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  ގައި ތަންފީޒުކުރެވުނު ޖޮބް މެޓްރިކްސްތަކަށް    2022މޭ    1ތެރެއިން  ގެ  "ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމްވަރކް"  
 މުވައްޒަފުން ހިޖުރަކުރުމާ ގުޅޭ 

)ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ   2016/11ޤާނޫނު ނަންަބރު  

އަށް   ފްރޭމްވަރކް"  ޕޭ  ޢަމަލުކުރަން  2022މޭ    1"ދައުލަތުގެ  ފެށިގެން  ގުޅިގެން،އިން  މަސައްކަތް   ފެށުމާ  ދާއިރާގައި  ތަޢުލީމީ 

ވަނަ    01މޭ    2022 ،ކޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮފެޝަނަލުން އެޑިޔުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ޕްރިންސިޕަލުންނާއި، ޓީޗަރުންނާއި

 ވެދެންނެވުނު އޮނިގަނޑުތަކުގައި ތިއްެބވި އިސްފެށިގެން "ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމްވަރކް" އަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވާތީ،    ދުވަހުން

  ގައިވާ  "ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމްވަރކަށް ހިޖުރަކުރުމުގެ އާންމު މިންގަނޑު" ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ،މުވައްޒަފުން

 މައުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ގޮތުގެ  ަބދަލުވާނެ ްބ މެޓްރިކްސްތަކަށްޖޮގޮތުގެ މަތިން 

 ޓީޗަރުން  .1

ގެ ކުރިން    2022މޭ  1
 ޢަމަލުކުރަމުން ދިޔަ އޮނިގަނޑު 

 ޖޮބް މެޓްރިކްސް ގައި ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ   2022މޭ  1
 

 ރޭންކު  ގްރޭޑު  ރޭންކު 
އަސާސީ 
 މުސާރަ

މަގާމުގެ  
 އެލަވަންސް 

އިނާޔަތް  ހާޒިރީ 
)ހާޒިރުވާ ކޮންމެ  

 ދުވަހަކަށް( 

 ޖުމުލަ
  )ެޕންޝަނަށް

 އުނިކުރުމަށްފަހު( 

 11ސީ.އެސް 

2-11 
،  1ރޭންކު  ޓީޗަރ 

 1 ސްޓެްޕ
 11-3 ރ 12621/- ރ 75/- ރ 2764/- ރ 9214/-

4-11 
5-11 

 13ސީ.އެސް 

2-13 
،  2ރޭންކު  ޓީޗަރ 

 1 ސްޓެްޕ
 13-3 ރ 18658/- ރ 146/- ރ 5397/- ރ 11564/-

4-13 
5-13 

 15ސީ.އެސް 

2-15 
،  3ރޭންކު  ޓީޗަރ 

 1 ސްޓެްޕ
 15-3 ރ 20027/- ރ 157/- ރ 5791/- ރ 12409/-

4-15 
5-15 

 ސަރކިއުލަރ 

` 
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ގެ    2022މޭ  1
ކުރިން  

ޢަމަލުކުރަމުން ދިޔަ  
 އޮނިގަނޑު 

 ޖޮބް މެޓްރިކްސް ގައި ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ   2022މޭ  1
 

 އަސާސީ މުސާރަ  ރޭންކު  ރޭންކު 
މަގާމުގެ  
 އެލަވަންސް 

ހާޒިރީ އިނާޔަތް  
)ހާޒިރުވާ ކޮންމެ  

 ދުވަހަކަށް( 

 ޖުމުލަ 
)ޕެންޝަނަށް  
 އުނިކުރުމަށްފަހު( 

 2އެމް.އެސް
ޑެޕިއުޓީ ްޕރިންސިަޕލް  

 1 ސްޓެްޕ، 1ރޭންކު  
 3އެމް.އެސް ރ 22273/- ރ 174/- ރ 6444/- ރ 13809/-

 4އެމް.އެސް
 1އީ.އެކްސް

ޑެޕިއުޓީ ްޕރިންސިަޕލް  
 1 ސްޓެްޕ، 2ރޭންކު  

 2އީ.އެކްސް ރ 24940/- ރ 195/- ރ 7215/- ރ 15460/-
 3އީ.އެކްސް
 4އީ.އެކްސް
 

 ޕްރިންސިޕަލުން  .3

ގެ    2022މޭ  1
ކުރިން ޢަމަލުކުރަމުން  

 ދިޔަ އޮނިގަނޑު 

 ޖޮބް މެޓްރިކްސް ގައި ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ   2022މޭ  1
 

 ރޭންކު  ރޭންކު 
އަސާސީ  
 މުސާރަ 

މަގާމުގެ  
 އެލަވަންސް 

  ހާޒިރީ އިނާޔަތް 
)ހާޒިރުވާ ކޮންމެ  

 ދުވަހަކަށް( 

  ޕެންޝަނަށް އުނިކުރުމަށްފަހު 
 ޖުމުލަ 

ސްކޫލް އެންރޯލްމަންޓް  )
 އެލަވަންސް ނުހިމަނައި( 

 2އެމް.އެސް
ްޕރިންސިަޕލް ރޭންކު  

 1 ސްޓެްޕ، 1
 3އެމް.އެސް ރ 29445/- ރ 258/- ރ 9534/- ރ 16647/-

 4އެމް.އެސް
 1އީ.އެކްސް

ްޕރިންސިަޕލް ރޭންކު  
 1 ސްޓެްޕ، 2

 ރ 31816/- ރ 279/- ރ 10300/- ރ /17985-
 2އީ.އެކްސް
 3އީ.އެކްސް

 4އީ.އެކްސް

   ލިބޭނެއެވެ. ސްކޫލް އެންރޯލްމަންޓް އެލަވަންސް ްޕރިންސިަޕލުންގެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މީގެ އިތުރުން 
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 3307307/3307306ފޯން: 
 admin@csc.gov.mvއީމެއިލް: 

 7799280ހޮޓްލައިން: 
 www.csc.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 މިންގަނޑު   ނެ ސްކޫލް އެންރޯލްމަންޓް އެލަވަންސް ލިބޭ  3.1

 ސްކޫލް އެންރޯލްމަންޓް އެލަވަންސް  ދަރިވަރުންގެ އަދަދު 

 ރ 0001/- ދަށް އަށް ވުރެ   250

 ރ 2000/- އާ ދެމެދު  499އާ  250

 ރ 3000/- އާ ދެމެދު  999އާ  500

 ރ 4000/- އާ ދެމެދު  1499އާ  1000

 ރ 5000/- މަތި ނުވަތަ އެއަށްވުރެ  1500

 

 އެޑިޔުކޭޝަން އޮފިސަރުން އަދި އެޑިޔުކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރުން  .4

ގެ    2022މޭ  1
ކުރިން ޢަމަލުކުރަމުން  

 ދިޔަ އޮނިގަނޑު 

 ޖޮބް މެޓްރިކްސް ގައި ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ   2022މޭ  1
 

 ރޭންކު  ރޭންކު 
އަސާސީ  
 މުސާރަ 

މަގާމުގެ  
 އެލަވަންސް 

ހާޒިރީ އިނާޔަތް  
)ހާޒިރުވާ ކޮންމެ  

 ދުވަހަކަށް( 

 ޖުމުލަ 
)ޕެންޝަނަށް  
 އުނިކުރުމަށްފަހު( 

އެޑިޔުކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް   2އެމް.އެސް
، 1  ރޭންކު ްޕރޮފެޝަނަލް

 1 ސްޓެްޕ

 3އެމް.އެސް ރ 20575/- ރ 161/- ރ 5951/- ރ 12753/-
 4އެމް.އެސް
 1އީ.އެކްސް

އެޑިޔުކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް  
، 2  ރޭންކު ްޕރޮފެޝަނަލް

 1 ސްޓެްޕ

 2އީ.އެކްސް ރ 24018/- ރ 188/- ރ 6947/- ރ 14886/-
 3އީ.އެކްސް
 4އީ.އެކްސް

 

 
 
 

 ޙް މުޙައްމަދު ނާޞި

 ރައީސްކޮމިޝަނުގެ 

                        


