ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާ ތަކުގައި ދާއިމީ ޕާރޓް-ޓައިމް މުވައްޒަފުން
ގެންގުޅުން

 .1ތަޢާރުފު:
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ބައެއް ވަޒީފާތަކުގައި ،ދާއިމީކޮށް ޕާރޓް-ޓައިމް މުވައްޒަފުން ގެންގުޅުމަކީ،
ޔުނިވަރސިޓީއަށް މަންފާ ކުރާނޭ ކަމެކެވެ .އެހެނީ ،ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ކޮންމެހެން ފުލް-ޓައިމްކޮށް މުވައްޒަފުން
ގެންގުޅޭކަން ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ .ބައެއް ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ނަގާ ވަގުތު މާކުރެވެ .ހަމަ
މިއާއެކު ،ބައެއް މީހުންނަށް ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމަށް ފުރުޞަތު ލިބެނީ ހަމައެކަނި މެންދުރުފަހުން ނުވަތަ ހެނދުނުއެވެ .މިފަދަ
މީހުންގެ ތެރޭގައި ފަންނީ މީހުން ހިމެނެއެވެ .އެހެންކަމުން ،ވަޒީފާތަކުގައި ދާއިމީކޮށް ޕާރޓް-ޓައިމް މުވައްޒަފުން
ގެންގުޅުމަކީ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަށާއި ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ ފަރާތަށް ވެސް މަންފާ ކުރާނޭ ކަމެކެވެ .ގިނަ ޔުނިވަރސިޓީތަކުގައި،
ދާއިމީކޮށް ޕާރޓް-ޓައިމް މުވައްޒަފުން ގެންގުޅެއެވެ.
މި ސިޔާސަތުގެ ބޭނުމަކީ ،ދާއިމީ ޕާރޓް-ޓައިމް މުވައްޒަފުން ގެންގުޅުމާ ބެހޭ އުޞޫލުތައް ކަނޑައެޅުމެވެ.

 .2ދާއިމީ ޕާރޓް-ޓައިމް މުވައްޒަފުން:
ދާއިމީ ޕާރޓް-ޓައިމް މުވައްޒަފުންނަކީ ،ވަޒީފާ މެދުނުކެޑޭ ގޮތަށް ،ކޮންޓްރެކްޓްގައި ވަޒީފާގެ މުއްދަތެއް ނެތް ،ފުލްޓައިމް
މުވައްޒަފުންކަމުގައި ނުހިމެނޭ ،އެކަމަކު ދާއިމީ ކޮށް ،މަދުގެން ދާއިމީ މުވައްޒަފަކު ހަފުތާއަކު މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރާ
މުއްދަތުގެ  25%އާއި  50%އާ ދެމެދު މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނެވެ .މިފަދަ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރާނީ
ހަފުތާއަކު މަދުވެގެން  10ގަޑިއިރު ،އަދި ގިނަވެގެން  20ގަޑިއިރު އެވެ.

 .3ދާއިމީ ޕާރޓް-ޓައިމް މުވައްޒަފުންގެ އުޖޫރައާއި ޢިނާޔަތްތައް:
ދާއިމީ ޕާރޓް-ޓައިމް މުވައްޒަފުންގެ އުޖޫރަ ކަޑައަޅާނީ އެ މުވައްޒަފަކު އަދާކުރާ ވަޒީފާ ގިންތިކުރެވިފައިވާ ސްޕައިން
ޕޮއިންޓްގެ ފުލްޓައިމް މުވައްޒަފެއްގެ އުޖޫރައިގެ ނިސްބަތުންނެވެ.

ފުލް-ޓައިމް މުވައްޒަފު މަސައްކަތް ކުރާ ގަޑިއާއި

އުޖޫރައަށް ރިއާޔަތްކޮށް ،ޕާރޓް-ޓައިމްކޮށް މަސައްކަތްކުރުމަށް މުވައްޒަފު ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައިވާ ގަޑީގެ ޢަދަދުން
ކަނޑައަޅާ މިންވަރެކެވެ .ޕާރޓް ޓައިމް މުވައްޒަފުންނަށް އަހަރީ ޗުއްޓީ އާއި ސަލާމާއި އެހެނިހެން ޗުއްޓީތައް ހަމަޖައްސާނީ
ވެސް މި ނިސްބަތުންނެވެ.
ދާއިމީ ޕާރޓް-ޓައިމް މުވައްޒަފުންގެ ޕެންޝަންއަށް ޔުނިވަރސިޓީއިން ކޮންޓްރިބިޔުޓް ކުރާނެއެވެ.

 .4ދާއިމީ ޕާރޓް-ޓައިމް ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން:
ދާއިމީ ޕާރޓް-ޓައިމް މުވައްޒަފުންނާ ޔުނިވަރސިޓީ އާ ދެމެދު ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް )ކޮންޓްރެކްޓެއް( ޢަޤްދު ކުރެވިފައި
އޮންނަން ވާނެއެވެ .މި އެއްބަސްވުމުގައި ވަޒީފާގެ އުޖޫރައާއި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ވަގުތު ތަކާއި ،ފެށޭ ވަގުތާއި ނިމޭ
1

ވަގުތާއި ،މަސައްކަތުގެ ބާވަތާއި ޗުއްޓީ ލިބޭނޭ މިންވަރާއި ޤަވާޢިދުތައް ހިމެނެން ވާނެއެވެ .މި އެއްބަސްވުން،
ޔުނިވަރސިޓީއާއި މުވައްޒަފު ރައްކާކޮށްފައި ބާއްވަން ވާނެއެވެ.

 .5އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުން:
ޕާރޓް-ޓައިމް މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން އިތުރު ގަޑީގައި ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް އެންގިދާނެއެވެ .މި ގޮތަށް އެންގި ކަމުގައި
ވިޔަސް ،މުވައްޒަފު ނޭދޭނަމަ އޭނާ އިތުރު ގަޑީގައި ނުނުކުތުމުގެ ޙައްޤު އޭނާއަށް ލިބިގެން ވެއެވެ .ޕާރޓް-ޓައިމް
މުވައްޒަފަކަށް އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ދޭނީ ދުވާލަކު  7ގަޑިއިރު ވަންދެން ގަޑީގެ ނިސްބަތުން ޖެހޭ މިންވަރެވެ .މި
މިންވަރުގެ  %125ދޭނީ ނުވަތަ  %150ދޭނީ ،ދުވާލަކު  7ގަޑިއިރަށް ވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރިނަމަ ،އެ ދުވަހުގެ
ބާވަތުންނެވެ .ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއް ނަމަ ،ގަޑިއަކަށް ޖެހޭ މިންވަރުގެ  %150އެވެ .ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ހަފުތާ
ބަންދުގެ ދުވަހަކީ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ދުވަހެއް ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާނަމަ ،އުޖޫރަދޭނީ ހަފުތާގެ ދުވަހެއްގެ ގަޑިއެއްގެ
ނިސްބަތުންނެވެ.

 .6ޔުނިވަރސިޓީގެ ދާއިމީ ޕާރޓް ޓައިމް ވަޒީފާގެ އިތުރުން އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުން:
ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއެއްގައި އުޅެމުން އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރެވޭނީ ،އަންނަނި ޝަރުޠުތަކާއެކުއެވެ.
)ހ( އަދާ ކުރާ ދެވަނަ ވަޒީފާއަކީ ،ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާގެ ސަބަބުން އުފެދޭ ނުވަތަ އެ ވަޒީފާއާ ސީދާ ގުޅޭ ،ދެވަނަ
ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ވަޒީފާގައި ކުރާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ޔުނިވަރސިޓީއަށް މާލީ ނުވަތަ
ޤަދަރުގެ ނުވަތަ ޝަރަފުގެ ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމަށް ޤަބޫކުރެވޭ ވަޒީފާއަކަށް ނުވުން.
)ށ( ދެވަނަ ވަޒީފާ އަދާކުރަނީ މުވައްޒަފު ޔުނިވަރސިޓީގައި އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ވަގުތުން ބޭރުގައި ކަމަށްވުން.

 .7ދާއިމީ ފުލް-ޓައިމް މުވައްޒަފެއް ދާއިމީ ޕާރޓް-ޓައިމް ވަޒީފާއަކަށް ބަދަލުވުމާއި ދާއިމީ ޕާރޓް-ޓައިމް މުވައްޒަފެއް ދާއިމީ
ފުލްޓައިމް ވަޒީފާއަކަށް ބަދަލުވުން.
ދާއިމީ ފުލް-ޓައިމް މުވައްޒަފެއް ދާއިމީ ޕާރޓް-ޓައިމް ވަޒީފާއަކަށް ،ހިޔުމަން ރިސޯސް މެނެޖްމަންޓް ކޮމިޓީގެ ރުހުމާއެކު،
ބަދަލުވެވިދާނެއެވެ .ޕާރޓް-ޓައިމް މުވައްޒަފެއް ،ދާއިމީ ފުލް-ޓައިމް މުވައްޒަފަކަށް ބަދަލުވާން ބޭނުން ވެއްޖެނަމަ ،އެކަން
ކުރެވޭނީ ،އެ މަޤާމު ފުލް-ޓައިމް ވުމުން ،ޢާންމުކޮށް ކުރާ އިޢުލާނަކަށް އިޖާބަ ދީ ހޮވިގެންނެވެ.
 .8ޕާރޓް-ޓައިމް މުވައްޒަފުން ޔުނިވަރސިޓީގެ އިންތިޚާބުތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި ބައެއް ސިޔާސަތުތަކުން އިސްތިސްނާވުން.
ޕާރޓް-ޓައިމް މުވައްޒަފުންނަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ އިންތިޚާބުތަކުގައި ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ .އަދި ވޯޓެއްވެސް
ނުލެވޭނެއެވެ.
 .9ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚް 1 :މެއި 2015
ފާސްކުރި ތާރީޚް 15 :އޭޕްރިލް 2015
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