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ވި ބުދަ ުދވަހު އޮތް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ  20ވަނަ އަހަރުގެ ެއޕްރީލް މަހުގެ  2016މިއީ 

ވަނަ ޖަލްސާިއން ފާސްވި "ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިާޔސަތުގެ ބިލު" ޤާނޫނުއަސާސީެގ   28ދައުރުގެ 

ހ( ވި ބުރާސްފަތި ދުވަހު 1437ރަޖަބު  21) 2016އެޕްރީލް  28ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން،  92

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްީދޤު ކުރެްއވުމުން، އެ ބިލު ާޤނޫނަކަށްވެ، ިދވެހި ސަރުކާުރގެ ެގޒެުޓގައި  

)ދައުލަތުގެ މުސާރަިއގެ ސިޔާސަުތގެ ޤާނޫނު(  2016/11ޝާއިޢު ކުރެްއވުމާގުިޅގެން، ާޤނޫނު ނަންބަރު 

މުކުރާ ގޮުތގެ މަތިން ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކުާރ  ވަނަ މާއްާދގެ )ސ( އިން ލާޒި 16ގެ 

 ރިޕޯޓެކެވެ.
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ނޑައަޅަންވާނެކަމަށް   16ޤާނޫނުގެ )ހ(  ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައިވާ، ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ

ނޑައަޅަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ   އެ މާއްދާގެ )ވ( ގައިވާ، ރައްޔިތުންގެ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާއި މަޖިލީހުން ކަ

އެ އެމާއްދާގެ )މ( ގައިވާ، ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން ކަނޑައަޅަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް   ،މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާއި

ރައިގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ  ފިޔަވައި، ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކަނޑައެޅުމާއި މުސާ

ނޑައަޅައިދިނުން؛ ނޑުތަކާއި ހަމަތައް ކަ  އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް އެމީހުންނަށް ދެވޭނެ ޢިނާޔަތްތަކާއި މިންގަ

އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް  ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވެމުންދާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް މުރާޖަޢާކޮށް، )ށ( 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭގޮތް ބަޔާންކޮށްދިނުން؛

ދިވެހި ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި، ދިގު މުއްދަތަށް ދެމެހެއްޓެނިވި މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާއި، ވަޒީފާއިން  )ނ( 

 ވޭނެ އުޞޫލުން ސިޔާސަތުތަކާއި މިންގަނޑުތަކާއި ހަމަތައް އެކަށައެޅުން؛ވަކިވެގެންދާއިރު ދެމެހެއްޓެނިވި ޢިނާޔަތެއް ދެ 

ނޑައަޅާނެ އުޞޫލުތަ)ރ(  ކާއި  ކޮންމެ ފަންނެއްގެ މީހެއްނަމަވެސް، އެ ފަންނެއްގައި އޭނާއަށް ލިބެންޖެހޭނެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތަކީ ކޮބައިކަން ކަ

ނޑުތައް އެކަށައަޅައިދިނުން؛  މިންގަ

މަށް  ރާއްޖޭގައި ހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތަކާއި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުގެ ނިސްބަތް ހުރި މިންވަރާއި ރާއްޖޭގައި މުވައްޒަފުން ހޯދު)ބ( 

ދާ ލިބޭ  ހިނގާ ޚަރަދާއި، މުވައްޒަފުންނަށް ކުރަންޖެހޭ އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ނިސްބަތާއި، މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން އެ އިންވަސްޓްމަންޓުގެ ފައި 

މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާއި ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި ، މުވައްޒަފުންގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ހުރިގޮތާއި، މިންވަރާއި

ނޑައެޅުން  ؛އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް މަގުދައްކައިދޭނެ އުޞޫލުތައް ކަ
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ފާޑުވެރިކަމާއި، މަސައްކަތުގެ ބާވަތުން   ،ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ބުރަކަމާއި، ފަންނުވެރިކަމާއި)ޅ( 

 ނިސްބަތުން މުސާރައިގެ ތަފާތުކުރުން ގެނެވިދާނެ ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތައް ބަޔާންކުރުން؛ ،މުވައްޒަފަކަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކަލަކަށް ބަލައި

ފާތުކުރުން  ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދު ހުރި ނިސްބަތަށް ބަލައި، ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް ޢިނާޔަތްތަކުގެ ތަ )ކ( 

 ތައް ބަޔާންކުރުން؛ގެނެވިދާނެ ހަމަތަކާއި އުޞޫލު

)މ( އަދި )ފ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި، ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން އެންމެހައި މުއައްސަސާތަކާއި އިދާރާތަކުގެ  ، )ވ()އ( 

ޤާނޫނުން  ، ވާނަމަ، އެކަން ފާހަގަކޮށްމުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދިރާސާކޮށް، އިޞްލާޙެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭކަމަށް 

 ނުވަތަ  ކޮމިޝަނަށް ލިބިދީފައިވާ ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތުގެ ތެރެއިން އިޞްލާޙުކޮށް، އެ އިޞްލާޙާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެ މުއައްސަސާއަކަށް

 އިދާރާއަކަށް އެންގުން؛

ފަރާތްތައް ފިޔަވައި، ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން އެންމެހައި މުއައްސަސާތަކާއި އިދާރާތަކުގެ  )މ( އަދި )ފ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ، )ވ()ވ( 

ޤާނޫނުން  ، މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދިރާސާކޮށް، އިޞްލާޙެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭކަމަށް ވާނަމަ، އެކަން ފާހަގަކޮށް

ޔަތުގެ ތެރެއިން އިޞްލާޙުކޮށް، އެ އިޞްލާޙާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެ މުއައްސަސާއަކަށް ނުވަތަ  ކޮމިޝަނަށް ލިބިދީފައިވާ ޤާނޫނީ ހައިސިއް

 އިދާރާއަކަށް އެންގުން؛

ދިރާސާކޮށް،  ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް )މ( 

 އިޞްލާޙެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭކަމަށް ވާނަމަ، އެކަން ފާހަގަކޮށް، އެ ކަމުގެ ލަފާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ދިނުން؛

ނޑައަޅަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް)ފ(  ތައް ދިރާސާކޮށް،  ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން ކަ

ނޑައަޅަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮ ށްފައިވާ  އިޞްލާޙެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭކަމަށް ވާނަމަ، އެކަން ފާހަގަކޮށް، އެ ކަމުގެ ލަފާ އެކަން ކަ

 އިދާރާއަށް ދިނުން؛

 އިދާރީ އަދި ޤާނޫނީ އެންމެހައި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުން؛ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ފަންނީ، )ދ( 
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 ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދިރާސާތަކާއި ސަރވޭތަކާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުން؛)ތ( 

 

ތެރޭގައި މަޢުލޫމާތުތައް އެއްކުރުމާއި ހޯދުމާއި އެ މަޢުލޫމާތުތައް  ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި މަޤްޞަދާއި ބާރުތަކުގެ ދާއިރާގެ )ލ( 

 ޝާއިޢުކުރުން؛

މަސައްކަތްތެރިންނާއި ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތައް  ، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ، ސަރުކާރާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި، ޝަރުޢީ ދާއިރާއާއި )ގ( 

 އްވައި، ކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމާއި އާލާކުރުން؛ހިމެނޭގޮތުން އެކިއެކި ބައްދަލުވުންތައް ބާ

އި  ކޮމިޝަނާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ބާރުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހަ)ޏ( 

 ކަންކަން ކުރުން؛

ނޑައެޅުނު ނަތީޖާތަކާއި، ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުދުވަހަ)ސ(  ށް  ކޮންމެ އަހަރަކު، ކޮމިޝަނުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި އެ މަސައްކަތްތަކުން ކަ

ނޑައެޅުންތައް ހިމެނޭ ރިޕޯޓު އެކު ނޑައަޅާ ކަ ވާލައި، ލަ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތަކާއި، ފާހަގަކުރާ ކަންކަމާއި، ކަ

 ޕޯޓު އާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރުން؛ރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައި، އެ 

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

)ފަހެއް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތަކާއި، ފާހަގަކުރާ ކަންކަމާއި،  5ގުޅޭގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް  މުސާރައާއި ޢިނާޔަތާ

ނޑައެޅުންތައް ހިމެނޭ ރިޕޯޓު އެކުލަވައިލައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައި، އެ ރިޕޯ ނޑައަޅާ ކަ ޓު އާންމުކޮށް  ކަ

 ޢުކުރުން.ޝާއި
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އިބްރާހީމް އަމީރު

ރައީސް

ފާޠިމަތު ޝާނާ ފާރޫޤް

މެންބަރު

ޢާއިޝަތު ފަރީދާ

މެންބަރު

 ދީދީއަފާފް އިބްރާހީމް ޢަލީ

މެންބަރު

މަދު މަރްޔަމް ނިޔާފް މުޙައް 

ނާއިބު ރައީސް
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 ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ އައު ފްރޭމްވަރކްގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް 

ވަނަ މާއްދާގެ  18ސިޔާސަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ )ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ  2016/11ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

)ހ( ގެ ދަށުން ފަންނުވެރިންގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތާއި ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ފުރަތަމަ 

ނޭ ފަންނުތަކާެބހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ގޮތުްނ މަރުހަލާގެ ދަށުން، ދައުލަތުގެ އިާދރާތަކުގައި ހިމެ

ފަްނނުވެރިންނާެއކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެްއ  ރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.އޮންލައިން ސަރވޭއެއް ކު

ބޭއްވުމުގެ ބަދަލުގައި އޮްނލައިްނ ސަރވޭއެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ ކޮވިޑްގެ ހަލާތާގުޅިގެން 

މި ސަރވޭ ފުރިހަމަކޮށްދިނުމަށް އެދި ދައުލަތުގެ އެކި ރައްކާތެރިކަން އިސްކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. 

އަިދ  އަށްވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުންެގ އީމެއިލްއަށް ފޮނުުވނެވެ. 21,260ނުތައް ހިމެނޭގޮަތށް ފަން

މި ސަރވޭގައި  ވެލިޑިޓީއަށް ބޭނުންާވ މިންވަރަށް މުވައްޒަފުން ފޯމު ފުރިހަމަކުރިއެވެ.ސަރވޭގެ 

ތައް ގިންތިކޮްށ މަގާމު ،ލޫމާތާއިއުދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ މަގާމުތަުކގެ ޖޮބް އިވެލުއޭޝަަނށް ޭބނުންވާ މަ

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ކޮމްޕެންސެަބލް  ނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތާއި، މުސާރަ ކަ ފަންތި ކަ

 ފެކްޓަރސްތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު އެއްކުރެވުނެވެ.

ފަންނުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 

 އެއްކުރުމުގެ ސަރވޭ 

ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ އައު ފްރޭމްވަރކްގައި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ފަންނަކަށް 

ނޑެއް އެކުލަވާލުވަކި  ްނނަކަށް ވަކި ޖޮބް މެޓްރިކްސްއެއް މުގެ ގޮތުން ކޮންމެ ފަމުސާރައިގެ އޮނިގަ

ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ  82 މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. އެގޮތުްނ ޖުމްލަތައްޔާރުކުރުމުގެ 

އެއީ ޖުމްަލ . ގައި( 1)އެ މެޓްރިކްސްތަކުގެ ލިސްޓް އިތުރުވެނި  ޑްރާފްޓް އެކުލަވާލައި ނިންމުނެވެ 

ހިމެނޭ  މެޓްރިކްސްއެއްގައި ކޮންމެ ޖޮބްއިން ސައްތަ މެޓްރިކްސްއެވެ.  62މެޓްރިކްސްތަކުގެ ތެރެއިން 

ނޑައެޅުމުގެ ގޮތުން ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  މަގާމުތަކުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަ

 ބް މެޓްރިކްސްތަކުގެ ޑްރާފްޓް ޖޮ

 އެކުލަވާލުން 
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 ކޮންމެ ންކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުެގ ގޮތުން ތަފާތު ބަިއތައް ހިަމނާފައިވާނެއެވެ. އެގޮތު

ނޑައްގައި ހިމެޭނނެ މަގާމުތަަކށް ފަންނެ އެޅޭނެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރާިއ، މީހުން ޢައްޔަންކުރުމުގެ ގޮުތން ކަ

މަގާމަށް ޢައްޔަންކުރާއިރު ބޭނުންވާ ލައިންސަންތަކާއި ފުރިހަމަކުރުން މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއާއި، 

ލާޒިމު ތަމްރީނުތަކާއި، މަގާމުގެ މަސައްކަތްތަކާގުޅޭ ތަޢުލީމީ ދާއިރާތަކާއި، މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ 

ނޑު މަސައްކަތްތައްފަދަ ތަފާތު މަޢުލޫމާުތތަްއ ގުނުމުގައި ބަލާނެ ދާއިރާތަކާއި، މަގާމު ގެ މައިގަ

 އެވެ.މަނާފައިވާނެހި

ވަނަ މާއްދާގެ  18)ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2016/11ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

)ހ( ގެ ަދށުން ަފންނުވެރިންެގ ފަރާތުން މަޢުލޫާމތާއި ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ދެވަަނ 

ހުށަހެޅުމުގެ  ޔާލުޖޮބް މެޓްރިކްސްތަކުގެ ޑްރާފްޓް އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ގޮތުން ޚި މަރުހަލާގައި

ޖޮބް ެމޓްރިކްސް ދައުލަތުގެ އެކި އިދާރާތަކާއި،  82ފުރުސަތުތައް ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ. އެގޮތުން 

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް ނޫންތަންަތނުގައި ަމސައްކަތްކުރާ އެކިއެކި ފަންނުތަކުގެ 

ތަްމސީލްކުރުމަށްޓަކައި އުފައްދާފައިވާ  ފުންނާބު އުސް ފަންނުވެރިްނާނއި، ބައެއް ފަންނުތައް

ޖަމިއްޔާތައްފަދަ ތަފާތު ފަރާތްަތކަށް ފޮނުވުނެވެ. އަދި އެފަަދ ބައެއް ފަރާތްތަކާއެކުގައި ޖޮބް 

 މެޓްރިކްސްތައް އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ގޮތުން މަޝްވަރާ ބައްދަލުތައްވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. 

ޓަށް ޖޮބް މެޓްރިކްސްތަކުގެ ޑްރާފް 

 ޚިޔާލު ހޯދުން 

 

 

 މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް ކަނޑައެޅުނު މަގާމު 

ޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވް ގެ މަގާމަކީ ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ އިދާރާތަކެއްގެ މާލީ ކަންތައްތައް 

ނޭޝަނަލް ބެލެހެއްޓުމުގެ އިސް މަގާމުގެ ގޮތުގައި އަލަށް އުފައްދާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމެކެވެ. 

ޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވް މަގާުމގެ މުސާރައާއި ޖޮބް އެލަވަންސް ޕޭ ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުްނ 

ނޑައަޅާފައިވާނީ ދައުލަތުގެ ުމސާރައިގެ އައު ގައި މުސާރައާއި ޖޮބް އެލަވަންސް ފްރޭމްވަރކް ކަ

ނޑައެޅުމަށް ގެންގުޅޭނެ މެތޮޑޮޮލޖީއަށް ބިނާޮކށް އެ މެތޮޑޮލޮޖީގައި ބަ ޔާންކޮށްފައިވާ ވޭރިއަބަްލތަކަްށ ކަ

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަްށޓަކައި ފައިނޭްނސް ދާއިރާގެ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް ފުރިހަމަކުރެވުނު ސަރވޭ ެގ 

ޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަގާމުގެ އަސާސީ  ގެްނނެވެ. އޭގެ އިތުރުން ނަތީޖާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

"ޗީފް އެކައުންޓްސް 

އެގްޒެކެޓިވް" ގެ މަގާމުގެ 

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް 

 ކަނޑައެޅުން 
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ހުނަރު އަދި  ،ގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއިމުސާރަ ކަނޑައަޅާފައިވާނީ މަގާމު

ތަޖުރިބާ އާއި އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ގިންތިއަށާއި، އެ ޒިންމާތަކުގެ އަސަރު 

އިދާރާ އަކަށާއި ދައުލަތުގެ މާލީ ކަންތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އަސަރުކުރާނެ މިންވަރުގެ ފުޅާމިނަށް  އެ

ތަޢުލީމީ ފެންވަރަށާއި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހުންނަ ފަރާތްތަކަްށ  މަގާމުގެ އެ، ޔަތްކޮށްގެންރިޢާ

 ވެ.ގެންނެކަންތައްތަކަށްވެސް ރިޢާޔަްތ ކޮށްފަދަ ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ

 

 ލަފާ  ދެވުނު މައިގަނޑު ކަންތައްތައް 

ނޑައެޅުމުގައި ސީިޓ  ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބީ މަގާމުތަކުގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސް ކަ

ކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް އެއްހަމަ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަ

ނޑައެޅުމާގުޅޭ ގޮތުން   އެރުވުނެވެ.ފާރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލަމުސާރައާއި އެލަވަންސް ކަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް 

ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ 

ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބީ 

މަގާމުތަކުގެ މުސާރައާއި 

 ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ލަފާ 

ކައުންސިލްތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި ރަށު 

ނޑައެޅުމާގުޅޭ ގޮތުން މަގާމަށް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަ  އެރުވުނެވެ.ލަފާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށްއް ކަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް 

ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ 

ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ޤާނޫނު 

ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ 

ޖެނެރަލްގެ މަގާމުގެ މުސާރައާއި 

 ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ލަފާ 

ސާ ބެހޭ އެލަވަން  މުސާރައާއި  ގެ އެގްޒެކެޓިވް ޗީފް އޮތޯރިޓީގެ އޭވިއޭޝަން  ސިވިލް މޯލްޑިވްސް

ގޮތުންނާއި އެ ޮއތޯރިޓީގެ ޑިެރކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ެމންބަރުންަނށް ދޭނެ އެަލވަންސާބެހޭ ޮގތުްނ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލަފާއެރުވުނެވެ. އެގޮތުން އެ އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްގެ މުސާރައާއި 

ނޑައެޅުމުގެ ގޮތުން ޤާނޫނު ަނންބަރު  ސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން )މޯލްޑިވް 2012/2އެލަވަންސް ކަ

 ކޮމިޝަނުން  ޕޭ ނޭޝަނަލް  އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށާއި، 

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން 

އެގްޒެކަޓިވްގެ  އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް 

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާއި އެ 

އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑު މެންބަރުންގެ 

 މުގެ ލަފާ އެލަވަންސް ކަނޑައެޅު 
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 ޢިނާޔަތްތަކުގެ  މުސާރައާއި  މަގާމުތަކުގެ އިސް ހިންގުމުގެ އިދާރާތަކުގެ ދައުލަތުގެ "އެކުލަވާލާފައިވާ 

ނޑައަޅާފައިވާ " ގައި އެފަދަ އިދާރާތަކުގެ ހިންގުމުގެ ފްރޭމްވަރކް އިސް ފަރާތަށް ދިނުމަށް ކަ

މުސާރައާއި އެލަވަންސަށާއި، ދައުލަތުގެ ބައެއް އިދާރާތަކުގެ އެންމެ އިސް މަގާމުތަކަށް މިހާރު 

ނޑައަޅާފައިވާ މުސާރައާއި އެލަވަންސްތަކަށާއި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ބައެއް ކުންފުނިތަކުގެ އިސް  ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ ރެވުނެވެ. އަދި އެ މުސާރައާއި އެލަވަންސްތަކަށް ރިޢާޔަތްކު މަގާމުތަކަށް މިހާރު ކަ

 ކޮމިޝަނުން  ޕޭ ނޭޝަނަލްދިނުމުގައި  އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުންަނށް އެލަވަންސް

"ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި ޤާޫނނުންނާިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިގެންވާ ބާރުެގ އެކުލަވާލާފައިވާ 

އުފައްދާފައިވާ ކޮިމަޝންތަކާއި، ބޯޑުތަކާއި، ކޮމިީޓ އަދި ކައުންސިލް/މަޖިލިސްތަކުގެ ދަށުން 

ނޑު" ގެ  ނޑައަޅާފައިވާ ގެ ބޯ 1ގެ ލެވެލް  CL-REG މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ އޮނިގަ ޑުތަކަށް ކަ

 އެލަވަންސް ހަމަޖެއްސުމަށް ލަފާއެރުވުނެވެ.

މުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރު ބަޖެުޓން މުވައްޒަފުންަނށް ހިނގާ ޕެންޑެމިކްއާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ 19-ކޮވިޑް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޭނންސުން ހުށަހެޅި ުހށަހެޅުންތަކަްށ ގޮތުން ގެންަނން ފެްނނަ ަބދަލުތަާކގުޅޭ ގޮތުން 

ޕޭ ކޮމިޝަނުން އެ މިނިސްޓްރީއަށް  ގެންނަން ފެންނަ ަބދަލުތަކާބެހޭ ގޮތުން ނޭޝަަނލް، ށްރިޢާޔަތްކޮ

ލަފާއެރުވުނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އަސާސީ މުސާރައިގެ އެކި ގިންތީގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަސާސީ 

ންަވރާއި، ޖުމްލަ އާމްދަނީއަށް ިރޢާޔަތްކޮށް އެކި ގިންތިައށް ެފތޭ މުސާރައިން އުނިކުރާނެ މި

މުސަރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ބަދަުލ މުވައްޒަފުންނަށް އެންމެ ގިނަވެގެން ލިބޭނެ އާމްދަނީގެ މިންވަރާއި، 

ގެނައުމުން އިސްތިސްނާވާނެ ފަރާތްތަކާއި، ޖުމްލަ އާމްދަނީ ހިސާބުކުރުމުގައި "ޓޮޕް އަޕް" ލިބޭ 

އްޒަފުންނާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތާއި، ދައުލަތުެގ އިދާރާތަކާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ މުވަ

ބޯޑު، ކޮމިޓީ، އަދި ކައުންސުލްަތކުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މުވައްޒަފަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އާމެދު 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ލަފާވެސް ހިމެނެއެވެ.

އާ ގުޅިގެން  19-ކޮވިޑް 

އުލަތުގެ ޚަރަދު ދަ 

ކުޑަކުރުމުގެގޮތުން މުސާރައާއި 

ޢިނާޔަތްތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ 

 ލަފާ 

މިޝަނަރ ޖެނެރަްލ އޮފް ކޮޗެއަރޕަރސަނާއި މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިުއ އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުގެ 

ނޑައެޅުމާގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީުހގެ ޓެކްސޭޝަނާ އި ބޯޑުގެ މެންބަުރންގެ އެލަވަންސް ކަ

 ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ލަފާއެރުވުނެެވ. 

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު 

ގެ އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުން 

 އެލަވަންސް ކަނޑައެޅުމުގެ ލަފާ 
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 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި މަޝްވަރާ ކުރެވުނު މުހިއްމު ބައެއް ކަން ތައްތައް 

މުގައި ހުރިހާ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދަސްވާރުންނަށް އެލަވަންސް ދިނު

ނއިދާރާތަކެއްގެ މެދުގައި އެއްހަމަ  ޑެއް ގެންގުޅުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެވުނު އުސޫލަކާގުޅޭގޮތުން މިންގަ

 މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.

އިދާރާތަކުގައި ދައުލަތުގެ 

މަސައްކަތްކުރާ ދަސްވާރުންނަށް 

އެއްހަމަ  އެލަވަންސް ދިނުން

 ކުރުން 

ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފްރޭމްވަރކްއާކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލަމުންދާ ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ އައު  ޕޭ  ނޭޝަނަލް 

އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ ފަރާތަކަށްވެސް ލިޭބނެ ޒަމާނީ ޓެކްނޯލޮޖީގެ ބޭނުންޮކށްެގން ހުރިހާ 

ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ  އެޕެއް މޮބައިލްއަކާއި ޕޯޓަލް ވެބްމަޤްޞަދުގައި 

  ގޮތާބެހޭ ގޮތުން މަްޝވަރާކުރެވުނެވެ. 

 އައު  މުސާރައިގެ  ދައުލަތުގެ 

 މަޢުލޫމާތު  ފްރޭމްވަރކްއާބެހޭ 

 ވެބް  ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި 

 އެޕެއް  މޮބައިލް  ޕޯޓަލްއަކާއި 

 މުގެ ހުށަހެޅުން ތައްޔާރުކުރު 

އިގެ އިތުރުން މަގާމަށް އަސާސީ މުސާރައެކުލަވާލާއިރު  ފްޭރމްވަރކްދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ އައު 

ނޑައަޅާ  ދިނުމުގައި އަސާސީ މުސާރައާއި އެލަވަންސްގެ މެދުގައި ގެންގުޅޭނެ ރޭޝިއޯ  އެލަވަންސްކަ

އެ ރޭޝިއޯތަކުގެ މަގާމުގެ ގިންތީގެ ގޮތުން ގެންނަންޖެހޭެނ ބަދަލުތަކާއި،  އަށްއާއި އެ ރޭޝިއޯ

ސަބަބުން ޕެންޝަން އަދި އިތުުރގަޑީގެ ފައިސާއަށް ކުރާނެ އަސަރުތަކާގުޅޭ ގޮތުން ކުރެވުނު ތަފްސީީލ 

 ދިރާސާއާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.

ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ އައު 

އަސާސީ  ގައި ފްރޭމްވަރކް 

 ސާރަ އާއި އެލަވަންސް މު 

ގެންގުޅޭނެ ރޭޝިއޯ ދިނުމުގައި 

 ދިރާސާ އާބެހޭ 

 ،ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ އައު ފްރޭމްވަރކްގައި ގިނަ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ މުސާރަ ބޮޑު ވެގެންދާނެތީވެ

އިތުރުގަޑީ ފައިސާ ދިނުމުގެ ކަންތައްތައް މިހާރުވެސް އޮތްގޮތަށް ބާއްވާކަމުގައިވާނަމަ ދައުލަތުގެ 

 ،ބަޖެޓުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ވަރަށް ބޮޑުތަން އިތުރުވެގެންދާެނތީވެއާއި 

ޖެޓުން އިތުރަށް ހިނގާެނ ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ އައު ފްރޭމްވަރކަށް ހިޖުރުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ބަ

ޚަރަދު އަންދާޒާ ކުރަންޖެހޭތީވެ، އެ ހިސާބު ކުރުމުގައި އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދިނުމުގެ ކަންތައްތައް 

ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ އައު ، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އޮްނނާެނގޮތް ސާފުވެފައި އޮންނަންެޖހޭީތވެ

ނޑައަޅާނެ ގޮތްތަކާގުޅޭ ފްރޭމްވަރކްގައި އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދިނުމުގެ  ނޑުތަކާއި ހަމަތައް ކަ މިންގަ

 ގޮތުން ހުށަހެޅުނު ަތފާތު ހުށަހެުޅންތަކާބެހޭ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަްށ ގެންދެވުނެވެ.

ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ އައު 

ގައި އިތުރުގަޑީގެ ފްރޭމްވަރކް 

ފައިސާ ދިނުން އޮންނާނެ ގޮތެއް 

ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ގޮތުން 

 މަޝްވަރާކުރުން 
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ނޑައެޅުމުގައި ގެންގުޅޭނެ ދަ އުލަތުގެ މުސާރައިގެ އައު ފްރޭމްވަރކްގައި މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަ

ނޑުތަކާބެހޭ ަފންނީ ދިރާސާތައްކޮށް، އެ ދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި މުސާރައިގެ އައު  ހަމަތަކާއި މިންގަ

މަޝްވަރާތަްއ ާކބެހޭ ޅުންތަހުށަހެ އ  ، ފްރޭމްވަރކް ބައްޓަންކުރާނެ މެޮތޑޮލޮޖީ ކޮމިޝަނަށް ހުަށހަޅައި

ނޑު ހުރިގޮތުެގ  އޭގެތެޭރގައި ދައުލަތުގެ  .ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ މުސާރައިގެ މިހާރުގެ އޮނިގަ

ނޑަށާއި، ) ކްރިޕްޓިވް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އާއި ރިގްރެޝަން އެނަލިސިސްޑިސް މުޅި މުސާރައިގެ އޮނިގަ

ތައްޔާރުކޮށް ހިއްސާ ކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން މިހާރުގެ  (ތަފާތު ޕޭރޯލް ތައް ވަކިވާނޭ ފަދައިން

ނޑުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ މުހި ނޑުގައި އު ފާހަގަކޮށް، އަ އްމު މައްސަލަތައްއޮނިގަ މުސާރައިގެ އޮނިގަ

 ކުރެވޭނޭ ގޮތުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރެވުނެވެ.ކުޑަ މިފަދަ ފަރަގުތަކާއި ޑިސްކްރިޕެންސީޒްތައް 

 ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ އައު 

ފްރޭމްވަރކްގެ މެތޮޑޮލޮޖީއާގުޅޭ 

 މަޝްވަރާ 

ނޑައެޅުމަށް ބޭނުންކުރެވޭެނ   ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ އައު ފްރޭމްވަރކްގައި މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަ

ނޑުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ތައްޔާރުކޮށް  'ސެލެރީ އީކުއޭޝަން' އެއް، ބައިަނލްއަޤްވާމީ ދިރާސާތަކާއި މިންގަ

ނޑައަޅާ ފައިވަނީ އާންމުކޮށް މުސާރައިެގ ހިއްސާކޮށް މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ. މި ސެލެރީ އީކުއޭޝަން ކަ

ގެ އިވެލުއޭޝަން ޕޮއިންޓްތައް  ކޮމްޕެންސެބަލް ފެކްޓަރ 4ބުރަދަން ވަޒަންކުރުމަށް ބޭނުންުކރެވޭ 

 ބޭނުންކޮށްެގން ރިގްރެޝަން އެެނލިސިސް ހެދުމުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ މެތަޑް އަކުންނެވެ.

މުސާރައިގެ އީކުއޭޝަން 

 ކަނޑައަޅާނެ ގޮތުގެ މަޝްވަރާ 

ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ އައު ފްރޭމްވަރކްގެ މަސައްކަތްތައް އެކުގައި ނިމޭއިރު އެ ފްރޭމްވަރކްގައި 

ނޑައެޅިގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްރޮޓޮޓައިޕްއެއް  ހިމެނޭނެ ޖޮބް ެމޓްރިކްސްތަކަށް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަ

ސް ޕްރޮޓޮޓައިޕްގައި އެއް ޖޮބް މެޓްރިކް ގެންދެވުނެވެ.ތައްޔާރުކޮށް، އޭގެ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް 

މެއްގައި ގާމަ ބަަދލުވެެގންދާނެގޮތާއި، އެއް މުތަކަށް މުސާރަގާެގ މައެއްގައި ހިމެނޭ ތަާފތު ރޭންކު

ނޑު ހިމެނިފައިވެއެވެ. އަދި އަސާސީ މުސާރަ ރިގްރެޝަން  މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ލިބޭނެ މިންގަ

ނޑުގައި ހިމެނުމުން އެހެން ހުރިހާ ވޭރިއަމުސާރަ އެނެލިސިސް އިން ޕްރޮޓޮޓައިޕް  ބްލްސް އޮނިގަ

 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.ތައް ގޮތަށް އީކުއޭަޝންނެކުރެވޭހިސާބު 

ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ އައު 

ފްރޭމްވަރކްގެ ޕްރޮޓޮޓައިޕްގެ 

 މަޝްވަރާ 
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 ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ކުރެވުނު ބައެއް މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް 

)ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ ބައެއް މާއްދާތައް  11/2016ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މުޅި ދައުލަތް ހިެމނޭގޮަތށް ، އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ޮގުތންނާއި ތް މިހާރު އިބާރާތްކުރެވިފައިވާ ގޮ

ނޑަކަށް ވާސިލްވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ޤާނޫނަށް ގެްނނަންޖެހޭ ބަދަލުތަްއ  އެކުލަވާލެވޭ މުސާރައިގެ އޮނިގަ

ހިމެނޭގޮތަށް ބިލެއް އެކުލަވާލަިއ، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަެހޅުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 ފިނޭންސްއަށް ހުށަހެޅުނެވެ. 

 2016/11ޤާނޫނު ނަންބަރު 

)ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ 

 1 ސިޔާސަތުގެ ޤާނޫނު( އަށް 

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު 

ރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާބުގެ ބިލަށް ގެްނނަން ެފންނަ އިްޞާލޙުތައް ހުށަހެޅުމަށް ރައްޔިތުންގެ ދިވެހި

މަޖިލީހުން އެދިވަޑައިގެންނެވުމާުގޅިގެން، އެ ިބލަށް ެގންނަްނ ެފންނަ އިޞްލާޙުތައް ެއ މަޖިލީަހށް 

 ފޮނުވުނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާބުގެ 

 ބިލަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުން 

)ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  2016/11ނަްނބަރު  ޤާނޫނު

ގޮތުގެ މަތިން ދައުލަތުގެ މުވައްަޒފުން ވަޒީފާއިން ނުވަތަ މެްނބަރުކަމުން ވަކިވެގެންދާއިރު ޢިނާޔަތް 

ނޑައަޅައި އާންމުކުރުމަށްޓަކަ ނޑުތަކާއި ހަމަތައް ކަ އި، ޤާނޫނު ދެވޭނެ ސިޔާސަތުތަކާއި މިންގަ

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާޫނނު( އަށް ަބއެއް އިސްލާހު ގެންނަންޖެހޭތީވެ،  2009/8ނަންބަރު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ާޤނޫނަށް ގެންަނންޖެހޭ އިސްލާހުަތއް ފާހަގަކޮށް، އެ އިސްލާހުތައް 

ފިނޭންސް އާއެކުގައި ކުރިއަށް ހިމެނޭގޮތަށް ބިލެއް އެކުލަވާލުުމގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 ގެންދެވުނެވެ.

ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންނަށް 

ރިޓަޔަރމަންޓް ޢިނާޔަތް 

ކުރުމުގެ އެއްހަމަ ދެމުންދާގޮތް 

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ގޮތުން

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2009/8

ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް 

 އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު 

 

 

 ފަންނީ އެހީތެރިކަން  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރެވުނު މުހިއްމު ބައެއް މަސައްކަތްތައް 

ނޑައެޅުމާގުޅޭ ގޮތުން ލަފާދިނުމަށް މުސާރައިގެ ގޮތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭ ންވާނެ އުޖޫރަ ކަ

އުފައްދާފައިވާ ބޯޑުން ހުށަހަޅާަފއިވާ ހުށަހެޅުންތަކާގުޅިގެން ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި 

ޢިނާޔަތްތަކަށް ގެްނނަންޖެހޭނެ ަބދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދަުއލަތުގެ ަބޖެޓުން އިތުރަށް ހިނާގނެ ޚަރަދުގެ 

އަދި އެބޯޑުން  ރެވުނެވެ.އަންދާޒާ ދިރާސާކޮށް އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާ ހިއްސާކު

ފަންނީ އަދި ދިރާސީ ގޮތުްނ  ފޮނުވާފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައި ހުރިކަންތަކަށް  ތައްޔާރުކޮށް

ނެ އެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭންވާ 

އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމާގުޅޭ 

 މަސައްކަތް 
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 ލަފާއެރުވުނެވެ. މީގެ އިތުރުން، އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ތަޢާރަފް ށް ފިނޭންސަޓްރީ އޮފް މިނިސް

ނޑު މިހާރު ހުރިގޮތުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ، ރާހިނދުގައިކު މިހާރު ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަ

ނޑަ ުބރަ އެންމެމާލީގޮތުން  ދައުލަތަށް  2ށް ބަދަލު ގެނެވިދާނެ ކުޑަވާނޭހެން މުސާރައިގެ އޮނިގަ

ހުށަހެޅުމުގެ ސަބަބުްނ ބަޖެުޓްނ ހިނގާނެ ޚަރަދުގެ އަންދާޒާެއއް  2ގޮތެއްގެ ހުށަހެޅުމަކާއި އެ 

  އޮފް ފިނޭންސާ ހިއްސާކުރެވުނެވެ.ރީ މިނިސްޓްއެކުލަވާލައި، އެކަންކަމުގެ މަޢުޫލމާތުވެސް 

ދަށާއި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ކުރަމުން އަންނަ ޞާތިޤްގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އި 19-ކޮވިޑް

 ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި މިންވަރެއްގައި ދިގުދެމިގެންދާތީ،  ނޭދެވޭ އަސަރު

ގެންގުޅުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއް ކަމަކީ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުގަޑީގެ 

ނޑުތަކެއްގައި ގެންގުޅުންކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން ފާހަގަކޮށްފައިީވ  ޚަރަދު ވަކި މިންގަ

ގުޅުމުގެ ގޮތުން މިހާރު ޢަމަލު އިތުރުގަޑީގެ ޚަރަދުތައް ދެމެހެއްޓެނިވި މިންވަރެއްގައި ެގން، ހިނދު

ކުރަމުންދާ އުސޫލުތަކަށް ގެންވިާދނެ ބައެއް ބަދަުލތައް ފާހަގަކޮށް އެކަންކަމުގެ ފަންނީ ހުށަހެޅުްނތައް 

  އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އާއެކުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.

ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ 

ޚަރަދު  އިތުރުގަޑީގެ 

ރެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި މިންވަ 

 ތައް ހުށަހެޅުން މާގުޅޭ ގެންގުޅު 

އެ އޮފީހަްށ ފަންީނ ސަންގެ އޮފީހުގެ އޮނިަގނޑު އެކުލަވާލުމުގައި ޕަރޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސް

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.

ޗިލްޑްރަންސް 

ސަން އޮފީހުގެ ޕަރއޮމްބަޑްސް 

ނޑު އެކުލަވާލުން   އޮނިގަ

އާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި  19-ކޮވިޑް

ލުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކުޑަކުރެވުނު ޚަރަދުތަކުގެ ބަދަވަގުތީގޮުތން ގެނެުވނު ޢިނާޔަތްތަކަށް 

 ވެ.ވުނެކުރެމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އާ ހިއްސާދައި، އެ ދިރާސާ އަންދާޒާއެއް ހަ

އާ ގުޅިގެން  19-ކޮވިޑް 

މުވައްޒަފުންގެ ދައުލަތުގެ 

މުސާރައަށް ގެނެވުނު 

ރީ ބަޖެޓަ ބަދަލުތަކާގުޅޭ 

 އަންދާޒާއެއް ހެދުން 
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ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ އައު ފްރޭމްވަރކް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ 

ފަންނީ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ނިމިފައެވެ. އެގޮތުން މުސާރައިގެ އައު ފްރޭމްވަރކްގައި 

ގެންގުޅޭނެ މެތޮޑޮލޮޖީއާއި، ކޮންމެ ފަންނަކަށް ވަކި މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ހިސާބުކުރުމުގައި 

ނޑެއް އެކުލަވާލުމުގެ ގޮތުން ހޯދަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް އެއްކޮށް، އެ  މުސާރައިގެ އޮނިގަ

މަޢުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލަންޖެހޭ ޖޮބް މެޓްރިކްސްތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ޖޮބް 

ލައި ނިމިފައެވެ. އަދި އެ ޑްރާފްޓްތަކަށް ތަފާތު މެޓްރިކްސްތަކުގެ ޑްރާފްޓް ވަނީ އެކުލަވާ

 ފަންނުވެރިންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.
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)ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ޤާނޫނު( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުގެ  2016/11ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

  ބޭއްވުނެވެ.  ޖަލްސާ 22

 

 

 

 

 

އެކުލަވާލައި ރކްފްރޭމްވައައުމުސާރައިގެ ދައުލަތުގެ
.ނިންމުން

ދައުލަތުގެ ދުވެރިކޮށްމެއެޕެއްމޮބައިލްޕޯޓަލްއަކާއިވެބް
.ރުންއާންމުކުފްރޭމްވަރކްއައުމުސާރައިގެ
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 އިތުރުވެނި 1

 މެޓްރިކްސްތައް ވަނަ އަހަރު ފޮނުވުނު ޖޮބް  2020އެކި ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް 

  ބިޒްނަސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސަރވިސް 

  .1 ން ންޓުއެކައުންޓަ

  .2 އެޑްވަރޓައިސިންގ އެންޑް މާކެޓިންގ ޕްރޮފެޝަނަލުން 

  .3 އޮޑިޓަރުން                                    

  .4 ކޭސް އޮފިސަރުން                           

  .5 ރެގިއުލޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރުންކޮމްޕްލަޔަންސް އެންޑް 

  .6 ކޮންފަރެންސް އެންޑް އިވެންޓް ޕްލޭނަރުން 

  .7 ޑިޒާސްޓަރ އެންޑް އިމަރޖެންސީ މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮފެޝަނަލުން 

  .8 ފައިނޭންސް މެނޭޖަރުން                   

  .9 ފައިނޭންޝަލް އެނަލިސްުޓން                

  .10 ފައިނޭންޝަލް ސަރވިސް ޕްރޮފެޝަނަލުން  

  .11 ހިއުމަން ކެޕިޓަލް ޕްރޮފެޝަނަލުން 

  .12 ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖަރުން      

  .13 ހިއުމަން ރިސޯސް، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެންޑް އެގްޒެކެޓިވް ސެކްރެޓަރީން

  .14 ލައިސެންސިންގ އެންޑް ރެޖިސްޓްރޭޝަން އޮފިޝަލުން 

  .15 މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް އޮގަނައިޒޭޝަން އެނަލިސްޓުން 

  .16 ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްރޮފެޝަނަލުން 

  .17 ޕްރޮޖެކްޓް އެންޑް ޕްރޮގްރާމް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮފެޝަނަލުން 

  .18          ބްލިކް ޑެޓް ޕްރޮފެޝަނަލުންޕަ

  .19          ޕްރޮފެޝަނަލުން ފަންޑްސް މެނޭޖްމަންޓްޕަބްލިކް 

  .20          ޕްރޮފެޝަނަލުން ރިލޭޝަންސްޕަބްލިކް 

  .21 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮފެޝަނަލުން ރިސަރޗް އެންޑް 

  .22 ސޯޝަލް ބެނެފިޓްސް އޮފިޝަލުން 

  .23          ޕްރޮފެޝަނަލުން ޓްރޭނިންގ އެންޑް ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
 



 

 

17 
 

 

 

  ސަރވިސް އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް 

  .24          ޕްރޮފެޝަނަލުން ޑޭޓާބޭސް އެންޑް ނެޓްވޯކް
ކޮމިއުނިޭކޝަންސް ޓެކްނޮލޮޖީ އޮޕަރޭޝަންސް އެންޑް އިންފޮމޭޝަން އެންޑް 

 ޔޫސަރ ސަޕޯޓް ޓެކްނީޝަނުން 
25.  

އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިޭކޝަންސް ޓެކްނޮލޮޖީ ސަރވިސަސް 
 މެނޭޖަރުން

26.  

  .27 ސޮފްޓްވެއަރ އެންޑް އެޕްލިކޭޝަންސް ޑިވެލޮޕަރުން އަދި އެނަލިސްޓުން
 

  ސަރވިސް  ލީގަލް، ކަލްޗަރަލް އެންޑް ސޯޝަލް 

  .28             ޕްރޮފެޝަނަލުން އެޑްވޮކަސީ

  .29                           ންއާރކިއޮލޮޖިސްޓު

  .30 އާރކިވިސްޓުން އަދި ކިއުރޭޓަރުން         

  .31 ކްލެސިފަޔާރސް                                

  .32 ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމެނޓް އެންޑް އެންގޭޖްމަންޓް ޕްރޮފެޝަނަުލން

  .33                                ކައުންސެލަރުން

  .34 ކަލްޗަރަލް ހެރިޓޭޖް ކޮންސަވޭޓަރުން

  .35 އޮކޮނޮމިސްޓުން

  .36 ފިޓްނެސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަން އިންސްޓަކްޓަރުން އަދި ޕްރޮގްރާމް ލީޑަރުން

  .37 ގައިޑުން                                       

  .38 ހިސްޓޯރިއަނުން                                

  .39                          ލެކްސިކޯގްރާފަރުން

  .40                                 ލައިބްރޭރިއަނުން

  .41                                  ލިންގުއިސްޓުން

  .42                މިއުޒީޝަނުން އަދި ބޭންޑް އިްނސްޓަރަކްޓަރުން

  .43                              ފޮޓޯގްރާފަރުން

  .44                            ސައިކޮލޮޖިސްޓުން
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  .45          ސޯޝަލް ވެލްފެއަރ މެނޭޖަރުން

  .46                           ޝަލް ވޯކަރުންސޯ

  .47                             ސޯޝިއޮލޮޖިސްޓުން

  .48          ސްޕޯޓްސް ސެންޓަރ މެނޭޖަރުން

  .49  ސްޕޯޓްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިޝަލުން

  .50   ޓްރާންސްލޭޓަރުން އަދި އިންޓަރޕްރެޓަރުން

  .51 ޓްރާންސްޕޯޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮފެޝަނަލުން 
 

 

  ސަރވިސް  ސައިންސް އެންޑް ބިލްޓް އެންވަޔަރުމެންޓް 

  .52         އެގްރިކަލްޗަރަލް ޕްރޮފެޝަނަލުން

  .53 ޕްރޮފެޝަނަލުން އެނިމަލް ހަސްބެންޑަރީ 

  .54                          އަކުއަކަލްޗަރިސްޓުން

  .55                                  އާރކިޓެކްޓުން

  .56 އާރކިޓެކްޗަރަލް އެންޑް ބިލްޑިންގ އިންޖިނިއަރުން

  .57                                  ބަޔޮލޮޖިސްޓުން

  .58                                   ބޮޓަނިސްޓުން

  .59    ކާޓޮގްރާފަރުން އަދި ސާރވޭޔަރުން 

  .60                        ސިވިލް އިންޖިނިއަރުން

  .61                           ޑްރޯޓްސްޕާސަނުން

  .62 އިލެކްޓްރިކަލް އިންޖިނިއަރުން 

  .63 އެންވަޔަރުމެންޓަލް އިންޖިނިއަރުން 

  .64 ޕްރޮފެޝަނަލުން  ފިޝަރީޒް މެނޭޖްމަންޓް 

  .65                  ޖިއޮމެޓްރިކް އިންޖިނިއަރުން

  .66              ޖިއޮޓެކްނިކަލް އިންޖިނިއަރުން

  .67 ޑިޒައިނަރުން ގްރެފިކް އެންޑް މަލްޓިމީޑިއާ

  .68 އިންޓީރިއަރ ޑިޒައިނަރުން
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  .69 ލޭންޑް އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮފެޝަނަލުން 

  .70 ޕްރޮފެޝަނަލުންމެރިން ރިސޯސަސް މެނޭޖްމަންޓް 

  .71    މެތަމެޓިޝަނުން އަދި އެކްޗުއަރީސް

  .72 މެކޭނިކަލް އިންޖިނިއަރުން 

  .73                            އޯޝަނޮގްރާފަރުން

  .74 ކުއަންޓިޓީ ސާރވޭޔަރުން

  .75                 ނިޓޭޝަން އިންޖިނިއަރުންސެ

  .76                             ސްޓެޓިސްޓީޝަނުން

  .77                                   ޒޫލޮޖިސްޓުން
 

  ސަރވިސް  ހެލްތް 

  .78          ފުޑް ސޭފްޓީ ޕްރޮފެޝަނަލުން

  .79 އޮކިއުޕޭޝަނަލް ތެރަޕިސްޓުން

  .80                                ފާމަސިސްޓުން

  .81                         ފިޒިއޮތެރަޕިސްޓުން

  .82 ވެޓެރިނޭރިއަނުން 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ކޮށި، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ  379އަމީނީމަގު، ނަންބަރު    1617 

npc@finance.gov.mv http://www.finance.gov.mv/national-pay-commission  ްނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނ 

http://www.finance.gov.mv/national-pay-commission

