ފްލެކްސީ ގަޑި ހަމަޖައްސައިދިދުމުގެ އުސޫލު
(ހ) ތަޢާރަފް
މި އުސޫލަކީ ޔުދިވަރސިޓީގެ އެކަޑަމިކް އަދި އިދާރީ މުވައްޒަފުދްދަފް ފްލެކްސީ ގަޑި ހަމަޖައްސައިދިދުމުގައި އަމަލުކުރަދްވީގޮތެވެ.

(ފ) ޢާދްމު މަސައްކަތު ގަޑި  /އުސޫލުތައް
 .1ޔުދިވަރސިޓީގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ ދުވާލަކަފް ޖުމްލަ  6ގަޑިއިރެވެ.
 .2އާދްމު ގޮތެއްގައި ޔުދިވަރސިޓީގެ މަސައްކަތު ދުވަހުގެ އަދަދަކީ އާދީއްތަ އިދް ބުރާސްފަތީގެ ދިޔަލަފް ހަފުތާއަކު  5ދުވަހެވެ.
އެގޮތުދް މުވައްޒަފުދްދަފް ހަފްތާއަކު  5ދުވަހު (ދުވާލަކު  6ގަޑިއިރު) ޖުމްލަ  30ގަޑިއިރު ހަފްތާއަކަފް ކަދޑައެޅިފައިވެއެވެ.
 .3މުވައްޒަފުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ އެ ފެކަލްޓީ/ކެމްޕަސް/ސެދްޓަރުދް އެ މުވައްޒަފެއްގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިކަމުގައި
ކަދޑައަޅާފައިވާ ގަޑިއެކެވެ .ދުވަތަ ފެކަލްޓީ/ކެމްޕަސް/ސެދްޓަރެއްގައި ދަދްފަޅި އުޞޫލުދް މަސައްކަތްކުރުމަފް ހަމަޖައްސާފައި
އޮދްދަ ގަޑިއެވެ.
ެހ
 .4ޔުދިވަރސިޓީގެ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކާއި ބައެއް މަސައްކަތްތަކަކީ ކޮދްމެ ދުވަހަކުމެ ދެމުދްގެދްދަދްޖެހޭ ޚިދުމަތެއްކ ދުވަތަ ކުރަދްޖ ޭ
މަސައްކަތެއްކަމުދް

ބަދްދު

ޚިދުމަތްދޭ/މަސައްކަތްކުރަދްޖެހޭ

ދުވަހެއް

ދެތި

ހަފްތާއަކު

މަރުކަޒު/ފެކަލްޓީ/ސެދްޓަރު

ހުރިހާ

ތަކުގައި

ދުވަހަކުވެސް
މަސައްކަތް

މަސައްކަތް

ހަމަޖެހިފައި

ކުރެއެވެ.

އޮދްދާދީ

މިފަދަ

ކަދޑައެޅިފައިވާ

ދަދްފަޅިތަކަކަފް ބަހާލައިގެދް ކޮދްމެ މުވައްޒަފަކަފްވެސް ހަފްތާއަކު ގިދަވެގެދް  6ދުވަހުއެވެ .މިސާލަކަފް ޑިއުޓީ އަދާކުރާ
މުވައްޒަފުދްގެ މަސައްކަތު ގަޑިއަކަފްވާދީ ޑިއުޓީ ރޯސްޓާގައިވާ ގަޑިއެވެ.
 .5މުވައްޒަފަފް ކަދޑައެޅިފައިވާ މަސައްކަތު ގަޑިއަފް ހާޒިރުދުވާދަމަ ގަޑި ޖެހޭދެއެވެ .އަދި މުސާރައިދް ގަޑީ ލާރި އުދިކުރެވޭދެއެވެ.

(ދ) ފްލެކްސީ ގަޑި ހަމަޖައްސައިދެވިދާދެ ގޮތްތައް:
 .1ފްލެކްސީ

ގަޑީގެ

ގޮތުގައި

ދުވާލަކު

ހަމަކުރަދްޖެހޭ

ގަޑި

ދަދްފަޅިތަކަކަފް

ބަހާލައިގެދް

ހަމަކުރާގޮތަފް

މުވައްޒަފަފް

ހަމަޖައްސައިދެވިދާދެއެވެ .އެގޮތުދް  2ދުވަތަ  3ދަދްފަޅިއަކަފް ދުވާލަކު ކަދޑައެޅިފައިވާ  6ގަޑިއިރު ބަހާލެވިދާދެއެވެ.
 .2ހަފްތާއަކަފް

ކަދޑައެޅިފައިވާ

30

ގަޑިއިރު

ހަފްތާގެ

6

ދުވަހަފް

ބަހާލައިގެދް

ހަމަކުރާގޮތަފް

މުވައްޒަފަފް

ހަމަޖައްސައިދެވިދާދެއެވެ.
.3

ހަފްތާ ބަދްދު (ހުކުރުކހޮދިހިރު) ގެ ބަދަލުގައި ހަފްތާގެ އެހެދް  2ދުވަހެއް ހަފްތާ ބަދްދުގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައިދެވިދާދެއެވެ.

 .4މެދުކެދޑުމެއްދެތި ހަފްތާގެ  5ދުވަހު މަސައްކަތްކުރުމަފްފަހުކ ހަފްތާ ބަދްދުގައި (ހުކުރުކހޮދިހިރު) މުވައްޒަފު  6ގަޑިއިރު
މަސައްކަތްކޮފްފި ދަމަ ޖެހިގެދް އަދްދަ ހަފްތާއިދް އެއްދުވަސް އޯފް ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސިދާދެއެވެ .އަދި ހަފްތާ
ބަދްދުގައި (ހުކުރުކހޮދިހިރު)

 12ގަޑިއިރު މަސައްކަތްކޮފްފިދަމަ ޖެހިގެދް އަދްދަ ހަފްތާގައި ދެދުވަސް އޯފް ދުވަހުގެ ގޮތުގައި

ހަމަޖެއްސިދާދެއެވެ .މި ގޮތަފް ހަމަޖައްސައިފިދަމަ މުވައްޒަފު ހަފްތާ ބަދްދުގައި ކުރާ މަސައްކަތު ގަޑިއަފް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއެއް
ދުދެވޭދެއެވެ.
 24 .5ގަޑިއިރުގެ މުއްދަތެއް ދިދުމަފްފަހު ދޫދީ ވިދިވިދިގެދް  6ދުވަހަފްވުރެއް އިތުރަފް މުވައްޒަފުގެ ރުހުމަކާދުލާ މުވައްޒަފުލައްވާ
މަސައްކަތް ދުކުރުވޭދެއެވެ.
 .6ކިޔަވައިދުދެއްވާ ހަފްތާތަކުގައި ފްލެކްސީ ގަޑި ހަމަޖައްސައިދެވޭދީ ހެދދުދު  08:00އިދް މެދްދުރުފަހު  15:00އާ ދެމެދުގެ
ވަގުތަފް ފެތޭގޮތަފެވެ.
 .7މެދުކެދޑުމެއްދެތި ހަފްތާގެ  5ދުވަހު މަސައްކަތްކުރުމަފްފަހުކ ރަސްމީ ބަދްދު ދުވަހެއްގައި މުވައްޒަފު  6ގަޑިއިރަފްވުރެ އިތުރަފް
މަސައްކަތްކޮފްފައިވާދަމަކ

މަސައްކަތްކުރި

ބަދްދު

ދުވަހަކަފްކ

ހަފްތާ

ތެރެއިދް

ދުވަހެއް

އޯފް

ދުވަހެއްގެ

ގޮތުގައި

ހަމަޖެއްސިދާދެއެވެ .އަދި  24ގަޑިއިރުގެ މުއްދަތެއް ދިދުމަފްފަހު ދޫދީ ވިދިވިދިގެދް  6ދުވަހަފްވުރެ އިތުރަފް މުވައްޒަފުގެ
ރުހުމަކާދުލާ މުވައްޒަފު ލައްވާ މަސައްކަތްދުކުރުވޭދެއެވެ .ފްލެކްސީ ގަޑި ހަމަޖައްސާއިރު ދަދްފަޅިއެއްގައި މަދުވެގެދް 1
ގަޑިއިރާއި  30މިދެޓް ހަމަކުރަދްވާދެއެވެ.
 .8ޓާރމް  1އާއި  2ގެ ކިޔަވައިދިދުމަފް ކަދޑައެޅިފައިވާ  14ހަފްތާ (ޖުމްލަ  28ހަފްތާ) ގައި ފްލެކްސީ ގަޑި
ހަމަޖައްސައިދެވޭދީކ ކިޔަވައިދެއްވާ ކްލާސްތަކުގެ ގަޑިތަކަފް ބިދާކޮފް ރޭގަދޑު  22:00ގެ ދިޔަލަފެވެ.
 .9ދަދްފަޅިތަކަފް ބަހާލައިގެދް ފްލެކްސީ ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރާކަމުގައިވަދީދަމަ ބްރޭކެއް ދުހިމެދޭދެއެވެ .ފުރަތަމަ ދަދްފަޅީގެ
ވަގުތުދިމޭ ހިސާބާއި ގުޅުވައިގެދް ދެވަދަ ދަދްފަޅި ފެފުމާ ހަމައަފް އެއީ ބްރޭކް ގަޑި ކަމުގައިބަލާދީއެވެ.

(ރ) ފްލެކްސީ ގަޑި ހަމަޖައްސައިދެވިދާދެ އިދާރީ މުވައްޒަފުދް:
އިދާރީ މުވައްޒަފުދްދަފް ފްލެކްސީ ގަޑި ހަމަޖައްސައިދެވޭދީ އެ މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރާ ތަދުގެ މަސައްކަތަފް ދަތިދުވާދެގޮތަފެވެ.
އާދްމު ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގައި ( 8:00އިދް  14:00އަފް) ޔުދިވަރސިޓީގެ އެހެދް މަރުކަޒު  /ފެކަލްޓީ  /ކެމްޕަސް  /ސެދްޓަރު /
ޑިޕާޓްމަދްޓް  /ސެކްޝަދްތަކާ އަދި ސަރުކާރުގެ މުޢައްސަސާތަކާއި އެހެދިހެދް އޮފީސްކ ކުދްފުދިތަކަފް ބިދާވެ މަސައްކަތްރޭވިފައިވާ
އިދާރީ މުވައްޒަފުދް ފިޔަވައި އެހެދް މުވައްޒަފުދްދަފް މި އުސޫލާ އެއްގޮތަފް ފްލެކްސީ ގަޑި ހަމަޖައްސައިދެވޭދެއެވެ.

(ބ) ފްލެކްސީ ގަޑި ހަމަޖައްސައިދެވޭ މުވައްޒަފުދްގެ މުސާރަ އާއި ހާޒިރީ:
 .1ފްލެކްސީ ގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރަދް އަދްދަ ކޮދްމެ މުވައްޒަފަކުވެސް ބަރާބަރަފް އެ މުވައްޒަފެއްގެ ކާޑުދް އެޓެދްޑެދްސް ރެކޯޑް
ކުރަދްޖެހޭދެއެވެ.
 .2ހަމަޖެހިފައިވާ ފްލެކްސީ ގަޑީގެ ދަދްފަޅިތަކުގެ ތެރެއިދް ކޮދްމެ ދަދްފަޅިއަކަފް ލަސްވިޔަސް ގަޑިޖެހޭދެއެވެ.
 .3ފްލެކްސީ

ގަޑީގައި

މަސައްކަތްކުރެވޭދީ

ދުރާލާ

ރޭވިގެދްކ

ޑިއުޓީ

ގަޑިތައް

ހިއުމަދް

ރިސޯސް

ސިސްޓަމަފް

އަޕްޑޭޓްކުރުމަފްފަހުއެވެ .ދަދްފަޅިތަކަފް ބަހާލައިގެދް މަސައްކަތު ގަޑި ހަމަޖައްސައިދެވޭ މުވައްޒަފުދްގެ ތާވަލު ސިސްޓަމަފް
އަޕްޑޭޓްކުރުމަފްފަހު ހިއުމަދް ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަދްޓަފް އަދްގަދްވާދެއެވެ.
 .4ކަދޑައެޅިފައިވާ މަސައްކަތު ގަޑި ހަމަކޮފް އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކޮފްފައިވާދަމަ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދެވޭދެއެވެ .އިތުރުގަޑީގެ
ފައިސާ ދެވޭދީ ޔުދިވަރސިޓީއިދް ކަދޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮތަފެވެ.

(ޅ) ފްލެކްސީ ގަޑި ކަދޑައަޅާދެ ފަރާތް:
ފްލެކްސީ ގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރުމަފް މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާ  /ފެކަލްޓީ  /ކެމްޕަސް  /ސެދްޓަރުގެ ވެރިޔާ ދުވަތަ ޑީދްއަފް
ހުފަހަޅަދްވާދެއެވެ .އަދި ފްލެކްސީ ގަޑި ކަދޑައަޅަދްވާދީ މުވައްޒަފާއި ފެކަލްޓީ  /ކެމްޕަސް  /ސެދްޓަރުގެ ވެރިޔާ އެއްބަސްވާ ގޮތެއްގެ
މަތީދް ޔުދިވަރސިޓީއަފް ގެއްލުދް ދުވާގޮތެއްގެ މަތީދްދެވެ.

އަމަލުކުރަދް ފަފާ ތާރީޚް 1 :ޖުލައި 2017
މުރާޖާ ކުރާ ތާރީޚް 1 :ޖުލައި  2018ދުވަތަ ބޭދުމެއް ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި

