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                  އެސް.ޓީ.އޯ. ކްރެޑިޓް ސްކީމްގެ ޤަވާޢިދު

މުއައްޒަފުންނަށް އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ފައިސާ  ކާރުގެ ދާއިރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާއަކީ ސަރު" އެސްޓީއޯ ކްރެޑިޓް ސްކީމް"
 6އަދާކުރާތާ ވަޒީފާ ވޭނީ މިސްކީމުގައި ބައިވެރިވެ. ގޮތަށް އެސްޓީއޯ ޕލކ އިން ކްރެޑިޓަށް މުދާ ދޫކުރާ ސްކީމެވެ ކާދައް

  .ކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފަކަށެވެއަދި އެމުވައްޒަފަކު ވާންވާނީ ދާއިމީ . ވެފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށެވެމަސް 

ން ކްރެޑިޓް ސްކީމަށް އެދޭ ފޯރމް ސައިޓުވެބްއެސްޓީއޯ ޕލކ ގެ މުވައްޒަފުން،  ވާން އެދޭމިސްކީމްގައި ބައިވެރި .1
ހަމަޖެހިފައިވާ މިންގަޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ  މް ހުށަހެޅުމުންހު އެސްޓީއޯ ޕލކ އަށް ފޯފަމަށްރުކުޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ މަ، ގާނަ

 .ގޮތުގެ މަތިން ކްރެޑިޓް ލިމިޓް ކަނޑައަޅާނީ އެސްޓީއޯ ޕލކ އިންނެވެ

އަހަރު ދުވުަހގެ ތެރޭގައި  1ކަނޑައެޅޭނީ އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ މުސާރައަށް ނިސްބަތްކޮށް  ލިމިޓް ކްރެޑިޓް .2
 .ދާކުރެވޭނެ އުސޫލެއްގެ މަތިންނެވެއަ

 .ގެ އައިޑީ ކާޑް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެޓް ސްކީމަށް އެދޭއިރު އެމުވައްޒަފުކްރެޑި) ހ( .3

 .އިންނެވެ އެސްޓީއޯ ޖަހާނީ ނަމްބަރ ފޯރމް އެދޭ ސްކީމަށް ކްރެޑިޓް) ށ(

ލިމިޓް  ށްފަހު ކްރެޑިޓްރުމަހަމަ ކުއަށް ފުރިލޫމާތު އެމުވަައްޒަފަކު އަމިއްލަޢުގައި މުވައްޒަފާބެހޭ މައެފޯމް) ނ(   
ލޫމާތުތައް ޗެކްކުރެވި ޢުއޮފީހުން އެމަމަސައްކަތް ކުރާ ކަނޑައެޅުމަށް ފޯމް އެސްޓީއޯ ޕލކ އަށް ހުށައެޅުމުގެ ކުރިން 

  . ވެރިއެއްގެ ސޮއިކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ ތައްގަނޑު ޖައްސާ ގެއްއޮފީހެއެފޯމްގައި 

. ގެރެންޓީ އެސްޓީއޯ އަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެޕާރސަނަލް ކު ޢައްޔަނު ކުރާ ފަރާތެއްގެ އެމުވައްޒަފަސްކީމް ފޯރމާއެކު 
އަދި އެކަމުެގ ޤާބިލިއްޔަތު  ފަދަ ގާތްނެ ގޭގެރެންޓަރ އެއްގެ ޒިންމާނެގޮތުގައި ހުށަހަޅާފަރާތަކީ  އެއްގެ ގެރެންޓަރ

ފަރާތެއްގެ ޓް ސްކީމްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ އެހެން އެސްޓީއޯ ކްރެޑިއަދި އެފަރާތަކީ . ލިބިފައިވާ މީހަކަށް ވާންވާނެއެވެ
 އަދި އެފަރާތަކީ އެސްޓީއޯއަށް އެއްވެސްފައިސާއެއް ދައްކަން ޖެހިފައިވާ. އެވެވެގެންނުވާނެ ގެރެންޓަރއަކަށް

އެދޭނަމަ  ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުން މިސްކީމުގައި ބައިވެރިވާންސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ . ވެގެންނުވާނެއެވެ ވެސްފަރާތަކަށް
ކުންފުނިތަކުގެ  އާއިޕާރސަނަލް ގެރެންޓީ ފޯރމް . އެސްޓީއޯއަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ އެއްގެރްެނޓީ ލެޓަރ އެކުންފުނީގެ

  . ލިބެންހުންނާނެއެވެ )www.stomaldives.com( ގެރެންޓީ ލެޓަރގެ ފޯމެޓް އެސްޓީއޯގެ ވެބްސައިޓުން

ޑުވާބައި ކޭޝްގެ ގޮތުގައި ޑައެޅޭ ކްރެޑިޓް ލިމިޓަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ، ބޮމުދަލުގެ އަގު އެފަރާތަކަށް ަކނ ޚިޔާރުކުރާ. 4
ތެރެއަށް  ގެމުދަލުގެ އަުގ ކަނޑައެޅޭ ލިމިޓް ރާއަދި ޚިޔާރުކު. ން އެމުދާ އެފަރާތަކަށް ދޫކުރެވިދާނެއެވެދެއްކުމު

އެކަން އެގޮތަށްވެސް  ވާނަމަ،ފެތޭނަމަވެސް އަގުގެ ތެރެއިން ބައެއް ކޭޝްގެ ގޮތުގައި ވަގުތުން ދައްކަން ބޭނުން
މިއިން ކޮންމެ ޙާލަތެއްގައިވެސް ސާރވިސް ޗާރޖް ހިސާބުކުރެވޭނީ ަހމައެކަނި ކްރެޑިޓަށް . ހަމަޖައްސައި ދެވިދާނެއެވެ

  .ދޫކުރެވޭ އަދަދަށެވެ



 
 

2 
 

 )ގެބޭސިކް ސެލަރީ( އިގެ ކްރެޑިޓް ސްކީމަށް މުދާ ދޫކުރުމުގައި ލިމިޓް ކަނޑައަޅާނީ އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ މުސާރަ. 5
އާއި  .ރ 50,000 ދޫކުރެވޭނެ އެންމެ މަތީ ލިމިޓަކީމިގޮތުން، މިސްކީމްގެ ދަށުން މުދާ   .ގުނައަށެވެ 12ގެ  3/1

  .ހަމައަށެވެ

ދުވަހުގެތެރޭގައި ބޭނުންވާ މުދާ ޚިޔާރުކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ އެފޯމް  5 މުދާނަގާ ފޯމް އެސްޓީއޯ އިން ހުއްދަކުރާތާ. 6
އެފޯމް  މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފޯމް އެސްޓީއޯ ޕލކ އަށް ހުށަނާޅައިފިނަމަ. ޅަންވާނެއެވެއަށް ހުށަހަ ކއެސްޓީއޯ ޕލ
މީގެ އިތުރުން ހަމަޖެހިފަިއވާ   .ފިހާރަތަކުންނެވެ ބަޔާންކުރެވިފައިވާތިރީގައި  މުދާ ޚިޔާރުކުރާނީ. ބާޠިލް ވާނެއެވެ

  .ވޭނެއެވެއުސޫލުން  ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ވެސް  މިސްކީމް ގެ ދަށުން ދޫކުރެ

  އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސް އިލެކްޓްރޯނިކްސް. 1

  އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސް ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓް. 2

  އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެޓީރިއަލްސް. 3

  ދަކުރާ އެސްޓީއޯގެ ފިހާރަތައްއަތޮޅުތަކުގައި ހުންނަ އެސްޓީއޯއިން ހުއް. 4

ކަނޑައެޅުމުގައި  ގެ އަދަަދުފައިސާކޮންމެ މަހަކުއެމީހެއްގެ މުސާރައިން ކަނޑާނެ ދަލަށް ސްކީމަށް ދޫކުރެވޭ މު. 5
  .ށެވެއަ 3/1ބެލެވޭނީ އެމީހެއްގެ މުސާރައިގެ 

މުސާރައިން ކަނޑާ، އަގު  ގެ ސާރވިސް ޗާރޖެއް ލުމަށްފަހު 10%ދޫކުރެވޭ މުދަލުގެ އެސްޓީއޯގެ އަގަށް . 7
 ހުންއޮފީ މިތާވަލާ. އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހާ ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ ކޮޕީ 2ގޮތުގެ ތާވަލުގެ  އަދާކުރާނެ
އަދި . ކުރަންވާނެއެވެދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެތާވަލުގެ ކޮޕީއެއް އެއޮފީހަކުން އެމުވައްޒަފަކާ ޙަވާލު 3ގިނަެވގެން  ޙަވާލުވާތާ

ވަނަ  20ކޮންމެ މަހެއްގެ . އްެގވެސް ޒިންމާއެކެވެވަޒީފާއަދާކުރާ އޮފީހުން ތާވަލުގެ ކޮޕީ ލިބިގަތުމަކީ އެމުވައްޒަފެ
އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އަދާ  ދޫކުރެވިފައިވާ މުދަލުގެ ބިލް މުސާރައިން ކެނޑުމަށްޓަކައި އެވަގުތުދުވަހުގެ ކުރިން 

  .ަހށް ފޮނުވަމުން ގެންދެވޭނެއެވެއޮފީ ދާމުންކުރަ

ގެ މަތިން މިސްކީމްގައި ބައިވެރިވާ މުވައްޒަފުންގެ ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތު 7. 8
އަދި ކްރެޑިޓް  .އަށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ އެސްޓީއޯ ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން 10ފައިސާ ފެށޭ މަހުގެ  ނޑާމުސާރައިން ކަ

އިސާ މިފަ. ނުވަންވާނެއެވެފޮތްތަކުގެ ތަފްސީލް ލިސްޓެް އެސްޓީ އޯ އަށް ރާާސްކީމް  އަށް ފައިސާ ކަނޑާފައިވާ ފަ
ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އެއޮފީހަކާ ޙަވާލުކުރެވޭ ބިލުގެ ތާވަލު ތަކުގައިވާ މުވަްއޒަފުންގެ  20ފޮނުވާއިރު މަހުގެ 

  .ވާނެއެވެ ނަންއިންސްޓޯލްމަންޓްތައްވެސް އެފޯމްގައި ހިމަ

ންގޮސް ނުދެއްކި ބާކީ މުދަލުގެ އަގު އަދާކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް ފައިސާ ދައްކަމުން ގެ ގާނަ. 9
ސީދާ އެސްޓީއޯ އާއި ގުޅުމުން އެކަން އެގޮތަށް  ފަރާތްތަކުންއެ ވާނަމަނިންމަން ބޭނުން ކާއޮތްބައި އެއްފަހަރާ ދައް
   .ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެއެވެ



 
 

3 
 

އެފަރާތަކަށް ، މަށްފަހު މެނުވީމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފައިސާ ދެއްކުށްފަހު އެމުދަލަށް ދެއްކުމަށް މުދާ ނެގުމައެއް ފޯ. 10
  .ނުކުރެވޭނެއެވެދޫ އިތުރު މުދަލެއް

ބޭނުންކަމުގައިވާނަމަ ބިލްގެ އަސްލު އެއޮފީހަކުން  މުންމުމުދަލުގެ އަގު އަދާކޮށް ނިން މިސްކީމްގެ ދަށުން ނަގާ. 11
  .ނުކަމުގެ ތައްގަނޑު ޖަހާދެވޭނެއެވެފައިސާ ލިބުފޮނުވުމުން އޯ އަށް ޓީއެސް

ށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފައިސާ ފައިވާ ފަރާތެއް، އެފަރާތުން އެސްޓީއޯ ޕލކ އަށް ދެއްކުމަނަގާމްިސކީމްގެ ދަށުން މުދާ . 12
މިފަދަ ބަދަލެއް ހަމަޖެހުުމގެ ކުރިން އެކަމާބެހޭ ، ވާނަމަގެ ކުރިން، ސަރުކާރުގެ އެހެން އޮފީހަކަށް ބަދަލުމުމުނިދައްކާ 

އަދި އެމުވައްޒަފަކުވެސް ސީދާ އެކަން އެސްޓީއޯއަށް  .ލޫމާތު އެއޮފީހަކުން އެސްޓީއޯ ޕލކ އަށް އަންގަން ވާނެއެވެޢުމަ
  .އަންގަންވާނެއެވެ

ގާފައިވާ ފަރާތެއް ކޯހެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ވަޒީފާއިން ވަކިވާނަމަ އެސްޓީއޯ ޕލކ މިސްކީމްގެ ދަށުން މުދާ ނަ. 13
. އި ދައްކައި ިނންމަންވާނެއެވެދުވަހުގެ ތެރޭގަ 30އަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ވަޒީފާއިން ވަކިވާ ދުވަހުން ފެށިގެން 

  .މާ ނަގަންވާނީ އެމުވައްޒަފެއްގެ ގެރެންޓަރ އެވެއެފައިސާ ދައްކާނުނިންމާނަމަ އެފައިސާ ދެއްކުމުގެ ޒިން

ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ މަތިން އެސްޓީއޯ  7ސަރުކާުރގެ އެހެން އޮފީހަކަށް ބަދަލުވާ މުވައްޒަފެއްނަމަ މިޤަވާއިދުގެ 
އަދި . ފީހުންނެވެފަކު ބަދަލުވާ އޮނީ އެމުވައްޒަޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާންޕލކ އަށް ދައްކަ

 ރިގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ކްރެޑިޓް ސްކީމާބެހޭ ލިޔުންތައް، އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އަދާކު 72ވާތާ ކު ބަދަލުފައެފަދަ މުވައްޒަ
  .އޮފީހަށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ އޮފީހުން ބަދަލުވި

މަސް  1ފައިސާ  ހޭޖެ ވާ މުވައްޒަފަކު ދައްކަންވަކިއަމިއްލައަށް ރުކާރުގެ ވަޒީފާއްިނ ވަކިކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ ސަ
ހަމަޖެހެން ނެތް މުަވއްޒަފުން  މިގޮތަށް. ނިންމާލުމަށް އެއޮފީހަކުން އަންގަންވާނެއެވެ ކާދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްފަހަރާ ދައް

ގެ އިންތިޒާމް މުލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ފައިސާ ދެއްކުޙާމިފަދަ . ވާނެއެވެއެސްޓީއޯ އަށް ސިޓީއަކުން އަންގަން
އެސްޓީއޯ އިން  އަދި މިފައިސާ ނުދެއްކިއްޖެނަމަ .ހަަމޖައްސާނީ އެސްޓީއޯ ޕލކ އާ އެމުވައްޒަފަކާ ގުޅިގެންނެވެ

  .ޖެހޭނެއެވެފައިސާ ދައްކައި ނިންމަންއެ ގެރެންޓަރއެމުވައްޒަފުގެ ކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ މަތީން 

މަސްދުވަހަށްވުރެ މަދު ނަމަ،  12މިސްކީމްގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ މުވައްޒަފަުކ ރިޓަޔަރ ވުމަށް އޮތް މުއްދަތު 
ރިޓަޔަރ ވާން އޮތް މަސް ތަކުގެ ޢަދަދަށްވާ ފައިިސާ ގެ އިތުރުން ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު އެއްފަހަރާ ދެއްކުމަށްފަހު 

  . ބައިވެރި ވެވިދާނެއެވެ
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