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  1ބާބު 

 ތަޢާރަފް 

 ،ގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދެމުންގެންދާ އެލަވަންސްތައްކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ ސަރވިސްސިވިލް އީ މި
ގައި ބަޔާންވެފައިވާ ގޮތުެގ  (ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު)ިދވެހި  2007/5ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ގައިވާ ގޮތުގެމަތީްނ ވަނަ މާއްދާ 22އެ ޤާނޫނުގެ   އެއްގޮތަށް،ތީން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުަތކާމަ
ގައި  8 އޮކްޓޫބަރު 2019 ،ޓަކައިންމުކުރުމަށްއާލޫމާތު އުތަކުގެ މައެލަވަންސް ނަށް ދެވޭފުންމުވައްޒަ

"ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސްތައް އާންމުކޮށްފައިވާ 
 ކޮމިޝަނުގެ ނަްނބަރުތަށް ދެވޭގޮ ސަރވިސް އެލަވަންސްއިޞްލާޙު(" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ހަވަނަ)

ފެށިގެން  ން 18މާރިޗު  2021 ގުޅިގެން،އިޞްލާޙާ ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ގެނެވުނު  2021/24
 . އުޞޫލެކެވެއެކުލަވާލާފައިވާ އަމަލުކުރުމަށް 

 ތަޢާރަފް  .1

 

މަގާމަށް  ،ގެ މުވައްޒަފުންގެ އުޖޫރަ އެކުލެވިގެންވަނީކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ ސިވިލް ސަރވިސް
ހާލަތާއި ގުޅިގެން ދެވޭ އެކިއެކި  ،ސަރވިސް އެލަވަންސާއި ،ކަނޑައެޅިފައިވާ މުސާރައާއި
އެ މަގާމުގެ  ނީކަނޑައަޅާފައިވަ ވެސް މުސާރަކޮްނމެ މަގާމަކަށް އެލަވަންސްތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

ްށ މިންވަރަމަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު އަދި ަމސައްކަތުގެ 
ސަރވިސް އެލަވަންސް ކަނޑައަޅާފައިވާނީ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާގައި  ގައެވެ.ލުމަށްފަހުބެ

 ލަްތތަކާއި ތަފާުތކޮށް ސިވިލް ސަރވިސްހާމު ންއާ އަދިދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތާ ގުޅުވައިގެންނެެވ. 
 ،ލަްތތަކުގައިހާލިއްޔަތު އަދާކުރަންޖެހޭ އޫގެ ބައެއް ަވޒީފާތަކުގެ މަސްކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ

އެފަދަ ވަޒީފާައދާކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް  ،އެހެންގޮތަކަށް ކޮމިޝަުނން ކަނަޑނާޅާ ހިނދެއްގައި
ވެ. ނެއެތާގުޅޭ އެލަވަންސްތައް ލިބިދެވޭލަހާމުސާރައާއި ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ އިތުރުން 

 އަދި މި ފަދަ އެލަވަންސްތައް ދިނުމުގައި އެ މަސައްކަތެއް ހުށަހެޅޭ ހާލަތެއްގެ މިންގަނޑު
ދަރަޖަތަކަކަށް ބަހާލެވިގެން އެދަރަޖައަކަށް ފެތޭގޮތަށް ދެވޭ އެލަވަންސްތައްވެސް 

 ހިމެނޭނެއެވެ.

 އެލަވަންސްތައް .2 )ހ(
 

ދެވޭ އެލަވަންސްތަްއ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންަނށް މި ގޮތުން 
 ؛ާބވަތަކަށެވެ. އެއީ 3ބަހާލެވިފައިވަނީ މައިގަނޑު 

 (G100ންމު އެލަވަންސްތައް )އެލަވަންސް ކޯޑް އާ. 1

 (S200 އެލަވަންސްތައް )އެލަވަންސް ކޯޑް ޞަ. ޚާއ2ް

 (W100. ވެލްފެއަރ އެލަވަންސްތައް )އެލަވަންސް ކޯޑް 3

 )ށ(
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ގައި ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިގެން ވަޒީފާއަދާކުރާ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ ސިވިލް ސަރވިސް 
މުވައްޒަފުންނަށް ޖުމްލަ އިނާޔަތް ކަނޑައެޅުމުގައި އެ ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވޭ މަސައްކަތަކާއި 

 ގައިވާ އެލަވަންސްތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.މި ގަވާއިދުގުޅޭގޮތުން 

 (ނ)

އޮނިގަނޑުތަކުގައި ހިމެޭނ މަގާމުގެ ވަކިވަކި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 
މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި އިާނޔަތް ހަމަޖައްސާނީ އެ އޮނިގަނެޑއްގައި ފާސްކޮށްފައިވާ 

 އުޞޫލުންނެވެ. 

 (ރ)

ފިޔަވައި ގައި ހިމެނިފައިވާ އެލަވަންސް ނުވަތަ އިނާޔަތްތަކަކީ އަސާސީ މުސާރަ އުޞޫލުމި 
 ލަތާއި ގުޅިގެން ދެވޭ އެލަވަންސް ނުވަތަ އިނާޔަތްތަކެވެ. ހާއާއި ސަރވިސް އެލަވަންސް 

 (ބ)

 

ންމު އާލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އޫމުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ މަސް ކީއެލަވަންސްތަކަ
ލަތްތަކާއި ޚިލާފަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެކަމުގެ ބަދަލުގައި ހާ

ލަތަށާއި ވަުގތަށް އަދި މަސައްކަތުެގ ހާ ދެވޭ މި އިނާޔަތްތައް ،ކަމުން ދެވޭ އިނާޔަތްތަކެއް
 ގެ އިދާރާއިންސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު އި، ބަލައުލަށް އަންނަ ބަދަލުތަަކށް ހަމާ

 އެވެ.މުން ގެންދެވޭނެރިވިއުކުރަ އިނާޔަތްތައް

އެލަވަންސްތައް  .3 )ހ(
 މުރާޖަޢާކުރުން

ކުރެވޭ ރިވިއުތަކަށް ބިނާކޮށް އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތަްއ  މަތިންމި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ 
 ވަގުތުން އަޅަންވާނެއެވެ.

 )ށ(

މަގާމުގެ މަސްއޫލިޔަތު އަދާކުރުމުގައި ކުރިން ހުށަހެޅެމުންދިޔަ ުނވަތަ އެކުލެވޭ 
 އެ ،އެހާލަަތށް ހުށަހެޅުން ނިމުމަކަށް އައިސްފައިވާނަމަ ،ހާލަތަކަށް ބަދަލުއައިސް

ދެވެމުންދިޔަ އެލަވަންސް ދިނުްނ  ހުަށހެޅުން ނިމުމަކަށް އައުމުގެ ކުރިން ލަތަށްހާ
 ހުއްޓާލުން.  

1. 

ލަތެއް ހާލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ކުރިން ހުށަނޭޅޭ ނުވަތަ އެކުނުލެވޭ އޫމަގާމުގެ މަސް
ލަތަކާ ހާިއތުރުވި އެ  ،ަލތްތަކެއް މަސައްކަތުގެ ތެރެއަށް އިތުރުވެއްޖެނަމަހާނުވަތަ 

 ގައިވާ ފަދައިން އެލަވަންސް ދޭން ފެށުން.މި ގަވާއިދު ގުޅޭގޮތުން

2. 

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

3. 

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

4. 
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އޭގެ ކުރިން ސިވިލް މަލު ކުރަން ފެށުމާއެކު، އަ ށްއިޞްލާޙަން ފެށިގެން މި  18މާރިޗު  2021
ވަންސް ދިުނމަށް ގެންގުޅުނު އުޞޫލުތަކަށް ލަސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެ

 މަލު ކުރުން ހުއްޓާލެވޭނެއެވެ. އަ

 ފެށުން  ޢަމަލުކުރަން .4

 

ކޮމިޝަނުގެ  ސިވިލް ސަރވިސް ،އިނާޔަތްތައް ފިޔަވައިއެލަވަްނސްތަކާއި ހިމެނޭ  ގައިއުޞޫލުމި 
ޔަތު އަދާކުރުމާއި އްވާލުކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިހަގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެ މުވައްޒަފުންނާ އިދާރާ

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްގެންނެވެ. ދެވޭނީގުޅުވައިގެން އިތުރު އިނާޔަތެއް 

އައު އެލަވަންސެއް  .5
 ރަފްކުރުންއާތަ

 

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

މިފަދަ ޚަރަދުތަކަކީ މިނިސްޓްީރ ނުހިމެނެއެވެ. ކުރާ ނުވަތަ ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ޚަރަދުތަކެއް 
ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުަގއި 

 ޚަރަދުތަކެކެވެ.

އެލަވަންސް އަދި  .6 )ހ(
އިނާޔަތުގެ ތެރޭގައި 
 ނުހިމެނޭ ކަންތައްތައް 

ހިމެނޭ ވަކިވަކި މަގާމުތަކުގެ އޮނިގަނޑުތަކުގަިއ  ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި ސިވިލް ސަރވިސް
 ގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ.އުޞޫލުމި ތައް ތްއްޞަ އިނާޔަޚާހިމެނޭ 

 )ށ(

    

ސްތަކާއި އިނާޔަތްތަކަކީ މުވައްޒަފެއްގެ ންގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އެލަވައުޞޫލުމި 
ދައުލަތުެގ  ކަށް އިތުރު އިނާޔަތެއް ދިނުމަށްލަތްތަކަހާމަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވަކި 

ކެރިފޯރުންތެރިކަން ހުރި މިންވަަރކުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 ،ކަމުން ޑް ޓްރެޜަރީގެ މަޝްވަރާއާއެކު އެކުލަވާލެވޭ އެލަވަންސްތަކެއްފިނޭންސް އެން

އެ  ،ކޮމިަޝނަށް ފެނިއްެޖނަމަ ން ލަްތތަކުގައި މި އެލަަވްނސްތަކަށް ބަދަލުެގންނަހާމު ންއާ
 ،ނަތީޖާތަކަށް ބަލައި ވަންސްތައް ރިވިއު ކުރުމަށްފަހުލަކޮމިަޝނުން އެ ބަދަލު ގެންނާނީ 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ލަފާގެ މަތީން އަހަރަކު އެއްފަހަރުއެވެ.

އެލަވަންސަކަށް  .7 )ހ(
 ބަދަލުގެނައުން 

ރަފްކުރަން ނިންމާ އެލަވަންސްއެއް ނުވަތަ އާލަތަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ އަލަށް ތަހާވަކި 
ލްކުރަން ބޭުނންވާ ނަީތާޖ ސިއެލަވަންސެއް ދެވެމުން އަންަނ ގޮތުގެ ސަބަުބން ހާ

ލްނުވާނެކަމަށް ެފނި އެލަވަްނސްއެއް ތަޢާރަފްކުރަން ނުވަތަ ަބދަލުކުރަން ކޮމިޝަުންނ ސިހާ
ވަންސްއަކަށް ގެނެވުނު ބަަދލެްއ ލަނުވަތަ އެ އެއެފަދަ އެލަވަްނސްއެއް  ،ނިންމައިފިނަމަ

ރަފްކޮްށ އާޮކމިޝަނުން ތަމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެްނޑް ޓްރެޜަރީގެ ލަފާގެ މަތީން 
 ކުރެވޭނެއެވެ. ންމުއާ

 )ށ(
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  2ބާބު 

 މު އެލަަވންސްތައްންޢާ

މުކޮށް ގިނަ ންއާފަދަ  ދަތުރުަފތުރު ކީ، މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތަށާއި،މި އެލަވަންސްތަކަ
ބުރައަކަށް ނުވަތަ ކުރަންޖެހޭ އަދާކުރުމުގައި ދިމާވާ  މުވައްޒަފުންތަކަކަށް އެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ

 ބޮޑު ޚަރަދަކަށް ލުއެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ދެވޭ އިނާޔަތްތަކެވެ. 

8. G1   
 މުންޢާ

 އެލަވަންސްތައް
 

ލިބޭ ޚިދްަމތާ ގުޅުވައިގެން ދެޭވ  ންއެލަވަންސްއަކީ އެ މުވައްޒަފެއް ގެ ކިބައިމި 
އެލަވަންސެކެވެ. މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރަން އެއްބަސްވާ ހުރިހާ ދުވަހަކު މަސައްކަތަށް 

އެިކ  ،ހާޒިރުވުމަށް ބާރު އެޅުން ެވސް މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ. މި އިނާޔަތަކީ
ޕްރޮފެޝަންތަކަށާއި އެ ޕްރޮެފޝަނެއްގެ ނުވަަތ ސްޕެޝަލައިޒޭޝަނެއްގެ ގޮތުްނ 
 މަސައްކަތުގެ ބުރަދަނަށް އަންނަ ތަފާތަށް ރިޢާޔަތް ކުރެވިގެން އެކި ގިންތިތަކަށް ަތފާތުކޮށް 

 ދެވޭ އިނާޔަތެކެވެ.

  G101 .9 )ހ(
ސަރވިސް 
 އެލަވަންސް

އެކި ގިންތިތަކަށް ތަާފތުކޮށްދެވޭ އެަލވަންސެއް ކަމުގައިވާތީ،  ،މި އެލަވަންސްއަކީ
 އެލަވަންސްގެ ތަފްޞީލު އެ ިގންތިއެއްގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑުގައި ބަޔާންކުރެވިފައި

 ވާނެއެވެ.

  )ށ(

ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގެ  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިންމި އެލަވަންސްއަކީ، 
ގޮތުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ގަޑިއަކަށް މަސައްކަތަށް މުވައްޒަފު ހާޒިރުވުމުން، 

 ކެވެ. ސެމަސައްކަތަށް ހާޒިރުވާ ދުވަސްތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށްގެން ކަނޑައަޅައި، ދެވޭ އެލަވަން

  )ނ(

 ކަނޑައަޅާފައިވާ  ދުވާލަކަށް އޮނިގަނޑުގައި މުސާރައިގެ އެލަވަންސް ދެވޭނީ  މިމުވައްޒަފަށް 
 އަދަދުންނެވެ.

   (ރ)

ބަންދު ދުވަސްތަކާިއ  ،ފިޔަވައި ދުވަސް ހާޒިރުނުވާ އޮފީހަށް ދުވަހެއްގައި މަސައްކަތު ރަސްމީ
އަިދ  ލިބޭނެއެވެ. އެލަވަންސް މިދުވަސްތަކުގައި  ޗުއްޓީނެގޭ އަދި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް 

ހާޒިރުނުވެ އެ ޚިދުމަތް ނުލިބިދާ ވަގުތަށްާވ ގައި ޑީތް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޚިދުމަ
 ން އުނިކުރެވޭނެއެވެ.ސުމިންވަރުން މި އެލަވަން

   (ބ)
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ބައެއް  އަތޮޅުތަކުގެ ތިލަފުށީގައާއި  ،ދަތުރު އެލަވަންސަކީ މާލެއާއި ވިލިނގިލީގައާއި ހުޅުމާލެއާއި
 ،މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިންސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ރަށްރަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ 

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

 އައުމަށް ދެވޭ އެލަވަްނސްއެކެވެ. އެނބުރި

10. G102  
 ދަތުރު އެލަވަންސް

މި އެލަވަންސްގެ މިންވަރަކީ އެއިރަކު ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ނަގާ ފީ 
އެތަނެއްގައި  ،ނުވަތަ ސީޒަން ޓިކެޓްއެވެ. މި ފަދަ ތަންތާނގައި ދަތުރު އެލަވަްނސް ދޭނީ

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

   )ހ(

  އެލަވަންސް ކޯޑް  ތަފްޞީލް  އެލަވަންސް ދޭ މިންވަރު )މަހަކު(

ފެރީ ދަތުރުގެ ސީޒަން ޓިކެޓް / 
 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
ގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ވަޒީފާއަށް އައިސް ގޮސް ވުމަށް ފެރީ ބޭނުން އިދާރާ

 ކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުން.

   

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

 ކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުން.

 ކެއިންބުިއންފަދަ ކަންތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސް  ،ތިލަފުށީގައި ނިދުމާއި .3
ތެރެއިން ވަޒީފާއަށް އައިސް ގޮސް ވުމަށް ފެރީ ގެ މުވައްޒަފުްނގެ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ

 ބޭނުން ކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުން.

ސިވިލް ސަރވިސް މާލޭގައި ނިދުމާއި ކެއިންބުއިްނފަދަ ކަންތައް ހަމަޖެހިފައިވާ  .4
 ،މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ވިލިނގިލީގަ ާއއި ހުޅުމާލެއާއި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 
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ގެ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ  ވަޒީފާ އަދާކުރާ ސިވިލް ސަރވިސްތިލަފުށީގައި އަދި ހުޅުލޭގައި
 މުވައްޒަފުން.

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

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

 މުވައްޒަފުން.

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މީހުން ދިރިނޫޅޭ ރަށްރަށުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ  .7
 މުވައްޒަފުން.

ސިވިލް ސަރވިސް ގޮސްވާންޖެހޭ  ކަނޑުމަގުން ދަތުރުކޮށް އައިސްވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް  .8
 މުވައްޒަފުން.ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 

   )ނ( ވަންސް ދެވޭނެ ގޮތްތަކަކީ،އެލަމި 

ކެއިންބުއިމާއި ދިރިއުޅުން ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށް  އްގެލަވަންސްދޭނީ އެ މުވައްޒަފެ މި އެ .1
އެލަވަންސް  ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ސިވިްލ ސަރވިސް ،އެނގޭނެ ލިއުމަކާއިއެކު

 ނެވެ.ޔުމަކުން އެދުމުންހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް އެދި ލި

   

އެކަން މުވައްޒަފު  ،މުވައްޒަފުގެ ކެއިން ބުއިމާއި ދިރިއުޅޭ ރަށް ބަދަލުކޮށްފިނަމަ .2
އަންގަންާވނެއެވެ. އަދި އެ ބަދަލުގެ ސަަބުބން މި އެލަވަންސް  ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް

 ދޭން ނުޖެހޭނަމަ އެލަވަންސް ދިުނން ހުއްޓާލަން ޖެހޭނެއެވެ.

   )ރ( މި އެލަވަންސް ނުދެވޭނެ ޙާލަތްަތކަކީ،

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

 އިދާރާއަށްހުންނަ ދުވަހަަކށް މުވައްޒަފަށް ެދވިފައިވާ ސީޒަން ޓިކެޓްގެ ޚަރަދު އަނބުރާ 
 ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

   

ފަރާތުން ފެރީގެ ނުވަތަ ބަހުގެ/ވެހިކަލެއްގެ ޚިދުމަތް  ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ .2
 ހަމަޖައްސައިދީފައިވާނަމަ މި އެލަވަންސެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
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  3ބާބު 

 ޚާއްޞަ އެލަވަންސްަތއް
މި އެލަވަންސްތަކަކީ ވަކި ސްޕެޝަލައިޒްޑް ޚިދުމަތްތަކަކަށް ުނވަތަ ވަކި މަސައްކަތްތަކަކަށް 

 އެލަވަންސްތަކެވެ.ކޮށްގެން ދެވޭ ޞަޚާއް
11. S1  

ޚާއްޞަ 
 އެލަވަންސްތައް

 

އެންމެ އިސް ގެ އިދާރާގެ ކޮމިޝަނުސިވިލް ސަރވިސްގެ  ،ވަގުތީ ހިންގުމުގެ އެލަވަންސަކީ
( އަދި ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްމަގާމު )

މުވައްޒަފަކު ހަމަޖެހިފައި ނުވުމުން  އަށް އެންމެ އިސް މަގާމު )ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ(
ނުވަތަ އެ މަގާމަށް ހަމަޖެހިފައި ހުންނަ މުވައްޒަފު ވަގުީތ ގޮތުން މަގާމުގެ ޒިންމާތަކާއި 
ވަކިވެގެން ހުންނަ މުއްދަތުގައި ެއ މަސައްކަތާ ވަގުތީ ގޮތުން ޙަވާލުވާ މުވައްޒަފަށް ދެވޭ 

 އެލަވަންސެކެވެ.

  S101 .12 )ހ(
 ހިންގުމުގެވަގުތީ 

 އެލަވަންސް

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

   )ށ(

   )ނ( މި އެލަވަންސް ދެވޭނީ،

އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި ބަޔާން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މި އެލަވަންސް ދެވޭނީ  .1
ކުރެވިފައިވާ އެންމެ އިސް މަގާމަށް މުވައްޒަފަކު ހަމަޖެހެންދެން، ނުވަތަ ހިންގުމާއި 
ޙަވާލުވެގެން ހުރި ވެރިޔަކު ޗުއްޓީނެގުން ނުވަތަ ރާއްޖޭން ބޭރަްށ ދިއުމުން ނުވަތަ 

ނުވަތަ  ،ހަމަޔަށް އްސަ މަސައްކަތަކަށް ވީއްލުމުން ވެރިޔާ އެނބުރި އައުމާޚާވަކި 
ހިނގާ މުއްދަތުގައި  އެ ،ވަޒީފާއިން ވަކިވުމުގެ ސަބަބުން އައު ވެރިޔަކު ހަމަޖެހެންދެން

މުވައްޒަާފ ޙަވާލުވެފައިވާ  އެހެން މުވައްޒަފަކާ އޮފީސް ިހންގުމުގެ ޒިންމާ )އެ
 މަސްއޫލިއްޔަތުގެ އިތުރުން( ކޮމިޝަނުން ރަސްމީކޮށް ޙަވާލުކުރުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

   

ެގ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްމި އެލަވަންސް ދިނުމުގެ ޮގތުން، ވަުގތީ ގޮުތން  .2
ރަސްމީ އެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ހަވާލުވިކަން ، މަސްއޫލިއްޔަތާއި ހަވާލުވާ މީހާ

 މުން ފެންނަން އޮންނަން ޖެހޭނެއެވެ. ކިޔުލިޔެ

   

 

އުލޭޓުކުރަންޖެހޭ ރެގިސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަކީ  އަކީ،މި އެލަވަންސް
ވަގުުތ  ރަސްމީ ގަޑީގެ އިތުރުން އޮފީހުގެ މަސައްަކތުގައި އާދަވެގެން ގިނަ  ކަށްވެފައި،އިދާރާއަ

އިދާރާއަކަށްވާތީ އާއި، މުވައްޒަފުން ތިބޭ  ލަަތކަށް އަބަދުމެ ތައްޔާރަށްހާހޭދަކުރަންޖެހޭ އަދި އެފަދަ 
ނާޖާއިޒު  ،ވަޒީފާއިން އެނގޭ އެނގުންތަކަކީވަޒީފާގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ މަޢުލޫމާތަކީ ނުވަތަ އެ 

އަދި މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ގޮތުގަިއ އޭގެ ބޭުންނ  ،ބޭނުމުގައި ިލބިގަތުމަށް ޝައުޤުެވރިވާ ބަޔަކު އުޅޭ

13. S102  
 އެލަވަންސްކޮމިޝަން 
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ލޫމާތެއް ނުވަތަ ެއނގުންތަކެްއ އުއުނިކަމެއް ދީފާނެ މަށް ހިފައިގެން ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ަރއްކާތެރިކަމަ
މަސައްކަތްކުރަންޖެޭހ  ްތ އިދާރާއަކަށްވާތީ، އެ ކުރުމުެގ ފުރުޞަތު އޮންނުހަމަގޮތުގައި ބޭނު

ޔަތު ފުށުއަރާ އަދި ނަޒާަހތްތެރިކަން ގެއްލިދާނެފަދަ ެއހެްނ އްމުވައްޒަފުންނަށް އެފަދަ މަސްއޫލި
 ވަޒީފާއެއް އަދާ ނުކުރުމަށް އެއްބަސް ކުރުވައި އިޤްރާރުކޮށް ދޭ އެލަވަންސެކެވެ.

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

   (ހ)

މުވައްޒަފަކު އަދާކުރާ ވަޒީފާއާއި ގުޅިގެން ހާމަވާ މަޢުލޫމާތުގެ ސަބަބުްނނާއި ނިންމާ  .1
 ،ޙައްޤަކަށް އަރައިގަނެވޭފަދަ މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ފަރާތްތަކާއިތުންގެ ން ރައްޔިނިންމުންތަކު

ފައިވާ ނިންމުންތައް ިނންމާ ފަރާތްތަަކށް ދެވަނަ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުން މަނާކުރެވި
 މުވައްޒަފުން.

   

އިދާރާގެ މަސައްކަތަށް  ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ މުވައްޒަފުން، 1މި މާއްދާގެ  .2
ބުރުނާރާ އަދި ރަސްމީގަޑީގެ ބޭރުން މުވައްޒަފަށް ިލބިފައިާވ ޚާއްޞަ ހުނަރެއް 
ބޭނުންކުރުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަްތކުރާ އިދާރާއާއި އެއްވެސް ގޮތަކުން ގުޅުންނެތް އަދި 
 އެ އިދާރާއިން މޮނިޓަރކޮށް ަބަލންޖެހޭ ނުވަތަ ހުއްދަ ދޭންޖެހޭަފދަ ފަރާތްތަކަކާއި

ގުޅުންނެތް އުފެއްދުްނތަކެއް އުފެއްދުން ނުވަަތ މަސައްކަތެއްކުރުން މިފަދަ 
 އްނޫނެވެ. އެމުވައްޒަފުންނަށް މަނަ

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

އްސަ އިޤްރާރެއްގެ ދަށުން މި ޚާމުއައްސަސާއާއި މުވައްޒަފާ ކުރެވޭ  މި އެލަވަންސް ދެވޭނީ،
އެލަވަންސް ދެވޭ މުއްދަތުގައި އެ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތާއި ފުށުއަރާ ނުވަތަ އިސްވެދިޔަ 

ދޭންޖެހޭ ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ކަމެއްގައި ބައިވެރި  ސްންއެލަވަ ބައިގައި މި
 ކުރުމުންނެވެ. ނުވުމަށް އެއްބަސްވެ ސޮއި

   (ނ)

ޔަތު ފުށުއަރާ ކަމެއްގައި ނުވަތަ މި އްލިއޫހަމަޖެހުމަށްފަހު މުވައްޒަފުގެ މަސް މި އެލަވަންސް
ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަްނކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއްގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާުތ 

އެކަން ދިރާސާކޮށް މުވައްޒަފާމެދު އިސްލާޙީ  ،ހުށަހެޅިއްޖެނަމަސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަށް 
 އަޅަންވާނެއެވެ. އަދި އެލަވަންސް ދިނުން ހުއްޓާަލންވާެނއެވެ.  ފިޔަވަޅު

   (ރ)

އަދި ޚިދުމަތް  މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ޙާޟިރުނުވާ ދުވަސްތަކަށް މި އެލަވަންސެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
ތަށްވާ މިންވަުރން ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަނޑީަގއި ހާޒިރުނުވެ އެ ޚިދުމަތް ނުިލިބދާ ވަގު

 އުނިކުރެވޭނެއެވެ. މި އެލަވަންސުން

 

   )ބ(
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ގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެމީހެއްެގ ކޮމިޝަންގެ އިދާރާ ފޯނު އެލަވަންސްއަކީ ސިވިލް ސަރވިސް
 ފަރާތްތަކާއި އެމީހަކު ފޯނުން މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް އުފުލުމުގައި ޢާންމުކޮށް އެކިވަޒީފާގެ 

މުކޮށް އެފަދަ މުވައްޒަފަށް ގުޅަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް ެދޭވ އްއާ ޖެހޭ ނުވަތަ އޮފީހުން ގުޅަން
 އެލަވަންސެކެވެ.

14. S103  
 ފޯނު އެލަވަންސް

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

   )ހ(

 ށްމަސައްކަތަ ނުލިއްޔަތުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ ބާވަތުން ފޯއޫމުވައްޒަފުންގެ މަސް
ފޯނު ނުވަތަ ފޯނު ޚަރަދު މާލިއްޔަތުގެ  ،ބޭނުންވާ ވަޞީަލތެއްގެ ގޮތުގަިއ ބޭނުންކުރާނަމަ

ދާ އެއްގޮތްވާ އުޞޫލުްނ ދެވިދާނެ އެވެ. ނަމަވެސް އެއީ މުވައްޒަފުންނަށް ޭދ އިވާގަ
މިގޮތުްނ ދެވޭނެ ޚަރަދުގެ މިންވަރު ނިންމާނީ ހިއުމަން ރިސޯސް  އެލަވަންސެއް ނޫނެވެ.

  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެވެ.މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން

   )ށ(

 
 

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

  S104 .15 )ހ(
 ރިސްކް އެލަވަންސް 

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

ރިސްކް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް 
 ލަތްތަކަކީ،ހާއެލަވަންސް ދެވޭނެ 

   )ށ(

އަދަދެއްގެ ނަގުދު ފައިސާ އަށްވުރެ ގިނަ  -/10,000މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާގެ ގޮތުން  .1
ބަލަހަްއޓަން ޖެހޭ މުަވއްޒަފުން އެ ފައިސާ  ގެންގުެޅން ނުވަތައަތުގައި ބަހައްޓައިެގން 

 ގެންގުޅޭ ނުވަތަ ބަލަހައްަޓންޖެހޭ މުއްދަތަށް.

ރުފިޔާގެ ނަގުދު ފައިސާ ދުވާލެއްގެ  -/10,000މަދުވެގެން  ،މަސައްކަތުގެ ބާވަތުން .2
 .މުވައްޒަފުންނަށ އެ ދުވަސްތަކަށްޗަށް ބަލައިގަންނަ ނުވަތަ ދޫުކރާ މައް

   

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

   )ނ(

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

   )ރ(
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-11- 

 

ހެދުން އެލަވަންސަކީ މުވައްޒަުފގެ މަސައްކަތުގެ ބާވަތުްނ )ޔުީނފޯމް ފިޔަވައި( ކޯޓް ަފޓްލޫން / 
 މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އެލަވަންސެކެވެ.އްސަ ހެދުން ބޭނުންކުރަންެޖހޭ ޚާދިގުހެދުން ނުވަތަ މިފަދަ 

16. S105  
 ހެދުން އެލަވަންސް 

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

   )ހ(

 ންސް ދެވޭނީ؛ މި އެލަވަ

  .ކޯޓްތަކުގައި ވަކާލާތުކުރާ މުވައްޒަފުން .1
ންމުކޮށް ވަޑައިގަންނަވަން އާސެމިނަރތަކަށް  ،އޮންނަ ފެއަރރާއްޖޭން ބޭރުގައި  .2

  ޖެހޭ މުވައްޒަފުން.
އްމުކޮށް ސްޓޭްޓ އާމުކޮށް ޕްރޮޓޮކޯލް މޫވްމަންްޓސްގައި އުޅުއްވާ ބޭފުޅުންނާއި އްއާ .3

 ތަކުގައި ބައިވެރިވާ މުވައްޒަފުން.ވިޒިޓް
ހެދުމެްއ  އޮފީހުގައި ކުރާ މަސައްކަތުގެ ބާވަތުްނ، ރަސްމީ ގަޑީގައި ޚާއްޞަ .4

 ބޭނުންކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުން.

 

   )ށ(
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-12- 

 

  4ބާބު 

 ވެލްފެއަރ އެލަވަންްސތައް

W - ްވެލްފެއަރ އެލަވަންސްތައ: 
ރަށެއްގައި  ރަށްނޫން އެހެން ގުޅިގެން ދިރިއުޅޭ ކޮއްތު އެލަވަންސަކީ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތާ
މުވައްޒަުފންނަްށ ކެއުމުގެ ޚަރަދުތައް ފުއްދުމަށް ެދޭވ ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް އޮފީހުގެ ފަރާުތން ފޮނުވާ 

 އެލަވަންސްއެކެވެ.

17. W100  
 ކޮއްތު އެލަވަންސް

ރަށެއްގައި  ދިރިއުޅުން ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށް ފިޔަވައި އެހެންރަކީ، މި އެލަވަންސް ދޭނެ މިންވަ
 60/-ދުވާލަކަށް  ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް ފޮނުވާ މުވައްޒަފުން ފޮނުވާފައި ހުންނަ މުއްދަތަށް

 އެވެ.ރުފިޔާ 1800/-ން މަހަކަށް ރުފިޔާގެ ރޭޓު

   )ހ(

ން ބޭރު ވަޒީފާއަކަްށ ތިޔާރުގައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ ރަށުޚްއަމިއްލަ އި ،އަމިއްލައަށް އެދިގެން
މުވައްޒަފުންނަށް މި އެލަވަްނސް ނުދެވޭނެއެވެ. އަދި  އިގެން ވަޒީފާއަށް ހޮވޭ ކުރިމަތިލަ

 މުވައްޒަފު އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ހުންނަ މުއްދަތުގައިވެސް މި އެލަވަންސެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

   (ށ)
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