
 އޮނިގަނޑު ވަޒީފާގެޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރުންގެ 

 .ޓީޗަރ1

 ޝަރުތު  ކްލެސިފިކޭޝަން  ރޭންކް  މަޤާމު 
މަޤާމުގެ 
އަސާސީ 
 މުސާރަ 

ސަރވިސް 
 އެލަވަންސް 

 3ރވިސް އޮފިސަރ ސަ ގޓީޗިން MS2 ގްރެޖުއޭޓް ޓީޗަރ
 ދާއިރާއިން  ލީމީޢުތަ ނުވަަތ  ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ދާއިރާއަކުން

 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ  7ލެވެލް  ގެދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު

 ކޮށްފައިވުން.ސަނަދެއް ހާސިލު
 6,295.00  

 

 4ރވިސް އޮފިސަރ ސަ ގޓީޗިން MS3 ޓީޗަރ ކޮލިފައިޑް

  ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ދާއިރާއިން  ލީމީ ޢުތަނުަވތަ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޮނގުނ
ގެ ސަނަދެްއ  7ލެވެލް  ގެއޮނިގަނޑު ސަނަދުތަކުގެޤައުމީ 

 ނުވަތަ، ހާސިލްކޮށްފައިވުން.
 ްލީމީ ޢުތަ ނުވަތަ  ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ދާއިރާއަކުނ 

 7ލެވެލް  ގެސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދާއިރާއިން 
ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޮނގުްނ  އެކުއޮތުމާ އި ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފަ

ނުވަަތ  4 ލެވެލް ގެދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުަތކުގެ އޮނިގަނޑު
  ނުވަތަ، ހާސިލްކޮށްފައިވުން. ސަނަދެއް  އެއަށްވުރެ މަތީ

 ިތު ފުރިަހމަވެ، ޝަރު ތަޢުލީމީ ޤާމުގެގެ މަ 3ސް އޮފިސަރ ޓީޗިންގ ސަރވ
 .އިވުންފަލިބި ތަޖުރިބާއަހަރު އުޅެ  3އެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން 

 7,035.00  

shahuza
Draft



MS4 ް5ރވިސް އޮފިސަރ ސަ ގޓީޗިނ 

  ަކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ދާއިރާއަކުން ނުވަތ
ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޮނގުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ 

އެކު ަތޢުލީމީ އޮތުމާ އިގެ ސަަނދެއް ހާސިލްކޮށްފަ 7ލެވެލް  ގެއޮނިގަނޑު
 7ލެވެލް  ގެދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު

 ނުވަތަ، ގެ އިތުރު ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން.  8ނުވަތަ ލެވެލް 
 ްދިވެހިާރއްޖޭގެ  ދާއިރާއިން  ލީމީޢުތަނުވަަތ  ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޮނގުނ

ގެ ސަނަދެއް  8ލެވެލް  ގެޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިަގނޑު
  ނުވަތަ، ހާސިލްކޮށްފައިވުން.

  ްލީމީ ޢުތަ ނުވަތަ ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ދާއިރާއަކުނ 

 9ލެވެލް  ގެދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުދާއިރާއިން 
ގެ ސަނަދެއް ނެތި(،  7އެކު )ލެވެލް އޮތުމާ އިގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފަ

ރޮނގުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ކިޔަވައިދިނުމުގެ 
  ސަނަދެްއ ނުަވތަ އެއަށްވުރެ މަތީ 4ލެވެލް  ގެއޮނިގަނޑު

 ނުވަތަ،  ހާސިލްކޮށްފައިވުން.
 ރުުތ މުގެ ތަޢުލީމީ ޝަގެ މަޤާ 4ސް އޮފިސަރ ވިޓީޗިންގ ސަރ

 .އިވުންފަ ހަރު އުޅެ ތަޖުރިބާ ިލބިއަ 3ފުރިހަމަވެ، އެ މަޤާމުގައި މަދުވެެގން 

 7,875.00  
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EX1 ް6ރވިސް އޮފިސަރ ސަ ގޓީޗިނ 

 ެރޮނގުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުެގ  ކިޔަވައިދިނުމުގ
 އި ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފަ 8ނުވަތަ ލެވެލް  7ލެވެލް  ގެއޮނިގަނޑު

މާއްދާއަްށ  ލީމީ ދާއިރާއިން ނުވަތަ ކިޔަވައިދޭޢުއެކު ތައޮތުމާ
 ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ 

  ނުވަތަ، ވުން.އިކޮށްފަގެ ސަނަދެއް ހާސިލު 9ލެވެލް  ގެއޮނިގަނޑު
 ާދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވ

ގެ ސަނަދެއް  8ލެވެލް  ނުވަތަ 7ލެވެލް  ގެޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު
ސަނަދުތަކުގެ  ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޮނގުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަދި 

ސަނަދެއް   ުނވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ 4ލެވެލް  ގެއޮނިގަނޑު
ދާއިރާއިން ނުވަތަ ކިޔަވައިދޭ ާމއްދާއަްށ  ލީމީޢު އެކު، ތަވުމާއިހާސިލްކޮށްފަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުެގ  ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ދާއިރާއަކުން 
 ނުވަތަ، ވުން.އިކޮށްފަހާސިލު ގެ ސަނަދެއް 9ލެވެލް  ގެއޮނިގަނޑު

 ާނުވަަތ ތަޢުލީމީ  ންނުވަތަ ިކޔަވައިދިނުމުގެ ރޮނގު އިންކިޔަވައިދޭ މާއްދ
 10ލެވެލް  ގެވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުދި  ދާއިރާއިން

 ނުވަތަ، ކޮށްފައިވުން.ސިލުހާގެ ސަނަދެއް 
 ވެފުރިަހމަޝަރުތު  ތަޢުލީމީ ގެ މަޤާމުގެ 5އޮފިސަރ ސް ވިޓީޗިންގ ސަރ ،

 ން.އިވުފަޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިހަރު އުއަ 3މަޤާމުގައި މަދުވެގެން  އެ 

 

 8,835.00  

EX2 ްުފރިހަމަވެ، އެ ޝަރުތު  ތަޢުލީމީ ޤާމުގެގެ މަ 6އޮފިސަރ  ވިސްޓީޗިންގ ސަރ 7އޮފިސަރ  ރވިސްސަ ގޓީޗިނ
   އިވުންފަތަޖުރިބާ ލިބި އުޅެ އަހަރު 3މަޤާމުގައި މަދުވެގެން 

 9,890.00  

 އަހަރު އުޅެ 3ގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން  7ސް އޮފިސަރ ވިޓީޗިންގ ސަރ 8އޮފިސަރ  ރވިސްސަ ގޓީޗިން EX3  ރ ޓީޗަރއަސީނި

   އިުވންފަތަޖުރިބާ ލިބި
11,065.00 
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Draft



EX4 ްއަހަރު އުޅެ 3ގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން  8ސް އޮފިސަރ ވިޓީޗިންގ ސަރ 9އޮފިސަރ  ރވިސްސަ ގޓީޗިނ 

 .އިުވންފަތަޖުރިބާ ލިބި
12,400.00 

 

EX5 ްއަހަރު އުޅެ 3ގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން  9ސް އޮފިސަރ ވިޓީޗިންގ ސަރ 10އޮފިސަރ  ރވިސްސަ ގޓީޗިނ 

 .އިުވންފަތަޖުރިބާ ލިބި
13,890.00 

EX6 ްއަހަރު އުޅެ 3ގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން  10ސް އޮފިސަރ ވިޓީޗިންގ ސަރ 11އޮފިސަރ  ރވިސްސަ ގޓީޗިނ 

ެ.އިުވންފަތަޖުރިބާ ލިބި
15,560.00 

 

 

 5.09.21 
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