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ހަމަޖެއްސުމުގައި ނުވަތަ ބަދަލުކުރުމުގައި  ވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކަށް މީހުންދި
ނޑައެޅުމުގެ  މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ   ލު އުސ  ފިޔަވަޅު ކަ

 
 

  ފް:ތަޢާރު   .1

ކުރާ އަމަލުމިހާރު ހަމަޖެއްސުމުގައި ނުވަތަ ބަދަލުކުރުމުގައި  މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް މުވައްޒަފުން  ލަކީ،އުސ މި  .1.1

ފައިވާ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން، މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ ފިޔަވަޅު ފާހަގަކުރެވިލުތަކުން ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގެ ގޮތުގައި އުސ 

 ކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ލުތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭއުސ އެ ، ދިރާސާކުރެވި ލުތައްއުސ ކުރަމުންދާ އަމަލު މިހާރު ޖެއްސުމުގައި ހަމަ

  ލެކެވެ.އުސ ފެންނާތީ އެކުލަވާލެވިފައިވާ 

 
 2015ކުރަން ފެށުމާއެކު، އަމަލު ލަށްއުސ ފެށިގެންނެވެ. މި  ވަނަ ދުވަހުން  1މެއި  2017 ،ފަށާނީކުރަން އަމަލު ލަށް އުސ މި  .1.2

އާންމުކޮށްފައިވާ "ފަންނީ  ސަރކިއުލަރ ނޯޓުން PSM/CIR/2015/172-188ވަނަ ދުވަހު ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު  2ޑިސެންބަރ 

ނޑުތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގައި މުސާރައި  ނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތެއްގައި އެހެން އޮނިގަ ނޑުތަކަށް ހިޖުރަކުރާ މުވައްޒަފުން، ކަ ގެ އޮނިގަ

ނޑައަ ހި ސިވިލް ކުރަމުން ގެންދެވުނު "ދިވެއަމަލުއިން ފެށިގެން  2011ޖަނަވަރީ  1 ލު" އާއިއުސ ޅާނެ ކުރިއެރުމުގެ ފިޔަވަޅު ކަ

ނޑައެޅުމުގެ ގަވާއިދު"  ސަރވިސްގެ މަގާމަކަށް މީހަކު ހަމަޖެއްސުމުގައި ނުވަތަ ބަދަލުކުރުމުގައި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ ފިޔަވަޅު ކަ

 ކުރުން ހުއްޓާލެވޭނެއެވެ.އަމަލުއަށް 

 
ކުރަންފެށުމާ ހަމައަށް މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުމުގައި ނުވަތަ ބަދަލުކުރުމުގައި އަމަލު  ލަށްއުސ މި  .1.3

 2017ލުތަކުގެ ތެރެއިން މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް މުސާރަ ހަމަޖެއްސިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ އުސ ކުރެވުނު އަމަލު

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ އުސ ކުރާނީ މި އަމަލުހަމަޖެއްސުމުގައި ނުވަތަ ބަދަލުކުރުމުގައި  ން ފެށިގެން ވަހުވަނަ ދު  1 މެއި ލުގައި ކަ

 މަތިންނެވެ.

 
 
 
 

އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން" –ޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން "އި  
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ިދވެހިާރއްޖެ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން، މާލެ،   
ވަނަ ފަންގިފިާލ، އަީމރު އަހުަމދު ަމގު  12، ގެ ވެލާނާ  

 3303648ފެކްސް:  3303647، 3307307ފޯން:
 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް:   admin@csc.gov.mvއީެމއިލް: 

 

  ފަސްފަހަތް:  .2

ނޑުން މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އަމަލު ވަނަ ދުވަހު  1ފެބުރުވަރީ  2009 .2.1 ކުރަން ފެށުނު ސިވިލް ސަރވިސްގެ އައު އޮނިގަ
ނޑައެޅުނުއިރު، އެ ތާރީޚުގައި ޚިދުމަތުގައި ދެމިތިބި މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން، ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މުސާ ރައިގެ ކަ

 އިވަނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.މުވައްޒަފުން ބަދަލުކުރެވިފަކުރިއެރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް 
 

   
ޑިރެކްޓަރ އިން ފެށިގެން ދަށުގެ ކްލެސިފިކޭޝަންތަކުގައި ތިބި 

މުވައްޒަފުން މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް 
 ޖެއްސިފައިވާ ގޮތް 

 މަތީގެޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އިން ފެށިގެން  
މުސާރައިގެ  ކްލެސިފިކޭޝަންތަކުގައި ތިބި މުވައްޒަފުން

 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

 

 

 :ލު އުސ  މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖައްސާނެ ގޮތުގެ  .3
ގާމުގެ އެހެން ނުވަތަ މިހާރު އަދާކުރަމުންދާ މައެހެން މަގާމަކަށް  ،ބަދަލުކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފަކުމުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ ފިޔަވަޅަކަށް  .3.1

 ރޭންކަކަށް ބަދަލުވާނަމަ، މުވައްޒަފުގެ މުސާރަ ހަމަޖައްސާނީ ބަދަލުކުރެވޭ މަގާމުގެ އަސާސީ މުސާރައަށެވެ. 
  

  1މިސާލު: 
 ބަދަލުވާ މަގާމު  ހުރި މަގާމު   

 ސ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަގާމު: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަގާމު:
 2އެމް.އެސް. ރޭންކް: 4ޖީ.އެސް. ރޭންކް:

 - މުސާރައިގެ ފިޔަވަޅު: 5ފިޔަވަޅު  މުސާރައިގެ ފިޔަވަޅު:
 6295/- މުސާރަ: 6020/- މުސާރަ:

 
  2މިސާލު: 

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

 - މުސާރައިގެ ފިޔަވަޅު: 8ފިޔަވަޅު  މުސާރައިގެ ފިޔަވަޅު:
 13890/- މުސާރަ: 10435/- މުސާރަ:
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ިދވެހިާރއްޖެ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން، މާލެ،   
ވަނަ ފަންގިފިާލ، އަީމރު އަހުަމދު ަމގު  12، ގެ ވެލާނާ  

 3303648ފެކްސް:  3303647، 3307307ފޯން:
 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް:   admin@csc.gov.mvއީެމއިލް: 

 

ނޑު ،މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ ފިޔަވަޅަކަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފަކު .3.2 )މިސާލު: ސްކ ލް ޓީޗަރުންގެ ވަޒީފާގެ  ޚާއްސަ އޮނިގަ
ނޑު( ނޑުގެ  ބަދަލުވާނަމަ، މުވައްޒަފުގެ މުސާރަ ހަމަޖައްސާނީ ގެ މަގާމަކަށް  އޮނިގަ ބަދަލުކުރެވޭ މަގާމުގެ އަސާސީ  ޚާއްސަ އޮނިގަ

 މުސާރައަށެވެ. 

 މިސާލު: 
 

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

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

 
 

މަސްއ ލު އޮފީހަށް ނުވަތަ ސިވިލް ސަރވިސް  ،މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ ފިޔަވަޅަކަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފެއްގެ އެދުމަކާއި ނުލައި .3.3
ކޮމިޝަނަށް ފެނިގެން އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަގާމު، އެ ރޭންކުގެ އެހެން މަގާމަކަށް ބަދަލުކުރާނަމަ، މުވައްޒަފުގެ މުސާރަ ހަމަޖައްސާނީ 

 ބަދަލުކުރެވުނުއިރު ހުރި މަގާމުގެ މުސާރައިގެ ފިޔަވަޅަށެވެ. 
  

  1މިސާލު: 
 ބަދަލުވާ މަގާމު  ހުރި މަގާމު   

 ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ މަގާމު: ސ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަގާމު:
 2އެމް.އެސް. ރޭންކް: 2އެމް.އެސް. ރޭންކް:

 5ފިޔަވަޅު  މުސާރައިގެ ފިޔަވަޅު: 5ފިޔަވަޅު  މުސާރައިގެ ފިޔަވަޅު:
 7295/- މުސާރަ: 7295/- މުސާރަ:

 

  2މިސާލު: 
 މަގާމު ބަދަލުވާ  ހުރި މަގާމު   

 ސ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަގާމު:
 (އެންޑް ޓްރެޜަރީ ފިނޭންސްމިނިސްޓްރީ އޮފް )

 ސ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަގާމު:
 (އެންޑް ފެމިލީ ޖެންޑަރމިނިސްޓްރީ އޮފް )

 2އެމް.އެސް. ރޭންކް: 2އެމް.އެސް. ރޭންކް:
 5ފިޔަވަޅު  ފިޔަވަޅު:މުސާރައިގެ  5ފިޔަވަޅު  މުސާރައިގެ ފިޔަވަޅު:

 7295/- މުސާރަ: 7295/- މުސާރަ:
 

  3މިސާލު: 
 ބަދަލުވާ މަގާމު  ހުރި މަގާމު   

ރޑް ނާރސް މަގާމު:  ރަޖިސްޓަ
 )އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް(

ރޑް ނާރސް މަގާމު:  ރަޖިސްޓަ
 )ރ. އުނގ ފާރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒު(

 1އެމް.އެސް. ރޭންކް  1އެމް.އެސް. ރޭންކް:
 8ފިޔަވަޅު  މުސާރައިގެ ފިޔަވަޅު: 8ފިޔަވަޅު  ފިޔަވަޅު:މުސާރައިގެ 

 7210/- މުސާރަ: 7210/- މުސާރަ:
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