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2021 މޭ 20  

 އަސާސީ ޝަރުޠުތައްމުތަކުގެ ޤާމަ  ކައުންސިލް އޮފިސަރުންގެ 

 

 މެނޭޖަރސް ގްރޫޕުގެ ޝަރުޠުތައް  .1

 ޝަރުތު  ރޭންކް  ކްލެސިފިކޭޝަން  މަގާމުގެ ނަން 

 ސީނިއަރ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް
 / ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

 ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް
EX5 

އުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ޤަދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރޮނގަކުންލީމީ ޢުމަސައްކަތާގުޅޭ ތަމަޤާމުގެ  .1
 މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ،ލްކޮށްފައިވުމާއެކުޞިޙާއިން ފެށިެގން މަތީެގ ސަނަދެއް  9ލެވެލް 

 ފަިއވުން. ނުވަތަ،އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބި 6ދާއިރާއެއްގައި 
 

ގެ އުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުޤަދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރޮނގަކުންލީމީ ޢުމަސައްކަތާގުޅޭ ތަމަޤާމުގެ  .2
 މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެލްކޮށްފައިވުމާއެކު، ޞިޙާގެ ސަނަދެއް  8ނުވަތަ  7ލެވެލް 

 އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފަިއވުން. 8ދާއިރާއެއްގައި 

 EX1 / ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރ ޑިރެކްޓަރ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް

އުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ޤަދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރޮނގަކުންލީމީ ޢުމަސައްކަތާގުޅޭ ތަމަޤާމުގެ  .1
 މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ،ލްކޮށްފައިވުމާއެކުޞިޙާއިން ފެށިެގން މަތީެގ ސަނަދެއް  9ލެވެލް 

 ފަިއވުން. ނުވަތަ،އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބި 2ދާއިރާއެއްގައި 

 
އުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ޤަދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރޮނގަކުންލީމީ ޢުމަސައްކަތާގުޅޭ ތަމަޤާމުގެ  .2

 މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެލްކޮށްފައިވުމާއެކު، ޞިޙާގެ ސަނަދެއް  8ނުވަތަ  7ލެވެލް 
 އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފަިއވުން. 4ދާއިރާއެއްގައި 



 ކައުންސިލް އޮފިސަރުންގެ މަޤާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠުތައް
 

2 
 

2021 މޭ 02  

 

އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް 
 އެގްޒެކެޓިވް

 / އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
ސީނިއަރ ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ 

 1ގރ. 
MS3 

އުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ޤަދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރޮނގަކުންލީމީ ޢުމަސައްކަތާގުޅޭ ތަމަޤާމުގެ  .1
 އިވުން. ނުވަތަ،ލްކޮށްފަޞިޙާސަނަދެއް  އިން ފެށިގެން މަތީގެ 9ލެވެލް 

 
އުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ޤަދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރޮނގަކުންލީމީ ޢުމަސައްކަތާގުޅޭ ތަމަޤާމުގެ  .2

މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ލްކޮށްފައިވުމާއެކު، ޞިޙާސަނަދެއް ގެ  8ނުވަތަ  7ލެވެލް 
 އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފަިއވުން. 2އްގައި ދާއިރާއެ

 

 ޝަރުޠުތައް ޕްރޮފެޝަނަލްސް ގްރޫޕުގެ  .2

 ޝަރުތު  ރޭންކް  ކްލެސިފިކޭޝަން  މަގާމުގެ ނަން 

 ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ
/  2ސީނިއަރ އޮފިސަރ ގރ. 
 2ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގރ. 

MS2 
ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ އުމީ ޤަދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރޮނގަކުންލީމީ ޢުމަސައްކަތާގުޅޭ ތަމަޤާމުގެ  .1

 ލްކޮށްފައިވުން.ޞިޙާގެ ސަނަދެއް  8ނުވަތަ  7ލެވެލް 

 ކައުންސިލް އޮފިސަރ
/  1ސީނިއަރ އޮފިސަރ ގރ. 
 1ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގރ. 

MS1 
ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ އުމީ ޤަދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރޮނގަކުންލީމީ ޢުމަސައްކަތާގުޅޭ ތަމަޤާމުގެ  .1

 ލްކޮށްފައިވުން.ޞިޙާގެ ސަނަދެއް  6ނުވަތަ  5ލެވެލް  
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2021 މޭ 02  

 ޕްރޮފެޝަނަލްސް ގްރޫޕުގެ ޝަރުޠުތައްއެސޯސިއޭޓް  .3 

 ޝަރުތު  ރޭންކް  ކްލެސިފިކޭޝަން  މަގާމުގެ ނަން 

 އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ
/ އެސިސްޓެންޓް  2އޮފިސަރ ގރ. 

 2ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގރ. 
GS4 

އުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ޤަދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރޮނގަކުންލީމީ ޢުމަސައްކަތާގުޅޭ ތަމަޤާމުގެ  .1
 . ނުވަަތ،ލްކޮށްފައިވުންޙާޞިގެ ސަނަދެއް  4 ލެވެލް
 

  'އީ' ގްރޭޑްމާއްދާއިން ދަށްވެގެން 2މަތީ ސާނަވީ ނުވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރުގެ އިމްތިހާނަކުން  .2
ނުވަތަ ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް  ސްކޫލް ސެކަންޑްރީއޭގެ އިތުރުްނ ލިބިފައިވުމާއެކު، 

 ވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން.ސެޓްފިކެޓް އިމްތިހާނުގައި 'ދިވެހި' މިމާއްދާއިން ދަށް

 

 ސަޕޯރޓް ވަރކަރސް ގްރޫޕުގެ ޝަރުޠުތައްކްލެރިކަލް  .4

 ޝަރުތު  ރޭންކް  ކްލެސިފިކޭޝަން  މަގާމުގެ ނަން 

 GS3 1އޮފިސަރ ގރ.  އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

އުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ޤަދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރޮނގަކުންލީމީ ޢުމަސައްކަތާގުޅޭ ތަމަޤާމުގެ  .1
 . ނުވަަތ،ލްކޮށްފައިވުންޙާޞިގެ ސަނަދެއް  3 ލެވެލް
 

' ގްރޭްޑ ޑީމާއްދާިއން ދަށްވެގެން ' 2އެއްފެންަވރުގެ އިމްތިހާނަކުން ސާނަވީ ނުވަތަ އެއާ  .2
ނުވަތަ ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް  ސްކޫލް ސެކަންޑްރީއޭގެ އިތުރުްނ ލިބިފައިވުމާއެކު، 

 ސެޓްފިކެޓް އިމްތިހާނުގައި 'ދިވެހި' މިމާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން.

 

 



 ކައުންސިލް އޮފިސަރުންގެ މަޤާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠުތައް
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2021 މޭ 02  

 ކިއުޕޭޝަންސް ގްރޫޕުގެ ޝަރުޠުތައްއެލެމެންޓަރީ އޮ .5 

 ޝަރުތު  ރޭންކް  ކްލެސިފިކޭޝަން  މަގާމުގެ ނަން 

ކައުންސިލް ސީނިއަރ 
 އެސިސްޓެންޓް

 SS3 3ސަޕޯރޓް ސްޓާފް ގރ. 
އަހަރު ދުވަހު  12ދާއިރާއެއްގައި  މަސައްކަތުގެލިޔަން ކިޔަން އެނގުމާއެކު މަޤާމުގެ  .1

 ފަިއވުން.މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބި

 ލިޔަން ކިޔަން އެނގުން. .SS1 1 1ސަޕޯރޓް ސްޓާފް ގރ.  ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

 

ކަނޑައަޅާފައިވާ ވާނީ އެ މަޤާމުތަކަށް މި ކޮމިޝަނުން އިޢުލާންކުރުމުގައި ބޭނުންކުރަންމަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިން މި ކަރުދާހުގައި ނުހިމެނޭ މަޤާމުތަކަށް ތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ކައުންސިލް  ނޯޓު:
 ޝަރުޠުތަކެވެ.

 

-------------------------------- 


