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މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުގެ ދަށުން  ކާރު ސްކޫލުތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއާއި ސަރު 
 ހިނގާ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ އިސްވެރިންނަށް،

 ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ.

ފެށިގެން ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ  ވަނަ ދުވަހުން  01 މޭ 2022
އެޑިއުކޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮފެޝަނަލުން، "ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމްވަރކް" ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖޮބް  ޕްރިންސިޕަލުންނާއި، ޓީޗަރުން އަދި 

މޭ  NPC/CIR/2022/1 (01-478  މެޓްރިކްސްތަކަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާތީ، އެ މުވައްޒަފުންނާ މެދު ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު
ސިޓީއާ އެއްކަރުދާސްކޮށްފައިވާ "ދައުލަތުގެ ޕޭ ޕްރޭމްވަރކްގެ މިންގަނޑުތައް" ގައިވާ ގޮތުގެ  ( ސަރކިއުލަރއާ އެކު އާންމުކޮށްފައިވާ، މ2022ި

ންތައްތަކަށް ސަމާލުކަން ވާ ކަޢަމަލުކުރެއްވުމުގައި ތިރީގައި މިމަތިން ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  އަދި އެ މިންގަނޑުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 
 ދެއްވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.

 
 01މޭ  2022 ،ޕްރިންސިޕަލުންނާއި، ޓީޗަރުންނާއި، އެޑިއުކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރުން އަދި އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރުންނަށް .1

 އް ދިނުން.ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން "ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމްވަރކް" ގައި ހިމެނޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަ
 

ގެ "ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމްވަރކް" އަށް ބަދަލުވާ މުވައްޒަފުންނަށް ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުން އާންމުކޮށްފައިވާ "ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމްވަރކް  .2
 މިންގަނޑުތައް" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެލަވަންސްތަކާއި އިނާޔަތްތައް ދިނުން. އަދި "ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ 
އެލަވަންސްތައް" އާއި އެހެނިހެން އުޞޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތަކުގެ ތެރެއިން ދެމުން ގެންދިޔަ އެންމެހައި އެލަވަންސްތައް ދިނުން 

 ހުއްޓައިލުން.
 

ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  16"ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމްވަރކް" އަށް ބަދަލުވާ މުވައްޒަފުންނަށް ހާޒިރީ އެލަވަންސް ދޭނީ ކުރީމަހުގެ  .3
 2022މޭ މަހުގެ ހާޒިރީ އެލަވަންސް ދޭނީ  2022ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށްކަން. ނަމަވެސް، މި މުވައްޒަފުންނަށް،  15ނގާމަހުގެ ހި

ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް "ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމްވަރކް" ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުގެ  15މޭ  2022އިން ފެށިގެން  01މޭ 
 ތެރެއިންކަން.
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 ISO REF: CSC-PD02 -V01-R03 

 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

 3307307/3307306ފޯން: 
 admin@csc.gov.mvއީެމއިލް: 

 7799280ހޮޓްލައިން:  
 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް: 

ވަނަ  01މޭ  2022 ،ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން "ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމްވަރކް" އަށް ބަދަލު ކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް 01މޭ  2022 .4
ދުވަހުން ފެށިގެން އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ދިނުމުގައި "ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމްވަރކްގެ މިންގަނޑުތައް" އާ އެކު އާންމުކުރައްވާފައިވާ 

ބު މޭ މަހުގެ އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ހިސާ 2022"އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދޭނެ ގޮތުގެ މިންގަނޑު" އާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން. އަދި 
 ކުރުމުގައި  ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން.

 
 01 މޭ 2022، އަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ހިސާބުކުރާނީ 30އެޕްރީލް  2022ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  16އެޕްރީލް  2022 4.1

ސާ ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ލިބެމުން އައި އަސާސީ މުސާރައިންކަން. އަދި މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައި
 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ޢަމަލުކުރަމުން ދިޔަ އުޞޫލުގެ ތެރެއިން ކަން. 01މޭ  2022

 
އިން ފެށިގެން  2022 މޭ 01، އަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ހިސާބުކުރާނީ 15މޭ  2022ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  01މޭ  2022 4.2

ޕޭ ފްރޭމްވަރކް" ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އަސާސީ މުސާރައިންކަން. އަދި އިތުރުގަޑީގެ އެ މުވައްޒަފުން ބަދަލުކުރެވޭ  "ދައުލަތުގެ 
ފައިސާ ދޭންވާނީ "ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމްވަރކް" އާއެކު ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުން އާންމުކޮށްފައިވާ "އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދޭނެ 

 ގޮތުގެ މިންގަނޑު" ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންކަން.
 

ށްފައވާ ޖޮބް މެޓްރިކްސްތަކުގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން ސްކޫލުތަކާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގައި މަތީގައި ފާހަގަކޮ .5
)ތިރީސް ފަސް  35މަސައްކަތް ކުރައްވާ އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް މުވައްޒަފަށް ލިބޭ އަސާސީ މުސާރަ "އޮކިއުޕެންޓް ސެލެރީ" ގެ %

ޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް" ގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައި ދިނުން. އަދި "ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް" އިންސައްތަ( އެލަވަންސް "ސްޕެ
 ހަމަޖައްސާ މުވައްޒަފުންނާ މެދު ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން.

 
މިއީ "ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމްވަރކް" އަށް މި މުވައްޒަފުން ބަދަލުކުރުން ކަމުގައި ނުވާތީ، މި މުވައްޒަފުންނާމެދު މިހާރުވެސް  5.1

ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގަވާއިދާއި އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން. އަދި މި މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު 
2022/R-66  ު204ނަންބަރު )ގަވާއިދ/R-311  ުވަނަ އިސްލާޙު  10( އަށް 2014)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދ

 ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު( ގަވާއިދު ނުހިނގާނެކަން. 
 

"ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް" ހަމަޖައްސައި ދިނުމުގައި ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުން އާންމުކޮށްފައިވާ "ޤާނޫނު ނަންބަރު  5.2
ހޭ  ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން އެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭންޖެހޭ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން )ވަޒީފާއާބެ 2008/2

 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ގޮތް"  ބަޔާންކުރާ ސަރކިއުލަރއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން. 
 

ލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ "ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް" ހަމަޖައްސާ މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރުގަޑި ދޭނީ "ސިވި 5.3
ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް( ގެ )ބ( )އެލަވަންސް  G206ވަނަ ނަންބަރު ) 19(" ގެ 7އެލަވަންސްތައް )އިސްލާޙު 

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންކަން. އެގޮތުން، އިތުރުގަޑި ހިސާބުކުރާނީ ރަސްމީ ބަންދުދުވަސްތަކުގައި 3ދެވޭނެގޮތް( ގެ )
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ގަޑިއިރަށް ވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  44އްކަތްކޮށްފައިވާ އިތުރުގަޑީގެ ވަގުތު ނުހިމަނައި މަހެއްގެ މައްޗަށް މަސަ
 ވަގުތަށްކަން.

 
ޖަނަވަރީ  CSRD/CIR/2022/16 (20-188ގައި އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، މި ކޮމިޝަނުންގެ ނަންބަރު  4.3 5.4

ވަނަ ނަންބަރު  19(" ގެ 7ގައި "ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސްތައް )އިސްލާޙު ( ސަރކިއުލަރ ނޯޓު 2022
(G206 ( ެގ )ްވަނަ ނަންބަރުގައި، އެ އެލަވަންސް ދެވޭ 3ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް( ގެ )ބ( )އެލަވަންސް ދެވޭނެގޮތ )

ގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުގަޑި ހިސާބުކުރާނީ ރަސްމީ ބަންދުދުވަސްތަކުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އިތުރުގަޑީގެ ވަގުތު ނުހިމަނައި މަހެއް 
ވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އިތުރުގަޑިއަށް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، އެސްއެސް ގަޑިއިރަށް  44މައްޗަށް 

(SS)  ްއަދި ޖީއެސ(GS)  ާރޭންކުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރުގަޑި ހިސާބުކުރުމުގައި އެ މާއްދާގައިވ
ރޭންކުގެ މުވައްޒަފުން  4އިން ފެށިގެން ޖީއެސް  1 އެސްއެސް، ށްފައި އޮތަތީގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރަން ނުޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮ

 އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ހިސާބުކުރުމުގައި އެގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރުން. 

 
 އިޙްތިރާމް ޤަބޫލު ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
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 ތުކުމް ޚާދިމަ                                                    
 

 ނީޒާ ނަޞީރު މަރްޔަމް ޝަހް                                                      
 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް                                                       

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން 
 އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން  ނޭޝަނަލް

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންކްލޫސިވް އެޑިއުކޭޝަން 
 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސް

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒަމިނޭޝަން 
 ސަރުކާރުގެ ސްކޫލުތައް 

 


