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Job Family Standards for Aviation Security 
Officer 

ވަޒީާފގެ އޮިނަގނޑު އޭިވއޭަޝން ސެިކއުރިޓީ އޮފިަސރުންގެ   

 

 ތަޢާރަފް:

 ގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު ނުވަތަ ޖޮބް ފެމިލީ ސްޓޭންޑަރޑްއެވެ.މިއީ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑު

އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގެ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑަކީ ޓެކްނިކަލް ޮއނިގަނޑެއް ކަމުން މި ވަޒީފާގެ 
 މަލު ކުރާނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ.ޢަލެއްގެ ގޮތުން ޞޫހިމެނޭ މަޤާމުތަަކށް މީހުން ނެގުމުގައި އާއްމު އު އޮނިގަނޑުގައި

އާއްމުޮކށް އިޢުލާން ކޮށްެގން، ސިވިލް  މީހުން ހަމަޖައްސާނީ  (CS2). އޮނިގަނޑުގެ އެންމެ ތިރީގަިއ ހިމެނޭ ޓްރޭނީ މަޤާަމށ1ް
 މަތިންނެވެ.  ލުތަކުގައިވާ ގޮުތގެޞޫމީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އު ވަޒީފާތަކަށްސަރވިސްގެ 

އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ "ްނ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހަމަޖަްއސާނީ ހެތައް ފިޔަވައި އެ. އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ޓްޭރނީ މަޤާމ2ު
)އިންޓަރނަލް ރެކްރޫޓްމަންްޓ  "ފުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލުއޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގެ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަ

 ޓޫލްކިޓް( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނެނވެ. 
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 އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ ކްލެސިފިކޭޝަންސް 
 އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ޑިރެކްޓަރސް، މެނޭޖަރސް، އެންޑް ސީނިއަރ އޮފިޝަލްސްޖޮބް ފެމިލީ 

 Classification/Family ކްލެސިފިކޭޝަން/ފެމިލީ  ސީއެސް ކޯޑް 
 DIRECTORS, MANAGERS AND ޑިރެކްޓަރސް، މެޭނޖަރސް، ެއންޑް ީސނިއަރ އޮފިޝަލްސް  1

SENIOR OFFICIALS 
 SPECIALISED SERVICES ސްޕްޝަލަިއޒްޑް ަސރިވސަސް ިޑރެކްޓަރސް ެއންޑް މެޭނޖަރސް  13

DIRECTORS 
AND MANAGERS 

ޕްރޮޓެކްޓިވް ސަރިވސް އެްޑމިނިސްްޓޭރޓަރސް އެްނޑް ސީިނއަރ  135
 އޮފިަސރސް 

Protective Service Administrators and 
Senior Officials 

އޭިވއޭޝަން ސެކިުއރިޓީ ޑިރެކްޓަރސް، މެނޭަޖރސް އެންޑް  1352
 ސީނިައރ އޮފިޝަްލސް 

Aviation Security Directors and  
Managers, and Senior Officials 

 

 އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރސް

ސީއެސް 
 ކޯޑް 

 Classification/Family ކްލެސިފިކޭޝަން/ފެމިލީ 

 PROTECTIVE SERVICES AND ޕްރޮޓެކްޓިވް ސަރިވސަސް ެއންޑް ޕާަސނަލް ކެއަރ ވޯަކރސް  5
PERSONEL CARE WORKERS 

 PROTECTIVE SERVICE WORKERS ޕްރޮޓެކްޓިވް ސަރިވސަސް ވޯކަރސް  52
 Protective Service Workers ޕްރޮޓެކްޓިވް ސަރިވސް ވޯކަރސް  521

  Aviation Security Officers އޭިވއޭޝަން ސެކިުއރިޓީ އޮފިަސރސް  5214
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 އޮފިސަރުންގެ ތަމްރީނު  ސެކިއުރިޓީ ން އޭވިއޭޝަ 
 ތަމްރީނު  މަޤާމު ދަރަޖަ  #
 ބޭސިކް ޓްރޭނިންގ ކޯސް  ސެކިއުރިޓީ އޭވިއޭޝަން  ޓްރޭނީ  ޓްރޭނީ  1
ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންގެ މަޤާމުތަކުގެ  ސަޕޯޓް 2

ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެވްސެކް ސެކިއުރިޓީ 
އަދި   އޮފިސަރ، އެވެސެކް ކޯޕްރަލް

  އެވްސްކް ސަރޖަންޓް

 އެކްސްރޭ އޮޕަރޭޓަރ ޓްރޭނިންގ ކޯސް .1
 ކޯސް ސެކިއުރިޓީ ކާރގޯ އެންޑް މެއިލް  .2
 ކޯސް  އެޑްވާންސް  ސެކިއުރިޓީ  އޭވިއޭޝަން .3

ފް ސަރޖަންޓް، އެވްސެކް ސްޓާ ސްޕަރވައިޒަރީ  3
އެވްސެކް  ސަރޖަންޓް މޭޖަރ،

 ސްޕްރިޓެންޑެންޓް 

 ކޯސް  މެނޭޖްމަންޓް ރިޓީ ސެކިއު އޭވިއޭޝަން .1
 ކްރައިސިސް މެނޭޖްމަންޓް ޓްރޭނިންގ ކޯސް  .2
 އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ސްޕަރވައިޒަރީ ކޯސް  .3

 

މަކުރެވިފައި ތިބެންޖެހޭ ގެ ދަރަޖައާއި ގުޅޭގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ތަމްރީނުތައް ފުރިހަމުއޮފިސަރުންނަކީ އެމަޤާރިޓީ ސެކިއު އޭވިއޭޝާން 

މުގައި މުވައްޒަފު ހުރިމަގާމުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއްގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ތަމްރީނުތަކަށް ހޮވުއެގޮތުން އެ މުވައްޒަފު މުވައްޒަފުންނެވެ. 

 ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހެ ތަމްރީން އެ މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމުގައި އިސްކަންދޭންވާނެވެ.
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 ތަކާއި މަސައްކަތު ދަރަޖަތަކަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް ރޭންކް ރިޓީ އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާތަކުގެ އޭވިއޭޝަން ސެކިއު 

ލްސް ގްރޫޕްގެ ގްރޭޑިންގ ރިޓީ ޑިރެކްޓަރސް، މެނޭޖަރސް، އެންޑް ސީނިއަރ އޮފިޝަ އޭވިއޭޝަން ސެކިއު 
 ސިސްޓަމް 

 މަޤާމު އުފެއްދުމުގެ ބޭނުން  މަސައްކަތު ދަރަޖަ  ރޭންކް  ޖޭއެސްޕީ  މަގާމް ނަން 

އެވްސެކް އެޖުޓަންޓް 
 ޖެނެރަލް 

6065 CS18 ްމެނޭީޖރިއަލ   

 އެޖުޓަންޓް ޖެެނރަލަކީ:
  ިއޭިވއޭޝަން ސެިކއުރިޓީ ކޮމާްނޑުގެ ޮކމަންަޑރަށް އަދ 

އެންެމާހ  ކޮމާްނޑަރަްށ އޮަޕރޭޝަަނލްޑެޕިއުޓީ 
 ކަންކަމުަގއި ލަފާ އަުރވާ ެއންމެ ީސނިަރރ އޮފިަސުރގެ 

 ގޮތުަގއި ަމސައްކަތް ުކރާ މުަވއްޒަުފ،
  އޭިވއޭޝަްނ ސެިކއުރިޓީ ކޮަމންްޑގެ ދުވަުހންުދވަހަްށ

ާވ މަަސއްކަތްތައް ރާ  އޮޕަެރޝަނަލް ކުރަންޖެހޭ އެންެމހާ 
 .ހިންގާ ެއންމެ ިއސް ުމވަްއޒަފު

  

   މެނޭީޖރިއަލް CS16 5060 އެވްސެކް ކޮމަޑާންޓް 

 ކޮމަޑާންޓަކީ:
 ުރިޓީ ކޮމާންޑު ހެޑްކުއާޓާްސެގ އޭިވއޭޝަން ސެިކއ

 ޑިވިަޜންތަކުގެ އެންމެ އިްސެވރިން، ައިދ 
 " ާލް އެައރޕޯޓް" ގެ ހެޑް އޮްފ އިންަޓރނޭޝަނަ ވެލާނ

 ރިޓީސެކިއު 

އެވްސެކް ޗީފް 
 ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް 

4080 CS14-3 

   މެނޭީޖރިއަލް

 ޗީފް ސުޕްރިންޓެންެޑންޓަކީ:
 " ާޓް" ގެ ޑެޕިޔުީޓ އިންަޓރނޭޝަނަލް އެައރޕޯ ވެލާނ

 ރިޓީ،ހެޑް އޮފް ސެކިއު 
  ދިވެިހާރއްޭޖގެ ަމދަނީ ވަިއގެ ޚިުދަމތްދޭ ަބއިންްލ

އެައރޕޯޓްތަކުެގ ހެޑް އޮްފ  އަްޤވާމީ އެހެނިެހން
 ރިޓީ؛ ައދި ސެކިއު 

 ުރިޓީ ކޮމާންޑު ހެޑްކުއާޓާްސެގ އޭިވއޭޝަން ސެިކއ
ސެކްޝަންތަުކގެ ެއންމެ ިއސްެވރިންާނިއ، ޭއވިޭއޝަްނ 

ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލަރު އަިދ އޭވިޭއޝަްނ  ސެކިުއރިޓީ
 އޮޑިޓަުރގެ ަމސައްކަތް ކުުރމެވެ. ސެކިުއރިޓީ

3827 CS14-2 

3605 CS14-1 

އެވްސެކް ސީނިއަރ 
 ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް 

3150 CS12-3 

   މެނޭީޖރިއަލް

 ސީނިައރ ސުްޕރިންޓެންޑެންޓަކީ:
 " ާިއންޓަރނޭަޝނަލް ެއއަރޕޯްޓ" ޔުނިޓްތަކުެގ  ވެލާނ

ހެޑްގެ ގޮތުަގއި ަމސައްކަތް ުކރުާމިއ، ޑޮމެސްޓިްކ 
ގެ ގޮުތަގިއ ސެިކއުިރޓީއެައރޕޯޓްތަކުގެ ހެޑް އޮފް 

 މަަސއްކަތް ކުރުން؛ އަދި 
  ްކޮމާންޑު ހެޑްކުރާޓާްސެގ  ސެކިުއރިޓީއޭިވއޭޝަނ

ޔުނިޓްތަކުގެ އެންމެ ިއސްެވރިންާނއި، އޭިވއޭަޝްނ 
ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލަރު އަިދ އޭވިޭއޝަްނ  ސެކިުއރިޓީ
 އޮޑިޓަުރގެ ަމސައްކަތް ކުުރމެވެ. ސެކިުއރިޓީ

2952 CS12-2 

2755 CS12-1 
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 ސިސްޓަމް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުން ގްރޫޕްގެ ގްރޭޑިންގް 
 މަޤާމު އުފެއްދުމުގެ ބޭނުން  މަސައްކަތު ދަރަޖަ  ރޭންކް  ޖޭއެސްޕީ  މަގާމް ނަން 

އެވްސެކް 
 ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް 

2350 CS10-3 

 ސުޕަަވއިަޒރީ 

 ސުޕްރިންޓެްނޑެންޓް:
  ީއޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ސްޕްރިޓެންޑެންޓުގެ މަޤާމަކ 

އޮފިސަރުންނަށް އެއް  ސެކިއުރިޓީ 45ކޮންމެ 
 މަޤާމުގެ ގޮތުގައި އުފައްދާ ކެރިޔަރ މަޤާމެކެވެ. މި 

ސްޢޫލިއްޔަތަކީ އެއަރޕޯޓްތަކުގެ މަޤާމުގެ މަ
، ޓީ އަދާކުރުމާއިސެކިއުރިޓީ ސްޕަރވައިޒަރުންގެ ޑިއު 

 ބެލެހެއްޓުމާގުޅޭ އެންމެހާ  ސެކިއުރިޓީ އެއަރޕޯޓުގެ 
.ޕީ އެސް.އޯ ސެކިއުރިޓީކަންތައްތަކެއް އޭވިއޭޝަން 

ވެ. ން ކުރުމެތަކާއި އުޞޫލްތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތި
 އަދި މީގެއިތުރުން ދަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެން 

ތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ ބައެއް މަޤާމު
މަސައްކަތްތަކާއި ސްޕަރވިޝަން އަދި މުވައްޒަފުން 
ތަމްރީން ކުރުން ފަދަ ކަންތައްތައް މި މަޤާމުގެ 

 ޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެއެވެ.މަސްޢޫލިއް

2227 CS10-2 

2105 CS10-1 

އެވްސެކް ސަރޖަންޓް 
 މޭޖަރ

2100 CS9-3 

 ސުޕަަވއިަޒރީ 

 ސަރޖަންޓް މޭަޖރއަކީ:
  ްަސރަޖންޓް މޭޖަރ އަކީ ކޮންެމ  ސެިކއުރިޓީއޭިވއޭޝަނ

 އޮފިސަރުްނނަށް އެއް މަާޤމުގެ ގޮުތަގއި ސެކިއުރިޓީ 30
ޔަތަކީ އުފަްއދާ ކެރިަޔރ ަމޤާމެެކވެ. މި ަމޤާުމގެ މަސްޢޫލިއް 

 ިޑއުޓީ ސްަޕރަވއިޒަުރންގެ  ސެިކއުރިޓީއެައރޕޯޓްތަކުގެ 
ޓުެގ އަދާުކރުާމއި، ުޖމްލަކޮށް ަޙވާލުކުެރވިަފއިވާ އެައރޕޯ

 ބެލެހެއްޓުާމގުޅޭ ެއންމެާހ ކަންތައްތަކެއް  ސެކިުއރިޓީ
 އެސް.އޯ.ޕީ ަތކާއި އުޞޫލްތަކާއި  ސެކިުއރިޓީއޭިވއޭޝަން 

ުށަގއި ދައެްއގޮްތވާގޮުތެގމަތިން ކުރުެމވެ. އަދި ީމެގއިތުރުން 
ޭހ ޭޅގޮތުން ކުރަްނޖެތަކާ ގުމަާޤމުމަަސއްކަތްކުރާ އެެހން 

އް މަސައްަކތްތަކާއި، ްސޕަރިވޝަން އަިދ އިާދރީ ބައެ 
ތަމްރީންަތއް މުަވއްޒަފުްނނަށް ބޭުނންވާ ސެކިުއިރޓީ 

ުމގެ ހަމަަޖއްސާ ތަްމރީން ކުރުންފަދަ ކަންަތއްތައް މި މަޤާ 
 މަސްޢޫލިއްަޔތުގެ ެތރޭަގއި ހިމެޭނނެެއވެ.

1977 CS9-2 

1855 CS9-1 

އެވްސެކް ސްޓާފް 
 ސަރޖަންޓް 

1600 CS8-3 

 ސުޕަަވއިަޒރީ 

 ސްޓާފް ސަރޖަންޓަކީ:
  ް15ސްޓާފް ސަރަޖންޓަކީ ކޮންމެ  ސެކިުއރިޓީއޭިވއޭޝަނ 

އި އޮފިސަުރންނަށް އެއް މަާޤމުގެ ގޮުތގަ  ސެކިުއރިޓީ
 .ވެއުފަްއދާ ކެރިޔަރ މަާޤމެކެ

  މި މަާޤމުގެ މަސްޢޫިލއްޔަތަކީެވސް ޖުމްލަކޮްށ
 ސެކިއުރިޓީެގ ޙަވާލުުކރެވިަފއިވާ ެއައރޕޯޓެއް 

ބެލެހެއްޓުާމުގޅޭ އެންެމހާ ކަންތައްތަެކއް އޭިވއޭޝަްނ 
އެސް.އޯ.ޕީ ތަކާިއ އުޞޫލްތަކާިއ  ސެކިުއރިޓީ

އެްއގޮްތވާގޮުތެގމަތިން ކުރުެމވެ. އަދި ީމގެ އިތުރުން ދަށުްނ 

1477 CS8-2 

1355 CS8-1 
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ތަކާ ގުޭޅގޮތުން ކުަރންޖެޭހ  ަމޤާމު މަަސއްކަތްކުރާ ެއހެން
އިާދރީ ބަޔެއް ަމަސއްކަތްތަކާިއ ސްޕަރިވޝަން، 
މުަވއްޒަފުްނނަށް ބޭުނންވާ ސެކިުއިރޓީ ތަމްރީންަތއް 

އްސާ ތަްމރީން ކުރުން ފަދަ ކަންަތއްތައް މި ަމޤާުމގެ ހަމަޖަ 
 މަސްޢޫލިއްަޔތުގެ ެތރޭަގއި ހިމެޭނނެެއވެ.

 އެވްސެކް ސަރޖަންޓް 

1350 CS6-3 

 ސަޕޯޓް

 ސާރޖަންޓްއަކީ:
  ް10ސަރޖަންޓަކީ ކޮންމެ  ސެކިއުރިޓީއޭވިއޭޝަނ 

 އޮފިސަރުންނަށް އެއް މަޤާމުގެ ގޮތުގައި  ސެކިއުރިޓީ
އުފައްދާ ކެރިޔަރ މަޤާމެކެވެ. މި މަޤާމުގެ 

ވާ މަސްޢޫލިއްޔަތަކީވެސް ޖުމްލަކޮށް ޙަވާލުކުރެވިފައި 
 ބެލެހެއްޓުމާގުޅޭ އެންމެހާ  ސެކިއުރިޓީ އެއަރޕޯޓުގެ 

އެސް.އޯ.ޕީ  ސެކިއުރިޓީކަންތައްތަކެއް އޭވިއޭޝަން 
ވެ. ވާގޮތުގެމަތިން ކުރުމެތަކާއި އުޞޫލްތަކާއި އެއްގޮތް 

 އަދި މީގެއިތުރުން ދަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެން 
އް ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ ބައެތަކާ މުމަޤާ 

މަސައްކަތްތަކާއި ސްޕަރވިޝަން ފަދަ ކަންތައްތައް 
 ވެ.މި މަޤާމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެއެ

1277 CS6-2 

1105 CS6-1 

 އެވްސެކް ކޯޕްރަލް 

1100 CS5-3 

 ސަޕޯޓް

 ކޯޕްރަލްއަކީ:
  ް5ކޯޕްރަލް މަޤާމަކީ ކޮންމެ  ސެކިއުރިޓީއޭވިއޭޝަނ 

 އޮފިސަރުންނަށް އެއް މަޤާމުގެ ގޮތުގައި  ސެކިއުރިޓީ
އުފައްދާ ކެރިޔަރ މަޤާމެކެވެ. މި މަޤާމުގެ 

ވާ ށް ޙަވާލުކުރެވިފައި މަސްޢޫލިއްޔަތަކީވެސް ޖުމްލަކޮ
ހާ ބެލެހެއްޓުމާގުޅޭ އެންމެ ސެކިއުރިޓީ ގެ އެއަރޕޯޓެއް

އެސް.އޯ.ޕީ  ސެކިއުރިޓީކަންތައްތަކެއް އޭވިއޭޝަން 
ތަކާއި އުޞޫލްތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން 

 ކުރުމެވެ.

977 CS5-2 

855 CS5-1 

އޭވިއޭޝާން ސެކިއުރިޓީ 
 އޮފިސަރ

850 CS3-5 

 ސަޕޯޓް

 ން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރއަކީ:އޭވިއޭޝަ
  ްއޮފިސަރުންގެ  ސެކިއުރިޓީ މިއީ، އޭވިއޭޝާނ

ނަ މަޤާމުގެ އޮނިގަނޑުގައި ނުވަތަ ކެރިޔަރ ފަށައިގަން
އެންމެ ދަށް ފަންތިއެވެ. އާއްމުގޮތެއްގައި 

 ބެލެހެއްޓުމުގައި ކާގޯ  ސެކިއުރިޓީ އެއަރޕޯޓްތަކުގެ 
 ސްކްރީން ކުރުމާއި ޕަސިންޖަރުން ސްކްރީން ކުރުމާއި 

 ތަކާއި  އެސް.އޯ.ޕީ އުޓީ ޑި އޮފިސަރ ސެކިއުރިޓީ އަދި 
 މުވައްޒަފުން  މަގާުމގެމި  އުޞޫލްތަކާއި އެއްގޮތަށް

 ކުރާނެއެވެ.މަސައްކަތް 

752 CS3-4 

655 CS3-3 

552 CS3-2 

455 CS3-1 

 ޓްރޭނީ  CS2 352.5 އެވްސެކް ޓްރެއިނީ 

 އަކީ:އެވްސެކް ޓްރޭނީ 
  ްވަޒީފާ އަށް އޮފިސަރުގެ  ސެކިއުރިޓީއޭވިއޭޝަނ 

 ސެކިއުރިޓީ އޭވިއޭޝަން މީހަކު ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި، 
އަސާސީ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރަންދެން އޮފިސަރގެ 
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މީ ވަޒީފާ އިއަދި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ދާ
 ހަމަޖެހެންދެން އެ މުވައްޒަފަކު ހުންނަ މަޤާމެވެ.
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 އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާތަކުގެ މުސާރަ 
 ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންގެ މުސާރަ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމުގައި ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާނީ މޯްލޑިވްސް

ސާރަ މުށެވެ. އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންގެ ފޯސް އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަ
ސާރަ، ސަރވިސް ސާސީ މު ވެ. އެއީ އަކެބައެ 3ޖުމްލަ  އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނެނީ މަގާމަށް ކަނޑައެޅޭ މުސާރައަކާއި އިނާޔަތްތަކަކާއެކު

 އެލަވަންސް އަދި ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސްއެވެ.

 ބައިތަކުގެ ތަފްޞީލް  ގެ އި މުސާރަ 

 މުސާރަ އަސާސީ 
ދަން )ސްކޯޕް( އަސާސީ މުސާރައަކީ މަގާމުގެ ޒިންމާއަށް ކަނޑައެޅޭ މުސާރައެވެ. މި މުސާރައަކީ މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ ބުރަ
ންޝަނަށް ގުނޭ ހިސާބުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޔަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ކަނޑައެޅޭ މުސާރައެކެވެ. އަސާސީ މުސާރައަކީ ޕެ

 ނޑައަޅާފައިވާ "މުސާރަ" އަކީ އެ މަޤާމަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަސާސީ މުސާރައެވެ.މުސާރައެވެ. މަގާމަށް ކަ

 ސަރވިސް އެލަވަންސް 
ށް ބާރު އެޅުމަށް ދެވޭ ތަށް ާހޒިރުވުމަބަސްވާ ހުރިހާ ދުވަހަކު މަސައްކަސަރވިސް އެލަވަންސަކީ މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރަން އެއް

ތުން މަސައްކަތުގެ ޝަންތަކަށާއި އެ ޕްރޮފެޝަނެއްގެ ނުވަތަ ސްޕެޝަލައިޒޭޝަނެއްގެ ގޮއިނާޔަތެކެވެ. މި އިނާޔަތަކީ އެކި ޕްރޮފެ
ނާޔަތް ހިސާބުކުރެވެނީ ސިވިްލ ބުރަދަނަށް އަްނނަ ަތފާތަށް ރިޢާަޔތް ކުރެވިގެން އެކި ގިްނތިތަކަށް ތަފާތުކޮށްދެވޭ ިއނާޔަތެކެވެ. މި އި 

ކަލް( ބަހާލެވިގެންނެވެ. ދަރަޖައަކަށް )ދަށް، މެދު، މަތި އަދި ކްރިޓި 4އްކަތް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގިންތިތަކެއްގެ މަސަ
 އިގަ އްޒަފުންނަށްދޭ އެލަވަންސްތައް"  މުވަ ސިވިްލ ސަރވިސް"މި އެލަވަންސްދެވޭ ގޮތާއި ެއލަވަންސްގެ ތަފްޞީލް 

 އެކުލެވިފައިވާނެއެވެ.

 ދަރަޖައެއްގައެވެ. އެއީ؛ 3ހިމެނެނީ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންގެ ސަރވިސް އެލަވަންސް 

 5100ދުަވހަށް  30 ރުފިޔާގެ ރޭޓުން 170. އެވްސެކް ކޮމަޑާންޓް އަދި ެއވްސެކް އެޖުޓަންޓް ޖެނެރަްލ ގެ މަގާމަށް ދުވާލަކަށް 1
 ރުފިޔާ.

 30ޔާގެ ރޭޓުން ރުފި 100. ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓުން ފެށިގެން އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިީޓ އޮފިސަރ މަގާމްތަކަށް ދުވާލަކަށް 2
 ރުފިޔާ. 3000ދުވަހަށް 

 ރުފިޔާ. 1500ދުވަހަށް  30ރުފިޔާގެ ރޭޓުން  50. އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ޓްރެއިނީގެ މަގާމަށް ދުވާލަކަށް 3
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 ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް 
އްގެ ކިބައިން ލިބޭ ޚިދުމަތާއި  މުވައްޒަފެއަދި ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސަކީ މަޤާމުގައި ކުރާ މަސައްކަތުގެ ބާވަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން

ކުރަން އެއްބަސްވެފައިވާ މި އެލަވަންސް ދެވޭ މަޤްޞަދު ތަކުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފު މަސައްކަތްދެވޭ އެލަވަންސެކެވެ.  ގުޅުވައިގެން
އިވާ ގަޑީގައި މަސައްކަތް ހަމަޖެހިފަލަވަންސް ދެވޭނީ މި އެހުރިހާ ދުވަހަކު މަސައްކަތަށް ހާޒިރުވުމަށް ބާރު އެޅުންވެސް ހިމެނެއެވެ. 

ލުވާން ނަގާ ވަުގތާއި، ނިންމާލާފައި މަސައްކަތް ވަގުތުްނ ހުއްޓާލުމަށްފަހު ދިއުމަށް ހުަރސް އެޅޭ ބާވަތުގެ )މިސާލު: ޑިއުޓީ ބަދަ
ވުން( މަސްއޫލިޔަތުތަްއ ނުލާ ކުރިއަްށ ގެންދަންޖެހޭ ފަދަ ހާލަތްތައް މެދުވެރިނަ ނުދިނުމަްށ މަސައްކަތް ހުއްޓާޚިދުމަތް މެދުކެނޑު

އެއް އަދާކުރުމަށް ފުރުޞަތު އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން އަދި މަސައްކަތުގެ ބާވަތުން އެެހން ަވޒީފާ
އެގޮތުން ސްޕެޝަލް  ސެކެވެ.ނުލިބޭނެ ަފދައިން މަސައްކަތް ބަްއޓަންވެފައިވާ ވަޒީފާތަކުގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ އެލަަވން

، ޑިއުޓީ އުޞޫލުްނ ޑިއުޓީ އެލަވަންސް ދެވެނީ މަސައްކަތުގެ ގަޑީގެ އިތުރުން ޢާއްމުކޮށް ހިނގާނެ ނުަވތަ ހިނގާާފނެ ވަގުތަށާއި
ކު ކުގައި އެ މުވައްޒަފަމަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާގައި ދެމި ތިބުމަށް ބާރު އެޅުމަށާއި އަދި ޤައުމީ ސަލާމަތީ ކަންތައްތަ

 އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

 ކަމުގައި ބަލާ ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސްގެ ތެރޭގައި އާއްމުކޮށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ނުވަތަ ޖެހިދާނެ އިތުރު ވަގުތު
ލަވަންސް ދެވޭ ގަޑިއިރެވެ. އެގޮތުން ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެ 2ށް ހިމަނާފައިވާނީ ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގައި ދުވާލަކަ

ތުރު ގަޑީގެ މަސައްކަތުގެ އިމުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ހަމަޖައްސާނީ ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގައި އަދާކޮށްފައިވާ 
ސްތަކުގައި ކުރުވާ ބާކީ އޮތް ވަގުތަށެވެ. ރަސްމީ ބަންދު ދުވަ ފަހުރުމަށްގަޑިއިރު އުނިކު 44ގެ ތެރެއިން ޖުމްލަ އިތުރު ގަޑީ

މަޖައްސާނީ ވަޒީފާއާ ހަމަސައްކަތް އަދި މުވައްޒަފުގެ ރަސްމީ އޮފް ޑިއުޓީ ދުވަހެއްގައި ކުރުވާ މަސައްކަތުގެ އިތުރުގަޑީ ފައިސާ 
 6 ދިގުމިނަކީ ގެދަންފަޅީރަމަޟާން މަހު ، އަދި ބެހޭ ޤާނޫނާއި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ވަކީންނެވެ.

އިސާ ހަމަޖައްސާނީ ޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް ދެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު ގަޑީގެ ފަސްގަޑިއިރު ކަމުގައި ވާނަމަ، ( ހައެއް)
ގަޑިއިރު  12އިން ރެރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގައި އަދާކޮށްފައިވާ އިތުރު ގަޑީެގ މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އިތުރު ގަޑީގެ ތެ

 ބާކީ އޮތް ވަގުަތށެވެ. ފަހުއުނިކުރުމަށް

 ހާލަތު  އުނި ނުކުރެވޭނެ އެލަވަންސް 
މި އެލަވަންސް އިން  ށްދުވަސްތަކަޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ޗުއްޓީއެއް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުތަކާއެއްގޮތަށް ނަގާ 

 އުންޏެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

 އެލަވަންސް އުނިކުރާނެ ހާލަތު ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ 

 މުވައްޒަފު ވަޒީފާއަށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދުގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރިއަށް ޗުއްޓީއެއް ހަމަޖެއްސުމަކާއި ނުލައި
 ހާޒިރު ނުވާ ދުވަހަކަށް މި އެލަވަންސުން ޖެހޭއަދަދު އުނިކުރެވޭނެއެވެ.
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 މަސައްކަތު ގަޑި 
ވިއޭޝަން ވެ. އަދި، އޭ)އަށެއް( ގަޑިއިރެ 8ކޮމާންޑް އޮފިސަރުންގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ ދުވާލަކު އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ 

)އަށެއް( ގަޑިއިރެވެ.  8ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑްގެ ޚިދުމަތުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގެ ދިގުމިނަކީ ދަންފަޅީގެ އުސޫލުން ދުވާލަކު 
ހުގެ ދަންފަޅީގެ ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން، ރަމަޟާން މަ ންނަށް ލުއިވާނޭެހން ދަންފަޅިނަމަވެސް ރަމަޟާން މަހުގައި މުވައްޒަފު

 ގަޑިއިރު ކަމުގައި ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ.( ހައެއް) 6ދިގުމިނަކީ 

 

 އިތުރުގަޑި އާއި ބަންދު ދުވަހުގެ ފައިސާ 
ހެން މަގާމުތަކުގެ މަގާމުތައް ފިޔަވައި އެއޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން މަސައްކަތު ވަގުތުން އިސްތިސްނާވާ 

ށް ސުޕަވައިޒަރުގެ ހުއްދަ މަސައްކަތް ރާވާލެވިފައިވާ ގޮތުްނ އެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފަިއވާ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގެ އިތުރަ
ދެވޭނެއެވެ. އަދި ރަސްމީ ލިބި އިސާ  ފަ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އިތުރުގަޑީ ލިބިގެން މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ

އްކަތްކުރުމުން  އި މަސަބަންދު ދުވަހެއްގައި މަސައްކަތްކުރާނަމަ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކުގަ
 ބަންދު ދުވަހުގެ ފައިސާ ލިބިދެވޭނެެއވެ. ފައިސާއާއި ދެވޭ އިތުރުގަޑީ

ނޑުގައި ފެށި އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް އޮފިސަރުންގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަގައި އަމަލުކުރަން  2013 ޖެނުއަރީ 1
ތަށެވެ. ވުމާއެކު، )އަށެއް( ގަޑިއިރުގެ މަސައްކަ 8ދުވާލަކު  ،މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ހިސާބުކޮށްފައި ވާނީ

 އިތުރަށް މަސައްކަތް )އަށެއް( ގަޑިއިރަށްވުރެ 8ދުވާލަކު  އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް އޮފިސަރުން އިތުރުގަޑި ހިސާބުކުރާނީ
ގަޑިއިރު ކަމުގައި ( އެއްހަ) 6ދަންފަޅީގެ ދިގުިމނަީކ އަދި ރަަމޟާންމަހު  ހުއްދަ ލިބިެގން މަސައްކަތްކުރި ވަގުތަށެވެ.، ކުރަންޖެހި
އްދަ ލިބިގެްނ ހު، މަސައްކަތް ކުރަންޖެހި( ގަިޑއިރަށްވުރެ އިތުރަށް ހައެއް) 6ދުވާލަކު  ތުރުގަޑި ހިސާބުކުރާނީއިވާނަމަ، 

 މަސައްކަތްކުރި ވަގުތަށެވެ.
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 މުސާރަ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ޑައިރެކްޓަރސް، މެނޭޖަރސް، އެންޑް ސީނިއަރ އޮފިޝަލްސްގައި ހިމެނޭ މަޤާމުތަކު 

 އެލަވަންސް  ޑިއުޓީ ސްޕެޝަލް  ސަރވިސް އެލަވަންސް  މުސާރަ އަސާސީ  ރޭންކް ޖޭ.އެސް.ޕީ  މަގާމް ނަން
 35އަސާސީ މުސާރައިގެ % CS18 32,800.00 5,100.00 6065 އެވްސެކް އެޖުޓަންޓް ޖެނެރަލް 

 35އަސާސީ މުސާރައިގެ % CS16 28,000.00 5,100.00 5060 އެވްސެކް ކޮމަޑާންޓް 
 

 އެލަވަންސް  ޑިއުޓީ ސްޕެޝަލް  ސަރވިސް އެލަވަންސް  މުސާރަ އަސާސީ  ރޭންކް ޖޭ.އެސް.ޕީ  މަގާމް ނަން
 35އަސާސީ މުސާރައިގެ % CS14-3 23,370.00 3,000.00 4050 އެވްސެކް ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް 

3827 CS14-2 23,310.00 3,000.00 % ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ 
3605 CS14-1 21,270.00 3,000.00 % ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ 

 35އަސާސީ މުސާރައިގެ % CS12-3 19,120.00 3,000.00 3150 އެވްސެކް ސީނިއަރ ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް 
2952 CS12-2 18,190.00 3,000.00 % ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ 
2755 CS12-1 17,260.00 3,000.00 % ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ 
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 އިސްތިސްނާވުން 
 އޮފިޝަލްސް  އޭވިއޭޝަން ކޮމާންޑް ޑިރެކްޓަރސް، މެނޭޖަރސް އެންޑް ސީނިއަރ

ގޮތުން ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި  މުވައްޒަފުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެއޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގެ ޑިރެކްޓަރސް، މެނޭޖަރސް އެންޑް ސީނިއަރ އޮފިޝަލްސް ފަންތީގެ މުވައްޒަފުންނަކީ އެ 
ންގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވުމާއި، ވައިގެ ކަތްކުރާ އޮފިސަރުހޭދަކުރަންޖެހޭ އަދި ޤައުމީ ސަލާމަތާގުޅިފައިވާ މުޙިއްމު ޒިންމާއެއް ނަންގަވާ ފަރާތްތަކެކެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ދަށުގައި މަސައް

ލްސްގައި ހިމެނޭ މަޤާމުތަކަކީ، ހިންގުމުގެ ބަދުމެ ހުށިޔާރުކަންމަީތ ތިބެންޖެހޭ ބައެކެވެ. މި ގޮުތން ޑިރެކްޓަރސް، މެނޭޖަރސް އެންޑް ސީނިއަރ އޮފިޝަ ބަނދަރުތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ދެމެހެއްޓުމުގައި އަ
 ނަމްބަރުން ބާރުލިބިެގން މަސައްކަތްކުރާ ވަނަ 5ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(ގެ  34)ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާޫނނު(ގެ  2008/2އެންމެ އިސްފަންތީގެ މަޤާުމތައް ަކމަށް ވުމާއެކު އެ މުވައްޒަފުންނަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގައި ިއތުރުގަޑީގެ ފައިސާއާއި ބަންދު ނާޔަތްތަކުގެ ތެރޭގަޑިން އިސްތިސްނާވާ މުވައްޒަފުންނެވެ. ޑައިރެކްޓަރސް، މެނޭޖަރސް އެންޑް ސީނިއަރ އޮފިޝަލްސްގައި ހިމެނޭ މަޤާމުތަކުގެ މުާސރައާއި އި
 ފައިސާ ނުހިމެނޭނެއެވެ. އަދި އެ މުވައްޒަފުން ގަޑިޖެހުމުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.ދުވަހުގެ 

 

 އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރސް ގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ މަޤާމުތަކުގެ މުސާރަ 
 އެލަވަންސް  ޑިއުޓީ ސްޕެޝަލް  ސަރވިސް އެލަވަންސް  މުސާރަ އަސާސީ  ރޭންކް ޖޭ.އެސް.ޕީ  މަގާމް ނަން

 35އަސާސީ މުސާރައިގެ % CS10-3 15,340.00 3,000.00 2350 ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އެވްސެކް 
2227 CS10-2 14,760.00 3,000.00 % ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ 
2105 CS10-1 14,190.00 3,000.00 % ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ 

 35%އަސާސީ މުސާރައިގެ  CS9-3 14,160.00 3,000.00 2100 އެވްސެކް ސަރޖަންޓް މޭޖަރ
1977 CS9-2 13,580.00 3,000.00 % ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ 
1855 CS9-1 13,010.00 3,000.00 % ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ 

 35އަސާސީ މުސާރައިގެ % CS8-3 12,980.00 3,000.00 1600 އެވްސެކް ސްޓާފް ސަރޖަންޓް 
1477 CS8-2 12,410.00 3,000.00 % ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ 
1355 CS8-1 11,830.00 3,000.00 % ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ 
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 35އަސާސީ މުސާރައިގެ % CS6-3 10,620.00 3,000.00 1350 އެވްސެކް ސަރޖަންޓް 
1277 CS6-2 10,040.00 3,000.00 % ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ 
1105 CS6-1 9,470.00 3,000.00 % ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ 

 35އަސާސީ މުސާރައިގެ % CS5-3 9,440.00 3,000.00 1100 އެވްސެކް ކޯޕްރަލް 
977 CS5-2 8,860.00 3,000.00 % ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ 
855 CS5-1 8,290.00 3,000.00 % ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ 

 35އަސާސީ މުސާރައިގެ % CS3-5 8,260.00 3,000.00 850 އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ
752 CS3-4 7,800.00 3,000.00 % ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ 
655 CS3-3 7,340.00 3,000.00 % ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ 
552 CS3-2 6,860.00 3,000.00 % ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ 
455 CS3-1 6,400.00 3,000.00 % ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ 

 35އަސާސީ މުސާރައިގެ % CS2 5,920.00 ,500.001 352.5 އެވްސެކް ޓްރެއިނީ 
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 އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންގެ މަޤާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުތު 
 ބަހާލެިވފަިއވާނީ ކޮންމެ ވަޒީފާއެއްވެސް އިގަނޑުގޮތެއްގައިމިބައިގައި ހިމެނެނީ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންގެ މަޤާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުތުތަކެވެ. މި އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ޝަރުުތތައް މަ

ތް ހޮވުމުގައާިއ ތަމްރީނު ދިނުމުގަިއ ބަާލނީ ސައްކަތު ތަޖުރިބާގެ މައްޗަށެވެ. މިގޮތުން ވަޒީފާއަްށ އެންމެ ގާބިލް ފަރާއަދާކުރުމަށް ފަށައިގަނެވޭެނ އަސާސީ ތައުލީމާއި، ޕްރޮފެޝަނަްލ ަތމްރީނާއި މަ
ހަމަކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާގެ ރިސީ ޝަރުތުގައި ފުއޮނިގަނޑުގައިވާ އަސާސީ ޝަރުތާއި، އެ ވަޒީފާތަކަށް ބޭނުންވާ ކޮމްޕީޓަންސީތަކުގެ އެހީގައެވެ. މީގެ އިތުރުން މި އޮނިގަނޑުގައިވާ އަސާ

 ތަށެވެ.ދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ މުއްދަސެކިއުރިޓީގެ ނޭޝަނަލް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީގެ ދާއިރާއިން ނުވަތަ މުއްދަތު ބެލެވޭނީ 

 އޭވިއޭޝާން ސެކިއުރިޓީ ޑިރެކްޓަރސް، މެނޭޖަރސް، އެންޑް ސީނިއަރ އޮފިޝަލްސް 

 އަސާސީ ޝަރުތު  ރޭންކް  ލެސިފިކޭޝަން ކް  މަގާމް ނަން 
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ  އެވްސެކް އެޖުޓަންޓް ޖެނެރަލް 

 ޑިރެކްޓަރސް،
މެނޭޖަރސް، އެންޑް ސީނިއަރ 

 އޮފިޝަލްސް 

CS18 1. ޭގެ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީގެ ދާއިރާއިން ނުވަތަ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖ 
ވިއޭޝަން އޭނުވަތަ  CS10 ،ޙާސިލްކޮށްފައިވުމާއިއެކު ގެސަނަދެއް 9އޮނިގަނޑުގެލެވެލް  ޤައުމީސަނަދުތަކުގެ

 އިވުމާއެކު،އަހަރުދުވަހުގެ ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ ލިބިފަ 8އެއަށްވުރެ މަތީ މަގާމެއްގައި ސެކިއުރިޓީ ދާއިރާގެ 
އިވާ ތަމްރީނުތަކުގެ ލެވެލްއަށް ކަނޑައަޅާފަ ސުޕަވައިޒަރީ ކެރިއަރ ޕާތުގައި އޮފިސަރުންގެ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ 

 ،ނުވަތަތަމްރީނެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން. ތެރެއިން 
 

 ގެ ދިވެހިރާއްޖޭ ދާއިރާއިން ސެކިއުރިޓީގެ ނޭޝަނަލް ނުވަތަ ދާއިރާއިން ސެކިއުރިޓީގެ އޭވިއޭޝަން .2
ނުވަތަ  CS10 ،ޙާސިލްކޮށްފައިވުމާއިއެކު ގެސަނަދެއް 8ނުވަތަ  7ނޑުގެލެވެލް އޮނިގަ ޤައުމީސަނަދުތަކުގެ 

ޖުރިބާ އަހަރުދުވަހުގެ ޢަމަލީ ތަ 14އެއަށްވުރެ މަތީ މަގާމެއްގައި އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ދާއިރާގެ 
އަށް ލެވެލް ސުޕަވައިޒަރީކެރިއަރ ޕާތުގައި އޮފިސަރުންގެ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ  ލިބިފައިވުމާއެކު،

 ،ނުވަތަ .ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަމްރީނުތަކުގެ ތެރެއިން 
 

 

އޮފިސަރުންގެ ޓީ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރި  ،ވުމާއެކުމަސައްކަތްކޮށްފައި އަހަރު 6 ކޮމާންޑްގެ މަގާމުގައި އެވްސެކް .3
އް ތަމްރީނެލެވެލްއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަމްރީނުތަކުގެ ތެރެއިން  ސުޕަވައިޒަރީ ކެރިއަރ ޕާތުގައި 

 .ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން
 

shahuza
Draft



 (9)އިޞްލާޙު  2022ޖޫން  9ޮއނިގަނޑު                                       ސެކިުއރިޓީ އޮފިަސރުްނގެ ވަޒީފާ އޭިވއޭޝަން 
         

P a g e  14 | 30 

 

އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ  އެވްސެކް ކޮމަޑާންޓް 
ޑިރެކްޓަރސް، މެނޭޖަރސް، އެންޑް 

 ސީނިއަރ އޮފިޝަލްސް 

CS16 1.  ެދާއިރާއިން އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީގެ ދާއިރާއިން ނުވަތަ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގ
ނުވަތަ  CS9 ،ޙާސިލްކޮށްފައިވުމާއިއެކު ގެސަނަދެއް 9އޮނިގަނޑުގެލެވެލް  ދިވެހިރާއްޖޭގެޤައުމީސަނަދުތަކުގެ

 8އި އެއަށްވުރެ މަތީ މަގާމެއްގައޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ދާއިރާގެ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ދާއިރާގެ 
އަރ ޕާތުގައި ކެރިއޮފިސަރުންގެ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ  އަހަރުދުވަހުގެ ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު،

 ،ނުވަތަ. ފައިވުންތަމްރީނެއް ފުރިހަމަކޮށްލެވެލްއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަމްރީނުތަކުގެ ތެރެއިން  ސުޕަވައިޒަރީ
 

 ގެޤައުމީސަނަދުތަކު ދިވެހިރާއްޖޭ ދާއިރާއިން ސެކިއުރިޓީގެ  ނޭޝަނަލް  ނުވަތަ ދާއިރާއިން  ސެކިއުރިޓީގެ  އޭވިއޭޝަން  .2
 ސެކިއުރިޓީ އޭވިއޭޝަން ނުވަތަ  CS9 ،ޙާސިލްކޮށްފައިވުމާއިއެކު ގެސަނަދެއް 8ނުވަތަ  7ނޑުގެލެވެލް ގެއޮނިގަ

އޭވިއޭޝަން  ،އަހަރުދުވަހުގެ ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު 12އެއަށްވުރެ މަތީ މަގާމެއްގައި ދާއިރާގެ 
ނުތަކުގެ ތެރެއިން ލެވެލްއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަމްރީ ސުޕަވައިޒަރީ ކެރިއަރ ޕާތުގައި އޮފިސަރުންގެ ސެކިއުރިޓީ 

 ،ނުވަތަ  .ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން
 

 

ޝަން ސެކިއުރިޓީ އޭވިއޭ ،ވުމާއެކުމަސައްކަތްކޮށްފައި އަހަރު 6 މަގާމުގައި  ގެ ޗީފް ސުޕުރިންޓެންޑެންޓް  އެވްސެކް .3
ތަމްރީންެއ ރެއިން ލެވެލްއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަމްރީނުތަކުގެ ތެ ސުޕަވައިޒަރީކެރިއަރ ޕާތުގައި އޮފިސަރުންގެ 

 .ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން
 

އެވްސެކް ޗީފް 
 ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް 

އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ 
ޖަރސް، އެންޑް ޑިރެކްޓަރސް، މެނޭ
 ސް ސީނިއަރ އޮފިޝަލް

CS14-3  ްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައް 2 ގައި 2-14 ސީއެސް ،ސުޕްރިންޓެންޑެންޓްއެވްސެކް ޗީފ
 ން.އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވު 85% ވިދިވިދިގެން  އެގްރިގޭޓްކޮށްނިޒާމުން 

  
CS14-2  ްގެ ފެންވަރު މަސައްކަތު އެ އަހަރުގެ ށް އަހަރު މަސައްކަތްކޮ 2ގައި  1-14 ސީއެސް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް، ޗީފް  އެވްސެކ

 ން.އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވު  85% ވިދިވިދިގެން  ބެލުމުގެ ނިޒާމުން
 

CS14-1 1. ްގެ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭ ނުވަތަ ދާއިރާއިން ސެކިއުރިޓީގެ އޭވިއޭޝަނ 
ވިއޭޝަން އޭނުވަތަ  CS8 ،ޙާސިލްކޮށްފައިވުމާއިއެކު ގެސަނަދެއް 9އޮނިގަނޑުގެލެވެލް  ޤައުމީސަނަދުތަކުގެ 

 އިވުމާއެކު،އަހަރުދުވަހުގެ ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ ލިބިފަ 4އެއަށްވުރެ މަތީ މަގާމެއްގައި ސެކިއުރިޓީ ދާއިރާގެ 
އިވާ ތަމްރީނުތަކުގެ ލެވެލްއަށް ކަނޑައަޅާފަ ސުޕަވައިޒަރީ ކެރިއަރ ޕާތުގައި އޮފިސަރުންގެ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ 

 ،ނުވަތަ .ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުންތެރެއިން 

shahuza
Draft



 (9)އިޞްލާޙު  2022ޖޫން  9ޮއނިގަނޑު                                       ސެކިުއރިޓީ އޮފިަސރުްނގެ ވަޒީފާ އޭިވއޭޝަން 
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 ގެ ދިވެހިރާއްޖޭ ދާއިރާއިން ސެކިއުރިޓީގެ ނޭޝަނަލް ނުވަތަ ދާއިރާއިން ސެކިއުރިޓީގެ އޭވިއޭޝަން .2
ނުވަތަ  CS8 ،ޙާސިލްކޮށްފައިވުމާއިއެކު ގެސަނަދެއް  8ނުވަތަ  7ނޑުގެލެވެލް އޮނިގަ ޤައުމީސަނަދުތަކުގެ 

ޖުރިބާ އަހަރުދުވަހުގެ ޢަމަލީ ތަ 10މަގާމެއްގައި އެއަށްވުރެ މަތީ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ދާއިރާގެ 
އަށް ލެވެލް ސުޕަވައިޒަރީކެރިއަރ ޕާތުގައި އޮފިސަރުންގެ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ  ލިބިފައިވުމާއެކު،

 ،ނުވަތަ. ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަމްރީނުތަކުގެ ތެރެއިން 
 

އޭވިއޭޝަން  މަސައްކަތްކޮށްފައި ވުމާއެކ އަހަރު 6 ސީނިއަރ ސުޕުރިންޓެންޑެންޓް މަގާމުގައި އެވްސެކް .3
މްރީނުތަކުގެ ތެރެއިން އަޅާފައިވާ ތަލެވެލްއަށް ކަނޑަ ސުޕަވައިޒަރީކެރިއަރ ޕާތުގައި އޮފިސަރުންގެ ސެކިއުރިޓީ 

 . ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން
 

އެވްސެކް ސީނިއަރ 
 ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް 

އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ 
ޑިރެކްޓަރސް، މެނޭޖަރސް، އެންޑް 

 ސީނިއަރ އޮފިޝަލްސް 

CS12-3 ްއްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސަ 2 ގައި 2-12 ސީއެސް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް، ސީނިއަރ އެވްސެކ
 ން.އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވު 85% ވިދިވިދިގެންނިޒާމުން 
 

CS12-2 މަސައްކަތުގެ  އެ އަހަރުގެ  އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް  2 ގްރޭޑުގައި  1-12 ސީއެސް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް، އެވްސެކްސީނިއަރ
  ން.އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވު 85%  ވިދިވިދިގެން ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން 

 
CS12-1 1.  ަގެ  އުމީސަނަދުތަކުޤަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސެކިއުރިޓީގެ ދާއިރާއިން ނޭޝަނަލް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީގެ ދާއިރާއިން ނުވަތ 

އެއަށްވުރެ އިރާގެ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ދާނުވަތަ  CS8 ،ޙާސިލްކޮށްފައިވުމާއިއެކު ގެސަނަދެއް 9އޮނިގަނޑުގެލެވެލް 
ކެރިއަރ ފިސަރުންގެ އޮއޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ  މަލީ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު،ޢަ ވަހުގެ އަހަރުދު  2މަތީ މަގާމެއްގައި 

 ،ނުވަތަ. ކޮށްފައިވުންތަމްރީނެއް ފުރިހަމަލެވެލްއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަމްރީނުތަކުގެ ތެރެއިން  ސުޕަވައިޒަރީޕާތުގައި 
 

 

 ސަނަދުތަކު  އުމީޤަ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީގެ ދާއިރާއިން ނުވަތަ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .2
ކިއުރިޓީ އޭވިއޭޝަން ސެ ނުވަތަ CS8 ،ޙާސިލްކޮށްފައިވުމާއިއެކު ގެސަނަދެއް 8ނުވަތަ  7ގެއޮނިގަނޑުގެލެވެލް 

އޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޭވި ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު،އަހަރުދުވަހުގެ  8ތީ މަގާމެއްގައި އެއަށްވުރެ މަދާއިރާގެ 
ތަމްރީނެްއ ން ލެވެލްއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަމްރީނުތަކުގެ ތެރެއި ސުޕަވައިޒަރީކެރިއަރ ޕާތުގައި އޮފިސަރުންގެ 

 ،ނުވަތަ .ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން
 

shahuza
Draft



 (9)އިޞްލާޙު  2022ޖޫން  9އޮނިގަނުޑ                                       ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާ އޭވިއޭޝަން 
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ސެކިއުރިޓީ  އޭވިއޭޝަން ،މަސައްކަތްކޮށްފައި ވުމާއެކު އަހަރު  6 ސުޕުރިންޓެންޑެންޓް މަގާމުގައިއެވްސެކް  .3
ތަމްރީނެއް ރެއިން ލެވެލްއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަމްރީނުތަކުގެ ތެ ސުޕަވައިޒަރީކެރިއަރ ޕާތުގައި އޮފިސަރުންގެ 

 . ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން
 

 އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ސުޕަވައިޒަރީ މަޤާމުތައް 
 ކެވެ. މި މަޤާމުތަކަކީ:މަޤާމުތަކާއި ސަޕޯރޓް މަޤާމުތަކާއި ދޭތެރޭ ހިމެނޭ މަޤާމުތަ މެނޭޖީރިއަލް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ސުޕަވައިޒަރީ މަޤާމުތަކުގެ ގޮތުގައި ހިމެނެނީ 

 ހ. އެވްސެކް ސްޕްރިންޓެންޑެންްޓ؛

 ށ. އެވްސެކް ސަރޖަންޓް މޭޖަރ؛ އަދި

 މަޤާމެކެވެ. ގެނ. އެވްސެކް ސްޓާފް ސަރޖަންޓް

މުންނެވެ. މި އޮނިގަނޑަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާ އްގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ އަސާސީ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރެއޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ސުޕަވައިޒަރީ މަޤާމަކަށް ބަދަލުވެވޭނީ އޭވިއޭޝަ
ރި މަޤާމުން ަމތީ މަޤާމަކަށް، ބަދަލުވެޭވނީ ކު ހު، އެމުވައްޒަފަތާރީޙުގެ ކުރިން ސުޕަވައިޒަރީ މަޤާމެއްގައި އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރެއްގެ އަސާސީ ޝަރުތު ފުރިހަމަނުވާ މުވައްޒަފަކު ހުރިނަމަ

 ސީ ޝާރުތު ފުރިހަމަ ވުމުންނެވެ.އްގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ައސާރެ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަ

 އަސާސީ ޝަރުތު  ރޭންކް  ކްލެސިފިކޭޝަން  މަގާމް ނަން 
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ  އެވްސެކް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް 

 އޮފިސަރސް 
CS10-3 ްވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން  ފެން އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ  2 ގައި 2-10 ސީއެސް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް، އެވްސެކ 

 ން. އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވު  85%  ވިދިވިދިގެން 
 

CS10-2  ްމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  އަހަރުގެ އެއަހަރު މަސައްކަތްކޮށް  2ގައި  1-10 ސީއެސް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް، އެވްސެކ
 ން އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވު  85%  ވިދިވިދިގެން ބެލުމުގެ ނިޒާމުން 
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 (9)އިޞްލާޙު  2022ޖޫން  9ޮއނިގަނޑު                                       ސެކިުއރިޓީ އޮފިަސރުްނގެ ވަޒީފާ އޭިވއޭޝަން 
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CS10-1 1.   ްޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސެކިއުރިޓީގެ ދާއިރާއިން ނޭޝަނަލް  ނުވަތަ  ދާއިރާއިން ސެކިއުރިޓީގެ  އޭވިއޭޝަނ 
 ސެކިއުރިޓީ އޭވިއޭޝަން ،ވުމާއިއެކު ޙާސިލްކޮށްފައި ސަނަދެއް ގެ 8ނުވަތަ  7ލެވެލް  އޮނިގަނޑުގެ ސަނަދުތަކުގެ

އޮފިސަރުންގެ ކިއުރިޓީ އޭވިއޭޝަން ސެ  ،މާއިއެކުއަހަރު ދުވަހުގެ ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވު 10 ކޮމާންޑުގެ ވަޒީފާގައި
 .ހަމަކޮށްފައިވުންތަމްރީނެއް ފުރިލެވެލްއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަމްރީނުތަކުގެ ތެރެއިން  ސަޕޯޓްކެރިއަރ ޕާތުގައި 

 . ،ނުވަތަ
 

އުރިޓީ ވިއޭޝަން ސެކި އޭ ،މަސައްކަތްކޮށްފައި ވުމާއެކު އަހަރު 4 މޭޖަރ މަގާމުގައި އެވްސެކް ސަރޖަންޓް  .2
ރީނެއް ތަމްލެވެލްއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަމްރީނުތަކުގެ ތެރެއިން  ސަޕޯޓްކެރިއަރ ޕާތުގައި އޮފިސަރުންގެ 
 ނުވަތަ ވުން. ފުރިހަމަކޮށްފައި 

 
އުރިޓީ ދާއިރާގައި އޭވިއޭޝަން ސެކި ،މަސައްކަތްކޮށްފައި ވުމާއެކު އަހަރު 4 މަގާމުގައި ސަރޖަންޓް އެވްސެކް ސްޓާފް  .3

ރިއަރ ޕާތުގައި ކެ އޮފިސަރުންގެ ވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޭ ،ގެ ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއިއެކުއަހަރު ދުވަހު  15
 ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.ލެވެލްއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަމްރީނުތަކުގެ ތެރެއިން  ސަޕޯޓް

 
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ  އެވްސެކް ސަރޖަންޓް މޭޖަރ

 އޮފިސަރސް 
CS9-3 ްވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެން  2 ގައި 2-9 ސީއެސް ،ސަރޖަންޓް މޭޖަރ އެވްސެކ 

 ން.އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވު 85%ވިދިވިދިގެން 
 

CS9-2 ްމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ހަރުގެ އައެ އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް  2ގައި  1-9 ސީއެސް މޭޖަރ، ސަރޖަންޓް އެވްސެކ
 ން އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވު  85%  ވިދިވިދިގެން ބެލުމުގެ ނިޒާމުން 

 
CS9-1 1.  ްސެކިއުރިޓީ  ވިއޭޝަންއޭ ،މަސައްކަތްކޮށްފައި ވުމާއެކު އަހަރު  4 މަގާމުގައި ސަރޖަންޓްއެވްސެކް ސްޓާފ

ތަމްރީނެއް ން ލެވެލްއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަމްރީނުތަކުގެ ތެރެއި ސަޕޯޓްކެރިއަރ ޕާތުގައި އޮފިސަރުންގެ 
 ނުވަތަ ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން. 
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 ޤައުމީ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެއޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީގެ ދާއިރާއިން ނުވަތަ  .2
ޝަން ސެކިއުރިޓީ ވުމާއިއެކު، އޭވިއޭ  ގެ ސަނަދެއް ޙާސިލްކޮށްފައި 8ނުވަތަ  7ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 

އޮފިސަރުންގެ އުރިޓީ ވިއޭޝަން ސެކިއޭމާއިއެކު ހަރު ދުވަހުގެ ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުއަ 8 ކޮމާންޑުގެ ވަޒީފާގައި
 ރިހަމަކޮށްފައިވުން. ތަމްރީނެއް ފުލެވެލްއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަމްރީނުތަކުގެ ތެރެއިން  ސަޕޯޓް ކެރިއަރ ޕާތުގައި 

 ،ނުވަތަ
 

އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ  އެވްސެކް ސްޓާފް ސަރޖަންޓް 
 އޮފިސަރސް 

CS8-3 ްންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެ 2 ގައި 2-8 ސީއެސް ،ސްޓާފް ސަރޖަންޓް އެވްސެކ
  ން.އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވު  85%  ވިދިވިދިގެން 

 
CS8-2 ްމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު އަހަރުގެ  އެއަހަރު މަސައްކަތްކޮށް  2ގައި  1-8 ސީއެސް ސަރޖަންޓް، ސްޓާފް އެވްސެކ

 އިވުން.އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފަ 85%  ވިދިވިދިގެން ބެލުމުގެ ނިޒާމުން 
 

CS8-1 1.  ައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ޤަދިވެހިރާއްޖޭގެ ސެކިއުރިޓީގެ ދާއިރާއިން ނޭޝަނަލް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީގެ ދާއިރާއިން ނުވަތ
ކޮމާންޑުގެ  އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ވުމާއިއެކު، ގެ ސަނަދެއް ޙާސިލްކޮށްފައި 8ނުވަތަ  7އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 

ކެރިއަރ ރުންގެ އޮފިސަވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޭމާއިއެކު ހަރު ދުވަހުގެ ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުއަ 4 ވަޒީފާގައި
 ،ނުވަތަ  ފައިވުން.ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަކޮށްލެވެލްއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަމްރީނުތަކުގެ ތެރެއިން  ސަޕޯޓްޕާތުގައި 

 

 ފިސަރުންގެ އޮ ސެކިއުރިޓީ އޭވިއޭޝަންށްފައިވުމާއެކު، މަސައްކަތްކޮ އަހަރު 4 މަގާމުގައި އެވްސެކް ސަރޖަންޓް .2
 .ހަމަކޮށްފައިވުންފުރި ތަމްރީނެއް ތެރެއިން ތަމްރީނުތަކުގެ ޑައަޅާފައިވާ ކަނ ލެވެލްއަށް  ސަޕޯޓް ޕާތުގައި ކެރިއަރ
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 އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރސް 
 ހޯދާނީ އެްވސެކް ޓްރެއިނީގެ މަގާމަށެވެ. ންކޮށްގެން މީހުންއޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑްގެ ކޮންމެ މަގާމެއް ހުސްވިކަމުގައިވީ ނަމަވެސް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑަށް، އާއްމުކޮށް ިއއުލާ

މޯޝަން ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. މަތީ ލެވެލްގެ ހުސް މަގާމުތަކަށް މީހުން ހޯދާނީ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑްގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އިއުލާނުކޮށް، ޕްރޮއޮނިގަނޑުގެ  ވަޒީފާގެ 
 ބޭސިކްކޯސް ފުރިހަމަކުރުމުން ސެކިއުރިޓީ އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެވްސެކް 1 އްދަތަށެވެ.އަހަރު ދުވަހުގެ މު 1ބެހެއްޓޭނީ  ވެގެންރޭނީއެއްގެ ގޮތުގައި އެންމެ ގިނަޓްއޭ.ވީ. އެސް މުވައްޒަފަކު 
 ނީއެވެ.ލާޒިމް ޝަރުތުތައް ތިރީގައި މިވަ މަގާމުތަކުގެ ގެންއޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުގެމަގާމަށް ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ. މިގޮތުން  CS3-1އޮފިސަރ 

 

 މަޤާމް ނަން  ކްލެސިފިކޭޝަން  ރޭންކް  އަސާސީ ޝަރުތު 
 ވިދިވިދިގެން  ނިޒާމުން  އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ 2ގައި  2-6ސީއެސް  ،ސަރޖަންޓް އެވްސެކް
 ން.އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވު %85

 

CS6-3  ީއޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓ
 އޮފިސަރސް

ސަރޖަންޓް އެވްސެކް   

 ތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން މަސައްކައެ އަހަރުގެ  އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް  2ގައި  1-6 ސީއެސް، ސަރޖަންޓް އެވްސެކް 
 ހޯދާފައިވުން. އިން މަތިން މާކްސް 85% ވިދިވިދިގެން
 

CS6-2 

ނޭޝަނަލް ނުވަތަ  އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީގެ ދާއިރާއިން މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރާއި ޤާބިލްކަން ހުރުމާއެކު  .1
 ދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިގެ ސަނަ 6ނުވަތަ  5ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް ސެކިއުރިޓީގެ ދާއިރާއިން 

 އޭވިއޭޝަން  އިއެކމާ ލިބިފައިވުޢަމަލީ ތަޖުރިބާ އަހަރުގެ  4އެކު އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގެ ވަޒީފާގައި ވުމާއި
 ،ނުވަތަ ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން. ކޯސް  ޓްރޭނިންގ ބޭސިކް ސެކިއުރިޓީ

 
 ކޯސް  ރޭނިންގޓް  ބޭސިކް  ސެކިއުރިޓީ އޭވިއޭޝަން   ،ފައިވުމާއެކުމަސައްކަތްކޮށް  އަހަރު 4 މަގާމުގައި  އެވްސެކް ކޯޕްރަލް .2

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.
  

 

CS6-1 
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 (9)އިޞްލާޙު  2022ޖޫން  9ޮއނިގަނޑު                                       ސެކިުއރިޓީ އޮފިަސރުްނގެ ވަޒީފާ އޭިވއޭޝަން 
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ން ސެކިއުރިޓީ ވިއޭޝަ އޭ  ވުމާއެކު،މަސައްކަތްކޮށްފައި އަހަރުދުވަހު  4އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމުގައި  .3
 ކޯސް  ރޭނިންގޓް ބޭސިކް ސެކިއުރިޓީ އޭވިއޭޝަން   ލީ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއިއެކު،ގެ ޢަމަ އަހަރު ދުވަހު 10ދާއިރާގައި 

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.
 

 ވިދިވިދިގެން މުން އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާ  2 ގައި  2-5 ސީއެސް، ކޯޕްރަލް  އެވްސެކް 
 ން. އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވު %85

 

CS5-3  ީއޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓ
 އޮފިސަރސް

 

 
 

 އެވްސެކް ކޯޕްރަލް 
 
 

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން  އެ އަހަރުގެ އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް  2ގައި  1-5ސީއެސް، ކޯޕްރަލް އެވްސެކް
 ން. އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވު 85% ވިދިވިދިގެން

CS5-2 

 ސަނަދުތަކުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސެކިއުރިޓީގެ ދާއިރާއިން ނޭޝަނަލް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީގެ ދާއިރާއިން ނުވަތަ  .1
 ންޑުގެ ވަޒީފާގައިއޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާ  ،ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއިއެކު 6ނުވަތަ  5އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 

  ސް ކޯ ޓްރޭނިންގ ބޭސިކް ސެކިއުރިޓީ އޭވިއޭޝަން  މާއިއެކު ގެ ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުއަހަރު ދުވަހު  2
 ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.

 ،ނުވަތަ 
 ބޭސިކް އުރިޓީސެކި  އޭވިއޭޝަން   ފައިވުމާއެކު،މަސައްކަތްކޮށް އަހަރު  4 މަގާމުގައި  ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރގެ އޭވިއޭޝަން  .2

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން. ކޯސް ޓްރޭނިންގ
 

CS5-1 

ނިޒާމުން މުގެ ތުގެ ފެންވަރު ބެލުއަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަ 2ގައި  4-3ސީއެސް   ،އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ
 ން.އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވު 85% ވިދިވިދިގެން
 

CS3-5  ީއޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓ
 އޮފިސަރސް 

އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ 
 އޮފިސަރ

ތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ތްކޮށް މަސައްކައަހަރު މަސައްކަ 2ގައި  3-3ސީއެސް   ،އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ
 ން.ހޯދާފައިވު އިން މަތިން މާކްސް  85% ވިދިވިދިގެން
 

CS3-4 

ތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން އަހަރު މަސައްކަ 2ގައި  2-3ސީއެސް   ،އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ
 ން. އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވު 85% ވިދިވިދިގެން

CS3-3 

shahuza
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 މުވައްޒަފުންގެ ގްރޭޑް ކުރިއެރުން ދިނުމާއި ރޭންކް ބަދަލު ކުރުން  .1

 ތަޢާރަފް  .2
 . ގްރޭޑް ކުރިއެރުން ދިނުމަށާއި އެއް ރޭންކުން އަނެއް ރޭންކަށް ބަދަލުކުރުމުގައި އަމަލުކުރާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ އޮނިގަނޑުގައި މި   

 

 
 ނިޒާމުންމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ  އްކަތްކޮށް އަހަރު މަސަ 2ގައި  1-3ސީއެސް  ، އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ

 ން. ހޯދާފައިވު އިން މަތިން މާކްސް 85% ވިދިވިދިގެން
 

CS3-2 

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.ބޭސިކް ކޯސް  ސެކިއުރިޓީ އޭވިއޭޝަން 
 

CS3-1 

  ރ ސެކަންޑަރީ ނުވަތަ ހަޔަ  ޑަރީސެކަން ފައިވުމާއެކު،ލިބިފާސް ދަށްވެގެން 'ސީ' މާއްދާއިން  2ސާނަވީ އިމްތިޙާނުން  .1
 ،ނުވަތަފައިވުން. ދަށްވެގެން 'ސީ' ފާސްލިބި  ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުން "ދިވެހި" މި މާއްދާއިން 

ސް ނޭޝަނަލް )މޯލްޑިވް ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.  3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  .2
ގައި ގެ ސަނަދެއްގެ ގޮތު 3ލެވެލް  ،ނިންގއިބޭސިކް ޓްރެސް ސަރވިސްގެ ލިމޯލްޑިވްސް ޕޮޑިފެންސް ފޯސް ނުވަތަ 

 ބެލޭނެއެވެ.(
 
 

 :އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނަންވާ އެހެނިހެން ސިފަތައް 
 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަމުގައިވުން. އަހަރު ނުފުރޭ 35އަހަރުފުރި  18ޢުމުރުން  .1
 )ފަސް( ފޫޓް ހުރުން. 5އިސްކޮޅުގައި ' .2
ޝަން އޭވިއޭ) ތުކުރުންއޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުން ގަބޫލުކުރެވޭ މިންގަނޑަށް ފުރިހަމަ ސިއްޙަތެއްގައި ހުރިކަން ސާބި  .3

( ގެ 3ލް )ކްލާސް އޭވިއޭޝަން މެޑިކަވޭނީ ވަޒީފާއަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައި ދެސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގެ 
 .(ކަލް އިން ފާސްވާފަރާތްތަކަށެވެ އެ މެޑި މެޑިކަލް ހެދުމަށްފަހު

 

CS2  ީއޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓ
 އޮފިސަރސް

 އެވްސެކް ޓްރެއިނީ 

shahuza
Draft
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 ގްރޭޑް ކުރިއެރުން ދިނުން  .3
 

ގްރޭޑް ތަކާ އުޞޫލުތަކާ އެއްޮގތްވާ ގޮތުގެ މަތިްނ މި އޮނިގަނޑުގައި ހިމެޭނ ރޭންްކތަކުގެ ގްރޭޑްތަކަށް ކަނޑައަޅާަފއިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ މުވަްއޒަފުންނަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަާވއިދު .2.1
 .ކުރިއެރުން ދޭންވާނެއެވެ

 
 .ޒާމުން ލިބިފައިވާ މާކުސްތަކަށެވެއި ބަލާނީ މުވައްޒަފު އެވަގުތު ހުރި ގްރޭޑެއްގައި މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިމަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ޝަރުޠު ހަމަކުރުމުގަ .2.2

 

 ކުރިއެރުން ދިނުމާ ބަދަލުކުރުން ރޭންކް  .4
 ރޭންކުގެ ފުރަތަމަ ގްރޭޑަށް ކުރިއެރުން ދެވޭނެއެވެ. 1-3ފާސްވުމުން، ސީ.އެސް ގެ ރޭންކަށް ހޮވޭ މުވައްޒަފުން މި މަގާމުގެ ބޭސިކް ޓްރެއިނިންގ ފުރިހަމަކޮށް  2ސީ.އެސް  .3.1

 
 މަގާމެއް ފީހުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި ހުސްގެ ރޭންކު ފިޔަވަ އެހެނިހެން ރޭންކުތަކުގައި ހިމެނޭ މަގާމެއްގައި ހުރި މުވައްޒަފެއްގެ ރޭންކު އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއިން ބަދަލުވާނީ، އޮ 3މި އޮނިގަނޑުގެ ސީ.އެސް  .3.2

 އޮވެ، އެ މަގާމަކަށް އިންޓަރނަލީ އިއުލާނުކޮށް ކުރިމަތިލައިގެންނެވެ.
 

 އެވެ.ހަމަޖައްސާނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޕޮރޮބޭޝަން މުއްދަތާއެކުއިޢުލާނަކަށް ކުރިމަތިލައިގެން މި އޮނިގަނޑުގެ މަގާމަކަށް މުވައްޒަފަކު  .3.3
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1 ޖަދުވަލް   

ނިއަރސް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ މަޤާމުތަކުގެ އިންސިގް   

 
 މަާޤމު  ނިޝާން  ތަޢާރަފް 

 ާންމެހާ ކަންކަމުގައި އެ  ޕަރޭޝަނަލް ދި ޑެޕިއުޓީ ކޮމާންޑަރަށް އޮ ންޑަރަށް އައޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގެ ކޮމ
 ލަފާ އަރުވާ އެންމެ ސީނިއަރ އޮފިސަރުގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތެވެ؛

  ާއްކަތްތައް ރާވާ މަސަ އޮޕަރޭޝަނަލްއޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގެ ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހ
 ހިންގާ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފު؛ 

 
 
 
 

 

 އެވްސެކް އެޖުޓަންޓް ޖެނެރަލް 

Adjutant  

General 

shahuza
Draft
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  ިއޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑު ހެޑްކުއާޓާސްގެ ޑިވިޜަންތަކުގެ އެންމެ އިސްވެރިން؛ އަދ 
  ީވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް" ގެ ހެޑް އޮފް ސެކިއުރިޓ" 

 
 

 
 
 

 

 އެވްސެކް ކޮމަޑާންޓް 

 ްއޮފް ސެކިއުރިޓީ ؛ "ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓް" ގެ ޑެޕިއުޓީ ހެޑ 
 ެޑް އޮފް ސެކިއުރިޓީ؛ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ޚިދުމަތްދޭ ބައިނަލް އަޤްވާމީ އެހެނިހެން އެއަރޕޯޓްތަކުގެ ހ

 އަދި
 ިއޭޝަން އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑު ހެޑްކުއާޓާސްގެ ސެކްޝަންތަކުގެ އެންމެ އިސްވެރިންނާއި، އޭވ

 ައދ  ؛ ސެކިއުރިޓީ ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލަރު
 .ެއޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮޑިޓަރ ގެ މަސައްކަތް ކުރުމެވ 

 
 
  

އެވްސެކް ޗީފް 
 ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް 

  ްމަޤާމެކެވެ.އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ސީނިއަރ ސުޕްރިންޓެންޓް މަޤާމަކީ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ މެނޭޖީރިއަލ   
 ެކިއުރިޓީގެ މި މަޤާމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ "ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޔުނިޓްތަކުގެ ހެޑް އޮފް ސ

 ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމާއި، 
 ޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑު ހެޑްކުއާޓާސްގެ ޔުނިޓްތަކުގެ އެންމެ އިސްވެރިންނާއި، އޭވިއ

 ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް؛
 ިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮޑިޓަރ ގެ މަސައްކަތް ކުރުމެވެ.އޭވ 

 

 

އެވްސެކް ސީނިއަރ 
 ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް 

shahuza
Draft



 (9)އިޞްލާޙު  2022ޖޫން  9ޮއނިގަނޑު                                       ސެކިުއރިޓީ އޮފިަސރުްނގެ ވަޒީފާ އޭިވއޭޝަން 
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  ެއެއް މަޤާމުގެ  ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންނަށް 45އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ސުޕްރިންޓެންޑެންޓުގެ މަޤާމަކީ ކޮންމ
އުރިޓީ ތަކީ އެއަރޕޯޓްތަކުގެ ސެކިގޮތުގައި އުފައްދާ ކެރިޔަރ މަޤާމެކެވެ. މި މަޤާމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަ

އި މަސައްކަތް ސްޕަވައިޒަރުންގެ ޑިއުޓީ  އަދާކުރުމާއި، އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އިންސްޓްރަކްޓަރުންގެ ގޮތުގަ
ކާއި އުޞޫލްތަކިާއ ކުރުމާއި، ބެލެހެއްޓުމާއިގުޅޭ އެންމެހާ ކަންތައްތަކެއް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އެސް.އޯ.ޕީ ތަ

ތަކާ ގުޅޭގޮތުން މުޤާމަ މަތިން ކުރުމެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ދަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ  އެހެން އެއްގޮތްވާގޮތުގެ
ޢޫލިއްޔަތުގެ ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ ބަޔެއް މަސައްކަތްތަކާއި ސްޕަރވިޝަން ފަދަ ކަންތައްތައް މި މަޤާމުގެ މަސް

 ތެރޭގައި ހިމެނޭނެއެވެ.
 

 

 އެވްސެކް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް 

  ެމުގެ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންނަށް އެއް މަޤާ 30އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ސަރޖަންޓް މޭޖަރ އަކީ ކޮންމ
އުރިޓީ ސްޕަވަޒަރުންގެ ގޮތުގައި އުފައްދާ ކެރިޔަރ މަޤާމެކެވެ. މި މަޤާމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ އެއަރޕޯޓްތަކުގެ ސެކި

ގުޅޭ އެންމެހާ އަރޕޯޓުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާޑިއުޓީ  އަދާކުރުމާއި، ޖުމްލަކޮށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ އެ
ތިން ކުރުމެވެ. ކަންތައްތަކެއް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އެސް.އޯ.ޕީ ތަކާއި އުސޫލްތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަ 

ރީ ބަޔެއް ތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އިދާމަޤާމު އަދިމީގެ އިތުރުން ދަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެން 
 ނޭނެއެވެ.މަސައްކަތްތަކާއި ސްޕަރިޝަން ފަދަ ކަންތައްތައް މި މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެ

 

 

 އެވްސެކް ސަރޖަންޓް މޭޖަރ

  ެގެ ގޮތުގައި ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންނަށް އެއް މަޤާމު  15އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ސްޓާފް ސާޖަންޓަކީ ކޮންމ
 އުފައްދާ ކެރިޔަރ މަޤާމެކެވެ.

 ިންގެ ގޮތުގައި  މަޤާމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ އެއަރޕޯޓްތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ މުވައްޒަފުންގެ ޝިފްޓް އިން ޗާރޖުމ
ޅޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްކުރުމާއި، ޖުމްލަކޮށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ އެއަރޕޯޓުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާގު

ން ލްތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިކަންތައްތަކެއް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އެސްއޯޕީ ތަކާއި އުޞޫ 
ން ކުރަންޖެހޭ ކާ ގުޅޭގޮތުމަޤާމުތަ ސްޕަވައިޒްކުރުމެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ދަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެން 

ގެ ތެރޭގައި އިދާރީ ބަޔެއް މަސައްކަތްތަކާއި ސްޕަރވިޝަން ފަދަ ކަންތައްތައް މި މަޤާމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު 
 ހިމެނޭނެއެވެ.

 

 

 އެވްސެކް ސްޓާފް ސަރޖަންޓް 

shahuza
Draft



 (9)އިޞްލާޙު  2022ޖޫން  9ޮއނިގަނޑު                                       ސެކިުއރިޓީ އޮފިަސރުްނގެ ވަޒީފާ އޭިވއޭޝަން 
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  ެގައި އުފައްދާ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންނަށް އެއް މަޤާމުގެ ގޮތު 10އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ސަރޖަންޓަކީ ކޮންމ
ރޕޯޓުގެ ސެކިއުރިޓީ ކެރިޔަރ މަޤާމެކެވެ. މި މަޤާމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތަކީވެސް ޖުމްލަކޮށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ އެއަ

ތަކާއި މެހާ ކަންތައްތަކެއް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އެސް.އޯ.ޕީ ތަކާއި އުޞޫލް ބެލެހެއްޓުމާގުޅޭ އެން
ތަކާ ގުޅޭގޮތުން މުޤާމަ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ކުރުމެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ދަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެން 
އޫލިއްޔަތުގެ ޤާމުގެ މަސްކުރަންޖެހޭ އިދާރީ ބަޔެއް މަސައްކަތްތަކާއި ސްޕަރވިޝަން ފަދަ ކަންތައްތައް މި މަ

 ތެރޭގައި ހިމެނޭނެއެވެ.
 
 
 

 

 އެވްސެކް ސަރޖަންޓް 

  ެގޮތުގައި ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންނަށް އެއް މަޤާމުގެ 5އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޯޕްރަލް މަޤާމަކީ ކޮންމ 
އިވާ އެއަރޕޯޓްތަކުގެ ޙަވަލުކުރެވިފައުފައްދާ ކެރިޔަރ މަޤާމެކެވެ. މި މަޤާމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތަކީވެސް ޖުމްލަކޮށް 

ކާއި އުޞޫލްތަކާއި ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާގުޅޭ އެންމެހާ ކަންތައްތަކެއް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އެސް.އޯ.ޕީ ތަ 
 އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ކުރުމެވެ.

 
 

 
 

 

 އެވްސެކް ކޯޕްރަލް 

shahuza
Draft



 (9)އިޞްލާޙު  2022ޖޫން  9ޮއނިގަނޑު                                       ސެކިުއރިޓީ އޮފިަސރުްނގެ ވަޒީފާ އޭިވއޭޝަން 
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...................... 
2022ޖޫން  09  

  ުންނަ އެންމެ ގައި ނުވަތަ ކެރިޔަރ ފަށައިގަމިއީ، އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންގެ މަޤާމުގެ އޮނިގަނޑ
ކްރީން ކުރުމާއި ދަށް ފަންތިއެއްވެ. ޢާއްމުގޮތެއްގައި އެއަރޕޯޓްތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގައި ކާގޯ ސް

އި އެއްގޮތަށް ޕަސިންޖަރުން ސްކްރީން ކުރުމާއި އަދި ސެކިއުރިޓީ ގާޑް ޑިއުޓީ  އެސް.އޯ.ޕީ ތަކާއި ޢުޞޫލްތަކާ
 މުވައްޒަފުން ކުރާނެއެވެ. މުގެމަޤާ މި  މަސައްކަތް

 
 
 
 
 

 

އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ 
 އޮފިސަރ

  ެކިއުރިޓީ ޓްރޭނީސް އަކީ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުގެ ވަޒީފާއަށް ގެނައުމަށްފަހު، އޭވިއޭޝަން ސ
 މުވައްޒަފަކު އަސާސީ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރަންދެން އަދި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ދާއިމީ ވަޒީފާ ހަމަޖެހެންދެން އެ

 ހުންނަ ވަގުތީ މަޤާމެކެވެ. 
ރެއިނީ އެވްސެކް ޓް ރޭންކެއް ނުހުންނާނެ   
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