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 ODRD/CIR/2022/97-188  :ރުސަރކިއުލަރ ނޯޓު ނަންބަ

 
 

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުންނާއި، ވަގުތީ ރެޓަރީއިސްވެރިންނާއި، ސެކް ޒިންމާދާރު ،ސެކްރެޓަރީންނާއި ޕަރމަނަންޓް
 ޒިންމާދާރުވެރިންނަށް، އަދި ޖެނެރަލުން

 ފަހު ދަންނަވަެމވެ. ވެދުން ސަލާމަށް
 އާ ގުޅޭ: 2022/30ނަންބަރު ސަރކިއުލަރ ސްކިލްޑް ވޯކަރސްގެ މަގާމުތަކުގެ ޝަރުތު ޢަންމުކޮށްފައިވާ 

 

މަގާމުތަކަްށ ކުރުމުގައި ތިރީގައިވާ ކަރުންގެ މަގާމުތަަކށް އިޢުލާނުމި ކޮމިޝަނުން ާއންމުކޮށްފައިާވ ސްކިލްޑް ވޯ
ވިއުގައިން މި މަގާމުތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޭންކު ހިމަނައިގެން ކުރިއަށްގެންދެވުމަްށ  އެސް.ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުތު އަދި ސީ

 ދެންނެވީމެވެ.
 

 މަގާމު: ވެލްޑަރ
 3: ޖީ.އެސް ރޭންކު

 މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ޝަރުތު ރޭންކު

CS3 1. ެސަނަދުތަކުގެ އުމީޤަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާއިން ވެލްޑިންގގ 
 ހާސިލުކޮށްފައިވުން. ނުވަަތ، ސަނަެދއް ގެ 3 ލެވެލް އޮނިގަނޑުގެ

 އަހަރު  2 ދާއިރާއިން ލިޔަންކިޔަން އެނގުމާއެކު، ވެލްޑިންގގެ .2
 ިލބިފައިވުން. ތަޖުރިބާ މަސައްކަތްކޮށް ދުވަހު

ސީ.އެސް ވިއުގައިން ކަނޑައަޅާފައިވާ 
 ގޮތަށް 

 
 ސީނިއަރ ވެލްޑަރމަގާމު: 
 1: އެމް.އެސް ރޭންކު

 މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ޝަރުތު ރޭންކު

CS5 1.  ެސަނަދުތަކުގެ އުމީޤަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާއިންވެލްޑިންގގ 
 ހާސިލުކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ، ސަނަދެއް ގެ 4 ލެވެލް އޮނިގަނޑުގެ

 ސަނަދުތަކުގެ އުމީޤަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާއިންވެލްޑިންގގެ  .2
ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު،  ަސނަދެއް ގެ 3 ލެވެލް އޮނިގަނޑުގެ
 ދުވަހު އަހަރު  2 ދާއިރާއިން ދާއިރާއިން ވެލްޑިންގގެ

 ލިބިފަިއވުން. ތަޖުރިބާ މަސައްކަތްކޮށް

ސީ.އެސް ވިއުގައިން ކަނޑައަޅާފައިވާ 
 ގޮތަށް 

 



  

   

 

 

  

 

 

 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން  
20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

 3307307/3307306ފޯން: 
 admin@csc.gov.mvއީެމއިލް: 

 7799280ހޮޓްލައިން: 
 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް: 

 ހެވީ ލޯޑް ޑްރައިވަރމަގާމު: 
 3: އެސް.އެސް ރޭންކު

 މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ޝަރުތު ރޭންކު

CS3 ެދުއްވުމުގެ  އުޅަނދު އެއްގަމު މަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކެޓަގަރީގ 
 ލައިސަންސް ލިބިފައިވުން.

ސީ.އެސް ވިއުގައިން ކަނޑައަޅާފައިވާ 
 ގޮތަށް 

 
 ޑްރައިވަރމަގާމު: 

 2: އެސް.އެސް ކުރޭން

 މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ޝަރުތު ރޭންކު

CS2  ާދުއްވުމުގެ  އުޅަނދު އެއްގަމު ކެޓަގަރީގެމަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވ 
 ލިބިފައިވުން. ލައިސަންސް

ސީ.އެސް ވިއުގައިން ކަނޑައަޅާފައިވާ 
 ގޮތަށް 

 
 ޑްރައިވަރމަގާމު: ސީނިއަރ 

 3: އެސް.އެސް ރޭންކު

 މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ޝަރުތު ރޭންކު

CS4  ާދުއްވުމުގެ  އުޅަނދު އެއްގަމު ކެޓަގަރީގެމަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވ 
ލިބިފައިވުމާއެކު، ޑްރައިވަރެއް / އެމްބިއުލަންސް ޑްރައިވަރެއްގެ  ލައިސަންސް

 ލިިބފައިވުން. ތަޖުރިބާ މަސައްކަތްކޮށް ދުވަހު އަހަރު 12 ގޮތުގައި

ސީ.އެސް ވިއުގައިން ކަނޑައަޅާފައިވާ 
 ގޮތަށް 

 
 އެމްބިއުލަންސް ޑްރައިވަރމަގާމު: 
 2: އެސް.އެސް ރޭންކު

 މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ޝަރުތު ރޭންކު

CS2  ާދުއްވުމުގެ  އުޅަނދު އެއްގަމު ކެޓަގަރީގެމަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވ 
 ލިބިފައިވުން. ލައިސަންސް

ސީ.އެސް ވިއުގައިން ކަނޑައަޅާފައިވާ 
 ގޮތަށް 

 
 
 
 
 



  

   

 

 

  

 

 

 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން  
20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

 3307307/3307306ފޯން: 
 admin@csc.gov.mvއީެމއިލް: 

 7799280ހޮޓްލައިން: 
 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް: 

 އެމްބިއުލަންސް ޑްރައިވަރމަގާމު: ސީނިއަރ 
 3އެސް.އެސް : ރޭންކު

 މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ޝަރުތު ރޭންކު

CS4 
 ދުއްވުމުގެ އުޅަނދު އެއްގަމު ކެޓަގަރީގެމަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 

ލިބިފައިވުމާއެކު، ޑްރައިވަރެއް / އެމްބިއުލަންސް ޑްރައިވަރެއްގެ  ލައިސަންސް
 ލިިބފައިވުން. ތަޖުރިބާ މަސައްކަތްކޮށް ދުވަހު އަހަރު 12 ގޮތުގައި

ސީ.އެސް ވިއުގައިން ކަނޑައަޅާފައިވާ 
 ގޮތަށް 

 
 މަގާމު: އެސިސްޓެންޓް އިލެކްޓްރީޝަން 

 3: ޖީ.އެސް ރޭންކު

 މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ޝަރުތު ރޭންކު

CS3 1.  ްއުމީޤަ ދިވެހިރާއްޖޭގެމަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުނ 
 ސަނަދެއް ގެ 3 ލެވެލް އޮނިގަނޑުގެ ސަނަދުތަކުގެ

 ހާސިލުކޮށްފައިވުން. ނުވަަތ،
ލިޔަންކިޔަން އެނގުމާއެކު، އިލެކްޓްރިކަލް / އިލެކްޓްރީޝަންގެ  .2

 ލިިބފައިވުން. ތަޖުރިބާ މަސައްކަތްކޮށް ދުވަހު އަހަރު 4 ދާއިރާއިން

ސީ.އެސް ވިއުގައިން ކަނޑައަޅާފައިވާ 
 ގޮތަށް 

 
 މަގާމު: އެސިސްޓެންޓް އިލެކްޓްރީޝަން / ޓެކްނީޝަން 

 4ޖީ.އެސް : ރޭންކު

 މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ޝަރުތު ރޭންކު

CS5 

 އުމީޤަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން .1
 ސަނަދެއް ގެ 4 ލެވެލް އޮނިގަނޑުގެ ސަނަދުތަކުގެ

 ހާސިލުކޮށްފައިވުން. ނުވަަތ،
 އުމީޤަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން .2

 ސަނަދެއް ގެ 3 ލެވެލް އޮނިގަނޑުގެ ސަނަދުތަކުގެ
 ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު، އިލެކްްޓރިކަލް / އިލެކްޓްރީޝަންގެ 

 ލިިބފައިވުން. ތަޖުރިބާ މަސައްކަތްކޮށް ދުވަހު އަހަރު 2 ދާއިރާއިން

ސީ.އެސް ވިއުގައިން ކަނޑައަޅާފައިވާ 
 ގޮތަށް 

 
 4ނުވަތަ ޖީއެސް  3މަގާމު އެސިސްޓެންޓް އިލެކްޓްރީޝަން ޖީއެސް  ،ހުސްވުމުންގެ މަގާމު  1ނޯޓް: އިލެކްޓްރީޝަން އެމްއެސް 

 އަށް ބަދަލުކުރުން.
 



  

   

 

 

  

 

 

 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން  
20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

 3307307/3307306ފޯން: 
 admin@csc.gov.mvއީެމއިލް: 

 7799280ހޮޓްލައިން: 
 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް: 

 އިހްތިރާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެެމވެ.
 1444 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 02
 2022 ޑިސެންބަރު 25

 ކުމްތުޚާދިމަ       

 

 ނީޒާ ނަޞީރުމަރްޔަމް ޝަހް
 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް                 

 

 އިދާރާތައް  ސްތަކުގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާސަރުކާރުގެ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކާއި މަސްއޫލު އޮފީ

 

 
 
 

 


