
 

 

 

 

  
 ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑ  

2014މާޗް  11  

 މިލަދ ންމަޑ ލ އ ތ ރ ބ ރީ އަތޮޅ ކައ ންސިލްގެ އިދާރާ 
 ފ ނަދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ.



 ޓްރަސްޓް ފަންޑ ގެ ޕްރޮގްރާމ ތަކ ން މ ސާރައާއި، އެލަވަންސް ދޭނެ އ ޞޫލ 

 
 އިދާރާ އަތޮޅ ކައ ންސިލްގެ މިލަދ ންމަޑ ލ އ ތ ބ ރީ                                            1ގެ  5ޞަފްޙާ: 

` 

 

 

 ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކ ން މ ސާރައާއި، އެލަވަންސް ދޭނެ އ ޞޫލ  

 

ޓްރަސްޓްގެ ދަށ ން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގ މަށް މަސައްކަތް މިލަދ ންމަޑ ލ  އ ތ ރ ބ ރީ ވިޔަވަތި މިއީ، 
ފ ންނަށް މ ސާރައާއި، އެލަވަންސް ދިނ މަށް އެކ ލަވާލެވިފައިވާ އ ޞޫލެވެ. މި އ ޞޫލަކީ ޒަކ ރައްވާ މ އައް

ސިވިލްސާވިސް ޤަވާޢިދާއި، މާލިއްޔަތ  ޤަވާއިދާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ 
ގެނެވޭ  ދަތ ރ  ޚަރަދަށް 5ޤަވާޢިދ  ބާބ  )ދައ ލަތ ގެ މާލިއްޔަތ   01/2012ބަރ  ސަރކިއ ލަރ ނަން 
ށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެކ ލަވާލެވިފައިވާ ( އާއި،  ލާމަރ ކަޒީ ޤާނޫނާއި، ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޤާނޫނަ ލާޙްޞްއި
 ލެކެވެ.ޞޫއ 

 މ އައްޒަފ ން ހޯދ ން  .1
ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ހ ރިހާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް މ އައްޒަފ ން ހޯދ މ ގެ އެންމެހާ ކަންކަން  1.1

 ކ ރަންޖެހޭނީ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީންނެވެ.  
 

 ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ޕްރޮގްރާމަކ ން މ އައްޒަފަކ  ބޭނ ންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެ 1.2
ޝްވަރާގެ މަތިން ޕްރޮގްރާމްގެ ކޯޑިނޭޓަރ ޕްރޮގްރާމ ގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީގެ މަ

 ލިޔ މަކ ން ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީގައި އެދެންވާނެއެވެ.
 

 މ ސާރަ ކަނޑައެޅ ން  .2
ފ ންނަށް ގ މަށް ގެންގ ޅޭ ރަސްމީ މ އައްޒަޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިން  2.1

(  މ ސާރަ ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ މ އައްޒަފ ން ފިޔަވައި)ސިވިލްސާވިސްގެ ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން 
 ކަނޑައަޅާނީ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީންނެވެ.

 

ފެންވަރެއްގެ މ އައްޒިފ ންނަށް އެއްވަރެއްގެ މ ސާރައެއް  މ ސާރަ ކަނޑައެޅ މ ގައި އެއް 2.2
ފެންވަރ ގެ މ އައްޒިފ ންނަށް ދެމ ންގެންދާ  ކަނޑައެޅ މަށާއި، ސިވިލްސާވިސްގައި އެ



 ޓްރަސްޓް ފަންޑ ގެ ޕްރޮގްރާމ ތަކ ން މ ސާރައާއި، އެލަވަންސް ދޭނެ އ ޞޫލ 

 
 އިދާރާ އަތޮޅ ކައ ންސިލްގެ މިލަދ ންމަޑ ލ އ ތ ބ ރީ                                            2ގެ  5ޞަފްޙާ: 

މ ސާރައަށާއި، އަތޮޅ ތެރޭގައި އެފަދަ މަޤާމެއްގެ ވަޒީފާތަކ ގެ އެވްރެޖްކޮށް ދެމ ންގެންދާ 
 މ ސާރަ ދިނ މަށް ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީން ބާރ އަޅަންވާނެއެވެ. 

ން ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ކޮންމެ ޕްރޮގްރާމަކަށް މ އައްޒަފ ން ނަގާއިރ ވެސް އެހެ 2.3
 ،ފެންވަރ ގެ މަޤާމަކަށް މ އައްޒަފަކ  ހޯދާނަމަ  ޕްރޮގްރާމެއްގައި ގެންގ ޅޭ އެއް

ފ ންނަށް ފެންވަރ ގެ މ އަށްޒަ  އެމ އައްޒިފަކަށް ކަނޑައަޅަންވާނީ މިހާރ ވެސް އެ
 ދެމ ންގެންދާ މ ސާރައެވެ.

 

ދާ ފ ންނަށް ދެމ ންގެން ޓްރަސްޓްގެ މ އައްޒަ މި އ ޞޫލ  ފާސްވ މ ން މިހާރ  ވިޔަވަތި 2.4
ވިޔަވަތި އި އެއްގޮތަށް އަލ ން އެކ ލަވާލައި މ ސާރައާއި، އެލަވަންސްތަށް މިއ ޞޫލާ

 ޓްރަސްޓްގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީން ފާސްކ ރަންވާނެއެވެ.
 

އިނާޔަތްތައް ރިވިއ ކޮށް  ފ ންގެ މ ސާރައާއި،ވަތި ޓްރަސްޓްގެ ހ ރިހާ މ އައްޒަވިޔަ 2.5
ފެންނަ ބަދަލަކާއިއެކ  ކޮންމެ ތިން އަހަރަކ ން އެއްފަހަރ  ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީން ގެންނަން

ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީއަށް ހ ށަހަޅައި ކަނޑައަޅާ ގޮތަކަށް ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ 
 ފާސްކ ރަންވާނެއެވެ.

 

  އާއި އެލަވަންސް ހަމަޖެއްސ ން. އިތ ރ ގަޑީގެ ފައިސާ 3
 މަސައްކަތްކ ރާ މ އައްޒަފ ން ފިޔަވައި ޕްރޮގްރާމްތައް ކައ ންސިލްގެ އ ޅަނދ ފަހަރ ގައި  3.1

ނ ރަސްމީ  ،ހިންގ މަށް ކ ރާދަތ ރ ތަކަށް އިތ ރ ގަޑީގެ ގޮތ ގައި އެލަވަންސް ދެވޭނީ
ތަނަކަށްގޮސް  ގަޑީގައި ކ ރާމަސައްކަތަށެވެ. މިގޮތ ން އެމަސައްކަތެއް ކ ރަންވީ

ދ ގައި ވާޢިސިވިލްސާވިސް ޤަ ،ތަށްވަގ   މަލީގޮތ ން ހޭދަވިޢަކ ރަންދިޔަ މަސައްކަތެއްގައި 
ކަށް ދިނ މަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޭޓ ން އިތ ރ ގަޑީގެ ފަވައްޒައިތ ރ ގަޑީގެ ގޮތ ގައި އެމ  

ފަކ  އިތ ރ ގަޑީގައި ވައްޒަފައިސާ ލިބޭނެއެވެ. ދަތ ރ ގައި ބައިވެރިވާ އިސްއިދާރީ މ 
 އަށް ހ ށަހަޅާނީއެވެ.  މަސައްކަތް ކ ރެވ ނ  ވަގ ތ ގެ ރިޕޯޓެއް ދަތ ރ  ނިމ މ ން އިދާރާ

 

އްޒަފަކ  ވަކައ ންސިލްގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް ހިންގ މަށް ނ ރަސްމީގަޑީގައި އޮފީހަށް މ   3.2
ވަގ ތަށް ބަލައި  ނ ކ ންނަށް ޖެހިގެން ކ ރާމަސައްކަތައް މަސައްކަތ ގައި ހޭދަވި

 ދ ގައި ވާޢި އިތ ރ ގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ. މިގޮތ ން ލިބޭނީ ސިވިލްސާވިސް ޤަ 



 ޓްރަސްޓް ފަންޑ ގެ ޕްރޮގްރާމ ތަކ ން މ ސާރައާއި، އެލަވަންސް ދޭނެ އ ޞޫލ 

 
 އިދާރާ އަތޮޅ ކައ ންސިލްގެ މިލަދ ންމަޑ ލ އ ތ ބ ރީ                                            3ގެ  5ޞަފްޙާ: 

 ވައްޒަފ  ފަކަށް ދިނ މަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޭޓ ންނެވެ. މ  މ ވައްޒައިތ ރ ގަޑީގެ ގޮތ ގައި އެ
މަސައްކަތްކ ރާ ޔ ނިޓެއްގެ ސްޕަވައިޒަރަކ  އިތ ރ ގަޑީގައި ކ ރާމަސައްކަތްތައް 

 މޮނިޓަރކޮށް އިތ ރ ގަޑީގައި މަސައްކަތްކ ރި ވަގ ތ  ބަލާނީއެވެ.
  

އ ޅަނދ ފަހަރ ގައި މަސައްކަތް ކ ރާ މ އައްޒިފ ންނަށް އިތ ރ ގަނޑީގެ ކައ ންސިލްގެ  3.3
ގޮތ ގައި އެލަވަންސް ދެވޭނީ ނ ރަސްމީ ގަނޑީގައި އ ޅަނދ  ދަތ ރަކަށް ފ ރީންސ ރެ 

ވަގ ތަށެވެ. މިގޮތ ން ލިބޭނީ   ބަދަރަކަށް ދެވެންދެން ދަތ ރ މަތީގައި ހޭދަވާ
ފަކަށް ދިނ މަށް ވައްޒަގައި އެމ ގައި އިތ ރ ގަޑީގެ ގޮތ  ޤަވާޢިދ ސިވިލްސާވިސް 

ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޭޓ ންނެވެ. ދަތ ރ ތަކ ގައި ހޭދަވާނެ ވަގ ތ  ބަލާނީ އ ޅަނދ ގެ 
ޔަތްކޮށް ކެޕްޓަންގެ ޢާސްޕީޑްއާއި، ރޫޓ ގެ ދ ރ މިނާއި، ކަނޑ ގެ ގަދަކަމަށް ރި 

  ޒަފެކެވެ. ވައްޕްރޮގްރާމެއްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްކ ރާ މ  މަޝްވަރާގެ މަތިން އޮފީހ ގައި އެ
 

 ދަތ ރ  އެލަވަންސް ހަމަޖެއްސ ން  .4
ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގ މަށް ކ ރާދަތ ރ  ތަކ ގައި ބައިވެރިވާ 

 މ އައްޒިފ ންނަށް ދަތ ރ  އެލަވަންސް ދެވޭނީ ތިރީގައި މިވާގޮތ ގެ މަތިންނެވެ. 
 

 ރ ފިޔާ  90/-ފ ންނަށް ރެއަކާއި ދ ވާލަކަށް ވައްޒަޑިރެކްޓަރ ން ފެށިގެން މަތީގެ މ  4.1
 

ހަމައަށް ރެއަކާއި  ފ ންނާރެކްޓަރ ންގެ ފެންވަރ ގެ މ ވައްޒަސެކްރެޓަރީން ފެށިގެން ޑި  4.2
 ރ ފިޔާ. 70/-ދ ވާލަކަށް 

  

 ރ ފިޔާ. 50/-ފ ންނަށް ރެއަކާއި ދ ވާލަކަށް ވައްޒަދަށ ގެ މ   ސެކްރެޓަރީން ފެށިގެން 4.3
 

ރ  ނ ވަތަ އެއަށްވ ރެ ގިނަވަގ ތ  ހޭދަވެއްޖެނަމަ ރެއަކާއި ގަޑިއި  12މިދަތ ރ ތަކ ގައި  4.4
 ދ ވާލަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެލަވަންސް ދެވޭނެއެވެ. 

 

ސައިގެ ވަގ ތ   އިރ ގެ އިރ ގެ ކެއ މާއި އެއް ދަތ ރ ގައި ދ ވަހެއްގެ އެއް 4.5
 ދެވޭނެއެވެ.  2/1ވަރ ގެ  ފާއިތ ވެއްޖެނަމަ، ދ ވަހަކަށް ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ

 



 ޓްރަސްޓް ފަންޑ ގެ ޕްރޮގްރާމ ތަކ ން މ ސާރައާއި، އެލަވަންސް ދޭނެ އ ޞޫލ 

 
 އިދާރާ އަތޮޅ ކައ ންސިލްގެ މިލަދ ންމަޑ ލ އ ތ ބ ރީ                                            4ގެ  5ޞަފްޙާ: 

ސައިގެ ވަގ ތ  ފާއިތ ވ މ ގެ  އިރ ގެ  އިރ ގެ ކެއ މާއި އެއް ރ ގައި ދ ވަހެއްގެ އެއްދަތ  4.6
އިތ ރަށް ކެއ މ ގެ ނ ވަތަ ސައިގެ ވަގ ތެއް ފާއިތ ވެއްޖެނަމަ ދ ވަހަކަށް ކަނޑައެޅިފައި 

 ދަދ  ދެވޭނެއެވެ. ޢައޮންނަ 
 

 ކެއ މ ގެ ޚަރަދ  ހަމަޖެއްސ ން  5
ފ ންނަށް ވައްޒަތަކ ގައި ބައިވެރިވާ މ ހިންގ މަށް ކ ރާދަތ ރ ރާމްތައް ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ޕްރޮގް 

 ދ ވަސްތަކަށް ކެއ މ ގެ ޚަރަދ   ދެވޭނީ ތިރީގައި މިވާގޮތ ގެ މަތިންނެވެ. ދަތ ރ ގައި ހޭދަވާ 
 

ފަކަށް ރެއަކާއި ވައްޒަރަށަށް ކ ރާ ދަތ ރ ތަކ ގައި ކޮންމެ މ  ރަށ ން އަނެއް އެއް 5.1
 ކެއ މ ގެ ޚަރަދ  ދެވޭނެއެވެ.  ރ ފިޔާގެ މަގ ން 120/-ދ ވާލަކަށް 

ގަޑިއިރ  ނ ވަތަ އެއަށްވ ރެ ގިނަވަގ ތ  ހޭދަވެއްޖެނަމަ ރެއަކާއި  12މިދަތ ރ ތަކ ގައި   5.2
 ދ ވާލަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެލަވަންސް ދެވޭނެއެވެ. 

 

 ހ ރ މ ގެ ޚަރަދ   6
ބައިވެރިވާ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގ މަށް ކ ރާދަތ ރ  ތަކ ގައި 

ފ ންނަށް ދަތ ރ ތަކ ގައި ރޭކ ރަން ޖެހޭނަމަ  ހޭދަވާ ދ ވަސްތަކަށް ހ ރ މ ގެ ޚަރަދ  ވައްޒަމ 
 ދެވޭނީ ތިރީގައި މިވާގޮތ ގެ މަތިންނެވެ. 

 

ރ ފިޔާ، މާލެއަށް  350/-ރަށަށް ކ ރާ ދަތ ރ ތަކަށް  ރަށ ން އަނެއް އެއް 6.1
ފަކަށް ރެއަކާއި ދ ވާލަކަށް ހ ރ މ ގެ ވައްޒަރ ފިޔާ ކޮންމެ މ   450/-ކ ރާދަތ ރެއްނަމަ 
 ޚަރަދަށް ދެވޭނެއެވެ.

 

ހ ރ މ ގެ ޚަރަދ  ދެވޭނީ  އެދަތ ރެއްގައި ފަޅ ވެރިންގެ ގޮތ ގައި ބައިވެރިވާ މ އައްޒިފ ން  6.2
 ފ ންނަށެވެ. ވައްޒަ ފިޔަވާ އެމަސައްކަތްކ ރ މަށްދާ އެހެން މ 

 

 ފޯނ  އެލަވަންސް  7
މަށް ކ ރާމަސައްކަތްތަކަށް  ފޯނ  އެލަވަންސް ދެވޭނީ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގ 

 ތިރީގައި މިވާގޮތ ގެ މަތިންނެވެ. 
 



 ޓްރަސްޓް ފަންޑ ގެ ޕްރޮގްރާމ ތަކ ން މ ސާރައާއި، އެލަވަންސް ދޭނެ އ ޞޫލ 

 
 އިދާރާ އަތޮޅ ކައ ންސިލްގެ މިލަދ ންމަޑ ލ އ ތ ބ ރީ                                            5ގެ  5ޞަފްޙާ: 

 ރ ފިޔާ. 250/-ދ ވެލި ޕްރޮގްރާމަށް މަހަކ   7.1

 ރ ފިޔާ. 100/-ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމަށް މަހަކ   7.2

 ރ ފިޔާ. 100/-ފ ނަފަތި ޕްރޮގްރާމަށް މަހަކ   7.3

ޕްރޮގްރާމެއްގެ ކޯޑިނޭޓިންގ  ފޯން އެލަވަންސް ދޭނެ ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ އެ  7.4

 ކޮމެޓީންނެވެ. 

 

 ކ ރ ން ލަށް ބަދަލ  ގެނައ މާއި، އިޞްލާޙް ޞޫ އ  8
ގެނެވޭނީ ޓްރަސްޓް ފަންޑ ގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކ ރެވޭނީ ނ ވަތަ ބަދަލ  ލާޙްލ  އިޞްޞޫމިއ  8.1

ކަމަށް  ޙެއްލާޞް އެއީ ގެންނަން ފެންނަ އި ،މަޝްވަރާކޮށްކޮމެޓީއަށް ހ ށަހަޅ އްވައި 
 ފާސްކޮށްގެންނެވެ. އިފިނަމަ ކައ ންސިލަށް ހ ށަހަޅައި ނިންމަވަ

 

ފަހ  ކައ ންސިލްއިން ފަށާނީ ކައ ންސިލ ން ފާސްކ ރ މަށް  މަލ ކ ރަންޢަ ލަށް ޞޫމިއ  8.2
 ފެށިގެންނެވެ.  ތާރީޚަކ ން ނިންމާ

_____________________________________________ 
 

 

 
 


