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 )ފުރަތަމަ އިްސލާޙް (

ނޑުގެ ބޭނުމަކީ،  ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠުތަކުގެ އޮނިގަ

ނޑްެއ  ދާއިރާތަކަށް ބޭނުންވާ މަގާމުތައް އުފެއްދުމާއި މަގާމުތަކުގެ މަސައްކަތް ހަމަޖެއްސުމުގައި އެއްމިންގަ

ނޑުދާއިރާތަކަށް ބޭނުންވާ އެކިއެކި މަގާމުތަކު . ހިފެހެއްޓުމެވެ  އެކުލަވާލުމުގެ  ގެ ޝަރުޠުތަކުގެ އޮނިގަ

ނޑެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންނެވެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދަނީ މިފަދަ އަދި  .އަސާސީ ޝަރުޠުތައް މިންގަ

ސަރވިސްގެ  ސިވިލް. "ޒަމާނާ ޙާލަތަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއެކު މި ޝަރުތުތަކަށް ބަދުލުގެނެވެމުން ދެއެވެ

މި ޝާއިޢުކުރެވެނީ، ކުރިން ބޭނުންކުރަމުްނ ) ފުރަތަމަ އިސްލާޙް(" 2010 ޠުމަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރު

 ސިވިލް . "އައި މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުތުތައް މުރަާޖޢާކުރުމާއެކު ބައެއް އިސްލާޙާ އެކުއެވެ

ބޭނުންކުރުމުގައި އަންނަނިިވ  )ފުރަތަމަ އިސްލާޙް( "2010 ޠުސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރު

   . މަށް ސަމާލުވުން މުހިންމެވެ ކަންކަ 

މި ފޮތުގައި ހިމެނޭ ާތވަލްތަކުގައި ތަފްޞީލް ކުރެވިފައިއެވަނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާގެ  .1

ނޑު ގައި ހިމެނޭ ރޭންކުތަކުގެ ތެރެއިން  ދަށްވެގެން ކޮންމެ ރޭންކަކަށްވެސް ހަމަވާންޖެހޭ  1އޮނިގަ

މިގޮތަށް އޮތުމުން އަސާސީ ޝަރުޠަކަށްވުރެ މަތީ ޝަރުޠެއް ހަމަވާ . އަސާސީ ޝަރުޠެވެ

 .މުވައްޒަފުންނަށް އެރޭންކަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ބަންދުވީއެއް ނޫނެވެ

ނޑު ގައި ހިމެ  .2 ނޭ ޝަރުޠަުތއް ބަހާލެވިފައިވާނީ ބޭނުންވާ ތަޢުލީމް، ތަމްރީނާއި އެހެނިެހްނ މި އޮނިގަ

އަދި  ،ސިފަތައް ނުވަތަ މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ވަކި ޚާއްޞަ ތަމްރީނަކާއި ޚާއްޞަ ސިފަތައް

ބާ ޚާއްޞަ ތަމްރީނާއި، ތަޖުރި. މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ބޭނުންވާނަމަ އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިގެންނެވެ



 

ނޑުތަކުގައެވެ މި އަސާސީ . އަދި ސިފަތަކުގެ ތަފްޞީލް ހިމެނިގެންވާނީ ވަކިވަކި ދާއިރާތަކުގެ އޮނިގަ

ނޑުގައި ހަމަ އެކަނި ފާހަގަކޮށްފައިވާނީ އެފަދަ ބައިތަކަކަށް ދާއިރާތަކަށް ފުރުޞަތު  އޮނިގަ

ނޑުތަކަށް ރިޢާޔަތް ބޭނުންވެދާނެ ކަމަށްޓަކައި އެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެ ގޮތުން ދާއިރާތަކުގެ އޮނިގަ

 . ކުރާގޮތަށެވެ 

ނޑަކީ، ސިވިލް ސަރވިސްގެ އޮފީސްތަކުގައި ހުންނަ މަގާމުތައް ތަރުތީބު ކުރެވޭނެ ގޮތުގެ  .3 މި އޮނިގަ

ނޑެކެވެ  އަދި ހުރިހާ މަގާމެއްވެސް ދަރަޖަ ކުރުމަށާއި މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް . އޮނިގަ

ނޑެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާނެ އަސާ ނޑައެޅުމުގައި މިންގަ ނޑެވެކަ ވަކިވަކި ދާއިރާތަކަށް . ސީ އޮނިގަ

ނޑުތައް ދާއިރާތަކާ  ނޑައަޅައި ދާއިރާތަކަށް ޚާއްޞަ އޮނިގަ ޚާއްޞަކުރެވޭ މަގާމުތަކުގެ ޝަރުޠުތައް ކަ

 .ގުޅިގެން ވަކިން އެކުލަވާލައި އާންމު ކުރެވޭނެއެވެ

ނޑުގެ ރޭންކެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މުވައްިޒފެއް އޭގެ މަތީ  .4 ރޭންކަށް ދިއުމަށް މި އޮނިގަ

ބޭނުންވާ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބި މަތީ ރޭންކުގެ ޝަރުޠު ހަމަވިކަމުގައިވިޔަސް އެ ރޭްނކަށް އޭނާގެ 

އެބައި ހިމަނާފައި އެވަނީ ހަމައެކަނި ޖެހިގެން އޮތް މަތީ ގްރޭޑަށް . މަގާމު ބަދަލެއް ނުވާނެއެވެ

ލަތުގައި މަގާމަކަށް ޝަރުޠު ހަމަވިކަމުގައި ވީމާ، މިހާ. ޝަރުޠުހަމަވެފައިވާކަން އަންގާދިނުމަށެވެ

 . ވިޔަސް، އެމަގާމަކަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ އެމަގާމެއް ހުސްވުމުންނެވެ 

ނޑު ބޭނުންކުރެވޭނީ، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާތަކުގެ މަގާމުތައް  .5 މި އޮނިގަ

އި ހުރުމަށާއި، ކޮންމެ ހަމަޖެއްސުމުގައި ހަމަހަމަކުރުމަށާއި، އިންސާފާއެކު މަގާމުތައް އެތިުރފަ

ދާއިރާއެއްގައި ވިޔަސް ކޮންމެ ސަރަޙައްދެއްގައި ވިޔަސް އަދި ކޮންމެ ފަންތިއެއްގައި ވިޔަސް ތަފާތު 

ނޑުގެ ސަބަބުން، . ކުރުމެއް ނޯންނާނެގޮތަށް މަގާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށެވެ  އަލަށް މި އެކުލަވާލެވޭ މިންގަ

ވިގެން ދިއުމާއެކު، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ދާއިރާތަކަށް މަގާމުގެ މަސައްކަތާއި ޒިންމާ އެއްަހމަ ކުރެ

މުވައްޒަފުން އައްޔަންކުރުމާއި، ބަދަލުކުރުމާއި މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ލިބުމަށާއި އަދި މަގާމާއި ގުޅިގެން 

މުވައްޒަފުންނަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތައް ދާއިރާތަކާއި ދަރަޖަތައް ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި ެއއްހަމައަކުން 

 . ޞަތު ލިބިފައިވާނެއެވެކުރުމަށް ފުރު

އަސާސީ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ސަނަދުތަކުގެ ފެންވަރުތަކަކީ މޯލްޑިވްސް  .6

މޯލްޑިވްސް . އެކްރެޑިޓޭޝަން ބޯޑްުނ މިހާރުވެސް ބޭނުންކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ފެންވަރުތަކެވެ 



 

ނޑުގަިއ  އެކްރެޑިޓޭޝަން ބޯޑުން އާންމުކުރައްވާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

ސަފުހާ ނަންބަރު (، 1ހިމެނޭ ދަރަޖަތަކާއި، އެ ދަރަޖަތަކުގައި ހިމެނޭ ސަނަދުތައް މި ފޮތުގެ ޖަދުވަލު 

 . ގައި އެވަނީއެވެ ) 25

ދެ ގްރޭޑަކަށް ނިސްބަތްވާ ގޮތަށް ހުރި ރޭންކްތަކުން މަތީރޭންކަށް އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށް މުވައްޒަފުން  .7

ނުލިބިއްޖެ ހާލަތެއްގައި، އެމަގާމެއް ދަށު ރްޭނކަށް ބަދަލުކުރުމަށް މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި، 

އިަދ . ތް ކުރިޔަށްގެންދެވޭނެއެވެކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަ ލިބުމުން، އަލްުނ މުވައްޒަފުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަ

 . އެގޮތަށް ބަދަލުކޮށް އިޢުލާނުކުރެވޭނީ ބަދަލު ކުރަންޖެހޭ މަގާމު މި ކޮމިޝަނުން ބަދަލުކޮށްދިނުމުންނެވެ

މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި ވަކި މުއްދަތަކަށް މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިގެން މަގާމުތަކަށް  .8

ރުޠުތަކުގައި ބެލެވޭނީ އެ މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި ލިބިފައިވާ ވާދަކުރެވޭގޮތަށް ހުރި ޝަ

އެގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސް ފިޔަވައި ދައުލަތުގެ އެހެން މަގާމުތަކުގައި . މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށެވެ

ފައިވާ މަގާމުގެ ހުރެ ލިބިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށާއި އަމިއްލަ ތަންތަކުގައި މަސައްކަތްކޮށް ލިބި 

 . މަސައްކަތާ ގުޅޭ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާއަށް ބެލެވޭނެއެވެ 

އަހަރު ުދވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބުމުން  3އެއް ރޭންކުން އަނެްއ ރޭންކެއްގެ މަގާމަކަށް  .9

ދެވޭގޮތަށް އޮތް ކަމުގައިވިޔަސް ވަކި ޚާއްސަ ސަނަދެްއ، ތަމްރީނެއް، ހުއްދަެއްއ ނުވަތަ 

އޮވެގެން އަދާކުރެވޭ މަގާމުތަކަށް، އެ މަގާމަކަށް ބޭނުންވާ ސަނަދު، ތަމްރީން، ހުްއަދ  ލައިސަންސެއް

 . ނުވަތަ ލައިސަންސް ނެތި ނުދެވޭނެއެވެ 

ކޮންމެ ރޭންކެއްގައިވެސް އެ ރޭންާކ ނުވަތަ އެ ރޭންކަށްވެުރ މަތީ ރޭންކަކާ އެއްފެންވަރުގެ  .10

 . އެ ރޭންކެއްގެ މަގާމަކަށް ކުރިމަތި ލެވިދާނެއެވެ ،މަގާމެއްގައި އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހަކަށް

ނޑައެޅިފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ޝަރުޠެއް ހަމަވާ  .11 ނޑުގެ ރޭންކުތަކަށް ކަ މި އޮނިގަ

 . މީހަކަށްވެސް އެ ރޭންކެއްގެ މަގާމަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގެ އަސާީސ  މުރާޖަޢާ ކުރެވިފައިވާ މި ފޮތުގައި ހިމެނޭ

 .ން ފެށިގެންނެވެ  2010 ނޮވެމްބަރ 10ޝަރުޠުތަކަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ 
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|  )ފުރަތަމަ އިސްލާޙް( ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު  |  

 

 | 22 ގެ 2   ސަފްހާ | 

 

  

  )1އެސް .އެސް (ސަޕޯޓް ސަރވިސް 
  ކްލެސިފިކޭޝަން  ރޭންކް ސިވިލް ސަރވިސް ގްރޭޑް

  1ޓާފް ގްރޭޑް ސަޕޯޓް ސް  1އެސް.އެސް  1

 އަސާސީ ޝަރުޠު 

 

 ުނުވަތަ ، ޤާބިލްކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުން/ލިޔަންކިޔަން ދަތުމާއިއެކު، މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ 
 

 ުރޭންކް ނުވަތަ 1އެސް .އެސްޤާބިލްކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމާއުެކ، /މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ
3 މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  ،އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާ އެއް ފެންވަރުގެ މަގާމެއްގައި

އެ ފެންވަރުގެ މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެނުވަތަ ، އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރާިބ ލިބިފައިވުން
 . މީހެއްކަމުގައިވުން  މަސައްކަތް ކުރަމުންދާމަގާމެއްގައި 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
 



|  )ފުރަތަމަ އިސްލާޙް( ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު  |  

 

 | 22 ގެ 3   ސަފްހާ | 

 

  

  )2އެސް .އެސް (ސަޕޯޓް ސަރވިސް 
  ކްލެސިފިކޭޝަން  ރޭންކް ސިވިލް ސަރވިސް ގްރޭޑް

  2ޓާފް ގްރޭޑް ސަޕޯޓް ސް  2އެސް.އެސް  2

 އަސާސީ ޝަރުޠު 

 

 ުޮކށްދިނުމާއެުކޤާބިލްކަން ސާބިތު /ލިޔަންކިޔަން ދަތުމާއިއެކު، މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ
ނޑައަޅާ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނެއް ސަނަދެއް/ހުއްދައެއް /ލައިސަންސެއް/ދާއިރާއިން ކަ

 ނުވަތަ  ،ހާސިލްކޮށްފައިވުން
 

 ުމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެޤާބިލްކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމާއެކު، /މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ
ރޭންކުެގ 1އެސް .ލިބެމުންދިޔުމާއިއެކު، އްެސ މާރކްސެއް  ހައްޤުވާ ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން 

އަހަރު ދުވަހުގެ 3މަދުވެގެން  މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައިފުރިހަމަވެ، އެރޭންކުގައި  ޝަރުޠު
 ނުވަތަ ، ލިބިފައިވުން ތަޖުރިބާމަސައްކަތު 

 

 ުރޭންކް ނުވަތަ 2އެސް .ޤާބިލްކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމާއުެކ، އެސް/މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ
3 މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި ،އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާ އެއް ފެންވަރުގެ މަގާމެއްގައި

އެ ފެންވަރުގެ މުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެމަގާނުވަތަ އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރާިބ ލިބިފައިވުން، 
 . މީހެއްކަމުގައިވުން  މަސައްކަތް ކުރަމުންާދމަގާމެއްގައި 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  



|  )ފުރަތަމަ އިސްލާޙް( ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު  |  

 

 | 22 ގެ 4   ސަފްހާ | 

 

  

  )3އެސް .އެސް (ސަޕޯޓް ސަރވިސް 

  ކްލެސިފިކޭޝަން  ރޭންކް ސިވިލް ސަރވިސް ގްރޭޑް

  3ޓާފް ގްރޭޑް ސަޕޯޓް ސް  3އެސް.އެސް  3

 އަސާސީ ޝަރުޠު 

 

 ުމަގާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުްނ، ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކުޤާބިލްކަން /މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ
ނޑުގެ ލެވެލް   ނުވަތަ  ،ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން 1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

 

 ުމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ، ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކުޤާބިލްކަން /މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ
ޝަރުޠު ރޭނުްކގެ  2އެސް .އެސް  ލެިބމުންދިޔުމާއިއެކު، މާރކްސެއް ހައްޤުވާނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން 

އަހަރު ދުވަހުގެ 3މަދުވެގެން  މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި ފުރިހަމަވެ، އެރޭންކުގައި
 ނުވަތަ ، ލިބިފައިވުން ތަޖުރިބާމަސައްކަތު 

 

 ުރޭންކް ނުވަަތ 3އެސް .ޤާބިލްކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމާއެކު، އެސް/މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ
3 މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި ،އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާ އެއް ފެންވަރުގެ މަގާމެއްގައި

އެ ފެންވަރުގެ މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެނުވަތަ ، ފައިވުންއަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރާިބ ލިބި
 .މީހެއްކަމުގައިވުން  މަސައްކަތް ކުރަމުންާދމަގާމެއްގައި 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  



|  )ފުރަތަމަ އިސްލާޙް( ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު  |  

 

 | 22 ގެ 5   ސަފްހާ | 

 

  

  )4އެސް .އެސް (ސަޕޯޓް ސަރވިސް 

  ކްލެސިފިކޭޝަން  ރޭންކް ސިވިލް ސަރވިސް ގްރޭޑް

  4ޓާފް ގްރޭޑް ސަޕޯޓް ސް  4އެސް.އެސް  4

 އަސާސީ ޝަރުޠު 

 

 ުމަގާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން، ޤާބިލްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު/މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ
ނޑުގެ ލެވެލް  ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއިއެކު 1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން، ނުވަތަ  3މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި 
 

 ުމަގާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން، ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކުޤާބިލްކަން /މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ
ނޑުގެ ލެވެލް   ނުވަތަ  ،ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން 2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

 

 ުމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ، ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކުޤާބިލްކަން /މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ
ރޭންކުެގ 3އެސް .ލިބެމުންދިޔުމާއިއެކު، އެސް މާރކްސެއް  ހައްޤުވާ ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން 

އަހަރު ދުވަހުގެ 3 މަދުވެގެން އްގައިމަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެފުރިހަމަވެ، އެރޭންކުގައި  ޝަރުޠު
 ނުވަތަ ، ލިބިފައިވުން ތަޖުރިބާމަސައްކަތު 

 

 ުރޭންކް ނުވަތަ 4އެސް .ޤާބިލްކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމާއުެކ، އެސް/މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ
3 މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި ،އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާ އެއް ފެންވަރުގެ މަގާމެއްގައި

އެ ފެންވަރުގެ މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރާިބ ލިބިފައިވުން، ނުވަތަ
 .މީހެއްކަމުގައިވުން  މަސައްކަތް ކުރަމުންދާަމގާމެއްގައި 

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  



|  )ފުރަތަމަ އިސްލާޙް( ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު  |  

 

 | 22 ގެ 6   ސަފްހާ | 

 

  

  )5އެސް .އެސް (ސަޕޯޓް ސަރވިސް 

  ކްލެސިފިކޭޝަން  ރޭންކް ގްރޭޑްސިވިލް ސަރވިސް 

  5ޓާފް ގްރޭޑް ސަޕޯޓް ސް  5އެސް.އެސް  5

 އަސާސީ ޝަރުޠު 

 

 ުމަގާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން، ޤާބިލްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު/މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ
ނޑުގެ ލެވެލް  ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއިއެކުގެ ސަނަދެއް  1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން، ނުވަތަ  6މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި 
 

 ުމަގާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން، ޤާބިލްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު/މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ
ނޑުގެ ލެވެލް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކު ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއިއެކު 2ގެ އޮނިގަ

 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން، ނުވަތަ  3މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި 
 

 ުދާއިރާއަކުންމަގާމަށް ބޭނުންވާ ، ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކުޤާބިލްކަން /މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ
ނޑުގެ ލެވެލް   ނުވަތަ  ،ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން 3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

 

 ުމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ، ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކުޤާބިލްކަން /މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ
ރޭންކުެގ 4އެސް .އެސްލިބެމުންދިޔުމާިއއެކު،  މާރކްސެއް  ހައްޤުވާ ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން 

އަހަރު ދުވަހުގެ 3މަދުވެގެން  މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައިފުރިހަމަވެ، އެރޭންކުގައި  ޝަރުޠު
 ނުވަތަ ، ލިބިފައިވުން ތަޖުރިބާމަސައްކަތު 

 

 ުރޭންކް ނުވަތަ 5އެސް .އެސްޤާބިލްކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމާއުެކ، /މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ
3 މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި ،އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާ އެއް ފެންވަރުގެ މަގާމެއްގައި

އެ ފެންވަރުގެމަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރާިބ ލިބިފައިވުން، ނުވަތަ 
 .މީހެއްކަމުގައިވުން  މަސައްކަތް ކުރަމުްނދާމަގާމެއްގައި 

  
  
  

  
  

  



|  )ފުރަތަމަ އިސްލާޙް( ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު  |  

 

 | 22 ގެ 7   ސަފްހާ | 

 

  

  )1އެސް .ޖީ ( އޮފިސަރސަޕޯޓް 

  ކްލެސިފިކޭޝަން  ރޭންކް ސިވިލް ސަރވިސް ގްރޭޑް

  1އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  1އެސް.ޖީ   6

 އަސާސީ ޝަރުޠު 

 

 ުޞާނަވީ ތައުލީމު، ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކުޤާބިލްކަން /މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ުހނަރ
 ނުވަތަ  ،ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން

 

 ުމަގާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން، ޤާބިލްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު/މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ
ނޑުގެ ލެވެލް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ   ނުވަތަ  ،ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން 2އޮނިގަ

 

 ީނޑުތަކުގައި އެދާއިރާއަކުން ޖ ނޑައަޅާ ތަމްރީނެްއ 1އެސް .ވަކިވަކި ދާއިރާތަކުގެ އޮނިގަ ރޭންކަށް ކަ
 ނުވަތަ  ،ހާސިލްކޮށްފައިވުން

 

 ުމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ، ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކުޤާބިލްކަން /މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ
ރޭންކުެގ 5އެސް .އެސްލިބެމުންދިޔުމާިއއެކު،  މާރކްސެއް  ހައްޤުވާ ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން 

އަހަރު ދުވަހުގެ 3މަދުވެގެން  މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި ފުރިހަމަވެ، އެރޭންކުގައި ޝަރުޠު
 ނުވަތަ  ،ލިބިފައިވުން ތަޖުރިބާމަސައްކަތު 

  

 ުރޭންކް ނުވަތަ 1އެސް .ޖީޤާބިލްކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމާއެކު، /މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ
3 މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރެާއއްގައި ،އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާ އެއް ފެންވަރުގެ މަގާމެއްގައި

އެ ފެންވަރުގެމަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރާިބ ލިބިފައިވުން، ނުވަތަ 
 .މީހެއްކަމުގައިވުން  މަސައްކަތް ކުރަމުންދާމަގާމެއްގައި 

  
  
  
  
  
  

  

  



|  )ފުރަތަމަ އިސްލާޙް( ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު  |  

 

 | 22 ގެ 8   ސަފްހާ | 

 

  

  )2އެސް .ޖީ (ސަޕޯޓް އޮފިސަރ 

  ކްލެސިފިކޭޝަން  ރޭންކް ސިވިލް ސަރވިސް ގްރޭޑް

  2އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  2އެސް.ޖީ   7

 އަސާސީ ޝަރުޠު 

 

 ެމަގާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން، ޤާބިލްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު/މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު މަގާމުގ
ނޑުގެ ލެވެލް  ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއިއެކު 2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

 ޖުރިބާ ލިބިފައިވުން، ނުވަތަ އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަ 3މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި 
 

 ުމަގާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން، ޤާބިލްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު/މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ
ނޑުގެ ލެވެލް   ނުވަތަ  ،ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން 3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

 

  ުނޑ ނޑައަޅާ ތަމްރީނެްއ 2އެސް .ޖީތަކުގައި އެދާއިރާއަކުން ވަކިވަކި ދާއިރާތަކުގެ އޮނިގަ ރޭންކަށް ކަ
  ނުވަތަ  ،ހާސިލްކޮށްފައިވުން

 

  ްލިބެމުންދިޔުމާއިއެކު، މާރކްސެއް ހައްޤުވާމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުނ
މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި މަގާމުގެ ފުރިހަމަވެ، އެރޭންކުގައި  ޝަރުޠުރޭންކުގެ  1އެސް .ޖީ

 ނުވަތަ ، ލިބިފައިވުން ތަޖުރިބާއަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު  3މަދުވެގެން 
 

 ުރޭންކް ނުވަތަ 2އެސް .ޖީޤާބިލްކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމާއެކު، /މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ
3 މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރެާއއްގައި ،އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާ އެއް ފެންވަރުގެ މަގާމެއްގައި

އެ ފެންވަރުގެމަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރާިބ ލިބިފައިވުން، ނުވަތަ 
 .މީހެއްކަމުގައިވުން  މަސައްކަތް ކުރަމުންދާމަގާމެއްގައި 

  
  
  

  
  
  
  

  



|  )ފުރަތަމަ އިސްލާޙް( ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު  |  

 

 | 22 ގެ 9   ސަފްހާ | 

 

  

  )3އެސް .ޖީ (ސަޕޯޓް އޮފިސަރ 
  ކްލެސިފިކޭޝަން  ރޭންކް ގްރޭޑް ސިވިލް ސަރވިސް 

  1އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  / 1އޮފިސަރ ގްރޭޑް 3އެސް.ޖީ   8

 އަސާސީ ޝަރުޠު 
 

 ު2ސާނަވީ އިމްތިޙާނަކުން ، ޤާބިލްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު/މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ
ލިބިފައިވުމާއެކު، ސެކަނަްޑރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައިގްރޭޑް ' ޑީ'މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 

 ،ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން ނުވަތަ' ސީ'މިމާއްދާއާއިން ދަށްވެގެން ' ދިވެހި'
 

 ުމަގާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން، ޤާބިލްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު/މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ
ނޑުގެ ލެވެލް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަ ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއިއެކު 2ދުތަކުގެ އޮނިގަ

 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން، ނުވަތަ  6މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި 
 

 ުދާއިރާއަކުންމަގާމަށް ބޭނުންވާ ، ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކުޤާބިލްކަން /މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ
ނޑުގެ ލެވެލް  ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު މަގާމުެގ 3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

  ނުވަތަ  ،އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރާިބ ލިބިފައިވުން 3މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި 
 

 ުނޑުތަކުގައި އެދާއިރާއަކ ނޑައަޅާ ތަމްރީނެްއ 3އެސް .ޖީން ވަކިވަކި ދާއިރާތަކުގެ އޮނިގަ ރޭންކަށް ކަ
 ނުވަތަ  ،ހާސިލްކޮށްފައިވުން

  

 ުމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ، ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކުޤާބިލްކަން /މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ
ޝަރުޠު ރޭންކުގެ  2އެސް .ލިބެމުންިދޔުމާއިއެކު، ޖީ މާރކްސެއް ހައްޤުވާނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން 

އަހަރު ދުވަހުގެ 3މަދުވެގެން  މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައިފުރިހަމަވެ، އެރޭންކުގައި 
  ނުވަތަ ، ލިބިފައިވުން ތަޖުރިބާމަސައްކަތު 

 

 ުރޭންކް ނުވަތަ 3އެސް .ޖީޤާބިލްކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމާއެކު، /މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ
3 މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރެާއއްގައި ،އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާ އެއް ފެންވަރުގެ މަގާމެއްގައި

އެ ފެންވަރުގެމަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރާިބ ލިބިފައިވުން، ނުވަތަ 
 .މީހެއްކަމުގައިވުން  މަސައްކަތް ކުރަމުންދާމަގާމެއްގައި 

  



|  )ފުރަތަމަ އިސްލާޙް( ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު  |  

 

 | 22 ގެ  10   ސަފްހާ| 

 

  

  )4އެސް .ޖީ (ސަޕޯޓް އޮފިސަރ 

  ކްލެސިފިކޭޝަން  ރޭންކް ސިވިލް ސަރވިސް ގްރޭޑް 

  2އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  / 2އޮފިސަރ ގްރޭޑް 4އެސް.ޖީ   9

 އަސާސީ ޝަރުޠު 
 

 ު2މަތީ ސާނަވީ އިމްތިޙާނަކުން ، ޤާބިލްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު/މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ
ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު، ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި' އީ'މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 

 ނުވަތަ  ،ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން' ސީ'މިމާއްދާއާއިން ދަށްވެގެން ' ދިވެހި'
 

 ުމަގާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުްނ، އެކުޤާބިލްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާ/މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ
ނޑުގެ ލެވެލް  ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއިއެކު 2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން، ނުވަތަ  9މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި 
 

 ުމަގާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުްނ، ޤާބިލްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު/ގެ ހުނަރުމަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމ
ނޑުގެ ލެވެލް  ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއިއެކު 3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

 ން، ނުވަތަ އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވު 6މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި 
 

 ުމަގާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުްނ، ޤާބިލްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު/މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ
ނޑުގެ ލެވެލް   ނުވަތަ  ،ގެ ސަނަދެއް  ހާސިލްކޮށްފައިވުން 4ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

 

  ްނޑުތަކުގައި އެދާއިރާއުަކނ ނޑައަޅާ ތަމްރީނެއް 4އެސް .ޖީވަކިވަކި ދާިއރާތަކުގެ އޮނިގަ ރޭނަްކށް ކަ
 ހާސިލްކޮށްފައިވުން ނުވަތަ،

  

 ުމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ، ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކުޤާބިލްކަން /މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ
ޝަުރޠު ރޭންކުެގ  3އެސް .ލިބެމުންިދޔުމާއިއެކު، ޖީ މާރކްސެއް ޤުވާހައްނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން 

އަހަރު ދުވަހުގެ 3މަދުވެގެން  މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައިފުރިހަމަވެ، އެރޭންކުގައި 
  ނުވަތަ ، ލިބިފައިވުން ތަޖުރިބާމަސައްކަތު 

 

  ުރޭންކް ނުވަތަ 4އެސް .ކޮށްދިނުމާއެކު، ޖީޤާބިލްކަން ސާބިތު /މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ
3 މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި ،އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާ އެއް ފެންވަރުގެ މަގާމެއްގައި

އެ ފެންވަރުގެމަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރާިބ ލިބިފައިވުން، ނުވަތަ 
  .މީހެއްކަމުގައިވުން  މަސައްކަތް ކުރަމުންދާމަގާމެއްގައި 



|  )ފުރަތަމަ އިސްލާޙް( ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު  |  

 

 | 22 ގެ  11   ސަފްހާ| 

 

  

  )1އެސް .އެމް (ސަޕޯޓް އޮފިސަރ 
  ކްލެސިފިކޭޝަން  ރޭންކް ސިވިލް ސަރވިސް ގްރޭޑް 

  1ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް /1ސީނިއަރ އޮފިސަރ ގްރޭޑް  1އެސް.އެމް  10

 އަސާސީ ޝަރުޠު 

 
 ުމަގާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން، ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކުޤާބިލްކަން /މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ

ނޑުގެ ލެވެލް  ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއިއެކު 4ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން، ނުވަތަ  3މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި 

 

 ުމަގާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން، ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކުޤާބިލްކަން /މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ
ނޑުގެ ލެވެލް  ގެ ސަނަދެއް 6ނުވަތަ ލެވެލް  5ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

 ނުވަތަ  ،ހާސިލްކޮށްފައިވުން
  

 ާނޑުތަކުގައި އެދ ނޑައަޅާ ތަމްރީނެއް 1އެސް .އިރާއަކުން އެމް ވަކިވަކި ދާއިރާތަކުގެ އޮނިގަ ރޭންކަށް ކަ
 ނުވަތަ  ،ހާސިލްކޮށްފައިވުން

  

 ުމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ، ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކުޤާބިލްކަން /މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ
ޝަރުޠު ރޭންކުގެ  4ސް އެ .ލިބެމުންިދޔުމާއިއެކު، ޖީ މާރކްސެއް ހައްޤުވާނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން 

އަހަރު ދުވަހުގެ 3މަދުވެގެން  މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައިފުރިހަމަވެ، އެރޭންކުގައި 
 ނުވަތަ ، ލިބިފައިވުން ތަޖުރިބާމަސައްކަތު 

  

 ުރޭންކް ނުވަތަ 1އެސް .އެމްޤާބިލްކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމާއެކު، /މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ
3 މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި ،އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާ އެއް ފެންވަރުގެ މަގާމެއްގައި

އެ ފެންވަރުގެމަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރާިބ ލިބިފައިވުން، ނުވަތަ 
 .މީހެއްކަމުގައިވުން  މަސައްކަތް ކުރަމުންދާމަގާމެއްގައި 

  

  
  
  



|  )ފުރަތަމަ އިސްލާޙް( ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު  |  

 

 | 22 ގެ  12   ސަފްހާ| 

 

  

  )2އެސް .އެމް (ސަޕޯޓް އޮފިސަރ 

  ކްލެސިފިކޭޝަން  ރޭންކް ސިވިލް ސަރވިސް ގްރޭޑް 

  2ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  / 2ސީނިއަރ އޮފިސަރ ގްރޭޑް  2އެސް.އެމް  11

 އަސާސީ ޝަރުޠު 

  

 ުމަގާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން، ޤާބިލްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު/މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ
ނޑުގެ ލެވެލް  ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއިއެކު 4ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން، ނުވަތަ  6މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި 
 

 ަމަގާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން، ޤާބިލްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު/ރުމަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނ
ނޑުގެ ލެވެލް  ގެ ސަނަދެއް 6ނުވަތަ ލެވެލް  5ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ 3ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއިއެކު މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި 
 ބިފައިވުން، ނުވަތަ ލި

 

 ުމަގާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން، ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކުޤާބިލްކަން /މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ
ނޑުގެ ލެވެލް  ގެ ސަނަދެއް 8ނުވަތަ ލެވެލް  7ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

 ނުވަތަ  ،ހާސިލްކޮށްފައިވުން
 

 ުމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ، ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކުޤާބިލްކަން /މުގެ ހުނަރުމަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރ
ޝަރުޠު ރޭންކުގެ  1އެސް .އެމް ލިބެމުންިދޔުމާއިއެކު،  މާރކްސެއް ހައްޤުވާނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން 
އަހަރު ދުވަހުގެ 3މަދުވެގެން  މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައިފުރިހަމަވެ، އެރޭންކުގައި 

 ނުވަތަ ، ލިބިފަިއވުން ތަޖުރިބާމަސައްކަތު 
 

 ުރޭންކް ނުވަތަ 2އެސް .ޤާބިލްކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމާއެކު، އެމް/މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ
3 މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި ،އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާ އެއް ފެންވަރުގެ މަގާމެއްގައި

އެ ފެންވަރުގެމަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރާިބ ލިބިފައިވުން، ނުވަތަ 
 .މީހެއްކަމުގައިވުން  މަސައްކަތް ކުރަމުންދާމަގާމެއްގައި 

  

  
  



|  )ފުރަތަމަ އިސްލާޙް( ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު  |  

 

 | 22 ގެ  13   ސަފްހާ| 

 

  

  )3އެސް .އެމް (މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސް 

  ކްލެސިފިކޭޝަން  ރޭންކް ސަރވިސް ގްރޭޑް ސިވިލް 

 1ސީނިއަރ ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް / އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  3އެސް.އެމް  12

 އަސާސީ ޝަރުޠު 

  

 ުމަގާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން، ޤާބިލްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު/މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ
ނޑުގެ ލެވެލް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ  ގެ ސަނަދެއް 6ނުވަތަ ލެވެލް  5ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ 6ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއިއެކު މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި 
 ލިބިފައިވުން، ނުވަތަ 

 

 ުމަގާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން، ޤާބިލްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު/މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ
ނޑުގެ ލެވެލް  ގެ ސަނަދެއް 8ނުވަތަ ލެވެލް  7ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ 3ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއިއެކު މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި 
 ލިބިފައިވުން، ނުވަތަ 

 

 ަމަގާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން، ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކުޤާބިލްކަން /ތް ކުރުމުގެ ހުނަރުމަގާމުގެ މަސައްކ
ނޑުގެ ލެވެލް    ނުވަތަ  ،ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން 9ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

 

 ުމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ، ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކުޤާބިލްކަން /މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ
ޝަރުޠު ރޭންކުގެ  2އެސް .އެމް ލިބެމުންިދޔުމާއިއެކު،  މާރކްސެއް ހައްޤުވާނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން 
އަހަރު ދުވަހުގެ 3މަދުވެގެން  މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައިފުރިހަމަވެ، އެރޭންކުގައި 

 ނުވަތަ  ، ލިބިފަިއވުން ތަޖުރިބާމަސައްކަތު 
 

 ުރޭންކް ނުވަތަ 3އެސް .ޤާބިލްކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމާއެކު، އެމް/މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ
3 ރާއެއްގައިމަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ާދއި ،އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާ އެއް ފެންވަރުގެ މަގާމެއްގައި

އެ ފެންވަރުގެމަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރާިބ ލިބިފައިވުން، ނުވަތަ 
 .އްކަމުގައިވުން މީހެ  މަސައްކަތް ކުރުަމންދާމަގާމެއްގައި 

 

  



|  )ފުރަތަމަ އިސްލާޙް( ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު  |  

 

 | 22 ގެ  14   ސަފްހާ| 

 

  

  )4އެސް .އެމް (މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސް 

  ކްލެސިފިކޭޝަން  ރޭންކް ސިވިލް ސަރވިސް ގްރޭޑް 

  2އޮފިސަރ ގްރޭޑް ސީނިއަރ ޓެކްނިކަލް  / ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ 4އެސް.އެމް  13

 އަސާސީ ޝަރުޠު 

 
 ުމަގާމަށް ބޭނުނާްވ ދާއިރާއަުކން، ޤާބިލްކަން ސާބިތުކޮށްދިުނމާއެކު/މަގާމުގެ މަސައްކަްތ ުކރުމުގެ ހުނަރ

ގެ ސަނަެދްއ 6ނުވަތަ ލެވެލް  5ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިަގނޑުގެ ލެވެލް 
އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ 9މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި ހާސިލްކޮށްަފިއވުމާއިއެކު މަގާމުގެ 

 ލިބިަފއިވުން، ނުވަތަ 
 

 ުމަގާމަށް ބޭނުނާްވ ދާއިރާއަުކން، ޤާބިލްކަން ސާބިތުކޮށްދިުނމާއެކު/މަގާމުގެ މަސައްކަްތ ުކރުމުގެ ހުނަރ
ގެ ސަނަެދްއ 8ވެލް ނަުވތަ ލެ 7ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިަގނޑުގެ ލެވެލް 

އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ 6ހާސިލްކޮށްަފިއވުމާއިއެކު މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި 
 ލިބިަފއިވުން، ނުވަތަ 

 

 ުމަގާމަށް ބޭނުނާްވ ދާއިރާއަުކން، ޤާބިލްކަން ސާބިތުކޮށްދިުނމާއެކު/މަގާމުގެ މަސައްކަްތ ުކރުމުގެ ހުނަރ
ނޑުގެ ލެވެލް ދިވެހިރާއްޖޭ ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްަފއިވުމާއިެއކު މަގުާމެގ 9ގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އިޮނގަ

 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްަކތު ތަޖުރިބާ ލިބިަފއިވުން، ނުވަތަ  3މަސައްކަތާ ުގޅޭ ދާއިރާއެއްގައި 
 

 ުަކތުގެ ފެްނވަރު ބެލުމުގެމަސައް، ޤާބިލްކަން ސާބިތުކޮށްދިުނމާއެކު/މަގާމުގެ މަސައްކަްތ ުކރުމުގެ ހުނަރ
ރޭންކުގެ ޝަރުޠު 3ެއސް .އެމްނިޒާމްުނ ވަޒީފާގެ ކުރިއެުރން ހައްޤުވާ މާރކްސެއް ލިބެމުންދިޔުމާއިއެކު، 

އަަހރު ދުވަހުގެ މަސައްަކުތ 3މަދުވެގެން  ފުރިހަމަވެ، އެރޭންކުގައި މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދިާއރާއެއްގައި 
  ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން، ނުވަތަ 

 

  ެރޭންކް ނުވަތަ 4އެސް .ޤާބިލްކަން ސާިބތު ކޮށްދިނުމާއެކު، އެމް/ހުނަރުމަގާމުގެ މަސައްަކތް ކުރުމުގ
އަހަރު 3މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޭޅ ދާއިރާއެއްަގިއ  ،އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާ ެއއް ފެންވަރުެގ މަގާމެއްގައި

ންވަރުގެ މަގާމެއްގަިއއެ ފެމަގާމުގެ މަސައްަކތާ ގުޅޭ ދާއިާރއެއްގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފަިއވުން، ނުވަތަ ދުވަހު އުޅެ 
 .މީހެއްކަމުގައިވުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ

  

  



|  )ފުރަތަމަ އިސްލާޙް( ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު  |  

 

 | 22 ގެ  15   ސަފްހާ| 

 

  

  )1އެކްސް .އީ (މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސް 

  ކްލެސިފިކޭޝަން  ރޭންކް ސިވިލް ސަރވިސް ގްރޭޑް

  މެނޭޖަރ  /އެގްޒެކެޓިވް / ޑިރެކްޓަރ  1އެކްސް.އީ   14

 ޝަރުޠު އަސާސީ

 ުމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ، ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ޤާބިލްކަން/މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ
މަގާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިާރައުކން ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ހައްޤުވާ މާރކްސެއް ލިބެމުންދިޔުމާއިއެކު، 

ނޑުގެ ލެވެލް ދަށްވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ  ގެ ސަނަދެއް 4އޮނިގަ
ްނރޭންކު 2އެސް .އެމްއްގެ މަގާމެއްގައި މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެ ،ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު

ޖުމްލަ ،މާއެކުއަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވު 2ފެށިގެން މަތީ ރޭންކެއްގައި މަދުވެގެން 
 ނުވަތަ   ،ންމަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުދުވަހުގެ އަހަރު  8

 

 ުމަގާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން، ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކުޤާބިލްކަން /މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ
ނޑުގެ ލެވެލް   ނުވަތަ  ،ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން 10ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

 

  ެމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ، ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ޤާބިލްކަން/މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރުމަގާމުގ
މަގާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިާރައުކން ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ހައްޤުވާ މާރކްސެއް ލިބެމުންދިޔުމާއިއެކު، 

ނޑުގެ ލެވެލް  ގެ ސަނަދެއް 4 ދަށްވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
ރޭންކުގަިއ 4އެސް .މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ މަގާމެއްގައި އެމް ،ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު

 ނުވަތަ  ، އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން 3މަދުވެގެން 
  

 ުމަގާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަުކން  ކޮށްދިނުމާއެކު،ޤާބިލްކަން ސާބިތު/ރުމުގެ ހުނަރުމަގާމުގެ މަސައްކަތް ކ
ނޑުގެ ލެވެލް  ގެ ސަނަދެއް 4ދަށްވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

ނުވަތަ ،ރޭންކް 1އެކްސް .އީ މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ މަގާމެއްގައި  ،ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު
އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު 3 މަދުވެގެން މެއްގައި އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާ އެއް ފެންވަރުގެ މަގާ

އެ ފެންވަރުގެ މަގާމެއްގައިމަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ ނުވަތަ ، ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން
 .މީހެއްކަމުގައިވުން  މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ

 

  



|  )ފުރަތަމަ އިސްލާޙް( ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު  |  

 

 | 22 ގެ  16   ސަފްހާ| 

 

  

 )2އެކްސް .އީ (މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސް 
  ކްލެސިފިކޭޝަން  ރޭންކް ސިވިލް ސަރވިސް ގްރޭޑް

  މެނޭޖަރ  / އެގްޒެކެޓިވް  / ޑިރެކްޓަރ 2އެކްސް.އީ   15

 އަސާސީ ޝަރުޠު 

 
 ުމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ، ތުކޮށްދިނުމާއެކުޤާބިލްކަން ސާބި/މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ

މަގާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިާރައުކން ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ހައްޤުވާ މާރކްސެއް ލިބެމުންދިޔުމާއިއެކު، 
ނޑުގެ ލެވެލް  ގެ ސަނަދެއް 4ދަށްވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

ްނރޭންކު 2އެސް .އެމްއިރާއެއްގެ މަގާމެއްގައި ޅޭ ދާމަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގު ،ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު
ޖުމްލަ ،މާއެކުއަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވު 2ފެށިގެން މަތީ ރޭންކެއްގައި މަދުވެގެން 

 ނުވަތަ  ،ންމަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވު ދުވަހުގެ އަހަރު  10
 

 ުމަގާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން، ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކުޤާބިލްކަން /މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ
ނޑުގެ ލެވެލް  ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއިއެކު 10ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

 މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން، ނުވަތަ އަހަރު ދުވަހުގެ  3މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި 
 

 ުމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ، ކުސާބިތުކޮށްދިނުމާއެޤާބިލްކަން /މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ
މަގާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިާރައުކން ލިބެމުްނދިޔުމާއިއެކު،  މާރކްސެއް ހައްޤުވާނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން 

ނޑުގެ ލެވެލް ދަށްވެގެން  ގެ ސަނަދެއް 4ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
ރޭންކުގައި 1އެކްސް .އީމަގާމުެގ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ މަގާމެއްގައި  ،ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު

 ނުވަތަ ، ރިބާ ލިބިފައިވުންއަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖު 3މަދުވެގެން 
 

  ްމަގާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަުކން ކޮށްދިނުމާއެކު، ޤާބިލްކަން ސާބިތު/ހުނަރުކުރުމުގެ  މަގާމުގެ މަސައްކަތ
ނޑުގެ ލެވެލް  ގެ ސަނަދެއް 4ދަށްވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

ނުވަތަ ،ރޭންކް 2އެކްސް .އީ މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ މަގާމެއްގައި  ،ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު
ތަޖުރިާބ ގެ މަސައްކަތު އަހަރު ދުވަހު  3އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާ އެއް ފެންވަރުގެ މަގާމެއްގައި 

މަސައްކަތްއެ ފެންވަރުގެ މަގާމެއްގައި މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ ލިބިފައިވުން، ނުވަތަ 
 .މީހެއްކަމުގައިވުން ކުރަމުންދާ

  



|  )ފުރަތަމަ އިސްލާޙް( ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު  |  

 

 | 22 ގެ  17   ސަފްހާ| 

 

  

 )3އެކްސް .އީ (ސީނިއަރ ސިވިލް ސަރވިސް 
  ކްލެސިފިކޭޝަން  ރޭންކް ސިވިލް ސަރވިސް ގްރޭޑް

  ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  3އެކްސް.އީ   16

 އަސާސީ ޝަރުޠު 

  

  ެމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ، ޤާބިލްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު/ހުނަރުމަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގ
މަގާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިާރައުކން ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ހައްޤުވާ މާރކްސެއް ލިބެމުންދިޔުމާއިއެކު، 

ނޑުގެ ލެވެލް  ގެ ސަނަދެއް 4ދަށްވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
ްނރޭންކު 3އެސް .އެމްމަގުާމގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ މަގާމެއްގައި  ،ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު

ޖުމްލަ ،މާއެކުއަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވު 2ފެށިގެން މަތީ ރޭންކެއްގައި މަދުވެގެން 
 ނުވަތަ ، ންމަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުދުވަހުގެ އަހަރު  8

 

 ުމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ، ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކުޤާބިލްކަން /މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ
މަގާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިާރައުކން ލިބެމުްނދިޔުމާއިއެކު،  މާރކްސެއް ހައްޤުވާނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން 

ނޑުގެ ލެވެލް ދަށްވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ  ގެ ސަނަދެއް 4އޮނިގަ
ރޭންކުގައި 2އެކްސް .އީމަގުާމގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ މަގާމެއްގައި  ،ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު

  ނުވަތަ ،ރިބާ ލިބިފައިވުންއަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖު 3މަދުވެގެން 
  

 ުމަގާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ޤާބިލްކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމާއެކު، /މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ
ނޑުގެ ލެވެލް  ގެ ސަނަދެއް 4ދަށްވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

ނުވަތަ ،ރޭންކް 3އެކްސް .އީ މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ މަގާމެއްގައި  ،ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު
ތަޖުރިބާއަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު  3ގެ މަގާމެއްގައި އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަާކ އެއް ފެންވަރު

މަސައްކަތްއެ ފެންވަރުގެ މަގާމެއްގައި މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ  ލިިބފައިވުން، ނުވަތަ
 .މީހެއްކަމުގައިވުން ކުރަމުންދާ

  
  
  
  

  
  
  



|  )ފުރަތަމަ އިސްލާޙް( ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު  |  

 

 | 22 ގެ  18   ސަފްހާ| 

 

  

  )4އެކްސް .އީ (ސީނިއަރ ސިވިލް ސަރވިސް 
  ކްލެސިފިކޭޝަން  ރޭންކް ސިވިލް ސަރވިސް ގްރޭޑް

  ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  4އެކްސް.އީ   17

 އަސާސީ ޝަރުޠު 

  

 ުމަގާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަުކން ، ނުމާއެކުޤާބިލްކަން ސާބިތުކޮށްދި/މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ
ނޑުގެ ލެވެލް ދަށްވެގެން  ގެ ސަނަދެއް 4ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

ްނރޭންކު 3އެސް .އެމްމަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ މަގާމެއްގައި  ،ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު
ޖުމްލަ ،މާއެކުއަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވު 2ފެށިގެން މަތީ ރޭންކެއްގައި މަދުވެގެން 

 ނުވަތަ ، ންމަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވު ދުވަހުގެ އަހަރު  10
 

 ުމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ، ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކުޤާބިލްކަން /މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ
ބޭނުންވާ ދާއިާރައުކން މަގާމަށް ލިބެމުްނދިޔުމާއިއެކު،  މާރކްސެއް ހައްޤުވާނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން 

ނޑުގެ ލެވެލް  ގެ ސަނަދެއް 4ދަށްވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
ރޭންކުގައި 3އެކްސް .އީމަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ މަގާމެއްގައި  ،ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު

 ނުވަތަ  ،ލިބިފައިވުން ތަޖުރިބާއަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު  3މަދުވެގެން 
  

 ުމަގާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ޤާބިލްކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމާއެކު، /މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ
ނޑުގެ ލެވެލް  ގެ ސަނަދެއް 4ދަށްވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

ނުވަތަ ،ރޭންކް 4އެކްސް .އީ ހާސިލޮްކށްފައިވުމާއެކު މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ މަގާމެއްގައި 
ޖުރިބާ ލިބިފައިވުން،އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަ 3އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާ އެއް ފެންވަރުގެ މަގާމެއްގައި 

މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއެ ފެންވަރުގެ މަގާމެއްގައި މަގާމުގެ މަސައްަކތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ ނުވަތަ 
 .މީހެއްކަމުގައިވުން

 
  
  

  
  
  
  
  



|  )ފުރަތަމަ އިސްލާޙް( ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު  |  

 

 | 22 ގެ  19   ސަފްހާ| 

 

  )5އެކްސް .އީ (ސީނިއަރ ސިވިލް ސަރވިސް 
  ކްލެސިފިކޭޝަން  ރޭންކް ސިވިލް ސަރވިސް ގްރޭޑް

  ޖެނެރަލް ޑިރެކްޓަރ  5އެކްސް.އީ   18

 އަސާސީ ޝަރުޠު 

  

 ުމަގާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަުކން  ،ށްދިނުމާއެކުޤާބިލްކަން ސާބިތުކޮ/މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ
ނޑުގެ ލެވެލް  ގެ ސަނަދެއް 4ދަށްވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

ްނރޭންކު 1 އެކްސް.އީމަގުާމގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ މަގާމެއްގައި  ،ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު
ޖުމްލަ ،މާއެކުއަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވު 2ފެށިގެން މަތީ ރޭންކެއްގައި މަދުވެގެން 

 ނުވަތަ ، ންމަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުދުވަހުގެ އަހަރު  8
 

 ުމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ، ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކުޤާބިލްކަން /މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ
މަގާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިާރައުކން ލިބެމުްނދިޔުމާއިއެކު،  މާރކްސެއް ހައްޤުވާނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން 

ނޑުގެ ލެވެލް ދަށްވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ  ގެ ސަނަދެއް 4އޮނިގަ
ރޭންކުގައި 4އެކްސް .އީމަގުާމގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ މަގާމެއްގައި  ،ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު

 ނުވަތަ  ،ލިބިފައިވުން ތަޖުރިބާއަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު  3މަދުވެގެން 
 

 ުމަގާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ޤާބިލްކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމާއެކު، /މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ
ނޑުގެ ލެވެލް  ގެ ސަނަދެއް 4ދަށްވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

ނުވަތަ ،ރޭންކް 5އެކްސް .އީ މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ މަގާމެއްގައި  ،ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު
އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން، 3އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާ އެއް ފެންވަރުގެ މަގާމެއްގައި 

މަސައްކަތް ކުރަމުންދާމަގާމެއްގައި  އެ ފެންވަރުގެ މަގާމުގެ މަސައްަކތާ ގުޅޭ ދާއާިރއެއްގެ ނުވަތަ 
 .މީހެއްކަމުގައިވުން

  
  
  
  
  

  
  
  
   



|  )ފުރަތަމަ އިސްލާޙް( ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު  |  

 

 | 22 ގެ  20   ސަފްހާ| 

 

  )6އެކްސް .އީ (ސިވިލް ސަރވިސް  ސީނިއަރ
  ކްލެސިފިކޭޝަން  ރޭންކް ސިވިލް ސަރވިސް ގްރޭޑް

  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  6އެކްސް.އީ   19

 އަސާސީ ޝަރުޠު 

  

 ުމަގާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަުކން  ،ނުމާއެކުޤާބިލްކަން ސާބިތުކޮށްދި/މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ
ނޑުގެ ލެވެލް ދަށްވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގެ ސަނަދެއް 4ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

ްނރޭންކު 1 އެކްސް.އީމަގުާމގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ މަގާމެއްގައި  ،ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު
ޖުމްލަ ،މާއެކުއަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވު 2ފެށިގެން މަތީ ރޭންކެއްގައި މަދުވެގެން 

 ނުވަތަ ، ންމަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވު ދުވަހުގެ އަހަރު  10
 

 ުމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ، ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކުޤާބިލްކަން /މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ
ދާއިާރައުކން މަގާމަށް ބޭނުންވާ  ލިބުެމންދިޔުމާއިއެކު، މާރކްސެއް ހައްޤުވާނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން 

ނޑުގެ ލެވެލް  ގެ ސަނަދެއް 4ދަށްވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
ރޭންކުގައި 5އެކްސް .އީމަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ މަގާމެއްގައި  ،ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު

 ނުވަތަ  ،ލިބިފައިވުން ތަޖުރިބާއަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު  3މަދުވެގެން 
 

 ުމަގާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ޤާބިލްކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމާއެކު، /މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރ
ނޑުގެ ލެވެލް  ގެ ސަނަދެއް 4ދަށްވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

ނުވަތަ ،ރޭންކް 6އެކްސް .އީ މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ މަގާމެއްގައި  ،ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު
އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން، 3އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާ އެއް ފެންވަރުގެ މަގާމެއްގައި 

ތް ކުރަމުންދާމަސައްކަގެ މަގާމެއްގައި އެ ފެންވަރުމަގާމުގެ މަސައްަކތާ ގުޅޭ ދާއާިރއެއްގެ ނުވަތަ 
 .މީހެއްކަމުގައިވުން
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ފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ޝަން ބޯޑުން އާންމުކުރައްވާ މޯލްޑިވްސް އެކްރެޑިޓޭ : 1ޖަދުވަލު 
ނޑު    އޮނިގަ
  

  ސަނަދުތަކުގެ ނަން  ލެވެލް 

10  
ރ ހަޔަ /ހަޔަރ ޕްރޮފެޝަނަލް ސެޓްފިކެޓް/ޑޮކްޓޯރަލް ޑިގްރީ 

  ޑިޕްލޮމާޕްރޮފެޝަނަލް 

9  
އެޑްވާންސްޑް ޕްރޮފެޝަނަލް /މާސްޓަރސް ޑިގްރީ 

  އެޑްވާންސްޑް ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިޕްލޮމާ/ސެޓްފިކެޓް

8  
ޖުއޭޓް ޕޯސްޓް ގްރެ/ގްރެޖުއޭޓް/ޕޯސްޓްގްރެޖުޭއްޓ ސެޓްފިކެޓް/ޖުއޭޓްގްރެ 

  ބެޗެލަރސް ޑިގްރީ ވިތް އޮނަރސް/ޑިޕްލޮމާ

   ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިޕްލޮމާ /ސެޓްފިކެޓްޕްރޮފެޝަނަލް /ބެޗެލަރސް ޑިގްރީ  7

6  
އެސޯސިއޭޓް /އެޑްވާސްޑް ޑިޕްލޮމާ/ޕްރޮފެޝަނަލް ސެޓްފިކެޓް 

  ފައުންޑޭޝަން ޑިގްރީ/ޑިގްރީ

  ޑިޕްލޮމާ  5

  4ސެޓްފިކެޓް   4

 3ސެޓްފިކެޓް   3

 2ސެޓްފިކެޓް   2

 1ސެޓްފިކެޓް   1

  



  

ނޑު  2009ފެބްރުއަރީ  1: 2ޖަދުވަލު    ގައި އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަ
  

ނޑެވެ ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ސިވިލް  1ފެްބރުއަރީ  2009މިއީ  ނޑަށް އަމަލުކުރަްނ ފެށުނުއިރު މުސާރަ . ސަރވިސްގެ މަގާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ފާސްކުރެވުނު އަސާސީ އޮނިގަ އެ ތާރީޚުގައި މި އޮނިގަ
ނޑުގައި ހިމަނާފައިވާ ޢަދަދުތަަކީކ ސި. ދިެވހި ރުފިޔާއެވެ 31ޕޮއިންޓަކަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ވިލް ސަރވިސްގެ އާންމު އަދި ބައެއް ފަންނީ މަގާމުތަކަށް ަކނޑައަޅާފައިވާ ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މި އޮނިގަ

  . ރުިފޔާ ދެވެއެވެ 3500ރުފިާޔ އަދި  2500ސިވިލް ސަރވިސްގެ ބައެއް ޕްރޮފެޝަނަލް މަގާމުތަކުގެ ސަރވިސް އެލަވަންސް އަށް . ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ ޢަދަދެވެ
 

ިސވިްލ 
ސަރވިސް 

  ގްޭރޑް 
  ރޭންކް   ެލސިފިޭކޝަން ކް މަގާމުގެ ފަްނތި 

މުސާރަ 
  ޕޮއިންޓް 

އަސާސީ މުާސރަ
މުާސރަ ޕޮއިންޓަަކށް (

ނޑަައާޅފަިއވާ  . ރ31ކަ
  )ގެ ޭރޓުން

ސަރިވސް 
  އެަލަވންސް 

  10ސްޓެޕް     1ސްެޓފް 

 ސީިނއަރ ިސިވލް ަސރވިސް
ޑިޕާޓްމަްނޓް  19

  ހެޑް 
      2,00015,760  15,560 502  6އެކްސް.އީ ޑިރެކްަޓރ ޖެެނަރލް

      2,00014,090 13,890 448  5އެކްސް.އީ 18
17 

  ޑިިވޜަން ހެޑް 
      2,00012,600 12,400 400 4އެކްސް.އީ ޑިރެްކޓަރ ެޖެނރަލް ޑެޕިއުޓީ

      2,00011,265  11,065 357 3އެކްސް.އީ 16
 ޑްްލ މެނޭޖްމަްނޓް ަސރިވްސމި
15 

 ސެކްޝަން ެހޑް 
 /ޑިރެކްަޓރ
  ެއްގޒެކެިޓވް /މެނޭޖަރ

      10,090 2,000  9,890 319   2އެކްސް.އީ
      9,035  2,000 8,835  285   1އެކްސް.އީ 14
13 

  ުޔނިޓް ެހޑް 
      8,075  2,000 7,875  254   4އެސް.އެމް 2ޓެކްނިކަލް އޮިފސަރ ގރ.ސ/ިޑރެކްަޓރ.ޑ

      7,235  2,000  7,035  227   3އެސް.އެމް 1ޓެކްނިކަލް އޮިފސަރ ގރ.ސ/ިޑރެކްަޓރ.އ 12
 ސަޕޯޓް އޮިފަސރ

11 

ސަޕޯޓް 
  އޮިފސަރ

      6,495  2,000  6,295  203   2އެސް.އެމް 2.ޓެކްނިކަލް ޮއިފސަރ ގރ/2.އޮިފަސރ ގރ.ސ
      5,810   2,000  5,610  181   1އެސް.އެމް 1.ޓެކްނިކަލް ޮއިފސަރ ގރ/1.އޮިފަސރ ގރ.ސ 10
      5,220   1,500  5,020  162   4އެސް.ޖީ 2.ޓެކްނިކަލް ޮއިފސަރ ގރ.އ/2.އޮިފސަރ ގރ 9
      4,665   1,500  4,465  144   3އެސް.ޖީ 1.ޓެކްނިކަލް ޮއިފސަރ ގރ.އ/1.އޮިފސަރ ގރ 8
      4,200   1,500  4,000  129   2އެސް.ޖީ 2.އޮިފސަރ ގރ.އ 7
      3,765  1,500 3,565  115   1އެސް.ޖީ 1.އޮިފސަރ ގރ.އ 6
 ޕޯޓް ސަރިވސްސަ
5 

ސަޕޯޓް 
  ސަރިވސް 

      5,065    1,000  4,865  157  5ެއސް.އެްސ 5.ސަޕޯޓް ސްާޓފް ގރ
4ެއސް.އެްސ4.ސަޕޯޓް ސްާޓފް ގރ 4    140 4,340  1,000    4,540      
3ެއސް.އެްސ3.ސަޕޯޓް ސްާޓފް ގރ 3    125 3,875  1,000    4,075      
2ެއސް.އެްސ2.ސަޕޯޓް ސްާޓފް ގރ 2    112 3,470  1,000    3,670      
1ެއސް.އެްސ1.ސަޕޯޓް ސްާޓފް ގރ 1    100 3,100  1,000    3,300      

  

އަކާ ހަަމައށް، ޮކންމެ 10ސްޓެޕް 
 200ސްޓެޕަަކށް ިއުތރުާވނީ 
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