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 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

 މާލެ، 
 ދިވެހިރާއްޖެ.

 

 

( 2012)މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  R-35/2012ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު ވަ 5އަށް 

 

 .ންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުުރންއަ 8ޖަދުވަލު  ދުގެގަވާއި ބުނެވިދިޔަ .1

 

 

 8ޖަދުވަލު 

 ތައްޠުުމަޤާމުގެ ޝަރ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުންގެ

 

 ތައްޠުޝަރު   މަޤާމު

އެސިސްޓެންޓް 

 ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ

( މާއްދާއިން ދަށްވެގެން ދޭއް) 2އިމްތިޙާނެއްގައި  ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ ޖީ. ސީ. އީ އޯ ލެވެލް  )ހ(

ިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި "ދިވެހި" މާއްދާއިން ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފ ،"ޑީ" ފާސް ލިބިފައިވުމާއެކު

 ؛ ންދަށްވެގެން "ސީ" ފާސް ލިބިފައިވު
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ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ 

 1ގްރޭޑް 

 )ފަހެއް( އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ 5އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރގެ މަޤާމުގައި  (1) )ށ(

)ހަތްދިހަ  75 އެވަރެޖް ދަށްވެގެންލިބިފައިވުމާއެކު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން 

 ނުވަތަ ؛އިންސައްތަ ލިބިފައިވުންފަހެއް( 

 

( އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ެއް)ހަތަރ 4ް އޮފިސަރގެ މަޤާމުގައި އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމްސ (2)  

ލިބިފައިވުމާއެކު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރގެ 

  ؛އިންސައްތަ ލިބިފައިވުން)ދިހައެއް(  10ގެ އިތުރަށް މާކްސްޕާރފޯމަންސް  އެވްރެޖްގެ މަޤާމު

 

ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ 

 2ގްރޭޑް 

( މާއްދާއިން ދަށްވެގެން ދޭއް) 2އިމްތިޙާނެއްގައި ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ ޖީ. ސީ. އީ އޭ ލެވެލް  (1) )ނ(

އި "ދިވެހި" މާއްދާއިން ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގަ ،"އީ" ފާސް ލިބިފައިވުމާއެކު

 މިޝަރުޠަށް ރިޢާޔަތްކުރާނީ މިގަވާއިދުގެ ، ުންދަށްވެގެން "ސީ" ފާސް ލިބިފައިވ

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޙާލަތުގައި؛ ނުވަތަ 99

 

 )ފަހެއް( އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ 5ގެ މަޤާމުގައި  1ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  (2)  

)ހަތްދިހަ  75 ދަށްވެގެން އެވަރެޖް ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުންލިބިފައިވުމާއެކު މަސައްކަތުގެ 

 ނުވަތަ ؛އިންސައްތަ ލިބިފައިވުންފަހެއް( 

 

  (3) 

 

 

 

)ހަތަރެއް( އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ  4މަޤާމުގައި ގެ  1ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

)ތިނެއް(  3ކަސްޓަމްސްގެ މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން  ،ލިބިފައިވުމާއެކު

 ަސްދުވަހަށްވުރެ ކުރުނޫން މުއްދަތެއްގެ ކޯހެއް ނުވަތަ ވަކިވަކި ކޯސްތަކެއް ހަދައިގެން މ

 ދަށްވެގެންމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން  ،)ތިނެއް( މަސްދުވަސް ހަމަވުމާއެކު 3

 ؛ ނުވަތަލިބިފައިވުން އިންސައްތަ)ހަތްދިހަ ފަހެއް(  75އެވަރެޖް 

 

( އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ެއް)ހަތަރ 4ާމުގައި މަޤގެ  1ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  (4)  

ގެ  1ލިބިފައިވުމާއެކު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

 ؛ލިބިފައިވުންއިންސައްތަ  )ދިހައެއް( 10ގެ އިތުރަށް އެވްރެޖް ޕާރފޯމަންސް މާރކްސްގެ މަޤާމު

 ނުވަތަ
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އަހަރު ދުވަހު އުޅެ )އަށެއް(  8ިސަރގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން އެސިސްޓަންޓް ކަސްޓަމްސް އޮފ (5)  

 ދަށްވެގެން އެވަރެޖްމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއިއެކު 

  އިންސައްތަ ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަފަހެއް(  )ހަތްދިހަ 75

 

އަހަރު އުޅެފައިވުން، ެއް( )ހަތަރ 4އެސިސްޓަންޓް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން  (6)  

މަސައްކަތުގެ އަހަރު އުޅެތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއިއެކު )ވިހި(  20އަދި ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދުމަތުގައި 

 .އިންސައްތަ ލިބިފައިވުންފަހެއް(  )ހަތްދިހަ  75އެވަރެޖް ދަށްވެގެން ނިޒާމުން ބެލުމުގެ ފެންވަރު

 

ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ 

 3ގްރޭޑް 

 )ފަހެއް( އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ 5ގެ މަޤާމުގައި  2 ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް (1) )ރ(

)ހަތްދިހަ  75 އެވަރެޖް ލިބިފައިވުމާއެކު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ދަށްވެގެން

 ނުވަތަ ؛ލިބިފައިވުން އިންސައްތަފަހެއް( 

 

ބާ )ހަތަރެއް( އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރި 4މަޤާމުގައި ގެ  2ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  (2)  

)ތިނެއް(  3ކަސްޓަމްސްގެ މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން  ،ލިބިފައިވުމާއެކު

 މަސްދުވަހަށްވުރެ ކުރުނޫން މުއްދަތެއްގެ ކޯހެއް ނުވަތަ ވަކިވަކި ކޯސްތަކެއް ހަދައިގެން 

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ދަށްވެގެން  ،)ތިނެއް( މަސްދުވަސް ހަމަވުމާއެކު 3

 ނުވަތަ ؛ލިބިފައިވުން އިންސައްތަ)ހަތްދިހަ ފަހެއް(  75ަރެޖް އެވ

 

( އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ެއް)ހަތަރ 4މަޤާމުގައި ގެ  2ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  (3)  

 ގެ 2ލިބިފައިވުމާއެކު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

؛ އިންސައްތަ ލިބިފައިވުން)ދިހައެއް(  10ގެ އިތުރަށް  މާކްސްއެވްރެޖް ޕާރފޯމަންސް ގެ މަޤާމު

 ނުވަތަ 
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އަހަރު ދުވަހު އުޅެ )އަށެއް(  8ގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން  1ގްރޭޑް   ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ (4)  

   ދަށްވެގެން އެވަރެޖްމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއިއެކު 

 ؛ ނުވަތައިންސައްތަ ލިބިފައިވުން)ހަތްދިހަ ފަހެއް(  75

 

އަހަރު އުޅެފައިވުން، )ހަތަރެއް(  4ގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން  1ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  (5)  

މަސައްކަތުގެ އަހަރު އުޅެތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއިއެކު )ވިހި(  20އަދި ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދުމަތުގައި 

 .ަ ލިބިފައިވުންއިންސައްތ)ހަތްދިހަ ފަހެއް(  75 ދަށްވެގެން އެވަރެޖްފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން 

 

ސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް 

 1އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

( ނުވަތަ ހައެއް) 6ލެވެލް  ،( ފަހެއް) 5ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  (1) )ބ(

މިޝަރުޠަށް ރިޢާޔަތްކުރާނީ މިގަވާއިދުގެ ، އެއަށްވުރެ މަތީ ލެވެލްއެއްގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން

 ނުވަތަ ނަ މާއްދާގައިވާ ޙާލަތުގައި؛ވަ 99

 

 )ފަހެއް( އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ 5ގެ މަޤާމުގައި  3ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  (2)  

)ހަތްދިހަ  75 އެވަރެޖް ދަށްވެގެން ްލިބިފައިވުމާއެކު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުނ

 ނުވަތަ ؛ލިބިފައިވުން އިންސައްތަފަހެއް( 

 

)ތިނެއް( އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ  3ގެ މަޤާމުގައި  3ޮފިސަރ ގްރޭޑް ކަސްޓަމްސް އ (3)  

)ތިނެއް( ގެ  3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  ،ލިބިފައިވުމާއެކު

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ދަށްވެގެން  ،ފެންވަރުގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާއެކު

 ނުވަތަ ؛ލިބިފައިވުން އިންސައްތަަހެއް( )ހަތްދިހަ ފ 75ޖް އެވަރެ

 

)ހަތަރެއް( އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ  4މަޤާމުގައި ގެ  3ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  (4)  

)ތިނެއް(  3ކަސްޓަމްސްގެ މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން  ،ލިބިފައިވުމާއެކު

  ވަކިވަކި ކޯސްތަކެއް ހަދައިގެން ވަތަމަސްދުވަހަށްވުރެ ކުރުނޫން މުއްދަތެއްގެ ކޯހެއް ނު

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ދަށްވެގެން  ،)ތިނެއް( މަސްދުވަސް ހަމަވުމާއެކު 3

 ނުވަތަ ؛ލިބިފައިވުން އިންސައްތަ)ހަތްދިހަ ފަހެއް(  75އެވަރެޖް 
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ާ ( އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބެއް)ހަތަރ 4މަޤާމުގައި ގެ  3ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  (5)  

 ގެ 3ލިބިފައިވުމާއެކު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

 ؛ލިބިފައިވުންއިންސައްތަ )ދިހައެއް(  10ގެ އިތުރަށް  މާކްސްއެވްރެޖް ޕާރފޯމަންސް ގެ މަޤާމު

 ނުވަތަ

 

ތަޖުރިބާ އަހަރު އުޅެ)އަށެއް(  8ގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން  2ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  (6)  
 )ހަތްދިހަ  75 ދަށްވެގެން އެވަރެޖްލިބިފައިވުމާއިއެކު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން 

 ؛ ނުވަތަ އިންސައްތަ ލިބިފައިވުންފަހެއް( 

 

އަހަރު އުޅެފައިވުން )ހަތަރެއް(  4ގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން  2ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  (7)  
އަހަރު އުޅެތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއިއެކު މަސައްކަތުގެ ( )ވިހި 20އަދި ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދުމަތުގައި 

 .އިންސައްތަ ލިބިފައިވުން)ހަތްދިހަ ފަހެއް(  75 ދަށްވެގެން އެވަރެޖްފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން 
 ގެ  ވަނަ ނަންބަރު ނުވަތަ )ރ( 6ގެ  އަދި މިޖަދުވަލުގެ )ނ(

 މުގެ ކުރިއެރުން ލިބިފައިނުވުން.ދަށުން މަޤާ ވަނަ ނަންބަރުގެ 5

 

ކަސްޓަމްސް ސީނިއަރ 

 2އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

)ފަހެއް( އަހަރު ދުވަހު އުޅެ  5ގެ މަޤާމުގައި  1ސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  (1) )ޅ(

 ލިބިފައިވުމާއެކު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ދަށްވެގެން އެވަރެޖް  ތަޖުރިބާ

 ނުވަތަ ؛ލިބިފައިވުން އިންސައްތަ)ހަތްދިހަ ފަހެއް(  75

 

)ތިނެއް( އަހަރު ދުވަހު އުޅެ  3މަޤާމުގައި ގެ  1ްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް ސީނިއަރ ކަސ (2)  

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  ،ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ   ،ކޮށްފައިވުމާއެކު )ހަތަރެއް( ގެ ފެންވަރުގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަ 4

 ނުވަތަ ؛ލިބިފައިވުން އިންސައްތަ)ހަތްދިހަ ފަހެއް(  75ވެގެން އެވަރެޖް ދަށްނިޒާމުން 

 

( އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ހަތަރެއް) 4މަޤާމުގައި ގެ  1ސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  (3)  

)ތިނެއް(  3ކަސްޓަމްސްގެ މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން  ،ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު

 ުއްދަތެއްގެ ކޯހެއް ނުވަތަ ވަކިވަކި ކޯސްތަކެއް ހަދައިގެން މަސްދުވަހަށްވުރެ ކުރުނޫން މ
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ދަށްވެގެން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން  ،)ތިނެއް( މަސްދުވަސް ހަމަވުމާއެކު 3

 ނުވަތަ ؛ލިބިފައިވުން ސައްތައިން)ހަތްދިހަ ފަހެއް(  75އެވަރެޖް 

 

( އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ްެއ)ހަތަރ 4މަޤާމުގައި ގެ  1ސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  (4)  

ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް 

)ދިހައެއް(  10ގެ އިތުރަށް މާކްސް އެވްރެޖް ޕާރފޯމަންސްގެ މަޤާމުގެ  1އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

 ނުވަތަ ؛އިންސައްތަ ލިބިފައިވުން

 

އަހަރު އުޅެތަޖުރިބާ )އަށެއް(  8ައި މަދުވެގެން ގެ މަޤާމުގ 3ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  (5)  

)ހަތްދިހަ  75 ދަށްވެގެން އެވަރެޖްމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ލިބިފައިވުމާއިއެކު 

 .އިންސައްތަ ލިބިފައިވުންފަހެއް( 

 

ސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް 

 3އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

އް( އަހަރު ދުވަހު އުޅެ )ފަހެ 5ގެ މަޤާމުގައި  2ސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  (1) )ކ(

 ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ދަށްވެގެން އެވަރެޖް 

 ނުވަތަ ؛ލިބިފައިވުން އިންސައްތަ)ހަތްދިހަ ފަހެއް(  75

 

)ތިނެއް( އަހަރު ދުވަހު އުޅެ  3މަޤާމުގައި ގެ  2ސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  (2)  

)ފަހެއް(  5ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  ު،ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކ

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން  ،ކޮށްފައިވުމާއެކު ގެ ފެންވަރުގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަ

 ނުވަތަ ؛ލިބިފައިވުން އިންސައްތަ)ހަތްދިހަ ފަހެއް(  75ދަށްވެގެން އެވަރެޖް 

 

( އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ހަތަރެއް) 4މަޤާމުގައި ެ ގ 2ސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  (3)  

)ތިނެއް(  3ކަސްޓަމްސްގެ މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން  ،ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު

 މަސްދުވަހަށްވުރެ ކުރުނޫން މުއްދަތެއްގެ ކޯހެއް ނުވަތަ ވަކިވަކި ކޯސްތަކެއް ހަދައިގެން 

ދަށްވެގެން ައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން މަސ ،)ތިނެއް( މަސްދުވަސް ހަމަވުމާއެކު 3

 ވަތަނު ؛ލިބިފައިވުން ައްތައިންސ)ހަތްދިހަ ފަހެއް(  75އެވަރެޖް 
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( އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ރެއް)ހަތަ 4މަޤާމުގައި ގެ  2ސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  (4)  

ކަސްޓަމްސް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ސީނިއަރ 

)ދިހައެއް(  10ގެ އިތުރަށް  މާކްސްއެވްރެޖް ޕާރފޯމަންސް ގެ މަޤާމުގެ  2އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

 ؛ ނުވަތައިންސައްތަ ލިބިފައިވުން

 

އަހަރު )އަށެއް(  8ގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން  1ސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  (5)  

 75 ދަށްވެގެން އެވަރެޖްބެލުމުގެ ނިޒާމުން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު އުޅެތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއިއެކު 

 .އިންސައްތަ ލިބިފައިވުން)ހަތްދިހަ ފަހެއް( 

 

ޗީފް ކަސްޓަމްސް 

 އޮފިސަރ

)އަށެއް( ނުވަތަ  8ލެވެލް  ،)ހަތެއް(  7ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  (1) )އ(

ށް ރިޢާޔަތްކުރާނީ މިގަވާއިދުގެ ޠަމިޝަރު ،އެއަށްވުރެ މަތީ ލެވެލްއެއްގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޙާލަތުގައި؛ ނުވަތަ 99

 

)ފަހެއް( އަހަރު ދުވަހު އުޅެ  5ގެ މަޤާމުގައި  3ސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  (2)  

 ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ދަށްވެގެން އެވަރެޖް 

 ނުވަތަ ؛އްތަ ލިބިފައިވުންއިންސަ)ހަތްދިހަ ފަހެއް(  75

 

)ތިނެއް( އަހަރު ދުވަހު އުޅެ  3މަޤާމުގައި ގެ  3ސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  (3)  

)ހައެއް(  6ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  ،ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު

ސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން މަ ،ކޮށްފައިވުމާއެކު ގެ ފެންވަރުގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަ

 ނުވަތަ ؛އިންސައްތަ ލިބިފައިވުން)ހަތްދިހަ ފަހެއް(  75ދަށްވެގެން އެވަރެޖް 

)ހަތަރެއް( އަހަރު ދުވަހު އުޅެ  4މަޤާމުގައި ގެ  3ސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  (4)  

)ހައެއް(  6ކަސްޓަމްސްގެ މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން  ،ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު

 މަސްދުވަހަށްވުރެ ކުރުނޫން މުއްދަތެއްގެ ކޯހެއް ނުވަތަ ވަކިވަކި ކޯސްތަކެއް ހަދައިގެން 

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ދަށްވެގެން  ،)ހައެއް( މަސްދުވަސް ހަމަވުމާއެކު 6

 ނުވަތަ ؛ލިބިފައިވުންއިންސައްތަ )ހަތްދިހަ ފަހެއް(  75އެވަރެޖް 
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( އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ެއް)ހަތަރ 4މަޤާމުގައި ގެ  3ސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  (5)  

ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް 

)ދިހައެއް(  10އިތުރަށް ގެ  މާކްސްއެވްރެޖް ޕާރފޯމަންސް ގެ މަޤާމުގެ  3އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

 ؛ ނުވަތައިންސައްތަ ލިބިފައިވުން

 

އަހަރު  )އަށެއް( 8ގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން  2ސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  (6)  

 75 ދަށްވެގެން އެވަރެޖްމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން އުޅެތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއިއެކު 

 .އިންސައްތަ ލިބިފައިވުން)ހަތްދިހަ ފަހެއް( 

 

)ނުވައެއް( ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ  9ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  (1) )ވ( ްރިންޓެންޑެންޓްސްޕ

ވަނަ  99މިޝަރުޠަށް ރިޢާޔަތްކުރާނީ މިގަވާއިދުގެ ް، ކޮށްފައިވުނ ިހަމަލެވެލްއެއްގެ ކޯހެއް ފުރ

 ނުވަތަ މާއްދާގައިވާ ޙާލަތުގައި؛

 

)ފަހެއް( އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާލިބިފައިވުމާއެކު  5ްސް އޮފިސަރ ގެ މަޤާމުގައި ޗީފް ކަސްޓަމ (2)  

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ދަށްވެގެން އެވަރެޖް 

 ނުވަތަ ؛އިންސައްތަ ލިބިފައިވުން)ހަތްދިހަ ފަހެއް(  75

 

ރިބާ )ތިނެއް( އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖު 3މަޤާމުގައި ގެ ޗީފް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ  (3)  

)ހަތެއް( ނުވަތަ  7ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  ،ލިބިފައިވުމާއެކު

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު   ،ކޮށްފައިވުމާއެކު )އަށެއް( ގެ ފެންވަރުގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަ 8ލެވެލް 

 ނުވަތަ ؛އިންސައްތަ ލިބިފައިވުން)ހަތްދިހަ ފަހެއް(  75ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ދަށްވެގެން އެވަރެޖް 

)ހަތަރެއް( އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ  4މަޤާމުގައި ގެ ޗީފް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ  (4)  

)ހައެއް(  6ކަސްޓަމްސްގެ މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން  ،ލިބިފައިވުމާއެކު

 މަސްދުވަހަށްވުރެ ކުރުނޫން މުއްދަތެއްގެ ކޯހެއް ނުވަތަ ވަކިވަކި ކޯސްތަކެއް ހަދައިގެން 

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ދަށްވެގެން  ،އެއް( މަސްދުވަސް ހަމަވުމާއެކު)ހަ 6

 ނުވަތަ ؛އިންސައްތަ ލިބިފައިވުން)ހަތްދިހަ ފަހެއް(  75އެވަރެޖް 
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( އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ެއްަތަރ)ހ 4މަޤާމުގައި ގެ ޗީފް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ  (5)  

މަޤާމުގެ ގެ ެ ނިޒާމުން ޗީފް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ލިބިފައިވުމާއެކު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގ

 .ލިބިފައިވުންއިންސައްތަ )ދިހައެއް(  10ގެ އިތުރަށް  މާކްސްއެވްރެޖް ޕާރފޯމަންސް 

 

ސީނިއަރ 

 ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް

 ،)ފަހެއް( އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު 5ގެ މަޤާމުގައި  ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް (1) )މ(

)ހައެއް(  6)ފަހެއް( ނުވަތަ ލެވެލް  5ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން  ،ކޮށްފައިވުމާއެކު ގެ ފެންވަރުގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަ

 ނުވަތަ ؛އިންސައްތަ ލިބިފައިވުން)ހަތްދިހަ ފަހެއް(  75 އެވަރެޖް ދަށްވެގެން

 

 ،)ތިނެއް( އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު 3ައި ގެ މަޤާމުގ ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް (2)  

)އަށެއް(  8)ހަތެއް( ނުވަތަ ލެވެލް  7ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން   ،ކޮށްފައިވުމާއެކު ގެ ފެންވަރުގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަ

 ނުވަތަ ؛އިންސައްތަ ލިބިފައިވުން)ހަތްދިހަ ފަހެއް(  75 ެޖްއެވަރ ދަށްވެގެން

 

 ،)ދޭއް( އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު 2ގެ މަޤާމުގައި  ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް (3)  

)ނުވައެއް( ގެ ފެންވަރުގެ ކޯހެއް  9ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 

  އެވަރެޖް ްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ދަށްވެގެންމަސައ  ،ކޮށްފައިވުމާއެކު ފުރިހަމަ

 ނުވަތަ ؛އިންސައްތަ ލިބިފައިވުން)ހަތްދިހަ ފަހެއް(  75

 

 ،( އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކުހަތަރެއް) 4މަޤާމުގައި ގެ ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް  (4)  

ުވަހަށްވުރެ ކުރުނޫން )ހައެއް( މަސްދ 6ކަސްޓަމްސްގެ މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން 

  ،)ހައެއް( މަސްދުވަސް ހަމަވުމާއެކު 6މުއްދަތެއްގެ ކޯހެއް ނުވަތަ ވަކިވަކި ކޯސްތަކެއް ހަދައިގެން 

އިންސައްތަ )ހަތްދިހަ ފަހެއް(  75 އެވަރެޖް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ދަށްވެގެން

 .ލިބިފައިވުން
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ޗީފް  ޑެޕިއުޓީ

 ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް

)ދިހައެއް( ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ  10ްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް ދިވެހިރާއ (1) )ފ(

ވަނަ  99މިޝަރުޠަށް ރިޢާޔަތްކުރާނީ މިގަވާއިދުގެ  ،ކޮށްފައިވުން ލެވެލްއެއްގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަ

 ނުވަތަ މާއްދާގައިވާ ޙާލަތުގައި؛

 

ފަހެއް( އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ) 5ގެ މަޤާމުގައި  ސީނިއަރ ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް (2)  

)ފަހެއް( ނުވަތަ  5ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  ،ލިބިފައިވުމާއެކު

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު   ،ކޮށްފައިވުމާއެކު )ހައެއް( ގެ ފެންވަރުގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަ 6ލެވެލް 

 ނުވަތަ ؛އިންސައްތަ ލިބިފައިވުން)ހަތްދިހަ ފަހެއް(  75 އެވަރެޖް ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ދަށްވެގެން

 

)ތިނެއް( އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ  3ގެ މަޤާމުގައި  ސީނިއަރ ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް (3)  

)ހަތެއް( ނުވަތަ  7ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  ،ލިބިފައިވުމާއެކު

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު   ،ކޮށްފައިވުމާއެކު ަ)އަށެއް( ގެ ފެންވަރުގެ ކޯހެއް ފުރިހަމ 8ލެވެލް 

 ނުވަތަ ؛އިންސައްތަ ލިބިފައިވުން)ހަތްދިހަ ފަހެއް(  75 އެވަރެޖް ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ދަށްވެގެން

 

)ދޭއް( އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ  2ގެ މަޤާމުގައި  ސީނިއަރ ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް (4)  

)ނުވައެއް( ގެ  9ޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އ ،ލިބިފައިވުމާއެކު

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ދަށްވެގެން ،ކޮށްފައިވުމާއެކު ފެންވަރުގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަ

 ނުވަތަ ؛އިންސައްތަ ލިބިފައިވުން)ހަތްދިހަ ފަހެއް(  75 އެވަރެޖް

 

ަޖުރިބާ )ހަތަރެއް( އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތ 4މަޤާމުގައި ގެ ސީނިއަރ ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް  (5)  

)ހައެއް(  6ކަސްޓަމްސްގެ މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން  ،ލިބިފައިވުމާއެކު

 މަސްދުވަހަށްވުރެ ކުރުނޫން މުއްދަތެއްގެ ކޯހެއް ނުވަތަ ވަކިވަކި ކޯސްތަކެއް ހަދައިގެން 

 ންމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ދަށްވެގެ  ،)ހައެއް( މަސްދުވަސް ހަމަވުމާއެކު 6

 .އިންސައްތަ ލިބިފައިވުން)ހަތްދިހަ ފަހެއް(  75 އެވަރެޖް
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ޗީފް 

 ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް

)ފަހެއް( އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ  5ގެ މަޤާމުގައި  ޑެޕިއުޓީ ޗީފް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް (1) )ދ(

)ފަހެއް( ނުވަތަ  5ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  ،ލިބިފައިވުމާއެކު

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު   ،ކޮށްފައިވުމާއެކު )ހައެއް( ގެ ފެންވަރުގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަ 06 ލެވެލް

 ނުވަތަ ؛އިންސައްތަ ލިބިފައިވުން)ހަތްދިހަ ފަހެއް(  75 އެވަރެޖް ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ދަށްވެގެން

 

)ތިނެއް( އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ  3ގެ މަޤާމުގައި  ޑެޕިއުޓީ ޗީފް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް (2)  

)ހަތެއް( ނުވަތަ  7ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  ،ައިވުމާއެކުލިބިފ

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު   ،ކޮށްފައިވުމާއެކު )އަށެއް( ގެ ފެންވަރުގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަ 8ލެވެލް 

 ؛ ނުވަތައިންސައްތަ ލިބިފައިވުން)ހަތްދިހަ ފަހެއް(  75 ދަށްވެގެން އެވަރެޖްބެލުމުގެ ނިޒާމުން 

 

)ދޭއް( އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ  2ގެ މަޤާމުގައި  ޕިއުޓީ ޗީފް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓްޑެ (3)  

)ނުވައެއް( ނުވަތަ  9ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  ،ލިބިފައިވުމާއެކު

ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  ،ކޮށްފައިވުމާއެކު )ދިހައެއް( ގެ ފެންވަރުގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަ 10ލެވެލް 

 ނުވަތަ ؛އިންސައްތަ ލިބިފައިވުން)ހަތްދިހަ ފަހެއް(  75 ދަށްވެގެން އެވަރެޖްބެލުމުގެ ނިޒާމުން 

 

)ހަތަރެއް( އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ  4މަޤާމުގައި ގެ ޑެޕިއުޓީ ޗީފް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް  (4)  

( )ހައެއް 6ކަސްޓަމްސްގެ މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން  ،ލިބިފައިވުމާއެކު

)ހައެއް(  6މަސްދުވަހަށްވުރެ ކުރުނޫން މުއްދަތެއްގެ ކޯހެއް ނުވަތަ ވަކިވަކި ކޯސްތަކެއް ހަދައިގެން 

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ދަށްވެގެން އެވަރެޖް   ،މަސްދުވަސް ހަމަވުމާއެކު

 .އިންސައްތަ ލިބިފައިވުން)ހަތްދިހަ ފަހެއް(  75

 

އެސިސްޓެންޓް 

ކޮމިޝަނަރ އޮފް 

 ކަސްޓަމްސް

 ،ލިބިފައިވުމާއެކު )ފަހެއް( އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ 5މަޤާމެއްގައި  ގެ ޗީފް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް (1) )ތ(

ލެވެލް  ،)ހައެއް( 6ލެވެލް  ،)ފަހެއް( 5ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 

ިވުމާއެކު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ކޮށްފައ )އަށެއް( ގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަ 8ނުވަތަ ލެވެލް  ،)ހަތެއް( 7

 ނުވަތަ ؛އިންސައްތަ ލިބިފައިވުން)ހަތްދިހަ ފަހެއް(  75 އެވަރެޖް ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ދަށްވެގެން
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 )ތިނެއް( އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ 3މަޤާމެއްގައި ގެ  ޗީފް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް (2)  

)ނުވައެއް( ނުވަތަ  9ލެވެލް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ،ލިބިފައިވުމާއެކު

ކޮށްފައިވުމާއެކު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ  )ދިހައެއް( ގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަ 10ލެވެލް 

 .އިންސައްތަ ލިބިފައިވުން)ހަތްދިހަ ފަހެއް(  75 އެވަރެޖް ނިޒާމުން ދަށްވެގެން

 

 ސަޕޯޓް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް

 

ތައްޠުުޝަރ   މަޤާމު  

ަޕޯޓް ސަރވިސް ސ

1އޮފިސަރ ގްރޭޑް   

(ލ)  ޤާބިލްކަން ލިބިފައިވުން. / ލިޔަންކިޔަން ދަތުމާއިއެކު މަޤާމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރު  

 

ސަޕޯޓް ސަރވިސް 

2އޮފިސަރ ގްރޭޑް   

(ގ)  (1) )ފަހެއް( އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ  5ގެ މަޤާމުގައި  1ސަޕޯޓް ސަރވިސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  

)ހަތްދިހަ ފަހެއް(  75ައިވުމާއެކު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ދަށްވެގެން އެވަރެޖް ލިބިފ

 އިންސައްތަ ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ

 

  (2) ( އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ެއް)ހަތަރ 4ގެ މަޤާމުގައި  1ސަޕޯޓް ސަރވިސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  

ގެ  1ސަޕޯޓް ސަރވިސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  ލިބިފައިވުމާއެކު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން

 .އިންސައްތަ ލިބިފައިވުން)ދިހައެއް(  10ގެ އިތުރަށް  މާކްސްމަޤާމުގެ އެވްރެޖް ޕާރފޯމަންސް 

 

ސަޕޯޓް ސަރވިސް 

3އޮފިސަރ ގްރޭޑް   

(ޏ)  (1) )ފަހެއް( އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ  5ގެ މަޤާމުގައި  2ސަޕޯޓް ސަރވިސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  

)ހަތްދިހަ ފަހެއް(  75މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ދަށްވެގެން އެވަރެޖް  ލިބިފައިވުމާއެކު

 އިންސައްތަ ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ

 

  (2) ( އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ެއް)ހަތަރ 4ގެ މަޤާމުގައި  2ސަޕޯޓް ސަރވިސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  

ގެ  2ވިސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ސަޕޯޓް ސަރ

  ؛އިންސައްތަ ލިބިފައިވުން)ދިހައެއް(  10ގެ އިތުރަށް  މާކްސްމަޤާމުގެ އެވްރެޖް ޕާރފޯމަންސް 
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ސަޕޯޓް ސަރވިސް 

4އޮފިސަރ ގްރޭޑް   

(ސ)  (1) )ފަހެއް( އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ  5ގެ މަޤާމުގައި  3ސަޕޯޓް ސަރވިސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  

)ހަތްދިހަ ފަހެއް(  75ުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ދަށްވެގެން އެވަރެޖް ލިބިފައިވުމާއެކު މަސައްކަތ

 އިންސައްތަ ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ

 

  (2) ( އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ެއް)ހަތަރ 4ގެ މަޤާމުގައި  3ސަޕޯޓް ސަރވިސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  

ގެ  3ަރ ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ސަޕޯޓް ސަރވިސް އޮފިސ

  ؛އިންސައްތަ ލިބިފައިވުން)ދިހައެއް(  10ގެ އިތުރަށް  މާކްސްމަޤާމުގެ އެވްރެޖް ޕާރފޯމަންސް 

 

ސަޕޯޓް ސަރވިސް 

5އޮފިސަރ ގްރޭޑް   

(ޑ)  (1) )ފަހެއް( އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ  5ގެ މަޤާމުގައި  4ސަޕޯޓް ސަރވިސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  

)ހަތްދިހަ ފަހެއް(  75ރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ދަށްވެގެން އެވަރެޖް ލިބިފައިވުމާއެކު މަސައްކަތުގެ ފެންވަ

 އިންސައްތަ ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ

 

  (2) ( އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ރެއް)ހަތަ 4ގެ މަޤާމުގައި  4ސަޕޯޓް ސަރވިސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  

ގެ  5ް ލިބިފައިވުމާއެކު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ސަޕޯޓް ސަރވިސް އޮފިސަރ ގްރޭޑ

 ؛އިންސައްތަ ލިބިފައިވުން)ދިހައެއް(  10ގެ އިތުރަށް  މާކްސްމަޤާމުގެ އެވްރެޖް ޕާރފޯމަންސް 

 

 ގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުމިގަވާއިދު ފަށާީނ، ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން  މި .2
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