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 ގުޅ   ޓެކްނިކަލް ކޯ އެަލވަންްސއާ

ސް ދިނުމުގެ މިންގަނޑު ކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންޓެ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 01ޖަނަވަރީ  2021

   ކުރަމެވެ.އެކު އާންމު މި ސަރކިއުލަރއާ

 ންސް ހަމަޖެއްސުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑު ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަ 
 

ކީ، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދ ންޖެހ  ޚިދުމަތްތައް ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތައް މެދުވެރިވެގެން ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސަ

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި، އެ އިދާރާތަކުން ދެވ  ޚިދުމަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ދެވ ނެގޮތް ހެދުމުެގ ގޮތުން، ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

ތެރެއިން،  މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މަގާމުތަކުގައި ގެ މަގާމުތައް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާކަލް ކޯ" މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން "ޓެކްނި

 ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވ  އެލަވަްނސެކެވެ. 

 : ކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް ދެވ  މަގާމުތައް ޓެ 

  ްކްލެސިފިކ ޝަނުގެ މަގާމަކަށްވުންސިވިލް ސަރވިސްގެ ޓެކްނިކަލ.  

 ަނަލް ކޮލިފިކ ަޝްނ މަގާމުގެ ޝަރުތުގެ ގޮތުގައި، މަގާމަށް ކަނަޑައަޅާފައިވާ ތަޢުީލމީ ރޮނގަކުން މޯލްޑިވްސް ނ ޝ

 .ނަދެއް އޮތުމަްށ ކަނޑައަޅާފައިވުންއިން ފެށިގެން މަތީގެ ސަ 7ލެވެލް  ގެފްރ މްވަރކް

 ންސްގެ މިންވަރު: އެލަވަ

 ައެވެ. ( އިންސައްތަ)އަށާވީސް  28ގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ %ވަންސްގެ މިންވަރަކީ މުވައްޒަފުމި އެލ 

 : ކޯ އެލަވަންސް ދެވ ނެ ސަނަދުތައް  ޓެކްނިކަލް 

އިން ފެށިެގން މަތީެގ  7ލެވެްލ  ގެލްޑިވްސް ނ ޝަނަލް ފްރ މްވަރކްމަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަޢުީލމީ ރޮނގަކުން މޯ .1

 ،އަދިވުން، ހާޞިލްކޮށް، ސަނަދު ހުށަހަޅާފައިދެއް ސަނަ
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ނަމުން / ސްޕެޝަލައިޒ ޝަނުން / މ ޖަރވެފައިވާ  ސަނަދުގެހުށަހަޅާފައިވާ  އި،ކޯ ތަޢުލީމީ ރޮނގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަގާ .2

އި ތަޢުލީމީ ރޮނގާކޯ މަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާމަގުޅުވުމުގައި، ސަނަދު ގޮތަށް  މިވުން. ސީދާގުޅ  ސަނަދެއްކަމުގައިރޮނގުން 

ކަމަށް ސަނަދުގައި ނުވަަތ ގުޅ ވެފައިވާ ރޮނގުން ްނ / ސްޕެޝަލައިޒ ޝަނުން / މ ޖަރގެ ނަމުހުށަހަޅާފައިވާ ސަނަދު

ނުވަަތ ، ވެފައިރވަކި ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުްނ މ ޖަ ،ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސް

އެ ސަނަދެއް ސްޕެޝަލައިޒ ޝަން ނުވަަތ  ،ނަމަ ޓުން އެނގެން އޮވެއްޖެ ސްޕެޝަލައިޒްވެފައިވާކަން ޓްރާންސްކްރިޕް

. އަދި މިފަދައިން ވާ ރޮނގާ ގުޅުވައިގެން ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސްގެ މި ޝަރުތު ފުރިހަމަވާނެއެވެމ ޖަރވެފައި

ރިޢާޔަްތ  ޑިއުލްތަކަށްވާފައިވާ ލ ންގުއ ޖް މޮޓްރާންސްކްރިޕްޓު ގުޅުވުމުގައި ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ބ ނުމުގައި ކިޔަ

 ނުކުރެވ ނެއެވެ. 

ސެޓްފިކެޓުގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގައި މ ޖަރވެފައިވާ  ،އާރޓްސްއަށް ވެފައި ބެޗެލަރ އޮފް  ގެ ނަމަކީސަނަދުސާލު: މި

 /ސޯޝިއޮލޮޖީލާއިރު ސައިކޮލޮޖީ/ ބަ ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ މޮޑިއުލްތަކަށް، ބަޔާންކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސްސްޕެޝަލައިޒ ޝަން 

، ނަމަ އެނގެން އޮވެއްޖެމި ސްޕެޝަލައިޒ ޝަންތަކުން ކަމަށް   ސައިންސްގެ މާއްދާތައް ކިޔަވައި މ ޖަރވެފައިވަނީޕޮލިޓިކަލް

 ތަޢުލީމީ ރޮނގުތަކާ ގުޅުވިގެންާދނެއެވެ. ދެންނެވުނު  އިސްވެ އެ ސަނަދު
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