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 ބަލާނެ މިނ ގަނޑު  ސަނަދުތައ  ގުޅުވުމަށ   އި ހަމަޖެއ ސުމުގަ މުވައ ޒަފުނ   ވަޒީފާތަކަށ  ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ 

ހުށަހަާޅ ، ވަޒީފާތަކަށ  މުވައ ޒަފުނ  ހަމަޖެއ ސުމުގައި މަޤާމަށ  ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަޢުލީމީ ރޮނގާމި މިނ ގަނޑަކީ، ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ 

" އުޞޫލު  ގޮތުގެ ކަނޑައަޅާނެ ދާިއރާ މަސައ ކަތުގެ އަދި ރޮނގު ތަޢުީލމީ މަޤާމުތަކުގެ ސަރވިސ ގެ ސިވިލ  "، ސަނަދުތައ  ގުޅުވުމުގައި

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

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

ވުރެ މަތީ ސަނަދެއ   އެއަށ ނުވަތަ  5ޖެނެރިކ  ޓީޗިނ  )މިސާލު: ބެޗ ަލރ އޮފ  ޓީޗިނ  ނުވަތަ ޑިޕ ލޮމާިއނ  ޓީޗިނ ( ލެެވލ   .1

 ފަދަ ސަނަދުތައ  ޕ ރައިމަރީ ސ ޕެޝަލައިޒޭޝަނަށ  ހަމަޖެއ ސުމަށ  ބަަލއިގަނެވޭނެއެވެ.  ނަމަ، އެ ހުށަހަޅުއ ވާފައިވާ

ޕ ރައިމަރީ ސ ޕެޝަލައިޒޭޝަނާއި ޕ ރައިމަރީގައި  ،ޓީޗިނ  ޕ ރައިމަރީ ނުވަތަ މިޑިލ  ސ ކޫލ  ފަދަ ސަނަދުތަކަށ  ަބލައި .2

)ސޯޝަލ  ސ ޓަޑީޒ ، ޖެނެރަލ  ސައިނ ސ ، ހެލ ތ  އެނ ޑ  ޕީއީ، ކ ރިއޭޓިވ   ނ މާއ ދާތަކުގެ ސ ޕެޝަލައިޒޭޝަ ކިޔަވައިދޭ

 އާރޓ ސ ( ވަޒީފާ ހަމަޖެއ ސުމަށ  ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

 ބެޗ ލަރ ލ  އަދިކޫލ  ސ ޓީޗިނ  މިޑ އޮފ  )މިސާލަކަށ  ބެޗ ލަރ އޮފ  ޓީޗިނ  ޕ ރައިމަރީ، ބ ޗ ލަރ ޑިގ ރީގެ  ޓީޗިނ  ޖެނެރިކ  .3

ޢަރަބި އަދި ހިސާބު މާއ ދާތައ  ، ސަނަދުތަކުނ  ދިވެހި، އިސ ލާމ ، އިގިރޭސި، ޤުރުއާނ  ،(ފަދަ އޮފ  ޓީޗިނ  ސެކަނ ޑ ރީ

މާއ ދާތަކުގެ ސ ޕެޝަލައިޒޭޝަނ  )ސޯޝަލ  ސ ޓަޑީޒ ،  ފިޔަވައި ޕ ރައިމަރީ ސ ޕެޝަލައިޒޭޝަނާއި ޕ ރައިމަރީގައި ކިޔަވައިދޭ 

 ބަަލއިގަނެވޭނެއެވެ.މަށ  ޕީއީ، ކ ރިއޭޓިވ  އާރޓ ސ (، މާއ ދާތަކަށ  ހަމަޖެއ ސު ޑ ޖެނެރަލ  ސައިނ ސ ، ހެލ ތ  އެނ  

ޤާމަށ  ނ ގެ މަސ ޕެޝަލައިޒޭޝަ ޢަރަބި ކަމުގައިވާތީ، ދާއިރާއެއ   ދަތި ހޯދުނ  ޓީޗަރުނ  ކީސ ޕެޝަލައިޒޭޝަނަ ޢަރަބި .4

 ަތކުނ  ތަޢުލީމު ޙާސިލުފަރާ  އޮނިގަނޑުގައި ބަޔާނ ކުރާ ޝަުރތު ހަމަވާ ފަރާތެއ  ކުރިމަިތލާަފއި ނުވާ ޙާލަތުގައި، އެ

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

ފަހު، ިމ  ނަމަ، ިމ ކަނ ތައ ތަކަށ  ިރޢާޔަތ ކުރުމަށ  ގެނ  އޮތ ނބަސ  ކިޔަވާފައިވާކަނ  އެޢަރަބި ކަމަށ ވާ އަސާސީ ފެނ ވަރު 

ރޭނ ކަށ  ހަމަޖެއ ސުމަށ   2-13ނުވަތަ  2-11ސަނަދުތައ  ޢަރަބި ސ ޕެޝަލައިޒޭޝަނާ ގުޅުވައިގެނ  ސީ.އެސ  

 ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.
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 ސިވިލ  ަސރިވސ  ކޮމިަޝނ  
20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

 3307307/3307306ފޯނ : 
 admin@csc.gov.mvއީެމއިލ : 

 7799280ހޮޓ ލައިނ :  
 www.csc.gov.mvވެބ ސައިޓ : 

ބަހުނ  ކިޔަވައިދޭ މާސ ޓަރސ  އޮފ  އާރޓ ސ  އިނ  އިސ ލާމިކ  ރަބިޢަ ހަމަޖެއ ސުމުގައި އިޒޭޝަނަށ ސ ޕެޝަލަ ޢަރަބި .5

އޮފ  ޓީިޗނ  ރަބިބަހުނ  ކިޔަވައިދޭ ބެޗ ލަރ ޢަ، ސ ޓަޑީޒ ، ޢަރަބިބަހުނ  ކިޔަވައިދޭ ބެޗ ލަރ އޮފ  އިސ ލާމިކ  ސ ޓަޑީޒ 

 ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.  އ ސަނަދުތަރަބިކ  ލެނ ގުއޭޖ  ޢަރަބިބަހުނ  ކިޔަވައިދޭ ޑިޕ ލޮމާ އިނ  ޢަ އަދި އިސ ލާމިކ  ސ ޓަޑީޒ 

 ރޮނގުނ  ނޮލެޖ ގެ ރިވީލ ޑ  އިސ ލާމިކ  އަދި ޤާނޫނު ޝަރީޢަތާއި، ޢާޝަރީ ހަމަޖެއ ސުމުގައި ސ ޕެޝަލައިޒޭޝަނަށ  އިސ ލާމ  .6

 ބަަލއިގަނެވޭނެއެވެ.  ސަނަދުތައ  ކޮށ ފައިވާސިލުހާ

 ނޮލެޖ ގެ ރިވީލ ޑ  ޤ ރުޢާނިކ  އަދި ސައިނ ސ  ޤުރުއާނާއި ޤިރާޢަތު، ހަމަޖެއ ސުމުގައި ސ ޕެޝަލައިޒޭޝަނަށ  ޤ ރުއާނ  .7

 .ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ ސަނަދުތައ  ކޮށ ފައިވާސިލުހާ ރޮނގުނ 

 ޅޭ ސައިނ ސާއި ގު މެރިނ  ނަމުނ ، ސަނަދުގެ ސަނަދަކީ ސައިނ ސ ގެ ފިޝަރީޒ ބައިލޮޖީ، މެރިނ  ބައިލޮޖީ އަދި  .8

 ސަނަދެއ ކަމުގައި ބަލައިގަނެވޭނެެއވެ.  

ެއ  ،އ ސަނަދުތަ ދާިއރާތަކުގެ ފަދަ ސިޓިޒަނ ޝިޕ  އެނ ޑ  ސިވިކ ސ  އަދި ޖިއޯގ ރަފީ ހިސ ޓ ރީ، ސ ޓަޑީޒ ، ސޯޝަލ  .9

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

ނ ، ސައިނ ސ  ނަމު ތަުކގެސަނަދުއެ  ،ނަދުތައ ސަ ބައޮލޮޖީ  އަދި ކ ސ ، ކެމިސ ޓ ރީފިޒި ސައިނ ސ ، ޖެނެރަލ  .10

 ކަމުގައި ބަލައިގަނެވޭނެއެެވ.ތަކެއ  ގުޅޭ ސަނަދު  ސ ޕެޝަލައިޒޭޝަނާ

ގުޅޭ  މެތަމެޓިކ ސ  ސ ޕެޝަލައިޒޭޝަނާ ގެ ނަމުނ ،ތަކުސަނަދު އ  ، އ ކ ސ  އަދި މެކޭނިކ ސ  ސަނަދުތަސ ޓެޓިސ ޓި .11

 ކަމުގައި ބަލައިގަެނވޭނެއެވެ. އ ތަކެސަނަދު

 ގުޅޭ ސަނަދެއ ކަމުގައި ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. ކޭނިކ ސ  އަދި ސ ޓެިޓސ ކ ސ އާސަނަދުގެ ނަމުނ ، މެ ސަނަދު މެތަމެޓިކ ސ  .12

 ނ ، ޓ ރެވެލ  އެނ ޑ  ޓޫރިޒަމ  ސަނަދުގެ ނަމު ،މެނ ޓ ޓ ރޭޝަނ  އަދި ބިޒ ނަސ  މެޭނޖ އެޑ މިނިސ  ބިޒ ނަސ  ބިޒ ނަސ ، .13

 ރޭނ ކަށ  ހަމަޖެއ ސުމަށ  ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. 2-13ނުވަތަ  2-11ސ ޕެޝަލައިޒޭޝަނާ ގުޅުވައިގެނ  ސީ.އެސ  

ނ ޓ ، ހިއުމަނ  ރިސޯސ  ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ ، މާކެޓިނ ، ނ  ރިސޯސ  ެމނޭޖ މަގެ ސަނަދުތަކުެގ ތެރެއިނ ، ހިއުމަދާއިރާ ޒ ނަސ ބި .14

ބިޒ ނަސ    ނަމުނ ގެަތކުސަނަދުއ  ،  އިކޮނޮމިކ ސ  ފަދަ ސަނަދުތައ ދިއެކައުނ ޓިނ ، ފަިއނޭނ ސ ، ޮކމާސ  އަ

 ކަމުގައި ބަލައިގަނެވޭނެއެެވ. އ ތަކެގުޅޭ ސަނަދު  ސ ޕެޝަލައިޒޭޝަނާ
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 ސިވިލ  ަސރިވސ  ކޮމިަޝނ  
20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

 3307307/3307306ފޯނ : 
 admin@csc.gov.mvއީެމއިލ : 

 7799280ހޮޓ ލައިނ :  
 www.csc.gov.mvވެބ ސައިޓ : 

 ގުޅޭ ސަނަދެއ ކަމުގައި ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. ނ  އެޑިއުކޭޝަނ  ތަޢުލީީމ ރޮނގާނަމު ސަނަދުގެ ސަނަދަކީ، ޓީޗިނ  ކޮނ މެ .15

ނ ނަ ޙާލަތުގައި، އެ ފަރާތުނ  ހުށަހަޅުއ ވާފައިާވ ޅޭ ސަނަދެއ  ކަމުގައި އެނގެނ  ނޯސަނަދުގެ ނަމުނ  ޓީޗިނ އާ ގު  .16

ގުޅޭ ނަމަ، އެ ސެޓ ފިކެޓަކީ ޓީޗިނ  ތަޢުލީމީ ރޮނގާ  ހިމެނިފައިވާ 'ޕ ރެކ ޓިކަމ 'ޓ ރާނ ސ ކ ރިޕ ޓ ގެ މޮޑިއުލ ސ ގެ ތެރޭގައި 

 ކަމުގައި ބަލައިގަނެވޭެނއެވެ. ސަނަދެއ 

ހަމަޖެއ ސުމުގައި،  މުވައ ޒަފުނ  ސ ޕެޝަލައިޒޭޝަނަށ  ނ އެޑިއުކޭޝަ އިނ ކުލޫސިވ  ނުވަތަ އެޑިއުކޭޝަނ  ސ ޕެޝަލ  .17

މަދުވެެގނ  ސ ޕެޝަލ  އެޑިއުކޭޝަނ  ނުވަތަ އިނ ކުލޫސިވ  އެޑިއުކޭޝަނ  ކިޔަވައިދިނުމުގެ  ،ކޮށ ސިލުހާސައިކޮލޮޖީ ސަނަދެއ  

ސ ޕެޝަލ  އެޑިއުކޭޝަނ  ނުވަތަ އިނ ކުލޫސިވ  އެޑިއުކޭޝަނ   ،ނަމަ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާވަހުގެ  އަހަރުދު 1

 ސ ޕެޝަލައިޒޭޝަނަށ  ބަލައިގަެނވޭނެއެވެ.
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