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 ސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު   9 ސަފުހާ

 ވަޒީފާތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުތު  ސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ 

 :ޓީޗަރުން  -1

 އެވެ. މި އޮނިގަނޑުގައި ސެޕްޝަލް އެޑިއުކޭޝަން ނީޑްސް )ސެން( ޓީޗަރުންނާއި، ލީޑިންގ ޓީޗަރުންެގ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ޓީޗަރުން ހިމެނެ

 ކްލެސިފިކޭޝަން  މަގާމް ނަން 
ސިވިލްސަރވިސް 

 ރޭންކް 
 އަސާސީ ޝަރުތު 

 ސްކޫލް ޓީޗަރސް  ސީނިއަރ ޓީޗަރ

CS15-5 
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން  ،އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް 2 ރޭންކުގައި މަދުވެގެން  CS15-4ޓީޗަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގެ 

 އަށް ވުރެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވުން. 85އަހަރު % 2

CS15-4 
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން  ،އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް 2 ރޭންކުގައި މަދުވެގެން  CS15-3ޓީޗަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގެ 

 އަށް ވުރެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވުން. 85އަހަރު % 2

CS15-3 
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން  ،އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް 2 މަދުވެގެން ރޭންކުގައި  CS15-2ޓީޗަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގެ 

 އަށް ވުރެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވުން. 85އަހަރު % 2

CS15-2 

 ިއެކު ވުމާލުކޮށްފައިޙާޞި ސަނަދެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ  7ޔަވައިދިނުމުގެ ރޮނގުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް ކ
 9އުމީ ސަނަދުތަކުގެ  އޮނިގަނޑު ލެވެލް ޤަދިވެހިރާއްޖޭގެ  ށް ޙާއްސަކުރެވިފައިވާ ދާއިރާއަކުން ނުވަތަ ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަލީމީ ދާއިރާއިން ޢުތަ

 ން.ލުކޮށްފައިވުޙާޞިތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް ނުވަ
 .ސެން ޓީޗަރުންގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުންސެން ޓީޗަރުކަމަށް ހަމަޖައްސާނަމަ  -
 ޓީޗަރުންގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުން. އްސާނަމަ، ޕްރީސްކޫލްޕްރީ ސްކޫލް ޓީޗަރުކަމަށް ހަމަޖަ -
 ނުވަތަ 
 

  ްނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް  7ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލ
މަތީ ސަނަދެއް  ނުވަތަ އެއަށްވުރެ 5ޙާޞިލުކޮށްފައި އޮތުމާއިއެކު ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޮނގުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް 

މީ ސަނަދުގެ ހާޞިލްކޮށްފައިވުމާއިއެކު، ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން ނުވަތަ ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ޙާއްސަކުރެވިފައިވާ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައު
 ން.ލުކޮށްފައިވު ޙާޞި ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް  9އޮނިގަނޑު ލެވެލް 

 .ސެން ޓީޗަރުންގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުން ސެން ޓީޗަރުކަމަށް ހަމަޖައްސާނަމަ -
 ޓީޗަރުންގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުން. އްސާނަމަ، ޕްރީސްކޫލްޕްރީ ސްކޫލް ޓީޗަރުކަމަށް ހަމަޖަ -
 ނުވަތަ 

 



 ސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު   10 ސަފުހާ

 ޭމަތީ ސަނަދެއްނުވަތަ އެއަށްވުރެ  7ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް  ރާއްޖޭގެހިކުރެވިފައިވާ ދާއިރާއަކުން ދިވެ ޙާއްސަ  މާއްދާއަށް ކިޔަވަދ 
 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް  9ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރޮނގުން  ކިޔަވައިދިނުމުގެ ކޮށްފައިވުމާއެކު،ޙާސިލު
 ން.ލުކޮށްފައިވުޙާޞި

 .ސެން ޓީޗަރުކަމަށް ހަމަޖައްސާނަމަ ސެން ޓީޗަރުންގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުން -
 ޓީޗަރުންގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުން. އްސާނަމަ، ޕްރީސްކޫލްށް ހަމަޖަޕްރީ ސްކޫލް ޓީޗަރުކަމަ -
 

 ސްކޫލް ޓީޗަރސް  ޓީޗަރ

CS13-5 
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން  ،އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް 2 ރޭންކުގައި މަދުވެގެން -CS13 4ޓީޗަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގެ 

 އަށް ވުރެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވުން. 85އަހަރު % 2

CS13-4 
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން  ،އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް 2 ރޭންކުގައި މަދުވެގެން -CS13 3ޓީޗަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގެ 

 އަށް ވުރެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވުން. 85އަހަރު % 2

CS13-3 
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން  ،އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް 2 ރޭންކުގައި މަދުވެގެން -CS13 2ޓީޗަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގެ 

 އަށް ވުރެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވުން. 85އަހަރު % 2

CS13-2 

  ެ7ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް  ރޮނގުން ނުވަތަ ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ޙާއްސަކުރެވިފައިވާ ދާއިރާއަކުން  ކިޔަވައިދިނުމުގ 
 ން.ލުކޮށްފައިވުޙާޞިނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް 

 .ސެން ޓީޗަރުކަމަށް ހަމަޖައްސާނަމަ ސެން ޓީޗަރުންގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުން -
 ޓީޗަރުންގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުން. އްސާނަމަ، ޕްރީސްކޫލްޕްރީ ސްކޫލް ޓީޗަރުކަމަށް ހަމަޖަ -

 

 ސްކޫލް ޓީޗަރސް  ޓީޗަރ

CS11-5 
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން  ،އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް 2ރޭންކުގައި މަދުވެގެން  -4CS11ޓީޗަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގެ 

 އަށް ވުރެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވުން  85އަހަރު % 2

CS11-4 
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން  ،އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް 2 ރޭންކުގައި މަދުވެގެން  CS11-3ޓީޗަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގެ 

 އަށް ވުރެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވުން. 85އަހަރު % 2

CS11-3 
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން  ،އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް 2 މަދުވެގެން ރޭންކުގައި  -2CS11ޓީޗަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގެ 

 އަށް ވުރެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވުން. 85އަހަރު % 2

CS11-2 

  ްން.އިވުލުކޮށްފަޙާޞިގެ ސަނަދެއް  6ނުވަތަ  5ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޮނގުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލ 
 .ސެން ޓީޗަރުކަމަށް ހަމަޖައްސާނަމަ ސެން ޓީޗަރުންގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުން -
 ޓީޗަރުންގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުން. އްސާނަމަ، ޕްރީސްކޫލްޕްރީ ސްކޫލް ޓީޗަރުކަމަށް ހަމަޖަ -
 

 








