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1   ުއާދސް 
 

މުވައްޒަފުން ހިތްހަމަޖެހޭ މާހައުލަކަށް ހެދުމަށް ހައުލަކީ މިހާރަށްވުރެ ފުރިހަމަސައްކަތު މާމައެމްޓީސީސީ  މިކޮލަމަކީ
ކޮލަމުގައިމިފަހަރުގެ . ވެތުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ކޮލަމެކެފާޑުކިޔުމުގެ ގޮ ބިނާކުރަނިވިއިސްލާހުކުރަންޖެހޭކަންތައްތަކަށް 

  . ސްވާލުތަކެކެވެބައެއް ކުރެވޭ  ގަވާއިދުތަކާއި ބެހޭގޮތުން އާންމު ގޮތެއްގައި އެމްޓީސީސީގެ ހިއުމަން ރިސޯސްމިގެނެސްދެނީ 
  

ްއެވ؟.ސީ.ޓީ.ެއމް    ސީ ަގއި ުމަވްއަޒފްުނާނިއ ެބހޭ ގޫާނަންށ ައަމލު ުނުކެރެވްނީވ ކީ

މުއްދަތެއް މަސް ދުވަހުގެ 3ވަނަ އަހަރު މެދުތެރޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް އަމަލުކުރުމަށް ތައްޔާރުވާން  2007
ސީ އިން އަދިވެސް އަމަލު ކުރަން ނުފަށަނީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ؟ މިއީ މިއަދު ހަމަ .ސީ.ޓީ.ދީފައިވާ މުވައްޒަފުންނާއި ބެހޭ ގާނޫނަށް އެމް

. ނެތީތޯއެވެސީ ގެ އެޗް އާރުގައި މިކަން ކުރުމުގެ ގާބިލް މުވައްޒަފުން.ސީ.ޓީ.އެމް. ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުގެވެސް ހިތުތެރޭ އުފެދޭ ސްވާލެކެވެ
ނޫނީ ކޮންމެވެސް . ނޫނީ އެޗް އާރުގެ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފުންނޫނީ އެމްޓީސީސީގެ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފުން މިކަމަށް ބޭނުންނުވަނީތޯއެވެ
ނޫނީ ރިސޯޓް . ވެހިލޭ ސާބަހަށް މަސަކަތްކުރާ ގްރޫޕެއް އައިސް މިކަމާއި ބެހޭ ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލަންދެން ބަލަހައްޓައިގެން ތިބެނީތޯއެ

ނޫނީ އިސްވެރިންނަށް ލިބޭ ކޮންމެވެސް . ދެން ބަލަހައްޓައިގެން ތިބެނީތޯއެވެރަންކުމުވައްޒަފުންހެން ކޮންމެވެސް ބަޔަކު ނިކުމެ ހަޅުތާލު 
މިކަހަލަ . ވެކައެމިހިރީ ތަފާތު ކަންކަންމަތީ، ސައިހޮޓާތަކުގައި ދެކެވޭ ވާހަ. ބައެއްމަދުވެދާނެތީ އަމަލު ނުކުރާންވެގެން ތިބެނީތޯއެވެ

  .ފުރުސަތެއް ލިބިފައިވާތީ މިކަންކަމާއި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބަލާލެވޭތޯ ގަސްދުކުރީމެވެ

ގާބިލް މުވައްޒަފުންނެތްނަމަ ބޭރުން މިކަމުގެ ތަޖްރިބާހުރި . ސީ ގެ އެްޗ އާރުގައި މިކަން ކުރުމުގެ ގާބިލް މުވައްޒަފުންނެތީތޯއެވެ.ސީ.ޓީ.އެމް
ޑަށް ބޮމާމިއީކީ . މިސާލަކަށް ކޮންސަލްޓެންސީ އުސޫލުން އައުޓްސޯސްވެސް ކުރެވިދާނެއެވެ. ށްގެން ކުރެވިދާނެއެވެފަރާތްތައް ބޭނުންކޮ

 .ބާވާން ޖެހޭނެއެވެދިވެހިރާއްޖޭގައި ހެދޭ ގާނޫނަށް ތަ .އަދި މާގިނަދުވަސްތަކެއްވެސް ނަގާނެކަމެއްނޫނެވެ .ވެހާސްވާންޖެހޭ ކަމެއްނޫނެ
ންކަމުން އަޅުގަނޑު ދެކެނީ މިހާރުވެސް އެހެ. ފުށުއަރާ ކޮންމެ ގަވާއިދެއް ބާތިލްވާނެއެވެ އިއަދި ގާނޫނާ .ކުރާންޖެހޭނެއެވެއިހްތިރާމް 
ދުވަހު  2މިސާލަށް ޖެހިޖެހިގެން . އަމަލުކުރަންޖެހޭނީ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތަށެވެފުށޫ އަރާކަންތައްތަކަށް  ގަވާއިދާއި މްޓީސީސީއެގާނޫނުގައި 

ވަނިކޮށް ގަވާއިދަކުން ސަބަބަކީ ގާނޫނުގައި އަމަލުކުރަންވީގޮތް ކަނޑައަޅާފައި. ސަލާމް ބުނެވިގެން ސެޓްފިކެޓް ގެންނާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ
. ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ ދުވަހު މަސައްކަތްކުރުމަށް 5ނަމަވެސް ފުށުނައަރާ ކަންތައްތައް މިސާލަކަށް ހަފްތާއަކު ރަސްމީ . ބަދަލުނުކުރެވޭނެއެވެ

ސަބަބަކީ ގާނޫނުގައި . ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރާ ގަޑިތަކަށް އޮވަރޓައިމްވެސް ދެވިދާނެއެވެ 35އަދި ހަމަ ހަފްތާއަކު 
  .ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މެކްސިމަމް ސީލިންއަށް ވާތީއެވެ

ނަމަވެސް އެއީކީ މުވައްޒަފުންގެ ހައްގު . ފެނުނެވެހުއްޓާމުވައްޒަފުންނާއި ބެހޭ ގަވާއިދެއް  ން އެމްޓީސީސީގެ އިންޓްރާ ނެޓުގައިވަރަށްފަހު
މިހާރު އެގަވާއިދެއްވެސް . މްދަނީ އަށް ނުރަގަޅު އަސަރުތަކެއް ފޯރާނެ ގަވާއިދެކެވެރައްކާތެރިކުރެވޭ އަދި މުވައްޒަފުންނަށް ލިބެމުންއައި އާ

އެގަވާއިދަށް އަމަލުކުރާނެދުވަހަކާއި ތާރީޚެއް . ވީގޮތެއްވެސް ނޭގެއެވެ .އެމްޓީސީސީގެ އިސްވެރިންނަށް މިކަންއެގުނީކަންނޭގެއެވެ .ނުފެނެއެވެ
އީ އެމްޓީސީސީ ފަދަ ރައްޔިތުންގެ ހިއްސާވާ ޖަވާބުދާރީ މި. ފަހު އެއްވެސް ލިޔެކިއުމަކުން އެންގުމެއްނެތި ކެންސަލްވީއެވެނޑައެޅުމަށްކަ

. އަދި އިހަކަށް ދުވަހު މުވައްޒަފުން މަސަކަތްކުރަންޖެހޭ ގަޑީ ބަދަލުކޮށްފިއެވެ. ވާންޖެހޭ ކުންފުންޏަކުން އަމަލުކުރަން ޖެހޭގޮތެއްނޫނެވެ
. ފުންގެ މުސާރަބޮޑުކުރާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދިނެވެނަމަވެސް ސިވިލްސާވިސަސް އިން މުވައްޒަ. ސިވިލްސާވިސްއާއި އެއްގޮތްކޮށްލީއެވެ



1 މުާރަޖއަ  ރޯިސަސސް  ހިުއަމން  ސީގެ .ސީ.ޓީ .ެއމް     ުއާދސް 
 

2   ުއާދސް 
 

މިކަމުގެ ސަބަބުން . އެއްވެސް ވާހަކައެއް ބުނާކަށް ނޫނީ ސްޓޭޓްމަންޓެއް ނެރޭކަށް ނޭގުނެވެ އެމްޓީސީސީގެ އިސްވެރިންނަކަށް މިކަހަލަ
. ގެ ފަހުން އޮވަރޓައިމް ލިބެއެވެ 15:00ނޫނީ  14:30ން މިސާލަކަށް ކުރި. މުވައްޒަފުންގެ އާމްދަނީއަށް ނުސީދާކޮށް އަސަރު ފޯރާނެއެވެ

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް މިކަމަށް ވިސްނާލައިފިނަމަ އެމުވައްޒަފެއްގެ . ގެ ފަހުންނެވ16:00ެނަމަވެސް މިހާރެުގ ގަވާއިދުން ލިބެންފަށާނީ 
ކަމެއް ނިމިގެނދިޔައިރު މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް މިފަދަ ބޮޑު. ނުސީދާގޮތުން އަންނާނެ ބަދަލު އަންދާޒާ ކުރެވިދާނެއެވެއާމްދަނީއަށް 

އެހެންކަމުން އެމްޓީސީސީގެ އިސް ވެރިން . ހިތުތެރޭ އުފެދޭނެ ސްވާލެކެވެ މިއީ ހަމަ ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ ބަދަލެއްނައައީ ކީއްވެގެންތޯ
މްޓީސީސީގެ އާމްދަނީ ދަށްވުމުން ނޫނީ ފައިސާގެ ދަތިކަމުން އެ. ހަމަހިމޭނުންތިބެ ގަވާއިދު ބަދަލުކޮށްލުމީ މުވައްޒަފުނަށް ޖަވާބުދާރީ ނުވުމެވެ
އެޗް ، ވިސްނާލާއިރު އިސްވެދިޔަ ގަވާއިދުތަކަށްއެހެންކަމުން . ގެނައި ބަދަލެއްނަމަވެސް، މުވައްޒަފުންނަށް މިކަން އަންގަން ޖެހޭނެއެވެ

ލަވާލަން އާރުގެ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފުންނޫނީ އެމްޓީސީސީގެ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފުން، މުވައްޒަފުންނާއި ބެހޭ ގަވާއިދެއް އެކު
  .ނަމަވެސް އެފަދަ މުވައްޒަފުންގެ ގާބިލްކަމާއިމެދު ސްވާލު އުފެދެއެވެ. ބޭނުންވާކަން ދޭހަވެއެވެ

މަހަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވީ ގާނޫނަށް އަމަލުނުކުރެވިވަކަމީ އެމްޓީސީސީގެ  06އެމްޓީސީސީ ފަދަ ރައްޔިތުންގެ ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކުން 
މިއަދު އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުންވެސް ބޮޑުއަކުރުން މުވައްޒަފުންގެ ގާނޫނަށް އަމަލުކުރާ ވާހަކަ . ކަމެކެވެއިސްވެރިން ދެރަވެ ލަދުގަންނަންވީ

ނީ ގާނޫނުގައި ބުނާ އެންމެ ހަރުކަށި ގޮތަކަށް ކުންފުންޏަކުން އަމަލު ކުރަންވާ އަދި ހަމަ އެމްޓީސީސީ ފަދަ. ވަނީ އިޝްތިހާރުކޮށްފައެވެ
ފުންނަކީ މުވައްޒަ. ތުރަށް މަސައްކަތްކުރާނަމަ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށްވެސް ހެޔޮބަދަލު އަންނާންވާނެއެވެއަދި ކުރިއަށްވުރެ އި. ނޫނެވެ

. މިހިމާޔަތްނުކުރެވޭ ކުންފުންޏަކީ ފިސާރި އަވަހަށް ފަހަތަށް ޖެހިގެން ހިގައިދާނެ ކުންފުންޏެކެވެ. ކުންފުނީގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ރައުސުލްމާލެވެ
  . ކަމަށް ވިސްނާވަޑައިގަތުމީ އެންމެ ބުއްދިވެރިގޮތްކަމަށް ފެނެއެވެމިން މިހާރަށްވެސް އެމްޓީސީސީގެ އިސްވެރިން އެހެންކަމުން މިހާރު

  )ވަނަ ބަޔަށް އިންތިޒާރުކޮށްލައްވާ 2 -މުރާޖައަސީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް .ސީ.ޓީ.އެމް(

ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައިވާ އިންސައްތައަކީ ދަށްވެގެން ފުރަތަމަ 45ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އެޗް އާރު އެމްޓީސީސީގެ  ؟ގޭތަ އެ 

  .މުވައްޒަފުން
  

  


