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މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ޑރ .ޢާއިޝަތު ޢަލީއަށް،
ވ.
ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެ ެ
ޝނުން ފާސްކޮށްފައިވާ 'ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ
މ ކޮމި ަ
 2020އޮކްޓޫބަރު  13ވަނަ ދުވަހު ި
ދލުތަކެއް ގެނެސް ފާސްކޮށް މި ސިޓީއާއެކު ފޮނުވީމެވެ.
އޮނިގަނޑު' ގެ ޝަރުތުތަކަށް ބަ ަ
ށ
ރމުގައި ،މި ޝަރުތާއި އެއްގޮތަ ް
ވީމާ ،މިއަދުން ފެށިގެން އިޢުލާންކުރެވޭ މި އޮނިގަނޑުގެ މަޤާމުތަކަށް އިޢުލާންކު ު
ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.
އިޙްތިރާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
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 5ސެޕްޓެންބަރު 2021
ޚާދިމަތުކުމް

ޚަދީޖާ ޖަމީލާ
ޑިރެކްޓާރ ޖެނެރަލް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން،
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

shahuza@csc.gov.mv

ނ
ޝ ް
ވސް ކޮމި ަ
ސިވިލް ސަރ ި
މގު ،މާލެ20040 ،
ޖދީ ަ
މަ ީ

ފޯން3307306/3307307 :
މއިލްadmin@csc.gov.mv :
އީ ެ

ހޮޓްލައިން7799280 :
ބސައިޓްwww.csc.gov.mv :
ވެ ް

ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު
.1ޓީޗަރ
މަޤާމުގެ
މަޤާމު

ރޭންކް

ކްލެސިފިކޭޝަން

އަސާސީ

ޝަރުތު

މުސާރަ
ތޢުލީމީ ދާއިރާއިން
ތ ަ
ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ދާއިރާއަކުން ނުވަ ަ
ގްރެޖުއޭޓް ޓީޗަރ
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ކޮލިފައިޑް ޓީޗަރ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  7ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ

6,295.00

ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން.


ރއްޖޭގެ
މ ދާއިރާއިން ދިވެހި ާ
ވތަ ތަޢުލީ ީ
ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޮނގުން ނު ަ
ޤައުމީ

ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ

ލެވެލް

7

ގެ

އ
ސަނަދެ ް

ހާސިލްކޮށްފައިވުން .ނުވަތަ،


މ
ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ދާއިރާއަކުން ނުވަތަ ތަޢުލީ ީ
ދާއިރާއިން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 7

ނ
ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައި އޮތުމާއެކު ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޮނގު ް
ތ
ތކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  4ނުވަ ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދު ަ
އެއަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން .ނުވަތަ،


ހމަވެ،
ތ ފުރި ަ
ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ  3ގެ މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ޝަރު ު
އެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން  3އަހަރު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

7,035.00

ސަރވިސް
އެލަވަންސް



ކިޔަވައިދޭ

މާއްދާއަށް

ކިޔަވައިދިނުމުގެ

ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ

ރޮނގުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ދާއިރާއަކުން
ޤައުމީ

ނުވަތަ

ސަނަދުތަކުގެ

ތޢުލީމީ
ނދެއް ހާސިލްކޮށްފައި އޮތުމާއެކު ަ
އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  7ގެ ސަ ަ
ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 7
ނުވަތަ ލެވެލް  8ގެ އިތުރު ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން .ނުވަތަ،


ތ ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން
ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޮނގުން ނުވަ ަ
ޤައުމީ
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އޮނިގަނޑުގެ

ސަނަދުތަކުގެ

ލެވެލް

8

ރއްޖޭގެ
ދިވެހި ާ
ގެ

ސަނަދެއް

ހާސިލްކޮށްފައިވުން .ނުވަތަ،


މ
ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ދާއިރާއަކުން ނުވަތަ ތަޢުލީ ީ
ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 9
ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައި އޮތުމާއެކު (ލެވެލް  7ގެ ސަނަދެއް ނެތި)،
ކިޔަވައިދިނުމުގެ
އޮނިގަނޑުގެ

ރޮނގުން
ލެވެލް

4

ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ވތަ
ނު ަ

އެއަށްވުރެ

ޤައުމީ

ސަނަދުތަކުގެ

މަތީ

އ
ސަނަދެ ް

ހާސިލްކޮށްފައިވުން .ނުވަތަ،


ތ
ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ  4ގެ މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ޝަރު ު
ފއިވުން.
ލބި ަ
ގން  3އަހަރު އުޅެ ތަޖުރިބާ ި
ފުރިހަމަވެ ،އެ މަޤާމުގައި މަދުވެ ެ

7,875.00



ކިޔަވައިދިނުމުގެ

ރޮނގުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޤައުމީ

ގ
ސަނަދުތަކު ެ

އ
އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  7ނުވަތަ ލެވެލް  8ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފަ ި
އޮތުމާއެކު

ތަޢުލީމީ

ދާއިރާއިން

ނުވަތަ

ށ
ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަ ް

ގ
ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކު ެ
އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  9ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން .ނުވަތަ،


ގ
ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭ ެ
ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  7ނުވަތަ ލެވެލް  8ގެ ސަނަދެއް
އަދި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޮނގުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ
އޮނިގަނޑުގެ
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ލެވެލް

4

ނވަތަ
ު

އެއަށްވުރެ

މަތީ

ސަނަދެއް

ށ
މއްދާއަ ް
ޢލީމީ ދާއިރާއިން ނުވަތަ ކިޔަވައިދޭ ާ
ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު ،ތަ ު

8,835.00

ގ
ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކު ެ
އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  9ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން .ނުވަތަ،


ތ ތަޢުލީމީ
ކޔަވައިދިނުމުގެ ރޮނގުން ނުވަ ަ
ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއިން ނުވަތަ ި
ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 10
ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން .ނުވަތަ،



ހމަވެ،
ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ  5ގެ މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ޝަރުތު ފުރި ަ

އެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން  3އަހަރު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
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ސީނިއަރ ޓީޗަރ
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ފރިހަމަވެ ،އެ
ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ  6ގެ މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ޝަރުތު ު
މަޤާމުގައި މަދުވެގެން  3އަހަރު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން
ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ  7ގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން  3އަހަރު އުޅެ
ވން
ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ު

9,890.00
11,065.00

 EX4ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ 9
 EX5ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ 10
 EX6ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ 11

ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ  8ގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން  3އަހަރު އުޅެ

12,400.00

ވން.
ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ު
ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ  9ގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން  3އަހަރު އުޅެ
ވން.
ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ު
ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ  10ގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން  3އަހަރު އުޅެ

ވންެ .
ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ު

5.09.21

13,890.00
15,560.00

