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ހަމަޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމުގައި މުވައްޒަފަށް ލިބޭ ފިޔަވަޅު  މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ 
 މުސާރަ ކަނޑައެޅުމުގެ އުޞޫލު 

 

 . ތަޢާރަފް 1

 ކުރިއެރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުމުގައި ނުވަތަ ބަދަލުުކރުމުގައި މިހާރު ޢަމަލުކުރާމި އުޞޫލަކީ، މުސާރައިގެ  )ހ( 

 ފިޔަވަޅު  ކުރިއެރުމުގެ މުސާރައިގެ ބަދަލުކުރުމުގައި ނުވަތަ ހަމަޖެއްސުމުަގއި މީހުން ތަކަށްމަޤާމު ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި"

ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގެ ގޮތުގައި ފާަހގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކާ )ފުރަތަަމ އިޞްލާޙު(" އާ ގުޅިގެން  އުޞޫލު ކަނޑައެޅުމުގެ

ބަަދލުތަކެއް ެގންނަންޖެހޭކަމަށް ސިވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނަށް ފެންނާތީ  ށްއުޞޫލަދިރާސާކުރެވި، އެ  އެ އުޞޫލުގުޅިގެން، 

 އެކުލަވައިލެވިފައިވާ އުޞޫލެކެވެ.
   

 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންެނވެ. 5އެޕްރީލު  2021 އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާީނ،މި  )ށ( 
   

 ސިވިލް ދިވެހި"ން ފެށިެގން ޢަމަުލކުރަމުންދާ ވަނަ ދުވަހު  22އޮކްޓޫބަުރ  2020ލަށް ޢަަމލުކުރަން ެފުށމާއެކު، މި އުޞޫ )ނ( 

 ކަނޑައެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅު ކުރިއެރުމުގެ މުސާރައިގެ ބަދަުލކުރުމުގައި ނުވަތަ ހަމަޖެއްސުމުގައި މީހުން ތަކަށްމަޤާމު ސަރވިސްގެ

 ޠިލްވީއެވެ. ބާ ("އިޞްލާޙު ފުރަތަމަ) އުޞޫލު
   

ސިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ މި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަންފެށުމާ ހަމައަށް މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް މުސާރަ ހަމަޖެއް )ރ( 

 ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވާމި އުޞޫލުގައި މުވައްޒަފަށް ލިބޭ މުސާރަ ކަނޑައަޅާނީ ބަދަލުކުރުމުގައި  ވަޒީފާ
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 . ފަސްފަހަތް 2

 އެ  ،ކަނޑައެޅުނުއިރު މުސާރަ މުވައްޒަފުންގެ އޮނިގަނޑުން އައު ސަރވިސްގެ ސިވިލް ެފށުނު ޢަމަލުކުރަން ދުަވހު ވަނަ 1 ފެބުރުވަރީ 2009

 ޅުތަކަށް ފިޔަވަ  ކުރިއެރުމުގެ މުސާރައިގެ ރިޢާޔަތްކޮށް  މުއްދަތަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ ،ތެރެއިން މުވައްޒަފުންގެ ދެމިތިބި ޚިދުމަތުގައި ތާރީޚުގައި

 .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ ތިރީގައިވާ ބަދަލުކުރެވިފައިވަނީ މުވައްޒަފުން

އި ތިބި ޑިރެކްޓަރ އިން ފެށިގެން ދަށުގެ ކްލެސިފިކޭޝަންތަކުގަ
 މުވައްޒަފުން މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ޖެއްސިފައިވާ ގޮތް 

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އިން ފެށިގެން މަތީގެ  
ކްލެސިފިކޭޝަންތަކުގައި ތިބި މުވައްޒަފުން މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ 

 ފިޔަވަޅުތަކަށް ޖެއްސިފައިވާ ގޮތް 
 ޚިުދމަތުގެ މުްއދަތު 

 ގެ ނިޔަލަށް( 2009ފެބުރުވަރީ  1)
ހިޖުރަުކރެުވނު މުާސރަިއގެ 

 ކުރިެއރުުމގެ ފިޔަަވޅު 
 ޚިުދމަތުގެ މުްއދަތު  

 ގެ ނިޔަލަށް( 2009ފެބުރުވަރީ  1)

ހިޖުރަުކރެުވނު މުާސރަިއގެ 

 ކުރިެއރުުމގެ ފިޔަަވޅު 

 2ފިޔަވަޅު  އަހަރުުނވާ  15އަހަރުވެ  10  5ފިޔަވަޅު  އަހަރުުނވާ  15އަހަރުވެ  10

 3ފިޔަވަޅު  އަހަރުުނވާ  30އަހަރުވެ  15  8ފިޔަވަޅު  އަހަރުުނވާ  30އަހަރުވެ  15

 4ފިޔަވަޅު  އަހަރުުނވާ  40އަހަރުވެ  30  9ފިޔަވަޅު  އަހަރުުނވާ  40އަހަރުވެ  30

 5ފިޔަވަޅު  އަހަރަށްުވރެ ގިނަ އަހަުރވެފަިއވާ  40  10ފިޔަވަޅު  އަހަރަށްުވރެ ގިނަ އަހަުރވެފަިއވާ  40
 

   

 . މުވައްޒަފަށް ލިބޭ މުސާރަ ކަނޑައަޅާނެ މިންގަނޑު 3
އެ މުވައްޒަފު ހުރި ރޭންކުގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ  ،މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ ފިޔަވަޅަކަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފަކު )ހ( 

މަޤާމަކަށް ބަދަލުވާ ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައި އެ މުވައްޒަފު ބަަދލުވާ މަޤާމުގެ އަސާސީ މުސާރަ އެ މުވައްޒަފު ހުރި މަޤާމުގެ  ރޭންކުގެ

'މުވައްޒަފަށް ލިބޭ މުސާރަ' އަށްުވރެ ދަށްވާނަމަ، އެ މުވައްޒަފަށް ދޭނީ ހުރި މަޤާމުގެ 'މުވައްޒަފަށް ލިބޭ މުސާރަ' އާ އެއްވަރުގެ 

 މުސާރައެކެވެ.  

)މަތީ ރޭންކަށް  ބަދަލުވާ މަޤާމުގެ އަސާސީ މުސާރައަށްވުރެ ދަށްވުން  'މުވައްޒަފަށް ލިބޭ މުސާރަ 'ހުރި މަޤާމުގައި  – 1މިސާލު  
 ބަދަލުވާއިރު(

 
 މަޤާމު ބަދަލުވާ  މަޤާމު ހުރި   

 ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ :މަޤާމު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ :މަޤާމު
 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ހެލްތް މިނިސްޓްރީ އޮފް  އޮފީސް:
 1 އެމް.އެސް. ރޭންކް: 4 ޖީ.އެސް. ރޭންކް:

 - މުސާރައިގެ ފިޔަވަޅު: 5ފިޔަވަޅު  މުސާރައިގެ ފިޔަވަޅު:
 -/5610 މުސާރަ:އަސާސީ  -/5020 މުސާރަ:އަސާސީ 

  -/6020 މުވައްޒަފަށް ލިބޭ މުސާރަ: 6020/- މުވައްޒަފަށް ލިބޭ މުސާރަ:
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)އެއް ރޭންކުން  ބަދަލުވާ މަޤާމުގެ އަސާސީ މުސާރައަށްވުރެ ދަށްވުން  'މުވައްޒަފަށް ލިބޭ މުސާރަ 'ހުރި މަޤާމުގައި  – 2މިސާލު  
 ބަދަލުވާއިރު(

 
 މަޤާމު ބަދަލުވާ  މަޤާމު ހުރި   

 އިމާމު  :މަޤާމު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ :މަޤާމު
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް  އޮފީސް: އެފެއާޒްމިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް  އޮފީސް:

 އެފެއާޒް
 4ޖީ.އެސް.  ރޭންކް: 4 ޖީ.އެސް. ރޭންކް:

 - މުސާރައިގެ ފިޔަވަޅު: 5ފިޔަވަޅު  މުސާރައިގެ ފިޔަވަޅު:
 -/5020 މުސާރަ:އަސާސީ  -/5020 މުސާރަ:އަސާސީ 

  -/6020 މުވައްޒަފަށް ލިބޭ މުސާރަ: 6020/- މުވައްޒަފަށް ލިބޭ މުސާރަ:
   

 މަތީ  އެއަށްވުރެ ނުވަތަ ރޭންކުގެ  ހުރި  މުވައްޒަފު އެ  ،މުވައްޒަފަކު ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ފިޔަވަޅަކަށް ކުރިއެރުމުގެ  މުސާރައިގެ )ށ( 

 ހުރި   މުވައްޒަފު އެ މުސާރަ އަސާސީ މަޤާމުގެ ބަދަލުވާ މުވައްޒަފު އެ ،ޙާލަތެއްގައި ުހރިހާ ބަދަލުވާ މަޤާމަކަށް ރޭންކުގެ

 އަސާސީ  މަޤާމުގެ ބަދަލުވާ ބަދަލުކުރާނީ މަޤާމު މުވައްޒަފުގެ އެ  ،ދަށްނުވާނަމަ އަށްވުރެ' މުސާރަ ލިބޭ ށްމުވައްޒަފަ' މަޤާމުގެ

 .މުސާރައަށެވެ

 އަށްވުރެ ބޮޑުވުން ރަ ބަދަލުވާ މަޤާމުގެ އަސާސީ މުސާ ' 'މުވައްޒަފަށް ލިބޭ މުސާރަ  އި ހުރި މަޤާމުގަ  – 1މިސާލު  
 

 މަޤާމު ބަދަލުވާ  މަޤާމު ހުރި   
 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  :މަޤާމު ޑިރެކްޓަރ :މަޤާމު
 5އީ.އެކްސް. ރޭންކް: 1އީ.އެކްސް. ރޭންކް:

 - މުސާރައިގެ ފިޔަވަޅު: 8ފިޔަވަޅު  މުސާރައިގެ ފިޔަވަޅު:
 -/13890 އަސާސީ މުސާރަ: -/8835 އަސާސީ މުސާރަ:

  13890/- ލިބޭ މުސާރަ:މުވައްޒަފަށް  10435/- މުވައްޒަފަށް ލިބޭ މުސާރަ:
   

 ބަދަލުވާ މަޤާމުގެ އަސާސީ މުސާރަ ހުރި މަޤާމުގެ 'މުވައްޒަފަށްލިބޭ މުސާރަ' އާ އެއްވަރުވުން  – 2މިސާލު:  
 

 މަޤާމު ބަދަލުވާ  މަޤާމު ހުރި   
 ޑައިރެކްޓަރ :މަޤާމު އެސިސްޓެންޓް ޑައިރެކްޓަރ :މަޤާމު
 1އީ.އެކްސް.  ރޭންކް: 3އެމް.އެސް.  ރޭންކް:

 - މުސާރައިގެ ފިޔަވަޅު: 9 ފިޔަވަޅު މުސާރައިގެ ފިޔަވަޅު:
 -/8835 އަސާސީ މުސާރަ: -/7035 އަސާސީ މުސާރަ:

  -/8835 މުވައްޒަފަށް ލިބޭ މުސާރަ: -/8835 މުވައްޒަފަށް ލިބޭ މުސާރަ:
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 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން  

20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   
 3307307/3307306ފޯން: 
 admin@csc.gov.mvއީެމއިލް: 

 7799280ހޮޓްލައިން: 
 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް: 

 މަޤާމަކަށް  ރޭންކުގެ ދަށް ރެރޭންކަށްވު  ހުރި މުވައްޒަފު  އެ ،މުވައްޒަފަކު ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ފިޔަވަޅަކަށް ކުރިއެރުމުގެ މުސާރައިގެ )ނ( 

   .މުސާރައެވެ އަސާސީ މަޤާމުގެ ަބދަލުވާ ދޭނީ މުވައްޒަފަށް އެ ޙާލަތުގައި ބަދަލުވާ އެދިގެން އަމިއްލައަށް

   

 ވަޒީފާގެ  ޓީޗަރުންގެ ސްކޫލް: މިސާލު) އޮނިގަނޑު ޚާއްޞަ ،މުވައްޒަަފކު ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ފިޔަވަޅަކަށް ކުރިއެރުމުގެ މުސާރައިގެ )ރ( 

 ގެ މަޤާމު ރެވޭބަދަލުކު އޮނިގަނޑުގެ ޚާއްޞަ ހަމަޖައްސާނީ މުސާރަ  މުވައްޒަފުގެ ،ނަމަ ބަދަލުވާ ކަށްމަޤާމަ ގެ( އޮނިގަނޑު

 .މުސާރައަށެވެ އަސާސީ

 
 1މިސާލު: 

 

 މަޤާމު ބަދަލުވާ  މަޤާމު ހުރި   
 ޓީޗަރ  :މަޤާމު ސ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ :މަޤާމު
 2-13ސީ.އެސް. ރޭންކް: 2އެމް.އެސް. ރޭންކް:

 - މުސާރައިގެ ފިޔަވަޅު: 8ފިޔަވަޅު  މުސާރައިގެ ފިޔަވަޅު:
  8440/- މުސާރަ: 7895/- މުސާރަ:

   

 . މާނަކުރުން 4
ކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ނުވަތަ އިދާރާގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާއަށް ފެނިގެން ނުވަތަ  "ބަދަލުވާ ހުރިހާ ޙާލަތެއް"

ވަޒީފާއަކަށް މުވައްޒަފު އަމިއްލައަށް އެދިގެން މުވައްޒަފުގެ މަޤާމު ބަދަލުވުމާއި، ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ލިބުމާއި، އިޢުލާނަށް ކުރިމަތިލައިގެން 

 ނޫންވެސް ގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާއަށް އަންނަ ބަދަލުތަކެވެ. އަދި މި މާނައިގެ ތެރޭގައި އޮފީހުގެ އޮނިގަނޑު ތެރެއިން ހޮވުމާއި އަދި މި

އަނެއް  ހިނގާ ބަދަލުތަކާއި )އެއް ސެކްޝަނުން އަނެއް ސެކްޝަނަށް( ނުވަތަ އޮފީހެއްގެ ދަށުގައި ހުރި އެހެން އޮފީހަކަށް ނުވަތަ އެއް އޮފީހުން

 ފީހަށް ކުރެވޭ ބަދަލުތައްވެސް ިހމެނެއެވެ. އޮ
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