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Job Family Standards for Aviation Security Officers of the Directorate of 
Aviation Security Administration (DASA)  

   ސެކިއުރިޓީ އޭވިއޭޝަން ގެ( ޑާސާ) އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޭވިއޭޝަން އޮފް ޑައިރެކްޓަރޭޓް
 އޮނިގަނޑު  ވަޒީފާގެ އޮފިސަރުންގެ

 ތަޢާރަފް:

ވަޒީފާގެ ރޭޓް އޮފް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން )ޑާސާ( ގެ ޑައިރެކްޓަމިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ މިއީ 
 އޮނިގަނޑު ނުވަތަ ޖޮބް ފެމިލީ ސްޓޭންޑަރޑްސް އެވެ.

ޑައިރެކްޓަރޭޓް އޮފް  އޮނިގަނޑެ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖައްާސނީ  އޮފިސަރުންގެ ސެކިއުރިޓީ  އޭވިއޭޝަންޑާސާގެ 
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން )ޑާސާ( ގެ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންގެ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން 

  ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލުގެ ތެރެއިންނެވެ.
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 ކްލެސިފިކޭޝަންސް  އޮފިސަރއުރިޓީ އޭވިއޭޝަން ސެކިޑާސާގެ 
 ބް ފެމިލީ ޝަން ސެކިއުރިޓީ ޑިރެކްޓަރސް، މެނޭޖަރސް، އެންޑް ސީނިއަރ އޮފިޝަލްސްޖޮއޭވިއޭޑާސާގެ 

 Classification/Family ކްލެސިފިކޭޝަން/ފެމިލީ  ސީއެސް ކޯޑް 
 DIRECTORS, MANAGERS AND ޑިރެކްޓަރސް، މެޭނޖަރސް، ެއންޑް ީސނިއަރ އޮފިޝަލްސް  1

SENIOR OFFICIALS 
 SPECIALISED SERVICES ަސރިވސަސް ިޑރެކްޓަރސް ެއންޑް މެޭނޖަރސް ސްޕްޝަލަިއޒްޑް  13

DIRECTORS 
AND MANAGERS 

 ޕްރޮޓެކްޓިވް ސަރިވސް އެްޑމިނިސްްޓޭރޓަރސް އެްނޑް ސީިނއަރ 135
 އޮފިަސރސް 

Protective Service Administrators and 
Senior Officials 

މެނޭަޖރސް އެންޑް އޭިވއޭޝަން ސެކިުއރިޓީ ޑިރެކްޓަރސް،  1352
 ސީނިައރ އޮފިޝަްލސް 

Aviation Security Directors and  
Managers, and Senior Officials 

 

 އޮފިސަރސް ވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޭޑާސާގެ 

ސީއެސް 
 ކޯޑް 

 Classification/Family ކްލެސިފިކޭޝަން/ފެމިލީ 

 PROTECTIVE SERVICES AND ޕްރޮޓެކްޓިވް ސަރިވސަސް ެއންޑް ޕާަސނަލް ކެއަރ ވޯަކރސް  5
PERSONEL CARE WORKERS 

 PROTECTIVE SERVICE WORKERS ޕްރޮޓެކްޓިވް ސަރިވސަސް ވޯކަރސް  52
 Protective Service Workers ޕްރޮޓެކްޓިވް ސަރިވސް ވޯކަރސް  521

  Aviation Security Officers އޭިވއޭޝަން ސެކިުއރިޓީ އޮފިަސރސް  5214
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 ކެރިޔަރ ޕާތުގައި ހިމެނޭ ތަމްރީނު  ގެ ޑާސާ 
 ތަމްރީނު  ދަރަޖަ  #
 ސެކިއުރިޓީ ބޭސިކް ޓްރޭނިންގ ކޯސް  އޭވިއޭޝަން .1  1ކެޓަގަރީ  1

 ކާރގޯ އެންޑް މެއިލް ސެކިއުރިޓީ ކޯސް .2
 ބޭސިކް އެއަރސައިޑް ސޭފްޓީ ކޯސް  .3
 (12ޑޭންޖަރަސް ގުޑްސް ރެގިއުލޭޝަން )ކެޓަގަރީ  .4

 ސެކިއުރިޓީ ސުޕަރވައިޒަރީ ކޯސް އޭވިއޭޝަން  .1  2ކެޓަގަރީ  2
 އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ މެނޭޖްމަންޓް ކޯސް  .2
 ކްރައިސިސް މެނޭޖްމަންޓް އިން އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޯސް  .3
 ނެޝަނަލް އިންސްޕެކްޓަރ ކޯސް  .4
 އޯޑިޓިންގ ޓެކްނިކަލް ޓްރޭނިންގ / ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް ވޯކްޝޮޕް  .5
 އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ކޯސް / ވޯކްޝޮޕް  .6
 ސެކިއުރިޓީ އެކްސަސައިޒް ކޯސް / ވޯކްޝޮޕް  .7
 ޕްރޮގްރާމްޑި ވެލޮޕްމަންޓް ކޯސް / ވޯކްޝޮޕް  .8
 ސެޓިފިކޭޝަން ސިސްޓަމް ކޯސް / ވޯކްޝޮޕް  .9

 އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ކޯސް .10
 އިންސްޓްރަކްޓަރ ކޯސް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ  .11
 ބޭސިކް އިޓެލިޖެންސް ކޯސް  .12

 
 
 

 

ތައް މި އޮނިގަނޑުގެ އެއް ރޭންކުން އަނެއް ރޭންކަށް ބަދަލުކުރެވޭނީ، މި އޮނިގަނޑުގެ ރޭންކުތަކުގެ ޝަރުތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަމްރީނު

ފުރިހަމަކުރުމުންނެވެ. 
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 ގޮތް ތަކާއި މަސައްކަތު ދަރަޖަތަކަށް ބެހިފައިވާ ރޭންކް  އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާތަކުގެ  ޑާސާގެ 

 
 މަޤާމު އުފެއްދުމުގެ ބޭނުން  މަސައްކަތު ދަރަޖަ  ރޭންކް  ޖޭއެސްޕީ  މަގާމް ނަން 

 –ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް 
  އެވްސެކް 

6065 CS18 ްމެނޭީޖރިއަލ   

 ކީ:އަ ެއވްެސކް –ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ެޖނެރަލް 
  ާާސެގ މިިނސްޓަރ ުނވަތަ މިނިސްަޓރ ހަަމޖަްއސަވާ ަފރާތަކަށް ޑާ  ގެ އެްނމެހާ ކަންަކުމގައިޑާސ

ކަތް ކުާރ ގޮުތގައި ަމަސއްުމވަްއޒަފެްއގެ  ައރލަފާ އަުރާވ އެންމެ ީސނި ުގޅޭގޮުތން މަަސއްކަތްތަކާ
 މުަވއްޒަފު،

 ާުމވަްއޒަފުސް މަސައްކަްތތައް ާރވާ ހިންގާ ެއންމެ އި ްނދުވަހަށް ކުރަްނޖެހޭ އެންެމހާުދވަހު އިން ޑާސ. 
 

   މެނޭީޖރިއަލް CS16 5060  އެވްސެކް  –ޑިރެކްޓަރ

 ކީ:އަ އެްވސެކް –ރެކްޓަރ ޑި
 .ްޑާސާގެ ސެކްޝަން ތަުކގެ ހެޑުްނގެ ަމސްއޫިލއްޔަތު ައދާކުރުނ 
 ެނެތް ހާަލތުގައި އޭާނގެ މަްސއޫލިއްޔަުތތައް ައދާުކރުން. ޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ެޖނެރަލްޑ 
  ެިޕުއޓީގެ ގޮުތގައި ަމސައްަކތް ކުރުން. ޑެގެ ޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެެނރަލްޑ 

 

 އެވްސެކް  –ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ 

4080 CS14-3 

   މެނޭީޖރިއަލް

 ކީ:އަެއްވސެކް -ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ 
 .ްޑާސާގެ ސެކްޝަން ތަުކގެ ހެޑުްނގެ ަމސްއޫިލއްޔަތު ައދާކުރުނ 
 ްއިްނސްޕެކްޓަެރއްގެ ގޮތުަގއި މަަސއްކަތް ކުރުން.  ނެޝަނަލ  
  .ްއޯޑިޓް ޓީމް ތަކުގެ ހެޑުން ގޮތުަގއި ަމސައްކަތްުކރުނ 

 

3827 CS14-2 

3605 CS14-1 

 އެވްސެކް  –ސީނިއަރ އިންސްޕެކްޓަރ

3150 CS12-3 

   މެނޭީޖރިއަލް

 ކީ:އަ  ެއްވސެކް –ސީނިައރ އިްނސްޕެކްޓަރ
 .ްޑާސާގެ ޔުނިޓް ތަުކގެ ހެޑުްނގެ މަްސޫއލިއްޔަތު އަދާުކރުނ 
 ްއިްނސްޕެކްޓަެރއްގެ ގޮތުަގއި މަަސއްކަތް ކުރުން.   ނެޝަނަލ 
  .ްއޯޑިޓް ޓީމް ތަކުގެ ހެޑުން ގޮތުަގއި ަމސައްކަތްުކރުނ 

2952 CS12-2 

2755 CS12-1 
 އެވްސެކް  –އިންސްޕެކްޓަރ 

2350 CS10-3 ްސަޕޯޓ 
 އެްވސެކް އަކީ: –އިންސްޕެކްަޓރ 

   .ްނެޝަނަލް އިްނސްޕެކްޓަެރއްގެ ގޮތުަގއި މަަސއްކަތް ކުރުނ  
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2227 CS10-2  

  ެސެޓިފިކޭޝަން ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް ޔުނިޓް، ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ އެންޑް ެރިގއުލޭޝަން ުޔނިޓް،ޑާސާގ 
 އެންޑް ސަޕޯޓް ަސރވިސް ޔުނިޓް ައދި ސަޕޯޓް ސަރވިސް ޔުނިްޓގެ މަަސއްކަްތ ކުރުން. 

 ްލަތުަގއި ހާއޯޑިޓް ޓީމް ތަކުަގއި ުނހިމެނޭ  އިންސްޕެކްަޓރސީިނައރ  އަދި އިންސްޕެކްޓަރ  ޗީފ
 އޯޑިޓް ޓީމް ހެޑް ކުރުން. 

 
 2105 CS10-1   
     

 

ސީނިއަރ ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް އޮފިސަރ 
  އެވްސެކް  –

2100 CS9-3 

 ސަޕޯޓް 

 އަކީ:އެވްސެކް  –ސީނިައރ ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް އޮފިސަރ 
 .ްނެޝަނަލް އިްނސްޕެކްޓަެރއްގެ ގޮތުަގއި މަަސއްކަތް ކުރުނ 
 .ްޑާސާގެ ޔުނިޓް ތަުކގައި ަމސައްަކތްކުުރނ 

 
1977 CS9-2 

1855 CS9-1 

 –ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް އޮފިސަރ 
  އެވްސެކް 

1600 CS8-3 

 ސަޕޯޓް

 ކީ:އެްވެސކް އަ –ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް އޮފިސަރ 
  .ްނެޝަނަލް އިްނސްޕެކްޓަެރއްގެ ގޮތުަގއި މަަސއްކަތް ކުރުނ 
 ީކުރުން.ކޮންޓްރޯލް ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތް  ކޮލިޓ 
 .ްޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ެއންޑް ނޭޝަނަލް ޮޑކިއުމެންޓޭަޝން ޔުނިޓްގެ ަމސައްކަތްަތްއ ކުރުނ 
  ްއިމްޕްލިެމންޓޭޝަން ސަޕޯޓް ޔުނިޓް ަގިއ މަސައްކަތް ކުުރނ 
  .ްސެޓިފިކޭޝަން އެްނޑް ސަޕޯޓް ސަރިވސް ޔުނިޓްަގއި މަަސއްކަތް ކުރުނ 

1477 CS8-2 

1355 CS8-1 

އެސިސްޓަންޓް ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް 
  އެވްސެކް  –އޮފިސަރ 

1350 CS6-3 

 ސަޕޯޓް

 އަކީ: ެއވްސެކް  –އެިސސްޓަންޓް ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް އޮފިސަރ
  ާުކރުާމއި  ތައްޓެކްނިކަްލ މަަސއްކަތްމި ަމޤާުމގެ ަމސްޢޫލިއްޔަތަީކެވސް ުޖމްލަކޮށް ަޙވާލުކުެރވިފަިއވ 

ުދވަުހްނ އިުތރުން  އަދި މީގެަމސައްކަތް ުކރުެމވެ.  ްއގޮްތވާގޮުތެގމަތިންއެސް.އޯ.ޕީ ތަކާއި އުޞޫލްތަާކއި އެ 
 އް ކުުރން.ކުރަންެޖހޭ މަަސއްކަތްތަ ދުވަަހށް 

1277 CS6-2 

1105 CS6-1 
     

shahuza
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 ވަޒީފާތަކުގެ މުސާރަ  އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންގެ  ޑާސާގެ 
ންގެ މުސާރައިގެ އެކުލަވާލުމުގައި ރިޢާޔަތްޮކށްފައިވާނީ އޭވިއޭޝަްނ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ މުސާރަ އޮނިަގނޑުމި އޮނިގަނޑުގެ 

  އޮނިގަނޑަށެވެ.

އެއީ  ކެވެ.ބައެ 3ކަނޑައެޅޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކާއެކު ޖުމްލަ މި އޮނިގަނޑުގެ މުސާރަ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭނީ މަޤާމަށް 
 އަދި ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސްއެވެ.، ސަރވިސް އެލަވަންސް ސާރަ،އަސާސީ މު

 ބައިތަކުގެ ތަފްޞީލް  ގެ އި މުސާރަ 

 އަސާސީ މުސާރަ 
ދަން )ސްކޯޕް( މަގާމުގެ ޒިންމާއަށް ކަނޑައެޅޭ މުސާރައެވެ. މި މުސާރައަކީ މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ ބުރައަސާސީ މުސާރައަކީ 

ންޝަނަށް ގުނޭ ހިސާބުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޔަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ކަނޑައެޅޭ މުސާރައެކެވެ. އަސާސީ މުސާރައަކީ ޕެ
 ކީ އެ މަޤާމަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަސާސީ މުސާރައެވެ.މުސާރައެވެ. މަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ "މުސާރަ" އަ 

 ސަރވިސް އެލަވަންސް 
ށް ބާރު އެޅުމަށް ދެވޭ ތަށް ާހޒިރުވުމަބަސްވާ ހުރިހާ ދުވަހަކު މަސައްކަސަރވިސް އެލަވަންސަކީ މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރަން އެއް

ތުން މަސައްކަތުގެ އިނާޔަތެކެވެ. މި އިނާޔަތަކީ އެކި ޕްރޮފެޝަންތަކަށާއި އެ ޕްރޮފެޝަނެއްގެ ނުވަތަ ސްޕެޝަލައިޒޭޝަނެއްގެ ގޮ
ޔަތް ހިސާބުކުރެވެނީ ސިވިްލ ނާބުރަދަނަށް އަްނނަ ަތފާތަށް ރިޢާަޔތް ކުރެވިގެން އެކި ގިްނތިތަކަށް ތަފާތުކޮށްދެވޭ ިއނާޔަތެކެވެ. މި އި 

ކަލް( ބަހާލެވިގެންނެވެ. ދަރަޖައަކަށް )ދަށް، މެދު، މަތި އަދި ކްރިޓި 4ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގިންތިތަކެއްގެ މަސައްކަތް 
 އިގަ އްޒަފުންނަށްދޭ އެލަވަންސްތައް"މުވަ ސިވިލް ސަރވިސް"މި އެލަވަންސްދެވޭ ގޮތާއި އެލަވަންސްގެ ތަފްޞީލް 

 އެކުލެވިފައިވާނެއެވެ.

 ދަރަޖައެއްގައެވެ. އެއީ؛ 2ސަރވިސް އެލަވަންސް ހިމެނެނީ  އޮފިސަރުންގެއޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ  ޑާސާގެ

 30ގެ ރޭޓުން ރުފިޔާ 170ގެ މަގާމަށް ދުވާލަކަށް  އެވްސެކް  –ޑިރެކްޓަރ އަދި އެވްސެކް  –ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް . 1
 ރުފިޔާ. 5100ދުވަހަށް 

ގާމްތަކަށް މައެވްސެކް  –ޗީފް އިންސްޕެްކޓަރ ން  އިން ފެށިގެ އެވްސެކް –އެސިސްޓަންޓް ކޮލިޓީ ކޮްނޓްރޯލް އޮފިސަރ  .2
 ރުފިޔާ. 3000ދުވަހަށް  30ރުފިޔާގެ ރޭޓުން  100ދުވާލަކަށް 

 ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް 
އި ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސަކީ މަޤާމުގައި ކުރާ މަސައްކަތުގެ ބާވަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން އަދި މުވައްޒަފެއްގެ ކިބައިން ލިބޭ ޚިދުމަތާ

ގުޅުވައިގެން ދެވޭ އެލަވަންސެކެވެ. މި އެލަވަންސް ދެވޭ މަޤްޞަދު ތަކުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރަން އެއްބަސްވެފައިވާ 
ހާ ދުވަހަކު މަސައްކަތަށް ހާޒިރުވުމަށް ބާރު އެޅުންވެސް ހިމެނެއެވެ. މި އެލަވަންސް ދެވޭނީ ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގައި މަސައްކަތް ހުރި

shahuza
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ނިންމާލާފައި މަސައްކަތް ވަގުތުްނ ހުއްޓާލުމަށްފަހު ދިއުމަށް ހުަރސް އެޅޭ ބާވަތުގެ )މިސާލު: ޑިއުޓީ ބަދަލުވާން ނަގާ ވަުގތާއި، 
ކެނޑުނަ ނުދިނުމަްށ މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލާ ކުރިއަްށ ގެންދަންޖެހޭ ފަދަ ހާލަތްތައް މެދުވެރިވުން( މަސްއޫލިޔަތުތަްއ ޚިދުމަތް މެދު

 އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން އަދި މަސައްކަތުގެ ބާވަތުން އެެހން ަވޒީފާއެއް އަދާކުރުމަށް ފުރުޞަތު
ސައްކަތް ބަްއޓަންވެފައިވާ ވަޒީފާތަކުގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ އެލަަވންސެކެވެ. އެގޮތުން ސްޕެޝަލް ނުލިބޭނެ ަފދައިން މަ

ޑިއުޓީ އެލަވަންސް ދެވެނީ މަސައްކަތުގެ ގަޑީގެ އިތުރުން ޢާއްމުކޮށް ހިނގާނެ ނުަވތަ ހިނގާާފނެ ވަގުތަށާއި، ޑިއުޓީ އުޞޫލުްނ 
ފާގައި ދެމި ތިބުމަށް ބާރު އެޅުމަށާއި އަދި ޤައުމީ ސަލާމަތީ ކަންތައްތަކުގައި އެ މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ވަޒީ 

 އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

 ކަމުގައި ބަލާ ނެ އިތުރު ވަގުތުސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސްގެ ތެރޭގައި އާއްމުކޮށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ނުވަތަ ޖެހިދާ
ލަވަންސް ދެވޭ ގަޑިއިރެވެ. އެގޮތުން ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެ 2ހިމަނާފައިވާނީ ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގައި ދުވާލަކަށް 

 މަސައްކަތުގެ ތުރު ގަޑީގެއިމުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ހަމަޖައްސާނީ ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގައި އަދާކޮށްފައިވާ 
ސްތަކުގައި ކުރުވާ ބާކީ އޮތް ވަގުތަށެވެ. ރަސްމީ ބަންދު ދުވަ ފަހުގަޑިއިރު އުނިކުރުމަށް 44ޖުމްލަ އިތުރު ގަޑީގެ ތެރެއިން 

މަޖައްސާނީ ވަޒީފާއާ ހަމަސައްކަތް އަދި މުވައްޒަފުގެ ރަސްމީ އޮފް ޑިއުޓީ ދުވަހެއްގައި ކުރުވާ މަސައްކަތުގެ އިތުރުގަޑީ ފައިސާ 
 6 ދިގުމިނަކީ ގެރަމަޟާން މަހު ދަންފަޅީ، އަދި  ޤާނޫނާއި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ވަކީންނެވެ.ބެހޭ
އިސާ ހަމަޖައްސާނީ ޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް ދެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު ގަޑީގެ ފަގަޑިއިރު ކަމުގައި ވާނަމަ، ސް( ހައެއް)

ގަޑިއިރު  12އިން ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގައި އަދާކޮށްފައިވާ އިތުރު ގަޑީެގ މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އިތުރު ގަޑީގެ ތެރެ
 ބާކީ އޮތް ވަގުަތށެވެ. ފަހުއުނިކުރުމަށް

 ހާލަތު  ރެވޭނެ އުނި ނުކު އެލަވަންސް 
މި އެލަވަންސް އިން  ށްދުވަސްތަކަޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ޗުއްޓީއެއް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުތަކާއެއްގޮތަށް ނަގާ 

  އުންޏެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

 ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް އުނިކުރާނެ ހާލަތު 

 މުވައްޒަފު ވަޒީފާއަށް މަތިން ކުރިއަށް ޗުއްޓީއެއް ހަމަޖެއްސުމަކާއި ނުލައިދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދުގައި ވާ ގޮތުގެ 
 ހާޒިރު ނުވާ ދުވަހަކަށް މި އެލަވަންސުން ޖެހޭއަދަދު އުނިކުރެވޭނެއެވެ.

 މަސައްކަތު ގަޑި 
ވިއޭޝަން . އަދި، އޭ)އަށެއް( ގަޑިއިރެވެ 8އޮފިސަރުންގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ ދުވާލަކު  އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީޑާސާގެ 

)އަށެއް( ގަޑިއިރެވެ.  8ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑްގެ ޚިދުމަތުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގެ ދިގުމިނަކީ ދަންފަޅީގެ އުސޫލުން ދުވާލަކު 
ހުގެ ދަންފަޅީގެ ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން، ރަމަޟާން މަ އިވާނޭެހން ދަންފަޅިނަމަވެސް ރަމަޟާން މަހުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ލު

 ގަޑިއިރު ކަމުގައި ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ.( ހައެއް) 6ދިގުމިނަކީ 
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 އިތުރުގަޑި އާއި ބަންދު ދުވަހުގެ ފައިސާ 
މަގާމުތައް ފިޔަވައި އެހެން މަގާމުތަކުގެ ރެއިން މަސައްކަތު ވަގުތުން އިސްތިސްނާވާ ތެ އޮފިސަރުންގެއޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ޑާސާގެ 

މަސައްކަތް ރާވާލެވިފައިވާ ގޮތުްނ އެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފަިއވާ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގެ އިތުރަށް ސުޕަވައިޒަރުގެ ހުއްދަ 
ލިބިދެވޭނެއެވެ. އަދި ރަސްމީ  އިސާ  ފަ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އިތުރުގަޑީ ލިބިގެން މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ

 އްކަތްކުރުމުން ބަންދު ދުވަހެއްގައި މަސައްކަތްކުރާނަމަ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސަ
 ބަންދު ދުވަހުގެ ފައިސާ ލިބިދެވޭނެެއވެ. ފައިސާއާއި ދެވޭ އިތުރުގަޑީ

 ށި އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް އޮފިސަރުންގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑުގައިގައި އަމަލުކުރަން ފެ 2013ޖެނުއަރީ  1
އޭވިއޭޝަން  ގަޑިއިރުގެ މަސައްކަތަށެވެ. ވުމާއެކު، (އަށެއް) 8ދުވާަލކު ، މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ހިސާބުކޮށްފައި ވާނީ

، ކުރަންޖެހި ގަޑިއިރަށްވުރެ ިއތުރަށް މަސައްކަތް (އަށެއް) 8ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް އޮފިސަރުން އިތުރުގަޑި ހިސާބުކުރާނީ ދުވާަލކު 

ވާނަމަ،  ގަޑިއިރު ކަމުގައި (ހައެއް ) 6ހުއްދަ ލިބިގެން މަސައްކަތްކުރި ވަގުތަށެވެ. އަދި ރަމަޟާންމަހު ދަންފަޅީގެ ދިގުމިނަކީ 
ހުއްދަ ލިބިގެން މަސައްކަތްކުރި  ،ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހި (ހައެއް) 6ރުގަޑި ހިސާބުކުރާނީ ދުވާލަކު އިތު

  އަދި ޑާސާގެ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންގެ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ޢަމަލުކުރާނީ މި މިންގަނޑުންނެވެ.  ވަގުތަށެވެ.
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 މުސާރަ  ގެ ކު އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ޑައިރެކްޓަރސް، މެނޭޖަރސް، އެންޑް ސީނިއަރ އޮފިޝަލްސްގައި ހިމެނޭ މަޤާމުތަ  ޑާސާގެ 

 އެލަވަންސް  ޑިއުޓީ ސްޕެޝަލް  ސަރވިސް އެލަވަންސް  މުސާރަ އަސާސީ  ރޭންކް ޖޭ.އެސް.ޕީ  މަގާމް ނަން
 35އަސާސީ މުސާރައިގެ % CS18 32,800.00 5,100.00 6065 އެވްސެކް  –ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް 

 35އަސާސީ މުސާރައިގެ % CS16 28,000.00 5,100.00 5060 އެވްސެކް  –ރެކްޓަރޑި 
 35އަސާސީ މުސާރައިގެ % CS14-3 23,370.00 3,000.00 4050 އެވްސެކް  –ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ 

3827 CS14-2 23,310.00 3,000.00 % ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ 
3605 CS14-1 21,270.00 3,000.00 % ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ 

 35އަސާސީ މުސާރައިގެ % CS12-3 19,120.00 3,000.00 3150 އެވްސެކް  –ސީނިއަރ އިންސްޕެކްޓަރ  
2952 CS12-2 18,190.00 3,000.00 % ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ 
2755 CS12-1 17,260.00 3,000.00 % ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ 

 އިސްތިސްނާވުން 
 ޑިރެކްޓަރސް، މެނޭޖަރސް އެންޑް ސީނިއަރ އޮފިޝަލްސް  ޑާސާގެ 

ތުަގއި ހޭދަކުރަންޖެހޭ އަދި ޤަުއީމ ތު މަސައްކަޑިރެކްޓަރސް، މެނޭޖަރސް އެންޑް ސީނިއަރ އޮފިޝަލްސް ފަންތީގެ މުވައްޒަފުންނަީކ އެ މުވައްޒަފުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ގޮތުން ގިނަވަގު  ޑާސާގެ
މި ގޮތުން ޑިރެކްޓަރސް، މެނޭޖަރސް ންގުމެވެ.  ހިވާމަސައްކަތްތައް ރާމުވައްޒަފުންގެ ށުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސަލާމަތާގުޅިފައިވާ މުޙިއްމު ޒިންމާއެއް ނަންގަވާ ފަރާތްތަކެކެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ދަ

 34ޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫުނ(ގެ )ވަ 2008/2ރު ކީ ޤާނޫނު ނަންބައެންޑް ސީނިއަރ އޮފިޝަލްސްގައި ހިމެނޭ މަޤާމުތަކަކީ، ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސްފަންތީގެ މަޤާމުތައް ކަމަށް ވުމާއެކު އެ މުވައްޒަފުންނަ 
ރ އޮފިޝަލްސްގައި ހިމެނޭ މަޤާމުތަކުގެ ަވނަ ަނމްބަރުން ބާރުިލބިގެން މަސައްކަްތކުރާ ގަޑިން އިސްތިސްނާވާ މުވައްޒަފުންނެވެ. ޑައިރެކްޓަރސް، މެޭނޖަރސް އެންޑް ސީނިއަ 5ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ 

 ވާނެއެވެ.ސާއާއި ބަންދު ދުވަހުގެ ފައިސާ ނުހިމެނޭނެެއވެ. އަދި އެ މުވައްޒަފުން ގަޑިޖެހުމުން އިސްތިސްނާމުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އިތުރުގަޑީގެ ފައި
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 އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރސް ގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ މަޤާމުތަކުގެ މުސާރަ ޑާސާގެ 

 އެލަވަންސް  ޑިއުޓީ ސްޕެޝަލް  ސަރވިސް އެލަވަންސް  މުސާރަ އަސާސީ  ރޭންކް ޖޭ.އެސް.ޕީ  މަގާމް ނަން
      

 35އަސާސީ މުސާރައިގެ % CS10-3 15,340.00 3,000.00 2350  އެވްސެކް  –އިންސްޕެކްޓަރ   
2227 CS10-2 14,760.00 3,000.00 % ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ 
2105 CS10-1 14,190.00 3,000.00 % ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ 

 

 –ސީނިއަރ ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް އޮފިސަރ 
  އެވްސެކް 

2100 CS9-3 14,160.00 3,000.00 % ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ 
1977 CS9-2 13,580.00 3,000.00 % ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ 
1855 CS9-1 13,010.00 3,000.00 % ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ 

 35މުސާރައިގެ %އަސާސީ  CS8-3 12,980.00 3,000.00 1600  އެވްސެކް  –ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް އޮފިސަރ 
1477 CS8-2 12,410.00 3,000.00 % ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ 
1355 CS8-1 11,830.00 3,000.00 % ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ 

 –އެސިސްޓަންޓް ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް އޮފިސަރ 
  އެވްސެކް 

1350 CS6-3 10,620.00 3,000.00 % ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ 
1277 CS6-2 10,040.00 3,000.00 % ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ 
1105 CS6-1 9,470.00 3,000.00 % ެ35އަސާސީ މުސާރައިގ 
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  ޤާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުތު މަ  އޮފިސަރުންގެ  ސެކިއުރިޓީ  އޭވިއޭޝަން  ގެ ޑާސާ 

 ން ސެކިއުރިޓީ ޑިރެކްޓަރސް، މެނޭޖަރސް، އެންޑް ސީނިއަރ އޮފިޝަލްސް އޭވިއޭޝަ  ޑާސާގެ 

 އަސާސީ ޝަރުތު  ރޭންކް  ކްލެސިފިކޭޝަން  މަގާމް ނަން 
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް 

  އެވްސެކް  –
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ 

 ޑިރެކްޓަރސް،
މެނޭޖަރސް، އެންޑް ސީނިއަރ 

 އޮފިޝަލްސް 

CS18 ް9 ލެވެލް ނޑުގެއޮނިގަ ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ގެ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނުވަތަ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ  އޭވިއޭޝަނ 
 އޮނިގަނޑުގެ ވަޒީފާގެ މި އޮނިގަނޑު ނުވަތަ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންގެ ،ވުމާއިއެކު ޙާސިލްކޮށްފައި ސަނަދެއް ގެ

CS9  ިކެރިއަރ ޕާތުގައިވާ  ޑާސާއަހަރުދުވަހުގެ ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު 10ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ މަގާމެއްގައ 
 ،ނުވަތަން. ވުތަމްރީނު ފުރިހަމަކޮށްފައި  6ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަމްރީންތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން އަށް  2ކެޓަގަރީ 

 
 

 7 ލެވެލް ނޑުގެއޮނިގަ ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ގެ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނުވަތަ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ  އޭވިއޭޝަން
 ވަޒީފާގެ  ސަރުންގެމި އޮނިގަނޑު ނުވަތަ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފި ،ވުމާއިއެކު ޙާސިލްކޮށްފައި ސަނަދެއްގެ  8ނުވަތަ 

ޑާސާ  ވުމާއެކުއަހަރުދުވަހުގެ ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ ލިބިފައި  14ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ މަގާމެއްގައި  CS9އޮނިގަނޑުގެ 
ން. ނު ފުރިހަމަކޮށްފައިވުތަމްރީ 6ތެރެއިން މަދުވެގެން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަމްރީންތަކުގެ އަށް  2ކެޓަގަރީ ކެރިއަރ ޕާތުގައިވާ 

 ،ނުވަތަ

 
 

ޑާސާ  ފައިވުމާއެކުމަސައްކަތްކޮށް  އަހަރު 6 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކުގައި މަދުވެގެން 14މި އޮނިގަނޑުގެ ސީ.އެސް 
 ން. ނު ފުރިހަމަކޮށްފައިވުތަމްރީ 6މަދުވެގެން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަމްރީންތަކުގެ ތެރެއިން އަށް  2ކެޓަގަރީ ކެރިއަރ ޕާތުގައިވާ 

  އެވްސެކް  –ޑިރެކްޓަރ 
 
 
 
 
 
 
 

އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ 
ޑިރެކްޓަރސް، މެނޭޖަރސް، އެންޑް 

 ސީނިއަރ އޮފިޝަލްސް 

CS16  

 9 ލެވެލް ގަނޑުގެއޮނި ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ގެ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނުވަތަ އޭވިއޭޝަން  ސެކިއުރިޓީ އޭވިއޭޝަން  
 އޮނިގަނޑުގެ ވަޒީފާގެ މި އޮނިގަނޑު ނުވަތަ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންގެ ،ވުމާއިއެކު ޙާސިލްކޮށްފައި ސަނަދެއް ގެ

CS9  ިކެރިއަރ ޕާތުގައިވާ  ޑާސާ އަހަރުދުވަހުގެ ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު 8ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ މަގާމެއްގައ
 ،ނުވަތަން. ވުތަމްރީނު ފުރިހަމަކޮށްފައި  6ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަމްރީންތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން އަށް  2ކެޓަގަރީ 

 
 7 ލެވެލް އޮނިގަނޑުގެ ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ގެ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނުވަތަ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ  އޭވިއޭޝަން

 ވަޒީފާގެ  މި އޮނިގަނޑު ނުވަތަ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންގެ ،ވުމާއިއެކު ޙާސިލްކޮށްފައި ސަނަދެއްގެ  8ނުވަތަ 

shahuza
Draft
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ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު  ގެ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންގެޓްރޭޝަންޑައިރެކްޓްރޭޓް އޮފް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިީޓ އެޑްމިނިސް  Page 12 of 16 

 

 
 

 

 ޕާތުގައިވާ އަހަރުދުވަހުގެ ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު  12ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ މަގާމެއްގައި  CS9އޮނިގަނޑުގެ 
ތަމްރީނު  6ތަމްރީންތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަށް  2ކެޓަގަރީ ޑާސާ ކެރިއަރ ޕާތުގައިވާ 

 ،ނުވަތަން. ފުރިހަމަކޮށްފައިވު
 

ޑާސާ  ފައިވުމާއެކުމަސައްކަތްކޮށް  އަހަރު 4 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކުގައި މަދުވެގެން 14މި އޮނިގަނޑުގެ ސީ.އެސް 
 ން. ނު ފުރިހަމަކޮށްފައިވުތަމްރީ 6ތެރެއިން މަދުވެގެން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަމްރީންތަކުގެ އަށް  2ކެޓަގަރީ ކެރިއަރ ޕާތުގައިވާ 

 –ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ 
  އެވްސެކް 

އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ 
ޖަރސް، އެންޑް ޑިރެކްޓަރސް، މެނޭ
 ސް ސީނިއަރ އޮފިޝަލް

CS14-3  ްއިން މަތިން  85% ވިދިވިދިގެން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް 2ގައި  2-14ސީއެސ
  ހޯދާފައިވުން. މާކްސް

CS14-2  ްއިން މަތިން  85% ވިދިވިދިގެން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް 2ގައި  1-14ސީއެސ
 ހޯދާފައިވުން. މާކްސް

CS14-1 ް9 ލެވެލް ނޑުގެއޮނިގަ ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ގެ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނުވަތަ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ  އޭވިއޭޝަނ 
 އޮނިގަނޑުގެ ވަޒީފާގެ މި އޮނިގަނޑު ނުވަތަ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންގެ ،ވުމާއިއެކު ޙާސިލްކޮށްފައި ސަނަދެއް ގެ

CS9  ިކެރިއަރ ޕާތުގައިވާ  ޑާސާ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކުއަހަރުދުވަހުގެ ޢަމަލީ  4ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ މަގާމެއްގައ
 ،ނުވަތަން. ވުތަމްރީނު ފުރިހަމަކޮށްފައި  6ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަމްރީންތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން އަށް  2ކެޓަގަރީ 

 
 

 7 ލެވެލް ނޑުގެއޮނިގަ ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ގެ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނުވަތަ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ  އޭވިއޭޝަން
 ވަޒީފާގެ  ސަރުންގެމި އޮނިގަނޑު ނުވަތަ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފި ،ވުމާއިއެކު ޙާސިލްކޮށްފައި ސަނަދެއްގެ  8ނުވަތަ 

ޑާސާ  އިވުމާއެކުއަހަރުދުވަހުގެ ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ ލިބިފަ 10ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ މަގާމެއްގައި  CS9  އޮނިގަނޑުގެ
ން. ނު ފުރިހަމަކޮށްފައިވުތަމްރީ 6ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަމްރީންތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން އަށް  2ކެޓަގަރީ ކެރިއަރ ޕާތުގައިވާ 

 ،ނުވަތަ

 
 

ޑާސާ  ފައިވުމާއެކުމަސައްކަތްކޮށް  އަހަރު 6 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކުގައި މަދުވެގެން 12މި އޮނިގަނޑުގެ ސީ.އެސް 
 ން. ނު ފުރިހަމަކޮށްފައިވުތަމްރީ 6ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަމްރީންތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން އަށް  2ކެޓަގަރީ ކެރިއަރ ޕާތުގައިވާ 

 –ސީނިއަރ އިންސްޕެކްޓަރ 
  އެވްސެކް 

އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ 
ޑިރެކްޓަރސް، މެނޭޖަރސް، އެންޑް 

 ސީނިއަރ އޮފިޝަލްސް 

CS12-3 ްއިން މަތިން  85% ވިދިވިދިގެން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް 2ގައި  2-12 ސީއެސ
 ހޯދާފައިވުން. މާކްސް

CS12-2  ްއިން މަތިން  85% ވިދިވިދިގެން ނިޒާމުން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް 2ގައި  1-12ސީއެސ
 ހޯދާފައިވުން. މާކްސް

shahuza
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ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު  ގެ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންގެޓްރޭޝަންޑައިރެކްޓްރޭޓް އޮފް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިީޓ އެޑްމިނިސް  Page 13 of 16 

 

CS12-1 ް9 ލެވެލް ނޑުގެއޮނިގަ ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ގެ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނުވަތަ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ  އޭވިއޭޝަނ 
 ވަޒީފާގެ  މި އޮނިގަނޑު ނުވަތަ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންގެ  ،ވުމާއިއެކު ޙާސިލްކޮށްފައި ސަނަދެއް ގެ

ޑާސާ ކެރިއަރ  ވުމާއެކުއަހަރުދުވަހުގެ ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ ލިބިފައި  2އަށްވުރެ މަތީ މަގާމެއްގައި ނުވަތަ އެ CS8އޮނިގަނޑުގެ 
 ،ނުވަތަން. ހަމަކޮށްފައިވު ތަމްރީނު ފުރި 6ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަމްރީންތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން އަށް  2ކެޓަގަރީ ޕާތުގައިވާ 

 

 

 
 7 ލެވެލް ނޑުގެއޮނިގަ ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ގެ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނުވަތަ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ  އޭވިއޭޝަން

 ވަޒީފާގެ  ސަރުންގެމި އޮނިގަނޑު ނުވަތަ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފި ،ވުމާއިއެކު ޙާސިލްކޮށްފައި ސަނަދެއްގެ  8ނުވަތަ 
ޑާސާ ކެރިއަރ  ވުމާއެކުޢަމަލީ ތަޖުރިބާ ލިބިފައި އަހަރުދުވަހުގެ  8މަތީ މަގާމެއްގައި ނުވަތަ އެއަށްވުރެ  CS8އޮނިގަނޑުގެ 
 ،ނުވަތަން. ހަމަކޮށްފައިވު ތަމްރީނު ފުރި 6ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަމްރީންތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން އަށް  2ކެޓަގަރީ ޕާތުގައިވާ 
 

 

ރ ޕާތުގައިވާ ޑާސާ ކެރިއަ މަސައްކަތްކޮށްފައިވުމާއެކު  އަހަރު 4 ރޭންކުގައި މަދުވެގެން  10މި އޮނިގަނޑުގެ ސީ.އެސް 
 ،ނުވަތަން. ވުތަމްރީނު ފުރިހަމަކޮށްފައި  6ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަމްރީންތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން އަށް  2ކެޓަގަރީ 

 
މި  ފައިވުމާއެކުމަސައްކަތްކޮށް އަހަރު  4 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކުގައި މަދުވެގެން 8ސީ.އެސް  އޮނިގަނޑުގެ މި 

 ދުވަހުގެ ޢަމަލީ އަހަރު  10  އޮނިގަނޑުގެ މަޤާމެއްގައި ވަޒީފާގެ  ނުވަތަ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންގެއޮނިގަނޑު 
ގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަމްރީންތަކު އަށް 2ކެޓަގަރީ ޑާސާ ކެރިއަރ ޕާތުގައިވާ  ލިބިފައިވުމާއެކު،ތަޖުރިބާ

 ން. ތަމްރީނު ފުރިހަމަކޮށްފައިވު 6
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  ކިއުރިޓީ އޮފިސަރސް އޭވިއޭޝަން ސެ ޑާސާގެ 
 
 

 އަސާސީ ޝަރުތު  ރޭންކް  ކްލެސިފިކޭޝަން  މަގާމް ނަން 
    

އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ   އެވްސެކް  –އިންސްޕެކްޓަރ 
 އޮފިސަރސް

CS10-3 ްއިން  85% ގެންވިދިވިދި  ނިޒާމުންމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ  އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް  2ގައި  2-10 ސީއެސ
 ހޯދާފައިވުން. މަތިން މާކްސް

CS10-2 ްއިން  85% ދިގެންވިދިވި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް  2ގައި  1-10 ސީއެސ
 ހޯދާފައިވުން. މަތިން މާކްސް

CS10-1 ް7ލެވެލް  ގަނޑުގެ އޮނި  ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ގެ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނުވަތަ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޭވިއޭޝަނ 
 ވަޒީފާގެ  ފިސަރުންގެމި އޮނިގަނޑު ނުވަތަ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮ ،ވުމާއިއެކު ޙާސިލްކޮށްފައި ސަނަދެއް  ގެ  8ނުވަތަ 

 1ކެޓަގަރީ ތުގައި މާއިއެކު ޑާސާ ކެރިއަރ ޕާތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުއަހަރު ދުވަހުގެ ޢަމަލީ  6 އޮނިގަނޑުގެ މަޤާމެއްގައި
 ،ނުވަތަ ން.ހިމެނޭ ތަމްރީންތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުގައި 

 
ރ ޕާތުގައި ޑާސާ ކެރިއަ  މަސައްކަތްކޮށްފައިވުމާއެކު  އަހަރު  4 ރޭންކުގައި މަދުވެގެން  9މި އޮނިގަނޑުގެ ސީ.އެސް 

 ން.ފުރިހަމަކޮށްފައިވުހިމެނޭ ތަމްރީންތައް ގައި  1ކެޓަގަރީ 
 

ސީނިއަރ ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް 
  އެވްސެކް  –އޮފިސަރ 

އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ 
 އޮފިސަރސް

CS9-3 ްއިން  85% ންވިދިވިދިގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން  އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް  2ގައި  2-9 ސީއެސ
 ހޯދާފައިވުން. މަތިން މާކްސް

CS9-2 ްއިން  85% ދިގެންވިދިވި  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން  އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް  2ގައި  1-9 ސީއެސ
 ހޯދާފައިވުން. މަތިން މާކްސް

CS9-1 ް7ލެވެލް  ގަނޑުގެ އޮނި  ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ގެ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނުވަތަ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޭވިއޭޝަނ 
 ވަޒީފާގެ  ސަރުންގެމި އޮނިގަނޑު ނުވަތަ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފި ވުމާއިއެކު ޙާސިލްކޮށްފައި ސަނަދެއް ގެ 8ނުވަތަ 

 1ކެޓަގަރީ ތުގައި ޕާމާއިއެކު ޑާސާ ކެރިއަރ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުއަހަރު ދުވަހުގެ ޢަމަލީ  5  އޮނިގަނޑުގެ މަޤާމެއްގައި
 ،ނުވަތަ .ންހިމެނޭ ތަމްރީންތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުގައި 
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ރ ޕާތުގައި ޑާސާ ކެރިއަ  މަސައްކަތްކޮށްފައިވުމާއެކު  އަހަރު  4 ރޭންކުގައި މަދުވެގެން  8މި އޮނިގަނޑުގެ ސީ.އެސް 
 ން.ހިމެނޭ ތަމްރީންތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުގައި  1ކެޓަގަރީ 

 
 –ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް އޮފިސަރ 

  އެވްސެކް 
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ 

 އޮފިސަރސް
CS8-3 ްއިން  85% ންވިދިވިދިގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން  އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް  2ގައި  2-8 ސީއެސ

 ހޯދާފައިވުން. މަތިން މާކްސް
CS8-2 ްއިން  85% ދިގެންވިދިވި  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން  އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް  2ގައި  1-8 ސީއެސ

 ހޯދާފައިވުން. މަތިން މާކްސް
CS8-1 ް7ލެވެލް  ގަނޑުގެ އޮނި  ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ގެ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނުވަތަ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޭވިއޭޝަނ 

 ވަޒީފާގެ  ސަރުންގެއޮފިނުވަތަ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ  މި އޮނިގަނޑު  ،ވުމާއިއެކު ޙާސިލްކޮށްފައި ސަނަދެއް  ގެ  8ނުވަތަ 
 1ކެޓަގަރީ ތުގައި މާއިއެކު ޑާސާ ކެރިއަރ ޕާތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުއަހަރު ދުވަހުގެ ޢަމަލީ  4 އޮނިގަނޑުގެ މަޤާމެއްގައި

 ،ނުވަތަ ން.ހިމެނޭ ތަމްރީންތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުގައި 

 
 

ރ ޕާތުގައި ޑާސާ ކެރިއަ  މަސައްކަތްކޮށްފައިވުމާއެކު  އަހަރު  4 ރޭންކުގައި މަދުވެގެން  6މި އޮނިގަނޑުގެ ސީ.އެސް 
 ން.ހިމެނޭ ތަމްރީންތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުގައި  1ކެޓަގަރީ 

އެސިސްޓެންޓް ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް 
 އެވްސެކް  –އޮފިސަރ 

އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ 
 އޮފިސަރސް

CS6-3 ްއިން  85% ގެންވިދިވިދި  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން  އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް  2ގައި  2-6 ސީއެސ
 ހޯދާފައިވުން. މަތިން މާކްސް

CS6-2 ްއިން  85% ދިވިދިގެންވި  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން  އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް  2ގައި  1-6 ސީއެސ
 ހޯދާފައިވުން. މަތިން މާކްސް

CS6-1 ެނުވަތަ، ން. ވުގެ ސަނަދެއް  ޙާޞިލްކޮށްފައި  6ނުވަތަ  5ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް   ދިވެހިރާއްޖޭގ 
 

 .ފައިވުންޢަމަލީ ތަޖުރިބާ ލިބިއަހަރުގެ  5 އެއްގައި މަދުވެގެން ވަޒީފާއޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ދާއިރާގެ 
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 މުވައްޒަފުންގެ ގްރޭޑް ކުރިއެރުން ދިނުމާއި ރޭންކް ބަދަލު ކުރުން  ޑާސާގެ  .1

 ތަޢާރަފް  .2
 . އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެގްރޭޑް ކުރިއެރުން ދިނުމަށާއި އެއް ރޭންކުން އަނެއް ރޭންކަށް ބަދަލުކުރުމުގައި އަމަލުކުރާނީ ތިރީގަ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ އޮނިގަނޑުގައި މި   

 

 ގްރޭޑް ކުރިއެރުން ދިނުން  .3
 

ފުރިހަމަވާ މުވަްއޒަފުންނަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަާވއިދުތަކާ އުޞޫލުތަކާ އެއްޮގތްވާ ގޮތުގެ މަތިްނ ގްރޭޑް މި އޮނިގަނޑުގައި ހިމެޭނ ރޭންްކތަކުގެ ގްރޭޑްތަކަށް ކަނޑައަޅާަފއިވާ ޝަރުޠު  .2.1
 .ކުރިއެރުން ދޭންވާނެއެވެ

 
 .ޒާމުން ލިބިފައިވާ މާކުސްތަކަށެވެފެންވަރު ބެލުމުގެ ނި ކަތުމަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ޝަރުޠު ހަމަކުރުމުގައި ބަލާނީ މުވައްޒަފު އެވަގުތު ހުރި ގްރޭޑެއްގައި މަސައްކަތްކޮށް މަސައް .2.2

 

 ރޭންކް ބަދަލުކުރުން  .4
 . ކުރިމަތިލައިގެންނެވެއިޢުލާނުކޮށް  އިންޓަރނަލީ މަގާމަކަށް އެ އޮވެ، މަގާމެއް ހުސް އޮނިގަނޑުގައިޑާސާގެ  ބަދަލުވާނީ، ތެރެއިން އޮނިގަނޑުގެ ރޭންކު މުވައްޒަފެއްގެ ހުރި މަގާމެއްގައި  ހިމެނޭ އޮނިގަނޑުގައި މި 4.1

 
 .އެވެން ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތާއެކުއިޢުލާނަކަށް ކުރިމަތިލައިގެން މި އޮނިގަނޑުގެ މަގާމަކަށް މުވައްޒަފަކު ހަމަޖައްސާނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތި 4.2
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