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 : ތަޢާރަފް 1ބާބު 
 

ޤާނޫނު  ،ދެމުންގެންދާ އެލަވަންސްތައްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ  ސިވިލް ސަރވިސްއީ މި
ގައި ބަޔާންވެފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  (ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު )ދިވެހި  2007/5ނަންބަރު 

ނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކެއްގެ މަތީން ދިނު ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ވަނަ މާއްދާ  22އެ ޤާނޫނުގެ  ،މަށްޓަކައިކަ
. މި އުޞޫލެކެވެއެކުލަވާލާފައިވާ ންމުކުރުމަށް އާލޫމާތު އުތަކުގެ މައެލަވަންސް  ނަށް ދެވޭމުވައްޒަފުން

  ނެވެ.ފެށިގެން ވަނަ ދުވަހުން 1ވަރީ ފެބުރު  2014އުޞޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ 

 ތަޢާރަފް  .1

 

މަގާމަށް  ،ގެ މުވައްޒަފުންގެ އުޖޫރަ އެކުލެވިގެންވަނީކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ ސިވިލް ސަރވިސް
ނޑައެޅިފައިވާ  ހާލަތާއި ގުޅިގެން ދެވޭ އެކިއެކި  ،ސަރވިސް އެލަވަންސާއި ،މުސާރައާއިކަ

ސަރވިސް  ،ކޮންމެ މަގާމަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުސާރައާއި އެލަވަންސްތަކުގެ މައްޗަށެވެ.
އެ މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު އަދި  ،އެލަވަންސްއަކީ

މު އްއާލިއްޔަތަށް ބެލުމަށްފަހު ދެވޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތެވެ. ނަމަވެސް މަސައްކަތުގެ މަސްއޫ
ގެ ބައެއް ވަޒީފާތަކުގެ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ ލަތްތަކާއި ތަފާތުކޮށް ސިވިލް ސަރވިސް ހާ

ނޑަނާޅާ  ،ލަތްތަކުގައިހާލިއްޔަތު އަދާކުރަންޖެހޭ އޫމަސް އެހެންގޮތަކަށް ކޮމިޝަނުން ކަ
ދާކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ އެފަދަ ވަޒީފާއަ  ،ހިނދެއްގައި
ލަތާގުޅޭ އެލަވަންސްތައް ލިބިދެވެއެވެ. އަދި މި ފަދަ އެލަވަންސްތައް ދިނުމުގައި އެ ހާ އިތުރުން 

ނޑު ދަރަޖަތަކަކަށް ބަހާލެވިގެން އެދަރަޖައަކަށް  މަސައްކަތެއް ހުށަހެޅޭ ހާލަތެއްގެ މިންގަ
 ންސްތައްވެސް ހިމެނޭނެއެވެ.ފެތޭގޮތަށް ދެވޭ އެލަވަ

 އެލަވަންސްތައް  .2 )ހ(
 

ދެވޭ އެލަވަންސްތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް މި ގޮތުން 
ނޑު   ؛ބާވަތަކަށެވެ. އެއީ 3ބަހާލެވިފައިވަނީ މައިގަ

 (G100ންމު އެލަވަންސްތައް )އެލަވަންސް ކޯޑް އާ. 1

 (G200އެލަވަންސްތައް )އެލަވަންސް ކޯޑް  ޞަ. ޚާއ2ް

 (W100. ވެލްފެއަރ އެލަވަންސްތައް )އެލަވަންސް ކޯޑް 3

 )ށ(

ގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ވަކި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ  ސިވިލް ސަރވިސް
ނޑުތަކުން އިނާޔަތް ލިބިދޭ މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި ނޑުތައް ހަދާ އެ އޮނިގަ ކޮމިޝަނުން  ،އޮނިގަ

ނޑައަޅާފައިނުވާ ދާއިމީ އަދި ވަގުތީ މުވައްޒަފުންނަށް އެ މުވައްޒަފު  ،އެހެންގޮތަކަށް ކަ
 ގައިވާ އެލަވަންސްތައް ލިބިދެވޭނެއެވެ.މި ގަވާއިދުއައްޔަނުކުރެވޭ މަގާމާއި ގުޅޭގޮތުން 

 )ނ(

ދާކުރާ ގައި ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިގެން ވަޒީފާއަކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ  ސިވިލް ސަރވިސް
ނޑައެޅުމުގައި އެ ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވޭ މަސައްކަތަކާއި  މުވައްޒަފުންނަށް ޖުމްލަ އިނާޔަތް ކަ

 ގައިވާ އެލަވަންސްތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.މި ގަވާއިދުގުޅޭގޮތުން 

 )ރ(



| 2014 ވަރީފެބުރު 1 – ދޭ އެަލވަންްސތައް  ުމަވއްޒަފުންަނށްިއާދރާގެ ގެ ކޮިމޝަނު  ސިވިލް ސަރވިސް|   

-3- 
 

ނޑުތަކުގައި ހިމެނޭ މަގާމުގެ ވަކިވަކި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ  އޮނިގަ
މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި އިނާޔަތް ހަމަޖައްސާނީ އެ އޮނިގަނޑެއްގައި ފާސްކޮށްފައިވާ 
ނޑުތައް ހެދުމުގައި މިފަދަ އެލަވަންސްތަކަށް ވާނީ ރިޢާޔަތްކޮށް މި  އުޞޫލުންނެވެ. އެފަދަ އޮނިގަ

 ނޭނެއެވެ.މުތަކުގައި މި އެލަވަންސްތައް ނުހިމެގާބައިތައް ހިމެނިފައެވެ. އެހެންކަމުން އެފަދަ މަ

 )ބ(

ގައި ހިމެނިފައިވާ އެލަވަންސް ނުވަތަ އިނާޔަތްތަކަކީ އަސާސީ މުސާރަ އަދި އުޞޫލު މި 
ލަތާއި ގުޅިގެން ދެވޭ އެލަވަންސް ނުވަތަ އިނާޔަތްތަކެވެ. ހާސަރވިސް އެލަވަންސް ފިޔަވައި 

ހިމެނޭ ދާއިރާގެ އަސާސީ މުސާރަ އަދި ސަރވިސް އެލަވަންސްއަކީ މުވައްޒަފު އަދާކުރާ ވަޒީފާ 
ނޑައަޅާ ހަރުކޮށްފައިވާ ދެ ކޮމްޕޮނެންޓްއެވެ. ނޑުގައި ކަ  އޮނިގަ

 )ޅ(

    

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

ތައް ހިމެނޭ މަގާމުތަކަށް އެ މަގާމަށް މުވައްޒަފު ހަމަޖެއްސުމުގެ ކުރީން ޙާލަތް ދެވޭ  އެލަވަންސެއް
ނޑައަޅާ ނިމިފައި އޮންނަންޖެހޭނެ އެއްޗެކެވެ.  ކަ

 އިޢުލާނުގައި ހިމެނުން  .3 )ހ(

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

 ފުރިހަމަ އިނާޔަތްތައް މަގާމަށް ކުރާ އިޢުލާނުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 (ށ)

 

ލަތްތަކާއި ހާންމު އާލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އޫމުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ މަސް ކީ އެލަވަންސްތަކަ
ޚިލާފަށް އެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ އެ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކަކަށް 

ލަތަށާއި ހާ ދެވޭ  މި އިނާޔަތްތައް ،ރިޢާޔަތްކޮށް އެކަމުގެ ބަދަލުގައި ދެވޭ އިނާޔަތްތަކެއް ކަމުން
ގެ ބަލާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު  އުލަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށްހަވަގުތަށް އަދި މަސައްކަތުގެ މާ

 އެވެ.މުން ގެންދެވޭނެރިވިއުކުރަ އިނާޔަތްތައް އިދާރާއިން

 މުރާޖަޢާކުރުން  .4 )ހ(

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

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

 ދެވެމުންދިޔަ އެލަވަންސް ދިނުން ހުއްޓާލުން.   ހުށަހެޅުން ނިމުމަކަށް އައުމުގެ ކުރިން

1. 

ލަތެއް ހާ ލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ކުރިން ހުށަނޭޅޭ ނުވަތަ އެކުނުލެވޭ އޫމަގާމުގެ މަސް
ލަތަކާ ހާ އިތުރުވި އެ  ،ލަތްތަކެއް މަސައްކަތުގެ ތެރެއަށް އިތުރުވެއްޖެނަމަހާ ނުވަތަ 
 ގައިވާ ފަދައިން އެލަވަންސް ދޭން ފެށުން.މި ގަވާއިދު ގުޅޭގޮތުން

2. 

މުއްދަތަކަށް ދެވޭ އެލަވަންސް އެ މުއްދަތެއް ހަމަވުމުން ލަތަކާއި ގުޅިގެން ވަކި ހާވަކި 
 ދިނުން ހުއްޓާލުން.

3. 
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މި އުޞޫލާ ޚިލާފަށް އެލަވަންސެއް ދީފި މީހަކާއި، ނަގައިފި މީހެއް އަދި އޮޅުވާލައިފި 
 ން.ލުމީހެއް އެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ އުފު 

4. 

 

އޭގެ ކުރިން ސިވިލް މަލު ކުރަން ފެށުމާއެކު، އަ އުޞޫލަށްން ފެށިގެން މި އި 1ވަރީ ފެބުރު 2014
މަލު ވަންސް ދިނުމަށް ގެންގުޅުނު އުޞޫލުތަކަށް އަލަސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެ 

 ކުރުން ހުއްޓާލެވޭނެއެވެ. 

 ފެށުން  ޢަމަލުކުރަން .5

 

ގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ  ހިމެނޭ އިނާޔަތްތައް ފިޔަވައި ސިވިލް ސަރވިސް ގައިއުޞޫލުމި 
ޔަތު އަދާކުރުމާއި ގުޅުވައިގެން އިތުރު އިނާޔަތެއް އްވާލުކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިހަ އެ މުވައްޒަފުންނާ 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްގެންނެވެ. ދެވޭނީ

އައު އެލަވަންސެއް  .6
 ރަފްކުރުން އާތަ

 

ނުވަތަ  ،ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތުގެ ގޮތުން ،އިނާޔަތުގެ ތެރެއަކު މި އުޞޫލުގައިވާ 
މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދެއްގެ ގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ކުރާ ނުވަތަ 

ނޑައަޅާ ޚަރަދުތަކެއް  ފިނޭންސް މިފަދަ ޚަރަދުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނުހިމެނެއެވެ. ކުރުމަށް ކަ
 އެންޑް ޓްރެޜަރީން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޚަރަދުތަކެކެވެ.

އެލަވަންސް އަދި  .7 )ހ(
އިނާޔަތުގެ ތެރޭގައި 
 ނުހިމެނޭ ކަންތައްތައް 

ނޑުތަކުގައި  ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި  ސިވިލް ސަރވިސް ހިމެނޭ ވަކިވަކި މަގާމުތަކުގެ އޮނިގަ
 ގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ.މި ގަވާއިދުތައް ތްއްޞަ އިނާޔަ ޚާހިމެނޭ 

 )ށ(

 

ނޑައަޅާފައިވާ އެލަވައުޞޫލު މި  ސްތަކާއި އިނާޔަތްތަކަކީ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ންގައި ކަ
ދައުލަތުގެ ކެރިފޯރުންތެރިކަން  ށްއިނާޔަތެއް ދިނުމަކަށް އިތުރު ލަތްތަކަހާ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވަކި 

މިންވަރަކުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  ހުރި
ލަތްތަކުގައި މި ހާމު އްއާ ،ކަމުން ޓްރެޜަރީގެ މަޝްވަރާއާއެކު އެކުލަވާލެވޭ އެލަވަންސްތަކެއް

ކޮމިޝަނުން ގެންނާނީ  އެ ބަދަލު  ،ފެނިއްޖެނަމަ ކޮމިޝަނަށް  ން އެލަވަންސްތަކަށް ބަދަލުގެންނަ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  ،ބަލައި ނަތީޖާތަކަށް ވަންސްތައް ރިވިއު ކުރުމަށްފަހު ލައެ

 ޓްރެޜަރީގެ ލަފާގެ މަތީން އަހަރަކު އެއްފަހަރުއެވެ.

 ބަދަލުގެނައުން  .8 )ހ(

ރަފްކުރަން ނިންމާ އެލަވަންސްއެއް ނުވަތަ އާލަތަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ އަލަށް ތަހާވަކި 
ލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ސިއެލަވަންސެއް ދެވެމުން އަންނަ ގޮތުގެ ސަބަބުން ހާ

ފެނި އެލަވަންސްއެއް ތަޢާރަފްކުރަން ނުވަތަ ބަދަލުކުރަން ކޮމިޝަނުން  ލްނުވާނެކަމަށް ސިހާ
ވަންސްއަކަށް ގެނެވުނު ބަދަލެއް ލަ ނުވަތަ އެ އެއެފަދަ އެލަވަންސްއެއް  ،ނިންމައިފިނަމަ

 ންމުއާރަފްކޮށް އާމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ލަފާގެ މަތީން ކޮމިޝަނުން ތަ
 ކުރެވޭނެއެވެ.

 )ށ(
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-5- 
 

 މު އެލަވަންސްތައް އް އާ  :2ބާބު 
މުކޮށް އްއާފަދަ  ރަމަޟާން މަހުގައި ދެވޭ ބައެއް އިނާޔަތްތައް ދަތުރުފަތުރަށާއި،މި އެލަވަންސްތަކަކީ 

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

9. G100   
 އެލަވަންސްތައް  މުއްއާ

 

ބައެއް  އަތޮޅުތަކުގެ ތިލަފުށީގައާއި  ،ހުޅުމާލެއާއިދަތުރު އެލަވަންސަކީ މާލެއާއި ވިލިނގިލީގައާއި 
އެ  ،މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިންސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ރަށްރަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ 

ރަށް ނޫން އެހެން ރަށަކަށް  ފަދަ ކަންތައް ހަމަޖެހިފައިވާ  މުވައްޒަފުންގެ ނިދުމާއި ކެއިންބުއިން
އައިސްވާ މުވައްޒަފުންނަށް އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ވަޒީފާއަދާކުރަން ދިއުމަށާއި މަސައްކަތު ގޮސް 

 އެނބުރި އައުމަށް ދެވޭ އެލަވަންސްއެކެވެ.

10. G101  
 ދަތުރު އެލަވަންސް 

މި އެލަވަންސްގެ މިންވަރަކީ އެއިރަކު ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ނަގާ ފީ ނުވަތަ 
އެތަނެއްގައި ދަތުރުފަތުރުގެ  ،މި ފަދަ ތަންތާނގައި ދަތުރު އެލަވަންސް ދޭނީސީޒަން ޓިކެޓްއެވެ. 

އްމުކޮށް އާޚިދުމަތަކަށް  އެ ،ޚިދުމަތް ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން ނިޒާމެއްގެ ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދާނަމަ
 އެހެން ފަރާތްތަކުގެ އަތުންވެސް ނަގާ ޚަރަދެވެ.

   )ހ(

އެލަވަންސް ދޭ މިންވަރު 
 )މަހަކު(

 ތަފްޞީލް 
އެލަވަންސް 

 ކޯޑް 
 

ސީޒަން ޓިކެޓް / ފެރީ 
ދަތުރުގެ ޚަރަދު / ބަސް 

 ދަތުރުގެ ޚަރަދު 

 G101.1 ތަންތާގައި  ފެރީ / ބަސް ޚިދުމަތް އޮންނަ

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

G101.2 

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

      

   )ށ( ވަންސް ދެވޭނެ ފަރާތްތަކަކީ،އެލަމި 
ކޮމިޝަނުގެ  ކަމުގައިވާ ވިލިނގިލީގައި ދިރިއުޅޭ ސިވިލް ސަރވިސް މާލޭގެ އަވަށެއް  .1

ގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ވަޒީފާއަށް އައިސް ގޮސް ވުމަށް ފެރީ ބޭނުން ކުރަންޖެހޭ އިދާރާ
 މުވައްޒަފުން.

   

ގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ  ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ސިވިލް ސަރވިސް .2
ވަޒީފާއަށް އައިސް ގޮސް ވުމަށް ފެރީ ނުވަތަ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ބޭނުން ކުރަންޖެހޭ 

 މުވައްޒަފުން.

 ކެއިންބުއިންފަދަ ކަންތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސް  ،ތިލަފުށީގައި ނިދުމާއި .3
ގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ވަޒީފާއަށް އައިސް ގޮސް ވުމަށް ފެރީ ބޭނުން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ 



| 2014 ވަރީފެބުރު 1 – ދޭ އެަލވަންްސތައް  ުމަވއްޒަފުންަނށްިއާދރާގެ ގެ ކޮިމޝަނު  ސިވިލް ސަރވިސް|   

-6- 
 

 ކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުން.

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މާލޭގައި ނިދުމާއި ކެއިންބުއިންފަދަ ކަންތައް ހަމަޖެހިފައިވާ  .4
ތިލަފުށީގައި އަދި  ،މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ވިލިނގިލީގަ އާއި ހުޅުމާލެއާއިއިދާރާގެ 

 ގެ މުވައްޒަފުން.ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ  ހުޅުލޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ސިވިލް ސަރވިސް

 ނިދުމާ ކެއިންބުއިން ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށްނޫން އެހެން ރަށަކަށް މަސައްކަތްކުރަން އައިސް  .5
 މުވައްޒަފުން.ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ގޮސްވާންޖެހޭ 

ކިލޯމީޓަރަށް ވުރެ  2އެއްފަސްކޮށް އޮންނަ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށްޓަކައި  .6
 މުވައްޒަފުން.ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ގޮސްވާންޖެހޭ  ދުރަށް އައިސް

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުން ދިރިނޫޅޭ ރަށްރަށު  .7
 މުވައްޒަފުން.

ނޑުމަގުން ދަތުރުކޮށް އައިސް .8 ސިވިލް ސަރވިސް ގޮސްވާންޖެހޭ  ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ކަ
 މުވައްޒަފުން.ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 

   )ނ( ވަންސް ދެވޭނެ ގޮތްތަކަކީ،އެލަމި 
ކެއިންބުއިމާއި ދިރިއުޅުން ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށް  އްގެމުވައްޒަފެ ލަވަންސްދޭނީ އެ މި އެ .1

އެލަވަންސް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ،އެނގޭނެ ލިއުމަކާއިއެކު
 ނެވެ.ޔުމަކުން އެދުމުންހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް އެދި ލި

   

ކޮމިޝަނުގެ އެކަން މުވައްޒަފު  ،މުވައްޒަފުގެ ކެއިން ބުއިމާއި ދިރިއުޅޭ ރަށް ބަދަލުކޮށްފިނަމަ .2
އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ބަދަލުގެ ސަބަބުން މި އެލަވަންސް ދޭން ނުޖެހޭނަމަ  އިދާރާއަށް

 އެލަވަންސް ދިނުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭނެއެވެ.

   )ރ( މި އެލަވަންސް ނުދެވޭނެ ޙާލަތްތަކަކީ،
މުވައްޒަފު ޗުއްޓީގައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި ދަތުރު އެލަވަންސް ދޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.  .1

ތެރެއިން ޗުއްޓީ ނަގައިފިނަމަ ނުވަތަ ސަލާމުގައި  މުވައްޒަފު މަހެއްގެ މެދު ނަމަވެސް
 އިދާރާއަށް ހުންނަ ދުވަހަކަށް މުވައްޒަފަށް ދެވިފައިވާ ސީޒަން ޓިކެޓްގެ ޚަރަދު އަނބުރާ 

 ނުޖެހޭނެއެވެ. ދައްކާކަށް

   

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

 

ނޑު  ،ރަމަޟާންމަހު ،ނާޔަތަކީއިމަހުގައި ދެވޭ މި  ރަމަޟާން ރޯދަވީއްލާ ގަޑީގައާއި ރޭގަ
ސިވިލް ސަރވިސް ރަކާތްތެރިވާންޖެހޭ ހަގެ ފަހުން މަސައްކަތުގައި ކޮންމެހެން  12:00

 ނާޔަތްތަކެވެ.އިމުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 

 G102 .11 )ހ(
ރަމަޟާންމަހުގައި ދެވޭ 

 އެލަވަންސްތައް 
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ރޯދަ ވީއްލާ ގަޑިއަށް ރޯދަވީއްލަން ނުވަތަ ހާރުކާ  ،އިނާޔަތަކީރޯދަވީއްލުމަށާއި ހާރުކެއުމަށް ދެވޭ 
ކެއުން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ  އްގެއި ހާރުކެއުމަށް އެ މުވައްޒަފެގަޑީގަ

ދިރިއުޅުން ހަމަޖެހިފައިވާ ގެއަށް މުވައްޒަފަށް ނުދެވޭނެތީވެ އެގަޑީގައި ކޮންމެވެސް ލުއި ގޮތަކަށް 
ރަދުކުޑަކޮށް ރޯދަވީއްލުމުގެ ނުވަތަ ހާރުކެއުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން ވީހާވެސް ޚަ

ލެއްގައި މި އިނާޔަތަކީ ފުރިހަމަ ރޯދަވީއްލުމުގެ ކެއުމަކަށް ނުވަތަ ހާ ދެވޭ އިނާޔަތެކެވެ. އެއްވެސް 
ށް މުވައްޒަފު ހާރުކެއުމުގެ ކެއުމަކަށް ދެވޭ އިނާޔަތެއް ނޫނެވެ. ރޯދަވީއްލުމަށް ނުވަތަ ހާރުކެއުމަ

އިޚްތިޔާރުކުރާ ކެއުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް އިތުރަށް ޚަރަދެއް ހިނގާނަމަ އެ ޚަރަދު ކުރަންވާނީ އެ 
 މުވައްޒަފެކެވެ.

 )ށ(

 

މި އެލަވަންސް އަކީ ރަމްޟާން މަހު ރޯދަވީއްލާ ގަޑީގައި ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އުޞޫލުން މަސައްކަތް 
ގެ ބޭނުމަކަށް ރޯދަވީއްލާ ގަޑީގައި ކުރަމުން ދިޔަ އިދާރާ ،ހަމަޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފުންނާއި

ކޮމިޝަނުގެ ލަތެއް މެދުވެރިވެގެން އެގަޑީގައި ހާމަސައްކަތް މެދުކަނޑާނުލާ ކުރަންޖެހޭފަދަ 
ގައި ނުވަތަ މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ތަނުގައި މަސައްކަތުގައި ކޮންމެހެން މަސައްކަތުގައި އިދާރާ

 މަސައްކަތުގައި އުޅޭ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އެލަވަންސެކެވެ. ލަތުގައި އެހާއުޅެންޖެހޭ 

  G102.1 .12 (ހ)
ރޯދަ ވީއްލުމުގެ 

 އެލަވަންސް 

   (ށ) އެވެ.( ރުފިޔާ)ފަސްދޮޅަސް  60/-އެލަވަންސް ގެ މިންވަރަކީ މަސައްކަތްކުރާ ދުވަހަކަށް  މި
އެލަވަންސް ދެވޭނީ ރޯދަވީއްލާ ގަޑީގައި މަސައްކަތުގައި ހުންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކަށެވެ. މި  މި

ފަރާތުން  އިދާރާގެއެލަވަންސް މުވައްޒަފުގެ އަތަށް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި މި އެލަވަންސްގެ ރޭޓުން 
ސާނަމަ ރޯދަވީއްލުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ރޯދަވީއްލުން ހަމަޖައް

 މުވައްޒަފަކަށް މި އެލަވަންސް ދޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. 

   (ނ)

ކުރާއިރު،  މަސައްކަތް އުޞޫލުން ޑިއުޓީ ޝިފްޓް ތަކަކީ،ހާލަމި އެލަވަންސް ދޭން ނުޖެހޭނެ 
 މި  ޑިއުޓީއެއްނަމަ، ނިމޭ ތަންދީގެން ގަޑިއަށް ރޯދަވީއްލުމުގެ ގަޑިއަކީ ނިމޭ ޝިފްޓް މުވައްޒަފުގެ
 .ނުހިމެނޭނެއެވެ މަސައްކަތް ޝިފްޓްގެ ފަދަ އެ ތެރޭގައި ހާލަތްތަކުގެ  ދެވޭ އެލަވަންސް

   (ރ)

 

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

 މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އެލަވަންސްއެކެވެ.ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ އުޅެންޖެހޭ 

  G102.2 .13 (ހ)
 ހާރުކެއުމުގެ އެލަވަންސް 

   (ށ) .އެވެ (ރުފިޔާ )ސާޅީސް  40/-އެލަވަންސް ގެ މިންވަރަކީ މަސައްކަތްކުރާ ރެއަކަށް  މި

ނޑު  ،މި އެލަވަންސް ދެވޭނީ ގެ ފަހުން ޝިފްޓް ޑިއުޓީ ފެށޭ  12:00ރަމަޟާން މަހު ރޭގަ
ގެ ފަހުން ޑިއުޓީ ނިމޭ  3:00ރޭގަނޑު  ،އުޞޫލުން މަސައްކަތް ހަމަޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފުންނާއި

ނޑު އޮފީހުގެ ބޭނުމަކަށް ރަމަޟާން ، ގޮތަށް މަސައްކަތް ހަމަޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފުންނާއި މަހު ރޭގަ
އާ ދެމެދު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ފަސްވަންދެން މަސައްކަތުގައި  3:00އާއި  12:00

 ރަކާތްތެރިވާންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށެވެ.ހަ

   (ނ)
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 ޚާއްޞަ އެލަވަންސްތައް  :3ބާބު 

މި އެލަވަންސްތަކަކީ ވަކި ސްޕެޝަލައިޒްޑް ޚިދުމަތްތަކަކަށް ނުވަތަ ވަކި މަސައްކަތްތަކަކަށް 
 ކޮށްގެން ދެވޭ އެލަވަންސްތަކެވެ.ޞަޚާއް

14. S100  
 ޚާއްޞަ އެލަވަންސްތައް 

 
ސިވިލް ޔުނިފޯމު އެލަވަންސްއަކީ ވަޒީފާއަދާކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ޔުނިފޯމެއް ލާންޖެހޭ 

ޔުނިފޯމު ފެހުމަށާއި ޔުނިފޯމާއި އެކު ބޭނުންކުރާ  ،މުވައްޒަފުންނަށްސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 
 އެހެނިހެން ތަކެތި ހޯދުމަށް ދެވޭ އެލަވަންސްއެކެވެ.

15. S101  
 ޔުނިފޯމު އެލަވަންސް 

   )ހ( މި އެލަވަންސް ދެވޭނެ މިންވަރަކީ،

    :މުވައްޒަފުން  ފިރިހެން  .1
ޖުމްލަ 

އަހަރަކަށް 
 )ރުފިޔާ(

އަހަރަކު 
މުވައްޒަފަކަށް 

 އަދަދު ދެވޭ 

ރޭޓް 
 )ރުފިޔާ(

ރޭޓް 
ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ

 އަދަދު 
 ތަފްޞީލް 

އެލަވަންސް 
 ކޯޑް 

 
  

 ރ 150/- 4 ރ 600/-
ޔުނީފޯމް  1

 ފެހުމަށް 
ޔުނިފޯމު 
 ފެހުމަށް 

G201.1  

 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  

 

    ން:މުވައްޒަފު އަންހެން .2

ޖުމްލަ 
އަހަރަކަށް 
 )ރުފިޔާ(

އަހަރަކު 
މުވައްޒަފަކަށް 
 ދެވޭ އަދަދު 

ރޭޓް 
 )ރުފިޔާ(

ރޭޓް 
ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ

 އަދަދު 
 ތަފްޞީލް 

އެލަވަންސް 
 ކޯޑް 

 

 ރ 200/- 4 ރ 800/-
ޔުނީފޯމް  1

 ފެހުމަށް 
ޔުނިފޯމު 
 ފެހުމަށް 

G201.4  

 ރ 100/- 2 ރ 200/-
ބުރުގާ/ ކެޕް/  1

ސްކާފް ގެ ފޮތި 
 ގަތުމަށް/ފެހުމަށް 

 ،ބުރުގާ
ނަރުހުންގެ 

 ސްކާފް  ،ކެޕް
G201.5  

 ރ 400/- 2 ރ 800/-
ޖޯޑު  1ބޫޓް/  1

އިސްޓާކީން 
 ގަތުމަށް 

 ،ބޫޓާއި
 އިސްޓާކީން 

G201.6  
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   )ށ( ތިރީގައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ މަތިންނެވެ.ނީ މި އެލަވަންސް ދެވޭ
ޔުނީފޯމު އެލަވަންސްއަކީ ވަޒީފާއަދާކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ޔުނިފޯމެއް ލާންޖެހޭ  .1

ފެހުމަށާއި އެއާއި އެކު ބޭނުންކުރާ އެހެނިހެން ތަކެތި ހޯދުމަށް ދެވޭ  މުވައްޒަފުންނަށް ޔުނީފޯމު
 އެލަވަންސްއެކެވެ.

   

ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ. މި  އިދާރާއިން ޔުނިފޯމު ފެހުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ފޮތި  .2
ނޑައަޅާފައިވާ ޔުނިފޯމުގެ އަދަދަށްވާ  ،ފަދައިން ހަމަނުޖައްސާނަމަ ވަރަށް ފޮތި  މުވައްޒަފަށް ކަ

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

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

   )ނ( މިވަނީއެވެ.އް ތިރީގައި ވަންސް ދޭންނުޖެހޭނެ ހާލަތްތަލަމި އެ
ގެ ފަރާތުން ޔުނިފޯމް ފާހާދޭނަމަ ފެހުމުގެ އެލަވަންސެއް ނުދެވޭނެއެވެ. އަދި ޔުނީފޯމާއި އިދާރާ .1

 އިދާރާއިންބުރުގާ(  ،ފައިވާން ،އިސްޓާކީން ،ގުޅޭ އެހެނިހެން ތަކެތި )ބޫޓް
 ހަމަޖައްސައިދީފައިވާނަމަ މި ތަކެއްޗަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެލަވަންސެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

   

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

 

އިސް މަގާމުގައި ކޮމިޝަންގެ އިދާރާގެ އެންމެ  ސިވިލް ސަރވިސް ،ކީވަގުތީ ހިންގުމުގެ އެލަވަންސަ
ވަގުތީ ގޮތުން މަގާމުގެ ޒިންމާތަކާއި ވަކިވެގެން ހުންނަ  ،)ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް( ހުންނަވާ މުވައްޒަފު 

 އެ މަސައްކަތާއި ނުވަތަ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމުގައި މުވައްޒަފެއް ނެތް ހާލަތުގައި، މުއްދަތުގައި 
 ވާލުވާ މުވައްޒަފަށް ދެވޭ އެލަވަންސެކެވެ.ހަވަގުތީ ގޮތުން 

16. S102  
ވަގުތީ ހިންގުމުގެ 

 އެލަވަންސް 

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

   )ހ(

އިސް މަގާމުގަިއ ކޮމިޝަންގެ އިދާރާގެ އެންމެ  ސިވިލް ސަރވިސްމި އެލަވަންސް ދެވޭނީ  .1
މަސް  1މަސްދުވަސް ނުވަތަ  1މަދުވެގެން  )ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް(، ހުންނަވާ މުވައްޒަފު

އްސަ ޚާދުވަހަށްވުރެ އިތުރަށް ޗުއްޓީނެގުން ނުވަތަ ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދިއުމުން ނުވަތަ ވަކި 
ނުވަތަ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމުގެ ސަބަބުން  ،މަޔަށްހަ އެނބުރި އައުމާއި މަސައްކަތަކަށް ވީއްލުމުން

އައު ވެރިޔަކު ހަމަޖެހެންދެން އެހިނގާ މުއްދަތުގައި އެހެން މުވައްޒަފަކާ އޮފީސް ހިންގުމުގެ 
ސިވިލް ސަރވިސް ވާލުވެފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ އިތުރުން( ހަމުވައްޒަފާ  ޒިންމާ )އެ

 ގުޅިގެންނެވެ.ވާލުކުރުމާ ހަ ނުން ރަސްމީކޮށް ކޮމިޝަ

   )ށ(

ވާލުވެ ހަ  އާހިންގުމުގެ ޒިންމާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާމިގޮތުން ވަގުތީ ގޮތުން  .2
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 ހުންނަ ފުރަތަމަ މަހުން ފެށިގެން މި އެލަވަންސް ދޭންވާނެއެވެ.

 އިސް މަގާމުގައި ހުންނަވާ މުވައްޒަފު ކޮމިޝަންގެ އިދާރާގެ އެންމެ  ސިވިލް ސަރވިސް 
މަސްދުވަހަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއް  1ވަގުތީގޮތުން މަސައްކަތާ ދުރަށްދަނީ  )ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް(،

 ކަމުގައިވާނަމަ މި އެލަވަންސް ނުދެވޭނެއެވެ.

   )ނ(

 

ސިވިލް މަސައްކަތު ގަޑި ހަމަޖެހިފައިވާ  އުޞޫލުން  ދަންފަޅި އެލަވަންސްއަކީ ޑިއުޓީ  ޝިފްޓް
އެޑިއުޓީއެއް ހަމަޖެހިފައިވާ ހުރިހާ ދަންފަޅި  ވައްޒަފުންނަށް މުސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 

ހަފްތާއަށް ނުވަތަ ދެދުވަހުން އެއްދުވަހު ދައުރުވާގޮތަށް  ހަދައި އެއްހަފްތާއިން އަނެއް
 މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އެލަވަންސްއެކެވެ.

  S103 .17 )ހ(
ޑިއުޓީ ޝިފްޓް 

 އެލަވަންސް 

ލުން މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަކީ އާމްދަނީ ޞޫއެލަވަންސް ދެވެނީ ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އު މި
ރަކާތްތަކުގައި ހަހޯދުމަށް އިތުރު މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތުނެތި އަދި އިޖްތިމާޢީ 

ލުން މަސައްކަތް ކުރަން ޞޫޝިފްޓް ޑިއުޓީ އު  ،ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހަނިވެފައިވާ ބަޔަކަށްވާތީ
 ކުރުވުމަށެވެ. ޖެހޭ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ޝައުގުވެރި 

   )ށ(

މި އެލަވަންސް ދެވޭނީ ޑިއުޓީއަށް ނިކުންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކު ނިކުމެ ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ ހުރިހާ 
 މަސައްކަތް ކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށެވެ. ،ގަޑިތަކެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމުން

   (ނ)

 ،ދަދު ކަނޑައަޅާނީ ތިރީގައިވާ ތާވަލްގައި ހިމެނޭ ޑިއުޓީ ގަޑިތަކަށް ފެތޭ ގޮތަށްއަ އެލަވަންސްދޭ 
 އެގަޑިތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެލަވަންސްގެ ރޭޓުން ގަޑިއަކަށް ޖެހޭމިންވަރެވެ.

   )ރ(

އެލަވަންސް ދޭ ޢަދަދު               
)މަސައްކަތް ނުކުންނަ ކޮންމެ 

 ޓީ އަދާކުރުމަށް(ދުވަހަކު ފުލް ޑިއު
އެލަވަންސް  ތަފްޞީލް 

 ކޯޑް 
 

  

  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/-

 

އަދާ ޝިފްޓް ޑިއުޓީ ވާ ން މަސައްކަތު ގަޑި ހަމަޖެހިފައިމި އެލަވަންސް ދެވޭނީ ދަންފަޅި އުޞޫލު
  .ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުން ،ކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށެވެ. މިސާލު: ވޮޗަރުން

   (ބ)

ހަމައެކަނި  ،ވިދިވިދިގެން ދެ ހަފްތާއަކު އްން މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފެދަންފަޅި އުޞޫލު
ނޑައެޅޭ އެއް ދަންފަޅިއަށް ނިކުންނަނަމަ މި އެލަވަންސް ނުދެވޭނެއެވެ.   ކަ

ހަމައެކަނި  ،މުޅި މަސްދުވަހު އް،ން މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފެލުޞޫދަންފަޅި އު މިސާލު: 
ޝިފްޓަށް  3ހެނދުނު ދަންފަޅިއަށް ނިކުންނަނަމަ މި އެލަވަންސް ނުދެވޭނެއެވެ. ނުވަތަ 

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

   (ޅ)

 ތިރީގައިވާ މިސާލާ އެއްގޮތަށެވެ. ހިސާބު ހަދާނީދިނުމަށް އެލަވަންސް މި 

އަށް ޑިއުޓީ އަދާކުރާ މީހަކަށް ބަލާނަމަ  5:00އިން ހެނދުނު  10:00: ރޭގަނޑު 1މިސާލު 

   )ކ(
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-11- 
 

 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

 

 ،އިން ހަމަޖައްސައިގެންކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ ކީ، ސިވިލް ސަރވިސްސައެލަވަން އެކަމަޑޭޝަން 
 ،ތިލަފުށި ،ހުޅުލެ ،ވިލިގިނލި ،މުވައްޒަފެއްގެ ދިރިއުޅުން ބިނާވެފައިވާ ރަށްނޫން ރަށަކަށް )މާލެ

އެއްފަސްކޮށްފައިވާ ރަށްތައް ފިޔަވައި( ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް ފޮނުވޭ ނުވަތަ ބަދަލުކުރެވޭ  ،ހުޅުމާލެ
 އިންތިޒާމް އެ މުވައްޒަފު މުގެ ހުރުރަށެއްގައި  އެ ފޮނުވޭ ނުވަތަ ބަދަލުކުރެވޭ  ،މުވައްޒަފުންނަށް

މުއްދަތަށް ދެވޭ  އަމިއްލަގޮތުން ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނަމަ، އެ ފޮނުވޭ ނުވަތަ ބަދަލުކުރެވޭ 
 ކެވެ.  އެލަވަންސެ 

  S104 .18 )ހ(
އެކަމަޑޭޝަން 

 އެލަވަންސް 

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

ނޑު ދަތުރުގެ ފުރިހަމަ ނިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި  ވާ ނުވަތަ އެއްގަމު ދަތުރުގެ ނިޒާމެއް ނުވަތަ ކަ
ހެން އެހިސާބެއްގައި ދިރިއުޅުން ކޮންމެ އްމުވައްޒަފެ ރަށްތަކުގައި މަސައްކަތަށް ދަތިތަކެއް ދިމާވެ އެ

 ހަމަޖައްސަން ޖެހިއްޖެނަމަ މި އެލަވަންސް ދެވޭނެއެވެ.

   )ށ(

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

ލެއްގައި އެއީ އެކަމަށް ހިނގާނެ ޖުމްލަ ޚަރަދު އެކީ ހާނަމަވެސް އެއްވެސް  މުގެ ގޮތުންނެވެ.ދިނު
 އެއްކޮށް ދިނުމަށް ދެވޭ އިނާޔަތެއް ނޫނެވެ.

   )ނ(

މުވައްޒަފަށް އެވެ. )އަހަރު ތެރޭގައި ( ރުފިޔާ )ފަނަރަ ސަތޭކަ  1500/-މިއެލަވަންސްދޭނީ މަހަކަށް 
 ހައްގުވާ ސަލާމާއި ޗުއްޓީގައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި މި އެލަވަންސް ދެވޭނެއެވެ.(

   )ރ(

   )ބ( އެވެ.ނުދެވޭނެއަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި މި އެލަވަންސް 

 ވަޒީފާއަށް ކުރެވޭ އިޢުލާނަށް އިޖާބަދީ އަމިއްލައަށް ދާ މުވައްޒަފުން. )ސިވިލް ސަރވިސް  .1
ބޭނުންވެގެން ވަކި ރަށެއްގެ ނުވަތަ ރަށްތަކެއްގެ ވަޒީފާއަށް ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން 

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

   

ފޮނުވައިގެން ނުވަތަ ބަދަލުކޮށްގެން ދާ  ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން ސަރވިސްސިވިލް  .2
 ދިއުމެއްގައި ވެސް އެ ރަށަކީ އެމީހާ ދިރިއުޅެމުންދާ ރަށެއް ކަމުގައިވުން.
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ފޮނުވޭ ނުވަތަ ބަދަލުކުރެވޭ ރަށަކީ މުވައްޒަފު ދިރި އުޅޭނެ އަމިއްލަތަނެއް ހަމަޖެހިފައި ނުވާ  .3
ފިރިއެއްގެ ނުވަތަ މައިން ބަފައިންގެ ގެދޮރު އެ މުވައްޒަފު ދިރިއުޅެވޭނެ އަދި އަންބެއް / 

ކުލީގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް  ކަމުގައިވެފައި އެ މުވައްޒަފު ގޮތަށް ހެދިފައިވާ ތަނެއް ހުރި ރަށެއް 
 ނުޖެހުން. ޚަރަދެއް ކުރަން

ނުވަތަ  ،އިވާ ރަށާފޮނުވޭ ނުވަތަ ބަދަލުކުރެވޭ ރަށަކީ މުވައްޒަފުގެ ދިރިއުޅުން ބިނާވެފަ  .4
މުވައްޒަފުގެ އަނބި / ފިރި މީހާ ނުވަތަ މައިން ބަފައިންގެ ގެދޮރުން މުވައްޒަފު ދިރިއުޅެވޭނެ 

ނޑެއްގައި ނުވަތަ ފަސްގަނޑުން ގުޅިފައި އޮތް  ،އިންތިޒާމް ހުރި ރަށަކާ އެއް ފަސްގަ
ދުރު ނަމަ  ކިލޯމީޓަރަށް ވުރެ 2ލަތުގައިވެސް ދަތުރުގެ ދިގުމިން ހާރަށަކަށް ވުން )މި 

 ދަތުރު އެލަވަންސް ދެވޭނެއެވެ.(

ފޮނުވޭ ނުވަތަ ބަދަލުކުރެވޭ މުއްދަތުގައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ ހުރުމުގެ )އެކޮމަޑޭޝަން(  .5
ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިގެން ފޮނުވާ  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެއިންތިޒާމު 
 މުވައްޒަފުން.

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

 އް ގައި އެ ފަރާތްތަކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ މުވައްޒަފުގެ އަނބި/ފިރިމީހާއަށް ސިވިލް ސަރވިސް .7
އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ބާވަތުން )މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ފޮނުވާ ރަށާއި އެއް ރަށެއްގައި( 

 ޑޭޝަން ހަމަޖައްސާދީފައިވާ މުވައްޒަފުން.މޮފިރިމީހާއާއެކު އުޅެވޭނެފަދަ އެކޮބި/އަނ

 

ނުވަތަ ރެގިއުލޭޓުކުރަންޖެހޭ  ،މި އެލަވަންސްއަކީ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާގުޅުން ހުރި ދާއިރާއެއްގައި
އެއްގައި ވަޒީފާ އިދާރާނުވަތަ ޤައުމީ ފެންވަރުގައި މާލީ ބޮޑެތި މަސްލަހަތުތައް ހިމާޔަތް ކުރާ  ،އިދާރާއެއްގައި

އަދި ރަސްމީ ގަޑީގެ  ،އެހެން ފަރާތްތަކާ ދުރުހެލިކޮށް ތިބެންޖެހޭ ،އަދާ ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން
ލަތަކަށް އަބަދުމެ ހާއަދި އެފަދަ  އިތުރުން އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގައި އާދަވެގެން ގިނަވަގުތު ހޭދަކުރަންޖެހޭ

މީހަކު ވަޒީފާގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ މަޢުލޫމާތަކީ ނުވަތަ އެ އަދި އެކޯލް ގައި ތިބޭ(، -ތައްޔާރަށްތިބޭ )އޮން 
އަދި  ،ނާޖާއިޒު ބޭނުމުގައި ލިބިގަތުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ބަޔަކު އުޅޭ ،ވަޒީފާއިން އެނގޭ އެނގުންތަކަކީ

 ހީ އްސިމު އްއާ ،އި އޭގެ ބޭނުން ހިފައިގެން ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށާއިމަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ގޮތުގަ
ދުޅަހެޔޮކަމަށް އުނިކަމެއް ދީފާނެ ނުވަތަ ސަރުކާރަށް ނުވަތަ ރައްޔިތުންނަށް މާލީ ނުވަތަ އެނޫން ބޮޑު 

ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ން ބޭނުލޫމާތެއް ނުވަތަ އެނގުންތަކެއް ނުހަމަގޮތުގައި އުގެއްލުމަކަށް މަގުފަހި ކޮށްފާނެ މަ
ލަތްތަކުގައި ނުވަތަ މަސްއޫލިޔަތުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް އެފަދަ ހާ އޮންނަ 
ޔަތު ފުށުއަރާ އަދި ނަޒާހަތްތެރިކަން ގެއްލިދާނެފަދަ އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާ ނުކުރުމަށް އެއްބަސް އްމަސްއޫލި

 ސެކެވެ.ކުރުވައި އިޤްރާރުކޮށް ދޭ އެލަވަން

19. S105  
ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ 

 އެލަވަންސް 

ލަތްތަކާއި އުޞޫލުތަކަށް ފެތޭ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހާވަންސް އަންނަނިވި ލަމި އެ
 އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭނެއެވެ.

   (ހ)

މުވައްޒަފަކު އަދާކުރާ ވަޒީފާއާއި ގުޅިގެން ހާމަވާ މަޢުލޫމާތުގެ ސަބަބުންނާއި ނިންމާ  .1    
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 ،ތުންގެ ޙައްޤަކަށް އަރައިގަނެވޭފަދަ މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ފަރާތްތަކާއި ން ރައްޔިނިންމުންތަކު
ފައިވާ ނިންމުންތައް ނިންމާ ފަރާތްތަކަށް ދެވަނަ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުން މަނާކުރެވި

 މުވައްޒަފުން.

އިދާރާގެ މަސައްކަތަށް ބުރުނާރާ  ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ މުވައްޒަފުން، 1މި މާއްދާގެ  .2
އަދި ރަސްމީގަޑީގެ ބޭރުން މުވައްޒަފަށް ލިބިފައިވާ ޚާއްޞަ ހުނަރެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ގޮތުން 
މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާއާއި އެއްވެސް ގޮތަކުން ގުޅުންނެތް އަދި އެ އިދާރާއިން މޮނިޓަރކޮށް 

ގުޅުންނެތް އުފެއްދުންތަކެއް އުފެއްދުން  ބަލަންޖެހޭ ނުވަތަ ހުއްދަ ދޭންޖެހޭފަދަ ފަރާތްތަކަކާއި
 ނުވަތަ މަސައްކަތެއްކުރުން މިފަދަ މުވައްޒަފުންނަށް މަނައެއްނޫނެވެ. 

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

   (ނ) މި އެލަވަންސް ދެވޭނީ،

ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ އަހަރީ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން މި އެލަވަންސް  އެލަވަންސް .1
އެންޑް ދޭންޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް އެނަލައިސްކޮށް ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް 

 އެލަވަންސް ދިނުމަށް ނިންމާ ފާސްކުރުމަށްފަހުއެވެ. ންޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ 

   

އްސަ އިޤްރާރެއްގެ ދަށުން މި އެލަވަންސް ދެވޭ ޚާމުއައްސަސާއާިއ މުވައްޒަފާ ކުރެވޭ  .2
 މުއްދަތުގައި އެ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތާއި ފުށުއަރާ ނުވަތަ އިސްވެދިޔަ ބައިގައި މި 

އިވެރި ނުވުމަށް ދޭންޖެހޭ ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ކަމެއްގައި ބަ ސްންއެލަވަ
 ކުރުމުންނެވެ. އެއްބަސްވެ ސޮއި

ޔަތު ފުށުއަރާ ކަމެއްގައި ނުވަތަ މި އްލިއޫމި އެލަވަންސް ހަމަޖެހުމަށްފަހު މުވައްޒަފުގެ މަސް
ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއްގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ދިރާސާކޮށް މުވައްޒަފާމެދު އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ އެކަން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަށް 
 އަޅަންވާނެއެވެ. އަދި އެލަވަންސް ދިނުން ހުއްޓާލަންވާނެއެވެ. 

   (ރ)

 

ގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެމީހެއްގެ ވަޒީފާގެ ކޮމިޝަންގެ އިދާރާ ފޯނު އެލަވަންސްއަކީ ސިވިލް ސަރވިސް
ޖެހޭ ނުވަތަ ގުޅަން ފަރާތްތަކާއި އެމީހަކު ފޯނުން ޢާންމުކޮށް އެކިމަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް އުފުލުމުގައި 

 މުކޮށް އެފަދަ މުވައްޒަފަށް ގުޅަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އެލަވަންސެކެވެ.އްއާއޮފީހުން 

20. S106  
 ފޯނު އެލަވަންސް 

   )ހ( މި އެލަވަންސް ދެވޭނެ މިންވަރުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

 ޢަދަދުއެލަވަންސް ދޭ 
 )މަހަކު(

 އެލަވަންސް ކޯޑް  ތަފްޞީލް 
   

 G208.1 ވެރިން ސެކްޝަންތަކުގެ އިސް  ރ 500/-

 ރ 350/-
ވާލުކުރާ ހަވަގުތީ ގޮތުން ސެކްޝަން ހިންގުން 

 މުވައްޒަފުންނަށް 
G208.2 
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 ށް މަސައްކަތަ  ނު ލިއްޔަތުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ ބާވަތުން ފޯއޫމުވައްޒަފުންގެ މަސް
ދާ އިވާގަ ފޯނު ނުވަތަ ފޯނު ޚަރަދު މާލިއްޔަތުގެ  ،ބޭނުންވާ ވަޞީލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނަމަ

 އެއްގޮތްވާ އުޞޫލުން ދެވިދާނެ އެވެ. ނަމަވެސް އެއީ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސެއް ނޫނެވެ.
އެންޑް  މިގޮތުން ދެވޭނެ ޚަރަދުގެ މިންވަރު ނިންމާނީ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެވެ.

   )ށ(

 

މަސައްކަތުގައި މުވައްޒަފަށް މާލީ  އެ  ،ރިސްކް އެލަވަންސްއަކީ މަސައްކަތުގެ ބާވަތުން .1
 ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ފަދަ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އެލަވަންސްއެކެވެ.

  S107 .21 )ހ(
 ރިސްކް އެލަވަންސް 

 އެލަވަންސް ދޭނީ މަސައްކަތަށް ނުކުންނަ ދުވަހަކު މަސައްކަތުގައި މިފަދަ ރިސްކަކަށް  .2
 ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ކޮންމެ ދުވަހަކަށެވެ.

ރިސްކް އެލަވަންސް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް 
 ލަތްތަކަކީ،ހާ ދެވޭނެ 

   )ށ(

އަތުގައި އަދަދެއްގެ ނަގުދު ފައިސާ އަށްވުރެ ގިނަ  -/10,000މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާގެ ގޮތުން  .1
އެ ފައިސާ ގެންގުޅޭ ނުވަތަ  ބަލަހައްޓަން ޖެހޭ މުވައްޒަފުން  ގެންގުޅެން ނުވަތަ ބަހައްޓައިގެން 

 ބަލަހައްޓަންޖެހޭ މުއްދަތަށް.
ރުފިޔާގެ ނަގުދު ފައިސާ ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް  -/10,000މަދުވެގެން  ،މަސައްކަތުގެ ބާވަތުން .2

 .އެ ދުވަސްތަކަށް  މުވައްޒަފުންނަށބަލައިގަންނަ ނުވަތަ ދޫކުރާ 

   

ނޑައެޅިފައިވާ ޙާލަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ  ވަންސްލައެ މި ދެވޭނީ މި މުވައްޒަފުން ކަ
 )ފަންސަވީސް ރުފިޔާ( އެވެ. 25/-ދުވަހަކަށް 

   )ނ(

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

   )ރ(

 

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

22. S108  
 ހެދުން އެލަވަންސް

އަށް ވުރެ ބޮޑުނުވާ ގޮތެއްގެ ( ރުފިޔާ )ފަނަރަސަތޭކަ  1500/-މި އެލަވަންސް ދެވޭނީ އަހަރަކު 
 މަތިންނެވެ.

   )ހ(

 ންސް ދެވޭނީ؛ މި އެލަވަ

  .ކޯޓްތަކުގައި ވަކާލާތުކުރާ މުވައްޒަފުން  .1
ންމުކޮށް ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭ އާސެމިނަރތަކަށް  ،ރާއްޖޭން ބޭރުގައި އޮންނަ ފެއަރ .2

  މުވައްޒަފުން.
މުކޮށް ސްޓޭޓް އްއާ މުކޮށް ޕްރޮޓޮކޯލް މޫވްމަންޓްސްގައި އުޅުއްވާ ބޭފުޅުންނާއި އްއާ .3

 ތަކުގައި ބައިވެރިވާ މުވައްޒަފުން.ވިޒިޓް

   )ށ(
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 : ވެލްފެއަރ އެލަވަންސްތައް 4ބާބު 

W - ްވެލްފެއަރ އެލަވަންސްތައ 
ރަށެއްގައި  ރަށްނޫން އެހެން  ގުޅިގެން ދިރިއުޅޭ  ކޮއްތު އެލަވަންސަކީ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތާ

މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދާ އެކަހެރިކޮށް  ،ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް އޮފީހުގެ ފަރާތުން ފޮނުވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި
ރޕޯޓުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަން ގޮސް އައިސްވާންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް މްކުރެވިފައިވާ ސީޕޯޓުތަކާއި އެއަ ގާއި

 ކެއުމުގެ ޚަރަދުތައް ފުއްދުމަށް ދެވޭ އެލަވަންސްއެކެވެ.

23. W100  
 ކޮއްތު އެލަވަންސް 

   )ހ( ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. މި އެލަވަންސް ދޭނެ މިންވަރު 

-މަސައްކަތު ނުކުންނަ ދުވަހަކަށް 
 ރުފިޔާ  60/

މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދާ އެކަހެރިކޮށް  .1
ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ސީޕޯޓުތަކާއި އެއާރޕޯޓުތަކުގައި 

 ވަޒީފާ އަދާކުރަން ގޮސް އައިސްވާންޖެހޭ މުވައްޒަފުން.

   

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

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

   )ށ( މި އެލަވަންސް ދެވޭނެ ޙާލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި،
މި އެލަވަންސް ދެވޭނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދާ އެކަހެރިކޮށް ގާއިމްކުރެވިފައިވާ  .1

ސީޕޯޓުތަކާއި އެއާރޕޯޓުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަން ގޮސް އައިސްވާންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް 
 އެމީހަކު  މަސައްކަތު ނުކުންނަ ދުވަހަކަށެވެ. 

   

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

 ސިއްޚީ ހިދުމަތްތެރިން(، ރަށެއްގެ ސްކޫލަށް ފޮނުވާ ނުވަތަ ބަދަލުކޮށް ހަމަޖައްސާ ޓީޗަރުން

ތިޔާރުގައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ ރަށުން ބޭރު ވަޒީފާއަކަށް ޚްއަމިއްލަ އި ،އަމިއްލައަށް އެދިގެން
ކުރިމަތިލާ މުވައްޒަފުންނަށް މި އެލަވަންސް ނުދެވޭނެއެވެ. އަދި މުވައްޒަފު އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ހުންނަ 

 މުއްދަތުގައިވެސް މި އެލަވަންސެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

   )ނ(
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