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2 

 

 ޝަރުތުމަގާމުތަކުގެ  ލޭބަރަރސްއިންގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން

 ޝަރުތު  ރޭންކް  ކްލެސިފިކޭޝަން  މަގާމުގެ ނަން 

ސީނިއަރ ކޮންސްޓްރަކްޝަން 
 އިންޖިނިއަރިންގ ސިވިލް ލޭބަރަރ

 ލޭބަރަރސް

CS3 
 ތަޖުރިބާ މަސައްކަތްކޮށް ދުވަހު އަހަރު 12 ދާއިރާއިން ލިޔަންކިޔަން އެނގުމާއެކު، މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ

 ލިބިފައިވުން.

 ލިޔަންކިޔަން އެނގުން. CS1 ލޭބަރަރކޮންސްޓްރަކްޝަން 
 

 މަގާމުތަކުގެ ޝަރުތު  މެކޭނިކުންގެ ވެހިކަލް މޮޓޯ

 ޝަރުތު  ރޭންކް  ކްލެސިފިކޭޝަން  މަގާމުގެ ނަން 

ސީނިއަރ މޮޓޯ ވެހިކަލް 
 މެކޭނިކް

 މެކޭނިކްސް ވެހިކަލް މޮޓޯ
 ރިޕެއަރަރސް  އެންޑް

CS5 

 ގެ 4 ލެވެލް އޮނިަގނޑުގެ ަސނަދުތަކުގެ ގައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން .1
 ހާސިލުކޮށްފައިވުން. ުނވަތަ، ސަނަދެއް

 ގެ 3 ލެވެލް އޮނިަގނޑުގެ ަސނަދުތަކުގެ ގައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން .2
 މަސައްަކތްކޮށް ދުވަހު އަހަރު 12 ދާއިރާއިން މެކޭނިކް  ވެހިކަލް މޮޓޯހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު،  ސަނަދެއް
 ލިބިފައިުވން. ތަޖުރިބާ

 CS3 މޮޓޯ ވެހިކަލް މެކޭނިކް

 ގެ 3 ލެވެލް އޮނިަގނޑުގެ ަސނަދުތަކުގެ ގައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން .1
 ހާސިލުކޮށްފައިވުން. ުނވަތަ، ސަނަދެއް

 ަތޖުރިބާ  މަސައްކަތްކޮށް ދުވަހު އަހަރު 2 ދާއިރާއިން މެކޭނިކް ވެހިކަލް މޮޓޯލިޔަންކިޔަން އެނގުމާއެކު،  .2
 ލިބިފައިވުން.
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 މަގާމުތަކުގެ ޝަރުތު ޑްރައިވަރުންގެ

 ޝަރުތު  ރޭންކް  ކްލެސިފިކޭޝަން  މަގާމުގެ ނަން 

ސީނިއަރ ޑްރައިވަރ / ސީނިއަރ 
 ވޭން އެންޑް ޓެކްސީ ،ކާ އެމްބިއުލަންސް ޑްރައިވަރ

 ޑްރައިވަރސް 

CS4 
ލިބިފައިވުމާއެކު،  ލައިސަންސް ދުއްވުމުގެ އުޅަނދު އެއްގަމު ކެޓަގަރީގެމަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 ތަުޖރިބާ  މަސައްކަތްކޮށް ދުވަހު އަހަރު 12 ޑްރައިވަރެއް / އެމްބިއުލަންސް ޑްރައިވަރެއްގެ ގޮތުގައި
 ލިބިފައިވުން.

ޑްރައިވަރ / އެމްބިއުލަންސް 
 ޑްރައިވަރ

CS2  ާލިބިފައިވުން. ލައިސަންސް ދުއްވުމުގެ އުޅަނދު އެއްގަމު ކެޓަގަރީގެމަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވ 

 

 ޝަރުތު  ރޭންކް  ކްލެސިފިކޭޝަން  މަގާމުގެ ނަން 

ސީނިއަރ ލޮރީ ޑްރައިވަރ / 
 ލޮރީ އެންޑް ޓްރަކް ހެވީ ސީނިއަރ ހެވީ ލޯޑް ޑްރައިވަރ

 ޑްރައިވަރސް 

CS5 
ލިބިފައިވުމާއެކު، ޮލރީ  ލައިސަންސް ދުއްވުމުގެ އުޅަނދު އެއްގަމު ކެޓަގަރީގެމަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 ލިބިފައިުވން. ތަޖުރިބާ މަސައްކަތްކޮށް ދުވަހު އަހަރު 12 ހެވީ ލޯޑް ޑްރައިވަރެއްގެ ގޮތުގައި /

ލޮރީ ޑްރައިވަރ / ހެވީ ލޯޑް 
 ޑްރައިވަރ

CS3  ާލިބިފައިވުން. ލައިސަންސް ދުއްވުމުގެ އުޅަނދު އެއްގަމު ކެޓަގަރީގެމަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވ 
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 ދާއިރާގެ މަގާމުތަކުގެ ޝަރުތު  ކާޕެންޓްރީ

 ޝަރުތު  ރޭންކް  ކްލެސިފިކޭޝަން  މަގާމުގެ ނަން 

 ސީނިއަރ ކާޕެންޓަރ

 އެންޑް ކާޕެންޓަރސް
 ޖޮއިނަރސް

CS5 

 ސަނަދެއް  ގެ 4 ލެވެލް އޮނިގަނުޑގެ ސަނަދުތަކުގެ ގައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާއިން ކާޕެންޓްރީ .1
 ހާސިލުކޮށްފައިވުން. ނުވަަތ،

 ސަނަދެއް  ގެ 3 ލެވެލް އޮނިގަނުޑގެ ސަނަދުތަކުގެ ގައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާއިން ކާޕެންޓްރީ .2
 ތަޖުރިބާ މަސައްކަތްކޮށް ދުވަހު އަހަރު 12 ދާއިރާއިން ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު، ކާޕެންޓްރީ

 ލިބިފައިވުން.

 CS3 ކާޕެންޓަރ

 ސަނަދެއް  ގެ 3 ލެވެލް އޮނިގަނުޑގެ ސަނަދުތަކުގެ ގައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާއިން ކާޕެންޓްރީ .1
 ހާސިލުކޮށްފައިވުން. ނުވަަތ،

 ތަޖުރިބާ މަސައްކަތްކޮށް ދުވަހު  އަހަރު 2 ދާއިރާއިން ލިޔަންކިޔަން އެނގުމާއެކު، ކާޕެންޓްރީ .2
 ލިބިފައިވުން.

 

 އިލެކްޓްރިކަލް ޓެކްނީޝަނުންގެ ޝަރުތު 

 ޝަރުތު  ރޭންކް  ކްލެސިފިކޭޝަން  މަގާމުގެ ނަން 

 އިލެކްޓްރިކަލް ޓެކްނީޝަން 
ކްލީނިންގ އެންޑް 

 މެއިންޓެނެންސް 
CS5 

 ލެވެލް  އޮނިގަނޑުގެ ސަނަދުތަކުގެ ގައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން .1
 ހާސިލުކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ، ސަނަދެއް ގެ 4
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 ލެވެލް  ގަނޑުގެއޮނި ސަނަދުތަކުގެ ގައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން .2
 2 ރާއިންދާއި ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު، އިލެކްޓްރިކަލް / އިލެކްޓްރީޝަންގެ ސަނަދެއް ގެ 3

 ލިބިފައިވުން. ތަޖުރިބާ މަސައްކަތްކޮށް ދުވަހު އަހަރު

އެސިސްޓެންޓް އިލެކްޓްރިކަލް 
 ޓެކްނީޝަން 

 
CS3 

 ލެވެލް  އޮނިގަނޑުގެ ސަނަދުތަކުގެ ގައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެމަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން  .1
 ހާސިލުކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ، ސަނަދެއް ގެ 3

 ދުވަހު އަހަރު 4 ާދއިރާއިންއިލެްކޓްރިކަލް / އިލެކްޓްރީޝަންގެ ލިޔަންކިޔަން އެނގުމާއެކު،  .2
 ލިބިފަިއވުން. ތަޖުރިބާ މަސައްކަތްކޮށް

 

 ދާއިރާގެ މަގާމުތަކުގެ ޝަރުތު  ވެލްޑިންގ

 ޝަރުތު  ރޭންކް  ކްލެސިފިކޭޝަން  މަގާމުގެ ނަން 

 ސީނިއަރ ވެލްޑަރ

 ފްލޭމް އެންޑް ވެލްޑަރސް
 ކަޓަރސް

CS5 

 ގެ 4 ލެވެލް އޮނިގަނޑުގެ ސަނަދުތަކުގެ ގައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާއިންވެލްޑިންގގެ  .1
 ހާސިލުކޮށްފައިވުން. ުނވަތަ، ސަނަދެއް

 ގެ 3 ލެވެލް އޮނިގަނޑުގެ ސަނަދުތަކުގެ ގައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާއިންވެލްޑިންގގެ  .2
 ދުވަހު އަހަރު  2 ދާއިރާއިން ދާއިރާއިން  ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު، ވެލްޑިންގގެ ސަނަދެއް

 ލިބިފަިއވުން. ތަޖުރިބާ މަސައްކަތްކޮށް

 CS3 ވެލްޑަރ

 ގެ 3 ލެވެލް އޮނިގަނޑުގެ ސަނަދުތަކުގެ ގައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާއިން ވެލްޑިންގގެ .1
 ހާސިލުކޮށްފައިވުން. ުނވަތަ، ސަނަދެއް

 ތަޖުރިބާ މަސައްކަތްކޮށް ދުވަހު އަހަރު 2 ދާއިރާއިން ވެލްޑިންގގެލިޔަންކިޔަން އެނގުމާއެކު،  .2
 ލިބިފައިވުން.
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އިދާރާތަކުގެ ތަޖުރިބާއަްށ ޕޮއިންޓު ދެވޭނީ ހުށަހަޅާ  "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަްނކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލު" ގައި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި އަމިއްލަ ނޯޓް:
ވާ ނަމަ ކަމަށް ބަާޔންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް މި މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަުކން ުހށަހަޅާ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުގެ އަށްވުރެ މަދުނު 30ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 

 ން ނުޖެހޭނެއެވެ. ދަށް ރިޢާޔަތްކުރަތެރެއިން ކުންފުނިތަކާއި އަމިއްލަ އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާއަށް ފޮއިންޓް ދިނުމުގައި އެ އިާދރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަ
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