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 : ތަޢާރަފް 1ބާބު 
ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މުވައްޒަފުންނަށް ދެމުންގެންދާ އެލަވަންސްތައްސިވިލް ސަރވިސްގެ ދިވެހި މިއީ 
ނޑައަޅާފައިވާ  2007/5 )ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންވެފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކަ

އަދި )ށ( ގައިވާ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  43އުޞޫލުތަކެއްގެ މަތީން ދިނުމަށްޓަކައި އެ ޤާނޫނުގެ 
އެކުލަވާލާފައިވާ އުޞޫލެކެވެ. މި ޒަފުންގެ ޢިނާޔަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުމަށް ގޮތުގެމަތީން މުވައް

ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދެމުންގެންދާ އެލަވަންސްތައް ދެވޭ  1ފެބްރުއަރީ  2009 ،އުޞޫލުގައި
ހޭ އިތުރު އުޞޫލުތަކަށް ބައެއް އިސްލާޙު ގެނެސް އަދި އެ ލަވަންސްތަކާއި އެލަވަންސް ދެވޭނެ ގޮތްތަކާބެ

 ތަފްޞީލު ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ.

 ތަޢާރަފް  .1

 

މަގާމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ އުޖޫރަ އެކުލެވިގެންވަނީ
މުސާރައާއި ސަރވިސް އެލަވަންސާއި ހާލަތާއި ގުޅިގެން ދެވޭ އެކިއެކި އެލަވަންސްތަކުގެ 

ކަނޑައަޅާފައިވާ މުސާރައާއި ސަރވިސް އެލަވަންސްއަކީ އެ ކޮންމެ މަގާމަކަށް  މައްޗަށެވެ.
މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު އަދި މަސައްކަތުގެ 
މަސްއޫލިއްޔަތަށް ބެލުމަށްފަހު ދެވޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތެވެ. ނަމަވެސް ޢާންމު ޙާލަތްތަކާއި 

ވަޒީފާތަކުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި  ތަފާތުކޮށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ބައެއް
ނޑަނާޅާ ހިނދެއްގައި އެފަދަ ވަޒީފާއަދާކުރާ  އެހެންގޮތަކަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަ
މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ އިތުރުން ޙާލަތާގުޅޭ އެލަވަންސްތައް 

ލަވަންސްތައް ދިނުމުގައި އެ މަސައްކަތެއް ހުށަހެޅޭ ހާލަތެއްގެ ލިބިދެވެއެވެ. އަދި މި ފަދަ އެ
ނޑު ދަރަޖަތަކަކަށް ބަހާލެވިގެން އެދަރަޖައަކަށް ފެތޭގޮތަށް ދެވޭ އެލަވަންސްތައްވެސް  މިންގަ

 ހިމެނޭނެއެވެ.

 އެލަވަންސްތައް  .2 )ހ(
 

ނޑު   ؛ބާވަތަކަށެވެ. އެއީ 3މި ގޮތުން ދެވޭ އެލަވަންސްތައް ބަހާލެވިފައިވަނީ މައިގަ

 (G100. ޢާންމު އެލަވަންސްތައް )އެލަވަންސް ކޯޑް 1

 (G200. ޚާއްސަ އެލަވަންސްތައް )އެލަވަންސް ކޯޑް 2

 (W100. ވެލްފެއަރ އެލަވަންސްތައް )އެލަވަންސް ކޯޑް 3

 )ށ(

ނޑުތައް ހަދާ  އެ ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ވަކި އޮނިގަ
ނޑުތަކުން އިނާޔަތް ލިބިދޭ މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން އެހެންގޮތަކަށް  އޮނިގަ
ނޑައަޅާފައިނުވާ ދާއިމީ އަދި ވަގުތީ މުވައްޒަފުންނަށް އެ މުވައްޒަފު އައްޔަނުކުރެވޭ މަގާމާއި  ކަ

 ގުޅޭގޮތުން މި ގަވާއިދުގައިވާ އެލަވަންސްތައް ލިބިދެވޭނެއެވެ.

 )ނ(

ސަރވިސްގައި ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިގެން ވަޒީފާއަދާކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ޖުމްލަ އިނާޔަތް ސިވިލް 
ނޑައެޅުމުގައި އެ ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވޭ މަސައްކަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މި ގަވާއިދުގައިވާ  ކަ

 އެލަވަންސްތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 )ރ(



| 2014ސިވިލް ސަރވިްސގެ ުމވަްއޒަފުންނަްށދޭ އެލަަވންސްަތއް |   

 |24 ގެ  2 ސަފްހާ | 
 

ނޑުތަކުގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި އިނާޔަތް ހަމަޖައްސާނީ އެ  ވަކިވަކި އޮނިގަ
ނޑުތައް ހެދުމުގައި މިފަދަ  ނޑެއްގައި ފާސްކޮށްފައިވާ އުޞޫލުންނެވެ. އެފަދަ އޮނިގަ އޮނިގަ
އެލަވަންސްތަކަށް ވާނީ ރިޢާޔަތްކޮށް މި ބައިތައް ހިމެނިފައެވެ. އެހެންކަމުން އެފަދަ މަޤާމުތަކުގައި 

 މި އެލަވަންސްތައް ނުހިމެނޭނެއެވެ.

 )ބ(

މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނިފައިވާ އެލަވަންސް ނުވަތަ އިނާޔަތްތަކަކީ އަސާސީ މުސާރަ އަދި 
ސަރވިސް އެލަވަންސް ފިޔަވައި ޙާލަތާއި ގުޅިގެން ދެވޭ އެލަވަންސް ނުވަތަ އިނާޔަތްތަކެވެ. 
އަސާސީ މުސާރަ އަދި ސަރވިސް އެލަވަންސްއަކީ މުވައްޒަފު އަދާކުރާ ވަޒީފާ ހިމެނޭ ދާއިރާގެ 

ނޑައަޅާ ހަރުކޮށްފައިވާ ދެ ކޮމްޕޮނެންޓްއެވެ. ނޑުގައި ކަ  އޮނިގަ

 )ޅ(

 

ނޑައެޅޭ ވަޒީފާއެއްގެ  ޙާލަތާ ގުޅުވައިގެން ދެވޭ މި އެލަވަންސްތައް ނުވަތަ އިނާޔަތްތަކަކީ ކަ
މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ނުވަތަ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި، އެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި 

ތައް ހިމެނޭ މަގާމުތަކަށް އެ މަގާމަށް މުވައްޒަފު ހަމަޖެއްސުމުގެ ކުރީން ޙާލަތްވޭ އެލަވަންސެއްދެ 
ނޑައަޅާ ނިމިފައި އޮންނަންޖެހޭނެ އެއްޗެކެވެ.  ކަ

އިޢުލާނުގައި  .3 )ހ(
 ހިމެނުން 

ވަޒީފާއަށް ކުރެވޭ އިޢުލާނަކީ މުއައްސަސާގެ ވަކި ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް އަދާކުރުމަށް ކުރެވޭ 
ކަމުން އެ މަސައްކަތް ކުރަން އަންނަ ފަރާތަކަށް އެ މަސައްކަތް ކުރުމުން ލިބިދޭނެ  އިޢުލާނެއް

 ފުރިހަމަ އިނާޔަތްތައް މަގާމަށް ކުރާ އިޢުލާނުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 (ށ)

 

މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ޢާންމު ޙާލަތްތަކާއި   އެލަވަންސްތަކަކީ
ޚިލާފަށް އެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ އެ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކަކަށް 
ރިޢާޔަތްކޮށް އެކަމުގެ ބަދަލުގައި ދެވޭ އިނާޔަތްތަކެއް ކަމުން މި އިނާޔަތްތައް ދެވޭ ޙާލަތަށާއި 

ތަށް އަދި މަސައްކަތުގެ މާޙައުލަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ބަލާ ސިވިލް ސަރވިސް ވަގު 
ކޮމިޝަނުން އިނާޔަތްތައް ރިވިއުކުރާނެއެވެ. އަދި ހަމަ އެފަދައިން އެލަވަސްތައް ދެވެމުންދާގޮތާއި 

ނޑަކުން ރިވިއުކުރަމުން ދިއުމަކީ ޕާރމަނަން ޓް ހާލަތަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ރާވާލެވިފައިވާ މިންގަ
ޒިންމާދާރުވެރިން އަދި ހިއުމަން ރިސޯސް  ،ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންނާއި ،ސެކްރެޓަރީންނާއި

 މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީތަކުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

 މުރާޖަޢާކުރުން  .4 )ހ(

 )ށ( އަޅަންވާނެއެވެ.މި ފަދައިން ކުރެވޭ ރިވިއުތަކަށް ބިނާކޮށް އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތައް ވަގުތުން 

މަގާމުގެ މަސްއޫލިޔަތު އަދާކުރުމުގައި ކުރިން ހުށަހެޅެމުންދިޔަ ނުވަތަ އެކުލެވޭ ހާލަތަކަށް 
އެ  ހާލަތަށް  ،އެހާލަތަށް ހުށަހެޅުން ނިމުމަކަށް އައިސްފައިވާނަމަ ،ބަދަލުއައިސް

 ހުށަހެޅުން ނިމުމަކަށް އައުމުގެ ކުރިން ދެވެމުންދިޔަ އެލަވަންސް ދިނުން ހުއްޓާލުން.  

1. 

މަގާމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ކުރިން ހުށަނޭޅޭ ނުވަތަ އެކުނުލެވޭ ހާލަތެއް 
އެ އިތުރުވި ޙާލަތަކާ  ،ނުވަތަ ޙާލަތްތަކެއް މަސައްކަތުގެ ތެރެއަށް އިތުރުވެއްޖެނަމަ

2. 
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 ގުޅޭގޮތުން މި މި ގަވާއިދުގައިވާ ފަދައިން އެލަވަންސް ދޭން ފެށުން.

ވަކި ޙާލަތަކާއި ގުޅިގެން ވަކި މުއްދަތަކަށް ދެވޭ އެލަވަންސް އެ މުއްދަތެއް ހަމަވުމުން 
 ދިނުން ހުއްޓާލުން.

3. 

ނަގައިފި މީހެއް އަދި އޮޅުވާލައިފި މި އުޞޫލާ ޚިލާފަށް އެލަވަންސެއް ދީފި މީހަކާއި، 
 މީހެއް އެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ އުފުލަން.

4. 

 

މި ކޮމިޝަނުން  ށުމާއެކު،ޢަމަލު ކުރަން ފެ  އުޞޫލަށް މި ން ފެށިގެން  14ރީ ޖަނަވަ 2014
ނެރެފައިވާ "ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށްދޭ އެލަވަންސްތަކާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް 

 މަލު ކުރުން ހުއްޓާލެވޭނެއެވެ. ޢަ" ފޮތަށް 2009

 ފެށުން  މަލުކުރަން ޢަ  .5 )ހ(

ހިއުމަން ރިސޯސް ތަފްޞީލުތައް މި ގަވާއިދުގައިވާ ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން  އުޞޫލަށްމި 
ކޮމިޓީން ބެލުމަށްފަހު އެއިދާރާއެއްގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ތައް މެދުވެރިވާ އެހެންނަމަވެސް އެލަވަންސް ހަމަނުޖައްސާ ހުރި ޙާލަތް  މި ގަވާއިދުގައިވާ
ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި އުޞޫލުގެ މަތީން އެލަވަންސް  މި ގަވާއިދުގައިވާމަސައްކަތްތަކަށް 

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއަށް ނުވަތަ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާއަށް ނުވަތަ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަށް 
ނޑައަޅާފައިވާ  މި ގަވާއިދުގައިއަދި އަހަރީ ބަޖެޓް އެކުލަވާލުމުގައިވެސް  ލަފާދޭންވާނެއެވެ. ކަ

 އިނާޔަތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

 )ށ(

އިދާރާއަކުންވެސް އެލަވަންސްތަކާބެހޭ ވަކި ދަފްތަރެއް މި  އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ކޮންމެ 
ފެށުމާއެކު އެކުލަވާލައި އެކި އެކި އެލަވަންސްތައްދެވޭ މަގާމުތަކާއި އެއެލަވަންސް 

އެލަވަންސް ދިނުން ހުއްޓާލި ގޮތް އެ ދަފްތަރުގައި ، ހަމަޖައްސާފައިވާ އުޞޫލާއި
ދި މި ދަފްތަރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަ

ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން   10އަދި  ޖަނަވަރީ މަހުގެ  ،ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން 10ޖުލައި މަހުގެ 
 ފޮނުވަންވާނެ އެވެ.

 )ނ(

ޕާރމަންޓް މި ގަވާއިދުގައިވާ އިނާޔަތްތައް ދެމުންގެންދާގޮތް ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުމަކީ 
ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންނާއި، ޒިންމާދާރު ވެރިންނާއި އަދި ހިއުމަން ރިސޯސް  ،ސެކްރެޓަރީންނާއި

 މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީތަކުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

 )ރ(

 

ހިމެނޭ އިނާޔަތްތައް ފިޔަވައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެ މުވައްޒަފުންނާ  މި ގަވާއިދުގައި
ސިވިލް  ދެވޭނީޙަވާލުކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިޔަތު އަދާކުރުމާއި ގުޅުވައިގެން އިތުރު އިނާޔަތެއް 

 ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްގެންނެވެ.

އައު އެލަވަންސެއް  .6
 ތަޢާރަފްކުރުން 
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ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ  ،ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އިނާޔަތުގެ ތެރެއަކު
ނުވަތަ މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދެއްގެ ގޮތުން  ،ވަސީލަތުގެ ގޮތުން

ނޑައަޅާ ޚަރަދުތަކެއް  ޚަރަދުތަކަކީ  މިފަދަނުހިމެނެއެވެ. މުވައްޒަފުންނަށް ކުރާ ނުވަތަ ކުރުމަށް ކަ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި 

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޚަރަދުތަކެކެވެ.  ކަ

އެލަވަންސް އަދި  .7 )ހ(
އިނާޔަތުގެ ތެރޭގައި 

ނުހިމެނޭ 
 ކަންތައްތައް 

ނޑުތަކުގައި ހިމެނޭ ޙާއްޞަ ސިވިލް ސަރވިސްގައި ހިމެނޭ ވަކިވަކި މަގާމުތަކުގެ  އޮނިގަ
 އިނާޔަތްތައް މި ގަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ.

 )ށ(

 

ނޑައަޅާފައިވާ އެލަވަސްތަކާއި އިނާޔަތްތަކަކީ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ  މި ގަވާއިދުގައި ކަ
ކެރިފޯރުންތެރިކަން ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވަކި ޙާލަތްތަކަކަށް އިތުރު އިނާޔަތެއް ދިނުމުގެ ދައުލަތުގެ 

ހުރި މިންވަރަކުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 
ޓްރެޜަރީގެ މަޝްވަރާއާއެކު އެކުލަވާލެވޭ އެލަވަންސްތަކެއްކަމުން ޢާންމު ޙާލަތްތަކުގައި މި 

ކޮމިޝަނަށް  އެ ބަދަލު ގެންނާނީ ،އެލަވަންސްތަކަށް ބަދަލުގެންނަށް ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެނަމަ
އިދާރާތަކުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާއި އަދި ކޮމިޝަނުގެ ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ނަތީޖާތަކަށް 

 ބަލައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ލަފާގެ މަތީން އަހަރަކު އެއްފަހަރުއެވެ.

 ބަދަލުގެނައުން  .8 )ހ(

ތަޢާރަފްކުރަން ނިންމާ އެލަވަންސްއެއް ނުވަތަ ވަކި ހާލަތަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ އަލަށް 
އެލަވަންސެއް ދެވެމުން އަންނަ ގޮތުގެ ސަބަބުން ހާޞިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ހާޞިލްނުވާނެކަމަށް ފެނި އެލަވަންސްއެއް ތަޢާރަފްކުރަން ނުވަތަ ބަދަލުކުރަން ކޮމިޝަނުން 

ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ލަފާގެ ނިންމައިފިނަމަ އެފަދަ އެލަވަންސްއެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 މަތީން ކޮމިޝަނުން ތަޢާރަފްކޮށް ޢާންމުކުރެވޭނެއެވެ.

 )ށ(
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 ޢާންމު އެލަވަންސްތައް  :2ބާބު 
ރަމަޟާން މަހުގައި ދެވޭ ބައެއް އިނާޔަތްތައްފަދަ ޢާންމުކޮށް  ދަތުރުފަތުރަށާއި،މި އެލަވަންސްތަކަކީ 

ބުރައަކަށް ނުވަތަ ކުރަންޖެހޭ ގިނަ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް އެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަދާކުރުމުގައި ދިމާވާ 
 ބޮޑު ޚަރަދަކަށް ލުއެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ދެވޭ އިނާޔަތްތަކެވެ. 

9. G – 100  
ޢާންމު 

 އެލަވަންސްތައް 
 

ތިލަފުށީގައާއި ރާއްޖެތެރޭގެ ބައެއް  ،ދަތުރު އެލަވަންސަކީ މާލެއާއި ވިލިނގިލީގައާއި ހުޅުމާލެއާއި
ރަށްރަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެ މުވައްޒަފުންގެ ނިދުމާއި ކެއިންބުއިންފަދަ 

އިސްވާ މުވައްޒަފުންނަށް ކަންތައް ހަމަޖެހިފައިވާރަށް ނޫން އެހެން ރަށަކަށް މަސައްކަތު ގޮސް އަ
 އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ވަޒީފާއަދާކުރަން ދިއުމަށާއި އެނބުރި އައުމަށް  ދެވޭ އެލަވަންސްއެކެވެ.

10. G101  ުދަތުރ
 އެލަވަންސް 

 
މި އެލަވަންސްގެ މިންވަރަކީ އެއިރަކު ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ނަގާ ފީ ނުވަތަ 

އެތަނެއްގައި  ،މި ފަދަ ތަންތާނގައި ދަތުރު އެލަވަންސް ދޭނީ ސީޒަން ޓިކެޓްއެވެ.
 ،ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން ނިޒާމެއްގެ ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދާނަމަ

 އެޚިދުމަތަކަށް ޢާއްމުކޮށް އެހެން ފަރާތްތަކުގެ އަތުންވެސް ނަގާ ޚަރަދެވެ.

އެލަވަންސްގެ   )ހ(
 މިންވަރު 

މިންވަރު އެލަވަންސް ދޭ 
 )މަހަކު(

 ތަފްޞީލް 
އެލަވަންސް 

 ކޯޑް 
 

ސީޒަން ޓިކެޓް / ފެރީ 
ދަތުރުގެ ޚަރަދު / ބަސް 

 ދަތުރުގެ ޚަރަދު 

 G101.1 ފެރީ / ބަސް ޚިދުމަތް އޮންނަތަންތާގައި

ކިލޯމީޓަރާއި  5ކިލޯމީޓަރާއި  2ދަތުރުގެ ދިގުމިން  ރ -/300
 ދެމެދު ނަމަ

G101.2 

 G101.3 ކިލޯމީޓަރަށް ވުރެ ދިގުނަމަ  5ދިގުމިން ދަތުރުގެ  ރ -/450

 

 

ކަމުގައިވާ ވިލިނގިލީގައި ދިރިއުޅޭ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ  މާލޭގެ އަވަށެއް .1
 ތެރެއިން ވަޒީފާއަށް އައިސް ގޮސް ވުމަށް ފެރީ ބޭނުން ކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުން.

 ދެވޭނެ  އެލަވަންސް   )ށ(

 ފަރާތްތައް 
ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ވަޒީފާއަށް އައިސް  .2

 ގޮސް ވުމަށް ފެރީ ނުވަތަ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ބޭނުން ކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުން.

ކެއިންބުއިންފަދަ ކަންތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ   ،ތިލަފުށީގައި ނިދުމާއި .3
މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ވަޒީފާއަށް އައިސް ގޮސް ވުމަށް ފެރީ ބޭނުން ކުރަންޖެހޭ 
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 މުވައްޒަފުން.

މާލޭގައި ނިދުމާއި ކެއިންބުއިންފަދަ ކަންތައް ހަމަޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން   .4
ތިލަފުށީގައި އަދި ހުޅުލޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ސިވިލް  ،ހުޅުމާލެއާއިވިލިނގިލީގަ އާއި 

 ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން.

 ނިދުމާ ކެއިންބުއިން ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށްނޫން އެހެން ރަށަކަށް މަސައްކަތްކުރަން އައިސް  .5
 ގޮސްވާންޖެހޭ މުވައްޒަފުން.

ކިލޯމީޓަރަށް ވުރެ  2އަދާކުރުމަށްޓަކައި އެއްފަސްކޮށް އޮންނަ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން ވަޒީފާ  .6
 ގޮސްވާންޖެހޭ މުވައްޒަފުން. ދުރަށް އައިސް

 މީހުން ދިރިނޫޅޭ ރަށްރަށުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުން. .7

 ގޮސްވާންޖެހޭ މުވައްޒަފުން. ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ކަނޑުމަގުން ދަތުރުކޮށް އައިސް .8

 

މުވައްޒަފަކު ކެއިންބުއިމާއި ދިރިއުޅުން ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށް މި އެލަވަންސްދޭނީ އެ  .1
ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހަށް އެލަވަންސް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް  ،އެނގޭނެ ލިއުމަކާއިއެކު

 އެދި ލިޔުމަކުން އެދުމުން އެ އޮފީހަކުންނެވެ.

އެލަވަންސް   )ނ(
 ދެވޭނެގޮތް 

އެކަން މުވައްޒަފު އޮފީހަށް  ،ބަދަލުކޮށްފިނަމަމުވައްޒަފުގެ ކެއިން ބުއިމާއި ދިރިއުޅޭ ރަށް  .2
އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ބަދަލުގެ ސަބަބުން މި އެލަވަންސް ދޭން ނުޖެހޭނަމަ 

 އެލަވަންސް ދިނުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭނެއެވެ.

 

މުވައްޒަފު ޗުއްޓީގައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި ދަތުރު އެލަވަންސް ދޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. އަދި  .1
ތެރެއިން ޗުއްޓީ ނަގައިފިނަމަ ނުވަތަ ސަލާމުގައި ހުންނަ  މުވައްޒަފު މަހެއްގެ މެދު

ދުވަހަކަށް މުވައްޒަފަށް ދެވިފައިވާ ސީޒަން ޓިކެޓްގެ ޚަރަދު އަނބުރާ އޮފީހަށް ދައްކާކަށް 
 ނުޖެހޭނެއެވެ.

އެލަވަންސް   )ރ(
 ނުދެވޭނެ ޙާލަތްތައް 

ބަހުގެ/ވެހިކަލެއްގެ ޚިދުމަތް ހަމަޖައްސައިދީފައިވާނަމަ މި އޮފީހުގެ ފަރާތުން ފެރީގެ ނުވަތަ  .2
 އެލަވަންސެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

 

ނޑު  ،މަހުގައި ދެވޭ މި ޢިނާޔަތަކީ ރަމަޟާންމަހު ރަމަޟާން ރޯދަވީއްލާ ގަޑީގައާއި ރޭގަ
ގެ ފަހުން މަސައްކަތުގައި ކޮންމެހެން ޙަރަކާތްތެރިވާންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ  12:00

 ޢިނާޔަތްތަކެވެ.

 G102 .11 )ހ(
ރަމަޟާންމަހުގައި 
 ދެވޭ އެލަވަންސްތައް 

ރޯދަވީއްލުމަށާއި ހާރުކެއުމަށް ދެވޭ އިނާޔަތަކީ ރޯދަ ވީއްލާ ގަޑިއަށް ރޯދަވީއްލަން ނުވަތަ 
ހާރުކާ ގަޑީގައި ހާރުކެއުމަށް އެ މުވައްޒަފަކު ކެއުން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނަކަށް ނުވަތަ 

 )ށ(
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މެވެސް މުވައްޒަފުގެ ދިރިއުޅުން ހަމަޖެހިފައިވާ ގެއަށް މުވައްޒަފަށް ނުދެވޭނެތީވެ އެގަޑީގައި ކޮން
ލުއި ގޮތަކަށް ވީހާވެސް ޚަރަދުކުޑަކޮށް ރޯދަވީއްލުމުގެ ނުވަތަ ހާރުކެއުމުގެ އިންތިޒާމް 
ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން ދެވޭ އިނާޔަތެކެވެ. އެއްވެސް ޙާލެއްގައި މި އިނާޔަތަކީ ފުރިހަމަ 
 ރޯދަވީއްލުމުގެ ކެއުމަކަށް ނުވަތަ ހާރުކެއުމުގެ ކެއުމަކަށް ދެވޭ އިނާޔަތެއް ނޫނެވެ.
ރޯދަވީއްލުމަށް ނުވަތަ ހާރުކެއުމަށް މުވައްޒަފު އިޚްތިޔާރުކުރާ ކެއުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް އިތުރަށް 

 ޚަރަދެއް ހިނގާނަމަ އެ ޚަރަދު ކުރަންވާނީ އެ މުވައްޒަފެކެވެ.

 

މި އެލަވަންސް އަކީ ރަމްޟާން މަހު ރޯދަވީއްލާ ގަޑީގައި ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އުޞޫލުން 
އޮފީހުގެ ބޭނުމަކަށް ރޯދަވީއްލާ ގަޑީގައި ކުރަމުން  ،ހަމަޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފުންނާއިމަސައްކަތް 

ނޑާނުލާ ކުރަންޖެހޭފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން އެގަޑީގައި އޮފީހުގައި  ދިޔަ މަސައްކަތް މެދުކަ
ނުވަތަ މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ތަނުގައި މަސައްކަތުގައި ކޮންމެހެން މަސައްކަތުގައި 

 ޅެންޖެހޭ ޙާލަތުގައި އެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އެލަވަންސެކެވެ.އު

ރޯދަ  G102.1  )ނ(
ވީއްލުމުގެ 
 އެލަވަންސް 

 

އެލަވަންސްގެ   (ރ) ރުފިޔާ  60/-މިއެލަވަންސް ގެ މިންވަރަކީ މަސައްކަތްކުރާ ދުވަހަކަށް 
 މިންވަރު 

 

މިއެލަވަންސް ދެވޭނީ ރޯދަވީއްލާ ގަޑީގައި މަސައްކަތުގައި ހުންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކަށެވެ. މި 
އެލަވަންސް މުވައްޒަފުގެ އަތަށް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި މި އެލަވަންސްގެ ރޭޓުން އޮފީހުގެ 
ފަރާތުން ރޯދަވީއްލުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ރޯދަވީއްލުން 

 އްސާނަމަ މުވައްޒަފަކަށް މި އެލަވަންސް ދޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. ހަމަޖަ

އެލަވަންސް   (ބ)
 ދެވޭނެގޮތް 

 

ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އުޞޫލުން މަސައްކަތް ކުރާ ތަންތާގައިވެސް މުވައްޒަފުގެ ޝިފްޓް ނިމޭ 
ގަޑިއަކީ ރޯދަވީއްލުމުގެ ގަޑިއަށް ތަންދީގެން ނިމޭ ޑިއުޓީއެއްނަމަ މި އެލަވަންސް ދެވޭ 

 ޙާލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެ ފަދަ ޝިފްޓްގެ މަސައްކަތް ނުހިމެނޭނެއެވެ.

ރޯދަ ވީއްލުމުގެ   (ޅ) .1
އެލަވަންސް ދޭން 
 ނުޖެހޭނެ ޙާލަތްތައް 

އިމާމުން / މުދިމުން އަދި މިސްކިތު މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް މި 
 ތެރޭގައި ނުހިމެނެއެވެ.އެލަވަންސްދެވޭނެ ޙާލަތް މެދުވެރިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ 

2. 

 

ނޑު ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އުޞޫލުން މަސައްކަތް  މި އެލަވަންސް އަކީ ރަމަޟާން މަހު ރޭގަ
ނޑު މަސައްކަތުގައި  ،ހަމަޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފުންނާއި އޮފީހުގެ ބޭނުމަކަށް ރަމަޟާން މަހު ރޭގަ

 އުޅެންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އެލަވަންސްއެކެވެ.

 G102.2  )ކ(
ހާރުކެއުމުގެ 
 އެލަވަންސް 
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އެލަވަންސްގެ   (އ) ރުފިޔާ. 40/-މިއެލަވަންސް ގެ މިންވަރަކީ މަސައްކަތްކުރާ ރެއަކަށް 
 މިންވަރު 

  

ނޑު  ،މި އެލަވަންސް ދެވޭނީ ގެ ފަހުން ޝިފްޓް ޑިއުޓީ ފެށޭ  12.00ރަމަޟާން މަހު ރޭގަ
ނޑު  ،އުޞޫލުން މަސައްކަތް ހަމަޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފުންނާއި ގެ ފަހުން ޑިއުޓީ  3:00ރޭގަ
އޮފީހުގެ ބޭނުމަކަށް ރަމަޟާން މަހު ، ނިމޭ ގޮތަށް މަސައްކަތް ހަމަޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފުންނާއި

ނޑު  ދެމެދު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ފަސްވަންދެން މަސައްކަތުގައި  އާ 3:00އާއި  12.00ރޭގަ
 ޙަރަކާތްތެރިވާންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށެވެ.

އެލަވަންސް   (ވ)
 ދެވޭނެގޮތް 
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 ޚާއްޞަ އެލަވަންސްތައް  :3ބާބު 
ނުވަތަ ވަކި  މި އެލަވަންސްތަކަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގައި ހިމެނޭ ވަކި ސްޕެޝަލައިޒްޑް ޚިދުމަތްތަކަކަށް

ކޮށްގެން ދެވޭ ޞައޮފީހަކަށް ނުވަތަ ވަކި ގްރޫޕަކަށް، ނުވަތަ ވަކި މަސައްކަތްތަކަކަށް ޚާއް 
 އެލަވަންސްތަކެވެ.

12. G200  ަޚާއްޞ
 އެލަވަންސްތައް 

 
ޔުނިފޯމު އެލަވަންސްއަކީ ވަޒީފާއަދާކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ޔުނިފޯމެއް ލާންޖެހޭ 

ޔުނިފޯމު ފެހުމަށާއި ޔުނިފޯމާއި އެކު ބޭނުންކުރާ އެހެނިހެން ތަކެތި ހޯދުމަށް ދެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް 
 އެލަވަންސްއެކެވެ.

13. G201  ުޔުނިފޯމ
 އެލަވަންސް 

 
އެލަވަންސްގެ   )ހ( ފިރިހެން މުވައްޒަފުން  .1

 މިންވަރު 
ޖުމްލަ 

އަހަރަކަށް 
 )ރުފިޔާ(

އަހަރަކު 
މުވައްޒަފަކަށް 
 ދެވޭ އަދަދު 

ރޭޓް 
 )ރުފިޔާ(

ރޭޓް 
ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 އަދަދު 
 ތަފްޞީލް 

އެލަވަންސް 
 ކޯޑް 

  

 ރ 150/- 4 ރ 600/-
ޔުނީފޯމް  1

 ފެހުމަށް 
 G201.1 ޔުނިފޯމު ފެހުމަށް 

 ރ 100/- 2 ރ 200/-
ތޮފި  1 ،ޓައި 1

 ގަތުމަށް 
 G201.2 ތޮފި ، ޓައި

 ރ 400/- 2 ރ 800/-
ޖޯޑު  1 ،ބޫޓް 1

އިސްޓާކީން 
 ގަތުމަށް 

 ،ބޫޓާއި
 އިސްޓާކީން 

G201.3 

 

    އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް  .2

ޖުމްލަ 
އަހަރަކަށް 
 )ރުފިޔާ(

އަހަރަކު 
މުވައްޒަފަކަށް 
 ދެވޭ އަދަދު 

ރޭޓް 
 )ރުފިޔާ(

ރޭޓް 
ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 އަދަދު 
 ތަފްޞީލް 

އެލަވަންސް 
 ކޯޑް 

 ރ 200/- 4 ރ 800/-
ޔުނީފޯމް  1

 ފެހުމަށް 
 G201.4 ޔުނިފޯމު ފެހުމަށް 

 ރ 100/- 2 ރ 200/-
ބުރުގާ/ ކެޕް/  1

ސްކާފް ގެ ފޮތި 
 ގަތުމަށް/ފެހުމަށް 

 ،ބުރުގާ
 ،ނަރުހުންގެ ކެޕް

 ސްކާފް 
G201.5 

 ރ 400/- 2 ރ 800/-
ޖޯޑު  1ބޫޓް/  1

އިސްޓާކީން 
 ގަތުމަށް 

 ،ބޫޓާއި
 އިސްޓާކީން 

G201.6 
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 ޔުނީފޯމު އެލަވަންސްއަކީ ވަޒީފާއަދާކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ޔުނިފޯމެއް  .1
ލާންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް ޔުނީފޯމުފެހުމަށާއި އެއާއި އެކު ބޭނުންކުރާ އެހެނިހެން ތަކެތި 

 ހޯދުމަށް ދެވޭ އެލަވަންސްއެކެވެ.

އެލަވަންސް   )ށ(
 ދެވޭނެގޮތް 

ޔުނިފޯމު ފެހުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ފޮތި އޮފީހުން ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ. މި  .2
ނޑައަޅާފައިވާ ޔުނިފޯމުގެ އަދަދަށް ވާވަރަށް  ފަދައިން ހަމަނުޖައްސާނަމަ މުވައްޒަފަށް ކަ

ފޮތި ގަތުމަށް ފައިސާ ޔުނިފޯމު އެލަވަންސްގައި ހިމަނައިގެން ދޭންވާނެއެވެ. ފޮތި 
 އެ ފޮއްޗެއް ބާޒާރުގައި ގަންނަން ހުރި އަގުގެ ރޭޓުންނެވެ. ،ގަތުމަށް ފައިސާ ދޭންވާނީ

ކޮންމެ ހަމަހަކުން ޔުނިފޯމް  ،އަހަރަކު ދެފަހަރުޔުނިފޯމު އެލަވަންސް ދޭނީ ކޮންމެ  .3
 ޔުނިފޯމެވެ. 4ޖުމްލަ  ،އައުކުރާ އުޞޫލުން

 

އޮފީހުގެ ފަރާތުން ޔުނިފޯމް ފާހާދޭނަމަ ފެހުމުގެ އެލަވަންސެއް ނުދެވޭނެއެވެ. އަދި  .1
ބުރުގާ( އޮފީހުން  ،ފައިވާން ،އިސްޓާކީން ،ޔުނީފޯމާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން ތަކެތި )ބޫޓް

 ހަމަޖައްސައިދީފައިވާނަމަ މި ތަކެއްޗަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެލަވަންސެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

އެލަވަންސް ދޭން   )ނ(
 ނުޖެހޭނެ ޙާލަތްތައް 

ޔުނީފޯމް ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތްތަކެއް ޔުނީފޯމް ނާޅާ ގޮތަށް  .2
 އެލަވަންސްދިނުން ހުއްޓާލެވޭނެއެވެ.ނިންމައިފިނަމަ މި 

 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަކި މުއައްސަސާއެއްގެ ގޮތުގައި ޚިދުމަތްދޭ  ،ކީވަގުތީ ހިންގުމުގެ އެލަވަންސަ 
ތަންތަނުގައި އެންމެ އިސް ސިވިލް ސަރވިސް މަގާމުގައި ހުންނަވާ މުވައްޒަފު ވަގުތީ ގޮތުން މަގާމުގެ 
ޒިންމާތަކާއި ވަކިވެގެން ހުންނަ މުއްދަތުގައި އެ މަސައްކަތާއި ވަގުތީ ގޮތުން ޙަވާލުވާ މުވައްޒަފަށް ދެވޭ 

 ލަވަންސެކެވެ.އެ

14. G202  ީވަގުތ
ހިންގުމުގެ 
 އެލަވަންސް 

 

މިއެލަވަންސް ގެ މިންވަރަކީ ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަ ދުވަހަކަށް )ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން( 
 ރުފިޔާ  40/-

އެލަވަންސްގެ   )ހ(
 މިންވަރު 

 

ތަންތަނުގައި މި އެލަވަންސް ދެވޭނީ ވަކި މުއައްސަސާއެއްގެ ގޮތުގައި ޚިދުމަތްދޭ  .1
މަސް  1މަސްދުވަސް ނުވަތަ  1ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެގެން ހުރި ވެރިޔަކު މަދުވެގެން 

ދުވަހަށްވުރެ އިތުރަށް ޗުއްޓީނެގުން ނުވަތަ ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދިއުމުން ނުވަތަ ވަކި 
ނުވަތަ ވަޒީފާއިން  ،ޙާއްސަ މަސައްކަތަކަށް ވީއްލުމުން ވެރިޔާ އެނބުރި އައުމާއިހަމަޔަށް

ވުމުގެ ސަބަބުން އައު ވެރިޔަކު ހަމަޖެހެންދެން އެހިނގާ މުއްދަތުގައި އެހެން ވަކި 
މުވައްޒަފަކާ އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޒިންމާ )އެމުވައްޒަފާ ޙަވާލުވެފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ 

އެލަވަންސް   )ށ(
 ދެވޭނެގޮތް 
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އިތުރުން( ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ނުވަތަ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ ނުވަތަ ޒިންމާދާރު 
 ނުން ރަސްމީކޮށް ޙަވާލުކުރުމާ ގުޅިގެންނެވެ.ސަރވިސް ކޮމިޝަ ނުވަތަ ސިވިލް ވެރިޔާ

ޙަވާލުވެ ހުންނަ ފުރަތަމަ މަހުން  އާމިގޮތުން ވަގުތީ ގޮތުން އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޒިންމާ .2
 ފެށިގެން މި އެލަވަންސް ދޭންވާނެއެވެ.

މަސްދުވަހަށްވުރެ  1ވަގުތީގޮތުން މަސައްކަތާ ދުރަށްދަނީ ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެގެން ހުރި ވެރިޔާ 
 ކުރު މުއްދަތެއް ކަމުގައިވާނަމަ މި އެލަވަންސް ނުދެވޭނެއެވެ.

އެލަވަންސް   )ނ(
 ނުވެދެވޭނެ ޙާލަތްތައް 

 

ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭތީ ދޭ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން މިފަދަ ދީނީ ޚިދުމަތުގެ އެލަވަންސަކީ 
 އެލަވަންސެކެވެ.

15. G203  ީދީނ
ޚިދުމަތުގެ 

 އެލަވަންސްތައް 
G203.1  ްހުކުރު ކުރުމުގެ އެލަވަންސް / ޢީދު ނަމާދު ކުރުމުގެ އެލަވަންސ 

ހުކުރު ނަމާދާއި ޢީދުނަމާދު ކުރުމުގެ އެލަވަންސްއަކީ މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގައި ހުކުރު 
ބޭފުޅުންނަށާއި އިމާމު މިސްކިތަށް ވަޑައިނުގެންފިނަމަ ހުކުރު ނަމާދާއި ޢީދުނަމާދު އިމާމުވެ ކުރައްވާ 

ނަމާދާއި ޢީދުނަމާދު ކުރެއްވުމަށް ބަދަލުގައި މިސްކިތަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ދެވޭ 
 އެލަވަންސްއެކެވެ.

ހުކުރު ކުރުމުގެ އެލަވަންސް 
/ ޢީދު ނަމާދު ކުރުމުގެ 

 އެލަވަންސް 

 

ކުރާ ކޮންމެ ހުކުރަކަށް  ،ލިބިފައިވާ )އިރްތިޖާލީ( މުވައްޒަފުންނަށް ހިތުން ޚުތުބާ ކިޔުމުގެ ހުއްދަ
 ރ 400/-

 އެލަވަންސްގެ މިންވަރު   .1

  .2 ރ 300/-ކުރާ ކޮންމެ ހުކުރަކަށް  ،ދެވަނަ ދަރަޖައިގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް

ހާޟިރުނުވެވޭފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ނުވަތަ ހުކުރު ނަމާދު އަދި ޢީދު ނަމާދު އިމާމުވެ ކުރާ މުވައްޒަފު 
އުޒުރުވެރިވާ ޙާލަތްތަކުގައި ބަދަލުގައި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރެއްވުމަށް ނުވަތަ ޢީދު ނަމާދުކުރެއްވުމަށް 
މިސްކިތަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ބަދަލުގައި ވަޑައިގަންނަވާ ދުވަސްތަކަށް ހުކުރު ނުވަތަ 

ންސްގެ ގޮތުގައި އިމާމުންނަށް ހަމަޖައްސައިފައިވާ އުޞޫލުން އެއާ އެއްވަރުގެ ޢީދުނަމާދު ކުރުމުގެ އެލަވަ
 އެލަވަންސެއް ދެވޭނެއެވެ.

 ބަދަލު އިންތިޒާމް

G203.2  ްމުނާޖާ ގޮވުމުގެ އެލަވަންސ 

މާލެއާއި ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށުގައި މުނާޖާގޮވާ މުވައްޒަފުންނަށްދޭ  ،މުނާޖާގޮވުމުގެ އެލަވަންސްއަކީ
 އެލަވަންސްއެކެވެ.

  މުނާޖާ ގޮވުމުގެ އެލަވަންސް 

 އެލަވަންސްގެ މިންވަރު  ރ 100/-މުނާޖާ ގޮވާރެއަކަށް 

G203.3  ްޖަމާޢަތްތެރިންނާއި ޤަބުރުސްތާނު އެލަވަންސ 

ޖަމާޢަތްތެރިންނާއި ޤަބުރުސްތާން މަސައްކަތު އެލަވަންސްއަކީ އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގައި މަރުވާ މީހުން 

ޖަމާޢަތްތެރިންނާއި 
 ޤަބުރުސްތާނު އެލަވަންސް 
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 ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެލަވަންސްއެކެވެ.

 އެލަވަންސްގެ މިންވަރު  ރ -/50މަސައްކަތު ނުކުންނަ ދުވަހަކަށް 

G203.4  ްވަގުތީ ގޮތުން އިމާމު / މުދިމުގެ މަސައްކަތާ ޙަވާލުކުރުމުން ދޭ އެލަވަންސ 

އެ މުއްދަތަށް  ،ވަގުތީގޮތުން އިމާމު / މުދިމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވޭ މީހަކަށް ،މިއެލަވަންސްއަކީ
އިމާމު ނުވަތަ މުދިމު ޗުއްޓީ ނެގުން ނުވަތަ  ދެވޭ އެލަވަންސްއެކެވެ. މި އެލަވަންސްއަކީ މިސްކިތު

ބަލިވެގެން ސަލާމް ބުނުން ފަދަކަމެއް ދިމާވުމުން ބަދަލުގައި ވަގުތީ ގޮތުން މުދިމު / އިމާމުގެ 
 މަސައްކަތާ ޙަވާލުވާ މީހުންނަށް ދެވޭ އެލަވަންސްއެކެވެ.

ވަގުތީ ގޮތުން އިމާމު / 
މުދިމުގެ މަސައްކަތާ 
ޙަވާލުކުރުމުން ދޭ 

 ސް އެލަވަން

 އެލަވަންސްގެ މިންވަރު  ރ 100/-މަސައްކަތު ނުކުންނަ ދުވަހަކަށް 

 

ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އެލަވަންސްއަކީ ދަންފަޅި އުޞޫލުން މަސައްކަތު ގަޑި ހަމަޖެހިފައިވާ  .1
މުއައްސަސާތަކުގައި އެޑިއުޓީއެއް ހަމަޖެހިފައިވާ ހުރިހާ ދަންފަޅި ހަދައި އެއްހަފްތާއިން 

ދެދުވަހުން އެއްދުވަހު ދައުރުވާގޮތަށް މަސައްކަތްކުރާ  އަނެއްހަފްތާއަށް ނުވަތަ 
 މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އެލަވަންސްއެކެވެ.

ޝިފްޓް  G204 .16 )ހ(
 ޑިއުޓީ އެލަވަންސް 

ލުން މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަކީ ޞޫ މިއެލަވަންސް ދެވެނީ ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އު .2
ފުރުޞަތުނެތި އަދި އިޖްތިމާޢީ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އިތުރު މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ 

ޝިފްޓް ޑިއުޓީ  ،ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހަނިވެފައިވާ ބަޔަކަށްވާތީ
 ލުން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ޝައުގުވެރިކުރުވުމަށެވެ.ޞޫއު

 

ނޑައެޅިފައި  މި އެލަވަންސް ދެވޭނީ ޑިއުޓީއަށް ނިކުންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކު ނިކުމެ .1 ކަ
 އޮންނަ ހުރިހާ ގަޑިތަކެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމުން މަސައްކަތް ކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށެވެ.

އެލަވަންސް   )ށ(
 ދެވޭނެގޮތް 

ނޑައަޅާނީ ތިރީގައިވާ ތާވަލްގައި ހިމެނޭ ޑިއުޓީ ގަޑިތަކަށް ފެތޭ  .2 އެލަވަންސްދޭ ޢަދަދު ކަ
ނޑައެޅިފައިވާ އެލަވަންސްގެ ރޭޓުން ގަޑިއަކަށް ޖެހޭމިންވަރެވެ. ،ގޮތަށް  އެގަޑިތަކަށް ކަ

އެލަވަންސް ދޭ ޢަދަދު               
)މަސައްކަތް ނުކުންނަ ކޮންމެ 
 ދުވަހަކު ފުލް ޑިއުޓީ އަދާކުރުމަށް(

 އެލަވަންސް ކޯޑް  ތަފްޞީލް 

 204.1 އަށް 12.00ޑު ނން ރޭގަ 6.00ހެނދުނު  ރ ގެ ރޭޓުން  25/-

 204.2 އަށް 6.00ން ހެނދުނު  12.00ރޭގަނޑު  ރ ގެ ރޭޓުން  45/-
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މި އެލަވަންސް ދެވޭނީ ދަންފަޅި އުޞޫލުން މަސައްކަތު ގަޑި ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ 
 އޮފީސްތަކުގައި ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އަދާ ކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށެވެ. 

 ނަރުހުން. ،ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުން ،މިސާލު: ވޮޗަރުން

އެލަވަންސް ދެވޭނެ   )ނ(
 ފަރާތްތައް 

 

 ،ވިދިވިދިގެން ދެ ހަފްތާއަކު ،ދަންފަޅި އުޞޫލުން މަސައްކަތް ކުރާ ތަނެއްގައި މުވައްޒަފަކު
 ހަމައެކަނި ކަނޑައެޅޭ އެއް ދަންފަޅިއަށް ނިކުންނަނަމަ މި އެލަވަންސް ނުދެވޭނެއެވެ. 

 ،މުޅި މަސްދުވަހު ،އުސޫލުން މަސައްކަތް ކުރާ ތަނެއްގައި މުވައްޒަފަކު މިސާލު: ދަންފަޅި 
 3ހަމައެކަނި ހެނދުނު ދަންފަޅިއަށް ނިކުންނަނަމަ މި އެލަވަންސް ނުދެވޭނެއެވެ. ނުވަތަ 

މުވައްޒަފަކަށް ދަންވަރު ޝިފްޓް މުޅި މަހަށް  ،ޝިފްޓަށް މަސައްކަތް ކުރާ ތަނެއްގައި
 އެލަވަންސް ނުދެވޭނެއެވެ. ހުސްކޮށް ދެވިފައި ވާނަމަ މި

އެލަވަންސް ނުދެވޭނެ   )ރ(
 ޙާލަތްތައް 

 އެލަވަންސް ގެ ހިސާބު ހަދާނޭ ގޮތް:

އަށް ޑިއުޓީ އަދާކުރާ މީހަކަށް ބަލާނަމަ  5:00އިން ހެނދުނު  10:00: ރޭގަނޑު 1މިސާލު 
 ހައްދަވާނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ.

  ުނޑ  ގަޑިއިރު  2ހޭދަވީ  –އަށް  12:00ން  10:00ރޭގަ
  ުނޑ   ގަޑިއިރު  5ހޭދަވީ  -އަށް   5:00ން ހެނދުނު  12:00ރޭގަ

5 X 6/45 + 2 X 8/25  

37.50 + 6.25  

 ރުފިޔާ )އެ ދުވަހުގެ ޑިއުޓީއަށް( 43.00

 

ހާޑްޝިޕް އެލަވަންސްއަކީ މުވައްޒަފު ކުރާ މަސައްކަތުގެ ބާވަތުން ބުރަބޮޑު މަސައްކަތްތައް ކުރާ 
 ކެވެ.ޚާއްޞަ އެލަވަންސެޒަފުންނަށްދޭ މުވައް

17. G205  ްހާޑްޝިޕ
 އެލަވަންސް 

 

މި އެލަވަންސް ދިނުމުގައި އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު 
 މަސައްކަތްތައްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ހާޑްޝިޕް އެލަވަންސް ލިބިދެވޭނެއެވެ.

އެލަވަންސް ދެވޭނެ   )ހ(
 ޙާލަތްތައް 

ނޑުމަތީގައި ނުވަތަ ދުވަހުން ދުވަހަށް  .1 ކުރާ މަސައްކަތަކީ މަސައްކަތުގެ ބާވަތުން ކަ
މަގުމަތީގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ޢާއްމުކޮށް ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެންޖެހޭ 

 މަސައްކަތަކަށްވުން.

 

 ފަޅުރަށްރަށުގައި ސިނާއީ މަސައްކަތްކުރަން ފޮނުވާފައިވުން. .2
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އެލަވަންސް ދޭ 
ޢަދަދު  
)މަސައްކަތް 

ނުކުންނަ ކޮންމެ 
 ދުވަހަކަށް(

 ތަފްޞީލް 
އެލަވަންސް 

 ކޯޑް 

އެލަވަންސްގެ   )ށ(
 މިންވަރު 

 ރ 20/-

ނޑުމަތީގައި ނުވަތަ  މަސައްކަތުގެ ބާވަތުން ކަ
  މަގުމަތީގެ މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން.

. ވަޒީފާގެ ބާވަތުން ކަނޑުމަތީގައި މަސައްކަތް ކުރާ 1
 މުވައްޒަފުން 

 ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން  . މަގ2ު

 . ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން 3

 . ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން 4

G205.1 

 ރ 20/-
ފަޅުރަށްރަށުގައި ސިނާއީ )އިންޑަސްޓްރިއަލް( 

 މަސައްކަތްކުރާ  މުވައްޒަފުން 
G205.2 

 

އެލަވަންސަކީ، ސިވިލް ސަރވިސްއިން ނުވަތަ އެމީހަކު މަސައްކަތްކުރާ އެކަމަޑޭޝަން 
މުވައްޒަފެއްގެ ދިރިއުޅުން ބިނާވެފައިވާ ރަށްނޫން ރަށަކަށް  ،އިދާރާއަކުން ހަމަޖައްސައިގެން

އެއްފަސްކޮށްފައިވާ ރަށްތައް ފިޔަވައި(  ،ހުޅުމާލެ ،ތިލަފުށި ،ހުޅުލެ ،ވިލިގިނލި ،)މާލެ
އެ ފޮނުވޭ ނުވަތަ  ،ނުވޭ ނުވަތަ ބަދަލުކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށްވަޒީފާއަދާކުރުމަށް ފޮ

ބަދަލުކުރެވޭ ރަށެއްގައި އެ މުވައްޒަފަކު ހުރުމުގެ އިންތިޒާމް އެ މުވައްޒަފަކު އަމިއްލަގޮތުން 
 ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނަމަ،  އެ ފޮނުވޭ ނުވަތަ ބަދަލުކުރެވޭ މުއްދަތަށް ދެވޭ އެލަވަންސެކެވެ.  

 G206 .18 )ހ(

އެކަމަޑޭޝަން 
 އެލަވަންސް 

 

ރަސްމީ ބޭނުމެއްގައި މުވައްޒަފަކު ބަދަލު ކުރެވޭ އިދާރާއަކީ އެއްފަސްކޮށްފައިވާ ރަށަކަށް 
މަސައްކަތަށް އައިސް ގޮސްވުމަށް ގިނަ ގަޑިތަކެއް އެއްގަމު މަގުން ނުވަތަ ފެރީގައި  ،ވެފައި

ނޑު ދަތުރުގެ ފުރިހަމަ ނިޒާމެއް  ހޭދަކުރަންޖެހޭ ނުވަތަ އެއްގަމު ދަތުރުގެ ނިޒާމެއް ނުވަތަ ކަ
ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށްތަކުގައި މަސައްކަތަށް ދަތިތަކެއް ދިމާވެ އެ މުވައްޒަފަކު ކޮންމެހެން 

 ހިސާބެއްގައި ދިރިއުޅުން ހަމަޖައްސަން ޖެހިއްޖެނަމަ މި އެލަވަންސް ދެވޭނެއެވެ.އެ

އެއްފަސްކޮށްފައިވާ   )ށ(
 ރަށްތައް 

 

މި އެލަވަންސް ދެނީ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް ފޮނުވޭ ނުވަތަ ބަދަލުކުރެވޭ މުއްދަތުގައި އެ 
އަމިއްލައަށް ހަމަޖެއްސުމުގައި މާލީ މުވައްޒަފެއްގެ ހުރުމުގެ އިންތިޒާމު އެ މީހަކު 

ނަމަވެސް އެއްވެސް ޙާލެއްގައި އެއީ އެކަމަށް ހިނގާނެ  މުގެ ގޮތުންނެވެ.އެހީތެރިކަމެއް ދިނު

އެލަވަންސް ދެވޭނެ   )ނ(
 ޙާލަތްތައް 
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 ޖުމްލަ ޚަރަދު އެކީ އެއްކޮށް ދިނުމަށް ދެވޭ އިނާޔަތެއް ނޫނެވެ.

 

ރުފިޔާއެވެ. )އަހަރު ތެރޭގައި މުވައްޒަފަށް ހައްގުވާ  1500/-މިއެލަވަންސްދޭނީ މަހަކަށް 
 ސަލާމާއި ޗުއްޓީގައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި މި އެލަވަންސް ދެވޭނެއެވެ.(

އެލަވަންސްގެ   )ރ(
 މިންވަރު 

 

ވަޒީފާއަށް ކުރެވޭ އިޢުލާނަށް އިޖާބަދީ އަމިއްލައަށް ދާ މުވައްޒަފުން. )ސިވިލް  .1
ބޭނުންވެގެން ވަކި ރަށެއްގެ ނުވަތަ ރަށްތަކެއްގެ ވަޒީފާއަށް ސަރވިސްގެ އޮފީހަކުން 

ނުވަތަ ވަޒީފާތަކަކަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެގެން ހުޅުވާލެވޭ ފުރުޞަތުތަކަށް އިޖާބަދީ 
 އެރަށްރަށުގެ ވަޒީފާތަކަށް ފޮނުވޭ މުވައްޒަފުން މި މާއްދާއަކު ނުހިމެނޭނެއެވެ.(

އެލަވަންސް ނުދެވޭނެ   )ބ(
 ޙާލަތްތައް 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ އޮފީހަކުން ފޮނުވައިގެން ނުވަތަ ބަދަލުކޮށްގެން ދާ ދިއުމެއްގައި  .2
 ވެސް އެ ރަށަކީ އެމީހާ ދިރިއުޅެމުންދާ ރަށެއް ކަމުގައިވުން.

ފޮނުވޭ ނުވަތަ ބަދަލުކުރެވޭ ރަށަކީ މުވައްޒަފު ދިރި އުޅޭނެ އަމިއްލަތަނެއް ހަމަޖެހިފައި  .3
ފިރިއެއްގެ ނުވަތަ މައިން ބަފައިންގެ ގެދޮރު އެ މުވައްޒަފު ނުވާ އަދި އަންބެއް / 

ދިރިއުޅެވޭނެ ގޮތަށް ހެދިފައިވާ ތަނެއް ހުރި ރަށެއް ކަމުގައިވެފައި އެ މުވައްޒަފަކު 
 ކުލީގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރަންނުޖެހުން.

ނުވަތަ  ،ފައިވާ ރަށާފޮނުވޭ ނުވަތަ ބަދަލުކުރެވޭ ރަށަކީ މުވައްޒަފުގެ ދިރިއުޅުން ބިނާވެ .4
މުވައްޒަފުގެ އަނބި / ފިރި މީހާ ނުވަތަ މައިން ބަފައިންގެ ގެދޮރުން މުވައްޒަފު 

ނޑުން  ،ދިރިއުޅެވޭނެ އިންތިޒާމް ހުރި ރަށަކާ އެއް ފަސްގަނޑެއްގައި ނުވަތަ ފަސްގަ
ކިލޯމީޓަރަށް  2ގުޅިފައި އޮތް ރަށަކަށް ވުން )މި ޙާލަތުގައިވެސް ދަތުރުގެ ދިގުމިން 

 ދުރު ނަމަ ދަތުރު އެލަވަންސް ދެވޭނެއެވެ.( ވުރެ

ފޮނުވޭ ނުވަތަ ބަދަލުކުރެވޭ މުއްދަތުގައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ ހުރުމުގެ )އެކޮމަޑޭޝަން(  .5
 އިންތިޒާމު މުވައްޒަފު ފޮނުވާ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިގެން ފޮނުވާ މުވައްޒަފުން.

މިފަސް ރަށުގައި  ،ތިލަފުށި( ،ހުޅުލެ ،ހުޅުމާލެ ،ވިލިގިނލި ،މާލޭގެ ސަރަހައްދު )މާލެ .6
 ވަޒީފާއަދާކުރުން. 

މުވައްޒަފުގެ އަނބި/ފިރިމީހާއަށް ސިވިލް ސަރވިސްގައި އެ ފަރާތްތަށް އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ  .7
ބާވަތުން )މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ފޮނުވާ ރަށާއި އެއް ރަށެއްގައި( 

 އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސާދީފައިވާ މުވައްޒަފުން. އަނބި/ފިރިމީހާއާއެކު އުޅެވޭނެފަދަ
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މި އެލަވަންސްއަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގައި ހިމެނޭ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާގުޅުން ހުރި 
ނުވަތަ ޤައުމީ ފެންވަރުގައި މާލީ ބޮޑެތި  ،ނުވަތަ ރެގިއުލޭޓުކުރަންޖެހޭ އިދާރާއެއްގައި ،ދާއިރާއެއްގައި

އެހެން  ،މަސްލަހަތުތައް ހިމާޔަތް ކުރާ ދާއިރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން
އަދި ރަސްމީ ގަޑީގެ އިތުރުން އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގައި އާދަވެގެން  ،ފަރާތްތަކާ ދުރުހެލިކޮށް ތިބެންޖެހޭ

ކޯލް ގައި ތިބޭ(، އަދި -އަދި އެފަދަ ޙާލަތަކަށް އަބަދުމެ ތައްޔާރަށްތިބޭ )އޮން  ގިނަވަގުތު ހޭދަކުރަންޖެހޭ 
ނާޖާއިޒު  ،މީހަކު ވަޒީފާގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ މަޢުލޫމާތަކީ ނުވަތަ އެ ވަޒީފާއިން އެނގޭ އެނގުންތަކަކީއެ

އި އޭގެ ބޭނުން އަދި މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ގޮތުގަ ،ބޭނުމުގައި ލިބިގަތުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ބަޔަކު އުޅޭ
ހިފައިގެން ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށާއި ޢާންމު ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް އުނިކަމެއް ދީފާނެ 
ނުވަތަ ސަރުކާރަށް ނުވަތަ ރައްޔިތުންނަށް މާލީ ނުވަތަ އެނޫން ބޮޑު ގެއްލުމަކަށް މަގުފަހި ކޮށްފާނެ 

ނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަ ޙާލަތްތަކުގައި ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް ނުވަތަ އެނގުންތަކެއް ނުހަމަގޮތުގައި ބޭ
މަސްއޫލިޔަތުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް އެފަދަ މަސްއޫލިޔަތު ފުށުއަރާ އަދި 
ނަޒާހަތްތެރިކަން ގެއްލިދާނެފަދަ އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާ ނުކުރުމަށް އެއްބަސް ކުރުވައި އިޤްރާރުކޮށް ދޭ 

 .އެލަވަންސެކެވެ

19. G207  ްސްޕެޝަލ
 ޑިއުޓީ އެލަވަންސް 

 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ އިދާރާތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން  .1
ނޑު  ނޑަ 4ބައްސަވާފައިވަނީ މައިގަ އަޅާ ކެޓަގަރީއަކަށެވެ. އެއީ ސިޔާސަތު ކަ

ރެގިއުލޭޓަރީ އިދާރާތަކާއި އަދި ޚިދްމަތްދޭ  ،ތަންފިޒީ އިދާރާތަކާއި ،އިދާރާތަކާއި
ކަނޑައަޅާ އަދި އެ  އިދާރާތަކުގެ މައްޗަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ބައެއް އިދާރާތައް ސިޔާސަތު 

ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކޮށް އެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ހިނގާ ކަންތައްތައް ރެގިއުލޭޓް ކުރާ 
 އިދާރާ ގޮތުގައިވެސް ހިމެނެއެވެ.

އިދާރާތައް   )ހ(
ފައިވާގޮތާއި ބެހި 

 މަސައްކަތްތައް 

މި އިދާރާތަކުގެ ތެރެއިން ދައުލަތުގެ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމުގައި އެހެން ފަރާތްތަކުގެ  .2
ޙާއްޞަކޮށް  ،ބާރު އަޅައި ،ބަސްކިޔައި ،މަސައްކަތްތައް ބަލައި އެއަށް ގޮތްކިޔައި

ޕްރައިވެޓްސެކްޓަރ ކުރަންޖެހޭ އިދާރާތަކާއި ވެޓް ސެކްޓަރއާއި ސީދާ މުޢާމަލާތް ޕްރައި
އިން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި އަދި ޢާންމު ރައްޔިތުންނާއި އެ 
ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތަކާއި ރައްކާތެރިކަން ފުރިހަމައަށް 
ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެ ތަންތަން ބަލާ މޮނިޓަރ ކުރަންޖެހޭ އިދާރާތަކުގެ 

ނަށް އެ މުވައްޒަފުންގެ ޒިންމާ ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި ދައުލަތުގެ ސިޔާސަތު މުވައްޒަފުން
ތަންފީޒުކުރުމަށް ފުރިހަމަ ނަޒާހަތްތެރި ކަމާއެކު އެ އިދާރާތަކާއި ގުޅުންހުރި 
ދާއިރާތަކުގައި ނުވަތަ އެ އިދާރާއެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ޕްރައިވެޓް ވިޔަސް އަދި 

 އި ޝާމިލް ވުމުން އެއްކިބާ ވާންޖެހެއެވެ.އަމިއްލަވިޔަސް މަސައްކަތެއްގަ

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ އުފެއްދުންތައް ބަލާ ފާސްކޮށް  .3
ދޭންޖެހޭ އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ސިދާ އެ އުފެއްދުންތަކާ  ހުއްދަ

ގުޅުންހުރި މަސައްކަތެއްގައި ނުވަތަ މަސްލަޙަތު ހުރި މަސައްކަތެއްގައި ޕްރައިވެޓް 
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ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުންވިޔަސް އަދި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުންވެސް ޝާމިލް ވުމުން 
 އެވެ.އެއްކިބާ ވާންޖެހެ

 ޢޫލިޔަތު އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންނަކީ ހަމަ އެފަދައިން މިފަދަ މަސައްކަތްތަކުގެ މަސް .4
ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގެ އިތުރުން ގިނަވަގުތު އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެންޖެހިދާނެ 
ނުވަތަ އެފަދަ ޙާލަތަކަށް ތައްޔާރުވެގެން ތިބެންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް ވީހިނދު އެ 

ލިޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ އެހެން މަސައްކަތެއްގައި ޝާމިލްވުމުން ޢޫމަސް
 އެއްކިބާ ވާންޖެހޭއެވެ. 

 

އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން މުވައްޒަފަކު އަދާކުރާ ވަޒީފާއާއި ގުޅިގެން ހާމަވާ މަޢުލޫމާތުގެ  .1
އަރައިގަނެވޭފަދަ ތުންގެ ޙައްޤަކަށް ން ރައްޔިސަބަބުންނާއި ނިންމާ ނިންމުންތަކު

ނިންމުންތައް ނިންމާ ފަރާތްތަކަށް ދެވަނަ ވަޒީފާއެއް  ،މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ފަރާތްތަކާއި
 އަދާކުރުން މަނާކުރެވިދާނެއެވެ.

ދެވަނަ ވަޒީފާއެއް   )ށ(
އަދާކުރުން 
 މަނާކުރުން 

ނަމަވެސް އިދާރާގެ މަސައްކަތަށް ބުރުނާރާ އަދި ރަސްމީގަޑީގެ ބޭރުން މުވައްޒަފަށް  .2
ލިބިފައިވާ ޚާއްޞަ ހުނަރެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާއާއި އެއްވެސް 
ގޮތަކުން ގުޅުންނެތް އަދި އެ އިދާރާއިން މޮނިޓަރކޮށް ބަލަންޖެހޭ ނުވަތަ ހުއްދަ 

ތަކަކާއި ގުޅުންނެތް އުފެއްދުންތަކެއް އުފެއްދުން ނުވަތަ ދޭންޖެހޭފަދަ ފަރާތް
 މަސައްކަތެއްކުރުން މިފަދަ މުވައްޒަފުންނަށް މަނައެއްނޫނެވެ. 

 

އެލަވަންސްގެ   )ނ( އިންސައްތައެވެ. 35މި އެލަވަންސްގެ މިންވަރަކީ މުވައްޒަފުގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ %
 މިންވަރު 

 

ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅުން ހުރި ދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި  .1
ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އެހެންތަނެއްގައި   ،މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން

މަސައްކަތްކުރުން މަނާކުރަން ޖެހޭ މުވައްޒަފުން. )މިސާލު: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް 
 ފަދަ މުވައްޒަފުން.(ދާއިރާތަކުގެ އެންފޯސްމަންޓް ގެ ނުވަތަ ލޯ އެ

އެލަވަންސް ދެވޭނެ   )ރ(
 ފަރާތްތައް 

 ،މިނިވަން ކަންމަތީ އެހެން ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ބަލައި އެއަށް ގޮތްކިޔައި .2
ރެގިއުލޭޓުކުރަންޖެހޭ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ  ،ބާރު އަޅައި ،ބަސްކިޔައި

އަދި އެ  ،ފަރާތްތަކާ ދުރުހެލި ކޮށް ތިބެން ޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެހެން 
 ،މުވައްޒަފަކު ގެންގުޅެންޖެހޭ މަޢްލޫމާތަކީ ނުވަތަ އެ ވަޒީފާއިން އެނގޭ އެނގުންތަކަކީ

އަދި އޭގެ ބޭނުން  ،ނާޖާއިޒު ބޭނުމުގައި ލިބިގަތުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ބަޔަކު އުޅޭ
ގެއްލުން ކުރިމަތިކޮށްފާނެ  ހިފައިގެން ސަރުކާރަށް ނުވަތަ ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑެތި

މަޢްލޫމާތު ގެންގުޅޭ ނުވަތަ އެނގުންތައް އެނގޭ ވަޒީފާތަކުގައި އުޅޭ މުވައްޒަފުން. 
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އިންފޮމޭޝަން  ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯރ ،)މިސާލު: ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ
 ޓެކްނޮލޮޖީ ގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެ ފަދަ މުވައްޒަފުން.(

ދާއިރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެހެން ޤައުމީ މާލިއްޔަތުގެ  .3
އަދި އެ މުވައްޒަފަކު ގެންގުޅެންޖެހޭ މަޢްލޫމާތަކީ  ،ފަރާތްތަކާ ދުރުހެލި ކޮށް ތިބެން ޖެހޭ 

ނާޖާއިޒު ބޭނުމުގައި ލިބިގަތުމަށް  ،ނުވަތަ އެ ވަޒީފާއިން އެނގޭ އެނގުންތަކަކީ
ގެ ބޭނުން ހިފައިގެން ސަރުކާރަށް ނުވަތަ އަދި އޭ ،ޝައުޤުވެރިވާ ބަޔަކު އުޅޭ

ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑެތި މާލީ ގެއްލުންތައް ކުރިމަތިކޮށްފާނެ މަޢްލޫމާތު ގެންގުޅޭ ނުވަތަ 
އެނގުންތައް އެނގޭ ވަޒީފާތަކުގައި އުޅޭ މުވައްޒަފުން. )މިސާލު: މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 ފިނޭންސް ގެ މި ފަދަ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން(

ނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތްތައް. )މިސާލު: ރެގިއުލޭޓަރީ ޤާޗްޑޯގް އެޖެންސީތަކާއި ވޮ .4
 އޮތޯރިޓީ ތަކުގެ ރެގިއުލޭޝަން ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތްތައް.(

އިދާރާތަކުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ އުފެއްދުންތައް ބަލާ ފާސްކޮށް  ރެގިއުލޭޓަރީ .5
ހުއްދަދިނުމުގެ މަސައްކަތް ތަންފީޒުކުރުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ނުވަތަ އެފަދަ 

 ފޯރުވޭނެ ފަދަ ޒިންމާއެއް އަދާކުރާ މުވައްޒަފުން. މަސައްކަތަކަށް އަސަރު 

 

ގިންތީގެ މުވައްޒަފުން. )ސަޕޯޓް ގިންތީގެ އަދި މަސައްކަތު މީހުން އަދި ސަޕޯރޓް  މަސައްކަތު
ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް  މަގާމުތަކަކީ މުއައްސަސާގެ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައާއި މުއައްސަސާއިން

ބާރުފޯރުވޭނެފަދަ މަގާމުތަކެއް ނޫންކަމުން އެ ފަދަ މަގާމުތަކަށް އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުން 
 މަނައެއް ނޫނެވެ.(

އެލަވަންސް ނުދެވޭނެ   )ބ(
 ފަރާތްތައް 

 

ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ އަހަރީ ބަޖެޓުގައި  އެލަވަންސް ދެވޭނީ އެލަވަންސް  .1
ހިމަނައިގެން މި އެލަވަންސް ދޭންޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް އެނަލައިސްކޮށް 

އެލަވަންސް ދިނުމަށް  އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީންހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް 
 ނިންމާ ފާސްކުރުމަށްފަހުއެވެ.

އެލަވަންސް   )ޅ(
 ދެވޭނެގޮތް 

ދެވޭނީ މުއައްސަސާއާއި މުވައްޒަފާ ކުރެވޭ ޙާއްސަ އިޤްރާރެއްގެ ދަށުން  މި އެލަވަންސް .2
މި އެލަވަންސް ދެވޭ މުއްދަތުގައި އެ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތާއި ފުށުއަރާ ނުވަތަ 

ދޭންޖެހޭ ސަބަބު ތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް  ސްން އެލަވަ  މިއިސްވެދިޔަ ބައިގައި 
 ކަމެއްގައި ބައިވެރި ނުވުމަށް އެއްބަސްވެ ސޮއެ ކުރުމުންނެވެ.

މި އެލަވަންސް ދިނުމުގެ ބޭނުމުގެ ތެރޭގައި ރަސްމީގަޑީގެ އިތުރުން އޮފީހުގައި  .3
ދިނުން އިނާޔަތެއް  ޑިއުޓީތަކަށްކޯލް ފަދަ -ހޭދަކުރަންޖެހޭ އިތުރުގަޑިތަކާއި އޮން

މި އެލަވަންސް ދެވޭ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުގަޑި ހިސާބުކުރާނީ ރަސްމީގަޑީގެ ހިމެނޭތީ، 
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 ގަޑިއިރުގެ އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރާ ގަޑިތަކަށެވެ. 44ޖުމްލަ މަހަކަށް އިތުރުން 

 

ކަމެއްގައި ނުވަތަ މި ޔަތު ފުށުއަރާ އްލިއޫމި އެލަވަންސް ހަމަޖެހުމަށްފަހު މުވައްޒަފުގެ މަސް
ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއްގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު 
ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއަށް ނުވަތަ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ އެކަން 

ދި އެލަވަންސް ދިނުން އަޅަންވާނެއެވެ. އަ  ދިރާސާކޮށް މުވައްޒަފާމެދު އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު
 ހުއްޓާލަންވާނެއެވެ. 

 ފިޔަވަޅު އެޅުން   )ކ(

 

ފޯނު އެލަވަންސްއަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެމީހެއްގެ ވަޒީފާގެ 
ޖެހޭ ގުޅަން ފަރާތްތަކާއި އެމީހަކު ފޯނުން މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް އުފުލުމުގައި ޢާންމުކޮށް އެކި

 އޮފީހުން ޢާންމުކޮށް އެފަދަ މުވައްޒަފަށް ގުޅަން ޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އެލަވަންސެކެވެ.ނުވަތަ 

20. G208  ުފޯނ
 އެލަވަންސް 

 

އެލަވަންސް ދޭ 
 ޢަދަދު 

 )މަހަކު(

 އެލަވަންސް ކޯޑް  ތަފްޞީލް 

އެލަވަންސްގެ   )ހ(
 މިންވަރު 

 ރ 500/-
ޑިވިޝަން ހެޑް / ޑިޕާޓްމަންޓް ހެޑް / 

ތަކުގެ ވެރިން / ބަޖެޓް  އިންސްޓިޓިއުޝަން 
 ވަކިކޮށްގެން ހިނގަމުންދާ އިދާރާތަކުގެ ވެރިން 

G208.1 

 G208.2 ސެކްޝަން ހެޑް )ވަގުތީ ކޮށް ޙަވާލުވުމަށްވެސް( ރ 350/-

 

މަސައްކަތައް  ނުލިއްޔަތުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ ބާވަތުން ފޯޢޫމުވައްޒަފުންގެ މަސް 
ބޭނުންވާ ވަޞީލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނަމަ ފޯނު ނުވަތަ ފޯނު ޚަރަދު މާލިއްޔަތުގެ 
ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ އުޞޫލުން ދެވިދާނެ އެވެ. ނަމަވެސް އެއީ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ 

 އެލަވަންސެއް ނޫނެވެ.

ފޯނު ނުވަތަ ފޯނު   )ށ(
 ޚަރަދު ދިނުން 

 

އެމަސައްކަތުގައި މުވައްޒަފަށް  ،މަސައްކަތުގެ ބާވަތުން ރިސްކް އެލަވަންސްއަކީ  .1
ޖިސްމާނީ އަދި ޞިއްޙީ ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ މާލީ ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ފަދަ 

 މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އެލަވަންސްއެކެވެ.

ރިސްކް  209G .21 )ހ(
 އެލަވަންސް 

 ދުވަހަކު މަސައްކަތުގައި މިފަދަ ރިސްކަކަށް އެލަވަންސް ދޭނީ މަސައްކަތަށް ނުކުންނަ  .2
 ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ކޮންމެ ދުވަހަކަށެވެ.
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ބަލިތަކަށް  މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާގައި ދުވަހުންދުވަހަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ބާވަތުން ތަފާތު .1
 ނުވަތަ ގޮތް  ،ބަލީގެ ޖަރާސީމު  ކުރިމަތިލާންޖެހުން: މިގޮތުން މަސައްކަތުގައި އެކި ބަލި

ނުވަތަ  ،ނޭންގޭ ޖަރާސީމު އެކުލެވޭ އިންސާނުންގެ ދިޔައާއި ނަޖިހާއި އޭރޮސޯލް
ނުވަތަ ބަލިމީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ  ،ބަލިފަތުރާ ސޫފާސޫފި
ލަށް )ބަލިމިހުންނަށް ފަރުވާ ދީ ނުވަތަ ޖަރާސީމު ފެތުރޭ މާހައު ،އާލާތްތަކާއި ތޫނުތަކެތި

 ދުތައް( ކުރިމަތިލާންޖެހުން. ނހައްދުތަކާއި އުޅަތަހުލީލުކުރާ ސަރަ
މިސާލު: ސިއްޙީ ޙިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުގައި މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްކުރާ 

 މައްޔިތުން ހިނަވާ މުވައްޒަފުން ،މުވައްޒަފުން

އެލަވަންސް ދެވޭ   )ށ(
 ޙާލަތްތައް 

 .ކުރިމަތިވުން ގާތް މަސައްކަތްކުރުން މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާގެ ގޮތުން ޖިސްމާނީ ގެއްލުން  .2

 :މިސާލު

ވަޒީފާގެ ގޮތުން ޢާއްމުކޮށް ކަނޑުބޯޓު )އާގުބޯޓު( ފަހަރާއި އުސްތަންތަނަށް  .1
 )އެންޓަނާފަދަ( އަރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުން

ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ހަޒާޑަސް ކެމިކަލްސް ގެންގުޅޭ  .2
 ހުށަހެޅޭ މްސް އަދި ރޭޑިއޭޝަނަށް މުވައްޒަފުންނާއި ޓޮކްސިކް ގޭސް/ފިއު

 މުވައްޒަފުން 
 ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން .3
ނޑުގައި ނުހިމެނޭ ޖަލު .4 ބަލަހައްޓާ ނުވަތަ އާދަވެގެން  ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ އޮނިގަ

 ގައިދީންނާއި ސީދާ މުޢާމަލާތްކުރާ މުވައްޒަފުން 
 ގެންގުޅޭ މުވައްޒަފުން  ޕެސްޓިސައިޑް .5
 ޑްރަގް/ކެމިކަލް/މެޑިކަލް ތަޙްލީލުކުރާ ލެބޯރަޓަރީގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން  .6
ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ އަދި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ތަންތަނުގައި  .7

 މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން 
ނޑު ފީނަން ޖެހޭ މުވައްޒަފުން  .8  ކަ
ފަދަ ބޮޑެތި މެޝިން ބޭނުންކޮށްގެން މަސައްކަތްކުރާ ވެލްޑިން ނުވަތަ ލޭތުމެޝިން  .9

 މުވައްޒަފުން 
 ފީލްޑްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީޑިޔާގެ ކްރޫން  .10

މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާގެ ގޮތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ނަގުދު ފައިސާ ގެންގުޅެން ނުވަތަ  .3
 ބަލަހައްޓަން ޖެހޭ މުވައްޒަފުން.

 -/10,000ގެންގުޅެންޖެހޭ ނުވަތަ މަދުވެގެން  ނަގުދު ފައިސާ ،މަސައްކަތުގެ ބާވަތުން
ރުފިޔާގެ ނަގުދު ފައިސާ ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ބަލައިގަންނަ ނުވަތަ ދޫކުރާ ނުވަތަ 

 .އަތުގައި ބަހައްޓައިގެން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް 



| 2014ސިވިލް ސަރވިްސގެ ުމވަްއޒަފުންނަްށދޭ އެލަަވންސްަތއް |   

 |24 ގެ  21 ސަފްހާ | 
 

 

G209.4 
އެންމެ ދަށް މިންވަރުގެ 

 ރިސްކް 

)މިނިމަލް އިންޑައިރެކްޓް 
 ކޮންޓެކްޓް(

G209.3 
ދަށްމިންވަރެއްގެ 

ރިސްކް 
)އިންޑައިރެކްޓް 

 ކޮންޓެކްޓް(

G209.2 
މެދުމިންވަރެއްގެ 
ރިސްކް )މިނިމަލް 
 ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓް(

G209.1 
މަތީ 

މިންވަރެއްގެ 
 ރިސްކް 

)ޑައިރެކްޓް 
 ކޮންޓެކްޓް(

އެލަވަންސްގެ   )ނ(
 މިންވަރު 

 ރ 100/- ރ 75/- ރ 50/- ރ 25/-

 

 

  އެލަވަންސް ކޯޑް  ބައެއް ރިފަރެންސް މިސާލުތައް

 ޕެސްޓިސައިޑްގެންގުޅޭ ތަންތާނގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން  .1
، ކެމިސްޓު އެގްރިކަލްޗަރ އޮފިސަރ، ލެބޯޓްރީ ޓެކްނީޝަން، ލެބޯޓްރީ އެސިސްޓަންޓް

 ވެޓެރިނޭރިއަން 
 ކެމިކަލް ލެބޯޓްރީގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން  .2

ޓެކްނޮލޮޖިސްޓް، ލެބޯޓްރީ ޓެކްނީޝަން، ލެބޯޓްރީ އެސިސްޓަންޓް، ސައެންޓިފިކް ލެބޯޓްރީ 
 އެޓެންޑަންޓް ، އޮފިސަރ

 ޑްރަގް ތަޙްލީލުކުރާ ލެބޯޓްރީގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން  .3
 ކެމިސްޓް، ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓަންޓް -ބަޔޯ ، ފާމަކޮލޮޖިސްޓް

 ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން  .4
ޑެންޓިސްޓުން،  ހެލްތް ވޯކަރުން، ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އެސިސްޓެންޓުންނާއި  ޑޮކްޓަރުން،

އޮފިސަރުން، ނަރުހުން، ރޭޑިއޯގްރަފަރުން / ޓެކްނީޝަނުން / އެސިސްޓެންޓުން / ޑާކްރޫމް 
އެސިސްޓެންޓުން، އެޓެންޑެންޓުން / ހެލްތް އޮގްޒަލަރީ / ލޯންޑްރީ، ސައިކޮލޮޖިސްޓުން، 

ވޯކަރުންނާއި އޮފިސަރުން، ސޯޝަލް ވެލްފެއަރ އޮފިސަރުން، ސޯޝަލް ، ކައުންސިލަރުން
ޑެންޓަލް އެސިސްޓެންޓުންނާއި ޓެކްނީޝަނުން، ހައިޖެނިސްޓުން، ތެރަޕިސްޓުން، 

 ބަޔޯމެޑިކަލް އިންޖިނިއަރުންނާއި ޓެކްނީޝަނުން 
ންނާއި ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ އޮނިގަނޑުގައި ނުހިމެނޭ ޖަލު ބަލަހައްޓާ ނުވަތަ އާދަވެގެން ގައިދީ  .5

 ސީދާ މުޢާމަލާތްކުރާ މުވައްޒަފުން 
 ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ އަދި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ތަންތަނުގެ މަސައްކަތްކުރާ މީހުން  .6

 ސެން ކުލާހުގައި ކިޔަވާދޭ ޓީޗަރުން ، މަސަކަތު މީހުން، ވާޑްން، ގާޑު
  ކަނޑު ފީނަން ޖެހޭ މުވައްޒަފުން  .7

ނޑު ފީނަން   ޖެހޭ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތުގެ ގޮތުން ކަ

G209.1 
 މަތީ މިންވަރެއްގެ ރިސްކް 

 )ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓް(
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 ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން  .1
 ފަޔަމަން 

 ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން  .2
ހޮސްޕިޓަލުގެ ސްޓޯރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސްޓޯރ ކީޕަރ / އޮފިސަރ / މަސައްކަތު 
، މީހުން، ޓެކްނީޝަނުން، އިލެކްޓްރީޝަނުން، އައި.ޓީ އޮފިސަރުންނާއި ޕްރޮގްރާމަރުން

އެމްބިއުލެންސް ޑްރައިވަރުންނާއި އެޓެންޑެންޓުން، ކްލިނިކަލް އެސިސްޓެންޓުން، ވޯޑް 
 ނަގުދު ފައިސާ ގެންގުޅޭ މުވައްޒަފުން ، ކްލާކުންނާއި ތަރުޖަމާނުން

 އެހީއަށް ބޭނުންވާ ތަންތާނުގެ މަސައްކަތްކުރާ މީހުން  ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ އަދި ޚާއްޞަ  .3
 ނާރސް ، ކައުންސެލަރ ،ޑޮކްޓަރ، މެޑިކަލް އޮފިސަރ

G209.2 
މެދުމިންވަރެއްގެ ރިސްކް 

)މިނިމަލް ޑައިރެކްޓް 
 ކޮންޓެކްޓް(

 

 ޕެސްޓިސައިޑްގެންގުޅޭ ތަންތާނގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން  .1
 ސްޓޯކީޕަރ

 ލެބޯރަޓަރީގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ޑްރަގް ތަޙްލީލުކުރާ  .2
 އެޓެންޑަންޓް ، ސްޓޯކީޕަރ

 ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން  .3
 ގާޑުން، ވޮޗަރުން، ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުން

 އެންޓަނާ އަދި ޓަވަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން  .4
 އެންޓަނާއަށް އަރާ މީހުން 

G209.3  ެދަށްމިންވަރެއްގ
)އިންޑައިރެކްޓް ރިސްކް 

 ކޮންޓެކްޓް(

 ސްކޫލްތަކުގެ ލެބޯޓްރީގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން  .1
ލެބޯޓްރީތަކުގައި ދަރިވަރުންނަށް ސައެންސް  ،ލެބޯޓްރީ ޓެކްނީޝަން، ލެބޯޓްރީ އެސިސްޓަންޓް

 ސްޓްރީމްގެ މާއްދާތަކާގުޅޭ ތަފާތު އެކްސްޕްރިމަންޓްތައް ހަދައިދޭ ޓީޗަރުން 
 ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން  ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު  .2

 މެކޭނިކް ޑްރައިވަރ، ފަޔަރ ޓްރަކް ޑްރައިވަރ
 ފައިސާ  ބަލައިގަންނަ މުވައްޒަފުން  .3

 އެކައުންޓްސް އޮފިސަރުން، ފައިނޭންސް އޮފިސަރުން ، ކޭޝިއަރުން
 ކަރަންޓްގެ މަސައްކަތްކުރާ މީހުން  .4

 އިލެކްޓްރީޝަން ، ވެލްޑަރ
 ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތާގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެނިހެން މުވައްޒަފުން  .5

G209.4 
އެންމެ ދަށް މިންވަރުގެ 

 ރިސްކް 

)މިނިމަލް އިންޑައިރެކްޓް 
 ކޮންޓެކްޓް(

 

ބޭންކަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށް ފައިސާ ނަގަންދާ  ،ތިޖޫރި ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފުންނަށާއި
 މުވައްޒަފުންނަށް މި އެލަވަންސެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

އެލަވަންސް ނުދެވޭނެ   )ރ(
 ޙާލަތްތައް 
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 |24 ގެ  23 ސަފްހާ | 
 

 / ހެދުން އެލަވަންސަކީ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ބާވަތުން )ޔުނީފޯމް ފިޔަވައި( ކޯޓް ފަޓްލޫން
 ހެދުން ބޭނުންކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އެލަވަންސެކެވެ.ދިގުހެދުން ނުވަތަ މިފަދަ ހާއްސަ 

22. G210  ްހެދުނ
 އެލަވަންސް 

 

އެލަވަންސްގެ   )ހ( ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުނުވާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ. 1500/-މި އެލަވަންސް ދެވޭނީ އަހަރަކު 
 މިންވަރު 

 

 މި އެލަވްންސް ދެވޭނީ؛ 

  މުވައްޒަފުން ކޯޓްތަކުގައި ވަކާލާތުކުރާ  .1
ސެމިނަރތަކަށް ޢާންމުކޮށް ވަޑައިގަންނަވަން  ،ރާއްޖޭން ބޭރުގައި އޮންނަ ފެއަރ .2

  ޖެހޭ މުވައްޒަފުން.
ޢާންމުކޮށް ޕްރޮޓޮކޯލް މޫވްމަންޓްސްގައި އުޅުއްވާ ބޭފުޅުންނާއި ޢާންމުކޮށް ސްޓޭޓް  .3

 ވިޒިޓްސްތަކުގައި ބައިވެރިވާ މުވައްޒަފުން.

އެލަވަންސް   )ށ(
 ދެވޭނެފަރާތްތައް 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



| 2014ސިވިލް ސަރވިްސގެ ުމވަްއޒަފުންނަްށދޭ އެލަަވންސްަތއް |   

 |24 ގެ  24 ސަފްހާ | 
 

 : ވެލްފެއަރ އެލަވަންސްތައް 4ބާބު 
W - ްވެލްފެއަރ އެލަވަންސްތައ 

ރަށެއްގައި  ރަށްނޫން އެހެން  ގުޅިގެން ދިރިއުޅޭ  ކޮއްތު އެލަވަންސަކީ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތާ
މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދާ ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް އޮފީހުގެ ފަރާތުން ފޮނުވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި 

އެކަހެރިކޮށް ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ސީޕޯޓުތަކާއި އެއާރޕޯޓުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަން ގޮސް 
 އައިސްވާންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް ކެއުމުގެ ޚަރަދުތައް ފުއްދުމަށް ދެވޭ އެލަވަންސްއެކެވެ.

23. W100  ުކޮއްތ
 އެލަވަންސް 

 

-މަސައްކަތު ނުކުންނަ ދުވަހަކަށް 
 ރުފިޔާ  60/

މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދާ އެކަހެރިކޮށް  .1
ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ސީޕޯޓުތަކާއި އެއާރޕޯޓުތަކުގައި 

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ގޮސް އައިސްވާންޖެހޭ 
 މުވައްޒަފުން.

އެލަވަންސްގެ   )ހ(
 މިންވަރު 

ފޮނުވާފައި ހުންނަ މުއްދަތަށް 
ރުފިޔާގެ ރޭޓޫން  60/-ދުވާލަކަށް 
 ރުފިޔާ  1800/-މަހަކަށް 

 ދިރިއުޅުން ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށް ފިޔަވައި އެހެން .2
 ރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް ފޮނުވާ މުވައްޒަފުން.

 

މި އެލަވަންސް ދެވޭނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދާ އެކަހެރިކޮށް ގާއިމްކުރެވިފައިވާ  .1
ސީޕޯޓުތަކާއި އެއާރޕޯޓުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަން ގޮސް އައިސްވާންޖެހޭ 

 މުވައްޒަފުންނަށް އެމީހަކު  މަސައްކަތު ނުކުންނަ ދުވަހަކަށެވެ. 

 އެލަވަންސް ދެވޭނެ   )ށ(
 ޙާލަތްތައް 

ރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް )ކުރު  ބިނާވެފައި އޮންނަ ރަށްނޫން އެހެން ދިރިއުޅުން .2
މުއްދަތަކަށް( ފޮނުވާނަމަ އެވެ. )މިސާލު: ވަޒީފާ  މުއްދަތަކަށް ނުވަތަ ދިގު 

، އަދާކުރުމަށްޓަކައި ރަށެއްގެ ސްކޫލަށް ފޮނުވާ ނުވަތަ ބަދަލުކޮށް ހަމަޖައްސާ ޓީޗަރުން

 ސިއްޚީ ހިދުމަތްތެރިން(

 

އަމިއްލަ އިޙްތިޔާރުގައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ ރަށުން ބޭރު ވަޒީފާއަކަށް  ،އަމިއްލައަށް އެދިގެން
ޗުއްޓީގައި އަހަރީ ކުރިމަތިލާ މުވައްޒަފުންނަށް މި އެލަވަންސް ނުދެވޭނެއެވެ. އަދި މުވައްޒަފު 

 ހުންނަ މުއްދަތުގައިވެސް މި އެލަވަންސެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

ނުދެވޭނެ އެލަވަންސް   )ނ(
 ޙާލަތް 

 

---------------------------------------------- 


