
4 ގެ 1 ސިވިލް ަސރިވްސގެ މަާޤމުތަުކގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގު އަދި މަަސއްކަުތގެ ދާިއރާ ކަނޑަެއޅުން    ޞަފްޙާ

 

 

 

 

 

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

 

ނެ މިންގަނޑު ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަޤާމުތަކުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގު އަދި މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ ކަނޑައަޅާ ،މިއީ ތަޢާރަފު  .1
 ބަޔާންކުރާ އުޞޫލެވެ. 

 މަޤާމަށް  ސަނަދު ހުށަހަޅާފައިވާ ހޮވުމުގައި މުވައްޒަފުން މަޤާމުތަކަށް ސަރވިސްގެ ސިވިލް އުޞޫލަކީ މި މަޤްޞަދު  .2
 ސިވިލް  ރުމަާށއިޙައްލުކު ދަތިތައް ދިމާވާ އިދާރާތަކަށް  ބެލުމުގައި ގުޅޭތޯ ރޮނގާ  ތަޢުލީމީ ކަނޑައަޅާފައިވާ

 މަޤްޞަދުގައި  ގެފުޅާކުރުމު މިހާރަށްވުރެ އިރާދާ މަސައްކަތުގެ އަދި ރޮނގު ތަޢުލީމީ މަޤާމުތަކުގެ ސަރވިސްގެ
 .އުޞޫލެކެވެ އެކުލަވާލާފައިވާ

މަޤާމުތަކަށް  .3
ލިއްޔަތު އޫ މަސް 

 ކަނޑައެޅޭގޮތް 

ކްޝަންސްތަްއ ފަން ތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮްށ އިދާރާގެ ކޯއިދާރާގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނިފަިއވާ މަސައްކަތް 3.1
ދި ވަކިކޮށް އެ ކެޓަގަރައިޒްކޮށް، އަ ،ނުވަތަ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް އެކި ގްރޫޕްތަކަށް ބަހާލައި

 ނެއެވެ.މަސައްކަތްތައް ޑިޕާޓްމަންޓް / ޑިވިޜަން / ސެކްޝަން / ޔުނިޓްގެ ތެރެއިން ގެންނަންވާ

ޤާމެއް ހިމެނިފައިވާ ލިއްޔަތުތައް އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި އެ މަ އޫ މި ގޮތުން އެ މަޤާމަކަށް ކަނޑައަޅާ މަސް  3.2
 .ސީދާ ގުޅެންވާނެއެވެ ކާސެކްޝަން / ޔުނިޓެއްގެ މަސައްކަތަޑިޕާޓްމަންޓް / ޑިވިޜަން / 

ތުގެ ދާއިރާ ރިޢާޔަތްކޮށް މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގު އަދި މަސައްކަ ތަކަށްލިއްޔަތުއޫމަޤާމުގެ މަސް 3.3
 ކަނޑައަޅާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.

 'ޖޮބް ސީ.އެސް ވިއުގައިގެ  މަޤާމުތަކަށް ށްފައިނުވާ އަދާހަމަކޮމަޤާމުތަކުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު  3.4
ޔަތު ލިއްމަސްއޫ އިޢުލާންުކރުމުގެ ކުރިން،، ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ ޗޭންޖް މޮޑިއުލްގެ' ތެރެއިން

  ހުށަހަޅަންވާނެއެެވ. އަދާހަމަކުރުމަށް

ޕޮންސިބިލިޓީ ރެސްމަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަށް ބަދަލު އަންނަ ޙާލަތުގައި، ސީ.އެސް ވިއުގައިގެ 'ޖޮބް  3.5  
 ޗޭންޖް މޮޑިއުލްގެ' ތެރެއިން މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

ތަޢުލީމީ ރޮނގު އަދި  .4
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ 
 ކަނޑައަޅާ ރޭންކުތައް 

 ވާނެއެވެ.  ސިވިލް ސަރވިސްގެ ހުރިހާ ރޭންކެއްގެ މަޤާމުތަކަށް މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ ކަނޑައަޅަން 4.1

ދި އެއަށްވުރެ އަ 4ޖީ.އެސް މަޤާމުތަކުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގު ކަނޑައަޅާނީ ޓެކްނިކަލް ކްލެސިފިކޭޝަންގެ  4.2
 މަތީ ރޭންކުގެ މަޤާމުތަކަށެވެ. 

` 



4 ގެ 2 ސިވިލް ަސރިވްސގެ މަާޤމުތަުކގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގު އަދި މަަސއްކަުތގެ ދާިއރާ ކަނޑަެއޅުން    ޞަފްޙާ

 އެއަށްވުރެ އަދި 1އިދާރީ ކްލެސިފިކޭޝަންގެ މަޤާމުތަކުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގު ކަނޑައަޅާނީ އެމް.އެސް  4.3  
 މަޤާމުތަކަށެވެ.މަތީ ރޭންކުގެ 

5.  

 

ޓެކްނިކަލް 
މަޤާމުތަކުގެ ތަޢުލީމީ 
ރޮނގު )އެކެޑަމިކް 

 ޑިސިޕްލިން(

ނަމަ  ގައިވާތުރުވާ ކަމުއަށްވުރެ އިނުވަތަ އެ 15ބުރަދަން މަދުވެގެން % ލިއްޔަތުގެއޫމަސްމަޤާމުގެ  5.1
 ލިއްޔަތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ތަޢުލީމީ ރޮނގު ކަނޑައެޅިގެން ދާނެއެވެ.އޫއެ މަސް

 ޑިސިޕްލިން ކަނޑައެޅިގެންދާނީ ހަމައެކަނި ޓެކްނިކަލް މަޤާމުތަަކށެވެ. ކޯ 5.2

އި ހުްނނަންާވނީ މަސައްކަތުގެ ުބރަދަނުގައި ހިމެނިފަ 75ިލއްޔަތުގެ %އޫމަޤާމުތަކުގެ މަސްޓެކްނިކަލް  5.3
 ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތްތަކެވެ.

ށަހަޅާފައިވާނަމަ، ހުގުޅޭ ސަނަދެއް  ޑިސިޕްލިން އާ ފަރާތްތަކުން ކޯ ށް ކުރިމަތިލާ ތަކަ މުޤާޓެކްނިކަލް މަ 5.4
 ތަކަށް މެރިޓްގެ ތެރެއިްނ އިސްކަން ދެވިގެންދާނެއެވެ.ތްއެ ފަރާ

އިދާރީ މަޤާމުތަކުގެ  .6
ތަޢުލީމީ ރޮނގު 

)އެކެޑަމިކް 
 ޑިސިޕްލިން(

ނަމަ  ވާމުގައިއަށްވުރެ އިތުރުވާ ކަނުވަތަ އެ 15ބުރަދަން މަދުވެގެން % ލިއްޔަތުގެއޫމަޤާމުގެ މަސް 6.1
 ލިއްޔަތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ތަޢުލީމީ ރޮނގު ކަނޑައެޅިގެން ދާނެއެވެ.އޫއެ މަސް

 (ޑިސިޕްލިން"ޕްރިފަރޑް "އިސްކަްނދޭ ތަޢުލީމީ ރޮނުގ )މީގެފަުހން މިފަދަ މަޤާމުތަކަށް  6.2
 ކަނޑައެޅިގެންދާނެއެވެ.

 55އި %ޑިސިޕްލިން" ކަނޑައެޅިގެންދާނީ އެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ބުރަދަނުގަޕްރިފަރޑް " 6.3
 ވެ.މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށެ ވާއަށް ވުރެ އިތުރު)ފަންސާސް ފަސް އިންސައްތަ( 

 )ފަންސާސް 55%ލިއްޔަތުގެ ަމސްއޫ މިސާލު: ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގެ
ޑް ޕްރިފަރ"އަކީ ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން ކަމުގައި ާވނަމަ އެ މަޤާމުގެ  އިންސައްތަ( ފަސް

މަންޓް އަދި ގައި ކަނޑައަޅާނީ ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ބިޒްނަސް މެނޭޖްގެ ގޮތުޑިސިޕްލިން"
 ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެވެ.

ށަހަޅައިފިނަަމ، ހުޑިސިޕްލިން" ގެ ސަނަދެއް ޕްރިފަރޑް އިދާރީ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ަފރާތްތަކުން " 6.4  
 އެ ފަރާތްތަކަށް މެރިޓްގެ ތެރެއިްނ އިސްކަންދެވިގެންދާނެއެވެ.  

ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒްގެ  .7
މަޤާމުތަކުގެ ތަޢުލީމީ 

ރޮނގު އަދި 
 މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ 

ބިޒްނަސް " )ސްޑިސިޕްލިންޕްރިފަރޑް ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް " 7.1
ގެ އިތުުރން ތަކުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް އަދި ޕަބްލިކް އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަން( 

ކްޝަން ސެއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، މެނޭޖްމަްނޓް އަދި އެ މުވައްޒަފެއް ސުޕަވައިޒްކުރާ ޑިވިޜަން، 
މި ދާނެއެވެ. އަދި އިވާ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް ކަނޑައެޅިގެންއަދި ޔުނިޓްތަކުގެ މަޤާމުތަކަށް ަކނޑައަޅާފަ

ދި މެނޭޖްމެންްޓ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިގެންދާނީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަމަޤާމުގެ 
 އެވެ.

ތަކަކީ  މިސާލު: ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަން / ޔުނިޓު
ނޭޖްމަންްޓ ބަެޖޓް އެންޑް ފައިޭނންސް، ހިއުމަން ރިސޯސް މެ ،ޕްރޮކިއުމަންޓްޝަން، އެޑްމިނިސްޓްރޭ

ނގެއް ކޯޕަރޭޓް ރޮއަދި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ކަމުގައި ވާނަމަ، މި ދާއިރާ ތަކުގެ ހުރިހާ ތަޢުލީމީ 
 ވާނެއެވެ. ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގުގެ ގޮތުގައި ހިމަނަން



4 ގެ 3 ސިވިލް ަސރިވްސގެ މަާޤމުތަުކގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގު އަދި މަަސއްކަުތގެ ދާިއރާ ކަނޑަެއޅުން    ޞަފްޙާ

އިނޭންްސ ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޓެކްނިަކލް ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިެމނޭ ބަޖެްޓ އެންޑް ފަ 7.2
ންގ އަިދ ކައުންޓިފަންކްޝަނުގެ މަޤާމުތަކުގެ ތަުޢލީމީ ރޮނގުގެ ގޮތުގައި ޓެކްނިކަލް ރޮނގު )އެ

 ޓް )ކޯ ންކުރުމަށްފަހު ިބޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަދި ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަ ފައިނޭންސް( ކޯ
 ނުކޮށް( ހިމަަނންވާނެއެވެ. 

މެނޭޖްމަންޓް  ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޓެކްނިކަލް ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހިއުމަން ރިސޯސް  7.3
 ސޯސް( ކޯ ރިކަްލ ރޮނގު )ހިއުމަން ފަންކްޝަނުގެ މަޤާމުތަކުގެ ތަޢުީލމީ ރޮނގުގެ ގޮތުގައި ޓެކްނި

ކުރުމަށްފަހު ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ބިޒްނަްސ މެނޭޖްމަންޓް އަދި ޕަބްިލކް 
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ހިމަނަންާވނެއެވެ.

ފަންކްޝަންގެ  ކޯ  .8
މަޤާމުތަކުގެ ތަޢުލީމީ 

 ރޮނގު 

 

ދާރާގެ އިކަނޑައަޅާނީ އެ  މަޤާމުތަކުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގު ޓެކްނިކަލް ފަންކްޝަންގައި ހިމެނޭ  ކޯ 8.1
ރުމަށް ބޭނުންވާ ފަންކްޝަްނގެ މަސައްކަތް ކު ކޯ ،ގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްަތކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްޓްޑޭމެން

އި ޑިސިޕްލިންގެ ގޮތުގަ ނަމަވެސް، ކޯނގުތައް ހިމެނޭގޮތަށެވެ. އެހެން ހުރިހާ ތަޢުލީމީ ރޮ
 ތަކެކެވެ. ތަޢުލީމީ ރޮނގު ނުވަތަ ރޮނގުލިއްޔަތާ ސީދާ ގުޅޭ އޫމުގެ މަސްކަނޑައެޅިގެންދާނީ މަޤާ

ޓްގަިއ ޑޭރާގެ މެންގު ކަނޑައަޅާނީ އެ އިދާމަޤާމުތަކުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނ އިދާރީފަންކްޝަންގައި ހިެމނޭ  ކޯ 8.2 
ވާ ހުރިހާ ތަޢުލީީމ ކުރުމަށް ބޭނުންފަންކްަޝންގެ މަސައްކަތް  ކޯ ،ހިމެނޭ މަސައްކަތްތަކަށް ރިޢާޔަތްޮކށް

ރިފަރޑް ޕްއިތުރުން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، މެނޭޖްމެންޓް ިހމަނައިގެންނެވެ. އަދި "ރޮނގުތަކުގެ 
ޖްމެްނޓް ޑިސިޕްލިން" ކަމުގައި ކަނޑައަޅަންވާނީ ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްްޓރޭޝަން، ބިޒްނަސް މެނޭ

 އަދި ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއެވެ.

މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ  .9
ދާއިރާ )ކެރިއަރ 

 ފީލްޑް(

އްކަތުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ތަޖުރިބާ ގުޅުވަންވާނީ މަޤާމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މަސަ 9.1
ޤާމެއްގައި ދާއިރާއާއެވެ. އެހެންކަމުން، މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ ކަނޑައެޅިގެންދާނީ އެ މަ

 ތަކަށެވެ.ދަ ގޮލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ފުޅާ ގޮތެއްގައި ތަޖުރިބާ ބެލޭނެފަ އޫއަދާކުރަންޖެހޭ މަސް

، ލޮޖީ'މިސާލު: ސިވިލް ސަރވިސްގެ ބައެއް މަޤާމުތަކުގެ ތަޢުލީމީ ޮރނގުގެ ގޮތުގައި )'ސައިކޮ 9.2

ޤާމުތަކުގެ 'ކައުންސެލިންގ' 'ސޯޝަލް ވޯރކް' އަދި 'ސޯޝިއޮލޮޖީ' ކަނޑައަޅާފައިވީނަމަވެސް، މި މަ
ލިއްޔަތު އޫއަދާކުރަންޖެހޭ މަސް ގައިމަޤާމުމަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާނީ 

 އެވެ.' އަދާކުރުމަށް ފުޅާ ގޮތެއްގައި ތަޖުރިބާ ބެލޭނެފަދަ ޮގތަކަށް 'ސޯޝަލް ސަރވިސް

 މީ ރޮނގާއެވެ.ތަޢުލީގުޅުވަންވާނީ މަޤާމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  ސަނަދުޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ މަ 10.1  

މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ  .10
ހުށަހަޅާފައިވާ ރޮނގާ 

ސެޓްފިކެޓް ގުޅުވާނެ 

 މިންގަނޑު 

މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަޢުލީމީ ރޮނގާ ހުށަހަޅާފައިވާ ސެޓްފިކެޓްގެ ނަމުން /  10.2
 ސްޕެޝަލައިޒޭޝަނުން / މޭޖަރ ވެފައިވާ ރޮނގުން ގުޅުވިދާނެއެވެ.

ްނނަމުގައި އެކި ގުޅޭގޮތުން ތަފާތު ނަމިގޮތަށް ގުޅުވާއިރު މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަޢުލީމީ ރޮނގާ  10.3
 / މޭޖަރ ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޫކުރާ ސެޓްފިކެޓްތައް ސެޓްފިކެޓްގެ ނަމުން / ސްޕެޝަލައިޒޭޝަނުން

 ވެފައިވާ ރޮނގުން ގުޅުވަން ވާނެއެވެ.
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މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަޢުލީމީ ރޮނގާ ހުށަހަޅާފައިވާ ސެޓްފިކެޓްގެ ނަމުން /  10.4
ގުޅޭ ކަމަށް ސަނަދުގައި ނުވަތަ ސްޕެޝަލައިޒޭޝަނުން / މޭޖަރ ވެފައިވާ ރޮނގުން 

ނުވަަތ ، ފައިވެރ ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސް ވަކި ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން މޭޖަ
ވެފައިވާކަން ޓްރާންސްކްރިޕްޓުން އެނގެން އޮވެއްޖެނަމަ އެ ސަނަދެްއ  ޒްސްޕެޝަލައި

 ވާ ރޮނގާ ގުޅުވަން ވާނެއެވެ. އަދި މިފަދައިން ސްޕެޝަލައިޒޭޝަން ނުވަތަ މޭޖަރ ވެފައި
ގުއޭޖް މޮޑިއުލްތަްއ ޓްރާންސްކްރިޕްޓު ގުޅުވުމުގައި ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ކިޔަވާފައިވާ ލޭން

 ގެން ނުވާނެއެވެ. ހިމަނައި

ކްރިޕްޓަށް މިސާލު: ބެޗެލަރ އޮފް ސައިންސް ނުވަތަ ބެޗެލަރ އޮފް އާރޓްސްގެ ސަނަދެއްގެ ޓްރާންސް
ނަމަ އެ ބަލާއިރު ސައިކޮލޮޖީ / ސޯޝިއޮލޮޖީ / ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސްގެ މާއްދާތައް ކިޔަވާފައިވާ

 .ސަނަދެއް އިސްވެދެންނެވުނު ސްޕެޝަލައިޒޭޝަންތަކާ ގުޅުވިދާނެއެވެ

ން / މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަޢުލީމީ ރޮނގާ ހުށަހަޅާފައިވާ ސެޓްފިކެޓްގެ ނަމު 10.5  
ކްރިޕްޓުްނ އި ނުވަތަ ޓްރާންސްކަމަށް ސަނަދުގަގުޅޭވެފައިވާ ރޮނގުން ސްޕެޝަލައިޒޭޝަނުން / މޭޖަރ

ކަށް ޓު )މޮޑިއުލްތަޕޮއިންޖުމުލަ ކްރެޑިޓް ކޯހުގައި ހިމެނޭ މޮޑިއުލްތަކަށް ބަލައި،  ނަމަ، ނެތްއެނގެން 
ޖް އިޓޭވެ / ކްރެޑިޓް ޕޮއިންޓް  އިންސައްތަ( 25) 4/1 ގެ ތެެރއިންކަނޑައަޅާފައިވާ ވެއިޓޭޖް(
ކަށް މޮޑިއުލްތަކަ ރޮނގަކާ ގުޅޭރޮނގުތަކުގެ ތެރެއިން ތައުލީމީ  މަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ

 ންާވނެއެވެ.ލަބައްކަމުގައި ސެޓްފިކެޓެގުޅޭ ތައުލީމީ ރޮނގާ  ކީއެ ސެޓްފިކެޓަ ،ނަމަ ކަނޑައަޅާފައިވާ

ވަަނ  10ގެ ހުށަހަޅާފައިވާ ސެޓްފިކެޓެއް، މަާގމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތައުލީމީ ރޮނގަކާ މި އުޞޫލު 10.6  
ނަދަކީ މަގާަމށް އެ ސަ މިންަގނޑުން ގުުޅވުމުގައި އިދާރާއަށް ސުވާލު އުފެދޭ ހާލަތުގައި ނަންބަރުގައިވާ

ބު ބަޔާންކޮްށ ސަބަ  ،ނަމަ ފެންނަކަނޑައަޅާފައިވާ ތައުލީމީ ރޮނގަކާ ގުޅޭ ސަނަދެއްކަމަށް އިދާރާއަށް 
 ކޮމިޝަނަށް ލިޔެ އެ ސަނަދަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމަންވާެނއެވެ.
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އިސްތިސްނާވާ 

 ފަރާތްތައް 

ތިރީގައި  ނޑުންއްކަތުގެ ދާއިރާ ކަނޑައެޅުމުގެ މިންގަރޮނގު އަދި މަސަތަޢުލީމީ މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކުރާ 
 މަޤާމުތައް އިސްތިސްނާވާނެއެވެ. ބަޔާންކުރާ 

  ެމުތައް )މިސާލު: މަޤާއޮނިގަނޑުތައް އެކުލަވާލައި ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާ ދާއިރާތަކުގެ ޙާއްޞަ ވަޒީފާގ
 (.ޤާޫނނީ ވަކީލުން، ނަރުހުންޓީޗަރުން، 

 ަ(.ފައިވާ މަޤާމުތައް )މިސާލު: އިމާމުން، ފަޔަރ ފައިޓަރުންނޑައަޅާކެއް ކަވަކި ޝަރުތުތ 
 .)ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ފަންނީ މަޤާމުތައް )މިސާލު: ރޭޑިއޯގްރާފަރ 
 .ްކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ މަޤާމުތައ 
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 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 
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