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 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް 

 މާލެ،         
 ދިވެހިރާއްޖެ.  

  ( އަށް 2012)މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު    R/2012-35ގަވާއިދު ނަންބަރު  

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު   7

ތިރީގައިވާ    ( އަށ2012ް)ޯމލްޑިވްސް ކަސްޓަްމސް ސަރވިސްގެ ުމވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު    R-35/2012ގަވާއިދު ނަންބަރު  

  އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން.

 .ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން ންނަނިވިއަ 8ަޖދުވަލު ދުގެ ގަވާއިބުނެވިދިޔަ  .1

 8  ޖަދުވަލު 

 ތައް ޠު މަޤާމުގެ ޝަރު   ސްޓަމްސް އޮފިސަރުންގެ ކަ 
 

 ޝަރުޠުތައް  މަޤާމު 
އެސިސްޓެންޓް 

 ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ 
އެ )ހ(  ނުވަތަ  ލެވެލް  އޯ  އިްމތިޙާނެއްގައި   ީޖ. ސީ. އީ  ާމއްދާއިން   2ފެންވަރުގެ  )ދޭއް( 

ޓްފިކެޓް އިްމތިޙާނުގައި ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެ   ، ވުާމއެކުދަށްވެގެން "ޑީ" ފާސް ލިބިފައި
 ؛ ާމއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސީ" ފާސް ލިބިފައިވުންިމ "ދިވެހި" 

 
ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ  

 1ގްރޭޑް 
)ފަހެއް( އަހަރުދުވަހު އުޅެ    5އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރގެ ަމޤާުމގައި   (1) )ށ( 

ލިބިފައި ފެންވަރު ބެލުުމ  ،ވުާމއެކުތަުޖރިބާ  ދަށްވެގެން  މަސައްކަތުގެ  ގެ ނިޒާުމން 
 ނުވަތަ ؛ލިބިފައިވުން ()ހަތްދިހަ ފަހެއް އިންސައްތަ %75 އެވުރޭުޖ

ަމޤާުމގައި   (2)   އޮފިސަރގެ  ކަސްޓަމްސް  އަހަރުދުވަހު    4އެސިސްޓެންޓް  )ހަތަރެއް( 
ލިބިފައި ތަުޖރިބާ  ނިޒާުމން    ،ވުާމއެކުއުޅެ  ބެލުުމގެ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ 
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ގެ  ކުހުރފޯަމންސް ާމޕަ  އެވުރޭުޖމްސް އޮފިސަރގެ ަމޤާުމގެ  އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަ
  .)ދިހައެއް( އިންސައްތަ ލިބިފައިވުން %10އިތުރަށް 

ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ  
 2ގްރޭޑް 

)ދޭއް( ާމއްދާއިން   2ފެންވަރުގެ އިްމތިޙާނެއްގައި    ީޖ. ސީ. އީ އޭ ލެވެލް ނުވަތަ އެ (1) )ނ( 
ލިބިފައި ފާސް  "އީ"  ސެޓްފިކެޓް   ،ކުވުާމއެ  ދަށްވެގެން  ސްކޫލް  ސެކަންޑަރީ 

"ދިވެހި"   ލިބިފައިވުން  މި އިްމތިޙާނުގައި  ފާސް  "ސީ"  ދަށްވެގެން     .ާމއްދާއިން 
؛ ގައިހާލަތުވަނަ ާމއްދާގައިވާ    99ގަވާއިދުގެ    ިމ  ،ރިޢާޔަތްކުރާނީ  ށްޝަރުޠަ  ިމ

 ނުވަތަ
 

އޮފިސަރ ގްރޭޑް   (2)   ަމޤާުމގައި    1ކަސްޓަމްސް  އުޅެ )ފަހެއް( އަހަރުދުވަ  5ގެ  ހު 
ލިބިފައި ދަށްވެގެން    ،ވުާމއެކުތަުޖރިބާ  ފެންވަރު ބެލުުމގެ ނިޒާުމން  މަސައްކަތުގެ 

 ނުވަތަ ؛ލިބިފައިވުން ()ހަތްދިހަ ފަހެއް އިންސައްތަ %75 އެވުރޭުޖ
 

  (3) 
 
 
 

)ހަތަރެއް( އަހަރުދުވަހު އުޅެ    4ގެ ަމޤާުމގައި    1ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  
ލިބިފައި ދާއިރާއަކުން  ،ކުވުާމއެތަުޖރިބާ  ގުޅުންހުރި  މަސައްކަތާ       ކަސްޓަމްސްގެ 

ވަކިވަކި   3 ނުވަތަ  ކޯހެއް  ުމއްދަތެއްގެ  ކުރުނޫން  މަސްދުވަހަށްވުރެ  )ތިނެއް( 
ހަދައިގެން   ހަަމވުާމއެކު  3ކޯސްތަކެއް  މަސްދުވަސް  މަސައްކަތުގެ    ، )ތިނެއް( 

ދަށްވެގެން   ނިޒާުމން  ބެލުުމގެ  ފަހެއް   )ހަތްދިހަ  %75  އެވުރޭޖު ފެންވަރު 
 ނުވަތަ؛ ލިބިފައިވުން (އިންސައްތަ

 
)ހަތަރެއް( އަހަރުދުވަހު އުޅެ    4ގެ ަމޤާުމގައި    1ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް   (4)  

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުުމގެ ނިޒާުމން ކަސްޓަްމސް    ،ތަުޖރިބާ ލިބިފައިވުާމއެކު
ގްރޭޑް   ަމޤާުމގެ    1އޮފިސަރ  ާމޕަ  އެވުރޭުޖގެ  އިތުރަށްކުހުރފޯަމންސް       ގެ 

 ނުވަތަ ؛)ދިހައެއް( އިންސައްތަ ލިބިފައިވުން 10%
ަމދުވެގެން   (5)   ަމޤާުމގައި  އޮފިސަރގެ  ކަސްޓަމްސް  )އަށެއް(   8އެސިސްޓަންޓް 

ލިބިފައި ތަުޖރިބާ  އުޅެ  ބެލުުމގެ    ، ވުާމއެކު  އަހަރުދުވަހު  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ 
؛ ލިބިފައިވުން  (ހެއް އިންސައްތަ)ހަތްދިހަ ފަ  %75   އެވުރޭޖު ނިޒާުމން ދަށްވެގެން  

 ނުވަތަ 
ަމދުވެގެން   (6)   ަމޤާުމގައި  އޮފިސަރގެ  ކަސްޓަމްސް  )ހަތަރެއް(   4އެސިސްޓަންޓް 

  ދުވަހު )ވިހި( އަހަރު  20ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދުަމތުގައި    ާމއި، އުޅެފައިވު  ދުވަހުއަހަރު
ލިބިފައި  އުޅެ ނި  ،ވުާމއެކުތަުޖރިބާ  ބެލުުމގެ  ފެންވަރު  ޒާުމން  މަސައްކަތުގެ 

 .ލިބިފައިވުން ()ހަތްދިހަ ފަހެއް އިންސައްތަ %75 އެވުރޭުޖދަށްވެގެން 
 

ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ  
 3ގްރޭޑް 

އޮފިސަރ ގްރޭޑް   (1) )ރ(  ަމޤާުމގައި    2ކަސްޓަމްސް  )ފަހެއް( އަހަރުދުވަހު އުޅެ   5ގެ 
ލިބިފައިވުާމއެކު ދަށްވެ  ،ތަުޖރިބާ  ފެންވަރު ބެލުުމގެ ނިޒާުމން  ގެން  މަސައްކަތުގެ 

 ނުވަތަ ؛)ހަތްދިހަ ފަހެއް( އިންސައްތަ ލިބިފައިވުން %75 އެވުރޭުޖ
 

)ހަތަރެއް( އަހަރުދުވަހު އުޅެ    4ގެ ަމޤާުމގައި    2ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް   (2)  
ލިބިފައިވުާމ ދާއިރާއަކުން  ،އިތަުޖރިބާ  ގުޅުންހުރި  މަސައްކަތާ          ކަސްޓަްމސްގެ 
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ކުރުނޫ  3 މަސްދުވަހަށްވުރެ  ވަކިވަކި )ތިނެއް(  ނުވަތަ  ކޯހެއް  ުމއްދަތެއްގެ  ން 
ހަދައިގެން   ހަަމވުާމއެކު  3ކޯސްތަކެއް  މަސްދުވަސް  މަސައްކަތުގެ    ، )ތިނެއް( 

ދަށްވެގެން   ނިޒާުމން  ބެލުުމގެ  ފަހެއް   %75  އެވުރޭޖު ފެންވަރު  )ހަތްދިހަ 
 ނުވަތަ ؛ލިބިފައިވުން (އިންސައްތަ

 
)ހަތަރެއް( އަހަރުދުވަހު އުޅެ    4ގައި  ގެ ަމޤާުމ  2ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް   (3)  

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުުމގެ ނިޒާުމން ކަސްޓަްމސް    ،ތަުޖރިބާ ލިބިފައިވުާމއެކު
ގްރޭޑް   ަމޤާުމގެ    2އޮފިސަރ  ާމޕަ  އެވުރޭުޖގެ  އިތުރަށްކުހުރފޯަމންސް       ގެ 

 ނުވަތަ ؛ ލިބިފައިވުން ()ދިހައެއް އިންސައްތަ 10%
 

)އަށެއް( އަހަރުދުވަހު    8ގެ ަމޤާުމގައި ަމދުވެގެން    1ގްރޭޑް   ރކަސްޓަމްސް އޮފިސަ (4)  
ލިބިފައިވުާމއެކު ތަުޖރިބާ  ނިޒާުމން    ،އުޅެ  ބެލުުމގެ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ 

 ނުވަތަ ؛ ލިބިފައިވުން ()ހަތްދިހަ ފަހެއް އިންސައްތަ%75  އެވުރޭުޖދަށްވެގެން 

ގްރޭޑް   (5)   އޮފިސަރ  ަމޤާުމގައި  1ކަސްޓަމްސް  ަމދުވެގެން  ގެ  )ހަތަރެއް(   4 
  ދުވަހު )ވިހި( އަހަރު  20ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދުަމތުގައި    ާމއި، އުޅެފައިވު  ދުވަހުއަހަރު
ލިބިފައިވުާމއެކު  އުޅެ ނިޒާުމން    ،ތަުޖރިބާ  ބެލުުމގެ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ 

 ލިބިފައިވުން. ()ހަތްދިހަ ފަހެއް އިންސައްތަ %75 އެވުރޭުޖދަށްވެގެން 
 

ސީނިއަރ  
ޓަމްސް އޮފިސަރ  ކަސް

 1ގްރޭޑް 

ލެވެލް    ނުވަތަ)ފަހެއް(    5ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް   (1) )ބ( 
ލެވެ  6 ަމތީ  އެއަށްވުރެ  ނުވަތަ  ފުރިހަަމކޮށްފައިވުންލެ)ހައެއް(  ކޯހެއް         . އްގެ 
؛ އިގަހާލަތުވަނަ ާމއްދާގައިވާ  99ގަވާއިދުގެ  ިމ ،ކުރާނީ ޝަރުޠަށް ރިޢާޔަތް ިމ

 ނުވަތަ
 

އޮފިސަރ ގްރޭޑް   (2)   ަމޤާުމގައި    3ކަސްޓަމްސް  )ފަހެއް( އަހަރުދުވަހު އުޅެ   5ގެ 
ލިބިފައިވުާމއެކު ދަށްވެގެން    ،ތަުޖރިބާ  ފެންވަރު ބެލުުމގެ ނިޒާުމން  މަސައްކަތުގެ 

 ނުވަތަ ؛ލިބިފައިވުން ()ހަތްދިހަ ފަހެއް އިންސައްތަ %75 އެވުރޭުޖ
 

)ތިނެއް( އަހަރުދުވަހު އުޅެ    3ގެ ަމޤާުމގައި    3ރ ގްރޭޑް  ކަސްޓަމްސް އޮފިސަ (3)  
ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤައުީމ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް    ،އިތަުޖރިބާ ލިބިފައިވުާމ

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު   ،)ތިނެއް( ގެ ފެންވަރުގެ ކޯހެއް ފުރިހަަމކޮށްފައިވުާމއެކު  3
ދަށްވެގެން   ނިޒާުމން  އިންސައްތަ  %75  އެވުރޭޖު ބެލުުމގެ  ފަހެއް   ()ހަތްދިހަ 

 ނުވަތަ ؛ލިބިފައިވުން
 

)ހަތަރެއް( އަހަރުދުވަހު އުޅެ    4ގެ ަމޤާުމގައި    3ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް   (4)  
ލިބިފައިވުާމ ދާއިރާއަކުން  ،އިތަުޖރިބާ  ގުޅުންހުރި  މަސައްކަތާ          ކަސްޓަްމސްގެ 

ކޯ  3 ުމއްދަތެއްގެ  ކުރުނޫން  މަސްދުވަހަށްވުރެ  ވަކިވަކި )ތިނެއް(  ނުވަތަ  ހެއް 
ހަދައިގެން   ހަަމވުާމއެކު  3ކޯސްތަކެއް  މަސްދުވަސް  މަސައްކަތުގެ    ، )ތިނެއް( 
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ދަށްވެގެން   ނިޒާުމން  ބެލުުމގެ  ފަހެއް   %75  އެވުރޭޖު ފެންވަރު  )ހަތްދިހަ 
 ނުވަތަ ؛ލިބިފައިވުން (އިންސައްތަ

އަހަރުދުވަހު އުޅެ  )ހަތަރެއް(    4ގެ ަމޤާުމގައި    3ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް   (5)  
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުުމގެ ނިޒާުމން ކަސްޓަްމސް    ،ތަުޖރިބާ ލިބިފައިވުާމއެކު

 %10ގެ އިތުރަށް  ކުހުރފޯަމންސް ާމޕަ  އެވުރޭުޖގެ ަމޤާުމގެ    3އޮފިސަރ ގްރޭޑް  
 ނުވަތަ ؛ލިބިފައިވުން ()ދިހައެއް އިންސައްތަ

  ދުވަހު)އަށެއް( އަހަރު  8ގައި ަމދުވެގެން  ގެ ަމޤާުމ  2ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް   (6)  
ލިބިފައިވުާމއެކު  އުޅެ ނިޒާުމން    ،ތަުޖރިބާ  ބެލުުމގެ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ 

 ނުވަތަ ؛ ލިބިފައިވުން ()ހަތްދިހަ ފަހެއް އިންސައްތަ %75 އެވުރޭުޖދަށްވެގެން 
 

ގްރޭޑް   (7)   އޮފިސަރ  ަމދުވެގެން    2ކަސްޓަމްސް  ަމޤާުމގައި  އް( )ހަތަރެ  4ގެ 
  ދުވަހު )ވިހި( އަހަރު  20ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދުަމތުގައި    ާމއި، އުޅެފައިވު  ދުވަހުއަހަރު
ލިބިފައިވުާމއެކު  އުޅެ ނިޒާުމން    ،ތަުޖރިބާ  ބެލުުމގެ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ 

އިންސައްތަ  %75  އެވުރޭުޖދަށްވެގެން   ފަހެއް           ާމއި،ލިބިފައިވު  ()ހަތްދިހަ 
ވަނަ  (5)ނުވަތަ )ރ( ގެ  ގެ ދަށުންނަންބަރުވަނަ  (6)ަޖދުވަލުގެ )ނ( ގެ  ިމ

 ނުވުން.  ނަންބަރުގެ ދަށުން ަމޤާުމގެ ކުރިއެރުން ލިބިފައި
 

ސީނިއަރ  
ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ  

 2ގްރޭޑް 

)ފަހެއް( އަހަރުދުވަހު   5ގެ ަމޤާުމގައި    1ސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް   (1) )ޅ(
ލިބިފައިވުާމއެކު ތަުޖރިބާ  ނިޒާުމން  މަސައްކަ  ،އުޅެ  ބެލުުމގެ  ފެންވަރު  ތުގެ 

 ނުވަތަ  ؛ލިބިފައިވުން ()ހަތްދިހަ ފަހެއް އިންސައްތަ %75 އެވުރޭުޖދަށްވެގެން 
 

)ތިނެއް( އަހަރުދުވަހު   3ގެ ަމޤާުމގައި    1ސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް   (2)  
ލިބިފައިވުާމ ތަުޖރިބާ  އޮނި  ،އިއުޅެ  ސަނަދުތަކުގެ  ޤައުމީ  ގަނޑުގެ  ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

ފުރިހަމަ   4ލެވެލް   ކޯހެއް  ފެންވަރުގެ  ގެ    ، ވުާމއެކު  ކޮށްފައި  )ހަތަރެއް( 
)ހަތްދިހަ    %75  އެވުރޭުޖމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުުމގެ ނިޒާުމން ދަށްވެގެން  

 ނުވަތަ ؛ލިބިފައިވުން (ފަހެއް އިންސައްތަ
 

ގްރޭޑް   (3)   އޮފިސަރ  ކަސްޓަމްސް  ަމޤާުމގައި    1ސީނިއަރ  ރެއް( )ހަތަ  4ގެ 
ކަސްޓަމްސްގެ މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި    ،އިއަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަުޖރިބާ ލިބިފައިވުާމ

)ތިނެއް( މަސްދުވަހަށްވުރެ ކުރުނޫން ުމއްދަތެއްގެ ކޯހެއް ނުވަތަ    3ދާއިރާއަކުން  
ހަދައިގެން   ކޯސްތަކެއް  ހަަމވުާމއެކު  3ވަކިވަކި  މަސްދުވަސް   ، )ތިނެއް( 

)ހަތްދިހަ    %75  އެވުރޭުޖގެ ނިޒާުމން ދަށްވެގެން  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުުމ
 ނުވަތަ ؛ލިބިފައިވުން (ފަހެއް އިންސައްތަ

 
ގްރޭޑް   (4)   އޮފިސަރ  ކަސްޓަމްސް  ަމޤާުމގައި    1ސީނިއަރ  )ހަތަރެއް(   4ގެ 

ލިބިފައިވުާމއެކު ތަުޖރިބާ  އުޅެ  ބެލުުމގެ    ،އަހަރުދުވަހު  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ 
ކަސްޓަ ސީނިއަރ  ގްރޭޑް  ނިޒާުމން  އޮފިސަރ  ަމޤާުމގެ    1މްސް    އެވުރޭޖު ގެ 
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ާމޕަ އިތުރަށް  ކުހުރފޯަމންސް  އިންސައްތަ  %10ގެ   ؛ލިބިފައިވުން  ()ދިހައެއް 
 ނުވަތަ
 

  ދުވަހު)އަށެއް( އަހަރު  8ގެ ަމޤާުމގައި ަމދުވެގެން    3ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް   (5)  
ލިބިފައިވުާމއެކު  އުޅެ ފެންވަ  ،ތަުޖރިބާ  ނިޒާުމން  މަސައްކަތުގެ  ބެލުުމގެ  ރު 

 ލިބިފައިވުން. ()ހަތްދިހަ ފަހެއް އިންސައްތަ %75 އެވުރޭުޖދަށްވެގެން 
 

ސީނިއަރ  
ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ  

 3ގްރޭޑް 

)ފަހެއް( އަހަރުދުވަހު   5ގެ ަމޤާުމގައި    2ސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް   (1) )ކ( 
ލިބިފައިވުާމއެކު ތަުޖރިބާ  ފެ  ،އުޅެ  ނިޒާުމން  މަސައްކަތުގެ  ބެލުުމގެ  ންވަރު 

 ނުވަތަ  ؛ލިބިފައިވުން ()ހަތްދިހަ ފަހެއް އިންސައްތަ %75 އެވުރޭުޖދަށްވެގެން 
 

)ތިނެއް( އަހަރުދުވަހު   3ގެ ަމޤާުމގައި    2ސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް   (2)  
ލިބިފައިވުާމ ތަުޖރިބާ  އޮނިގަނޑުގެ   ،އިއުޅެ  ސަނަދުތަކުގެ  ޤައުމީ    ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު   ، ވުާމއެކު  ކޮށްފައި  ގެ ފެންވަރުގެ ކޯހެއް ފުރިހަަމ  5ލެވެލް  
ދަށްވެގެން   ނިޒާުމން  އިންސައްތަ  %75  އެވުރޭޖު ބެލުުމގެ  ފަހެއް   ()ހަތްދިހަ 

 ނުވަތަ ؛ލިބިފައިވުން
 

ގްރޭޑް   (3)   އޮފިސަރ  ކަސްޓަމްސް  ަމޤާުމގައި    2ސީނިއަރ  )ހަތަރެއް(   4ގެ 
ކަސްޓަމްސްގެ މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި    ،އިރުދުވަހު އުޅެ ތަުޖރިބާ ލިބިފައިވުާމއަހަ

)ތިނެއް( މަސްދުވަހަށްވުރެ ކުރުނޫން ުމއްދަތެއްގެ ކޯހެއް ނުވަތަ    3ދާއިރާއަކުން  
ހަދައިގެން   ކޯސްތަކެއް  ހަަމވުާމއެކު  3ވަކިވަކި  މަސްދުވަސް   ، )ތިނެއް( 

)ހަތްދިހަ    %75  އެވުރޭުޖން ދަށްވެގެން  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުުމގެ ނިޒާުމ
 ނުވަތަ ؛ލިބިފައިވުން (ފަހެއް އިންސައްތަ

 
ގްރޭޑް   (4)   އޮފިސަރ  ކަސްޓަމްސް  ަމޤާުމގައި    2ސީނިއަރ  )ހަތަރެއް(   4ގެ 

ލިބިފައިވުާމއެކު ތަުޖރިބާ  އުޅެ  ބެލުުމގެ    ،އަހަރުދުވަހު  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ 
އޮފި ކަސްޓަމްސް  ސީނިއަރ  ގްރޭޑް  ނިޒާުމން  ަމޤާުމގެ    2ސަރ    އެވުރޭޖު ގެ 

ާމޕަ އިތުރަށް  ކުހުރފޯަމންސް  އިންސައްތަ  %10ގެ  ؛ ލިބިފައިވުން  ()ދިހައެއް 
 ނުވަތަ
 

)އަށެއް(   8ގެ ަމޤާުމގައި ަމދުވެގެން    1ސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް   (5)  
ލިބިފައިވުާމއެކު  އުޅެ  ދުވަހުއަހަރު ފެންވަރު  ،ތަުޖރިބާ  ބެލުުމގެ  މަސައްކަތުގެ   

 ލިބިފައިވުން.  ( )ހަތްދިހަ ފަހެއް އިންސައްތަ %75 އެވުރޭުޖނިޒާުމން ދަށްވެގެން 
 

ޗީފް ކަސްޓަމްސް  
 އޮފިސަރ

އެއަށްވުރެ ަމތީ  ނުވަތަ    7ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤައުީމ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް   (1) )އ( 
ފުރިހަަމކޮށްފައިވުންލެލެވެ ކޯހެއް            ،ކުރާނީ  ޢާޔަތްރިޝަރުޠަށް    ިމ  .އްގެ 
 ނުވަތަ؛ ގައިހާލަތުވަނަ ާމއްދާގައިވާ  99ގަވާއިދުގެ  ިމ
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)ފަހެއް( އަހަރުދުވަހު   5ގެ ަމޤާުމގައި    3ސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް   (2)  
ލިބިފައިވުާމއެކު ތަުޖރިބާ  ނިޒާުމން    ،އުޅެ  ބެލުުމގެ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ 

 ނުވަތަ  ؛ލިބިފައިވުން (ފަހެއް އިންސައްތަ)ހަތްދިހަ  %75 އެވުރޭުޖދަށްވެގެން 
 

)ތިނެއް( އަހަރުދުވަހު   3ގެ ަމޤާުމގައި    3ސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް   (3)  
ލިބިފައިވުާމ ތަުޖރިބާ  އޮނިގަނޑުގެ    ،އިއުޅެ  ސަނަދުތަކުގެ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު   ، ާމއެކުވު  ކޮށްފައި  ގެ ފެންވަރުގެ ކޯހެއް ފުރިހަަމ  6ލެވެލް  
ދަށްވެގެން   ނިޒާުމން  އިންސައްތަ  %75  އެވުރޭޖު ބެލުުމގެ  ފަހެއް   ()ހަތްދިހަ 

 ނުވަތަ ؛ލިބިފައިވުން
 

ގްރޭޑް   (4)   އޮފިސަރ  ކަސްޓަމްސް  ަމޤާުމގައި    3ސީނިއަރ  )ހަތަރެއް(   4ގެ 
ކަތާ ގުޅުންހުރި  ކަސްޓަމްސްގެ މަސައް  ،އިއަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަުޖރިބާ ލިބިފައިވުާމ

)ހައެއް( މަސްދުވަހަށްވުރެ ކުރުނޫން ުމއްދަތެއްގެ ކޯހެއް ނުވަތަ    6ދާއިރާއަކުން  
ހަދައިގެން   ކޯސްތަކެއް  ހަަމވުާމއެކު  6ވަކިވަކި  މަސްދުވަސް   ، )ހައެއް( 

)ހަތްދިހަ    %75  އެވުރޭުޖމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުުމގެ ނިޒާުމން ދަށްވެގެން  
 ނުވަތަ ؛ފައިވުންލިބި (ފަހެއް އިންސައްތަ

ގްރޭޑް   (5)   އޮފިސަރ  ކަސްޓަމްސް  ަމޤާުމގައި    3ސީނިއަރ  )ހަތަރެއް(   4ގެ 
ލިބިފައިވުާމއެކު ތަުޖރިބާ  އުޅެ  ބެލުުމގެ    ،އަހަރުދުވަހު  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ 

ގްރޭޑް   އޮފިސަރ  ކަސްޓަމްސް  ސީނިއަރ  ަމޤާުމގެ    3ނިޒާުމން    އެވުރޭޖު ގެ 
ާމޕަ އިންސައްތަ  %10އިތުރަށް  ގެ  ކުހުރފޯަމންސް  ؛ ލިބިފައިވުން  ()ދިހައެއް 

 ނުވަތަ
 

)އަށެއް(   8ގެ ަމޤާުމގައި ަމދުވެގެން    2ސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް   (6)  
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުުމގެ ނިޒާުމން    ،ތަުޖރިބާ ލިބިފައިވުާމއެކު  އަހަރު އުޅެ
 ލިބިފައިވުން. (ންސައްތަ)ހަތްދިހަ ފަހެއް އި %75 އެވުރޭުޖދަށްވެގެން 

 
ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ަމތީ    9ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤައުީމ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް   (1) )ވ(  ޓެންޑެންޓްސުޕްރިން

ފުރިހަަމކޮށްފައިވުންލެލެވެ ކޯހެއް            ،ކުރާނީ  ރިޢާޔަތްޝަރުޠަށް    ިމ  .އްގެ 
 ނުވަތަ؛ ގައިހާލަތުވަނަ ާމއްދާގައިވާ  99ގަވާއިދުގެ  ިމ

  )ފަހެއް( އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަުޖރިބާ   5ޗީފް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރގެ ަމޤާުމގައި   (2)  
ބެލުުމގެ ނިޒާުމން ދަށްވެގެން    ،ލިބިފައިވުާމއެކު ފެންވަރު    އެވުރޭޖު މަސައްކަތުގެ 

 ނުވަތަ ؛ލިބިފައިވުން ()ހަތްދިހަ ފަހެއް އިންސައްތަ 75%
 

)ތިނެއް( އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަުޖރިބާ   3ގެ ަމޤާުމގައި ޗީފް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ (3)  
ނުވަތަ    7ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް    ،އިލިބިފައިވުާމ

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު    ،ވުާމއެކު  ކޮށްފައިގެ ފެންވަރުގެ ކޯހެއް ފުރިހަަމ  8ލެވެލް  
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ދަށްވެގެން ނިޒާުމން  އިންސައްތަ  %75  އެވުރޭޖު   ބެލުުމގެ  ފަހެއް   ()ހަތްދިހަ 
 ނުވަތަ ؛ލިބިފައިވުން

)ހަތަރެއް( އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަުޖރިބާ    4ޗީފް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގެ ަމޤާުމގައި   (4)  
ދާއިރާއަކުން    ،އިލިބިފައިވުާމ ގުޅުންހުރި  ަމސައްކަތާ  )ހައެއް(   6ކަސްޓަމްސްގެ 

ުމއް ކުރުނޫން  ކޯސްތަކެއް  މަސްދުވަހަށްވުރެ  ވަކިވަކި  ނުވަތަ  ކޯހެއް  ދަތެއްގެ 
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުުމގެ    ،)ހައެއް( މަސްދުވަސް ހަަމވުާމއެކު  6ހަދައިގެން  

 ؛ލިބިފައިވުން  ()ހަތްދިހަ ފަހެއް އިންސައްތަ  %75  އެވުރޭުޖނިޒާުމން ދަށްވެގެން  
 ނުވަތަ
 

ރު( އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަުޖރިބާ  )ހަތަ  4ޗީފް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރގެ ަމޤާުމގައި   (5)  
ކަސްޓަމްސް    ،ލިބިފައިވުާމއެކު ޗީފް  ނިޒާުމން  ބެލުުމގެ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ 

)ދިހައެއް(   %10ގެ އިތުރަށް  ކުހުރފޯަމންސް ާމޕަ  އެވުރޭުޖއޮފިސަރގެ ަމޤާުމގެ  
 އިންސައްތަ ލިބިފައިވުން. 

 
ސީނިއަރ  
 ޓެންޑެންޓްސުޕްރިން

ޤަ (1) )މ( ލެވެލް  ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ނުވަތަ އެއަށްވުރެ   10އުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ 
ލެވެ ފުރިހަަމކޮށްފައިވުންލެަމތީ  ކޯހެއް  ރިޢާޔަތްކުރާނީ  ިމ  .އްގެ         ، ޝަރުޠަށް 

 ނުވަތަ؛ ގައިހާލަތުވަނަ ާމއްދާގައިވާ  99ގަވާއިދުގެ  ިމ

ަމޤާުމގައި  ޓުޓެންޑެންސުޕްރިން (2)   އަހަރުދު  5ގެ  ތަުޖރިބާ  )ފަހެއް(  އުޅެ  ވަހު 
ނުވަތަ    5ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް    ،އިލިބިފައިވުާމ

ަމސައްކަތުގެ ފެންވަރު    ، ވުާމއެކު  ގެ ފެންވަރުގެ ކޯހެއް ފުރިހަަމކޮށްފައި  6ލެވެލް 
ދަށްވެގެން   ނިޒާުމން  އި  %75  އެވުރޭޖު ބެލުުމގެ  ފަހެއް   (ންސައްތަ)ހަތްދިހަ 

 ނުވަތަ ؛ލިބިފައިވުން
 

ަމޤާުމގައި  ޓުޓެންޑެންސުޕްރިން (3)   ތަުޖރިބާ    3ގެ  އުޅެ  އަހަރުދުވަހު  )ތިނެއް( 
ނުވަތަ    7ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް    ،އިލިބިފައިވުާމ

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު    ،އެކުވުާމ  ގެ ފެންވަރުގެ ކޯހެއް ފުރިހަަމކޮށްފައި  8ލެވެލް  
ދަށްވެގެން   ނިޒާުމން  އިންސައްތަ  %75  އެވުރޭޖު ބެލުުމގެ  ފަހެއް   ()ހަތްދިހަ 

 ނުވަތަ ؛ލިބިފައިވުން
 

ަމޤާުމގައި  ޓުޓެންޑެންސުޕްރިން (4)   ތަުޖރިބާ   2ގެ  އުޅެ  އަހަރުދުވަހު  )ދޭއް( 
އޮނިގަނ  ،އިލިބިފައިވުާމ ސަނަދުތަކުގެ  ޤައުމީ  ލެވެލް  ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ގެ    9ޑުގެ 

ފުރިހަަމކޮށްފައި ކޯހެއް  ބެލުުމގެ  ،  ވުާމއެކު  ފެންވަރުގެ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ 
 ؛ލިބިފައިވުން  ()ހަތްދިހަ ފަހެއް އިންސައްތަ  %75  އެވުރޭުޖނިޒާުމން ދަށްވެގެން  

 ނުވަތަ
 

ަމޤާުމގައި  ޓުޓެންޑެންސުޕްރިން (5)   އު  4ގެ  އަހަރުދުވަހު  ތަުޖރިބާ  )ހަތަރެއް(  ޅެ 
ދާއިރާއަކުން    ،އިލިބިފައިވުާމ ގުޅުންހުރި  ަމސައްކަތާ  )ހައެއް(   6ކަސްޓަމްސްގެ 

ކޯސްތަކެއް   ވަކިވަކި  ނުވަތަ  ކޯހެއް  ުމއްދަތެއްގެ  ކުރުނޫން  މަސްދުވަހަށްވުރެ 
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މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުުމގެ    ،)ހައެއް( މަސްދުވަސް ހަަމވުާމއެކު  6ހަދައިގެން  
؛ ލިބިފައިވުން  (އިންސައްތަ)ހަތްދިހަ ފަހެއް    %75  އެވުރޭުޖން  ނިޒާުމން ދަށްވެގެ

 ނުވަތަ
 

ަމދުވެގެން   (6)   ަމޤާުމގައި  )ބާރަ( އަހަރުދުވަހު   12ޗީފް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގެ 
 އުޅެ ތަުޖރިބާ  ދުވަހު)ވިހި( އަހަރު  20ކަސްޓަްމސްގެ ޚިދުަމތުގައި    ާމއި،އުޅެފައިވު

ބެލުުމގެ ނިޒާުމން ދަށްވެގެން  މަސައްކަތުގެ    ،ލިބިފައިވުާމއެކު   އެވުރޭޖު ފެންވަރު 
 )ހަތްދިހަ ފަހެއް( އިންސައްތަ ލިބިފައިވުން.  75%

ޑެޕިއުޓީ ޗީފް 
 ޓެންޑެންޓްސުޕްރިން

)ފަހެއް( އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަުޖރިބާ    5ގެ ަމޤާުމގައި  ޓުޓެންޑެންސުޕްރިންސީނިއަރ   (1) )ފ( 
ނުވަތަ    5ދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤައުމީ ސަނަ  ،އިލިބިފައިވުާމ

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު    ،ވުާމއެކު  ގެ ފެންވަރުގެ ކޯހެއް ފުރިހަަމކޮށްފައި  6ލެވެލް  
ދަށްވެގެން   ނިޒާުމން  އިންސައްތަ  %75  އެވުރޭޖު ބެލުުމގެ  ފަހެއް   ()ހަތްދިހަ 

 ނުވަތަ ؛ލިބިފައިވުން
 

)ތިނެއް( އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަުޖރިބާ    3ގެ ަމޤާުމގައި  ޓުޑެންޓެންސުޕްރިންސީނިއަރ   (2)  
ނުވަތަ    7ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް    ،އިލިބިފައިވުާމ

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު    ،ވުާމއެކު  ގެ ފެންވަރުގެ ކޯހެއް ފުރިހަަމކޮށްފައި  8ލެވެލް  
ދަށް ނިޒާުމން  އިންސައްތަ  %75  އެވުރޭޖު ވެގެން  ބެލުުމގެ  ފަހެއް   ()ހަތްދިހަ 

 ނުވަތަ ؛ލިބިފައިވުން
 

)ދޭއް( އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަުޖރިބާ   2ގެ ަމޤާުމގައި ޓުޓެންޑެންސުޕްރިންސީނިއަރ  (3)  
ލެވެލް    ،އިލިބިފައިވުާމ އޮނިގަނޑުގެ  ސަނަދުތަކުގެ  ޤައުމީ  ގެ    9ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

ކޯހެ ފުރިހަަމކޮށްފައިފެންވަރުގެ  ބެލުުމގެ    ،ވުާމއެކު  އް  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ 
 ؛ލިބިފައިވުން  ()ހަތްދިހަ ފަހެއް އިންސައްތަ  %75  އެވުރޭުޖނިޒާުމން ދަށްވެގެން  

 ނުވަތަ
 

ަމޤާުމގައި  ޓުޓެންޑެންސުޕްރިންސީނިއަރ   (4)   އުޅެ    4ގެ  އަހަރުދުވަހު  )ހަތަރެއް( 
ލިބިފައިވުާމ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން  ކަސްޓަމް   ،އިތަުޖރިބާ  މަސައްކަތާ    6ސްގެ 

ވަކިވަކި  ނުވަތަ  ކޯހެއް  ުމއްދަތެއްގެ  ކުރުނޫން  މަސްދުވަހަށްވުރެ  )ހައެއް( 
ހަދައިގެން   ހަަމވުާމއެކު  6ކޯސްތަކެއް  މަސްދުވަސް  މަސައްކަތުގެ    ، )ހައެއް( 

ދަށްވެގެން   ނިޒާުމން  ބެލުުމގެ  ފަހެއް   %75  އެވުރޭޖު ފެންވަރު  )ހަތްދިހަ 
 ނުވަތަ؛ ލިބިފައިވުން (ސައްތައިން
 

ަމދުވެގެން  ޓުޓެންޑެންސުޕްރިން (5)   ަމޤާުމގައި  އަހަރުދުވަހު    12ގެ  )ބާރަ( 
ޚިދުަމތުގައި     ާމއި،އުޅެފައިވު އަހަރު  20ކަސްޓަމްސްގެ  އުޅެ    ދުވަހު)ވިހި( 
ދަށްވެގެން    ،ލިބިފައިވުާމއެކު ތަުޖރިބާ ފެންވަރު ބެލުުމގެ ނިޒާުމން  މަސައްކަތުގެ 
 ލިބިފައިވުން.  ()ހަތްދިހަ ފަހެއް އިންސައްތަ %75 އެވުރޭުޖ
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ޗީފް 
 ޓެންޑެންޓްސުޕްރިން

ޗީފް   (1) )ދ(  ަމޤާުމގައި  ޓުޓެންޑެންސުޕްރިންޑެޕިއުޓީ  އުޅެ    5ގެ  އަހަރުދުވަހު  )ފަހެއް( 
ލިބިފައިވުާމ އޮނިގަނޑުގެ   ،އިތަުޖރިބާ  ސަނަދުތަކުގެ  ޤައުމީ        ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

ކޮށްފައި  6 ލެވެލް  ނުވަތަ  5ލެވެލް   ކޯހެއް ފުރިހަމަ    ، ވުާމއެކު  ގެ ފެންވަރުގެ 
)ހަތްދިހަ    %75  އެވުރޭުޖމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުުމގެ ނިޒާުމން ދަށްވެގެން  

 ނުވަތަ ؛ލިބިފައިވުން (ފަހެއް އިންސައްތަ

ޗީފް   (2)   ަމޤާުމގައި  ޓުޓެންޑެންސުޕްރިންޑެޕިއުޓީ  އަހަރުދު  3ގެ  އުޅެ  )ތިނެއް(  ވަހު 
ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤައުީމ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް    ،އިތަުޖރިބާ ލިބިފައިވުާމ

ަމސައްކަތުގެ   ، ވުާމއެކު  ގެ ފެންވަރުގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަ ކޮށްފައި  8ނުވަތަ ލެވެލް    7
ދަށްވެގެން   ނިޒާުމން  ބެލުުމގެ  ފަހެއް  %75  އެވުރޭޖު ފެންވަރު   )ހަތްދިހަ 

 ނުވަތަ؛ ލިބިފައިވުން (އިންސައްތަ
 

ޗީފް   (3)   ަމޤާުމގައި  ޓުޓެންޑެންސުޕްރިންޑެޕިއުޓީ  އުޅެ   2ގެ  އަހަރުދުވަހު  )ދޭއް( 
ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤައުީމ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް    ،އިތަުޖރިބާ ލިބިފައިވުާމ

 ، ވުާމއެކު  ގެ ކޯހެއް ފުރިހަަމ ކޮށްފައިގެ ފެންވަރު  10)ނުވައެއް( ނުވަތަ ލެވެލް    9
)ހަތްދިހަ    %75  އެވުރޭުޖމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުުމގެ ނިޒާުމން ދަށްވެގެން  

 ނުވަތަ ؛ލިބިފައިވުން (ފަހެއް އިންސައްތަ
 

)ހަތަރެއް( އަހަރުދުވަހު އުޅެ    4ގެ ަމޤާުމގައި  ޓުޓެންޑެންސުޕްރިންޑެޕިއުޓީ ޗީފް   (4)  
ލިބިފައިވު ދާއިރާއަކުން  ،އިާމތަުޖރިބާ  ގުޅުންހުރި  މަސައްކަތާ          ކަސްޓަްމސްގެ 

ވަކިވަކި    6 ނުވަތަ  ކޯހެއް  ުމއްދަތެއްގެ  ކުރުނޫން  ަމސްދުވަހަށްވުރެ  )ހައެއް( 
ހަދައިގެން   ހަަމވުާމއެކު  6ކޯސްތަކެއް  މަސްދުވަސް  މަސައްކަތުގެ    ، )ހައެއް( 

ދަށްވެގެން   ނިޒާުމން  ބެލުުމގެ  ފަހެއް )ހަތްދި  %75  އެވުރޭޖު ފެންވަރު  ހަ 
 ނުވަތަ؛ ލިބިފައިވުން )އިންސައްތަ

)ބާރަ( އަހަރުދުވަހު    12ގެ ަމޤާުމގައި ަމދުވެގެން  ޓުޓެންޑެންސުޕްރިންސީނިއަރ   (5)  
 އުޅެ ތަުޖރިބާ  ދުވަހު)ވިހި( އަހަރު  20ކަސްޓަްމސްގެ ޚިދުަމތުގައި    ާމއި،އުޅެފައިވު

ބެލުުމގެ ނިޒާ  ،ލިބިފައިވުާމއެކު ފެންވަރު  އެވަރެުޖ  މަސައްކަތުގެ  ުމން ދަށްވެގެން 
 ލިބިފައިވުން.  ))ހަތްދިހަ ފަހެއް އިންސައްތަ 75%

އެސިސްޓެންޓް 
ކޮިމޝަނަރ އޮފް 

 ކަސްޓަމްސް 

ަމޤާެމއްގައި  ޓުޓެންޑެންސުޕްރިންޗީފް   (1) )ތ(  )ފަހެއް( އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަުޖރިބާ    5ގެ 
ނުވަތަ    ،5ނޑުގެ ލެވެލް  ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ  ،އިލިބިފައިވުާމ

ލެވެލް    ،7ލެވެލް  ނުވަތަ    ،6ލެވެލް   ކޮށްފައި  8ނުވަތަ  ފުރިހަމަ  ކޯހެއް   ގެ 
 %75  އެވުރޭުޖމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުުމގެ ނިޒާުމން ދަށްވެގެން    ،ވުާމއެކު

 ނުވަތަ  ؛ލިބިފައިވުން ()ހަތްދިހަ ފަހެއް އިންސައްތަ
 

)ތިނެއް( އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަުޖރިބާ   3ގެ ަމޤާެމއްގައި  ޓުޓެންޑެންސުޕްރިންޗީފް   (2)  
ނުވަތަ      9ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް    ،އިލިބިފައިވުާމ

ލުުމގެ  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެ  ، ވުާމއެކު  ގެ ކޯހެއް ފުރިހަަމ ކޮށްފައި  10ލެވެލް  
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 ؛ލިބިފައިވުން  (އިންސައްތަ)ހަތްދިހަ ފަހެއް    %75  އެވުރޭުޖނިޒާުމން ދަށްވެގެން  
 ނުވަތަ

)ހަތަރެއް( އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަުޖރިބާ    4ގެ ަމޤާުމގައި  ޓުޓެންޑެންސުޕްރިންޗީފް   (3)  
ދާއިރާއަކުން    ،އިލިބިފައިވުާމ ގުޅުންހުރި  ަމސައްކަތާ  )ހައެއް(   6ކަސްޓަމްސްގެ 

ކޯސްތަކެއް  މަސްދު ވަކިވަކި  ނުވަތަ  ކޯހެއް  ުމއްދަތެއްގެ  ކުރުނޫން  ވަހަށްވުރެ 
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުުމގެ    ،)ހައެއް( މަސްދުވަސް ހަަމވުާމއެކު  6ހަދައިގެން  

 ލިބިފައިވުން.  )އިންސައްތަ)ހަތްދިހަ ފަހެއް  %75 އެވުރޭުޖނިޒާުމން ދަށްވެގެން 

 ސަޕޯޓް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް 

 ޝަރުޠުތައް    މަޤާމު 
ސަޕޯޓް ސަރވިސް  
 1އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

ދަތުާމއެކު  )ލ(  ަމސައްކަތް  ،ލިޔަންކިޔަން  ޤާބި  ަމޤާުމގެ   / ހުނަރު  ކަން ލުކުރުުމގެ 
 ލިބިފައިވުން. 

 
ސަޕޯޓް ސަރވިސް  
 2އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

)ފަހެއް( އަހަރުދުވަހު   5ގެ ަމޤާުމގައި    1ސަޕޯޓް ސަރވިސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް   (1) )ގ( 
ލިބިފައިވުާމއެކު ތަުޖރިބާ  ނިޒާުމން    ،އުޅެ  ބެލުުމގެ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ 

 ނުވަތަ ؛ ލިބިފައިވުން ()ހަތްދިހަ ފަހެއް އިންސައްތަ %75 އެވުރޭުޖދަށްވެގެން 
 

( އަހަރުދުވަހު  އް)ހަތަރެ  4ގެ ަމޤާުމގައި    1ސަޕޯޓް ސަރވިސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް   (2)  
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުުމގެ ނިޒާުމން ސަޕޯޓް   ،ބާ ލިބިފައިވުާމއެކުއުޅެ ތަުޖރި

ގްރޭޑް   އޮފިސަރ  ަމޤާުމގެ    1ސަރވިސް  ާމޕަ  އެވުރޭުޖގެ  ގެ  ކުހުރފޯަމންސް 
 )ދިހައެއް( އިންސައްތަ ލިބިފައިވުން.  %10އިތުރަށް 

 
ސަޕޯޓް ސަރވިސް  
 3އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

)ފަހެއް( އަހަރުދުވަހު   5ގެ ަމޤާުމގައި    2  ސަޕޯޓް ސަރވިސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް (1) )ޏ( 
ލިބިފައިވުާމއެކު ތަުޖރިބާ  ނިޒާުމން    ،އުޅެ  ބެލުުމގެ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ 

 ނުވަތަ ؛ ލިބިފައިވުން ()ހަތްދިހަ ފަހެއް އިންސައްތަ %75 އެވުރޭުޖދަށްވެގެން 
 

ރުދުވަހު  )ހަތަރު( އަހަ  4ގެ ަމޤާުމގައި    2ސަޕޯޓް ސަރވިސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް   (2)  
ސަޕޯޓް   ،މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުުމގެ ނިޒާުމން  ،އުޅެ ތަުޖރިބާ ލިބިފައިވުާމއެކު

ގްރޭޑް   އޮފިސަރ  ަމޤާުމގެ    2ސަރވިސް  ާމޕަ  އެވުރޭުޖގެ  ގެ  ކުހުރފޯަމންސް 
  .ލިބިފައިވުން  ()ދިހައެއް އިންސައްތަ %10އިތުރަށް 

ސަޕޯޓް ސަރވިސް  
 4އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

)ފަހެއް( އަހަރުދުވަހު   5ގެ ަމޤާުމގައި    3ރވިސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  ސަޕޯޓް ސަ (1) )ސ(
ލިބިފައިވުާމއެކު ތަުޖރިބާ  ނިޒާުމން    ،އުޅެ  ބެލުުމގެ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ 

 ނުވަތަ ؛ ލިބިފައިވުން ()ހަތްދިހަ ފަހެއް އިންސައްތަ %75 އެވުރޭުޖދަށްވެގެން 
 

( އަހަރުދުވަހު  އް)ހަތަރެ  4ގައި  ގެ ަމޤާުމ  3ސަޕޯޓް ސަރވިސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް   (2)  
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުުމގެ ނިޒާުމން ސަޕޯޓް   ،އުޅެ ތަުޖރިބާ ލިބިފައިވުާމއެކު



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                   R-96/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:           223 ައދަދު:       50 ލިުއމް: ވޮ

ގްރޭޑް   އޮފިސަރ  ަމޤާުމގެ    3ސަރވިސް  ާމޕަ  އެވުރޭުޖގެ  ގެ  ކުހުރފޯަމންސް 
  .ލިބިފައިވުން  ()ދިހައެއް އިންސައްތަ %10އިތުރަށް 

 
ސަޕޯޓް ސަރވިސް  

 5 އޮފިސަރ ގްރޭޑް
)ފަހެއް( އަހަރުދުވަހު   5ގެ ަމޤާުމގައި    4ސަޕޯޓް ސަރވިސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް   (1) )ޑ(

ލިބިފައިވުާމއެކު ތަުޖރިބާ  ނިޒާުމން    ،އުޅެ  ބެލުުމގެ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ 
 ނުވަތަ ؛ ލިބިފައިވުން ()ހަތްދިހަ ފަހެއް އިންސައްތަ %75 އެވުރޭުޖދަށްވެގެން 

 
)ހަތަރެއް( އަހަރުދުވަހު    4ގެ ަމޤާުމގައި    4ރ ގްރޭޑް  ސަޕޯޓް ސަރވިސް އޮފިސަ (2)  

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުުމގެ ނިޒާުމން ސަޕޯޓް   ،އުޅެ ތަުޖރިބާ ލިބިފައިވުާމއެކު
ގްރޭޑް   އޮފިސަރ  ަމޤާުމގެ    5ސަރވިސް  ާމޕަ  އެވުރޭުޖގެ  ގެ  ކުހުރފޯަމންސް 

 . ލިބިފައިވުން  ()ދިހައެއް އިންސައްތަ %10އިތުރަށް 

 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ގަވާއިދު  ިމދަށް ޢަަމލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  މި ގަވާއި .2
______________________ 


	Cover (Gavaaidhu nanbaru 2021-R-96, Gavaaidhu nanbaru 2012-R-35, Maldives Customs Service ge gavaaidhu 2012 ah 7 vana islaahu genaumuge gavaaidhu)
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