
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 
 އަހަރު ރިޕޯޓ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

9 8 

5 
17 

14 

 3 

 ތަޢާރަފު 

 ނޭޝަނަލ  ޕޭ ކޮމިަޝނުގެ އާނ މު މަސ އޫިލއ ޔަތުތައ 

 ނޭޝަނަލ  ޕޭ ކޮމިަޝނުގެ ެމނ ބަރުނ  

ނުޑ މަސައ ކަތ 2022   ތައ ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު މައިގަ

ނޑިތައ   ހާސިލ ކުރެވުނު ަލނުޑދަ

 ވަނަ އަހަރުެގ އަމާޒުތައ   2023

 އިދާރީ ހިނ ގުނ  
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ވީ ބުދަ ދުވަހު އޮތ  ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ  20ވަނަ އަހަރުގެ އެޕ ރީލ  މަހުގެ  2016މިއީ 

 92ލު" ޤާނޫނުއަސާސީގެ ވަނަ ޖަލ ސާއިނ  ފާސ ކުރި "ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ބި 28ދައުރުގެ 

ހ( ވީ ބުރާސ ފަތި ދުވަހު 1437ރަޖަބު  21) 28އެޕ ރީލ   2016، ވަނަ މާއ ދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިނ 

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު  ،އެ ބިލު ޤާނޫނަކަށ ވެ ،ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާ ތަޞ ދީޤު ކުރެއ ވުމުނ 

 16)ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2016/11ޤާނޫނު ނަނ ބަރު  ،ކުރެއ ވުމާގުޅިގެނ 

 ވަނަ މާއ ދާގެ )ސ( އިނ  ލާޒިމުކުރާ ގޮތުގެ މަތިނ  ނޭޝަނަލ  ޕޭ ކޮމިޝަނުނ  ތައ ޔާރުކުރާ ރިޕޯޓެކެވެ.
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ތަޢާރަފު 
01.  



 

 

 

 

ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުނ  ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާ  ،ވަނަ މާއ ދާގެ )އ( ގައިވާ 16ޤާނޫނުގެ  .1

ނޑައަޅަނ ވާނެކަމަށ  ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތ ތަކާއި  ،އެ މާއ ދާގެ )ވ( ގައިވާ، ކަ

އެ  ،ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހުނ  ކަނޑައަޅަނ ވާނެކަމަށ  ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތ ތަކާއި

ޝަރުޢީ ދާއިރާއިނ  ކަނޑައަޅަނ ވާނެކަމަށ  ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ މުސާރައާއި  ،ގައިވާ އެމާއ ދާގެ )މ(

ނޑައެޅުމާއި މުސާރައިގެ  ،ޢިނާޔަތ ތައ  ފިޔަވައި ދައުލަތުގެ އެހެނިހެނ  މުވައ ޒަފުނ ގެ މުސާރަ ކަ

ނަށ  ދެވޭނެ ކުރިއެރުނ  ދިނުމާއި ދައުލަތުގެ މުވައ ޒަފުނ ގެ އުފެއ ދުނ ތެރިކަނ  އިތުރުކުރުމަށ  އެމީހުނ 

ނޑައަޅައިދިނުނ  ،ޢިނާޔަތ ތަކާއި  ؛މިނ ގަނޑުތަކާއި ހަމަތައ  ކަ

އިޞ ލާޙުކުރަނ ޖެހޭ  ،ދައުލަތުގެ މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ދެވެމުނ ދާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތ  މުރާޖަޢާކޮށ  .2

 ؛މުސާރައާއި ޢިނާޔަތ  އިޞ ލާޙުކުރަނ ޖެހޭގޮތ  ބަޔާނ ކޮށ ދިނުނ 

ދިގު މުއ ދަތަށ  ދެމެހެއ ޓެނިވި މުސާރައާއި  ،އާމ ދަނީގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައިދިވެހި ދައުލަތަށ  ލިބޭ  .3

ވަޒީފާއިނ  ވަކިވެގެނ ދާއިރު ދެމެހެއ ޓެނިވި ޢިނާޔަތެއ  ދެވޭނެ އުޞޫލުނ  ސިޔާސަތުތަކާއި  ،ޢިނާޔަތ ތަކާއި

ނޑުތަކާއި ހަމަތައ  އެކަށައެޅުނ   ؛މިނ ގަ

ގައި އޭނާއަށ  ލިބެނ ޖެހޭނެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތަކީ އެ ފަނ ނެއ  ،ކޮނ މެ ފަނ ނެއ ގެ މީހެއ ނަމަވެސ  .4

ނޑުތައ  އެކަށައަޅައިދިނުނ  ނޑައަޅާނެ އުޞޫލުތަކާއި މިނ ގަ  ؛ކޮބައިކަނ  ކަ

ރާއ ޖޭގައި ހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތަކާއި ރާއ ޖޭގައި ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުގެ ނިސ ބަތ  ހުރި މިނ ވަރާއި  .5

މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ކުރަނ ޖެހޭ އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓުގެ  ،ޚަރަދާއި ރާއ ޖޭގައި މުވައ ޒަފުނ  ހޯދުމަށ  ހިނގާ

މުވައ ޒަފުނ ގެ  ،މުވައ ޒަފުނ ގެ ފަރާތުނ  އެ އިނ ވަސ ޓ މަނ ޓުގެ ފައިދާ ލިބޭ މިނ ވަރާއި  ،ނިސ ބަތާއި

 މުވައ ޒަފުނ  އިތުރުކުރެވިދާނެ ގޮތ ތަކާއި ދައުލަތުގެ މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ދޭ  ،އުފެއ ދުނ ތެރިކަނ  ހުރިގޮތާއި

.02  5 

 ނޭޝަނަލ  ޕޭ ކޮމިޝަނުގެ އާނ މު މަސ އޫލިއ ޔަތުތައ  



 6 

މުސާރައާއި  އެހެނިހެނ  ޢިނާޔަތ ތައ  ދެމެހެއ ޓެނިވި ގޮތެއ ގައި ބެހެއ ޓުމަށ  މަގުދައ ކައިދޭނެ އުޞޫލުތައ  

ނޑައެޅުނ   ؛ކަ

 ،ފަނ ނުވެރިކަމާއި ،ދައުލަތުގެ އެކި މުއައ ސަސާތަކުގެ މުވައ ޒަފުނ ގެ މަސައ ކަތުގެ ބުރަކަމާއި .6

ނިސ ބަތުނ   ،މަސައ ކަތުގެ ބާވަތުނ  މުވައ ޒަފަކަށ  ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައ ކަލަކަށ  ބަލައި ،ފާޑުވެރިކަމާއި

 ؛މުސާރައިގެ ތަފާތުކުރުނ  ގެނެވިދާނެ ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތައ  ބަޔާނ ކުރުނ 

ރާއ ޖޭގެ އެކި  ،ރާއ ޖޭގެ އެކި ސަރަޙައ ދުތަކުގައި ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދު ހުރި ނިސ ބަތަށ  ބަލައި .7

 ؛އ ދުތަކަށ  ޢިނާޔަތ ތަކުގެ ތަފާތުކުރުނ  ގެނެވިދާނެ ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތައ  ބަޔާނ ކުރުނ ސަރަޙަ

ދައުލަތުގެ އެހެނިހެނ  އެނ މެހައި  ،މ( އަދި )ފ( ގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ފަރާތ ތައ  ފިޔަވައި) .8

އިޞ ލާޙެއ  ނުވަތަ  ،މުއައ ސަސާތަކާއި އިދާރާތަކުގެ މުވައ ޒަފުނ ގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތ ތައ  ދިރާސާކޮށ 

ޤާނޫނުނ  ކޮމިޝަނަށ  ލިބިދީފައިވާ ޤާނޫނީ  ،އެކަނ  ފާހަގަކޮށ   ،ބަދަލެއ  ގެނ ނަނ ޖެހޭކަމަށ  ވާނަމަ

އެ އިޞ ލާޙާ އެއ ގޮތަށ  ޢަމަލުކުރުމަށ  އެ މުއައ ސަސާއަކަށ   ،ހައިސިއ ޔަތުގެ ތެރެއިނ  އިޞ ލާޙުކޮށ 

 ؛ނުވަތަ އިދާރާއަކަށ  އެނ ގުނ  

ނޑައަޅަނ ވާނެކަމަށ  ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި  .9 ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުނ  ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާ ކަ

އެކަނ   ،އިޞ ލާޙެއ  ނުވަތަ ބަދަލެއ  ގެނ ނަނ ޖެހޭކަމަށ  ވާނަމަ ،މުސާރައާއި ޢިނާޔަތ ތައ  ދިރާސާކޮށ 

 ؛އެކަމުގެ ލަފާ ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާއަށ  ދިނުނ  ،ފާހަގަކޮށ 

ނޑައަޅަނ ވާނެކަމަށ  ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫ .10 ނުތަކުގެ ދަށުނ  ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހުނ  ކަ

އެކަނ   ،އިޞ ލާޙެއ  ނުވަތަ ބަދަލެއ  ގެނ ނަނ ޖެހޭކަމަށ  ވާނަމަ ،މުސާރައާއި ޢިނާޔަތ ތައ  ދިރާސާކޮށ 

 ؛އެ ކަމުގެ ލަފާ ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހަށ  ދިނުނ  ،ފާހަގަކޮށ 

ނޑައަޅަނ ވާނެކަމަށ  ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި  .11 ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުނ  ޝަރުޢީ ދާއިރާއިނ  ކަ

އެކަނ  ، އިޞ ލާޙެއ  ނުވަތަ ބަދަލެއ  ގެނ ނަނ ޖެހޭކަމަށ  ވާނަމަ، މުސާރައާއި ޢިނާޔަތ ތައ  ދިރާސާކޮށ 

ނޑައަޅަނ ވާނެ ކަމަށ  ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ އިދާރާއަ  ،އެ ކަމުގެ ލަފާ ،ފާހަގަކޮށ   ؛ށ  ދިނުނ އެކަނ  ކަ
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އިދާރީ އަދި ޤާނޫނީ އެނ މެހައި  ،ކޮމިޝަނުގެ މަސ އޫލިއ ޔަތާއި ބާރުތަކާ ގުޅޭގޮތުނ  އަދާކުރަނ ޖެހޭ ފަނ ނީ .12

 ؛ވާޖިބުތައ  އަދާކުރުނ 

ކޮމިޝަނުގެ މަސ އޫލިއ ޔަތާއި ބާރުތަކާ ގުޅޭގޮތުނ  ދިރާސާތަކާއި ސަރވޭތަކާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ  .13

 ؛ކުރުނ މަސައ ކަތ ތައ  

ކޮމިޝަނުގެ މަސ އޫލިއ ޔަތާއި މަޤ ޞަދާއި ބާރުތަކުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި މަޢުލޫމާތުތައ  އެއ ކުރުމާއި  .14

 ؛ހޯދުމާއި އެ މަޢުލޫމާތުތައ  ޝާއިޢުކުރުނ 

 ،މިނިވަނ  މުއައ ސަސާތަކާއި ،ޝަރުޢީ ދާއިރާއާއި ،ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހާއި ،ސަރުކާރާއި .15

ކަމާގުޅޭ  ،މަސައ ކަތ ތެރިނ ނާއި ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތ ތައ  ހިމެނޭގޮތުނ  އެކިއެކި ބައ ދަލުވުނ ތައ  ބާއ ވައި

 ؛މަޢުލޫމާތު ހިއ ސާކުރުމާއި އާލާކުރުނ 

ކޮމިޝަނާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ބާރުތަކާއި މަސ އޫލިއ ޔަތުތައ  އޭގެ އެނ މެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި  .16

 ؛އެނ މެހައި ކަނ ކަނ  ކުރުނ   އަދާކުރުމަށ ޓަކައި ކުރަނ ޖެހޭ 

 ،ކޮމިޝަނުނ  ކުރެވުނު މަސައ ކަތ ތަކާއި އެ މަސައ ކަތ ތަކުނ  ކަނޑައެޅުނު ނަތީޖާތަކާއި ،ކޮނ މެ އަހަރަކު .17

ފާހަގަކުރާ  ،ކުރިއަށ  އޮތ  އަހަރުދުވަހަށ  މުސާރައާއި ޢިނާޔަތާ ގުޅޭގޮތުނ  ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުނ ތަކާއި

ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާއަށާއި  ،ޅުނ ތައ  ހިމެނޭ ރިޕޯޓު އެކުލަވާލައިކަނޑައަޅާ ކަނޑައެ ،ކަނ ކަމާއި

 ؛އެ ރިޕޯޓު އާނ މުކޮށ  ޝާއިޢުކުރުނ  ،ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހަށ  ފޮނުވައި

)ފަހެއ ( އަހަރަކުނ  އެއ ފަހަރު ކޮމިޝަނުނ  ކުރެވުނު މަސައ ކަތ ތަކާއި އެ މަސައ ކަތުނ   5ކޮނ މެ  .18

ނޑައެޅުނު ނަތީޖާތަކާއި )ފަހެއ ( އަހަރުދުވަހުގެ  5ރައާއި ޢިނާޔަތާ ގުޅޭގޮތުނ  ކުރިއަށ  އޮތ  މުސާ، ކަ

ނޑައެޅުނ ތައ  ހިމެނޭ ރިޕޯޓު  ،ފާހަގަކުރާ ކަނ ކަމާއި ،މުއ ދަތަށ  ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުނ ތަކާއި ނޑައަޅާ ކަ ކަ

އާނ މުކޮށ  އެ ރިޕޯޓު  ،ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހަށ  ފޮނުވައި ،ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާއަށާއި ،އެކުލަވައިލައި

   ޝާއިޢުކުރުނ .
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 މެނ ބަރުނ   ކޮމިޝަނުގެ  ޕޭ  ނޭޝަނަލ   02.

 އިބ ރާހީމ  އަމީރު 

 ކޮމިޝަނުގެ ަރއީސ  

 މަރ ޔަމ  ނިޔާފ  މުޙައ މަދު 

 ކޮމިޝަނުގެ ާނއިބު ރަީއސ 

 އަފާފ  އިބ ރާހީމ  ޢަލީ ދީދީ 

 ކޮމިޝަނުގެ މެނ ބަރު 

  

.03 

 ފާޠިމަތު ޝާނާ ފާރޫޤ  

 ކޮމިޝަނުގެ މެނ ބަރު 

  

 ޢާއިޝަތު ފަރީދާ 

 ކޮމިޝަނުގެ މެނ ބަރު 

  



 

 

 

 

 

 

 

ވަނަ ދުވަހު ދައުލަތުގެ ޕޭ ފ ރޭމ ވަރކަށ  ޢަމަލުކުރަނ   1މޭ  2022
 ފެށުނެވެ.

ދައުލަތުގެ ޕޭ ފ ރޭމ ވަރކ " "
 އަށ  ޢަމަލުކުރަނ  ފެށުނ  

 2022ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ޖޮބ  މެޓ ރިކ ސ ތަކުގެ ތެރެއިނ  
ބަދަލުވި ޖޮބ  ގައި ދައުލަތުގެ ޕޭ ފ ރޭމ ވަރކ  އަށ   1މޭ 

މެޓ ރިކ ސ ތައ  އެ ތާރީޚުގައި އާނ މު ކުރެވުނެވެ. އެ ޖޮބ  
އަދި  ،"ޕ ރިނ ސިޕަލުނ " ،މެޓ ރިކ ސ ތަކަކީ "ސ ކޫލ  ޓީޗަރުނ "

 "އެޑިޔުކޭޝަނ  ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ  ޕ ރޮފެޝަނަލުނ " އެވެ.

ޖޮބ   3ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ 
މެޓ ރިކ ސ އަކަށ  ޢަމަލުކުރަނ  

 ފެށުނ  

  

 

ޕޭ ފ ރޭމ ވަރކ  އަށ  ހިޖުރަކުރާ މުވައ ޒަފުނ   ދައުލަތުގެ
ވަނަ  1މޭ  2022 ،ޢަމަލުކުރަނ ޖެހޭ މިނ ގަނޑުތައ  އެކުލަވާލައި
 24އާނ މުކުރެވިފައިވާ  ،ދުވަހު އާނ މު ކުރެވުނެވެ. އެގޮތުނ 

ނޑުތަކަކީ ދައުލަތުގެ ޕޭ ފ ރޭމ ވަރކ ގައި ހިމެނޭ ޖޮބ   ؛މިނ ގަ
ރާގެ އޮގަނައިޒޭޝަނ  ސ ޓ ރަކ ޗަރ މެޓ ރިކ ސ ތައ  ބޭނުނ ކޮށ ގެނ  އިދާ
ޖޮބ  މެޓ ރިކ ސ ތައ  ބޭނުނ ކުރާނެ  ،އެކުލަވާލުމުގެ އާނ މު މިނ ގަނޑު

ނޑު ދައުލަތުގެ ޕޭ ފ ރޭމ ވަރކަށ  ހިޖުރަ ކުރުމުގެ  ،ގޮތުގެ އާނ މު މިނ ގަ
ނޑައަޅާފައިވާ މުސާރައާއި  ،އާނ މު މިނ ގަނޑު މަގާމަށ  ކަ

ނޑު ރިކ ސ ތަކުގެ ޕޭ ސ ޓ ރަކ ޗަރ ޖޮބ  މެޓ ، ޢިނާޔަތ ތަކުގެ މިނ ގަ
މުސާރައިގެ ކުރިއެރުނ   ،ބޭނުނ ކުރާނެ ގޮތުގެ އާނ މު މިނ ގަނޑު

ނޑު މަސައ ކަތު ފެނ ވަރު ބެލުމުގެ ޢާނ މު  ،ދިނުމުގެ މިނ ގަ
ނޑު ރަސ މީ  ،އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދޭނެ ގޮތުގެ މިނ ގަނޑު ،މިނ ގަ

ދޭނެ ގޮތުގެ ބަނ ދު ދުވަސ ތަކުގައި މަސައ ކަތ  ކުރުމުނ  ޢިނާޔަތ  

ދައުލަތުގެ ޕޭ ފ ރޭމ ވަރކ ގެ 
 މިނ ގަނޑުތައ  އާނ މުކުރުނ  

  

 

 9 04.  
ނޑު މަސައ ކަތ ތައ  2022  ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު މައިގަ

ނޑު    މަސައ ކަތ ތައ  ދައުލަތުގެ އައު ޕޭ ފ ރޭމ ވަރކ ގެ މައިގަ
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ނޑު ވަޒީފާއިން ވަކިވެގެންދާއިރު ޢިނާޔަތް ދެވޭނެ ދައުލަތުގެ ، މިނ ގަ

ދައުލަތުގެ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލުމުން )ރިޑަންޑެންޓް ، މިންގަނޑު

ވަޒީފާގެ ވަކި މުއްދަތެއް ، ކުރުމުން( ޢިނާޔަތް ދެވޭނެ މިންގަނޑު

މަސައ ކަތަކަށ  ތަކުގައާއި ވަކި ކަނޑައެޅިފައިވާ އެއްބަސްވުން 
ދަށުނ  ވަޒީފާއަކަށ  ޢައ ޔަނ ކުރާ  ޚާއ ސަކޮށ ފައިވާ އެއ ބަސ ވުމެއ ގެ

ނޑު ބައެއ   ،ޙާލަތ ތަކުގައި މުސާރައާއި ޢިނާޔަތ  ދޭނެ ގޮތުގެ މިނ ގަ
 މުއައ ސަސާތައ   ދައުލަތުގެ  އެލަވަނ ސ ތަކާއި ޢިނާޔަތ  ދިނުމަށ ޓަކައި

ނޑު ބިނާކޮށ  ޢިނާޔަތ  ދިނުމުގައި  ޖޯގުރަފީއަށ ،  ގިނ ތިކުރުމުގެ މިނ ގަ
ނޑު ގިނ ތިތައ  ނޑައެޅުމުގެ މިނ ގަ ރޫރަލ  ރިޓެނ ޝަނ   ،ކަ

ނޑައެޅުމާބެހޭ  ޕޮލިސީތަކާއި އެފަދަ ޕޮލިސީތަކުގެ ދަށުނ  ޢިނާޔަތ  ކަ
ނޑު ނޑައެޅުމާބެހޭ  ،އާނ މު މިނ ގަ ދާއިރާތަކަށ  ޚާއ ސަ ޢިނާޔަތ ތައ  ކަ

ނޑު އާނ މު ، މިނ ގަނޑުހައުސިނ ގ ޢިނާޔަތާގުޅޭ  ،މިނ ގަ

ނޑު ކޮމިއުޓ  ، ކޮމިއުނިކޭޝަނ  ޑިވައިސ  ޢިނާޔަތ  ދޭނެ ގޮތުގެ މިނ ގަ
ކޮއ ތު އެލަވަނ ސ  ދޭނެ ގޮތުގެ ، އެލަވަނ ސ  ދޭނެ ގޮތުގެ މިނ ގަނޑު

ނޑު ނޑު ،މިނ ގަ މަސައ ކަތުގެ  ،ޔުނީފޯމ  ޢިނާޔަތ  ދޭނެ ގޮތުގެ މިނ ގަ
ޔަތ ތައ  ދޭނެ މާޙައުލުގެ ސަލާމަތާއި ރައ ކާތެރިކަމާގުޅުނ  ހުރި ޢިނާ 

ވަގުތީ ޒިނ މާގެ އެލަވަނ ސ  ދޭނެ ގޮތުގެ  ،ގޮތުގެ އާނ މު މިނ ގަނޑު
ނޑު ނޑެވެ. ،މިނ ގަ  އަދި ދަތުރުފަތުރު އެލަވަނ ސ  ދޭނެ ގޮތުގެ މިނ ގަ

ތެރޭގައި ވަނަ އަހަރުގެ  2023ޞިއ ޙީ ދާއިރާގެ ފަނ ނުވެރިނ  
ދައުލަތުގެ ޕޭ ފ ރޭމ ވަރކަށ  ބަދަލުކުރުމަށ  ސަރުކާރުނ  

ނޑައަޅާފައިވާތީ ޞިއ ޙީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ޖޮބ  މެޓ ރިކ ސ ތަކުގެ ،ކަ
ގެނ ނަނ ޖެހޭ އިސ ލާހުތައ   ،ޑ ރާފ ޓ ތައ  އިތުރަށ  މުރާޖަޢާކޮށ 

ޖޮބ  މެޓ ރިކ ސ ތަކުގެ މަސައ ކަތ  ނިނ މާލެވުނެވެ. އެ  ،ގެނެސ 
ޞިއ ޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަނ ނުވެރިނ   ،ކަތުގައި ޞިއ ޙީ ވުޒާރާއާއިމަސައ 

ސަރުކާރުގެ  ،ރަޖިސ ޓަރީކޮށ  ލައިސަނ ސ  ދޭ ކައުނ ސިލ ތަކާއި
ޞިއ ޙީ  ،ޞިއ ޙީ ދާއިރާގެ ތަފާތު ފަނ ނުވެރިނ ނާއި ،ހޮސ ޕިޓަލ ތަކާއި

ދާއިރާގެ އެކިއެކި ފަނ ނުވެރިނ  ތަމ ސީލ ކުރާ ޖަމިއ ޔާތަކާ އެކުގައި 

 ދާއިރާގެ ޖޮބ  ޞިއ ޙީ 
މެޓ ރިކ ސ ތަކުގެ ޑ ރާފ ޓ ތައ  

ޖޮބ  ،އިސ ލާހުކޮށ 
މެޓ ރިކ ސ ތަކުގެ މަސައ ކަތ  

 ނިނ މުނ  
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އަދަދެއ ގެ ބައ ދަލުވުނ ތަކެއ  ބޭއ ވުނެވެ. އަދި ޖޮބ  ގިނަ 
މެޓ ރިކ ސ ތަކަށ  ހިޔާލު ހުށަހެޅުމަށ ވެސ  އެ ފަރާތ ތަކަށ  ގިނަ 
ފުރުސަތުތަކެއ  ދެވުނެވެ. އެ މަސައ ކަތ ތަކުގެ އަލީގައި ޞިއ ޙީ 

އަށ ވުރެ ގިނަ ޖޮބ  މެޓ ރިކ ސ   50ދާއިރާއަށ  ހާއ ސަ ޖުމ ލަ 
 އެކުލަވާލެވުނެވެ.

ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމްވަރކްގެ މިންގަނޑުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 

"ދައުލަތުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވެގެންދާއިރު ޢިނާޔަތް ދެވޭނެ މިންގަނޑު" 

ވަނަ ދުވަހު  31އޮކްޓޫބަރު  2022، އަށް އިޞްލާޙެއް ގެނެސް

 ގެޒެޓްކުރެވުނެވެ.

ދައުލަތުގެ ޕޭ ފ ރޭމ ވަރކ ގެ 
ވަނަ  1މިނ ގަނޑުތަކަށ  
 އިޞ ލާޙު ގެނައުނ  

  

 ،މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާތައް ،މަގާމުގެ ހުނަރާއި ގާބިލިއްޔަތު

އަދި މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގެ  ،ޖިސްމާނީގޮތުން އުފުލަންޖެހޭ ބުރަ

ސިފަތައް ހިމަނައިގެން މަގާމުތަކުގެ ބުރަދަން ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި 

އެކުލަވާލާފައިވާ   ޖޮބް އިވެލުއޭޝަން ގައިޑްލައިންސް ވަނީ ޝާއިޢު 

ކުރެވިފައެވެ. މިގޮތުން ކޮންމެ މަގާމަކަށް ލިބޭ ޖޮބް އިވެލުއޭޝަން 

މަގާމުގެ މުސާރަ ކަނޑައެޅުމުގައި މުހިއްމު ދައުރެއް  ،ޕޮއިންޓް

 ކުރާނެއެވެ.އަދާ

މޯލ ޑިވ ސ  ޕަބ ލިކ  " 
ސަރވިސ  ޖޮބ  އިވެލުއޭޝަނ  

 ގައިޑ ލައިނ ސ "

  

 

 

 

ނޭޝަނަލ  ޑ ރަގ  އެޖެނ ސީގެ ޗީފ  އެގ ޒެކެޓިވ  އޮފިސަރގެ މަގާމުގެ 
އެދި ނޭޝަނަލ  މުސާރައާއި ޢިނާޔަތ ތަކަށ  ބަދަލު ގެނެސ ދެއ ވުމަށ  

ޑ ރަގ  އެޖެނ ސީނ  ހުށަހެޅުއ ވުމާގުޅިގެނ  އެ މަގާމުގެ މުސާރައާއި 
ޢިނާޔަތ ތަކަށ  ބަދަލު ގެނެވުނެވެ. އެގޮތުނ  ބަދަލު ގެނައުމުގައި އެ 

ދައުލަތުގެ އެހެނ  އިދާރާތަކުގައި އެފަދަ  ،މަގާމުގެ މަސ އޫލިއ ޔަތަށާއި
ގެ މުސާރައާއި އިސ  މަގާމުތަކަށ  ކަނޑައަޅާފައިވާ މަގާމުތަކު 

 ޢިނާޔަތ ތަކަށ  ރިޢާޔަތ ކުރެވުނެވެ.

 

ނޭޝަނަލ  ޑ ރަގ  އެޖެނ ސީގެ 
ޗީފ  އެގ ޒެކެޓިވ  އޮފިސަރގެ 

މަގާމުގެ މުސާރައާއި 
ޢިނާޔަތ ތަކަށ  އިސ ލާހު 

 ގެނައުނ  

  

 

ނޑައެޅުނު މަގާމުތައ    މުސާރައާއި ޢިނާޔަތ ތައ  ކަ
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ކޮމިއުނިކޭޝަނ  އޮތޯރިޓީ އޮފ  މޯލ ޑިވ ސ ގެ ޗީފ  އެގ ޒެކެޓިވ ގެ 
ޢިނާޔަތ ތަކަށ  ބަދަލު ގެނެސ ދެއ ވުމަށ  އެދި މަގާމުގެ މުސާރައާއި 

ސިވިލ  ސަރވިސ  ކޮމިޝަނުނ  ހުށަހެޅުއ ވުމާގުޅިގެނ  އެ މަގާމުގެ 
މުސާރައާއި ޢިނާޔަތ ތަކަށ  ބަދަލު ގެނެވުނެވެ. އެގޮތުނ  ބަދަލު 

ދައުލަތުގެ އެހެނ   ،ގެނައުމުގައި އެ މަގާމުގެ މަސ އޫލިއ ޔަތަށާއި
ނޑައަޅާފައިވާ މަގާމުތަކުގެ އިދާރާތަކުގައި އެފަދަ އިސ   މަގާމުތަކަށ  ކަ

 މުސާރައާއި ޢިނާޔަތ ތަކަށ  ރިޢާޔަތ ކުރެވުނެވެ.

ކޮމިއުނިކޭޝަނ  އޮތޯރިޓީ އޮފ  

މޯލ ޑިވ ސ ގެ ޗީފ  އެގ ޒެކެޓިވ ގެ 

މަގާމުގެ މުސާރައާއި 

ޢިނާޔަތ ތަކަށ  އިސ ލާހު 

 ގެނައުނ  

  

 

މަގާމަކީ "ޗީފ  ނަރުހުނ ގެ ފަނ ނުގެ ހިނ ގުމުގެ އެނ މެ އިސ  
ނޑައަޅައި އެ މަގާމުގެ މުސާރައާއި  ނަރސިނ ގ އޮފިސަރ" ކަމުގައި ކަ
ޢިނާޔަތ ތައ  ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށ އެދި ސިވިލ  ސަރވިސ  
ކޮމިޝަނުނ  ހުށަހެޅުއ ވުމާގުޅިގެނ  އެ މަގާމުގެ މުސާރައާއި 

ނޑައެޅުނެވެ.  ޢިނާޔަތ ތައ  ކަ

ޗީފ  ނަރސިނ ގ އޮފިސަރ 
 މަގާމުގެ މުސާރައާއި 

 ޢިނާޔަތ ތައ  ކަނޑައެޅުނ  

ފައިނޭނ ޝަލ  ކޮނ ޓ ރޯލަރގެ މަސ އޫލިއ ޔަތުތައ  އަދާކުރުމުގައި 
ނޭނ ޝަލ  ކޮނ ޓ ރޯލަރ" ގެ އިއެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުނ  "ޑެޕިއުޓީ ފަ

ނަމުގައި މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފިނޭނ ސ ގައި އަލަށ  އުފައ ދާ މަގާމަކަށ  
ށ އެދި އެ މިނިސ ޓ ރީނ  މުސާރައާއި ޢިނާޔަތ ތައ  ކަނޑައަޅައި ދިނުމަ

ޢިނާޔަތ ތައ   މަގާމުގެ މުސާރައާއި  ހުށަހެޅުއ ވުމާގުޅިގެނ  އެ 
ނޑައެޅުނެވެ.  ކަ

ނޭނ ޝަލ  އި "ޑެޕިއުޓީ ފަ 
ކޮނ ޓ ރޯލަރ" ގެ މަގާމުގެ 
މުސާރައާއި ޢިނާޔަތ ތައ  

 ކަނޑައެޅުނ  

ދައުލަތުގެ މާލީ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުނ  ކުރިއަށ  ގެނ ދާ 
މަސައ ކަތ ތަކުގެ ތެރެއިނ  ރާއ ޖޭގެ އިޤ ތިޞާދީ ތަރައ ޤީގެ މިސ ރާބު 

ނޑައަޅައި ތަރައ ޤީގެ  ،ތަރައ ޤީގެ ޤައުމީ ޕ ލޭނ ތަކަށ  ރިޢާޔަތ ކޮށ  ،ކަ
ނޑިތައ  ޙާސިލ ކުރުމަށ ޓަކައި ނިނ މަނ ޖެހޭ ނިނ މުނ ތައ   ނޑުދަ ލަ

ނޑައަޅައި ނޑައެޅުމަށ ޓަކައި ބޭނުނ ވާ  އެ ސިޔާސަތުތައ  ،ކަ ކަ
އިކޮނޮމިކ  ފޯކާސ ޓިނ ގ އަދި  ،ޑޭޓާ އެނަލިސިސ  ،ދިރާސާއާއި

އިކޮނޮމިކ  އެނަލިސިސ  އެކުލަވާލުމުގެ މަސައ ކަތ  ކުރުމަށާއި ފިސ ކަލ  
ޕޮލިސީތައ  ވިލަރެސ ކޮށ  ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ އިކޮނޮމިކ  

"އިކޮނިމިސ ޓ " ގެ މަގާމުގެ 
މުސާރައާއި ޢިނާޔަތ ތައ  

 ކަނޑައެޅުނ  
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އިވެލުއޭޝަނ ތައ  ހަދައި އިކޮނޮމިކ  އެނަލިސިސ ތަކުގެ އަލީގައި 
ނޑައެޅުމަށ  އެހީތެރިވުމަށާއި ދައުލަތުގެ މާލީ ، ސިޔާސަތު ކަ

އިޤ ތިޞާދީ ސ ޓ ރެޓެޖީތަކާއި އުސޫލުތައ  އެކުލަވާލައި އެކަނ ތައ ތައ  
ތަނ ފިޒުކުރަމުނ ދާގޮތ  މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައ ކަތ  ކުރުމަށ ޓަކައި 
"އިކޮނޮމިސ ޓ " ގެ ނަމުގައި މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފިނޭނ ސ ގައި އަލަށ  

ނޑައަޅައި ދިނުމަށ އެދި އުފައ ދާ މަގާމަކަށ    މުސާރައާއި ޢިނާޔަތ ތައ  ކަ
އެ މިނިސ ޓ ރީނ  ހުށަހެޅުއ ވުމާގުޅިގެނ  އެ މަގާމުގެ މުސާރައާއި 

ނޑައެޅުނެވެ.  ޢިނާޔަތ ތައ  ކަ

 ސަރވިސ ގެ  ފޮރިނ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ" 2021/20 ނަނ ބަރު ޤާނޫނު
 ގޮތުގެ  ޤާނޫނުގައިވާ އެ ،ފެށުމާގުޅިގެނ  ޢަމަލުކުރަނ  އަށ  " ޤާނޫނު
ނޑައަޅާ ކޮމިޝަނުނ  ޕޭ ނޭޝަނަލ  ،މަތިނ  ނޑުތަކާއި  ކަ  މިނ ގަ
 ހިމެނޭ  ސަރވިސ ގައި ފޮރިނ  މަތިނ  ގޮތުގެ  އެއ ގޮތ ވާ ހަމަތަކާ

ނޑައަޅައި ޢިނާޔަތ ތައ  މުސާރައާއި  މަގާމުތަކުގެ  ފޮރިނ   ،ކަ
 .އެނ ޑޯޒ ކުރެވުނެވެ މެޓ ރިކ ސ ތައ  ޖޮބ  ހިމެނޭ ގައިސަރވިސ  

 މުސާރަތައ   ސަރވިސ ގެ  ފޮރިނ  
 ކަނޑައެޅުނ  

 ޕަބ ލިކ   ޗީފ   މަގާމާއި އެގ ޒެކެޓިވ ގެ އެކައުނ ޓ ސ  ޗީފ 
 ވަނަ  2021 ޢިނާޔަތ ތައ  މުސާރައާއި މަގާމުތަކުގެ  އެކައުނ ޓަނ ޓ ގެ

ނޑައަޅުމަށ ޓަކައި  އަހަރު  އިސ ލާހެއ   ގޮތަށ   ހިސާބުކޮށ ފައިވާ  ކަ
 އަލުނ   ޢިނާޔަތ ތައ  މުސާރައާއި މަގާމުތަކުގެ އެ ގެނައުމަށ ފަހު
ނޑައެޅުނެވެ  އަހަރު  ވަނަ  2022 އިސ ލާހަކީ ގެނެވުނު އެގޮތުނ  . ކަ
 މުސާރައާއި ފ ރޭމ ވަރކ ގައި  ޕޭ ދައުލަތުގެ ފަށާފައިވާ ޢަމަލުކުރަނ 
 ގެނެވުނު  ގޮތުނ  ކުރުމުގެ އެއ ހަމަ ގޮތާ ހިސާބުކޮށ ފައިވާ  ޢިނާޔަތ ތައ 
 .އިސ ލާހެކެވެ

 އެކައުނ ޓ ސ   ޗީފ  "
 ޗީފ  " މަގާމާއި  ގެ " އެގ ޒެކެޓިވ  

 ގެ " އެކައުނ ޓަނ ޓ   ޕަބ ލިކ  
 އެލަވަނ ސ   ޖޮބ   މަގާމުގެ 

 ގޮތަށ   ހިސާބުކޮށ ފައިވާ 
 ގެނައުނ   އިސ ލާހު 

 

 

 

 

 

 



 14 

 ގައި ( ޤާނޫނު ޖަމ ޢިއ ޔާތަކުގެ) 2022/3 ނަނ ބަރު ނަނ ބަރު ޤާނޫނު

 މުސާރައާއި  މަގާމުގެ  ގެ ރަޖިސ ޓ ރަރ ޖަމ ޢިއ ޔާގެ  ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ

 ގޮތުގެ  ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ޤާނޫނުގައި އެ ކަނޑައެޅުމުގައި ޢިނާޔަތ ތައ 

 .އެރުވުނެވެ ލަފާ ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާއަށ   މަތިނ 

 2022/3 ނަނ ބަރު  ޤާނޫނު 
 ގައި ( ޤާނޫނު  ޖަމ ޢިއ ޔާތަކުގެ )

 ޖަމ ޢިއ ޔާގެ  ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ 
 މަގާމުގެ  ގެ  ރަޖިސ ޓ ރަރ
 ޢިނާޔަތ ތައ   މުސާރައާއި 

 އެރުވުނ   ލަފާ  ކަނޑައެޅުމަށ  

 ޢިނާޔަތ ތަކަށ   މުސާރައާއި މެނ ބަރުނ ގެ ޓ ރައިބިއުނަލ ގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ
 ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާ  ލަފަޔަކަށ  ގޮތުނ  ގެނައުމާގުޅޭ ބަދަލު

 ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާއަށ   ލަފާ އެކަމުގެ  ،ހުށަހެޅުއ ވުމާގުޅިގެނ 
 .އެރުވުނެވެ

 ޓ ރައިބިއުނަލ ގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ 
 މުސާރައާއި  މެނ ބަރުނ ގެ 
 ގެނައުމަށ   ބަދަލު  ޢިނާޔަތ ތަކަށ  

 އެރުވުނ   ލަފާ 

 ބަދަލު  ޢިނާޔަތ ތަކަށ  މުސާރައާއި އޮތޯރިޓީގެ މަނިޓަރީ މޯލ ޑިވ ސ 
 ހުށަހެޅުމަށ   އެ  ހުށަހެޅުއ ވުމާގުޅިގެނ  އޮތޯރިޓީނ   އެ ގެނައުމަށ 
 ލަފާ  އޮތޯރިޓީއަށ  އެ ގޮތުނ  އިސ ލާހުތަކާގުޅޭ ފެނ ނަ ގެނ ނަނ 
 .އެރުވުނެވެ

 އޮތޯރިޓީގެ  މަނިޓަރީ  މޯލ ޑިވ ސ  
 ބަދަލު  ޢިނާޔަތ ތަކަށ   މުސާރައާއި 
 ލަފާ  ހުށަހަޅުމަށ   ގެނައުމުގެ 
 އެރުވުނ  

 

 

 

 

 އެނ މެ  ދަށުނ   ގެ( ޤާނޫނު ވަޒީފާއާބެހޭ) 2008/2 ނަނ ބަރު ޤާނޫނު

ނޑައެޅުމާގުޅިގެނ   އުޖޫރަ ދޭނ ޖެހޭ ކުޑަމިނުނ   ދައުލަތުގެ  ކަ

 ޕޭ  ނޭޝަނަލ  ބަޔާނ ކޮށ  ގޮތ  ޢަމަލުކުރަނ ޖެހޭނެ އިދާރާތަކުނ 

 އާނ މުކުރި  ދުވަހު  ވަނަ 29 ޑިސެނ ބަރު 2021 ކޮމިޝަނުނ 

 އިދާރާތަކުގެ  ބައެއ   ދައުލަތުގެ  ،ގުޅިގެނ  ސަރކިއުލަރއާ

 ދޭނެ  ގޮތުގައި ގެ" އެލަވަނ ސ   ވޭޖ   މިނިމަމ  " މުވައ ޒަފުނ ނަށ 

ނޑައަޅައި މިނ ވަރު  .އެނ ގުނެވެ އިދާރާތަކަށ  އެ ކަ

 އިދާރާތަކުގައި  ބައެއ   ދައުލަތުގެ 

 ގެ " އެލަވަނ ސ   ވޭޖ   މިނިމަމ  "

 މިނ ވަރު  ދޭނެ  ގޮތުގައި 

 އިދާރާތަކަށ   އެ  ކަނޑައަޅައި 

 އެނ ގުނ  

 

 

 

ނޑު  ދެވުނު  ލަފާ  ކަނ ތައ ތައ   މައިގަ

 ގުޅޭ  އުޖޫރައާ  ދޭނ ވާނެ  ކުޑަމިނުނ   އެނ މެ 
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ނޑުތަކާ އެއ ގޮތ ވާ ގޮތުގެ މަތިނ   ދައުލަތުގެ ޕޭ ފ ރޭމ ވަރކ ގެ މިނ ގަ
ޖޮބ  މެޓ ރިކ ސ ތައ  އެކުލަވާލުމުގެ ދާއިރާއަށ  ހާއ ސަ ބައެއ  

މަސައ ކަތ ތައ  ކުރިއަށ  ގެނ ދެވުނެވެ. އެގޮތުނ  އިލެކ ޝަނ ސ  
މޯލ ޑިވ ސ  ނޭޝަނަލ   ،ކޮރަޕ ޝަނ  ކޮމިޝަނ -އެނ ޓި ،ކޮމިޝަނ 

ޔުނިވަރސިޓީ އަދި އިސ ލާމިކ  ޔުނިވަރސިޓީ އޮފ  މޯލ ޑިވ ސ އާ އެކު 
 ވެ.ފަނ ނީ މަސައ ކަތ ތައ  ކުރިއަށ  ގެނ ދެވުނެ 

 

ދައުލަތުގެ ޕޭ ފ ރޭމ ވަރކ ގެ 
މިނ ގަނޑުތަކާ އެއ ގޮތ ވާ ގޮތުގެ 

މަތިނ  ޖޮބ  މެޓ ރިކ ސ ތައ  
އެކުލަވާލުމުގެ މަސައ ކަތ ތައ  

ދައުލަތުގެ ބައެއ  
އިދާރާތަކާއެކުގައި ކުރިއަށ  

 ގެނ ދިއުނ  

ދައުލަތުގެ ޕޭ ފ ރޭމ ވަރކ ގެ މަޢުލޫމާތު އާނ މުކުރުމުގެ ގޮތުނ  ވެބ  
ޕޯޓަލ އަކާއި މޮބައިލ  އެޕ ލިކޭޝަނެއ  ތައ ޔާރުކުރުމުގެ މަސައ ކަތ  
ވަނީ ފެށިފައެވެ. މިފަދަ ޒަމާނީ ވަސީލަތ ތައ  ބޭނުނ ކޮށ ގެނ  ދައުލަތުގެ 
ޕޭ ފ ރޭމ ވަރކ ގެ މަޢުލޫމާތު އާނ މު ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ހުރިހާ 

ރައާއި ފަނ ނެއ ގެ މަގާމުތަކަށ  ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގައި ދެވޭނެ މުސާ
ޢިނާޔަތ ތަކާބެހޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއ  ފަސޭހަކަމާއެކު އެއ ތަނަކުނ  

 އާނ މުނ ނަށ  ފެނ ނަނ  ހުނ ނާނެ އިނ ތިޒާމު ހަމަޖެއ ސުމެވެ.

ދައުލަތުގެ ޕޭ ފ ރޭމ ވަރކ ގެ 
މަޢުލޫމާތު އާނ މުކުރުމުގެ ގޮތުނ  

ވެބ  ޕޯޓަލ އަކާއި މޮބައިލ  
 އެޕ ލިކޭޝަނެއ  ތައ ޔާރުކުރުނ  

  

 

ވަނަ އަހަރު ޝާއިޢުކޮށ ފައިވާ "މޯލ ޑިވ ސ  ޕަބ ލިކ  ސަރވިސ   018

ސ ޓޭނ ޑަޑ  ކ ލެސިފިކޭޝަނ  އޮފ  އޮކިއުޕޭޝަނ " )މިސ ކޯ( އަށ  

ދައުލަތުގެ ޕޭ ފ ރޭމ ވަރކ ގެ ، ގެނ ނަނ ޖެހޭ އިސ ލާހުތައ  ގެނެސ 

ދަށުނ  އެކުލަވާލާފައިވާ ޖޮބ  މެޓ ރިކ ސ ތަކުގައި ހިމެނޭ ފަނ ނުތައ  

ނ  އެ ކ ލެސިފިކޭޝަނ  ސ ޓޭނ ޑަޑ  މުރާޖަޢާކުރުމުގެ ހިމަނައިގެ 

 މަސައ ކަތ  ކުރިއަށ  ގެނ ދެވުނެވެ.

"މޯލ ޑިވ ސ  ޕަބ ލިކ  ސަރވިސ  
ސ ޓޭނ ޑަޑ  ކ ލެސިފިކޭޝަނ  
އޮފ  އޮކިއުޕޭޝަނ " )މިސ ކޯ( 
އިސ ލާހު ކުރުމުގެ މަސައ ކަތ  

 ކުރިއަށ  ގެނ ދިއުނ  

  

ނޑުތަކާއި ޖޮބ  ދައުލަތުގެ ޕޭ ފ ރޭމ ވަރކ ގައި ހިމެނޭ  މިނ ގަ
މެޓ ރިކ ސ ތަކާއި ސ ޓޭނ ޑަޑ ތައ  ދިވެހި ބަހުނ ނާއި އިނގިރޭސި 
ބަހުނ  ޝާއިޢުކުރުމަށ ޓަކައި ތަރުޖަމާކުރުމުގެ މަސައ ކަތ  ކުރިއަށ  

 ގެނ ދެވުނެވެ.

 

ދައުލަތުގެ ޕޭ ފ ރޭމ ވަރކ ގައި 
ހިމެނޭ މިނ ގަނޑުތަކާއި ޖޮބ  

މެޓ ރިކ ސ ތަކާއި ސ ޓޭނ ޑަޑ ތައ  
މާކުރުމުގެ މަސައ ކަތ  ތަރުޖަ 

 ކުރިއަށ  ގެނ ދިއުނ  

 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު މުހިއ މު އިތުރު މަސައ ކަތ ތައ   2022
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)ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުނ   2016/11ޤާނޫނު ނަނ ބަރު  

ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ޢަމަލުކުރަނ   1މޭ  2022އެކުލަވާލާފައިވާ "ދައުލަތުގެ ޕޭ ފ ރޭމ ވަރކ " އަށ  

ފަށާފައެވެ. އެގޮތުނ  އެ ތާރީޚުނ  ފެށިގެނ  ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ޕ ރިނ ސިޕަލުނ ނާއި 

ޗަރުނ ނާއި އެޑިއުކޭޝަނ  ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ  ޕ ރޮފެޝަނަލުނ ގެ ފަނ ނުތަކުގައި ހިމެނޭ މުވައ ޒަފުނ  ޓީ

 ވަނީ ދައުލަތުގެ ޕޭ ފ ރޭމ ވަރކަށ  ހިޖުރަކޮށ ފައެވެ. 

ނޑުތައ " ވަނީ އާނ މު ކުރެވިފައެވެ.  ،ވަނަ ދުވަހު 1މޭ  2022  "ދައުލަތުގެ ޕޭ ފ ރޭމ ވަރކ ގެ މިނ ގަ

ނޑުތަކަކީ ދަ އުލަތުގެ ޕޭ ފ ރޭމ ވަރކަށ  ހިޖުރަކުރާ ހުރިހާ ަފނ ނުތަކަކުނ  އެ މިނ ގަ

 ޢަމަލުކުރަނ ޖެހޭނެ މިނ ގަނޑުތަކެވެ. 

 ،އ ޙީ ދާއިރާގެ ފަނ ނުވެރިނ ގެ ޖޮބ  މެޓ ރިކ ސ ތަކުގެ ޑ ރާފ ޓ ތައ  އިތުރަށ  މުރާޖަޢާކޮށ ޞި 

ޖޮބ  މެޓ ރިކ ސ ތަކުގެ މަސައ ކަތ ތައ  ވަނީ ނިމިފައެވެ. އެ  ،ގެނ ނަނ ޖެހޭ އިސ ލާހުތައ  ގެނެސ 

ޞިއ ޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަނ ނުވެރިނ    ،މަސައ ކަތ ތައ  ކުރިއަށ  ގެނ ދިއުމުގައި ޞިއ ޙީ ވުޒާރާއާއި

ޞިއ ޙީ ދާއިރާގެ   ،ސަރުކާރުގެ ހޮސ ޕިޓަލ ތަކާއި ،ރަޖިސ ޓަރީކޮށ  ލައިސަނ ސ  ދޭ ކައުނ ސިލ ތަކާއި

ޞިއ ޙީ ދާއިރާގެ އެކިއެކި ފަނ ނުވެރިނ  ތަމ ސީލ ކުރާ ޖަމިއ ޔާތަކާ އެކުގައި   ،ރިނ ނާއިތަފާތު ފަނ ނުވެ

 ގިނަ އަދަދެއ ގެ ބައ ދަލުވުނ ތަކެއ  ބޭއ ވުނެވެ.

  

 

 

 

 

 

ނޑިތައ   ނޑުދަ  ހާސިލ ކުރެވުނު ލަ
05.  
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 އ ޙީ ދާއިރާގެ ފަނ ނުވެރިނ ގެ ޖޮބ  މެޓ ރިކ ސ ތަކަށ  ޢަމަލުކުރަނ  ފެށުނ .  ޞި 

ނޑައަޅާ   ދައުލަތުގެ ޕޭ ފ ރޭމ ވަރކ ގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެނ  ފަނ ނުތަކުގެ ތެރެއިނ  ސަރުކާރުނ  ކަ

ފަނ ނުތަކުގެ ޖޮބ  މެޓ ރިކ ސ ތަކަށ  ޢަމަލުކުރަނ  ފެށުމުގެ ގޮތުނ  ކުރަނ ޖެހޭ މަސައ ކަތ ތައ  ކުރިއަށ  

 ގެނ ދިއުނ . 

މޮބައިލ   އިގޮތުނ  ތައ ޔާރުކުރާ ވެބ  ޕޯޓަލ އާ އުލަތުގެ ޕޭ ފ ރޭމ ވަރކ ގެ މަޢުލޫމާތު އާނ މުކުރުމުގެދަ 

 އެޕ ލިކޭޝަނ  އާނ މުނ ނަށ  ހުޅުވާލުނ . 

( 23-ސިފިކޭޝަނ  އޮފ  އޮކިއުޕޭޝަނ " )މިސ ކޯމޯލ ޑިވ ސ  ޕަބ ލިކ  ސަރވިސ  ސ ޓޭނ ޑަޑ  ކ ލެ " 

ޝާއިޢުކުރުނ . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

06.  
 ވަނަ އަހަރުގެ އަމާޒުތައ   2023
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o  ުދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ޤާނޫނު( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިނ   2016/11ޤާނޫނު ނަނ ބަރ(

 ބޭއ ވުނެވެ.ޖަލ ސާ  25ނޭޝަނަލ  ޕޭ ކޮމިޝަނުގެ 

  

 

o  ުއަލ ފާޟިލާ ޒަހީނާ ރަޝީދުގެ  ނ ނެވިހިއުމަނ  ރިސޯސ  މެނޭޖ މަނ ޓ  ކޮނ ސަލ ޓަނ ޓ ގެ މަގާމުގައި ހ

 ވަނަ ދުވަހު ހަމަވުމަގުޅިގެނ  މަގާމުނ  ވަކިވިއެވެ. 24ޖަނަވަރީ  2022ކޮނ ޓ ރެކ ޓ ގެ މުއ ދަތު 

o  ވަނަ ދުވަހު އަލ ފާޟިލާ ހަނާ  31މާރިޗު  2022ކޮމ ޕެނ ސޭޝަނ  އެނަލިސ ޓ  ގެ މަގާމަށ  ސީނިއަރ

 މަނ ސޫރު ޢައ ޔަނ ކުރެވުނެވެ.

o  2022  ުވަނަ ދުވަހު ނޭޝަނަލ  ޕޭ ކޮމިޝަނ ގެ ސެކ ރެޓޭރިއެޓ ގެ ސީނިއަރ  16ނޮވެނ ބަރ

 ވަކިވިއެވެ. އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓިވ  އޮފިސަރގެ މަގާމުނ  އަލ ފާޟިލާ ރިޒ ނާ މުޙައ މަދު

o  ޭޑރ.މުޙައ މަދު ފައިޒަލ  ގެ  ނ ނެވިމަގާމުގައި ހުސެކ ރެޓަރީ ޖެނެރަލ ގެ ގެ ޝަނަލ  ޕޭ ކޮމިޝަނު ނ

އަށ  ހަމަވާތީ، ނޭޝަނަލ  ޕޭ ކޮމިޝަނުގެ ހިނ ގާ ގަވާއިދާ  2022ޑިސެނ ބަރު  18މަގާމުގެ މުއ ދަތު 

 އަހަރު( އިތުރު ކުރެވުނެވެ. 5އެއ ގޮތ ވާގޮތުގެ މަތިނ ، މަގާމުގެ މުއ ދަތު ދެވަނަ ދައުރަކަށ  )

o     ވަނަ ދުވަހު އަލ ފާޟިލާ  19ޑިސެނ ބަރު  2022ސީނިއަރ އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓިވ  އޮފިސަރގެ މަގާމަށ

 ނަތާޝާ އަޙ މަދު ޢައ ޔަނ  ކުރެވުނެވެ.

  

o 2022   120މައ ސަލަ ހުށަހެޅުނެވެ. އޭގެ ތެރެއިނ   123ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށ 

 މައ ސަލަ ވަނީ ނިމިފައެވެ.

o  ިހުށަހެޅުނ   5މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައ ޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުނ  މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށ  އެދ

07.  
 އިދާރީ ހިނ ގުނ  
 ކޮމިޝަނުގެ ބައ ދަލުވުނ ތައ  

 ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައ ޒަފުނ  

 ގެ ތަފާސ ހިސާބު ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށ  ހުށަހެޅުނު މައ ސަލަތަކު 



 ލިބުނެވެ. އަދި އެ ހުށަހެޅުނ ތަކަށ  ގަވާއިދާ އެއ ގޮތ ވާ ގޮތުގެ މަތިނ  ޖަވާބު ދެވުނެވެ.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


