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Job Family Standards for Meteorology Job Groups 

ނޑުމީޓިއޮރޮލޮޖީ ދާއިރާގެ  ވަޒީފާގެ އޮނިގަ

 ރަފް ޢާ ތަ 

ވަޒީފާތަކުގެ އޮނިގަނޑެވެ. މި އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލާފައިވަނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އީ ސިވިލް ސަރވިސްގައި ހިމެނޭ މީޓިއޮރޮލޮޖީ ދާއިރާގެ މި
ވަކިން ހާއްސަކޮށް މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް  ،އި، ދާއިރާގެ ފަންނީ ފަރާތްތަކުގެންޑަރޑް ކްލެސިފިކޭޝަން ސިސްޓަމާމަސައްކަތުގެ ސްޓެ

ރާ ސަރވިސްގެ އިސް މުވައްޒަފުންގެ މަޝްވަރާއާއި އެހީއާއެކުގައެވެ. މި އޮނިގަނޑު ތައާރަފް ކުރެވުމުން ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކު 
ރެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް މީޓިއޮރޮލޮޖީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާތައް މި އޮނިގަނޑާ އެއްގޮތަށް ބަދަލު ކު

 ސާވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި މި އޮނިގަނޑުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައެއް މަގާމުތަކަށް ޝަރުތު 
މުވައްޒަފުން ފުރިހަމައަށް ހިޖުރަކުރެވޭނީ މި  ފުރިހަމަ ނުވާ މުވައްޒަފުން ތިބުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމަކަށް ވުމާއެކު މި އޮނިގަނޑަށް

 އޮނިގަނޑާއެކު އެކުލަވާލާފައިވާ ހިޖުރަކުރުމުގެ އުޞޫލުގެ ދަށުން ވަޒީފާގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުމަށް ހޯދަންޖެހޭ ތަޢުލީމާއި، ތަމްރީނާއި 
 ތަޖްރިބާ ފުރިހަމަ ކުރުމުންނެވެ. 
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 ކްލެސިފިކޭޝަން 

 ޑިރެކްޓަރސް ޖޮބް ފެމިލީ ދާއިރާގެ  މީޓިއޮރޮލޮޖީ 

Classification/Family  ްސީއެސް ކޯޑް  ފެމިލީ /ކްލެސިފިކޭޝަނ 

DIRECTORS, MANAGERS AND SENIOR 
OFFICIALS 

ޑައިރެކްޓަރސް، މެނޭޖަރސް އެންޑް ސީނިއަރ 
 އޮފިޝަލްސް 

1 

Specialised Services Directors and 
Managers 

ަޑއިރެްކޓަރސް އެްނޑް ސްޕެޝަލަިއޒްޑް ަސރިވސަސް 
 13 މެނޭަޖރސް 

Professional Services Managers  ް135 ޕްރޮފެޝަނަލްސް ސަރވިަސސް މެޭނޖަރސ 
Meteorological and Climatological 
Directors 

 1350 ކްލަިއމެޓޮލޮޖިަކލް ޑިރެކްޓަރސް  މީޓިއޮރޮިލޖިކަލް އެންޑް

 

 ޖޮބް ފެމިލީ  ސް ޕްރޮފެޝަނަލް ދާއިރާގެ  މީޓިއޮރޮލޮޖީ 

Classification/Family  ްސީއެސް ކޯޑް  ފެމިލީ /ކްލެސިފިކޭޝަނ 
PROFESSIONALS  ް2 ޕްރޮފެޝަނަލްސ 
Science and Engineering Professionals  ް21 ސައިްނސް އެްނޑް އިްނޖިިނއަރިްނގ ޕްޮރފެޝަނަލްސ 
Physical and Earth Science 
Professionals 

 211 ަސއިްނސް ޕްރޮެފޝަނަލްސް ފިޒިކަލް އެންޑް އާތް 

Meteorologists, Climatologists and 
Seismologists 

ކްލަިއމެޓޮލޮޖިސްްޓ އެންޑް ، މީޓިއޮރޮިލޖިސްްޓސް
 2112 ސީްސމޮލޮޖިސްްޓސް 

 

 ޖޮބް ފެމިލީ  އެންޑް އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެޝަނަލްސް  ޓެކްނީޝަންސް ދާއިރާގެ  މީޓިއޮރޮލޮޖީ 

Classification/Family  ްސީއެސް ކޯޑް  ފެމިލީ /ކްލެސިފިކޭޝަނ 

TECHNICIANS AND ASSOCIATE 
PROFESSIONALS 

ޓެކްނީޝަންސް އެންޑް އެސޯސިއޭޓް 
 ޕްރޮފެޝަނަލްސް 
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Science and Engineering Associate 
Professionals 

ެއސޯިސއޭޓް ސައިްނސް އެްނޑް އިްނޖިިނއަރިްނގ 
 31 ޕްރޮފެޝަނަލްސް 

Physical and Engineering Science 
Technicains 

ަސިއންސް  އިްނޖިިނއަިރންގފިޒިކަލް އެންޑް 
 311 ޓެކްނީޝަންސް 

Meteorological Technicians ި3116 ކަލް ޓެކްނީޝަންސް މީޓިއޮރޮިލޖ 
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 ޓް ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކޭޝަންތައް ނުވަތަ ކޯސްތައް ޑި މުތަކާ ގުޅޭ އެކްރެ ޤާ މަ 

 

 ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް މުތަކުގެ ޤާ ޑިރެކްޓަރސް ގްރޫޕުގެ މަ  .1
o ީމީޓިއޮރޮލޮޖ 
o ަސައިންސް ރަންމެންޓަލްޔައެންވ 
o  ީކްލައިމެޓޮލޮޖ 
o  ްއެޓްމޮސްފެރިކް ސައިންސ 
o  ްއެންވަޔަރަންމެންޓަލް މެނޭޖްމެްނޓ 
o ޯގްރަފީފިޒިކަލް އޯޝެނ 
o ެސައިންސް(ޓިކްސް، ފިޒިކްސް، ކެމިސްޓްރީ، އަރތު ސައިންސް )ސްޓެޓިސްޓިކްސް، މެތަމ 

 
 ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް މުތަކުގެ ޤާ ޕްރޮފެޝަނަލް ގްރޫޕުގެ މަ  .2

 

 (މީޓިއޮރޮލޮޖީ) 1ޕްރޮފެޝަނަލްސް ޖޮބް ފެމިލީ ގްރޫޕް  2.1

o  ީމީޓިއޮރޮލޮޖ 
o ަސައިންސް ރަންމެންޓަލްޔައެންވ 
o  ީކްލައިމެޓޮލޮޖ 
o ްގްރަފީއޯޝެނޯ ފިޒިކަލ 
o ްސައިންސް  އެޓްމޮސްފެރިކ 
o  ްއެންވަޔަރަންމެންޓަލް މެނޭޖްމަްނޓ 
o ިސައިންސް(ކްސް، ފިޒިކްސް، ކެމިސްޓްރީ، އަރތު ސައިންސް )ސްޓެޓިސްޓިކްސް، މެތަމެޓ 

 
 (ކްލައިމެޓޮލޮޖީ ) 2ޕްރޮފެޝަނަލްސް ޖޮބް ފެމިލީ ގްރޫޕް  2.2

o  ީމީޓިއޮރޮލޮޖ 
o  ްއެޓްމޮސްފެރިކް ސައިންސ 
o  ީކްލައިމެޓޮލޮޖ 
o  ްއެންވަޔަރަންމެންޓަލް މެނޭޖްމަްނޓ 
o ްއެންވަޔަރަންމެންޓަލް ސައިންސ 
o ިސައިންސް(ކްސް، ފިޒިކްސް، ކެމިސްޓްރީ، އަރތު ސައިންސް )ސްޓެޓިސްޓިކްސް، މެތަމެޓ 
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 (ނިއަރސް ންޖިމީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް އެ ) 3ޕްރޮފެޝަނަލްސް ޖޮބް ފެމިލީ ގްރޫޕް  2.3

o ޯގންޖިނިއަރިންނިކްސް އެންޑް އިލެކްޓްރިކަލް އެއިލެކްޓްރ  
o ިސޮފްޓްވެއަރ( ޓަރ ސައިންސް )ހާޑްވެއަރ އަދިއުކޮމްޕ 
o އިންޖިނިއަރިންގ ކޮމްޕިއުޓަރ 
o ީއިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ެޓކްނޮލޮޖ 
o ްންޖިނިއަރިންގއެ މެކަޓްރޯނިކްސ 
o ްންޖިނިއަރިންގއެ މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލ  

 

 (ސީސްމޮލޮޖީ ) 4ޕްރޮފެޝަނަލްސް ޖޮބް ފެމިލީ ގްރޫޕް  2.4

o ީޖިއޮލޮޖ 
o  ީސިސްމޮލޮޖ 
o ްގްރަފީއޯޝެނޯ ފިޒިކަލ 
o  ީކްލައިމެޓޮލޮޖ 
o ީމީޓިއޮރޮލޮޖ 
o ިސައިންސް(ކްސް، ފިޒިކްސް، ކެމިސްޓްރީ، އަރތު ސައިންސް )ސްޓެޓިސްޓިކްސް، މެތަމެޓ 
o  ްޖިއޯ ފިޒިކްސ 

 
 ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް މުތަކުގެ ޤާ ގްރޫޕުގެ މަ  ސް އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެޝަނަލް ޓެކްނީޝަންސް އެންޑް  .3

o  ްގެ ދާއިރާތައް (މީޓިއޮރޮލޮޖީ) 1ޕްރޮފެޝަނަލްސް ޖޮބް ފެމިލީ ގްރޫޕ 
o  ްގެ ދާއިރާތައް (ލައިމެޓޮލޮޖީކް) 2ޕްރޮފެޝަނަލްސް ޖޮބް ފެމިލީ ގްރޫޕ 
o  ްގެ ދާއިރާތައް (ގންޖިނިއަރިންމީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް އެ) 3ޕްރޮފެޝަނަލްސް ޖޮބް ފެމިލީ ގްރޫޕ 
o  ްގެ ދާއިރާތައް (ސީސްމޮލޮޖީގެ) 4ޕްރޮފެޝަނަލްސް ޖޮބް ފެމިލީ ގްރޫޕ 
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 މުތަކަށް ބޭނުންވާނެ އިންސްޓްރަކްޝަނަލް ތަމްރީން ޤާ މަ  ދާއިރާގެ  މީޓިއޮރޮލޮޖީ 

 ތަފްސީލް  ތަމްރީނު 
BIP-M (Complete)  ަސްފެންވަރުގެ ޑިގްރީ ކޯ ސްރވެގެން ހެދޭ ބެޗެލަ  އިޒްމީޓިއޮރޮލޮޖީގެ ދާއިރާއަށް ސްޕެޝަލ. 

BIP-M (Condensed) WMO  ޭމަސްދުވަހާއި ދެމެދުގެ  12މަހާއި  9އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސިލަބަހަށް ކިޔަވައިދެވ
 ކޯސް. ގކާސްޓިންރމުއްދަތަކަށް ހިންގޭ މީޓިއޮރޮލޮޖިސްޓް ނުވަތަ ފޯ

BIP-MT WMO ްގެ ފަހުގެ ސިލަބަހަށް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ޓެކްނީޝަނުންނަށް ހިންގޭ ކޯސ. 
WMO-II ްކޯސް ގކާސްޓިން ރފޯ  ރމީޓިއޮރޮލޮޖީ ކޯސް ނުވަތަ ވެދަ ޑްއެޑްވާންސ. 

WMO-III  ުއިންޓަރމީޑިއޭޓް މީޓިއޮރޮލޮޖީ ކޯސް، މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ޓެކްނީޝަނުން މިދާއިރާއިން އިތުރު ތަމްރީނ
 ކޯސް. ގެ މުޤައްރަށް ހިންގޭ  WMO ލިބިގަތުމަށް 

WMO-IV ުޓެކްނިކަލް މަސައްކަތްތައް ދަސްކޮށްދީ  ންނަށްއަލަށް މީޓިއޮރޮލޮޖީގެ ދާއިރާއަށް ވަންނަ މުވައްޒަފ
 ހިންގޭ ބޭސިކް މީޓިއޮރޮލޮޖީ ކޯސް.ގެ މުޤައްރަށް  WMO މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމަށް

 

 ގޮތުން ބޭނުންކުރަން ޖެހޭ ބައެއް ޓެކްނޮލޮޖީތައް ގެ ވަޒީފާތަކުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭދާއިރާ މީޓިއޮރޮލޮޖީ 

އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރަންޖެޭހނެ ބައެއް  ތައްވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ދާއިރާގެ މީޓިއޮރޮލޮޖީ ތިރީގައި އެވަނީ 
  ގެ މިސާލު އެކުލެވިފައި ނުވެއެވެ. ޓެކްނޮލޮޖީ އިބޭނުންކުރެވޭ އެްނމެހަ ،ޓެކްނޮލޮޖީސްތަކުގެ މިސާލެވެ. މި ލިސްޓުގައި

 

Category Example 

Numerical Weather Prediction 

Modeling 

WRF model, ARW model, MM5 model, WAM, SWAM, 

LINUX environment, GrADS, C, C++, Fortran, MATLAB etc. 

Climate Modeling 

GCM, AOGCM, RegCM, various statistical packages. 

LINUX environment, GrADS, C, C++, Fortran, MATLAB, Grapher 

etc. 

Earthquake, Tsunami monitoring 

and Modeling 

Tsunami travel time modeling and visualization software, CISN, 

SeisComP ect. 

Technician 

Highly specialized and high precision meteorological equipments, 

eg. Doppler weather RADAR, Satellite receiving ground stations, 

Automatic weather stations,  

Maintain LAN and WAN at MMS,  

Windos and LINUX OS installation and network security 

maintenece.  

Computer systems, electrical and electronics items maintanence, etc. 

Weather Forecasting 

Synoptic weather chart, Doppler weather RADAR image, Satellite 

picture and NWP model outputs, TAF, SIGMET, METAR, SYNOP. 

LINUX, Windows & MS office package. Aviation package 

MESIR_AERO, CMACast, MICAPS etc. 

Weather Observation 

Specialized meteorological equipments eg. Barometer, 

Thermometers, rain gauge, sunshine recorder, radio 

sondeequipments, and hydrogen filled air ballons, METAR, SPECI, 

and SYNOP. Windows and MS office package.  
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 މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  / ވަޒީފާބަޔާން މުތަކުގެ އަސާސީ ޤާ މަ  މީޓިއޮރޮލޮޖީ ދާއިރާގެ 

 

 ގެ ޢާންމު މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  1 ގްރޫޕް  ފެމިލީ  ޖޮބް ޑައިރެކްޓަރސް 
 އޮފީސް ހިންގާ ތަރައްޤީކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރާ ޕްލޭންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ އިތުރުން މިކަންތައްތައް ތަންފީޒުކުރުމާއި ކުރުވުން. .1
ކުރުމާއި މިގޮތައް ހޯދޭ ހޯދުންތައް މިދާއިރާ ކުރިއެރުވުމުގައި ސައިންޓިފިކް ރިސާޗް މަސައްކަތް  މީޓިއޮރޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން .2

 ބޭނުންކުރުމާއި މި ހޯދުންތައް ޕަބްލިޝް ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން.
 .ކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުންގްލޯބަލް ކުލައިމެޓް މޮޑެލްތައް ރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުރެވޭގޮތައް ޑައުންސްކޭލް  .3
 މި ޕްރޮޑަކްސް ތަކުން ޕޮލިސީލެވެލް ގައި ބޭނުންހިފޭނެ ފަދަ މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ޢާއްމުކުރުން. .4
 ސަރުކާރާއި ކަމާބެހޭ ފަރާތަތަކަށް މިދާއިރާއިން ފަންނީ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުން. .5
 ން.މޮނީޓަރ ކޮށް ސުޕަވައިޒް ކުރުމިދާއިރާގެ މަސައްކަތް ތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އިރުޝާދު ދިނުމާއި، މަސައްކަތްތައް  .6

 

 ގެ ޢާންމު މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  2 ފެމިލީ ގްރޫޕް  ޖޮބް ޑައިރެކްޓަރސް 

 އޮފީސް ހިންގާ ތަރައްޤީކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރާ ޕްލޭންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި ތަންފީޒުކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން. .1
ކުރުމާއި މިގޮތައް ހޯދޭ ހޯދުންތައް މިދާއިރާ ކުރިއެރުވުމުގައި ދާއިރާއިން ސައިންޓިފިކް ރިސާޗް މަސައްކަތް  ކްލައިމެޓް .2

 ބޭނުންކުރުމާއި މި ހޯދުންތައް ޕަބްލިޝް ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން.
 ފަހިކުރުން.ކުރުމަށް މަގު ގްލޯބަލް ކުލައިމެޓް މޮޑެލްތައް ރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުރެވޭގޮތައް ޑައުންސްކޭލް  .3
 މި ޕްރޮޑަކްސް ތަކުން ޕޮލިސީލެވެލް ގައި ބޭނުންހިފޭނެ ފަދަ މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ޢާއްމުކުރުން. .4
 ރަންކުރުމަށް ބޭނުންވާ ރިސޯސް ފޯރުކޮށްދިނުން.ނަލް ވެދާ ފޯކާސް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ މޮޑެލްތައް ޒަސީ .5
 ޔާއި އިރުޝާދު ދިނުން.ސަރުކާރާއި ކަމާބެހޭ ފަރާތަތަކަށް މިދާއިރާއިން ފަންނީ ލަފަ .6
 ން.އް މޮނީޓަރ ކޮށް ސުޕަވައިޒް ކުރުމިދާއިރާގެ މަސައްކަތް ތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އިރުޝާދު ދިނުމާއި، މަސައްކަތްތަ .7

 

 މީޓިއޮރޮލޮޖީ( ގެ ޢާންމު މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް:) 1 ގްރޫޕް  ފެމިލީ  ޖޮބް  ޕްރޮފެޝަނަލްސް 

 އި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭންބޭރުގައި މި ދާއިރާ ތަމްސީލުކުރުން.ރިސާޗް މަސައްކަތް ކުރުމާންޓިފިކް ދާއިރާއިން ސައި މީޓިއޮރޮޖީ .1
 ވެދާ މޮޑެލް ރަންކޮށް ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް ކަސްޓަމައިޒް ކޮށް ފައިންޓިއުން ކުރުން. .2
 ފެންވަރަށްޙިދުމަތްދިނުން.ވެދާފޯކާސްޓިންގެ އެންމެހާމަސައްކަތްތައްކޮށް ދުނިޔެ ޤަބޫލުކުރާ  .3
 މޫސުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދީ، މޫސުން ގޯސްވެގެން ނެރެންޖެހޭ އިންޒާރު ނެރުން. .4
 މޫސުންކުރިއަށް ލަފާކުރުމަށާއި ދިރާސާތަކަށް ބޭނުންވާ ފެންވަރު ރަނގަޅުޑޭޓާ ނަގާ ކޮލިޓީ ޗެކްކޮށް ބެލެހެއްޓުން. .5
6. ICAOާއި އ  WMOިރިޕޯޓްލިޔެ ފޮނުވަންޖެހޭ  މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް އޮބްޒަވޭޝަން ތައް ހަދާ، ކަނޑައަޅާފެންވަރަށްން އ

 ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވައި ޑޭޓާ ބެލެހެއްޓުން.
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 )ކްލައިމެޓޮލޮޖީ( ގެ ޢާންމު މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް: 2ޕްރޮފެޝަނަލްސް ޖޮބް ފެމިލީ ގްރޫޕް 

މަސައްކަތް ކޮށް މިދާއިރާ ކުރިއެރުވުމާއި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭންބޭރުގައި މި ދާއިރާ ކްލައިމެޓްދާއިރާއިން ސައިންޓިފިކް ރިސާޗް  .1
 ތަމްސީލުކުރުން.

 ގްލޯބަލް ކުލައިމެޓް މޮޑެލްތައް ރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުރެވޭގޮތައް ޑައުންސްކޭލް ކުރުން، .2
3. IPCC ުރުން.އިން ކަނޑައަޅާ އެކި ސިނާރިއޯތަކަށް މޮޑެލް ރަންކޮށް ޕްރޮޑަކްޓްސް ޖެނެރޭޓްކ 
 މި ޕްރޮޑަކްސް ތަކުން ޕޮލިސީލެވެލް ގައި ބޭނުންހިފޭނެ ފަދަ މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ޢާއްމުކުރުން. .4
 ސީސަނަލް ވެދާ ފޯކާސް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ މޮޑެލްތައް ރަންކޮށް، ލޯންގް ރޭންޖް ވެދާފޯކާސްޓް ތައްޔާރުކުރުން. .5
 ނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން.ކްލައިމެޓް ޑޭޓާބޭސް ބަލަހައްޓާ ކްލައިމެޓް ރިޕޯޓު ލިޔެ ފޮ .6

 

 :ގެ ޢާންމު މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  )ސީސްމޮލޮޖީ( 3ޕްރޮފެޝަނަލްސް ޖޮބް ފެމިލީ ގްރޫޕް 

ސީސްމޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ސައިންޓިފިކް ރިސާޗް މަސައްކަތް ކޮށް މިދާއިރާ ކުރިއެރުވުމާއި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭންބޭރުގައި މި  .1
 ދާއިރާ ތަމްސީލުކުރުން،

 މިސަރަޙައްދުގެ ސުނާމީ ޓްރެވަލްޓައިމް މެޕް ޖެނެރޭޓް ކުރުން.، ސުނާމީމޮޑެލްރަންކޮށް .2
ރާއްޖެއަށް އޭގެ އަސަރުކޮށްފާނެ ޕޮޓެންޝިއަލް ސުނާމީޖެނިކް ސަރަޙައްދުތައް ދެނެގަނެ، ބިންހެލުމާއި ސުނާމީ ހަޒާޑް ރިސްކްމެޕް  .3

 ތައްޔާރު ކުރުން.
  ބެހޭއެންމެހައި މަޢުލޫމާތު ދިރާސާކޮށް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން.މި ސަރަޙައްދުގެ ބިންހެލުމާއި ސުނާމީއާއި .4
ބިންހެލުމާއި ސުނާމީއާއި ގުޅިގެން ނެރެންޖެހޭ އިންޒާރުގެ މެސެޖްނެރެ، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އެންމެހާ މުއައްސަސާތަކަށް  .5

 ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ޓެކްނިކަލް ލަފައާއި މަޝްވަރާ އެރުވުން.
 

 :މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  ޢާންމު  ގެ )މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް އިންޖިނިއަރސް(  1 ޕްރޮފެޝަނަލްސް ޖޮބް ފެމިލީ ގްރޫޕް ސިއޭޓް އެސޯ 

މެންޓްތަކާއި ކޮމްޕިއުޓަރ ތަކާއި ނެޓްވޯކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތިހޯދާ ލް އިންސްޓްރޫއޮފީހަށްބޭނުންވާ އެންމެހާ މީޓިއޮރޮލޮޖިކަ .1
 އިންސްޓޯލްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

 ންޓް ތައް ކެލިބަރޭޓްކޮށް ސްޓޭންޑަޑް ދެމެހެއްޓުން.ރޫމައެންމެހާ ސައިންޓިފިކް އިންސްޓްއޮފީހުގެ  .2
 ދާއިރާއަށްއަލަށް ތަޢާރަފުކުރުމަށް ރެކޮމެންޑްކުރާ ޓެކްނޮލޮޖީދެނެގަނެ އައު  މޫސުމާއިބެހޭ ޖަމްޢިއްޔާއިން މީޓިއޮރޮލޮޖީ ދުނިޔޭގެ .3

 .ނުންވާ ލަފައާއި މަޝްވަރާ ދިނުންމެނޭޖްމެންޓަށް ބޭ ޓެކްނޮލޮޖީ މިދާއިރާއަށް ތަޢާރަފުކުރުމަށް ސީނިއަރ 
 

 މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް: ޢާންމު ގެ )މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ޓެކްނީޝަނުން( 2އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެޝަނަލްސް ޖޮބް ފެމިލީ ގްރޫޕް 

1. ICAO  ިއާއ  WMO،ާރިޕޯޓްލިޔެ ފޮނުވަންޖެހޭ  އިން ކަނޑައަޅާފެންވަރަށް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް އޮބްޒަވޭޝަން ތައް ހަދ
 .ކަށް ފޮނުވައި ޑޭޓާ ބެލެހެއްޓުންރާތްތަ ފަ

2. ICAO  ިއާއ  WMO ާއިން ކަނޑައަޅާފެންވަރަށް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް މަސައްކަތްތަކުގެ ކޮލިޓީ ދެމެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވ
 ސްޓޭޑަޑުތައް ދެމެހެއްޓުމާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަޑު ތަކަށް އަމަލުކުރުން.
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 މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް އާލަތްތަކާއި ސިސްޓަމްތައް އޮޕަރޭޝަނަލް ހާލަތުގައި ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ސަޕޯރޓް ފޯރުކޮށްދިނުން.  .3
މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ދާއިރާގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ވިލަރެސްކޮށް ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތައް  .4

 ހިންގާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުތަކާއި ވޯކްޝޮޕް، ސެމިނާ އަދި މަންސޫން/ކުލައިމެޓް ފޯރަމް ގައި ދެނެގަނެ، އިންހައުސްކޮށް 
 ބައިވެރިވެ މިފަދަ ޕުރޮގްރާމުތައްރާވާ ހިންގުން.

ކަނޑައެޅިފައިވާގޮތަށް  ގައި  SOP( ގެ ދަށުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ QMSއޮފީހުގެ ކޮލިޓީ މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމް ) .5
 ސައްކަތްކުރުން.މޫސުމާބެހޭ މަ

މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަހި މާޙައުލެއް ޤާއިމުކޮށް ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން  .6
 މުވަޒަފުންގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން.
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 ވަޒީފާތަކުގެ މުސާރަ މީޓިއޮރޮލޮޖީ ދާއިރާގެ 

ދުނިޔޭގެ މާކެޓުގައި މި ޕްރޮފެޝަންގެ މަޤާމުތަކަށް ލިބޭ މުސާރައާއި އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާނީ  އިގެމުސާރަ
 ސިވިލް ސަރވިސްގައި ހިމެނޭ ޓެކްނިކަލް ދާއިރާތަކުގެ މަޤާުމތަކުގެ މުސާރައަށެވެ.އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް އަދި ރާްއޖޭގެ 

އެއީ  ބައެވެ. 3ޖުމްލަ މަގާމަށް ކަނޑައެޅޭ މުސާރައަކާއި އިނާޔަތްތަކަކާއެކު ނީ ނެއޮނިގަނޑުގައި ހިމެ މީޓީއޮރޮލޮޖީ ދާއިރާގެ
އަދި މީގެއިތުރުން ކޮށްތުފައިސާއާއި އެލަވަންސް، އަދި ސަރވިސް އެލަވަންސްއެވެ.  ޑިއުޓީއަސާސީ މުސާރަ، ސްޕެޝަލް 

 ދަތުރު އެލަވެންސް ސިވިލްސާވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުން ލިބޭނެއެވެ.

 މުސާރަ ބައިތަކުގެ ތަފްޞީލް 

 އަސާސީ މުސާރަ 

( ސްކޯޕް)މި މުސާރައަކީ މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ ބުރަދަން . އަސާސީ މުސާރައަކީ މަގާމުގެ ޒިންމާއަށް ކަނޑައެޅޭ މުސާރައެވެ
އަސާސީ މުސާރައަކީ ޕެންޝަނަށް ގުނޭ . ހިސާބުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޔަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ކަނޑަެއޅޭ މުސާރައެކެވެ

 .އަދި އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ހިސާބު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ މުސާރައެވެ

 ސް ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަން 

ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސްއަކީ މަގާމުގައި ކުރާ މަސައްކަތުގެ ބާވަތުން ހަމަޖެިހފައިވާ ގަޑީގައި މަސައްކަތް ނިންމާލާފައި 
ފަދަ މަސްއޫލިޔަތުތައް އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި، ގައުމީ ސަލާމަތާ  މަސައްކަތާ ދުރައްދިއުމަކީ ނުކުރެވޭނެފަދަ ކަމެއްކަމުގައިވާ

ސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން އަދި މަސައްކަތުގެ ބާވަތުން މަތީދަރަޖައަކަށް މަސްލަހަުތ ފުށުއަރާ ފަދަ މަސައްކަތް ގުޅުންހުރި މަ
ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސްގެ ބޭނުަމކީ މި ފަދައިން ހިނގާފާނެ . ކުރާ މަގާމުތަކުގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ބައެކެވެ

 . ތްކޮށް އިނާޔަތެއް ދިނުމެވެނުވަތަ ހިނގާ ވަގުަތށް ރިއާޔަ

މީޓިއޮރޮލޮޖީގެ މަސައްކަތަކީ މޫސުން، ިބންހެލުން އަދި ސުނާމީަފަދ ގުދުރަތީ ކަންތައްތައް މެދުކެނުޑމެއްނެތި ބަލަުމންދާންޖެހޭ 
މަސައްކަތެކެވެ. ދެމިިތބެންޖެހޭ  އަދި މިފަދަކަންތައްތައް ކުރިއަށްލަފާކުރުމާއި ދުރާލާ އިންޒާރުދިނުމަށްޓަކައި ހުއްޓުމެއްނެތި

މެދުކެނޑުމެއްނެތި މިމަސައްކަތް ކުރަން ޖެހެނީ ގުދުރަތީ ކާރިސާަތކުން ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކުރުމަށާއި ތަކެއްޗަށްލިބޭ ގެއްލުްނ 
ކުޑަކުރުމަށް ދޭންޖެހޭ އިންޒާރު ދުރާލައި ދޭންޖެހޭތީއެވެ. މީގެިއުތރުން ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުެގ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް 

މިގޮތުން މިދާއިރާގައި  ބޭނުންވާ މޫސުމާއިބެހޭ އެންމެާހ މަޢުލޫމާތު މެދުކެނޑުމެއްނެތި ގަޑިންގަޑިއަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހެއެވެ.
މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަކީ ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑިއަށްވުރެ އިތުރަށް ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ބައެކެވެ. 

އްލި ހާލަްތތަކުގައި އޮފީހަށްނުކުމެ ޚިދުމަތްދިނުަމށް ައބަދުވެސް ތައްޔާރަށް ތިެބންޖެހޭ ަބއެކެވެ. މިފަދަ ޙާލަތްތަކަކީ އަދި ދިމާވާ ކު
އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އޮންނަ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ުދރާލާ ރާވައިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޖާގަލިބޭ ޙާލަްތތަކަކަްށ 

  މުން މޫސުމާއިބެހޭ ދާއިރާގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑުގައި ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް ވަނީ ހިމެނިފައެވެ.ނުވެއެވެ. އެހެންކަ
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އިތުރަށް  ގެ ގަޑިއިރު 44މަހެއްގެ މައްޗަށް ޢާންމުކޮށް ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް ހިމަނާފައިވާނީ  މީޓިއޮރޮލޮޖީގެ ދާއިރާއަށް
ގަޑިއިރު ބަލާނީ ރަސްމީ މަސައްކަތު  44. ދާނެ ވަގުތުކަމަށް ބަަލއިގެންނެވެހޭދަކުރަންޖެހޭނެ ނުވަތަ ހޭދަުކރަންޖެހި

ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ކުާރ އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތު . ދުވަސްތަކުގައި ކުރާ އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތު ވަގުތަށެވެ
އެލަވަންސް ލިބޭ މުވައްޒަުފނަްށ އިތުރުގަޑި ހިސާބުކުރާނީ ސްޕެޝަލް ޑިއުީޓ .ވަގުތުތައް މި ގަޑީގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ

ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރަށް  44ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި އަދާކޮށްފައިވާ އިތުރުގަޑީގެ ވަގުތު ނުހިމަނާ މަހެއްގެ މައްޗައް 
 އަދާކޮށްފައިވާ އިތުރުގަޑިއަށެވެ.

 . ދަރަޖައަކަށް ބަހާލެވެއެވެ 2މި އިނާޔަތުގެ މިންވަރު 

އެމުވައްޒަފަކު ދާއިމީގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރާނަމަ ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ  .1
 އެވެ. 35އެލަވަންސްގެ މިންވަރަކީ އެމުވައްޒަފެއްގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ %

 ފިޔަވާ އެހެންރަށަކަށް މޯލްޑިވްސްމީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް އެމުވައްޒަފަކު ދާއިމީގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށް  .2
ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ  މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަކަށް ަމސައްކަތް ކުރުމަށް ފޮނުވައިފިަނމަ 1ވިސްގެ ފަރާތުން ސަރ

 އެވެ. 45އެލަވަންސްގެ މިންވަރަކީ އެމުވައްޒަފެއްގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ %

ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގައި ޓްރޭނީްނގެ ވަޒީފާގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުްނނަކަށް ސްޕެޝަލް ޑިއުީޓ ނޯޓް: މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ދާއިރާގެ 
 އެލަވަންސެއް ނުލިބޭނެއެވެ.

 ސަރވިސް އެލަވަންސް 

ސަރވިސް އެލަވަންސްއަކީ މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ދުވަހަކު މަސައްކަތަށް ހާޒިރުވުމަށް ބާރު އެޅުމަށް ދެވޭ 
ވެ. މި އިނާޔަތަކީ އެކި ޕްރޮފެޝަންތަކަށާއި އެކި ގިންތިތަކަށް ތަފާތުކޮށްދެވޭ އިނާޔަތެކެވެ. މި އިނާޔަތް ހިސާބުކުރެވެނީ  އިނާޔަތެކެ

ދަރަޖައަކަށް )ދަށް، މެދު، މަތި އަދި ކްރިޓިކަލް(  4ސިވިލް ސަރިވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގިންތިތަކެއްގެ މަސައްކަތް 
ވަންސްދެވޭ ގޮތާއި އެލަވަންސްގެ ތަފްޞީލް ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތުގެ ސިޔާސަތުގައި ބަހާލެވިގެްނނެވެ. މި އެލަ

 އެކުލެވިފައިވާނެއެވެ.

 2ސަރވިސް އެލަވަންސް ހިމެނެނީ ޑިރެކްޓަރސް އެންޑް މެނޭޖަރސް ގިންތީގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެމީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް 
 ދަރަޖައެއްގައެވެ.

' ގިންތީގެ ޑިރެކްޓަރސް އެންޑް މެނޭޖަރސްސަރވިސް އެލަވަންސްގެ މިންވަރަކީ ' ޑިރެކްޓަރުންގެމީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް  .1
 މަތީ )ހައި( ދަރަޖައެވެ. 

މުވައްޒަފަކު ދާއިމީގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ގިންތީގައި ހިމެނޭ މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް  .2
މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަކަށް  1ޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ރަށް ފިޔަވާ އެހެންރަށަކަށް މޯލް

އަދި ދިރާސާ( ކުރުމަށް ފޮނުވައިފިނަމަ ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ  ގމަސައްކަތް )މީޓިއޮރޮލޮޖީއާއި ގުޅުންހުރިމޮނީޓަރިން
 އެވެ.ގިންތީގެ ކްރިޓިކަލް ދަރަޖަ'ޑިރެކްޓަރސް އެންޑް މެނޭޖަރސް' މިންވަރަކީ 
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 ަދރަޖައެއްގައެވެ. 2މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ޕްރޮފެޝަނަލްސްގެ ސަރވިސް އެލަވަންސް ހިމެނެނީ ޕްރޮފެޝަނަލް ގިންތީގެ 

މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ޕްރޮފެޝަނަލްސްގެ ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ މިންވަރަކީ 'ޕްރޮފެޝަނަލްސް' ގިންތީގެ މަތީ )ހައި(  .3
 ދަރަޖައެވެ. 

މުވައްޒަފަކު ދާއިމީގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށް ފިޔަވާ  ޕްރޮފެޝަނަލްސްގެމީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް  .4
ށް މަސައްކަތް މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުމުއްަދތަކަ 1ވިސްގެ ފަރާތުްނ ސަރ އެހެންރަށަކަށް މޯލްޑިވްސް މީޓިޮއރޮލޮޖިކަލް

ކުރުމަށް ފޮނުވައިފިނަމަ ސަރވިސް އެލަވަްނސްގެ މިންވަރަކީ އަދި ދިރާސާ(  ގމޮީނޓަރިން ގުޅުންހުރި )މީޓިއޮރޮލޮޖީއާއި
 'ޕްރޮފެޝަނަލްސް' ގިންތީގެ ކްރިޓިކަލް ދަރަޖައެވެ.

 ދަރަޖައެއްގައެވެ.  2ގިންތީގެ  ސްމީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ޓެކްނީޝަންސްގެ ސަރވިސް އެލަވަންސް ހިމެނެނީ އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެޝަނަލް

ޕްރޮފެޝަނަލްސްގެ ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ މިންވަރަކީ 'އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެޝަނަލްސް' އެސޯސިއޭޓް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް  .1
 ގިންތީގެ މަތީ )ހައި( ދަރަޖައެވެ. 

މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސްޓާފަކު ދާއިމީގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށް ފިޔަވާ އެހެންރަށަކަށް މޯލްޑިވްސް  .2
މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަކަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފޮނުވައިފިނަމަ  1ން މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލްސާވިސްގެ ފަރާތު

 ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ މިންވަރަކީ 'އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެޝަނަލްސް' ގިންތީގެ ކްރިޓިކަލް ދަރަޖައެވެ.
 ޯލ() ދަށްންތީގެ ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ މިންވަރަކީ 'އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެޝަނަލްސް' ގިޓްރޭނީންގެ  މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް .3

 ދަރަޖައެވެ. 

ނޯޓް: ޕްރޮފެޝަނަލް ގިްނތީެގ މަތީ )ހައި( ދަރަޖައިގައި ީމޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ޕްރޮފެޝަނަލްސްގެ ސަރވިސް އެލަވަންސް 
އިޤްދިޞާދީ އަދި   ކާރިސާތަކުގެ ސަބަބުްނ ޤައުމަށްހިމަނަންޖެހެީނ މިދާއިރާގައި ަމސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަކީ ުޤދުރަތީ

ތިމާޢީގޮތުން ލިބޭގެއްުލން ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައްއެޅުމަށް ދޭންޖެހޭ  ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ އިޖް
ދިނުމާއި އަދި ދުރާލައި ދޭންޖެހޭ އިންޒާރުތައްދިނުމުގައި އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވާ ބަޔަކަށްވާތީއެވެ. އަދި މި މަސައްކަތަކީ 

ލިބިފައިިތބި  ބައެއް އަދާކުރާމަސައްކަތަކަށްވާތީ އާއި މިދާއިރާއިން ފަންނީ ތަމްރީނުބޮޑު ނަރު އޭގައި ވަރަށްތަޖުރިބާއާއި ހު
ގެ މުވައްޒަފުން ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް އުޅޭތީއާއި މަސައްކަތުގައިތިބި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާގައި ދެމިތިއްބެުވމަށް އިތުރުބާރެއް އެޅުމު

 ގޮތުންނެވެ.
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2021ސެޕްޓެމްބަރ  05  

 ގެ މުސާރަ އޮނިގަނޑު  ()މީޓިއޮރޮލޮޖީ  1 ގްރޫޕް  ފެމިލީ ސް ޖޮބް ރެކްޓަރސް ޑި 

ޖޭ.އެސް.ޕީ  ނަން  ޤާމުގެ މަ 
 ރޭންޖް 

ރޭންކް / 
 ގްރޭޑް 

ސަރވިސް އެލަވަންސް  މުސާރަ އަސާސީ 
 ދުވަހަށް  x 30ދުވާލަކަށްޖެހޭ 

 ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް 

މީޓިއޮރޮލޮޖީ ، ރެކްޓަރ ޖެނެރަލްޑި  6565 CS18-5 20,240.00 281-351 ެ35 އަސާސީ މުސާރައިގ%   

6315 CS18-4 19,790.00 281-351 ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ%  

6065 CS18-3 19,340.00 281-351 ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ%  

މީޓިއޮރޮލޮޖީ  ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް،  5565 CS16-5 18,440.00 281-351 ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ%  

5315 CS16-4 17,990.00 281-351 ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ%  

5065 CS16-3 17,540.00 281-351 ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ%  

މީޓިއޮރޮލޮޖީ  ޑިރެކްޓަރ،  4555 CS14-5 16,630.00 281-351 ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ%  

4305 CS14-4 16,180.00 281-351 ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ%  

4055 CS14-3 15,730.00 281-351 ެ35 އަސާސީ މުސާރައިގ% 
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2021ސެޕްޓެމްބަރ  05  

 ގެ މުސާރަ އޮނިގަނޑު )ކްލައިމެޓޮލޮޖީ(  2ޑިރެކްޓަރސް ޖޮބް ފެމިލީ ގްރޫޕް 

ޖޭ.އެސް.ޕީ  ނަން  ޤާމުގެ މަ 
 ރޭންޖް 

ރޭންކް / 
 ގްރޭޑް 

ސަރވިސް އެލަވަންސް  އަސާސީ މުސާރަ 
 ދުވަހަށް  x 30ދުވާލަކަށްޖެހޭ 

 ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް 

  %35 އަސާސީ މުސާރައިގެ CS16-5 18,440.00 281 - 351 5565 ކްލައިމެޓޮލޮޖީ ،ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

5315 CS16-4 17,990.00 281 - 351  ީ35 މުސާރައިގެއަސާސ% 

5065 CS16-3 17,540.00 281 - 351 ެ35 އަސާސީ މުސާރައިގ%    

   %35 އަސާސީ މުސާރައިގެ CS14-5 16,630.00 281 - 351 4555 ޑިރެކްޓަރ، ކްލައިމެޓޮލޮޖީ 

4305 CS14-4 16,180.00 281 - 351 ެ35 އަސާސީ މުސާރައިގ%  

4055 CS14-3 15,730.00 281 - 351  ީ35 މުސާރައިގެއަސާސ% 
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2021ސެޕްޓެމްބަރ  05  

 ގެ މުސާރަ އޮނިގަނޑު  )މީޓިއޮރޮލޮޖީ( 1 ގްރޫޕް  ފެމިލީ  ޕްރޮފެޝަނަލްސް ޖޮބް 

 ނަން  ޤާމުގެ މަ 
ޖޭ.އެސް.ޕީ 

 ރޭންޖް 
ރޭންކް / 
 ގްރޭޑް 

 އަސާސީ މުސާރަ 
ސަރވިސް އެލަވަންސް 

 ދުވަހަށް  x 30ދުވާލަކަށްޖެހޭ 
 ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް 

 މީޓިއޮރޮލޮޖިސްޓް ސީނިއަރ 

4555 CS14-5 16,630.00 188 - 235 ެ35 އަސާސީ މުސާރައިގ% 

4305 CS14-4 16,180.00 188 - 235 ެ35  އަސާސީ މުސާރައިގ% 

4055 CS14-3 15,730.00 188 - 235 ެ35  އަސާސީ މުސާރައިގ% 

 މީޓިއޮރޮލޮޖިސްޓް 

3600 CS12-5 14,910.00 188 - 235 ެ35  އަސާސީ މުސާރައިގ% 

3377.5 CS12-4 14,510.00 188 - 235 ެ35  އަސާސީ މުސާރައިގ% 

3155 CS12-3 14,110.00 188 - 235 ެ35  އަސާސީ މުސާރައިގ% 

 އެސިސްޓަންޓް މީޓިއޮރޮލޮޖިސްޓް 

2750 CS10-5 13,380.00 188 - 235 ެ35  އަސާސީ މުސާރައިގ% 

2552.5 CS10-4 13,030.00 188 - 235 ެ35  އަސާސީ މުސާރައިގ% 

2355 CS10-3 12,680.00 188 - 235   ެ35  އަސާސީ މުސާރައިގ% 
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2021ސެޕްޓެމްބަރ  05  

 ގެ މުސާރަ އޮނިގަނޑު )ކްލައިމެޓޮލޮޖީ(  2ޖޮބް ފެމިލީ ގްރޫޕް  ޕްރޮފެޝަނަލްސް 

 ނަން  ޤާމުގެ މަ 
ޖޭ.އެސް.ޕީ 

 ރޭންޖް 
ރޭންކް / 
 ގްރޭޑް 

 އަސާސީ މުސާރަ 
ސަރވިސް އެލަވަންސް 

 ދުވަހަށް  x 30ދުވާލަކަށްޖެހޭ 
 ޑިއުޓީ އެލަވަންސް ސްޕެޝަލް 

 ކްލައިމެޓޮލޮޖިސްޓް ސީނިއަރ 

4555 CS14-5 16,630.00 188 - 235 ެ35 އަސާސީ މުސާރައިގ% 

4305 CS14-4 16,180.00 188 - 235 ެ35  އަސާސީ މުސާރައިގ% 

4055 CS14-3 15,730.00 188 - 235 ެ35  އަސާސީ މުސާރައިގ% 

 ކްލައިމެޓޮލޮޖިސްޓް 

3600 CS12-5 14,910.00 188 - 235 ެ35  އަސާސީ މުސާރައިގ% 

3377.5 CS12-4 14,510.00 188 - 235 ެ35  އަސާސީ މުސާރައިގ% 

3155 CS12-3 14,110.00 188 - 235 ެ35  އަސާސީ މުސާރައިގ% 

 އެސިސްޓަންޓް ކްލައިމެޓޮލޮޖިސްޓް 

2750 CS10-5 13,380.00 188 - 235 ެ35  އަސާސީ މުސާރައިގ% 

2552.5 CS10-4 13,030.00 188 - 235 ެ35  އަސާސީ މުސާރައިގ% 

2355 CS10-3 12,680.00 188 - 235   ެ35  އަސާސީ މުސާރައިގ% 
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2021ސެޕްޓެމްބަރ  05  

 ންޖިނިއަރސް( ގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު )މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް އެ  3ލީ ގްރޫޕް ޕްރޮފެޝަނަލްސް ޖޮބް ފެމި 

 ނަން  ޤާމުގެ މަ 
ޖޭ.އެސް.ޕީ 

 ރޭންޖް 
ރޭންކް / 
 ގްރޭޑް 

 މުސާރަ އަސާސީ 
ސަރވިސް އެލަވަންސް 

 ދުވަހަށް  x 30ދުވާލަކަށްޖެހޭ 
 ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް 

 ންޖިނިއަރލް އެސީނިއަރ މީޓިއޮރޮލޮޖިކަ

4555 CS14-5 16,630.00 188 - 235 ެ35 އަސާސީ މުސާރައިގ%  

4305 CS14-4 16,180.00 188 - 235 ެ35 އަސާސީ މުސާރައިގ%       

4055 CS14-3 15,730.00 188 - 235 ެ35 އަސާސީ މުސާރައިގ% 

 ންޖިނިއަރމީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް އެ

3600 CS12-5 14,910.00 188 - 235 ެ35 އަސާސީ މުސާރައިގ%  

3377.5 CS12-4 14,510.00 188 - 235 ެ35 އަސާސީ މުސާރައިގ% 

3155 CS12-3 14,110.00 188 - 235  ެ35 އަސާސީ މުސާރައިގ%      

 ންޖިނިއަރމީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް އެއެސިސްޓަންޓް 

2750 CS10-5 13,380.00 188 - 235 ަ35ސާސީ މުސާރައިގެއ%  

2552.5 CS10-4 13,030.00 188 - 235 ަ35ސާސީ މުސާރައިގެއ%  

2355 CS10-3 12,680.00 188 - 235  ަ35 ސާސީ މުސާރައިގެއ%   

 

 

 

 

 



ވަނަ އިޞްލާޙު( 3މީޓިއޮރޮލޮޖީ ދާއިރާގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު )  

 

 17   ޙާސަފު

 

2021ސެޕްޓެމްބަރ  05  

 ގެ މުސާރަ އޮނިގަނޑު  )ސީސްމޮލޮޖީ( 4ޕްރޮފެޝަނަލްސް ޖޮބް ފެމިލީ ގްރޫޕް 

 ނަން  ޤާމުގެ މަ 
ޖޭ.އެސް.ޕީ 

 ރޭންޖް 
ރޭންކް / 
 ގްރޭޑް 

 އަސާސީ މުސާރަ 
ސަރވިސް އެލަވަންސް 

 ދުވަހަށް  x 30ދުވާލަކަށްޖެހޭ 
 ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް 

 ސީނިއަރ ސީސްމޮލޮޖިސްޓް 

4555 CS14-5 16,630.00 188 - 235 ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ%     

4305 CS14-4 16,180.00 188 - 235 ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ% 

4055 CS14-3 15,730.00 188 - 235 ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ%  

 ސީސްމޮލޮޖިސްޓް

3600 CS12-5 14,910.00 188 - 235 ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ%    

3377.5 CS12-4 14,510.00 188 - 235 ެ35 އަސާސީ މުސާރައިގ% 

3155 CS12-3 14,110.00 188 - 235 ެ35 އަސާސީ މުސާރައިގ% 

 އެސިސްޓެންޓް ސީސްމޮލޮޖިސްޓް 

2355 CS10-5 13,380.00 188 - 235 ެ35 އަސާސީ މުސާރައިގ% 

2552.5 CS10-4 13,030.00 188 - 235 ެ35 އަސާސީ މުސާރައިގ% 

2355 CS10-3 12,680.00 188 - 235 ެ35 އަސާސީ މުސާރައިގ% 
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2021ސެޕްޓެމްބަރ  05  

 ގެ މުސާރަ އޮނިގަނޑު )މީޓިއޮރޮލޮޖީ(  1ގުރޫޕް  އެންޑް އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެޝަނަލްސް ސް ޓެކްނީޝަން 

 ނަން  ޤާމުގެ މަ 
ޖޭ.އެސް.ޕީ 

 ރޭންޖް 
ރޭންކް / 
 ގްރޭޑް 

 އަސާސީ މުސާރަ 
ސަރވިސް އެލަވަންސް 

 ދުވަހަށް  x 30ދުވާލަކަށްޖެހޭ 
 ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް 

 ސީނިއަރ މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ޓެކްނީޝަން

2100 CS8-5 12,220.00 125 - 156  ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ% 

1977.5 CS8-4 12,000.00 125 - 156  ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ% 

1855 CS8-3 11,780.00 125 - 156  ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ% 

1727.5 CS8-2 11,550.00 125 - 156  ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ% 

 މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ޓެކްނީޝަން 

1600 CS6-5 11,320.00 125 - 156  ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ% 

1477.5 CS6-4 11,100.00 125 - 156  ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ% 

1355 CS6-3 10,880.00 125 - 156  ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ% 

1227.5 CS6-2 10,650.00 125 - 156  ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ% 

 އެސިސްޓަންޓް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ޓެކްނީޝަން 
 

1100 CS4-5 10,420.00 125 - 156  ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ% 

977.5 CS4-4 10,200.00 125 - 156  ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ% 

855 CS4-3 9,980.00 125 - 156  ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ% 

752.5 CS4-2 9,800.00 125 - 156  ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ% 

 ޓެކްނީޝަންއެސިސްޓަންޓް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް 
 )ޓްރޭނީ(

255 CS2-1 8910.00 80.00 - 
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2021ސެޕްޓެމްބަރ  05  

 މުސާރަ އޮނިގަނޑު  ގެ  (މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް އިންޖިނިއަރސް) 2ގުރޫޕް  ސް އެންޑް އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެޝަނަލްސް ޓެކްނީޝަން 

 މަގާމް ނަން 
ޖޭ.އެސް.ޕީ 

 ރޭންޖް 
ރޭންކް / 
 ގްރޭޑް 

 އަސާސީ މުސާރަ 
ސަރވިސް އެލަވަންސް 

 ދުވަހަށް  x 30ދުވާލަކަށްޖެހޭ 
 ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް 

 ންޓްމެރޫސީނިއަރ މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް އިންސްޓް 
 ޓެކްނީޝަން 

2100 CS8-5 12,220.00 125 - 156  ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ% 

1977.5 CS8-4 12,000.00 125 - 156  ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ% 

1855 CS8-3 11,780.00 125 - 156  ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ% 

1727.5 CS8-2 11,550.00 125 - 156  ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ% 

 ޓެކްނީޝަން  ޓްމެން ރޫމީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް އިންސްޓް

1600 CS6-5 11,320.00 125 - 156  ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ% 

1477.5 CS6-4 11,100.00 125 - 156  ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ% 

1355 CS6-3 10,880.00 125 - 156  ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ% 

1227.5 CS6-2 10,650.00 125 - 156  ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ% 

 މެންޓްރޫއިންސްޓް އެސިސްޓެންޓް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް
 ޓެކްނީޝަން 

 

1100 CS4-5 10,420.00 125 - 156  ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ% 

977.5 CS4-4 10,200.00 125 - 156  ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ% 

855 CS4-3 9,980.00 125 - 156  ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ% 

752.5 CS4-2 9,800.00 125 - 156  ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ% 

 މެންޓްރޫއިންސްޓް އެސިސްޓެންޓް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް
 )ޓްރޭނީ( ޓެކްނީޝަން

255 CS2-1 8910.00 80.00 - 
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2021ސެޕްޓެމްބަރ  05  

 ޝަރުތު  ގެ އަސާސީ ( މީޓިއޮރޮލޮޖީ ) 1 ގްރޫޕް  ފެމިލީ  ޖޮބް  ރެކްޓަރސް ޑި 

 އަސާސީ ޝަރުތު  ރޭންކް / ގްރޭޑް  ކްލެސިފިކޭޝަން  ނަން  ޤާމުގެ މަ 

 މީޓިއޮރޮލޮޖީ  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް،
 ޖިކަލް އެންޑްމީޓިއޮރޮލޮ

 ކްލައިމެޓޮލޮޖިކަލް ޑިރެކްޓަރސް 

CS18-5  ްއުޅެ، މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމުން ގްރޭޑުގައި 18-4 މީޓިއޮރޮލޮޖީ، ސީއެސްޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލ 
 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%އަހަރު  2ވިދިވިދިގެން 

CS18-4  ،ްއުޅެ، މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމުން  ގްރޭޑުގައި 18-3 މީޓިއޮރޮލޮޖީ، ސީއެސްޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލ 
 .މާކްސް ހޯދާފައިވުންއިން މަތިން  85%އަހަރު  2ވިދިވިދިގެން 

CS18-3 

 

ގެ  10ލެވެލް  ގެއުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ޤަމަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .1
 ން.ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވު އަހަރު 3މިދާއިރާގައި މަދުވެގެން ، ލްކޮށްޙާޞި ސަނަދެއް 

 ނުވަތަ،
 
ގެ  9ލެވެލް  ގެ އޮނިގަޑު އުމީ ސަނަދުތަކުގެ ޤަ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެމަސައްކަތާ ގުޅުން ހުރި  .2

އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ  6މީޓިއޮރޮލޮޖީގެ މަގާމުގައި  ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  ،ކޮށްޙާޞިލު ސަނަދެއް 
 ލިބިފައިވުން.

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، 
 މީޓިއޮރޮލޮޖީ 

 ޖިކަލް އެންޑްމީޓިއޮރޮލޮ
 ކްލައިމެޓޮލޮޖިކަލް ޑިރެކްޓަރސް 

CS16-5  ްއުޅެ، މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުމުގެ  ގްރޭޑުގައި 16-4ސީ.އެސް މީޓިއޮރޮލޮޖީ، ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލ
 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%އަހަރު  2ވިދިވިދިގެން  ނިޒާމުން

CS16-4  ްއުޅެ، މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުމުގެ  ގްރޭޑުގައި 16-3ސީ.އެސް މީޓިއޮރޮލޮޖީ، ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލ
 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%އަހަރު  2ވިދިވިދިގެން  ނިޒާމުން

CS16-3 
ގެ  10ލެވެލް  އުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ޤަމަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .1

  ނުވަތަ، ލް ކޮށްފައިވުން.ޙާޞި ސަނަދެއް 
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ގެ  9ލެވެލް  އުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ޤަމަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .2
އަހަރު  6މުގައި ޤާމަ ލައިމެޓޮލޮޖީގެޖީ ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރ ކް މީޓިއޮރޮލޮ ޑިރެކްޓަރ ،ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށް

 ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

 މީޓިއޮރޮލޮޖީ  ޑިރެކްޓަރ،
 ޖިކަލް އެންޑްމީޓިއޮރޮލޮ

 ކްލައިމެޓޮލޮޖިކަލް ޑިރެކްޓަރސް 

CS14-5 ވިދިވިދިގެން  އުޅެ، މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމުން ގްރޭޑުގައި 14-4ސީ.އެސް  ،މީޓިއޮރޮލޮޖީ ޑިރެކްޓަރ
 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%އަހަރު  2

CS14-4 ވިދިވިދިގެން  އުޅެ، މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމުން ގްރޭޑުގައި 14-3ސީ.އެސް  ،މީޓިއޮރޮލޮޖީ ޑިރެކްޓަރ
 .ހޯދާފައިވުން އިން މަތިން މާކްސް 85%އަހަރު  2

CS14-3 

 

ގެ ސަނަދެއް  9ލެވެލް  އުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެޤަޖޭގެ ދިވެހިރާއް ދާއިރާއަކުން ގުޅުންހުރި މަސައްކަތާ
ލައިމެޓޮލޮޖިސްޓްގެ ނުވަތަ ސީނިއަރ ކް  ސީނިއަރ ސިސްމޮލޮޖިސްޓް، ރޮލޮޖިސްޓްއޮސީނިއަރ މީޓި ،ޙާޞިލްކޮށް

 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. 6މުގައި ޤާމަ
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 ގެ އަސާސީ ޝަރުޠު  )ކްލައިމެޓޮލޮޖީ( 2ޖޮބް ފެމިލީ ގްރޫޕް  ޑިރެކްޓަރސް 

 އަސާސީ ޝަރުތު  ރޭންކް / ގްރޭޑް  ކްލެސިފިކޭޝަން  ނަން  ޤާމުގެ މަ 

، ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

 ކްލައިމެޓޮލޮޖީ 
 ޖިކަލް އެންޑްމީޓިއޮރޮލޮ

 ކްލައިމެޓޮލޮޖިކަލް ޑިރެކްޓަރސް 

CS16-5 ްއުޅެ، މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުމުގެ  ގްރޭޑުގައި  16-4ސީ.އެސް  ،ކްލައިމެޓޮލޮޖީ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލ
 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%އަހަރު  2ވިދިވިދިގެން  ނިޒާމުން

CS16-4 ްއުޅެ، މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުމުގެ  ގްރޭޑުގައި 16-3ސީ.އެސް  ކްލައިމެޓޮލޮޖީ، ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލ
 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%އަހަރު  2ވިދިވިދިގެން  ނިޒާމުން

CS16-3 

ގެ  10ލެވެލް  އުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ޤަމަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .1
 ނުވަތަ، ން.ލް ކޮށްފައިވުޙާޞި ސަނަދެއް 

 
ގެ  9ލެވެލް  އުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ޤަމަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .2

އަހަރު  6ޑިރެކްޓަރ ކްލައިމެޓޮލޮޖީ ނުވަތަ ޑިރެކަޓް މީޓިއޮރޮލޮޖީގެ މަގާމުގައި  ،ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށް
 ން.ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވު

 ކްލައިމެޓޮލޮޖީ ، ޑިރެކްޓަރ
 ޖިކަލް އެންޑްމީޓިއޮރޮލޮ

 ކްލައިމެޓޮލޮޖިކަލް ޑިރެކްޓަރސް 

CS14-5 އުޅެ، މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމުން ގްރޭޑުގައި 14-4ސީ.އެސް ކްލައިމެޓޮލޮޖީ،  ޑިރެކްޓަރ 
 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%އަހަރު  2ވިދިވިދިގެން 

CS14-4 އުޅެ، މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމުން ގްރޭޑުގައި 14-3ސީ.އެސް ކްލައިމެޓޮލޮޖީ،  ޑިރެކްޓަރ 
 .ހޯދާފައިވުންއިން މަތިން މާކްސް  85%އަހަރު  2ވިދިވިދިގެން 

CS14-3 
ސަނަދެއް  ގެ 9ލެވެލް ގެ އުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ޤަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާއަކުން ގުޅުންހުރި މަސައްކަތާ
އަހަރު ދުވަހު  6މުގައި ޤާސީނިއަރ ކްލައިމެޓޮލޮޖިސްޓް ނުވަތަ ސީނިއަރ މީޓިއޮރޮލޮޖިސްޓްގެ މަ  ، ޙާޞިލްކޮށް

 އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
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 ގެ އަސާސީ ޝަރުތު ( މީޓިއޮރޮލޮޖީ ) 1ޕްރޮފެޝަނަލްސް ޖޮބް ފެމިލީ ގްރޫޕް 

 އަސާސީ ޝަރުތު  ރޭންކް / ގްރޭޑް  ކްލެސިފިކޭޝަން  ނަން  ޤާމުގެ މަ 

 މީޓިއޮރޮލޮޖިސްޓް ސީނިއަރ 
، މީޓިއޮރޮިލޖިސްްޓސް

ކްލައިމެޓޮލޮޖިސްޓް އެންޑް 
 ސީްސމޮލޮޖިސްްޓސް 

CS14-5 
 އުޅެ، މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމުން ގްރޭޑުގައި 14-4ސީ.އެސް  ،މީޓިއޮރޮލޮޖިސްޓްސީނިއަރ 
 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%އަހަރު  2ވިދިވިދިގެން 

CS14-4 
 އުޅެ، މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމުން  ގްރޭޑުގައި 14-3ސީ.އެސް ، މީޓިއޮރޮލޮޖިސްޓްސީނިއަރ 
  .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%އަހަރު  2ވިދިވިދިގެން 

CS14-3 

ނުވަތަ  9ލް ލެވެ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ  އުމީޤަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާއަކުން  ގުޅުންހުރި  މަސައްކަތާ
އަހަރު ދުވަހުގެ  3މީޓިއޮރޮލޮޖީ ނުވަތަ ކްލައިމެޓޮލޮޖީ ދާއިރާއިން  ،ކުރުމަށްފަހުސަނަދެއް ޙާޞިލް އެއަށްވުރެ މަތީ

 ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

 މީޓިއޮރޮލޮޖިސްޓް 

، މީޓިއޮރޮިލޖިސްްޓސް

ކްލައިމެޓޮލޮޖިސްޓް އެންޑް 
 ސީްސމޮލޮޖިސްްޓސް 

 

CS12-5 ް2ވިދިވިދިގެން  އުޅެ، މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމުން ގްރޭޑުގައި  12-4ސީ.އެސް  ،މީޓިއޮރޮލޮޖިސްޓ 
 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%އަހަރު 

CS12-4 ް2ވިދިވިދިގެން  އުޅެ، މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމުން ގްރޭޑުގައި  12-3ސީ.އެސް  ،މީޓިއޮރޮލޮޖިސްޓ 
 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%އަހަރު 

CS12-3 

 8ނުވަތަ  7ލެވެލް އޮނިގަނޑުގެ  ސަނަދުތަކުގެ  އުމީޤަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާއަކުން ގުޅުންހުރި  . މަސައްކަތާ 1
ތަޖުރިބާ ދުވަހުގެ އަހަރު  6 މީޓިއޮރޮލޮޖީ ނުވަތަ ކްލައިމެޓޮލޮޖީ ދާއިރާއިން ،ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްގެ 

 ،ނުވަތަލިބިފައިވުން. 

 
 އުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ޤަދިވެހިރާއްޖޭގެ ފިޒިކްސް ނުވަތަ ކެމިސްޓްރީ ގެ ދާއިރާއިން  . މެތަމެޓިކްސް،2

މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ނުވަތަ   BIP-M ،ސަނަދެއް ޙާޞިލް ކޮށްފައިވުމާއެކު ގެ  8ނުވަތަ  7ލެވެލް 
ސަރވިސްއިން ނުވަތަ ދުނިޔޭގެ މޫސުމާބެހޭ ޖަމްޢިއްޔާއިން ޤަބޫލުކުރާ އިންސްޓިޓިއުޓަކުން މިދާއިރާއިން އެއާ 
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ދާއިރާއިން މީޓިއޮރޮލޮޖީ ނުވަތަ ކްލައިމެޓޮލޮޖީ  ،ޙާޞިލްކޮށްސެޓްފިކެޓް އެއްފެންވަރުގެ ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަކޮށް 
 ،ނުވަތަ އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. 6

 
 8ނުވަތަ  7ލެވެލް  ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާއަކުން ގުޅުންހުރި މަސައްކަތާ. 3
މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްއިން ނުވަތަ  ނުވަތަ  BIP-M ،ސަނަދެއް ޙާޞިލް ކޮށްފައިވުމާއެކު ގެ

ދުނިޔޭގެ މޫސުމާބެހޭ ޖަމްޢިއްޔާއިން ޤަބޫލުކުރާ އިންސްޓިޓިއުޓަކުން މިދާއިރާއިން އެއާ އެއްފެންވަރުގެ ތަމްރީނެއް 
ހުގެ ތަޖުރިބާ އަހަރުދުވަ 6މީޓިއޮރޮލޮޖީ ނުވަތަ ކްލައިމެޓޮލޮޖީ ދާއިރާއިން  ،ސެޓްފިކެޓް ޙާޞިލްކޮށްފުރިހަމަކޮށް 
 ލިބިފައިވުން.

 އެސިސްޓަންޓް މީޓިއޮރޮލޮޖިސްޓް 
، މީޓިއޮރޮިލޖިސްްޓސް

ކްލައިމެޓޮލޮޖިސްޓް އެންޑް 
ސް ސީްސމޮލޮޖިސްޓް   

CS10-5 އުޅެ، މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމުން ގްރޭޑުގައި 10-4ސީ.އެސް  އެސިސްޓަންޓް މީޓިއޮރޮލޮޖިސްޓ 
 .މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން އިން  85%އަހަރު  2ވިދިވިދިގެން 

CS10-4 ްއުޅެ، މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމުން ގްރޭޑުގައި 10-3ސީ.އެސް  ،އެސިސްޓަންޓް މީޓިއޮރޮލޮޖިސްޓ 
 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%އަހަރު  2ވިދިވިދިގެން 

CS10-3 

ފިޒިކްސް ނުވަތަ ކެމިސްޓްރީ ގެ ދާއިރާއިން ގައުމީ ، މެތްސްމަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ނުވަތަ،  .1
 . ނުވަތަ،ންސަނަދެއް ޙާޞިލް ކޮށްފައިވު ގެ 8ނުވަތަ  7ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 

 
2.  BIP-M ަމޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްއިން ނުވަތަ ދުނިޔޭގެ މޫސުމާއިބެހޭ ނުވަތ

ޖަމްޢިއްޔާއިން ޤަބޫލުކުރާ އިންސްޓިޓިއުޓަކުން މިދާއިރާއިން އެއާ އެއްފެންވަރުގެ ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަކޮށް 
 ން.ސެޓްފިކެޓް ޙާޞިލްކޮށްފައިވު
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 ގެ އަސާސީ ޝަރުޠު )ކްލައިމެޓޮލޮޖީ(  2ޖޮބް ފެމިލީ ގްރޫޕް  ޕްރޮފެޝަނަލްސް 

 އަސާސީ ޝަރުތު  ރޭންކް / ގްރޭޑް  ކްލެސިފިކޭޝަން  ނަން  ޤާމުގެ މަ 

 ކްލައިމެޓޮލޮޖިސްޓް ސީނިއަރ 
، މީޓިއޮރޮލިޖިސްޓްސް

ކްލައިމެޓޮލޮޖިސްޓް އެންޑް 
 ސީސްމޮލޮޖިސްޓްސް

CS14-5 2ވިިދވިިދގެން  އުެޅ، މަަސއްކަތު ފެންވަުރބެލުުމގެ ނިޒާުމން ގްރޭޑުަގއި 14-4ސީ.އެްސ ، ކްލައިމެޓޮލޮިޖސްޓް ސީނިައރ 
 .އިން ަމތިން މާކްސް ޯހާދފައިުވން 85%އަހަރު 

CS14-4 ް2ވިިދވިިދގެން  އުެޅ، މަަސއްކަތު ފެންވަުރބެލުުމގެ ނިޒާުމން ގްރޭޑުަގއި 14-3ސީ.އެްސ ، ސީނިައރ ކްލައިމެޓޮލޮިޖސްޓ 
 .މާކްސް ޯހާދފައިުވންއިން ަމތިން  85%އަހަރު 

CS14-3  ެސަނަދެއް  ގެ 9ލެވެލް  އުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެޤަމަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގ
 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. 3މީޓިއޮރޮލޮޖީ ނުވަތަ ކްލައިމެޓޮލޮޖީ ދާއިރާއިން   ،ކުރުމަށްފަހުލް ޙާޞި

 ކްލައިމެޓޮލޮޖިސްޓް  
، މީޓިއޮރޮލިޖިސްޓްސް

ކްލައިމެޓޮލޮޖިސްޓް އެންޑް 
 ސީސްމޮލޮޖިސްޓްސް

CS12-5 ް2ވިދިވިދިގެން  އުޅެ، މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމުން ގްރޭޑުގައި 12-3ސީ.އެސް  ،ކްލައިމެޓޮލޮޖިސްޓ 
 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%އަހަރު 

CS12-4 ް2ވިދިވިދިގެން  އުޅެ، މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމުން ގްރޭޑުގައި 12-3ސީ.އެސް  ،ކްލައިމެޓޮލޮޖިސްޓ 
 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%އަހަރު 

CS12-3 

ނުވަތަ  7ލެވެލް  އުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެޤަމަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .1
މަސައްކަތު އަހަރު ދުވަހުގެ  6ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށް، މީޓިއޮރޮލޮޖީ އަދި ކްލައިމެޓޮލޮޖީ ދާއިރާއިން  8

 ،ނުވަތަތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. 
 

އުމީ ޤަމެތަމެޓިކްސް، ފިޒިކްސް، ކެމިސްޓްރީ ނުވަތަ އެންވަޔަރަންމަންޓް ގެ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .2
 BIP-M ،ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލް ކޮށްފައިވުމާއިއެކު 8ނުވަތަ  7ލް ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެ

މޯލްޑިވްސް  އެއްފެންވަރެއްގެ ކޯހެއް ދުނިޔޭގެ މޫސުމާއިބެހޭ ޖަމްޢިއްޔާއިން ނުވަތައެއާ ނުވަތަ 
 ،ސެޓްފިކެޓް ޙާޞިލްކޮށް ފުރިހަމަކޮށްމީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްއިން ޤަބޫލުކުރާ އިންސްޓިޓިއުޓަކުން 

 ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.މަސައްކަތު އަހަރު ދުވަހުގެ  4 ނުވަތަ ކްލައިމެޓޮލޮޖީ ދާއިރާއިން މީޓިއޮރޮލޮޖީ
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 ކްލައިމެޓޮލޮޖިސްޓް އެސިސްޓެންޓް 
، މީޓިއޮރޮލިޖިސްޓްސް

ކްލައިމެޓޮލޮޖިސްޓް އެންޑް 
 ސީސްމޮލޮޖިސްޓްސް 

CS10-5 
ގްރޭޑުގައި އުޅެ، މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމުން  10-4ސީ.އެސް ، އެސިސްޓެންޓް ކްލައިމެޓޮލޮޖިސްޓް 

 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%އަހަރު  2ވިދިވިދިގެން 

CS10-4 
ގްރޭޑުގައި އުޅެ، މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމުން  10-3ސީ.އެސް ، އެސިސްޓެންޓް ކްލައިމެޓޮލޮޖިސްޓް 

 .މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުންއިން  85%އަހަރު  2ވިދިވިދިގެން 

CS10-3 
ސަނަދުތަކުގެ  ނުވަތަ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދު ކެމިސްޓްރީ، ފިޒިކްސް، މެތްސް

 ން. ސަނަދެއް ޙާޞިލް ކޮށްފައިވުއެއަށްވުރެ މަތީ ނުވަތަ  7ލެވެލް  އޮނިގަނޑުގެ
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ތު ގެ އަސާސީ ޝަރު  ންޖިނިއަރސް()މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް އެ  3ޕްރޮފެޝަނަލްސް ޖޮބް ފެމިލީ ގްރޫޕް   

 އަސާސީ ޝަރުތު  ރޭންކް / ގްރޭޑް  ކްލެސިފިކޭޝަން  ނަން  ޤާމުގެ މަ 

ސީނިއަރ މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް 
 ނިއަރންޖިއެ

، ޖިސްޓްސްމީޓިއޮރޮލޮ

އެންޑް  ސްކްލައިމެޓޮލޮޖިސްޓް
 ސީސްމޮލޮޖިސްޓްސް

CS14-5 ެއުޅެ، މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުމުގެ  ގްރޭޑުގައި  14-4ސީ.އެސް ންޖިނިއަރ، ސީނިއަރ މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް އ
 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%އަހަރު  2ވިދިވިދިގެން  ނިޒާމުން

CS14-4 ެއުޅެ، މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުމުގެ  ގްރޭޑުގައި  14-3ސީ.އެސް ންޖިނިއަރ، ސީނިއަރ މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް އ
 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%އަހަރު  2ވިދިވިދިގެން  ނިޒާމުން

CS14-3 
ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސް  ،ކޮމްޕިއުޓަރ ހާޑްވެއަރ ،ންޖީނިއަރިންގ )އިލެކްޓްރިކަލް ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކްސް(އެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ނުވަތަ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެ 
 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. 3މާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޤާމަރުމަށްފަހު ލްކު ޙާޞި ސަނަދެއް  9ލެވެލް 

 ނިއަރންޖިމީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް އެ
، ޖިސްޓްސްމީޓިއޮރޮލޮ

އެންޑް  ސްކްލައިމެޓޮލޮޖިސްޓް
 ސީސްމޮލޮޖިސްޓްސް

CS12-5 ެއުޅެ، މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމުން  ގްރޭޑުގައި 12-4ސީ.އެސް ންޖިނިއަރ، މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް އ 
 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%އަހަރު  2ވިދިވިދިގެން 

CS12-4 ެއުޅެ، މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމުން  ގްރޭޑުގައި 12-3ސީ.އެސް ންޖިނިއަރ، މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް އ 
 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%އަހަރު  2ވިދިވިދިގެން 

CS12-3 
ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސް  ،ކޮމްޕިއުޓަރ ހާޑްވެއަރ ،ންޖީނިއަރިންގ )އިލެކްޓްރިކަލް ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކްސް(އެ

އޮނިގަނޑުގެ  ތަކުގެޤައުމީ ސަނަދު ކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނުވަތަ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެ 
 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. 6މާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޤާމަ  ،ލްކޮށްޙާޞި ސަނަދެއް  8ނުވަތަ  7ލެވެލް 

މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް އެސިސްޓެންޓް 
 ނިއަރންޖިއެ

، ޖިސްޓްސްމީޓިއޮރޮލޮ

އެންޑް  ސްކްލައިމެޓޮލޮޖިސްޓް
 ސީސްމޮލޮޖިސްޓްސް

CS10-5 ެމަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުމުގެ ،އުޅެ ގްރޭޑުގައި 10-4ސީ.އެސް ންޖިނިއަރ އެސިސްޓެންޓް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް އ
 .އަށް ވުރެން މަތިން މާކްސް ލިބުން 85އަހަރު ވިދިވިދިގެން % 2ނިޒާމުން 

CS10-4  ްއުޅެ، މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުމުގެ  ގްރޭޑުގައި 10-3ސީ.އެސް  ންޖިނިއަރމީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް އެއެސިސްޓެންޓ
 އަށް ވުރެން މަތިން މާކްސް ލިބުން. 85އަހަރު ވިދިވިދިގެން % 2ނިޒާމުން 
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CS10-3 

ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސް  ،ކޮމްޕިއުޓަރ ހާޑްވެއަރ ،ނިއަރިންގ )އިލެކްޓްރިކަލް ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކްސް(ންޖިއެ
ޤައުމީ ސަނަދު އޮނިގަނޑުގެ ނުވަތަ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓްކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އަހަރު ދުވަހުގެ  2މާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޤާގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، މަ 8ނުވަތަ  7ލެވެލް 
 ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ވަނަ އިޞްލާޙު( 3މީޓިއޮރޮލޮޖީ ދާއިރާގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު )  

 

 29   ޙާސަފު

 

2021ސެޕްޓެމްބަރ  05  

 އަސާސީ ޝަރުޠު ގެ  )ސީސްމޮލޮޖީ( 4ޕްރޮފެޝަނަލްސް ޖޮބް ފެމިލީ ގްރޫޕް 

 އަސާސީ ޝަރުތު  ރޭންކް / ގްރޭޑް  ކްލެސިފިކޭޝަން  ނަން  ޤާމުގެ މަ 

 ސީނިއަރ ސީސްމޮލޮޖިސްޓް 
، ޖިސްޓްސްމީޓިއޮރޮލޮ

އެންޑް  ސްކްލައިމެޓޮލޮޖިސްޓް
 ސީސްމޮލޮޖިސްޓްސް

CS14-5  ްއުޅެ، މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމުން  ގްރޭޑުގައި  14-4ސީނިއަރ ސީސްމޮލޮޖިސްޓް، ސީ.އެސ 
 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%އަހަރު  2ވިދިވިދިގެން 

CS14-4  ްއުޅެ، މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމުން  ގްރޭޑުގައި  14-3ސީނިއަރ ސީސްމޮލޮޖިސްޓް، ސީ.އެސ 
 .މާކްސް ހޯދާފައިވުން އިން މަތިން 85%އަހަރު  2ވިދިވިދިގެން 

CS14-3 
ގެ ސަނަދެއް  9މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެލެވެލް 

 3މެއްގައި ޤާމީޓިއޮރޮލޮޖީ ނުވަތަ ކްލައިމެޓޮލޮޖީ ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި މަސީސްމޮލޮޖީ،  ،ލްކުރުމަށްފަހުޙާޞި
 އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.އަހަރު ދުވަހުގެ 

 ސީސްމޮލޮޖިސްޓް
، ޖިސްޓްސްމީޓިއޮރޮލޮ

އެންޑް  ސްކްލައިމެޓޮލޮޖިސްޓް
 ސީސްމޮލޮޖިސްޓްސް

CS12-5  ް2ވިދިވިދިގެން  އުޅެ، މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމުން ގްރޭޑުގައި  12-4ސީސްމޮލޮޖިސްޓް، ސީ.އެސ 
 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%އަހަރު 

CS12-4 ް2ވިދިވިދިގެން  އުޅެ، މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމުން ގްރޭޑުގައި 12-3ސީ.އެސް  ،ސީސްމޮލޮޖިސްޓ 
 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%އަހަރު 

CS12-3 

ނުވަތަ  7ލެވެލް މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ  .1
ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލް ކޮށްފައިވުމާއެކު، މީޓިއޮރޮލޮޖީ ނުވަތަ ކްލައިމެޓޮލޮޖީ ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި  8

  ނުވަތަ،އަހަރު ދުވަހުގެ އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.  6މަޤާމެއްގައި 
 
ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މެތަމެޓިކްސް، ފިޒިކްސް ނުވަތަ މަސައްކަތާގުޅޭ ދާއިރާއަކުން  .2

ގެ ސަނަދެއް ޙާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު މީޓިއޮރޮލޮޖީ ނުވަތަ ކްލައިމެޓޮލޮޖީ  8ނުވަތަ  7ލެވެލް  އޮނިގަނޑުގެ
 އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. 6ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި މަޤާމެއްގައި 
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 ސީސްމޮލޮޖިސްޓް އެސިސްޓެންޓް 
، ޖިސްޓްސްމީޓިއޮރޮލޮ

އެންޑް  ސްކްލައިމެޓޮލޮޖިސްޓް
 ސީސްމޮލޮޖިސްޓްސް

CS10-5 
 އުޅެ، މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމުން ގްރޭޑުގައި  10-4ސީ.އެސް  ،އެސިސްޓަންޓް ސީސްމޮލޮޖިސްޓް

 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%އަހަރު  2ވިދިވިދިގެން 

CS10-4 
 އުޅެ، މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމުން ގްރޭޑުގައި  10-3ސީ.އެސް  ،އެސިސްޓަންޓް ސީސްމޮލޮޖިސްޓް

 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%އަހަރު  2ވިދިވިދިގެން 

CS10-3 

 8ނުވަތަ  7ލެވެލް  އުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ މަސައްކަތާ ގުޅުން ހުރި ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަ
މަސް ދުވަހުގެ ޖެނެރަލް މީޓިއޮރޮލޮޖީ ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް  6ކު، މަދުވެގެން ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލް ކޮށްފައިވުމާއެ 

 ސެޓްފިކްޓް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
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 ގައި ހިމެނޭ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު  )މީޓިއޮރޮލޮޖީ( 1ޓެކްނީޝަންސް ގްރޫޕް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް 

 އަސާސީ ޝަރުތު  ރޭންކް / ގްރޭޑް  ކްލެސިފިކޭޝަން  ނަން  ޤާމުގެ މަ 

ސީނިއަރ މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް 
 ޓެކްނީޝަން 

ޖިކަލް މީޓިއޮރޮލޮ
 ޓެކްނީޝަންސް 

CS8-5  އުޅެ، މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމުން  ގްރޭޑުގައި 8-4ސީ.އެސް  ،ޓެކްނީޝަންމީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސީނިއަރ 
 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%އަހަރު  2ވިދިވިދިގެން 

CS8-4  އުޅެ، މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމުން  ގްރޭޑުގައި 8-3ސީ.އެސް  ،ޓެކްނީޝަންމީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސީނިއަރ 
 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%އަހަރު  2ވިދިވިދިގެން 

CS8-3  އުޅެ، މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމުން  ގްރޭޑުގައި 8-2ސީ.އެސް  ،ޓެކްނީޝަންމީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސީނިއަރ 
 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%އަހަރު  2ވިދިވިދިގެން 

CS8-2 

1. BIP-M  ާމޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްއިން ނުވަތަ ދުނިޔޭގެ މޫސުމާއިބެހޭ ޖަމްޢިއްޔާއިން ޤަބޫލުކުރ
މެއްގައި މަދުވެގެން ޤާކުރުމާއެކު، މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި މަ ޙާޞިލް  ސެޓްފިކެޓް ފުރިހަމަކޮށް އިންސްޓިޓިއުޓަކުން

 ،ނުވަތަ .އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން 3
 

ގެ ސަނަދެއް  8ނުވަތަ  7މަސައްކަތާގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  .2
އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ  3ހާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި މަޤާމެއްގައި މަދުވެގެން 

 ،ނުވަތަ ލިބިފައިވުން.
 

ނުވަތަ މެނޭޖްމަންޓް ލް ކެމިސްޓްރީ ނުވަތަ އެންވަޔަރަންމަންޓަ  ،ފިޒިކްސް ސައިންސް މެތަމެޓިކްސް، .3
އް ގެ ސަނަދެ  6ނުވަތަ  5ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  އަކުންދާއިރާގުޅޭ މަސައްކަތާ

ހު އުޅެ ތަޖުރިބާ އަހަރުދުވަ 6މެއްގައި މަދުވެގެން ޤާމަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި މަ ، ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު
 ލިބިފައިވުން.

 މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ޓެކްނީޝަން 
ޖިކަލް މީޓިއޮރޮލޮ

 ޓެކްނީޝަންސް 
CS6-5 ްވިދިވިދިގެން  އުޅެ، މަސަްއކަތު ފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމުން ގްރޭޑުގައި 6-4ސީ.އެސް  ،މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ޓެކްނީޝަނ

 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%އަހަރު  2
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CS6-4 ްވިދިވިދިގެން  އުޅެ، މަސަްއކަތު ފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމުން ގްރޭޑުގައި 6-3ސީ.އެސް  ،މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ޓެކްނީޝަނ
 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%އަހަރު  2

CS6-3 ްވިދިވިދިގެން  އުޅެ، މަސަްއކަތު ފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމުން ގްރޭޑުގައި 6-2ސީ.އެސް  ،މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ޓެކްނީޝަނ
 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%އަހަރު  2

CS6-2 

1. WMO-III/ BIP-MT  ޭނުވަތަ މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްއިން ނުވަތަ ދުނިޔޭގެ މޫސުމާއިބެހ
މިދާއިރާއިން އެއާ އެއްފެންވަރުގެ ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަކޮށް  ،ޖަމްޢިއްޔާއިން ޤަބޫލުކުރާ އިންސްޓިޓިއުޓަކުން

 ނުވަތަ، ސެޓްފިކެޓް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
 

އުޅެ، މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުމުގެ  ގްރޭޑުގައި 4-5ސީ.އެސް  ،އެސިސްޓެންޓް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ޓެކްނީޝަން .2
 .ހޯދާފައިވުންއިން މަތިން މާކްސް  85%އަހަރު  2ވިދިވިދިގެން  ނިޒާމުން

ންޓް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް އެސިސްޓެ
 ޓެކްނީޝަން 

 

ޖިކަލް މީޓިއޮރޮލޮ
 ޓެކްނީޝަންސް 

CS4-5 ްއުޅެ، މަަސއްކަތު ފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމުން ގްރޭޑުގައި  4-4ސީ.އެސް  ،އެސިސްޓެންޓް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ޓެކްނީޝަނ 
 .ހޯދާފައިވުންއިން މަތިން މާކްސް  85%އަހަރު  2ވިދިވިދިގެން 

CS4-4 ްއުޅެ، މަަސއްކަތު ފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމުން ގްރޭޑުގައި  4-3ސީ.އެސް  ،އެސިސްޓެންޓް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ޓެކްނީޝަނ 
 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%އަހަރު  2ވިދިވިދިގެން 

CS4-3 ްއުޅެ، މަަސއްކަތު ފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމުން ގްރޭޑުގައި  4-2ސީ.އެސް  ،އެސިސްޓެންޓް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ޓެކްނީޝަނ 
 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%އަހަރު  2ވިދިވިދިގެން 

CS4-2 2014  ީގެ ފަހުން  1ޖަނަވަރ  WMO-IV ުފިކެޓް ގެ ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްނުވަތަ މި ފެންވަރ 
  ހާޞިލުކޮށްފައިވުން.

މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ންޓް އެސިސްޓެ
 ޓްރެއިނީ  ޓެކްނީޝަން

 

ޖިކަލް މީޓިއޮރޮލޮ
 ޓެކްނީޝަންސް 

CS2 
މަތީ ސާނަވީ އިމްތިހާނުގެ މެތްސް/ފިޒިކްސް/ކެމިސްޓްރީ/ބައޮލޮޖީ/ޖިއޮގްރަފީ ގެ ތެރެއިން މެތްސް އާއި ފިޒިކްސް 

މާއްދާއަކުން ދަށްވެގެން "ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު، ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް  3ކޮންމެވެސް  ށް،ހިމެނޭގޮތަ 
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ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި ، އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މިމާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބި
 ބިފައިވުން.'އިނގިރޭސި' މިމާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލި

 

 ގައި ހިމެނޭ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުތު  ()އިންޖިނިއަރިންގ 2ޓެކްނީޝަންސް ގްރޫޕް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް 

 އަސާސީ ޝަރުތު  ރޭންކް / ގްރޭޑް  ކްލެސިފިކޭޝަން  މަގާމް ނަން 

އޮރޮލޮޖިކަލް ސީނިއަރ މީޓި
 ޓެކްނީޝަން  މެންޓްރޫއިންސްޓް

ޖިކަލް މީޓިއޮރޮލޮ
 ޓެކްނީޝަންސް 

CS8-5 ިއުޅެ، މަސައްކަތު  ގްރޭޑުގައި 8-4 ސީއެސް ،ޓެކްނީޝަންއޮރޮލޮޖިކަލް އިންސްޓްރުމެންޓް ސީނިއަރ މީޓ
 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%އަހަރު  2ވިދިވިދިގެން  ފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމުން

CS8-4 ިއުޅެ، މަސައްކަތު  ގްރޭޑުގައި 8-3 ސީއެސް ،ޓެކްނީޝަންއޮރޮލޮޖިކަލް އިންސްޓްރުމެންޓް ސީނިއަރ މީޓ
 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%އަހަރު  2ވިދިވިދިގެން  ފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމުން

CS8-3 އުޅެ، މަސައްކަތު  ގްރޭޑުގައި 8-2 ސީއެސް ،ޓެކްނީޝަން އޮރޮލޮޖިކަލް އިންސްޓްރުމެންޓްމީޓި ސީނިއަރ
 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%އަހަރު  2ވިދިވިދިގެން  ފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމުން

CS8-2 

ގެ  6ނުވަތަ  5އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  ތަކުގެސަނަދު ޤައުމީ ގެކުން ދިވެހިރާއްޖޭމަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަ .1
މަސައްކަތު  ދުވަހުގެ  އަހަރު  12މެއްގައި މަސައްކަތްކޮށް ޤާމަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި މަ ،ލްކޮށްޙާޞިސަނަދެއް 

 ،ނުވަތަލިބިފައިވުން.  ތަޖުރިބާ
ގެ  8ނުވަތަ  7މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  .2

އަހަރު ދުވަހުގެ  8ސަނަދެއް ހާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތްކޮށް 
 ނުވަތަ،ސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. މަ

އުޅެ، މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުމުގެ  ގްރޭޑުގައި 6-5 ސީއެސް ،ރުމެންޓް ޓެކްނީޝަންމީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް އިންސްޓް  .3
 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%އަހަރު  2ވިދިވިދިގެން  ނިޒާމުން
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 ރުމެންޓްމީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް އިންސްޓް
 ޓެކްނީޝަން 

ޖިކަލް މީޓިއޮރޮލޮ
 ޓެކްނީޝަންސް 

CS6-5 ިއުޅެ، މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުމުގެ  ގްރޭޑުގައި 6-4 ސީއެސް ،ޓެކްނީޝަންއޮރޮލޮޖިކަލް އިންސްޓްރުމެންޓް މީޓ
 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%އަހަރު  2ވިދިވިދިގެން  ނިޒާމުން

CS6-4 ިއުޅެ، މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުމުގެ  ގްރޭޑުގައި 6-3 ސީއެސް ،ޓެކްނީޝަންއޮރޮލޮޖިކަލް އިންސްޓްރުމެންޓް މީޓ
 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%އަހަރު  2ވިދިވިދިގެން  ނިޒާމުން

CS6-3  ްއުޅެ، މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުމުގެ  ގްރޭޑުގައި 6-2 ސީއެސް ،ޓެކްނީޝަން މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް އިންސްޓްރުމެންޓ
 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%އަހަރު  2ވިދިވިދިގެން  ނިޒާމުން

CS6-2 

ގެ  6ނުވަތަ  5އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  ތަކުގެސަނަދު ޤައުމީ ގެދިވެހިރާއްޖޭ ކުން މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަ .1
 މަސައްކަތު  ތަޖުރިބާގެ ދުވަހު  އަހަރު 4 މެއްގައިޤާމަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި މަ  ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށް

 ނުވަތަ، .ލިބިފައިވުން 
 

މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން  .2
މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ، ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށް 4އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  ތަކުގެސަނަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ

 ،ނުވަތަ .ލިބިފައިވުން ގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާދުވަހު  އަހަރު 6މަގާމެއްގައި މަސައްކަތްކޮށް 
 

އުޅެ، މަސައްކަތު  ގްރޭޑުގައި 4-5ސީއެސް  ،ރުމެންޓް ޓެކްނީޝަންއެސިސްޓެންޓް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް އިންސްޓް .3
 .މާކްސް ހޯދާފައިވުންއިން މަތިން  85%އަހަރު  2ވިދިވިދިގެން  ފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމުން

މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް އެސިސްޓެންޓް 
 ޓެކްނީޝަން  މެންޓްރޫއިންސްޓް

 

ޖިކަލް މީޓިއޮރޮލޮ
 ޓެކްނީޝަންސް 

CS4-5 ްއުޅެ، މަސައްކަތު  ގްރޭޑުގައި 4-4ސީ.އެސް  ،ޓެކްނީޝަން އެސިސްޓެންޓް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް އިންސްޓްރުމެންޓަލ
 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%އަހަރު  2ވިދިވިދިގެން  ފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމުން

CS4-4  ްއުޅެ، މަސައްކަތު  ގްރޭޑުގައި 4-3ސީ.އެސް  ،ޓެކްނީޝަން އެސިސްޓެންޓް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް އިންސްޓްރުމެންޓ
 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%އަހަރު  2ވިދިވިދިގެން  ފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމުން

CS4-3  ްއުޅެ، މަސައްކަތު  ގްރޭޑުގައި 4-2ސީ.އެސް  ،ޓެކްނީޝަން މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް އިންސްޓްރުމެންޓް އެސިސްޓެންޓ
 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%އަހަރު  2ވިދިވިދިގެން  ފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމުން
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CS4-2 2014  ީގެ ފަހުން 1ޖަނަވަރ  WMO-IV ެފިކެޓް ޓްތަމްރީނެއް ފުރިހަމަކޮށް ސެ ނުވަތަ މި ފެންވަރުގ 
 ހާޞިލުކޮށްފައިވުން.

އެސިސްޓެންޓް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް 
 ޓެކްނީޝަން މެންޓްރޫއިންސްޓް
 ޓްރެއިނީ 

 

ޖިކަލް މީޓިއޮރޮލޮ
 ޓެކްނީޝަންސް 

CS2 

ފިޒިކްސް މަތީ ސާނަވީ އިމްތިހާނުގެ މެތްސް/ފިޒިކްސް/ކެމިސްޓްރީ/ބައޮލޮޖީ/ޖިއޮގްރަފީ ގެ ތެރެއިން މެތްސް އާއި 
މާއްދާއަކުން ދަށްވެގެން "ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު، ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް  3ވެސް  ކޮންމެ ށްހިމެނޭގޮތަ 

ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި ، އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މިމާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބި
 ށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން.'އިނގިރޭސި' މިމާއްދާއިން ދަ

 

ސްމޮލޮޖީ، މެޓް ނަރީ )މީޓިއޮރޮލޮޖީ، ކްލައިމެޓޮލޮޖީ، ސީހިންގޭނީ މަލްޓި ޑިސިޕްލި މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖީގައިގެ ކޯސް  WMO-IVން ފެށިގެން އި 1ޖަނަވަރީ  2014 :1 ނޯޓް 
ފަހުން ަތޢާރަފުކުރެވިފައި މިވާ ބައިތައް  މި ތާރީޚުގެ ކުރިން މިދެންނެވި ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ،ހިމަނައިގެންނެވެ. އެހެންކަމުންރުމެންޓް( ބަިއތަކެއް އެކޯހުގެ ތެރޭގައި އިންސްޓް

ރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގައި މިފަހުގެ ކޮމްޕިޓެންސީތައް ކޯސް ފު  WMO-IVގެ ކުރިން  1ޖަނަވަރީ  2014ސިސްޓަމެޓިކް ގޮތަކަށް ކިޔަވައިދެވި ޓެސްޓް ކުރެވިފައެއް ނުވާނެެއވެ. ވީމާ 
 ހުރެދާނެކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ.

އޮރޮލޮޖީ ކޯސް ތައް ޖެނެރަލް މީޓިތްފަރާ އްޔަންކުރާޢަންމުޮކށް އިޢުލާނުކޮށްެގން ޢާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖެހިގެންދާނީ ދާއިމީކޮށެވެ. މިޮގތުން، ޤާމަހުރިހާ  މި އޮނިގަޑުގެ :2 ނޯޓް 
 އިޞްލާޙު މި އޮނިގަނޑަށް  ޖެނެރަލް މީޓިއޮރޮލޮޖީ ކޯސް ފުރިހަމަ ނުކުރާ މުވައްޒަފުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ. ންވާނެވެ.ފުރިހަމަކުރަ

 .ޒަފުން އެމަޤާމުތަކުގަިއ ދެމިތިބޭނެއެވެމުވައް ތިބިމަޤާމުތަކުގައި  އެކިމި އޮނިގަނޑުގެ ގެނައިކަމުގައިވިޔަސް މިހާރު 



ވަނަ އިޞްލާޙު( 3މީޓިއޮރޮލޮޖީ ދާއިރާގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު )  
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ރޭންކުގެ ކުރިއެރުން މީޓިއޮރޮލޮޖީ ދާއިރާގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންނަށް ގްރޭޑު އަދި 
 ދެވޭނެގޮތުގެ އުޞޫލު 

 

 ތަޢާރަފް  .1

ގްރޭޑް ކުރިއެރުން ދިނުމަށާއި އެއް ރޭންކުން  ނަށްއޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންމީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ދާއިރާގެ ވަޒީފާގެ 
  މަތިްނނެވެ.މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަލުކުރާނީ ޢައަނެއް ރޭންކަށް ބަދަލުކުރުމުގައި 

 ގްރޭޑް ކުރިއެރުން ދިނުން  .2

 3ނުވަތަ  4( ރޭންކެއްގައި) މަޤާމެއްގައި ކޮންމެ އެކުލަވާލާފައިވަނީ އޮނިގަނޑު ވަޒީފާގެ  ދާއިރާގެ މީޓިއޮރޮޖިކަލް
ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދާއިމީ މި އޮނިަގނޑުގައި ހިމެނޭ ގްރޭޑް ހިމެނޭ ގޮތަށްކަމުން،  އިގެމުސާރަ

މި ން، މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތި
ހޮރިޒޯންޓަލް "ޝަރުޠުތައް ހަަމވާ މުވައްޒަފުންނަްށ، މި އޮނިަގނޑުން  ކަނޑައަޅާފައިވާ ހިމެނޭ ގްރޭޑްތަކަށް އޮނިގަޑުގައި

 .އްޤުވާނެއެވެޙަ" ގްރޭޑް އިންކްރިމެންޓް

 ރޭންކް ކުރިއެރުން ދިނުން  .3

ގައި ހިމެނޭ ރޭންކުތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ މުވައްޒަފުންގެ މީޓިއޮރޮޖިކަލް ދާއިރާގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު  3.1
 ތެރެއިން ރޭންކު ކުރިއެރުން ދެވޭނީ ތިރީގަވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

ގެ މަޤާމުތަކަށް އެ ގުރޫޕެއްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަޤާމުތަކުގެ  2އަދި  1ގްރޫޕު އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެޝަނަލްސް   3.1.1
 ޝަރުޠު ފުރިހަމަވުމުން ކުރިއެރުން ދޭންވާނެވެ.

ގެ މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިން އެ ގުރޫފެއްގައި ހިމެނޭ ސީނިއަރ  4އަދި  3،2،1ޕްރޮފެޝަނަލްސް ގްރޫޕް   3.1.2
ގެ މަޤާމުތައް( ފިޔަވައި އެ ގުރޫޕެއްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އިން މަތީ ރޭންކު 14މަޤާމުތައް )ސީ.އެސް 

 މަޤާމުތަކުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުުމން ކުރިއެރުން ދޭންވާނެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ގައި ހިމެނޭ މީޓިއޮރޮޖިކަލް ދާއިރާގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު  2.3
މި ޮއނިގަނޑުގައި ހިމެޭނ ްނ، ސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިތެރެއިން، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވި

 .ޤުވާނެއެވެޙައް "މުގެ ކުރިއެރުންޤާމަ"ށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުޠުތައް ހަމަވާ މުވައްޒަފުންނަށް ތަކަމުޤާމަ

 .ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެމި އުޞޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަށާީނ، މި އުޞޫލު ކޮމިޝަނުން ފާްސކުރާ 
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