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މިލަދންމަޑލއތރބރީ އަތޮޅކައންސިލްގެ އިދާރާ
ފނަދޫ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

ޓްރަސްޓް ފަންޑގެ ޕްރޮގްރާމތަކން މސާރައާއި ،އެލަވަންސް ދޭނެ އޞޫލ

`

ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކން މސާރައާއި ،އެލަވަންސް ދޭނެ އޞޫލ
މިއީ ،މިލަދންމަޑލ އތރބރީ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ދަށން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގމަށް މަސައްކަތް
ކރައްވާ މއައްޒަފންނަށް މސާރައާއި ،އެލަވަންސް ދިނމަށް އެކލަވާލެވިފައިވާ އޞޫލެވެ .މި އޞޫލަކީ
ސިވިލްސާވިސް ޤަވާޢިދާއި ،މާލިއްޔަތ ޤަވާއިދާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ
ނަންބަރ ސަރކިއލަރ ( 2012/01ދައލަތގެ މާލިއްޔަތ ޤަވާޢިދ ބާބ  5ދަތރ ޚަރަދަށް ގެނެވޭ
އިޞްލާޙް) އާއި،

ލާމަރކަޒީ ޤާނޫނާއި ،ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޤާނޫނަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެކލަވާލެވިފައިވާ

އޞޫލެކެވެ.

 .1މއައްޒަފން ހޯދން
 1.1ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ހރިހާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް މއައްޒަފން ހޯދމގެ އެންމެހާ ކަންކަން
ކރަންޖެހޭނީ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީންނެވެ.
 1.2ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ޕްރޮގްރާމަކން މއައްޒަފަކ ބޭނންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ،އެ
ޕްރޮގްރާމގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ޕްރޮގްރާމްގެ ކޯޑިނޭޓަރ
ލިޔމަކން ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީގައި އެދެންވާނެއެވެ.

 .2މސާރަ ކަނޑައެޅން
 2.1ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގމަށް ގެންގޅޭ ރަސްމީ މއައްޒަފންނަށް
(ސިވިލްސާވިސްގެ ޤާނޫނގެ ދަށން ޢަމަލކރަންޖެހޭ މއައްޒަފން ފިޔަވައި)

މސާރަ

ކަނޑައަޅާނީ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީންނެވެ.
 2.2މސާރަ ކަނޑައެޅމގައި އެއް ފެންވަރެއްގެ މއައްޒިފންނަށް އެއްވަރެއްގެ މސާރައެއް
ކަނޑައެޅމަށާއި ،ސިވިލްސާވިސްގައި އެ ފެންވަރގެ މއައްޒިފންނަށް ދެމންގެންދާ
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މސާރައަށާއި ،އަތޮޅތެރޭގައި އެފަދަ މަޤާމެއްގެ ވަޒީފާތަކގެ އެވްރެޖްކޮށް ދެމންގެންދާ
މސާރަ ދިނމަށް ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީން ބާރއަޅަންވާނެއެވެ.
 2.3ވިޔަވަތި

ޓްރަސްޓްގެ

ޕްރޮގްރާމަކަށް

ކޮންމެ
އެއް

ޕްރޮގްރާމެއްގައި

ގެންގޅޭ

އެމއައްޒިފަކަށް

ކަނޑައަޅަންވާނީ

ފެންވަރގެ
މިހާރވެސް

މއައްޒަފން
މަޤާމަކަށް
އެ

އެހެން

ނަގާއިރވެސް
މއައްޒަފަކ

ފެންވަރގެ

ހޯދާނަމަ،

މއަށްޒަފންނަށް

ދެމންގެންދާ މސާރައެވެ.
 2.4މި އޞޫލ ފާސްވމން މިހާރ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ މއައްޒަފންނަށް ދެމންގެންދާ
މސާރައާއި ،އެލަވަންސްތަށް މިއޞޫލާއި އެއްގޮތަށް އަލން އެކލަވާލައި ވިޔަވަތި
ޓްރަސްޓްގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީން ފާސްކރަންވާނެއެވެ.
 2.5ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ހރިހާ މއައްޒަފންގެ މސާރައާއި ،އިނާޔަތްތައް ރިވިއކޮށް
ގެންނަންފެންނަ ބަދަލަކާއިއެކ ކޮންމެ ތިން އަހަރަކން އެއްފަހަރ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީން
ކަނޑައަޅާ

ގޮތަކަށް

ޓްރަސްޓް

ފަންޑްގެ

ކޯޑިނޭޓިންގ

ކޮމެޓީއަށް

ހށަހަޅައި

ފާސްކރަންވާނެއެވެ.

 .3އިތރގަޑީގެ ފައިސާއާއި އެލަވަންސް ހަމަޖެއްސން
 3.1ކައންސިލްގެ އޅަނދފަހަރގައި މަސައްކަތްކރާ މއައްޒަފން ފިޔަވައި ޕްރޮގްރާމްތައް
ހިންގމަށް ކރާދަތރތަކަށް އިތރގަޑީގެ ގޮތގައި އެލަވަންސް ދެވޭނީ ،ނރަސްމީ
ގަޑީގައި

ކރާމަސައްކަތަށެވެ.

މިގޮތން

އެމަސައްކަތެއް

ކރަންވީ

ތަނަކަށްގޮސް

ކރަންދިޔަ މަސައްކަތެއްގައި ޢަމަލީގޮތން ހޭދަވި ވަގތަށް ،ސިވިލްސާވިސް ޤަވާޢިދގައި
އިތރގަޑީގެ ގޮތގައި އެމވައްޒަފަކަށް ދިނމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޭޓން އިތރގަޑީގެ
ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ .ދަތރގައި ބައިވެރިވާ އިސްއިދާރީ މވައްޒަފަކ އިތރގަޑީގައި
މަސައްކަތް ކރެވނ ވަގތގެ ރިޕޯޓެއް ދަތރ ނިމމން އިދާރާއަށް ހށަހަޅާނީއެވެ.
 3.2ކައންސިލްގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް ހިންގމަށް ނރަސްމީގަޑީގައި އޮފީހަށް މވައްޒަފަކ
ނކންނަށް

ޖެހިގެން

ކރާމަސައްކަތައް

މަސައްކަތގައި

ހޭދަވި

ވަގތަށް

ބަލައި

އިތރގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ .މިގޮތން ލިބޭނީ ސިވިލްސާވިސް ޤަވާޢިދގައި
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އިތރގަޑީގެ ގޮތގައި އެމވައްޒަފަކަށް ދިނމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޭޓންނެވެ .މވައްޒަފ
ޔނިޓެއްގެ

މަސައްކަތްކރާ

ސްޕަވައިޒަރަކ

ކރާމަސައްކަތްތައް

އިތރގަޑީގައި

މޮނިޓަރކޮށް އިތރގަޑީގައި މަސައްކަތްކރި ވަގތ ބަލާނީއެވެ.
 3.3ކައންސިލްގެ އޅަނދފަހަރގައި މަސައްކަތް ކރާ މއައްޒިފންނަށް އިތރގަނޑީގެ
ގޮތގައި އެލަވަންސް ދެވޭނީ ނރަސްމީ ގަނޑީގައި އޅަނދ ދަތރަކަށް ފރީންސރެ
ބަދަރަކަށް

ދެވެންދެން

ސިވިލްސާވިސް

ދަތރމަތީގައި

ޤަވާޢިދގައި

ހޭދަވާ

އިތރގަޑީގެ

ވަގތަށެވެ.

ގޮތގައި

ލިބޭނީ

މިގޮތން

ދިނމަށް

އެމވައްޒަފަކަށް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޭޓންނެވެ .ދަތރތަކގައި ހޭދަވާނެ ވަގތ ބަލާނީ އޅަނދގެ
ސްޕީޑްއާއި،

ރޫޓގެ

ދރމިނާއި،

ކަނޑގެ

ރިޢާޔަތްކޮށް

ގަދަކަމަށް

ކެޕްޓަންގެ

މަޝްވަރާގެ މަތިން އޮފީހގައި އެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްކރާ މވައްޒަފެކެވެ.

 .4ދަތރ އެލަވަންސް ހަމަޖެއްސން
ވިޔަވަތި

ޓްރަސްޓްގެ

ޕްރޮގްރާމްތައް

ކރާދަތރ

ހިންގމަށް

ތަކގައި

ބައިވެރިވާ

މއައްޒިފންނަށް ދަތރ އެލަވަންސް ދެވޭނީ ތިރީގައި މިވާގޮތގެ މަތިންނެވެ.
 4.1ޑިރެކްޓަރން ފެށިގެން މަތީގެ މވައްޒަފންނަށް ރެއަކާއި ދވާލަކަށް  90/-ރފިޔާ
 4.2ސެކްރެޓަރީން ފެށިގެން ޑިރެކްޓަރންގެ ފެންވަރގެ މވައްޒަފންނާ ހަމައަށް ރެއަކާއި
ދވާލަކަށް  70/-ރފިޔާ.
 4.3ސެކްރެޓަރީން ފެށިގެން ދަށގެ މވައްޒަފންނަށް ރެއަކާއި ދވާލަކަށް  50/-ރފިޔާ.
 4.4މިދަތރތަކގައި  12ގަޑިއިރ ނވަތަ އެއަށްވރެ ގިނަވަގތ ހޭދަވެއްޖެނަމަ ރެއަކާއި
ދވާލަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެލަވަންސް ދެވޭނެއެވެ.
 4.5ދަތރގައި

ދވަހެއްގެ

އެއް

އިރގެ

ކެއމާއި

އެއް

އިރގެ

ސައިގެ

ވަގތ

ފާއިތވެއްޖެނަމަ ،ދވަހަކަށް ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ ވަރގެ  1/2ދެވޭނެއެވެ.
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ޓްރަސްޓް ފަންޑގެ ޕްރޮގްރާމތަކން މސާރައާއި ،އެލަވަންސް ދޭނެ އޞޫލ

ގ ސައިގެ ވަގތ ފާއިތވމގެ
 4.6ދަތރގައި ދވަހެއްގެ އެއް އިރގެ ކެއމާއި އެއް އިރ ެ
އިތރަށް ކެއމގެ ނވަތަ ސައިގެ ވަގތެއް ފާއިތވެއްޖެނަމަ ދވަހަކަށް ކަނޑައެޅިފައި
އޮންނަ ޢަދަދ ދެވޭނެއެވެ.

 5ކެއމގެ ޚަރަދ ހަމަޖެއްސން
ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގމަށް ކރާދަތރތަކގައި ބައިވެރިވާ މވައްޒަފންނަށް
ދަތރގައި ހޭދަވާ ދވަސްތަކަށް ކެއމގެ ޚަރަދ ދެވޭނީ ތިރީގައި މިވާގޮތގެ މަތިންނެވެ.
 5.1އެއް ރަށން އަނެއް ރަށަށް ކރާ ދަތރތަކގައި ކޮންމެ މވައްޒަފަކަށް ރެއަކާއި
ދވާލަކަށް  120/-ރފިޔާގެ މަގން ކެއމގެ ޚަރަދ ދެވޭނެއެވެ.
މިދަތރތަކގައި  12ގަޑިއިރ ނވަތަ އެއަށްވރެ ގިނަވަގތ ހޭދަވެއްޖެނަމަ ރެއަކާއި

5.2

ދވާލަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެލަވަންސް ދެވޭނެއެވެ.

 6ހރމގެ ޚަރަދ
ވިޔަވަތި

ޕްރޮގްރާމްތައް

ޓްރަސްޓްގެ

ހިންގމަށް

މވައްޒަފންނަށް ދަތރތަކގައި ރޭކރަން ޖެހޭނަމަ

ތަކގައި

ކރާދަތރ

ބައިވެރިވާ

ހޭދަވާ ދވަސްތަކަށް ހރމގެ ޚަރަދ

ދެވޭނީ ތިރީގައި މިވާގޮތގެ މަތިންނެވެ.
 6.1އެއް

ރަށން

އަނެއް

ރަށަށް

ކރާ

ދަތރތަކަށް

350/-

ރފިޔާ،

މާލެއަށް

ކރާދަތރެއްނަމަ  450/-ރފިޔާ ކޮންމެ މވައްޒަފަކަށް ރެއަކާއި ދވާލަކަށް ހރމގެ
ޚަރަދަށް ދެވޭނެއެވެ.
 6.2ހރމގެ ޚަރަދ ދެވޭނީ

އެދަތރެއްގައި ފަޅވެރިންގެ ގޮތގައި ބައިވެރިވާ މއައްޒިފން

ފިޔަވާ އެމަސައްކަތްކރމަށްދާ އެހެން މވައްޒަފންނަށެވެ.

 7ފޯނ އެލަވަންސް
ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގމަށް ކރާމަސައްކަތްތަކަށް

ފޯނ އެލަވަންސް ދެވޭނީ

ތިރީގައި މިވާގޮތގެ މަތިންނެވެ.
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ޓްރަސްޓް ފަންޑގެ ޕްރޮގްރާމތަކން މސާރައާއި ،އެލަވަންސް ދޭނެ އޞޫލ

 7.1ދވެލި ޕްރޮގްރާމަށް މަހަކ  250/-ރފިޔާ.
 7.2ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމަށް މަހަކ  100/-ރފިޔާ.
 7.3ފނަފަތި ޕްރޮގްރާމަށް މަހަކ  100/-ރފިޔާ.
7.4

ފޯން އެލަވަންސް ދޭނެ ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ އެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ކޯޑިނޭޓިންގ
ކޮމެޓީންނެވެ.

 8އޞޫލަށް ބަދަލ ގެނައމާއި ،އިޞްލާޙްކރން
 8.1މިއޞޫލ އިޞްލާޙްކރެވޭނީ ނވަތަ ބަދަލގެނެވޭނީ ޓްރަސްޓް ފަންޑގެ ކޯޑިނޭޓިންގ
ކޮމެޓީއަށް ހށަހަޅއްވައި މަޝްވަރާކޮށް ،އެއީ ގެންނަން ފެންނަ އިޞްލާޙެއް ކަމަށް
ނިންމަވައިފިނަމަ ކައންސިލަށް ހށަހަޅައި ފާސްކޮށްގެންނެވެ.
 8.2މިއޞޫލަށް ޢަމަލކރަން ފަށާނީ ކައންސިލން ފާސްކރމަށްފަހ ކައންސިލްއިން
ނިންމާ ތާރީޚަކން ފެށިގެންނެވެ.
_____________________________________________
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