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 2015މޭ  1

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ބޭނުމަކީ، 
ނޑެއް  ދާއިރާތަކަށް ބޭނުންވާ މަގާމުތައް އުފެއްދުމާއި މަގާމުތަކުގެ މަސައްކަތް ހަމަޖެއްސުމުގައި އެއްމިންގަ

އެކުލަވާލުމުގެ  ދާއިރާތަކަށް ބޭނުންވާ އެކިއެކި މަގާމުތަކުގެ ޝަރުޠުތަކުގެ އޮނިގަނޑުހިފެހެއްޓުމެވެ. 
އަދި ޒަމާނާ  އަސާސީ ޝަރުޠުތައް މިންގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންނެވެ. މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދަނީ މިފަދަ

ސަރވިސްގެ  ސިވިލްދިވެހި ލުގެނެވެމުން ދެއެވެ. "ލުތަކާއެކު މި ޝަރުތުތަކަށް ބަދަޙާލަތަށް އަންނަ ބަދަ 
ކުރަމުން އައި  ކުރެވެނީ، ކުރިން ބޭނުން މި ޝާއިޢުއިސްލާޙް(  ތިންވަނަ)" ޠުމަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރު 

 ސިވިލް ދިވެހި ކުރުމާއެކު ބައެއް އިސްލާޙާ އެކުއެވެ. " މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުތުތައް މުރާޖަޢާ
ކުރުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަމަށް   ބޭނުން އިސްލާޙް( ތިންވަނަ ) "ޠުސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރު

  މެވެ. އްވުން މުހިސަމާލު 

 ( އިން ޢާއްމުކޮށްފައިވާ ސިވިލް 2013މާޗް  21) 2/2013މިކޮމިޝަނުގެ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު  .1
އޮނިގަނޑު" އަށް ޢަމަލު ނުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ  ދާއިރާގެ މަގާމުތަކުގެ  އިދާރީ " ސަރވިސްގެ 

އޮނިގަނޑުތައް )މިސާލު: ލޯޔަރުންގެ ނިންމާފައެވެ. އެހެންކަމުން، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޚާއްޞަ 
 "ސިވިލް  އޮނިގަނޑު( ފިޔަވައި އެހެން އޮނިގަނޑުތަކުގެ މަގާމުގެ ޝަރުޠުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނީ 

އަދި މަގާމެއްގެ ވަޒީފާބަޔާނުގައި  އެވެ." (ވަނަ އިސްލާޙު  3)ޝަރުޠު  އަސާސީ  މަގާމުތަކުގެ  ސަރވިސްގެ 
އެ މަގާމެއްގެ ރޭންކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަސާސީ ޝަރުތުތަކާ  ހިމެނޭ މަސައްކަތްތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް 
 ބޭނުންވާ  އަދި  ތަމްރީނު  ،ތަޖުރިބާއާއި ،ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ތަޢާރަޒު ނުވާނެގޮތުގެމަތިން މަގާމަށް 

ދާއިރާތައް ހިމަނަން ބޭނުންވާނަމަ އިޢުލާނުގައި ހިމަނައިގެން އެފަދަ  ސިފަތަކުގެ  އްޞަ ޚާ  އެހެނިހެން 
މަގާމަށް ، ގެނެވިދާނެކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ. މި ދެންނެވުނު ފަދަ ބަދަލެއް ޝަރުޠަށް ގެންނަންވާނީ  ބަދަލެއް 

 މަޝްވަރާގެ  ކޮމިޓީގެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެންޑް  މެނޭޖްމަންޓް  ރިސޯސް  އިޢުލާން ކުރުމުގެކުރިން، ހިއުމަން 
 ހުށަހަޅަންވާނީ  ކޮމިޝަނަށް  ހަމަޖެއްސުމަށް  މުވައްޒަފަކު  ދުރާލައި ނިންމައިގެންނެވެ. އަދި މަގާމަށް  މަތިން 

 .ނިންމުންތަކުގެ ތަފްޞީލާއި މަޤާމަށް ޝަރުޠު ހަމަކުރިގޮތުގެ ތަފްޞީލުވެސް ހިމެނޭގޮތަށެވެ 
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ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާގެ އެވަނީ  ލް ކުރެވިފައިޞީ މި ފޮތުގައި ހިމެނޭ ތާވަލްތަކުގައި ތަފް .2
ނޑު  ދަށްވެގެން ކޮންމެ ރޭންކަކަށްވެސް ހަމަވާންޖެހޭ އަސާސީ   ގައި ހިމެނޭ ރޭންކުތަކުގެ ތެރެއިނ1ްއޮނިގަ

އެ އް ހަމަވާ މުވައްޒަފުންނަށް ޠެޝަރުޠެވެ. މިގޮތަށް އޮތުމުން އަސާސީ ޝަރުޠަކަށްވުރެ މަތީ ޝަރު
  ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ބަންދުވީއެއް ނޫނެވެ. މަގާމަކަށް

އެކުލަވާލެވިފައިވާނީ މަގާމުގެ މަސައްކަތަށް ތައް ޝަރުޠު އަސާސީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގެ  .3
ޚާއްޞަ  ކުރެވިގެންނެވެ. ޔަތް ޢާރި ތަމްރީން އަދި އެހެނިހެން ސިފަތަކަށް  ބޭނުންވާ އަސާސީ ތަޢުލީމާއި

އަދި ސިފަތަކުގެ ތަފްޞީލް ހިމެނިގެންވާނީ ވަކިވަކި ދާއިރާތަކުގެ  ތަޖުރިބާތަމްރީނާއި، 
ނޑުތަކުގައެވެ.  ނޑައެޅިފައިވާ ވަކިވަކި ދާމި ގޮތުން އޮނިގަ ނޑުގައި ޝަރުޠު ކަ އިރާތަކުގެ އޮނިގަ

 މަގާމުތަކަށް ބޭނުންކުރާނީ އެ ޝަރުޠުތަކެވެ.
ނޑައެޅުމުގަޢިހުރިހާ މަގާމެއްވެސް ދަރަޖަ ކުރުމަށާއި މުސާރައާއި  ސިވިލް ސަރވިސްގެ .4 އި ނާޔަތްތައް ކަ

ނޑެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ ކުރެވޭ މަގާމުތަކުގެ  ރާތަކަށް ޚާއްޞަވަކިވަކި ދާއިމި ޝަރުޠުތަކެވެ.  މިންގަ
ނޑައަޅައި ދާއިރާތަކަށް ޚާއްޞަ އޮނިގަނޑުތައް ދާއިރާތަކާ ގުޅިގެން ވަކިން އެކުލަވާލައި  ޝަރުޠުތައް ކަ

 އާންމު ކުރެވޭނެއެވެ.
 ޝަރުޠު މަތީ ރޭންކުގެ  ،ށް ދިއުމަށް ބޭނުންވާ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިކަ މަތީ ރޭންކަ  ފެއް މުވައްޒަ  .5

ހަމަވިކަމުގައިވިޔަސް އެ ރޭންކަށް އޭނާގެ މަގާމު ބަދަލެއް ނުވާނެއެވެ. އެބައި ހިމަނާފައި އެވަނީ 
 ދިނުމަށެވެ. ވީމާ، މި ކަން އަންގައި  ވާ ހަމަވެފައި  ޝަރުޠު  ރޭންކަށް  ހަމައެކަނި ޖެހިގެން އޮތް މަތީ 

މަގާމެއް  ކުރިމަތިލެވޭނީ އެ މަގާމަކަށް  ހަމަވިކަމުގައި ވިޔަސް، އެ  ޝަރުޠު ހާލަތުގައި މަގާމަކަށް 
  ހުސްވުމުންނެވެ.

ކުރެވޭނީ، ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ބޭނުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠުތައް  .6
ކުރުމަށާއި، އިންސާފާއެކު މަގާމުތައް  ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާތަކުގެ މަގާމުތައް ހަމަޖެއްސުމުގައި ހަމަހަމަ

ވިޔަސް ކޮންމެ ސަރަޙައްދެއްގައި ވިޔަސް އަދި ކޮންމެ ފަންތިއެއްގައި  ކޮންމެ ދާއިރާއެއްގައި މަށާއިއެތުރު
ސިވިލް ސަރވިސްގެ   މަށެވެ.މަގާމުތައް ހަމަޖެއްސު ގޮތަށް ނޯންނާނެވިޔަސް ތަފާތު ކުރުމެއް 

ނޑައެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ ތަމަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު މަގާމުގެ މަސައްކަތާއި ޒިންމާ އެއްހަމަ އް ކަ
ކުރުމާއި މަގާމުގެ  ކުރުމާއި، ބަދަލު އްޔަންޢަސިވިލް ސަރވިސްގެ ދާއިރާތަކަށް މުވައްޒަފުން  މަށާއިކުރު

                                                           
1
ނޑު މި ފޮތުގެ ަޖދުވަލު   ގައި އަމަލުކުަރްނފަށާފައިވާ ސިވިލް ަސރިވްސގެ ވަޒީާފެގ އޮނިަގނޑު  2009ފެބްރުައރީ  1   ގައި އެަވނީެއވެ(.  2)އޮނިގަ
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ISO REF: CSC-PD117 -V01-R00 

ކުރިއެރުން ލިބުމަށާއި އަދި މަގާމާއި ގުޅިގެން މުވައްޒަފުންނަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތައް ދާއިރާތަކާއި ދަރަޖަތައް 
 މެވެ.ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި އެއްހަމައަކުން ކުރު

ފެންވަރުތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ކުރެވިފައިވާ ސަނަދުތަކުގެ  ތެރޭގައި ބަޔާން  ތަކުގެ ޝަރުޠުސީ އަސާ .7
މޯލްޑިވްސް ވަމުން ގެންދަވާ ފެންވަރުތަކެވެ. ކުރައް މިހާރުވެސް ބޭނުން ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން
ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގައި ކުރައްވާފައިވާ ދިވެހި އާންމު ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން

އަދި ގައި އެވަނީއެވެ.  1ޖަދުވަލު ހިމެނޭ ދަރަޖަތަކާއި، އެ ދަރަޖަތަކުގައި ހިމެނޭ ސަނަދުތައް މި ފޮތުގެ 
ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ 

 ނުވި ވެސް )އެކްރެޑިޓްކޮށްފައި އް ކޯސްތައް ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާ ސެޓްފިކެޓްތަ އިންސްޓިޓުޓް އިން ހިންގާ 
އަދި  ކުރުމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.ނަމަވެސް( ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ފުރިހަމަ 

 މިކަން އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
އްޒަފުން ވަކޮށް މުލާނުޢު ކޮށް އިއާންމު ރޭޑަކަށް ނިސްބަތްވާ ގޮތަށް ހުރި ރޭންކްތަކުން މަތީރޭންކަށް ދެ ގް .8

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި، ކޮމިޝަނުގެ  ދަށު ރޭންކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ،އްޖެ ހާލަތެއްގައި، އެމަގާމެއްނުލިބި
އެގޮތަށް  އަދިގެންދެވޭނެއެވެ.  ކުރިޔަށްއްޒަފުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވައަލުން މުހުއްދަ ލިބުމުން، 
 ދިނުމުންނެވެ.  ކުރެވޭނީ ބަދަލު ކުރަންޖެހޭ މަގާމު ކޮމިޝަނުން ބަދަލުކޮށް ބަދަލުކޮށް އިޢުލާނު 

މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި ވަކި މުއްދަތަކަށް މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިގެން މަގާމުތަކަށް  .9
ޠުތަކުގައި ބެލެވޭނީ އެ މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި ލިބިފައިވާ ގޮތަށް ހުރި ޝަރު ވާދަކުރެވޭ

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށެވެ. އެގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސް ފިޔަވައި ދައުލަތުގެ އެހެން މަގާމުތަކުގައި 
މަގާމުގެ  ގައި މަސައްކަތްކޮށް ލިބިފައިވާނުލިބިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށާއި އަމިއްލަ ތަންތަ 

 .މަސައްކަތާ ގުޅޭ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާއަށް ބެލެވޭނެއެވެ
ންސް އެއް ބޭނުންވާ ފަދަ މަގާމެއް )މިސާލު: ޑްރައިވަރ( ނަމަ އެކަން އްސަ ހުއްދައެއް ނުވަތަ ލައިސަ ޚާ  .10

  އަސާސީ ޝަރުޠުގެ އިތުރުން އިޢުލާނުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.
ނުވަތަ އެ  ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް އެ މަގާމެއް ޝަރުޠު ހަމަނުވި އަސާސީ މަގާމެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  .11

ފަރާތްތައް ޝަރުޠުހަމަވާ ކަމުގައި މުންދާ އުޅެ  ގައި އެއްފެންވަރުގެ މަގާމެއް  މަގާމަކާ މަތީ  ށްވުރެ ކަ މަގާމަ 
 ބެލެވޭނެއެވެ.

ނޑައެޅިފައިވާ  ށްސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކަ .12 ވެސް އެއް ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެއަސާސީ ކަ
  މަގާމަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ.  ހަމަވުމުން އެ ޝަރުޠެއް
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ISO REF: CSC-PD117 -V01-R00 

 (1ސަޕޯޓް ސަރވިސް )އެސް.އެސް 
 

 ކްލެސިފިކޭޝަން ރޭންކް ސިވިލް ސަރވިސް ގްރޭޑް 

 1ސަޕޯޓް ސްޓާފް ގްރޭޑް  1އެސް.އެސް  1

 އަސާސީ ޝަރުޠު 

 .ގާބިލްކަން ލިބިފައިވުންހުނަރު/މަސައްކަތް ކުރުމުގެ  ގެމަގާމުލިޔަންކިޔަން ދަތުމާއެކު  .1
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ISO REF: CSC-PD117 -V01-R00 

 (2ސަޕޯޓް ސަރވިސް )އެސް.އެސް 
 

 ކްލެސިފިކޭޝަން ރޭންކް ސިވިލް ސަރވިސް ގްރޭޑް 

 2ސަޕޯޓް ސްޓާފް ގްރޭޑް  2އެސް.އެސް  2

 އަސާސީ ޝަރުޠު 

 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިުވން. 2ދާއިރާއެއްގައި  ތާ ގުޅޭމަސައްކަ ގެމަގާމު .1

 ނުވަތަ 

 މަގާމަށް ބޭނުންވާ ތަމްީރނެއް/ލައިސަންސެއް/ހުއްދައެއް/ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން. .2

 

 ނޯޓު:

ނޑު ފެށޭ ރެންކަކީ ތަކު މަގާމު ޝަރުޠުތަކުގެ އިތުރަށް ތިރީގައި މިވާ  މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަމުގައިވާނަމަ،  2އެސް.އެސް ގެ އޮނިގަ
 ޝަރުޠު ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.

 

ލިޔަންކިޔަން ދަތުމާއިއެކު، މަގާމުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކުރަން އެނގުމާއި، އެ މަސައްކަތް ކުރެވެފަދަ ސިއްޚަތެއްގައި ހުރި *  
 މީހެއްކަމުގައި ވުން.

 



|  )ތިންވަނަ އިސްލާޙް( 2015މޭ  1 – ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު |  

 

 | 25 ގެ  7   ސަފްހާ| 

 
ISO REF: CSC-PD117 -V01-R00 

 

 

 (3ސަޕޯޓް ސަރވިސް )އެސް.އެސް 
 

 ކްލެސިފިކޭޝަން ރޭންކް ސަރވިސް ގްރޭޑް ސިވިލް 

 3ސަޕޯޓް ސްޓާފް ގްރޭޑް  3އެސް.އެސް  3

 އަސާސީ ޝަރުޠު 

މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ  ،މާއެކުވު މަގާމަށް ބޭނުންވާ ތަމްީރނެއް/ލައިސަންސެއް/ހުއްދައެއް/ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައި .1
 ލިބިފައިުވން.އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ  2ދާއިރާއެއްގައި 

 ނުވަތަ 

ނޑުގެ ލެވެލް  ތާ ގުޅޭމަސައްކަ ގެމަގާމު .2 ގެ ސަނަދެްއ  1ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
 .ހާސިލްކޮށްފައިވުން

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



|  )ތިންވަނަ އިސްލާޙް( 2015މޭ  1 – ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު |  

 

 | 25 ގެ  8   ސަފްހާ| 

 
ISO REF: CSC-PD117 -V01-R00 

 (4ސަޕޯޓް ސަރވިސް )އެސް.އެސް 
 

 ކްލެސިފިކޭޝަން ރޭންކް ސިވިލް ސަރވިސް ގްރޭޑް 

 4ސަޕޯޓް ސްޓާފް ގްރޭޑް  4އެސް.އެސް  4

 އަސާސީ ޝަރުޠު 

ނޑުގެ ލެވެލް  ތާ ގުޅޭ މަސައްކަ ގެމަގާމު .1 ގެ ސަނަދެއް  1ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. 2ދާއިރާއެއްގައި  މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ ،ވުމާއެކު ހާސިލްކޮށްފައި

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



|  )ތިންވަނަ އިސްލާޙް( 2015މޭ  1 – ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު |  

 

 | 25 ގެ  9   ސަފްހާ| 

 
ISO REF: CSC-PD117 -V01-R00 

 (5ސަޕޯޓް ސަރވިސް )އެސް.އެސް 
 

 ކްލެސިފިކޭޝަން ރޭންކް ސިވިލް ސަރވިސް ގްރޭޑް 

 5ސަޕޯޓް ސްޓާފް ގްރޭޑް  5އެސް.އެސް  5

 އަސާސީ ޝަރުޠު 

ނޑުގެ ލެވެލް ދާއިރާއަކުން  ތާ ގުޅޭ މަސައްކަ ގެމަގާމު .1 ގެ ސަނަދެއް  1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. 4ދާއިރާއެއްގައި  މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ ،ވުމާއެކު ހާސިލްކޮށްފައި

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



|  )ތިންވަނަ އިސްލާޙް( 2015މޭ  1 – ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު |  

 

 | 25 ގެ 10   ސަފްހާ| 

 
ISO REF: CSC-PD117 -V01-R00 

 (1ޖީ.އެސް ) އޮފިސަރސަޕޯޓް 
 

 ކްލެސިފިކޭޝަން ރޭންކް ސިވިލް ސަރވިސް ގްރޭޑް 

 1އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  1ޖީ.އެސް  6

 އަސާސީ ޝަރުޠު 

ނޑުގެ ލެވެލް  މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ  .1 ގެ ސަނަދެއް  2ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
 ހާސިލްކޮށްފައިވުން. 

 ނުވަތަ 

 ސާނަވީ ތައުލީމު ފުރިހަމަކޮށްފަިއވުން.  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



|  )ތިންވަނަ އިސްލާޙް( 2015މޭ  1 – ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު |  

 

 | 25 ގެ 11   ސަފްހާ| 

 
ISO REF: CSC-PD117 -V01-R00 

 (2ސަޕޯޓް އޮފިސަރ )ޖީ.އެސް 
 

 ކްލެސިފިކޭޝަން ރޭންކް ސިވިލް ސަރވިސް ގްރޭޑް 

 2އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  2ޖީ.އެސް  7

 އަސާސީ ޝަރުޠު 

ނޑުގެ ލެވެލް  މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ  .1 ގެ ސަނަދެއް  3ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
 ހާސިލްކޮށްފައިވުން.

 ނުވަތަ 

ތަޖުރިބާ  ގެ އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު 2ސާނަވީ ތައުލީމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި  .2
  ލިބިފައިވުން.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



|  )ތިންވަނަ އިސްލާޙް( 2015މޭ  1 – ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު |  

 

 | 25 ގެ 12   ސަފްހާ| 

 
ISO REF: CSC-PD117 -V01-R00 

 (3ސަޕޯޓް އޮފިސަރ )ޖީ.އެސް 
 

 ކްލެސިފިކޭޝަން ރޭންކް ސިވިލް ސަރވިސް ގްރޭޑް 

 1އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  / 1އޮފިސަރ ގްރޭޑް  3ޖީ.އެސް  8

 އަސާސީ ޝަރުޠު 

ނޑުގެ ލެވެލް ދާއިރާއަކުން  މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ  .1 ގެ ސަނަދެއް  3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
  .އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން 2ދާއިރާއެއްގައި  މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެމާއެކު، ވު ހާސިލްކޮށްފައި

 ނުވަތަ 

އޭގެ އިތުުރން ސެކެންޑަރީ ސްކޫލް ވުމާއެކު،  މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ގްރޭޑް ލިބިފައި 2ސާނަވީ އިމްތިޙާނަކުން  .2
  އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން. ސެޓްފިކެޓް

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



|  )ތިންވަނަ އިސްލާޙް( 2015މޭ  1 – ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު |  

 

 | 25 ގެ 13   ސަފްހާ| 

 
ISO REF: CSC-PD117 -V01-R00 

 (4ސަޕޯޓް އޮފިސަރ )ޖީ.އެސް 
 

 ކްލެސިފިކޭޝަން ރޭންކް ސިވިލް ސަރވިސް ގްރޭޑް 

 2އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  / 2އޮފިސަރ ގްރޭޑް  4ޖީ.އެސް  9

 އަސާސީ ޝަރުޠު 

ނޑުގެ ލެވެލް ދާއިރާއަކުން  މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ  .1 ގެ ސަނަދެއް  4ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
  ކޮށްފައިވުން.ހާސިލު

 ނުވަތަ 

އޭގެ އިތުުރން ހަޔަރ ސެކެންޑަރީ ވުމާއެކު،  މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'އީ' ގްރޭޑް ލިބިފައި 2މަތީ ސާނަވީ އިމްތިޙާނަކުން  .2
  މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން. އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މި ސެޓްފިކެޓްސްކޫލް 

 ނުވަތަ 

 އޭގެ އިތުރުން ސެކެންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް ، މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ގްރޭޑް ލިބިފައި 2ސާނަވީ އިމްތިޙާނަކުން  .3
 2ދާއިރާއެއްގައި  މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ ވުމާއެކު، ލިބިފައި އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް 

 .އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



|  )ތިންވަނަ އިސްލާޙް( 2015މޭ  1 – ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު |  

 

 | 25 ގެ 14   ސަފްހާ| 

 
ISO REF: CSC-PD117 -V01-R00 

 (1ސަޕޯޓް އޮފިސަރ )އެމް.އެސް 
 

 ކްލެސިފިކޭޝަން ރޭންކް ސިވިލް ސަރވިސް ގްރޭޑް 

 1ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް /1ސީނިއަރ އޮފިސަރ ގްރޭޑް  1އެމް.އެސް  10

 އަސާސީ ޝަރުޠު 

ނޑުގެ ލެވެލް މަގާމު މަސައްކަތާ ގުޅޭ  .1 ގެ ސަނަދެއް  4ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
  .އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން 2ދާއިރާއެއްގައި  މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ ،ހާސިލްކޮށްފައި ވުމާއެކު

 ވަތަ ނު

ެގ  5ދާއިރާއަކުން ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިަގނޑުގެ ލެވެލް މަގާމު މަސައްކަތާ ގުޅޭ  .2
 ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން.

 ނުވަތަ 

ނޑުގެ ލެވެލް މަގާމު މަސައްކަތާ ގުޅޭ  .3 ގެ ސަނަދެއް  4ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
  ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން. 4އެހެން ދާއިރާއަކުން ލެވެލް ގުޅުންހުރި މާއެކު، ވު ހާސިލްކޮށްފައި

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



|  )ތިންވަނަ އިސްލާޙް( 2015މޭ  1 – ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު |  

 

 | 25 ގެ 15   ސަފްހާ| 

 
ISO REF: CSC-PD117 -V01-R00 

 (2ސަޕޯޓް އޮފިސަރ )އެމް.އެސް 
 

 ކްލެސިފިކޭޝަން ރޭންކް ގްރޭޑް  ސިވިލް ސަރވިސް

 2ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  / 2ސީނިއަރ އޮފިސަރ ގްރޭޑް  2އެމް.އެސް  11

 އަސާސީ ޝަރުޠު 

ނޑުގެ ލެވެލް މަގާމު މަސައްކަތާ ގުޅޭ  .1 ގެ ސަނަދެއް  4ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
  .އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން 4ދާއިރާއެއްގައި  މަސައްކަތުގެމަގާމުގެ  ،ހާސިލްކޮށްފައި ވުމާއެކު

 ނުވަތަ 

ނޑުގެ ލެވެލް މަގާމު މަސައްކަތާ ގުޅޭ  .2 ގެ ސަނަދެއް  5ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. 2ދާއިރާއެއްގައި  މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ ،ހާސިލްކޮށްފައި ވުމާއެކު

 ނުވަތަ 

ނޑުގެ ލެވެލް މަގާމު މަސައްކަތާ ގުޅޭ  .3 ގެ ސަނަދެއް  6ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
 ހާސިލްކޮށްފައިވުން.

 ނުވަތަ 

ނޑުގެ ލެވެލް ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުމަގާމު މަސައްކަތާ ގުޅޭ  .4 ގެ ސަނަދެއް  4ތަކުގެ އޮނިގަ
  ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން. 5މާއެކު، ގުޅުންހުރި އެހެން ދާއިރާއަކުން ލެވެލް ވު ހާސިލްކޮށްފައި

 

 

 

 

 

 

 

 

 



|  )ތިންވަނަ އިސްލާޙް( 2015މޭ  1 – ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު |  

 

 | 25 ގެ 16   ސަފްހާ| 

 
ISO REF: CSC-PD117 -V01-R00 

 (3މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސް )އެމް.އެސް 
 

 ކްލެސިފިކޭޝަން ރޭންކް ސިވިލް ސަރވިސް ގްރޭޑް 

 1ސީނިއަރ ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް / އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  3އެމް.އެސް  12

 އަސާސީ ޝަރުޠު 

ނޑުގެ ލެވެލް މަގާމު މަސައްކަތާ ގުޅޭ  .1 ގެ ސަނަދެއް  4ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
 .އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން 6ދާއިރާއެއްގައި  މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ ،ހާސިލްކޮށްފައި ވުމާއެކު

 ނުވަތަ 

ނޑުގެ ލެވެލް މަގާމު މަސައްކަތާ ގުޅޭ  .2 ސަނަދެއް  ގެ 5ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
  .އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން 4ދާއިރާއެއްގައި  މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ ،އެކުހާސިލްކޮށްފައި ވުމާ

 ނުވަތަ 

ނޑުގެ ލެވެލް މަގާމު މަސައްކަތާ ގުޅޭ  .3 ގެ ސަނަދެއް  6ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
   .ގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުންއަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު 2ދާއިރާއެއްގައި  މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ ،ހާސިލްކޮށްފައި ވުމާއިއެކު

 ނުވަތަ 

ނޑުގެ ލެވެލް މަގާމު މަސައްކަތާ ގުޅޭ  .4 ގެ ސަނަދެއް  4ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން. 6މާއެކު، ގުޅުންހުރި އެހެން ދާއިރާއަކުން ލެވެލް ވު ހާސިލްކޮށްފައި

 

 

 

 

 

 

 

 

 



|  )ތިންވަނަ އިސްލާޙް( 2015މޭ  1 – ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު |  

 

 | 25 ގެ 17   ސަފްހާ| 

 
ISO REF: CSC-PD117 -V01-R00 

 (4މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސް )އެމް.އެސް 
 

 ކްލެސިފިކޭޝަން ރޭންކް ސިވިލް ސަރވިސް ގްރޭޑް 

 2ސީނިއަރ ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  / ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ 4އެމް.އެސް  13

 އަސާސީ ޝަރުޠު 

  ެނޑުގ ހުއްޓާލުމަށް ކޮމިޝަުނން ނިންމަވާފައިވާތީ، މި މި ރޭންކަށް މީހުން ނެގުން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އޮނިގަ
ނޑައެޅިފައި ނުވެއެވެ.  މަގާމަށް ޝަރުތު ކަ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



|  )ތިންވަނަ އިސްލާޙް( 2015މޭ  1 – ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު |  

 

 | 25 ގެ 18   ސަފްހާ| 

 
ISO REF: CSC-PD117 -V01-R00 

 (1އީ.އެކްސް މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސް )
 

 ކްލެސިފިކޭޝަން ރޭންކް ސިވިލް ސަރވިސް ގްރޭޑް 

 މެނޭޖަރ  އެގްޒެކެޓިވް// ޑިރެކްޓަރ  1އީ.އެކްސް  14

 އަސާސީ ޝަރުޠު 

ނޑުގެ ލެވެލް މަގާމު މަސައްކަތާ ގުޅޭ  .1 ގެ ސަނަދެއް  5ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
 ،ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ގެއަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު 6ދާއިރާއެއްގައި  މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެވުމާއެކު،  ހާސިލްކޮށްފައި

 ނުވަތަ 

ނޑުގެ ލެވެލް މަގާމު މަސައްކަތާ ގުޅޭ  .2 ގެ ސަނަދެއް  6ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
 ،ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ގެއަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު 4ދާއިރާއެއްގައި  މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެވުމާއެކު،  ހާސިލްކޮށްފައި

 ނުވަތަ 

ނޑުގެ ލެވެލް ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގަމަގާމު މަސައްކަތާ ގުޅޭ  .3 ގެ ސަނަދެއް  7އުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
 ،ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ގެއަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު 2މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ އެއްގައި ވުމާއެކު،  ހާސިލްކޮށްފައި

 

 

 

 

 

 
  



|  )ތިންވަނަ އިސްލާޙް( 2015މޭ  1 – ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު |  

 

 | 25 ގެ 19   ސަފްހާ| 

 
ISO REF: CSC-PD117 -V01-R00 

 (2މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސް )އީ.އެކްސް 
 

 ކްލެސިފިކޭޝަން ރޭންކް ސިވިލް ސަރވިސް ގްރޭޑް 

 މެޭނޖަރ  / އެގްޒެކެޓިވް / ޑިރެކްޓަރ 2އީ.އެކްސް  15

 އަސާސީ ޝަރުޠު 

  ެނޑުގ މި ރޭންކަށް މީހުން ނެގުން ހުއްޓާލުމަށް ކޮމިޝަުނން ނިންމަވާފައިވާތީ، މި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އޮނިގަ
ނޑައެޅިފައި ނުވެއެވެ.  މަގާމަށް ޝަރުތު ކަ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



|  )ތިންވަނަ އިސްލާޙް( 2015މޭ  1 – ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު |  

 

 | 25 ގެ 20   ސަފްހާ| 

 
ISO REF: CSC-PD117 -V01-R00 

 (3ސިވިލް ސަރވިސް )އީ.އެކްސް  ސީނިއަރ
 

 ކްލެސިފިކޭޝަން ރޭންކް ސިވިލް ސަރވިސް ގްރޭޑް 

 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  3އީ.އެކްސް  16

 އަސާސީ ޝަރުޠު 

ނޑުގެ ލެވެލް މަގާމު މަސައްކަތާ ގުޅޭ  .1 ގެ ސަނަދެއް  5ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
 ،އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން 8ދާއިރާއެއްގައި  މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެހާސިލްކޮށްފައި ވުމާއެކު، 

 ނުވަތަ 

ނޑުގެ ލެވެލް ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމަގާމު މަސައްކަތާ ގުޅޭ  .2 ގެ ސަނަދެއް  6މީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
 ،އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން 6ދާއިރާއެއްގައި  މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެހާސިލްކޮށްފައި ވުމާއެކު، 

 ނުވަތަ 

ނޑުގެ ލެމަގާމު މަސައްކަތާ ގުޅޭ  .3 ގެ ސަނަދެއް  7ވެލް ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
 ،އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން 3ދާއިރާއެއްގައި  މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެހާސިލްކޮށްފައި ވުމާއެކު، 

 ނުވަތަ 

ނޑުގެ ލެވެލް މަގާމު މަސައްކަތާ ގުޅޭ  .4 ގެ ސަނަދެއް  8ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
 އިވުން.ހާސިލްކޮށްފަ

 

 

 

 
  



|  )ތިންވަނަ އިސްލާޙް( 2015މޭ  1 – ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު |  

 

 | 25 ގެ 21   ސަފްހާ| 

 
ISO REF: CSC-PD117 -V01-R00 

 (4ސީނިއަރ ސިވިލް ސަރވިސް )އީ.އެކްސް 
 

 ކްލެސިފިކޭޝަން ރޭންކް ސިވިލް ސަރވިސް ގްރޭޑް 

 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  4އީ.އެކްސް  17

 އަސާސީ ޝަރުޠު 

  ެނޑުގ ނިންމަވާފައިވާތީ، މި މި ރޭންކަށް މީހުން ނެގުން ހުއްޓާލުމަށް ކޮމިޝަުނން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އޮނިގަ
ނޑައެޅިފައި ނުވެއެވެ.  މަގާމަށް ޝަރުތު ކަ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



|  )ތިންވަނަ އިސްލާޙް( 2015މޭ  1 – ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު |  

 

 | 25 ގެ 22   ސަފްހާ| 

 
ISO REF: CSC-PD117 -V01-R00 

 (5ސީނިއަރ ސިވިލް ސަރވިސް )އީ.އެކްސް 
 

 ކްލެސިފިކޭޝަން ރޭންކް ސިވިލް ސަރވިސް ގްރޭޑް 

 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް 5އީ.އެކްސް  18

 އަސާސީ ޝަރުޠު 

ނޑުގެ ލެވެލް މަގާމު މަސައްކަތާ ގުޅޭ  .1 ގެ ސަނަދެއް  7ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
 ،އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން 4ދާއިރާއެއްގައި  މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެހާސިލްކޮށްފައި ވުމާއެކު، 

 ނުވަތަ 

ނޑުގެ ލެވެލް ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމަގާމު މަސައްކަތާ ގުޅޭ  .2 ގެ ސަނަދެއް  8މީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
 ،އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން 2ދާއިރާއެއްގައި  މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެހާސިލްކޮށްފައި ވުމާއެކު، 

 ނުވަތަ 

ނޑުގެ ލެމަގާމު މަސައްކަތާ ގުޅޭ  .3 ގެ ސަނަދެއް  9ވެލް ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
 ހާސިލްކޮށްފައިވުން.

 

 
  



|  )ތިންވަނަ އިސްލާޙް( 2015މޭ  1 – ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު |  

 

 | 25 ގެ 23   ސަފްހާ| 

 
ISO REF: CSC-PD117 -V01-R00 

 (6ސީނިއަރ ސިވިލް ސަރވިސް )އީ.އެކްސް 
 

 ކްލެސިފިކޭޝަން ރޭންކް ސިވިލް ސަރވިސް ގްރޭޑް 

 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް 6އީ.އެކްސް  19

 އަސާސީ ޝަރުޠު 

  ެނޑުގ ކޮމިޝަުނން ނިންމަވާފައިވާތީ، މި މި ރޭންކަށް މީހުން ނެގުން ހުއްޓާލުމަށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އޮނިގަ
ނޑައެޅިފައި ނުވެއެވެ.  މަގާމަށް ޝަރުތު ކަ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



|  )ތިންވަނަ އިސްލާޙް( 2015މޭ  1 – ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު |  

 

 | 25 ގެ 24   ސަފްހާ| 

 
ISO REF: CSC-PD117 -V01-R00 

ފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ކުރައްވާ  އާންމު ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން : މޯލްޑިވްސް 1ޖަދުވަލު 
ނޑު   އޮނިގަ
 

 ސަނަދުތަކުގެ ނަން  ލެވެލް 

10 
ރ ޑޮކްޓޯރަލް ިޑގްރީ/ހަޔަރ ޕްޮރފެޝަނަލް ސެޓްފިކެޓް/ހަޔަ 

 ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިޕްލޮމާ 

9 
މާސްޓަރސް ޑިގްރީ/އެްޑވާްނސްޑް ޕްރޮފެޝަނަލް  

 ސެޓްފިކެޓް/ެއޑްވާންްސޑް ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިޕްލޮމާ

8 
ޖުއޭޓް ޕޯސްްޓގްރެޖުއޭޓް ސެޓްފިކެޓް/ގްރެުޖއޭޓް/ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް/ގްރެ 

 ޑިޕްލޮމާ/ބެޗެލަރސް ިޑގްރީ ިވތް އޮނަރސް

  ބެޗެލަރސް ިޑގްރީ/ޕްރޮފެޝަނަލް ސެޓްފިކެޓް/ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިޕްލޮމާ 7

6 
ްސޑް ޑިޕްލޮމާ/އެސޯިސޭއޓް ންޕްރޮފެޝަނަލް ސެޓްފިކެޓް/ެއޑްވާ 

 ޑިގްރީ/ަފއުންޑޭޝަން ިޑގްރީ 

 ޑިޕްލޮމާ 5

 4ސެޓްފިކެޓް  4

 3ސެޓްފިކެޓް  3

 2ސެޓްފިކެޓް  2

 1ސެޓްފިކެޓް  1

 



 

   

|  25ގެ  25 ސަފްހާ|   

 އޮނިގަނޑު ޢާއްމު ގައި އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާގެ  2009ފެބްރުއަރީ  1: 2ދުވަލު ޖަ 
 

ނޑަ 1ފެބްރުއަރީ  2009މިއީ  ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ.  31ށް އަމަލުކުރަން ފެށުނުއިރު މުސާރަ ޕޮއިންޓަކަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ފާސްކުރެވުނު އަސާސީ އޮނިގަނޑެވެ. އެ ތާރީޚުގައި މި އޮނިގަ
ނޑައަޅާފައިވާ ސަރސަރވިސް އެލަވަންސްގެ ގޮ ނޑުގައި ހިމަނާފައިވާ ޢަދަދުތަކަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އާންމު އަދި ބައެއް ފަންނީ މަގާމުތަކަށް ކަ ވިސް އެލަވަންސްގެ ޢަދަދެވެ. ސިވިލް ސަރވިސްގެ ބައެއް ޕްރޮފެޝަނަލް މަގާމުތަކުގެ ތުގައި މި އޮނިގަ
 ދެވެއެވެ.  ރުފިޔާ 3500ރުފިޔާ އަދި  2500ސަރވިސް އެލަވަންސް އަށް 

 

ސިވިލް 
ސަރވިސް 

 ގްރޭޑް 
 ރޭންކް  ކްލެސިފިކޭަޝން  މަގާުމގެ ފަންތި 

 ޖޮބް ސަިިޒް
 ޕޮއިްނޓް 

އަސާސީ މުސާރަ )މުސާަރ 
ޕޮއިްނޓަަކށް 

ނަޑއަޅާަފއިާވ  ރ. ގެ 31ކަ
 ރޭޓުްނ(

ސަރވިސް 
 އެލަަވންސް 

 10ސްޓެޕް    1ސްޓެފް 

 ސީނިއަރ ސިވިްލ ސަރވިސް 
19 

 ޑިޕާޓްަމންޓް ހެޑް 
     15,760 2,000    15,560   502   6އީ.އެކްްސ  ޑިރެކްޓަރ ޖެެނރަލް 

     14,090 2,000  13,890   448   5އީ.އެކްްސ  18
17 

 ޑިވިަޜން ހެޑް 
     12,600 2,000  12,400  400   4އީ.އެކްްސ  ޑިރެްކޓަރ ޖެނެރަލް ޑެޕިއުީޓ 

     11,265 2,000    11,065   357   3އީ.އެކްްސ  16
 ޑްލް ެމނޭޖްަމންްޓ ސަރވިސް މި
15 

 ސެކްަޝން ހެޑް 
 ޑިރެކްޓަރ/

 މެނޭޖަރ/ެއގްޒެެކޓިވް 
     10,090  2,000    9,890   319    2އީ.އެކްްސ 

     9,035   2,000  8,835    285    1އީ.އެކްްސ  14
13 

 ޔުިނޓް ހެޑް 
     8,075   2,000  7,875    254    4އެމް.އެސް  2ޑ.ޑިރެކްޓަރ/ސ.ޓެްކނިކަްލ އޮފިސަރ ގރ 

     7,235   2,000    7,035    227    3އެމް.އެސް  1އ.ޑިރެކްޓަރ/ސ.ެޓްކނިކަލް އޮފިސަރ ގރ  12
 ސަޕޯޓް އޮފިސަރ 

11 

 ސަޕޯޓް އޮފިސަރ

     6,495  2,000    6,295    203    2އެމް.އެސް   2/ޓެްކނިކަްލ އޮފިސަރ ގރ.2ސ. އޮފިސަރ ގރ. 
     5,810   2,000    5,610    181    1އެމް.އެސް  1/ޓެްކނިކަްލ އޮފިސަރ ގރ.1ސ. އޮފިސަރ ގރ.  10
     5,220   1,500    5,020    162    4ޖީ.އެސް  2ޮއފިސަރ ގރ./ އ. ޓެްކިނކަލް 2އޮފިސަރ ގރ.  9
     4,665   1,500    4,465    144    3ޖީ.އެސް  1/ އ. ޓެްކިނކަލް ޮއފިސަރ ގރ.1އޮފިސަރ ގރ.  8
     4,200   1,500    4,000    129    2ޖީ.އެސް  2އ. އޮފިސަރ ގރ.  7
     3,765   1,500   3,565    115    1ޖީ.އެސް  1އ. އޮފިސަރ ގރ.  6
  ޕޯޓް ސަރވިސްސަ
5 

 ސަޕޯޓް ސަރވިސް

     5,065    1,000    4,865    157    5އެސް.އެސް  5ސަޕޯޓް ސްޓާްފ ގރ. 
4އެސް.އެސް  4ސަޕޯޓް ސްޓާްފ ގރ.  4     140   4,340    1,000    4,540     
3އެސް.އެސް  3ސަޕޯޓް ސްޓާްފ ގރ.  3     125   3,875    1,000    4,075     
2އެސް.އެސް  2ސަޕޯޓް ސްޓާްފ ގރ.  2     112   3,470    1,000    3,670     
1އެސް.އެސް  1ސަޕޯޓް ސްޓާްފ ގރ.  1     100  3,100    1,000    3,300     

 

އަކާ ހަމައަށް،  10ސްޓެޕް 
ކޮންމެ ސްޓެޕަކަށް 
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