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  1ބާބ  

 ތަޢާރަފް 

 ،ގެ މ ވައްޒަފ ންނަށް ދެމ ންގެންދާ އެލަވަންސްތައްކޮމިޝަނ ގެ އިދާރާ ސިވިލް ސަރވިސްއީ މި
ގައި ބަޔާންވެފައިވާ ގޮތ ެގ  (ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނ )ިދވެހި  2007/5ޤާނޫނ  ނަްނބަރ  

ނޑައަޅާފައިވާ އ ޞޫލ ތަކެއްގެ މަތީން ިދނ މަށްޓަަކއި ވަަނ  22އެ ޤާނޫނ ގެ  ،މަތީން ކަ
 7ންމ ކ ރ މަށް އާލޫމާތ  އ މަތަކ ގެ ެއލަވަންސް ނަށް ދެވޭގައިވާ ގޮތ ގެމަތީން މ ވަްއޒަފ ންމާއްދާ
"ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ގެ އިދާރާގެ މ ވައްޒަފ ންނަށް ޭދ ގައި އާންމ ކޮށްފައިާވ  2014 މޭ

އެލަވަންސްތައް )ދެވަނަ ިއޞްލާޙ (" ގައި ބަޔާންކ ރެވިފައިވާ ބައެއް އެލަވަންސްތަްއ 
 2015 އޭޕްރީލް 1ދެވޭގޮތްތަކަށް ފާއިތ ވި ދ ވަސްަތކ ގައި ގެނެވިފައިވާ ބަދަލ ތައް ހިމަނައި، 

  .އ ޞޫލެކެވެކ ލަވާލާފައިވާ އެއިން ފެށިގެން އަމަލ ކ ރ މަށް 

 ތަޢާރަފް  .1

 

 ،ގެ މ ވައްޒަފ ންގެ އ ޫޖރަ އެކ ލެވިގެންވަނީކޮމިޝަނ ގެ އިދާރާ ސިވިލް ސަރވިސް
ނޑައެޅިފައިވާ މ ސާރައާއި ހާލަތާއި ގ ޅިގެން ދެޭވ  ،ސަރވިސް އެލަވަންސާއި ،މަގާމަށް ކަ
ނޑައަޅާފައިވަ ވެސް މ ސާރަކޮންމެ މަގާމަކަށް އެކިއެކި އެލަވަންސްތަކ ގެ މައްޗަށެވެ.  ނީކަ

އެ މަގާމ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތ  އަދާކ ރ މަށް ބޭނ ންާވ ތަޢ ލީމާއި ހ ނަރ  އަދި މަސައްކަތ ގެ 
ނޑައަޅާފައިވާނީ އެ  ގައެވެ.ށް ބެލ މަށްަފހ މިންވަރަ ސަރވިސް އެލަވަންސް ކަ

ލަތްތަކާިއ ހާމ  ންއާ އަދިމ ވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާގައި ދޭންޖެހޭ ޚިދ މަތާ ގ ޅ ވައިގެންނެވެ. 
ލިއްޔަތ  އޫގެ ބައެއް ވަޒީފާތަކ ގެ މަސްކޮމިޝަނ ގެ އިދާރާ ތަފާތ ކޮށް ސިވިލް ސަރވިސް

 ،އެހެންގޮތަކަށް ކޮމިޝަނ ން ަކނޑަނާޅާ ހިނދެއްގައި ،ލަތްތަކ ގައިހާއަދާކ ރަންޖެހޭ 
 އެފަދަ ވަޒީފާއަދާކ ރާ މ ވައްޒަފ ންނަށް މ ސާރައާއި ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ އިތ ރ ން 

ވެ. އަދި މި ފަދަ އެލަަވްނސްތައް ދިނ މ ގައި އެ ނެއެތާގ ޅޭ އެލަވަންސްތައް ިލބިެދވޭލަހާ
ނޑ  ދަރަޖަތަކަކަށް ބަހާލެވިގެން އެދަރަޖައަކަށް  މަސައްކަތެއް ހ ށަހެޅޭ ހާލަތެއްގެ މިންގަ

 ފެތޭގޮތަށް ދެވޭ އެލަވަންސްތައްެވސް ހިމެނޭނެއެވެ.

 އެލަވަންސްތައް .2 )ހ(
 

ދެޭވ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ގެ އިދާރާގެ މ ވައްޒަފ ންނަށް މި ގޮތ ން 
ނޑ    ؛ބާވަތަކަށެވެ. އެއީ 3އެލަވަންސްތައް ބަހާލެވިފައިވަނީ މައިގަ

 (G100ންމ  އެލަވަންސްތައް )އެލަވަންސް ކޯޑް އާ. 1

 (S200އެލަވަންސްތައް )އެލަވަންސް ކޯޑް  ޞަ. ޚާއ2ް

 (W100. ވެލްފެއަރ އެލަވަންސްތައް )އެލަވަންސް ކޯޑް 3

 )ށ(
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ގައި ކޮންޓްރެކްޓް ކ ރެވިގެން ވަޒީފާއަދާކ ރާ ކޮމިޝަނ ގެ އިދާރާ ސިވިލް ސަރވިސް 
ނޑައެޅ މ ގައި އެ ކޮންޓްރެކްޓް ކ ރެވޭ  މ ވައްޒަފ ންނަށް ޖ މްލަ އިާނޔަތް ކަ

 ންސްތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.ގައިވާ އެލަވަމި ގަވާއިދ މަސައްކަތަކާއި ގ ޅޭގޮތ ން 

 (ނ)

ނޑ ތަކ ގައި ހިމެޭނ މަގާމ ގެ ވަކިވަކި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ގެ އިދާރާގެ  އޮނިގަ
ނޑެއްގައި ފާސްކޮށްފައިވާ  މ ވައްޒަފ ންނަށް މ ސާރައާއި އިނާޔަތް ހަމަޖައްސާނީ އެ އޮނިގަ

 އ ޞޫލ ންނެވެ. 

 (ރ)

ގައި ހިމެނިފައިވާ އެލަވަންސް ނ ވަތަ އިނާޔަތްތަކަކީ އަސާސީ މ ސާރަ އ ޞޫލ މި 
ލަތާއި ގ ޅިގެން ދެވޭ އެލަވަންސް ނ ވަަތ ހާއާއި ސަރވިސް އެލަވަންސް ފިޔަވައި 

 އިނާޔަތްތަކެވެ. 

 (ބ)

 

ންމ  އާލިއްޔަތ  އަދާކ ރ މ ގައި އޫމ ވައްޒަފ ގެ މަސައްކަތ ގެ މަސް ކީއެލަވަންސްތަކަ
ލަތްތަކާއި ޚިލާފަށް މަސައްކަތްކ ރަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެކަމ ގެ ބަދަލ ގައި ހާ

ލަތަށާއި ވަގ ތަށް އަދި މަސައްކަތ ެގ ހާ ދެވޭ މި އިނާޔަތްތައް ،ދެވޭ އިނާޔަތްތަކެއް ކަމ ން
 ގެ އިދާރާއިންސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ  އި،ބަލަ އ ލަށް އަންނަ ބަދަލ ތަަކށް ހަމާ

 އެވެ.މ ން ގެންދެވޭނެރިވިއ ކ ރަ ޔަތްތައްއިނާ

އެލަވަންސްތައް  .3 )ހ(
 މ ރާޖަޢާކ ރ ން

ކ ރެވޭ ރިވިއ ތަކަްށ ބިނާކޮށް އަްނނަނިިވ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތ ގެ މަތިން
 ފިޔަވަޅ ތައް ވަގ ތ ން އަޅަންވާނެއެވެ.

 )ށ(

ހ ށަހެޅެމ ންދިޔަ ނ ވަތަ އެކ ލެވޭ މަގާމ ގެ މަސްއޫލިޔަތ  އަދާކ ރ މ ގައި ކ ރިން 
 އެ ،އެހާލަަތށް ހ ށަހެޅ ން ނިމ މަކަށް އައިސްފައިވާނަމަ ،ހާލަތަކަށް ބަދަލ އައިސް

ދެވެމ ންދިޔަ އެލަވަންސް ދިނ ްނ  ހ ަށހެޅ ން ނިމ މަކަށް އައ މ ގެ ކ ރިން ލަތަށްހާ
 ހ އްޓާލ ން.  

1. 

ލިއްޔަތ  އަދާކ ރ މ ގައި ކ ރިން ހ ށަނޭޅޭ ނ ވަތަ އެކ ނ ލެވޭ އޫމަގާމ ގެ މަސް
އެ  ،ލަތްތަކެއް މަސައްކަތ ގެ ތެރެއަށް އިތ ރ ވެއްޖެނަމަހާ ލަތެއް ނ ވަތަ ހާ

ގައިވާ ފަދައިން ެއލަވަންސް ދޭން މި ގަވާއިދ  ލަތަކާ ގ ޅޭގޮތ ންހާއިތ ރ ވި 
 ފެށ ން.

2. 

މ އްދަތަކަށް ދެވޭ އެލަވަންސް އެ މ އްދަތެއް ލަތަކާއި ގ ޅިގެން ވަކި ހާވަކި 
 ހަމަވ މ ން ދިނ ން ހ އްާޓލ ން.

3. 

މި އ ޞޫލާ ޚިލާފަށް އެލަވަންސެއް ދީފި މީހަކާއި، ނަގައިފި މީހެއް އަދި 
 ން.ލ އޮޅ ވާލައިފި މީހެއް އެކަމ ގެ ފ ރިހަމަ ޒިންމާ އ ފ 

4. 
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އޭގެ ކ ރިން މަލ  ކ ރަން ފެށ މާއެކ ، އަ ށްއިޞްލާޙަން ފެށިގެން މި އި 2015 އެޕްރީލް  1
ވަންސް ދިނ މަށް ގެންގ ޅ ނ  ލަސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ގެ އިދާރާގެ މ ވައްޒަފ ންނަށް އެ

 މަލ  ކ ރ ން ހ ްއޓާލެވޭނެއެވެ. އ ޞޫލ ތަކަށް އަ

 ފެށ ން  ޢަމަލ ކ ރަން .4

 

ކޮމިޝަނ ގެ  ސިވިލް ސަރވިސް ،އިނާޔަތްތައް ފިޔަވައިއެލަވަްނސްތަކާއި ހިމެނޭ  ގައިއ ޞޫލ މި 
ޔަތ  އްވާލ ކޮށްފަިއވާ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިހަގެ މ ވައްޒަފ ންނަށް އެ މ ވައްޒަފ ންނާ އިދާރާ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ން  ދެވޭނީއަދާކ ރ މާއި ގ ޅ ވައިގެން އިތ ރ  އިނާޔަތެއް 
 ފާސްކޮށްގެންނެވެ.

އައ  އެލަވަންސެއް  .5
 ރަފްކ ރ ންއާތަ

 

 ،ވަޒީފާއަދާކ ރ މަށް ބޭނ ންވާ ވަސީލަތ ގެ ގޮތ ން ،އިނާޔަތ ގެ ތެރެއަކ  އ ޞޫލ ގައިވާމި 
ނ ވަތަ މަގާމ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތ  އަދާކ ރ މަށް ބޭނ ންވާ ޚަރަދެއްގެ ގޮތ ން 

ނޑައަޅާ ޚަރަދ ތަކެއް  މިފަަދ ނ ހިމެނެއެވެ. މ ވައްޒަފ ންނަށް ކ ރާ ނ ވަަތ ކ ރ މަށް ކަ
އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ދައ ލަތ ގެ މާލިއްޔަތ ގެ  ޚަރަދ ތަކަކީ މިނިސްޓްރީ

ނޑައަޅ އްވާފައިވާ ޚަރަދ ތަކެކެވެ.  ގަވާއިދ ގައި ކަ

އެލަވަންސް އަދި  .6 )ހ(
އިނާޔަތ ގެ ތެރޭގައި 
 ނ ހިމެނޭ ކަންތައްތައް 

ހިމެނޭ ވަކިވަކި މަގާމ ތަކ ެގ  ކޮމިޝަނ ގެ އިދާރާގައި ސިވިލް ސަރވިސް
ނޑ ތަކ ގައި  ގައި ނ ހިމެނޭނެއެވެ.އ ޞޫލ މި ތައް ތްއްޞަ އިނާޔަޚާހިމެނޭ  އޮނިގަ

 )ށ(

    

ނޑައަޅާފައިވާ އެލަވައ ޞޫލ މި  ސްތަކާއި އިނާޔަްތތަކަކީ މ ވައްޒަފެއްގެ ންގައި ކަ
ދައ ލަތ ެގ  ކަށް އިތ ރ  އިނާޔަތެއް ދިނ މަށްލަތްތަކަހާމަސައްކަތ ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވަކި 

ކެރިފޯރ ންތެރިކަން ހ ރި މިންވަަރކ ން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 ،ކަމ ން ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މަޝްވަރާއާއެކ  އެކ ލަވާލެވޭ އެލަވަންސްތަކެއް

އެ  ،ކޮމިަޝނަށް ފެނިއްެޖނަމަ ން ލަްތތަކ ގައި މި އެލަަވްނސްތަކަށް ބަދަލ ެގންނަހާމ  ންއާ
 ،ނަތީޖާތަކަށް ބަލައި ވަންސްތައް ރިވިއ  ކ ރ މަށްފަހ ލަކޮމިަޝނ ން އެ ބަދަލ  ގެންނާނީ 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ލަފާގެ މަތީން އަހަރަކ  އެއްފަހަރ އެވެ.

އެލަވަންސަކަށް  .7 )ހ(
 ބަދަލ ގެނައ ން 

ނިންމާ އެލަވަންސްއެއް ނ ވަތަ ރަފްކ ރަން އާލަތަކާ ގ ޅިގެން ނ ވަތަ އަލަށް ތަހާވަކި 
ލްކ ރަން ބޭނ ންވާ ނަީތާޖ ސިއެލަވަންސެއް ދެވެމ ން އަންަނ ގޮތ ގެ ސަބަބ ން ހާ

ލްނ ވާނެކަމަށް ފެނި ެއލަވަންސްއެއް ތަޢާރަފްކ ރަން ނ ވަތަ ބަދަލ ކ ރަްނ ސިހާ
ވަންސްއަކަށް ލަނ ވަތަ އެ އެއެފަދަ އެލަވަންސްއެއް  ،ކޮމިޝަނ ން ނިންމައިފިނަމަ

މިނިސްޓްީރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ލަފާގެ މަތީން ގެނެވ ނ  ބަދަލެއް 
 ކ ރެވޭނެއެވެ. ންމ އާރަފްކޮށް އާކޮމިޝަނ ން ތަ

 )ށ(
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  2ބާބ  

 މ  އެލަަވންސްތައްންޢާ

މ ކޮށް ގިނަ ންއާފަދަ  ދަތ ރ ަފތ ރ  ކީ، މ ވައްޒަފ ންގެ ޚިދ މަތަށާއި،މި އެލަވަންސްތަކަ
ބ ރައަކަށް ނ ވަތަ ކ ރަންޖެހޭ އަދާކ ރ މ ގައި ދިމާވާ  މ ވައްޒަފ ންތަކަކަށް އެ މ ވައްޒަފ ން ވަޒީފާ

 ބޮޑ  ޚަރަދަކަށް ލ އެއް ދިނ މ ގެ ގޮތ ން ދެވޭ އިނާޔަތްތަކެވެ. 

8. G1   
 މ ންޢާ

 އެލަވަންސްތައް

 

ލިބޭ ޚިދްަމތާ ގ ޅ ވައިގެން ދެޭވ  ންއެލަވަންސްއަކީ އެ މ ވައްޒަފެއް ގެ ކިބައިމި 
އެލަވަންސެކެވެ. މ ވައްޒަފ  މަސައްކަތްކ ރަން އެއްބަސްވާ ހ ރިހާ ދ ވަހަކ  މަސައްކަތަށް 

އެިކ  ،ހާޒިރ ވ މަށް ބާރ  އެޅ ން ެވސް މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ. މި އިނާޔަތަކީ
ގޮތ ްނ  ޕްރޮފެޝަންތަކަށާއި އެ ޕްރޮެފޝަނެއްގެ ނ ވަަތ ސްޕެޝަލައިޒޭޝަނެއްގެ

މަސައްކަތ ގެ ބ ރަދަނަށް އަންނަ ތަފާތަށް ރިޢާޔަތް ކ ރެވިގެން އެކި ގިންތިތަކަްށ 
 ދެވޭ އިނާޔަތެކެވެ. ތަފާތ ކޮށް

  G101 .9 )ހ(
ސަރވިސް 
 އެލަވަންސް

އެކި ގިންތިތަކަށް ތަާފތ ކޮށްދެވޭ އެަލވަންސެއް ކަމ ގައިވާތީ،  ،މި އެލަވަންސްއަކީ
 އެލަވަންސްގެ ތަފްޞީލ  އެ ގިންތިއެއްގެ މ ސާރައިގެ އޮނިގަނޑ ގައި ބަޔާންކ ރެވިފައި 

 ވާނެއެވެ.

  )ށ(

މި އެލަވަންސްއަކީ، މ ވައްޒަފަކ  މަސައްކަތްކ ރާ އިދާރާއަކ ން، ރަސްމީ މަސައްކަތ  
ނޑައަޅ އްވާފައިވާ ގަޑިއަކަށް މަސައްކަތަށް މ ވައްޒަފ  ހާޒިރ ވ މ ން، ގަޑީގެ ގޮތ ގައި  ކަ

ނޑައަޅައި، ދެވޭ  މަސައްކަތަށް ހާޒިރ ވާ ދ ވަސްތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށްގެން ކަ
 އެލަވަންސްއެކެވެ.

  )ނ(

މ ވައްޒަފ ގެ މަސައްކަތ  އަހަރ ގެ ތެރޭގަިއ ދޭން އެއްބަސްވެފައިާވ  ،އެލަވަންސްއަކީ މި
ގަވާއިދ ން ނެގޭ ވަކި  ،ކަމ ން އެ ޚިދ މަތް ފ ރިހަމަކ ރ މަށް ދެވޭ އިނާޔަތެއްޚިދ މަތް 

ދ މަތް ޚި، ޗ އްޓީއެއް ނ ވަތަ ރަސްމީ މަސައްކަތެއްގައި ބައިވެރިވ މ ގެ ސަބަބ ން ފިޔަވައި
ނ ނޑައެޅިފައި  މިނ ވަތަ ޚިދ މަތް ނ ދެވިދާ ދ ވަސްތަކަށް ޑ ން މެދ ކެ އެލަވަންސް ކަ

މ ސާރަދޭއިރ ، އ ނިކ ރެވޭނެ  ،އަދަދ  ސްތަކަށް ޖެހޭއެ ދ ވަ ،ނޯންނާެނތީ
އެލަވަންސްއެކެވެ. މ ވައްޒަފ ގެ މަސައްކަތ  އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ދޭން އެއްބަސްވާ ޚިދ މަތ ގެ 

އެ މަސައްކަތ  އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އެ މ ވައްޒަފަށް ޙައްޤ ވާ އަހަރީ  ،މ އްދަތަކީ
ޗ އްޓީއާއި ދ ރާލާ ރޭވިގެން ނަގަން ހަމަޖެހިފައިވާ އެހެނިހެން ޗ އްޓީތަކާއި މ ވައްޒަފަށް 
ލިބޭ ހަފްތާ ބަންދ  ނ ަވތަ ޑިއ ޓީ އޮފް ދ ވަސްތަކާއި މަސައްކަތަށް ނ ކ ންަނން ނ ޖެޭހ 

އި މ ވައްޒަފ  ޚިދ މަތް ދިނ މަށް އެއްބަސްވެވޭ ދ ވަސްތަކ ގެ ބަންދ  ދ ވަސްތައް ނ ލަ
އަދަދެވެ. މި އެއްބަސްވ މަކީ ވަޒީފާގައި ދެމި ހ ންަނ ހިނަދކ  އަހަރ ން އަހަރަްށ 

ކަން މ ވައްޒަފ ގެ މަސައްކަތ ގެ ފެންވަރ  ބަލާ  ދެމިގެންދާނެ އެއްބަސް ވ މެކެވެ. އަދި މި
 އެވެ.ފޯމްގައި ބަޔާންކ ރެވިފައި ވާން ވާނެ

   )ރ(
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އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗ އްޓީއާއި، ވިހެއ މާ  ސަލާމ ގެ ޗ އްޓީއާއި، ،އަހަރީ ޗ އްޓީއާއި
ގެ ދ ވަސްތަކަށް މި ލަތްތަކ ގައި ދެވޭ ޗ އްޓީއްޞަ ޙާޚާގ ޅިގެންދޭ ޗ އްޓީއާއި 

 އެލަވަންސ ން އ ނިކ ރ މެއް ނޯްނނާނެއެވެ.

   )ބ(

ހިސާބ ކ ރަންޖެހޭ އެލަވަންސެއްކަމ ން  ސަރވިސް އެލަވަންސްއަކީ ދ ވަހަކަށް ޖެހޭ ރޭޓ ން
ނޑައަޅާފައިވާ ދ ވަހެއްގައި އެ މ ވައްޒަފ  މަސައްކަތަށް  މ ވައްޒަފ  ޚިދ މަތް ދިނ މަށް ކަ

އަދަދ  މ ސާރަ ދޭއިރ   އެ ދ ަވސްތަކަށް މި އެލަވަންސ ން ޖެހޭ  ،ރ  ނ ވެއްޖެނަމަޟިހާ
 އ ނިކ ރެވޭނެއެވެ. 

   )ޅ(

ސަރވިސް ދ ވަހަކަށް ޖެހޭ ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ އަދަދ  ބަލާނީ މ ވައްޒަފ ގެ 
 ން ގެއްލައިގެންނެވެ.  30އެލަވަންސް 

   )ކ(

 

ބައެއް  އަތޮޅ ތަކ ގެ ތިލަފ ށީގައާއި  ،ދަތ ރ  އެލަވަންސަކީ މާލެއާއި ވިލިނގިލީގައާއި ހ ޅ މާލެއާއި
 ،މ ވައްޒަފ ންގެ ތެރެއިންސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ގެ އިދާރާގެ ރަށްރަށ ގައި މަސައްކަތްކ ރާ 

ރަށް ނޫން އެެހްނ  ފަދަ ކަްނތައް ހަަމޖެހިފައިވާ އެ މ ވައްޒަފ ންގެ ނިދ މާއި ކެއިންބ އިން
ވަޒީފާއަދާކ ަރްނ  ރަށަކަށް މަސައްކަތ  ގޮސް އައިސްވާ މ ވައްޒަފ ންނަށް އެއްރަށ ްނ އަނެއްރަށަށް

 ދިއ މަށާއި އެނބ ރި އައ މަށް ދެވޭ އެލަވަންސްއެކެވެ.

10. G102  
 ދަތ ރ  އެލަވަންސް

މި އެލަވަންސްގެ މިންވަރަކީ އެއިރަކ  ދަތ ރ ފަތ ރ ގެ ޚިދ މަތްދޭ ފަރާތްތަކ ން ނަގާ ފީ 
އެތަނެއްގައި  ،ނ ވަތަ ސީޒަން ޓިކެޓްއެވެ. މި ފަދަ ތަންތާނގައި ދަތ ރ  އެލަވަްނސް ދޭނީ

 އެ ،ދަތ ރ ފަތ ރ ގެ ޚިދ މަތް ނ ވަތަ އެފަދަ އެހެން ނިޒާމެއްގެ ޚިދ މަތް ދެމ ންގެންދާނަމަ
 އްމ ކޮށް އެހެން ފަރާތްތަކ ގެ އަތ ންވެސް ނަގާ ޚަރަދެވެ.އާޚިދ މަތަކަށް 

   )ހ(

  އެލަވަންސް ކޯޑް  ތަފްޞީލް  އެލަވަންސް ދޭ މިންވަރ  )މަހަކ (

ފެރީ ދަތ ރ ގެ ސީޒަން ޓިކެޓް / 
 ޚަރަދ  / ބަސް ދަތ ރ ގެ ޚަރަދ  

 ފެރީ / ބަސް ޚިދ މަތް އޮންނަ
 ތަންތާގައި 

G101.1 

ކިލޯމީޓަރާއި  2ދަތ ރ ގެ ދިގ މިން  ރ -/300
 ކިލޯމީޓަރާއި ދެމެދ  ނަމަ 5

G101.2 

ކިލޯމީޓަރަށް  5ދަތ ރ ގެ ދިގ މިން  ރ -/450
 ވ ރެ ދިގ ނަމަ 

G101.3 

      

   )ށ( ވަންސް ދެވޭނެ ފަރާތްތަަކކީ،އެލަމި 

ކޮމިޝަނ ގެ  ކަމ ގައިވާ ވިލިނގިލީގައި ދިރިއ ޅޭ ސިވިލް ސަރވިސް މާލޭގެ އަވަށެއް .1
ގެ މ ވައްޒަފ ންގެ ތެރެއިން ވަޒީފާއަށް އައިސް ގޮސް ވ މަށް ފެރީ ބޭނ ން އިދާރާ

 ކ ރަންޖެހޭ މ ވައްޒަފ ން.

   

ގެ މ ވައްޒަފ ންގެ ކޮމިޝަނ ގެ އިދާރާ  ހ ޅ މާލޭގައި ދިރިއ ޅޭ ސިވިލް ސަރވިސް .2
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ތެރެއިން ވަޒީފާއަށް އައިސް ގޮސް ވ މަށް ފެރީ ނ ވަތަ ބަހ ގެ ޚިދ މަތް ބޭނ ން 
 ކ ރަންޖެހޭ މ ވައްޒަފ ން.

 ކެއިންބ ިއންފަދަ ކަންތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސް  ،ތިލަފ ށީގައި ނިދ މާއި .3
ތެރެއިން ވަޒީފާއަށް އައިސް ގޮސް ވ މަށް ފެރީ ގެ މ ވައްޒަފ ްނގެ ކޮމިޝަނ ގެ އިދާރާ

 ބޭނ ން ކ ރަންޖެހޭ މ ވައްޒަފ ން.

ސިވިލް ސަރވިސް މާލޭގައި ނިދ މާއި ކެއިންބ އިްނފަދަ ކަންތައް ހަމަޖެހިފައިވާ  .4
 ،މ ވައްޒަފ ންގެ ތެރެއިން ވިލިނގިލީގަ ާއއި ހ ޅ މާލެއާއި ކޮމިޝަނ ގެ އިދާރާގެ 

ކޮމިޝަނ ގެ  ވަޒީފާ އަދާކ ރާ ސިވިލް ސަރވިސް ތިލަފ ށީގައި އަދި ހ ޅ ލޭގައި
 ގެ މ ވައްޒަފ ން.އިދާރާ

ނިދ މާ ކެއިންބ އިން ހަމަޖެހިފަިއވާ ރަށްނޫން އެހެން ރަށަކަށް މަސައްކަތްކ ރަން  .5
 މ ވައްޒަފ ން.ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ގެ އިދާރާގެ ގޮސްވާންޖެހޭ  އައިސް

ކިލޯމީޓަރަށް  2ތެރެއިން ވަޒީފާ އަދާކ ރ މަށްޓަކައި އެއްފަސްކޮށް އޮންނަ ރަށްރަށ ގެ  .6
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ގެ އިދާރާގެ ގޮސްވާންޖެހޭ  ވ ރެ ދ ރަށް އައިސް

 މ ވައްޒަފ ން.

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ގެ މީހ ން ދިރިނޫޅޭ ރަށްރަށ ގައި ވަޒީފާ އަދާކ ރާ  .7
 މ ވައްޒަފ ން.އިދާރާގެ 

ނޑ މަގ ން ދަތ ރ ކޮށް އައިސްވަޒީފާ އަދާކ ރ މަށް  .8 ސިވިލް ގޮސްވާންޖެހޭ  ކަ
 މ ވައްޒަފ ން.ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ގެ އިދާރާގެ 

   )ނ( ވަންސް ދެވޭނެ ގޮތްތަކަކީ،އެލަމި 

ކެއިންބ އިމާއި ދިރިއ ޅ ން ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށް  އްގެލަވަންސްދޭނީ އެ މ ވައްޒަފެ މި އެ .1
އެލަވަންސް  ކޮމިޝަނ ގެ އިދާރާއަށް ސިވިްލ ސަރވިސް ،އެނގޭނެ ލިއ މަކާއިއެކ 

 ނެވެ.ޔ މަކ ން އެދ މ ންހަމަޖައްސައި ދިނ މަށް އެދި ލި

   

އެކަން މ ވައްޒަފ   ،މ ވައްޒަފ ގެ ކެއިން ބ އިމާއި ދިރިއ ޅޭ ރަށް ބަދަލ ކޮށްފިނަމަ .2
އަންަގންވާނެއެވެ. އަދި އެ ބަދަލ ެގ ސަބަބ ން މި  ކޮމިޝަނ ގެ އިދާރާއަށް

 ނ ޖެހޭނަމަ އެަލވަންސް ދިނ ން ހ އްޓާލަން ޖެޭހެނއެވެ.އެލަވަންސް ދޭން 

   )ރ( މި އެލަވަންސް ނ ދެވޭނެ ޙާލަތްަތކަކީ،

މ ވައްޒަފ  ޗ އްޓީގައި ހ ންނަ މ އްދަތ ގައި ދަތ ރ  އެލަވަންސް ޭދކަށް ނ ޖެހޭނެއެވެ.  .1
ތެރެއިން ޗ އްޓީ ނަގައިފިނަމަ ނ ވަތަ  މ ވައްޒަފ  މަހެއްގެ މެދ  ނަމަވެސް

ސަލާމ ގައި ހ ންނަ ދ ވަހަކަށް މ ވައްޒަފަށް ދެވިފައިވާ ސީޒަން ޓިކެޓްގެ ޚަރަދ  
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 ދައްކާކަށް ނ ޖެހޭނެއެވެ. އިދާރާއަށްއަނބ ރާ 

ފަރާތ ން ފެރީގެ ނ ވަތަ ބަހ ގެ/ވެހިކަލެއްގެ ޚިދ މަތް  ކޮމިޝަނ ގެ އިދާރާގެ .2
 ހަމަޖައްސައިދީފައިވާނަމަ މި އެލަވަންސެއް ނ ދެވޭނެއެވެ.
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  3ބާބ  

 ޚާއްޞަ އެލަވަންސްަތއް
މި އެލަވަންސްތަކަކީ ވަކި ސްޕެޝަލައިޒްޑް ޚިދ މަތްތަކަކަށް ނ ވަތަ ވަކި މަސައްކަތްތަކަކަށް 

 އެލަވަންސްތަކެވެ.ކޮށްގެން ދެވޭ ޞަޚާއް
11. S1  

ޚާއްޞަ 
 އެލަވަންސްތައް

 

އެންމެ ގެ އިދާރާގެ ކޮމިޝަނ ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ،ވަގ ތީ ހިންގ މ ގެ އެލަވަންސަކީ
( އަދި ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއިސް މަގާމ  )

މ ވައްޒަފަކ   އަށް އިންސްޓިޓިއ ޓ ގެ އެންމެ އިސް މަގާމ  )ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ(
ހަމަޖެހިފައި ނ ވ މ ްނ ނ ވަަތ އެ މަގާމަށް ހަމަޖެހިފައި ހ ންނަ މ ަވއްޒަފ  ވަގ ތީ ގޮތ ްނ 
މަގާމ ގެ ޒިންމާތަކާއި ވަކިވެގެން ހ ންނަ މ އްދަތ ގައި އެ މަސައްކަތާ ވަގ ތީ ގޮތ ން 

 ޙަވާލ ވާ މ ވައްޒަފަށް ދެވޭ އެލަވަންސެކެވެ.

  S101 .12 )ހ(
 ހިންގ މ ގެވަގ ތީ 

 އެލަވަންސް

އެލަވަންސް ގެ މިންވަރަކީ ވަޒީފާއަށް ނ ކ ންނަ ދ ވަހަކަށް )ބަންދ  ދ ވަސްތައް  މި
 އެވެ.ރ ފިޔާ 40/-ހިމަނައިގެން( 

   )ށ(

   )ނ( މި އެލަވަންސް ދެވޭނީ،

ނޑ ގައި ބަޔާން ކޮިމޝަނ ގެ އިދާރާގެ މި އެލަވަންސް ދެވޭނީ  .1 އިދާރީ އޮިނގަ
ކ ރެވިފައިވާ އެންމެ އިސް މަގާމަށް މ ވައްޒަފަކ  ހަމަޖެހެންދެން، ނ ވަތަ ހިންގ މާއި 
ޙަވާލ ވެގެން ހ ރި ވެރިޔަކ  ޗ އްޓީނެގ ން ނ ވަތަ ރާއްޖޭން ބޭރަްށ ދިއ މ ން ނ ވަތަ 

ނ ވަތަ  ،ހަމަޔަށް އްސަ މަސައްކަތަކަށް ވީއްލ މ ން ވެރިޔާ އެނބ ރި އައ މާޚާވަކި 
ހިނާގ  އެ ،ވަޒީފާއިން ވަކިވ މ ގެ ސަބަބ ްނ އައ  ވެރިޔަކ  ހަމަޖެހެންދެން

މ ވައްޒަފާ  މ އްދަތ ގައި އެހެން މ ވައްޒަފަކާ އޮފީސް ހިންގ މ ގެ ޒިންމާ )އެ
ޙަވާލ ވެފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތ ގެ އިތ ރ ން( ކޮމިޝަނ ން ރަސްމީކޮށް ޙަވާލ ކ ރ މާ 

 ގ ޅިގެންނެވެ.

   

ެގ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްމި އެލަވަންސް ދިނ މ ގެ ޮގތ ން، ވަގ ތީ ގޮތ ން  .2
ރަސްމީ އެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ހަވާލ ވިކަން ، މަސްއޫލިއްޔަތާއި ހަވާލ ވާ މީހާ

 މ ން ފެންނަން އޮންނަން ޖެހޭނެއެވެ. ކިޔ ލިޔެ

   

 

އ ލޭޓ ކ ރަންޖެހޭ ރެގިސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ގެ އިދާރާއަކީ  އަކީ،މި އެލަވަންސް
ވަގ ތ   ރަސްމީ ގަޑީގެ އިތ ރ ން އޮފީހ ގެ މަސައްަކތ ގައި އާދަވެގެން ގިނަ  ކަށްވެފައި،އިދާރާއަ

އިދާރާއަކަށްވާތީ އާއި، މ ވައްޒަފ ން ތިބޭ  ލަަތކަށް އަބަދ މެ ތައްޔާރަށްހާހޭދަކ ރަންޖެހޭ އަދި އެފަދަ 
ނާޖާއިޒ   ،ވަޒީފާއިން އެނގޭ އެނގ ންތަކަކީވަޒީފާގައި ގެންގ ޅެންޖެހޭ މަޢ ލޫމާތަކީ ނ ވަތަ އެ 

13. S102  
ޑިއ ޓީ ސްޕެޝަލް 
 އެލަވަންސް
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އަދި މަސްލަހަތ  ފ ށ އަރާ ގޮތ ގައި ޭއގެ  ،ބޭނ މ ގައި ިލބިގަތ މަްށ ޝައ ޤ ވެރިވާ ބަޔަކ  އ ޅޭ
ލޫމާތެއް ނ ވަަތ އ އ ނިކަެމއް ދީފާނެ މަށް ބޭނ ން ިހފައިގެން ޤައ މީ ސަާލމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަ

 ތް އިދާރާއަކަށްވާތީ، އެކ ރ މ ގެ ފ ރ ޞަތ  އޮންއެނގ ންތަކެއް ނ ހަމަޮގތ ގަިއ ބޭނ 
ޔަތ  ފ ށ އަރާ އަދި ނަޒާހަްތތެރިކަްނ އްމަސައްކަތްކ ރަންޖެހޭ މ ވައްޒަފ ންނަށް އެފަދަ މަސްއޫލި

ގެއްލިދާނެފަދަ އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާ ނ ކ ރ މަށް އެއްބަސް ކ ރ ވައި އިޤްރާރ ކޮށް ދޭ 
 އެލަވަންސެކެވެ.

ލަތްތަކާއި އ ޞޫލ ތަކަށް ފެޭތ ސިވިލް ސަރވިސް ހާވަންސް އަންނަނިވި ލަމި އެ
 ކޮމިޝަނ ގެ އިދާރާގެ މ ވައްޒަފ ންނަށް ދެވޭނެއެވެ.

   (ހ)

މ ވައްޒަފަކ  އަދާކ ރާ ވަޒީފާއާއި ގ ޅިގެން ހާމަވާ މަޢ ލޫމާތ ގެ ސަބަބ ްނނާއި ނިންމާ  .1
ޙައްޤަކަށް އަރައިގަނެވޭފަދަ މަޢ ލޫމާތ  ލިބޭ ތ ންެގ ން ރައްޔިނިންމ ންތަކ 
ނިންމ ްނތައް ިނންމާ ފަރާތްތަކަްށ ދެވަނަ ވަީޒފާއެއް އަދާކ ރ ން  ،ފަރާތްތަކާއި
 ފައިވާ މ ވައްޒަފ ން.މަނާކ ރެވި

   

އިދާރާގެ މަސައްކަތަށް  ވަނަ ނަންބަރ ގައި ބަޔާންކ ރާ މ ވައްޒަފ ން، 1މި މާއްދާގެ  .2
ބ ރ ނާރާ އަދި ރަސްމީގަޑީގެ ބޭރ ން މ ވައްޒަފަށް ިލބިފައިާވ ޚާއްޞަ ހ ނަރެއް 
ބޭނ ންކ ރ މ ގެ ގޮތ ން މަސައްކަްތކ ރާ އިދާރާއާއި އެއްވެސް ގޮތަކ ން ގ ޅ ންނެތް އަދި 
 އެ އިދާރާއިން މޮނިޓަރކޮށް ަބަލންޖެހޭ ނ ވަތަ ހ އްދަ ދޭންޖެހޭަފދަ ފަރާތްތަކަކާއި
ގ ޅ ންނެތް އ ފެއްދ ްނތަކެއް އ ފެއްދ ން ނ ވަަތ މަސައްކަތެއްކ ރ ން މިފަދަ 

 އްނޫނެވެ. އެމ ވައްޒަފ ންނަށް މަނަ

   (ށ) އިންސައްތައެވެ. 35މި އެލަވަންސްގެ މިންވަރަކީ މ ވައްޒަފ ގެ އަސާސީ މ ސާރައިގެ %

އްސަ އިޤްރާރެއްގެ ދަށ ން ޚާ މ އަްއސަސާއާއި މ ވައްޒަފާ ކ ރެވޭ  މި އެލަވަންސް ދެވޭނީ،
މި އެލަވަންސް ދެވޭ މ އްދަތ ގައި އެ މ ވައްޒަފ ގެ މަސައްކަތާއި ފ ށ އަރާ ނ ވަަތ 

ދޭންޖެހޭ ސަބަބ ތަކ ެގ ތެެރއިން އެއްވެސް ކަމެއްގައި  ސްން އެލަވަ އިސްވެދިޔަ ބައިގައި މި
 ކ ރ މ ންނެވެ. ބައިވެރި ނ ވ މަށް އެއްބަސްވެ ސޮއި

   (ނ)

ޔަތ  ފ ށ އަރާ ކަމެއްގައި ނ ވަތަ މި އްލިއޫހަމަޖެހ މަށްފަހ  މ ވައްޒަފ ގެ މަސް މި އެލަވަންސް
ގަވާއިދ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމ ގެ ތެރެއިން ކަމެއްގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ކަމ ގެ 

އެކަން ިދރާސާކޮށް މ ވައްޒަފާމެދ   ،ހ ށަހެޅިއްޖެނަމަސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަށް މަޢ ލޫމާތ  
 އަޅަންވާނެއެވެ. އަދި އެލަވަންސް ދިނ ން ހ އްާޓލަންވާނެއެވެ.  އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅ  

   (ރ)

 މ ވައްޒަފ  އޮފީހަށް ޙާޟިރ ނ ވާ ދ ވަސްތަކަށް މި އެލަވަންސެއް ނ ދެވޭނެއެވެ.

 

   )ބ(
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ގެ މ ވައްޒަފ ންގެ ތެރެއިން އެމީހެއްެގ ކޮމިޝަންގެ އިދާރާ ފޯނ  އެލަވަންސްއަކީ ސިވިލް ސަރވިސް
 ފަރާތްތަކާއި އެމީހަކ  ފޯނ ން ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބ ތައް އ ފ ލ މ ގައި ޢާންމ ކޮށް އެކި

މ ކޮށް އެފަދަ މ ވައްޒަފަށް ގ ޅަންޖެހޭ މ ވައްޒަފ ންނަށް ެދޭވ އްއާ ޖެހޭ ނ ވަތަ އޮފީހ ން ގ ޅަން
 އެލަވަންސެކެވެ.

14. S103  
 އެލަވަންސްފޯނ  

ނޑައަޅާ މި އެލަވަންސް ދެވޭ ނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ކަ
 ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ. 

   )ހ(

 ނ  ލިއްޔަތ ގެ ސަބަބ ން ނ ވަތަ މަސައްކަތ ގެ ބާވަތ ން ފޯއޫމ ވައްޒަފ ންގެ މަސް
ފޯނ  ނ ވަަތ ފޯނ  ޚަރަދ   ،ބޭނ ންާވ ވަޞީލަެތއްގެ ގޮތ ގައި ބޭނ ންކ ރާނަމަ ށްމަސައްކަތަ

ދާ އެއްގޮތްވާ އ ޞޫލ ން ދެވިދާނެ އެވެ. ނަމަެވސް އެއީ މ ވައްޒަފ ންނަްށ އިވާގަމާލިއްޔަތ ގެ 
މިގޮތ ން ދެވޭނެ ޚަރަދ ގެ މިންވަރ  ނިންމާނީ ހިއ މަން ރިސޯސް  ދޭ އެލަވަންސެއް ނޫނެވެ.

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް  މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން
 އެވެ.

   )ށ(

 
 

މަސައްކަތ ގައި މ ވައްޒަފަށް މާލީ  އެ ،ރިސްކް އެލަވަންސްއަކީ މަސައްކަތ ގެ ބާވަތ ން .1
ގެއްލ މެއް ކ ރިމަތިވެދާނެ ފަދަ މަސައްކަތްކ ރާ މ ވައްޒަފ ންނަށް ދެވޭ 

 އެލަވަންސްއެކެވެ.

  S104 .15 )ހ(
 ރިސްކް އެލަވަންސް 

 މަސައްކަތަށް ނ ކ ންނަ ދ ވަހަކ  މަސައްކަތ ގައި މިފަދަ ރިސްކަކަށް އެލަވަންސް ދޭނީ  .2
 ކ ރިމަތިލާންޖެހޭ ކޮންމެ ދ ވަހަކަެށވެ.

ރިސްކް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކ ރާ މ ވައްޒަފ ންނަށް 
 ލަތްތަކަކީ،ހާއެލަވަންސް ދެވޭނެ 

   )ށ(

އަދަދެއްގެ ނަގ ދ  ފައިސާ އަށްވ ރެ ގިނަ  -/10,000މ ވައްޒަފ ގެ ވަޒީފާގެ ގޮތ ން  .1
ބަލަހަްއޓަން ޖެހޭ މ ަވއްޒަފ ން އެ ފައިސާ  ގެންގ ެޅން ނ ވަތައަތ ގައި ބަހައްޓައިެގން 

 ގެންގ ޅޭ ނ ވަތަ ބަލަހައްަޓންޖެހޭ މ އްދަތަށް.
ރ ފިޔާގެ ނަގ ދ  ފައިސާ ދ ވާލެއްގެ  -/10,000މަދ ވެގެން  ،މަސައްކަތ ގެ ބާވަތ ން .2

 .މ ވައްޒަފ ންނަށ އެ ދ ވަސްތަކަށްޗަށް ބަލައިގަންނަ ނ ވަތަ ދޫކ ރާ މައް

   

ނޑައެޅިފައިވާ ޙާލަތ ގައި މަސައްކަތްކ ރާ ކޮންމެ  ވަންސްލައެ މި ދެވޭނީ މި މ ވައްޒަފ ން ކަ
 )ފަންސަވީސް ރ ފިޔާ( އެވެ. 25/-ދ ވަހަކަށް 

   )ނ(

ބޭންކަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށް ފައިސާ ނަގަންދާ  ،ތިޖޫރި ބަލަހައްޓާ މ ވައްޒަފ ްނނަށާއި
 މ ވައްޒަފ ންނަށް މި އެލަވަންސެއް ނ ދެވޭނެއެވެ.

   )ރ(
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ހެދ ން އެލަވަންސަކީ މ ވައްޒަފ ގެ މަސައްކަތ ގެ ބާވަތ ްނ )ޔ ީނފޯމް ފިޔަވައި( ކޯޓް ަފޓްލޫން / 
 މ ވައްޒަފ ންނަށް ދެވޭ އެލަވަންސެކެވެ.އްސަ ހެދ ން ބޭނ ންކ ރަންެޖހޭ ޚާދިގ ހެދ ން ނ ވަތަ މިފަދަ 

16. S105  
 ހެދ ން އެލަވަންސް 

އަށް ވ ރެ ބޮޑ ނ ވާ ( ރ ފިޔާ)ފަނަރަސަތޭކަ  1500/-މި އެލަވަންސް ދެވޭނީ އަހަރަކ  
 ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.

   )ހ(

 ންސް ދެވޭނީ؛ މި އެލަވަ

  .ކޯޓްތަކ ގައި ވަކާލާތ ކ ރާ މ ވައްޒަފ ން .1
ންމ ކޮށް ވަޑައިގަންނަވަން އާސެމިނަރތަކަށް  ،އޮންނަ ފެއަރރާއްޖޭން ބޭރ ގައި  .2

  ޖެހޭ މ ވައްޒަފ ން.
އްމ ކޮށް ސްޓޭްޓ އާމ ކޮށް ޕްރޮޓޮކޯލް މޫވްމަންްޓސްގައި އ ޅ އްވާ ބޭފ ޅ ންނާއި އްއާ .3

 ތަކ ގައި ބައިވެރިވާ މ ވައްޒަފ ން.ވިޒިޓް
ހެދ މެްއ  އޮފީހ ގައި ކ ރާ މަސައްކަތ ގެ ބާވަތ ްނ، ރަސްމީ ގަޑީގައި ޚާއްޞަ .4

 ބޭނ ންކ ރަންޖެހޭ މ ވައްޒަފ ން.

 

   )ށ(
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  4ބާބ  

 ވެލްފެއަރ އެލަވަންްސތައް

W - ްވެލްފެއަރ އެލަވަންސްތައ: 
ރަށެއްގައި  ރަށްނޫން އެހެން ގ ޅިގެން ދިރިއ ޅޭ ކޮއްތ  އެލަވަންސަކީ މ ވައްޒަފ ގެ މަސައްކަތާ
މ ވައްޒަފ ންނަްށ ކެއ މ ގެ ޚަރަދ ތައް ފ އްދ މަށް ެދޭވ ވަޒީފާއަދާކ ރ މަށް އޮފީހ ގެ ފަރާތ ން ފޮނ ވާ 

 އެލަވަންސްއެކެވެ.

17. W100  
 ކޮއްތ  އެލަވަންސް

 ދިރިއ ޅ ން ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށް ފިޔަވައި އެހެން ރަކީ، މި އެލަވަންސް ދޭނެ މިންވަ
ދ ވާލަކަްށ  ށްރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކ ރ މަށް ފޮނ ވާ މ ވައްޒަފ ން ފޮނ ވާފައި ހ ންނަ މ އްދަތަ

 އެވެ.ރ ފިޔާ 1800/-ން މަހަކަށް ރ ފިޔާގެ ރޭޓ  60/-

   )ހ(

ން ބޭރ  ވަޒީފާއަކަްށ ތިޔާރ ގައި އެ މ ވައްޒަފެއްގެ ރަށ ޚްއަމިއްލަ އި ،އްލައަށް އެދިގެންއަމި
ވެ. އަދި މ ވައްޒަފ ންނަށް މި އެލަވަްނސް ނ ދެވޭނެއެ އިގެން ވަޒީފާއަށް ހޮވޭ ކ ރިމަތިލަ
 އަހަރީ ޗ އްޓީގައި ހ ންނަ މ އްދަތ ގައިވެސް މި އެލަވަންސެއް ނ ދެވޭނެއެވެ.މ ވައްޒަފ  

   (ށ)

    

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަކީ، މ ސްތަޤިއްލ  މ އައްސަސާއަކަށްވެފައި، ސިވިލް ސަރވިސް 
ކޮމިޝަނ ގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކ ރާ މ ވައްޒަފ ންނަކީ، ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެހާ 
އިދާރާތަކ ގެ ހިންގ ން ކޯޑިނޭޓްކޮށް، ބަަލހައްޓާ، ނަޫމާނ މ ވައްޒަފ ންތަކެއްގެ ގޮތ ގައި 

ރަންޖެހޭ މ ވައްޒަފ ންތަކަކަށް ވާތީއާއި، ިގނަ ވަގ ތ  މަސައްކަތ ގައި ހޭދަކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކ 
އަދި ދިރިއ ޅ މަށްޓަކައި އެހެން މަސައްކަތެއް ކ ރ މ ގެ ފ ރ ޞަތ  ކ ޑަ މ ވައްޒަފ ންތަކަކަށް ާވތީ، 

އިތ ރ  އިނާޔަތެއް  ވަޒީފާއަދާކ ރަންޖެހޭ ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތ  އަދާކ ރ މަށް
 ދިނ މ ގެ ގޮތ ން ދެވޭ އެލަވަންެސކެވެ. 

18. W101  
 ވަންސްލިވިންގ އެލަ

   )ހ( ވަންސް ދެވޭނެ މިންވަރ  ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.މި އެލަ

ވަންސްގެ ލިވިންގ އެލަ
 މިންވަރ 

    މަގާމ  ހިމެނޭ ގިންތި  ރޭންކް

15,000 ZV7 
 ސީނިޔަރ ސަރވިސް 

   

5,000 EX5    

4,000 EX2 
 މެނޭޖީރިއަލް ސަރވިސް 

   

4,000 EX1    
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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    
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