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  : ތަޢާރަފް 1ބާބު 
 2 ތަޢާރަފް  
 2 އެލަވަންސްތައް 
 3 އިޢުލާނުގައި ހިމެނުން  
 3 މުރާޖަޢާކުރުން 
 4 ޢަމަލުކުރަންފެށުން  
 4 އައު އެލަވަންސެއް ތަޢާރަފްކުރުން 
 4 އެލަވަންސް އަދި އިނާޔަތުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ކަންތައްތައް  
 5 ބަދަލުގެނައުން  

  މު އެލަވަންސްތައްއްއާ: 2ބާބު 

 G1 ު6 އެލަވަންސްތައް އާއްމ 

  G101 ެ6 ވަންސްލަދަތުރު އ 

  G102 ެ8 ވަްނސްތައްލަރަމަޟާންމަހުގައި ދެވޭ އ 

   G102.1 ް8 ރޯދަ ވީއްލުމުގެ އެލަވަންސ 

   G102.2 ް9 ހާރުކެއުމުގެ އެލަވަންސ 

  : ޚާއްޞަ އެލަވަންސްތައ3ްބާބު 

 S1 ް10 ޚާއްޞަ އެލަވަންސްތައ 

  S101 ް10 ޔުނިފޯމު އެލަވަންސ 

  S102  ް11 ވަގުތީ ހިންގުމުގެ އެލަވަންސ 

  S103 ަ12 ވަންސްޝިފްޓް ޑިއުޓީ އެލ 

  S104 ަ13 ވަންސްޑޭޝަން އެލަމައެކ 

  S105 ަ15 ވަންސް ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލ 

  S106 ަ16 ވަންސްފޯން އެލ 

  S107 ަ17 ވަންސް ރިސްކް އެލ 

  S108 ަ17 ވަންސް ހެދުން އެލ 

  : ވެލްފެއަރ އެލަވަންސްަތއ4ްބާބު 

 W1 ް18 ވެލްފެއަރ އެލަވަންސްތައ 

  W101 ަ18 ވަންސްކޮއްތު އެލ 

  W102 ް19 ލިވިންގ އެލަވަންސ 
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0B ަތާޢަރފް 1ާބުބ : 
 

 ،ގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދެމުންގެންދާ އެލަވަންސްތައްކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ ސަރވިސްސިވިލް އީ މި

ގައި ބަޔާންވެފައިވާ ޮގތުެގ  )ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު(ިދވެހި  2007/5ޤާނޫނު ަނންބަރު 

ނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކެއްގެ މަތީން ދިނުަމށްޓަަކއި ވަަނ  22އެ ޤާނޫނުގެ  ،މަތީން ކަ

ވަނަ  26އާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ މާއްދާ

ންމުކުރުމަށް އާލޫމާތު އުަތކުގެ މައެލަވަންސް ނަށް ދެވޭގޮތުގެމަތީން މުަވއްޒަފުން މާއްދާގެ (ހ)

 1ވަރީ ފެބުރު 2014އަމަލުކުރަން ފަށާނީ  ގައިޑްލައިނަށް. މި ކެވެގައިޑްލައިނެއެކުލަވާލާފައިވާ 

  ނެވެ.ފެށިގެން  ވަނަ ދުވަހުން

1. 4B ްތަޢާރަފ 

  

 ،ގެ މުވައްޒަފުންގެ އުޖޫރަ އެކުލެވިގެންވަނީކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ ސިވިލް ސަރވިސް 

ނޑައެޅިފައިވާ މުސާރައާއި ހާލަތާއި ގުޅިގެން ދެވޭ  ،ސަރވިސް އެލަވަންސާއި ،މަގާމަށް ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ މުސާރައާއިކޮންމެ  އެކިއެކި އެލަވަންސްތަކުގެ މައްޗަށެވެ.  ،މަގާމަކަށް ކަ

އެ މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންާވ  ،ސަރވިސް އެލަވަންސްއަކީ 

ތަޢުލީމާއި ހުނަރު އަދި މަސައްކަތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަށް ބެލުމަްށފަހު ދެވޭ މުސާރައާއި 

ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސްލަތްތަކާއި ތަފާތުކޮށް ސިވިލް ހާ މު އްއާއިނާޔަތެވެ. ނަމަވެސް 

އެހެންގޮތަަކށް  ،ަލތްތަކުގައިހާލިއްޔަތު އަދާކުރަންޖެހޭ އޫގެ ބައެއް ވަޒީފާތަކުގެ ަމސްއިދާރާ

ނޑަނާޅާ ހިނދެއްގައި އެފަދަ ވަޒީފާއަދާކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް  ،ކޮމިޝަނުން ކަ

އެވެ. ލަތާގުޅޭ ެއލަަވންސްތައް ލިބިދެވެހާމުސާރައާއި ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ އިތުރުން 

އަދި މި ފަދަ އެލަވަންސްތައް ދިނުމުގައި އެ މަސައްކަތެއް ހުށަހެޅޭ ހާލަތެއްެގ 

ނޑު ދަރަޖަތަކަކަްށ ބަހާލެވިގެން އެދަރަޖައަަކށް ފެތޭގޮަތށް ދެވޭ  މިންގަ

 އެލަވަންސްތައްވެސް ހިމެނޭނެއެވެ.

 އެލަވަންސްތައ5Bް .2 (ހ)

 

ދެޭވ ސިވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް މި ގޮތުން 

ނޑު   ؛ބާވަތަކަށެވެ. އެއީ 3އެލަވަންސްތައް ބަހާލެވިފައިވަނީ މައިގަ

 )G100ންމު އެލަވަންސްތައް (އެލަވަންސް ކޯޑް އާ. 1

 )G200އެލަވަންސްތައް (އެލަވަންސް ކޯޑް  ޞަ. ޚާއ2ް

 )W100ކޯޑް  . ވެލްފެއަރ އެލަވަންސްތައް (އެލަވަންސ3ް

 (ށ)

ގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ވަކި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ ސިވިލް ސަރވިސް 

ނޑުތައް ހަދާ އެ އޮނިަގނޑުތަކުން އިނާޔަތް ލިބިދޭ ުމވައްޒަފުން ފިޔަވައި  ،އޮނިގަ

ނޑައަޅާފައިނުވާ ދާއިމީ އަދި ވަގުތީ މުވައްޒަފުންނަށް އެ  ،ކޮމިޝަނުން އެހެންގޮތަަކށް ކަ

 (ނ)
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ގައިވާ އެލަވަންސްތައް މި ގަވާއިދު ގުޅޭގޮތުން  މަގާމާއި މުވައްޒަފު އައްޔަނުކުރެވޭ 

 ލިބިދެވޭނެއެވެ.

ގައި ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިގެން ވަޒީފާއަދާކުރާ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ ސިވިލް ސަރވިސް

ނޑައެޅުމުގައި އެ ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވޭ  މުވައްޒަފުންނަށް ޖުމްަލ އިާނޔަތް ކަ

 ގައިވާ އެލަވަންސްތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.މި ގަވާއިދުމަސައްކަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން 

 (ރ)

ނޑުތަކުގައި ހިމެޭނ މަގާމުގެ ވަކިވަކި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ  އޮނިގަ

ނޑެއްގައި ފާސްކޮށްފައިވާ  މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި އިާނޔަތް ހަމަޖައްސާނީ އެ އޮނިގަ

ނޑުތައް ހެދުމުގައި މިފަދަ އެލަވަންސްތަކަށް ވާީނ  އުޞޫލުންނެވެ. އެފަދަ އޮނިގަ

މި  މުތަކުގައިގާރިޢާޔަތްކޮށް މި ބައިތައް ހިމެނިފައެވެ. އެހެންކަމުން އެަފދަ މަ

 އެލަވަންސްތައް ނުހިމެނޭނެއެވެ.

 (ބ)

އަސާސީ މުސާރަ އަދި  ،ގައި ހިމެނިފައިާވ އެަލވަންސް ނުވަތަ އިނާޔަްތތަކަކީއުޞޫލުމި 

ލަތާއި ގުޅިގެން ދެޭވ އެލަވަންސް ނުވަތަ ހާސަރވިސް އެލަވަންސް ފިޔަވައި 

މުވައްޒަފު އަދާކުރާ އިނާޔަތްތަކެވެ. އަސާސީ މުސާރަ އަދި ސަރވިސް އެލަވަންސްއަކީ 

ނޑައަޅާ ހަރުކޮށްފައިވާ ދެ ކޮމްޕޮނެންޓްއެވެ. ނޑުގައި ކަ   ވަޒީފާ ހިމެނޭ ދާއިރާގެ އޮނިގަ

 (ޅ)

ސަރވިސް އެލަވަންސް އަކީ، މުވައްޒަފު ވަޒީފާގައި ދޭ ޚިދުމަތާއި ގުޅިފައިވާ 

ސަލާމުގެ ވަންސަކަށް ވުމާއެކު، މުވައްޒަފު މަސައްކަތު ޙާޟިރުނުވާ ދުވަސްތަކަށާއި ލައެ

 ނުދެވޭނެއެވެ. ޗުއްޓީގައި ހުންނަ ދުވަސްތަކަށް، ސަރވިސް އެލަވަންސް

   (ކ)

    

ނޑައެޅޭ ވަޒީފާއެއްގެ  ޙާލަތާ ގުޅުވައިގެން ދެވޭ އެލަަވންސްތައް ނުވަތަ ިއނާޔަތްތަކަކީ ކަ

ލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ނުވަތަ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި، އެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި އޫމަސް

ތައް ހިމެނޭ މަގާމުތަކަށް އެ މަގާމަށް މުވައްޒަފު ހަމަޖެއްސުމުގެ ޙާލަތްދެވޭ  އެލަވަންސެއް

ނޑައަޅާ ނިމިފައި އޮންނަންޖެހޭނެ އެއްޗެކެވެ.  ކުރީން ކަ

 އިޢުލާނުގައި ހިމެނުން 6B .3 (ހ)

ވަޒީފާއަށް ކުރެވޭ އިޢުލާނަކީ މުއައްސަސާގެ ވަކި ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް އަދާކުރުމަްށ 

އެ މަސައްކަތް ކުރަން އަންނަ ފަރާތަކަށް އެ މަސައްކަތް  ،ކުރެވޭ އިޢުލާނެއް ކަމުން

 ކުރުމުން ލިބިދޭނެ ފުރިހަމަ އިާނޔަތްތައް މަގާމަށް ކުރާ އިޢުލާނުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 )ށ(

  

ންމު އާލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އޫމުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ މަސް ކީއެލަވަންސްތަކަ

ލަތްތަކާއި ޚިލާފަށް އެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ އެ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ހާ

މި  ،ޙާލަތްތަކަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެކަމުގެ ބަދަލުގައި ދެވޭ އިާނޔަތްތަކެއް ކަމުން

 އުލަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ހަލަތަށާއި ވަގުތަށް އަދި މަސައްކަތުގެ މާހާ ދެވޭ އިނާޔަތްތައް

މުން ރިވިއުކުރަ އިނާަޔތްތައް ގެ އިދާރާއިންލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުބަލާ ސިވި

 މުރާޖަޢާކުރުނ7Bް .4 (ހ)
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 އެވެ.ގެންދެވޭނެ

މި ފަދައިން ކުރެވޭ ރިވިއުތަކަށް ބިނާކޮށް އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތައް ވަގުތުން 

 އަޅަންވާނެއެވެ.

 (ށ)

ހުށަހެޅެމުންދިޔަ ުނވަތަ އެކުލެޭވ މަގާމުގެ މަސްއޫލިޔަތު އަދާކުރުމުގައި ކުރިން 

 އެ ،އެހާލަަތށް ހުށަހެޅުން ނިމުމަަކށް އައިސްފައިވާނަމަ ،ހާލަތަކަށް ަބދަލުއައިސް

ދެވެމުންދިޔަ އެަލވަންސް ދިނުން  ުހށަހެޅުން ނިމުމަަކށް ައއުމުގެ ކުރިން ލަތަށްހާ

 ހުއްޓާލުން.  

1. 

ލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ކުރިން ހުށަނޭޅޭ ނުވަތަ އެކުނުލެވޭ އޫމަގާމުގެ މަސް

އެ  ،ލަތްތަކެއް މަސައްކަތުގެ ތެރެއަށް އިތުރުވެއްޖެނަމަހާ ލަތެއް ނުވަތަ ހާ

ގައިވާ ފަދައިން އެލަވަންސް ދޭން މި ގަވާއިދު ލަތަކާ ގުޅޭގޮތުންހާއިތުރުވި 

 ފެށުން.

2. 

މުއްދަތަކަށް ދެވޭ އެލަވަންސް އެ މުއްދަތެއް ލަތަކާއި ގުޅިގެން ވަކި ހާވަކި 

 ހަމަވުމުން ދިނުން ހުއްާޓލުން.

3. 

މި އުޞޫލާ ޚިލާފަށް އެލަވަްނސެއް ދީފި މީހަކާއި، ނަގައިިފ މީހެއް އަިދ 

 ން.ލުއޮޅުވާލައިފި މީހެއް އެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ އުފު

4. 

  

އޭގެ ކުރިްނ މަލު ުކރަން ފެށުމާއެކު، އަ އުޞޫަލށްން ެފށިގެން މި އި 1ވަރީ ފެބުރު 2014

ވަންސް ދިނުމަށް ެގންގުޅުނު ލަސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެ 

 މަލު ކުރުން ހުްއޓާލެވޭނެއެވެ. އުޞޫލުތަކަށް އަ

5. 8Bްފެށުން  ޢަމަލުކުރަނ 

  

ެގ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ ހިމެޭނ އިނާޔަތްތައް ފިޔަވައި ސިވިލް ސަރވިސް ގައިއުޞޫލުމި 

ޔަތު އަދާކުރުމާއި އްވާލުކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިހަމުވައްޒަފުންނަށް އެ މުވައްޒަފުންނާ 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްގެންނެވެ. ދެވޭނީގުޅުވައިގެން އިތުރު އިނާޔަތެއް 

6. 9B ްއައު އެލަވަންސެއ

 ރަފްކުރުންއާތަ

  

 ،ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް ބޭނުްނވާ ވަސީލަތުގެ ގޮތުން ،އިނާޔަތުގެ ެތރެއަކު މި އުޞޫލުގައިވާ

ނުވަތަ މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންާވ ޚަރަދެއްގެ ގޮތުން 

ނޑައަޅާ ޚަރަދުތަކެއް  މިފަދަ ނުހިމެނެއެވެ. މުވައްޒަފުންނަށް ކުރާ ނުވަތަ ކުރުމަށް ކަ

ސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުެގ ޚަރަދުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޚަރަދުތަކެކެވެ.  ގަވާއިދުގައި ކަ

އެލަވަންސް އަދި 10B .7 (ހ)

އިނާޔަތުގެ ތެރޭގައި 

 ނުހިމެނޭ ކަންތައްތައް 
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ހިމެނޭ ވަކިވަކި މަގާމުތަކުގެ  ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި ސިވިލް ސަރވިސް 

ނޑުތަކުގައި ހިމެނޭ   ގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ.މި ގަވާއިދުތައް ތްއްޞަ އިނާޔަޚާއޮނިގަ

 (ށ)

  

ނޑައަޅާފައިވާ އެލަވައުޞޫލުމި  ސްތަކާއި އިނާޔަތްތަކަކީ މުވައްޒަފެއްގެ ންގައި ކަ

ދައުލަތުެގ  ކަށް ިއތުރު އިނާޔަެތއް ދިނުމަށްލަތްތަކަހާމަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ަވކި 

ކެރިފޯރުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރަކުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 ،ކަމުން ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މަޝްވަރާއާއެކު އެކުލަވާލެވޭ އެލަވަންސްތަކެއް

އެ  ،ކޮިމަޝނަށް ފެނިއްެޖނަމަ ންލަތްތަކުގައި ިމ އެލަވަްނސްތަކަށް ބަދަލުެގންނަހާމު އްއާ

 ،ނަތީޖާތަކަްށ ބަލައި ވަންސްތައް ރިވިއު ކުރުމަށްފަހު ލަކޮމިަޝނުން އެ ބަދަލު ގެްނނާނީ 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ލަފާގެ މަތީން އަހަރަކު އެއްފަހަރުއެވެ.

 ބަދަލުގެނައުން 11B .8 (ހ)

އެލަވަންސްއެއް ނުވަތަ ރަފްކުރަން ިނންމާ އާލަތަކާ ގުޅިގެން ނުަވތަ އަލަށް ތަހާވަކި 

ލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީާޖ ސިއެލަވަންސެއް ދެވެމުން އަންނަ ގޮތުގެ ސަބަބުން ހާ

ލްނުވާނެކަމަށް ފެނި ެއލަވަންސްއެއް ތަޢާރަފްކުރަްނ ނުވަތަ ބަދަލުކުރަްނ ސިހާ

ވަންސްއަކަށް ލަނުވަަތ އެ އެއެފަދަ އެލަވަންސްއެއް  ،ކޮމިޝަނުން ނިންމައިިފނަމަ

މިނިސްޓްީރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ލަފާގެ މަތީްނ ގެނެވުނު ބަަދލެއް 

 ކުރެވޭނެއެވެ. ންމުއާރަފްކޮށް އާކޮމިޝަނުން ތަ

 (ށ)
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1B ުމ ެއަލަވްންސަތއް އް އާ  :2ާބުބ 
ފަަދ  ރަމަޟާން މަހުގައި ެދވޭ ބައެއް އިނާޔަތްތައް ދަތުރުފަުތރަށާއި،މި އެލަވަންސްތަކަކީ 

ބުރައަކަށް މުކޮށް ގިނަ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް އެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަދާކުރުމުގައި ދިމާވާ އްއާ

 ނުވަތަ ކުރަންޖެހޭ ބޮޑު ޚަރަދަކަށް ލުއެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ދެވޭ އިނާޔަތްތަކެވެ. 

9. 12BG1   

13Bާއެލަވަންސްތައް މުއްއ 

  

ބައެއް  އަތޮޅުތަކުގެ ތިލަފުށީގައާއި  ،ދަތުރު އެލަވަންސަކީ މާލެއާއި ވިލިނގިލީގައާއި ހުޅުމާލެއާއި

 ،މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިންސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ރަށްރަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ 

ނޫން އެެހން  ރަށް ފަދަ ަކންތައް ހަަމޖެހިފައިވާ އެ މުވައްޒަފުންގެ ނިދުމާއި ެކއިންބުއިން

ރަށަކަށް މަސައްކަތު ގޮސް އައިސްވާ މުވައްޒަފުންނަށް އެއްރަށުްނ އަނެއްރަށަށް ވަޒީފާއަދާކުރަން 

 ދިއުމަށާއި އެނބުރި އައުމަށް ދެވޭ އެލަވަންސްއެކެވެ.

10. 16BG101  

17Bްދަތުރު އެލަވަންސ 

ފަރާތްތަކުްނ ނަގާ ީފ މި އެލަވަންސްގެ މިންވަރަކީ ެއއިރަކު ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްޭދ 

އެތަނެއްގައި  ،ނުވަތަ ސީޒަން ޓިކެޓްއެވެ. މި ފަދަ ތަންތާނގައި ދަތުރު އެލަވަންސް ދޭނީ

 އެ ،ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ނުަވތަ އެފަދަ އެހެން ނިޒާމެއްގެ ޚިދުަމތް ދެމުންގެންާދނަމަ

 ވެ.އްމުކޮށް އެހެން ފަރާތްތަކުގެ އަތުންވެސް ނަގާ ޚަރަދެއާޚިދުމަތަކަށް 

   (ހ)

  އެލަވަންސް ކޯޑް  ތަފްޞީލް  އެލަވަންސް ދޭ މިންވަރު (މަހަކު)

ސީޒަން ޓިކެޓް / ފެރީ ދަތުރުގެ 

 ޚަރަދު / ބަސް ދަތުރުގެ ޚަރަދު 

 ފެރީ / ބަސް ޚިދުމަތް އޮންނަ

 ތަންތާގައި 

G101.1 

ކިލޯމީޓަރާއި  2ދަތުރުގެ ދިގުމިން  ރ -/300

 ކިލޯމީޓަރާއި ދެމެދު ނަމަ 5

G101.2 

ކިލޯމީޓަރަށް  5ދަތުރުގެ ދިގުމިން  ރ -/450

 ވުރެ ދިގުނަމަ 

G101.3 

      

   (ށ) ވަންސް ދެވޭނެ ފަރާތްތަަކކީ،އެލަމި 

ކޮމިޝަނުގެ  ކަމުގައިވާ ވިލިނގިލީގައި ދިރިއުޅޭ ސިވިލް ސަރވިސް މާލޭގެ އަވަށެއް .1

ވުމަށް ފެރީ ބޭުންނ ގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ވަޒީފާއަށް އައިސް ގޮސް އިދާރާ

 ކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުން.

   

ގެ މުވައްޒަފުންގެ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ  ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ސިވިލް ސަރވިސް .2

ތެރެއިން ވަޒީފާއަށް އައިސް ގޮސް ވުމަށް ފެރީ ނުވަތަ ަބހުެގ ޚިދުމަތް ބޭނުްނ 

 ކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުން.

 ކެއިްނބުިއންފަދަ ކަންތައް ހަމަޖެިހފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސް  ،ތިލަފުށީގައި ނިދުމާއި .3

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

ސިވިލް ސަރވިސް މާލޭގައި ނިދުމާއި ކެއިންބުއިންފަދަ ކަންތައް ހަމަޖެހިފައިވާ  .4

 ،މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ވިިލނގިލީގަ ާއއި ހުޅުމާލެއާއިއިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ

ކޮމިޝަނުގެ  ތިލަފުށީގައި އަިދ ހުޅުލޭގައި ަވޒީފާ އަދާކުރާ ސިވިލް ސަރވިސް

 ގެ މުވައްޒަފުން.އިދާރާ

ނިދުމާ ކެއިންބުއިން ހަމަެޖހިފަިއވާ ރަށްނޫން އެހެން ރަށަަކށް މަސައްކަތްކުރަން  .5

 މުވައްޒަފުން.ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ގޮސްވާންޖެހޭ  އައިސް

ކިލޯމީޓަރަްށ  2އެއްފަސްކޮށް އޮންނަ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށްޓަކަިއ  .6

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ގޮސްވާންޖެހޭ  ވުރެ ދުރަށް އައިސް

 މުވައްޒަފުން.

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މީހުން ދިރިނޫޅޭ ރަށްރަށުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ  .7

 މުވައްޒަފުން.އިދާރާގެ 

ނޑުމަގުން ދަތުރުކޮށް އައިސް .8 ސިވިލް ގޮސްވާންޖެހޭ  ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ކަ

 މުވައްޒަފުން.ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 

   (ނ) ވަންސް ދެވޭނެ ގޮތްތަކަކީ،އެލަމި 

ކެއިންބުއިމާއި ދިރިއުޅުން ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށް  އްގެލަވަންސްދޭނީ އެ މުވައްޒަފެއެ މި .1

އެލަވަންސް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ،އެނގޭނެ ލިއުމަކާއިއެކު

 ނެވެ.ޔުމަކުން އެދުމުންހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް އެދި ލި

   

އެކަން މުވައްޒަފު  ،ބަދަލުކޮށްފިނަމަމުވައްޒަފުގެ ކެއިން ބުއިމާއި ދިރިއުޅޭ ރަށް  .2

އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ބަދަލުގެ ސަބަބުން މި  ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް

 އެލަވަންސް ދޭން ނުޖެހޭނަމަ އެަލވަންސް ދިނުން ހުއްޓާލަން ޖެޭހެނއެވެ.

   (ރ) މި އެލަވަންސް ނުދެވޭނެ ޙާލަތްަތކަކީ،

މުވައްޒަފު ޗުއްޓީގައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި ދަތުރު އެލަވަންސް ދޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.  .1

ތެރެއިން ޗުއްޓީ ނަގައިފިނަމަ ނުވަަތ  މުވައްޒަފު މަހެއްގެ މެދު ނަމަވެސް

ސަލާމުގައި ހުންނަ ދުވަހަކަްށ މުވައްޒަފަށް ދެވިފައިވާ ސީޒަން ޓިކެޓްގެ ޚަރަދު 

 ުނޖެހޭނެއެވެ. ދައްކާކަށް އިދާރާއަށްއަނބުރާ 

   

ފަރާތުްނ ފެރީގެ ނުވަތަ ބަހުގެ/ވެހިަކލެއްގެ ޚިދުމަތް  ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ .2

 ހަމަޖައްސައިދީފައިވާނަމަ މި އެލަވަންސެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
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ނޑު  ،ރަމަޟާންމަހު ،ާނޔަތަކީއިމަހުގައި ދެވޭ މި  ރަމަޟާން ރޯދަވީއްލާ ގަޑީގައާއި ރޭގަ

ސިވިލް ސަރވިސް ރަކާތްތެރިވާންޖެހޭ ހަގެ ފަހުން މަސައްކަތުގައި ކޮންމެހެން  12:00

 ނާޔަތްތަކެވެ.އިމުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 

 18BG102 .11 (ހ)

ރަމަޟާންމަހުގައި 

 ދެވޭ އެލަވަންސްތައް

ރޯދަ ވީއްލާ ގަޑިއަށް ރޯދަވީއްލަން ނުވަަތ  ،އިނާޔަތަކީރޯދަވީއްލުމަށާއި ހާރުކެއުމަށް ދެވޭ 

ކެއުން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނަކަށް ނުަވަތ  އްގެއި ހާރުކެއުމަށް އެ މުވައްޒަފެހާރުކާ ގަޑީގަ

މުވައްޒަފުގެ ދިރިއުޅުން ހަމަެޖހިފައިވާ ގެއަށް މުވައްޒަފަްށ ނުދެވޭނެތީވެ އެގަޑީގައި 

ރަދުކުޑަކޮށް ރޯދަވީއްލުމުގެ ނުވަތަ ހާރުކެއުމުގެ ކޮންމެވެސް ލުއި ގޮތަކަށް ވީހާވެސް ޚަ

ލެއްގައި މި އިނާޔަތަކީ ހާ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން ދެވޭ އިނާޔަތެކެވެ. އެއްވެސް 

ފުރިހަމަ ރޯދަވީއްލުމުގެ ކެއުމަކަށް ނުވަތަ ހާރުކެއުމުގެ ކެއުަމކަށް ދެވޭ އިނާޔަތެއް 

ށް މުވައްޒަފު އިޚްތިޔާރުކުރާ ކެއުމެއް ނޫނެވެ. ރޯދަވީއްލުމަށް ނުވަަތ ހާރުކެއުމަ

 ހަމަޖެއްސުމަށް އިތުރަށް ޚަރަދެއް ހިނގާނަމަ އެ ޚަރަދު ކުރަންވާނީ އެ މުވައްޒަފެކެވެ.

 (ށ)

  

މި އެލަވަންސް އަކީ ރަމްޟާން މަހު ރޯދަވީއްލާ ގަޑީގައި ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އުޞޫލުން 

ގެ ބޭނުމަކަްށ ރޯދަވީއްލާ ގަޑީގައި އިދާރާ ،މަސައްކަތް ހަމަޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފުންނާއި

ނޑާނުލާ ކުރަންޖެހޭފަދަ  ލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ހާކުރަމުން ދިޔަ މަސައްކަތް މެދުކަ

ގައި ނުވަތަ މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ތަނުގައި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއެގަޑީގައި 

މަސައްކަތުގައި އުޅޭ  ލަތުގައި އެހާމަސައްކަތުގައި ކޮންމެހެން މަސައްކަތުގައި އުޅެންޖެހޭ 

 މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އެލަވަންެސކެވެ.

  39BG102.1 .12 )ހ(

40B ެރޯދަ ވީއްލުމުގ

 އެލަވަންސް

(ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ)  60/-އެލަވަންސް ގެ މިންވަރަކީ މަސައްކަތްކުރާ ދުވަހަކަށް  މި

 އެވެ.

   )ށ(

އެލަވަންސް ދެވޭނީ ރޯދަވީއްލާ ގަޑީގައި މަސައްކަތުގައި ހުންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކަށެވެ.  މި

މި އެލަވަންސް މުވައްޒަފުގެ އަތަށް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި މި އެލަވަންސްގެ ރޭޓުން 

ފަރާތުން ރޯދަވީއްލުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް  އިދާރާގެ

 ސާނަމަ މުވައްޒަފަކަށް މި އެލަވަންސް ދޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. ރޯދަވީއްލުން ހަމަޖައް

   )ނ(

ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އުޞޫލުން މަސައްކަތް  ތަކަކީ،ހާލަމި އެލަވަންސް ދޭން ނުޖެހޭނެ 

ކުރާއިރު، މުވައްޒަފުގެ ޝިފްޓް ނިމޭ ގަޑިއަކީ ރޯދަވީއްލުމުގެ ގަޑިއަށް ތަންދީގެން ނިޭމ 

ޑިއުޓީއެއްނަމަ، މި އެލަވަންސް ދެވޭ ހާލަތްތަކުގެ ތެރޭގަިއ އެ ފަދަ ޝިފްޓްގެ 

 މަސައްކަތް ނުހިމެނޭނެއެވެ.

 

   (ރ)
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ނޑު ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އުޞޫލުން މަސައްކަތް  ،މި އެލަވަންސް އަކީ ރަމަޟާން މަހު ރޭގަ

ނޑު  އިދާރާގެ ،ހަމަޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފުންނާއި ބޭނުމަކަށް ރަމަޟާން މަހު ރޭގަ

މުވައްޒަފުންނަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެންޖެހޭ 

 ދެވޭ އެލަވަންސްއެކެވެ.

  41BG102.2 .13 )ހ(

42B ެހާރުކެއުމުގ

 އެލަވަންސް

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

ނޑު  ،މި އެލަވަންސް ދެވޭނީ ގެ ފަހުން ޝިފްޓް ޑިއުީޓ  12:00ރަމަޟާން މަހު ރޭގަ

ގެ ފަހުން  3:00ރޭަގނޑު  ،ފެށޭ އުޞޫލުން މަސައްކަތް ހަަމޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފުންނާއި

އޮފީހުގެ ބޭނުމަކަށް ، ޑިއުޓީ ނިމޭ ގޮތަށް މަސައްކަތް ހަމަޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފުންނާއި

ނޑު  އާ ދެމެދު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ  3:00އާއި  12:00ރަމަޟާން މަހު ރޭގަ

 ފަސްވަންދެން މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާންޖެހޭ މުވައްޒަފުންަނށެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (ނ)
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2B ާޚްއަޞ ެއަލަވްންސަތއް  :3ާބުބ 

މި އެލަވަންސްތަކަކީ ވަކި ސްޕެޝަލައިޒްޑް ޚިދުމަތްތަކަކަށް ނުވަތަ ވަކި މަސައްކަތްތަކަކަށް 

 ކޮށްގެން ދެވޭ އެލަވަންސްތަކެވެ.ޞަޚާއް

14. 14BS1  

15B ަޚާއްޞ

 އެލަވަންސްތައް

  

ޔުނިފޯމު އެލަވަންސްއަކީ ވަޒީފާއަދާކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ޔުނިފޯމެއް ލާންޖެހޭ 

ޔުނިފޯމު ފެހުމަށާއި ޔުނިފޯމާއި އެކު  ،މުވައްޒަފުންނަށްސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 

 ބޭނުންކުރާ އެހެނިެހން ތަކެތި ހޯުދމަށް ދެވޭ އެލަވަންސްއެކެވެ.

15. 19BS101  

20Bުއެލަވަންސް ޔުނިފޯމ 

   (ހ) މި އެލަވަންސް ދެވޭނެ މިންވަރަކީ،

    ފިރިހެން މުވައްޒަފުން: .1

ޖުމްލަ 

އަހަރަކަށް 

 (ރުފިޔާ)

އަހަރަކު 

މުވައްޒަފަކަށް 

 ދެވޭ އަދަދު 

ރޭޓް 

 (ރުފިޔާ)

ރޭޓް 

ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ

 އަދަދު 

 ތަފްޞީލް 
އެލަވަންސް 

 ކޯޑް 
 

  

-/600 

 ރ
 ރ 150/- 4

ޔުނީފޯމް  1

 ފެހުމަށް 

ޔުނިފޯމު 

 ފެހުމަށް 
G201.1  

-/200 

 ރ
 ރ 100/- 2

ތޮފި  1 ،ޓައި 1

 ގަތުމަށް 
  G201.2 ތޮފި ، ޓައި

-/800 

 ރ
 ރ 400/- 2

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

 ގަތުން އިސްޓާކީން 

ބޫޓާއި 

 އިސްޓާކީން 
G201.6  
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   (ށ) ނީ ތިރީގައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ މަތިންނެވެ.މި އެލަވަންސް ދެވޭ

ޔުނީފޯމު އެލަވަންސްއަކީ ވަޒީފާއަދާކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ޔުނިފޯމެއް  .1

ފެހުމަށާއި އެއާއި އެކު ބޭނުންކުރާ އެހެނިހެން  ޔުނީޯފމުލާންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް 

 ތަކެތި ހޯދުމަށް ދެވޭ އެލަވަންްސއެކެވެ.

   

ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ.  އިދާރާއިންޔުނިފޯމު ފެހުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ފޮތި  .2

ނޑައަޅާފައިވާ ޔުނިފޯމުގެ އަދަދަށްވާ  ،މި ފަދައިން ހަމަނުޖައްސާނަމަ  މުވައްޒަފަށް ކަ

ވަރަށް ފޮތި ގަތުމަށް ފައިސާ ޔުނިފޯމު އެލަވަންސްގައި ހިމަނައިގެން ދޭންވާނެއެވެ. 

އެ ފޮއްޗެއް ބާޒާރުގައި ގަންނަން ހުރި އަގުގެ  ،ފޮތި ގަތުމަށް ފައިސާ ދޭންވާނީ 

 ރޭޓުންނެވެ.

ކޮންމެ ހަމަހަކުން ޔުނިފޯމް  ،އަހަރަކު ދެފަހަރުޔުނިފޯމު އެލަވަންސް ދޭނީ ކޮންމެ  .3

 ޔުނިފޯމެވެ. 4ޖުމްލަ  ،އައުކުރާ އުޞޫލުން

   (ނ) އް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.ވަންސް ދޭންނުޖެހޭނެ ހާަލތްތަލަމި އެ

ގެ ފަރާތުން ޔުނިފޯމް ފާާހދޭނަމަ ފެހުމުގެ އެލަަވންސެއް ނުދެވޭނެއެވެ. އަދި އިދާރާ .1

 އިދާރާއިންބުރުގާ)  ،ފައިވާން ،އިސްޓާކީން ،އެހެނިހެން ތަެކިތ (ބޫޓްޔުނީފޯމާއި ގުޅޭ 

 ހަމަޖައްސައިދީފައިވާނަމަ މި ތަކެއްޗަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެލަވަންސެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

   

ޔުނީފޯމް ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތްތަކެއް ޔުނީފޯމް ނާޅާ ގޮތަށް  .2

 އެލަވަންސްިދނުން ހުއްޓާލެވޭނެއެވެ.ނިންމައިފިނަމަ މި 

  

އިސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާގެ އެންމެ  ސިވިލް ސަރވިސް ،ކީ ވަގުތީ ހިންގުމުގެ އެލަވަންސަ

ވަގުީތ ގޮތުން މަގާމުގެ ޒިންމާތަކާއި  ،(ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް) މަގާމުގައި ހުންނަވާ މުވައްޒަފު

ނުވަތަ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްެގ މަގާމުގައި މުވައްޒަފެއް ނެްތ ވަކިވެގެން ހުންަނ މުއްދަތުގަިއ 

 ވާލުވާ މުވައްޒަފަށް ދެވޭ އެލަވަންސެކެވެ.ހައެ މަސައްކަތާއި ވަގުތީ ގޮތުން ހާލަތުގައި، 

16. 21BS102  

22B ެވަގުތީ ހިންގުމުގ

 އެލަވަންސް

ދުވަސްތައް މިއެލަވަންސް ގެ މިންވަރަކީ ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަ ދުވަހަކަްށ (ބަންދު 

 އެވެ.ރުފިޔާ 40/-ހިމަނައިގެން) 

   (ހ)

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާގެ އެންމެ އިސް މި އެލަވަންސް ދެވޭނީ  .1

މަސްދުވަސް  1މަދުވެގެން މަގާމުގައި ހުންނަވާ މުވައްޒަފު (ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް)، 

މަސް ދުވަަހށްވުރެ ިއތުރަށް ޗުއްޓީނެގުްނ ނުވަތަ ރާްއޖޭން ބޭރަށް ދިއުުމން  1ނުވަތަ 

ނުވަތަ  ،ހަމަޔަށް އެނބުރި އައުމާއި އްސަ މަސައްކަތަކަށް ވީއްލުމުންޚާނުވަތަ ވަކި 

ދަތުގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވުމުގެ ސަބަބުން އައު ވެރިޔަކު ހަމަޖެހެންދެން އެހިނގާ މުއް

ވާލުވެފައިވާ ހަމުވަްއޒަފާ  އެހެން މުވައްޒަފަކާ އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޒިންމާ (އެ

   (ށ)
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ވާލުކުރުމާ ހަނުން ރަސްމީކޮށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަމަސްއޫލިއްޔަތުގެ އިތުރުން) 

 ގުޅިގެންނެވެ.

 އާ ހިންގުމުގެ ޒިންމާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާމިގޮތުން ވަގުތީ ޮގތުން  .2

 ވާލުވެ ހުންނަ ފުރަތަމަ މަުހން ފެށިގެން މި އެލަވަންސް ދޭންވާެނއެވެ.ހަ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާގެ އެންމެ އިސް މަގާމުގައި ހުންނަވާ މުވައްޒަފު 

މަސްދުވަހަށްވުރެ ކުރު  1ވަުގތީޮގތުން މަސައްކަތާ ދުރަށްަދނީ (ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް)، 

 ކަމުގައިވާނަމަ މި އެލަވަންސް ނުދެވޭނެއެވެ.މުއްދަތެއް 

   (ނ)

  

ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އެލަވަންސްއަކީ ދަންފަޅި އުޞޫލުން މަސައްކަތު ގަޑި ހަމަޖެހިފައިވާ 

އެޑިއުޓީއެއް ހަމަޖެހިފައިވާ  ވައްޒަފުންނަށްމުސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 

ހަފްތާއަށް ނުވަަތ ދެދުވަހުން އެއްދުވަހު  ހުރިހާ ދަންފަޅި ހަދައި އެއްހަްފތާއިން އަނެއް

 ދައުރުވާގޮތަށް މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އެލަވަންސްެއކެވެ.

  23BS103 .17 (ހ)

24B ީޝިފްޓް ޑިއުޓ

 އެލަވަންސް

އެލަވަންސް ދެވެނީ ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އުޞޫލުން މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަކީ  މި

އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އިތުރު މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތުނެތި އަދި އިޖްތިމާޢީ 

ޝިފްޓް ޑިއުީޓ  ،ރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހަނިވެފައިވާ ބަޔަކަްށވާތީހަ

 ކުރުވުމަށެވެ. ން ޖެހޭ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ޝައުގުެވރިއުޞޫލުން މަސައްކަތް ކުރަ

   (ށ)

ނޑައެޅިފައި އޮންނަ  މި އެލަވަންސް ދެވޭނީ ޑިއުޓީއަށް ނިކުންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކު ނިކުމެ ކަ

 މަސައްކަތް ކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށެވެ. ،ހުރިހާ ގަޑިތަކެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމުން

   (ނ)

ނޑައަޅާނީ ތިރީގައިވާ ތާވަލްގައި ހިމެނޭ ޑިއުޓީ ގަޑިތަކަށް ފެތޭ ދަދު އައެލަވަންސްދޭ  ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ އެލަވަންސްގެ ރޭޓުން ގަޑިއަކަށް ޖެހޭމިންވަރެވެ. ،ގޮތަށް  އެގަޑިތަކަށް ކަ

   (ރ)

އެލަވަންސް ދޭ ޢަދަދު               

(މަސައްކަތް ނުކުންނަ ކޮންމެ 

 ދުވަހަކު ފުލް ޑިއުޓީ އަދާކުރުމަށް)

 ތަފްޞީލް 
އެލަވަން 

 ސް ކޯޑް 

 

  

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

ނޑު  ރ ގެ ރޭޓުން  45/-   204.2 އަށް 6.00ން ހެނދުނު  12.00ރޭގަ

  

ޝިފްްޓ ން މަސައްކަތު ގަޑި ހަމަޖެހިފައިވާ މި އެލަވަންސް ދެވޭނީ ދަންފަޅި އުޞޫލު

  .ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުން ،މުވައްޒަފުންނަށެވެ. މިސާލު: ވޮޗަރުންޑިއުޓީ އަދާ ކުރަންޖެހޭ 

   )ބ(

ހަމައެކަނި  ،ވިދިވިދިގެން ދެ ހަފްތާއަކު ން މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފެއްދަންފަޅި އުޞޫލު

ނޑައެޅޭ އެއް ދަންފަޅިއަށް ނިކުންނަނަމަ މި އެލަވަންސް ނުދެޭވނެއެވެ.   ކަ

ހަމައެކަނި  ،މުޅި މަސްދުވަހު ަމސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފެއް،ން ލުޞޫމިސާލު: ދަންފަޅި އު

   (ޅ)
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ޝިފްަޓށް  3ހެނދުނު ަދންފަޅިއަށް ނިުކންަނނަމަ މި އެލަވަންސް ނުދެވޭނެެއވެ. ނުވަތަ 

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

 ތިރީގައިވާ މިސާލާ އެއްގޮތަށެވެ. ހިސާބު ހަދާނީދިނުމަށް އެލަވަންސް މި 

ނޑު 1މިސާލު  އަށް ޑިއުޓީ އަދާކުރާ މީހަކަށް  5:00އިން ހެނދުނު  10:00: ރޭގަ

 ބަލާނަމަ ހައްދަވާނީ ތިރީގައި މިަދންނަވާ ގޮތަށެވެ.

ނޑު  •  ގަޑިއިރު  2ހޭދަވީ  –އަށް  12:00ން  10:00ރޭގަ

ނޑު  •   ގަޑިއިރު 5ހޭދަވީ  -އަށް   5:00ން ހެނދުނު  12:00ރޭގަ

5 X 6/45 + 2 X 8/25  

37.50 + 6.25  

 ރުފިޔާ (އެ ދުވަހުގެ ޑިއުޓީއަށް) 43.75

   (ކ)

  

އިްނ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ އެކަމަޑޭޝަން އެލަވަންސަކީ، ސިވިލް ސަރވިސް

 ،މުވައްޒަފެއްގެ ދިރިއުޅުން ބިނާވެފައިވާ ަރްށނޫން ރަށަކަށް (މާލެ ،ހަމަޖައްސައިގެން

އެއްފަސްކޮށްފައިވާ ރަށްތައް ފިޔަވައި)  ،ހުޅުމާލެ ،ތިލަފުށި ،ހުޅުލެ ،ވިލިގިނލި

އެ ފޮނުވޭ ނުވަތަ  ،ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް ފޮނުވޭ ނުަވތަ ބަދަލުކުރެވޭ މުވައްޒަފުންަނށް

އަމިއްލަގޮތުން ހަމަޖައްސަން  އިންތިޒާމް އެ މުވައްޒަފުމުގެ ހުރުރަށެއްގައި  ބަދަލުކުރެވޭ

 ޖެހޭނަމަ، އެ ފޮނުވޭ ނުވަތަ ބަަދލުކުރެވޭ މުއްދަތަށް ދެވޭ އެލަވަްނސެކެވެ.  

  25BS104 .18 (ހ)

26B ްއެކަމަޑޭޝަނ

 އެލަވަންސް

ރަސްމީ ބޭނުމެއްގައި މުވައްޒަފަކު ބަދަލު ކުރެވޭ އިދާރާއަކީ އެްއފަސްކޮށްފައިވާ ރަށަކަްށ 

މަސައްކަތަށް އައިސް ގޮސްވުމަށް ގިނަ ގަޑިތަކެއް އެއްގަމު މަގުން ނުވަަތ  ،ވެފައި

ނޑު ދަތުރުެގ  ފެރީގައި ހޭދަކުރަންޖެހޭ ނުަވަތ އެއްގަމު ދަތުރުގެ ނިޒާމެއް ނުވަތަ ކަ

ފުރިހަމަ ނިޒާމެއް ހަމަޖެހިފަިއވާ ރަށްތަކުގައި މަސައްކަތަްށ ދަތިތަކެއް ދިމާވެ އެ 

ހެން އެހިސާބެއްގައި ދިރިއުޅުން ހަމަޖައްސަން ޖެހިއްޖެނަމަ މި ކޮންމެ މުވައްޒަފެއް

 އެލަވަންސް ދެވޭނެއެވެ.

   (ށ)

މި އެލަވަންސް ދެނީ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް ފޮނުވޭ ނުވަތަ ބަދަލުކުރެވޭ މުއްދަތުގައި 

ހަމަޖެއްސުމުގައި މާލީ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ހުރުމުގެ އިންތިޒާމު އެ މީހަކު އަމިއްލައަށް 

ލެއްގައި އެއީ އެކަމަށް ހާ ނަމަވެސް އެއްވެސް  މުގެ ގޮތުންނެވެ.އެހީތެރިކަމެއް ދިނު

 ހިނގާނެ ޖުމްލަ ޚަރަދު އެކީ އެއްކޮށް ދިނުމަށް ދެވޭ އިނާޔަތެއް ޫނނެވެ.

   (ނ)

އެވެ. (އަހަރު ތެރޭގައި ) ރުފިޔާ(ފަނަރަ ސަތޭކަ  1500/-މިއެލަވަންސްދޭނީ މަހަކަށް 

މުވައްޒަފަށް ހައްގުވާ ސަލާމާއި ޗުއްޓީގައި ހުންނަ މުއްަދުތގައި މި އެލަވަންސް 

   (ރ)
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 ދެވޭނެއެވެ.)

   (ބ) އެވެ.ނުދެވޭނެއަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި މި އެލަވަންސް 

ވަޒީފާއަށް ކުރެވޭ އިޢުލާނަށް އިޖާބަދީ އަމިއްލައަށް ދާ މުަވއްޒަފުން. (ސިވިލް  .1

ބޭނުންވެގެން ވަކި ރަށެއްގެ ނުވަތަ ރަށްތަކެއްގެ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން  ސަރވިސް

ވަޒީފާއަށް ނުވަތަ ވަޒީފާތަަކކަށް މުވައްޒަފުން ބޭުނންެވގެން ހުޅުވާލެވޭ 

ފުރުޞަތުތަކަށް އިާޖބަދީ އެރަށްަރށުގެ ވަޒީފާތަކަށް ފޮނުވޭ މުވައްަޒފުން މި މާއްދާއަކު 

 ނުހިމެނޭނެއެވެ.)

   

ފޮނުވައިގެން ނުވަތަ ބަދަލުކޮށްގެން ދާ  ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން ސިވިލް ސަރވިސް  .2

 ދިއުމެއްގައި ވެސް އެ ރަށަކީ އެމީހާ ދިރިއުޅެމުންދާ ރަށެއް ކަމުގައިވުން.

ފޮނުވޭ ނުވަަތ ބަދަލުކުރެވޭ ރަށަކީ މުވައްޒަފު ދިރި އުޅޭނެ އަމިއްލަތަނެްއ  .3

ފިރިއެއްގެ ނުވަތަ މައިން ބަފައިންގެ ގެދޮރު އެ ހަމަޖެހިފައި ނުވާ އަދި އަންބެއް / 

ކަމުގައިވެފައި އެ  މުވައްޒަފު ދިރިއުޅެވޭނެ ގޮތަށް ހެދިފައިވާ ތަނެްއ ހުރި ރަށެއް 

 ނުޖެހުން. ކުލީގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރަން މުވައްޒަފު

 ،ބިނާވެފައިވާ ރަށާފޮނުވޭ ނުވަތަ ބަދަލުކުރެވޭ ރަށަކީ މުވައްޒަފުގެ ދިރިއުޅުން  .4

ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ އަނބި / ފިރި މީހާ ނުވަަތ މައިން ބަފައިންގެ ގެދޮރުން 

ނޑެއްގައި ނުވަތަ  ،މުވައްޒަފު ދިރިއުޅެވޭނެ އިންތިޒާމް ހުރި ރަށަކާ އެއް ފަސްގަ

ނޑުން ގުޅިފައި އޮތް ރަށަކަށް ވުން (މި   2ލަތުގައިވެސް ަދތުރުގެ ދިގުމިން ހާފަސްގަ

 ށް ވުރެ ދުރު ނަމަ ދަތުރު އެލަވަންސް ދެވޭނެއެވެ.)ކިލޯމީޓަރަ

ފޮނުވޭ ނުވަތަ ބަދަލުކުރެވޭ މުއްދަތުގައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ ހުރުމުގެ (އެކޮމަޑޭޝަން)  .5

ފަރާތުްނ ހަމަޖައްސައިގެން  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެއިންތިޒާމު 

 ފޮނުވާ މުވައްޒަފުން.

މިފަސް ރަށުގައި  ،ތިލަުފށި) ،ހުޅުލެ ،ހުޅުމާލެ ،ވިލިިގނލި ،މާލޭގެ ސަރަހައްދު (މާލެ .6

 ވަޒީފާއަދާކުރުން. 

ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި އެ  މުވައްޒަފުގެ އަނބި/ފިރިމީހާއަްށ ސިވިލް ސަރވިސް .7

އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ބާވަތުން (މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ފޮނުވާ ރަށާއި  ފަރާތްތައް

ޑޭޝަން ފިރިމީހާއާއެކު އުޅެވޭނެފަދަ އެކޮމޮއެއް ރަށެއްގައި) އަނބި/

 ހަމަޖައްސާދީފައިވާ މުވައްޒަފުން.
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ނުވަތަ  ،ގުޅުން ހުރި ދާއިރާއެއްގައި މި އެލަވަންސްއަކީ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ

ނުވަތަ ޤައުމީ ފެންވަރުގަިއ މާލީ ބޮޑެިތ މަސްލަހަތުތަްއ  ،ރެގިއުލޭޓުކުރަންޖެހޭ އިދާރާއެއްގައި

އެހެން ފަރާތްތަކާ  ،އެއްގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިންއިދާރާހިމާޔަތް ކުރާ 

ކަތުގައި އާދަވެގެން އަދި ރަސްމީ ގަޑީގެ އިތުރުން އޮފީހުގެ މަސައް ،ދުރުހެލިކޮށް ތިެބންޖެހޭ

ކޯލް ގައި ތިބޭ)، -ލަތަކަށް އަބަދުމެ ތައްޔާރަށްތިބޭ (އޮން ހާގިނަވަގުތު ހޭދަކުރަންޖެހޭ އަދި އެފަދަ 

 ،މީހަކު ވަޒީފާގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ މަޢުލޫމާތަކީ ނުވަތަ އެ ވަޒީފާއިން އެނގޭ އެނގުންތަކަކީއަދި އެ

އަދި މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ގޮތުގައި  ،ބަޔަކު އުޅޭ ނާޖާއިޒު ބޭނުމުގައި ލިބިގަތުމަްށ ޝައުޤުވެރިވާ

ދުޅަހެޔޮކަމަށް  ހީއްސިމު އްއާ ،އޭގެ ބޭނުން ހިފައިގެން ޤައުީމ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށާއި

އުނިކަމެއް ދީފާނެ ނުވަަތ ސަރުކާރަށް ނުވަތަ ރައްޔިތުންނަްށ މާލީ ނުވަތަ އެޫނން ބޮުޑ 

ކުރުމުގެ ންލޫމާތެއް ނުވަތަ އެނގުްނތަެކއް ނުހަމަގޮތުގައި ބޭނު އުގެއްލުމަކަށް މަގުފަހި ކޮށްފާނެ މަ

ަލތްަތކުގައި ނުވަތަ މަސްއޫލިޔަތުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ހާފުރުޞަތު އޮންނަ 

ޔަތު ފުށުއަރާ އަދި ނަޒާހަްތތެރިކަން ގެއްލިދާނެފަދަ އެެހން އްމުވައްޒަފުންނަށް އެފަދަ މަސްޫއލި

 ނުކުރުމަށް އެއްބަސް ކުރުވައި އިޤްރާރުކޮށް ދޭ އެލަވަންސެކެވެ.ވަޒީފާއެއް އަދާ 

19. 27BS105  

28B ީސްޕެޝަލް ޑިއުޓ

 އެލަވަންސް

ލަތްތަކާއި އުޞޫލުތަކަށް ފެޭތ ސިވިލް ސަރވިސް ހާވަންސް އަންނަނިވި ލަމި އެ

 ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭނެއެވެ.

   )ހ(

ވަޒީފާއާއި ގުޅިގެން ހާމަވާ މަޢުލޫމާތުގެ ސަބަބުްނނާއި ނިންމާ މުވައްޒަފަކު އަދާކުރާ  .1

ތުންެގ ޙައްޤަކަށް އަރައިގަނެވޭފަދަ މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ން ރައްޔިނިންމުންތަކު

ނިންުމންތައް ިނންމާ ފަރާތްތަކަްށ ދެވަނަ ވަީޒފާއެއް އަދާކުރުން  ،ފަރާތްތަކާއި

 ފައިވާ މުވައްޒަފުން.މަނާކުރެވި

   

އިދާރާގެ މަސައްކަތަށް  ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ މުވައްޒަފުން، 1މި މާއްދާގެ  .2

ބުރުނާރާ އަދި ރަސްމީގަޑީގެ ބޭރުން މުވައްޒަފަށް ިލބިފައިާވ ޚާއްޞަ ހުނަރެއް 

ބޭނުންކުރުމުގެ ގޮުތން މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާއާއި އެއްވެސް ގޮތަކުން ގުޅުންނެތް އަިދ 

ހޭ ނުވަަތ ހުއްދަ ޭދންޖެހޭަފދަ ފަރާތްތަކަކާއި އެ އިދާރާއިން މޮނިޓަރކޮށް ބަަލންޖެ

ގުޅުންނެތް އުފެއްދުންތަކެއް އުފެއްދުން ނުވަތަ މަސައްަކތެއްކުރުން މިފަދަ 

 މުވައްޒަފުންނަށް މަނައެއްނޫނެވެ. 

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

   )ނ( ދެވޭނީ،މި އެލަވަންސް 

ދިނުމަށް ބޭނުންާވ ފައިސާ އަހަރީ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން މި  އެލަވަންސް .1

އެލަވަންސް ދޭންޖެހޭ މުވައްޒަުފންގެ މަސައްކަތް އެނަލައިސްކޮްށ ހިއުމަން ރިސޯސް 

އެލަވަންސް ދިނުމަށް ނިންމާ  ންއެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީމެނޭޖްމަންޓް 

   



| )2014ްޕރުީލ އެ  1 –(ުފަރަތަމ އްިޞާލުޙ  –ަތްއ | ސިވިްލ ަސރވްިސ ޮކިމަޝުނެގ ިއާދާރެގ ުމަވްއަޒުފްނަންށ ޭދ ެއަލަވްނސް   
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 ފާސްކުރުމަށްފަހުއެވެ.

އްސަ އިޤްރާރެއްގެ ދަށުން މި އެލަވަންސް ދެވޭ ޚާމުއައްސަސާއާއި މުވައްޒަފާ ކުރެވޭ  .2

 މުއްދަތުގައި އެ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތާއި ފުށުއަރާ ނުވަތަ އިސްވެދިޔަ ބައިގައި މި 

އިވެރި ނުވުމަށް ދޭންޖެހޭ ސަބަުބތަުކގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ކަމެއްގައި ބަ ސްންއެލަވަ

 ކުރުމުންނެވެ. ސޮއިއެއްބަސްވެ 

ޔަތު ފުށުއަރާ ކަމެއްގައި ނުވަތަ އްލިއޫމި އެލަވަންސް ހަމަޖެހުމަށްފަހު މުވައްޒަފުގެ މަސް

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއްގަިއ ޙަރަކާތްތެރިވާ ކަމުގެ 

ދިރާސާކޮށް މުވައްޒަފާމެދު ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ އެކަން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަށް މަޢުލޫމާތު 

 އަޅަންވާނެއެވެ. އަދި އެލަވަންސް ދިނުން ހުއްާޓލަންވާނެއެވެ.  އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު 

   )ރ(

ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުންނަ ދުވަސްތަކަށް  އިޙާޟިރުނުވާ ދުވަސްތަކަށާ މުވައްޒަފު އޮފީހަށް

 މި އެލަވަންސެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

   (ބ)

  

ގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެމީހެއްގެ ކޮމިޝަންގެ އިދާރާ އެލަވަންސްއަކީ ސިވިލް ސަރވިސްފޯނު 

 ފަރާތްތަކާއި އެމީހަކު ފޯުނން  ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް އުފުލުމުގައި ޢާންމުކޮްށ އެކި

މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ މުކޮށް އެފަދަ މުވައްޒަފަށް ގުޅަންޖެހޭ އްއާޖެހޭ ނުވަތަ އޮފީހުން ގުޅަން

 އެލަވަންސެކެވެ.

20. 29BS106  

30Bްފޯނު އެލަވަންސ 

   (ހ) މި އެލަވަންސް ދެވޭނެ މިންވަރުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

 އެލަވަންސް ދޭ ޢަދަދު

 (މަހަކު)
 އެލަވަންސް ކޯޑް  ތަފްޞީލް 

   

 S106.1 ވެރިން ސެކްޝަންތަކުގެ އިސް  ރ 500/-

 ރ 350/-

ވާލުކުރާ ހަވަގުތީ ގޮތުން ސެކްޝަން ހިންގުން 

 މުވައްޒަފުންނަށް 

G106.2 

 ނުލިއްޔަތުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މަސަްއކަތުގެ ބާވަތުން ފޯ އޫމުވައްޒަފުންގެ މަސް

ފޯނު ނުވަތަ ފޯނު ޚަރަދު  ،ބޭނުންވާ ވަޞީލަެތއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނަމަ ށްމަސައްކަތަ

އެއްގޮތްވާ އުޞޫލުން ދެވިދާނެ އެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ދާ އިވާގަމާލިއްޔަތުގެ 

މިގޮތުން ދެވޭނެ ޚަރަދުގެ މިންވަރު ނިންމާީނ  މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސެއް ނޫނެވެ.

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން 

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެވެ.

   (ށ)

 
   



| )2014ްޕރުީލ އެ  1 –(ުފަރަތަމ އްިޞާލުޙ  –ަތްއ | ސިވިްލ ަސރވްިސ ޮކިމަޝުނެގ ިއާދާރެގ ުމަވްއަޒުފްނަންށ ޭދ ެއަލަވްނސް   
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މަސައްކަތުގަިއ މުވައްޒަފަށް މާލީ  އެ ،އެލަވަންސްއަކީ މަސައްކަތުގެ ބާވަުތންރިސްކް  .1

ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ފަދަ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ 

 އެލަވަންސްއެކެވެ.

  31BS107 .21 (ހ)

32B ްރިސްކް އެލަވަންސ 

 މިފަދަ ރިސްކަކަށް އެލަވަންސް ދޭނީ މަސައްކަތަށް ނުކުންނަ ދުވަހަކު މަސައްކަތުގައި  .2

 ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ކޮންމެ ދުވަހަކަެށވެ.

ރިސްކް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް 

 ލަތްތަކަކީ،ހާއެލަވަންސް ދެވޭނެ 

   (ށ)

އަދަދެްއގެ ނަގުދު ފައިސާ އަށްވުރެ ގިނަ  -/10,000މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާގެ ގޮތުން  .1

ބަލަހައްޓަން ޖެހޭ މުވައްޒަފުން އެ ފައިސާ  ގެންގުޅެްނ ނުވަތައަތުގައި ބަހައްޓައިގެން 

 ގެންގުޅޭ ނުވަތަ ބަލަހައްަޓންޖެހޭ މުއްދަތަށް.

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

 .އެ ދުވަސްތަކަށް މުވައްޒަފުންނަށްމައްޗަށް ބަލައިގަންނަ ނުވަތަ ދޫުކރާ 

   

ނޑައެޅިފައިވާ ޙާލަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ  ވަންސްލައެ މި ދެވޭނީ މި މުވަްއޒަފުން ކަ

 (ފަންސަވީސް ރުފިޔާ) އެވެ. 25/-ދުވަހަކަށް 

   (ނ)

ބޭންކަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށް ފައިސާ ނަގަންދާ  ،ތިޖޫރި ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފުްނނަށާއި

 މުވައްޒަފުންނަށް މި އެލަވަންސެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

   (ރ)

  

ހެދުން އެލަވަންސަކީ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ބާވަތުން (ޔުނީފޯމް ފިޔަވައި) ކޯޓް ފަޓްލޫން / 

 މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އެލަވަންސެކެވެ.އްސަ ހެދުން ބޭނުންކުރަންެޖހޭ ޚާދިގުހެދުން ނުވަތަ މިފަދަ 

22. 33BS108  

34B ްހެދުން އެލަވަންސ 

އަށް ވުރެ ބޮޑުނުާވ ) ރުިފޔާ(ފަނަރަސަތޭކަ  1500/-މި އެލަވަންސް ދެވޭނީ ައހަރަކު 

 ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.

   (ހ)

 މި އެލަވަންސް ދެވޭނީ؛ 

  ކޯޓްތަކުގައި ވަކާލާތުކުރާ މުވައްޒަފުން. .1

ސެމިނަރތަކަށް އާންމުކޮށް ވަޑައިގަންނަވަން  ،އޮންނަ ފެއަރރާއްޖޭން ބޭރުގައި  .2

  ޖެހޭ މުވައްޒަފުން.

އާއްމުކޮށް ޕްރޮޓޮކޯލް މޫވްމަންޓްސްގައި އުޅުއްވާ ބޭފުޅުންނާއި އާއްމުކޮށް ސްޓޭޓް  .3

 ކުގައި ބައިވެރިވާ މުވައްޒަފުން.ވިޒިޓްތަ

ހެދުމެއް އޮފީހުގެ ކުރާ މަސައްކަތުގެ ބާވަތުްނ، ރަސްމީގަޑީގައި ޚާއްޞަ  .4

 ބޭނުންކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުން.

   (ށ)
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3B ެވްލެފައރ ެއަލަވްންސަތއް 4ާބުބ : 

ވެލްފެއަރ އެލެވަންސްތަކަކީ، މުވައްޒަފުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކަށް، އެ 

 މުވައްޒަފެއް ދިރިއުޅެންޖެހޭ ޙާލަތާއި ގުޅުވައިގެން، ޙާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން ދެވޭ 

އެލަވަންސްތަކެވެ. މިގޮތުން ދެވޭ މި އެލެވަންސްތަކަކީ، ކޮންމެހެން އެކަމަކަށް މުވައްޒަފު 

 ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ހަމަޖެހޭ ގޮތަށް ދެވޭ އެއްޗެއް ނޫނެވެ.

24. 35BW1  

36Bވެލްފެއަރ 

 އެލަވަންސް

ރަށެއްގައި  އެހެންރަށްނޫން  ގުޅިގެން ދިރިއުޅޭ ކޮއްތު އެލަވަންސަކީ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތާ

މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދާ  ،ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް އޮފީހުގެ ފަރާތުން ފޮނުވާ މުވައްޒަފުްނނަށާއި

ރޕޯޓުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަން ގޮސް މްކުރެވިފައިވާ ސީޕޯޓުތަކާއި އެއައެކަހެރިކޮށް ގާއި

 ދެވޭ އެލަވަންސްއެކެވެ. އައިސްވާންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް ކެއުމުގެ ޚަރަދުތައް ފުއްދުމަށް

25. 37BW101  

38Bްކޮއްތު އެލަވަންސ 

   (ހ) މި އެލަވަންސް ދޭނެ މިންވަރު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

-މަސައްކަތު ނުކުންނަ ދުވަހަކަށް 

 ރުފިޔާ  60/

މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދާ އެކަހެރިކޮށް  .1

ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ސީޕޯޓުތަކާއި 

އަދާކުރަން ގޮސް އެއާރޕޯޓުތަކުގައި ވަޒީފާ 

 އައިސްވާންޖެހޭ މުވައްޒަފުން.

   

ފޮނުވާފައި ހުންނަ މުއްދަަތށް 

ރުފިޔާގެ ރޭޓޫން  60/-ދުވާލަކަށް 

 ރުފިޔާ  1800/-މަހަކަށް 

 ދިރިއުޅުން ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށް ފިޔަވައި އެހެން .2

ރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް ފޮނުވާ 

 މުވައްޒަފުން.

   (ށ) ޙާލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި،މި އެލަވަންސް ދެވޭނެ 

މި އެލަވަންސް ދެވޭނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދާ އެކަހެރިކޮށް ގާއިމްކުރެވިފައިވާ  .1

ސީޕޯޓުތަކާއި އެއާރޕޯޓުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަން ގޮސް އައިސްވާންޖެހޭ 

 މުވައްޒަފުންނަށް އެމީހަކު  މަސައްކަތު ނުކުންނަ ދުވަހަކަށެވެ. 

   

ރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް (ކުރު  ބިނާވެފައި އޮންނަ ރަށްނޫން އެހެންދިރިއުޅުން  .2

ުމއްދަތަކަށް) ފޮނުާވނަމަ އެވެ. (މިސާލު: ވަޒީފާ  މުއްދަތަކަށް ނުވަތަ ދިގު 

، އަދާކުރުމަށްޓަކައި ރަށެއްގެ ސްކޫލަށް ފޮނުވާ ނުަވތަ ބަދަލުޮކށް ަހމަޖައްސާ ޓީޗަރުން

 ސިއްޚީ ހިދުމަތްތެރިން)

ތިޔާރުގައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ ރަށުން ބޭރު ވަޒީފާއަކަްށ ޚްއަމިއްލަ އި ،އަމިއްލައަށް އެދިގެން

ކުރިމަތިލާ މުވައްޒަފުންނަްށ ިމ އެލަވަންސް ނުދެވޭނެއެވެ. އަދި މުވައްޒަފު އަހަރީ 

 ޗުއްޓީގައި ހުންނަ މުއްދަތުގައިެވސް މި އެލަވަންސެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

   (ނ)
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ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަކީ، މުސްތަިޤއްލު މުއައްސަސާއަކަށްވެފައި،  ،މި އެލަވަންސަކީ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

އެންމެހާ އިދާރާތަކުގެ ހިންގުްނ ކޯޑިނޭޓްކޮށް ބަލަހައްޓާ ނަޫމނާ މުވައްޒަފުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި 

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންތަކަކަށްވާތީ އާއި، ގިނަވަގުުތ މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރަންޖެހޭ 

އަދި ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި އެހެން މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ވާތީ، 

ދާކުރުމަށް އިތުރު އިނާޔަތެއް ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަ ވަޒީފާއަދާކުރަންޖެހޭ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

 ދިނުމުގެ ގޮތުން ދެވޭ އެލަވަންްސއެކެވެ.

26. 43BW102  

 ލިވިންގ އެލެވަންސް

   (ހ) ވަންސް ދެވޭނެ މިންވަރު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.ލަމި އެ

ވަންސްގެ ލަލިވިންގ އެ

 މިންވަރު

    މަގާމު ހިމެނޭ ގިންތި  ރޭންކް

15,000 ZV7 

 ސީނިޔަރ ސަރވިސް 

   

5,000 EX5    

4,000 EX2 

 މެނޭޖީރިއަލް ސަރވިސް 

   

4,000 EX1    

4,000 MS4    

4,000 MS3    

3,000 MS2 

 ސަޕޯޓް އޮފިސަރސް 

   

3,000 MS1    

3,000 GS4    

3,000 GS3    

2,000 SS2 

 ސަޕޯޓް ސަރވިސް 

   

2,000 SS1    

    

   (ށ) ތުގައިވެސް ދެވޭނެއެވެ.ޗުއްޓީގައި ހުންނަ މުއްދަމި އެލެވަންސް މުވައްޒަފު ސަލާމާއި 
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