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Job Family Standards forImmigration Officers Job 

ނޑުއޮފިސަރުންގެ  އިމިގްރޭޝަން  ވަޒީފާގެ އޮނިގަ

 ރަފް ޢާ ތަ 
 އިމިގްރޭޝަން  އުފައްދާފައިވާދިނުމަށް  ޚިދުމަތް ގެއިމިގްރޭޝަން މޯލްޑިވްސްއީ ސިވިލް ސަރވިސްގައި ހިމެނޭ މި

ކުލަވާލާފައިވަނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތުގެ ސްޓެންޑަރޑް ވަޒީފާތަކުގެ އޮނިގަނޑެވެ. މި އޮނިގަނޑު އެއޮފިސަރުންގެ 
ިމ އޮނިގަނޑު ތައާރަފް ކުރެވުމުން ސިވިލް ސަރވިސްގައި އާއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.  ކްލެސިފިކޭޝަން ސިސްޓަމް

 އެއް ގޮތަށް ބަދަލު ކުރެވޭެނއެވެ.  އް މި އޮނިގަނޑާވަޒީފާތައޮފިސަރުންގެ  އިމިގްރޭޝަންމަސައްކަތްކުރާ 

 ސްޓޭންޑަރޑް ކެލެސިފިކޭޝަން ސިސްޓަމް 
ރެކްޓަރސް ޖޮބް ފެމިލީ ޑި  އިމިގްރޭޝަން   

Classification/Family  ީސީއެސް ކޯޑް  ކްލެސިފިކޭޝަން/ފެމިލ 
DIRECTORS, MANAGERS AND SENIOR 
OFFICIALS 

 2 ސީނިައރ އޮފިޝަްލސް ެއންޑް ، ޑައިރެކްަޓރސް، މެނޭަޖރސް 

Specialised Services Directors and 
Managers 

 21 ސްޕްޝަލަިއޒްޑް ަސރިވސަސް ަޑއިރެްކޓަރސް އެްނޑް މެޭނޖަރސް 

Professional Services Managers  ް134 ޕްރޮފެޝަނަލް ަސރިވސަސް މެނޭަޖރސ 
Immigration and Border Control Service 
Senior Officials 

     ސަރވިސް ބޯޑަރކޮންޓްރޯލް އެންޑް އިމިގްރޭޝަން
 އޮފިޝަލްސް ސީނިއަރ

1347 

 

 ޕްރޮފެޝަނަލްސް ޖޮބް ފެމިލީ  އިމިގްރޭޝަން 
Classification/Family  ީސީއެސް  ކްލެސިފިކޭޝަން/ފެމިލ

 ކޯޑް 
Immigration Officers  ް1112 އިިމގްޭރޝަން އޮިފސަރސ 

 ފެމިލީ ޖޮބް ފެޝަނަލްސް ގްރޭޝަން އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮ މިއި 
Classification/Family  ީސީއެސް  ކްލެސިފިކޭޝަން/ފެމިލ

 ކޯޑް 
Technicians And Associate Professionals  ް1 ޓެކްނީޝަންސް ެއންޑް ެއސޯިސއޭޓް ޕްރޮފެޝަނަލްސ 
Administration Associate Professionals  ް11 އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް ެއސޯިސއޭޓް ޕްރޮެފޝަނަލްސ 
Regulatory Government Associate 
Professional 

 111 ރެިގއުލޭޓަީރގަަވރަމންޓް އެޯސސިއޭޓް ްޕރޮފެޝަނަލްސް 
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 ޓްރެއިނިންގއިންސްޓްރަކްޝަނަލް އޮފިސަރުންނަށް ބޭނުންވާނެ  އިމިގްރޭޝަން 
މައުލޫމާުތ ނެ އިންސްޓްރަކްޝަަނލް ތަމްރީނުގެ އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ  މަސްއޫލިއްޔަތުވަޒީފާތަކުގެ އޮފިސަރ  އިމިގްރޭޝަން

ތައް، އިމިގްރޭަޝންގެ ޓްރެއިނިންގ ނީޑްސްއަށް އަންނަ ބަދަލާއި އެއްގޮތަށް ގޓްރެއިނިން ތިރީގައިއެވާއެވަނީއެވެ.   ތިރީގައި
 ބަދަލުކުރެވޭނެވެ. 

 ބޭނުންވާނެ މިންވަރު  )ކިޔެވެލި( ތަމްރީނު ދާއިރާގެ 
 ލީގަލް ފްރޭމްވޯކް 

އިން  އެސިސްޓެންޓް އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ -ބޭސިކް
  އާ ހަމަޔަށް އޮފިސަރ އިމިގްރޭޝަން ފެށިގެން 

ސީނިޔަރ އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ އިން  -އިންޓަރމީޑިއެޓް 
 ފެށިގެން ޕްރިންސިޕަލް އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރއާއި ހަމަޔަށް 

 އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރލް ޕްރިންސިޕަޗީފް –އެޑްވާންސްޑް 
 އިން ފެށިގެން މަތީ މަޤާމުތަކައް 

 އޮފްރޭޝަންސް  ލް ޓިކެޓިންގ އެންޑް އެރައިވަ 
 ހިއުމަން ސައިންސް 

 ހާބަރ ރެގިއުލޭޝަންސް 
 އިންޓަރނަލް އޮޑިޓިންގ

 އެންޓި ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ އެންޑް ޕީޕަލް ސްމަގްލިންގ

 މައިގްރޭޝަން އެންޑް ބޯޑަރ މެނޭޖްމަންޓް 
 މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް 

 އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމް  ނަލް ޝަ ނެ ޓްރާންސް 
 ބޯޑަރ އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ސިސްޓަމްސް/ސްފްޓްވެއާޒް 

 ހެލްތް އެންޑް ފިޓްނަސް 
 އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ ޓްރޭނީ  -ސިކްބޭ އިމިގްރޭޝަން އެމްފޯސްމަންޓް ސްޓަޑީޒް 
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 ސެޓްފިކޭޝަންތައް ނުވަތަ ކޯސްތައް  އޮފިސަރގެ މަގާމުތަކާ ގުޅޭ އެކްރިޑެޓް ތަޢުލީމީ  އިމިގްރޭޝަން 

އޮފިސަރުންނަށް ވުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާނެ އެންމެ ައސާސީ ތައުލީމީ ފެންވަރަކީ ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް ފެންވަރަށް  އިމިގްރޭޝަން
އޮފިސަރ  އިމިގްރޭޝަންފާސްވުމެވެ. ނަމަވެސް  ބޭސިކް ޓްރެއިނިންގ ެޓސްޓުން އިމިގްރޭޝަން، ކިޔަވައިފައިވުމާއެކު

މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ވައްޒަފުން އަދާކުރާ ަވޒީފާގެ މުރޭންކުތަކުން މަީތ ހަރުފަތްތަކުަގއި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުްނނަށް އެ
 ޙާސިލްކުރަންވާނެއެވެ.  ސަނަދު ލޯ އެންފޯސްމަންޓު ދާއިރާގެއިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ގެނައުމަށްަޓކައި 

 ރަޖަތައް ދަ މަސައްކަތު  ރުންގެ އޮފިސަ  އިމިގްރޭޝަން 

 މަސައްކަތު ދަރަޖަ ތަފްސީލް 

 ޓްރެއިނީ  ގުޅޭ ފަރާތްތައްއިމިގްރޭޝަނާއި އަލަށް 

 /އޮފިސަރސް އޮފިސަރސް  ސަޕޯޓް  އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރާއި ހަމައަށް.ޕިއުޓީ ޑެނިންމުމަށްފަހު  ބޭސިކް ޓްރެއިން

 ޕްރިންސިޕަލް އިމިގްރޭޝަން  ގެންފެށި ރާއި ހަމައިންއިމިގްރޭޝަން އޮފިސަޑެޕިއުޓީ ޗީފް 
 ހަމައަށް އި އޮފިސަރާ

 ސުޕަވައިޒަރީ 

އޮފް  ސްޕްރިންޓެންޑެންޓްއިން ފެށިގެން  ޗީފް ޕްރިންސިޕަލް އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ
 އާއިހަމައަށް އިމިގްރޭޝަން 

 ސް /ސީނިއަރ އޮފިޝަލް މެނޭޖީރިއަލް 
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 ދަރަޖަތަކަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް  ތަކާއި މަސައްކަތު  ގްރޭޑް ރޭންކް/ޒީފާތަކުގެ ވަ އޮފިސަރުންގެ  އިމިގްރޭޝަން 
ގްރޭޑިންގ ސިސްޓަމް  ޖޮބް ފެމިލީގެ  ޑައިރެކްޓަރސް  އިމިގްރޭޝަން   

ޖޮބް ސްކޯޕް  މަގާމް ނަން 
 ޕޮއިންޓް 

މަސައްކަތުގެ  ގްރޭޑް ރޭންކް/
 ދަރަޖަ 

 މަޤާމް އުފެއްދުމުގެ ބޭނުން 

ސުޕުރިންޓެންޑެޓް އޮފް 
 އިމިގްރޭޝަން 

0033 CS13 

ރ އަ ސީނި
ސް އޮފިޝަލް  

ނަލް( ައންނަ ދިވެިހާރއްޭޖގެ އިިމްގރޭޝަން ޤާނޫުނެގ ދަށުން، ިދވެހިްނނަށް ޕާސްޕޯޓު ިޚުދމަތް ފޯރުކޮށްިދނުާމއި، ާރއްޭޖގެ ަބދަުރތަކަށް)އިންޓަނޭޝަ
ވިޒާ ދިނުުމގެ އެްނމެހާ  ބިޭދސީންާނއި ދިވެިހން ރާއްެޖއަށް އެެތރެުވމާިއ، ފުރުމުގެ ެއންމެހާ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުާމއި، ާރއްޭޖގައި ުއޅޭ ބިޭދީސންނަށް

އަދި    ަހދައި ކަންކަން ބެލެެހއްޓުާމއި، ޤަާވއިާދއި ިޚލާފަށް އުޅޭ ިބދޭސީްނގެ ކަންކަްނ ބެެލހެއްޓުން އަދި މި ކަންކަާމ ުގޅޭ އެްނމެހާ ަޤަވއިދުަތއް
 ޑިވިަޜންގެ މަަސއްކަތްތައް ރާވާ ހިްނަގއި މޮނިޓަރުކރުން.

 

ޗީފް ޕްރިންސިޕަލް 
 ސަރއިމިގެރޭޝަން އޮފި

0513 CS10-3 

 މެނޭީޖރިއަލް 
 

ނަލް( ައންނަ ދިވެިހާރއްޭޖގެ އިިމްގރޭޝަން ޤާނޫުނެގ ދަށުން، ިދވެހިްނނަށް ޕާސްޕޯޓު ިޚުދމަތް ފޯރުކޮށްިދނުާމއި، ާރއްޭޖގެ ަބދަުރތަކަށް)އިންޓަނޭޝަ
ވިޒާ ދިނުުމގެ އެްނމެހާ  ބިޭދސީންާނއި ދިވެިހން ރާއްެޖއަށް އެެތރެުވމާިއ، ފުރުމުގެ ެއންމެހާ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުާމއި، ާރއްޭޖގައި ުއޅޭ ބިޭދީސންނަށް

 ހަަދއި މި ކަންކަން ބެލެހެއްުޓމާިއ، ަޤވާިއދާއި ިޚލާފަށް އުޅޭ ިބދޭީސންގެ ކަންކަން ެބލެހެއްޓުން ައދި މި ކަންކަމާ ގުޅޭ ެއންމެހާ ަޤަވއިދުަތއް
 ޤަާވއިުދތައް ހިްނގުން. 

 

2952 CS10-2 

2755 CS10-1 
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ގްރޫޕް ގައި ހިމެނޭ މަޤާމުތަކުގެ ގްރޭޑިންގ ސިސްޓަމް ޕްރޮފެޝަނަލްސް އިމިގްރޭޝަން   

ޖޮބް ސްކޯޕް  މަގާމް ނަން 
 ޕޮއިންޓް 

މަސައްކަތުގެ  ގްރޭޑް ރޭންކް/
 ދަރަޖަ 

 މަޤާމް އުފެއްދުމުގެ ބޭނުން 

ޕްރިންސިޕަލް 
 އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ

 
0013 

 
CS9-3 

 

 ސުޕަަވއިަޒރީ 

ޤާޫނނުެގ ދަށުން، ިދވެހިންަނށް ޕާސްޕޯޓު ޚިުދމަތް ފޯރުކޮށްިދނުާމއި، ާރއްޭޖގެ ަބދަުރތަކަށް)އިންޓަނޭޝަނަލް( އަްނަނ ދިވެިހރާްއޖޭގެ އިިމގްޭރޝަން  
ނުުމގެ އެްނމެހާ ބިޭދސީންާނއި ދިވެިހން ރާއްެޖއަށް އެެތރެުވމާިއ، ފުރުމުގެ ެއންމެހާ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުާމއި، ާރއްޭޖގައި ުއޅޭ ބިޭދީސންނަށް ވިޒާ ދި

މި   ދައި ކަން ބެލެެހއްޓުމާިއ، ަޤާވއިާދއި ިޚލާފަށް އުޅޭ ބިޭދސީްނގެ ކަންކަން ބެެލހެއްޓުން ައދި މި ކަންކަމާ ުގޅޭ އެްނމެހާ ަޤަވއިދުަތއް ހަ ކަން
 ޤަާވއިުދތައް ހިްނގުުމަގއި އެހީެތެރވުން.

 

2227 CS9-2 

2105 CS9-1 

ޗީފް އިމިގްރޭޝަން 
 އޮފިސަރ

0533 CS8-3 

 ސުޕަަވއިަޒރީ 

ނަލް( ައންނަ ދިވެިހާރއްޭޖގެ އިިމްގރޭޝަން ޤާނޫުނެގ ދަށުން، ިދވެހިްނނަށް ޕާސްޕޯޓު ިޚުދމަތް ފޯރުކޮށްިދނުާމއި، ާރއްޭޖގެ ަބދަުރތަކަށް)އިންޓަނޭޝަ
ބިޭދީސންނަށް ވިޒާ ދިނުުމގެ އެްނމެހާ ބިޭދސީންާނއި ދިވެިހން ރާއްެޖއަށް އެެތރެުވމާިއ، ފުރުމުގެ ެއންމެހާ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުާމއި، ާރއްޭޖގައި ުއޅޭ 

މި    ަހދައި ކަންކަން ބެލެެހއްޓުމާިއ، ަޤާވއިާދއި ިޚލާފަށް އުޅޭ ބިޭދސީްނގެ ކަންކަން ބެެލހެއްޓުން ައދި މި ކަންކަމާ ުގޅޭ އެްނމެހާ ަޤަވއިދުަތއް
 ޤަާވއިުދތައް ހިްނގުުމަގއި އެހީެތެރވުން.

 

5711 CS8-2 

5511 CS8-1 

ޗީފް ޑެޕިއުޓީ 
 އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ

1350 CS7-3 

 ސުޕަަވއިަޒރީ 

ނަލް( ައންނަ ދިވެިހާރއްޭޖގެ އިިމްގރޭޝަން ޤާނޫުނެގ ދަށުން، ިދވެހިްނނަށް ޕާސްޕޯޓު ިޚުދމަތް ފޯރުކޮށްިދނުާމއި، ާރއްޭޖގެ ަބދަުރތަކަށް)އިންޓަނޭޝަ
ކަންކަން ބެލެހެއްޓުާމއި، ާރއްޭޖގައި ުއޅޭ ބިޭދީސންނަށް ވިޒާ ދިނުުމގެ އެްނމެހާ ބިޭދސީންާނއި ދިވެިހން ރާއްެޖއަށް އެެތރެުވމާިއ، ފުރުމުގެ ެއންމެހާ 

މި    ަހދައި ކަންކަން ބެލެެހއްޓުމާިއ، ަޤާވއިާދއި ިޚލާފަށް އުޅޭ ބިޭދސީްނގެ ކަންކަން ބެެލހެއްޓުން ައދި މި ކަންކަމާ ުގޅޭ އެްނމެހާ ަޤަވއިދުަތއް
 ޤަާވއިުދތައް ހިްނގުުމަގއި އެހީެތެރވުން.

 

1227 CS7-2 

1105 CS7-1 

ސީނިޔަރ އިމިގްރޭޝަން 
 އޮފިސަރ

513 CS6-3 

 އޮފިަސރސް 

ނަލް( ައންނަ ދިވެިހާރއްޭޖގެ އިިމްގރޭޝަން ޤާނޫުނެގ ދަށުން، ިދވެހިްނނަށް ޕާސްޕޯޓު ިޚުދމަތް ފޯރުކޮށްިދނުާމއި، ާރއްޭޖގެ ަބދަުރތަކަށް)އިންޓަނޭޝަ
އެެތރެުވމާިއ، ފުރުމުގެ ެއންމެހާ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުާމއި، ާރއްޭޖގައި ުއޅޭ ބިޭދީސންނަށް ވިޒާ ދިނުުމގެ އެްނމެހާ ބިޭދސީންާނއި ދިވެިހން ރާއްެޖއަށް 

މި    ަހދައި ކަންކަން ބެލެެހއްޓުމާިއ، ަޤާވއިާދއި ިޚލާފަށް އުޅޭ ބިޭދސީްނގެ ކަންކަން ބެެލހެއްޓުން ައދި މި ކަންކަމާ ުގޅޭ އެްނމެހާ ަޤަވއިދުަތއް
 އް ހިްނގުުމަގއި އެހީެތެރވުން.ޤަާވއިުދތަ

110 CS6-2 
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011 CS6-1 

 އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ

013 CS5-3 

 އޮފިަސރސް 

ނަލް( ައންނަ ދިވެިހާރއްޭޖގެ އިިމްގރޭޝަން ޤާނޫުނެގ ދަށުން، ިދވެހިްނނަށް ޕާސްޕޯޓު ިޚުދމަތް ފޯރުކޮށްިދނުާމއި، ާރއްޭޖގެ ަބދަުރތަކަށް)އިންޓަނޭޝަ
ހާ ދިވެިހން ރާއްެޖއަށް އެެތރެުވމާިއ، ފުރުމުގެ ެއންމެހާ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުާމއި، ާރއްޭޖގައި ުއޅޭ ބިޭދީސންނަށް ވިޒާ ދިނުުމގެ އެްނމެބިޭދސީންާނއި 

މި   ަހދައި  ކަންކަން ބެލެެހއްޓުމާިއ، ަޤާވއިާދއި ިޚލާފަށް އުޅޭ ބިޭދސީްނގެ ކަންކަން ބެެލހެއްޓުން ައދި މި ކަންކަމާ ުގޅޭ އެްނމެހާ ަޤަވއިދުަތއް
 ޤަާވއިުދތައް ހިްނގުުމަގއި އެހީެތެރވުން.

 

110 CS5-2 

511 CS5-1 
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 އިމިގްރޭޝަން އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެޝަނަލްސް  ގް ރޫ ޕް ގައި ހިމެނޭ  މަޤާމުތަކުގެ ގްރޭޑިންގ ސިސްޓަމް 

ޖޮބް ސްކޯޕް  މަގާމް ނަން 
 ޕޮއިންޓް 

މަސައްކަތުގެ  ގްރޭޑް ރޭންކް/
 ދަރަޖަ 

 މަޤާމް އުފެއްދުމުގެ ބޭނުން 

ޑެޕިއުޓީ އިމިގްރޭޝަން 
 އޮފިސަރ

513 CS4-3 

ސަޕޯޓް 
 އޮފިަސރސް 

ހެޔޮަކމާ ހަަމހަމަކަާމއި ެއއް ުއސޫލެްއގެ މަތިްނ ޚިދުަމތްދިުނމާިއ، ިދވެހިާރްއޖޭެގ ދުަމށް ައންނަ ފަރާތްތަކަށް ހިތްއިިމގްޭރޝަން ިޚދުމަތް ހޯ 
ވެހިން ާރއްެޖއަށް އިިމގްޭރޝަްނގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުްނ، ދިެވހިންނަށް ޕާސްޕޯޓު ޚިުދމަތް ފޯރުކޮްށިދނުމާިއ، ރާްއޖޭގެ ބަަދރުތަކަށް އަންނަ ބިޭދސީންާނއި ދި 

އި ެއޅޭ ބިޭދސީންނަށް ވިާޒދިުނމާިއ، ޤަާވިއދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިޭދސީން މޮނިޓަރުކރުާމއި، ބެލެހެއްުޓމާިއ، އެމީހުްނ އެތެރެުކރުާމއި ފުރުާމއި، ރާްއޭޖގަ
ނަުއމަށް ުހއްދަ ފުރުވާުލމަށް ކުރަްނޖެހޭ ކަންކަންކުުރާމއި، ިދވެިހރާްއޖޭަގއި ަވޒީފާ ައދާކުުރަމށް ބިޭދސީްނގެނަުއުމގެ ކޯޓާ ދޫކުރުާމިއ، ބިޭދސީން ގެ

 އި ބެހޭ އަމަލީ ަމސައްކަތްުކރުން. ދިނުމާ 
 

010 CS4-2 

511 CS4-1 

އެސިސްޓެންޓް 
 އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ

 CS3-3 

ސަޕޯޓް 
 އޮފިަސރސް 

ހެޔޮަކމާ ހަަމހަމަކަާމއި ެއއް ުއސޫލެްއގެ މަތިްނ ޚިދުަމތްދިުނމާިއ، ިދވެހިާރްއޖޭެގ ދުަމށް ައންނަ ފަރާތްތަކަށް ހިތްއިިމގްޭރޝަން ިޚދުމަތް ހޯ 
ވެހިން ާރއްެޖއަށް އިިމގްޭރޝަްނގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުްނ، ދިެވހިންނަށް ޕާސްޕޯޓު ޚިުދމަތް ފޯރުކޮްށިދނުމާިއ، ރާްއޖޭގެ ބަަދރުތަކަށް އަންނަ ބިޭދސީންާނއި ދި 

އި ެއޅޭ ބިޭދސީންނަށް ވިާޒދިުނމާިއ، ޤަާވިއދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިޭދސީން މޮނިޓަރުކރުާމއި، ބެލެހެއްުޓމާިއ، އެމީހުްނ އެތެރެުކރުާމއި ފުރުާމއި، ރާްއޭޖގަ
ނަުއމަށް ުހއްދަ ފުރުވާުލމަށް ކުރަްނޖެހޭ ކަންކަންކުުރާމއި، ިދވެިހރާްއޖޭަގއި ަވޒީފާ ައދާކުުރަމށް ބިޭދސީްނގެނަުއުމގެ ކޯޓާ ދޫކުރުާމިއ، ބިޭދސީން ގެ

 އި ބެހޭ އަމަލީ ަމސައްކަތްުކރުން. ދިނުމާ 
. 

 CS3-2 

 CS3-1 

އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ 
 ޓެރޭނީ 

 CS2  ްސަޕޯޓ
 އޮފިަސރސް 

ރިަހމަކޮށް ފާްސވާ މި ުމއްދަުތަގއި ބޭސިކް ޓެިރއިިނންގ ފު މަްސދުވަަހށެވެ. 8މި މަާޤމުަގއި ބެެހއްޓޭނީ ގިަނެވގެން މި މަާޤމަށް ހޮވާ މުަވއްޒަފު 
އިިމގްޭރޝަން ެއސޯިސއެޓް ޕްރޮފެޝަނަލްސް ގްރޫުޕގެ ަޝރުތު ހަަމވާ ރޭންެކއްގެ ުފރަތަމަ ްގރޭޑަށް ުކރިެއރުން ެދވޭެނއެވެ. ،ށްފަރާތްތަ  
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 މުސާރަ  ތަކުގެ  ވަޒީފާ  ންގެ އޮފިސަރު  އިމިގްރޭޝަން  
މަގާމުތަކަށް ދެުމން އަންަނ  މިފަދަ މުސާރަ އެކުލަވާލެވިފަިއވަނީ ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގައި  ތަކުގެ މަގާމު  ހިމެނޭ  ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގައި އޮފިސަރސް އިމިގްރޭޝަންސިވިލް ސަރވިސްގައި ހިމެނޭ 

ހަމައަްށ އާ 0720އިމިގްރޭޝަން އޮފިަސރުންނަށް ކަމުގައި ަބލާފައިވާނީ  ހަމައަކުންނެވެ. މި ގޮުތން ެބންޗްމާކް ވަޒީފާތައް ޒީފާގެ ބާޒާރުގައި ލިބޭ މުސާރައާ އެއްމުސާރައަށް ރިއާޔަތްކޮށް ވަ
 ލިބެމުންދިޔަ މުސާރައާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތަކުގެ ޖުމްލަ އަދަދަެށވެ. 

މުސާރަ ގަޑިއިރު ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތެއްކަމުން، އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުންގެ  02ހަމައެފަދައިން އިމިގްރޭޝަންގެ މަސައްކަތަކީ ބަންދު ދުވަހެއްނެތި ހަފްތާގެ ހުރިހާ ދުވަހެއްގައާއި ދުވާލަކު 
ފައިވާނެއެވެ. އެގޮތުން ރަސްީމ މަސައްކަތު ގަޑީގެ ދިގުމިނާއި ބަންދު ދުވަސްތައް އެހެިނހެން ާޢންމު އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާ މްޕްލެކްސިޓީއަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިކުރުމުގައި މަސައްކަތުގެ ކޮ ހިސާބު

 ތަފާތުވުން ފަދަ ކަްނތައްތައް ުމސާރައިގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 

ސް އެލަވަންސް އަދި ސްޕެޝަލް ސަރވިކޮމްޕޯނެްނޓްއެއްގެ ަމއްޗަށެވެ. އެއީ އަސާސީ މުސާރައާއި، ސަރވިސް  1ގްރޭޝަން އޮފިސަރުންގެ ުމސާރައިގެ އޮނިގަނޑު އެކުލެވިގެންވަނީ މިއި
 އެލަވަންސްގެ މައްޗަށެވެ. 

އަސާސީ މުސާރަ    

 ޖޮްބ ވެލިއު( އިން ބާޒާރުގައި އެފަދަ މަސައްކަތަކަށް މުސާރަ ދެވޭނެ މިންވަރުންނެވެ. ކޮށްފައިވާނީ މަސައްކަތުގެ ބުރަދަން ) އަސާސީ މުސާރަ ހިސާބު

ސަރވިސް އެލަވަންސް    

 ދަރަޖައެއްގައެވެ. 2އޮފިސަރުންގެ ސަރވިސް އެލަވަންސް ހިމެނެނީ  އިމިގްރޭޝަން

 އެވެ. ރުފިޔާ 1577މަހަކަށް  އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުންގެ އޮނިގަނޑުގެ 'ސީނިޔަރ އޮފިޝަލް' ދަރަޖައިގެ މަޤާމުތަކަށް .2
ޑިއުޓީ  )ޑިއުޓީ އުޞޫލުން(ތަކުގައި އެއަރޕޯޓުސީޕޯޓު/އާ ދެމެދުގެ މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިން،  1-27އިން ފެށިގެން ސީ.އެސް  2-1އިމިގްރެޝަން އޮފިސަރުންގެ އޮނިގަނޑުގެ ސީ.އެސް  .0

ރުފިޔާއެވެ. އެއީ،  207ދުވާލަކަށް  ،މި އެލަވަންސްގެ އަދަދަކީ ން އޮފިސަރސް ގިންތީގެ 'ހައި' ދަރަޖައެވެ.އަދަކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ މިންވަރަކީ، އިމިގްރޭޝަ
 ޗުއްޓީއާއި ބަންދު ދުވަސްތަކާއި އޮފް ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން މަސައްކަތު ނުކުންނަ ކޮންމެ ދުވަަހކަށެވެ. 



0702 ޖަނަވަރީ 70  

އިމިގްރޭަޝން އޮފިަސރުްނގެ ަވީޒފާ އޮނިގަނޑު                                                         ސަފްޙާ 9
 

އަދަކުރާ  ވަޒީފާއުޓީ އުޞޫލުން ނޫން ގޮަތށް ޑިއާ ދެމެދުގެ މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިން،  1-27އިން ފެށިގެން ސީ.އެސް  2-1ޝަން އޮފިސަރުންގެ އޮނިގަނޑުގެ ސީ.އެސް އިމިގްރޭ .1
ޗުއްޓީއާއި  ރުފިޔާއެވެ. އެއީ، 07މި އެލަވަންސްގެ އަދަދަކީ، ދުވާލަކަށް ' ދަރަޖައެވެ. 'ލޯމުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ މިންވަރަކީ، އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރސް ގިންތީގެ 

  ބަންދު ދުވަސްތަކާއި އޮފް ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން މަސައްކަތު ުނކުންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކަށެވެ. 
 ރުފިޔާއެވެ.  2577މަޤާމުތަކަށް މަހަކު  0ސަރުންގެ އޮނިގަނޑުގެ ސީ.އެސް އިމިގްރޭޝަން އޮފި .2

 ސްޕެޝަލް ސަރވިސް އެލަވަންސް 

މި އެލަވަންސް ހަމަޖައްސާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްފައިވާ އުޞޫލެއްގެ . ކަނޑައެޅޭ ވަކި ދާއިރާތަކަކަށް ސިވިލް ސަރވސް ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސާ އެލަވަންސްއެކެވެމިއީ 
   މަޤާމަށް މި އެލަވަންސް ނުދެވޭނެއެވެ. 0ސީ.އެސް  މި އޮނިގަނޑުގެ ންސައްތައެވެ.އި 15. މި އެލަވަންސްގެ ިމންވަރަކީ މި އޮނިގަނޑުގައިވާ މަޤާމުތަކުގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ ދަށުންނެވެ



  0720އޮކްޓޯބަރު  20

އިމިގްރޭަޝން އޮފިަސރުްނގެ ަވީޒފާ އޮނިގަނޑު                                                         ސަފްޙާ 10
 

 މުސާރަ  ކު ހިމެނޭ މަގާމުތަ  ޖޮބް ފެމިލީގެ  ރެކްޓަރސް ޑި  އިމިގްރޭޝަން 
 ސަރވިސް އެލަވަންސް  އަސާސީ މުސާރަ  ގްރޭޑް ރޭންކް/ މަގާމް ނަން 

 CS13 14,180 0,133 އިމިގްރޭޝަން  އޮފް  ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް 

 އެއަރޕޯޓްސް މާލެ 

 ޗީފް ޕްރިންސިޕަލް އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ

CS10-3 12,060 73 503 

CS10-2 11,730 73 503 

CS10-1 11,410 73 503 

 

ފަންތީގެ މަޤާމުތަކުގެ ތެރެިއން ސްޕްރިޓެންޑެންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަންގެ މަޤާމަކީ އެ މަޤާމުތަކުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުގެ ގޮތުްނ  ޑިރެކްޓަރސްއިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުންގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ 
އަދި މީގެ އިތުރުން އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުންގެ  ފަރާތްތަކެވެ.ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރަންޖެހޭ އަދި ޤައުމީ ސަލާމަތާއިގުޅިފައިވާ މުޙިއްމު ޒިންމާއެއް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ނަންގަވާ 

މަޤާމުތަކަކީ، ގޮތުން އިމިގްރޭޝަން ޑިރެކްޓަރސް ގްރޫޕުގައި ހިމެނޭ ޔާރުކަންމަތީ ތިބެންޖެހޭ ބައެކެވެ. މިތު އަދާކުރުމުގައި އަބަދުމެ ހުށިމަސައްކަތްތައް ރޭވުމާއި، ހިންގުންތެރިކަމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަ
ވަނަ  5ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  12)ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫުނ( ގެ  0778/0އެންެމ އިސްފަންތީގެ މަޤާމުތައްކަމަށް ވުމާއެކު، އެ މުވައްޒަފުންނަކީ ޤާނޫނު ނަްނބަރު  އިމިގްރޭޝަން ހިންގުމުގެ

ހިމެނޭ މަޤާމުތަކުގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އިތުރުގަޑީގެ  ގައި ގްރޫޕު ޑިރެކްޓަރސްނަންބަރުން ބާރުިލބިގެން މަސައްކަތްކުރާ ގަޑިން އިސްތިސްނާވާ މުވައްޒަފުންނެވެ. އިމިގްރޭޝަން 
 ފައިސާއާއި ބަންދުދުވަހުގެ ފައިސާ ނުހިމެނޭނެއެވެ. 
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 އިމިގްރޭޝަން ޕްރޮފެޝަނަލްސް ގްރޫޕް ގައި ހިމެނޭ މަޤާމުތަކުގެ މުސާރަ 
 ސަރވިސް އެލަވަންސް  އަސާސީ މުސާރަ  ގްރޭޑް ރޭންކް/ މަގާމް ނަން 

 އެއަރޕޯޓްސް މާލެ

 ޕްރިންސިޕަލް އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ

CS9-3 11,390 73 503 

CS9-2 11,070 73 503 

CS9-1 10,740 73 503 

 ޗީފް އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ

CS8-3 10,730 73 503 

CS8-2 10,400 73 503 

CS8-1 10,080 73 503 

 ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ

CS7-3 10,070 73 503 

CS7-2 9,740 73 503 

CS7-1 9,420 73 503 

 ސީނިޔަރ އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ

CS6-3 9,400 73 503 

CS6-2 9,080 73 503 

CS6-1 8,750 73 503 

 އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ

CS5-3 8,740 73 503 

CS5-2 8,410 73 503 

CS5-1 8,090 73 503 
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 މުސާރަ  ގްރުޕް ގައި ހިމެނޭ  މަޤާމުތަކުގެ  ޕްރޮފެޝަނަލްސް އެސޯސިއޭޓް  އިމިގްރޭޝަން 
 ސަރވިސް އެލަވަންސް  އަސާސީ މުސާރަ  ގްރޭޑް ރޭންކް/ މަގާމް ނަން 

 އެއަރޕޯޓްސް މާލެ

 ޑެޕިއުޓީ އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ

CS4-3 8,080 73 503 

CS4-2 7,820 73 503 

CS4-1 7,560 73 503 

 އޮފިސަރއެސިސްޓެންޓް އިމިގްރޭޝަން 

CS3-3 7,550 73 503 

CS3-2 7,290 73 503 

CS3-1 7,030 73 503 

 CS2 6,500 5133 އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ ޓްރެއިނީ 
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 ތު ރު އޮފިސަރުންގެ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަ  އިމިގްރޭޝަން 
 މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުތާއި ޝަރުތުތައް ބަހާލެވިފައިވާ ގޮތުގެ ަތފްޞީލް ތިރީގައިވާ ތާވަލްގައި ެއވަނީއެވެ. 

 ހިމެނޭ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުތު  ޖޮބް ފެމިލީގެޑިރެކްޓަރސް  އިމިގްރޭޝަން 

 އަސާސީ ޝަރުތު  ރޭންކް  ކްލެސިފިކޭޝަން  މަގާމް ނަން 
 

ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް 
 އިމިގްރޭޝަން 

އިމިގްރޭޝަން ޑިރެކްޓަރސް، 
މެނޭޖަރސް އެންޑް ސީނިޔަރ 

 އޮފިޝަލްސް
CS13 

ގްރޭޑެއްގައި ތީ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަ 2-27އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުންގެ އޮނިގަނޑުގެ ސީ.އެސް 
 އަހަރު މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން. 2މަދުވެގެން 

ޗީފް ޕްރިންސިޕަލް 
 އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ

އިމިގްރޭޝަން ޑިރެކްޓަރސް، 
މެނޭޖަރސް އެންޑް ސީނިޔަރ 

 އޮފިޝަލްސް

CS10-3 

އަހަރު  0ގްރޭޑުގައި މަދުވެގެން  0-27އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުންގެ އޮނިގަނޑުގެ، ސީ.އެސް 
ިއން  85އަހަރު % 0މަސައްކަތްކޮށް، މަސައްކަތުގެ ެފންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިިދވިދިގެން 

 .ހޯދާފައިވުންމަތިން މާކްސް 

CS10-2 

އަހަރު  0ގްރޭޑުގައި މަދުވެގެން  2-27އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުންގެ އޮނިގަނޑުގެ، ސީ.އެސް 
ިއން  85އަހަރު % 0މަސައްކަތްކޮށް، މަސައްކަތުގެ ެފންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިިދވިދިގެން 

 މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން.

CS10-1 

އްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ދިވެހިރާ އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުންއިމިގްރޭޝަން 
ގެ ސަނަދެއް ޙާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުންގެ  0އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 
 2މަޤާމެއްގައި މަދުވެެގން އެއަށްވުެރ މަތީ މި އޮނިަގނޑުގެ ވަތަ ނު  2-0އޮނިގަނޑުގެ ސީ.އެސް 

  .ރުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުންއަހަ
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 ނުވަތަ،

އްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާ އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާއަށް
ގެ ސަނަދެއް ޙާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، އިމިގްރޭޝަން  8ނުވަތަ  0އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 

މަޤާމެއްގައި އެއަށްވުރެ މަތީ މި އޮނިަގނޑުގެ ވަތަ ނު 2-0  އޮފިސަރުންގެ އޮނިގަނޑުގެ ސީ.އެސް
 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން  6މަދުވެގެން 

 ނުވަތަ، 

 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިުވން  6ރޭންކުގައި  0ގްރޭޑުގައި ހުރެ ސީ.އެސް  1-0ސީ.އެސް 
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ކުގެ އަސާސީ ޝަރުތު މަގާމުތަ  އިމިގްރޭޝަން ޕްރޮފެޝަނަލްސް ގްރޫޕް ގައި ހިމެނޭ   

 އަސާސީ ޝަރުތު  ރޭންކް  ކްލެސިފިކޭޝަން  މަގާމް ނަން 
ޕްރިންސިޕަލް އިމިގްރޭޝަން 

 އޮފިސަރ
އަހަރު  0ގްރޭޑުގައި މަދުވެގެން  0-9އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުންގެ އޮނިގަނޑުގެ، ސީ.އެސް  CS9-3 އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ

އިން މަތިން  85އަހަރު % 0ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން މަސައްކަތްކޮށް، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު 
 މާކްސް ހޯދާފައިވުން.

CS9-2 

އަހަރު  0ގްރޭޑުގައި މަދުވެގެން  1-9އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުންގެ އޮނިގަނޑުގެ، ސީ.އެސް 
އިން މަތިން  85އަހަރު % 0މަސައްކަތްކޮށް، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން 

 މާކްސް ހޯދާފައިވުން.

CS9-1 

އްޖޭގެ ޤައުމީ ަސނަދުތަކުގެ ބޭުނންވާ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާ އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާއަށް
ގެ ސަނަދެއް ޙާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުންގެ  8ނުވަަތ  0އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 

 20އެއަްށވުރެ މަތީ މަޤާމެއްގައި މަދުވެގެން  މި އޮނިގަނޑުގެ ،ނުވަތަ 2-5އޮނިގަނޑުގެ ސީ.އެސް 
 ން.އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވު

 ނުވަތަ،

 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިުވން  6ރޭންކުގައި  8ގްރޭޑުގައި ހުރެ ސީ.އެސް  1-8 ސީ.އެސް
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 އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ ޗީފް އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ

CS8-3 

އަހަރު  0ގްރޭޑުގައި މަދުވެގެން  0-8އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުންގެ އޮނިގަނޑުގެ، ސީ.އެސް 
އިން މަތިން  85އަހަރު % 0ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން  މަސައްކަތްކޮށް، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު

 މާކްސް ހޯދާފައިވުން.

CS8-2 

އަހަރު  0ގްރޭޑުގައި މަދުވެގެން  1-8އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުންގެ އޮނިގަނޑުގެ، ސީ.އެސް 
އިން މަތިން  85އަހަރު % 0މަސައްކަތްކޮށް، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން 

 މާކްސް ހޯދާފައިވުން.

CS8-1 

އްޖޭގެ ޤައުމީ ަސނަދުތަކުގެ ބޭުނންވާ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާ އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާއަށް
ގެ ސަނަދެއް ޙާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުންގެ  8ނުވަަތ  0އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 

އަހަރުގެ  6މަތީ މަޤާމެއްގައި މަދުވެގެން  މި އޮނިގަނޑުގެ އެއަށްވުރެނުވަތަ  2-5އޮނިގަނޑުގެ ސީ.އެސް 
 ން.ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވު 

 ނުވަތަ،

 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިުވން  6ރޭންކުގައި  0ގްރޭޑުގައި ހުރެ ސީ.އެސް  1-0ސީ.އެސް 

ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އިމިގްރޭޝަން 
 އޮފިސަރ

 އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ

CS7-3 

އަހަރު  0ގްރޭޑުގައި މަދުވެގެން  0-7އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުންގެ އޮނިގަނޑުގެ، ސީ.އެސް 
އިން މަތިން  85އަހަރު % 0ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން މަސައްކަތްކޮށް، މަސައްކަތުގެ 

 މާކްސް ހޯދާފައިވުން.

CS7-2 

އަހަރު  0ގްރޭޑުގައި މަދުވެގެން  1-7އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުންގެ އޮނިގަނޑުގެ، ސީ.އެސް 
އިން މަތިން  85އަހަރު % 0މަސައްކަތްކޮށް، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން 

 މާކްސް ހޯދާފައިވުން.
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CS7-1 

އްޖޭގެ ޤައުމީ ަސނަދުތަކުގެ ބޭުނންވާ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާ މިގްރޭޝަން އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާއަށްއި
މާއެކު، އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ ބޭސިކް ގެ ސަނަދެއް ޙާސިލްކޮށްފައިވު 8ނުވަތަ  0އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 

 ޓްރެއިނިންގ ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.

 

ރ އިމިގްރޭޝަން އަ ސީނި 
 އޮފިސަރ

 

 އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ
 

CS6-3  ްއަހަރު  0މަދުވެގެން ގްރޭޑުގައި  0-6އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުންގެ އޮނިގަނޑުގެ، ސީ.އެސ
އިން މަތިން  85އަހަރު % 0މަސައްކަތްކޮށް، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން 

 މާކްސް ހޯދާފައިވުން.

CS6-2 

އަހަރު  0ގްރޭޑުގައި މަދުވެގެން  1-6އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުންގެ އޮނިގަނޑުގެ، ސީ.އެސް 
އިން މަތިން  85އަހަރު % 0މަސައްކަތްކޮށް، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން 

 މާކްސް ހޯދާފައިވުން.

CS6-1 

އްޖޭގެ ޤައުމީ ަސނަދުތަކުގެ ބޭުނންވާ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާ އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާއަށް
ގެ ސަނަދެއް ޙާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުންގެ  6ނުވަަތ  5އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 

އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ  6އޮނިގަނޑުގެ މަޤާމެއްގައި މަދުވެގެން 
 ބޭސިކް ޓްރެއިނިންގ ފުރިހަމަކޮްށފައިވުން.

 ނުވަތަ، 

 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިުވން  6ރޭންކުގައި  5ގްރޭޑުގައި ހުރެ ސީ.އެސް  1-5ސީ.އެސް 

 އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ
 

 އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ
 

CS5-3 

އަހަރު  0ގްރޭޑުގައި މަދުވެގެން  0-5އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުންގެ އޮނިގަނޑުގެ، ސީ.އެސް 
އިން މަތިން  85އަހަރު % 0މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން މަސައްކަތްކޮށް، 

 މާކްސް ހޯދާފައިވުން.
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CS5-2 

އަހަރު  0ގްރޭޑުގައި މަދުވެގެން  1-5އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުންގެ އޮނިގަނޑުގެ، ސީ.އެސް 
އިން މަތިން  85އަހަރު % 0މަސައްކަތްކޮށް، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން 

 މާކްސް ހޯދާފައިވުން.

CS5-1 

އްޖޭގެ ޤައުމީ ަސނަދުތަކުގެ ބޭުނންވާ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާ އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާއަށް
ގެ ސަނަދެއް ޙާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ ބޭސިކް  6ނުވަތަ  5އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 

 ޓްރެއިނިންގ ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.

 ނުވަތަ، 

 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިުވން  6ރޭންކުގައި  2ގްރޭޑުގައި ހުރެ ސީ.އެސް  1-2ސީ.އެސް 
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ކުގެ އަސާސީ ޝަރުތު މަގާމުތަ  ޕްރޮފެޝަނަލްސް ގްރޫޕް ގައި ހިމެނޭ އެސޯސިއެޓް އިމިގްރޭޝަން   

 އަސާސީ ޝަރުތު  ރޭންކް  ކްލެސިފިކޭޝަން  މަގާމް ނަން 

ޑެޕިއުޓީ އިމިގްރޭޝަން 
 އޮފިސަރ

 
އިމިގްރޭޝަން އެސިސްޓެންޓް 

 އޮފިސަރ
 

CS4-3 

އަހަރު  0ގްރޭޑުގައި މަދުވެގެން  0-2އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުންގެ އޮނިގަނޑުގެ، ސީ.އެސް 
އިން މަތިްނ  85އަހަރު % 0މަސައްކަތްކޮށް، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން 

 މާކްސް ހޯދާފައިވުން.

CS4-2 

އަހަރު  0ގްރޭޑުގައި މަދުވެގެން  1-2އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުންގެ އޮނިގަނޑުގެ، ސީ.އެސް 
އިން މަތިްނ  85އަހަރު % 0މަސައްކަތްކޮށް، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން 

 މާކްސް ހޯދާފައިވުން.

CS4-1 

' ގްރޭޑް 'ސީމާއްދާއިން ދަށްވެގެން  2'ސާނަވީ' ނުވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން 
ޑަރީ ސްކޫލް' ނުވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް' ސެޓްފިކެޓް އިވުމާއެކު، އޭގެ އިތުރުން 'ސެކަންލިބިފަ

އިމިގްރޭޝަން އޮިފސަރުންގެ  'ސީ' ފާސްލިބިަފއިވުމާއެކު، ދަށްވެގެން  އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މި މާއްާދއިން
ވުމާއެކު، އިމިގްރޭޝަން ޮއފިސަރ އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ިލިބފައި 6އޮނިގަނޑުގެ މަޤާމެއްގައި މަދުެވގެން 

  ބޭސިކް ޓްރެއިނިންގ ފުރިހަމަކޮްށފައިވުން.

 ނުވަތަ،

މާއްދާއިން ދަށްވެގެްނ 'އީ' ގްރޭޑް  0'މަތީ ސާނަވީ' ނުވަަތ އެއާ ެއއް ފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން 
ސްކޫލް' ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވުމާއެކު، އޭގެ އިތުރުން 'ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް' ނުވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ 

ވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު، އިމިގްރޭޝަން ޮއފިސަރ އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން ދަށް
 ބޭސިކް ޓްރެއިނިންގ ފުރިހަމަކޮްށފައިވުން.

 ނުވަތަ،
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 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން  6ރޭންކުގައި  1ގްރޭޑުގައި ހުރެ ސީ.އެސް  1-1ސީ.އެސް 

އެސިސްޓެންޓް އިމިގްރޭޝަން 
 އޮފިސަރ

 
އެސިސްޓެންޓް އިމިގްރޭޝަން 

 އޮފިސަރ
 

CS3-3 

އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް،  0ގްރޭޑުގައި މަދުވެގެން  0-1އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުންގެ އޮނިގަނޑުގެ، ސީ.އެސް 
 މާކްސް ހޯދާފައިވުން.އިން މަތިން  85އަހަރު % 0މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން 

CS3-2 
އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް،  0ގްރޭޑުގައި މަދުވެގެން  2-1އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުންގެ އޮނިގަނޑުގެ، ސީ.އެސް 
 އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން. 85އަހަރު % 0މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން 

CS3-1 
ބޭސިކް ރުތު ފުރިހަމަވެ، އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ ގެ ޝަ  2-0އޮފިސަރުންގެ އޮނިގަނޑުގެ ސީ.އެސް އިމިގްރޭޝަން 
 .ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން ޓްރެއިނިންގ

އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ 
 ޓްރެއިނީ 

 
އެސިސްޓެންޓް އިމިގްރޭޝަން 

 އޮފިސަރ
 

CS2 

މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު، އޭގެ  2'ސާނަވީ' ނުވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން 
އިތުރުން 'ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް' ނުވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް' ސެޓްފިކެޓް އިމްތިހާނުގައި 'ދިވެހި' މި 

 މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ފާސްލިބިފައިވުން. 

 އަހަރު ފުރިފައިނުވުން. 05އުމުރުން  މަޤާމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ސިފަތައް:

 އަދާކޮށް އުޅުމުގެ ޖިސްމާނީ، ނަފްސާނީ އަދި ސިއްޚީ ޤާބިލްކަން ލިބިފައިވުން  ޒީފާއިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރެއްގެ ވަ

މި މުއްދަތުގައި ބޭސިކް  މަސްދުވަހަށެވެ. 8މި މަޤާމުގައި ބެހެއްޓޭނީ ގިނަވެގެން މި މަޤާމަށް ހޮވާ މުވައްޒަފު  ނޯޓު:
ޝަރުތު ހަމަވާ  އާ ދެމެދުގެ 2-6އިން ސީ.އެސް  2-1ސީ.އެސް  ،ށްރިހަމަކޮށް ފާސްވާ ފަރާތްތަ ޓެރިއިނިންގ ފު 

ރާ ސަނަދަށްވުރެ މަތީ ގެ ރޭންކުގައި ބަޔާންކު 2-6ސީ.އެސް  ކުރިއެރުން ދެވޭނެއެވެ. ރޭންކެއްގެ ފުރަތަމަ ގްރޭޑަށް
ބޭސިކް ދި މި މުއްދަތުގައި . އަ ރުން ދެވޭނެއެވެގެ ރޭންކަށް ކުރިއެ 2-6ފަރާތްތަކަށްވެސް ސީ.އެސް  ސަނަދުވާ 

 ތައް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ. ފުރިހަމަ ނުވާ ފަރާތް ޓެރިއިނިންގ

ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަޢުލީީމ އޮނިގަނޑު މިއިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ ޓްރޭނީ މަގާމަށް ވުރެ މަތީ ރޭންކުތަކަގެ ތެރެއިން ރޭންކަކަށް  ނޯޓު:
 އެވެ.ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާނަމަ އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ ޓްރޭނީގެ މަގާމަށް ޝަރުޠު ހަމަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ
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 ކުރިއެރުން ދިނުމާއި ރޭންކް ބަދަލު ކުރުން އަދި ރޭންކު މުވައްޒަފުންގެ ގްރޭޑް 
 ތަޢާރަފް 

އެްއ ރޭންުކ ކުރިއެރުން ދިނުން، އަދި ގްރޭޑް ކުިރއެރުން ދިނުމަށާއި  ނަށްމުވައްޒަފުން ހިމެނޭ  އޮނިގަނޑުގައި މި   
 . ރޭންކުން އަނެއް ރޭންކަށް ބަދަުލކުރުމުގައި އަމަލުކުރާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ

 

 ގްރޭޑް ކުރިއެރުން ދިނުން 
 

ތަކުގެ ގްރޭޑްތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ މުވައްޒަފުންނަްށ ހިމެނޭ ރޭންކުމި އޮނިގަނޑުގައި  .0.2
 .ގްރޭޑް ކުރިއެރުން ދޭންވާނެއެވެކަނޑައަޅާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަިތން 

 
ފު އެވަގުުތ ހުރި ގްރޭޑެއްގައި މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ޝަރުޠު ހަމަކުރުމުގައި ބަލާނީ މުވައްޒަ .0.0

 .ސްތަކަށެވެލުމުގެ ނިޒާމުން ލިބިފައިވާ މާކްމަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެ
 

ބަދަލުކުރުން ކުރިއެރުން ދިނުމާއި ރޭންކް   

 
ކުރިއެރުން ކު މި އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ރޭންކުތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ރޭން .1.2

 ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންެނވެ.  ދެވޭނީ
 

އާ ދެމެދުގެ ރޭންކުތަކުގައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއެރުން ިދުނމުގައި،  2-6އިން ސީ.އެސް  0ސީ.އެސް  .1.2.2
އާ ދެމެދުގައި ހިމެނޭ ރޭންކުތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުޠު ހަމަވާ  2-6އާއި ސީ.އެސް  0ސީ.އެސް 

 .ޝަރުޠު ހަމަވާ ރޭންކުގެ ފުރަތަމަ ގްރޭޑަށް ކުރިއެރުން ދޭންވާނެއެވެ މުވައްޒަފުންނަށް 
 

 2-8ނުވަތަ  2-0ސީ.އެސް އިން ފެށިގެން ދަށް މަޤާމުތަކުގައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް  2-0ސީ.އެސް  .1.2.0
ގެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިއެރުން ދެވޭނީ އިާދރާގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި ހުސް މަގާމެްއ  2-0ނުވަތަ ސީ.އެސް 

ކުރިމަތިލައިގެން މެރިޓު އުޫޞލުންނެވެ.   އިޢުލާނަކަށް  ކުރެވޭ  އިދާރާގެ އެތެރޭގައި މަގާމަކަށް އެ އޮތުމާއެކު،
 .މިގޮތަށް ކުރިއެރުން ދެވޭނީ މުވައްޒަފު ޝަރުޠު ހަމަވާ ރޭންކުގެ ފުރަތަމަ ގްރޭޑަށެވެ

 
އާ ދެމެދުގެ ރޭންކުތަކުގައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ުކރިއެރުން  2-0ސީ.އެސް އިން  2-0ސީ.އެސް  .1.2.1

އާ ދެމެދުަގއި ހިމެނޭ ރޭންކުތަަކށް ކަނަޑއަޅާފައިވާ  2-0އާއި ސީ.އެސް  2-0ދިނުމުގައި، ސީ.އެސް 
 .ޝަރުޠު ހަމަވާ މުވައްޒަފުންނަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ ރޭންކުގެ ފުރަތަމަ ގްރޭޑަށް ކުރިއެރުން ދޭންވާނެއެވެ
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ހުސް މަގާމެއް  އޮފީހުެގ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައިސް ގްރޫޕުގެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިއެރުން ދެވޭނީ ޑިރެކްޓަރ .1.2.2
ކުރިމަތިލައިގެން މެރިޓު އުޫޞލުންނެވެ.   އިޢުލާނަކަށް  ކުރެވޭ  އިދާރާގެ އެތެރޭގައި މަގާމަކަށް އެ އޮތުމާއެކު،

 .ފުރަތަމަ ގްރޭޑަށެވެމިގޮތަށް ކުރިއެރުން ދެވޭނީ މުވައްޒަފު ޝަރުޠު ހަމަވާ ރޭންކުގެ 
 

އިޢުލާނަކަށް ކުރިމަތިލައިގެން މި އޮނިގަނޑުގެ މަގާމަކަށް މުވައްޒަފަކު ހަމަޖައްސާނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ  .1.0
 .އެވެކުގެ މަތިން ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތާއެގަވާއިދުގައިވާ ގޮތު

 
 ނެވެ.ދިވެިހ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮުތގެ މަތީން ކުރިއެރުން ދެވޭނީމިގޮތަށް  .1.1

 
 

 

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



  0720އޮކްޓޯބަރު  20

އިމިގްރޭަޝން އޮފިަސރުްނގެ ަވީޒފާ އޮނިގަނޑު                                                         ސަފްޙާ 23
 

 2ޖަދުވަލް 
 ކޮމިޝަންޑް ރޭންކްތައް 

   

 ސީނިޔަރ އެސިސްޓަންޓް ކޮންޓްރޯލަރ  އިމިގްރޭޝަން ޑެޕިއުޓީ ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް  ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލް އޮފް އިމިގްރޭޝަން 

   

 ޗީފް ޕްރިންސިޕަލް އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ ސުޕްރިންޓެންޑަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން  އެސިސްޓަންޓް ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަން 
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 އެހެނިހެން ރޭންކްތައް 

   

 ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރޗީފް  ޕްރިންސިޕަލް އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ
   

 ޑެޕިއުޓީ އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ ސީނިޔަރ އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ
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  އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ ޓްރޭނީ  ސިސްޓަންޓް އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރއެ

 


