`

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަޤާމުތަކުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގު އަދި މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ ކަނޑައަޅާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު (ފުރަތަމަ
އިޞްލާޙު)

.1

ތަޢާރަފު

.2

މަޤްޞަދު

.3

މަޤާމުތަކަށް

މިއީ ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަޤާމުތަކުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގު އަދި މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ ކަނޑައަޅާނެ މިންގަނޑު
ބަޔާންކުރާ އުޞޫލެވެ.
ށ
މި އުޞޫލަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޮވުމުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ސަނަދު މަޤާމަ ް
ށއި ސިވިލް
ށ ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަ ާ
ގ ގުޅޭތޯ ބެލުމުގައި އިދާރާތަކަ ް
ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަޢުލީމީ ރޮނ ާ
ސަރވިސްގެ މަޤާމުތަކުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގު އަދި މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ މިހާރަށްވުރެ ފުޅާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި
އެކުލަވާލާފައިވާ އުޞޫލެކެވެ.
3.1

އ
ށ އިދާރާގެ ކޯ ފަންކްޝަންސްތަ ް
އވާ މަސައްކަތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮ ް
އިދާރާގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނިފަ ި

މަސްއޫލިއްޔަތު

ނުވަތަ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް އެކި ގްރޫޕްތަކަށް ބަހާލައި ،ކެޓަގަރައިޒްކޮށް ،އަދި ވަކިކޮށް އެ

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
މަޤާމުތަކަ ް

ސީ.އެސް

ކރުމުގެ
ތެރެއިން ،އިޢުލާން ު

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)

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

5.2

ކށެވެ.
ކޯ ޑިސިޕްލިން ކަނޑައެޅިގެންދާނީ ހަމައެކަނި ޓެކްނިކަލް މަޤާމުތަ ަ

5.3

ވނީ
ނނަން ާ
ބރަދަނުގައި ހިމެނިފައި ހު ް
ލއްޔަތުގެ  75%މަސައްކަތުގެ ު
ޓެކްނިކަލް މަޤާމުތަކުގެ މަސްއޫ ި
ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތްތަކެވެ.

5.4

ކ ޑިސިޕްލިން އާ ގުޅޭ ސަނަދެއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ،
ލ ފަރާތްތަކުން ޯ
ކށް ކުރިމަތި ާ
ޓެކްނިކަލް މަޤާމުތަ ަ
ނ އިސްކަން ދެވިގެންދާނެއެވެ.
އެ ފަރާތްތަކަށް މެރިޓްގެ ތެރެއި ް

.6

އިދާރީ މަޤާމުތަކުގެ

6.1

ތަޢުލީމީ ރޮނގު
(އެކެޑަމިކް
ޑިސިޕްލިން)

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

6.2

މިފަދަ މަޤާމުތަކަށް

ހން
ގ (މީގެފަ ު
ނދޭ ތަޢުލީމީ ރޮނ ު
އިސްކަ ް

"ޕްރިފަރޑް

ޑިސިޕްލިން")

ކަނޑައެޅިގެންދާނެއެވެ.
6.3

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

6.4

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

.7

ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒްގެ

7.1

ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް "ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިންސް" (ބިޒްނަސް

މަޤާމުތަކުގެ ތަޢުލީމީ

ރން
މނިސްޓްރޭޝަން) ތަކުގެ އިތު ު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ،ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް އަދި ޕަބްލިކް އެޑް ި

ރޮނގު އަދި

ނޓް އަދި އެ މުވައްޒަފެއް ސުޕަވައިޒްކުރާ ޑިވިޜަން ،ސެކްޝަން
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ،މެނޭޖްމަ ް

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ

އ ކަނޑައެޅިގެންދާނެއެވެ .އަދި މި
އަދި ޔުނިޓްތަކުގެ މަޤާމުތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތަ ް
ޓ
މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިގެންދާނީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަދި މެނޭޖްމެން ް
އެވެ.
މިސާލު :ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަން  /ޔުނިޓު ތަކަކީ
ޓ
ނންސް ،ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަން ް
ޖޓް އެންޑް ފައި ޭ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ،ޕްރޮކިއުމަންޓް ،ބަ ެ
އަދި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ކަމުގައި ވާނަމަ ،މި ދާއިރާ ތަކުގެ ހުރިހާ ތަޢުލީމީ ރޮނގެއް ކޯޕަރޭޓް
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

ސ
ޓ އެންޑް ފައިނޭން ް
މނޭ ބަޖެ ް
ކލް ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި ހި ެ
ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޓެކްނި ަ
ދ
ޢލީމީ ރޮނގުގެ ގޮތުގައި ޓެކްނިކަލް ރޮނގު (އެކައުންޓިންގ އަ ި
ފަންކްޝަނުގެ މަޤާމުތަކުގެ ތަ ު
ކ
ބޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަދި ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް ( ޯ
ފައިނޭންސް) ކޯ ކުރުމަށްފަހު ި
ނންވާނެއެވެ.
ނުކޮށް) ހިމަ ަ

7.3

ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޓެކްނިކަލް ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް
ކ
ލ ރޮނގު (ހިއުމަން ރިސޯސް) ޯ
ލމީ ރޮނގުގެ ގޮތުގައި ޓެކްނިކަ ް
ފަންކްޝަނުގެ މަޤާމުތަކުގެ ތަޢު ީ
ކުރުމަށްފަހު

ބިޒްނަސް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން،

ސ
ބިޒްނަ ް

މެނޭޖްމަންޓް

އަދި

ލކް
ޕަބް ި

ވނެއެވެ.
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ހިމަނަން ާ
.8

ކޯ ފަންކްޝަންގެ

8.1

މަޤާމުތަކުގެ ތަޢުލީމީ

ކޯ ފަންކްޝަންގައި ހިމެނޭ ޓެކްނިކަލް މަޤާމުތަކުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގު ކަނޑައަޅާނީ އެ އިދާރާގެ
ނގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ
ތކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ކޯ ފަންކްޝަ ް
މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތް ަ
ހުރިހާ

ރޮނގު

ތަޢުލީމީ

ރޮނގުތައް

ހިމެނޭގޮތަށެވެ.

ނނަމަވެސް،
އެހެ ް

ކޯ

ޑިސިޕްލިންގެ

ގޮތުގައި

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

އ
މ ރޮނގު ކަނޑައަޅާނީ އެ އިދާރާގެ މެންޑޭޓްގަ ި
މނޭ އިދާރީ މަޤާމުތަކުގެ ތަޢުލީ ީ
ކޯ ފަންކްޝަންގައި ހި ެ
މ
ވ ހުރިހާ ތަޢުލީ ީ
ތކުރުމަށް ބޭނުން ާ
ޝންގެ މަސައްކަ ް
ކށް ،ކޯ ފަންކް ަ
ހިމެނޭ މަސައްކަތްތަކަށް ރިޢާޔަތް ޮ
ހމަނައިގެންނެވެ .އަދި "ޕްރިފަރޑް
ރޮނގުތަކުގެ އިތުރުން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ،މެނޭޖްމެންޓް ި
ނޓް
ޓރޭޝަން ،ބިޒްނަސް މެނޭޖްމެ ް
ޑިސިޕްލިން" ކަމުގައި ކަނޑައަޅަންވާނީ ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސް ް
އަދި ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއެވެ.

.9

މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ 9.1

މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ތަޖުރިބާ ގުޅުވަންވާނީ މަޤާމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މަސައްކަތުގެ

ދާއިރާ (ކެރިއަރ

ދާއިރާއާއެވެ .އެހެންކަމުން ،މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ ކަނޑައެޅިގެންދާނީ އެ މަޤާމެއްގައި

ފީލްޑް)

ފދަ ގޮތަކަށެވެ.
އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ފުޅާ ގޮތެއްގައި ތަޖުރިބާ ބެލޭނެ ަ
9.2

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

10.1
 .10މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ

10.2

ރޮނގާ ހުށަހަޅާފައިވާ
ސެޓްފިކެޓް ގުޅުވާނެ
މިންގަނޑު

މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ސަނަދު ގުޅުވަންވާނީ މަޤާމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަޢުލީމީ ރޮނގާއެވެ.
މަޤާމަށް

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ތަޢުލީމީ

ރޮނގާ

ހުށަހަޅާފައިވާ

ސެޓްފިކެޓްގެ

ނަމުން

/

ސްޕެޝަލައިޒޭޝަނުން  /މޭޖަރ ވެފައިވާ ރޮނގުން ގުޅުވިދާނެއެވެ.
10.3

ނނަމުގައި އެކި
މިގޮތަށް ގުޅުވާއިރު މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަޢުލީމީ ރޮނގާ ގުޅޭގޮތުން ތަފާތު ނަ ް
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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10.4

މަޤާމަށް

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ސްޕެޝަލައިޒޭޝަނުން

/

ތަޢުލީމީ
މޭޖަރ

ރޮނގާ
ވެފައިވާ

ހުށަހަޅާފައިވާ
ރޮނގުން

ސެޓްފިކެޓްގެ
ކަމަށް

ގުޅޭ

ނަމުން

ސަނަދުގައި

/

ނުވަތަ

ތ
ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސް ވަކި ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން މޭޖަރ ވެފައި ،ނުވަ ަ
ސްޕެޝަލައިޒް

ޓްރާންސްކްރިޕްޓުން

ވެފައިވާކަން

އޮވެއްޖެނަމަ

އެނގެން

އ
ސަނަދެ ް

އެ

ނ
ސްޕެޝަލައިޒޭޝަން ނުވަތަ މޭޖަރ ވެފައިވާ ރޮނގާ ގުޅުވަން ވާނެއެވެ .އަދި މިފަދައި ް
އ
ޓްރާންސްކްރިޕްޓު ގުޅުވުމުގައި ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ކިޔަވާފައިވާ ލޭންގުއޭޖް މޮޑިއުލްތަ ް
ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ.
ގ ސަނަދެއްގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓަށް
މިސާލު :ބެޗެލަރ އޮފް ސައިންސް ނުވަތަ ބެޗެލަރ އޮފް އާރޓްސް ެ
ބަލާއިރު ސައިކޮލޮޖީ  /ސޯޝިއޮލޮޖީ  /ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސްގެ މާއްދާތައް ކިޔަވާފައިވާނަމަ އެ
ސަނަދެއް އިސްވެދެންނެވުނު ސްޕެޝަލައިޒޭޝަންތަކާ ގުޅުވިދާނެއެވެ.
10.5

މަޤާމަށް

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ތަޢުލީމީ

ރޮނގާ

ސެޓްފިކެޓްގެ

ހުށަހަޅާފައިވާ

ނަމުން

/

ނ
ސްޕެޝަލައިޒޭޝަނުން  /މޭޖަރވެފައިވާ ރޮނގުން ގުޅޭކަމަށް ސަނަދުގައި ނުވަތަ ޓްރާންސްކްރިޕްޓު ް
އެނގެން ނެތް ނަމަ ،ކޯހުގައި ހިމެނޭ މޮޑިއުލްތަކަށް ބަލައި ،ޖުމުލަ ކްރެޑިޓް ޕޮއިންޓު (މޮޑިއުލްތަކަށް
ރއިން  25( 1/4އިންސައްތަ)
ކަނޑައަޅާފައިވާ ވެއިޓޭޖް)ގެ ތެ ެ
މަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތައުލީމީ

ރޮނގުތަކުގެ ތެރެއިން

ކްރެޑިޓް ޕޮއިންޓް  /ވެއިޓޭޖް
ރޮނގަކާ ގުޅޭ

މޮޑިއުލްތަކަކަށް

ވނެއެވެ.
ކަނޑައަޅާފައިވާ ނަމަ ،އެ ސެޓްފިކެޓަކީ ތައުލީމީ ރޮނގާ ގުޅޭ ސެޓްފިކެޓެއްކަމުގައި ބަލަން ާ
10.6

ނ
ގމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތައުލީމީ ރޮނގަކާ މި އުޞޫލުގެ  10ވަ ަ
ހުށަހަޅާފައިވާ ސެޓްފިކެޓެއް ،މަ ާ
މށް
ދ ހާލަތުގައި އެ ސަނަދަކީ މަގާ ަ
ޅވުމުގައި އިދާރާއަށް ސުވާލު އުފެ ޭ
ނަންބަރުގައިވާ މިންގަނޑުން ގު ު
ށ
ބބު ބަޔާންކޮ ް
ކަނޑައަޅާފައިވާ ތައުލީމީ ރޮނގަކާ ގުޅޭ ސަނަދެއްކަމަށް އިދާރާއަށް ފެންނަ ނަމަ ،ސަ ަ
ނއެވެ.
ކޮމިޝަނަށް ލިޔެ އެ ސަނަދަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމަންވާ ެ

 .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.

ނ  2022މެއި  01ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
މި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ީ
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