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މުވައްޒަފުންނަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު

އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

2015/R-131 ގަވާއިދު ނަންބަރުު:

ވޮލިއުމް: 44   އަދަދު: 164    ތާރީޚު: 30 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1436 - 19 އެޕްރީލް 2015  އާދީއްތަ
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މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

މުވައްޒަފުންނަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު

މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 14/2013 )ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު( ގެ 37 ވަނަ 1.ތަޢާރުފު

މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ބާރުލިބިގެން އެކުލަވައިލެވިފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން 

ދިނުމާއި ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދެވެ.

ނިޝާން 2.ގަވާއިދުގެ ނަން ދިނުމާއި ޝަރަފުގެ  ކުރިއެރުން  މަޤާމުގެ  ]މުވައްޒަފުންނަށް  ކިޔާނީ،  ގަވާއިދަށް  މި 

އެވެ. ގަވާއިދު[  ދިނުމާބެހޭ 

މި ގަވާއިދުގެ މަޤުޞަދަކީ، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހައި 3.މަޤުޞަދު

މުވައްޒަފުންނަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ 

ނޑައެޅުމެވެ. އުޞޫލުތައް ކަ

މި ގަވާއިދު ހިންގާނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިންނެވެ.4.ގަވާއިދު ހިންގާ ފަރާތް

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލަ ކުރަން 

ފެށުން

ޝާއިޢުކުރާ 5. ގެޒެޓްގައި  ދިވެހިސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދު  މި  ފަށާނީ،  ޢަމަލުކުރަން  ގަވާއިދަށް  މި 

ފެށިގެންނެވެ. ދުވަހުން 

ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ 

މަޤާމުތައް

ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ މަޤާމްތައް، ދަރަޖައިގެ ތަރުތީބުން، ތިރީގައި ބަޔާންވެގެން އެވަނީއެވެ.6.

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް؛)ހ(

ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް؛)ށ(

އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް؛)ނ(

ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް؛)ރ(

ޑެޕިއުޓީ ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް؛)ބ(

އެސިސްޓެންޓް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް؛)ޅ(
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ޗީފް ޕްރިޒަން އޮފިސަރ)ކ(

ސީނިއަރ ޕްރިޒަން އޮފިސަރ)އ(

ފަސްޓް ކްލާސް ޕްރިޒަން އޮފިސަރ)ވ(

ޕްރިޒަން ސްޓާފް ސާރޖަންޓް؛)މ(

ޕްރިޒަން ސާރޖަންޓް؛)ފ(

ޕްރިޒަން ކޯޕްރަލް؛)ދ(

ޕްރިޒަން ލާންސް ކޯޕްރަލް؛)ތ(

ޕްރިޒަން ޕްރައިވެޓް.)ލ(

މި ގަވާއިދުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އޮފިސަރުންގެ މަޤާމުތަކުގެ ޝަރުޠުތައް މި 7.މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް

ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 1 ގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

ޤައުމީ ފެންވަރުގައި 

އޮފިސަރުންނަށް ދެވޭ 

ޝަރަފުގެ ނިޝާންތައް

ޤައުމީ ފެންވަރުގައި އޮފިސަރުންނަށް ދެވޭ ޝަރަފުގެ ނިޝާންތައް ތިރީގައި ބަޔާންވެގެން އެވަނީއެވެ.8.

ނިޝާން ޣާޒީގެ ޝަރަފު؛)ހ(

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް؛)ށ(

ހުރަވީ ރަން މެޑެލް؛)ނ(

ހުރަވީ ރިހި މެޑެލް.)ރ(

މުއައްސަސާގެ ފެންވަރުގައި 

އޮފިސަރުންނަށް ދެވޭ 

ޝަރަފުގެ ނިޝާންތައް

މުއައްސަސާ ފެންވަރުގައި އޮފިސަރުންނަށް ދެވޭ ޝަރަފުގެ ނިޝާންތައް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.9.

މަތިވެރި ޚިދުމަތުގެ މެޑެލް؛)ހ(

ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމުގެ ރަން މެޑެލް؛)ށ(

ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމުގެ ރިހި މެޑެލް؛)ނ(

ދިގު މުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ މެޑެލް؛)ރ(

އިޚްލާޞްތެރި ޚިދުމަތުގެ މެޑެލް؛)ބ(

އޮފިސަރުންގެ ޚިދުމަތުގެ މެޑެލް؛)ޅ(

އަޚުލާޤީ މެޑެލް.)ކ(
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ޤައުމީ ފެންވަރުގައި 

އޮފިސަރުންނަށް ދެވޭ 

ޝަރަފުގެ ކުލަ

ޤައުމީ ފެންވަރުގައި އޮފިސަރުންނަށް ދެވޭ ޝަރަފުގެ ކުލައަކީ "ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކުލަ" 10.

އެވެ.

މުއައްސަސާ ފެންވަރުގައި 

އޮފިސަރުންނަށް ދެވޭ 

ޝަރަފުގެ ކުލަ

ބަޔާންކޮށްފައި 11. ތިރީގައި  ކުލަތައް  ޝަރަފުގެ  ދެވޭ  އޮފިސަރުންނަށް  ފެންވަރުގައި  މުއައްސަސާ 

އެވަނީއެވެ.

ދިގު މުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ކުލަ؛)ހ(

ހިތްވަރުގަދަކަމުގެ ކުލަ؛)ށ(

އިޚްލާޞްތެރި ޚިދުމަތުގެ ކުލަ؛)ނ(

ޚިދުމަތުގެ ކުލަ؛)ރ(

އަޚުލާޤީ ކުލަ؛)ބ(

ޚާއްޞަ ޚިދުމަތުގެ ކުލަ؛)ޅ(

ކާމިޔާބުގެ ކުލަ؛)ކ(

ހުނަރުވެރިކަމުގެ ކުލަ؛)އ(

ހެވިކަމުގެ ކުލަ.)ވ(

އޮފިސަރުންނަށް ދެވޭ ޝަރަފުގެ 

ނިޝާންގެ ޝަރުޠުތައް

މި ގަވާއިދުގެ 8 ވަނަ މާއްދާއާއި 9 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ، އޮފިސަރުންނަށް ދެވޭ ޝަރަފުގެ 12.

ނިޝާންގެ ޝަރުޠުތައް މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 2 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

އޮފިސަރުންނަށްދެވޭ ޝަރަފުގެ 

ކުލަތަކުގެ ޝަރުޠުތައް

ދެވޭ 13. އޮފިސަރުންނަށް  ބުނެފައިވާ،  މާއްދާގައި  ވަނަ  މާއްދާއާއި 11  ވަނަ  ގަވާއިދުގެ 10  މި 

ވާނެއެވެ. ބަޔާންކޮށްފައި  ގައި   3 ޖަދުވަލު  ގަވާއިދުގެ  މި  ކުލަތަކުގެ ޝަރުޠުތައް  ޝަރަފުގެ 

 
މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމާއި ޝަރަފުގެ 

ނިޝާން ދިނުން

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި )ހ(14.

ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުމުގެ އެންމެހައި ކަންތައް ހިންގައި، ބަލަހައްޓައި އަދި އެކަންކަމާ 

މޯލްޑިވްސް  ކޮމިޓީއެއް  މެމްބަރުންގެ  )ހަތެއް(   7 ލަފާދޭނެ  މިނިސްޓަރަށް  ބެހޭގޮތުން 

ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަރު އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން )ށ(

އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމާއި، ޝަރަފުގެ ނިޝާނާއި ކުލަ އަދި މެޑެލް 

ނޑައެޅުމެވެ. ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތައް ކަ

ނޑައަޅާނީ )ނ( ކަ ދިނުމަށް  ނިޝާން  ޝަރަފުގެ  ކުރިއެރުމާއި  މަޤާމުގެ  އޮފިސަރުންނަށް 

. މިނިސްޓަރެވެ
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މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމާއި ޝަރަފުގެ 

ނިޝާން ދިނުމަށް އެދި 

ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުން

ފުރިހަމަވާ )ހ(15. ޝަރުޠު  ދިނުމުގެ  ކުލަ  ނިޝާނާއި  ޝަރަފުގެ  ކުރިއެރުމާއި  މަޤާމުގެ 

މި  ދިނުމަށްޓަކައި  ކުލަ  ނިޝާނާއި  ކުރިއެރުމާއި ޝަރަފުގެ  މަޤާމުގެ  އޮފިސަރުންނަށް 

ގަވާއިދުގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހާޅާނީ އެ އޮފިސަރަކު ސީދާ 

އެންމެ  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ  މަސައްކަތްކުރާ  އޭނާ  މަތިން  މަޝްވަރާގެ  ފަރާތުގެ  ރިޕޯޓުކުރާ 

އެވެ. އިސްވެރިޔާ 

ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ މަޤާމުތަކަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ )ށ(

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްއެވެ.

ހުށަހަޅަންވާނީ )ނ( ދިނުމަށް  މެޑެލް  ކުލައާއި  ކުރިއެރުމާއި ޝަރަފުގެ ނިޝާނާއި  މަޤާމުގެ 

ފޯމުންނެވެ. އެދޭ  އެކަމަށް 

މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި 

ކޮމިޓީއިން ބަލަންވާނެ 

ކަންތައްތައް

ކޮމިޓީއަށް 16. ގައިވާ  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   14 ގަވާއިދުގެ  މި  ދިނުމަށް  ކުރިއެރުން  މަޤާމުގެ 

ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ. ކަންތައްތަކަށް  އަންނަނިވި  ހުށަހެޅުމުން 

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 1 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވުން؛)ހ(

ޤާބިލުކަން      )ށ( އުފުލުމުގެ  މަސްއޫލިއްޔަތު  މަޤާމުގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ދިނުމަށް  ކުރިއެރުން 

މިންވަރު؛ ހުރި  ކިބައިގައި  މުވައްޒަފެއްގެ  އެ 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައި ހުސް މަޤާމު އޮތް މިންވަރު؛)ނ(

މަސައްކަތަށް )ރ( ހާޒިރީއަށާއި  މުވައްޒަފަކު  ހުށަހަޅާފައިވާ  ދިނުމަށް  ކުރިއެރުން  މަޤާމުގެ 

ފެންވަރު؛ މަސައްކަތުގެ  ފަރުވާތެރިކަމާއި،  ބަހައްޓާ 

އެ މުވައްޒަފެއްގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާ؛)ބ(

އޮފީހުގެ މަޤުޞަދު ހާސިލުކުރުމަށް އެ މުވައްޒަފު ހިއްސާކޮށްފައިވާ މިންވަރު؛)ޅ(

އެ މުވައްޒަފު ހުރި މަޤާމުގެ ވާޖިބުތައް އަދާކޮށްފައިވާ މިންވަރާއި ފެންވަރު؛)ކ(

އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތުގައި ސްޓާފް އެޕްރައިޒަލް ފޯމުން ލިބުނު )އ(

މާރކްސް؛

އެމުވައްޒަފެއްގެ ފިޒިކަލް ފިޓްނަސް. )ވ(

ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުމުގައި 

ކޮމިޓީއިން ބަލަންވާނެ 

ކަންތައްތައް

ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުމަށް މި ގަވާއިދުގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ކޮމިޓީއިން ލަފާދޭން 17.

ވާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 2 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.

ޝަރަފުގެ ނިޝާނާއި ކުލަ 

ނެގުން

ނެގޭނީ )ހ(18. ކިބައިން  އެއޮފިސަރެއްގެ  ކުލަ،  މެޑެއްޔާއި  ޝަރަފުގެ  ދެވޭ  އޮފިސަރުންނަށް 
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އެމެޑެލް ނުވަތަ ކުލައެއްގެ ޝަރުޠު ހަމަނުވަނީސް، އެއޮފިސަރަކު އަމިއްލައަށް ޙަޤީޤަތާ 

ނިޝާންގެ  ޝަރަފުގެ  ނުވަތަ  ކުލަ  އެ  ކުރުވައިގެން  ނުވަތަ  ކަމެއްކޮށްގެން  ޚިލާފަށް 

ޙާލަތްތަކުގައެވެ. ފަދަ  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  ޝަރުޠު 

އަޚުލާޤީ )ށ( ދީފައިވާ  އޮފިސަރަކަށް  ތަކުރާރުކުރާ  ކުށްތައް  އިދާރީ  ނުވަތަ  ޑިސިޕްލިނަރީ 

ފަހުން  އެންމެ  ނެގޭނީ  މިގޮތުން  ކުރެވިދާނެއެވެ.  މަޙުރޫމް  އެއޮފިސަރަކު  އިން  ކުލަ 

ނިންމާނީ  ގޮތެއް  ނެގުމަށް  ކުލަ  މި  ކުލައެވެ.  އަޚުލާޤީ  ދެވިފައިވާ  އެއޮފިސަރަކަށް 

ޕްރިޒަންސްއެވެ. އޮފް  ކޮމިޝަނަރ  މަތިން  ނިންމާގޮތެއްގެ  ބޯޑުން  ޑިސިޕްލިނަރީ 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން 

ނިންމާ ނިންމުމާބެހޭ ގޮތުން 

އިލްތިމާސްކުރުން

މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމާއި މެޑެލް، ކުލަ އަދި ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުމުގައި ނިންމާ ނިންމުމާމެދު 19.

ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ އެކަން 14 )ސާދަ( ދުވަހުގެތެރޭގައި މިނިސްޓަރަށް އިލްތިމާސްކުރުމުގެ ޙައްޤު 

ކޮންމެ އޮފިސަރަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ މަޤާމުތަކުގެ ޝަރުޠުތައް

ޝަރުޠުމަޤާމު

ސާނަވީ އިމްތިޙާނަކުން މަދުވެގެން 2 މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ފާސް ލިބިފައިވުމާއެކު، )1()ހ(ޕްރިޒަން ޕްރައިވެޓް

ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުން ދިވެހި އަދި އިސްލާމް މި ދެ މާއްދާއިން 

ދަށްވެގެން 'ސީ' ފާސް ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ

ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ ނުވަތަ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ )2(

މަތީ  އެއަށްވުރެ  ނުވަތަ  ސަނަދެއް  ގެ   2 ލެވެލް  ނޑުގެ  އޮނިގަ ސަނަދުގެ  ޤައުމީ 

ސަނަދެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުން.

ޕްރިޒަން ޕްރައިވެޓްގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން 2 )ދޭއް( އަހަރުދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް، )1()ށ(ޕްރިޒަން ލާންސް ކޯޕްރަލް

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން އެވްރެޖްކޮށް 80 އިންސައްތައަށްވުރެ މަތިން 

މާކްސް ހޯދާފައިވުން؛ ނުވަތަ

ދާއިރާއަކުން )2( ގުޅުންހުރި  ނުވަތަ  ބޭނުންވާ  ވަޒީފާއަށް  އޮފިސަރުންގެ  ޕްރިޒަން 

ނޑުގެ ލެވެލް 3 ގެ ސަނަދެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުގެ އޮނިގަ

މަތީ ސަނަދެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުމާއެކު ޕްރިޒަން ޕްރައިވެޓްގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން 1 

)އެކެއް( އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ

މަތީސާނަވީ އިމްތިޙާނަކުން މަދުވެގެން ދެ މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ފާސް ލިބިފައިވުމާއި )3(

ދަށްވެގެން  މާއްދާއިން  ދެ  މި  އިސްލާމް  އަދި  ދިވެހި  އިމްތިޙާނުން  އެޗް.އެސް.ސީ 

'ސީ' ފާސް ލިބިފައިވުމާއެކު ޕްރިޒަން ޕްރައިވެޓްގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން 1 )އެކެއް( 

އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ

ޕްރިޒަން ލާންސް ކޯޕްރަލްގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން 2 )ދޭއް( އަހަރުދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް، )1()ނ(ޕްރިޒަން ކޯޕްރަލް

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން އެވްރެޖްކޮށް 80 އިންސައްތައަށްވުރެ މަތިން 

މާކްސް ހޯދާފައިވުން؛ ނުވަތަ

ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ ނުވަތަ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ )2(

މަތީ  އެއަށްވުރެ  ނުވަތަ  ސަނަދެއް  ގެ   4 ލެވެލް  ނޑުގެ  އޮނިގަ ސަނަދުގެ  ޤައުމީ 

ސަނަދެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުމާއެކު ޕްރިޒަން ލާންސް ކޯޕްރަލްގެ މަގާމުގައި މަދުވެގެން 

1 )އެކެއް( އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ

ޖަދުވަލު 1
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މަސައްކަތްކޮށް، )1()ރ(ޕްރިޒަން ސާރޖަންޓް އަހަރުދުވަހު  )ދޭއް(   2 މަދުވެގެން  މަޤާމުގައި  ކޯޕްރަލްގެ  ޕްރިޒަން 

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން އެވްރެޖުކޮށް 80 އިންސައްތައަށްވުރެ މަތިން 

މާކްސް ހޯދާފައިވުން؛ ނުވަތަ

ދާއިރާއަކުން )2( ގުޅުންހުރި  ނުވަތަ  ބޭނުންވާ  ވަޒީފާއަށް  އޮފިސަރުންގެ  ޕްރިޒަން 

ނޑުގެ ލެވެލް 4 ގެ ސަނަދެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުގެ އޮނިގަ

މަތީ ސަނަދެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުމާއެކު، ޕްރިޒަން ކޯޕްރަލްގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން 1 

)އެކެއް( އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ

ޕްރިޒަން ސާރޖަންޓްގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން 3 )ތިނެއް( އަހަރުދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް، )1()ބ(ޕްރިޒަން ސްޓާފް ސާރޖަންޓް

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން އެވްރެޖުކޮށް 80 އިންސައްތައަށްވުރެ މަތިން 

މާކްސް ހޯދާފައިވުން؛ ނުވަތަ

ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ ނުވަތަ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ )2(

މަތީ  އެއަށްވުރެ  ނުވަތަ  ސަނަދެއް  ގެ   4 ލެވެލް  ނޑުގެ  އޮނިގަ ސަނަދުގެ  ޤައުމީ 

ސަނަދެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުމާއެކު ޕްރިޒަން ސާރޖެންޓްގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން 2 

)ދޭއް( އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ

ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ ނުވަތަ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ )3(

ނޑުގެ ލެވެލް 5 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުން؛ ޤައުމީ ސަނަދުގެ އޮނިގަ

ފަސްޓް ކްލާސް ޕްރިޒަން 

އޮފިސަރ 

އަހަރުދުވަހު )1()ޅ( )ތިނެއް(   3 މަދުވެގެން  މަޤާމުގައި  ސާރޖަންޓްގެ  ސްޓާފް  ޕްރިޒަން 

 80 އެވްރެޖުކޮށް  ނިޒާމުން  ބެލުމުގެ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  މަސައްކަތްކޮށް، 

ނުވަތަ ހޯދާފައިވުން؛  މާކްސް  މަތިން  އިންސައްތައަށްވުރެ 

ދާއިރާއަކުން )2( ގުޅުންހުރި  ނުވަތަ  ބޭނުންވާ  ވަޒީފާއަށް  އޮފިސަރުންގެ  ޕްރިޒަން 

ނޑުގެ ލެވެލް 5 ގެ ސަނަދެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުގެ އޮނިގަ

މަޤާމުގައި  ޕްރިޒަން ސްޓާފް ސާރޖެންޓްގެ  ކޮށްފައިވުމާއެކު  ހާސިލު  މަތީ ސަނަދެއް 

ނުވަތަ ލިބިފައިވުން؛  ތަޖުރިބާ  އުޅެ  އަހަރުދުވަހު  )ދޭއް(   2 މަދުވެގެން 

ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ ނުވަތަ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ )3(

ނޑުގެ ލެވެލް 6 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުން؛ ޤައުމީ ސަނަދުގެ އޮނިގަ

ފަސްޓް ކްލާސް ޕްރިޒަން އޮފިސަރުގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން 3 )ތިނެއް( އަހަރުދުވަހު )1()ކ(ސީނިއަރ ޕްރިޒަން އޮފިސަރ

 80 އެވްރެޖުކޮށް  ނިޒާމުން  ބެލުމުގެ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  މަސައްކަތްކޮށް، 

ނުވަތަ ހޯދާފައިވުން؛  މާކްސް  މަތިން  އިންސައްތައަށްވުރެ 
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ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ ނުވަތަ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ )2(

ނޑުގެ ލެވެލް 6 ގެ ސަނަދެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް  ޤައުމީ ސަނަދުގެ އޮނިގަ

ހާސިލު ކޮށްފައިވުމާއެކު ފަސްޓް ކްލާސް ޕްރިޒަން އޮފިސަރުގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން  

2 )ދޭއް( އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ

ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ ނުވަތަ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ )3(

ނޑުގެ ލެވެލް 7 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުން؛ ޤައުމީ ސަނަދުގެ އޮނިގަ

އަހަރުދުވަހު )1()އ(ޗީފް ޕްރިޒަން އޮފިސަރ  )ހަތަރެއް(   4 މަދުވެގެން  މަޤާމުގައި  އޮފިސަރުގެ  ޕްރިޒަން  ސީނިއަރ 

ނުވަތަ މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން؛ 

ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ ނުވަތަ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ )2(

ނޑުގެ ލެވެލް 7 ގެ ސަނަދެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް  ޤައުމީ ސަނަދުގެ އޮނިގަ

މަޤާމުގައި  އޮފިސަރުގެ  ޕްރިޒަން  ކޮށްފައިވުމާއެކު ސީނިއަރ  ކޮށްފައިވުމާއެކު  ހާސިލު 

މަދުވެގެން 2 )ދޭއް( އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ

ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ ނުވަތަ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ )3(

ނޑުގެ ލެވެލް 8 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުން؛ ޤައުމީ ސަނަދުގެ އޮނިގަ

އެސިސްޓެންޓް 

ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް 

ޕްރިޒަންސް

ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ ނުވަތަ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ )1()ވ(

މަތީ  އެއަށްވުރެ  ނުވަތަ  ސަނަދެއް  ގެ   8 ލެވެލް  ނޑުގެ  އޮނިގަ ސަނަދުގެ  ޤައުމީ 

ސަނަދެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުމާއެކު ޗީފް ޕްރިޒަން އޮފިސަރުގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން 

2 )ދޭއް( އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ

އަހަރުދުވަހު )2( )ހަތަރެއް(   4 މަދުވެގެން  މަޤާމުގައި  އޮފިސަރުގެ  ޕްރިޒަން  ޗީފް 

. ން ވު އި ފަ ށް ކޮ ތް ކަ އް ސަ މަ

ޑެޕިއުޓީ ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް 

އޮފް ޕްރިޒަންސް

ދާއިރާއަކުން )1()މ( ގުޅުންހުރި  ނުވަތަ  ބޭނުންވާ  ވަޒީފާއަށް  އޮފިސަރުންގެ  ޕްރިޒަން 

ނޑުގެ ލެވެލް 9 ގެ ސަނަދެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުގެ އޮނިގަ

އޮފް  ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް  އެސިސްޓެންޓް  ކޮށްފައިވުމާއެކު  ހާސިލު  ސަނަދެއް  މަތީ 

ޕްރިޒަންސްގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން 2 )ދޭއް( އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން؛ 

ނުވަތަ

މަދުވެގެން)2( މަޤާމުގައި  ޕްރިޒަންސްގެ  އޮފް  ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް  އެސިސްޓެންޓް 

4 )ހަތަރެއް( އަހަރުދުވަހު މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން.
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ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް 

ޕްރިޒަންސް

ޑެޕިއުޓީ ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން 4 )ހަތަރެއް( )1()ފ(

އަހަރުދުވަހު މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން.

އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ 

އޮފް ޕްރިޒްންސް

ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން 4 )ހަތަރެއް( އަހަރުދުވަހު )1()ދ(

މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން.

ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް 

ޕްރިޒަންސް

އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒްންސްގެ މަޤާމުގައި ހުރެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ )1()ތ(

ކަމުގައިވުން އޮފިސަރަކު  ޕްރިޒަންސް 

އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒްންސްގެ މަޤާމުގައި ހުރެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ )1()ލ(ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް

ކަމުގައިވުން އޮފިސަރަކު  ޕްރިޒަންސް 
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ޖަދުވަލު 2

އޮފިސަރުންނަށް ދެވޭ ޝަރަފުގެ ނިޝާންތަކުގެ ޝަރުޠުތައް

ޝަރުޠުޝަރަފުގެ ނިޝާން

މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤްލާލަށް އުނިކަމެއް ލިބިދާފަދަ ދާޚިލީ ނުރައްކަލެއް )ހ(ނިޝާން ޣާޒީގެ ޝަރަފު

އަމިއްލައަށް  އިތުރަށް  މަސްއޫލިއްޔަތުގެ  އެމީހެއްގެ  އެކަމުގައި  ހިނދު  ކުރިމަތިވާ  ޤައުމަށް 

ނޑާއި ފުރާނަޔަށް އެއްވެސް ބެލުމެއް ނެތި މިޤައުމަށް ނަޞްރު  އިސްނަގައިގެން އެކަމުގައި ހަށިގަ

ހޯދައިދިނުމަށް ކެރިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގައި، ކުރި އާދަޔާ ޚިލާފު ހިތްވަރުގަދަ ޢަމަލެއްގެ އަގު 

ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން އޮފިސަރުންނަށް ދެވޭ އެންމެމަތީ މެޑެއްޔެވެ.

މިއީ އޮފިސަރުންގެ ޚިދުމަތް، ވަރަށް ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަ ކުރެވިގެން އެކަމުގެ އަގުވަޒަން )ށ(ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް

ތިރީގައިވާ  ދެވޭނީ،  މެޑެލް  މި  މެޑެއްޔެކެވެ.  ދެއްވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ގޮތުން  ކުރުމުގެ 

ޝަރުޠުތަކުން ޝަރުޠެއް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ނިޝާން ޣާޒީގެ ޝަރަފު ހާސިލުކުރާ ކޮންމެ ފަރާތެއް؛)1(

ޚިދުމަތް )2( ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ހާސިލުކޮށްފައިވާ  ކުލަ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ފަރާތެއް؛ ފާހަގަކުރެވޭ  ޚާއްޞަގޮތެއްގައި 

މަތިވެރި ޚިދުމަތުގެ މެޑެލް ހާސިލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި )3(

ފާހަގަކުރެވޭ ފަރާތެއް؛

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް )4( ދެއްވުމަށް  މެޑެލް  މި  ކުރެވިގެން  ފާހަގަ  ޚިދުމަތް 

ފަރާތެއް. ކޮންމެ  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ 

ޙަރަކާތެއްގައި )ނ(ހުރަވީ ރަން މެޑެލް ހިންގޭ  ސަލާމަތްކުރުމަށް  ޤައުމު  ކަންކަމުގައި  ބޮޑެތި  ދިމާވާ  ޤައުމަށް  މިއީ 

ވަރަށް އާދަޔާ ޚިލާފު ހިތްވަރުގަދަކަމާއި ޖެހިލުންކުޑަ ކަމެއް ސާބިތުކޮށްދިން ފަރާތަކަށް ދެވޭ 

ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ފުރިހަމަވާ  ޝަރުޠުތައް  ތިރީގައިވާ  ދެވޭނީ،  މެޑެލް  މި  މެޑެއްޔެކެވެ. 

ނިޝާން ޣާޒީގެ ޝަރަފު ޙައްޤުވާ ފަދަ ޢަމަލެއް ކަމުގައި ގިންތި ނުކުރެވޭ އޮފިސަރުންނަށެވެ.

ޤައުމު ސަލާމަތްކުރުމަށް ހިންގޭ ޙަރަކާތެއްގައި ވަރަށް ހިތްވަރުގަދަ ކަމެއް ސާބިތުކޮށްދިން )1(

ފަރާތެއް؛
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ނޑަށް އަދި ފުރާނައަށް )2( ޤައުމު ސަލާމަތްކުރުމަށް ހިންގޭ ޙަރަކާތެއްގައި ތިމާގެ ހަށިގަ

ޚިލާފަށް  މީހުންނާ  އެހެން  އެފެންވަރުގެ  ހިތްވަރާއެކު  ވަރަށް  ބެލުމެއްނެތި  އެއްވެސް 

ފަރާތެއް؛ ކޮށްފައިވާ  ޢަމަލެއް  ފާހަގަކުރެވޭ 

ނޑިވަޅެއްގައި އެމީހެއްގެ )3( ޤައުމު ސަލާމަތްކުރުމަށް ހިންގޭ ޙަރަކާތެއްގައި، ނުރައްކާތެރި ދަ

ނޑާއި ފުރާނައަށް އެއްވެސް ބެލުމެއްނެތި އާދަޔާ ޚިލާފު ޖެހިލުންކުޑަ ޢަމަލެއް  ހަށިގަ

ކުރި ފަރާތެއް.

މިއީ ފާހަގަ ކުރެވޭ ހިތްވަރުގަދަ ކަމާއި ޖެހިލުންކުޑަކަމެއް ސާބިތު ކޮށްދިން ފަރާތަކަށް ދެވޭ )ރ(ހުރަވީ ރިހި މެޑެލް

މެޑެއްޔެކެވެ. މި މެޑެލް ދެވޭނީ، ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

މަޞްލަޙަތަށް )1( ޞުލްޙަ  އަމަންއަމާންކަމާ  ޙާލަތެއްގައި  ނުރައްކާތެރި  ދިމާވާ  ޤައުމަށް 

ފުރާނަޔަށް  ނޑާއި  ހަށިގަ ތިމާގެ  ވުމުގައި  ޙަރަކާތްތެރި  ކަމެއްގައި  ފަދަ  ގެއްލުންވާ 

ބެލުމެއްނެތި ހިތްވަރުގަދަ އަދި ޖެހިލުންކުޑަ ޢަމަލެއް )ހުރަވީ ރަން މެޑެލް ޙައްޤުވާ 

ފަރާތެއް؛ ކުރި  ޢަމަލެއް(  ހިތްވަރުގަދަ  ދަރަޖައިގެ  ދަށް  ވުރެ  ވަރަށް 

ކުލަ )2( )ހިތްވަރުގަދަކަމުގެ  ޢަމަލެއް  ހިތްވަރުގަދަ  ކަންކަމުގައި  ބޮޑެތި  ދިމާވާ  ޤައުމަށް 

ފަރާތެއް؛ ކުރި  ޢަމަލެއް(  ހިތްވަރުގަދަ  ދަރަޖައިގެ  މަތީ  ވަރަށްވުރެ  ޙައްޤުވާ 

ބަޔަކާބެހޭ )3( ރާވާ  ކަމެއް  ގެއްލުންވާފަދަ  މަޞްލަޙަތަށް  ސުލްޙަ  އަމާންކަމާއި  އަމަން 

ހުރަސްކޮށް  ކަންތައްތަކެއް  ނުރައްކާވާފަދަ  ފުރާނަޔަށް  ތިމާގެ  ހޯދުމުގައި  މަޢުލޫމާތު 

ފަރާތެއް. ކުރި  ކަމެއް  ހިތްވަރުގަދަ  ވަރަށް 

މިއީ އޮފިސަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގައި ޤައުމަށް )1()ބ(މަތިވެރި ޚިދުމަތުގެ މެޑެލް

ފައިދާ ހުރި އަދި އަގު ހުރި ގޮތުގައި ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް އަދާކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ދެވޭ 

މެޑެއްޔެކެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި މި މެޑެލް ދެވޭނީ ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ 

އޮފިސަރުންނަށެވެ. މި މެޑެލް ދެވޭނީ، ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠެއް 

ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޔުނިޓެއްގެ ނުވަތަ ޑިޕާޓްމަންޓެއްގެ ވެރިޔެއްގެ )2(

މަޤާމުގައި މަދުވެގެން 15 )ފަނަރަ( އަހަރު ހުރެ އޭނާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި 

ޤައުމަށް އަގުހުރި ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް؛

ލިބިފައިވާ )3( މެޑެލް  ޚިދުމަތުގެ  އިޚުލާޞްތެރި  ނުވަތަ  މެޑެލް  ޚިދުމަތުގެ  އޮފިސަރުންގެ 

ޤައުމަށް  ވަޒީފާގައި  ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ  މޯލްޑިވްސް  ތެރެއިން  އޮފިސަރުންގެ 

ފަރާތެއް. ކޮށްފައިވާ  ޚިދުމަތްތަކެއް  ގިނަ  އަގުހުރި 
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ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމުގެ

ރަން މެޑެލް

އިންސާނެއްގެ )ޅ( ނުބަލައި  ގެއްލުމަކަށް  އެއްވެސް  ލިބިދާނެ  ފުރާނައަށް  އަމިއްލަ  ތިމާގެ  މިއީ 

ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރި ފަރާތަކަށް ދެވޭ މެޑެއްޔެކެވެ. މި މެޑެލް ދެވޭނީ، ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތައް 

ފަރާތްތަކަށެވެ. ފުރިހަމަވާ 

އަމިއްލަ ފުރާނަޔަށް އެއްވެސް ބެލުމެއް ނެތި އެހެން އިންސާނެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރި )1(

ފަރާތެއް؛

މެޑެލް )2( މި  ބަލާ  މިންވަރު  މަސައްކަތްކުރި  ސަލާމަތްކުރުމަށް  ފުރާނަ  އިންސާނެއްގެ 

ފަރާތެއް. ސާބިތުވާ  ޙައްޤުވާކަން  ދިނުމަށް 

ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމުގެ 

ރިހި މެޑެލް

މިއީ އިންސާނެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރި ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ މެޑެއްޔެކެވެ. މި މެޑެލް ދެވޭނީ، )ކ(

ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

އިންސާނެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރި ފަރާތެއް؛)1(

އިންސާނެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރި މިންވަރަށް ބަލައި މި މެޑެލް )2(

ދިނުން ޙައްޤުވާކަން ސާބިތުވާ ފަރާތެއް؛

މިޢަމަލަކީ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމުގެ ރަންމެޑެލް ޙައްޤުވާފަދަ ޢަމަލެއް ކަމުގައި ނުވުން.)3(

ދިގު މުއްދަތެއްގައި 

ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ މެޑެލް

ސަރވިސްގެ )އ( ކަރެކްޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް  އަހަރު  )ފަންސަވީސް(   25 ނޑި  މެދުނުކެ މިއީ 

މެޑެއްޔެކެވެ.  ލިބޭ  އުޅުމުން  ޚިދުމަތުގައި 

އިޚުލާޞްތެރިކަމާއި )ވ(އިޚުލާޞްތެރި ޚިދުމަތުގެ މެޑެލް ޚިދުމަތުގެ  ސަރވިސްގެ  ކަރެކްޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް  މެދުނުކެޑި  މިއީ 

ވަފާތެރިކަމާއެކު ޚިދުމަތް ކުރުމުގައި 15 )ފަނަރަ( އަހަރު ދެމިހުރި ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ މެޑެއްޔެކެވެ. 

މި މެޑެލް ދެވޭނީ، ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠެއް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ނޑި 5 )ފަހެއް( އަހަރަށްވުރެ ކުރު )1( އިޚުލާޞްތެރި ޚިދުމަތުގެ ކުލަ ލިބުމަށްފަހު މެދުނުކެ

ކަރެކްޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް  އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކު  ވަފާތެރިކަމާއި  މުއްދަތެއްގައި  ނޫން 

ސަރވިސްގެ ވަޒީފާގައި ޚިދުމަތްކުރި ފަރާތެއް؛ ނުވަތަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކުލައާއި ދިގު މުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ކުލަ ލިބިފައިވާ )2(

އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން ވަފާތެރިކަމާއި އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް 

ސަރވިސްގެ ވަޒީފާގައި ޚިދުމަތްކުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ ފަރާތެއް.

ޚިދުމަތް )މ(އޮފިސަރުންގެ ޚިދުމަތުގެ މެޑެލް ސަރވިސްއަށް  ކަރެކްޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް  އަހަރު  )ވިހި(   20 މެދުނުކެޑި  މިއީ 
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ކުރުމުން ލިބޭ މެޑެއްޔެކެވެ. މި މެޑެލް ދެވޭނީ، ތިރީގައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފާރާތަކަށެވެ. 

އެއޮފިސަރެއްގެ  ނޑައަޅާނީ  ކަ ފަރާތެއް  ދެވޭ  މެޑެލް  މި  ފުރިހަމަވެގެން  ޝަރުޠު  ތިރީގައިވާ 

ކުރެވިގެންނެވެ. އިންސާފު  ބަލައި  ރެކޯޑަށް  ޕާރސަނަލް 

ޚިދުމަތް )1( ސަރވިސްއަށް  ކަރެކްޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް  އަހަރު  )ވިހި(   20 މެދުނުކެޑި 

ނުވަތަ ފަރާތެއް؛  ކޮށްފައިވާ 

އިޚުލާޞްތެރި ޚިދުމަތުގެ ކުލަ ހާސިލުކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް؛ ނުވަތަ)2(

ދިގު މުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ކުލަ ހާސިލުކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް.)3(

ނޑި 15 )ފަނަރަ( އަހަރު )ފ(އަޚުލާޤީ މެޑެލް މިއީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާގައި މެދުނުކެ

ފާހަގަ  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ހާސިލުކޮށްފައިވާ  ފަހަރު  ދެ  ކުލަ  އަޚުލާޤީ  ޚިދުމަތްކޮށް، 

)ފަނަރަ(   15 ނޑި  މެދުނުކެ ދެވޭނީ،  މެޑެލް  މި  މެޑެއްޔެކެވެ.  ދެވޭ  ފަރާތްތަކަށް  ކުރެވޭ 

ދެފަހަރު  ކުލަ  އަޚުލާޤީ  އުޅެ،  ވަޒީފާގައި  ސަރވިސްގެ  ކަރެކްޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް  އަހަރު 

ހާސިލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އަޚުލާޤީ ފެންވަރު ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ވަރަށް ރަނގަޅު 

ފަރާތްތަކަށެވެ. ފާހަގަކުރެވޭ  ކަމަށް 
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އޮފިސަރުންނަށް ދެވޭ ޝަރަފުގެ ކުލައިގެ ޝަރުޠުތައް

ޝަރުތުޝަރަފުގެ ނިޝާން

މި ކުލައަކީ، އޮފިސަރުންގެ ޚިދުމަތް ޙާއްޞަގޮތެއްގައި ފާހަގަ ކުރެވިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ )ހ(ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކުލަ

ދެއްވާ އޮފިސަރުންގެ އެންމެމަތީ ކުލައެވެ. މި ކުލަ ދެވޭނީ، ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން 

ޝަރުޠެއް ފުރިހަމަވާ ފަރާތަކަށެވެ.

ކާމިޔާބީގެ ކުލަ ހާސިލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މި ކުލަ ދޭން ފެންނަ ފަރާތެއް؛)1(

ސަރުކާރަށާއި ޤައުމަށް ދިމާވާ ބޮޑެތި ކަންތައްތަކުގައި ޚާއްޞަ ޚިދުމަތެއް ކުރި ކަމަށް )2(

ފާހަގަ ކުރެވޭ ފަރާތެއް؛

ކަރެކްޝަނަލް )3( މޯލްޑިވްސް  އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކު  ތެދުވެރިކަމާއި  މުއްދަތެއްގައި  ދިގު 

ސަރވިސްއަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިޚުލާޞްތެރި ޚިދުމަތުގެ ކުލައާއި 

ޚާއްޞަ ޚިދުމަތުގެ ކުލަ ހާސިލުކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް.

ދިގު މުއްދަތެއްގައި 

ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ކުލަ

ނޑި 15 )ފަނަރަ( އަހަރުދުވަހު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތުގައި )ށ( މިއީ މެދުނުކެ

އުޅުމުން ލިބޭ ކުލައެކެވެ. މި ކުލަ ދެވޭނީ، ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ނޑި 15 )ފަނަރަ( އަހަރު )1( މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތުގައި މެދުނުކެ

ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން؛

ޚިދުމަތުގެ ކުލަ ހާސިލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން؛)2(

ނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި ރިކޯޑު ރަނގަޅު ފަރާތަކަށްވުން.)3( ކަ

މިއީ، ޤައުމަށް ދިމާވާ އެކިއެކި ހާދިސާތަކުގައި ހިތްވަރުގަދަ ކަމެއް ކުރި ފަރާތަކަށް ދެވޭ ކުލައެކެވެ. )ނ(ހިތްވަރުގަދަކަމުގެ ކުލަ

މި ކުލަ ދެވޭނީ، ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠެއް ފުރިހަމަވާ ފަރާތަކަށެވެ.

ނޑާއި ވައިގެ ތެރޭގައި ދިމާވާ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއްގައި ހިތްވަރުގަދަ )1( އެއްގަމާއި ކަ

ކަމެއް ކުރި ފަރާތެއް؛

ޖަދުވަލު 3
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ގޮތުން )2( ސަލާމަތްކުރުމުގެ  މުދަލެއް  އަގުހުރި  ފަރާތެއްގެ  އަމިއްލަ  ނުވަތަ  ސަރުކާރުގެ 

ފަރާތެއް؛ ކުރި  ކަމެއް  ހިތްވަރުގަދަ 

ސަލާމަތްކުރުމަށް )3( ނުރައްކަލަކުން  ކުރިމަތިވާ  ބަޔަކަށް  ނުވަތަ  މީހަކަށް  އާންމުންގެ 

ފަރާތެއް؛ ކުރި  ކަމެއް  ހިތްވަރުގަދަ 

އަމަން އަމާންކަމާއި ޞުލްޙަ މަޞްލަޙަތު ގެއްލޭފަދަ ކަމެއް ރާވާ ބަޔަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު )4(

ހޯދުމުގައި ހިތްވަރުގަދަ ކަމެއް ކުރި ފަރާތެއް.

މިއީ، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތުގައި ވަފާތެރިކަމާއި އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކު )ރ(އިޚްލާޞްތެރި ޚިދުމަތުގެ ކުލަ

ނޑި 10 )ދިހައެއް( އަހަރު ޚިދުމަތްކުރި ފަރާތަކަށް ދެވޭ ކުލައެކެވެ. މި ކުލަ ދެވޭނީ،  މެދުނުކެ

ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠެއް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މި ކުލަ ދެވޭނީ 

އެންމެ ފަހަރަކުއެވެ.

ޚިދުމަތުގެ ކުލަ ހާސިލުކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް؛)1(

އަމިއްލަ ކަންތައްތަކަށްވުރެ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތަށް އިސްކަންދޭ )2(

ފަރާތެއް؛

ހަވާލުކުރެވޭ ކަންކަމުގައި ހީވާގިކަމާއި ފަރުވާތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތެއް؛)3(

ފަސްނުޖެހި ކަމަށް ކަމޭހިތައިގެން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ފަރާތެއް.)4(

ކަރެކްޝަނަލް )ބ(ޚިދުމަތުގެ ކުލަ މޯލްޑިވްސް  ވަންދެން  އަހަރު  )ދިހައެއް(   10 ނޑި  މެދުނުކެ ކުލައަކީ  މި 

ތިރީގައިވާ  އެއްފަހަރު،  ދެވޭނީ،  ކުލަ  މި  ކުލައެކެވެ.  ދެވޭ  ކުރުމުން  ޚިދުމަތް  ސަރވިސްއަށް 

ފަރާތްތަކަށެވެ. ފުރިހަމަވާ  ޝަރުޠުތައް 

ވަޒީފާގައި )1( ސަރވިސްގެ  ކަރެކްޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް  އަހަރުދުވަހު  )ދިހައެއް(   10

ކަމުގައިވުން؛ އޮފިސަރަކު  ކޮށްފައިވާ  ޚިދުމަތެއް  އެކަށީގެންވާ 

މި ކުލަ ދެވޭ ފަރާތެއްގެ ޕާރސަނަލް ރިކޯޑަށް ބަލައި އަންނަނިވި ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް )2(

އިންސާފު ކުރަންވާނެއެވެ.

y  ްޗުއްޓީ، ސަލާމް އަދި ގަޑި ޖެހުން )ގަވާއިދުން ލިބޭ ޗުއްޓީއާއި މަޤުބޫލު އުޒުރެއ

އޮވެގެން ބުނާ ސަލާމް ފިޔަވައި(؛

y ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ގޮތުން އަދަބެއް ލިބޭ ފަދަ ޢަމަލެއް ނުކުރުން؛
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y ގަވާއިދާ ޚިލާފު ނުވުން؛

ނޑި މަދުވެގެން 5 )ފަހެއް( )ޅ(އަޚުލާޤީ ކުލަ މިއީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތުގައި މެދުނުކެ

ދެވޭނީ  ކުލަ  މި  ކުލައެކެވެ.  ދެވޭ  މީހުންނަށް  ރަނގަޅު  އަޚުލާޤު  ކޮށްފައިވާ  ޚިދުމަތް  އަހަރު 

ފަރާތަކަށެވެ. ފުރިހަމަވާ  ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތައް 

 

ކުރެވޭ އަމުރުތަކަށާއި ގަވާއިދުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރާ ފަރާތެއް؛)1(

ނޑު ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއް؛)2( ގަޑި، ސަލާމް އަދި ޗުއްޓީއަށް ބަލައި ތިރީގައިވާ މިންގަ

y ގަޑި ޖެހުމުގެ މިންވަރު އަހަރަކު ސައްތައަކުން 5 އަށްވުރެ ގިނަނުވާ ފަރާތެއް؛

y މަޤުބޫލު އުޒުރެއް ނެތި ނަގާފައިވާ ޗުއްޓީއާއި ބުނެފައިވާ ސަލާމެއް ނެތުން؛

ކަހަލަ )3( އެއްވެސް  ގޮތުން  އަދަބެއްގެ  ތެރޭގައި  ރިކޯޑުގެ  ކުށުގެ  އަހަރުގެ  ވޭތުވެދިޔަ 5 

ނުވުން؛ އޮފިސަރަކަށް  ކޮށްފައިވާ  ބަންދެއް 

އަޚުލާޤާއި ސުލޫކަށް ބެލުމުގައި، އޮފިސަރުންގެ މަސައްކަތުގައްޔާއި އަމިއްލަ ކަންކަމުގައި )4(

އެމީހެއްގެ ޢަމަލު ރަނގަޅު އޮފިސަރަކަށްވުން.

ކުލައެކެވެ.     )ކ(ޚާއްޞަ ޚިދުމަތުގެ ކުލަ ދެވޭ  ފަރާތަކަށް  ކުރި  ޚިދުމަތެއް  ކުރެވޭ  ފާހަގަ  ގޮތެއްގައި  ޚާއްޞަ  ކުލައަކީ،  މި 

ފަރާތްތަކަށެވެ. ފުރިހަމަވާ  ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތައް  ދެވޭނީ،  ކުލަ  މި 

ޚާއްޞަ )1( ޙަވާލުކުރެވޭ  އިތުރަށް  މަސައްކަތުގެ  ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ  ގޮތެއްގައި  އާންމު 

ފަރާތެއް؛ ކުރި  ފެންވަރެއްގައި  ރަނގަޅު  ފާހަގަކޮށްލެވޭފަދަ  މަސައްކަތްތައް 

ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ޚާއްޞަ ޚިދުމަތެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ފަދަ ޚިދުމަތެއް ކުރި ފަރާތެއް؛)2(

އަމިއްލައަށް ފެނި އަދި އިސްނަގައިގެން އޮފިސަރުން ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޚާއްޞަ )3(

މަސައްކަތެއް ކުރިކަން ފާހަގަވުން.

މޯލްޑިވްސް )އ(ކާމިޔާބުގެ ކުލަ ސަބަބުން  ކާމިޔާބީއެއްގެ  ހޯދާ  މިންނަތުން  ހިންމަތާއި  އޮފިސަރެއްގެ  އެ  މިއީ، 

ހޯދައިދިން  ނަމެއް  ރީތި  ފަޚުރުވެރި  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ނުވަތަ  ސަރވިސްއަށް  ކަރެކްޝަނަލް 

ޝަރުޠެއް  ތެރެއިން  ޝަރުޠުތަކުގެ  ތިރީގައިވާ  ދެވޭނީ  ކުލަ  މި  ކުލައެކެވެ.  ދެވޭ  ފަރާތަކަށް 

ފަރާތަކަށެވެ. ފުރިހަމަވާ 

ކުރެވޭ )1( މެދުގައި  ބައެއްގެ  ފެންވަރެއްގެ  މަތީ  އެއަށްވުރެ  ނުވަތަ  އެއްވަރު  މީހަކާ  އެ 

ފަރާތެއް؛ ހޯދި  ކާމިޔާބެއް  ޚިލާފަށް  މީހުންނާ  އެހެން  އެފަދަ  މަސައްކަތެއްގައި 
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ބޭރު ޤައުމެއްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ ގޮތަކުން ނުވަތަ އެމީހާގެ އަމިއްލަ ހިންމަތާއި )2(

މިންނަތުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް ނުވަތަ ރާއްޖެއަށް ފަޚުރުވެރި ރީތި 

ނަމެއް ހޯދައި ދިން ފަރާތަކަށްވުން.

ހުރި )ވ(ހުނަރުވެރިކަމުގެ ކުލަ ހުނަރުވެރިކަމެއް  ޚިލާފު  އާދަޔާ  މަސައްކަތްތަކުގައި  ފަންނީ  އަދި  ޢަމަލީ  ތަފާތު  މިއީ، 

ޝަރުޠެއް  ތެރެއިން  ޝަރުޠުތަކުގެ  ތިރީގައިވާ  ދެވޭނީ  ކުލަ  މި  ކުލައެކެވެ.  ފަރާތަކަށްދެވޭ 

ފަރާތަކަށެވެ. ފުރިހަމަވާ 

އެ މީހަކު މަސައްކަތްކުރާ ދާއިރާގައި ފާހަގަ ކުރެވޭފަދަ ކުޅަދާނަކަމެއް ލިބިފައިވުމާއެކު، )1(

އެކަން ޢަމަލީ ގޮތުން ސާބިތުކޮށްދޭ ފަރާތަކަށްވުން؛

އަމިއްލަ ޚިޔާލުން ނުވަތަ އަމިއްލަ މަސައްކަތުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް )2(

ނުވަތަ މުޖުތަމަޢަށް ބޭނުންތެރި އެއްޗެއް އީޖާދުކުރި ނުވަތަ އުފެއްދި ފަރާތަކަށްވުން.

ޙަރަކާތްތަކުގައި )މ(ހެވިކަމުގެ ކުލަ ހެވިކަމުގެ  ހިންގޭ  ކުރިއެރެވުމަށް  ތަރައްޤީކޮށް  އޮފިސަރުން  ދެވޭނީ،  ކުލަ  މި 

ހެވިކަމުގެ  ދެވޭނީ،  ކުލަ  މި  ފަރާތަކަށެވެ.  ހޯދި  ވަނައެއް  އަހަރު  )ތިނެއް(   3 ވިދިވިދިގެން 

ވަނައަކަށް  ތެރެއިން  ވަނައިގެ   3 ވަނަ   2 ވަނަ   1 އަހަރު،  ތިން  ވިދިވިދިގެން  ރޮނގުން 

ހޮވިފައިވާ ފަރާތަށެވެ. އެއްފަހަރު ނުވަތަ ދެފަހަރަށް ރަތް ވަނައެއް ހާސިލުކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް 

ކަމުގައި  ނުވެވުނު  ބައިވެރި  މުބާރާތުގައި  މިފަދަ  ސަބަބުން  އުޅެންޖެހުމުގެ  ރަސްމީކަމެއްގައި 

ނޑޭނެއެވެ. ނުކެ މެދެއް  ވަނަ  ރަތް  ލިބިފައިވާ  އެމީހަކަށް  ވިޔަސް 


