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 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ



 
 

 2 ގެ     ސަފްހާ 19

 

 ޞަފްޙާ ތަފްޞީލްް #
 2 އެކުލެވިގެންވާ ބައިތައް  1

 3 ތައާރަފް 2

ނޑުމަގާމުތަކުގެ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާ  3 ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ އަސާސީ މިންގަ  4 ކަ

ނޑު 4  6 އޮފިސަރުންގެ އޮނިގަ

  ސީއެސްސީ ޕްރޮފެޝަނަލްސް  

  ސީއެސްސީ އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެޝަނަލްސް  

  ސީއެސްސީ ސަޕޯޓް އޮފިޝަލްސް   

ނޑު 5  10 ސީނިޔަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮނިގަ

ނޑު 6  11 ލީގަލް އޮނިގަ

  އޮފިޝަލްސްމެނޭޖަރސް، ސީނިއަރ  ސީއެސްސީ ލީގަލް ސަރވިސް  

  ސީއެސްސީ ލީގަލް ސަރވިސް ޕްރޮފެޝަނަލްސް  

ނޑު 7  14 ސްޓްރެޓެޖިސްޓް އޮނިގަ

 16 ގްރޭޑް އަދި މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުން  8

ނޑަށް މުވައްޒަފުން ހިޖުރަކުރުން 9  18 ވަޒީފާގެ އައު އޮނިގަ

  



 
 

 3 ގެ     ސަފްހާ 19

 

ނޑުތައް އެކުލަވާލާފައި މިވަނީ، "އިންޓަރނޭޝަނަްލ  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަގާމުތަކުގެ އޮނިގަ

ރޑް ކްލެސިފިކޭޝަން އޮފް އޮކިއުޕޭޝަން  ނޑުތަކުގެ ގޮތުގައި،  (ISCO)ސްޓޭންޑަ ގެ އެންމެފަހުގެ މިންގަ

އަކީ އަސާސްކަމަށް  (ISCO-8)އިން އެންެމފަހުން އާންމުކޮށްފައިވާ  (ILO)އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ އޮގަަނއިޒޭޝަން 

 ބަލައިގެންނެވެ.

ISCO-8  ުނޑ ނޑުތަކުގެ ތެރެއިން މަގާމުތައް ބަހާލެވިފައިވާ މައިގަ . ނަމަވެސް ކެޓެގަރީއެއްވެއެވެ 10ގެ މިންގަ

އްޒަފުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތާއި އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތަކަށް ބަލަިއ، މި ކޮމިޝަނުގައި މުވަ

ނޑު  ނޑުތައް ހެދުމުގައި ބޭނުްނކޮށްފައިވާނީ މައިގަ  ކެޓެގަރީއެވެ. އެއީ، 4އޮނގަ

 މެނޭޖަރސް )ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް( .1

 ސްޓްރެޓެޖިސްޓް( ޕްރޮފެޝަނަލްސް )ލީގަލް އަދި .2

 ޓެކްނީޝިއަންސް އަދި އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެޝަނަލްސް )އޮފިސަރސް( .3

 ކްލެރިކަލް ސަޕޯޓް ވޯކަރސް )އޮފީސް އެސިސްޓެންޓުން( .4

ނޑަށް ބަލައި މުސާރަ އޮނިގަނޑު  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އޮނިގަ
ރޗެއް ހެދުމަށްފަހު، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ ފަދަ ތަންތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އެކުލަވާލާފައިވަނީ، މާކެޓް ރިސަ

ނޑުތަކާއެކު، މިހާުރ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން، މި  މުސާރައަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ. މި އޮނިގަ
ނޑަށް ރުޖޫޢަކުރެވޭނޭ ގޮތުގެ "ޓްރާންޝިޝަނަލް   ޕްޭލން" އެއް އެކުލަވާލެވިފައިވާނެއެވެ.އައު އޮނިގަ

 2014ޑިސެންބަރު  29
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 މަގާމުގެްފެންވަރު މަގާމުގެްގްރޭޑްް މަގާމުގެްރޭންކް

CSC1 

CSC1-1 ްސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަކޮށްފަިއވުނ 

CSC1-2 
CSC1-1  ުއަހަރު ދުވަހު  2ގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުމާއެކCSC1-1 

 ކޮށް ތަޖުރިބާ ލިިބފައިވުން.ގައި މަސައްކަތް

CSC1-3 
CSC1-1  ުއަހަރު ދުވަހު  2ގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުމާއެކCSC1-2 

 ކޮށް ތަޖުރިބާ ލިިބފައިވުން.ގައި މަސައްކަތް

CSC2 

CSC2-1 ްފުރިހަމަކޮށްފައިވުން  އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓ 

CSC2-2 
CSC2-1  ުއަހަރު ދުވަހު  2ގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުމާއެކCSC2-1 

 ކޮށް ތަޖުރިބާ ލިިބފައިވުން.ގައި މަސައްކަތް

CSC2-3 
CSC2-1  ުއަހަރު ދުވަހު  2ގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުމާއެކCSC2-2 

 ކޮށް ތަޖުރިބާ ލިިބފައިވުން.ގައި މަސައްކަތް

CSC3 

CSC3-1 ާފުރިހަމަކޮށްފައިވުން ޑިޕްލޮމ. 

CSC3-2 
CSC3-1  ުއަހަރު ދުވަހު  2ގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުމާއެކCSC3-1 

 ކޮށް ތަޖުރިބާ ލިިބފައިވުން.ގައި މަސައްކަތް

CSC3-3 
CSC3-1  ުއަހަރު ދުވަހު  2ގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުމާއެކCSC3-2 

 ކޮށް ތަޖުރިބާ ލިިބފައިވުން.ގައި މަސައްކަތް

CSC4 

CSC4-1 ްޑިގްރީ ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން ބެޗެލަރސ. 

CSC4-2 
CSC4-1  ުއަހަރު ދުވަހު  2ގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުމާއެކCSC4-1 

 ކޮށް ތަޖުރިބާ ލިިބފައިވުން.ގައި މަސައްކަތް

CSC4-3 
CSC4-1  ުއަހަރު ދުވަހު  2ގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުމާއެކCSC4-2 

 ކޮށް ތަޖުރިބާ ލިިބފައިވުން.ގައި މަސައްކަތް

CSC5 

CSC5-1  ީފުރިހަމަކޮށްފައިވުންމާސްޓަރސް ޑިގްރ 

CSC5-2 
CSC5-1  ުއަހަރު ދުވަހު  2ގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުމާއެކCSC5-1 

 ކޮށް ތަޖުރިބާ ލިިބފައިވުން.ގައި މަސައްކަތް

CSC5-3 
CSC5-1  ުއަހަރު ދުވަހު  2ގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުމާއެކCSC5-2 

 ކޮށް ތަޖުރިބާ ލިިބފައިވުން.ގައި މަސައްކަތް

CSC6 CSC6-1 
އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ  2ޑިގްރީ ފުރިހަމަކޮށް މާސްޓަރސް 

 ތަޖުރިބާ ލިބިފައިުވން.
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 މަގާމުގެްފެންވަރު މަގާމުގެްގްރޭޑްް މަގާމުގެްރޭންކް

CSC6-2 
CSC6-1  ުއަހަރު ދުވަހު  2ގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުމާއެކCSC6-1 

 ކޮށް ތަޖުރިބާ ލިިބފައިވުން.ގައި މަސައްކަތް

CSC6-3 
CSC6-1  ުއަހަރު ދުވަހު  2ގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުމާއެކCSC6-2 

 ކޮށް ތަޖުރިބާ ލިިބފައިވުން.ގައި މަސައްކަތް

CSC7 

CSC7-1 
 އަދި ޑިގްރީ ފުރިހަމަކޮށްފައިވުންމާސްޓަރސް 

 ތަޖުރިބާ ލިބިފައިުވން. މަސައްކަތުގެއަހަރު ދުވަހުގެ  4

CSC7-2 
CSC8-1  ުއަހަރު ދުވަހު  2ގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުމާއެކCSC8-1 

 ލިިބފައިވުން.ކޮށް ތަޖުރިބާ ގައި މަސައްކަތް

CSC7-3 
CSC8-1  ުއަހަރު ދުވަހު  2ގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުމާއެކCSC8-2 

 ކޮށް ތަޖުރިބާ ލިިބފައިވުން.ގައި މަސައްކަތް
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 :ލްސް ޖޮބް ފެމިލީޕްރޮފެޝަނަސީ.އެސް.ސީ 

 Classification/Family ފެމިލީ /ކްލެސިފިކޭޝަން ސީއެސްސީ ކޯޑު 
 PROFESSIONALS ޕްރޮފެޝަނަލްސް  2

 Administration Professionals އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޕްރޮފެޝަނަލްސް 24

 Administration Professionals ޕްރޮފެޝަނަލްސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  244

 CSC Professionals ސީ.އެސް.ސީ ޕްރޮފެޝަނަލްސް  2440

 :ލްސް ޖޮބް ފެމިލީއެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެޝަނަސީ.އެސް.ސީ 

 Classification/Family ފެމިލީ /ކްލެސިފިކޭޝަން ސީއެސްސީ ކޯޑު 
 ޓެކްނީޝަންސް އެންޑް އެސޯސިއޭޓް 3

 ޕްރޮފެޝަނަލްސް 
TECHNICIANS AND ASSOCIATE 
PROFESSIONALS 

 Administration Associate އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެޝަނަލްސް  33
Professionals 

 Administration Associate އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެޝަނަލްސް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  334
Professionals 

 CSC Associate Professionals އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެޝަނަލްސް ސީ.އެސް.ސީ  3340

 :ލްސް ޖޮބް ފެމިލީސަޕޯޓް އޮފިޝަސީ.އެސް.ސީ 

 Classification/Family ފެމިލީ /ކްލެސިފިކޭޝަން ސީއެސްސީ ކޯޑު 
 ELEMENTARY OCCUPATIONS އެލިމެންޓަރީ އޮކިއުޕޭޝަންސް  9

 Cleaners and Helpers ކްލީނަރސް އެންޑް ހެލްޕަރސް  91

 Office Cleaners and Helpers ސްއޮފީސް ކްލީނަރސް އެންޑް ހެލްޕަރ 911

 CSC Support Officers ސަޕޯޓް އޮފިސަރސް ސީ.އެސް.ސީ  9111
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ނޑުގެ މަގާމުތަކުގެ ޝަރުޠުތައް ގެޕްރޮފެޝަނަލް އޮފިސަރުން  :އޮނިގަ

 ކްލެސިފިކޭޝަން ނަން ގެމަގާމު
ރޭންކް / 
 ގްރޭޑް

 އަސާސީ ޝަރުތު 

ޑިރެކްޓަރ 
 )ޓެކްނިކަލް(

ސީއެސްސީ 
 ޕްރޮފެޝަނަލްސް

CSC6-3 

CSC6-1  ،ުޑިރެކްޓަރ، ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކCSC6-2 

  ރުން އަދި،އަހަރު މަސައްކަތްކު 2ގްރޭޑުގައި 

 އަހަރު 2 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން
 3ނުވަތަ ވިދިވިދިގެން  ހޯދާފައިވުން ޕޮއިންޓްމަތިން  އަށްވުރެ %85

 އަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. 85އަހަރުގެ އެވްރެޖް %

CSC6-2 

CSC6-1  ،ުޑިރެކްޓަރ،ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކ CSC6-1 
 ރުން އަދި،އަހަރު މަސައްކަތްކު 2 މަދުވެގެން ގައިގްރޭޑު 

 އަހަރު 2 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން
 3ވިދިގެން ވިދިނުވަތަ  ހޯދާފައިވުން ޕޮއިންޓްމަތިން  އަށްވުރެ %85

 މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން.އަށްވުރެ  85އަހަރުގެ އެވްރެޖް %

CSC6-1 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ  މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން
ނޑުގެ ލެވެލް  މާއެކު، ހާސިލްކޮށްފައިވުގެ ސަނަދެއް  9އޮނިގަ

 މަސައްކަތުގެ ދުވަހުގެ  އަހަރު 2 މަދުވެގެން ދާއިރާއިންމަސައްކަތުގެ 
  .ލިބިފައިވުން ތަޖުރިބާ

ސީނިޔަރ 
 އޮފިސަރ

 )ޓެކްނިކަލް(

ސީއެސްސީ 
 ޕްރޮފެޝަނަލްސް

CSC5-3 

CSC5-1  ،ުސީނިއަރ އޮފިސަރ، ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކ
CSC5-2  ިރުން އަދި،އަހަރު މަސައްކަތްކު 2ގްރޭޑުގައ 

 އަހަރު 2 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން
 3ނުވަތަ ވިދިވިދިގެން  ހޯދާފައިވުން ޕޮއިންޓްމަތިން  އަށްވުރެ %85

 އަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. 85އަހަރުގެ އެވްރެޖް %

CSC5-2 

CSC5-1  ،ުސީނިއަރ އޮފިސަރ، ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކ
CSC5-1  ިރުން އަދި،އަހަރު މަސައްކަތްކު 2ގްރޭޑުގައ 

 އަހަރު 2 ވިދިވިދިގެންމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން 
 3ނުވަތަ ވިދިވިދިގެން  ހޯދާފައިވުން ޕޮއިންޓްމަތިން  އަށްވުރެ %85

 އަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. 85އަހަރުގެ އެވްރެޖް %

CSC5-1 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ  މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން

ނޑުގެ ލެވެލް    .ހާސިލްކޮށްފައިވުންގެ ސަނަދެއް  9އޮނިގަ

 އޮފިސަރ
 )ޓެކްނިކަލް(

ސީއެސްސީ 
 ޕްރޮފެޝަނަލްސް

CSC4-3 

CSC4-1  ،ުއޮފިސަރ، ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކCSC4-2 
 ރުން އަދި،އަހަރު މަސައްކަތްކު 2ގްރޭޑުގައި 

 އަހަރު 2 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން
 3ނުވަތަ ވިދިވިދިގެން  ހޯދާފައިވުން ޕޮއިންޓްމަތިން  އަށްވުރެ %85

 އަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. 85އަހަރުގެ އެވްރެޖް %
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 ކްލެސިފިކޭޝަން ނަން ގެމަގާމު
ރޭންކް / 
 ގްރޭޑް

 އަސާސީ ޝަރުތު 

CSC4-2 

CSC4-1  ،ުއޮފިސަރ، ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކCSC4-1 
 ރުން އަދި،އަހަރު މަސައްކަތްކު 2ގްރޭޑުގައި 

 އަހަރު 2 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން
 3ނުވަތަ ވިދިވިދިގެން  ހޯދާފައިވުން ޕޮއިންޓްމަތިން  އަށްވުރެ %85

 އަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. 85އަހަރުގެ އެވްރެޖް %

CSC4-1 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ  މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން

ނޑުގެ ލެވެލް   .ހާސިލްކޮށްފައިވުންގެ ސަނަދެއް  7ނުވަތަ  8އޮނިގަ

 
ނޑުގެ މަގާމުތަކުގެ ޝަރުޠުތައް:ޕްރޮފެޝަނަލް އޮފިސަރުންއެސޯސިއޭޓް   ގެ އޮނިގަ

 ކްލެސިފިކޭޝަން ނަން ގެމަގާމު
ރޭންކް / 
 ގްރޭޑް

 ޝަރުތު  އަސާސީ

އެސިސްޓެންޓް 
 އޮފިސަރ

 )ޓެކްނިކަލް(

ސީ.އެސް.ސީ 
އެސޯސިއޭޓް 

 ޕްރޮފެޝަނަލްސް 

CSC3-3 

CSC3-1  ،ުއެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ ގެ ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކ
CSC3-2  ިރުން އަދި،އަހަރު މަސައްކަތްކު 2ގްރޭޑުގައ 

 85% އަހަރު 2 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން
އަހަރުގެ  3ނުވަތަ ވިދިވިދިގެން  ހޯދާފައިވުން ޕޮއިންޓްމަތިން  އަށްވުރެ

 އަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. 85އެވްރެޖް %

CSC3-2 

CSC3-1  ،ުއެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ ގެ ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކ
CSC3-1  ިކުރުން އަދި،އަހަރު މަސައްކަތް 2ގްރޭޑުގައ 

 85% އަހަރު 2 ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެންމަސައްކަތުގެ 
އަހަރުގެ  3ނުވަތަ ވިދިވިދިގެން  ހޯދާފައިވުން ޕޮއިންޓްމަތިން  އަށްވުރެ

 އަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. 85އެވްރެޖް %

CSC3-1 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ  މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން

ނޑުގެ ލެވެލް    .ހާސިލްކޮށްފައިވުންގެ ސަނަދެއް  5ނުވަތަ  6އޮނިގަ

)ޓެކްނިކަލް( 
 އެސިސްޓެންޓް 

ސީ.އެސް.ސީ 
އެސޯސިއޭޓް 

 ޕްރޮފެޝަނަލްސް 

CSC2-3 

CSC2-1  ،ުގެ އެސިސްޓެންޓް )ޓެކްނިކަލް( ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކ
CSC2-2  ިކުރުން އަދި،މަސައްކަތް އަހަރު  2ގްރޭޑުގައ 

 85% އަހަރު 2 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން
އަހަރުގެ  3ނުވަތަ ވިދިވިދިގެން  ހޯދާފައިވުން ޕޮއިންޓްމަތިން  އަށްވުރެ

 އަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. 85އެވްރެޖް %

CSC2-2 

CSC2-1  ،ުގެ ސިސްޓެންޓް އެ)ޓެކްނިކަލް( ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކ

CSC2-1  ިކުރުން އަދި،އަހަރު މަސައްކަތް 2ގްރޭޑުގައ 
 85% އަހަރު 2 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން

އަހަރުގެ  3ނުވަތަ ވިދިވިދިގެން  ހޯދާފައިވުން ޕޮއިންޓްމަތިން  އަށްވުރެ
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 ކްލެސިފިކޭޝަން ނަން ގެމަގާމު
ރޭންކް / 
 ގްރޭޑް

 ޝަރުތު  އަސާސީ

 ހޯދާފައިވުން.އަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް  85އެވްރެޖް %

CSC2-1 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ  މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން

ނޑުގެ ލެވެލް   .ހާސިލްކޮށްފައިވުންގެ ސަނަދެއް  4އޮނިގަ

ނޑުގެ މަގާމުތަކުގެ ޝަރުޠުތައް:ސަޕޯޓް އޮފިސަރުން  ގެ އޮނިގަ

 ކްލެސިފިކޭޝަން ނަން ގެމަގާމު
ރޭންކް / 
 ގްރޭޑް

 އަސާސީ ޝަރުތު 

އޮފީސް 
 އެސިސްޓެންޓް

ސީއެސްސީ 
ސަޕޯޓް 

 ސަރސް އޮފި

CSC1-3 

CSC1-1  ،ުއޮފީސް އެސިސްޓެންޓް، ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކ
CSC2-2  ިކުރުން އަދި،އަހަރު މަސައްކަތް 2ގްރޭޑުގައ 

 85% އަހަރު 2 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން
އަހަރުގެ  3ނުވަތަ ވިދިވިދިގެން  ހޯދާފައިވުން ޕޮއިންޓްމަތިން  އަށްވުރެ

 އަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. 85އެވްރެޖް %

CSC1-2 

CSC1-1 ްއެސިސްޓެންޓް  ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކު، އޮފީސ

CSC2-1  ިރުން އަދި،އަހަރު މަސައްކަތްކު 2ގްރޭޑުގައ 

 85% އަހަރު 2 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން
އަހަރުގެ  3ނުވަތަ ވިދިވިދިގެން  ހޯދާފައިވުން ޕޮއިންޓްމަތިން  އަށްވުރެ

 އަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. 85އެވްރެޖް %

CSC1-1 .ްސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަކޮށްފައިވުނ 
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ރޑް  :ކްލެސިފިކޭޝަންސްޖޮބް ސްޓޭންޑަ

 Classification/Family ފެމިލީ /ކްލެސިފިކޭޝަން ސީއެސްސީ ކޯޑު 
 MANAGERS AND SENIOR މެނޭޖަރސް، އެންޑް ސީނިއަރ އޮފިޝަލްސް  1

OFFICIALS 

 Chief Executives and Senior Officials ޗީފް އެގްޒެކިޓިވްސް އެންޑް ސީނިއަރ އޮފިޝަލްސް  11

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރސް އެންޑް ޗީފް  112
 އެގްޒެކިޓިވްސް 

Managing Directors and Chief 
Executives 

 CSC Director Generals ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްސް ސީއެސްސީ  1123

 މަގާމުތަކުގެ ޝަރުޠުތައް: ސީނިޔަރ މެނޭޖްމަންޓް

 ކްލެސިފިކޭޝަން ނަން ގެމަގާމު
ރޭންކް / 
 ގްރޭޑް

 އަސާސީ ޝަރުތު 

ޑިރެކްޓަރ 
 ޖެނެރަލް

ސީއެސްސީ 
ޓަރ ޑިރެކް

 ޖެނެރަލްސް

CSC7-3 

CSC7-1  ،ުޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކCSC7-2 

 ރުން އަދި،އަހަރު މަސައްކަތްކު 2ގްރޭޑުގައި 

 85% އަހަރު 2 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން
އަހަރުގެ  3ނުވަތަ ވިދިވިދިގެން  ހޯދާފައިވުން ޕޮއިންޓްމަތިން  އަށްވުރެ

 އަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. 85އެވްރެޖް %

CSC7-2 

CSC7-1  ،ުޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކCSC7-1 
 ކުރުން އަދި،އަހަރު މަސައްކަތް  2ގްރޭޑުގައި 

 85% އަހަރު 2 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން
އަހަރުގެ  3ނުވަތަ ވިދިވިދިގެން  ހޯދާފައިވުން ޕޮއިންޓްމަތިން  އަށްވުރެ

 އަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. 85އެވްރެޖް %

CSC7-1 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ  މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން
ނޑުގެ ލެވެލް   މަދުވެގެންމާއެކު، ވު ހާސިލްކޮށްފައިގެ ސަނަދެއް  9އޮނިގަ

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އޭގެ ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  އަހަރު 4
  .ލިބިފައިވުން  ތަޖުރިބާ  އޮފީސް ހިންގުމުގެއަހަރު ދުވަހުގެ  2މަދުވެގެން 
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:އޮފިޝަލްސް ޖޮބް ފެމިލީމެނޭޖަރސް، ސީނިއަރ ޑިރެކްޓަރސް،  ލީގަލް ސަރވިސް

 Classification/Family ފެމިލީ /ކްލެސިފިކޭޝަން ސީއެސްސީ ކޯޑު 
މެނޭޖަރސް، އެންޑް ސީނިއަރ ، ޑިރެކްޓަރސް 1

 އޮފިޝަލްސް 
MANAGERS AND SENIOR 
OFFICIALS 

  Specialized Services Managers މެނޭޖަރސް ސްޕެޝަލައިޒް ސަރވިސް 13

  Professional Services Managers ސް މެނޭޖަރސްސަޕްރޮފެޝަނަލް ސަރވި 134

 CSC Legal Service Directors ލީގަލް ސަރވިސް ޑިރެކްޓަރސް ސީއެސްސީ  1346

 
 :ލްސް ޖޮބް ފެމިލީޕްރޮފެޝަނަ ލީގަލް ސަރވިސް

 Classification/Family ފެމިލީ /ކްލެސިފިކޭޝަން ކޯޑު ސީއެސްސީ 
 PROFESSIONALS ޕްރޮފެޝަނަލްސް  2

 ލީގަލް، ސޯޝަލް، ކަލްޗަރަލް އެންޑް ރިލިޖަސް 26
 Administration Professionals ޕްރޮފެޝަނަލްސް 

 Legal Professionals ޕްރޮފެޝަނަލްސް  ލީގަލް 261

 CSC Lawyers ލޯޔަރސް ސީއެސްސީ  2611

 

 :މަގާމުތަކުގެ ޝަރުޠުތައްގެ ސަރވިސް ޑިރެކްޓަރސް ލީގަލް

 ކްލެސިފިކޭޝަން ނަން ގެމަގާމު
ރޭންކް / 
 ގްރޭޑް

 އަސާސީ ޝަރުތު 

ސީނިޔަރ ލީގަލް 
 ކައުންސެލް

ލީގަލް ސީއެސްސީ 
ސަރވިސް 
 ޑިރެކްޓަރސް 

CSC7-3 

CSC7-1  ،ުސީނިޔަރ ލީގަލް ކައުންސެލް ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކ
CSC7-2  ިކުރުން އަދި،އަހަރު މަސައްކަތް 2ގްރޭޑުގައ 

 އަހަރު 2 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން
 3ނުވަތަ ވިދިވިދިގެން  ހޯދާފައިވުން ޕޮއިންޓްމަތިން  އަށްވުރެ %85

 އަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. 85އަހަރުގެ އެވްރެޖް %

CSC7-2 

CSC7-1  ،ުސީނިޔަރ ލީގަލް ކައުންސެލް ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކ
CSC7-1  ިކުރުން އަދި،އަހަރު މަސައްކަތް 2ގްރޭޑުގައ 

 އަހަރު 2 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން
 3ނުވަތަ ވިދިވިދިގެން  ހޯދާފައިވުން ޕޮއިންޓްމަތިން  އަށްވުރެ %85

 އަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. 85އަހަރުގެ އެވްރެޖް %
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 ކްލެސިފިކޭޝަން ނަން ގެމަގާމު
ރޭންކް / 
 ގްރޭޑް

 އަސާސީ ޝަރުތު 

CSC7-1 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ރޮގުން ނުވަތަ ޤާނޫނާއި ޝަރީޢާގެ ދާއިރާއިން 
ނޑުގެ ލެވެލް  ގެ ސަނަދެއް  9ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

 މަސައްކަތުގެ ދުވަހުގެ އަހަރު 6 މަދުވެގެން މާއެކު، ވު ހާސިލްކޮށްފައި
  .ލިބިފައިވުން ތަޖުރިބާ

 
 ލީގަލް ސަރވިސް ޕްރޮފެޝަނަލްސްގެ މަގާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

 ކްލެސިފިކޭޝަން ނަން ގެމަގާމު
ރޭންކް / 
 ގްރޭޑް

 އަސާސީ ޝަރުތު 

އެސޯސިއޭޓް ލީގަލް 
 ކައުންސެލް

ލީގަލް ސީއެސްސީ 
ސަރވިސް 

 ޕްރޮފެޝަނަލްސް

CSC6-3 

CSC6-1  ،ުއެސޯސިއޭޓް ލީގަލް ކައުންސެލް ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކ
CSC6-2  ިކުރުން އަދި،އަހަރު މަސައްކަތް 2ގްރޭޑުގައ 

 އަހަރު 2 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން
 3ނުވަތަ ވިދިވިދިގެން  ހޯދާފައިވުން ޕޮއިންޓްމަތިން  އަށްވުރެ %85

 އަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. 85އަހަރުގެ އެވްރެޖް %

CSC6-2 

CSC6-1  ،ުއެސޯސިއޭޓް ލީގަލް ކައުންސެލް ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކ
CSC6-1  ިކުރުން އަދި،އަހަރު މަސައްކަތް 2ގްރޭޑުގައ 

 އަހަރު 2 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން
 3ނުވަތަ ވިދިވިދިގެން  ހޯދާފައިވުން ޕޮއިންޓްމަތިން  އަށްވުރެ %85

 އަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. 85އަހަރުގެ އެވްރެޖް %

CSC6-1 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ރޮގުން ނުވަތަ ޤާނޫނާއި ޝަރީޢާގެ ދާއިރާއިން 
ނޑުގެ ލެވެލް  ގެ ސަނަދެއް  9ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

 މަސައްކަތުގެ ދުވަހުގެ އަހަރު 2 މަދުވެގެން މާއެކު، ވު ހާސިލްކޮށްފައި
  .ލިބިފައިވުން ތަޖުރިބާ

ސީނިޔަރ ލީގަލް 
 އޮފިސަރ

ލީގަލް ސީއެސްސީ 
ސަރވިސް 

 ޕްރޮފެޝަނަލްސް

CSC5-3 

CSC5-1  ،ުސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ، ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކ
CSC5-2  ިކުރުން އަދި،މަސައްކަތްއަހަރު  2ގްރޭޑުގައ 

 އަހަރު 2 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން
 3ނުވަތަ ވިދިވިދިގެން  ހޯދާފައިވުން ޕޮއިންޓްމަތިން  އަށްވުރެ %85

 އަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. 85އަހަރުގެ އެވްރެޖް %

CSC5-2 

CSC5-1  ،ުސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ، ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކ
CSC5-1  ިކުރުން އަދި،އަހަރު މަސައްކަތް 2ގްރޭޑުގައ 

 އަހަރު 2 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން
 3ނުވަތަ ވިދިވިދިގެން  ހޯދާފައިވުން ޕޮއިންޓްމަތިން  އަށްވުރެ %85

 އަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. 85އަހަރުގެ އެވްރެޖް %

CSC5-1 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ރޮގުން ނުވަތަ ޤާނޫނާއި ޝަރީޢާގެ ދާއިރާއިން 

ނޑުގެ ލެވެލް  ގެ ސަނަދެއް  9ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
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 ކްލެސިފިކޭޝަން ނަން ގެމަގާމު
ރޭންކް / 
 ގްރޭޑް

 އަސާސީ ޝަރުތު 

  .ހާސިލްކޮށްފައިވުން

 ލީގަލް އޮފިސަރ
ލީގަލް ސީއެސްސީ 
ސަރވިސް 

 ޕްރޮފެޝަނަލްސް

CSC4-3 

CSC4-1  ،ުއޮފިސަރ، ލީގަލް ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކCSC4-2 
 ކުރުން އަދި،އަހަރު މަސައްކަތް  2ގްރޭޑުގައި 

 އަހަރު 2 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން
 3ނުވަތަ ވިދިވިދިގެން  ހޯދާފައިވުން ޕޮއިންޓްމަތިން  އަށްވުރެ %85

 އަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. 85އަހަރުގެ އެވްރެޖް %

CSC4-2 

CSC4-1  ،ުއޮފިސަރ، ލީގަލް ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކCSC4-1 
 ކުރުން އަދި،އަހަރު މަސައްކަތް  2ގްރޭޑުގައި 

 އަހަރު 2 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން
 3ނުވަތަ ވިދިވިދިގެން  ހޯދާފައިވުން ޕޮއިންޓްމަތިން  އަށްވުރެ %85

 އަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. 85އަހަރުގެ އެވްރެޖް %

CSC4-1 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ރޮގުން ނުވަތަ ޤާނޫނާއި ޝަރީޢާގެ ދާއިރާއިން 
ނޑުގެ ލެވެލް  ދެއް ގެ ސަނަ  7ނުވަތަ  8ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

 .ހާސިލްކޮށްފައިވުން
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ރޑް ޖޮބް ކްލެސިފިކޭޝަންސް:ސް ޓޭންޑަ

 Classification/Family ފެމިލީ /ކްލެސިފިކޭޝަން ސީއެސްސީ ކޯޑު 
 PROFESSIONALS ޕްރޮފެޝަނަލްސް  2

 Administration Professionals އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޕްރޮފެޝަނަލްސް 24

 Management and Organizational މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް އޮގަނައިޒޭޝަން އެނެލިސްޓް  242
Analyst 

 CSC Strategists ސީއެސްސީ ސްޓްރެޓެޖިސްޓްސް  2421

 
 ފެމިލީގެ މަގާމުތަކުގެ ޝަރުޠުތައް: ސްޓްރެޓެޖިސްޓް ޖޮބް

 ކްލެސިފިކޭޝަން ނަން ގެމަގާމު
ރޭންކް / 
 ގްރޭޑް

 އަސާސީ ޝަރުތު 

 ސްޓްރެޓެޖިސްޓް
ސީއެސްސީ 

 ސްޓްރެޓެޖިސްޓްސް

CSC7-3 

CSC7-1  ،ުސްޓްރެޓެޖިސްޓްގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކ CSC7-2 

 ކުރުން އަދި،އަހަރު މަސައްކަތް  2ގްރޭޑުގައި 

 އަހަރު 2 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން
 3ނުވަތަ ވިދިވިދިގެން  ހޯދާފައިވުން ޕޮއިންޓްމަތިން  އަށްވުރެ %85

 އަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. 85އަހަރުގެ އެވްރެޖް %

CSC7-2 

CSC7-1  ،ުސްޓްރެޓެޖިސްޓް ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކCSC7-1 
 ކުރުން އަދި،އަހަރު މަސައްކަތް  2ގްރޭޑުގައި 

 އަހަރު 2 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން
 3ނުވަތަ ވިދިވިދިގެން  ހޯދާފައިވުން ޕޮއިންޓްމަތިން  އަށްވުރެ %85

 އަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. 85އަހަރުގެ އެވްރެޖް %

CSC7-1 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ދާއިރާއިން  މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ
ނޑުގެ ލެވެލް  މާއެކު، ވު ހާސިލްކޮށްފައިގެ ސަނަދެއް  9އޮނިގަ

  .ލިބިފައިވުން ތަޖުރިބާ މަސައްކަތުގެ  ދުވަހުގެ އަހަރު 4 މަދުވެގެން

ޑެޕިއުޓީ 
 ޖިސްޓް ސްޓްރެޓެ

ސީއެސްސީ 
 ސްޓްރެޓެޖިސްޓްސް

CSC6-3 

CSC6-1  ،ުސްޓްރެޓެޖިސްޓް ޑެޕިއުޓީ ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކ
CSC6-2  ިކުރުން އަދި،އަހަރު މަސައްކަތް 2ގްރޭޑުގައ 

 އަހަރު 2 ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެންމަސައްކަތުގެ 
 3ނުވަތަ ވިދިވިދިގެން  ހޯދާފައިވުން ޕޮއިންޓްމަތިން  އަށްވުރެ %85

 އަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. 85އަހަރުގެ އެވްރެޖް %

CSC6-2 

CSC6-1  ،ުސްޓްރެޓެޖިސްޓް ޑެޕިއުޓީ ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކ
CSC6-1  ިކުރުން އަދި،އަހަރު މަސައްކަތް 2ގްރޭޑުގައ 

 އަހަރު 2 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން
 3ނުވަތަ ވިދިވިދިގެން  ހޯދާފައިވުން ޕޮއިންޓްމަތިން  އަށްވުރެ %85

 އަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. 85އަހަރުގެ އެވްރެޖް %
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 ކްލެސިފިކޭޝަން ނަން ގެމަގާމު
ރޭންކް / 
 ގްރޭޑް

 އަސާސީ ޝަރުތު 

CSC6-1 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ދާއިރާއިން  މަސައްކަތުގެމަގާމުގެ 
ނޑުގެ ލެވެލް  މާއެކު، ވު ހާސިލްކޮށްފައިގެ ސަނަދެއް  9އޮނިގަ

  .ލިބިފައިވުން ތަޖުރިބާ މަސައްކަތުގެ  ދުވަހުގެ އަހަރު 2 މަދުވެގެން

ސީނިޔަރ 
ސްޓްރެޓެޖިކް 

 ޑިވެލޮޕަރ

ސީއެސްސީ 
 ސްޓްރެޓެޖިސްޓްސް

CSC5-3 

CSC5-1  ،ުސްޓްރެޓެޖިކް ސީނިއަރ ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކ
 ކުރުން އަދި،އަހަރު މަސައްކަތް  2ގްރޭޑުގައި  CSC5-2ރ، ޑިވެލޮޕަ

 އަހަރު 2 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން
 3ނުވަތަ ވިދިވިދިގެން  ހޯދާފައިވުން ޕޮއިންޓްމަތިން  އަށްވުރެ %85

 އަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. 85އަހަރުގެ އެވްރެޖް %

CSC5-2 

CSC5-1  ،ުސީނިއަރ ސްޓްރެޓެޖިކް ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކ
 ކުރުން އަދި،އަހަރު މަސައްކަތް 2ގްރޭޑުގައި  CSC5-1، ޑިވެލޮޕަރ 

 އަހަރު 2 ވިދިވިދިގެންމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން 
 3ނުވަތަ ވިދިވިދިގެން  ހޯދާފައިވުން ޕޮއިންޓްމަތިން  އަށްވުރެ %85

 އަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. 85އަހަރުގެ އެވްރެޖް %

CSC5-1 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ދާއިރާއިން  މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ
ނޑުގެ ލެވެލް    .ހާސިލްކޮށްފައިވުންގެ ސަނަދެއް  9އޮނިގަ

 
 ސްޓްރެޓެޖިސްޓް ޖޮބް ފެމިލީގެ މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތައް:

 ސެޓްފިކެޓް ދާއިރާ
 ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް .1 ހިއުމަން ރިސޯސް ދާއިރާ 

 ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  .2
 މެނޭޖްމަންޓް ސްޓްރެޓީޖިކް ހިއުމަން ރިސޯސް  .3

 ޕަބްލިކް ސަރވިސް މެނޭޖްމަންޓް .4 ސަރވިސް މެނޭޖްމަންޓް
 ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް  .5
 އޮގަނައިޒޭޝަނަލް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން .6

ޖިކް އެންޑް ޕޮލިސީ ސްޓްރެޓެ
 މެނޭޖްމަންޓް 

 ސްޓްރެޓީޖިކް މެނޭޖްމަންޓް އެންްޑ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނިންގ  .7
 މެނޭޖްމަންޓްޕޮލިސީ  .8
 ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ  .9

 
  



 
 

 16 ގެ     ސަފްހާ 19

 

ނޑުގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުްނނަށް މަސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއީ، މި މުގެ ކުރިއެރުން ގާގެ ވަޒީފާގެ އޮިނގަ
ނޑުގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންކެވެ. ލުތަސޫމަލުކުރަންޖެހޭ އުއަދިނުމަށް  އެއް މަގާމުން  ނަށްމި އުޞޫލު ހިނގާނީ މި އޮނިގަ

. މަލުކުރެވޭނެއެވެއަ ގޮތަކަށް ދެލުގެ ދަށުން މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ސޫއު މި. އަނެއް މަގާމަށް ކުރިއެރުން ދިނުމަށެވެ
 . މެވެދިނުމަގާމުން އަނެއް މަގާމަށް ކުރިއެރުން  އެއް ،މާއިދިނުއެއީ މަގާމުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑްގެ ކުރިއެރުން 

ނޑުގެ ތެރެއިން އެްއވެސް މުވައްޒަފަކަށް މަގާމުގެ ކުރިއެރުމެއް  ްގރޭޑް ބަދަލުކުރެވޭނީ، މި ނުވަތަ ދެވޭނީ މި އޮނިގަ
ނޑަށް  ނޑަށް ހިުޖރަކުރުމަށްފަހު، އޮނިގަ ނޑުގެ އެ މަގާމެއްގައި މުވައްޒަފު އެ އަމަލުކުރަން ަފށައި މުވައްޒަފުން އޮނިގަ އޮނިގަ

 ފަހުގަެއވެ.މުއްދަތެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް

މަސައްކަތަށް ކަމޭހިތައިެގން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އެއް މަގާމުން ައނެއް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ހީވާގިަކމާއެކު 
 .ލުންނެވެސޫމަގާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި އަމަލުކުރާނީ އަންނަނިިވ އު. މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ދެވޭނެއެވެ ،މަގާމަށް

ނޑުތަމުވައްޒަފަކަށް މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ދެވޭނީ ތިރީގައިވާ  .1  ހަމަވުމުންނެވެ.ކާއި ކްރައިޓޭރިއާތައް މިންގަ

ނޑުގައި މުވައްޒަފުން ބަދަލުކުރާނެ ުހސް މަގާމެއް އޮތުން. 1.1  ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ އޮނިގަ

 އެ ކުރިއެރުން ދެވޭ މުވައްޒަފަކީ، މަގާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ މުވައްޒަފެއް ކަމުގައިވުން. 1.2

 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ މުވައްޒަފެއްކަމުގައިވުން. 5 ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާތާ 1.3

 ޕޮއިންޓް މަިތން  އަްށވުރެ 85% ިވދިވިދިގެން އަހަރު 2 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން، ފާއިތުވި  1.4
ވާ އަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައި 85އަހަރުގެ އެވްރެޖް % 3ނުވަތަ ވިދިވިދިގެން  ހޯދާފައިވުން

 ވުން.މުވައްޒަފެއް ކަމުގައި

ނޑައެޅިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް މި ދެ ގޮަތްށ  .2 މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށްަޓކައި ދެ ގޮތަކަށް މުވައްޒަުފްނ ކަ
ނޑައެޅުމުގައިވެސް   ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ޝަރުުޠތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ. 1މުވައްޒަފަކު ކަ

އިޢުލާނުކޮްށ، އާންމުކޮށް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި ހުސް މަގާމެއް އޮވެ، ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި  2.1

ެއ ، ްއ ހޮވައިމުވައްޒަފެއެކަމަށް އެދޭ، މަގާމުގެ ޝަުރޠު ހަމަވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެިއން އެންމެ ގާބިލް 

އާންމުކޮްށ ހުރިާހ ފަރާތްތަކަްށ  ން.ނިންމެވު މަށް ކޮމިޝަުނންމަގާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނު ުމަވްއަޒަފަކށް 
ނޑައެޅުމަށް ނިންމާީނ  ހުޅުވާނުލައި، މިގޮަތށް މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އިޢުލާނުޮކށްެގން މުވައްޒަފަކު ކަ

 ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީއިންނެވެ.
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އެ  އްކަތް ކުރާ ުމވައްޒަފަކުމަގާމުގެ ދަުށ ފަންތީގައި މަސަ ުހސް މަގާމަކަށް، އެއޮތް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި  2.2
ުހސްކޮށް މަގާމަށް ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ކުރިއެރުން ދިނުަމްށ ކޮމިޝަނުން ، މަގާމުގެ ޝަރުޠު ހަމަވެ

 .ނިންމެވުން

އެ މުވައްޒަފަކު ސީދާ ރިޕޯޓް  ، ކުރިއެރުން ދިނުމަށްޓަކައި ނަށް މަގާމުގެމުވައްޒަފުންގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  2.2 .3
ހިއުމަން ޔާ، ންގެ އެންމެ އިސްވެރިސެކްޝަކުރާ ސުޕަވައިޒަރު ދޭ މަޝްވަރާގެ މަތިން އޭނާ މަސައްކަތްކުރާ 

 އެންޑް  މެނޭޖްމަންޓް ރިސޯސް ހިއުމަންޅަްނވާނެއެވެ. ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަ
ނިންމުްނ  އިން އެ މުވައްޒަފަކަށް މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ިނންމައިފިނަމަ، އެކޮމިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް

އެ މުވައްޒަފަށް މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ދެވޭނީ ކޮމިޝަނުން  ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާނީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއެވެ.
 މުވައްޒަފަކަށް މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ނިންމުމުްނނެވެ.

ނޑު އެކުލަވާލާފައިވަނީސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަގާމުތަކުގެ  މުސާރަ ގްރޭޑް  3ކޮންމެ މަގާމެއްގައި  ،އޮނިގަ
ނޑުތަކަށާއި މަލުކުރާނީ އަންނަނިވި އަމުގައި ބަދަލުކުރުކަށް ހިމެނޭ ގޮތަށްކަމުން، މުވައްޒަުފންނަށް މި ގްރޭޑްތަ މިންގަ

  އުޞޫލުތަކަށެވެ.

ނޑުގެ  .1  އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތްކޮށްފައިވުްނ. 2މަގާމުގެ އެ ގްރޭޑެއްގައި މަދުވެގެން އޮނިގަ

ން މާކްސް ހޯދުން، މަތި މާކުހަށްވުރެ 85%އަހަރު ވިދިވިދިގެން  2މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން  .2
 .ވުންއިފަމާކުހަށްވުރެ މަތިްނ ހޯދާ 85%އަހަރުގެ އެގްރިގޭޓް  3މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ެބލުމުގެ ނިޒާމުން  ނުވަތަ

މުވައްޒަފުގެ މަގާމުގެ ގްރޭޑް ބަދަލުވުމުގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމުގެ ކުރިން، ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރިސޯސްއާ ބެހޭ  .3
ހުށަހަޅައި، ކޮމެީޓގެ ލަފާގެ މަތިން  ކޮމެޓީއަށްއެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މެނޭޖްމަންޓް  ބައިން ހިއުމަން ރިސޯސް

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. މުވައްޒަފުގެ މަގާމުގެ ގްރޭޑް ބަދަލުކުރަންވާނީ ގްރޭޑް ބަދަލުކުރުމުގެ ޝަރުޠު 
 ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

ގެ އަޚްލާޤުގެ މައްޗަށް ރީ އަިދ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުޟިހާ ގޮތަށާއިކޮމިޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ  މުވައްޒަފު .4
ރިއާޔަތްކޮށް، މުވައްޒަފުގެ މަގާމުގެ ގްރޭޑް ބަދަލުކުރުމަށް ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 ކޮމެޓީގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކޮމިޝަނުން ނިންމެުވން.
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ށް މިހާރު ވަޒީފާގައި ތިބި ުމވައްޒަފުން ހިޖުރަކުރުމުގައި އޮނިަގނޑަ ގެ ވަޒީފާގެއިދާރާ އީ، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެމި
ނޑައަޅާފައިވާ  ޚިލާފަށް އެއްވެސް މުވައްޒަފެއް އޮނިގަނޑަށް ހިޖުރަކުރެވޭނީ، އެ  އިލާސޫމި އުކެވެ. ލުތަސޫއު އަމަލުކުރުމަށް ކަ

ނ ޑުން ލިބޭ އުޖޫރަ މަދުވާ ހާލަތުގައި، އެކަމާމެދު ކޮމިޝަނުގައި މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުންދާ އުޖޫރައަށްވުރެ އައު އޮނިގަ
 ނިްނމާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.ކޮމިޝަނުން  މަޝްވަރާކޮށް

ނޑުތަުކގެ ރޭންކްތަކަށް، މުވައްޒަފު އޮނިގަ ކުރަމުންދާ އަމަލު .1 ތިރީގައިވާ ން ަބދަލުކުރާނީ ނޑުތަުކގެ ރޭންކުން އައު އޮނިގަ
  ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.ލްތާވަ

ނޑު ނޑު އައު އޮނިގަ  މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ އޮނިގަ

ނޑުން ބަދަކުރެވޭ މަގާމު އައު  އޮނިގަ
ބަދަކުރެވޭ 

 ރޭންކް
ނޑުގެ މަގާމު އަމަލު ކުރަމުންދާ  ރޭންކް އޮނިގަ

 SS1 މަސައްކަތު CSC1-1 އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް

 SS2 އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް CSC1-1 އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް

 GS3 އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ CSC2-1 އެސިސްޓެންޓް )ޓެކްނިކަލް(

 GS4 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ CSC2-2 އެސިސްޓެންޓް )ޓެކްނިކަލް(

 GS4 (8އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ )ސްޓެޕް  CSC2-3 އެސިސްޓެންޓް )ޓެކްނިކަލް(

 GS4 ޕަރސަނެލް އޮފިސަރ CSC2-2 އެސިސްޓެންޓް )ޓެކްނިކަލް(

 GS4 އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ CSC2-2 އެސިސްޓެންޓް )ޓެކްނިކަލް(

 GS4 އެސިސްޓެންޓް ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ CSC2-2 އެސިސްޓެންޓް )ޓެކްނިކަލް(

 MS1 ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ CSC3-1 އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ )ޓެކްނިކަލް(

 MS1 ޕަރސަނެލް އޮފިސަރ CSC3-1 އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ )ޓެކްނިކަލް(

 MS2 ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ CSC4-1 އޮފިސަރ )ޓެކްނިކަލް(

 MS2 އޮފިސަރ  ޕަރސަނެލްސީނިޔަރ  CSC4-1 އޮފިސަރ )ޓެކްނިކަލް(

 MS2 (S9) އޮފިސަރސީނިޔަރ ޕަރސަނެލް  CSC4-2 އޮފިސަރ )ޓެކްނިކަލް(

 MS2 އެސިސްޓެންޓް ލެކްޗަރަރ CSC4-1 އޮފިސަރ )ޓެކްނިކަލް(

 MS2 ފައިނޭންސް އޮފިސަރ CSC4-1 އޮފިސަރ )ޓެކްނިކަލް(

 MS2 ސީނިޔަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ CSC4-1 އޮފިސަރ )ޓެކްނިކަލް(
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 MS3 ސީނިޔަރ ޕަރސަނެލް އޮފިސަރ CSC5-1 ސީނިޔަރ އޮފިސަރ )ޓެކްނިކަލް(

 MS3 ސީނިޔަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ CSC5-1 ސީނިޔަރ އޮފިސަރ )ޓެކްނިކަލް(

 MS3 ސީނިޔަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ CSC5-1 ސީނިޔަރ އޮފިސަރ )ޓެކްނިކަލް(

 MS3 ސީނިޔަރ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ CSC5-1 ސީނިޔަރ އޮފިސަރ )ޓެކްނިކަލް(

 MS3 ސީނިޔަރ ރިސަރޗް އޮފިސަރ CSC5-1 ސީނިޔަރ އޮފިސަރ )ޓެކްނިކަލް(

 MS3 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ CSC5-1 ސީނިޔަރ އޮފިސަރ )ޓެކްނިކަލް(

 MS3 (5އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ )ސްޓެޕް  CSC5-2 ސީނިޔަރ އޮފިސަރ )ޓެކްނިކަލް(

 MS3 2އެސިސްޓެންޓް ލެކްޗަރަރ  CSC5-1 ސީނިޔަރ އޮފިސަރ )ޓެކްނިކަލް(

 MS3 (5)ސްޓެޕް  2އެސިސްޓެންޓް ލެކްޗަރަރ  CSC5-2 )ޓެކްނިކަލް(ސީނިޔަރ އޮފިސަރ 

 MS4 ލެކްޗަރަރ CSC5-3 ސީނިޔަރ އޮފިސަރ )ޓެކްނިކަލް(

 EX1 ޑިރެކްޓަރ CSC6-1 ޑިރެކްޓަރ )ޓެކްނިކަލް(

 EX2 ޑިރެކްޓަރ CSC6-2 ޑިރެކްޓަރ )ޓެކްނިކަލް(

 EX5 (2ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް )ސްޓެޕް  CSC7-2 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

 EX5 (3ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް )ސްޓެޕް  CSC7-2 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

 AGL3 ލީގަލް އޮފިސަރ CSC4-1 ލީގަލް އޮފިސަރ

 AGL6 އެސޯސިއޭޓް ލީގަލް ކައުންސެލް  CSC6-1 އެސޯސިއޭޓް ލީގަލް ކައުންސެލް 

 

ނޑަށް ބަދަލުކުރެވޭ މަގާމުގެ ރޭންކް  .2 ނޑައަޅާފައިވަނީ، އެ މުވައްޒަފެއް މިހާރު މުވައްޒަފުންގެ އައު އޮނިގަ ކަ
ނޑުގައި އެ ރޭންކެއް ހިމެނޭ  އަދާކުރަމުންދާ މަގާމުގެ ރޭންކާއި، އެ މަގާމުގެ ޝަރުތުތަކަށް ބަލައިގެން، އައު އޮނިގަ

 މަގާމުގެ ޝަރުޠުތަކާ އެއްފެންވަރެއްގެ މަގާމުތަކަށެވެ.

މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ އޮނިގަނޑުން މުސާރައިގެ  މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން،ކަތްކުރަމުންދާ އެއް ރޭންކެއްގައި މަސައް .3

ނިސްބަތުން އެ ރޭންކުެގ ސްޓެޕްގެ ަބދަލުކުރެވިފައިވާ  އެ ، ކުރިއެރުމުގެ ސްޓެޕްއަކަށް ބަދަލުވެފައިވާ މުވައްޒަފުން
 ގްރޭޑްތަކަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާނެެއވެ.
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