާފައިވާ ކްލެސިފިކޭޝަނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ސެޓްފިކެޓަކަށް މާކްސް ދެންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ޝަރުތު 
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 4ލު: ލެވެލް ހަމަވާކަމަށް ބަލާފައިވާ ކެލެސިފިކޭޝަނުގެ ޝަރުތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ) މިސާ

 ނުވަތައެއަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ( މާކްސް ދޭނީ ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ މަތީ ސެޓްފިކެޓަށެވެ.

އިވަނީ، ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް .ޑީ.އޯ އޮނިގަނޑުގައި ވަޒިފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފަ: ޓީ.އެސް.އޯ، އީ.އޯ އަދި އ1ީލު މިސާ

ގެ ސެޓްފިކެޓަށެވެ. މި  4އި، ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޮނގުން ލެވެލް ގެ ސެޓްފިކެޓަކާ 7ރާއަކުން ލެވެލް ދާއިއްސަ ކުރެވިފައިވާ ޚާ

 ވާނެތީ، މަރކްސް ދޭނީ އޭނާ ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ސެޓްފިކެޓަށެވެ.ކްލެސިފިކޭޝަން ބަދަލު ހާލަތުގައި އޭނާގެ 

 

އަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ، ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް އީ.ޑީ.އޯ އޮނިގަނޑުގައި ވަޒީފާޓީ.އެސް.އޯ، އީ.އޯ އަދި  :2މިސާލު 

 5ގެ ސެޓްފިކެޓަކާއި، ލެވެލް  4ގެ ސެޓްފިކެޓަކާއި، ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޮގުން ލެވެލް  7ޚާއްސް ކުރެވިފައިވާ ދާއިރާއަކުން ލެވެލް 

ބަދަލުވާނެތީ، މާކްސް ދޭނީ އެނާ  ކްލެސިފިކޭޝަންގެ ސެޓްފިކެޓެކެވެ. މި ހާލަތުގައި އޭނާގެ  6ގެ ސެތްފިކެޓަކާއި، ލެވެލް 

 ތެރެއިން އެންމެމަތީ ސެޓްފިކެޓަށެވެ. 6އަދި  4،5ގެ ސެޓްފިކެޓަށާއި، ލެވެލް  7ހުށަހަޅާފައިވާ ލެވެލް 

 

ވައިދިނުމުގެ އީ.އޯ އަދި އީ.ޑީ.އޯ އޮނިގަނޑުގައި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ، ކިޔަ  ،ޓީ.އެސް.އޯ :3މިސާލު 

ގެ ސެޓްފިކެޓްއެކެވެ. މި ހާލަތުގައި އޭނާގެ ކްލެސިފިކޭޝަން  4ގެ ސެޓްފިކެޓާއި، ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޮގުން ލެވެލް  8ރޮގުން ލެވެލް 

 ބަދަލުނުވާނެތީ، މާކްސް ދޭނީ އެނާ ހުށަހަލާފައިވާ އެންމެމަތީ ސެޓްފިކެޓަށެވެ.

 
ފައިވާ އެންމެ މަތީ ޕޮއިންޓުގެ އަދަދަށްވުރެ އިތުރުނުވާ ގޮތަށް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތް، ސްކޫލު އެ ބަޔަކަށް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ .3.1.3

ހުރިހާ ސެޓްފިކެޓަކަށް ޓީޗަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުން، ޝަރުތު ހަމަވާކަމަށް ބަލާފައިވާ ކްލެސިފިކޭޝަނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ންވާނެއެވެ.މާރކްސް ދޭ

ޝަރުތަކުން ޝަރުތު ހަމަވާނަމަ، މާކްސްދޭނީ ޝަރުތު ހަމަކުރަން  2މާކްސް ދިނުމުގައި، ހުށަހަޅާ ސެޓްފިކެޓް ތަކުން ސެޓްފިކެޓަށް   .3.1.4

 ބޭނުންކުރި ސެޓެފިކެޓްގެ އެންމެ މަތީ ސެޓްފިކެޓަށެވެ.

 

ނުވަތަ އެއަށްވުރެ  7ލެވެލް  މާއްދާއަކުން ނުމުގެ ރޮގުން ނުވަތަ ކިޔަވައިދޭގައި ބަޔާންކުރަނީ ކިޔަވައިދި 2-13ސީ.އެސް :1މިސާލު 

އަދި  7ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން. ވީމާ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ، ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޮގުން ލެވެލް  މަތީ

 ގެ ސެޓްފިކެޓަށެވެ. 8ނަމަ މި ހާލަތުގައި މާކްސްދޭނީ ލެވެލް  8ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަކުން ލެވެލް 
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ގައި ބަޔާންކުރަނީ ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ޙާއްސަކުރެވިފައިވާ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ  2-15.އެސް : ސ2ީމިސާލު 

އެކު ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޮގުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަނަދެއް ޙާސިލުކޮށްފައި އޮތުމާވުރެ މަތީ ގެ ނުވަތަ އެއަށް 7ލެވެލް ސަނަދުގެ އޮނިގަނޑު 

ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއިއެކު، ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން ނުވަތަ ކިޔަވައިދޭ  5 ގައުމީ ސަނަދުގެ ލެވެލް 

ނުވަތަ އެއަށްވުރެ  9ނުވަތަ ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް 

 9ވީމާ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ، ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޮނގުން ލެވެލް  .ވުންމަތި ސަނަދެއް ހާޞިލޮކޮށްފައި 

 ދޭންވާނެއެވެ.ސެޓްފިކެޓަށްވެސް މާރކްސް  2ގެ ސަނަދެއް ނަމަ މި  9އަދި ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަކުން ލެވެލް 

 

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމަށް މާކްސް ދޭނީ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑުންނެވެ   .3.1.5

 ކަނޑައަޅާފައިވާ މާކުސް  ގެ ލެވެލެ ސެޓްފިކެޓް 

 25 4 ލެވެލް

  35 6ލެވެލް ނުވަތަ  5ލެވެލް 

 65 8ލެވެލް ނުވަތަ  7ލެވެލް 

  80 9ލެވެލް 

  85 10ލެވެލް 

 

 ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީނަށް މާކުސް ދިނުން  .3.2

ތެރެއިން މާކުސް ދެވޭނީ ކުރިމަތިލާ މަގާމާ ގުޅޭ ދާއިރާތަކުން  ގާމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ކުރު މުއްދަތުގެ ތަމްރީނު ސެޓްފިކެޓްތަކުގެމަ

ވާ ހޯދާފައިވާ ތަމްރީނު ސެޓްފިކެޓްތަކަށެވެ. ކުރިމަތިލާ މަގާމާއި ގުޅޭ ދާއިރާތަކުގެ ތަމްރީނު ސެޓްފިކެޓްކަމުގައި ބަލާނީ، ހުށަހަޅާފައި 

 މަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނު ސެޓްފިކެޓެއް ކަމުގައި ވާނަމައެވެ.ތަމްރީނު ސެޓްފިކެޓަކީ އެ މަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތެއް ކުރު

ކުރިމަތިލާ މަގާމުގެ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ތެރެއިން  ހުށަހަޅާ ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީނު ތަކުންކުރިމަތިލާ ފަރާތް އިޢުލާންކުރާ މަގާމަށް .3.2.1

ސް މާކުސްއަށްވުރެ އިތުރުނުވާ ގޮތަށް މާކު ފައިވާ އެންމެ މަތީކަނޑައަޅާތަމްރީން ސެޓްފިކެޓްތަކަށް ހުރިހާ މަސައްކަތާގުޅޭ 

 ދޭންވާނެއެވެ. 
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ކެވެ.  10ކަނޑައަޅާފައިވާ އިންސަތައަކީ އަދި،  އެވެ. 30ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީނަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެ މަތީ މާކުސްއަކީ  .3.2.2

 މާކުސް ދޭނީ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑުންނެވެ.

 

 

 

 

 

 

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަށް މާކުސް ދިނުން  .3.3

ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމަކީ މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ އާއި ގުޅޭ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް މާކުސް ދޭނީ ހުށަހަޅާފައިވާ މަސައްކަތުގެ  .3.3.1

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަކަށް ވާނަމައެވެ.

 

ބާއަށް މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެ މަތީ މާކުސްއަށް ވުރެ އިތުރު ނުވާނޭ ގޮތަށް އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާތަކުގެ ތަޖުރި .3.3.2

 މާކުސް ދޭންވާނެއެވެ. 

 
ސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް މާކުސް ދޭނީ "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި މަ .3.3.3

 .ގައިވާ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށެވެ" އުޞޫލުތައް 

 

 

 މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ 

 ކަނޑައަޅާފައިވާ މާކުސް  މިންގަނޑު 

 މާކުސް  2 އަހަރަކަށް ކޮންމެ 
 

 

 ކަނޑައަޅާފައިވާ މާކުސް  ދުވަސް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަމްރީން 

 މާކުސް  2 ކޮންމެ ދުވަހަކަށް 

 ކަނޑައަޅާފައިވާ މާކުސް  ގަޑިއިރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަމްރީން 

 މާކުސް  0.5 ކޮންމެ ގަޑިއިރަކަށް 

mariyam.saaima
Draft



  2020ސެޕްޓެންބަރު  23 –މުވައްޒަފުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާ އުޞޫލުތައް )ރެކްރޫޓްމަންޓް ޓޫލްކިޓް(  ތަކަށްމަގާމު ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ފަންނީ

 
 

6 
 

 އެހެނިހެން ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ 

 ކަނޑައަޅާފައިވާ މާކުސް  މިންގަނޑު 

 މާކުސް  0.5 ކޮންމެ އަހަރަކަށް 

 

 ލިބިފައިވާ ހުނަރު  .3.4

ގާބިލު މީހަކު ހޮވުމަށް ލިބިފައިވާ ހުނަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އިންޓަރވިއު/ޕްރެކްޓިކަލްސް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނެއެވެ. މަގާމަށް އެންމެ  .3.4.1

ބާއްވާ އިންޓަރވިއު އަދި ޕްރެކްޓިލްސް ކުރިޔަށް ގެންދާނޭ ގޮތް ރާވާ ހިންގާނީ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑެވެލޮޕްމަންޓް 

 ކޮމިޓީންނެވެ. އިންޓަރވިއު/ޕްރެކްޓިކަލްސް  ބާއްވާނެ ތަނާއި މުއްދަތު އިޢުލާނު ގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 

 ށް އެންމެ ގާބިލް ފަރާތްތައް ހޮވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކްރައިޓީރިއާތައް ވަޒީފާއަ  .4

 ކެޓެގަރީއަށެވެ. 2ވަޒީފާއަށް އެންމެ ގާބިލް ފަރާތްތައް ހޮވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކްރައިޓީރިއާތައް ބަހާލެވިފައި ވަނީ ތިރީގައިވާ  .3.4.2

 

 ދޭނެ ގޮތް  ސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ މަގާމުތަކަށް މީހުން ނެގުމުގައި މާކްސް)ހ(  

 % ސް މާކު  ތަފްސީލް  ދާއިރާ 
 40 225 ލިބިފައިވާ ތައުލިމު  ތަޢުލީމް 
 10 30 ވަޒީފާގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރު ތަމްރީން ތަމްރީން 

 15 20 ތަޖުރިބާ  ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ މަސައްކަތުގެ 
 10 އެހެނިހެން މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ 

 30 100 ޕްރެކްޓިކަލް  /އިންޓަވިއު ހުނަރު 
 5 12 ސިވިލް ސަރވިސް އަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިހާން  

 100  ޖުމްލަ 
 

 

 : 1މިސާލު 

 

 
ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޮގުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާއުމީ  ކުރެވިފައިވާ ދާއިރާއަކުން ނުވަތަޝަރުތު: ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ޙާއްސަ 

ރާއްޖޭގެ ގާއުމީ ސަނަދުތަކުގެ ގެ ސަނަދެއް  އޮތުމާއިއެކު ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން ދިވެހި  7ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވްލް 

 ގެ އިތުރު ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން. 8ނުވަތަ  7ނިގަނޑު ލެވެލް އޮ
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 މިހާލަތުގައި މާކްސް ދެވޭނެ ފުރަތަމަ ގޮތް: 

 (65+65މާކްސް ) 130ގެ ދެ ސެޓްފިކެޓްކަމުގައިވާނަމަ  7ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމު: ހުށަހަޅާފައިވަނީ ލެވެލް 

 225/130*40=23.11ލިބުނު މާކްސްގެ އަދަދު:  ތަޢުލީމަށް ޖުމްލަ 

 ގޮތް: ދެވަނަ މިހާލަތުގައި މާކްސް ދެވޭނެ 

 (65+65މާކްސް ) 130ގެ އެއް ސެޓްފިކެޓްނަމަ  8އަދި އެއް ސެޓްފިކެޓް  7މު: ހުށަހަޅާފައިވަނީ ލެވެލް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީ

 225/130*40=23.11ލިބުނު މާކްސްގެ އަދަދު:  ޖުމްލަ ތަޢުލީމަށް 

  

އިތުރުން އެޑިޔުކޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރުންނާއި އެޑިޔުކޭޝަން  އަދި ޕްރިންސިޕަލްގެ މަގާމުތަކުގެޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް )ށ( 

 މާކްސް ދޭނެ ގޮތް  އިން ނެގުމުގަގެ މަގާމުތަކަށް މީހުސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ރ އަދި އޮފިސަ

 % ސް މާކު  ތަފްސީލް  ދާއިރާ 
 40 285 ލިބިފައިވާ ތައުލިމު  ތަޢުލީމް 
 10 30 ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރު ތަމްރީންވަޒީފާގެ  ތަމްރީން 

 15 20 ތަޖުރިބާ  ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ މަސައްކަތުގެ 
 10 އެހެނިހެން މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ 

 30 100 ޕްރެކްޓިކަލް  /އިންޓަވިއު ހުނަރު 
 5 12 ސިވިލް ސަރވިސް އަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިހާން  

 100  ޖުމްލަ 
 

 :1މިސާލު 

 

 

 

 

 ގެ ދެވަނަ ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތެއްނަމަ މާކްސް ދޭނެ ގޮތް: 5ރ ޓީޗިންގ އޮފިސަ

ގެ ޝަރުތު ހަމަވުމާއި އެކު ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  5ރވިސް އޮފިސަރ ޝަރުތު: ޓީޗިންގ ސަ 
ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއިއެކު، ކިޔަވައި ދިނުމުގެ  4ގައުމީ ސަނަދު ތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް 

 ލިބިފައިވުން.އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ  2ރޮގުން 
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ލް ހިންގުމުގެ އަދި ސްކޫ  (65+65މާކްސް ) 130ގެ ދެ ސެޓްފިކެޓް ކަމުގައިވާނަމަ  7ލިބިފައިވާ ތައުލީމު: ހުށަހަޅާފައިވަނީ ލެވެލް 

 (210މާކްސް )ޖުމުލް  80ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ  9ދާއިރާއިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ސެޓްފިކެޓަކީ ލެވެލް 

  285/210*40=29.47ލިބުނު މާކްސްގެ އަދަދު: ޖުމްލަ ތަޢުލީމަށް 

  

 މާކުސް ދިނުމުގެ މިންގަނޑުން އެންމެ ދަށްވެގެން ހޯދަންޖެހޭނެ މިންވަރު  .5

 އެންމެ ދަށްވެގެން ހޯދަންޖެހޭ މިންވަރު ސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ މަގާމުތަކަށް މީހުން ނެގުމުގައި 

 

 

 

 

 

 

އިތުރުން އެޑިޔުކޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރުންނާއި އެޑިޔުކޭޝަން އޮފިސަރ  އަދި ޕްރިންސިޕަލްގެ މަގާމުތަކުގެޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް 

 އެންމެ ދަށްވެގެން ހޯދަންޖެހޭ މިންވަރު ގެ މަގާމުތަކަށް މީހުން ނެގުމުގައި ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންއަދި 

 ޖުމްލަ އިންސައްތަ  މަގާމު 

MS1  ްއިނMS2 30 

MS3  ްއިނEX2 35 

EX3  ްއިނEX6 45 

 

******* 

 ޖުމްލަ އިންސައްތަ  މަގާމު 

CS11-2  20 

CS13-2 25 

CS15-2 40 
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