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 ބަލާނެ މިނ ގަނޑު  ސަނަދުތައ  ގުޅުވުމަށ   ހަމަޖެއ ސުމުގައި މުވައ ޒަފުނ   ވަޒީފާތަކަށ  ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ 

 (3 ޙު )އިޞ ލާ 

ހުށަހަޅާ  މަޤާމަށ  ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަޢުލީމީ ރޮނގާދާއިރާގެ ވަޒީފާތަކަށ  މުވައ ޒަފުނ  ހަމަޖެއ ސުމުގައި މި މިނ ގަނޑަކީ، ތަޢުލީމީ 

ނޑައަޅާނެ ގޮތުގެ އުޞޫުލ" "ސިވިލ  ސަރވިސ ގެ މަޤާމުތަކުގެ ތަޢުީލމީ ރޮނގު އަދި މަސައ ކަތުގެ ދާިއރާ ކަ، ސަނަދުތައ  ގުޅުވުމުގައި

ސަނަދުަތއ   ،ހުށަހަޅާފައިވާ ސެޓ ފިކެޓ  ގުުޅވާނެ މިނ ގަނޑު" ގައި ބަޔާނ ުކރާ ގޮތުގެ މަތިނ  މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގާ  "ގައިވާ

 އިތުރަށ  ބަލާނެ މިނ ގަނޑެވެ.ގުޅުވުމަށ ، ތައ  ނުގުޅުވޭ ޙާލަތުގައި އެ ސަނަދު

 ފައިވާދެއ  ހުށަހަޅާނުވަތަ އެއަށ  ވުރެ މަތީ ސަނަ 5ލެވެލ  ވަކި ސ ޕެޝަލައިޒޭޝަނަކަށ  ނިސ ބަތ ނުވާ ޓީޗިނގ  ދާއިރާގެ  .1

 ނަމަ، އެ ފަދަ ސަނަދުތައ  ޕ ރައިމަރީ ސ ޕެޝަލައިޒޭޝަނަށ  ހަމަޖެއ ސުމަށ  ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. 

ޕ ރައިމަރީ ސ ޕެޝަލައިޒޭޝަނާއި  ،ސަނަދުތަކަށ  ބަލައި އަދި ސެކަނ ޑަރީ ލ  ސ ކޫލ  ޕ ރައިމަރީ ނުވަތަ މިޑ   ގޓީޗިނ  .2

، .އީ.އެނ ޑ  ޕީ )ސޯޝަލ  ސ ޓަޑީޒ ، ޖެނެރަލ  ސައިނ ސ ، ހެލ ތު ނ ޕ ރައިމަރީގައި ކިޔަވައިދޭ މާއ ދާތަކުގެ ސ ޕެޝަލައިޒޭޝަ

 ވަޒީފާ ހަމަޖެއ ސުމަށ  ބަލައިގަނެވޭނެެއވެ. އަށ  ކ ރިއޭޓިވ  އާރޓ ސ (

ގިރޭސި، ނޑިގ ރީގެ ސަނަދުތަކުނ  ދިވެހި، އިސ ލާމ ، އިނގ  ދާއިރާގެ ވަކި ސ ޕެޝަލައިޒޭޝަނަކަށ  ނިސ ބަތ ނުވާ ޓީޗި .3

ޢަރަބި އަދި ހިސާބު މާއ ދާތައ  ފިޔަވައި ޕ ރައިމަރީ ސ ޕެޝަލައިޒޭޝަނާއި ޕ ރައިމަރީގައި ކިޔަވައިދޭ މާއ ދާތަކުގެ ، ޤުރުއާނ 

ކ ރިއޭޓިވ  އާރޓ ސ ( މާއ ދާތަކަށ  ، .އީ.އެނ ޑ  ޕީ )ސޯޝަލ  ސ ޓަޑީޒ ، ޖެނެރަލ  ސައިނ ސ ، ހެލ ތު ގެސ ޕެޝަލައިޒޭޝަނ 

 ހަމަޖެއ ސުމަށ  ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

'ބެޗ ލަރ އޮފ  އިނ ޖިނިއަރިނ ގ އިނ  މެކޭނިކަލ  އިނ ޖިނިއަިރނ ' ސަނަދަކީ ސަނަދުގެ ނަމުނ  ޖެނެރަލ  ސައެނ ސ   .4

 ބަލައިގަނެވޭނެއެެވ.  އ ގެ ގޮތުގައިސަނަދެސ ޕެޝަލައިޒޭޝަނ އާ ގޫޅޭ 
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ކީ ޓީޗަރުނ  ހޯދުނ  ދަތި ދާއިރާއެއ  ކަމުގައިވާތީ، ޢަރަބި ސ ޕެޝަލައިޒޭޝަނ ގެ މަޤާމަށ  ސ ޕެޝަލައިޒޭޝަނަޢަރަބި  .5

 ލުޞިތަކުނ  ތަޢުލީމު ޙާފަރާ ހަމަވާ ފަރާތެއ  ކުރިމަތިލާފައި ނުވާ ޙާލަތުގައި، އެ ޠުއޮނިގަނޑުގައި ބަޔާނ ކުރާ ޝަރު

ބަހުެގ  ފަރާތުގެ ޓ ރާނ ސ ކ ރިޕ ޓ ގައި ޢަރަބި އެ (medium of instruction)ވެފައި  ބަުހނ  ކަމަށ   ޢަރަބި ކޮށ ފައިވަނީ 

ފަހު، މި  ނަމަ، މި ކަނ ތައ ތަކަށ  ރިޢާޔަތ ކުރުމަށ  ގެނ  އޮތ ނބަސ  ކިޔަވާފައިވާކަނ  އެ ކަމަށ ވާ ޢަރަބި އަސާސީ ފެނ ވަރު 

ޓީޗަރ ނުވަތަ ( 5ލިކ  ސަރވިސ  ރޭނ ކ  )ޕަބ  1ޓީޗަރ ރޭނ ކ  ސަނަދުތައ  ޢަރަބި ސ ޕެޝަލައިޒޭޝަނާ ގުޅުވައިގެނ  

ނަމަވެސ  މުޅިކޯހުގައި ކިޔަވާދީފައިވަނީ  ހަމަޖެއ ސުމަށ  ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. އަށ ( 7)ޕަބ ލިކ  ސަރވިސ  ރޭނ ކ   2ރޭނ ކ  

(medium of instruction) ަސިލެކ ޝަނ   ،ނުވަތަ އެކަނ  ސާފުކޮށ  އެގެނ ނެތ ނަމަ ހުނ  ކަމުގައި ނުވާނަމަޢަރަބި ބ

 މަރުޙަލާގައި އެފަރާތަށ  ޢަރަބި ކިޔަވައިދެވޭނެކަނ  ކަށަވަރުކުރަނ ވާނެއެވެ.

އޮފ  އާރޓ ސ  އިނ  އިސ ލާމިކ   ރަބިބަހުނ  ކިޔަވައިދޭ މާސ ޓަރސ  ޢައިޒޭޝަނަށ  ހަމަޖެއ ސުމުގައި ޢަރަބި ސ ޕެޝަލަ .6

 ގއޮފ  ޓީޗިނ ރަބިބަހުނ  ކިޔަވައިދޭ ބެޗ ލަރ ޢަ، ސ ޓަޑީޒ ، ޢަރަބިބަހުނ  ކިޔަވަިއދޭ ބެޗ ލަރ އޮފ  އިސ ލާމިކ  ސ ޓަޑީޒ 

 ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.  ސަނަދުތައ ރަބިކ  ލެނ ގުއޭޖ  ޢަރަބިބަހުނ  ކިޔަވައިދޭ ޑިޕ ލޮމާ އިނ  ޢަ އިސ ލާމިކ  ސ ޓަޑީޒ  އަދި

ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު އަދި އިސ ލާމިކ  ރިވީލ ޑ  ނޮލެޖ ގެ ރޮނގުނ  ، ޢާޝަރީއިސ ލާމ  ސ ޕެޝަލައިޒޭޝަނަށ  ހަމަޖެއ ސުމުގައި  .7

 ކޮށ ފައިވާ ސަނަދުތައ  ަބލައިގަނެވޭނެއެވެ. ލުޙާޞި

ރުޢާނިކ  ރިވީލ ޑ  ނޮލެޖ ގެ އާނ  ސ ޕެޝަލައިޒޭޝަނަށ  ހަމަޖެއ ސުމުގައި ޤިރާޢަތު، ޤުރުއާނާއި ސައިނ ސ  އަދި ޤުރުޤު .8

 ލައިގަނެވޭނެއެވެ.ކޮށ ފައިވާ ސަނަދުތައ  ބަލުޙާޞިރޮނގުނ  

ސަނަދުގެ ޓ ރާނ ސ ކ ރިޕ ޓަށ  ބަލައި ހުށަހަޅާ ޓީޗަރުނ  ހޯދުނ  ދަތި ދާއިރާއެއ  ކަމުގައިވާތީ، ސ ޕެޝަލައިޒޭޝަނަކީ  ޤުރުއާނ  .9

އަސާސީ މިނ ވަރަކަށ  ޤުރުއާނ  ކިޔަވާފައިވާކަނ  އެނގެނ އޮތ  ަނމަ، އެކަމަށ  ރިޢާޔަތ ކުރުމަށ ފަުހ އެ ސަނަދު ޤުރުއާނ  

)ޕަބ ލިކ   2ީޓޗަރ ރޭނ ކ  ނުވަތަ ( 5)ަޕބ ލިކ  ސަރވިސ  ރޭނ ކ   1ޓީޗަރ ރޭނ ކ  އިޒޭޝަނާ ގުޅުވައިގެނ  ސ ޕެޝަލަ

ސިލެކ ޝަނ  ހަަމޖެއ ސުމުގައި ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށ  ޝަރުޠު ހަމަކުިރނަމަވެސ   ( އަށ 7ސަރވިސ  ރޭނ ކ  

 . ކިޔަވައިދެވޭނެކަނ  ކަށަވަރުކުރަނ ވާނެއެވެ ޤުރުއާނ މަރުޙަލާގައި އެފަރާތަށ  
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 ގެ ސަނަދަކީ ސަނަދުގެ ނަމުނ ، މެރިނ  އެނ މަޔަރަމަނ ޓ  މެނޭޖ މަނ ޓ އަދި ، ފިޝަރީޒ  ސައިނ ސ ލޮޖީ ޔޮލޮޖީ، މެރިނ  ބަޔޮބަ .10

 ސަނަދެއ ކަމުގައި ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.   ސައިނ ސާއި ގުޅޭ

ެއ  ،ސަނަދުތައ  ސިވިކ ސ  އެނ ޑ  ސިޓިޒަނ ޝިޕ  ފަދަ ދާިއރާތަކުގެ ސޯޝަލ  ސ ޓަޑީޒ ، ހިސ ޓ ރީ، ޖިއޯގ ރަފީ އަދި .11

 ކަމުގައި ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. ދުތަކެއ  ގުޅޭ ސަނަ އިޒޭޝަނާގެ ނަމުނ ، ސޯޝަލ  ސައިނ ސ  ސ ޕެޝަލަތަކުސަނަދު

އިނ ސ  ނ ، ސަނަމު ތަކުގެސަނަދުއެ  ،ސަނަދުތައ ލޮޖީ ޔޮކ ސ ، ކެމިސ ޓ ރީ އަދި ބަޖެނެރަލ  ސައިނ ސ ، ފިޒި .12

 ކަމުގައި ބަލައިގަނެވޭނެއެެވ.ތަކެއ  ގުޅޭ ސަނަދު  ސ ޕެޝަލައިޒޭޝަނާ

ގުޅޭ މެތަމެޓިކ ސ  ސ ޕެޝަލައިޒޭޝަނާ  ގެ ނަމުނ ،ތަކުސަނަދުއެ  ،ކ ސ  އަދި މެކޭނިކ ސ  ސަނަދުތައ ސ ޓެޓިސ ޓި .13

 ކަމުގައި ބަލައިގަެނވޭނެއެވެ. އ ތަކެސަނަދު

 ގުޅޭ ސަނަދެއ ކަމުގައި ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.ކޭނިކ ސ  އަދި ސ ޓެިޓސ ކ ސ އާ ސަނަދުގެ ނަމުނ ، މެ މެތަމެޓިކ ސ  ސަނަދު .14

 ލ  އެނ ޑ  ޓޫރިޒަމ  ނ  ޓ ރެވަސަނަދުގެ ނަމު ،މެނ ޓ ޓ ރޭޝަނ  އަދި ބިޒ ނަސ  މެނޭޖ ބިޒ ނަސ ، ބިޒ ނަސ  އެޑ މިނިސ  .15

)ޕަބ ލިކ   2ީޓޗަރ ރޭނ ކ  ތަ ނުވަ( 5)ަޕބ ލިކ  ސަރވިސ  ރޭނ ކ   1ޓީޗަރ ރޭނ ކ  ސ ޕެޝަލައިޒޭޝަނާ ގުޅުވައިގެނ  

 ހަމަޖެއ ސުމަށ  ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. ( އަށ 7ސަރވިސ  ރޭނ ކ  

، ގކެޓިނ ރނ ޓ ، ހިއުމަނ  ރިސޯސ  ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ ، މާނ  ރިސޯސ  މެނޭޖ މަގެ ސަނަދުތަކުގެ ތެރެއިނ ، ހިއުމަބިޒ ނަސ  ދާއިރާ .16

ބިޒ ނަސ   ގެ ނަމުނ ތަކުސަނަދުއެ ، ފަދަ ސަނަދުތައ ދި އިކޮނޮމިކ ސ  ސ  އަރފައިނޭނ ސ ، ކޮމާ، ގއެކައުނ ޓިނ 

 ކަމުގައި ބަލައިގަނެވޭނެއެެވ. އ ތަކެގުޅޭ ސަނަދު  ސ ޕެޝަލައިޒޭޝަނާ

 ގުޅޭ ސަނަދެއ ކަމުގައި ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. ނ  އެޑިއުކޭޝަނ  ތަޢުީލމީ ރޮނގާސަނަދަކީ، ސަނަދުގެ ނަމު ގކޮނ މެ ޓީޗިނ  .17

ނ ނަ ޙާލަތުގައި، އެ ފަރާތުނ  ހުށަހަޅުއ ވާފައިާވ ނަދެއ  ކަމުގައި އެނގެނ  ނޯޅޭ ސައާ ގުގސަނަދުގެ ނަމުނ  ޓީޗިނ  .18

 ހިމެނިފައިވާ 'ޓީޗިނ  ޕ ރެކ ޓިސ ' / 'ޓީޗިނ  ޕ ރެކ ޓިކަމ ' / 'ޕ ރެކ ޓިކަމ 'ގެ ތެރޭގައި ތަކުޓ ރާނ ސ ކ ރިޕ ޓ ގެ މޮޑިއުލ ސ 

 ކަމުގައި ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. ަތޢުލީމީ ރޮނގާ ގުޅޭ ސަނަދެއ  ގޓީޗިނ  ސަނަދަކީނަމަ، އެ 
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ނުަވތަ އެައށ  ވުރެ މަތީ ސަނަދެއ   5ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދާއިރާއިނ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލ   .19

 ސ ޕެޝަލ  އެޑިއުކޭޝަނ  ،އ  ޙާޞިލުކޮށ ސަނަދެ ނުވަތަ ސ ޕެޝަލ  ނީޑ  އެޑިއުކޭޝަނ  ޖީސައިކޮލޮ ހާސިލ ކޮށ ފައިވުމާއެކު،

ސ ޕެޝަލ   ،އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިާބ ިލބިފައިވާނަމަ 1ނުވަތަ އިނ ކ ލޫސިވ  އެޑިއުކޭަޝނ  ކިޔަވައިދިނުމުގައި މަދުވެގެނ  

( 5)ޕަބ ިލކ  ސަރވިސ  ރޭނ ކ   1ޓީޗަރ ރޭނ ކ  އެޑިއުކޭޝަނ  ނުވަތަ އިނ ކ ލޫސިވ  އެޑިއުކޭޝަނ  ސ ޕެޝަލައިޒޭޝަނ ގެ 

 އަށ  ހަމަޖެއ ސުމުގައި ބަލާގަނެޭވނެއެވެ. 

ޤާބިލުކަނ  ވަޒަނ ކުރުމުެގ ހަމަޖެއ ސުމުގައި،  ނ ބިދޭސީދިވެހިނ  ލިުބނ  ދަތިވާ ޓީޗަރުނ ގެ މަޤާމުތަކަށ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓ  އުޞޫުލނ   .20

 ފަރާތ ތަކުނ  ސ ޕެޝަލައިޒޭޝަނ ތަކަށ  ބަލައި، އެ  ޅާކަނޑައަ ކިޔަވައިދެވޭނެ ކަމަށ  ފަރާތ ތަކަށ އެ މަރުޙަލާގެ ތެރެއިނ  

 ސ ޕެޝަލައިޒޭޝަނ ތަކާ ގުޅޭ ސަނަދެއ ކަމުގައި ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. ކަނޑައެޅުނުސަނަދަކީ  ފައިވާހުށަހަޅާ
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