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 ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަން 

   ދިވެހިރާއްޖެ  ،މާލެ    
 

ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުން އް ކަނޑައެޅުމުގައި މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ 

 އާންމު މިންގަނޑުތައްބަލާނެ 

ބަލާނެ މައިގަނޑު އަސާސަކީ ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުން  މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅުމުގައިދައުލަތުގެ 

)ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ  2016/11މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ގޮތުން ދައުލަތުން ކަނޑައަޅާ ސިޔާސަތާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އެ ކަންތައްތަކާއި އެ ކަންތައްތަކާ ގުޅިފައިވާ  ތިރީގައި އެވަނީ ވާ ކަންތައްތަކެވެ.ސިޔާސަތުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި

  ކަންތައްތަކުގެ އާންމު މިންގަނޑުތަކެވެ.   

 މަޤްޞަދު .1

މަޤްޞަދާއި އޭގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ ހިންގުމަށް  މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ބަދަލު ގެންނަން ހުށަހަޅާފައިވާ 1.1

 އަންނާނެ ހެޔޮ ބަދަލުތައް.

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ގެންނަން ހުށަހަޅާފައިވާ ބަދަލުތަކާ ދައުލަތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތުތަކާ  1.2

 އެލައިންވާ މިންވަރު.

 ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް .2

 ޓުގައި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް.ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ދައުލަތުގެ ބަޖެ 2.1

 ހިނގަމުންދާ އަހަރު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ލަފާކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް.  2.2

މުވައްޒަފުންެގ މުސާރައާއި ޑިއަމް ޓަރމް ބަޖެޓްގައި ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި މީ 2.3
  .ޢިނާޔަތްތަކަށް ހިނާގނެކަމަށް ލަާފކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް

 ގެ ބަޖެޓްއިދާރާ/ސެކްޓަރ  .3

ގެ ބަޖެޓުގައި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި އިދާރާ/ސެކްޓަރ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ބަދަލު ގެންނަން ހުށަހަޅާފައިވާ  3.1

މީގެ ތެރޭގައި ބަޖެޓުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ  ޢިނާޔަތްތަކަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް.މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި 

 ތެރެއިން މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އިން ސައްތަ ހިމެނެއެވެ.

WHITE PAPER 



              

 

 2   ޞަފްޙާ
 

ހަރު ގެ ބަޖެޓުގައި ހިނގަމުންދާ އައިދާރާ/ސެކްޓަރ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ބަދަލު ގެންނަން ހުށަހަޅާފައިވާ  3.2

މީގެ ތެރޭގައި ބަޖެޓުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ލަފާކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް. 

 ތެރެއިން މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އިން ސައްތަ ހިމެނެއެވެ.

ގެ މީޑިއަމް ޓަރމް ބަޖެޓްގައި ކްޓަރ އިދާރާ/ސެމުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ބަދަލު ގެންނަން ހުށަހަޅާފައިވާ  3.3

 ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކަށް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް.

މީގެ ތެރޭގައި ބަޖެޓުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ތެރެއިން މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އިން ސައްތަ 

 އެވެ.ހިމެނެ

 އިދާރާގެ ބާވަތް .4

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ބަދަލު ގެންނަން ހުށަހަޅާފައިވާ އިދާރާއާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ބާވަތް.  4.1

މަސައްކަތްތަކުގެ ބާވަތުން ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމުގެ ޒިންމާއާއި، ރެގިއުލޭޓަރީ ޒިންމާއާއި، ޚިދުމަތް މިގޮތުން 

 ތަންފީޒުކުރުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ވަޒަންކުރުން ހިމެނެއެވެ.ދިނުމުގެ ޒިންމާއާއި، 

 ދުއިޤްތިޞާ .5

މީގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ  އަހަރުގެ ދުވަހުގެ ކޮންސިއުމަރ ޕްރައިސް އިންޑެކްސް )ސީ.ޕީ.އައި(. 3ވޭތުވެދިޔަ  5.1

ކާއި ވޭތުވެދިޔަ ތަނުގައި މުސާރައަށް ބަދަލު ގެނެވުނު ހާލަތްތަކުގައި ތަފާތުތަ ވާއެކި ސަރަޙައްދުތަކުގެ މެދުގައި

 އް ހިމެނެއެވެ. ސީ.އައި.ޕީ އަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަ

މީގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގެ  އަހަރުގެ ގްރޮސް ޑޮމެސްޓިކް ޕްރޮޑަކްޓް )ޖީ.ޑީ.ޕީ(. 3ވޭތުވެދިޔަ  5.2

 ހިމެނެއެވެ. .ޕީ ގެ ނިސްބަތުން މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ހިނގާ ޚަރަދުކާއި ޖީ.ޑީތަފާތުތަ ވާމެދުގައި

އަހަރުގެ ޕަރ ކެޕިޓަރ އިންކަމް )ޕީ.ސީ.އައި(. މީގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގެ  3ވޭތުވެދިޔަ  5.3

 މެދުގައި ތަފާތުތައް ހިމެނެއެވެ.  

 އާބާދީ އާއި މަސައްކަތު އާބާދީ .6

އްޖޭގެ އާބާދީއަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކާއި މުސްތަޤްބަލްގައި އާބާދީއަށް ރާ 6.1

އަންނާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ ބަދަލުތައް. މީގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުގެ އާބާދީއަށް އައިސްފައިވާ 

 ށްފައިވާ ބަދަލުތައް ހިމެނެއެވެ. ބަދަލުތަކާއި މުސްތަޤްބަލްގައި އަންނާނެކަމަށް ލަފާކޮ

ރާއްޖޭގެ މަސައްކަތުގެ އާބާދީއަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކާއި މުސްތަޤްބަލްގައި  6.2

މަސައްކަތުގެ އާބާދީއަށް އަންނާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ ބަދަލުތައް. މީގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުގެ 

އާބާދީއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކާއި މުސްތަޤްބަލްގައި އަންނާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ ބަދަލުތައް މަސައްކަތު 

 ހިމެނެއެވެ.

 މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު .7

އަހަރު މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދާއި މުސްތަޤްބަލްގައި ދައުލަތުގެ  5ދައުލަތުގައި ވޭތުވެދިޔަ  7.1

 ދަށް އަންނާނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ ބަދަލުތައް. މުވައްޒަފުންގެ އަދަ
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އަހަރު  5ގައި ވޭތުވެދިޔަ އިދާރާ/ސެކްޓަރމުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ބަދަލު ގެންނަން ހުށަހަޅާފައިވާ  7.2

ގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދަށް އިދާރާ/ސެކްޓަރމަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދާއި މުސްތަޤްބަލްގައި އެ 

 ންނާނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ ބަދަލުތައް. އަ

އާ ގުޅުންހުރި އެހެން  އިދާރާ/ސެކްޓަރމުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ބަދަލު ގެންނަން ހުށަހަޅާފައިވާ  7.3

އަހަރު މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދާއި މުސްތަޤްބަލްގައި އެ  5ތަކުގައި ވޭތުވެދިޔަ އިދާރާ/ސެކްޓަރ

 ގައި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދަށް އަންނާނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ ބަދަލުތައް.ކްޓަރއިދާރާ/ސެ

 ޕްރޮޑަކްޓިވިޓީ .8

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ގެންނަން ހުށަހަޅާފައިވާ ބަދަލުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮޑަކްޓިވިޓީއަށް އަންނާނެ  8.1

 މިންގަނޑުތައް. ބަދަލުތައް ދެނެގަތުމަށް އިދާރާއިން ގެންގުޅޭނެ

 ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާއި  .9

އާ  އިދާރާ/ސެކްޓަރނުވަތަ އެ  އިދާރާ/ސެކްޓަރމުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ބަދަލު ގެންނަން ހުށަހަޅާފައިވާ  9.1

ޒަފުންނަށް ދެމުންދާ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާއި ގުޅުންހުރި 

 މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް.

ނަށް ދޭ މުސާރައާއި މުވައްޒަފުން ގައި މަސައްކަތްކުރާސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާއި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ 9.2

ޢިނާޔަތްތަކާއި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ 

 ފަރަގު.

 އްދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަ .10

އާ ގުޅުންހުރި އެހެން  އިދާރާ/ސެކްޓަރސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ބަދަލު ގެންނަން ހުށަހަޅާފައިވާ މު 10.1

 މުއައްސަސާތަކުގެ މަގާމުތަކުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް.

ގެ މަގާމުތަކާ އެއްފަދަ މަގާމުތަކަށް އިދާރާ/ސެކްޓަރ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ބަދަލު ގެންނަން ހުށަހަޅާފައިވާ  10.2

 ކަނޑައަޅާފައިވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް.ހެން މުއައްސަސާތަކުގައި އެ

 އަސާސީ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ ރޭޝިއޯ .11

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ބަދަލު ގެންނަން ހުށަހަޅާފައިވާ މަގާމުތަކަށް މިހާތަނަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަސާސީ  11.1

 މުސާރައާއި އެހެނިހެން މާލީ ޢިނާޔަތްތަކުގެ ރޭޝިއޯ.

އަސާސީ އެޅުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ބަދަލު ގެންނަން ހުށަހަޅާފައިވާ މަގާމުތަކަށް ކަނޑަ 11.2

 އޯ.މުސާރައާއި އެހެނިހެން މާލީ ޢިނާޔަތްތަކުގެ ރޭޝި

 ޕެންޝަނާއި ރިޓަޔަރމަންޓް  .12

އަސާސީ މުސާރައަށް ގެންނަން ހުށަހަޅާފައިވާ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަންގެ ގޮތުގައި  12.1

 ދައުލަތުން ކުރަންޖެހޭނެ ޚަރަދަށް އަންނާނެ ބަދަލުތައް. 
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 އަސާސީ މުސާރައަށް ގެންނަން ހުށަހަޅާފައިވާ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ރިޓަޔަރމަންޓާ ގުޅުން ހުރި ޢިނާޔަތްތަކަށް 12.2

 ލަތުން ކުރަންޖެހޭނެ ޚަރަދަށް އަންނާނެ ބަދަލުތައް. ދައު

 ޢިނާޔަތްތައް .13

އަަސާސީ މުސާރައިގެ އިތުރުން ގައި  އިދާރާ/ސެކްޓަރމުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ބަދަލު ގެންނަން ހުށަހަޅާފައިވާ  13.1

 މިހާރު ދެމުންދާ ޢިނާޔަތްތަކާއި އެ ޢިނާޔަތްތަކުގެ ބާވަތްތަކާއި އެ ޢިނާޔަތްތަކުގެ ބޭނުންތައް. 

އަސާސީ މުސާރައިގެ އިތުރުން ގައި  އިދާރާ/ސެކްޓަރމުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ބަދަލު ގެންނަން ހުށަހަޅާފައިވާ  13.2

 އި އެ ޢިނާޔަތްތަކުގެ ބާވަތްތަކާއި އެ ޢިނާޔަތްތަކުގެ ބޭނުންތައް. ދިނުމަަށް ހުށަހަޅާ ޢިނާޔަތްތަކާ

އަސާސީ މުސާރާއިގެ އިތުރުން ގައި  އިދާރާ/ސެކްޓަރމުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ބަދަލު ގެންނަން ހުށަހަޅާފައިވާ  13.3

ންތަކާއި، އެފަދަ ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ ޢިނާޔަތްތަކާ އެއްފަދަ އެހެން ޢިނާޔަތްތަކާއި، އެފަދަ ޢިނާޔަތްތަކުގެ ނަ

 ޢިނާޔަތްތަކުގެ މިންވަރު.

ތަކާއި އިދާރާ/ސެކްޓަރފިޔަވައި އެހެން  އިދާރާ/ސެކްޓަރމުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ބަދަލު ގެންނަން ހުށަހަޅާފައިވާ  13.4

ޢިނާޔަތްތަކުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި ހުންނަ އެއްފަދަ ޢިނާޔަތްތަކާއި، އެފަދަ ޢިނާޔަތްތަކުގެ ނަންތަކާއި، އެފަދަ 

 މިންވަރު.

 ޖޮބް ކްލެސިފިކޭޝަން .14

ގައި މިހާރު ބޭނުންކުރާ ޖޮބް އިދާރާ/ސެކްޓަރ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ބަދަލު ގެންނަން ހުށަހަޅާފައިވާ  14.1

 ކްލެސިފިކޭޝަން ނިޒާމު.

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ގެންނަން ހުށަހަޅާފައިވާ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން، ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކާ އަޅާ  14.2

 ގެ ޖޮބް ކްލެސިފިކޭޝަން ނިޒާމު ރޭވިގެން ދާނެގޮތް. އިދާރާ/ސެކްޓަރބަލާއިރު އެ 

 އްރޭންކުތަކާއި ގްރޭޑްތަ .15

ގެ މިހާރުގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑުގެ އިދާރާ/ސެކްޓަރމުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ބަދަލު ގެންނަން ހުށަހަޅާފައިވާ  15.1

 ރޭންކުތަކާއި ގްރޭޑްތަކާއި ގްރޭޑް/ރޭންކް ތަކުގެ މެދުގައި ހުންނަ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ ފަރަގު.

ގެ މުސާރައިގެ އިދާރާ/ސެކްޓަރލުތަކުގެ ސަބަބުން އެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ގެންނަން ހުށަހަޅާފައިވާ ބަދަ 15.2

 އޮނިގަނޑުގެ ރޭންކުތަކާއި ގްރޭޑްތަކާއި ގްރޭޑް/ރޭކްން ތަކުގެ މެދުގައި ހުންނާނެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ ފަރަގު.

ސަސާތަކުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ގެންނަން ހުށަހަޅާފައިވާ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައް 15.3

މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑުތަކާއި ރޭންކްތަކާއި ގްރޭޑްތަކާއި ގްރޭޑް/ރޭންކް ތަކުގެ މެދުގައި ހުންނަ މުސާރައާއި 

 ޢިނާޔަތްތަކާ ހުންނާނެ އެއްގޮތްކަމާއި ތަފާތުކަން. 

 މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބުރަދަން .16

 މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ބަދަލު ގެންނަން ހުށަހަޅާފައިވާ މަގާމުތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި އެ މަގާމުތަކުގެ ބުރަދަން.  16.1
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އެކުލެވިގެންވާ  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ބަދަލު ގެންނަން ހުށަހަޅާފައިވާ މަގާމުތަކުގެ 16.2

 ޖިސްމާނީ ކަންތައްތައް./ނީނަފްސާޢިލްމާއި ހުނަރު އަދި 

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ބަދަލު ގެންނަން ހުށަހަޅާފައިވާ މަގާމުތަކާ އެއްފަދަ ދައުލަތުގެ އެހެން މަގާމުތަކުގެ  16.3

 މަސްއޫލިއްޔަތާއި އެފަދަ މަގާމުތަކުގެ ބުރަދަން. 

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކަމުގައި ޤާނޫނާއި މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ބަދަލު ގެންނަން ހުށަހަޅާފައިވާ މަގާމުތަކުގެ  16.4

 ގަވާއިދުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް.

 މަސައްކަތުގެ މާހައުލު .17

 މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ބަދަލު ގެންނަން ހުށަހަޅާފައިވާ މަގާމުތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަންޖެހޭނެ ތަން.  17.1

ގެންނަން ހުށަހަޅާފައިވާ މަގާމުތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ބަދަލު  17.2

 މުއާމަލާތްކުރަންޖެހޭނެ ފަރާތްތަކާއި ކުރިމަތިވެދާނެ ހިރާސްތައް.

 މަގާމުގެ ޝަރުޠު .18

 މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ބަދަލު ގެންނަން ހުށަހަޅާފައިވާ މަގާމުތަކުގެ ޝަރުޠުތައް.  18.1

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ބަދަލު ގެންނަން ހުށަހަޅާފައިވާ މަގާމުތަކާ އެއްފަދަ ދައުލަތުގެ އެހެން މަގާމުތަކުގެ  18.2

 ޝަރުޠުތައް. 

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ބަދަލު ގެންނަން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮފެޝަންތަކުގެ ޝަރުޠުގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ އެހެން  18.3

 އްޖޭން ބޭރުގައި ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ޝަރުޠުތައް.ތަކުގައާއި ރާއިދާރާ/ސެކްޓަރ 

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ބަދަލު ގެންނަން ހުށަހަޅާފައިވާ މަގާމުތަކުގެ ޝަރުޠުތައް ކަމުގައި ޤާނޫނާއި  18.4

 ގަވާއިދުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް.
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