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 ފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ގޮތުން ސަރުކާރުން ޢާންމުކޮށް އާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ  19-ކޮވިޑް 
 ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން އަމަލުކުރުމާގުޅ  

 
 "19-ކޮވިޑް"ސަރކިއުލަރއިން  ( މާލިއްޔަތާބެހ 2020މ   16) B3/CIR/2020/30-13މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނ ންސްގެ ނަންބަރު 

ފައިާވ ފިޔަވަޅުތަކަށް އަމަލުކުރުމުގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން ގެން ދައުލަތުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ޢާންމުކޮށްއާ ގުޅި

 ދަންނަވަމެވެ.ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ކަުމގައި ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ގޮތުގެ މަިތން އަމަލުކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް 

 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން އުނިކުރުން:ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

ދަންނަވާފައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނ ންސްގެ މާލިއްޔަތާބެހ  ސަރކިއުލަރއިން އިސްތިސްނާކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސް މަތީގައި 

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކުްނ އުނިކުރުމުގައި އަމަލުކުރަންވީގޮތް  ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ސިވިލް މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި، އެންމެހާ 

 ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ވުރެ މަތިން ލިބ  ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން،  އަށްރުފިޔާ 20,000އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  .1

 މިންވަރަށް ައސާސީ މުސާރައިން އުނިކުރުން. އެ ،ނިސްބަތުންސަރކިއުލަރގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ 

ފައިވާ އަސާސީ ބަޔާންކޮށްލިބ  ޖުމުލަ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް )އުޖޫރަ(،  ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ގެއަށް ގެންދަން .2

 ރެއް އުނިކުރުން.ނަމަ، އިތުރުވާ މިންވަ މުސާރައިގެ ގިންތިއަށް ނިޞްބަްތކޮށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސީލިންގއަށް ވުރެ އިތުރުވާ

އެމްޕްލޯއިމަންޓުގެ އުޞޫލުން މަސައްކަތްކުރާ ސިވިލް  ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމެއްގައި ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ނުވަތަ ވ ޖް .3

ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާއި، ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގައި މުސާރައާ އިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅައިގެން އެކިއެކި 

މަސައްކަތްކުރާ )ކޮންސަލްޓަްނޓުންގެ ގޮތުގައި ޕްރޮޖްކްޓްތަކުގައްޔާއި، އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ެގންގުޅ  މުވައްޒަފުންގެ 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ  2އަދި  1 މި ސަރކިއުލަރގެ، މުސާރައާ އިނާޔަތްތައް ދިނުމުގައިމުވައްޒަފުން ވެސް ހިމެނ ގޮތަށް( 

 ގޮތުގެ މަތިން އަމަލުކުރުން.
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 :ނަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާދިނުންމުވައްޒަފުންސިވިލް ސަރވިސްގެ 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޢާންމު އޮނިގަނޑާއި ޚާއްޞަ  ،ޮގތުންފައިވާ ހަމަޖެހިގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި މުވައްޒަފުން .4

ތަފާތުވި ަކމުގައިވިޔަސް، ސިއްޙީ  މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ވަގުތުގެ މިންވަރުއޮނިގަނޑުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރަންޖެހ  

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ިއ، ފައިސާ ދިނުމުގަގޮތުގައި ކުރުވާ މަސައްކަތަށް ނުރައްކަލުގެ ޚާއްޞަ ޙާލަތުގައި އިތުރުގަޑީގެ 

 ގަޑިއިރަށް ވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރާ ވަގުތަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާދިނުން. 48މުވައްޒަފުން ހަފްތާއަކު 

އިތުރުގަޑީގައި ކޮންމެހެން މުވައްޒަފުންގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގެ އިތުރުން، ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި  .5

ޖެހ  މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި، އެހެން މުވައްޒަުފން އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ނުކުރުވާ ގޮތަށް އިދާރާތަކުްނ މަސައްކަތް ކުރުވަން

 ހަމަޖެއްސުން.

 ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުން:

 މެއްގެ ރ ންކު ގާހުސްވެފައިވާ މަ)ކަށް ސަރވިސްގެ މަގާމަ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގައި އަލަށް އުފައްދާފައިވާ ސިވިލް .6

ން ރ ންކު ޖެއްސ ތީ މަތީނުމުގެ ފިޔަވަޅު މުސާރައިން ހަމަގާމެއް ނުވަތަ ހުސްވި މަގާބަދަލުކޮށްގެން އުފައްދާފައިވާ މަ 

އެ މަގާމަށް މީހަކު  ،ހުަށހެޅުމުގެ ކުރިންކޮމިޝަނަށް މުވައްޒަފުން ލެއްވުމަށް ( މެއް ނަމަެވސްގާއުފައްދާފައިވާ މަ

އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނ ންސްގެ ފަހުން  2020މ   16 ،ކުރަންޖެހ  ޚަރަދުތައް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހަމަޖެއްސުމަށް

 ހުއްދައާއެކު ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް ކޮމިޝަނަށް ހުަށހެޅުން. ލިޔުއްވައި، އެ މިނިސްޓްރީއިން ދެއްވާފައިވާ

ވަކިވުމާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ބަދަލުގައި މުވައްޒަފެއް ނަގަންޖެހ  ވަޒީފާއިން ފެއް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި ހުރި މުވައްޒަ .7

އެ މަގާަމށް މީހަކު ހަމަޖެއްސުމަށް ކުރަްނޖެހ  ޚަރަދުތައް ކުރުމުގެ ޙާލަތުގައި، އެ މަގާމަކަށް މީހަކު އިޢުލާނުކުރުމުގެ ކުރިން 

ހުއްދަ ހޯދުމަށް ންސްއަށް ލިޔުއްވައި، އެ ިމިނސްޓްރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮްފ ިފނ ގެ ފަހުްނ  2020މ   16 ،ހުއްދައަށް އެދި

އިރު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނ ންސްއިން  ފަހުގައި އިޢުލާނުކުރުން އަދި ވަޒީފާއަށް މީހަކު ހަމަޖެއްސުމަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ

  ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުން. އާއެކުދެއްވާފައިވާ ހުއްދަ

ގެ ކުރިން ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި، ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގެ ނުވަތަ ބަދަލުކުރުމުގެ  2020 މ  16 .8

ކާިއ، މަގާމަށް އިޢުލާނުކުރުމުގެ ހުއްަދއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ރެއިން ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތަމަސައްކަތް ސީއެސްވިއުގަ ތެ

ރުމާއެކު އަނބުރާ އޮފީސްތަކަށް ފޮނުވާލެވ ނެއެވެ. އަދި އެ ވަޒީފާތަކަށް މުވައްޒަފުން މި ސަރކިއުލަރ އާންމުކުއް، މައްސަލަތަ

އެ އިދާރާއަކުްނ ށް ުމވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުމަށް ކުރަްނޖެހ  ޚަރަދުތައް ކުރުމުގެ ހުއްދަައށް އެދި އެ ވަޒީފާތަކަހަމަޖެއްސ ނީ 



    

  

 
 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

މާލެ، ދިވެިހރާްއޖެ،  20040މަީޖދީ މަގު   
  3307306، 3307307ފޯން:

  admin@csc.gov.mvއީެމއިލް: 

 7799280ހޮޓްލައިން: ، 3303648ފެކްސް: 
 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް: 

ުހއްދައާއެކު ކޮމިޝަނަށް  ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފިނ ންސްއަށް ލިޔެ، ހުއްދަ ިލބުމުން، އެގެ ފަުހން  2020މ   16

  ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

ގެ ކުރިން ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޯދުމަށް ާޢންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށް ވަޒީފާއަްށ  2020މ   16 .9

ނީ ވެސް، އެ މީހުން އައްޔަންކުރުމުގެ ޕްރޮސެސް އެ އިދާރާއެއްގައި ހިނގަމުންދާ ވަޒީފާތަކަށް މުވައްޒަުފން ހަމަޖެއްސ 

ގެ  2020މ   16ވަޒީފާއަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުމަށް ކުރަންޖެހ  ޚަރަދުތައް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި އެ އިދާރާއަކުން 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނ ްނސްއަށް ލިޔެ، ހުއްދަ ލިބުމުން، އެ ހުއްދައާއެކު ކޮމިޝަނަށް ހުަށހެޅުމުންނެވެ. ފަހުން 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޮންޓްރެކްޓް ، މަގާމުތަކަށް ހަމަޖައްސާ މުވައްޒަފުންނާއި އި އުފައްދާ ވަގުތީދާއިމީ މަގާމެއްގެ ބަދަލުގަ .10

ކަށް ހަމަޖައްސާ މުވައްޒަފުންނާ މެދުގައި ވެސް، މި ސަރކިއުލަރގެ ނަންބަރު މްޕްލޯއިމަންޓް އުޞޫލުން ވަޒީފާތައަދި ވ ޖް އެ

 އާ ދެމެދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަމަލުކުރުން. 9ން  6

ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކާއި، ވަޒީފާގެ ރެކޯޑު އަދާހަމަކުރުމަށް  ބޮންޑުކުރެވިގެން .11

ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓް އައުކުރުމަށް އިދާރާތަކުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ 

 އިދާރާތަކުން ސީއެސްވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަެހޅުއްވުން. ގޮތުގެ މަތިން، ސިވިލް ސަރވިސްގެ

ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފުންނަށް ލިބެންޖެހ  ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމާއި، މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން  .12

ސިވިލް ވެސް އަމަލުކުރަމުން ގެންދިޔަ ގޮތަށް  ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، ކުރިން

ން ހުށަހަޅަންޖެހ  މުވައްޒަފުގެ ފަރާތުއަދި  މެދުވެރިކޮށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުން ސީއެސްވިއުގަ އިދާރާތަކުންސަރވިސްގެ 

 ކުރެއްވުން. (admin@csc.gov.mv)ކޮމިޝަނަށް އީމެއިލް  ،ފޯމުތައް

އިދާރާތަކުން މި ސަރކިއުލަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ އަމަލުކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ވުމާއެކު، ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

 އާންމުކޮށް ދަންނަވަމެވެ.

 

 

 ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމް

 ރައީސްކޮމިޝަނުގެ 

 

 




