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 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 

 މާލެ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ.       

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި،  ވަޒީފާ ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ   
 އުސޫލު 

 ތަޢާރަފު

 

 )ހ(  .1

 

ހިންގާ    ،މިއީ ކޮމިޝަނުގެ  މާއްދާއާއި،   49ގަވާއިދުގެ  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް       ވަނަ 
މާއްދާއާއި،    51ވަނަ މާއްދާއާއި،    50 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ   52ވަނަ 

ވަޒީފާ ދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނޭ ގޮތުގެ    ، ން ހޯދުމާއިގޮތުގެ މަތިން ވަޒީފާތަކަށް މީހު
 އުސޫލެވެ.

 )ށ(   

 

މަގުސަދަކީމި   އެކުލަވައިލުމުގެ  ކުރިމަތިލުމުގެ   ،އުސޫލު  ވަޒީފާތަކަށް   ކޮމިޝަނުގެ 
ވެސް ހަމަހަމަ   ވައިލައި، ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްފުރުޞަތު ފާޅުކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި ހުޅު
ޤާއިމު ނިޒާމެއް  ލިބިދެވޭނެ  ނަންބަރު  ކުރުމާ   ފުރުޞަތު  ޤާނޫނު   2008/10އި، 

ވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ކޮމިޝަނުގެ  ގަ)ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( އާއި  
ހޮ މުވައްޒަފުން  ހާމަކަމާއި  ވަޒީފާތަކަށް  ފެންނަގޮތަށް  ދެފުށް  ކަންކަން  ވުމުގެ 

ހިންގުމުގެއިންސާފުވެރި ކޮމިޝަނުގެ  އަދި  ކުރުމެވެ.  ކަށަވަރު  ކުރެވޭކަން   ކަމާއެކު 
ބައްޓަން   މަގުފަހިވާގޮތަށް  ނަޒާޙަތްތެރިކަމަށް  އުސޫލުތަކަކީ  ޢަމަލުކުރެވޭ  ނިޒާމުގައި 

އަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް  ކުރެވިފައިވާ އަދި ކޮމިޝަނުގެ ޙައްޤުތަކާއި ވަޒީފާ 
 ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރި ކުރެވޭ އުސޫލުތަކަކަށް ހެދުމެވެ. 

މަޤާމު ދެނެގަތުމަކީ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކެއްގެ މަތީން އެ މަޤާމަކާބެހޭ ތަފުސީލީ  )ހ(  .2       ދެނެގަތުންމަާޤމު 
ންވާ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ދެނެގަތުމެވެ. މުހިންމު މަޢުލޫމާތު ހޯދައި، އެ ވަގުތަކަށް ބޭނު
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އުފެއްދުމާއި މަޤާމު  އުވައިލުވާއި  ، އެގޮތުން  ގެނެ  ،މަޤާމު  ބަދަލު މަޤާމުތަކަށް  ވޭ 
 ކަނޑައަޅާނީ މި މަރުޙަލާގައެވެ.

 މަޤާމު ދެނެގަތުމަށް ޓަކައި ތިރީގައިމިވާ ކަންކަން ބަލަންވާނެއެވެ.     )ށ(   

 ؛ރި މުަވއްޒަފު ކުރީ ކޮން މަސައްކަތެއްކަން ހު  އިމަޤާމުގަ   އެ  ފަހުން  އެންމެ (1)   

 ؛މަސައްކަތެއްކަންއެއީ ކޮން ފެންވަރެއްގެ  (  2)   

ކޮންޓްރޯލް   (  3)    ބަޖެޓު  ހިމެނޭ ކަމެއްކަން، ނުވަތަ  ސުޕަވައިޒް ކުރުމުގެ ޒިންމާ 
 ؛ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން

މަސައްކަ (  4)    އެމުވައްޒަފުގެ  ބަލަހައްޓައި،  ފަރާތް    ތް  ޒިންމާވާ  ކަމުގައި 
 ؛ ނޫންކަންއެޅިފައިވާކަން ނުވަތަ ކަނޑަ

އެންމެ ފަހުން އެ މަޤާމުގައި ހުރި މުވައްޒަފު ކުރި މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރަށް   (5)   
ނުވަތަ މަސައްކަތް ގިނަވުމުގެ    ،އެހެން މަސައްކަތްތަކެއް ހަވާލު ކުރެވިދާނެކަން 

 ؛ ންމަސައްކަތް މަދުކުރަން ޖެހޭކަން ނުވަތަ ނޫންކަ ސަބަބުން ބައެއް 

މިހާރުވެސް  (  6)    މުވައްޒަފަކަށް  ކުރަންޖެހޭ  މަސައްކަތް  ފެންވަރުގައި           އެ 
 ؛ އެ މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރެވިދާނެކަން ނުވަތަ ނޫންކަން

ގުޅޭ   (7)    ވަޒީފާއާ  ނުވަ އަލަށް  ކުރެވިދާނެކަން  މަސައްކަތް  އެ  ތަ  ފަރާތަކަށް 
 ؛ ނޫންކަން 

ނުވަތަ   (8)    ބޭނުންވާކަން  ކޮންމެހެން  މުވައްޒަފަކު  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  މި 
 ؛ނޫންކަން 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މި މާއްދާގެ )ށ(   ،ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ ޕެނަލަކުން )ނ(   
އިތުރަށް އެހެ  މަޢުލޫމާތުތަކުގެ  ދެނެގަންނަންޖެހޭ  ގުޅިގެން  މަޤާމާ  އެ  ން  ވެސް 

މަޤާމަ އެ  ދެނެގަތުމަށްފަހު،  ލަފާމަޢުލޫމާތެއް  ބަދަލެއްގެ  ފެންނަ  ގެންނަން   ، ކަށް 
 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް ދޭންވާނެއެވެ.
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މަާޤމު އުފެއްދުމާއި،  
 މަާޤމު އުވައިލުން 

ގުޅިގެ  .3 މަސައްކަތާ  އުފައްދަން  ،ންކޮމިޝަނުގެ  އުވައިލަން    ، މަޤާމެއް  މަޤާމެއް  ނުވަތަ 
އެ ކަމަށް ގޮތެއް ނިންމާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ. އެގޮތުން މަޤާމެއް އުފައްދަން    ، ބޭނުންވެއްޖެނަމަ 

އެ މަޤާމު    ،މަޤާމު އޮތުމުގެ/އުވައިލުމުގެ ބޭނުން ބަޔާންކޮށް  ،ނުވަތަ އުވައިލަން ހުށަހަޅާއިރު
ވަނަ    2މި އުސޫލުގެ    ، ޓުގެ މަސައްކަތުގެ ވޯކްލޯޑަށް ރިޢާޔަތްކޮށްއުފައްދާ ސެކްޝަނުގެ/ޔުނި

ދެނެގަތުމުގެ  މާއްދާގަ މަޤާމު  ބުނާ  ކޮމިޝަނަށް  އި  ހުށަހެޅުން  ހުށަހަޅާ  މަރުޙަލާގައި 
 ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

މަާޤމުގެ  
  ކްރައިޓީރިއާ
 ކަނޑައެޅުން 

ޢައްޔަނު )ހ(  .4 މުވައްޒަފުން  މަޤާމުތަކަށް  ބޭނުންކުރާ  ކޮމިޝަނުގެ    ނެކުރުމުގައި 
  ކްރައިޓީރިއާތަކެވެ.ވާ  ގައި ބަޔާންވެގެން 1އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު  މި ކްރައިޓީރިއާތަކަކީ 

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިތަކަށް    ،ކަނޑައެޅުމުގައި  މަޤާމުތަކަށް ޝަރުޠު ކޮމިޝަނުގެ   )ށ(   
  އިންސައްތަ ހިމަނަންވާނެއެވެ.  މާކުހުގެ ،ދޭނެ/އުނިކުރާނެ މާކުހާއި

 މާކްސް ދެވޭ ބައިތައް 

 ؛ ތަޢުލީމު  (1)   

 ؛ ތަޖުރިބާ (2)   

 ؛ޓްކަލް ޓެސްޕްރެކްޓި (3)   

 ؛ރެފެރީޒް ރިޕޯޓް / އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު (4)   

 ؛ންޓޭޝަންޕްރެޒެ އިންޓަިވއުއާއި  (5)   

މަާޤމުގެ އަސާސީ  
ޝަރުޠު  

 ކަނޑައެޅުން 

ކޮމިޝަނުން   . 5 އޮނިގަނޑު  އިދާރީ  ކަނޑައަޅައި،  އަސާސީ ޝަރުޠު  މަޤާމުތަކަށް  ކޮމިޝަނުގެ 
ގައި   3  އި، ޖަދުވަލުއާ  2މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު    ،އޮނިގަނޑު  ގެޝަރުޠުފާސްކުރަންވާނެއެވެ.  

 ވަނީއެވެ. އެ

ވަޒީފާއަށް އިޢުލާނު  
 ކުރުން 

އެ މަޤާމަކަށް    ،ނުވަތަ އަލަށް މަޤާމެއް އުފެއްދުމުން  ،ކޮމިޝަނުގެ މަޤާމެއް ހުސްވުމުން  )ހ( . 6
 ވާނެއެވެ.   މުވައްޒަފަކު ހޯދުމަށް އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރަން 
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 )ށ(   

 

ވަ އިޢުލާނުތައްޒީފާތަކަށް  ކޮމިޝަނުގެ  ކުރާ  އާންމުކޮށް  ހޯދުމަށް        ، މުވައްޒަފުން 
ގެޒެޓާއި ސަރުކާރުގެ  ކުރަންވާނެވެ.   ، ދިވެހި  ޝާއިޢު  ވެބްސައިޓުގައި       ކޮމިޝަނުގެ 

 އެކިއެކި ވަސީލަތްތަކުގައި ވެސް އިޢުލާނު ކުރެވިދާނެއެވެ.  ،މީގެ އިތުރުން

މަދުވެގެން    ،ރިމަތިލުމަށްނު ކުރާއިރު، އެ ވަޒީފާތަކަށް ކުކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާތަކަށް އިޢުލާ )ނ(   
)ފަހެއް( ދުވަހަށްވުރެ ކުރުނޫން މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ. މި ނޫން އެހެން    5ރަސްމީ  

 ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނަމަ، އެ ކަމަށް ގޮތެއް ނިންމާނީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެ.

މު  )ރ(    އިޢުލާނުގެ  ކުރުމަށްފަހު،  ކުރިން،  އިޢުލާނު ޝާއިޢު  ހަމަވުމުގެ  އިޢުލާނުގެ  އްދަތު 
ސަރުކާރުން   ގޮތުގައި  ދުވަހެއްގެ  ބަންދު  ދުވަހެއް  ރަސްމީ  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ 
ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު 

 އެވެ.އިތުރުކޮށް، ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ބަލައިގަންނަންވާނެ

އިޢުލާނުތަކުގައި )ބ(    ކުރާ  ހޯދުމަށް  މީހުން  ވަޒީފާތަކަށް  ތިރީގައި    ،ކޮމިޝަނުގެ 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.   

 ؛ނަން މަޤާމުގެ  (1)   

  ؛ކްލެސިފިކޭޝަން މަޤާމުގެ  (2)   

 ؛ރޭންކު މަޤާމުގެ  (3)   

 ؛އަދަދު  ބޭނުންާވ (4)   

 ؛ކުރަންޖެހޭ ތަންތް މަސައްކަ (5)   

 ؛ސެކްޝަން/ޔުނިޓް  ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް  (6)   

 ؛ޢިނާޔަތްތައް މުސާރައާއި މަޤާމުގެ  (7)   

 ؛ ޝަރުޠު އަސާސީ  މަޤާމުގެ  (8)   

 ؛މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތު (9)   
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 ؛އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަން (10)   

 ؛ޅަންޖެހޭ ތަކެތިމާއެކު ހުށަހައެޕްލިކޭޝަން ފޯ (11)   

 ؛އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސުންގަޑި (12)   

 )ޅ(  

 

ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވައިލާ މުއްދަތުގައި އެ މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލީ 
އަދަދު   މަދުނަމަ)ތިނެއް(    3ފަރާތްތަކުގެ  އިޢުލާނު ،  ކެންޑިޑޭޓުންނަށްވުރެ  އެ 

އަލުންބާޠިލު ކުރާ  ކޮށްފައި،  އިޢުލާނު  ހޯދުމަށް  މުވައްޒަފަކު  މަޤާމަށް  ންވާނެއެވެ.  އެ 
ހާލަތުގައި ދިމާވާ  މިގޮތަށް  ތަކުރާރުކޮށް  ޢައްޔަނު  ،  ނަމަވެސް،  މީހަކު  މަޤާމަށް  އެ 
 މާނީ ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލެވެ. ކުރުމުގެ މަރުޙަލާ ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގައި ގޮތެއް ނިން

ގެންނަނަމަ، އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު    އްލެނަށް އިތުރު އެއްވެސް ބަދަ އިވާ އިޢުލާއާންމުކޮށްފަ )ކ(   
 ންވާނެއެވެ. ހަމަނުވަނީސް އެކަން އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރާ

ވަޒީފާއަށް  
ކުރިމަތިލާ  

ފަރާތްތަކުގެ  
އެޕްލިކޭޝަން  
 ބަލައިގަތުން 

އިޢުލާނުތަކާ  )ހ( . 7 ކުރާ  ހޯދުމަށް  ވަޒީފާއަކާ  ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން   ގުޅިގެން އެ 
އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް  ގުޅޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާނީ ކޮމި ޝަނުގެ ކައުންޓަރަށެވެ. އަދި 

ކޮމިޝަނުގެ   ،ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް
 އިލަށް ފޮނުވިދާނެއެވެ.މެ-ރަސްމީ އީ

އެދޭ )ށ(   ވަޒީފާއަށް  ބަލައިގަންނާނީކޮމިޝަނުގެ  ފޯމު  ކަނޑައަޅައިފައިވާ   ،   އިޢުލާނުގައި 
އެޕްލިކޭޝަނެއް އެއްވެސް  ހުށަހަޅާ  ފަހުން  ސުންގަޑީގެ  ކުރިންނެވެ.       ، ސުންގަޑީގެ 

 މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅިކަމުގައި ވީނަމަވެސް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.  -އީ

އެޕްލިކޭޝަ )ނ(    ފޮނުވާ  މެދުވެރިކޮށް  ގުޅިގެން  އީމެއިލް  ލިޔެކިޔުންތައް  ންތަކާ  ހުށަހަޅާ 
 ކޮމިޝަނަށް ލިބުނުކަން ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ވަޒީފާއަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ކުރިމަތިލެވޭނީ )ރ(    ވެސް  ވަޒީފާތަކަށް  ހުރިހާ  އިޢުލާނުކުރާ  އެކަމަށް    ،ކޮމިޝަނުން 
ކޮމިޝަނުގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން   ،ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުންނެވެ. މި ފޯމު

ހުންނާނެއެވެ. އަދި ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން މި ފޯމު ޑައުންލޯޑު ވެސް ކުރެވޭނެއެވެ.  
ކުރިމަތިލާއިރު ވަޒީފާތަކަށް  ތަކެތި    ، ކޮމިޝަނުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި 

 ވާނެއެވެ.ހުށަހަޅާން
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ކޮމި   ، ފުރިހަމަކޮށްފައިާވ (1)    ސަރިވސް  އެދި ޖުޑީޝަލް  ވަޒީފާއަށް  ހުށަހަޅާ    ޝަނުެގ 
 ؛ފޯމު

 ؛ އިޤުރާރު (2)   

 ؛މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ ކޮޕީ   ، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ (3)   

 ؛ ވަނަވަރު (4)   

 ؛ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީތަކުގެ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު (5)   

 ؛ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ (6)   

 ؛އެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ  ،ންސެއް ނުވަތަ ހުއްދައެއް ބޭނުންވާނަމަސަ ލައިޚާއްޞަ (7)   

ނުވަތަ އެނޫންވެސް ލިޔުމެއް ބޭނުންވާ    ،ނުވަތަ ފެންވަރު ހުރިކަމުގެ ލިޔުމެއް  ،ސަނަދެއް )ބ(   
ފަދަ ސަނަދެއް ނުވަތަ ލިޔުމަކީ އެކްރެޑިޓް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން    ނަމަ، އެ  މަޤާމެއް

ނުވަތަ ލިޔުމެއްތޯ    ރާއަކުން އެކްރެޑިޓްކަނޑައަޅައިފައިވާ އިދާ ކޮށްފައިވާ ސަނަދެއްތޯ 
 ންވާނެއެވެ.  ބަލާ

ގައި   )ޅ(   )ބ(  މާއްދާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އެމި  ނަމަވެސް،  އޮތް  ބަޔާންކޮށްފައި  ހެން 
ދޭ މަރުކަޒުތަކުން ހިންގާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު    ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމު

އޮނިގަ ޕްރޮގްރާމްތަ ސަނަދުތަކުގެ  ތަޢުލީމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ތެރެއިން  ނޑުގައި ކުގެ 
ގިން އޮތޯރިޓީ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ކޮލިފިކޭޝަން  މޯލްޑިވްސް  ފެތޭގޮތަށް،  ތިތަކަށް 

ހުއްދަޔާއެކު   ގެ  ހިންގާ    2016ސެޕްޓެންބަރު    1)އެމް.ކިއު.އޭ(  ފަހުން  ގެ 
ސަނަދު ލޯކަލް  ދޭ  ކުރުމުން  ފުރިހަމަ  ކުރާކަށެއް  ޕްރޮގްރާމްތައް  އެކްރެޑިޓް  ތައް 

 ނުޖެހޭނެއެވެ. 

ނުވަތަ އެނޫންވެސް ލިޔުމެއް ބޭނުންވާ    ،ލިޔުމެއް  ނުވަތަ ފެންވަރު ހުރިކަމުގެ  ،ސަނަދެއް )ކ(   
އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ   ،މަޤާމެއް ނަމަ، އެފަދަ ސަނަދެއްގައި، ނުވަތަ ލިޔުމެއްގައި

އި  ނޫނެވެ. ނަމަވެސް،  ލާޒިމެއް  ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭ  ތައްގަނޑު ޖެހުން  ންޓަވިއުއަށް 
އަސްލާ ލިޔުންތައް  ސަނަދާއި  ކަންތައް    ، އެއްގޮތްކަން  ފަރާތްތަކުގެ  މުވައްޒަފުންގެ 

 ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަނުން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.
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އިންޓަވިއު ޕެނަލް  
 ކަނޑައެޅުން 

ރެޓަރީ ޖެނެރަލް  ކޮމިޝަނުގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމުގައި އިންޓަވިއު ކުރާނީ ސެކް )ހ( .8
 ކަނޑައަޅާ ޕެނަލަކުންނެވެ. 

ފެނަލް   )ށ(    ވަޒީފާއަށް  އިންޓަރވިއު  ޓަކައި  ދެމެހެއްޓުމަށް  ހަމަހަމަކަން  ކަނޑައަޅާއިރު، 
އެންމެ ޤާބިލު މީހެއް ހޮވުމަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ގޮތުން، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައިފައިވާ  

މީހަކު ކެން ފުށުއަރާ  މަޞްލަޙަތު  އެނޫންވެސް   ޑިޑޭޓުންނާ  ނުވަތަ  އިންޓަވިއުގައި 
 ން ނުވާނެއެވެ.ވެސް ޕްރޮސެސްއެއްގައި ހިމަނައިގެއެއް

 . ކުރާންވާނެއެވެ ރިޢާޔަތް ކަންކަމަށް ތިރީގައިމިވާ ކަނޑައެޅުމުގައި ޕެނަލް )ނ(   

 ؛ހިމެނުން މީހުން އަދަދަކަށް އޮނަހިރި (1)   

 ؛ އް ހިމެނުންއިޢުލާނު ކުރެވުނު މަޤާމުގެ ފަންނުގެ މީހެ (2)   

މަޤާމަށްވުރެ   (3)    ކުރެވުނު  މަތީ  އިޢުލާނު  ނުވަތަ  ފަންތި  އެއް  ކުޑަމިނުން 
 ؛ ފަންތިއެއްގެ މަޤާމުގައި ތިބި މީހުން ހިމެނުން

 ؛ ހިއުމަން ރިސޯސަސްގެ މީހެއް ހިމެނުން (4)   

ޕެނަލުގައި  (5)    އިންޓަވިއު  ކުރެވި،  ރިޢާޔަތް  ލެވެލްއަށް  ފަންނާއި  މަޤާމުގެ 
 މީހަކު ހިމެނިދާނެއެވެ. މިޝަނުގެ މެންބަރުން ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން ބޭރުން ކޮ

މަސައްކަތާ ގުޅޭ  
 ދާއިރާ ކަނޑައެޅުން 

 

ކޮމިޝަނުގެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލައިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތައް   .9
ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅައިފައިވާ ތަޢުލީމީ ކަނޑައެޅުމަށް ޓަކައި، އެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލައިފައިވާ  

ކީ މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ  ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތައް ބެލުމަށްފަހު، އެ ލިޔެކިޔުންތަކަ
 ގުޅޭ ދާއިރާގެ ލިޔުމެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކަނޑައަޅާނީ އިންޓަވިއު ޕެނަލުންނެވެ.  

ޝަރުޠު ހަމަވާ  
ފަރާތްތަކާއި،  

  ޝަރުޠު ހަމަނުވާ 
ތްތައް ރާފަ

 ކަނޑައެޅުން   

ކުރުމަށް ޓަކައި،  ކޮމިޝަނުގެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލައިފައިވާ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް   )ހ( . 10
ތަޢުލީމީ  ހުށަހަޅައިފައިވާ  ފަރާތްތަކުން  ކުރިމަތިލައިފައިވާ  މަޤާމުތަކަށް  އެ 

ޝަރު މަޤާމަށް  އެ  ބެލުމަށްފަހު،  ލިޔުންތައް  ތަޖުރިބާގެ  ހަމަވާ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި  ޠު 
 ފަރާތްތަކާއި ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާނީ އިންޓަވިއު ޕެނަލުންނެވެ. 
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އަސާސީ   )ށ(   މަޤާމުގެ  އެ  ކަނޑައަޅާނީ،  ނޫންކަން  ނުވަތަ  ހަމަވާކަން  ޝަރުޠު 
ހަމަވުމުންނެވެ.   ތަޖުރިބާ  ތަޢުލީމާއި  ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ގޮތުގައި  ޝަރުޠުގެ 

 ވަނީއެވެ.އެ ގައި   2ސޫލުގެ ޖަދުވަލު ޝަރުޠުގެ އޮނިގަނޑު، މި އު 

އެދި   )ހ( . 11 ޕްރެކްޓިކަލް ޓެސްޓް  ހުރިހާ މަޤާމަށް  ހަމަވާ  ޝަރުޠު  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހަޅައިފައިވާ  
ދިނުމުގެ   އިމްތިޙާނެއް  ހުރިތޯ ބެލުމަށް  ފަރާތްތަކަށް، މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުނަރު 

އެ މީހަކު ކުރިމަތިލައިފައިވާ    ،މި އިމްތިޙާނު ދެވޭނީ  އިޚުތިޔާރު ޕެނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 ން ފަންނީ ހުނަރުގެ ޤާބިލުކަން ވަޒަންކުރުމަށެވެ.  މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތު

ފަރާތްތަކަށް )ށ(    ޓެސްޓަށް ޝޯޓްލިސްޓްވި  ދުވަހުގެ   3ރަސްމީ    ، ޕްރެކްޓިކަލް  )ތިނެއް( 
 ނެއެވެ. ޢުލޫމާތު ދޭންވާޓެސްޓާބެހޭ މަ  ، ޓެސްޓަށް ހޮވުނުކަމާއި ، ކުރިން

މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓާ   ،ކުރާނީޕްރެކްޓިކަލް ޓެސްޓުގެ ސުވާލުތައް ތައްޔާރު   )ނ(   
 ސެކްޝަނުންނެވެ. އަދި ފައިނަލް ކުރާނީ އިންޓަވިއު ޕެނަލުންނެވެ.

އިންތިޒާމް ކުރާ )ރ(    ކަންތައްތައް  އެންމެހައި  ގެ   ޝަނުކޮމި   ،ންވާނީޕްރެކްޓިކަލް ޓެސްޓުގެ 
 މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަނުންނެވެ.

އެކަމަށް އެކުލަވައިލައިފައިވާ އިންޓަވިއު ޕެނަލްގެ   ،ޕްރެކްޓިކަލް ޓެސްޓަށް މާކްސް ދޭނީ )ބ(   
 ނުވަތަ އިންޓަވިއު ޕެނަލުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެކެވެ.  ، މެންބަރުން

ފަރާއިންޓަވިއުއަށް   )ޅ(   ކުރެވޭ  އަދަދުޝޯޓްލިސްޓް  )ތިނެއް(    3މަޤާމަކަށް    ،ތްތަކުގެ 
ކަނޑައަޅާނީ ގޮތަކަށް  މަދުނުވާ  ކަނޑައަޅައިފައިވާ   ،ކެންޑިޑޭޓުންނަށްވުރެ  އެކަމަށް 

 ޕެނަލުންނެވެ. 

ޕްރެކްޓިކަލް ޓެސްޓަށް    ،ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވި  ،ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށްފަހު )ކ(   
ކަލް ޓެސްޓަށް ހާޒިރު ނުވާ ފަރާތްތައް ޑިސްކޮލިފައި ހާޒިރުވުމަށް އެންގުމުން، ޕްރެކްޓި

 ނެއެވެ. ކުރެވޭ

ކަނޑައަޅައިފައިވާ  )ހ( . 12 ބަޔަށް  ޕްރެކްޓިކަލްގެ  ކުރެވޭނީ،  ޝޯޓްލިސްޓް  އިންޓަވިއުއަށް 
 ޝަރުޠުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 
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އިންޓަވިއުއާއި  
ޕޯޓްފޯލިއޯ  

 އެސެސްމަންޓް 

 

 )ށ(  

 

ޝޯޓްލިސްޓް   އިންއިންޓަވިއުއަށް  ފަރާތްތަކަށް،  ހާޒިރުވާންޖެހޭ ކުރެވުނު  ޓަވިއުއަށް 
އިންޓަވިއުއަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑިއާއި ތަން    ، )ތިނެއް( ދުވަހުގެ ކުރިން  3ދުވަހުގެ  

 އަންގާންވާނެއެވެ. 

ހާޒިރުވާއިރު )ނ(   އިންޓަވިއުއަށް  ފަރާތްތަކުން  ކުރެވޭ  ޝޯޓްލިސްޓް   ، އިންޓަވިއުއަށް 
ޕޮލިސް ރިޕޯޓާއި، ކުށުގެ ރެކޯޑު   ،ނަމަ ގައި އުޅޭ ފަރާތެއް ނޫން ދައުލަތުގެ ވަޒީފާއެއް

 ފޯމު ގެންނާންވާނެއެވެ.  

އިންޓަވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ރެފެރީ ރިޕޯޓު، ރެފެރީސްގެ ގޮތުގައި   )ރ(  
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާންވާނެއެވެ. 

 )ބ(  

 

ކުރިމަ ވަޒީފާތަކަށް  އިކޮމިޝަނުގެ  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ންޓަވިއުއަށް  ތިލާ 
އެ ދާއިރާތަކަށް މާކްސް ދޭނީ  ،  ކުރާނެ ދާއިރާތަކާއިޝޯޓްލިސްޓްވާ ފަރާތްތަކަށް ސުވާލު  

 ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ. 

 މާކްސް  15  : މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް އެނގޭ މިންވަރު •

 މާކްސް  10 : ކޮމިޝަނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެނގޭ މިންވަރު •

 މާކްސް  5 :މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ސަބަބު •

 މާކްސް  5 :ޑިޒިޝަންމޭކިންގލީޑަރޝިޕް / އިސްނެގުން /   •

 މާކްސް  4: އަމިއްލަ ނަފްސަށް އިތުބާރު ކުރާ މިންވަރު  •

)ރިލައިބިލިޓީ • މިންވަރު  އިންޑިޕެންޑެންޓްކޮށް  /ބަރޯސާވެވޭ 
 މާކްސް  4 :(މަސައްކަތްކުރުން 

 މާކްސް 3 :ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލު ހުރުން •

 މާކްސް  4 :ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް •

ބަލަހައްޓާ   ތައް މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައް  ،ސުވާލުތައް ކަނޑައަޅާނީއިންޓަވިއު ކުރާނެ   )ޅ( 
 ސެކްޝަނުންނެވެ.

ޓަކައި   )ކ(   ވަޒަންކުރުމަށް  ޤާބިލުކަން  ފަރާތްތަކުގެ  ކުރިމަތިލައިފައިވާ  ވަޒީފާއަށް 
ޖެހޭ ހުށަހަޅަން  ނިންމައިފިނަމަ،ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް  ޕެނަލުން  ހުށަހަޅަންޖެހޭ   ނެކަމަށް 
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ގެ ތަފުސީލު މަޢުލޫމާތާއެކު، ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހަޅަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރެޒެންޓޭޝަނު 
ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް އަންގާންވާނެއެވެ.    ،)ދޭއް( ދުވަހުގެ ކުރިން  2ދުވަހުގެ  

 ގެންދާނީ އިންޓަވިއު ޕެނަލުންނެވެ.   މިގޮތުން ބާއްވާ ޕްރެޒެންޓޭޝަން، ކުރިޔަށް

އިންޓަވިއުއަށް   )އ(   ކުރެވި  ޝޯޓްލިސްޓް  ކުރިމަތިލުމަށްފަހު  ވަޒީފާއަށް  ކޮމިޝަނުގެ 
ޑިސްކޮލިފައި  ފަރާތްތައް  ނުވާ  ހާޒިރު  އިންޓަވިއުއަށް  އެންގުމުން  ހާޒިރުވުމަށް 

 ކުރެވޭނެއެވެ. 

 ،އެއްވަރެއްގައި ހުރި ނަމަލަ މާކްސް ދާދި  އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ޖުމު )ވ(  
ޕެނަލު ފެންނަނަމައިންޓަވިއު  މެންބަރުންނަށް  ލިބޭ   ،ގެ  މާކްސް  މަތިން  އެންމެ 

 ވަނަ އިންޓަވިއުއެއް ކުރިޔަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ. 2ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި 

ޕޮއިންޓް ޝީޓް  
 ފުރިހަމަ ކުރުން 

 

އެކި ބައިތަކުން މި އުސޫލުގައި   ،ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި  ކޮމިޝަނުގެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާ .13
އެ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަނޑުތަކުން ލިބޭ ޕޮއިންޓް ހިމަނައިގެން ޕޮއިންޓް  

ގެ ރިޕޯޓެއް ނުވަތަ ނިންމުމެއް ތައްޔާރުކޮށްފައި  އިންޓަވިއު ޕެނަލު  ،ޝީޓް ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު
  މެންބަރުން ސޮއިކޮށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ހާގެ ހުރިޕެނަލު

ވަޒީފާއަށް އެންމެ  
ާޤބިލު ފަރާތް  

 ހޮވުން 

 

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕްރެކްޓިކަލް    ،ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތް ކަނޑައަޅާނީ .14
ޕޮ  ޓެސްޓަށާއި، ޖުމުލަ  ލިބިފައިވާ  ޕްރެޒެންޓޭޝަނަށް  ރިޢާޔަތްކޮށް،  އިންޓަވިއުއާއި  އިންޓަށް 

ހުށަހެޅު ޖަލްސާއަށް  މެންބަރުންގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ބައިވެރިވާ  ޖަލްސާގައި  ކޮމިޝަނުގެ  މުން، 
ވޯ އެގޮތުން  ވޯޓަކުންނެވެ.  ނެގޭ  ލިބިފައިވާ މެދުގައި  މާކްސް  ކެނޑިޑޭޓުންނަށް  އަހާނީ  ޓަށް 

 ތަރުތީބުންނެވެ.  

ވަޒީފާއަށް  
ހޮވުނުކަން  
  ވަޒީފާ   ،އެންގުމާއި

 ދިނުން 

 ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާއަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަން އަންގާންވާނީ ލިޔުމަކުންނެވެ.  )ހ( . 15

ދައުލަތުގެ   (  1)    ހޮވުނީ  ހުރި  ވަޒީފާއަށް  އޭނާ  މީހެއްނަމަ،  އުޅޭ  ވަޒީފާއެއްގައި 
ވަޒީފާއިން ވަކިވިކަމުގެ ޗިޓު ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުމަށް    ،މަޤާމުން ވަކިވުމަށްފަހު

 . އަންގާންވާނެއެވެ
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ނެރެންވާނީ (2)    ވަޒީފާއަށް  ކޮމިޝަނުގެ  މީހަކު  ވަޒީފާ   ،އެ    ނުވަތަ 
 ވަޒީފާއިން ވަކިވީކަމުގެ ޗިޓު ކޮމިޝަނަށް ލިބުމުންނެވެ.  ،ންވާނީހަމަޖައްސާ

ފެށިގެން   )ށ(    ތާރީޚުން  އެންގި  ހޮވުނުކަން  ވަޒީފާއަށް  )ފަހެއް( ދުވަހުގެ   5ކޮމިޝަނުގެ 
ވަޒީފާ،  ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުގެ  އަން  މި  ވަޒީފާއަށް    ، ގައިޤަބޫލުކުރިކަން  ކޮމިޝަނުގެ 

 މެވޭނެ ތާރީޚެއް އަންގާންވާނެއެވެ.  ކުނު

 

 

 

ޤަބޫލު  )ނ(   ވަޒީފާ  ކޮމިޝަނުގެ  އޭނާ  ފަދައިން  ބުނެފައިވާ  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  މި 
ނުކުމެވެން ނެތް ނަމަ  ، ނުކޮށްފިނަމަ ވަޒީފާއަށް  އެ ވަޒީފާއަށް    ،ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ 
ވުމާއި، ނުވަތަ އަލުން  ހެން ފަރާތެއް ވަޒީފާއަށް ހޮފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ  ކުރިމަތިލީ

 އިޢުލާނު ކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ. 

އުސޫލުގައި  
 ނެތްކަމެއް ދިމާވުން  

ނުވަތަ ވަކި ކަމެއް އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ތަންފީޛު    ،މި އުސޫލުގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ . 16
ދިމާވެއްޖެނަމަކުރުމު ދަތިކަމެއް  ނިންމާނީ    ،ގައި  ގޮތެއް  ޢަމަލުކުރާނެ  ކަމެއްގައި  އެ 

 ކޮމިޝަނުންނެވެ. 

މި އުސޫލަށް  
 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

ޢަމަލުކުރާ )ހ( . 17 އުސޫލަށް  ފަށާނީމި  ސަރުކާރުގެ  ،ން  މި   ދިވެހި  އުސޫލު ގެޒެޓުގައި 
 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

އުސޫލަށް )ށ(    ޢަމަލުކުމި  ފެށުމާއެކު  ހިންގާ    ،ރަން  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  "ޖުޑީޝަލް 
ވަނަ    51ވަނަ މާއްދާއާއި    50  ،)ށ( އާއި  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި  49ގަވާއިދުގެ  

 މާއްދާ ބާޠިލުވީއެވެ.

___________________________ 
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   ކްރައިޓީރިއާކުރުމުގެ    ކޮމިޝަނުގެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާ މީހުން އިންޓަވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓް
ޖުމުލަ  
 ޕަސެންޓް 

އެންމެ   ޕަސެންޓް 
ގިނަވެގެން  
 ދެވޭ މާކްސް 

  ކްރައިޓީރިއާ  އެސެސްމަންޓް  ތަފުސީލު 
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 ނިންމައިފައިވުން   7ގްރޭޑް  2

 1 ތަޢުލީމު  

 އޯ ލެވެލް ސެޓުފިކެޓު 4
 3އޭ ލެވެލް ސެޓުފިކެޓު / ސެޓުފިކެޓު ލެވެލް  6
 އެޑްާވންސް ސެޓުފިކެޓު   8
 ޑިޕްލޮމާ   10
 އެޑްާވންސް ޑިޕްލޮމާ    12
 ފުރަތަމަ ޑިްގރީ   14
 ޕޯސްޓް ްގރެޖުއޭޓް ކޮލިފިކޭޝަން )ޑިްގރީއާއެކު(  16
 މާސްޓަރސް ޑިްގރީ )ޑިްގރީއާއެކު(  18
 ޕީ.އެޗް.ޑީ  20

 ތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ ސެޓުފިކެޓަށެވެ.   ކަނޑައަޅައިފައިވާ އަސާސީ ޝަރުޠުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސެޓުފިކެޓު ނޯޓު: ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނީ، އެ މަޤާމަށް
 މި ބައިގެ ޖުމުލަ  20 10% 10%
 

10 

ވަޒީފާގެ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި   ގުޅުންހުރި މިންވަރު މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ސީދާ   5
  ޕްރޮފެޝަނަލް ކޮލިފިކޭޝަންސްއާއި
 ،ތަމްރީން )ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯހާއި

 ސެމިނާރު(  ،ވާރކްޝޮޕާއި

 ގެ ޑެޕްތު )ތަމްރީނުގެ ބައިތަކާއި އޭގެ ތެރެއަށް ވަދެވިފައިވާ މިންވަރު( ތަމްރީނުގެ ކޮންޓެންޓު 5 2 މްރީނު ތަ
 ސޮފްޓްސްކިލްސް  4

 މި ބައިގެ ޖުމުލަ  14 10% 10%
 

30 
މާކްސް )އެންމެ ގިނަވެގެން ދެވޭނީ    1ވާ ކޮންމެ އަހަރަކަށް  ގެ ތަޖުރިބާ ހަމަވެ، އިތުރު މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މަސައްކަތު 16

 އެވެ.(  ½ މަާޤމަށް ބޭނުންވާ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާގެ 
މަާޤމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާގެ  

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ
 3 ތަޖުރިބާ 

 ޖުމުލަ މި ބައިގެ  16 30% 30%
 4 ޕްރެކްޓިކަލް ޓެސްޓް  ރާއި ފެންވަރު ހުރިތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން ދެވޭ އިމްތިޙާން ރާއިން ބޭނުންވާ ހުނަމަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއި 50 50 
 މި ބައިގެ ޖުމުލަ  50 50% 50%
 މުވައްޒަފަށް ލިބޭ ޖުމުލަ މާކްސް  100 100 100

 1:  ޖަދުވަލު 
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  އާ ކްރައިޓީރި   މަޤާމުތަކަށް މީހުން ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ ކޮމިޝަނުން ކުރާ އިޢުލާނުތަކާ ގުޅިގެން  

ޖުމުލަ  
 ޕަސެންޓް  ޕަސެންޓް 

އެންމެ  
ގިނަވެގެން  
 ދެވޭ މާކްސް 

  ކްރައިޓީރިއާ  އެސެސްމަންޓް  ތަފުސީލު 

 1 ޕްރެކްޓިކަލް ޓެސްޓް  މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއިން ބޭނުންވާ ހުނަރާއި ފެންވަރު ހުރިތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން ދެވޭ އިމްތިޙާން  50 30% 
 ލަ ބައިގެ ޖުމު މި 50 30% 30%
 

45% 100 
މާކްސް    ގެ އިންޓަވިއުގައި މުވައްޒަފުގެ ާޤބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދީފައިވާ މިންވަރު )މި ބަޔަށް މާކްސް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާނީ އިންޓަވިއު

 ޝީޓެވެ.( 
  އިންޓަވިއު 

 ޕްރެޒެންޓޭޝަން   އިންޓަވިއުއާއި 
 
2 

 
 

 
15% 50 

ންގެ  މިންވަރު )މި ބަޔަށް މާކްސް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާނީ ޕްރެޒެންޓޭޝަ  ޕްރެޒެންޓޭޝަނުގައި މުވައްޒަފުގެ ާޤބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދީފައިވާ
 މާކްސް ޝީޓެވެ.( 

 ޕްރެޒެންޓޭޝަން 

 ލަ މިބައިގެ ޖުމު 150 65% 65%
 

5% 50 
 65ގެ % ލަ ޕޮއިންޓު ލިބުނު ޖުމު   ރެފެރީޒް ރިޕޯޓުން 

 
ރެފެރީޒް ރިޕޯޓާއި، އިޞްލާޙީ   ރެފެރީ ރިޕޯޓް 

)މި ބަޔަށް ޕޮއިންޓް   ފިޔަވަޅު 
 އޮފީސްތަކުގައި   ، ދެވޭނީ

މަސައްކަތް ކުރާ ނުވަތަ  
 ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.( 

3 

 

(5%) (20) 

އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު   އުނިކުރުން ގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން އަޅައިފައިވާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު / ފިޔަވަޅުތަކަށް މާކްސް ހުއޮފީ
)މާކްސް އުނިކުރާނީ،  
އިންޓަވިއު ޕެނަލުގައި 

  ށްމަކުރު މަޝްވަރާ 
 ފަހުގައެވެ.( 

 މި ބައިގެ ޖުމުލަ  30 5% 5%
 އިންސައްތަ ނުލިބޭނަމަ ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ.   50 ބައިން ޖުމުލަ   3ނޯޓު: މި  

 މުވައްޒަފަށް ލިބޭ ޖުމުލަ  250 100% 100%
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 މަޤާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠުތައް   ލީގަލް ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  ޖުޑީ
 

 

 

 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އަސާސީ ޝަރުޠުތައް  ރޭންކް  ންތައް ތަކުގެ ނަ މަޤާމު 

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، 
 އެންޑް އިންެވސްޓިޭގޝަން 

EX6 
ސިިވލް ސަރިވސްއިން ެވސް މި ރޭންކަށް މީހުން ހޮުވން ހުއްޓައިލައިފައިާވތީ،  

 .ފައިއިލައިހުއްޓަ ަވނީ މި ކޮމިޝަނުން ެވސް މި މަޤާމަށް މީހުން ހޮުވން 

ޖެނެރަލް އެންޑް    ،ޑިރެކްޓަރ  ކޮމްޕްލެއިންޓްސް 
 އިންެވސްޓިޭގޝަން

EX5 

ޤައުމީ   .1 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދަށްވެގެން  ދާއިރާއަކުން  ބޭނުންވާ  މަޤާމަށް 
ލެވެލް   އޮނިގަނޑުގެ  ސަނަދެއް    10ސަނަދުތަކުގެ  ގެ 

މަޤާމެއްގައި ފެންވަރުގެ  ހިންގުމުގެ            ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު، 
ތަޖުރިބާ  ރުއަހަ)ތިނެއް(    3 މަޤާމުގެ ދުވަހުގެ  ލިބިފައިވުމާއި، 

އިތުރު   ދާއިރާއެއްގައި  އަހަރުދުވަހުގެ )އެކެއް(    1މަސައްކަތުގެ 
 ؛ނުވަތަ .މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން 

ޤައުމީ   .2 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދަށްވެގެން  ދާއިރާއަކުން  ބޭނުންވާ  މަޤާމަށް 
ލެވެލް   އޮނިގަނޑުގެ  ސަނަދެ  9ސަނަދުތަކުގެ  އް  ގެ 

މަޤާމެއްގައިށްފައިވުމާހާސިލުކޮ ފެންވަރުގެ  ހިންގުމުގެ            އެކު، 
މަޤާމުގެ )ހަތަރެއް(    4 ލިބިފައިވުމާއި،  ތަޖުރިބާ  އަހަރުދުވަހުގެ 

އިތުރު   ދާއިރާއެއްގައި  ހުގެ އަހަރުދުވަ)ތިނެއް(    3މަސައްކަތުގެ 
 ؛ނުވަތަ .މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން 

ދާއިރާ .3 ބޭނުންވާ  ޤައުމީ  އަކުން  މަޤާމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދަށްވެގެން 
ލެވެލް   އޮނިގަނޑުގެ  ސަނަދެއް    8ސަނަދުތަކުގެ  ގެ 

މަޤާމެއްގައި ފެންވަރުގެ  ހިންގުމުގެ             ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު، 
މަޤާމުގެ )ހަތަރެއް(    4 ލިބިފައިވުމާއި،  ތަޖުރިބާ  އަހަރުދުވަހުގެ 

އިތުރު   ދާއިރާއެއްގައި  ރުދުވަހުގެ އަހައް(  )ހަތަރެ  4މަސައްކަތުގެ 
 ؛ ނުވަތަ .މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން 

ޤައުމީ   .4 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދަށްވެގެން  ދާއިރާއަކުން  ބޭނުންވާ  މަޤާމަށް 
ލެވެލް   އޮނިގަނޑުގެ  ސަނަދެއް    7ސަނަދުތަކުގެ  ގެ 

މަޤާމެއްގައި ފެންވަރުގެ  ހިންގުމުގެ            ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު، 
މަޤާމުގެ   ވަހުގެއަހަރުދު)ހަތަރެއް(    4 ލިބިފައިވުމާއި،  ތަޖުރިބާ 

 2:  ޖަދުވަލު 
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އިތުރު   ދާއިރާއެއްގައި  އަހަރުދުވަހުގެ   )ފަހެއް(  5މަސައްކަތުގެ 
 މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. 

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް،  ކޮމްޕްލެއިންޓްސް  
 އެންޑް އިންެވސްޓިޭގޝަން 

EX4 
ހޮުވން ހުއްޓައިލައިފައިާވތީ،    ސިިވލް ސަރިވސްއިން ެވސް މި ރޭންކަށް މީހުން

 .ފައިއިލައިހުއްޓަ ަވނީ  ެވސް މި މަޤާމަށް މީހުން ހޮުވން މި ކޮމިޝަނުން

 ، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް 
 ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެންޑް އިންެވސްޓިޭގޝަން 

EX3 

ދާއިރާއަކުން   .1 ބޭނުންވާ  ޤައުމީ  މަޤާމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދަށްވެގެން 
އޮނިގަނޑުގެ   ސަނަދެއް    10ލެވެލް  ސަނަދުތަކުގެ  ގެ 

ފެ ހިންގުމުގެ  މަޤާމެއްގައިހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު،             ންވަރުގެ 
މަޤާމުގެ )އެކެއް(    1 ލިބިފައިވުމާއި،  ތަޖުރިބާ  އަހަރުދުވަހުގެ 

އިތުރު   ދާއިރާއެއްގައި  ދުވަހުގެ އަހަރު)އެކެއް(    1މަސައްކަތުގެ 
 ؛ނުވަތަ .މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން 

ބޭނުން މަޤާމަށް .2 ޤައުމީ    ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދަށްވެގެން  ދާއިރާއަކުން  ވާ 
ލެވެލް   އޮނިގަނޑުގެ  ސަނަދެއް    9ސަނަދުތަކުގެ  ގެ 

މަޤާމެއްގައި ފެންވަރުގެ  ހިންގުމުގެ             ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު، 
މަޤާމުގެ )ތިނެއް(    3 ލިބިފައިވުމާއި،  ތަޖުރިބާ  އަހަރުދުވަހުގެ 

އި ދާއިރާއެއްގައި  އަހަރުދުވަހުގެ   )ދޭއް(  2ތުރު  މަސައްކަތުގެ 
 ؛ނުވަތަ .މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން 

ޤައުމީ   .3 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދަށްވެގެން  ދާއިރާއަކުން  ބޭނުންވާ  މަޤާމަށް 
ލެވެލް   އޮނިގަނޑުގެ  ސަނަދެ  8ސަނަދުތަކުގެ  އް  ގެ 

މަޤާމެއްގައި ފެންވަރުގެ  ހިންގުމުގެ            ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު، 
މަޤާމުގެ   )ތިނެއް(  3 ލިބިފައިވުމާއި،  ތަޖުރިބާ  އަހަރުދުވަހުގެ 

އިތުރު   ދާއިރާއެއްގައި  ހަރުދުވަހުގެ އަ)ތިނެއް(    3މަސައްކަތުގެ 
 ؛ނުވަތަ .މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން 

ދާއިރާއަ .4 ބޭނުންވާ  ޤައުމީ  މަޤާމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދަށްވެގެން  ކުން 
ލެވެލް   އޮނިގަނޑުގެ  ސަ  7ސަނަދުތަކުގެ  ނަދެއް  ގެ 

މަޤާމެއްގައިހާސި ފެންވަރުގެ  ހިންގުމުގެ            ލުކޮށްފައިވުމާއެކު، 
މަޤާމުގެ )ތިނެއް(    3 ލިބިފައިވުމާއި،  ތަޖުރިބާ  އަހަރުދުވަހުގެ 

އިތުރު   ދާއިރާއެއްގައި  އަހަރުދުވަހުގެ   )ހަތަރެއް(   4މަސައްކަތުގެ 
  މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

 އެންޑް  ޑިރެކްޓަރ، ކޮމްޕްލެއިންޓްސް 
 އިންެވސްޓިޭގޝަން 

EX2 
ސިިވލް ސަރިވސްއިން ެވސް މި ރޭންކަށް މީހުން ހޮުވން ހުއްޓައިލައިފައިާވތީ،  

 .ފައިއިލައިޓަ ހުއްަވނީ މި ކޮމިޝަނުން ެވސް މި މަޤާމަށް މީހުން ހޮުވން 
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ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެންޑް   ،ޑިރެކްޓަރ
 އިންެވސްޓިޭގޝަން 

EX1 

ދާއިރާއަކުން  .1 ބޭނުންވާ  ޤައުމީ  ދަށްވެގެން    މަޤާމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ލެވެލް   އޮނިގަނޑުގެ  ސަނަދެއް    10ސަނަދުތަކުގެ  ގެ 

 ؛ނުވަތަ  .ހާސިލުކޮށްފައިވުން
ޤައުމީ   .2 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދަށްވެގެން  ދާއިރާއަކުން  ބޭނުންވާ  މަޤާމަށް 

ލެވެލް   އޮނިގަނޑުގެ  ސަނަދެއް    9ސަނަދުތަކުގެ  ގެ 
ފެހާ ހިންގުމުގެ  މަޤާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު،            މެއްގައިންވަރުގެ 
މަޤާމުގެ )އެކެއް(    1 ލިބިފައިވުމާއި،  ތަޖުރިބާ  އަހަރުދުވަހުގެ 

އިތުރު   ދާއިރާއެއްގައި  އަހަރުދުވަހުގެ )ދޭއް(    2މަސައްކަތުގެ 
 ؛ނުވަތަ .މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން 

ޤައުމީ   .3 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދަށްވެގެން  ދާއިރާއަކުން  ބޭނުންވާ  މަޤާމަށް 
ލެވެލް  ދުތަސަނަ އޮނިގަނޑުގެ  ސަނަދެއް    8ކުގެ  ގެ 

މަޤާމެއްގައި ފެންވަރުގެ  ހިންގުމުގެ             ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު، 
މަޤާމުގެ )އެކެއް(    1 ލިބިފައިވުމާއި،  ތަޖުރިބާ  އަހަރުދުވަހުގެ 

އިތުރު   ދާއިރާއެއްގައި  އަހަރުދުވަހުގެ   )ތިނެއް(  3މަސައްކަތުގެ 
 ؛ނުވަތަ ވުން ފައިމަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބި

ޤައުމީ   .4 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދަށްވެގެން  ދާއިރާއަކުން  ބޭނުންވާ  މަޤާމަށް 
ލެވެލް   އޮނިގަނޑުގެ  ސަނަދެއް    7ސަނަދުތަކުގެ  ގެ 

މަޤާމެއްގައި ފެންވަރުގެ  ހިންގުމުގެ            ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު، 
މަޤާމުގެ )އެކެއް(    1 ލިބިފައިވުމާއި،  ތަޖުރިބާ  އަހަރުދުވަހުގެ 

އިތުރު  ގެ  ކަތުމަސައް ހުގެ އަހަރުދުވަ )ހަތަރެއް(    4ދާއިރާއެއްގައި 
 ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

އެންޑް   ކޮމްޕްލެއިންޓްސް  ޑިރެކްޓަރ،  ޑެޕިއުޓީ 
 MS4 އިންެވސްޓިޭގޝަން

ސިިވލް ސަރިވސްއިން ެވސް މި ރޭންކަށް މީހުން ހޮުވން ހުއްޓައިލައިފައިާވތީ،  
 .ފައިއިލައިހުއްޓަ ަވނީ މި ކޮމިޝަނުން ެވސް މި މަޤާމަށް މީހުން ހޮުވން 

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް   ، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
 އެންޑް އިންެވސްޓިޭގޝަން 

MS3 

ދާއިރާއަކުން   .1 ބޭނުންވާ  ދިވެހިމަޤާމަށް  ޤައުމީ  ދަށްވެގެން  ރާއްޖޭގެ 
ލެވެލް   އޮނިގަނޑުގެ  ސަނަދެއް    9ސަނަދުތަކުގެ  ގެ 

 ؛ނުވަތަ  .ހާސިލުކޮށްފައިވުން
ޤައުމީ   .2 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދަށްވެގެން  ދާއިރާއަކުން  ބޭނުންވާ  މަޤާމަށް 

ލެވެލް   އޮނިގަނޑުގެ  ސަނަދެއް    8ސަނަދުތަކުގެ  ގެ 
މަސައްހާސިލުކޮށްފައި މަޤާމުގެ  ދާއިރާއެއް ވުމާއެކު،  ގައި  ކަތުގެ 
ތަޖުރިބާ  )އެކެއް(    1މަދުވެގެން   މަސައްކަތު  އަހަރުދުވަހުގެ 
 ؛ނުވަތަ .ލިބިފައިވުން
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ޤައުމީ   .3 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދަށްވެގެން  ދާއިރާއަކުން  ބޭނުންވާ  މަޤާމަށް 
ލެވެލް   އޮނިގަނޑުގެ  ސަނަދެއް    7ސަނަދުތަކުގެ  ގެ 

ދާއިރާއެއްގައި   މަސައްކަތުގެ  މަޤާމުގެ  ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު، 
ތަޖުރިބާ  އަ )ދޭއް(    2މަދުވެގެން   މަސައްކަތު  ހަރުދުވަހުގެ 
 ލިބިފައިވުން. 

އޮފިސަރ، ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެންޑް  ލީަގލް  
 އިންެވސްޓިޭގޝަން 

MS2 

ޤައުމީ   .1 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދަށްވެގެން  ދާއިރާއަކުން  ބޭނުންވާ  މަޤާމަށް 
ލެވެލް   އޮނިގަނޑުގެ  ސަނަދެއް    7ސަނަދުތަކުގެ  ގެ 

 ؛ނުވަތަ  .ވުންހާސިލުކޮށްފައި
ޤައުމީ   .2 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދަށްވެގެން  ދާއިރާއަކުން  ބޭނުންވާ  މަޤާމަށް 

ލެވެލް   އޮނިގަނޑުގެ  ސަނަދެއް    6ސަނަދުތަކުގެ  ގެ 
ދާއިރާއެއްގައި  ހާސިލުކޮށްފައިވު  މަސައްކަތުގެ  މަޤާމުގެ  މާއެކު، 
ތަޖުރިބާ  )އެކެއް(    1މަދުވެގެން   މަސައްކަތު  އަހަރުދުވަހުގެ 
 ؛ނުވަތަ .ލިބިފައިވުން

ޤައުމީ   .3 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދަށްވެގެން  ދާއިރާއަކުން  ބޭނުންވާ  މަޤާމަށް 
ލެވެލް  ސަނަދު އޮނިގަނޑުގެ  ސަނަދެއް    5ތަކުގެ  ގެ 

ދާއިރާއެއްގައި   މަސައްކަތުގެ  މަޤާމުގެ  ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު، 
ތަޖުރިބާ  އަހަރު)ތިނެއް(    3މަދުވެގެން   މަސައްކަތު  ދުވަހުގެ 
 ލިބިފައިވުން. 

ސްޓެންޓް ލީަގލް އޮފިސަރ،  އެސި
 އިންެވސްޓިޭގޝަން ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެންޑް  

MS1 

ޤައުމީ   .1 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދަށްވެގެން  ދާއިރާއަކުން  ބޭނުންވާ  މަޤާމަށް 
ލެވެލް   އޮނިގަނޑުގެ  ސަނަދެއް    6ސަނަދުތަކުގެ  ގެ 

 ކޮށްފައިވުން.ހާސިލު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ .2 ދަށްވެގެން  ދާއިރާއަކުން  ބޭނުންވާ  ޤައުމީ    މަޤާމަށް 

ލެވެލް   އޮނިގަނޑުގެ  ސަނަ  5ސަނަދުތަކުގެ  ދެއް  ގެ 
ދާއިރާއެއްގައި   މަސައްކަތުގެ  މަޤާމުގެ  ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު، 

ތަޖުރިބާ  )ދޭއް(    2މަދުވެގެން   މަސައްކަތު  އަހަރުދުވަހުގެ 
 ލިބިފައިވުން.
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 GS4 ޕެރެލީަގލް 

 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ .1 ދަށްވެގެން  ދާއިރާއަކުން  ބޭނުންވާ  ޤައުމީ  މަޤާމަށް   

ލެވެލް   އޮނިގަނޑުގެ  ސަނަދެއް  ގެ    5ސަނަދުތަކުގެ 
 ؛ނުވަތަ  .ހާސިލުކޮށްފައިވުން

 
ޤައުމީ   .2 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދަށްވެގެން  ދާއިރާއަކުން  ބޭނުންވާ  މަޤާމަށް 

ލެވެލް   އޮނިގަނޑުގެ  ސަނަދެއް    4ސަނަދުތަކުގެ  ގެ 
ދާއިރާއެއްގައި   މަސައްކަތުގެ  މަޤާމުގެ  ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު، 

ތަޖުރިބާ  )ތިނެއް(    3ދުވެގެން  މަ މަސައްކަތު  އަހަރުދުވަހުގެ 
 ލިބިފައިވުން.
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 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ މަޤާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠުތައް 

 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އަސާސީ ޝަރުޠުތައް  ރޭންކް  މަޤާމްތަކުގެ ނަންތައް 

ޑިރެކްޓަރ  ،ކްޓަރ ޖެނެރަލްޑިރެ
ޖެނެރަލް ޖުޑީޝަލް ހިއުމަން  

ޑރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  ، ރިސޯސް
ޒް، ޑިރެކްޓަރ  ކޯޕްރޭޓް އެފެއާ 

،  ޖެނެރަލް ހިއުމަން ރިސޯސް

، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މީޑީއާ

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އިންފޮމޭޝަން  
ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ،  

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ބިއުރޯ،  
 އެޑްމިން،  ރެކްޓަރ ޖެނެރަލްޑި

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އެކައުންޓިންގ  
ޑިރެކްޓަރ  ، އެންޑް ފައިނޭންސް

ޖެނެރަލް ޕްރޮކިއުމަންޓް، ޑިރެކްޓަރ  
ޖެނެރަލް ސްޓެރެޓެޖިކް  

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޕްލޭނިންގ 

EX6 

ގެ މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކު .1
 މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ   ،ކޮށްފައިވުމާއެކުގެ ސަނަދެއް ހާސިލު  7ލެވެލް  އޮނިގަނޑުގެ  

ދާއިރާއެއްގައި   ލިބިފައިވުމާއި  ދުވަހުގެއަހަރު)ދޭއް(    2ގުޅޭ        ، ތަޖުރިބާ 
MS3    ްމަދުވެގެނ ރޭންކެއްގައި  މަތީ  ފެށިގެން  ރޭންކުން  )އަށެއް(    8ގެ 

  ؛ ނުވަތަ .ވުންލިބިފައިރިބާ އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖު 

މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ  .2
މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ   ،ކޮށްފައިވުމާއެކުގެ ސަނަދެއް ހާސިލު  8އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  

ދާއިރާއެއްގައި   ލިބިފައިވުމާއި  ދުވަހުގެއަހަރު)ދޭއް(    2ގުޅޭ        ، ތަޖުރިބާ 
MS3  ްރޭނ ފެގެ  މަދުވެގެން  ކުން  ރޭންކެއްގައި  މަތީ  )ހަތެއް(    7ށިގެން 

  ؛ ނުވަތަ .ރިބާ ލިބިފައިވުންއަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖު 

މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ  .3
 ތާ މަސައްކަމަޤާމުގެ    ،ކޮށްފައިވުމާއެކުގެ ސަނަދެއް ހާސިލު  9އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  

ދާއިރާއެއްގައި   ލިބިފައިވުމާއި  ދުވަހުގެއަހަރު)ދޭއް(    2ގުޅޭ        ، ތަޖުރިބާ 
MS3    ްމަދުވެގެނ ރޭންކެއްގައި  މަތީ  ފެށިގެން  ރޭންކުން  )ހައެއް(    6ގެ 

  ؛ ނުވަތަ .ރިބާ ލިބިފައިވުންއަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖު 

މީ ސަނަދުތަކުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން   .4
ލެވެލް   ސަނަދެއް  10އޮނިގަނޑުގެ  މަޤާމުގެ    ،ކޮށްފައިވުމާއެކުހާސިލު ގެ 

ގެ ރޭންކުން ފެށިގެން މަތީ ރޭންކެއްގައި    MS3ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި    މަސައްކަތާ
 ރިބާ ލިބިފައިވުން.އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖު)ފަހެއް(  5މަދުވެގެން 

ޓަރ ޑިރެކް، ރ ޖެނެރަލްޑިރެކްޓަ
 ، ޖެނެރަލް ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޖުޑީޝަލް 
ޑިރެކްޓަރ ، ހިއުމަން ރިސޯސް

، ހިއުމަން ރިސޯސް ޖެނެރަލް
، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މީޑީއާ

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އިންފޮމޭޝަން  
ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ،  

ބިއުރޯ،  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް 

EX5 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ  މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން  .  1
 މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ   ،ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު  7ލް  އޮނިގަނޑުގެ ލެވެ 

ދާއިރާއެއްގައި   ލިބިފައިވުމާއި  ދުވަހުގެއަހަރު)ދޭއް(    2ގުޅޭ        ،ތަޖުރިބާ 
MS3    ްމަދުވެގެނ ރޭންކެއްގައި  މަތީ  ފެށިގެން  ރޭންކުން  )ހަތެއް(    7ގެ 

  ،ރިބާ ލިބިފައިވުން ނުވަތަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖު އަހަރުދުވަ

މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ  .  2
 މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ   ،ކޮށްފައިވުމާއެކުގެ ސަނަދެއް ހާސިލު  8އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  

ދާއިރާއެއްގައި   ލިބިފައިވުމާއި  ދުވަހުގެއަހަރު)ދޭއް(    2ގުޅޭ          ،ތަޖުރިބާ 
MS3  ްރޭނ މަތީ  ފެށިގެން  ރޭންކުން  މަދުވެގެން  ގެ  )ހައެއް(    6ކެއްގައި 

  ؛ ނުވަތަ .ރިބާ ލިބިފައިވުންއަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖު 

 3:  ޖަދުވަލު 
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، މިންޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އެޑް
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އެކައުންޓިންގ  

ޑިރެކްޓަރ ، އެންޑް ފައިނޭންސް
ޖެނެރަލް ޕްރޮކިއުމަންޓް، ޑިރެކްޓަރ  

ޖެނެރަލް ސްޓްރެޓެޖިކް  
 ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޕްލޭނިންގ 

މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ  .  3
 މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ   ،ކޮށްފައިވުމާއެކުދެއް ހާސިލުގެ ސަނަ  9އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  

ދާއި ލިބިފައިވުމާއި  ދުވަހުގެއަހަރު)ދޭއް(    2ރާއެއްގައި  ގުޅޭ          ،ތަޖުރިބާ 
MS3    ްމަދުވެގެނ ރޭންކެއްގައި  މަތީ  ފެށިގެން  ރޭންކުން  )ފަހެއް(    5ގެ 

 ؛ ނުވަތަ .ރިބާ ލިބިފައިވުންއަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖު 

ކުގެ  މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަ .  4
ލެވެލް   ހާސިލު  10އޮނިގަނޑުގެ  ސަނަދެއް  މަޤާމުގެ    ،ކޮށްފައިވުމާއެކުގެ 

ގެ ރޭންކުން ފެށިގެން މަތީ ރޭންކެއްގައި   MS3މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި  
 ރިބާ ލިބިފައިވުން.ސައްކަތު ތަޖު އަހަރުދުވަހުގެ މަ)ހަތަރެއް(  4މަދުވެގެން 

، ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޑެޕިއުޓީ 

 ،ޖުޑީޝަލް ހިއުމަން ރިސޯސް
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް 
ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް،  ޑެޕިއުޓީ  
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ހިއުމަން  

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ  ، ރިސޯސް
ޑެޕިއުޓީ  ، ޖެނެރަލް މީޑީއާ

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އިންފޮމޭޝަން  
، ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ

 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޑެޕިއުޓީ
ބިއުރޯ، ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ  
ޖެނެރަލް އެޑްމިން، ޑެޕިއުޓީ  

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އެކައުންޓިންގ  
ޑެޕިއުޓީ  ، އެންޑް ފައިނޭންސް

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޕްރޮކިއުމަންޓް،  
ޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޑެ

ރެޓެޖިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ސްޓް
 ޕްލޭނިންގ

EX4 

 ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ މަޤާމަށް .1
 ޤާމުގެ މަސައްކަތާ މަ  ،ކޮށްފައިވުމާއެކުގެ ސަނަދެއް ހާސިލު  7އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  

ދާއިރާއެއްގައި   ލިބިފައިވުމާއި  ދުވަހުގެއަހަރު)ދޭއް(    2ގުޅޭ        ،ތަޖުރިބާ 
MS3  ަރޭންކެއްގ މަތީ  ފެށިގެން  ރޭންކުން  މަދުވެގެން  ގެ  )ހައެއް(    6އި 

 ؛ ނުވަތަ .ރިބާ ލިބިފައިވުންޖު އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން   .2
 މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ   ،ކޮށްފައިވުމާއެކުގެ ސަނަދެއް ހާސިލު  8އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  

ދާއިރާއެއްގައި   ލިބިފައިވުމާއި  ދުވަހުގެއަހަރު)ދޭއް(    2ގުޅޭ        ،ތަޖުރިބާ 
MS3    ްމަދުވެގެނ ރޭންކެއްގައި  މަތީ  ފެށިގެން  ރޭންކުން  )ފަހެއް(    5ގެ 
  ؛ ނުވަތަ .ރިބާ ލިބިފައިވުންހުގެ މަސައްކަތު ތަޖު ދުވައަހަރު

މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ  .3
 ޤާމުގެ މަސައްކަތާ މަ  ،ކޮށްފައިވުމާއެކުގެ ސަނަދެއް ހާސިލު  9ޑުގެ ލެވެލް  އޮނިގަނ

ދާއިރާއެއްގައި   ލިބިފައިވުމާއި  ދުވަހުގެއަހަރު)ދޭއް(    2ގުޅޭ        ،ތަޖުރިބާ 
MS3    ްމަދުވެގެނ ރޭންކެއްގައި  މަތީ  ފެށިގެން  ރޭންކުން  )ހަތަރެއް(   4ގެ 

  ؛ ވަތަނު .ރިބާ ލިބިފައިވުންއަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖު 

މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ  .4
ލެވެލް   ސަނަ  10އޮނިގަނޑުގެ  ހާސިލުގެ  މަޤާމުގެ    ،ކޮށްފައިވުމާއެކުދެއް 

ގެ ރޭންކުން ފެށިގެން މަތީ ރޭންކެއްގައި    MS3ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި    މަސައްކަތާ
 ރިބާ ލިބިފައިވުން.ވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުއަހަރުދު )ތިނެއް(  3މަދުވެގެން 

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  
ޖެނެރަލް، އެސިސްޓެންޓް  

ލް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޖުޑީޝަ
ހިއުމަން ރިސޯސް، އެސިސްޓެންޓް  

EX3 

ކުގެ މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަ .1
 ގެ މަސައްކަތާ މަޤާމު  ،ކޮށްފައިވުމާއެކުގެ ސަނަދެއް ހާސިލު  7އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  

ދާއިރާއެއްގައި   ލިބިފައިވުމާއި  ދުވަހުގެއަހަރު)ދޭއް(    2ގުޅޭ          ،ތަޖުރިބާ 
MS3    ްމަދުވެގެނ ރޭންކެއްގައި  މަތީ  ފެށިގެން  ރޭންކުން  )ފަހެއް(    5ގެ 

  ؛ ނުވަތަ .ރިބާ ލިބިފައިވުންއަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖު 
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ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ކޯޕަރޭޓް  
އެފެއާޒް، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  

ޖެނެރަލް ހިއުމަން ރިސޯސް،  
ޖެނެރަލް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 

މީޑީއާ، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  
ޖެނެރަލް އިންފޮމޭޝަން 

ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ،  
ކްޓަރ ޖެނެރަލް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެ

ބިއުރޯ، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  
ޖެނެރަލް އެޑްމިން، އެސިސްޓެންޓް  
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އެކައުންޓިންގ  
އެންޑް ފައިނޭންސް، އެސިސްޓެންޓް  
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޕްރޮކިއުމަންޓް،  
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް 
ސްޓްރެޓެޖިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް 

 ޕްލޭނިންގ

އްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން ދިވެހިރާ .2
 މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ   ،ކޮށްފައިވުމާއެކުގެ ސަނަދެއް ހާސިލު  8އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  

ދާއިރާއެއްގައި   ލިބިފައިވުމާއި  ދުވަހުގެއަހަރު)ދޭއް(    2ގުޅޭ          ،ތަޖުރިބާ 
MS3    ްމަދުވެގެނ ރޭންކެއްގައި  މަތީ  ފެށިގެން  ރޭންކުން  )ހަތަރެއް(   4ގެ 

  ؛ ނުވަތަ .ސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުންއަހަރުދުވަހުގެ މަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ   މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން .3
 މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ   ،ކޮށްފައިވުމާއެކުގެ ސަނަދެއް ހާސިލު  9އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  

ދާއިރާއެއްގައި   ލިބިފައި  ދުވަހުގެއަހަރު)ދޭއް(    2ގުޅޭ        ،ވުމާއިތަޖުރިބާ 
MS3    ްމަދުވެގެނ ރޭންކެއްގައި  މަތީ  ފެށިގެން  ރޭންކުން  )ތިނެއް(    3ގެ 

  ؛ ނުވަތަ .ހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުންއަހަރުދުވަ

މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ  .4
ލެވެލް   ހާސިލު  10އޮނިގަނޑުގެ  ސަނަދެއް  މަޤާމުގެ    ،ވުމާއެކުކޮށްފައިގެ 

ންކެއްގައި  ގެ ރޭންކުން ފެށިގެން މަތީ ރޭ   MS3ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި    މަސައްކަތާ
 އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. )ދޭއް(  2މަދުވެގެން 

ޑިރެކްޓަރ ޖުޑީޝަލް   ،ޑިރެކްޓަރ
ޑިރެކްޓަރ  ، ހިއުމަން ރިސޯސް
ޑިރެކްޓަރ  ، ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް 

ޑިރެކްޓަރ  ، ން ރިސޯސްހިއުމަ
ޑިރެކްޓަރ އިންފޮމޭޝަން  ، މީޑީއާ

ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ،  
ޑިރެކްޓަރ ބިއުރޯ، ޑިރެކްޓަރ  

އެޑްމިން، ޑިރެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ  
ޑިރެކްޓަރ  ، އެންޑް ފައިނޭންސް

ޕްރޮކިއުމަންޓް، ޑިރެކްޓަރ  
ސްޓްރެޓެޖިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް 

 ޕްލޭނިންގ
 
 
 
 
 
 

EX2 

ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ މަޤާމަށް ބޭނުންވާ   .1
 މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ   ،ކޮށްފައިވުމާއެކުގެ ސަނަދެއް ހާސިލު  7އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  

ދާއިރާއެއްގައި   ލިބިފައިވުމާއި  ދުވަހުގެއަހަރު)ދޭއް(    2ގުޅޭ         ،ތަޖުރިބާ 
MS3  ަމ ފެށިގެން  ރޭންކުން  މަޤާމެއްގަގެ  ރޭންކެއްގެ  މަދުވެގެން ތީ             އި 

 ؛ ނުވަތަ .އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން)ހަތަރެއް(  4

މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ  .2
 ކަތާ މަޤާމުގެ މަސައް  ،ކޮށްފައިވުމާއެކުގެ ސަނަދެއް ހާސިލު  8އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  

ދާއިރާއެއްގައި   ލިބިފައިވުމާއި  ދުވަހުގެއަހަރު)ދޭއް(    2ގުޅޭ        ،ތަޖުރިބާ 
MS3    ްމަދުވެގެނ ރޭންކެއްގައި  މަތީ  ފެށިގެން  ރޭންކުން  )ތިނެއް(    3ގެ 

 ؛ ނުވަތަ .އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން

ނަދުތަކުގެ އުމީ ސަމަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަ .3
 މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ   ،ކޮށްފައިވުމާއެކުގެ ސަނަދެއް ހާސިލު  9އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  

ދާއިރާއެއްގައި   ލިބިފައިވުމާއި  ދުވަހުގެއަހަރު)އެކެއް(    1ގުޅޭ        ، ތަޖުރިބާ 
MS3    ްމަދުވެގެނ ރޭންކެއްގައި  މަތީ  ފެށިގެން  ރޭންކުން  )ތިނެއް(    3ގެ 

  ؛ ނުވަތަ .ރިބާ ލިބިފައިވުން ތަޖު އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު

މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ  .4
ލެވެލް   ހާސިލު  10އޮނިގަނޑުގެ  ސަނަދެއް  ގެ    MS3 ،ކޮށްފައިވުމާއެކުގެ 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  49 އަދަދު:  50ލިއުމް:  ވޮ
 

22 
 

 
 

ރޭންކެއްގައި   މަތީ  ފެށިގެން  ތަޖުރިބާ )އެކެއް(    1ރޭންކުން  އަހަރުދުވަހުގެ 
 ން.ލިބިފައިވު

ޑިރެކްޓަރ    ، ޑިރެކްޓަރ ޑިރެކްޓަރ
،  ޖުޑީޝަލް ހިއުމަން ރިސޯސް

،  ޑިރެކްޓަރ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް

،  ޑިރެކްޓަރ ހިއުމަން ރިސޯސް

ޑިރެކްޓަރ  ، ޑިރެކްޓަރ މީޑީއާ 
އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން  
އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ،  ޑިރެކްޓަރ 
ބިއުރޯ، ޑިރެކްޓަރ އެޑްމިން،  

ޑް ގ އެންޑިރެކްޓަރ އެކައުންޓިން
ޑިރެކްޓަރ  ، ފައިނޭންސް

ޕްރޮކިއުމަންޓް، ޑިރެކްޓަރ  
ސްޓްރެޓެޖިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް 

 ޕްލޭނިންގ
 

EX1 

މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ   .1
ލެވެލް   މަޤާމުގެ    7އޮނިގަނޑުގެ  ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު،   ސަނަދެއް  ގެ 

ދާއިރާއެއްގައި  މަސައް ގުޅޭ  ތަޖުރިބާ  )އެކެއް(    1ކަތާ  އަހަރުދުވަހުގެ  
    ރޭންކެއްގައި މަދުވެގެން  ގެ ރޭންކުން ފެށިގެން މަތީ  MS3ލިބިފައިވުމާއި،  

 ؛ނުވަތަ .އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން )ހަތަރެއް(  4

ނަދުތަކުގެ މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަ .2
ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު، މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ    8އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  
ދާއިރާއެއްގައި ލިބިފައިވުމާއި، )އެކެއް(    1  ގުޅޭ  ތަޖުރިބާ        އަހަރުދުވަހުގެ 

MS3    ްމަދުވެގެނ ރޭންކެއްގައި  މަތީ  ފެށިގެން  ރޭންކުން  )ތިނެއް(    3ގެ 
 ؛ނުވަތަ .ބާ ލިބިފައިވުންއަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރި 

މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ  .3
ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު، މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ    9އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  

ދާއިރާއެއްގައި   ލިބިފައިވުމާއި، )އެކެއް(    1ގުޅޭ  ތަޖުރިބާ        އަހަރުދުވަހުގެ 
MS3  ެރޭގ މަތީ  ފެށިގެން  ރޭންކުން  މަދުވެގެން    )ދޭއް(    2ންކެއްގައި 

 ؛ނުވަތަ .އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން

މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ  .4
 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން.  10އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 

ޑެޕިއުޓީ   ،ޑިރެކްޓަރ ޑެޕިއުޓީ
ޓަރ ޖުޑީޝަލް ހިއުމަން ޑިރެކް

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ  ، ރިސޯސް
ޑިރެކްޓަރ  ،ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް 
ޑެޕިއުޓީ ، ހިއުމަން ރިސޯސް
ޑެޕިއުޓީ  ، ޑިރެކްޓަރ މީޑީއާ 

ޑިރެކްޓަރ އިންފޮމޭޝަން 
ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ،  

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ބިއުރޯ،  
ޓަރ އެޑްމިން،  ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކް
ކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެ

ޑެޕިއުޓީ ، އެންޑް ފައިނޭންސް
ޑިރެކްޓަރ ޕްރޮކިއުމަންޓް، ޑެޕިއުޓީ  

MS4 

މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ  .1
ލެވެލް  އޮނިގަނޑުގެ މަޤާމުގެ  ގެ    7  ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު،  ސަނަދެއް 
ދާއިރާއެއްގައި  މަސައްކަތު ރޭންކެއްގައި   GS3ގެ  މަތީ  ފެށިގެން  ރޭންކުން  ގެ 
 ؛ނުވަތަ  .އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން)ތިނެއް(    3މަދުވެގެން  

އްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން ދިވެހިރާ .2
ލެވެލް   މަޤާމުގެ    8އޮނިގަނޑުގެ  ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު،  ސަނަދެއް  ގެ 

ދާއިރާއެއްގައި   ރޭންކެއްގައި   GS3މަސައްކަތުގެ  މަތީ  ފެށިގެން  ރޭންކުން  ގެ 
 ؛ ނުވަތަ .ތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުންއަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަ)ދޭއް(  2މަދުވެގެން 

ވާ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ މަޤާމަށް ބޭނުން  .3
ލެވެލް   މަޤާމުގެ    9އޮނިގަނޑުގެ  ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު،  ސަނަދެއް  ގެ 

ދާއިރާއެއްގައި   ރޭންކެއްގައި   GS3މަސައްކަތުގެ  މަތީ  ފެށިގެން  ރޭންކުން  ގެ 
 ލިބިފައިވުން. އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ)އެކެއް(   1ގެން މަދުވެ
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ޑިރެކްޓަރ ސްޓްރެޓެޖިކް  
 ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޕްލޭނިންގ 

 ،އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޖުޑީޝަލް  

އެސިސްޓެންޓް  ، ހިއުމަން ރިސޯސް 
 ،ޑިރެކްޓަރ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ހިއުމަން  
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  ، ރިސޯސް
ސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  އެސި، މީޑީއާ

ޑް  އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން އެން
ޓެކްނޮލޮޖީ، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  

ބިއުރޯ، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  
އެޑްމިން، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  

، އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  

ޕްރޮކިއުމަންޓް، އެސިސްޓެންޓް  
ޖިކް ޑިެވލޮޕްމަންޓް  ޑިރެކްޓަރ ސްޓެރެޓެ
 އެންޑް ޕްލޭނިންގ

MS3 

ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ މަޤާމަށް   .1
ލެވެލް   މަޤާމުގެ    7އޮނިގަނޑުގެ  ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު،  ސަނަދެއް  ގެ 

ދާއިރާއެއްގައި  މަސައްކަތު ރޭންކެއްގައި   GS3ގެ  މަތީ  ފެށިގެން  ރޭންކުން  ގެ 
 ؛ ނުވަތަ .ބާ ލިބިފައިވުންއަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރި)ދޭއް(  2މަދުވެގެން 

މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ  .2
ލެވެލް   މަޤާމުގެ    8އޮނިގަނޑުގެ  ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު،  ސަނަދެއް  ގެ 

ދާއިރާއެއްގައި   ރޭންކެއްގައި   GS3މަސައްކަތުގެ  މަތީ  ފެށިގެން  ރޭންކުން  ގެ 
 ؛ ކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ނުވަތައަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކެއް(  )އެ  1މަދުވެގެން  

މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ  .3
 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން.  9އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  
ސީނިއަރ އެކައުންޓްސް  ،އޮފިސަރ

ސީނިއަރ ހިއުމަން   ،ސަރއޮފި
ސީނިއަރ   ، އޮފިސަރރިސޯސް

މީޑިއާ އޮފިސަރ، ސީނިއަރ  
ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ، ސީނިއަރ  

، ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ

 އައި.ސީ.ޓީ.ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ 

MS2 

މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ  .1
ލެވެލް   ހާސިލުކޮށްފައިވުމާ  ގެ  5އޮނިގަނޑުގެ  މަޤާމުގެ  ސަނަދެއް  އެކު، 

ދާއިރާއެއްގައި   ރޭންކެއްގައި   GS3މަސައްކަތުގެ  މަތީ  ފެށިގެން  ރޭންކުން  ގެ 
 ؛ނުވަތަ   .އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން)ތިނެއް(    3މަދުވެގެން  

ސަނަދުތަކުގެ   މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ .2
ލެވެލް   މަޤާމުގެ    6އޮނިގަނޑުގެ  ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު،  ސަނަދެއް  ގެ 

ދާއިރާއެއްގައި   ރޭންކެއްގައި   GS3މަސައްކަތުގެ  މަތީ  ފެށިގެން  ރޭންކުން  ގެ 
 ؛ ނުވަތަ   .ކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުންއަހަރުދުވަހުގެ މަސައް)އެކެއް(    1މަދުވެގެން  

ކުން ދަށްވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަ .3
 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން.  7އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  
 ،އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ ،އޮފިސަރ

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ،  
އަރ ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ، ސީނި

ސީނިއަރ ޕްރޮކިއުމެންޓް އޮފިސަރ،  

MS1 

މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ   .1
ލެވެލް   މަޤާމުގެ    5އޮނިގަނޑުގެ  ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު،  ސަނަދެއް  ގެ 

ދާއިރާއެއްގައި  މަސައްކަ މަތީ ރޭންކެއްގައި   GS3ތުގެ  ފެށިގެން  ރޭންކުން  ގެ 
 ؛އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ނުވަތަ)ދޭއް(  2މަދުވެގެން 

މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ  .2
 ހާސިލުކޮށްފައިވުން. ގެ ސަނަދެއް  6އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 
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، ފިސަރމީޑިއާ އޮ

 އައި.ސީ.ޓީ.ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ

  ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 ،އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ  
ހިއުމަން ރިސޯސް   ،އޮފިސަރ

އޮފިސަރ، ޕްލޭނިންގ  
އޮފިސަރ،ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ،  

 މީޑިއާ އޮފިސަރ

GS4 

ތިނެއް( )  3.ލެވެލް އިމްތިޙާނުން "އިނގިރޭސި" ބަހުގެ މާއްދާއާއެކު އިތުރު  އޯ .1
ލިބިފައިވުމާއެކު ގްރޭޑް  "ސީ"  ދަށްވެގެން   ،މާއްދާއިން 

"އިސްލާމް" އެސް.އެސް. މާއްދާއާއި  ބަހުގެ  "ދިވެހި"            ސީ.އިމްތިޙާނުން 
ގެ ރޭންކުން    GS3މި  މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއި،  

ރޭންކެއްގައި   މަތީ  މަސަ)ދޭއް(    2ފެށިގެން  ތަޖުރިބާ  އްކަތު  އަހަރުދުވަހުގެ 
 ؛ނުވަތަ .ލިބިފައިވުން

އިމްތިޙާނުން .2 "އިނގިރޭސި"އޭ.ލެވެލް  އިތުރު      މާއްދާއާއެކު  )ދޭއް(   2ބަހުގެ 
ލިބިފައިވުމާއެކު ގްރޭޑް  "ޑީ"  ދަށްވެގެން   އެސް.އެސް.ސީ.  ،މާއްދާއިން 

އިމްތިޙާނުން ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ އިމްތިޙާނަކުން "ދިވެހި" ބަހުގެ މާއްދާއާއި، 
ލިބިފައިވުމާއި،  ގްރޭޑް  "ސީ"  ދަށްވެގެން  މާއްދާއިން  މި           "އިސްލާމް" 

GS3  ޭރ ރޭންކެއްގައި  ގެ  މަތީ  ފެށިގެން  އަހަރުދުވަހުގެ )ދޭއް(    2ންކުން 
 ؛ނުވަތަ .މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން 

ސަނަދުތަކުގެ  މަޤާ .3 ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދާއިރާއަކުން  ގުޅޭ  މަސައްކަތާ  މުގެ 
ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ     3ގެ ސަނަދަކާއެކު، ޖީ.އެސް    3އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  

 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.)ތިނެއް(    3މަޤާމެއްގައި ރޭންކެއްގެ  

 ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 ،އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ  
 ،އޮފިސަރ، މީޑިއާ އޮފިސަރ

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ،  
ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ،  
 ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ

GS3 

)ތިނެއް(   3"އިނގިރޭސި" ބަހުގެ މާއްދާއާއެކު އިތުރު  އޯ.ލެވެލް އިމްތިޙާނުން   .1
ގްރޭޑް   "ސީ"  ދަށްވެގެން   އެސް.އެސް.ސީ.  ،ލިބިފައިވުމާއެކުމާއްދާއިން 

އިމްތިޙާނުން "ދިވެހި" ބަހުގެ މާއްދާއާއި "އިސްލާމް" މި  މާއްދާއިން ދަށްވެގެން  
 ؛"ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން ނުވަތަ

"އިނގިރޭ .2 އިމްތިޙާނުން  އިތުރު  އޭ.ލެވެލް  މާއްދާއާއެކު  ބަހުގެ  )ދޭއް(   2ސި" 
ލިބިފައިވުމާއެކު "ޑީ"  ދަށްވެގެން  އިމްތިޙާނުން    ،މާއްދާއިން  އެސް.އެސް.ސީ. 

ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ އިމްތިޙާނަކުން "ދިވެހި" ބަހުގެ މާއްދާއާއި، "އިސްލާމް"  
 ؛ ނުވަތަ .މި  މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން

ސަނަދުތަކުގެ  މަޤާމު .3 ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދާއިރާއަކުން  ގުޅޭ  މަސައްކަތާ  ގެ 
ޖީ.އެސް.    3  އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް ނުވަތަ   2ގެ ސަނަދަކާއެކު  ރޭންކުގައި  ގެ 

ރޭންކެއްގެ މަޤާމެއްގައި   ތަޖުރިބާ އަ)ދޭއް(    2އެއަށްވުރެ މަތީ   ހަރުދުވަހުގެ 
 ލިބިފައިވުން.

 އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
އެސިސްޓެންޓް   ،އޮފިސަރ

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ، 
އެސިސްޓެންޓް އިންފޮމޭޝަން  

ފިސަރ،  ޓެކްނޮލޮޖީ އޮ

GS2 

)އެކެއް(    1ނގިރޭސި" ބަހުގެ މާއްދާއާއެކު އިތުރު  އޯ.ލެވެލް އިމްތިޙާނުން "އި .1
ލިބިފައިވުމާއެކު ގްރޭޑް  "ސީ"  ދަށްވެގެން   އެސް.އެސް.ސީ.  ،މާއްދާއިން 

އިމްތިޙާނުން "ދިވެހި" ބަހުގެ މާއްދާއާއި "އިސްލާމް" މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 
 ؛ނުވަތަ ."ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން
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އެސިސްޓެންޓް މީޑިއާ އޮފިސަރ،  
އެސިސްޓެންޓް ހިއުމަން ރިސޯސް 

އޮފިސަރ، އެސިސްޓެންޓް  
ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ،  

އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮކިއުމެންޓް  
 އޮފިސަރ

"އިނގިރޭސިއޭ.ލެވެ .2 އިމްތިޙާނުން  އިތުރު  ލް  މާއްދާއާއެކު  ބަހުގެ  )ދޭއް(   2" 
ލިބިފައިވުމާއެކު ގްރޭޑް  "އީ"  ދަށްވެގެން  އެސް.އެސް.ސީ.   ،މާއްދާއިން 

އިމްތިޙާނުން ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ އިމްތިޙާނަކުން "ދިވެހި" ބަހުގެ މާއްދާއާއި 
 ؛ ނުވަތަ  .ވުން"އިސްލާމް" މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސީ" ލިބިފައި

މަ .3 ސަނަދުތަކުގެ  މަޤާމުގެ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދާއިރާއަކުން  ގުޅޭ  ސައްކަތާ 
ޖީ.އެސް.    3އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް   ނުވަތަ   1ގެ ސަނަދަކާއެކު  ރޭންކުގައި  ގެ 

މަޤާމެއްގައި   ރޭންކެއްގެ  މަތީ  ތަޖުރިބާ  )ދޭއް(    2އެއަށްވުރެ  އަހަރުދުވަހުގެ 
 ލިބިފައިވުން.

ޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެސިސްޓެން
އެސިސްޓެންޓް  ، ސަރއޮފި

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ، 
އެސިސްޓެންޓް އިންފޮމޭޝަން  

ޓެކްނޮލޮޖީ އޮފިސަރ،  
އެސިސްޓެންޓް މީޑިއާ އޮފިސަރ،  
އެސިސްޓެންޓް ހިއުމަން ރިސޯސް 

އޮފިސަރ، އެސިސްޓެންޓް  
ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ،  

އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮކިއުމެންޓް  
 އޮފިސަރ

GS1 

"އިނގިރޭ .1 އިމްތިޙާނުން  ދަށްވެގެން އޯ.ލެވެލް  މާއްދާއިން  މި                ސި" 
ލިބިފައިވުމާއެކު ގްރޭޑް  އިމްތިޙާނުން  ،"ސީ"                އެސް.އެސް.ސީ. 

ދަށްވެގެން  މާއްދާއިން  މި  "އިސްލާމް"  މާއްދާއާއި  ބަހުގެ             "ދިވެހި" 
 ؛ނުވަތަ ."ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން

މާއް  .2 "އިނގިރޭސި" މި  ގެން "އީ" ގްރޭޑް ދާއިން ދަށްވެއޭ.ލެވެލް އިމްތިޙާނުން 
މަތީ    ،ލިބިފައިވުމާއެކު އެއަށްވުރެ  ނުވަތަ  އިމްތިޙާނުން  އެސް.އެސް.ސީ. 

މާއްދާއިން   މި   "އިސްލާމް"  މާއްދާއާއި   ބަހުގެ  "ދިވެހި"  އިމްތިޙާނަކުން 
 ؛ނުވަތަ .ދަށްވެގެން "ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން

ދިވެހި .3 ދާއިރާއަކުން  ގުޅޭ  މަސައްކަތާ  ޤައުމަޤާމުގެ  ސަނަދުތަކުގެ  ރާއްޖޭގެ  މީ 
 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން.  3އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 

އޮފީސް  ،މަސައްކަތު
 ޕިއޯން  ،އެސިސްޓެންޓް

SS5 

ދާއިރާއެއްަގއި    ހުރުމާއެކު،  ފެންަވރު  ތަޢުލީމީ  ެގ  7  ްގރޭޑް ުގޅޭ  މަސައްކަތާ       މަޤާމުެގ 
SS1  ްއަހަރުދުަވހުެގ  ހަތެއް(  )  7     ެގ ރޭންކުން ފެށިގެން މަތީ ރޭންކެއްގައި މަދުެވެގނ

 މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިުވން. 

 ޑްރައިވަރ 

ހުރުމާއެކު،    7ގްރޭޑް   .1 ފެންވަރު  ތަޢުލީމީ  ގުޅޭ  ގެ  މަސައްކަތާ  މަޤާމުގެ 
މަދުވެގެން   SS1 ދާއިރާއެއްގައި ރޭންކެއްގައި  މަތީ  ފެށިގެން  ރޭންކުން          ގެ 

 ބިފައިވުން.އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލި)ހަތެއް(  7

 އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް އޮތުން.  .2

އޮފީސް  ،މަސައްކަތު
 ޕިއޯން  ،އެސިސްޓެންޓް

SS4 

ހުރުމާއެކު،    7ރޭޑް  ްގ ފެންަވރު  ތަޢުލީމީ  ދާއިރާއެއްަގއި  ެގ  ުގޅޭ  މަސައްކަތާ       މަޤާމުެގ 
SS1  ްމަދުެވެގނ ރޭންކެއްަގއި  މަތީ  ފެށިެގން  ރޭންކުން  އަހަރުދުަވހުެގ  އް(  )ހައެ  6  ެގ 

 މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިުވން. 

 ޑްރައިވަރ 

ފެންވަރު    7ގްރޭޑް   .1 ތަޢުލީމީ  ގުޅޭ ގެ  މަސައްކަތާ  މަޤާމުގެ  ހުރުމާއެކު، 
މަދުވެގެން   SS1 ދާއިރާއެއްގައި ރޭންކެއްގައި  މަތީ  ފެށިގެން  ރޭންކުން           ގެ 

 އިވުން.އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފަ)ހައެއް(   6

 އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް އޮތުން.  .2
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އޮފީސް  ،މަސައްކަތު
 ޕިއޯން  ،އެސިސްޓެންޓް

SS3 

ހުރުމާއެކު،ތަ  ގެ   7  ްގރޭޑް ފެންަވރު  ދާއިރާއެއްަގއި  ޢުލީމީ  ުގޅޭ  މަސައްކަތާ       މަޤާމުެގ 
SS1  ްމަދުެވެގނ ރޭންކެއްަގއި  މަތީ  ފެށިެގން  ރޭންކުން  ހަރުދުަވހުެގ  އަ)ފަހެއް(    5  ެގ 

 މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިުވން. 

 ޑްރައިވަރ 

ގުޅޭ ގެ    7ގްރޭޑް   .1 މަސައްކަތާ  މަޤާމުގެ  ހުރުމާއެކު،  ފެންވަރު  ތަޢުލީމީ 
މަދުވެގެން   SS1 ދާއިރާއެއްގައި ރޭންކެއްގައި  މަތީ  ފެށިގެން  ރޭންކުން          ގެ 

 .އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން)ފަހެއް(  5

 އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް އޮތުން.  .2

 ،އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް،މަސައްކަތު
 ޕިއޯން

SS2 

ހުރުމާއެކު  7ްގރޭޑް   ފެންަވރު  ތަޢުލީމީ  ދާއިރާއެއްަގއި، ެގ  ުގޅޭ  މަސައްކަތާ        މަޤާމުެގ 
SS1  ްމަދުެވެގނ ރޭންކެއްަގއި  މަތީ  ފެށިެގން  ރޭންކުން  އަހަރުދުަވހުެގ  އް(  )ހަތަރެ  4  ެގ 

 މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިުވން. 

 ޑްރައިވަރ 

ހުރުމާއެކު،    7ގްރޭޑް   .1 ފެންވަރު  ތަޢުލީމީ  ގުޅޭ  ގެ  މަސައްކަތާ  މަޤާމުގެ 
މަދުވެގެން   SS1 ދާއިރާއެއްގައި ރޭންކެއްގައި  މަތީ  ފެށިގެން  ރޭންކުން           ގެ 

 ފައިވުން.އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބި)ހަތަރެއް(  4

 ލައިސަންސް އޮތުން. އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ  .2

އޮފީސް  ،މަސައްކަތު
 ޕިއޯން  ،އެސިސްޓެންޓް

SS1 

ހުނަރު/ޤާބިލުކަން  .1 ކުރުމުގެ  މަސައްކަތް  މަޤާމުގެ  ދަތުމާއެކު،  ލިޔަންކިޔަން 
 ؛ ނުވަތަ .ލިބިފައިވުން

ދާއިރާއެއްގައި .2 ގުޅޭ  މަސައްކަތާ  ރޭންކު  SS1 މަޤާމުގެ  މަތީ  ގެ  ފެށިގެން  ން 
މަދުވެގެން   ތަޖުރިބާ  )ދޭއް(    2ރޭންކެއްގައި  މަސައްކަތު  އަހަރުދުވަހުގެ 

 ލިބިފައިވުން.

 ޑްރައިވަރ 

ހުނަރު/ޤާބިލުކަން  .1 ކުރުމުގެ  މަސައްކަތް  މަޤާމުގެ  ދަތުމާއެކު،  ލިޔަންކިޔަން 
 ؛ނުވަތަ .ލިބިފައިވުން

ގުޅޭ   .2 މަސައްކަތާ  ރޭން  SS1 ދާއިރާއެއްގައިމަޤާމުގެ  މަތީ  ގެ  ފެށިގެން  ކުން 
މަދުވެގެން   ތަޖުރިބާ  )ދޭއް(    2ރޭންކެއްގައި  މަސައްކަތު  އަހަރުދުވަހުގެ 

  ލިބިފައިވުން.

 އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް އޮތުން.  .3
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