ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުން
ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރުން
ހާސިލްކުރެވުނު ނަތީޖާއާއި ކުރިއަށް
އޮތް  5އަހަރުގެ އަމާޒުތައް
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އއި
މސާރަ ާ
ނށް ދެވޭ ު
ޒފުން ަ
ވއް ަ
މ ަ
ގ ު
ލތު ެ
ދައު ަ
ށއި،
ތރުކުރުމަ ާ
އ ު
ނ ި
ނތެރިކަ ް
އފެއްދު ް
ޔތަކީު ،
ޢިނާ ަ
ނތިތަކުގެ
އއި ،ގި ް
މދުގަ ާ
ގ ެ
ނތަކު ެ
ފަން ު
ތއް
ތފާތު ަ
ވ ަ
އ ާ
ތކުގެ މެދުގަ ި
ތ ަ
ފން ި
އއިަ ،
މެދުގަ ާ
ށ
ޅމަ ް
އ އު ު
ޅމެ ް
ދރިއު ު
ރ ި
ޤދަރުވެ ި
ށއިަ ،
ރމަ ާ
ހަނިކު ު
ށ
ޔތަކަ ް
ޢނާ ަ
ށއި ި
ރއަކަ ާ
ރހުރި މުސާ ަ
ފހިކުރާ ދި ި
މަގު ަ

ނ.
ކރު ް
މގުފަހި ު
ހެދުމަށް ަ
ނބަރު ( 11/2016ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ޤާނޫނު)
ޤާނޫނު ނަ ް
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ފިހުރިސްތު
04

ތަޢާރަފް
ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރު ކުރެވުނު މައިގަނޑު

04

މަސައްކަތްތަކާއި އެ މަސައްކަތްތަކުން
ކަނޑައެޅުނު ނަތީޖާތައް

16

ކުރިއަށް އޮތް  5އަހަރުގެ އަމާޒުތައް

ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަންގެ ރިޕޯޓް 4

 .1ތަޢާރަފް
ނ
ނނު) ގެ  16ވަ ަ
ޔސަތުގެ ޤާ ޫ
އގެ ސި ާ
އލަތުގެ މުސާރަ ި
ނންބަރު ( 11/2016ދަ ު
ޤނޫނު ަ
މި ރިޕޯޓަކީ ާ
އ
ސއްކަތްތަކާއި ެ
ވނު މަ ަ
ނ ކުރެ ު
ނޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނު ް
ނ ޭ
އހަރަކު ް
ކންމެ ަ 5
ގއި ޮ
ގ (ޑ) ަ
މާއްދާ ެ
ޢނާޔަތާ
އއި ި
ރދުވަހަށް މުސާރަ ާ
ހ ު
ޑއެޅުނު ނަތީޖާތަކާއި ،ކުރިއަށް އޮތް  5އަ ަ
މަސައްކަތްތަކުން ކަނ ަ
އ
ރޕޯޓެ ް
މނޭ ި
ޅންތައް ހި ެ
ޑއަޅާ ކަނޑައެ ު
ކންކަމާއި ،ކަނ ަ
ހގަކުރާ ަ
ހޅުންތަކާއި ،ފާ ަ
ނ ހުށަހެޅޭ ހުށަ ެ
ގު ޅޭގޮތު ް
ށ
އންމުކޮ ް
ޕޓް ާ
އ ރި ޯ
ވއިެ ،
ފނު ަ
ށ ޮ
އޔިތުންގެ މަޖިލީހަ ް
ޔއަށާއި ރަ ް
ރއީސުލްޖުމްހޫރިއް ާ
ލއިަ ،
އެކުލަވާ ަ
ކވެ.
ފއިވާ ރިޕޯޓެ ެ
އވާތީ އެކުލަވާލާ ަ
ށ ބަޔާންކޮށްފަ ި
ވނެ ކަމަ ް
ރން ާ
ޝާއިޢުކު ަ

 .2ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރު ކުރެވުނު މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކާއި އެ
މަސައްކަތްތަކުން ކަނޑައެޅުނު ނަތީޖާތައް
ނ
ގ ަ
ވނީ ި
ނލް ޕޭ ކޮމިޝަނުން ަ
ޝ ަ
ބރުގެ ނިޔަލަށް ނޭ ަ
ފށިގެން  2021އޮކްޓޫ ަ
 2016އޮކްޓޫބަރުން ެ
ނ
މކުރެވު ު
ރހަ ަ
އގޮތުން ފު ި
ނތީޖާތަކެއް ހާސިލްކޮށްފައެވެެ .
ހމަކޮށް އޭގެ ދަށުން ަ
މަސައްކަތްތަކެއް ފުރި ަ
އވެ.
ވނީ ެ
ގއި އެ ަ
ތރީ ަ
ސބަބުން ހާސިލްވި ނަތީޖާތައް ި
އ އޭގެ ަ
މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކާ ި

 5ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަންގެ ރިޕޯޓް

 2.1ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުތަކާއި މިންގަނޑުތަކާއި ހަމަތައް ކަނޑައެޅުން
ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުތަކާއި މިންގަނޑުތަކާއި
ހަމަތައް ވަނީ ޑްރާފްޓްކޮށް ނިމިފައެވެ .މި ސިޔާސަތުތަކާއި މިންގަނޑުތަކާއި ހަމަތަކަކީ އެކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމުގެ
މަރުހަލާތަކުގައިވެސް އިސްލާހުތައް ގެންނަންޖެހޭނެ ކަންތައްތަކެއް ކަމުގައިވާތީ ،ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން
ދައުލަތުގެ އައު ޕޭ ފްރޭމްވަރކަށް މުވައްޒަފުން ހިޖުރަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާއިރު ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ
ސިޔާސަތުތަކާއި މިންގަނޑުތަކާއި ހަމަތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތައް ގެނެވިގެންދާނެއެވެ.

" 2.2މޯލްޑިވްސް

ޕަބްލިކް

ސަރވިސް

ސްޓޭންޑަޑް

ކްލެސިފިކޭޝަން

އޮފް

އޮކިއުޕޭޝަންސް" އެކުލަވާލުން
އިންޓަނޭޝަނަލް ލޭބަރ އޮގަނައިޒޭޝަން (އައި.އެލް.އޯ) ގެ މިންގަނޑުތައް އަސާސެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި ،ރާއްޖޭގެ ދައުލަތުގެ
ނިޒާމު ރޭވިފައިވާ ގޮތަށް ބައްޓަންކޮށްގެން "މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ސަރވިސް ސްޓޭންޑަޑް ކްލެސިފިކޭޝަން އޮފް
އޮކިއުޕޭޝަންސް" ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ .މިއީ ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ޕްރޮފެޝަންތަކާއި ޖޮބް ގްރޫޕްތައް ހިމަނައިގެން
އެކުލަވާލާފައިވާ މެނުއަލްއެކެވެ .މި މެނުއަލްގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސް މަގާމުން ފެށިގެން ހުރިހާ މަގާމުތަކުގެ
މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް އެއް ފްރޭމްވަރކްއެއްގެ ދަށުން ،ވަކި ހަމަތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ކަނޑައެޅުމަށް
މަގުފަހިކުރެވިގެންދިޔައެވެ.

" 2.3މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ސަރވިސް ޖޮބް ފެމެލީ މޮޑެލް" އެކުލަވާލުން
ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ މެންޑޭޓްގައިވާ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،އެއްގޮތް ޙާލަތުގައި އެއްގޮތް އުޞޫލުން މަސައްކަތްކުރާ
މީހުންނަށް އެއްގޮތް މުސާރައަކާއި އެއްގޮތް ޢިނާޔަތެއް ކަނޑައެޅުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ،ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގައި
ހިމެނޭ ފަންނުތައް  9ޖޮބް ފެމެލީއަކަށް ގްރޫޕްކޮށް "މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ސަރވިސް ޖޮބް ފެމެލީ މޮޑެލް" ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ.
އެގޮތުން ފަންނުތައް ގްރޫޕްކޮށްފައިވާ ފެމެލީތަކަކީ ބިޒްނަސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސަރވިސް؛ އެޑިޔުކޭޝަނަލް
ސަރވިސް؛ އެލިމެންޓްރީ ،ސެކްރެޓޭރިއަލް އެންޑް ސްކިލްޑް ސަރވިސް؛ ހެލްތް ސަރވިސް؛ އިންފޮމޭޝަން އެންޑް
ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޓެކްނޯލޮޖީ ސަރވިސް؛ ލީގަލް ،ކަލްޗަރަލް އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސް؛ ޕްރޮޓެކްޓިވް ސަރވިސް؛
ސައިންސް އެންޑް ބިލްޓް އެންވަޔަރަންމަންޓް ސަރވިސް؛ އަދި އާމްޑް ފޯސް އެންޑް ޕޮލިސް ސަރވިސް އެވެ .މިއިން ކޮންމެ
ފެމެލީއަކީ އެއްގޮތް ސިފަތަކެއް އެކުލެވޭ ފަންނުތަކެއް ހިމެނޭ ފެމެލީތަކެއް ކަމުގައިވާތީ ،އެއިން ކޮންމެ ފެމެލީއެއްގައި ހިމެނޭ
މަގާމުތަކުގެ ބުރަންދަން ކަނޑައެޅުމަށް އެ ފެމެލީއަކަށް ހާއްސަ ވެއިޓޭޖްތަކެއް ގެންގުޅެފައިވާނެއެވެ.

ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަންގެ ރިޕޯޓް 6

 2.4ފަންނުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ ސަރވޭ
އެއްހަމަ ޕޭ ފްރޭމްވަރކް އެކުލަވާލުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ޖޮބް އެނަލިސިސްގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ
އިދާރާތަކުގައި ހިމެނޭ ފަންނުތަކާބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު އޮންލައިން ސަރވޭގައި ބައިވެރިވުމަށް
ދައުލަތުގެ ވަކިވަކި  21,260މުވައްޒަފުންނަށް ދައުވަތު ދެވުނެވެ .މި ސަރވޭގެ ޒަރީއާއިން ދައުލަތުގެ އެކި އިދާރާތަކުގައި
މަސައްކަތްކުރާ އެކި ފަންނުތަކާއި އެކި ގިންތިތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި މަގާމާގުޅިފައިވާ ގިނަ
މަޢުލޫމާތުތަކެއްގެ އެއްކުރެވުނެވެ.

 2.5ފަންނުތަކުގެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްތައް އެކުލަވާލުން
ކޮންމެ ފަންނަކަށްވެސް މުސާރަ ކަނޑައަޅާއިރު އެ ފަންނަކަށް އެކަށީގެންވާ ގިންތިތަކާއި ފަންތިތައް ކަނޑައަޅައި ،އެ
ގިންތިތަކަށާއި ފަންތިތަކަށް އެކަށޭނަ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅުމަށާއި ،މިގޮތުން ކަނޑައަޅާ މުސާރައަކީ ދައުލަތުގެ
ހުރިހާ އިދާރާތަކެއްގެ މެދުގައި އެއްހަމަ މިންގަނޑެއްގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކެއްގެ ގޮތުގައި
ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ޖުމްލަ  200އަށްވުރެ ގިނަ ޖޮބް މެޓްރިކްސް ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ .މިއިން ކޮންމެ ޖޮބް
މެޓްރިކްސްއެއްގައި ހިމެނޭނެ މަގާމުތަކަށް މީހުން ޢައްޔަންކުރުމުގެ ގޮތުން ކަނޑައެޅޭނެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ،މަސައްކަތުގެ
ތަޖުރިބާއާއި ،މަގާމަށް ޢައްޔަންކުރާއިރު ބޭނުންވާ ލައިސަންސްތަކާއި ފުރިހަމަކުރުން ލާޒިމު ތަމްރީނުތަކާއި ،މަގާމުގެ
މަސައްކަތްތަކާގުޅޭ ތަޢުލީމީ ދާއިރާތަކާއި ،މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ގުނުމުގައި ބަލާނެ ދާއިރާތަކާއި ،މަގާމުގެ މައިގަނޑު
މަސައްކަތްތައްފަދަ ތަފާތު ބައިތައް ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
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 2.6ފަންނުތަކުގެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްތަކުގެ ޑްރާފްޓްތަކަށް ޚިޔާލު ހޯދުން
ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ޤާނޫނުގެ  18ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޖޮބް މެޓްރިކްސްތަކަށް ހިޔާލު ހޯދުމުގެ
މަސައްކަތް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ .އެގޮތުން ދައުލަތުގެ އެކި އިދާރާތަކާއި ،ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް
ނޫންތަންތަނުގައި

މަސައްކަތްކުރާ

އެކިއެކި

ފަންނުތަކުގެ

ފުންނާބު

އުސް

ފަންނުވެރިންނާއި،

ބައެއް

ފަންނުތައް

ތަމްސީލްކުރުމަށްޓަކައި އުފައްދާފައިވާ ޖަމިއްޔާތައްފަދަ ތަފާތު ފަރާތްތަކަށް ޖޮބް މެޓްރިކްސްތަކުގެ ޑްރާފްޓްތައް ހިއްސާކޮށް
ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުނެވެ .މީގެ ސަބަބުން ފަންނުވެރިންގެ ހިޔާލުތައް ޖޮބް މެޓްރިކްސްތަކަށް ގެނެވި ،އެ ފަންނެއްގައި
ހިމެނޭ ހާއްސަ ސިފަތައް އެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްއަކަށް ގެނައުމަށް މަގުފަހިވެގެން ދިޔައެވެ.

 2.7ޖޮބް އިވެލުއޭޝަން ގައިޑްލައިންސް އެކުލަވާލުން
ކޮންމެ

މަގާމެއްގައި

އަދާކުރަންޖެހޭ

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ

ބުރަދަން

ކަނޑައެޅުމުގެ

ގޮތުން

ޖޮބް

އިވެލުއޭޝަން

ގައިޑްލައިންސްއެއް ވާނީ އެކުލަވާލާފައެވެ .މި ގައިޑްލައިންސްގެ ބޭނުންކޮށްގެން ކޮންމެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްއެއްގެ ކޮންމެ
ގިންތިއެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ  4ކޮމްޕެންސަބަލް ފެކްޓަރ ބޭނުންކޮށްގެން
އެއިން ކޮންމެ ކޮމްޕެންސަބަލް ފެކްޓަރއެއްގެ ބުރަދަން މިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ .އެގޮތުން ކޮންމެ ޖޮބް
މެޓްރިކްސްއެއްގެ ކޮންމެ ގިންތިއެއްގެ މަގާމެއްގެ ހުނަރާއި ގާބިލިއްޔަތު ،މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާތައް ،ޖިސްމާނީ
ގޮތުން އުފުލަންޖެހޭ ބުރަ ،އަދި މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގެ ސިފަތައް ވާނީ މިން ކުރެވިފައިއެވެ.

 2.8ދައުލަތުގެ މަގާމުތަކުގެ ރޭންކިން ސިސްޓަމް އެކުލަވާލުން
މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް އެއްހަމަ ކުރުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދު ހާސިލްކުރުމުގެ ގޮތުން ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މަގާމުތަކެއް
ހިމެނޭގޮތަށް ރޭންކިން ސިސްޓަމެއް ވާނީ އެކުލަވާލާފައެވެ .މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ
ފަންނުތަކުގެ މުސާރަ ކަނޑައަޅާއިރު އެ ފަންނަކަށް އެކަށީގެންވާ ގިންތިތަކާއި ފަންތިތައް ކަނޑައަޅައި ،އެ ގިންތިތަކަށާއި
ފަންތިތަކަށް އެކަށޭނަ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅަންވާނެކަމަށްވާތީ ،ދައުލަތުގެ ހުރިހާ އިދާރާތަކެއްގެ ހުރިހާ
މަގާމުތަކެއް މި ރޭންކިންގ ސިސްޓަމްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެއެވެ.

ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަންގެ ރިޕޯޓް 8

 2.9ކޮންމެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްއަކަށް ޕޭ ސްޓްރަކްޗަރ އެއް އެކުލަވާލުން
ދައުލަތުގެ ހުރިހާ އިދާރާތަކެއްގެ މެދުގައި އެއްހަމަ މިންގަ ނޑެއްގެ ދަށުން މުސާރައާއި އެލަވަންސް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި
ކޮންމެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްއަކަށް އެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ ޕޭ ސްޓްރަކްޗަރ ވާނީ އެކުލަވާލާފައެވެ.

2.10

ޤާނޫނުގައިވާ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލްކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވުނު މުހިއްމު

ބައެއް އެހެން ދިރާސާތައް
ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލްކުރުމުގެ ގޮތުން މުހިއްމު ބައެއް އެހެން ދިރާސާތައްވެސް ކުރެވުނެވެ .އެ
ދިރާސާތަކަކީ ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރި އަދި ސިޔާސަތުތަކުގައި
ހިމެނޭ މައިގަނޑު ކަންތައްތަކަށް ބޭނުންތެރި މަޢުލޫމާތުތަކެއް ލިބިގެންދިޔަ ދިރާސާތަކެކެވެ .އެގޮތުން ކުރެވުނު ބައެއް
ދިރާސާތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ އައު ފްރޭމްވަރކް އެކުލަވާލާއިރު އަސާސީ މުސާރައިގެ އިތުރުން މަގާމަށް ކަނޑައަޅާ
އށް މަގާމުގެ
ޝއޯ ަ
އެލަވަންސް ދިނުމުގައި އަސާސީ މުސާރައާއި އެލަވަންސްގެ މެދުގައި ގެންގުޅޭނެ ރޭޝިއޯ އާއި އެ ރޭ ި
ގިންތީގެ ގޮތުން ގެންނަންޖެހޭނެ ބަދަލުތަކާއި ،އެ ރޭޝިއޯތަކުގެ ސަބަބުން ޕެންޝަން އަދި އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއަށް ކުރާނެ
އަސަރުތަކާގުޅޭ ތަފްސީލީ ދިރާސާ.

ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ އައު ފްރޭމްވަރކްގައި މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ބައްޓަންކުރާނެ މެތޮޑޮލޮޖީގެ ދިރާސާ.
އޭގެތެރޭގައި މިހާތަނަށް ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑުތައް ހުރިގޮތުގެ ޑިސްކްރިޕްޓިވް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އާއި ރިގްރެޝަން
އެނަލިސިސް (މުޅި މުސާރައިގެ އޮނިގަ ނޑަށާއި ،ތަފާތު ޕޭރޯލް ތައް ވަކިވާނޭ ފަދައިން) ހިމެނެއެވެ.

ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ އައު ފްރޭމްވަރކްގައި މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ 'ސެލެރީ
އީކުއޭޝަން' އެއް ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދިރާސާތަކާއި މިންގަނޑުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ދިރާސާ .މި ސެލެރީ
އީކުއޭޝަން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އާންމުކޮށް މުސާރައިގެ ބުރަދަން ވަޒަންކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ  4ކޮމްޕެންސެބަލް ފެކްޓަރ ގެ
އިވެލުއޭޝަން ޕޮއިންޓްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ރިގްރެޝަން އެނެލިސިސް ހެދުމުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ މެތަޑް އަކުންނެވެ.
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ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ އައު ފްރޭމްވަރކްގެ މަސައްކަތްތައް އެކުގައި ނިމޭއިރު އެ ފްރޭމްވަރކްގައި ހިމެނޭނެ ޖޮބް
ބ
މެޓްރިކްސްތަކަށް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅިގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްރޮޓޮޓައިޕްގެ ދިރާސާ .މި ޕްރޮޓޮޓައިޕްގައި އެއް ޖޮ ް
މެޓްރިކްސް އެއްގައި ހިމެނޭ ތަފާތު ރޭންކުގެ މަގާމުތަކަށް މުސާރަ ބަދަލުވެގެންދާނެގޮތާއި ،އެއް މަގާމެއްގައި ހޮރިޒޯންޓަލް
ޕްރޮގްރެޝަންގެ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ލިބޭނެ މިންގަނޑު ހިމެނިފައިވެއެވެ .އަދި އަސާސީ މުސާރަ ރިގްރެޝަން
އެނެލިސިސް އިން ޕްރޮޓޮޓައިޕް މުސާރަ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނުމުން އެހެން ހުރިހާ ވޭރިއަބްލްސް ހިސާބު ކުރެވޭނެގޮތަށް
އީކުއޭޝަންތައް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
ރ
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އެކި ދާއިރާތަކާއި އެކި އިދާރާތަކާއި އެ އިދާރާތަކުގެ އެކި ފަންތިތަކުގެ މަގާމުތަކަށް ކު ާ
ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލީ ދިރާސާ.

 2.11ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ހުރިހާ އެލަވަންސްތައް
ރުތަންކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މިހާރު ދެމުންދާ  60އަށްވުރެ ގިނަ އެލަވަންސްތަކާއި އެ އެލަވަންސްތައް ދެމުންދާ
ގެމައިކުދާރާ
ދައު
އެލައްތުހަ
ގޮތްގޮތާއި އެ އެލަވަންސްތަކުގެ މިންވަރުތަކުގެ ތަފްސީލީ ދިރާސާތަކެއް ކުރެވުނެވެ .އެގޮތުން ކުރެވުނު ދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި

އެއްހަމަ ޕޭ ފްރޭމްވަރކްގައި އެލަވަންސްތަކަށް އަންނާނެ ބަދަލުތަކާއި އެލަވަންސްތައް ބައްޓަންވެގެންދާނެ ގޮތްތައް ވާނީ
ކަނޑައަޅާފައެވެ .އަދި ދައުލަތުގެ އައު ޕޭ ފްރޭމްވަރކްގައި ހިމެނޭނެ އެލަވަންސްތަކުގެ މިންގަނޑުތަކާއި ހަމަތައް ވާނީ
އެކުލަވާލާފައެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުދޫދުތަކުގެ ތެރެއިން ދައުލަތުގެ އެކި މުވައްޒަފުންނަށް އެލަވަންސް
ދިނުމަށްޓަކައި ތަފާތުކުރެވޭނެ ހަމަތަކާއި މިންގަނޑުވެސް ވާނީ އެކުލަވާލާފައެވެ.

 2.12އެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭންވާނެ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ މަގާމުތަކުގެ
އުޖޫރައާގުޅޭ ދިރާސާއެއް ހެދުން
މުސާރައިގެ ގޮތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭންވާނެ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ މަގާމުތަކުގެ އުޖޫރައާގުޅޭ ދިރާސާއެއް
ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ .އެގޮތުން މިނިމަމް ވޭޖް ބޯޑުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކާގުޅިގެން ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި
ޢިނާޔަތްތަކަށް ގެންނަންޖެހޭނެ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އިތުރަށް ހިނގާނެ ޚަރަދުގެ އަންދާޒާ ދިރާސާކޮށް،
އެބޯޑުން ފޮނުވާފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައި ހުރި ބައެއް ކަންތައްތަަކާގުޅޭ ގޮތުން ފަންނީ ލަފާގެގޮތުގައި ބައެއް ކަންތައްތައް
ފާހަގަކޮށް އެކަންތައްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ހުށަހެޅުނެވެ .އަދި އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ތަޢާރަފް ކުރާހިނދުގައި،
ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު މިހާރު ހުރިގޮތުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ދައުލަތަށް މާލީގޮތުން އެންމެ ބުރަ ކުޑަވާނޭހެން
މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލު ގެނެވިދާނެ ގޮތްތަކާބެހޭ ހުށަހެޅުންތަކެއްވެސް އެކުލަވާލައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާ
ހިއްސާކުރެވުނެވެ .މި ދިރާސާގެ ސަބަބުން އެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭންވާނެ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމުގައި ދައުލަތުން އިތުރަށް ހިނގާނެ
ޚަރަދުތައް ދެމެހެއްޓެނިވި މިންގަނޑެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް މަގުފަހިވެގެން ދިޔައެވެ.
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2.13

ދައުލަތުގެ

މުވައްޒަފުންގެ

އިތުރުގަޑީގެ

ޚަރަދުތައް

ދެމެހެއްޓެނިވި

މިންގަނޑެއްގައި ގެންގުޅުމާބެހޭ ދިރާސާއެއް ހެދުން
ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުގަޑީގެ ޚަރަދުތައް ދެމެހެއްޓެނިވި މިންގަނޑެއްގައި ގެންގުޅުމާބެހޭ ދިރާސާއެއް ކުރިއަށް
ގެންދެވުނެވެ .މި ދިރާސާއަކީ ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ އައު ޕޭ ފްރޭމްވަރކްގައި ގިނަ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ މުސާރަ ބޮޑު
ވެގެންދާނެތީވެ ،އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދިނުމުގެ ކަންތައްތައް މިހާރުވެސް އޮތްގޮތަށް ބާއްވާކަމުގައިވާނަމަ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން
އ
އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ވަރަށް ބޮޑުތަން އިތުރުވެގެންދާނެތީވެއާއި ،ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ އަ ު
ފްރޭމްވަރކަށް ހިޖުރުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އިތުރަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު އަންދާޒާ ކުރަންޖެހޭތީވެ ،އެ ހިސާބު ކުރުމުގައި
އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދިނުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އޮންނާނެގޮތް ސާފުވެފައި އޮންނަންޖެހޭތީވެ ،ދައުލަތުގެ
މުސާރައިގެ އައު ފްރޭމްވަރކްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި މިންގަނޑުތަކެއްގައި އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެ ޚަރަދުތައް ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި
ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ދިރާސާއެކެވެ.

 2.14ދައުލަތުގެ ވަޒީފާއަކުން ނުވަތަ މެންބަރުކަމުން ވަކިވުމުން ދެމުންދާ ރިޓަޔަރމަންޓް
ޢިނާޔަތްތައް އެއްހަމަކުރުމާބެހޭ ދިރާސާއެއް ހަދައި ،އެ ދިރާސާގެ އަލީގައި ސަރުކާރަށް
ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުށަހެޅުން
ދައުލަތުގެ ވަޒީފާއިން ނުވަތަ މެންބަރުކަމުން ވަކިވުމުން ދައުލަތުގެ އެކި އިދާރާތަކުގައި މިހާރު ދެމުންދާ ރިޓަޔަރމަންޓް
ޢިނާޔަތްތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ،އެފަދަ ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމުގައި ދައުލަތުގެ އެއް އިދާރާއަކާ އަނެއް އިދާރާއަކާދެމެދު ހުރި
ފަރަގުތައް ފާހަގަކޮށް ،އެފަދަ ފަރަގުތައް ނައްތާލައި އެއްހަމަ މިންގަނޑެއްގެ ދަށުން ރިޓަޔަރމަންޓް ޢިނާޔަތް ދިނުމާގުޅޭ ގޮތުން
ދިރާސާއެއް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ .ރިޓަޔަރމަންޓް ޢިނާޔަތާގުޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ މުޅި ދައުލަތުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމާގުޅިފައިވާ
ކަމެއް ކަމުގައިވާތީ ،ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުން ކުރި މަސައްކަތްތަކުގެ އަލީގައި ދައުލަތުގެ ގުޅުންހުރި ނިޒާމުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ
ބަދަލުތަކާގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހެޅުންތަކެއް އެކުލަވާލައި ސަރުކާރަށް ވާނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.
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 2.15ދައުލަތުގެ ކޮމިޝަންތަކާއި ،ބޯޑުތަކާއި ،ކޮމިޓީ އަދި ކައުންސިލް/މަޖިލިސްތަކުގެ
މެންބަރުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް އެއްހަމަކުރުމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން ފްރޭމްވަރކް
އެކުލަވާލުން
ދައުލަތުގެ ކޮމިޝަންތަކާއި ،ބޯޑުތަކާއި ،ކޮމިޓީ އަދި ކައުންސިލް/މަޖިލިސްތަކުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް
އެއްހަމަ މިންގަނޑުތަކެއްގެ ދަށުން ކަނޑައެޅުމުގެ ގޮތުން ކްލެސިފިކޭޝަން ފްރޭމްވަރކެއް ވަނީ އެކުލަވާލެވިފައެވެ .މި
ފްރޭމްވަރކްގެ ސަބަބުން އެފަދަ ތަންތަނުގެ މެންބަރުންނަށް ކަނޑައަޅާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް އެއްހަމަ މިންގަނޑުތަކެއްގެ
ދަށުން ކަނޑައެޅުމަށްވަނީ މަގުފަހިވެފައެވެ.

 2.16ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ ހިންގުމުގެ އިސް މަގާމުތަކުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ
ފްރޭމްވަރކް އެކުލަވާލުން
މި ފްރޭމްވަރކް އަކީ ދައުލަތުގެ ވަކި އިދާރާއެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަންތަނުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ހިންގުމުގެ
ޒިންމާ ހަވާލު ކޮށްފައިވާ އެންމެ އިސް މަގާމާއި (މިސާލު :ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ،ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ،ޗީފް
އެގްޒެކެޓިވް) އެ މަގާމުގެ ނައިބުގެ މަގާމުގެ ޒިންމާ އާއި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެ މަގާމުތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް،
އެއިން ކޮންމެ މަގާމެއްގެ ލެވެލް ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައި ،އެ ލެވެލްއަކަށް މުސާރައާއި އެލަވަންސް
ކަނޑައެޅުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވާލާފައިވާ ފްރޭމްވަރކް އެކެވެ .މި ފްރޭމްވަރކްގެ ސަބަބުން އެއްހަމަ މިންގަނޑަކުން އެފަދަ
މަގާމުތަކުގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސް ކަނޑައެޅުމަށް މަގުފަހިވެގެން ދާނެއެވެ.
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ދައުލަތުން ނަގާ ލޯނު އަދި ދައުލަތަށް ލިބޭ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ހިންގާ

މަޝްރޫޢުތަކުން ޚަރަދުކުރާ މަގާމުތަކާއި އެ މަގާމުތަކަށް ހޯދާ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭނެ
މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް އެއްހަމަކުރުން
ދައުލަތުން ނަގާ ލޯނު އަދި ދައުލަތަށް ލިބޭ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކުން ޚަރަދުކުރާ މަގާމުތަކާއި އެ
މަގާމުތަކަށް ހޯދާ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭނެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް އެއްހަމަކުރުމުގެ ގޮތުން އުޞޫލެއް ވާނީ އެކުލަވާލައި
އާންމުކުރެވިފައެވެ.

މި

އުޞޫލުގެ

ދަށުން

ޕާޓް-ޓައިމް

މުވައްޒަފުންނަށާއި

މަސައްކަތް

ފުރިހަމަކުރާ

މިންވަރަށް

(ޑެލިވަރަބަލްސްއަށް) ބިނާކޮށް ޢިނާޔަތް ދިނުމާބެހޭ މިންގަނޑެއްވެސް އެކުލަވާލުމަށްފަހު ވާނީ އާންމުކުރެވިފައެވެ .މީގެ
ސަބަބުން ދައުލަތުގެ އެކި އިދާރާތަކުން ކުރިއަށްގެންދާ ތަފާތު މަޝްރޫޢުތަކުގައި އެއްހަމަ މިންގަނޑެއްގެ ދަށުން މުސާރައާއި
ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅުމަށް ވަނީ މަގުފަހިވެގެން ގޮސްފައެވެ.

 2.18މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް
ލަފާއެރުވުން
ޤާނޫނުތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ
މަރުހަލާތަކުގައި ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުގެ ލަފަޔަކަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި ކަންތައްތަކުގައި އެކަމަކާގުޅޭގޮތުން ލަފާ އެރުވުނެވެ.
އެގޮތުން މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ،އަދި އެ އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުގެ
މެންބަރުންގެ އެލަވަންސްތައް ކަނޑައެޅުން ހިމެނެއެވެ.

 2.19ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް
ގެނައުމާގުޅޭ ގޮތުން ލަފާދިނުން
 2018ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނައުމާގުޅޭ ގޮތުން ޤާނޫނުގެ
 15ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުގެ ލަފަޔަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގެންނެވުމާގުޅިގެން ،ކޮމިޝަނުން ކުރި
ދިރާސާގެ އަލީގައާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ދެއްވާފައިވާ އިރުޝާދާއެއްގޮތަށް ،ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް
ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސާއި ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް ތަޢާރުފު ކުރުމަށް ވާނީ ލަފާ އެރުވިފައެވެ .މިގޮތުން ތަޢާރުފު ކުރެވުނު
މި ދެ އެލަވަންސްގެ ސަބަބުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބޭ ޢިނާޔަތްތަކަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް
ގެނެވުނެވެ.
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 2.20މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް
ލަފާއެރުވުން
ޤާނޫނުތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ
މަރުހަލާތަކުގައި ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުގެ ލަފަޔަކަށް އެ މަޖިލީހުން އެދިވަޑައިގެންނެވި ކަންތައްތަކުގައި އެކަމަކާގުޅޭގޮތުން
ލަފާ އެރުވުނެވެ .އެގޮތުން މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑު މެންބަރުންގެ އެލަވަންސް ކަނޑައެޅުން،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބީ
މަޤާމުތަކުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅުން ،ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް
ކަނޑައެޅުން ،އަދި އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅުން ހިމެނެއެވެ.

 2.21މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް
ލަފާއެރުވުން
ޤާނޫނުތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ
މަރުހަލާތަކުގައި ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުގެ ލަފަޔަކަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި ކަންތައްތަކުގައި އެކަމަކާގުޅޭގޮތުން ލަފާ އެރުވުނެވެ.
އެގޮތުން ދައުލަތުގެ އެކި އިދާރާތަކުގެ ބޯޑުތަކާއި ކޮމިޓީ އަދި ކައުންސިލް/މަޖިލިސްތަކަށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ޢިނާޔަތްތައް
ހިމެނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމުގެ
ގޮތުން ގެންނަން ފެންނަ ބަދަލުތަކާގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،
ގެންނަން ފެންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ ގޮތުން ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުން އެ މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާއެރުވުނެވެ .އޭގެ ތެރޭގައި
އަސާސީ މުސާރައިގެ އެކި ގިންތީގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަސާސީ މުސާރައިން އުނިކުރާނެ މިންވަރާއި ،ޖުމްލަ އާމްދަނީއަށް
ރިޢާޔަތްކޮށް އެކި ގިންތިއަށް ފެތޭ މުވައްޒަފުންނަށް އެންމެ ގިނަވެގެން ލިބޭނެ އާމްދަނީގެ މިންވަރާއި ،މުސަރައާއި
ޢިނާޔަތްތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމުން އިސްތިސްނާވާނެ ފަރާތްތަކާއި ،ޖުމްލަ އާމްދަނީ ހިސާބުކުރުމުގައި "ޓޮޕް އަޕް" ލިބޭ
މުވައްޒަފުންނާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ލަފާވެސް ހިމެނެއެވެ.
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 2.22ބައެއް ބިލްތައް ޑްރާފްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ހިއްސާވުން
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2016/11ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް ބައެއް އިސްލާހުތައް ގެނައުމުގެ ގޮތުން ބިލެއް
ޑްރާފްޓްކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް ފޮނުވުނެވެ .އޭގެ އިތުރުން ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ނުވަތަ މެންބަރުކަމުން
ވަކިވެގެންދާއިރު ޢިނާޔަތް ދެވޭނެ ސިޔާސަތުތަކާއި މިންގަނޑުތަކާއި ހަމަތައް ކަނޑައަޅައި އާންމުކުރުމަށްޓަކައި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 8/2009ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް ބައެއް އިސްލާހު ގެންނަންޖެހޭތީވެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ
ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތައް ފާހަގަކޮށް ،އެ އިސްލާހުތައް ހިމެނޭގޮތަށް ބިލެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީ
އޮފް ފިނޭންސް އާއެކުގައި ކުރެވުނެވެ.

 2.23ދައުލަތުގެ ބައެއް މަގާމުތަކުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅުން
ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ހަމަތަކާއި މިންގަނޑުތައް އަސާސެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި ،ދައުލަތުގެ ބައެއް
އދާރާތަކަށް ވާނީ އަންގާފައެވެ .އެގޮތުން
އިދާރާތަކުގެ އިސް ބައެއް މަގާމުތަކުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅައި ،އެ ި
ބައެއް ވުޒާރާތަކުގެ މާލީ ކަންތައްތަކަށް ޒިންމާވާނެ އެންމެ އިސް މަގާމެއްގެ ގޮތުގައި އުފައްދާފައިވާ "ޗީފް އެކައުންޓްސް
އެގްޒެކެޓިވް" ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ "ޗީފް ޕަބްލިކް އެކައުންޓަންޓް" ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ
އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ކައުންސިލްތަކުގެ "ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް" ގެ މަގާމުތައް ،ނޭޝަނަލް
ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ "ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް" އާއި "ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް" ،މުސާރައާއި އުޖޫރައާގުޅޭ ގޮތުން
ލަފާދޭ ބޯޑުގެ ޗެއަރޕަރސަން ،އަދި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ މަގާމުތައް ހިމެނެއެވެ.

 2.24އަލަށް އުފެއްދި ބައެއް އިދާރާތަކުގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑުތައް އެކުލަވާލުމުގައި
ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން
އަލަށް އުފެއްދި ބައެއް އިދާރާތަކުގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑުތައް އެކުލަވާލުމުގައި އެ އިދާރާތަކަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް
ދެވުނެވެ .އެގޮތުން ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަން އޮފީހާއި އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ
މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑުތައް އެކުލަވާލުމުގައި ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.
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 2.25ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ލޯކަލް މުވައްޒަފުންގެ
މުސާރައާއި އެލަވަންސްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ މިންގަނޑުތަކާބެހޭ އުސޫލެއް އެކުލަވާލުން
ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ލޯކަލް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި
އ
އެލަވަންސްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ހުރިހާ މިޝަންތަކެއްގެ މެދުގައިވެސް އެއްހަމަ މިންގަނޑެއް ގެންގުޅުމުގެ ގޮތުން އުސޫލެ ް
އެކުލަވާލެވުނެވެ.

 2.26ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދަސްވާރުންނަށް އެއް މިންގަނޑެއްގެ
ދަށުން އެލަވަންސް ދިނުމާބެހޭ ގޮތުން އުސޫލެއް އެކުލަވާލުން
ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދަސްވާރުންނަށް އެއް މިންގަނޑެއްގެ ދަށުން އެލަވަންސް ދިނުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ
ގޮތުން އުސޫލެއް ވާނީ އެކުލަވާލާފައެވެ .ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން އެކި
އިދާރާތަކުން ދަސްވާރުންނަށް އެލަވަންސް ދިނުމުގައި ހުރި ފަރަގުތައް ނައްތާލެވި ،އެއްހަމަ މިންގަނޑެއްގެ ދަށުން މި
އެލަވަންސް ދެވޭނެއެވެ.

 2.27ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު އެކުލަވާލުން
ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 82-R/2017ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު) ދިވެހި ސަރުކާރުން ގެޒެޓްކޮށްފައިވަނީ
 2017އޮކްޓޫބަރު  11ވަނަ ދުވަހުއެވެ .މި ގަވާއިދަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 11/2016ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ
ޤާނޫނު) ގެ  22ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އިން ލާޒިމުކުރާ ގޮތުގެ މަތިން އެކުލަވާލެވުނު ގަވާއިދެކެވެ .މި ގަވާއިދުގެ ސަބަބުން
ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ މަސައްކަތްތައް ސްޓޭންޑަޑައިޒްކުރެވި އިދާރީ ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރެވިގެންދިޔައެވެ.

 2.28ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތަކާއި މަޢުލޫމާތުތައް ހާމަކުރުމާބެހޭ
އުޞޫލު އެކުލަވާލުން
ކޮމިޝަނާ ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށްޓަކައި ހޯދޭ މަޢުލޫމާތުތަކާއި ،ކުރެވޭ ދިރާސާތަކާއި،
ސަރވޭތަކާއި އަދި މި ނޫންވެސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ހާމަކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތަކާއި ،މަޢުލޫމާތުތައް ދައުލަތުގެ ކަމާގުޅުން
އންމުންނާ ހިއްސާ ކުރާނެ ހަމަތަކާއި ،މިންގަނޑުތަކުގެ ތަފްޞީލު ބަޔާންކޮށް އުޞޫލެއްވާނީ
ހުރި މުއައްސަސާތަކާއި ާ
އެކުލަވާލާފައެވެ .މި އުޞޫލުގެ ސަބަބުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި އާންމުކުރުމުގައި އެއްހަމައެއް ގެންގުޅުމަށް މަގުފަހިވެގެން
ދިޔައެވެ.
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 .3ކުރިއަށް އޮތް  5އަހަރުގެ އަމާޒުތައް
ވ
ފއި ާ
ޑއަޅާ ަ
ރއަށް އޮތް  5އަހަރަށް ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުން ކަނ ަ
ފށިގެން ކު ި
 2021ނޮވެންބަރުން ެ
ވ.
ނއެ ެ
އވަ ީ
އ ެ
ރގަ ި
ކރާ ކަންތައްތައް ތި ީ
ފހަގަ ު
ތން ާ
އަމާޒުތަކާއި އެ އަމާޒުތަކާގުޅޭ ގޮ ު

 3.1ދައުލަތުގެ އައު ޕޭ ފްރޭމްވަރކަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން
 2024ގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުގެ ހުރިހާ އިދާރާތަކެއް ދައުލަތުގެ އައު ޕޭ ފްރޭމްވަރކްއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަކީ މައިގަނޑު
އަމާޒެކެވެ .އައު ޕޭ ފްރޭމްވަރކްއަކީ އޭގެ ސަބަބުން މާލީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމެއްކަމުގައިވާތީ2022 ،
ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  3އަހަރަށް ބަހާލައިގެން އައު ޕޭ ފްރޭމްވަރކަށް ހިޖުރަކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށެވެ .އައު ޕޭ ފްރޭމްވަރކަށް ހިޖުރަކުރުމުގައި އިސްކަންދޭނެ ދާއިރާތަކާއި ފަންނުތައް ކަނޑައަޅާނީ ސަރުކާރުގެ
ސިޔާސަތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ސަރުކާރުން އިސްކަންދޭ ތަރުތީބަކުންނެވެ .މި ޕޭ ފްރޭމްވަރކަށް ހިޖުރަކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް
ކުރިއަށްގެންދިއުމުގައި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުން ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ.

 3.2އެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭންވާނެ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމާގުޅިގެން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ
މުސާރައާއި އެލަވަންސްތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުން
މުސާރައިގެ ގޮތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭންވާނެ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމުން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސްތަކަށް
ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާނެއެވެ .އަދި އެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭންވާނެ
އުޖޫރައަށް ބަދަލު ގެންނަ ހާލަތްތަކުގައި އެފަދަ ބަދަލުތަކާގުޅިގެން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސްތަކަށް
ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައްވެސް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެއެވެ .އެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭންވާނެ އުޖޫރައަށް ގެންނަ
ބަދަލުތަކަކީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް އޭގެ ސަބަބުން އިތުރު މާލީ ބުރަކަމެއް އައުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެކަމެއް ކަމުގައިވާތީ،
މުސްތަޤްބަލްގައިވެސް އެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭންވާނެ އުޖޫރައަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ ފަންނީ ދިރާސާތަކުގައި
ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުން ޝާމިލުވުމަކީ މުހިއްމުކަމެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.
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 3.3ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އިތުރުގަޑީގެ ޚަރަދުތައް ދެމެހެއްޓެނިވި މިންގަނޑެއްގައި
ދެމެހެއްޓުމަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހީ ބަދަލުތައް ގެނައުން
ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި މިހާރު ކުރާ ޚަރަދުތައް ހުރީ ދެމެހެއްޓެނިވި މިންގަނޑެއްގައެއް ނޫނެވެ.
އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއަކީ ރަސްމީ ގަޑީގައި މަސައްކަތްކޮށް ނުނިމުމުން މަސައްކަތެއް ކޮންމެހެން ނިންމަންޖެހޭތީވެ ރަސްމީ ގަޑީގެ
އިތުރުން މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތަށް ދެވޭ ފައިސާއެއް ކަމުގައިވީނަމަވެސް ،މިއާ ތަފާތުކޮށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއަކީ މަހު
މުސާރާއާއެކު ގަވާއިދުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރެވޭފަދަ ނުރަނގަޅު ސަޤާފަތެއް ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގައި ވަނީ
ވަރަށް ބޮޑަށް އަށަގެންފައެވެ .އަދި އާންމުގޮތެއްގައި އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ނަގަމުންދަނީ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ރަނގަޅުގޮތުގައި
އިންތިޒާމުކުރެވިފައި ނުހުންނާތީއާއި ،ރަސްމީގަޑީގައި އަމިއްލަ ކަންތައްތަކުގައި ގިނަވަގުތު ހޭދަކުރުމަށްފަހު ރަސްމީގަޑީގެ ފަހުން
އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ހޯދުމުގެ ގޮތުންނާއި ،އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުމުގައި ހަރުދަނާ އިންތިޒާމުތަކެއް ގާއިމްކުރެވި
ތަންފީޒުކުރެވެމުން ނުދާތީ ކަމަށްވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ .މިފަދަ ކަންތައްތަކަކީ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގައި "އިންސްޓިޓިއުޝަނަލައިޒް"
ވެފައިވާ ކަމެއް ކަމުގައިވާތީ އަހަރުން އަހަރަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއަށް ކުރާ ޚަރަދު ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.
ވީމާ ،ދައުލަތުގެ ގިނަ އިދާރާތަކެއްގައި އަށަގެންފައިވާ މިފަދަ ކަންތައްތައް އިސްލާހުކުރުމަކީ ތަފާތު ސިޔާސަތުތަކަށް ބަދަލުތަކެއް
ގެނެސް ،ފުރިހަމަގޮތުގައި ތަންފީޒުކުރެވިގެން ނޫންގޮތަށް އިސްލާހުކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކެއް ނޫނެވެ.
އިތުރުގަޑީގެ

ފައިސާގެ

ޚަރަދުތައް

ދެމެހެއްޓެނިވި

މިންގަނޑެއްގައި

ހިފެހެއްޓުމަށް

ދައުލަތުގެ

ހިންގުމުގެ

ނިޒާމުގައި

އިސްލާހުކުރަންޖެހޭކަމަށް ފެންނަ ކަންތައްތަކާއި ،ރެގިއުލޭޓަރީ ކަންތައްތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ފާހަގަކޮށް ސަރުކާރަށް
ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ އަމާޒުކުރެވިފައެވެ .މިފަދަ އިސްލާހީ ބަދަލުތަކަކީ ދައުލަތުގެ މާލީ ސިޔާސަތާގުޅިފައިވާ ހައްސާސް ކަންތައްތަކެއް
ކަމުގައިވެފައި ،މިގޮތުން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކަކީ މުސްތަޤްބަލަށް އޭގެ މަންފާ ލިބޭނެފަދަ ކަންތައްތައް ކަމުގައިވާތީ އާއި ދައުލަތުގެ
އައު ޕޭ ފްރޭމްވަރކްގެ ނަތީޖާ އެދެވޭގޮތެއްގައި ލިބިގެންދާނީ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދިނުމަށް މިހާތަނަށް މިއޮތް އުސޫލުތަކަށް
ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިގެން ކަމުގައިވާތީ ،ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން އެފަދަ އިސްލާހީ ބަދަލުތައް
ގެނައުމަށް ބޭނުންވާނެ ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.
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 3.4ދައުލަތުގެ ވަޒީފާއަކުން ނުވަތަ މެންބަރުކަމުން ވަކިވުމުން ދެމުންދާ ރިޓަޔަރމަންޓް
ޢިނާޔަތްތައް އެއްހަމަކުރުން
ދައުލަތުގެ ވަޒީފާއިން ނުވަތަ މެންބަރުކަމުން ވަކިވުމުން ދައުލަތުގެ އެކި އިދާރާތަކުގައި މިހާރު ދެމުންދާ ރިޓަޔަރމަންޓް ޢިނާޔަތްތަކަކީ
ދައުލަތުގެ އެއް އިދާރާއާ އަނެއް އިދާރާއާ ފަރަގު ބޮޑުގޮތެއްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ،އަދި މާލީ ގޮތުން ދެމެހެއްޓެނިވި މިންގަނޑުތަކެއްގައި
އެކުލަވާލާފައިވާ ޢިނާޔަތްތަކެއްނޫނެވެ .މިފަދަ ޢިނާޔަތްތަކަކީ މުވައްޒަފުގެ އެއްވެސް ކޮންޓްރިބިއުޝަނެއް ނެތި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން
އެކުގައި ކުރަމުންދާ ޚަރަދުތަކެކެވެ.
ރިޓަޔަރމަންޓް ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމުގެ ކަންތައްތައް މިފަދަ ގޮތަކަށް ބައްޓަންވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ޤާނޫނުތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގައި
އިސްފަސްވުމުގެ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެ ،ޤާނޫނުތައް މާނަކުރުމުގައި ޤާނޫނުތައް އެކުލަވާލުމުގައި ގެންގުޅުނު ވިސްނުންތައް ނޫން
ވިސްނުންތަކެއްގެ މައްޗަށް ޤާނޫނުތައް މާނަކޮށް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ސަބަބުންނެވެ .މިގޮތުން  2008ވަނަ އަހަރު ޢަމަލުކުރަން ފެށުނު
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގައި ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ޢިނާޔަތް ލިބިދޭންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާއަކީ
ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނެއް ވުޖޫދުގައި ނެތްހިނދު ޢަމަލުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އޮތް ޢިނާޔަތްތަކެއް ކަމަށްވެފައި2009 ،
ވަނަ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށި ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް މުވައްޒަފުން ހިއްސާވާގޮތަށް ފައިސާ ދައްކަން
ފެށުމުންވެސް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރިޓަޔަރމަންޓް ޢިނާޔަތްތައް ދިނުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ .އަދި ދިވެހި
ސިވިލް ސަރވިސްއިން ކަނޑައެޅިގޮތް އަސާސަކަށް ބަލައިގެން  2008ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ވުޖޫދުވަމުންދިޔަ މިނިވަން
މުއައްސަސާތަކުންނާއި ދައުލަތުގެ އެހެން އިދާރާތަކުން ރިޓަޔަރމަންޓް ސްކީމްތައް ދިޔައީ ގާއިމްކުރަމުންނެވެ .އަދި ގިނަފަހަރުތަކުގައި
ވަކިވަކި އިދާރާތަކުން މިގޮތުން އެކުލަވާލަމުންދިޔަ ރިޓަޔަރމަންޓް ސްކީމްތައް ބައްޓަންކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީ އެއް އިދާރާއަކަށްވުރެ
އަނެއް އިދާރާއަކުން އެ އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފުންނަށް މާލީގޮތުން ފަހިވާގޮތްގޮތަށެވެ .އަދި ދައުލަތުގެ ލެވެލްގައި މިގޮތުން އުފެދުމުންދިޔަ
"ވާދަވެރި" މާހައުލު ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ރެގިއުލޭޓް ކުރެވިފައިނުވާތީ ،އޭގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ އެކި އިދާރާތަކުން އެކުލަވާލާފައިވާ
ރިޓަޔަރމަންޓް ސްކީމްތައް ވެގެންގޮސްފައިވަނީ ދައުލަތަށް މާލީގޮތުން އުފަލަންޖެހިފައިވާ ބުރައެއްގެ ގޮތުގައެވެ .އަދި މެދު ރާސްތާގައާއި
ދުރު ރާސްތާގައި މިފަދަ ސްކީމްތަކަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ހިންގޭނެ ސްކީމްތަކެއް ނޫނެވެ.
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 2015ފެބުރުވަރީ  4ވަނަ ދުވަހު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނެރުއްވާފައިވާ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ބޭރުން ވަކި ވަކި
މުއައްސަސާތަކުން ހިންގާ ޕެންޝަން ސްކީމްތަކަށް ކުރެވޭ ޚަރަދުތަކުގެ ޚާއްސަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް" ގައި ވަރަށް ތަފްސީލްކޮށް މިފަދަ
"ޑަބަލް ބެނެފިޓް" ގެ މައްސަލަތައް ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ .އެ ރިޕޯޓުގައި ދެއްވާފައިވާ މައިގަނޑު ލަފާތަކަކީ:
(ހ) ދައުލަތުން ޕެންޝަންގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާއަކީ އެއް އުސޫލެއްގެ ދަށުން ހަމަޖައްސާ އަދި މެނޭޖްކުރެވިގެން ދެވޭ ފައިސާއަކަށް
ހެދުމަށްޓަކައި ޕެންޝަންގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާއަކީ ކޮބައިކަން ޑިފައިން ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އަދި ދައުލަތުން ދެވޭ
ޕެންޝަނަކީ ،އެއް އުސޫލެއްގެ ދަށުން ހަމައެކަނި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދެވޭ އެއްޗަކަށް ހެދުމަށް
ދަންނަވަމެވެ.
(ށ) ދައުލަތުގެ ވަކިވަކި މުއައްސަސާތަކުން ހިންގާ ޕެންޝަން ސްކީމްތަކުން ފައިސާ ލިބެމުންދާ ފަރާތްތައްވެސް ހިމަނައިގެން،
ދައުލަތުގެ ޕެންޝަން ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުރޫޑް ޕެންޝަން ރައިޓްސްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިވުމާއެކުވެސް،
ވަކިވަކި މުއައްސަސާތަކުން ހިންގާ ޕެންޝަން ސްކީމްތަކުގެ ދަށުން ގަނޑުކޮށްނާއި އަދި ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތަށް ބަލައިގެން
މަހުންމަހަށް މުޅި އުމުރަށް ފައިސާ ދިނުމަކީ އެއް ފަރާތްތަކަށް ޑަބަލްކޮށް ޕެންޝަން ފައިސާ ދެވެމުން ދިއުން ކަމުގައި ބެލެވޭތީ،
ޕެންޝަންގެ ނިޒާމު "ހާމަނައިޒްކޮށް" ޑަބަލްކޮށް ޕެންޝަން ދެވިގެން ނުދާނެފަދަގޮތަށް ދައުލަތުގެ ޕެންޝަން ދިނުމުގެ ނިޒާމު
ބައްޓަންކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
(ނ) ދައުލަތުގެ ޕެންޝަން ދިނުމުގެ ނިޒާމަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 8/2009ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން
އެއް އުސޫލެއްގެ ދަށުން ދެވޭ އެއްޗަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑަށް ގެންނަންޖެހޭ
އިސްލާހުތައް ގެނައުމާއެކު ،މިހާރު ވަކިވަކި ޕެންޝަން ސްކީމްތަކުން ޕެންޝަން ދެވެމުންދާ ފަރާތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ހަރުދަނާ
އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅައި އަލަށް މިފަދަ ޕެންޝަން ސްކީމްތައް ނުއުފެއްދޭނެފަދަ ގޮތްތަކެއް ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއިން
ހަމަޖެއްސުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ދައުލަތުގެ ވަޒީފާއިން ނުވަތަ މެންބަރުކަމުން ވަކިވުމުން ދައުލަތުގެ އެކި އިދާރާތަކުގައި މިހާރު ދެމުންދާ ރިޓަޔަރމަންޓް ޢިނާޔަތްތައް
އެއްހަމަކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި މިންގަނޑެއްގައި އެފަދަ ޚަރަދުތައް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ ރެގިއުލޭޓަރީ އިސްލާހުތަކަކީ
ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބިގެންގެންނޫންގޮތަކަށް ގެނެވޭނެ އިސްލާހުތަކެއް ނޫންކަމުގައިވާތީ،
ރިޓަޔަރމަންޓް ޢިނާޔަތްތަކާގުޅޭ ގޮތުން ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުން އިތުރު
މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށްވަނީ ރޭވިފައެވެ.
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 3.5ދައުލަތުގެ އައު ޕޭ ފްރޭމްވަރކް ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް އާންމުކުރުން
ދައުލަތުގެ އައު ޕޭ ފްރޭމްވަރކްގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް އާންމުކުރުމަށް ވަނީ
ރޭވިފައެވެ .އެގޮތުން އޮންލައިން ވެބް ޕޯޓަލްއަކާއި މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް ހެދުމަށްވަނީ ރޭވިފައެވެ .މިފަދަ ވަސީލަތްތައް
ބޭނުންކޮށްގެން ހުރިހާ ފަންނެއްގެ މަގާމުތަކަށް ދައުލަތުގެ އެކި އިދާރާތަކުގައި ދެވޭނެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ހުރިހާ
މަޢުލޫމާތުތަކެއް ފަސޭހަގޮތްގޮތަށް އާންމުންނަށް ފެންނަން ހުންނާނެގޮތްތައް ތަނަވަސްކޮށްދެވޭނެއެވެ .އަދި ދައުލަތުގެ އެކި
އިދާރާތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ތަފާތު ޑޭޓާބޭސްތަކުން މަޢުލޫމާތު ޕޫލްކޮށްގެން މި ޕޯޓަލްއާއި މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން އިތުރަށް
ފުރިހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްވެސް ވަނީ ރޭވިފައެވެ.

 3.6ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދުތައް ގަވާއިދުން
ޝާޢިއުކުރުން
ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލީ މަޢުލޫމާތު މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް އާންމުންނަށް
އެނގޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން ފަސޭހައިން އެފަދަ މަޢުލޫމާތު ގަވާއިދުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ވަނީ
ރޭވިފައެވެ.

 3.7ދައުލަތުގެ އައު ޕޭ ފްރޭމްވަރކް "އިންސްޓިޓިއުޝަނަލައިޒް" ކުރުމުގެ ގޮތުން
ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން
ދައުލަތުގެ

އައު

ޕޭ

ފްރޭމްވަރކަށް

ޢަމަލުކުރަން

ފެށުމާއެކުގައި

އެ

ފްރޭމްވަރކް

ދައުލަތުގެ

އިދާރާތަކުގައި

"އިންސްޓިޓިއުޝަނަލައިޒް" ކުރުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށްވަނީ ރޭވިފައެވެ .އޭގެ ތެރޭގައި މުސާރަ
ހިސާބުކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ މާރކެޓް ސެލަރީ ބޭސްލައިން އަދާހަމަކުރުން ،ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތުތަކެއްގައި މުސާރަތައް
އ
ރިވިއުކޮށް އިންފްލޭޝަން އެޖަސްޓްކުރުން ،ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ޕޭ ފްރޭމްވަރކަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާގޮތުގެ އޮޑިޓްތަކެ ް
ހެދުން ،ޖޮބް މެޓްރިކްސްތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތައް ފަސޭހަ އިންތިޒާމެއްގެ ދަށުން ގެނެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް
ހަމަޖެއްސުން ،އަދި މާލީގޮތުން ދެމެހެއްޓެނިވި އަސާސްތަކެއްގެ މަތީގައި ޕޭ ފްރޭމްވަރކް ގާއިމްކުރުމުގެ ގޮތުން ޤާނޫނީގޮތުން
ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ފާހަގަކޮށް އެކަމާބެހޭ ހުށަހެޅުންތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުން ހިމެނެއެވެ.

 21ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަންގެ ރިޕޯޓް

 3.8ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުން މުސާރައިގެ ތަފާތުތައް ގެނައުމަށް
ބޭނުންވާ ތަފްސީލީ ތަފާސްހިސާބު ހޯދައި ،އޭގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މުސާރައިގެ
ތަފާތުތައް ގެންނާނެ ގޮތްތައް ކަނޑައެޅުން
ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުން މުސާރައިގެ ތަފާތު ގެނައުމަށް ބޭނުންވާ ފުރިހަމަ ތަފާސްހިސާބު މިހާތަނަށް
ގަވާއިދުން އެއްކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ .ނަމަވެސް މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް
ރާވާފައިވާ ލޭބަރ މާރކެޓް ސަރވޭގައި މުސާރައިގެ ތަފާތުތައް ގެނައުމަށް ބޭނުންވާނެފަދަ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް
މަސައްކަތްކުރުމަށް ވަނީ ރޭވިފައެވެ .ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުން މުސާރައިގެ ތަފާތު ގެނައުމަކީ ވަރަށް "ކޮމްޕްލެކްސް"
ކަމެއް ކަމަށްވެފައި ،އެފަދަ ތަފާތުތައް ގެނައުމަށް އެކަށީގެންވާ އެމްޕެރިކަލް ޑޭޓާއަކީ ވަރަށް މުހިއްމު އެއްޗެއްކަމަށްވާތީ،
އެފަދަ މަޢުލޫމާތު ގަވާއިދުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއްގެ ދަށުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުން މުސާރައިގެ ތަފާތުތައް ގެންނާނެ
ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅުމަށްވަނީ ރޭވިފައެވެ.

 3.9ދައުލަތުގެ

އިދާރާތަކުގައި

ދެމުންދާ

ނޮން-މަނިޓަރީ

ޢިނާޔަތްތަކާގުޅޭ

ދިރާސާއެއްކޮށް ،ނޮން -މަނިޓަރީ ޢިނާޔަތްތައް އެއްހަމަ ކުރުމާބެހޭ މިންގަނޑުތަކެއް
އެކުލަވާލުން
ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގައި މިހާރު ދެމުންދާ ނޮން-މަނިޓަރީ ޢިނާޔަތްތަކާގުޅޭ ދިރާސާއެއްކޮށް ،އަދި ރާއްޖޭގެ މަސައްކަތުގެ މާހައުލަށް
އަލަށް ތަޢާރަފުކުރެވިދާނެ އެފަދަ ޢިނާޔަތްތައް ހިމެނޭގޮތަށް ،ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގައި ނޮން-މަނިޓަރީ ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމުގައި
އެއްހަމަ މިންގަނޑެއްގެ ދަށުން ޢަމަލުކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކެއް އެކުލަވާލައި އާންމުކުރުމަށް ވަނީ ރޭވިފައެވެ .މިފަދަ މިންގަނޑުތައް
އެއްހަމަކުރެވުމުން ،ހަމައެކަނި މަނިޓަރީ ޢިނާޔަތްތަކަށް މުވައްޒަފުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަ އާންމު ވިސްނުން ބަދަލުކުރުމަށް
މަގުފަހިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެކަމަށް ފެނެއެވެ.

 3.10ވަކިވަކި ފަންނުތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ލިވިން ވޭޖެއް ކަނޑައެޅުމާބެހޭ
ދިރާސާއެއް ކުރުން
ސަރުކާރުން އިސްކަންދޭގޮތެއްގެ މަތިން ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ހާއްސަގޮތެއްގައި އަމާޒުކުރެވިފައިވާ ދާއިރާތަކުގައި ހިމެނޭ
ފަންނުތަކަށް ލިވިން ވޭޖެއް ކަނޑައެޅުމާގުޅޭ ގޮތުން ދިރާސާއެއް ކުރުމަށް ވަނީ ރޭވިފައެވެ .މި ދިރާސާއަކީ ބައެއް ފަންނުތަކަކީ
ޤައުމުގެ ތަރައްޤީގެ މަރުހަލާގައި ސަރުކާރުން އިސްކަންދޭ ފަންނުތަކެއް ކަމަށްވާހިނދު ،އެފަދަ ފަންނުތަކުގެ ފަންނުވެރިން
ދައުލަތުގެ މަގާމުތަކުގައި ދެމިތިބުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބޮޑެތި ބަދަލުތައް
ގެނައުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ ދިރާސާއެކެވެ.
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