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ނޑު  ގެވަޒީފާ  ންގެޥާޢިޠު   1 ސަފްޙާ   އޮިނގަ

 

Job Family Standards for Vaaiz 

ނޑު ންގެޥާޢިޡު  ވަޒީފާގެ އޮނިގަ

 ރަފް ޢާ ތަ 

ނޑަކީ، ޖޯގްރަފީގޮތުން ތަފާތު އަތޮޅުތަކާއި ރަށްތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ މިގައުމުގައި، ދިރިއުޅޭ ސައްތައިން  މި އޮނިގަ
ކަކަށް ސައްތަ މުސްލިމުންގެ އިސްލާމީ ވަޙުދަތު ދެމެހެއްޓުމަށާއި، ރައްޔިތުންނަކީ އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ ރައްޔިތުންތަ

އުފެދޭ ދީނީ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް ކުޑަކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކަށް ދަތުރުކޮށް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަްށ  ،ހެދުމަށާއި
ނޑެކެވެ.  ބޭނުންވާ ދީނީ މަޢުލޫމާތު ހެޔޮޮގތުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަތިވެރި މަޤްޞަދުގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ވަޒީފާގެ އޮނިގަ

ނޑު ގެ ދަށުން އައްޔަން ކުރެވޭ މުވައްޒަފުންގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކަށްވާނީ، ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައިވާ މިއޮނިގަ
މިސްކިތްތަކާއި ސްކޫލުތަކާއި އަދި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން 

ކުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވޭ އެންމެހައި މަސައްކަތް އަމަލީ ގޮތުން ހިންގާ ބައްދަލުވުްނތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތަ
މީޑިޔާގެ ތަފާތު ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް އިސްލާމްދީނުގެ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާިއ ، ކުރުމާއި

 ސާކުރުމެވެ.  ޚިޔާލުތަފާތުވާ މައްސަލަތައްފަދަ ދީނީ ތަފާތު މައްސަލަތައް ދިރާ

ނޑާއި އެ  ނޑު އެކުލަވާލާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަޒްއިން ހުށަހެޅި ޑްރާފްޓް އޮނިގަ މި އޮނިގަ

 މިނިސްޓްރީއިން ފޯރުކޮށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްެގންނެވެ.

 ން ސިސްޓަމް ކްލެސިފިކޭޝަ ސްޓެންޑަރޑް 

 ޖޮބް ފެމިލީ  ޕްރޮފެޝަނަލްސް  ޥާޢިޠުންގެ 

Classification/Family  ީސީއެސް ކޯޑް  ކްލެސިފިކޭޝަން/ފެމިލ 

PROFESSIONALS  ް3 ޕްރޮފެޝަނަލްސ 

Legal, Social And Cultural Professionals 
ލީގަލް، ސޯޝަލް އެންޑް ކަލްޗަރަލް 

 ޕްރޮފެޝަނަލްސް 
32 

Social And Religious Professionals ް322 ޕްރޮފެޝަނަލްސް  ސޯޝަލް އެންޑް ރެލިޖަސ 

Religious Professionals ް3222 ޕްރޮފެޝަނަލްސް  ރެލިޖަސ 
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ނޑު  ގެވަޒީފާ  ންގެޥާޢިޠު   2 ސަފްޙާ   އޮިނގަ

 

 މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ވަޒީފާބަޔާން/މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް ން ޥާޢިޡު 
 ވާޢިޡު 

 ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދީީނ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން. .0
ސްކޫލު މަދަރުސާތަކާއި އެނޫންވެސް އެފަދަ ތަންތަނުގައި ހިންގޭ ދީނީ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި މިސްކިތްތަކާއި ރާއްޖޭގެ  .3

 ދޭންޖެހޭ ދީނީ އިރުޝާދާއި މަޢުޫލމާތު ފޯރުކޮށް ދިނުން.
ބޭނުން  ތަފާުތ މީޑިޔާ ގެ މެދުގައި އިސްލާމީ ވަޙުދަތު ހިފެހެއްޓުމަށާއި ދީނީ ހޭުލންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށްންދިވެހި .2

 ކުގައި ބައިވެރިވުން.ޕްރޮގްރާމްތަ ހިންގޭކޮށްގެން 
ނޑައެޅިފައިވާ  .4  ފޯރުކޮށް ދިނުން.ކުމްތަކާއި ގުޅިގެން ކުރެވޭ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު ޙުއިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ކަ
ތައް ދިރާސާތައް ކުރުން. މިފަދަ ދިރާސާ ވުމަށް ޭބުނންވާހީތަކަށް ޖަވާބުދާރީށްއިސްލާމް ދީނާމެދު ކުރެވޭ ކު  .2

 ތަކަށް ރިޢާޔަތްކުުރން.ފަދަކަންކަން ިނންމާފައިވާގޮތްއެއިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގައި ކުރުމުގައި، އެހެނިހެން 
އް ދެނެަގނެ އެކަންކަމަށް އިސްލާމްދީނާ ބެހޭ ގޮތުން ަފތުރަމުންދާ ދޮގުވާހަކަތަމީޑިޔާގެ ތަފާތު ވަސީލަތްތަކުްނ  .2

 ދިރާސާތައް ކުރުން.  ވުމަށް ބޭުނންވާޖަވާބުދާރީ
އް ދިރާސާކޮށް މަސައްކަްތތަ ކުރަމުންދާ ހުްއޓުވުމަށް އް އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުން ޓެރެރިަޒމް ފަދަ ބޮޑެތި ޖަރީމާތަ .7

  ރާއްޖޭގައި މިފަދަ އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް ކުރެވިދާނެކަންކަން ދެެނގަތުން.
ްނތަކުގައި އިސްލާމްދީނާއި ޚިލާފްވާފަދަ ވާހަކަތަްއ ދީނީ ފޮތްތަކާއި ލިޔު ރާއްޖޭގައި ޝާޢިއުކުރުމަށްޓަކައި ލިޔާ .8

 ން.ފާސްކުރު އްހުރިތޯބަލައި އެފަދަ ފޮްތތަ
ދީނުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ނެރެންޖެހޭ ފަތުވާތައް ދެނެގަނެ ެއފަތުވާ ެނރުމަށް ބޭނުންާވ  .9

 ފޮނުވުން.ދިރާސާ ކަރުދާސް ތައްޔާރުކޮށް ފިޤުހު އެކަޑަމީއަށް 
 ސެމިނަރ މަހާސިންތާ ކޮންފަރެންސް ތަކަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ދިރާސީ ކަރުދާސް ތައްޔާރުކުރުން. .01
 ތަފާތު މައުޟޫޢުތަކަށް ލިޔަންޖެޭހ ފޮތާއި ލީފްލެޓާއި ޚުޠުބާފަދަ ިލޔުންތައް ލިޔުން. .00

 މުސާޢިދު ވާޢިޡު 

 ީނ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން.ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދީ .0
ސްކޫލު މަދަރުސާތަކާއި އެނޫންވެސް އެފަދަ ތަންތަނުގައި ހިންގޭ ދީނީ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކާއި  .3

 ދޭންޖެހޭ ދީނީ އިރުޝާދާއި މަޢުޫލމާތު ފޯރުކޮށް ދިނުން.
ތަފާުތ މީޑިޔާ ބޭނުން  ތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށްގެ މެދުގައި އިސްލާމީ ވަޙުދަތު ހިފެހެއްޓުމަށާއި ދީނީ ހޭުލންންދިވެހި .2

 ކުގައި ބައިވެރިވުން.ޕްރޮގްރާމްތަ ހިންގޭކޮށްގެން 
ނޑައެޅިފައިވާ  .4  ފޯރުކޮށް ދިނުން.ކުމްތަކާއި ގުޅިގެން ކުރެވޭ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު ޙުއިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ކަ
މިފަދަ ދިރާސާތައް  އް ކުރުން.ދިރާސާތަ ުނންވާވުމަށް ބޭ ހީތަކަށް ޖަވާބުދާރީށްއިސްލާމް ދީނާމެދު ކުރެވޭ ކު  .2

 ތަކަށް ރިޢާޔަތްކުުރން.ފަދަކަންކަން ިނންމާފައިވާގޮތްއެއިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގައި ކުރުމުގައި، އެހެނިހެން 
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ނޑު  ގެވަޒީފާ  ންގެޥާޢިޠު   3 ސަފްޙާ   އޮިނގަ

 

އް ދެނެަގނެ އެކަންކަމަށް އިސްލާމްދީނާ ބެހޭ ގޮތުން ަފތުރަމުންދާ ދޮގުވާހަކަތަމީޑިޔާގެ ތަފާތު ވަސީލަތްތަކުްނ  .2
 ދިރާސާތައް ކުރުން.  ވުމަށް ބޭުނންވާޖަވާބުދާރީ

އް ދިރާސާކޮށް މަސައްކަްތތަ ކުރަމުންދާ ހުްއޓުވުމަށް އް އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުން ޓެރެރިަޒމް ފަދަ ބޮޑެތި ޖަރީމާތަ .7
  ރާއްޖޭގައި މިފަދަ އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް ކުރެވިދާނެކަންކަން ދެެނގަތުން.

ދީނީ ފޮތްތަކާއި ލިޔުްނތަކުގައި އިސްލާމްދީނާއި ޚިލާފްވާފަދަ ވާހަކަތަްއ  ލިޔާ ރާއްޖޭގައި ޝާޢިއުކުރުމަށްޓަކައި .8
 ން.ފާސްކުރު އްހުރިތޯބަލައި އެފަދަ ފޮްތތަ

ދީނުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ނެރެންޖެހޭ ފަތުވާތައް ދެނެގަނެ ެއފަތުވާ ެނރުމަށް ބޭނުންާވ  .9
 ޤުހު އެކަޑަމީއަށް ފޮނުވުން.ދިރާސާ ކަރުދާސް ތައްޔާރުކޮށް ފި

 ސެމިނަރ މަހާސިންތާ ކޮންފަރެންސް ތަކަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ދިރާސީ ކަރުދާސް ތައްޔާރުކުރުން. .01
 ތަފާތު މައުޟޫޢުތަކަށް ލިޔަންޖެޭހ ފޮތާއި ލީފްލެޓާއި ޚުޠުބާފަދަ ިލޔުންތައް ލިޔުން. .00

 މުޝްރިފު 

 ތުންނަށް ދީީނ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން.ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެރަށްރަށުގެ ރައްޔި .0
ސްކޫލު މަދަރުސާތަކާއި އެނޫންވެސް އެފަދަ ތަންތަނުގައި ހިންގޭ ދީނީ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކާއި  .3

 ދޭންޖެހޭ ދީނީ އިރުޝާދާއި މަޢުޫލމާތު ފޯރުކޮށް ދިނުން.
ތަފާުތ މީޑިޔާ ބޭނުން  ދީނީ ހޭުލންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް ގެ މެދުގައި އިސްލާމީ ވަޙުދަތު ހިފެހެއްޓުމަށާއިންދިވެހި .2

 ކުގައި ބައިވެރިވުން.ޕްރޮގްރާމްތަ ހިންގޭ ކޮށްގެން
ނޑައެޅިފައިވާ  .4  ފޯރުކޮށް ދިނުން.ކުމްތަކާއި ގުޅިގެން ކުރެވޭ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު ޙުއިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ކަ
ދިރާސާތައް ކުރުން. މިފަދަ ދިރާސާތައް  ވުމަށް ޭބުނންވާޖަވާބުދާރީހީތަކަށް ށްދީނާމެދު ކުރެވޭ ކު  އިސްލާމް .2

 ތަކަށް ރިޢާޔަތްކުުރން.ފަދަކަންކަން ިނންމާފައިވާގޮތްއެއިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގައި ކުރުމުގައި، އެހެނިހެން 
އެކަންކަމަށް  އް ދެނެަގނެއިސްލާމްދީނާ ބެހޭ ގޮތުން ަފތުރަމުންދާ ދޮގުވާހަކަތަމީޑިޔާގެ ތަފާތު ވަސީލަތްތަކުްނ  .2

 ދިރާސާތައް ކުރުން.  ވުމަށް ބޭުނންވާޖަވާބުދާރީ
އް ދިރާސާކޮށް މަސައްކަްތތަ ކުރަމުންދާ ހުްއޓުވުމަށް އް އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުން ޓެރެރިަޒމް ފަދަ ބޮޑެތި ޖަރީމާތަ .7

  ރާއްޖޭގައި މިފަދަ އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް ކުރެވިދާނެކަންކަން ދެެނގަތުން.
ދީނީ ފޮތްތަކާއި ލިޔުްނތަކުގައި އިސްލާމްދީނާއި ޚިލާފްވާފަދަ ވާހަކަތަްއ  ލިޔާ ޝާޢިއުކުރުމަށްޓަކައިރާއްޖޭގައި  .8

 ން.ފާސްކުރު އްހުރިތޯބަލައި އެފަދަ ފޮްތތަ
ދީނުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ނެރެންޖެހޭ ފަތުވާތައް ދެނެގަނެ ެއފަތުވާ ެނރުމަށް ބޭނުންާވ  .9

 ދާސް ތައްޔާރުކޮށް ފިޤުހު އެކަޑަމީއަށް ފޮނުވުން.ދިރާސާ ކަރު
 ސެމިނަރ މަހާސިންތާ ކޮންފަރެންސް ތަކަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ދިރާސީ ކަރުދާސް ތައްޔާރުކުރުން. .01

 ތަފާތު މައުޟޫޢުތަކަށް ލިޔަންޖެޭހ ފޮތާއި ލީފްލެޓާއި ޚުޠުބާފަދަ ިލޔުންތައް ލިޔުން. .00
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 ޓްރެއިނިންގއިންސްޓްރަކްޝަނަލް ބޭނުންވާނެ  މަގާމުތަކަށް ންގެ ޥާޢިޡު 
 

 
 )ުކޮމިއުނިކޭޝަން ސްކިލް ) އަރަބި ނުވަތަ އިގިރޭސި އަދި ދިވެހި ބަހުން ފަސޭހަކަމާއެކު މުއާމަލާތުކުރުމުގެ ހުނަރ 

  ް(ތަރުޖަމާ ) އަރަބިބަހުން ދިވެހިބަހަށް، އިގިރޭސި ބަހުން ދިވެހި ބަހަށް އަދި ދިވެހި ބަހުން އަރަބި ނުވަތަ އިގިރޭސި ބަހަށ 

 ލީޑަރޝިޕް ޓްރޭނިންގ

  ްޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓ 

  ްކޮމްޕިއުޓަރ ސްކިލްސ
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 ވަޒީފާތަކުގެ މުސާރަ ޥާޢިޡުންގެ 
ނޑު ފަރުމާ ކުރެވިފައިވަނީ  ޥާޢިޡުންގެ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ބުރަމިން އަދި މަސައްކަތުގެ ކޮޑި )ސްކޯޕް( މަގާމުގައި އޮނިގަ

ނޑައަޅައި، ނޑައަޅާ 'ޖޮބް ސްކޯޕް ޕޮއިންޓް' އެއް ކަ ސިވިލް  މިންކުރެވޭ ފެކްޓަރ ތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެން މަގާމުގެ ބުރަދަން ކަ
 ނެވެ. ސިމްޕަލް ރިގްރެޝަން ލައިނަކުން ބޭނުންކޮށްެގން ސަރވިސްގެ މުސާރަ

ނޑައެޅޭ މުސާރައަކާއި އިނާޔަތްތަކަކާއެކު ޖުމްލަ  ންގެޥާޢިޡު ނޑުގައި ހިމެނެނީ މަގާމަށް ކަ ބައެވެ. އެީއ  2މުސާރަ އޮނިގަ
 އަސާސީ މުސާރަ، ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް، އަދި ސަރވިސް އެލަވަންސްއެވެ.  

 މުސާރަ ބައިތަކުގެ ތަފްޞީލް 

 އަސާސީ މުސާރަ 
ނޑައެޅޭ މުސާރައެވެ. މި މުސާރައަކީ މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ ބުރަދަން )ސްކޯޕް( އަސާސީ މުސާރައަކީ މަގާމުގެ ޒިންމާ އަށް ކަ

ނޑަެއޅޭ މުސާރައެކެވެ. އަސާސީ މުސާރައަކީ ޕެންޝަނަށް ގުނޭ  ނޑައަޅާފައިވާ ބަޔަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ކަ ހިސާބުކުރުމަށް ކަ
 .އަދި އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ހިސާބު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ މުސާރައެވެ

 ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް 
ށް އިސްާލމްދީނަށް ލޯބިުކރާ ރަްއޔިތުންތަކެއްތިބި ތަނަކަ ިދވެހިާރއްޖޭަގއި އިްސލާމީ ަވހުދަތު ެދމެހެއްޓުމަށާއި،ނަކީ ޥާޢިޡު

ދީނުގެ މަޢުލޫމާތު  ޔާލު ތަފާތުތައް ކުޑަކުރުމަށް ރާްއޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކަށް ދަތުރުކޮށްެގންނާއި،ހެދުމަށާއި ދީީނގޮތުން ހުރި ޙި

 ފޯރުކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި ޓީވީ ރޭޑިއޯ ޕޮރްގްރާމްތައް ހިންގައި އަދި ދީނުގެ އެކިއެކި ކަންތައްތަކުގައި ފޮތް، ލީފްލެޓް އަދި 
ވާީތ ރަސްމީ ގަޑި ނޫން ގިނަ  ދީނުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުުމގެ އެންމެހައި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަންޖެހޭ ފަރާތްކަމުގައި

ނުކުމެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ތައްާޔރަށް ތިބެންޖެހޭ ބައެކެވެ.  ކުރަންޖެހޭ އަދި އެކިއެކި ހާލަތްތަކުަގއި ގުތުތަކެއްގައި މަސައްކަތްވަ
ނޑުގައި ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް ވަނީ ހަމަޖެހިފަެއވެ.ން ޥާޢިޡުއެހެންކަމުން   މުސާރައިެގ އޮނިގަ

ގަޑިއިރަކީ އިތުރަށް  44ހިމަނާފައިވާނީ މަހެއްގެ މައްޗަށް ޢާންމުކޮށް ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް  ންގެޥާޢިޡު
ގަޑިއިރު ބަލާނީ ރަސްމީ މަސައްކަތު  44ހޭދަކުރަންޖެހޭނެ ނުވަތަ ހޭދަުކރަންޖެހިދާނެ ވަގުތުކަމަށް ބަަލއިގެންނެވެ. 

ގައި ކުާރ އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގައި ކުރާ އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތު ވަގުތަށެވެ. ރަްސމީ ބަންދު ދުވަސްތަކު
 ވަގުތުތައް މި ގަޑީގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ. 

ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް ލިބޭ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އިތުރުގަޑިން އިސްތިސްނާވާ މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި އެހެނިހެން 
ތަކުގައި އަދާކޮށްފައިވާ އިތުރުގަޑީގެ ވަގުތު ނުހިމަނާ މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރުގަޑި ިހސާބުކުރާނީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސް

 ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރަށް އަދާކޮށްފައިވާ އިތުރުގަޑިއަށެވެ. 44މަހެއްގެ މައްޗަށް 

 އެވެ. 22އަސާސީ މުސާރައިގެ %ަނށް ދެވޭ ސްޕެޝަލް ޑިއުޓިގެ އެލަވަންސްގެ މިންވަރަކީ ޥާޢިޡުމިގޮތުން 
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ނޑު  ގެވަޒީފާ  ންގެޥާޢިޠު   6 ސަފްޙާ   އޮިނގަ

 

 ސަރވިސް އެލަވަންސް 
ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ދުވަހަކު މަސައްކަތަށް ހާޒިރުވުމަށް ބާރު އެޅުމަށް ދެވޭ  ކީ މުވައްޒަފު މަސައްކަތްއެލަވަންސަސަރވިސް 

އިނާޔަތެކެވެ. މި އިނާޔަތަކީ އެކި ޕްރޮފެޝަންތަކަށާއި އެިކ ގިންތިތަކަށް ތަފާތުޮކށްދެވޭ އިނާޔަތެކެވެ. މި އިނާޔަތް 
ނޑައަޅާ ގިންތިތަކެއްގެ މަސައްކަތް ހިސާބުކުރެވެނީ ސިވިލް ސަރިވިސް ކޮމިޝަނު ދަަރޖައަކަށް )ދަށް، މެދު، ަމިތ  4ން ކަ

އަދި ކްރިޓިކަލް( ބަހާލެވިގެންނެެވ. މި އެލަވަންސްދެވޭ ގޮތާއި އެލަވަންސްގެ ތަފްޞީލް ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުސާރައާއި 
 އިނާޔަތުގެ ސިޔާސަތުގައި އެކުލެވިފައިވާނެއެވެ.

 ( ދަަރޖައެވެ. ހައި) މަތިގިންތީގެ ޕްރޮފެޝަަނލްސް އެލަވަންސް ހިމެނެނެނީ  ސަރވިސް ޥާޢިޡުންގެމިގޮތުން 
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ނޑު  ގެވަޒީފާ  ންގެޥާޢިޠު   7 ސަފްޙާ   އޮިނގަ

 

 

 މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުތު ންގެ ޥާޢިޡު 

 މަޤާމު  ކްލެސިފިކޭޝަން  ރޭންކް  ޝަރުތު 

 

އަހަރު  3އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން  3ގްރޭޑްގައި  3-02ޥާޢިޡު، ސިއެސް

 އިވުން.އިން މަތިން  މާކްސް ހޯދާފަ  %82

CS16-3 

 ޥާޢިޡު  ޕްރޮފެޝަނަލްސް  ރެލިޖަސް

 

އަހަރު  3ވިދިވިދިގެން އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން  3ގްރޭޑްގައި  0-02ޥާޢިޡު، ސިއެސް

 އިން މަތިން  މާކްސް ހޯދާފއިވުން. %82
CS16-2 

 

 

ގެ ސެޓްފިކެޓް ޙާސިލްކޮށްފައި  01ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް އަކުން މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާ

އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު،  3ދާއިރާއިން އިތުރު ކޮށްދިނުމާއި، ޥަޢުޘު ވިދާޅުމުގެ  ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން، ވުމާއެކު

 މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުން؛

 3އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން  3ގްރޭޑްގައި  2-04މުސާއިދު ޥާޢިޡު، ސިއެސް

 ތިން  މާކްސް ހޯދާފއިވުން.އިން މަ 82އަހަރު %

 

CS16-1 
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ނޑު  ގެވަޒީފާ  ންގެޥާޢިޠު   8 ސަފްޙާ   އޮިނގަ

 

 3އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން  3ގްރޭޑްގައި  3-04މުސާއިދު ޥާޢިޡު، ސިއެސް

 އިން މަތިން  މާކްސް ހޯދާފއިވުން. 82އަހަރު %
CS14-3 

 މުސާއިދު ޥާޢިޡު ޕްރޮފެޝަނަލްސް  ރެލިޖަސް

 

 3އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން  3ގްރޭޑްގައި  0-04ޥާޢިޡު، ސިއެސްމުސާއިދު 

 އިން މަތިން  މާކްސް ހޯދާފއިވުން. 82އަހަރު %

 

CS14-2 

 

، ސެޓްފިކެޓް ޙާސިލްކޮށްފައި ވުމާއެކުގެ  9ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް އަކުން މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާ

އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، މަޤާމުގެ  3އިތުރު ކޮށްދިނުމާއި، ޥަޢުޘު ވިދާޅުމުގެ ދާއިރާއިން  ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން

 މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުން. ނުވަތަ؛

އަހަރު  3އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން  3 ގްރޭޑްގައި 2-02މުޝްރިފް، ސިއެސް

 އިން މަތިން  މާކްސް ހޯދާފއިވުން. %82

CS14-1 

 

އަހަރު  3އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން  3ގްރޭޑްގައި  3-02މުޝްރިފް، ސިއެސް

 އިން މަތިން  މާކްސް ހޯދާފއިވުން. %82
CS12-3 

 

 ޕްރޮފެޝަނަލްސް  ރެލިޖަސް
 މުޝްރިފް

އަހަރު  3އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން  3ގްރޭޑްގައި  0-02މުޝްރިފް، ސިއެސް

 އިން މަތިން  މާކްސް ހޯދާފައިވުން. %82
CS12-2 
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ނޑު  ގެވަޒީފާ  ންގެޥާޢިޠު   9 ސަފްޙާ   އޮިނގަ

 

 

 

 

 -------------------------------------------------- 

 

ގެ ސެޓްފިކެޓް ޙާސިލްކޮށްފައި  8ނުވަތަ 7ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުންމަޤާމަށް 

އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު،  3އިތުރު ކޮށްދިނުމާއި، ޥަޢުޘު ވިދާޅުމުގެ ދާއިރާއިން  ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން، ވުމާއެކު

 ކުރުމުގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުން.މަޤާމުގެ މަސައްކަތް 

CS12-1 
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ނޑު  ގެވަޒީފާ  ންގެޥާޢިޠު   11 ސަފްޙާ   އޮިނގަ

 

 


