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މަޤްޞަދު
އެކެޑެމިކްމުވައްޒަފުންގެވާރކްލޯޑްސިޔާސަތެއްގެމައިގަނޑުބޭނުމަކީ

އިކްވިޓަބްލް

ކޮށް

ގ
ވަޒީފާ ެ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

މުވައްޒަފުންނަށް ޙަވާލުކުރާނޭ އުޞޫލެއް ހަމަޖެއްސުމެވެ .މި ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން އެކި މުވައްޒަފުންނަށް
ޙަވާލުކުރެވޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ބުރަކަމުގައި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމް ކުރެވޭނެއެވެ .އެކި ދާއިރާތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ
ތއް ތަފާތު ވިޔަސް،
މުވައްޒަފުން ،އެމީހުން ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ ދާއިރާގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ފެންވަރުން މަސައްކަތް ަ
މސްއޫލިއްޔަތުތައް ޙަވާލުކުރުމަށް މި ސިޔާސަތު ބާރުއަޅާނެއެވެ.
މުވައްޒަފުންނަށް ޢަދުލުވެރިކޮށް ަ

.2

ތަންފީޒު ކުރެވޭ ދާއިރާ
އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ ވާރކްލޯޑު ސިޔާސަތު ތަންފީޒު ކުރެވޭނީ އެބައެއްގެ އެންމެ މައިގަނޑު ޒިންމާއަކީ
އ އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ
ނނަށާ ި
ކިޔަވާދިނުމާއި ރިސާރޗް ކުރުން ކަމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މީހު ް
މަޤާމެއް ފުރަމުންދާ މުވައްޒަފުންނަށެވެ.

.3

ލަފުޒުތަކުގެ މާނަ ކަނޑައެޅުން
އެހެން ގޮތަކަށް މިސިޔާސަތުގައި މާނަ ކޮށްފައިވާ ތަންތަން ފިޔަވައި ،އަންނަނިވި ލަފުޒުތުތަކުގެ މާނަ އެއާ
އެކުއެވަނީއެވެ.

އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުން:

ލނީ އެކެޑެމިކް
ނ މީހަކު ބަ ާ
ނ ަ
އެކެޑެމިކް އޮނިގަނޑުގައި ނަން ގަނެވިފައިވާ މަޤާމެއްގައި ހު ް
މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ޓީޗިން-ފޯކަސްޑް މުވައްޒަފު:

އެ

މުވައްޒަފެއްގެ

މައިގަނޑު

މަސއޫލިއްޔަތަކީ

މަތީ

ފންވަރަކަށް
ެ

އުނގެނުމާއި

ޢލީމީ ކަންކަން ފަރުމާކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ތަޢުލީމީ އިސްނެގުން
އުނގަންނައިދިނުމާއި ،ތަ ު
ކަމުގައި ހިޔުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީއިން ކަނޑައަޅާ އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފު.
ރިސާރޗް-ފޯކަސްޑް މުވައްޒަފު :އެ މުވައްޒަފެއްގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ޢިލްމީ ތަޙްޤީޤު ކުރުންކަމަށް ހިޔުމަން
ރިސޯސް ކޮމިޓީއިން ކަނޑައަޅާ އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފު.
ކޮންޓެކްޓް ގަޑި:

އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފަކު ކަޑައެޅިފައިވާ ޓައިމްޓޭބްލް އަކާ އެއްގޮތަށް މާއްދާއެއް ކިޔަވާދިނުމަށް
ކރާ  50މިނެއްޓާއި 60
ދލުކޮށް ހޭދަ ު
ދަރިވަރުންނާ ސީދާ ނުވަތަ އޮންލައިންކޮށް ބައް ަ
މިނެއްޓުގެ މުއްދަތު.

ކޮމިޓީމަސައްކަތް:

މުވައްޒަފު ނިސްބަތްވާ މަރުކަޒުގައި ނުވަތަ ވަޒީފާއާ ގުޅިގެން މަރުކަޒުން ބޭރު ތަނެއްގައި
ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު މަދުވެގެން އެއް ގަޑިއިރު ބައްދަލު ކުރާ ކޮމިޓީއެއްގައި ބައިވެރުވުން.

.4

އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުންނަށް ވާރކްލޯޑް ކަޑައެޅުމުގެ އުޞޫލުތައް
ރން ޖެހޭ މައިގަނޑު
ޔތުތައް ހަވާލުކުރާއިރު ،ޢަމަލު ކު ަ
އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ވަކި ފަރުދުންނަށް މަސްއޫލިއް ަ
އުޞޫލުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

(ހ)

ށ ރިއާޔަތްކޮށް ،ކޮންމެ އެކެޑެމިކް
ފންގެ ޙާލަތްތަކަ ް
ނތަކާއި މުވައްޒަ ު
ޓރުތަކުގެ ބޭނު ް
ޔުނިވަރސިޓީއާ ފެކަލްޓީ/ސެން ަ
މުވައްޒަފަކާ ޙަވާލު ކުރެވޭ ވާރކްލޯޑު މުޅިއަހަރަށް ބަލާއިރު އިކްވިޓަބްލް ވާނެ ހަމައަކުން ކޮންމެ އެކެޑެމިކް
މުވައްޒަފަކަށް ވެސް ،ވާރކްލޯޑް ޕްލޭން އެއް ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ .މިކަން ކުރާނީ ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުތައް
ނވެ.
ހިންގަން ޙަވާލުވެފައިވާ ވެރިން ެ

(ށ)

މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ރޭންކް ތަފާތު ވުމުން ،މުވައްޒަފުން އަދާ ކުރާ ވާރކްލޯޑް ގެ ޙަރަކާތްތައް ތަފާތު
ކުރެވިދާނެއެވެ.

(ނ)

ވާރކްލޯޑް ކަނޑައަޅާނީ ކޮންމެ މުވައްޒަފެއް ވެސް ،މަދުވެގެން ކޮންމެ އަހަރަކު  1265ގަޑިއިރު ،ދުވާލަކު 5
ނނެވެ.
ގަޑިއިރާ  30މިނެޓް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބަލައިގެ ް

(ރ)

ކޮންމެ ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރަކުން ހަމަޖައްސާ ވާރކްލޯޑު ޕްލޭން ޝާއިޢު ކޮށް ހާމަ ކުރަން ވާނެއެވެ .ވަކި
މުވައްޒަފުންގެ ވާރކްލޯޑު އެކުލަވާލާނީ އެމީހުންނާ މަޝްވަރާ ކުރެވިގެން ފުރުޞަތު އޮތް އެންމެ ބޮޑަކަށް އެމީހުން
ތކަށް އެއްބަސްވެ ރެކޯޑު ކުރަންވާނެއެވެ.
އެއްބަސްވާ ގޮތަށެވެ .އަހަރު ތެރޭގައި ވާރކްލޯޑަށް އަންނަ ބަދަލު ަ

(ބ)

ނއެވެ.
ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ވާރކްލޯޑު ޕްލޭން ،އަހަރުގެ ފަހު ޓާރމު ނިމުމުގެ ކުރިން އެކުލަވާލަންވާ ެ

(ޅ)

ވަޒީފާއަށް އަލަށް ވަންނަ ފަރާތްތަކަށް ކިޔަވާދިނުމާއި އިދާރީ ހިންގުމާއި ރިސާރޗް ފަދަ ތަޢުލީމީ ކަންތައްތައް
އ
ޙަވާލު ކުރުމުގައި ،އެފަރާތްތަކުން މި މަސައްކަތްތަކަށް ތައްޔާރުވުމަށާއި ތަރައްޤީ ކުރަން ފުރުޞަތުދިނުމަށާ ި
ދން ވާނެއެވެ.
ދުވަސްވީ މުވައްޒަފުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު ހޯދައި ޭ

(ކ)

ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ ވާރކްލޯޑުގައި އޭނާގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި މަސައްކަތްތައް ބަޔާން ކުރެވިފައި
މތަކާއި ދޫކޮށްލާ
ކށް އެއްބަސްވެ ،އަލަށް ޙަވާލުވާ ޒިން ާ
ބދަލުތައް ގެންނަ ނަމަ ،ބަދަލުތަ ަ
އޮންނަން ވާނެއެވެަ .
މޝްވަރާ ކުރެވި،
އންނަންވާނީ ،މުވައްޒަފުންނާ ަ
ޒިންމާތައް ބަޔާން ކުރެވިފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ .މިކަންކަން ޮ
ރެކޯޑު ކުރެވި ،އަދި ފުރުޞަތު އޮތް މިންވަރަކުން މުވައްޒަފުގެ ތާއީދު ހޯދާފައެވެ.

(އ)

ވާރކްލޯޑުން ބޭރުގެ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ކޮންސަލްޓަންސީ އެއް މުވައްޒަފާ ޙަވާލު ކުރެވޭނަމަ ،އެކަންކަމާ މެދު
ދެގޮތަކަށް ޢަމަލު ކުރެވިދާނެއެވެ .އެއީ ވާރކްލޯޑުގައި އެ މަސައްކަތް ހިމެނުމެވެ .ނުވަތަ ވާރކްލޯޑުން ބޭރުގެ
މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނުމެވެ .ވާރކްލޯޑުން ބޭރުގެ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ޙަވާލުކޮށްފިނަމަ ،އެ ފަދަ
މަސައްކަތަށް ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާ އުޖޫރައެއް ހަމަޖައްސައިދޭން ވާނެއެވެ.

(ވ)

މުވައްޒަފަކަށް ވާރކްލޯޑުގައި ކިޔަވާދިނުން ހަވާލު ކުރާއިރު ،އެންމެ ގިނަވެގެން ޙަވާލު ކުރެވޭނީ ތަފާތު ހަތަރު
މާއްދާ ކިޔަވާދޭށެވެ.

(މ)

ނ
ޢާންމު އުޞޫލުން މުވައްޒަފަކަށް ރަސްމީ މަސައްކަތުގެ ގޮތުގައި ކިޔަވައިދޭން ޙަވާލު ކުރެވޭނީ އެންމެ ގިނަވެގެ ް
ހަފުތާ އަކު  18ގަޑި އިރެވެ .އަދި ޖުމްލަ ކޮންޓެކްޓް ގަޑި އަހަރަކު  540ގަޑިއަށް ވުރެ އިތުރު ވެގެން
ނުވާނެއެވެ .ބްލޮކްމޯޑުގައި ކިޔަވައިދޭ އިރު ،ހަފުތާއަކު ކިޔަވައިދޭ ގަޑީގެ ޖުމުލަ  18ގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނަ
ވއިދޭން ޙަވާލު
ވެދާނެއެވެ .ނަމަވެސް ،އަހަރަކަށް ނިސްބަތް ކުރާ އިރު މި އުޞޫލު ހިފަހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެ.ކިޔަ ަ
ވތަ ޙަޤީޤަތުގައި
ކުރާ ގަޑިން މި މާއްދާގައި މާނަކުރަނީ ކުލާހެއްގެ ކުރިމަތީގައި ރިއަލްޓައިމްގައި ،ވަރޗުއަލްކޮށް ނު ަ
ޓބަލް އަކާ އެއްގޮތަށް ތަޤްރީރުކޮށް ނުވަތަ ވާހަކަ
މށްޓަކައި ޓައިމް ޭ
ވެސް ހުރެގެން ދަރިވަރުންނަށް އުނގަންނައިދިނު ަ
ދައްކައިގެން ކިޔަވައިދޭ ގަޑިއެވެ.

(ފ)

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް ހަމަކުރަން ޖެހޭ

މ އަދި
ހމަ ނުކުރެވޭ ހާލަތެއް ދިމާވާ ނަ ަ
ޓީޗިންގ ވާރކްލޯޑް ަ

އެފަދަ

މ އެމުވައްޒަފަކު
މުވައްޒަފަކަށް އެހެން މަރުކަޒަކުންވެސް ކިޔަވާދިނުމުގެ ކޮންޓެކްޓް ވާރކްލޯޑު ދެވެން ނެތްނަ ަ
ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރުމަށް ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނެއެވެ .އެއްވެސް މަޤާމެއް އުފައްދައި އަދި އެމަޤާމެއް ދެމެހެއްޓޭނީ
ޑ އަދި ރިސާރޗް
ޓީޗިން ފޯކަސްޓް މުވައްޒަފުން ޓާރމަކު އެވަރެޖްކޮށް ކިޔަވައިދޭހަފުތާއަކު  10ކޮންޓެކްޓް ގަ ި
ފޯކަސްޑް މުވައްޒަފުން އެވަރެޖްކޮށް ކިޔަވައިދޭހަފުތާއަކު  4ކޮންޓެކްޓް ގަޑި ހަމަ ކުރެވޭނަމައެވެ.
(ދ)

ޓީޗިން ފޯކަސްޑް މުވައްޒަފަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އާންމު އުޞޫލަކީ ހަފުތާއަކު  12ގަޑިއިރު ކިޔަވާ ދިނުމެވެ.
މށް ފަހު ،އޭނާ ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ކިޔަވައިދޭނަމަ ،އޭނާއަށް އުޖޫރަ ހަމަޖައްސާނީ
މިޢަދަދަށް ހަފުތާއަކު ކިޔަވާދިނު ަ

ށ
ޕާރޓްޓައިމްކޮށް ކިޔަވައިދޭން ގެންނަ ގަޑިފުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އުޖޫރަ ހަމަ ޖައްސާ ރޭޓުންނެވެ .މިގޮތަ ް
ނދެވޭނެއެވެ .ކިޔަވައިދޭން ޙަވާލު ކުރާ ގަޑިން މި
ނމަ ،އޯވަރޓައިމް އުޖޫރައެއް ު
ޕާރޓްޓައިމް ރޭޓުން އުޖޫރަދޭ ަ
މާއްދާގައި މާނަކުރާ ގޮތް (މ) ގައި އެވަނީއެވެ.
(ތ)

ޓީޗިން ފޯކަސްޑް މުވައްޒަފަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އާންމު އުޞޫލަކީ ހަފުތާއަކު  12ގަޑިއިރު ކަމުގައިވިޔަސް
ގޑި ހަމަކުރާނީ
ކިޔަވައިދިނުމުގެ ހަރަކާތްތަކަށް އަހަރަކު ޖުމްލަ  765ގަޑި ހޭދަކުރަންވާނެއެވެ .މިގޮތަށް ަ
ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުތަކުގެ ކަރިކިއުލަމް ލިޔުމާއި އެހެނިހެން ކިޔަވައިދިނުމުގެ ހަރަކާތްތަކަށެވެ.

(ލ)

ތގައި ހޭދަކުރަން
ގ ގޮ ު
ފޝަނަލް ޑިވެލަޕްމަންޓް ެ
ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްވެސް މަދުވެގެން އަހަރަކު  15ގަޑި ޕްރޮ ެ
ލޕްމަންޓް ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ކޮންމެ
ގ ވެރިން ހުއްދަދޭ ސްޓާފް ޑިވެ ޮ
ވާނެއެވެ .ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުތަކު ެ
އެކެޑެމިކް ސްޓާފަކަށް ގިނަވެގެން އަހަރަކު  60ގަޑިއިރު ދެވިދާނެއެވެ .މިގޮތުން ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓްއަށް ހޭދަ
ކުރާ ވަގުތު ހިމެނޭނީ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު މަދުވެގެން އަހަރަކު މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ  1265ގަޑިއިރުގެ
ތެރޭގައެވެ.

(ގ)

ޓީޗިން ފޯކަސްޑް މުވައްޒަފަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އާންމު އުޞޫލަކީ އަހަރަކު  250ގަޑިއިރު ރިސާޗް ކުރުމަށެވެ.
އަދި ރިސާޗް ފޯކަސްޑް މުވައްޒަފަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އާންމު އުޞޫލަކީ އަހަރަކު  630ގަޑިއިރު ރިސާޗް
ކުރުމަށެވެ.

(ޏ)

ކޮންމެ

މުވައްޒަފަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އާންމު އުޞޫލަކީ އަހަރަކު  250ގަޑިއިރު އިދާރީ ހިންގުމުގައި

ހޭދަކުރުމަށެވެ.
(ސ)

ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް މާއްދާތަކުގައި ކިޔަވާދެއްވާ މުވައްޒަފުންގެ ވާރކްލޯޑު ކަނޑައެޅުމުގައި ކޮންމެ ކޮންޓެކްޓް
ގަޑިއެއް ގުނާނީ  1.5ކާ ގުނަކޮށްގެންނެވެ.

.5
(ހ)

ވާރކްލޯޑު ކަނޑައަޅާނެ ގޮތް
ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންމެ އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފެއް ވެސް ،އެމީހެއްގެ ރޭންކް ގެ ގޮތުން ،ތިން ދާއިރާއެއްގައި
ޙަރަކާތްތެރިވާން ވާނެއެވެ .އެއީ ( )1ކިޔަވާދިނުމާއި މުޤައްރަރުތައް އެކުލަވާލުމާއި )2( ،ރިސާރޗް އާއި ޢިލްމީ
ޙަރަކާތްތަކާއި ޝާއިޢުކުރުމާއި ( )3އިދާރީ ހިންގުމާއި ޔުނިވަރސިޓީއަށާއި ޕްރޮފެޝަން އަށާއި މުޖުތަމަޢު އަށް
ޚިދުމަތް ކުރުމެވެ .އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވެސް މަތީގައި ބުނެވުނު ކޮންމެ ދާއިރާއެއްގައި
ހ
ހަރަކާތްތެރިވާން ޖެހުނަސް ،އެކަމުގައި އެމީހެއްގެ ރޭންކްގެ ގޮތުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ކަމެއްގެ ސަބަބުން ހުރި ާ
ދާއިރާއެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ނޯވެދާނެއެވެ.

(ށ)

މއީ އިންޑިކޭޓިވް
ވލާ އެއްގޮތަށެވެި .
މުވައްޒަފުގެ ރޭންކް އަށް ރިއާޔަތް ކޮށް ވާރކްލޯޑު ކަޑައަޅާނީ އަންނަނިވި ތާ ަ
ޢަދަދު ތަކެކެވެ .އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ބަރާބަރަށް މިޢަދަދުތަކެއް ހަމައެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ .ނަމަވެސް މި
ޢަދަދުތަކާ މުވައްޒަފެއްގެ ވާރކްލޯޑް  10%އަށް ވުރެ ބޮޑަށް ތަފާތުވާ ނަމަ ،އެކަޑެމިކް ކަންކަމާ ހާވާލުވެހުރި
ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރގެ ހުއްދަ ލިއުމުން ހޯދަން ވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފުގެ ރޭންކް

ކިޔަވައިދިނުމާއި މުޤައްރަރު

އިދާރީ ހިންގުން

ރިސާރޗާއި ޢިލްމީ ޙަރަކާތްތައް

އެކުލަވާލުން
ޓީޗިން ފޯކަސްޑް މުވައްޒަފުން

%60

%20

%20

ރިސާރޗް ފޯކަސްޑް މުވައްޒަފުން

%30

%50

%20

(ނ)

ޚާއްޞަ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޙަވާލު ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ،މިސާލަކަށް ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް އާއި
ލޑް ހަމަ ޖެއްސުމުގައި އިދާރީ ހިންގުމަށް ހަމަ ޖެހިފައިވާ ޕަރސަންޓް ބޮޑު
ޑީނުންނަށް އެމީހުންގެ ވާރކް ޯ
މ ބޮޑުކުރެވޭނީ  10%އެވެ .އަދި މިގޮތަށް ބޮޑުކުރާނަމަ އެކަޑެމިކް ކަންކަމާ
ކުރެވިދާނެއެވެ .މިގޮތަށް އެން ެ
ހާވާލުވެހުރި ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރގެ ހުއްދަ ލިއުމުން ހޯދަން ވާނެއެވެ.

(ރ)

އަހަރަކު މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ  1265ގަޑި އެކި އެކި ޙަރަކާތްތަކަށް ބަޖެޓް ކުރުމުގައި ބަލާނީ
ތިރީގައިވާ އުޞޫލެވެ.

ޙަރަކާތް
ކިޔަވާދިނުން

ޓީޗިން ފޯކަސްޑް މުވައްޒަފުން

ރިސާރޗް ފޯކަސްޑް

(އަހަރަކަށް)

މުވައްޒަފުން (އަހަރަކަށް)

765

385

މިއީ ތައްޔާރުވުމާއި އެސެސްމަންޓާއި މިފަދަ ކިޔަވާދިނުމާ ބެހޭ
އެހެން ހުރިހާ ޙަރަކާތްތައް ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ.
ރިސާރޗް

250

630

އިދާރީ ޙަރަކާތްތަކަށް (ކޮމިޓީތަކުގައިބައިވެރިވުން)

250

250

ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (ވާރކްޝޮޕް ،ކޮންފަރަންސް)
ދަރިވަރުންގެ އެޑްވައިޒަރކަން
އިދާރީ ޙަރަކާތްތަކަށް (ކޮމިޓީތަކުގައިބައިވެރިވުން)
ޕޯސްޓްގްރޭޖުއޭޓް ސްޕަރވިޜަން

 15އިން  60އަށް
ދަރިވަރަކަށް އަހަރަކު 2
120 –60
 0.25ގަޑިއިރު ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ކޮންމެ ކްރެޑިޓް
ޕޮއިންޓަކަށް

އަންޑަރގްރޭޖުއޭޓް ސްޕަރވިޜަން

 0.2ގަޑިއިރު ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ކޮންމެ ކްރެޑިޓް ޕޮއިންޓަކަށް

ކޯސް ކޯޑިނޭޓަރ
 50ކުދިންނަށް ވުރެ މަދު

125

 100 – 50އަށް ވުރެ ގިނަ

150

200 – 100

240

 200އަށް ވުރެ މަތި

310

ޑިޕާރޓްމަންޓް ހެޑް

235

(ބ)

ޓީޗިންގ ލޯޑަށް ގަޑި ކަޑައަޅާއިރު ،ކިޔަވައިދޭ ކިލާހުގެ ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދާއި،ކިޔަވައިދޭ ފިލާވަޅަކީ އެހެން
ކުލާހެއްގައި ކިޔަވައިދީފައިވާ ތަކުރާރުވާ ފިލާވަޅެއްތޯ ފަދަ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

(ކ)

ތިރީގައި މިވަނީ ވާރކްލޯޑްގައި ހިމެނޭނޭ މަސައްކަތްތަކުގެ މިސާލެވެ .ވާރކްލޯޑް ކަޑައެޅުމުގައި ލިސްޓް
ލ ހައިސިއްޔަތުން މުޖުތަމަޢުގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި
ދނެއެވެ .ނަމަވެސް ،އަމިއް ަ
ކުރެވިފައިވާ ކަންކަން ހިމެނި ާ
ބައިވެރިވުމާއި ޕްރައިވެޓް ކަންކަމެއް ވާރކްލޯޑަކު ނުހިމެނޭނެއެވެ.
ނ
( )1ކިޔަވައިދިނު ް
( )2މަތީ ޑިގްރީތައް ސްޕަރވައިޒް ކުރުން
ނ
( )3ޓިއުޓޯރިއަލް ނެގު ް
ނ
( )4ރިސާރޗް ކުރުމާއި ކޮންސަލްޓަންސީ ދިނު ް
( )5ކަރިކިޔުލަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
( )6އިދާރީ މަސައްކަތާއި ހިންގުން
ރވެރިވުން
( )7ކޮމިޓީތަކާއި ވާރކިންގ ގްރޫޕްތައް ފަދަ ޖަމާޢަތްތަކުގައި ބަ ި
( )8ކޮލިޓީ އެޝުއަރަންސް މަސައްކަތްތައް ކުރުން
( )9ދަރިވަރުން ކޯހަށް ހޯދުމާއި ދަރިވަރުން ވެއްދުމުގެ ހަރަކާތްތައް
ނ
ހއްޓު ް
( )10ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އާއި ސްޓާފުންގެ މަސައްކަތް ބެލެ ެ
( )11ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އާއި އިންސާރވިސް ޓްރޭނިންގ
ނ ލިބޭ ޙަރަކާތްތައް
( )12ޔުނިވަރސިޓީއަށް އާމްދަ ީ
ތތަކުގައި މަރުކަޒު ތަމްސީލު ކުރުން
( )13ބޭރު ޖަލްސާތަކާއި ޖަމާޢަ ް
ނ
( )14އިމްތިޙާނު ބެލެހެއްޓުމާއި އެސެސްމަންޓް އާއި ދަރިވަރުންނަށް ފީޑްބެކް ދިނު ް
ލންގ ދިނުމާއި ދަރިވަރުންގެ ވެލްފެއަރ އާއި މަގުދެއްކުން
( )15ދަރިވަރުންނަށް ކައުންސެ ި
( )16ކިޔަވާދިނުމާ ގުޅޭ ޢިލްމީ މަސައްކަތްތައް
( )17ފީލްޑްވާރކް (ސްކޫލް އެކްސްޕީރިއަންސް ،ކްލިނިކަލް ސްޕަރވިޜަން ފަދަ ކަންކަން)
އން ޙަރަކާތްތައް
ތ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ އޮންލަ ި
( )18އޮން ލައިންކޮށް ކިޔަވާދޭ ީ

.6

ޝަކުވާ އާ ގުޅިގެން ވާރކްލޯޑް ރިވިޔޫ ކުރުން

(ހ) މުވައްޒަފަކަށް އޭނާގެ ވާރކްލޯޑް އާ ބެހޭ މައްސަލަތައް ބޭނުން ކޮންމެ ހިނދެއްގައި އެ މުވައްޒަފުގެ ސްޕަރވައިޒަރަށް
ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
(ށ)

ވާރކްލޯޑް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވުރެ ބުރަކަމަށް އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،އެ ވާރކްލޯޑު އަލުން
ރިވިޔޫ ކޮށްދިނުމަށް އެދި ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާ އަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

(ނ)

ނ
ގ ް
ފރާތަށް އަން ަ
ތ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ަ
ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާ ވާރކްލޯޑު ރިވިޔޫ ކުރުމަށް ފަހު ،ނިމުނު ގޮ ް
ގ
ނނަނަމަ ،މައްސަލަ ނިންމާ ގޮތްތަކު ެ
ނންކަމަށް ފެ ް
ވާނެއެވެ .ރިވިޔޫ ކުރުމަށް ފަހު ،ވާރކްލޯޑު ޕްލޭން ރަނގަޅު ޫ
އ ޚިޔާރު ކުރެވިދާނެއެވެ.
ތެރޭގައި އަންނަނި ގޮތުން ގޮތެ ް

 .1މަސައްކަތް މަދުކޮށްގެން ވާރކްލޯޑް ކުޑަކުރުން
 .2މަސައްކަތް ބަދަލުކުރުން
 .3މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތް ބަދަލުކުރުން
 .4މުވައްޒަފުންނާއި އެހެން ވަސީލަތްތައް ގިނަކުރުން.
(ރ)

ށން މުވައްޒަފަށް
ވ ބެލުމާ ބެހޭ ސިޔާސަތުގެ ދަ ު
ގ ޝަކު ާ
ނޖެހޭނަމަ ،މުވައްޒަފުން ެ
މ ު
ރިވިޔޫ އާ ދޭތެރޭ ހިތް ހަ ަ
ޢަމަލު ކުރެވިދާނެއެވެ.

.7

ސިޔާސަތު ހިންގުމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު
ގ
ނ ެ
މި ސިޔާސަތު ހިންގުމަކީ ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރު ހިންގަން ހުންނަ ވެރިއެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކެވެ .މިގޮތުން ،އޭ ާ

މަސްއޫލިއްޔަތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
(ހ)

ހުރިހާ އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުންނަށް މި ސިޔާސަތާ އެއްގޮތަށް ވާރކްލޯޑު ހަވާލުކުރުން.

(ށ)

މިސިޔާސަތަށް ހުރިހާ އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުވުން.

(ނ)

މމުން އެ ރިޕޯޓު
މ ނި ު
ނ މުވައްޒަފުން ތައްޔާރުކުރާ ވާރކްލޯޑު ރިޕޯޓު ބަލާ ޓާރ ް
ގ ކުރި ް
ކޮންމެ ޓާރމެއް ފެށުމު ެ
ޞައްޙަތޯ ބަލާ މުރާޖާކުރުން.

(ރ)

މުވައްޒަފަކަށް އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުގައި އެ ޓާރމެއްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ޓީޗިންގ ވާރކްލޯޑު
ތކުން ވާރކްލޯޑު ހަމަކުރުމުގައި އެހީތެރިވުން.
ހަމަކުރެވެން ނެތްނަމަ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެހެން ފެކަލްޓީ/ސެންޓަ ަ

(ބ)

ވއްޒަފުންގެ ވަރކްލޯޑު ގެ ރިޕޯޓް ޔުނިވަރސިޓީގެ
ކޮންމެ ސިމެސްޓަރެއް ނިމުމުން ފެކަލްޓީގެ ހުރިހާ އެކެޑެމިކް މު ަ
ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިވިޜަނަށް ފޮނުވާ ،ވާރކްލޯޑު ރިވިއު ކޮމިޓީއިން ފާސްކުރުން.

(ޅ)

ވާރކްލޯޑް ރިވިޔޫ ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބެލުން.

އިސްލާހު ކުރެވުނު ތާޜީޚް  09 :ޖަނަވަރީ 2017
ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚް  09 :ޖަނަވަރީ 2017

