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ވަަނ  28ބުދަ ދުވަުހ އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ުފރަތަމަ ދައުރުގެ  ވި 20އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ  ވަނަ 2016މިއީ 
ގޮތުގެމަތިން،  ވަނަ މާއްދާގައިވާ 92ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި "ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ބިލު" ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ބިުލ  އެޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުން، ހ( ވި ބުރާސްފަތި ުދވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއ1437ްރަޖަބު  21) 2016އެޕްރީލް  28
)ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ  2016/11ޤާނޫނަކަށްވެ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެއްވުމާގުޅިގެން، ޤާޫނނު ނަްނބަރު 

ރާ ން ތައްޔާރުކުނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުވަނަ މާއްދާގެ )ސ( އިން ލާޒިމުކުރާ ގޮތުގެ މަތިން  16ސިޔާސަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
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 ފިހުރިސްތު 

 
 

 1 _________________________________ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އާންމު  ކޮމިޝަނުގެ ޕޭ ނޭޝަނަލް

ނޑު ކުރެވުނު އަހަރު ވަނަ 2017  4 _______________________________ މަސައްކަތްތައް މައިގަ

ނޑިތައް ކުރެވުނު ހާސިލް ނޑުދަ  7 ____________________________________________ ލަ

 8 _____________________________________________ އަމާޒުތައް އަހަރުގެ ވަނަ 2018

 9 ____________________________________________________ މެންބަރުން  ކޮމިޝަން

 10 ______________________________________________________ ހިންގުން އިދާރީ

 11 ______________________________________________ މަޢުލޫމާތު  އާންމު ކޮމިޝަނުގެ
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 ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުގެ އާންމު މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 

އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމިޝަނުގެ އާންމު މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި ވަނަ މާއްދާގަ 4ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ 
 އެވަނީއެވެ.

 )ހ(

ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ވާ،ގައިއ( ވަނަ މާއްދާގެ ) 16ޤާނޫނުގެ 
ނޑައަޅަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުސާރައާއި   ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  ވާ،އެ މާއްދާގެ )ވ( ގައި، ނާޔަތްތަކާއިޢިކަ
ނޑައަޅަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުސާރައާއި  ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން ވާ، އެމާއްދާގެ )މ( ގައި  އެ ،އި ނާޔަތްތަކާޢިކަ
ނޑައަޅަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުސާރައާއި  ނާޔަތްތައް ފިޔަވައި، ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ޢި ކަ

ނޑައެޅުމާއި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކު  ރުމަށް އެމީހުންނަށް ކަ
ނޑައަޅައިދިނުން؛ވޭނެ ދެ ނޑުތަކާއި ހަމަތައް ކަ  ޢިނާޔަތްތަކާއި މިންގަ

ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވެމުންދާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް މުރާޖަޢާކޮށް، އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް  )ށ(
 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭގޮތް ބަޔާންކޮށްދިނުން؛

ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި، ދިގު މުއްދަތަށް ދެމެހެއްޓެނިވި މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާއި، ވަޒީފާއިން  ވެހިދި )ނ(
ނޑުތަޞޫވަކިވެގެންދާއިރު ދެމެހެއްޓެނިވި ޢިނާޔަތެއް ދެވޭނެ އު  އް އެކަށައެޅުން؛ކާއި ހަމަތަ ލުން ސިޔާސަތުތަކާއި މިންގަ

ނޑައަޅާނެ ކޮންމެ ފަންނެއްގެ  )ރ( މީހެއްނަމަވެސް، އެ ފަންނެއްގައި އޭނާއަށް ލިބެންޖެހޭނެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތަކީ ކޮބައިކަން ކަ
ނޑުތައް އެކަށައަޅައިދިނުން؛ޞޫއު  ލުތަކާއި މިންގަ

 )ބ(

އި މުވައްޒަފުން އްޖޭގައި ހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތަކާއި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުގެ ނިސްބަތް ހުރި މިންވަރާއި ރާއްޖޭގަރާ
ގެ ނިސްބަތާއި، މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން އެ ޓުހޯދުމަށް ހިނގާ ޚަރަދާއި، މުވައްޒަފުންނަށް ކުރަންޖެހޭ އިންވެސްޓްމަން

ގެ ފައިދާ ލިބޭ މިންވަރާއި، މުވައްޒަފުންގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ހުރިގޮތާއި، މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރެވިދާނެ ޓު އިންވަސްޓްމަން
ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް  ގޮތްތަކާއި

 ލުތައް ކަނޑައެޅުން؛ޞޫމަގުދައްކައިދޭނެ އު

 )ޅ(
ފާޑުވެރިކަމާއި، މަސައްކަތުގެ  ،ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ބުރަކަމާއި، ފަންނުވެރިކަމާއި 

ނިސްބަތުން މުސާރައިގެ ތަފާތުކުރުން ގެނެވިދާނެ ހަމަތަކާއި  ،ބާވަތުން މުވައްޒަފަކަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކަލަކަށް ބަލައި
 ލުތައް ބަޔާންކުރުން؛ޞޫއު
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ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް އްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދު ހުރި ނިސްބަތަށް ބަލައި، ރާ )ކ(
 ލުތައް ބަޔާންކުރުން؛ޞޫޢިނާޔަތްތަކުގެ ތަފާތުކުރުން ގެނެވިދާނެ ހަމަތަކާއި އު

 )އ(

( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި، ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން އެންމެހައި ފ( އަދި )މ)، (ވމި މާއްދާގެ )
ންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދިރާސާކޮށް، އިޞްލާޙެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް މުއައްސަސާތަކާއި އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފު

ޤާނޫނުން ކޮމިޝަނަށް ލިބިދީފައިވާ ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތުގެ ތެރެއިން ، ގެންނަންޖެހޭކަމަށް ވާނަމަ، އެކަން ފާހަގަކޮށް
 ނުވަތަ އިދާރާއަކަށް އެންގުން؛އިޞްލާޙުކޮށް، އެ އިޞްލާޙާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެ މުއައްސަސާއަކަށް 

 )ވ(
ނޑައަޅަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުސާރައާއި  ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ

ލާޙެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭކަމަށް ވާނަމަ، އެކަން ފާހަގަކޮށް، އެކަމުގެ ލަފާ ޞްޢިނާޔަތްތައް ދިރާސާކޮށް، އި
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދިނުން؛

 )މ(
ނޑައަޅަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުސާރައާއި  ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަ

 ލާޙެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭކަމަށް ވާނަމަ، އެކަން ފާހަގަކޮށް، އެ ކަމުގެ ލަފާ ޞް ނާޔަތް ދިރާސާކޮށް، އިޢި
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ދިނުން؛

 )ފ(
ނޑައަޅަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުސާރައާއި  ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން ކަ

 ލާޙެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭކަމަށް ވާނަމަ، އެކަން ފާހަގަކޮށް، އެ ކަމުގެ ލަފާ ޞްޢިނާޔަތްތައް ދިރާސާކޮށް، އި
ނޑައަޅަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެ  އިދާރާއަށް ދިނުން؛ ކަން ކަ

ގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ފަންނީ، އިދާރީ އަދި ޤާނޫނީ އެންމެހައި ވާޖިބުތައް ކޮމިޝަނު  )ދ(
 އަދާކުރުން؛

 ލޫމާތު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުން؛ޢުދިރާސާތަކާއި ސަރވޭތަކާއި މަކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތަކާ ގުޅޭގޮތުން  )ތ(

ގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި މަޤްޞަދާއި ބާރުތަކުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި މަޢުލޫމާތުތައް އެއްކުރުމާއި ހޯދުމާއި އެ ކޮމިޝަނު  )ލ(
 މަޢުލޫމާތުތައް ޝާއިޢުކުރުން؛

މަސައްކަތްތެރިންނާއި ވަޒީފާ ދޭ ، ން މުއައްސަސާތަކާއިޢީ ދާއިރާއާއި، މިނިވަ ސަރުކާރާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި، ޝަރު )ގ(
 އްސާކުރުމާއި އާލާކުރުން؛ހި ކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު  ވައި،އް ފަރާތްތައް ހިމެނޭގޮތުން އެކިއެކި ބައްދަލުވުންތައް ބާ

ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ވާލުކުރެވިފައިވާ ބާރުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އޭގެ އެންމެ ހަ  ކޮމިޝަނާ )ޏ(
 އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން؛

ކޮންމެ އަހަރަކު، ކޮމިޝަނުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި އެ މަސައްކަތްތަކުން ކަނޑައެޅުނު ނަތީޖާތަކާއި، ކުރިއަށް އޮތް  )ސ(
ނޑައެޅުންތައް  ނޑައަޅާ ކަ އަހަރުދުވަހަށް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތަކާއި، ފާހަގަކުރާ ކަންކަމާއި، ކަ
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ންމުކޮށް އާވާލައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައި، އެ ރިޕޯޓު ހިމެނޭ ރިޕޯޓު އެކުލަ 
 ޝާއިޢުކުރުން؛

 )ޑ(

ނޑައެޅުނު  އެއްފަހަރު )ފަހެއް( އަހަރަކުން 5ކޮންމެ  ކޮމިޝަނުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި އެ މަސައްކަތުން ކަ

ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތަކާއި،  ގެ މުއްދަތަށް)ފަހެއް( އަހަރުދުވަހު 5ށް އޮތް ކުރިއަން މުސާރައާއި ޢިނާޔަތާ ގުޅޭގޮތު ނަތީޖާތަކާއި، 
ނޑައެޅުންތައް ހިމެނޭ ރިޕޯޓު އެކުލަ ނޑައަޅާ ކަ ލައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި، ރައްޔިތުންގެ ވައިފާހަގަކުރާ ކަންކަމާއި، ކަ

 ންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރުން.އާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައި، އެ ރިޕޯޓު 
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 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް  2017
 

 އެކުލަވާލުން. ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު  .1

ންގާ )ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުެގ ހި R-82/2017ގަވާއިދު ނަންބަރު 
 11އޮކްޓޫބަރު  2017ގެޒެޓްކޮށްފައިވަނީ ން ގަވާއިދު( ދިވެހި ސަރުކާރު

)ދައުލަތުގެ  2016/11ޤާނޫނު ަނންބަރު ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި ގަވާއިދަކީ 
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އިން  22މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

   ތުގެ މަތިން އެކުލަވާލެވުނު ގަވާއިދެކެވެ.ލާޒިމުކުރާ ގޮ

 

 .ލު އެކުލަވާލުން ޞޫ ލިޔުންތަކާއި މަޢުލޫމާތުތައް ހާމަކުރުމާބެހޭ އު ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ  .2
 

މި އުޞޫލަކީ، ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނާއި ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި ހޯދޭ މަޢުލޫމާތުތަކާއި، 
ހާމަކުރަންެޖހޭ ލިޔެކިއުންތަކާއި، ކުރެވޭ ދިރާސާތަކާއި، ސަރވޭތަކާއި އަދި މި ނޫންވެސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން 

ނޑުތަކުގެ އްސާ ކުރާނެ ހަމަހިްނމުންނާ އާސާތަކާއި ސަމަޢުލޫމާތުތައް ދައުަލތުގެ ކަމާގުުޅން ހުރި މުއައް ތަާކއި، މިންގަ
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވުނު  31ބަޔާންކުރުމުގެ ގޮތުން ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ  ތަފްޞީލު

 އުޞޫލެކެވެ. 
 

 މާގުޅޭގޮތުން ލަފާދިނުން. މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނައު  ގެ ސިވިލް ސަރވިސް ދިވެހި  .3
 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނައުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ދިރާސާތައްކޮށް ބަޖެޓަްށ 
)ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ  2016/11ޤާނޫނު ނަްނބަރު މަސައްކަތް، ެހދުމުގެ ބޭނުންވާ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް 

އަދި ކޮމިޝަނުން ކުރި ދިރާސާގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކުރެއްވިއެވެ. ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 15ގެ  ޤާނޫނު(
ވަނަ އަހަރު ސިވިލް ސަރވިސްގެ  2018، އިރުޝާާދއެއްގޮތަށްއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ދެއްވާފައިވާ އަލީގަ

 ގެ ލަފާ ަވނީ އެރުވިފައެވެ. ތުމުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެންނާނެގޮ 
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ޑައަޅާފައިވާ ނާޔަތްތައް ކަނޢި ކޮމިޓީ އަދި ކައުންސިލް/މަޖިލިސް ތަކުގެ މުސާރައާއި ، ދައުލަތުގެ ކޮމިޝަންތަކާއި، ބޯޑުތަކާއި .4
މުގެ ނާޔަތްތައް އެއް ހަމަކުރުމަށްޓަކައި ކްލެސިފިކޭޝަން ފްރޭމްވަރކެއް އެކުލަވާލު ޢިކޮށް، މުސާރައާއި ޢާ މުރާޖަ  ގޮތް 

 .މަސައްކަތް ކުރުން 
 

އް މިހާރު ނާޔަތްތަޢިތަކުގެ މުސާރައާއި  /މަޖިލިސްކޮމިޓީ އަދި ކައުންސިލް، ދައުލަތުގެ ކޮމިޝަންތަކާއި، ޯބޑުތަކާއި
ނ އަށް ބިނާކޮށް، ކޮމިަޝންތަކާއި، ބޯުޑތަކާއި، ކޮމިޓީ އަދި ދިރާސާއެއް ކުރެވުނެވެ. އެ ދިރާސާ ތުގެޑައަޅާފައިވާ ގޮކަ

ނޑައެޅުމަށްޓަކައިޢިތަކުގެ މުސާރައާއި /މަޖިލިސްކައުންސިލް ކްލެސިފިކޭޝަން  ނާޔަތްތައް އެއް ހަމައެއްގެ ދަށުން ކަ
އަދި މި ކްލެސިފިކޭޝަން ފްރޭމްވަރކް އަށް ބިނާކޮށް  .އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ ފްރޭމްވަރކެއް

 ނީ އެކުލަވާލެވިފައެވެ.ވަކޮމްޕެންސޭޝަން ފްރޭމްވަރކްއެއްގެ ޑްރާފްޓްވެސް 

 
 .ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އެލަވަންސްތައް ހާމަނައިޒްކުރުމުގެ މަސައްކަތް  .5

 
ދިރާސާކޮށް، އެަލވަންސްތައް ހާމަނައިޒްކޮށް، ެއލަަވންސްތައް ދިނުމުގައި ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންަނށް ދެވޭ އެލަވަންސްތައް 

 އެލަވަންސެއް ދިރާސާކުރެވުނެވެ.  15ފަށައި  ލުތަކެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްޞޫއެއްހަމަ އު

  
 ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި ބައެއް ދިރާސާތައް ކުރަން ފެށުން.  .6

 
ކޮމިޝަނުގެ ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތައް ާހސިލްކުރުމަށްޓަކައި ބައެއް ދިރާސާތައް 

ވަނަ  2017ވަނީ ފަށާފައެވެ. މިގޮތުން ރަންކުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާގުޅިގެން ފަރާތުން، އަދި ބައެއް ދިރާސާތައް ދައުލަތު
ނޑު އަހަރު ފަށާފައިވާ   ދިރާސާތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. މައިގަ

 
ރޑެއް އެކުލަވާލުމުގެ ދިރާސާ.މު)ހ( ދައުލަތުގެ މަގާ  ތަކުގެ ކްެލސިފިކޭޝަން ސްޓޭންޑަ

ދެނެގަނެ އެއްހަމަކުރުމަށް މާލީ/އިޤްތިޞާދީ ގައި ހުރި ފަރަގުތައް ނާޔަތްތަކުޢި)ށ( ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ ުމސާރައާއި 
 މޮޑެލްއެއް އެކުލަވާލުމުގެ ދިރާސާ.

ރުމުގެ މަގުފަހިކުހަމަޖެއްސުމަށް ދައުލަތުެގ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުގަޑީގެ އެލަވަންސް ވަކި ހަމަތަކެއްގެ ތެރޭގައި ( ނ)
 ދައުލަތުގެ އިދާރާތަުކގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުގަޑީގެ އެލަވަންސާބެހޭ ދިރާސާ. ބޭނުމުގައި، 

ނޑަޢިދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންނަްށ މުސާރައާއި ( ރ) އެޅުމަށް ނާޔަތްތައް ދިނުމުަގއި ދައުލަތުން ިހނގާނެ ހަރަދު ުދރާލާ ކަ
 ދިރާސާ. ރާވާލެވިދާނެ ގޮތްަތކާބެހޭ ނާޔަތްތައް ޢިމުސާރައާއި ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ  ،މަގުފަހިކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި
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ޕެންޝަންގެ ގޮތުގައި  ޕެންޝަން ޤާނޫނުގެ އިުތރުން އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުންދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުްނަނށް ( ބ)
 ސާ. ދިރާކުރެވިދާނެގޮތްތަކާބެހޭ އެއްހަމަ މާނަކުރެވޭގޮތަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތްތަްއ 

ނޑެއްގެ އެއް ތާއި ތަފާސްހިސާބުތައް  ނާޔަތްތަކާ ގުޅުންހުރި މައުލޫމާޢިދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި )ޅ(  މިންގަ
 ދިރާސާ.ބެލެހެްއޓިދާނެގޮްތތަކާބެހޭ ދަށުން 

އެހެނިހެން ޤާނޫުނތަކަށް  ލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައިދައު)ކ( 
 ތަކަކީ ކޮަބއިކަން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކުރާ ިދރާސާ.ޙުލާޞްގެންނަންޖެހޭ އި

ދައުލަތުގެ ލޯނު އަދި ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ހިންގާ މަޝްރޫޫޢަތއް އިމްޕްލިމެންޓް ކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓް )އ( 
ނާޔަތްތައް އެއްހަމަކުރުމުގެ ޢިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދެމުންގެންދާ މުސާރައާއި މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް )ޕީ.އެމް.ޔޫ( 

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި ނޑުތަކެއް ކަ  .ދިރާސާ ކުރާ މިންގަ
 

 .އް ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަ ކުގެ ސިޔާސަތާގުޅޭގޮތުން ނާޔަތްތަ ޢި މުސާރައާއި  .7
 

ނާޔަތްތަކުގެ ސިޔާސަތާގުޅޭގޮތުން އެކި އިދާރާތަކުން ހުށަހަާޅފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ޢިދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި 
 ވަނީ ލަފާ އަރުވާފައެވެ.  
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 ހާސިލް ކުރެވުނު ލަނޑުދަނޑިތައް 
 

ކޮންެމ އެަލވަންސަކާބެހޭ ގޮތުން އެލަވަންސްތަކާބެހޭ މަުޢލޫާމތުތައް އެއްކޮށް، ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންނަްށ ެދވޭ  .1
ވެ. ވަނީ ފެށިފައެވަނަ އަހަރުތެރޭގައި  2017ލުތަކެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ޞޫކޮށް، ހާމަނައިޒް ކުރުމުގެ އުއެއްދިރާސާ

ލުމަށް ލުތައް އަސާސަކަށް ބަލައިގެން އެލަވަްނސްތައް ހާމަނައިޒްކުރުމުގެ ފްރޭމްވަރކެއް އެކުލަވާޞޫއެގޮތުން އެކުލަވާލާ އު
 މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ.

ކަށް ކުރާ ހޭދަ ވަކި ހަމަތަކަކަށް ފައްތައި، ދައުލަތަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ތަތްނާޔަޢިމުސާރައާއި  .2
ޅޭ ކަމާގުމުގެ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ފެށިފައެވެ. އެގޮތަކަށް ބައްޓަންކުރުމަްށޓަކައި، މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލު

ނޑައަޅާފައިވާގޮތަށް މުސާރަތަކާއި  ނާޔަތްތަްއ ޢިދިރާސާތައް ފުރިހަމަކުރެވި، ތަްނފީޒުކުރެވެން ފެށުމުން، ޤާނޫނުަގއި ކަ
 ހާމަނައިޒްކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

ރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ިދރާސާތަކާއި އެކިއެކި ުދތައް ާހސިލްކުޞަދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ޤާނޫނުގައިވާ މަޤް .3
ގެންނަންޖެހޭ ބަދަުލތައް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. ލުތަަކށް ޞޫއުނިޒާމުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަަދލުތަކާއި ހިންގުމުގެ 

ދުތައް ހާސިލް އެކަންތައްތައް ތާވާލުކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސް ތަންފީޒުކުރެވުމުން ޤާނޫނުގައިވާ މަޤްޞަ
 ކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

 

 



 ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަން   
    

8 
 

 ވަނަ އަހަރުގެ އަމާޒުތައް  2018
 

 

ނާޔަތްތަކުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު އެއް ނިޒާމެއްގެ ދަށުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ޢިދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި  .1

 ހަމަޖެއްސުން. 

އެހެނިހެން ާޤޫނނުތަކަށް ގެންަނންޖެހޭ  ހާިސލްކުރުމަށްޓަކައިލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތައް ދައު .2

ނޑައެޅުންތައް ޙުލާޞްއި  . ކަ

މުގެ އެކުލަވާލު ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތެއް ދެމެހެއްޓެނެވި އިޤްތިޞާދީ އަާސސްގެ މައްޗަށް ބިނާކުރެވިފައިވާ .3

 . މަސައްކަތް

 .މުގެ މަސައްކަތްފްރޭމްވަރކެއް އެކުލަވާލުދައުލަތުގެ މަގާމުތަކުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން  .4
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 ކޮމިޝަން މެންބަރުން 
 

)ަދއުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ޤާނޫނު( ގައިވާ ފަދައިްނ، "ޭނޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަން" އަްށ  2016/11ަނންބަރު  ޤާނޫނު
ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެގޮތުން ޢައްޔަންކުރެއްވި  30އޮކްޓޫބަރު  2016ޔަން ކުރައްވާފައިވާނީ އްޢަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މެންބަރުން 
 މެންބަރުން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ  އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުނައްވަރު )ރައީސް( .1

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުގެ އަންޑަރ ސެކްރެޓަރީ  ޑޮކްޓަރ ޢިޞާމް މުޙައްމަދު )ނާއިބު ރައީސް( .2

  އަލްފާޟިލާ ލުްބނާ ޢަބްދުލް ޤާިދރު .3
ޑިވިޜަންގެ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސް 

 އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ

 އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ރަޒީނާ  .4
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ފައިނޭންޝަލް 

 ކޮންޓްރޯލަރ

  ޑޮކްޓަރ މަރްޔަމް ޝަހުނީޒާ ނަޞީރު .5
 އިން ފެށިގެން( 2017ޑިސެންބަރު  24)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް 
 ޗާންސެލަރ

 

  ީއަށެވެ. 2017ޑިސެންބަރު  14ން  2016އޮކްޓޫބަރު  30ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ފައިޒަލް ކޮމިޝަން މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުްނނެވ
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 އިދާރީ ހިންގުން 
 

 ކޮމިޝަނުގެ ނޭޝަނަލް ޕޭ  )ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ޤާނޫނު( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 2016/11ޤާނޫނު ނަްނބަރު  .1
 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނެވެ.  2017ޖަލްސާ  28ވަނަ އަހަރު އަދި  2016ޖަލްސާ  3

 

ވަނަ ާމއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ  27)ނޭޝަަނލް ޕޭ ކޮމިޝަނުގެ ިހންގާ ގަވާއިދު( ގެ  R-82/2017ގަވާއިދު ނަންބަރު  .2
ޑިސެންބަރު  2017ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ފައިޒަލް ޢައްޔަން ކުރެވުނީ 

 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. 18

 

 ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ވަޒީފާތަކަށް ހަމަޖެއްސި ފަރާތްތައް ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުގެވަނަ އަހަރު  2017 .3
 

 ޚް ވަޒީފާ ދެއްވި ތާރީ މަގާމު ނަން 

 2017ޖަނަވަރީ  24 ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ކޮންސަލްޓަންޓް  ޒަހީނާ ރަޝީދު

 2017ޖޫން  5 ލީގަލް ކޮންސަލްޓަންޓް  ޒުހައިރު هللا އާމިނަތު ޢަބްދު

 2017އެޕްރީލް  2 އިކޮނޮމިކް ކޮންސަލްޓަންޓް  ފަރްހާނާ ޢަބްދުލް ޤަފޫރު 

 2017އެޕްރީލް  9 ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަޒްހާ އިބްރާހީމް
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 ކޮމިޝަނުގެ އާންމު މަޢުލޫމާތު 
 

 ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަން 

 ކޮށި، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 379އަމީނީމަގު، ނަްނބަރު 

 3349151/  3349331ފޯން: 

 npc@finance.gov.mv އީމެއިލް:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


