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 ސަފްޙާ  2 ނަރުހުްނގެ ަވޒީފާގެ އޮނިަގނޑު 

 

Job Family Standards for Nursing 

ނޑު ނަރުހުންގެ  ވަޒީފާގެ އޮނިގަ

 ރަފް ޢާ ތަ 

 ފަރުދުންނަށާއި، ކިވަކިވަ ބޭނުންވާ  ޚިދުމަތް ސިއްޙީ ފަްނނީ ދާިއރާގައި ތަމްރީނުތަކަކާއިއެކު، ޚާއްސަ މަސައްކަތަކީ ނަރުހުންގެ
 ފޯރުކޮށް  ޚިދުމަތް ސިއްޙީ  ދިއަ . މެވެކުރު މަސައްކަތް ރައްކާތެރިކަމަށް ކުރިއެރުވުމާއި ސިއްޙަތު މުޖުތަމަޢުގެ އަދި ޢާއިލާތަކަށާއި،

 ހެނިެހންއެ ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ސިއްޙީ މިނިވަންަކމާއިއެކު، މަސައްކަތް ނަުރހުންގެ ބޭނުންވާ ށްޓަކައިދިނުމަ
 .ކުރުމެވެ ަކންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ ބެލެހެއްޓުމަށް އަދި ހިންގާ ،ރާވާ ފަރާތްތަކާގުޅިގެން

 ކްލެސިފިކޭޝަން 

 ޖޮބް ފެމިލީ  ޑިރެކްޓަރސް ނަރސިންގ 

Classification/Family  ްސީއެސް ކޯޑް  ފެމިލީ /ކްލެސިފިކޭޝަނ 

DIRECTORS, MANAGERS AND SENIOR 
OFFICIALS 

ރެކްޓަރސް، މެނޭޖަރސް، އެންޑް ސީނިއަރ ޑި
 އޮފިޝަލްސް 

1 

Specialised Services Directors and 
Managers 

ޝަލައިޒްޑް ސަރވިސަސް ޑައިރެކްޓަރސް ސްޕެ
 އެންޑް މެނޭޖަރސް

13 

Professional Services Managers ް134 ޕްރޮފެޝަނަލް ސަރވިސަސް މެނޭޖަރސ 
Health Services Managers  ު1342 ސަރވިސަސް މެނޭޖަރސް  ހެލްތ 

  1 ޕްރޮފެޝަނަލްސް ޖޮބް ފެމިލީ ނަރސިންގ 

Classification/Family  ްސީއެސް ކޯޑް  ފެމިލީ /ކްލެސިފިކޭޝަނ 
PROFESSIONALS  ް2 ޕްރޮފެޝަނަލްސ 
Health Professionals ު22 ޕްރޮފެޝަނަލްސް  ހެލްތ 
Nursing And Midwifery Professionals  ް222 ނަރސިންގ އެންޑް މިޑްވައިފަރީ ޕްރޮފެޝަނަލްސ 
Nursing Professionals  ް2221 ނަރސިންގ ޕްރޮފެޝަނަލްސ 

  2ޕްރޮފެޝަނަލްސް ޖޮބް ފެމިލީ ނަރސިންގ 

Classification/Family  ްސީއެސް ކޯޑް  ފެމިލީ /ކްލެސިފިކޭޝަނ 
PROFESSIONALS  ް2 ޕްރޮފެޝަނަލްސ 
Health Professionals ު22 ޕްރޮފެޝަނަލްސް  ހެލްތ 
Nursing And Midwifery Professionals  ް222 ނަރސިންގ އެންޑް މިޑްވައިފަރީ ޕްރޮފެޝަނަލްސ 
Nursing Specialists  ް2222 ނަރސިންގ ސްޕެޝަލިސްޓްސ 
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 ސަފްޙާ  3 ނަރުހުްނގެ ަވޒީފާގެ އޮނިަގނޑު 

 

  ނަރސިންގ އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެޝަނަލްސް ޖޮބް ފެމިލީ 

Classification/Family  ްސީއެސް ކޯޑް  ފެމިލީ /ކްލެސިފިކޭޝަނ 

TECHNICIANS AND ASSOCIATE 
PROFESSIONALS 

ޓެކްނީޝަންސް އެންޑް އެސޯސިއޭޓް 
 ޕްރޮފެޝަނަލްސް 

3 

Health Associate Professionals ު32 އޭޓް ޕްރޮފެޝަނަލްސް އެސޯސި ހެލްތ 

Nursing And Midwifery Associate 
Professionals 

އެސޯސިއޭޓް  ނަރސިންގ އެންޑް މިޑްވައިފަރީ
 ޕްރޮފެޝަނަލްސް 

322 

Nursing Associate Professionals  ް3221 ނަރސިންގ އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެޝަނަލްސ 

 

 ދާއިރާގެ މަގާމުތަކާ ގުޅޭ އެކްރިޑެޓް ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކޭޝަންތައް ނުވަތަ ކޯސްތައް 

 ގައި. 1ކޯސްތައް ޖަދުވަލު  ނުވަތަ ސެޓްފިކޭޝަްނތައް ތަޢުލީމީ އެކްރިޑެޓް ގުޅޭ މަގާމުތަކާ ދާއިރާގެ
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 ސަފްޙާ  4 ނަރުހުްނގެ ަވޒީފާގެ އޮނިަގނޑު 

 

 މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  / މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ވަޒީފާބަޔާން  ނަރުހުންގެ 

 .ދުމަތްދީ، އިވެލުއޭޓް ކުރުންޚިބެުނންވާ ނަރސިން ކެއަރ ރާވާ،  ބަލިމީހުްނނަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު)ހ( 

ޕްލޭން އެހެން  ގައި ނަރސިންގ ކެއަރގެއިޖްތިމާއި އަދި ނަފްސާނީ ފަރުވާދިނުމު ިޖސްމާނީ،ބަލިީމހުންނަށް ބޭނުންވާ  )ށ(
 ޕްލޭނާއެއްގޮތަށް ފަރުވާ ދިނުން. ވިލަރެސްކޮށްގެން ރާވާ އެއެކު ނާ ންޞިއްޙީ ޕްރޮފެޝަނަލު

އިްނތިޒާމްކޮށް،  ގޮތްކެއަރ ޑޮކްޓަރުންގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަްށ ދެވޭނެ ގމީހުްނނަށް ބޭނުންާވ ޯހލިސްޓިކް ނަރސިންބަލި( ނ)
 .ދުމަތްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމާއި އިވެލުއޭޓް ކުރުންރައްކާތެރިކަމާއެކު ޚިދުމަތްދީ ދެވޭ ޚި

އްޙީ ހޭލުންތެރިކަމާއި ޞިނަރުހުންަންށ އުގަންނާދިމުގެ ހަރަކާތްތަކާއި،  ،( ފަރުވާދޭ މާހަލުގައި އަދި މުޖުތަމައުގައި ހިންގާރ)
 ޞިއްޙަތު ކުރިއެރުވުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް ރޭވުމުގައާއި ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުން.

ތުން ކުރާ ސުވާލުތަކަށް ( ބަލިމީހާއާއި ބަލިމީހާގެ އާިއލާތަކުން ބަލިން ރައްކާތެރިވުމާއި، ފަރުވާކުރުމާއި ކެއަރ އާ ބެހޭގޮބ)
 ޖަވާބުދީ އޮޅުންފިލުވާ ދިނުން.

 ކުރުން.ކޮށް ވިލަރެސްދުމަތްތެރިން ސުޕަރވައިޒްޚިހެން ޞިއްޙީ ( އެހެން ނަރުހުންނާިއ، ބަލިީމހާއަށް ޕަރސަނަލް ކެއަރ ދޭ އެޅ)

މެދުވެރިކޮށް އެ  ޓްތައްކް ލިޔުންތަކާއި ރިޕޯސައެންޓިފި ،ކޮށްއިޖުރާއަތުތަކާ ބެހޭ ދިރާސާތައް  ( ނަރުސްކަމާއި ނަރުސްކަމުގެކ)
 މައުލޫމާތުތައް ފެތުރުން.

 ކުރުން. ގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައްވެފައިވާނަމަ އެމަގާމު ( ނާރސް މިޑްވައިފުންގެ ތަމްރީންއ)

ހާލަތު ބަދަލުވަމުން އަންަނ  އެ ފަރުވާއަށް ބަލިމީހާގެ ،ފަރުވާދީ އެއްގޮތަށް ޔެދީފައި ހުންނަ ޑޮކްޓަރީ ބޭހާބަލިމީހުްނނަށް ލި( ވ)
ގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންވާ ންގެންދިއުމާއި އޭނާައށް ބޭނުންވާ ހާއްސަ އެހީތެރިކަމަށް އެހެން ޞިއްޙީ ޕްރޮފެޝަނަލު ގޮތް ބަލަމުން

  .ތައްތައް ެފސިލިޓޭޓް ކޮށްދިނުންޙާލަތްތަކުގައި އެކަން

 އި ލިޔެ އަޕްޑޭޓްކުރުން.މައުލޫމާތު ރެކޯޑުކުރާ ނިޒާމުގަ ،( ބަލިމީހާގެ ޞިއްޙީ މައުލޫާމތާއި ދެވުނު ބޭސްފަރުވާގެ މައުލޫމާތުމ)

ލޭންތައް ތައްޔާރު ޕްއުމީ ޞިއްޙީ ޤަތެރޭން ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭ ރެކޯޑްތައް ބަލަހައްޓާ  ކެއަރގެގ ނަރސިން)ފ( 
 .ދިނުން ކުރުމަށް  ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ޯފރުކޮށް

 ގެ ފަރުވާ ދިނުމާއި އެހީތެރިވުން( އިމަރޖަންސީ ހާލަތްތަކުގަިއ ފުރަތަމަ އެހީދ)

މަލީ ރުވާ ދިނުމުގައި އަ( ެނޝަނަލް މެޑިކަލް އިމަރެޖންސީ ޙާލަތްތަކުގައި ބަލިމީހުްނަނށް ފުރަތަމަ އެހީ ދިނުމާއި ިއތުރު ފަތ)
 .ގޮތުން ބައިވެރިވުން
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 ސަފްޙާ  5 ނަރުހުްނގެ ަވޒީފާގެ އޮނިަގނޑު 

 

 މަސައްކަތު ދަރަޖަތަކަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް  މަގާމުތައް  ނަރސިންގ ޑިރެކްޓަރސް ގްރޫޕްގެ 

 މަގާމު އުފެއްދުމުގެ ބޭނުން  ނަން  ގެ މަގާމު 

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، 
 ނަރސިންގ

އްާދ މި މަގާމަކީ ޓަރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި ނަރސިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް ހިންގުމަށް އުފަ
ގެ މަސައްކަތްތައް މަގާމެކެވެ. މި މަގާމުގެ ބޭނުމަީކ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަިއވާ ވޯޑްތަކު

 ބެލެހެއްޓުމެވެ.

 ޑިރެކްޓަރ، ނަރސިންގ 

ޓަލުތަކުގައި ގެ ހޮސްޕި 3ގަޑިއިރު ޚިދުމަތްދޭ ގްރޭޑް  24 ހޮސްޕިޓަލް އަދި ޓަރޝަރީ މި މަގާމަކީ 
މަގާމުގެ  ހިންގުމަށް އުފައްދާ މަގާމެކެވެ. މި /ޑިވިޜަން/ ސެކްޝަން  ނަރސިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް

ސައްކަތްތައް ބެލުމުގެ ދަށުގަިއވާ ވޯޑްތަކުގެ މަ ޑިވިޜަން/ ސެކްޝަން ގެ/ބޭނުމަކީ ޑިޕާޓްމަންޓު
 ލެހެއްޓުމެވެ.ބެ

އެސިސްޓެންޓް 
 ޑިރެކްޓަރ، ނަރސިންގ

ގެ  3ައިދ  2، 1ގަޑިއިރު ޚިދުމަތްދޭ ގްރޭޑް  24 މި މަގާމަކީ ޓަރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް އަދި
ދާ މަގާމެކެވެ. ހިންގުމަށް އުފައް ޑިވިޜަން/ސެކްޝަން/ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި ނަރސިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް

ޑްތަކުގެ ބެުލމުގެ ދަށުގައިވާ ވޯސެކްޝަންގެ ޕާޓްަމންޓު/ޑިވިޜަން/މި މަގާމުގެ ބޭނުމަކީ ޑި
 މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުމެވެ.

 

 ވޯޑް މެނޭޖަރސް 

ެލކެވެ(. މި މަސްއޫލިއްޔަތު ވޯޑް މެނޭޖަރަކީ ނަރުހުންގެ މަގާމުގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ )ފަންކްޝަނަލް ޓައިޓް
 ފެށިގެްނ މަތީ ރޭންކުން 10ހަވާލުކުރެވޭނީ ނަރުހުންެގ ވަޒީާފގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ މަގާުމތަކުގެ ތެރެއިން ސީ.އެސް.

އްޔަތަކީ ނަރުހުންގެ ގާމުތަކުގައި ިތބޭ މުވައްޒަފުންނަށެވެ. އަދި ިމ ަމސްއޫލިމަމަގާމުތަކުގެ ޝަުރޠު ހަމަވެ، ރޭންކްތަކުގެ 
ސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުރެވޭ މަ ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ އަސާސީ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ އިތުރުން ހަވާލުކުރެވޭ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމުން، މި 

 އް ކަނޑައެޅިގެން ދާނެއެވެ. ތެފަރާތްތަކަށް އިތުރު އިނާޔަ

ބިލް މުވައްޒަފަކަށެވެ. އިން ކުރެވޭ އިޢުލާނަކުން، މެރިޓް އުޞޫުލން އެންެމ ޤާޔަތު ހަވާލުކުރެވޭނީ އިދާރާގެ ތެރެމި މަސްއޫލިއް
ހަވާލުކުރެވޭއިރު  ސްއޫލިއްޔަތުއަހަރުގެ މުްއދަތަކަށެވެ. މުވައްޒަފާއި މި މަ 2މި މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުރެވޭނީ އެންމެ ގިނަވެގެން 

 ވާނެއެވެ. އޮންނަންރެވިފައި ބަޔާންކުމިކަން ގައި މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމުމުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައާއި 

 :ވޯޑް މެނޭޖަރުން އައްޔަނު ކުރެވޭ ގޮތް

އިން ކުރެވޭ އިޢުލާނަކުން، މެރިޓް އުޞޫުލން އެންެމ ޤާބިލް މުވައްޒަފަކަށެވެ. ޔަތު ހަވާލުކުރެވޭނީ އިދާރާގެ ތެރެމި މަސްއޫލިއް
އަހަރުގެ މުްއދަތަކަށެވެ. މުވައްޒަފާއި މި މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުރެވޭއިރު  2މި މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުރެވޭނީ އެންމެ ގިނަވެގެން 

 ވާނެއެވެ. އޮންނަންބަޔާންކުރެވިފައި މިކަން ގައި ގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމުމުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުމުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައާއި 
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 ސަފްޙާ  6 ނަރުހުްނގެ ަވޒީފާގެ އޮނިަގނޑު 

 

 ގައި. 2ޖަދުވަލް ގެ ރިކުއަރމަންޓް ވޯޑް މެނޭޖަރުން 

 

 މުސާރަ  މަގާމުތަކުގެ  ނަރުހުންގެ 

ވެ. އެއީ އަސާސީ ބައެ 2އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނެނީ މަގާމަށް ކަނޑައެޅޭ މުސާރައަކާއި އިނާޔަތްތަކަކާއެކު ޖުމްލަ  ނަރުހުންގެ
 މުސާރަ، އަދި ސަރވިސް އެލަވަންސްއެވެ.  

 މުސާރަ ބައިތަކުގެ ތަފްޞީލް 

 އަސާސީ މުސާރަ 

( ސްކޯޕް)ރަދަން ބުމި މުސާރައަކީ މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ . އަސާސީ މުސާރައަކީ މަގާމުގެ ޒިންމާއަށް ކަނޑައެޅޭ މުސާރައެވެ
ބު ކުރުމުގައި، އާންމު އަސާސީ މުސާރަ ހިސާ. ޔަތްކޮށްގެން ކަނޑައެޅޭ މުސާރައެކެވެހިސާބުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޔަށް ރިޢާ

ކަތްކުރަންޖެހޭ ުދވަހު މަސައް 5ގަޑިއިރު އަދި ހަފްތާއަކު މަދުވެގެން  8މަދުވެގެން ގޮތެއްގައި ނަރުހުންނަކީ ދުވާލަުކ 
ބު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ  އަދި އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ހިސާރައަކީ ޕެންޝަނަށް ގުނޭއަސާސީ މުސާބައެއްކަމުގައި ބެލިފައި ވާނެއެވެ. 

 .މުސާރައެވެ

 ސަރވިސް އެލަވަންސް 

ބާރު އެޅުމަށް  މަސައްކަތްކުރަން އެއްބަސްވާ ހުރިހާ ދުވަހަކު މަސައްކަތަށް ާހޒިރުވުމަށް ސަރވިސް އެލަވަންސްއަކީ މުވައްޒަފު
ދޭން އެއްބަސްވާ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތަކީ އެ މަސައްކަތު އަހަރެއްގެ  ތެރޭގައިދެވޭ އިނާޔަތެކެވެ. މުވައްޒަފު މަސައްކަތު އަހަރު 

އާއި، މުވައްޒަފަށް ލިބޭ ހަފްތާ ބަންުދ  މުވައްޒަފަށް ހައްގުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީއާއި، ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ދެވޭ ޗުއްޓީ ތެރޭގައި
އާއި މުވައްޒަފު  ދު ދުވަސްތަކާއި އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީމަސައްކަތަށް ނިކުންނަން ޖެހޭ ަބން ނުވަތަ ޑިއުޓީ އޯފް ދުވަސްތަކާއި

 .ދިނުމަށް އެއްބަސްވެވޭ ދުވަސްތަކުގެ އަދަދެވެ ސަލާމުގައި ހުންނަ ދުވަސްތައް ނުލައި މުވައްޒަފު ޚިދުމަތް

 ހިސާބުކުރެވެނީ ސިވިލް ޔަތްއެކި ޕްރޮފެޝަންތަކަށާއި އެކި ގިންތިތަކަށް ތަާފތުކޮށްދެވޭ އިނާޔަތެކެވެ. މި އިނާ މި އެލަވަންސްއަކީ
ރިޓިކަލް( އަދި ކް ،ދަރަޖައަކަށް )ދަްށ، މެދު، މަތި 4ސަރިވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގިންތިތަކެއްގެ މަސައްކަތް 

 ބަހާލެވިގެްނނެވެ. 

  .ދަރަޖައިގައެވެ 3ގިންތީގެ  3ސަރވިސް އެލަވަންސް ހިމެނެނެނީ  ނަރުހުންގެ
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 ސަފްޙާ  7 ނަރުހުްނގެ ަވޒީފާގެ އޮނިަގނޑު 

 

 މަގާމުތައް ނަރުހުންގެ ޑިރެކްޓަރސް ގްރޫޕްގެ 

ޓަރސް، ޑިރެކްމަސައްކަތްކުރާ ނަރުހުންގެ ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ މިންވަރަކީ ނަރުހުންގެ ޑިރެކްޓަރސް ގްރޫޕުގައި 
 ގިންތީގެ ހައި ދަރަޖައެވެ. މެނޭޖަރސް

 

 

 މުތައް ގާ މަ  ގެ  1ނަރުހުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ގްރޫޕް 

އިވާނީ ތިރީގައި  ކަނޑައަޅާފަމިންވަރު ަސރވިސް އެލަވަންސްގެނަރުހުންނަށް  ގައި  މަސައްކަތްކުރާ 1ޕްރޮފެޝަނަލް ގްރޫޕް 
  ރިޢާޔަތްކޮށެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކާއި ހޮސްޕިޓަލްތައް ދަރަޖަކޮށްފައިވާ ގްރޭޑްތަކަށް

ޕުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުގެ މި ގްރޫވަނަ ދަރަޖައިގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި  3މިގޮތުން ޓަރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް އަދި 
 ނަރުހުންގެ ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ މިންވަރަކީ ޕްރޮފެޝަނަލްސް ގިންތީގެ ހައި ދަރަޖައެވެ.

 ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ ވަނަ ދަރަޖައިގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުގެ މި ގްރޫޕުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ނަރުހުންގެ  2
 ންވަރަކީ ޕްރޮފެޝަނަލްސް ގިންތީގެ މިޑް ދަރަޖައެވެ.މި

 ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ ވަނަ ދަރަޖައިގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުގެ މި ގްރޫޕުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ނަރުހުންގެ  1

 މިންވަރަކީ ޕްރޮފެޝަނަލްސް ގިންތީގެ ލޯ ދަރަޖައެވެ.

 

 މުތައް ގާ މަ  ގެ  2ނަރުހުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ގްރޫޕް 

ގިންތީގެ ލްސް ޕްރޮފެޝަނަމިންވަރަކީ  ސަރވިސް އެލަވަންސްގެނަރުހުންނަށް  ގައި  މަސައްކަތްކުރާ 2ޕްރޮފެޝަނަލް ގްރޫޕް 
 .ދަރަޖައެވެ ކްރިޓިކަލް

 

  މުތައް ގާ މަ  ނަރުހުންގެ އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެޝަނަލް ގްރޫޕްގެ 

ސޯސިއޭޓް އެމިންވަރަކީ  ސަރވިސް އެލަވަންސްގެނަރުހުންނަށް  މަސައްކަތްކުރާއެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެޝަނަލް ގްރޫޕްގައި 
 .ދަރަޖައެވެ( މިޑް) މެދުގިންތީގެ ޕްރޮފެޝަނަލްސް 
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 ސަފްޙާ  8 ނަރުހުްނގެ ަވޒީފާގެ އޮނިަގނޑު 

 

 

 އެޑަޑް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ އެލަވަންސް 

 އެލަވަންސް ދެވޭނި މި މި އެލަވަންސަކީ ވޯޑް މެނޭޖަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އެލަވަންސެކެވެ.
ދާއިރާތަކުގެ  އެކިކުގެ އެކިސިއްޙީމަރުކަޒުތަ  ކާއިމި އިނާޔަތަީކ ހޮސްޕިޓަލުތަ މުވައްޒަފު މަސައްކަތަށް ނިކުންަނ ދުވަސްތަކަށެވެ.

 . ެތކެވެވޯޑުތަކަށް ތަފާތުކޮށްދެވޭ އިނާޔަ

 ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަިތންނެވެ.މި އެލަވަންސް ވޯޑް މެނޭޖަރުންނަށް ދެވޭނީ 

 (ދުވަހަކަށް) އެލަވަންސްގެ މިންވަރު  އެލަވަންސް  ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ  އެޑަޑް 

 ރުފިޔާ -/124"ކްރިޓިކަލް" ދަރަޖަ  ވޯޑް މެނޭޖަރަކަށް 

 



 

 ސަފްޙާ  9 ނަރުހުްނގެ ަވޒީފާގެ އޮނިަގނޑު 

 

 ގެ މުސާރަ އޮނިގަނޑު ނަރުހުންގެ ޑިރެކްޓަރސް ގްރޫޕު 

 އަސާސީ މުސާރަ  ގްރޭޑް ރޭންކް /  ޖޮބް ސްކޯޕް ޕޮއިންޓް  މަގާމުގެ ނަން 
މަސައްކަތްކުރާ ސަރވިސް އެލަވަންސް 

 ށްޖެހޭ ވަހަކަދު 

 ނަރސިންގ، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

6565 CS18-3 14,870.00 281.00 

6315 CS18-2 14,560.00 281.00 

6065 CS18-1 14,250.00 281.00 

 ރ، ނަރސިންގޑިރެކްޓަ 
 

5315 CS16-3 13,330.00  281.00 

5065 CS16-2 13,020.00  281.00 

4810 CS16-1 12,700.00  281.00 

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، ނަރސިންގ

4305 CS14-3 12,080.00  281.00 

4055 CS14-2 11,770.00  281.00 

3827.5 CS14-1 11,490.00  281.00 

 ގައި. 7-6ފުޙާ * ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ ތަފްޞީލް ސަ

  



 

 ސަފްޙާ  10 ނަރުހުްނގެ ަވޒީފާގެ އޮނިަގނޑު 

 

 )ޖެނެރަލް ނަރުހުން(: ގެ މުސާރަ އޮނިގަނޑު  1ޕްރޮފެޝަނަލްސް ގްރޫޕް  ނަރުހުންގެ 

 އަސާސީ މުސާރަ  ރޭންކް / ގްރޭޑް  ޖޮބް ސްކޯޕް ޕޮއިންޓް  މަގާމުގެ ނަން 
މަސައްކަތްކުރާ ސަރވިސް އެލަވަންސް 

 ށްޖެހޭ ވަހަކަދު 

 ކްލިނިކަލް ނަރސް 
 

3377.5 CS12-3 10,940.00 120.00/150.00/188.00 

3155 CS12-2 10,660.00 120.00/150.00/188.00 

2952.5 CS12-1 10,410.00 120.00/150.00/188.00 

 ސީނިއަރ ރެޖިސްޓަރޑް ނަރސް 

2750 CS10-3 10,160.00 120.00/150.00/188.00 

2552.5 CS10-2 9,920.00 120.00/150.00/188.00 

2355 CS10-1 9,670.00 120.00/150.00/188.00 

 ރެޖިސްޓަރޑް ނަރސް 

2100 CS8-3 9,360.00 120.00/150.00/188.00 

1977.5 CS8-2 9,210.00 120.00/150.00/188.00 

1855 CS8-1 9,060.00 120.00/150.00/188.00 

 ގައި. 7-6ފުޙާ * ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ ތަފްޞީލް ސަ

 

 

 

 



 

 ސަފްޙާ  11 ނަރުހުްނގެ ަވޒީފާގެ އޮނިަގނޑު 

 

 )ސްޕެޝަލިސްޓް ނަރުހުން(: ގެ މުސާރަ އޮނިގަނޑު  2ނަރުހުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލްސް ގްރޫޕް 

 އަސާސީ މުސާރަ  ރޭންކް / ގްރޭޑް  ޖޮބް ސްކޯޕް ޕޮއިންޓް  މަގާމުގެ ނަން 
މަސައްކަތްކުރާ ސަރވިސް އެލަވަންސް 

 ށްޖެހޭ ވަހަކަދު 

 ނަރސް ޕްރެކްޓީޝަނަރ
 

3827.5 CS13-3 13,260.00 235.00 

3605 CS13-2 12,940.00 235.00 

3377.5 CS13-1 12,620.00 235.00 

 ނަރސް ސްޕެޝަލިސްޓް  ސްޕެޝަލިޓީ(*)

3827.5 CS13-3 11,490.00 235.00 

3605 CS13-2 11,220.00 235.00 

3377.5 CS13-1 10,940.00 235.00 

 ސްޕެޝަލިޓީ( *ސީނިއަރ ރެޖިސްޓަރޑް ނަރސް )

3150 CS11-3 10,650.00 235.00 

2952.5 CS11-2 10,410.00 235.00 

2755 CS11-1 10,170.00 235.00 

 ސްޕެޝަލިޓީ(*ރެޖިސްޓަރޑް ނަރސް )

2350 CS9-3 9,670.00 235.00 

2227.5 CS9-2 9,520.00 235.00 

2100 CS9-1 9,360.00 235.00 

 ގައި. 7-6* ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ ތަފްޞީލް ސަފުޙާ 

 :ނަންތައް ސްޕެޝަލިޓީގެ *
 ަގއި. 3ސްޕެޝަލިޓީގެ ނަންަތއް ަޖދުވަލް 



 

 ސަފްޙާ  12 ނަރުހުްނގެ ަވޒީފާގެ އޮނިަގނޑު 

 

 ގެ މުސާރަ އޮނިގަނޑު ޕްރޮފެޝަނަލްސް ގްރޫޕު ނަރުހުންގެ އެސޯސިއޭޓް 

 އަސާސީ މުސާރަ  ރޭންކް / ގްރޭޑް  ޖޮބް ސްކޯޕް ޕޮއިންޓް  ނަން  ގެ މަގާމު 
މަސައްކަތްކުރާ ސަރވިސް އެލަވަންސް 

 ށްޖެހޭ ވަހަކަދު 

 CS6-3 8,440.00 100.00 1355 ނަރސް އެންރޯލްޑް 

1227.5 CS6-2 8,280.00 100.00 

1105 CS6-1 8,130.00 100.00 

 ގައި. 7-6ފުޙާ * ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ ތަފްޞީލް ސަ

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 ސަފްޙާ  13 ނަރުހުްނގެ ަވޒީފާގެ އޮނިަގނޑު 

 

 އަސާސީ ޝަރުތުތައް  ގްރޫޕްގެ މަގާމުތަކުގެ  ޑިރެކްޓަރސް 

 ކްލެސިފިކޭޝަން  ނަން  ގެ މަގާމު 
ރޭންކް / 
 ގްރޭޑް 

 ޝަރުތު އަސާސީ 

ޑިރެކްޓަރ 
، ޖެނެރަލް 

 ނަރސިންގ

 ހެލްތު
 ސަރވިސަސް
 މެނޭޖަރސް

CS18-3 
ންވަރު ބެލުމުގެ ފެއަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ  2 މަދުވެގެން ގްރޭޑުގައި  2-18ނަރސިންގ، ސީއެސް، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

 .ިއން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން 

CS18-2 
ންވަރު ބެލުމުގެ ފެއަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ  2 މަދުވެގެން ޑުގައި ގްރޭ 1-18ސްނަރސިންގ، ސީއެ، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

 .ިއން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން 

CS18-1 
މީ ސަނަދުތަކުގެ ނަރސިންގ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ އެންޑް މިޑްވައިފަރީ ކައުންސިލް ގަބޫލުކުރާ 

ރ ރެޖިސްޓަރޑް ސީނިއަ)ފަންތީގެ ހިންގުމުގެ  ނަރސިންގ ދާއިރާގެގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު،  9އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 
 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. 8 ަމގާމެއްގައިއިން ފެށިގެން މަތި(  ނަރސް

ޑިރެކްޓަރ، 
 ނަރސިންގ

 ހެލްތު
 ސަރވިސަސް
 މެނޭޖަރސް

CS16-3 
ތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން އަހަރު މަސައްކަ 2 މަދުވެގެން ގްރޭޑުގައި  2-16ޑިރެކްޓަރ، ނަރސިންގ، ސީއެސް

 .މާކްސް ހޯދާފައިވުންއިން މަތިްނ  85%ވިދިވިދިގެން 

CS16-2 
ތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން އަހަރު މަސައްކަ 2 މަދުވެގެން ގްރޭޑުގައި  1-16ޑިރެކްޓަރ، ނަރސިންގ، ސީއެސް

 .އިން މަތިްނ މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%ވިދިވިދިގެން 

CS16-1 

އުމީ ސަނަދުތަކުގެ ގަމޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ އެންޑް މިޑްވައިފަރީ ކައުންސިލް ގަބޫލުކުރާ ނަރސިންގ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .1
 ފަންތީގެގެ ހިންގުމު ނަރސިންގ ދާއިރާގެގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު،  8ނުވަތަ ލެވެލް  7އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 

ބާ ިލބިފައިވުން. އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަުތގެ ތަޖުރި 8 މަގާމެއްަގއި އިން ފެށިެގން މަިތ( ސީނިއަރ ރެޖިސްޓަރޑް ނަރސް)
 ނުވަތަ،

އުމީ ސަނަދުތަކުގެ ގަމޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ އެންޑް މިޑްވައިފަރީ ކައުންސިލް ގަބޫލުކުރާ ނަރސިންގ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .2
ނިއަރ ރެޖިސްޓަރޑް ސީ)ފަންީތގެ ހިންގުމުގެ  ނަރސިންގ ދާއިރާގެފައިވުމާއެކު، ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށް 9އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 

 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. 6 ަމގާމެއްގައިއިން ފެށިގެން މަތި(  ނަރސް



 

 ސަފްޙާ  14 ނަރުހުްނގެ ަވޒީފާގެ އޮނިަގނޑު 

 

 އެސިސްޓެންޓް 
ޑިރެކްޓަރ، 
 ނަރސިންގ

 ހެލްތު
 ސަރވިސަސް
 މެނޭޖަރސް

CS14-3 
ކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަުރ އަހަރު މަސައް 2 މަދުވެގެން ގްރޭޑުގައި 2-14ނަރސިންގ، ސީއެސް ޑިރެކްޓަރ، އެސިސްޓެންޓް

 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން 

CS14-2 
ހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަުރ އަ 2 މަދުވެގެން ގްރޭޑުގައި 1-14ޑިރެކްޓަރ، ނަރސިންގ، ސީއެސް އެސިސްޓެންޓް

 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން 

CS14-1 

އުމީ ސަނަދުތަކުގެ ގަމޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ އެންޑް މިޑްވައިފަރީ ކައުންސިލް ގަބޫލުކުރާ ނަރސިންގ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .1
ފަންތީގެ ގެ ހިންގުމު ދާއިރާގެ ނަރސިންގގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު،  8ނުވަތަ ލެވެލް  7އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 

ބާ ލިބިފައިވުން. އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރި 6  މަގާމެއްގައިން ފެށިގެން މަތި( އި ސީނިއަރ ރެޖިސްޓަރޑް ނަރސް )
 ނުވަތަ،

އުމީ ސަނަދުތަކުގެ ގަމޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ އެންޑް މިޑްވައިފަރީ ކައުންސިލް ގަބޫލުކުރާ ނަރސިންގ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .2
ނިއަރ ރެޖިސްޓަރޑް ސީ)ފަންީތގެ ހިންގުމުގެ  ނަރސިންގ ދާއިރާގެއިވުމާއެކު، ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފަ 9އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 

 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. 4 ަމގާމެއްގައިއިން ފެށިގެން މަތި(  ނަރސް

މަގާމުން ެފށިގެްނ " ގެ 10-1ސީ.އެސް ،ސީނިއަރ ެރޖިސްޓަރޑް ނަރސް"ފަންތީގެ މަގާމުެގ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާެގ ގޮތުގައި މި ޮއނިގަނޑުން ަބލާނީ ހިްނގުމުގެ  ނޯޓް: ނަރސިންގ ދާއިރާގެ
 މަތީގެ މަގާމެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށެވެ.

  



 

 ސަފްޙާ  15 ނަރުހުްނގެ ަވޒީފާގެ އޮނިަގނޑު 

 

 ރުތުތައް ގެ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަ  1ގްރޫޕް  ސް ޕްރޮފެޝަނަލް 

 ކްލެސިފިކޭޝަން  ނަން  ގެ މަގާމު 
ރޭންކް / 
 ގްރޭޑް 

 އަސާސީ ޝަރުތު 

 ކްލިނިކަލް ނަރސް 
ނަރސިންގ 

 ޕްރޮފެޝަނަލްސް

CS12-3 
ވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެން 2 މަދުވެގެން ގްރޭޑުގައި  2-12ސީއެސް ކްލިނިކަލް ނަރސް،

 .މަތިްނ މާކްސް ހޯދާފައިވުންއިން  85%ވިދިވިދިގެން 

CS12-2 
ވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެން 2 މަދުވެގެން ގްރޭޑުގައި  1-12ސީއެސް ކްލިނިކަލް ނަރސް،

 .އިން މަތިްނ މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%ވިދިވިދިގެން 

CS12-1 
މީ ސަނަދުތަކުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައު ނަރސިންގ ދާއިރާއިންމޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ އެންޑް މިޑްވައިފަރީ ކައުންސިލް ގަބޫލުކުރާ 

 މަސައްކަތުގެ އަހަރު ދުވަހުގެ 2 ނަރސިންގ ދާއިރާއިން ޖުމްލަމާއެކު، ގެ ަސނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވު 9އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 
 .ތަޖުރިބާ ލިބިފައިުވން

ސީނިއަރ 
ރެޖިސްޓަރޑް 

 ނަރސް 

ނަރސިންގ 
 ޕްރޮފެޝަނަލްސް

CS10-3 
ތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަ 2 މަދުވެގެން ގްރޭޑުގައި  2-10ސީއެސް ނިއަރ ރެޖިސްޓަރޑް ނަރސް،ސީ

 .ިއން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން 

CS10-2 
ވަރު ބެލުމުގެ އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެން 2 މަދުވެގެން ގްރޭޑުގައި  1-10ސީއެސް ރެޖިސްޓަރޑް ނަރސް،ނިއަރ ސީ

 .ިއން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން 

CS10-1 

މީ ސަނަދުތަކުގެ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ އެންޑް މިޑްވައިފަރީ ކައުންސިލް ގަބޫލުކުރާ ނަރސިންގ 
ދުވަހުގެ  އަހަރު 2 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، ނަރސިންގ ދާއިރާއިން ޖުމްލަ 8ނުވަތަ  7އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 

 .މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިުވން
 

  



 

 ސަފްޙާ  16 ނަރުހުްނގެ ަވޒީފާގެ އޮނިަގނޑު 

 

ރެޖިސްޓަރޑް 
 ނަރސް 

ނަރސިންގ 
 ޕްރޮފެޝަނަލްސް

CS8-3 
މީ ސަނަދުތަކުގެ މޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ އެންޑް މިޑްވައިފަރީ ކައުންސިލް ގަބޫލުކުރާ ނަރސިންގ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައު

 ން. ނުވަތަ،ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުގެ  8ނުވަތަ  7އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 

CS8-2 
ވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުްނ އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެން 2 މަދުވެގެން ގްރޭޑުގައި 1-8ސީއެސް  ރެޖިސްޓަރޑް ނަރސް،

 .އިން މަތިްނ މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%ވިދިވިދިގެން 

CS8-1 
މީ ސަނަދުތަކުގެ ނަރސިންގ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ އެންޑް މިޑްވައިފަރީ ކައުންސިލް ގަބޫލުކުރާ 

 .ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން 6ނުވަތަ  5އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 

 
 

 

  



 

 ސަފްޙާ  17 ނަރުހުްނގެ ަވޒީފާގެ އޮނިަގނޑު 

 

 ގެ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުތުތައް  2ޕްރޮފެޝަނަލް ގްރޫޕް 

 ކްލެސިފިކޭޝަން  ން ނަ ގެ މަގާމު 
ރޭންކް / 
 ގްރޭޑް 

 އަސާސީ ޝަރުތު 

ނަރސް 
 ޕްރެކްޓީޝަނަރ

ނަރސިންގ 
 ސްޕެޝަލިސްޓްސް 

CS13-3 
ލުމުގެ ނިޒާމުން ބެއަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  2 މަދުވެގެން ގްރޭޑުގައި 2-13ސީއެސް ނަރސް ޕްރެކްޓީޝަނަރ،

 .އިން މަތިްނ މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%ވިދިވިދިގެން 

CS13-2 
ލުމުގެ ނިޒާމުން ބެއަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  2 މަދުވެގެން ގްރޭޑުގައި 1-13ނަރސް ޕްރެކްޓީޝަނަރ، ސީއެސް

 .އިން މަތިްނ މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%ވިދިވިދިގެން 

CS13-1 

މީ ސަނަދުތަކުގެ ނަރސިންގ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ އެންޑް މިޑްވައިފަރީ ކައުންސިލް ގަބޫލުކުރާ 
ޑްވައިފަރީ މި މަތީގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، މޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ އެންޑް  ން ފެށިގެން 9އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 

ރސިންގ ދާއިރާއިން ވުމާއެކު، ނަ ވުރެ ކުރުނޫން ނަރސް ޕްރެކްޓީޝަނަރ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިއަހަރަށް 2ބޫލުކުރާ ކައުންސިލް ގަ
 .އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިުވން 2ޖުމްލަ 

ނަރސް 
 ސްޕެޝަލިޓީ(*)

 ސްޕެޝަލިސްޓް 

ނަރސިންގ 
 ސްޕެޝަލިސްޓްސް 

CS13-3 
އަހަރު  2 މަދުވެގެން ގްރޭޑުގައި 2-13ސީނިއަރ )ސްޕެޝަލިޓީ( ސްޕެޝަލިސްޓް / ނަރސް މިޑްވައިފް ސްޕެޝަލިސްޓް، ސީއެސް

 .ންއިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވު 85%މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިެގން 

CS13-2 
އަހަރު  2 މަދުވެގެން ގްރޭޑުގައި 1-13ސީނިއަރ )ސްޕެޝަލިޓީ( ސްޕެޝަލިސްޓް / ނަރސް މިޑްވައިފް ސްޕެޝަލިސްޓް، ސީއެސް

 .ންއިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވު 85%މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިެގން 

CS13-1 

މީ ސަނަދުތަކުގެ މޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ އެންޑް މިޑްވައިފަރީ ކައުންސިލް ގަބޫލުކުރާ ނަރސިންގ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައު
ކުން ގައުމީ ގެ ސަނަދެްއ ހާސިްލކޮށްފައިވުމާއެކު، ނަރސިންގ ސްޕެޝަލިޓީ ދާއިރާއަ 8ނުވަަތ ލެވެލް  7ލެވެލް އޮނިގަނޑުގެ 

ހަރު ދުވަުހެގ އަ 2ނަރސިންގ ދާއިރާއިން ޖުމްލަ މާއެކު، ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްަފއިވު 9ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެްލ 
 .މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިުވން

 



 

 ސަފްޙާ  18 ނަރުހުްނގެ ަވޒީފާގެ އޮނިަގނޑު 

 

ސީނިއަރ 
ރެޖިސްޓަރޑް 

ނަރސް 
 ސްޕެޝަލިޓީ( *)

ނަރސިންގ 
 ސްޕެޝަލިސްޓްސް 

CS11-3 
 ގްރޭޑުގައި  2-11ސީނިއަރ ރެޖިސްޓަރޑް ނަރސް )ސްޕެޝަލިޓީ( / ސީނިއަރ ރެޖިސްޓަރޑް ނަރސް މިޑްވައިފް، ސީއެސް

 .ން މާކްސް ހޯދާފައިުވންިއން މަތި 85%އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން  2 މަދުވެގެން

CS11-2 
 ގްރޭޑުގައި  1-11ސީނިއަރ ރެޖިސްޓަރޑް ނަރސް )ސްޕެޝަލިޓީ( / ސީނިއަރ ރެޖިސްޓަރޑް ނަރސް މިޑްވައިފް، ސީއެސް

 .ން މާކްސް ހޯދާފައިުވންިއން މަތި 85%އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން  2 މަދުވެގެން

CS11-1 

މީ ސަނަދުތަކުގެ ގ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުނަރސިންމޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ އެންޑް މިޑްވައިފަރީ ކައުންސިލް ގަބޫލުކުރާ 
ޑްވައިފަރީ މިގެ ސަނަދެއް ހާސިްލކޮށްފައިވުމާއެކު، މޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ އެންޑް  8ނުަވތަ ލެވެލް  7އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 

، މާއެކުށްފައިވުސަނަދެއް ހާސިލްކޮޕްރޮފެޝަނަލް ސަނަދެއް ކައުންސިލް ގަބޫލުކުރާ ނަރސިންގ ސްޕެޝަލިޓީ ދާއިރާއަކުން 

 .އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން 2ނަރސިންގ ދާއިރާއިން ޖުމްލަ 

ރެޖިސްޓަރޑް 
ނަރސް 

 ސްޕެޝަލިޓީ(*)

ނަރސިންގ 
 ސްޕެޝަލިސްޓްސް 

CS9-3 
މީ ސަނަދުތަކުގެ މޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ އެންޑް މިޑްވައިފަރީ ކައުންސިލް ގަބޫލުކުރާ ނަރސިންގ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައު

ޑްވައިފަރީ މިނަރސިންގ އެންޑް ގެ ސަނަދެއް ހާސިްލކޮށްފައިވުމާއެކު، މޯލްޑިވްސް  8ނުަވތަ ލެވެލް  7އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 
 ަތ،ނުވަ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން. ޕްރޮފެޝަނަލް ންގ ސްޕެޝަލިޓީ ދާއިރާއަކުންކައުންސިލް ގަބޫލުކުރާ ނަރސި

CS9-2 
އަހަރު  2 މަދުވެގެން ގްރޭޑުގައި 1-9ރެޖިސްޓަރޑް ނަރސް )ސްޕެޝަލިޓީ( / ރެޖިސްޓަރޑް ނަރސް މިޑްވައިފް، ސީއެސް

 .ންއިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވު 85%މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިެގން 

CS9-1 
މީ ސަނަދުތަކުގެ ނަރސިންގ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ އެންޑް މިޑްވައިފަރީ ކައުންސިލް ގަބޫލުކުރާ 

ޑްވައިފަރީ މިގެ ސަނަދެއް ހާސިްލކޮށްފައިވުމާއެކު، މޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ އެންޑް  6ނުަވތަ ލެވެލް  5އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 
 ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން. ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޕެޝަލިޓީ ދާއިރާއަކުންކައުންސިލް ގަބޫލުކުރާ ނަރސިންގ 

 (ގައި 3ޖަދުވަލް : )ނަންތައް  ސްޕެޝަލިޓީގެ *

 

 

  



 

 ސަފްޙާ  19 ނަރުހުްނގެ ަވޒީފާގެ އޮނިަގނޑު 

 

 ގެ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުތުތައް  އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެޝަނަލްސް ގްރޫޕް 

 ކްލެސިފިކޭޝަން  ނަން  ގެ މަގާމު 
ރޭންކް / 
 ގްރޭޑް 

 އަސާސީ ޝަރުތު 

 އެންރޯލްޑް ނަރސް 
ނަރސިންގ 
އެސޯސިއޭޓް 

 ޕްރޮފެޝަނަލްސް

CS6-3 
މުގެ ނިޒާމުްނ އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލު 2 މަދުވެގެން ގްރޭޑުގައި 2-6ސީއެސް އެންރޯލްޑް ނަރސް،

 .އިން މަތިްނ މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%ވިދިވިދިގެން 

CS6-2 
ންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުްނ ފެއަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ  2 މަދުވެގެން ގްރޭޑުގައި 1-6ސީއެސް އެންރޯލްޑް ނަރސް،

 .އިން މަތިްނ މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%ވިދިވިދިގެން 

CS6-1 
މީ ސަނަދުތަކުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައު ނަރސިންގ ދާއިރާއިންމޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ އެންޑް މިޑްވައިފަރީ ކައުންސިލް ގަބޫލުކުރާ 

ނޑުގެ ލެވެލް   .ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން 4އޮނިގަ
 



 

 ސަފްޙާ  20 ނަރުހުްނގެ ަވޒީފާގެ އޮނިަގނޑު 

 

 ން ކުރިއެރުން ދިނު އަދި ރޭންކް ގްރޭޑް 

ރޭންކަށް ކުން އަނެއް ނަރުހުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންނަށް ގްރޭޑް ކުރިއެރުން ދިނުމަށާއި އެއް ރޭން
 ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި އަމަލުކުރާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮަތށެވެ.

 ގްރޭޑް ކުރިއެރުން ދިނުން .1
ރިހަމަވާ ފު ޑްތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުޠުނަރުހުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނުޑގައި ހިމެނޭ ރޭންކުތަކުގެ ްގރޭ .1.1

 ވެ.ރިއެރުން ދޭންވާނެއެލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ގްރޭޑް ކުމުވައްޒަފުންނަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އުޞޫ
 

ރި ގްރޭޑެއްގައި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ޝަރުޠު ހަމަކުރުމުގައި ބަލާނީ މުވައްޒަފު އެވަގުތު ހު  .1.2

 މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ލިބިފައިވާ މާކުސްތަކަށެވެ.

 މިސާލު:

އަހަރުވެ، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުގެ ބެލުމުގެ  2މަސައްކަތްކުރާތާ  ގްރޭޑުގައި 8-1ރެޖިސްޓަރޑް ނަރސް ސީ.އެސް 
ރެޖިސްޓަރޑް ، އަށް ވުރެ މަތިން މާކުސް ހޯދާފައިވާނަމ85ަގެ ގްރޭޑުގައި ވިދިވިދިގެން % 8-1ނިޒާމުން ސީ.އެސް
 ވާނެއެވެ.ށް ގްރޭޑް ކުރިއެރުން ދޭންއަ 8-2ނަރސް ސީ.އެސް

 

 ރޭންކް ކުރިއެރުން ދިނުން .2
އެސޯސިއޭޓް ނަރުހުންގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ މަގާމެއްގައި ހުރި މުވައްޒަފަކަށް ރޭންކު ކުރިއެރުން ދެވޭނީ  .2.1

ގެ  1ޕްރޮފެޝަަނލް ގްރޫޕްގެ މަގާމުތަކުން ފެށިެގން  6އެންރޯލްޑް ނަރސް ސީ.އެސްޕްރޮފެޝަނަލް ގްރޫޕުގެ 
ރެޖިސްޓަރޑް ގެ  2ޕްރޮފެޝަނަލް ގްރޫޕްގެ މަގާމުތަކަށެވެ. އަިދ،  12ކްލިނިކަލް ނަރސް ސީ.އެސް
ގެ މަގާމުތަކަށެވެ. މި މަގާމުތަކުގެ  13އިން ނަރސް ޕްރެކްޓީޝަނަރ ސީ.އެސް 9ނަރސް)ސްޕެޝަލިޓީ( ސީ.އެސް

މުވައްޒަފު  ،ޝަރުޠު ހަމަވުމާ ގުޅިގެން ހުރި ރޭންކަށްވުރެ މަތީ ރޭންކެއްގެ މުވައްޒަފު ކުރިއެރުން ދެވޭނީ ތެރެއިން
 ޝަރުޠު ހަމަވާ ރޭންކުގެ ފުރަތަމަ ގްރޭޑަށެވެ.

 1މިސާލު: 
ގްރޭޑުގެ  8-1ރެޖިސްޓަރޑް ނަރސް ސީ.އެސްގްރޭޑުގައި ހުރި މުވައްޒަފަކު  2-6އެންރޯލްޑް ނަރސް ސީ.އެސް

 ކުރިއެރުން ދޭންވާނެއެވެ.ގެ މަގާމަށް ރޭންކް  8-1ޝަރުޠު ހަމަވުމުން ރެޖިސްޓަރޑް ނަރސް ސީ.އެސް

 2މިސާލު: 
ގްރޭޑުގައި ހުރި މުވައްޒަފަކު ނަރސް ސްޕެޝަލިސްޓް  3-9ރެޖިސްޓަރޑް ނަރސް)ސްޕެޝަލިޓީ( ސީ.އެސް

ގެ މަގާމަށް ރޭންކް ކުރިއެރުން  13-1ގްރޭޑުގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމުން ނަރސް ސްޕެޝަލިސްޓް ސީ.އެސް 13-1ސީ.އެސް
 ދޭންވާނެއެވެ.



 

 ސަފްޙާ  21 ނަރުހުްނގެ ަވޒީފާގެ އޮނިަގނޑު 

 

ަގނޑުގައި ހިމެނޭ ގެ މަާގމަކަށް ނަރުހުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނި 2 ޮއނިގަނޑުގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ގްރޫޕްނަރުހުންގެ ވަޒީފާގެ .2.2
ރނަލީ ކުރެވޭ އެހެން ގްރޫޕްގެ މަގާމަކުން ބަދަލުކުރެވޭނީ އިދާރާގެ ރިކުއަރމަންޓުގައި މަގާމު އޮވެގެން އިްނޓަ

 އިޢުލާނެއްގެ ތެރެއިންނެވެ.
 

އިދާރާގެ  ނީމުވައްޒަފަކު ޢައްޔަނުކުރެވޭރެކްޓަރސް ގްރޫޕްގެ މަގާމަކަށް ނަރުހުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގެ ޑި .2.3
 ކުރެވޭ އިޢުލާނެއްެގ ތެރެއިންނެވެ.އާންމުކޮށް ރިކުއަރމަންޓުގައި މަގާމު އޮވެގެން 
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1ޖަދުވަލު 

 

 

 ސެޓްފިކޭޝަންތައް ނުވަތަ ކޯސްތައް ދާއިރާގެ މަގާމުތަކާ ގުޅޭ އެކްރިޑެޓް ތަޢުލީމީ  :1ޖަދުވަލު 

 ނަރސިން،   .1
ތިރީގައިމިވަނީ ނަރސިންގ ޚާއްޞަ ދާއިރާތަކެވެ. މިދާއިރާތަކުން ޚާއްޞަ  :ނަރސިންގ ސްޕެޝަލިޓީ ދާއިރާތައް .1

މަހަށްވުރެ  6ނަރުހަކަށް ވެވޭނީ މޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ އެންޑް މިޑްވައިފަރީ ކައުންސިލުން ޤަބޫލު ކުރާ މަދުވެގެން 
 ކުރުނޫން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައި ވާނަމައެވެ.

 / އޮބްސްޓެޓްރިކްސް ނަރސިންގ މިޑްވައިފަރީ ނަރސިންގ (1
 ރިޕްރޮޑަކްޓިވް ހެލްތު ނަރސިންގ (2
 މެޓަރނަލް އެންޑް ޗައިލްޑް ހެލްތު ނަރސިންގ (3
 މެންޓަލް ހެލްތު ނަރސިންގ (4
 ތިއޭޓަރ ނަރސިންގ (5
 ކަރޑިއެކް ކެއަރ ނަރސިންގ (6
 ޕީޑިއެޓްރިކް ނަރސިންގ (7
 ނިއޮނޭޓަލް ނަރސިންގ (8
 ޖީރިއެޓްރިކްސް / އެލްޑަރލީ ކެއަރ ނަރސިންގ (9

 އޭޓިވް ކެއަރ ނަރސިންގޕޭލި (10
 ސައިކިއޭޓްރީ ނަރސިންގ (11
 އެނެސްތީސިއާ ނަރސިންގ (12
 އިންފެކްޝަން ކޮންޓްރޯލް ނަރިސންގ (13
 އިންފެކްޝަން ޑިސީޒް ނަރސިންގ (14
 ރެސްޕިރޭޓްރީ ނަރސިންގ (15
 ޑައެބިޓީސް ނަރސިންގ (16
 ނެފްރޯލޮޖީ ނަރސިންގ (17
 ޑައިލިސިސް ނަރސިންގ (18
 އޯތޯޕީޑިކްސް ނަރސިންގ (19
 ޓީ ނަރސިންގ އެން. އީ. (20
 އޮފްތަލްމިކް ނަރސިންގ (21
އިމަރޖެންސީ، އޮންކޮލޮޖީ، މެޑިކަލް އެންޑް  ،އެކިއުޓް ހެލްތު ކެއަރ ނަރސިންގ )ކްރިޓިކަލް ކެއަރ (22

 ސަރޖިކަލްފަދަ ދާއިރާ ތަކުން(
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 ނަރސިންގ މެނޭޖްމަންޓް / އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  (23
 ނަރސިންގ އެޑިއުކޭޝަން (24
 ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތު ނަރސިންގ (25
 ނަރސިންގޕަބްލިކް ހެލްތު  (26
 ނަރސިންގ ކައުންސެލިންގ (27
 އޮކިއުޕޭޝަނަލް ހެލްތް ނަރސިްނގ (28
 ނިއުޓްރީޝަން ނަރސިންގ (29
 ފޮރެންސިލް ނަރސިންގ (30
 ނަރސިންގ އިންފޮރމެޓިކްސް (31
 ލީގަލް ނަރސިންގ (32
 ނަރސިންގ ރިސަރޗް  (33
 ތިރީރީގައި މިދަންނަވާ ޚާއްޞަ ޕްރޮސީޖަރތަކުންވެސް ނަރުހުންނަށް ޚާއްޞަ ތަމްރީނު ޙާޞިލު (34

 ނެއެވެ.ކުރެވިދާ
o ީއިންޓްރާވީނަސް ތެރަޕ 
o ްސްޓޯމާ ކެއަރ / ކެއަރ ވޫންޑ 
o  ްޕެއިން މެނޭޖްމަންޓ 
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2ޖަދުވަލު 

 
 
 

 

 ވޯޑް މެނޭޖަރުން އައްޔަނު ކުރެވޭ ގޮތް:

ޓަރޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ އެކިއެކި ދާއިރާތަކުގެ ވޯޑުތަކަށް ވޯޑު މެނޭޖަރުން އައްޔަނު ކުރެވޭނީ ތިރީގައިވާ  .1
 އުޞޫލުންނެވެ.

 އަދަދު ވޯޑު މެނޭޖަރުންގެ  މަސައްކަތު ދާއިރާ 

ރޭޝަން ސްޕެޝަލް ކެއަރ ޔުނިޓްސް )އައި.ސީ.ޔޫ، އެން.އައި.ސީ.ޔޫ، ލޭބަރ ރޫމް، އޮޕަވޯޑުތަކާއި 
ރޑް އަދި ޚާއްސަ ޚިދުމަތް، ތިއޭޓަރ، ޑައެލިސިސް ޔުނިޓް އެމަރޖެންސީ ރޫމް   ފޯރުކޮށްދޭ( ޕްރައިވެޓް ވޯ

ކޮންމެ ވޯޑް އަދި 
ސްޕެޝަލް ކެއަރ 

ވޯޑް  1ކަށް ޔުނިޓަ
 މެނޭޖަރ

ގެ ޞިއްޙީމަރުކަޒުތަކުގެ އެކިއެކި ދާއިރާތަކުގެ ވޯޑުތަކަށް ވޯޑު  3، 2، 1ގެ ހޮސްޕިޓަލުތަކާއި ލެވަލް  3، 2، 1ލެވަލް  .2
 މެނޭޖަރުން އައްޔަނު ކުރެވޭނީ ތިރީގައިވާ އުޞޫލުންނެވެ.

 ޖުމްލަ  ވޯޑު މެނޭޖަރުންގެ  ހޮސްޕިޓަލް / ޞިއްޙީމަރުކަޒުތައް 
 އަދަދު 

 ވޯޑް މެނޭޖަރ 3 ގެ ހޮސްޕިޓަލްތައް  3ލެވަލް 

 ވޯޑް މެނޭޖަރ 2 ގެ ހޮސްޕިޓަލްތައް  2ލެވަލް 

 ވޯޑް މެނޭޖަރ 2 ގެ ހޮސްޕިޓަލްތައް  1ލެވަލް 

 ވޯޑް މެނޭޖަރ 1 ގެ ޞިއްޙީމަރުކަޒުތައް  3ލެވަލް 

 - ގެ ޞިއްޙީމަރުކަޒުތައް  2ލެވަލް 

 - ގެ ޞިއްޙީމަރުކަޒުތައް  1ލެވަލް 

 ވޯޑް މެނޭޖަރ 1 މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތްދޭ އެހެނިހެން ޞިއްޙީ އިދާރާތައް ނަރުހުން 

 .ނޯޓް: ވޯޑް މެނޭޖަރުންގެ ރިކުއަރމަންޓު އަޕްޑޭޓްކޮށް އިސްލާޙުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ކުރިއަށް ގެންދާނެއެވެ
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3ޖަދުވަލު 

 
 
 
 

 *ސްޕެޝަލިޓީގެ ނަންތައް:: 3ޖަދުވަލު 

ތިރީގައިވާ ނަރސް ސްޕެޝަލިޓީ ދާއިރާތަކުގެ މަގާމުތައް އުފައްދާނީ ތިރީގައިވާ *ސްޕެޝަލިޓީގެ ނަންތައް މަގާމުގެ  .1
 ނަމުގައި ބޭނުން ކޮށްެގންނެވެ.

 ީއިމަރޖެންސ 
  ްކެއަރކަރޑިއެކ 
  ީރެސްޕިރޭޓްރ 
 ްޑައެބިޓީސ 
  ްމެޑިކަލް އެންޑް ސަރޖިކަލ 
  ީނެފްރޯލޮޖ 
  ްޑައިލިސިސ 
 ީއޮންކޮލޮޖ 
  ްއޯރތޯޕީޑިކްސ 
 ްސަރޖިކްލ 
 ީއީ. އެން. ޓ 
  ްއޮފްތަލްމިކ 
  ުޕަބްލިކް ހެލްތ 
  ުކޮމިއުނިޓީ ހެލްތ 
 ްފޮރެންސިކ 

 

 ްއޮބްސްޓެޓްރިކްސް  / މިޑްވައިފ 
 ުރިޕްރޮޑަކްޓިވް ހެލްތ 
  ްޗައިލް ހެލްތު މަޓަރނަލް އެންޑ 
 ްސް ޕީޑިއެޓްރިކ 
  ްނިއޮނޭޓަލ 
  ުމެންޓަލް ހެލްތ 
 ްސް ޖީރިއެޓްރިކ 
 ީސައިކިއޭޓްރ 
 އެލްޑަރލީ ކެއަރ 
 ޕޭލިއޭޓިވް ކެއަރ 
 ތިއޭޓަރ 
 ާއެނަސްތީސިއ 
  ްއިންފެކްޝަން ކޮންޓްރޯލ 
  ްއިންފެކްޝަސް ޑިސީޒ 
 ކްރިޓިކަލް ކެއަރ 
 

 އިސްލާޙުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ކުރިއަށް ގެންދާނެއެވެ.ނޯޓް: މަތީގައިވާ ސްޕެޝަލިޓީގެ ނަންތައް އަޕްޑޭޓްކޮށް 


