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ސއާ ގުޅ
ލވަން ް
ޓެކްނިކަލް ކޯ އެ ަ
 2021ޖަނަވަރީ  01ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް ދިނުމުގެ މިންގަނޑު
މި ސަރކިއުލަރއާއެކު އާންމު ކުރަމެވެ.

ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް ހަމަޖެއްސުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑު
ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސަކީ ،ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދންޖެހ ޚިދުމަތްތައް ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތައް މެދުވެރިވެގެން
ގ ގޮތުން ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ
ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ،އެ އިދާރާތަކުން ދެވ ޚިދުމަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ދެވނެގޮތް ހެދުމު ެ
މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން "ޓެކްނިކަލް ކޯ" ގެ މަގާމުތައް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާ މަގާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން،
ނސެކެވެ.
ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވ އެލަވަ ް
ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް ދެވ މަގާމުތައް:


ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޓެކްނިކަލް ކްލެސިފިކޝަނުގެ މަގާމަކަށްވުން.



ނ
ޝ ް
ލމީ ރޮނގަކުން މޯލްޑިވްސް ނޝަނަލް ކޮލިފިކ ަ
މަގާމުގެ ޝަރުތުގެ ގޮތުގައި ،މަގާމަށް ކަނަޑައަޅާފައިވާ ތަޢު ީ
ށ ކަނޑައަޅާފައިވުން.
ފްރމްވަރކްގެ ލެވެލް  7އިން ފެށިގެން މަތީގެ ސަނަދެއް އޮތުމަ ް

އެލަވަންސްގެ މިންވަރު:


މި އެލަވަންސްގެ މިންވަރަކީ މުވައްޒަފުގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ ( 28%އަށާވީސް އިންސައްތަ) އެވެ.

ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް ދެވނެ ސަނަދުތައް:
ގ
ގން މަތީ ެ
ލ  7އިން ފެށި ެ
ލމީ ރޮނގަކުން މޯލްޑިވްސް ނޝަނަލް ފްރމްވަރކްގެ ލެވެ ް
 .1މަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަޢު ީ
ސަނަދެއް ހާޞިލްކޮށް ،ސަނަދު ހުށަހަޅާފައިވުން ،އަދި،

ނ
ޝ ް
ވސް ކޮމި ަ
ސިވިލް ސަރ ި
މގު ،މާލެ20040 ،
ޖދީ ަ
މަ ީ

ފޯން3307306/3307307 :
މއިލްadmin@csc.gov.mv :
އީ ެ

ހޮޓްލައިން7799280 :
ބސައިޓްwww.csc.gov.mv :
ވެ ް
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 .2މަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޯ ތަޢުލީމީ ރޮނގާއި ،ހުށަހަޅާފައިވާ ސަނަދުގެ ނަމުން  /ސްޕެޝަލައިޒޝަނުން  /މޖަރވެފައިވާ
ރޮނގުން ސީދާގުޅ ސަނަދެއްކަމުގައިވުން .މި ގޮތަށް ސަނަދު ގުޅުވުމުގައި ،މަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޯ ތަޢުލީމީ ރޮނގާއި
ތ
ނ  /ސްޕެޝަލައިޒޝަނުން  /މޖަރވެފައިވާ ރޮނގުން ގުޅކަމަށް ސަނަދުގައި ނުވަ ަ
ހުށަހަޅާފައިވާ ސަނަދުގެ ނަމު ް
ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގައި

ބަޔާންކޮށްފައި

ނުވި

ނަމަވެސް،

ވަކި

ތަޢުލީމީ

ނ
ރޮނގަކު ް

ތ
މޖަރވެފައި ،ނުވަ ަ

ތ
ސްޕެޝަލައިޒްވެފައިވާކަން ޓްރާންސްކްރިޕްޓުން އެނގެން އޮވެއްޖެ ނަމަ ،އެ ސަނަދެއް ސްޕެޝަލައިޒޝަން ނުވަ ަ
މޖަރވެފައިވާ ރޮނގާ ގުޅުވައިގެން ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސްގެ މި ޝަރުތު ފުރިހަމަވާނެއެވެ .އަދި މިފަދައިން
ތ
ޓްރާންސްކްރިޕްޓު ގުޅުވުމުގައި ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ބނުމުގައި ކިޔަވާފައިވާ ލންގުއޖް މޮޑިއުލްތަކަށް ރިޢާޔަ ް
ނުކުރެވނެއެވެ.
މިސާލު :ސަނަދުގެ ނަމަކީ ބެޗެލަރ އޮފް އާރޓްސްއަށް ވެފައި ،ސެޓްފިކެޓުގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގައި މޖަރވެފައިވާ
ސްޕެޝަލައިޒޝަން ބަޔާންކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސް ،ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ މޮޑިއުލްތަކަށް ބަލާއިރު ސައިކޮލޮޖީ /ސޯޝިއޮލޮޖީ/
ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސްގެ މާއްދާތައް ކިޔަވައި މޖަރވެފައިވަނީ މި ސްޕެޝަލައިޒޝަންތަކުން ކަމަށް އެނގެން އޮވެއްޖެ ނަމަ،
ދނެއެވެ.
އެ ސަނަދު އިސްވެ ދެންނެވުނު ތަޢުލީމީ ރޮނގުތަކާ ގުޅުވިގެން ާ
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ވސް ކޮމި ަ
ސިވިލް ސަރ ި
މގު ،މާލެ20040 ،
ޖދީ ަ
މަ ީ

ފޯން3307306/3307307 :
މއިލްadmin@csc.gov.mv :
އީ ެ

ހޮޓްލައިން7799280 :
ބސައިޓްwww.csc.gov.mv :
ވެ ް

