c
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ކުރާ އިޢުލާނުތަކުގެ
ޝަރުތުތަކުގެ މިންގަނޑުތަކުގެ އުސޫލު
ބނުމަކީ ،ކޮމިޝަނަށް
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މަޤާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުތުތަކުގެ އޮނިގަޑުގެ ޭ
ބނުންވާ މަޤާމުތައް އުފެއްދުމާއި ،މަޤާމުތަކުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅުމާއި ،މަސައްކަތް ހަމަޖެއްސުމުގައި އެއްމިންގަޑެއް
ޭ
ބން ކޮމިޝަންގެ މަޤާމުތަކުގެ ޒިންމާތައް ހަމަ ހަމަވެގެން ދިޔުމަށް މަގުފަހިވެގެން ދާނެއެވެ.
ބ ު
ހިފެހެއްޓުމެވެ .މި އޮނިގަނޑުގެ ސަ ަ
މި އޮނިގަނޑުގައި ތަފްޞީލުކުރެވިފައި އެވަނީ ކޮމިޝަންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ
ރޭންކުތަކުގެ ތެރެއިން ދަށްވެގެން ކޮންމެ ރޭންކަކަށްވެސް ހަމަވާންޖެހޭ އަސާސީ ޝަރުތެވެ .އެ ރޭންކަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަސާސީ
ޝަރުތަށް ވުރެ މަތީ ޝަރުތެއް ހަމަވާ މީހަކަށް އެ މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ.
ބގެން ވާދަކުރެވޭ
ބ ލި ި
މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި ވަކި މުއްދަތަކަށް މަސައްކަތު ތަޖުރި ާ
ބއަށެވެ .އެގޮތުން
ބފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރި ާ
ބލޭނީ އެމަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި ލި ި
ގޮތަށް ހުރި ޝަރުތު ތަކުގައިެ ،
ބއިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތެއްގެ އިދާރާއެއްގައި މަސައްކަތް
ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާ އެއްގައި ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ކުންފުންޏެއްގައި ނުވަތަ ަ
ބއަށް
ބފައިވާ ތަޖުރި ާ
ބއަށާއި މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން އަމިއްލަ ތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކޮށް ލި ި
ބފައިވާ ތަޖުރި ާ
ކޮށް ލި ި
ބލެވޭނެއެވެ.
ެ
މި އޮނިގަނޑުގެ ރޭންކުތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޝަރުތު ހަމަވާ ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށް އެރޭންކެއްގެ
ބޔާން ކޮށްފައިވާ އަސާސީ ޝަރުތުތައް މިންކުރާ ސަނަދުތަކަކީ މޯލްޑިވްސް
މަޤާމަކަށް ކުރިމަތި ލެވިދާނެއެވެ .މި އޮނިގަނޑުގައި ަ
ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ދަރަޖަތަކާއި ،އެދަރަޖަތަކުގައި
ހިމެނޭ ސަނަދު ތަކެވެ.
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އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުތު
 01އޮކްޓޯބަރ 2021

ސަޕޯޓް ސަރވިސް ކެޓަގަރީ
މަޤާމް:

ސަޕޯޓް ސްޓާފް ،ގްރޭޑް 1

ކްލެސިފިކޭޝަން:

އެސް.އެސް 1

ގްރޭޑް:

1

އަސާސީ ޝަރުތު:

ލިޔަން ކިޔަން އެނގުން.
•

ނޯޓް:

ލިޔަންކިޔަން އެނގޭކަން ދެނެގަންނާނީ ،ދަށްވެގެން ގްރޭޑް  5ނިންމިކަމުގެ ލީވިންގ ސެޓްފިކެޓް
ބހޭ އިދާރާއަކުން ދޫކުރާ ލިއުމަށް
ބޔާންކޮށް ސަރުކާރުގެ ކަމާ ެ
ނުވަތަ ލިޔަން ކިޔަން އެނގޭކަމަށް ަ
ބލައިގެންނެވެ.
ަ

ކްލެސިފިކޭޝަން:

ސަޕޯޓް ސްޓާފް ،ގްރޭޑް 2

ރޭންކް:

އެސް.އެސް 2

ގްރޭޑް:

2
 .1ލިޔަން ކިޔަން އެނގުން.
ނުވަތަ،

އަސާސީ ޝަރުތު:

ބނުންވާ ތަމްރީނެއް/ލައިސަންސެއް/ހުއްދައެއް/ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން.
 .2މަގާމަށް ޭ
ނުވަތަ،
ބފައިވުން.
ބ ލި ި
 .3އެސް.އެސް  1ރޭންކުގެ މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތްކޮށް  1އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރި ާ
•

ލިޔަންކިޔަން އެނގޭކަން ދެނެގަންނާނީ ،ދަށްވެގެން ގްރޭޑް  5ނިންމިކަމުގެ ލީވިންގ ސެޓްފިކެޓް
ބހޭ އިދާރާއަކުން ދޫކުރާ ލިއުމަށް
ބޔާންކޮށް ސަރުކާރުގެ ކަމާ ެ
ނުވަތަ ލިޔަން ކިޔަން އެނގޭކަމަށް ަ
ބލައިގެންނެވެ.
ަ

ނޯޓް:
•

ބނުންވާ މަގާމުތަކަށް އިޢުލާނު ކުރާނީ ފުރަތަމަ
ތަމްރީނެއް/ލައިސަންސެއް/ހުއްދައެއް ހަމައެކަނި ޭ
ޝަރުޠު ނުހިމަނައި ،ހަމައެކަނި ދެވަނަ ޝަރުޠު ހިމަނައިގެންނެވެ.
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ސަޕޯޓް ސަރވިސް ކެޓަގަރީ
މަޤާމް:

ސަޕޯޓް ސްޓާފް ،ގްރޭޑް 3

ކްލެސިފިކޭޝަން:

އެސް.އެސް 3

ގްރޭޑް:

3
ބނުންވާ ތަމްރީނެއް/ލައިސަންސެއް/ހުއްދައެއް/ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައި ވުމާއެކު މަގާމުގެ
 .1މަގާމަށް ޭ
ބފައިވުން.
ބ ލި ި
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި  2އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރި ާ

އަސާސީ ޝަރުތު:

ނުވަތަ،
 .2ގްރޭޑް  07ނިންމާފައިވުން.
ނުވަތަ،
ބފައިވުން.
ބ ލި ި
 .3އެސް.އެސް  2ރޭންކުގެ މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތްކޮށް  1އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރި ާ
•

ބނުންވާ މަގާމުތަކަށް އިޢުލާނު ކުރާނީ ހަމައެކަނި
ތަމްރީނެއް/ލައިސަންސެއް/ހުއްދައެއް ހަމައެކަނި ޭ
ފުރަތަމަ ޝަރުޠު ހިމަނައިގެންނެވެ.

ނޯޓް:

•

މަޤާމް:

ސަޕޯޓް ސްޓާފް ،ގްރޭޑް 4

ކްލެސިފިކޭޝަން:

އެސް.އެސް 4

ގްރޭޑް:

4

ގްރޭޑް  7ނިންމާފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރާނީ ،ލީވިންގ ސެޓްފިކެޓު ނުވަތަ ގްރޭޑް  7ނިންމިކަން
އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން ސްކޫލުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށެވެ.

 .1ގްރޭޑް  07ނިންމާފައިވުމާއިއެކު ،މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި  02އަހަރު ދުވަހުގެ
ބފައިވުން.
ބ ލި ި
ތަޖުރި ާ
ނުވަތަ،

އަސާސީ ޝަރުތު:

ބފައިވުން.
ބ ލި ި
 .2އެސް.އެސް  3ރޭންކުގެ މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތްކޮށް  1އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރި ާ

ނޯޓް:
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ސަޕޯޓް ސަރވިސް ކެޓަގަރީ
މަޤާމް:

ސަޕޯޓް ސްޓާފް ،ގްރޭޑް 5

ކްލެސިފިކޭޝަން:

އެސް.އެސް 5

ގްރޭޑް:

5
 .1ގްރޭޑް  07ނިންމާފައިވުމާއިއެކު ،މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި  04އަހަރު ދުވަހުގެ
ބފައިވުން.
ބ ލި ި
ތަޖުރި ާ

އަސާސީ ޝަރުތު:

ނުވަތަ،
ބފައިވުން.
ބ ލި ި
 .2އެސް.އެސް  4ރޭންކުގެ މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތްކޮށް  1އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރި ާ

ނޯޓް:
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Elections Commission
PA Complex, 5th Floor, Malé
20307, Republic of Maldives

ސަޕޯޓް އޮފިސަރ ކެޓަގަރީ
މަޤާމް:

އޮފިސަރ ،ގްރޭޑް 3

ކްލެސިފިކޭޝަން:

ޖީ.އެސް 3

ގްރޭޑް:

8

 .1ސާނަވީ ނުވަތަ އެ އާ އެއް ފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން  2މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ގްރޭޑް ލި
ބފައި ވުމާއެކު ،އޭގެ އިތުރުން 'ސެކެންޑަރީ ސްކޫލް' ނުވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް'
ި

އަސާސީ ޝަރުތު:

ބފައިވުން.
ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލި ި

މަޤާމް:

އޮފިސަރ ،ގްރޭޑް 4

ކްލެސިފިކޭޝަން:

ޖީ.އެސް 4

ގްރޭޑް:

9
ބފައި
" .1ސާނަވީ" ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން  2މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ގްރޭޑް ލި ި
ވުމާއެކު ،އޭގެ އިތުރުން 'ސެކެންޑަރީ ސްކޫލް' ނުވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް' ސެޓްފިކެޓް
ބފައިވުން އަދި މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ
އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލި ި
ބފައިވުން.
ބ ލި ި
ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  2އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރި ާ
ނުވަތަ،
" .2މަތީ ސާނަވީ" ނުވަތަ އެ އާ އެއް ފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން  2މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'އީ' ގްރޭޑް

އަސާސީ ޝަރުތު:

ބފައި ވުމާއެކު ،އޭގެ އިތުރުން 'ސެކެންޑަރީ ސްކޫލް' ނުވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް' ސެޓްފިކެޓް
ލި ި
ބފައިވުން.
އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލި ި
ނުވަތަ،
 .3މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަޑުގެ ލެވެލް
 4ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
ބފައިވުން.
ބ ލި ި
 .4ޖީ.އެސް  3ރޭންކުގެ މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތްކޮށް  1އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރި ާ
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ސަޕޯޓް އޮފިސަރ ކެޓަގަރީ
މަޤާމް:

ސީނިއަރ އޮފިސަރ ،ގްރޭޑް 1

ކްލެސިފިކޭޝަން:

އެމް.އެސް 1

ގްރޭޑް:

10
 .1މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ
ލެވެލް  5ނުވަތަ  6ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،

އަސާސީ ޝަރުތު:

ބފައިވުން.
ބ ލި ި
 .2ޖީ.އެސް  4ރޭންކުގެ މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތްކޮށް  1އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރި ާ
ނުވަތަ،
ބފައިވުން.
ބ ލި ި
 .3ޖީ.އެސް  3ރޭންކުގެ މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތްކޮށް  4އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރި ާ

މަޤާމް:

ސީނިއަރ އޮފިސަރ ،ގްރޭޑް 2

ކްލެސިފިކޭޝަން:

އެމް.އެސް 2

ގްރޭޑް:

11
 .1މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ
ލެވެލް  5ނުވަތަ  6ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައި ވުމާއެކު ،މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި
ބފައިވުން .
ބ ލި ި
މަދުވެގެން  2އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރި ާ

އަސާސީ ޝަރުތު:

ނުވަތަ،
 .2މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަ އުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ ނޑުގެ
ލެވެލް  7ނުވަތަ  8ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
ބފައިވުން.
ބ ލި ި
 .3އެމް.އެސް  1ރޭންކުގެ މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތްކޮށް  1އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރި ާ
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މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސް ކެޓަގަރީ
މަޤާމް:

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ކްލެސިފިކޭޝަން:

އެމް.އެސް 3

ގްރޭޑް:

12
 .1މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ،ލެވެލް  5ނުވަތަ  6ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލް
ބ ހުރުން.
ކޮށްފައިވުމާއެކު 4 ،އަހަރުދުވަހުގެ ހިންގުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖްރި ާ
ނުވަތަ،
 .2މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ،ލެވެލް  7ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ލެވެލެއްގެ
ބ
ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލް ކޮށްފައިވުމާއެކު 2 ،އަހަރުދުވަހުގެ ހިންގުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖްރި ާ
ހުރުން،
ނުވަތަ،

އަސާސީ ޝަރުތު:

 .3މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ،ލެވެލް  9ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލް ކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
ބ
 .4އެމް .އެސް  2ގެ ރޭންކުގެ މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތްކޮށް  3އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖްރި ާ
ބފައިވުން.
ލި ި
ނުވަތަ،
ބ
 .5އެމް .އެސް  1ގެ ރޭންކުގެ މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތްކޮށް  5އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖްރި ާ
ބފައިވުން.
ލި ި
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މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސް ކެޓަގަރީ
މަޤާމް:

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ  /ސީނިއަރ ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ

ކްލެސިފިކޭޝަން:

އެމް.އެސް 4

ގްރޭޑް:

13

 .1މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ
އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  6ނުވަތަ  7ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައި ވުމާއެކު ،މަގާމުގެ
ބފައިވުން .މި
ބ ލި ި
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  4އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރި ާ
ބއާއެކު،
ބގެ ތެރޭގައި ،ހިންގުމުގެ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  2އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރި ާ
ތަޖުރި ާ
ބފައިވުން
ބ ލި ި
މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  2އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރި ާ
ނުވަތަ،
އަސާސީ ޝަރުތު:

 .2މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ
އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  8އިން ފެށިގެން މަތީގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައި ވުމާއެކު ،ހިންގުމުގެ
ބފައިވުން.
ބ ލި ި
ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  2އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރި ާ
ނުވަތަ،
ބފައިވުން.
ބ ލި ި
 .3އެމް.އެސް  3ރޭންކުގެ މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތްކޮށް  1އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރި ާ
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މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސް ކެޓަގަރީ
މަޤާމް:

ޑިރެކްޓަރ/އެގްޒެކެޓިވް /މެނޭޖަރ

ކްލެސިފިކޭޝަން:

އީ.އެކްސް1 .

ގްރޭޑް:

14

 .1މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
ނޑުގެ ލެވެލް  7ނުވަތަ  8ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައި ވުމާއެކު 4 ،އަހަރު ދުވަހުގެ
ބގެ ތެރޭގައި ،ހިންގުމުގެ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން 2
ބފައިވުން .މި ތަޖުރި ާ
ބ ލި ި
ތަޖުރި ާ
ބފައިވުން.
ބ ލި ި
އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރި ާ
ނުވަތަ،
އަސާސީ ޝަރުތު:

 .2މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ
ލެވެލް  9އިން ފެށިގެން މަތީގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައި ވުމާއެކު ،ހިންގުމުގެ ދާއިރާއެއްގައި
ބފައިވުން.
ބ ލި ި
މަދުވެގެން  2އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރި ާ
ނުވަތަ،
ބފައިވުން.
ބ ލި ި
 .3އެމް.އެސް  4ރޭންކުގެ މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތްކޮށް  1އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރި ާ
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ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސް ކެޓަގަރީ
މަޤާމް:

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ކްލެސިފިކޭޝަން:

އީ.އެކްސް3 .

ގްރޭޑް:

16
 .1މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަ އުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
ނޑުގެ ލެވެލް  7ނުވަތަ  8ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައި ވުމާއެކު 6 ،އަހަރު ދުވަހުގެ
ބގެ ތެރޭގައި ،ހިންގުމުގެ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  4އަހަރު
ބފައިވުން .މި ތަޖުރި ާ
ބ ލި ި
ތަޖުރި ާ
ބއާއެކު ،މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  2އަހަރު ދުވަހުގެ
ދުވަހުގެ ތަޖުރި ާ
ބފައިވުން.
ބ ލި ި
ތަޖުރި ާ
ނުވަތަ،

އަސާސީ ޝަރުތު:
 .2މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ
އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  9އިން ފެށިގެން މަތީގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައި ވުމާއެކު ،ހިންގުމުގެ
ބފައިވުން.
ބ ލި ި
ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  4އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރި ާ
ނުވަތަ،
ބފައިވުން.
ބ ލި ި
 .3އީ.އެކްސް  1ރޭންކުގެ މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތްކޮށް  1އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރި ާ
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ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސް ކެޓަގަރީ
މަޤާމް:

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ކްލެސިފިކޭޝަން:

އީ.އެކްސް5 .

ގްރޭޑް:

18
 .1މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަ އުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
ނޑުގެ ލެވެލް  7ނުވަތަ  8ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައި ވުމާއެކު 6 ،އަހަރު ދުވަހުގެ
ބގެ ތެރޭގައި ،ހިންގުމުގެ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  4އަހަރު
ބފައިވުން .މި ތަޖުރި ާ
ބ ލި ި
ތަޖުރި ާ
ބއާއެކު ،މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  2އަހަރު ދުވަހުގެ
ދުވަހުގެ ތަޖުރި ާ
ބފައިވުން.
ބ ލި ި
ތަޖުރި ާ
ނުވަތަ،

އަސާސީ ޝަރުތު:
 .2މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ
އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  9އިން ފެށިގެން މަތީގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައި ވުމާއެކު ،ހިންގުމުގެ
ބފައިވުން.
ބ ލި ި
ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  4އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރި ާ
ނުވަތަ،
ބފައިވުން.
ބ ލި ި
 .4އީ.އެކްސް  3ރޭންކުގެ މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތްކޮށް  1އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރި ާ
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ސެކްޝަންތަކުގެ ސީނިއަރ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމުގައި ސެކްޝަނަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކުގެ
ސެޓްފިކެޓްތައް ކަނޑައެޅުން
މަޤްޞަދު:
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އެކިއެކި ސެކްޝަންތަކަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމުގައި ،ސީނިއަރ އޮފިސަރ )އެމް.އެސް (1އިން ފެށިގެން
މަތީގެ މަޤާމުތަކުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓުގެ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
އޮނިގަނޑެކެވެ.
•

ބޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ި

•

މެނޭޖްމަންޓް

•

ބލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ޕަ ް

•

ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސް

•

ލީގަލް

•

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ

•

އޮޑިޓިން

•

ފައިނޭންސް އެންޑް އެކައުންޓިން

•

ބޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ި

•

ބލިކް ރިލޭޝަންސް
ޕަ ް

•

-

ފޮރިން ރިލޭޝަންސް ޔުނިޓް

ބލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ޕަ ް

•

-

ބއުރޯ ސެކްރެޓޭރިޔަޓް ޔުނިޓް
ި

ޖަރނަލިޒަމް

•

މެނޭޖްމަންޓް

•

ޕްލޭނިންގ

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޔުނިޓް

ބއުރޯ
ކޮމިޝަނަރސް ި
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ޕްލޭނިންގ ،ފައިނޭންސް އެންޑް އާކައިވްސް ޑިވިޜަން
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާގެ ސެޓްފިކެޓް
•

މެނޭޖްމަންޓް  /އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

•

ބލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ޕަ ް

•

ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް

•

ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމެންޓް

•

އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ މެނޭޖްމެންޓް

•

ފައިނޭންސް އެންޑް އެކައުންޓިންގ

•

ބޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ި

•

ޕްލޭނިންގ

•

ސްޓެޓިސްޓިކްސް

•

ފޮރިން ރިލޭޝަން

 1ފައިނޭންސް ސެކްޝަން

 2ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޕޮލިސީ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން

ބލިކޭޝަން ސެކްޝަން
 3އާކައިވްސް އެންޑް ޕަ ް
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•

ފައިނޭންސް އަދި އެކައުންޓިން

•

އޮޑިޓިންގ

•

ބޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ި

•

ސްޓެޓިސްޓިކްސް

•

ފޮރިން ރިލޭޝަން

•

ޕްލޭނިންގ

•

މެނޭޖްމަންޓް

•

ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް

•

ބޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ި

•

އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ މެނޭޖްމެންޓް

•

މެނޭޖްމަންޓް  /އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
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އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ޑިވިޜަން
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާގެ ސެޓްފިކެޓް
•

ކޮމްޕިޔުޓަރ ސައިންސް

•

އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ މެނޭޖްމެންޓް

•

ސިސްޓަމްސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

•

ނެޓްވާރކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

•

ސޮފްޓްވެޔަރ/ހާޑްވެޔަރ ޑިވެލޮޕްމެންޓް

#

ސެކްޝަން

 1އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްސް ސެކްޝަން

މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާގެ ސެޓްފިކެޓް
• އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ
• ސޮފްޓްވެޔަރ/ހާޑްވެޔަރ ޑިވެލޮޕްމެންޓް
• އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ

 2އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްސް ސެކްޝަން

• ސިސްޓަމްސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
• ނެޓްވާރކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
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އިލެކްޓޯރަލް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިވިޜަން
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާގެ ސެޓްފިކެޓް
•

މެނޭޖްމަންޓް

•

އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

•

ބޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ި

•

ބލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ޕަ ް

•

ޕްލޭނިންގ

•

ފައިނޭންސް އެންޑް އެކައުންޓިން

•

ލޮޖިސްޓިކް މެނޭޖްމަންޓް

•

ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް

•

މާސް ކޮމިޔުނިކޭޝަން

•

ބލިކް ރިލޭޝަން
ޕަ ް

•

މީޑިއާ މެނޭޖްމަންޓް

•

ގަވަރނަންސް

•

މާކެޓިންގ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ސަޕޯޓް ސާވިސް ސެކްޝަން
1

-

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް

-

ލޮޖިސްޓިކް ޔުނިޓް

-

މެއިންޓެނަންސް ޔުނިޓް

 2ޕްރޮކިޔުމަންޓް ސެކްޝަން

 3އިލެކްޓޯރަލް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން
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•

މެނޭޖްމަންޓް

•

އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

•

ބޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ި

•

ބލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ޕަ ް

•

ޕްލޭނިންގ

•

މެނޭޖްމަންޓް

•

ފައިނޭންސް އެންޑް އެކައުންޓިން

•

ލޮޖިސްޓިކް މެނޭޖްމަންޓް

•

ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް

•

މާސް ކޮމިޔުނިކޭޝަން

•

ބލިކް ރިލޭޝަން
ޕަ ް

•

މީޑިއާ މެނޭޖްމަންޓް

•

ގަވަރނަންސް

•

މާކެޓިންގ
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ހިއުމަން ރިސޯސް ،ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ރެގިއުލޭޝަން ޑިވިޜަން
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާގެ ސެޓްފިކެޓް
•

އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ

•

މާސް ކޮމިޔުނިކޭޝަން

•

ބލިކް ރިލޭޝަން
ޕަ ް

•

މެނޭޖްމަންޓް

•

މީޑިއާ މެނޭޖްމަންޓް

•

ގަވަރނަންސް

•

މާކެޓިންގ

•

ހިޔުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް

•

މެނޭޖްމަންޓް

•

ބޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ި

•

ލީގަލް

•

ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސް

•

މެނޭޖްމަންޓް

•

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ
• އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ
• މާސް ކޮމިޔުނިކޭޝަން

1

ސިވިކް އެޑިޔުކޭޝަން ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ރިސާޗް ސެކްޝަން

ބލިކް ރިލޭޝަން
• ޕަ ް
• މެނޭޖްމަންޓް
• މީޑިއާ މެނޭޖްމަންޓް
• ގަވަރނަންސް
• މާކެޓިންގ
• ހިޔުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް

 2ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން

• މެނޭޖްމަންޓް
ބޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
• ި

ލީގަލް އެންޑް ޕޮލިޓިކަލް ޕާޓީ ރެގިއުލޭޝަން ސެކްޝަން
3

-

ލީގަލް ޔުނިޓް

• ލީގަލް
• ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސް
• މެނޭޖްމަންޓް
• އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ
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މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން އާންމުކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު
ސެޓްފިކެޓް

ސަނަދުތަކުގެ ނަން

ލެވެލް

10

ޑޮކްޓޯރިއަލް ޑިގްރީ  /ހަޔަރ ޕްރޮފެޝަނަލް ސެޓުފިކެޓު  /ހަޔަރ ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިޕްލޮމާ

9

މާސްޓަރސް ޑިގްރީ  /އެޑްވާންސްޑް ޕްރޮފެޝަނަލް ސެޓުފިކެޓު  /އެޑްވާންސް ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިޕްލޮމާ

8

ގްރެޖުއޭޓް ސެޓުފިކެޓު  /ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ސެޓުފިކެޓް  /ގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ  /ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ

7

ބޗެލަރސް އޮނަރސް ޑިގްރީ  /ޕްރޮފެޝަނަލް ސެޓުފިކެޓު  /ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިޕްލޮމާ
ބޗެލަރސް ޑިގްރީ ެ /
ެ

6

ޕްރޮފެޝަނަލް ސެޓުފިކެޓު  /އެޑްވާންސް ޑިޕްލޮމާ  /އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ

5

ޑިޕްލޮމާ

4

ސެޓުފިކެޓު  / 4އެޑްވާންސް ސެޓުފިކެޓު

3

ސެޓުފިކެޓު 3

2

ސެޓުފިކެޓު 2

1

ސެޓުފިކެޓު 1

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ކުރާ އިޢުލާނުތަކުގެ ޝަރުތުތަކުގެ މިންގަނޑުތަކުގެ އުސޫލު،
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ  696ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގައި ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.
 25އޮކްޓޯބަރ 2021
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