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ންޑޯސް ކުރުމާއި ގެ މަޤާމްތަކުގެ އޮނިގަނޑަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތައް އެއެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުން

 މުވައްޒަފުން ބަދަލުކުރުން
 

 . ތަޢާރުފ1ު

 ުތަޢާރުފ 1.1

ގައި އަމަލުކުރެވެން ފެށި އެކަނޑަމިކް މަޤާމްތަކުގެ  1ޖަނަވަރީ  2015ގައި ފާސްކޮށް،  10ޑިސެންބަރު  2014

ގައި ބޭއްވުނު ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގައި ފާސްކޮށްގެން ބަދަލުތަކެއް ގެނެވި މުރާޖައާ  16އޮގަސްޓް  2017އޮނިގަނޑަށްވަނީ 

ކަޑެމިކް މަގާމުތަކުގެ އޮނިގަނޑު އަލުން ކުރެވިފައެވެ. މި ކަރުދާހުގެ ބޭނުމަކީ މުރާޖައާކުރެވުނު ބައިތައް ހިމަނައިގެން އެ

ައް އެކުލަވާލައި އަލަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން އެކަޑަމިކް މުވައްޒަފުންގެ މަގާމްތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތ

 ގެނައުމާއި އޮނިގަނޑު ކައުންސިލް އިން އެނޑޯޒް ކުރުމެވެ.
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ސްޕައިން  ގްރޭޑް ކްލެސިފިކޭޝަން ނަން

 ޕޮއިންޓް

 އަސާސީ ޝަރުތު )އެންޓްރީ ޕޮއިންޓްތަކުގެ(

އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ / 

 އެސިސްޓަންޓް ޓިއުޓަރ

1 

6 

 

32 

ގެ ސަނަދެއް ލިބިފައިވުން.  5މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން އެމް.އެން.ކިޔޫ.އެފްގެ ލެވެލް  .1

 ނުވަތަ 

މަސް ދުވަހުގެ  18މެރިޓައިމް )ނޯޓިކަލް/އެންޖިނިއަރިންގ( ދާއިރާގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރާ  .2

ރެކޯޑު ކުރާ ފޮތެއްގައި ރެކޯޑު ކުރެވިފައިވާ ތަމްރީނު ، ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްއެއް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުމާއި

 އަހަރަށް ވުރެ ކުރުނޫން މުއްދަތެއްގެ ކަނޑުމަތީ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. 1ކަނޑުމަތީގެ ތަމްރީނު ލިބި 

2 33  

3 34 
 ގެ ސަނަދެއް އޮތުން. ނުވަތަ 6އެމް.އެން.ކިޔޫ.އެފްގެ ލެވެލް  .1

ކޮލެޖަކުން ކިޔަވައިގެން އޮފިސަރ އިންޗާރޖް އޮފް ނެވިގޭޝަނަލް ގެ ދަށުން  95އެސް.ޓީ.ސީ.ޑަބްލިއު  .2

 ވޮޗް / އޮފިސަރ އިން ޗާރޖް އޮފް އެންޖިނިއަރިން ވޮޗްގެ ސެޓްފިކެޓް އޮފް ކޮމްޕިޓަންސީ ހޯދާފައިވުން.

4 35  

5 36 

 އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ / ޓިއުޓަރ

6 37 

 ލިބިފައިވުން. ނުވަތަގެ ސަނަދު  7އެމް.އެން.ކިޔޫ.އެފްގެ ލެވެލް  .1

ގެ ސަނަދެއް   6މެރިޓައިމް )ނޯޓިކަލް/އިންޖިނިއަރިނގ( ގެ ދާއިރާއިން އެމް.އެން.ކިޔޫ.އެފްގެ ލެވެލް  .2

 އަހަރަށްވުރެ ކުރުނޫން މުއްދަތެއްގައި ކަނޑުމަތީ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. 5ލިބިފައިވުމާ އެކު 

7 38  

8 39 

9 40 

10 41 
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 ސީނިއަރ ޓިއުޓަރލެކްޗަރަރ / 

1 

7 

40 

 ގެސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ 9ގެސަނަދަކާއި އެކު ލެވެލް  7އެމް.އެން.ކިޔޫ.އެފްގެ ލެވެލް  .1

މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ، މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެސޯސިއޭޝަން  .2

 އިން ލިބިފައިވުން.  ނުވަތަ

 އެންޖިނިއަރުކަން ނުވަތަ ކެޕްޓަންކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް އޮފް ކޮމްޕިޓެންސީ ލިބިފައިވުން.ޗީފް  .3

 

2 41  

3 42 

4 43 

5 44 

6 45 

7 46 

8 47 

ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ / އެސިސްޓަންޓް 

 ޕްރޮފެސަރ 

1 8 46 

 ގެ ސަނަދެއް ލިބިފައިވުން. 10އެމް.އެން.ކިޔޫ.އެފްގެ ލެވެލްް  .1

 މެޑިކަލް ސްޕެޝަލިސްޓް ލެވެލްގެ މާސްޓާރސް ގައި ކައުންސިލް ޑެންޓަލް އެންޑް މެޑިކަލް މޯލްޑިވްސް .2

 (ޕްރޮފެޝަލުން މެޑިކަލް - ލެކްޗަރަރ )ސީނިއަރ .ވެފައިއޮތުން ރެޖިސްޓްރީ ގޮތުގައި ޑޮކްޓަރެއްގެ

 މެޑިކަލް ސްޕެޝަލިސްޓް ލެވެލްގެ މާސްޓާރސް ގައި ކައުންސިލް ޑެންޓަލް އެންޑް މެޑިކަލް މޯލްޑިވްސް .3

. ލިބިފައިވުން ތަޖުރިބާ ދުވަހުގެ އަހަރު 2 އަދި ވެފައިއޮތުން ރެޖިސްޓްރީ ގޮތުގައި ޑޮކްޓަރެއްގެ

 (ޕްރޮފެޝަލުން މެޑިކަލް - ޕްރޮފެސަރ އެސިސްޓަންޓް)
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2 47  

3 48 

4 49 

5 50 

6 51 

7 52 

8 53 

 ޕްރޮފެސަރއެސޯސިއޭޓް 

1 

9 

52 

 ގެ ސަނަދެއް ލިބިފައިވުމާއެކު 10އެފްގެ ލެވެލް .ކިޔޫ.އެން.އެމް .1

އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ،  5ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލް ކުރުމަށް ފަހު،  10އެފްގެ ލެވެލް .ކިޔޫ.އެން.އެމް .2

 އިންޑަސްޓްރީގައި ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު/ޑިސިޕްލިން އާ ގުޅުން ހުރި ދާއިރާއަކުން ޔުނިވަރސިޓީ

އެން ނަންބަރ ޖަހާފައިވާ .އެސް.އެސް.ފޮތް ނުވަތަ އައި 5އެން ނަންބަރު ޖަހާފައިވާ .ބީ.އެސް.އައި .3

 ރިސާރޗް އާރޓިކަލް ޝާއިޢުކޮށްފައިވުމާއެކު 5ރިސާރޗް ޖާރނަލް ގައި 

ކޯސްތައް އެކުލަވާލުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކުއެކެޑެމިކް އުފެއްދުންތެރިކަން ޔުނިވަރސިޓީ އިން  .4

 .ޕޮއިންޓް ލިބުން 300ތިންވަނަ ކެޓަގަރީއިން މަދުވެގެން  ބަލާ އުޞޫލުގެ 

 2 53 
 

 3 54 

 4 55 

 ޕްރޮފެސަރ

1 10 56 
 ގެ ސަނަދެއް ލިބިފައިވުމާއެކު 10އެފްގެ ލެވެލް .ކިޔޫ.އެން.އެމް .1

އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ،  10ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލް ކުރުމަށް ފަހު،  10އެފްގެ ލެވެލް .ކިޔޫ.އެން.އެމް .2

 އިންޑަސްޓްރީގައި ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު/ޑިސިޕްލިން އާ ގުޅުން ހުރި ދާއިރާއަކުން ޔުނިވަރސިޓީ
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އެން ނަންބަރ ޖަހާފައިވާ .އެސް.އެސް.ފޮތް ނުވަތަ އައި 10އެން ނަންބަރު ޖަހާފައިވާ .ބީ.އެސް.އައި .3

 ރިސާރޗް އާރޓިކަލް ޝާއިޢުކޮށްފައިވުމާއެކު 10ރިސާރޗް ޖާރނަލް ގައި 

އެކުލަވާލުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު އެކެޑެމިކް އުފެއްދުންތެރިކަން ޔުނިވަރސިޓީ އިން  ކޯސްތައް .4

 .ޕޮއިންޓް ލިބުން 400ބަލާ އުޞޫލުގެ  ތިންވަނަ ކެޓަގަރީއިން މަދުވެގެން 

2 57 
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 ގުޅިގެން މުވައްޒަފުންނަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ޓިއުޓަރ ޓްރެކް އޮނިގަނޑަށް އިތުރުކުރުމާއި

ްނަށް ވަޒީފާ ( މުވައްޒަފުނ)ރިސަރޗް ނުހިމެނޭ ޓިއުޓަރ ޓްރެކް އިތުރުކުރެވުމުން ހަމަ އެކަނި ޓީޗިން ފޯކަސްޑް .1

  ދިނުމުގައި ޓިއުޓަރ ޓްރެކް ބޭނުންކުރުން.

ވަޒީފާއަދާ  ލެކްޗަރަރއިންގެ މަގާމްގައިޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ އަދި  .2

ޯކަސްޑް ކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުންގެ ރިސަރޗްގެ މަސައްކަތް ނުކުރައްވާނަމަ ނުވަތަ ހަމަ އެކަނި ޓީޗިންގ ފ

 ުން.މުވައްޒަފަކަށްވާނަމަ ޓިއުޓަރ ޓްރެކަށް ބަދަލުކުރ

 ލުތައްނަށް އަންނަ ބަދަްސީނިއަރ ލެކްޗަރަރގެ މަގާމަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއި ގުޅިިގެން މުވައްޒަފުނ

ށް ސީދާ ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރއިންގެ ކްލެސިފިކޭޝަންއަށް އިތުރު ކުރެވުން އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮފެސަރގެ މަގާމަ .1

 ން ރިސަރޗް ފޯކަސްޑް މުވައްޒަފުން ބަދަލުކުރު

ދި ސީނިއަރ އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮފެސަރ މަގާމް އިތުރުކުރުމާއި އަޗަރަރއިންގެ ކްލެސިފިކޭޝަންއަށް ސީނިއަރ ލެކް .2

ފެންވަރުގެ ގެ ސަނަދެއް ނުވަތަ އެ 10ލެކްޗަރގެ މަގާމުގެ ހަމައެކަނި ޝަރުތަކީ އެމް.އެން.ކިއު.އެފް ލެވެލް 

 ކަމުގައިވުން. )ޕީ.އެޗް.ޑީ( ތަޢުލީމީ ސަނަދެއް އޮތުން 

ުގެ )ޕީ.އެޗް.ޑީ( އެފެންވަރގެ ސަނަދެއް ނުވަތަ  10ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރއިންގެ ގޮތުގައި އެމް.އެން.ކިއު.އެފް ލެވެލް  .3

ުވައްޒަފުންގެ ގައި އަމަލުކުރަންފެށި އޮނިގަނޑަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ މ 1ޖަނަވަރީ  2015ތަޢުލީމީ ސަނަދެއްނެތި 

މީ ސަނަދެއް ހާޞިލް ގެ ސަނަދެއް ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ )ޕީ.އެޗް.ޑީ( ތަޢުލީ 10ތެރެއިން އެމް.އެން.ކިއު.އެފް ލެވެލް 

ޕީ.އެޗް.ޑީ( ތަޢުލީމީ )ގެ ސަނަދެއް ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ  10ޒަފުންނަށް އެމް.އެން.ކިއު.އެފް ލެވެލް ނުކުރައްވާ މުވައް

 ެއްގެ ދަށުންނަމަވެސް އެފަދަ ސަނަދެއް ޔުނިވަރސިޓީއިން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލަދެއް ހާޞިލް ކުރޭނެ ފުރުޞަތުދީ ސަނ

 ރުން.ް ބަދަލުކުޓައިޓަލްއަށ ޝަރުތުހަމަވާްފިނަމަ ހާޞިލް ނުކޮށ ޝަރުތު ހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމީ މިންގަނޑު

އަހަރުގެ  4ް ގެ ސަނަދެއް ނެތް ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރުންނަށް ޕީ.އެޗް.ޑީ ހެދުމަށ 10އެމް.އެން.ކިޔު.އެފް ލެވެލް  .4

 މުއްދަތެއް ދިނުން.

 ަސާސީ މިންގަނޑުތައްއއޮނިގަނޑަށްގެނެވުނު ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން މުވައްޒަފުން ބަދަލުކުރުމުގައި އަމަލުކުރާނެ 

ަދަލެއް އަންނަ ނަމަ ބއޮނިގަނޑަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން މުވައްޒަފެއްގެ މަގާމުގެ ނަމަށް )ޖޮބް ޓައިޓަލް(  .1

މަށް މުވައްޒަފަށް އެ ބަދަލުގެންނަންވާނީ ، އެބަދަލު ނުގެނެސް ވާނެގޮތަށް ކަންތައްތައް ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތައް އެޅު

 ޞަތު ދީފައެވެ. އެކަށީގެންވާ ފުރު

ެ ނަމަށް )ޖޮބް ޓައިޓަލް( މަތީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އޮނިގަނޑަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން މުވައްޒަފެއްގެ މަގާމުގ .2

ަދަލެއް ނާންނާނެކަން ބަދަލެއް ގެނައި ކަމުގައިވީނަމަވެސް އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައި މުސާރައާއި އިނާޔަތެއް ބ

 ސްޕައިން ޕޮއިންޓް ބަދަލުނުވުން(ގްރޭޑް އަދި ) ކަށަވަރުކުރުން
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