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2022 މޭ 1 އަދާހަމަކުރެވުނު ތާރީޚު:  

 ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަން 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

  .މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 

 މިންގަނޑުތައްދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމްވަރކްގެ 
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މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އެކުަލވާލާފައިވާ "ދައުލަތުގެ ޕޭ  (ދައުލަތުގެ 2016/11މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ފްރޭމްވަރކް" ގައި ހިމެނޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާގުޅޭ މިންގަނޑުތަކެވެ. މި މިންގަނޑުތަކަށް ޢަމަލުކުރާނީ "ދައުލަތުގެ ޕޭ 

 މުތަކަށެވެ.ފްރޭމްވަރކް" ގެ ދަށުން މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަގާ
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 މެޓްރިކްސްތައް  ޖޮބް  ހިމެނޭ  ފްރޭމްވަރކްގައި  ޕޭ  ދައުލަތުގެ 

 ސްޓްރަކްޗަރ އޮގަނައިޒޭޝަން  އިދާރާގެ  ބޭނުންކޮށްގެން 

 މިންގަނޑު  އާންމު  އެކުލަވާލުމުގެ 

 NPC/2022/ST-01-478މިންގަނޑު ނަންަބރު: 

 

 

 

 

 

 

 ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަން 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
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 ބޭުނންކޮށްގެން  މެޓްރިކްސްތައް ޖޮބް  ހިމެނޭ ފްރޭމްވަރކްގައި ޕޭ މިއީ ދައުލަތުގެ

 އާންމު  އެކުލަވާލުމުގެ ސްޓްރަކްޗަރ އޮގަނައިޒޭޝަން އިދާރާތަކުގެ

     މިންގަނޑެވެ.   

 ތަޢާރަފު  .1 (ހ)

 މެޓްރިކްސްތައް  ޖޮބް ހިމެނޭ ފްރޭމްވަރކްގައި ޕޭ ދައުލަތުގެ އެވަނީ ތިރީގައި

 އެކުލަވާލުމުގައި  ސްޓްރަކްޗަރ އޮަގނައިޒޭޝަން އިދާރާތަކުގެ ބޭނުންކޮށްެގން

 މިންގަނޑަށް މި. މިންގަނޑެވެ އާންމު ގެންގުޅޭނެ އިދާރާތަކުން ދައުލަތުގެ

 ގެންގުޅޭނެ ކުލަވާލުމުގައިއެ ސްޓްރަކްޗަރ އޮގަނައިޒޭޝަން ރިޢާޔަތްކޮށް

 އިދާރާއަކުން މަރުކަޒީ. އެކުލަވާލެވިދާނެއެވެ އިދާރާތަކުން އުސޫލުތައް ތަފްސީލީ

 އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ރެގިއުލޭޓްކުރާ މަސައްކަތްތައް ރެކްރޫޓްމަންޓްގެ

 .އިދާރާއަކުންނެވެ މަރުކަޒީ އެފަދަ އެކުލަވާލާނީ އުސޫލުތައް

   (ށ)

. އޮންނަންވާނެއެވެ ސްޓްރަކްޗަރއެއް އޮގަނައިޒޭޝަން އިދާރާއެއްގެ ކޮންމެ

 ނަމަވެސް. އިދާރާއަކުންނެވެ އެ އެކުލަވާލާނީ ސްޓްރަކްޗަރ އޮގައިނޭޝަން

 ެރގިއުލޭޓްކުރާ  މަސައްކަތް ރެކްރޫޓްމަންޓްގެ އިދާރާއަކުން މަރުކަޒީ

 އުސޫލުތަކަށް  ކަނޑައަޅާ އިދާރާއަކުން މަރުކަޒީ  އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި

 .ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެއެވެ

 އާންމު މިންގަނޑު  .2 (ހ)

 ކޮންމެ އާންމު އިދާރާގެ ހިމެނޭ ގައި ސްޓްރަކްޗަރ އޮގަނައިޒޭޝަން

 މަގާމެއްގެ ނިސްބަތްވާ  މެޓްރިކްސްއަކަށް ޖޮބް ކޮންމެވެސް މަގާމަކީވެސް

 މެޓްރިކްސްތަކުގެ  ޖޮބް މަގާމުތަކަކީ އާންމު. ވާންޖެހޭނެއެވެ ގޮތުގައި

 ހަމައަށް  އާ 12 ފެށިގެން ން 1 ރޭންކުގެ ސަރވިސް ޕަބްލިކް ކަނޑައަޅާފައިވާ

 .މަގާމުތަކެވެ ހިމެނޭ

   (ށ)

 ޤާނޫނުތަކާއި  އިދާރާއަކާގުޅޭ އެ އެކުލަވާލުމުގައި ސްޓްރަކްޗަރ އޮގަނައިޒޭޝަން

 ކުރުމަށް  މަސައްކަތްތައް މެންޑޭޓްގައިވާ އިދާރާއެއްގެ އެ ގަވާއިދުތަކާއި

 މެްޓރިކްސްތައް  ޖޮބް ހިމެނޭ މަާގމުތައް ފަްނނުތަކުގެ ބޭނުންވާ

  .އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ ތިޔާރުކުރުމަށްޚްއި

   (ނ)

 އެ  ،ހިމެނޭނެތީވެ މަގާމުތައް ރޭންކުތަކުގެ ތަފާތު މެޓްރިކްސްތަކުގައި ޖޮބް

 އިދާރާއެއްގެ  އެ ކަނޑައަޅަންވާނީ މަގާމުތައް ރޭންކުގެ ބޭނުންވާ އިދާރާއަކަށް

 ިގްނތިތަކެއްގެ ކޮންކޮން ބޭނުންާވނީ ކުރުމަށް މަސައްކަތްތައް މެންޑޭޓްގައިވާ

 .ވަޒަންކުރުމަށްފަުހގައެވެ މަގާމުތަކެއްކަން

   (ރ)
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 ފްރޭމްވަރކަށް ޕޭ  ދައުލަތުގެ" އެކުލަވާލުމުގައި ސްޓްރަކްޗަރ އޮގަނައިޒޭޝަން

 ބޭނުންކުރާނެ މެޓްރިކްސްތައް ޖޮބް" އަށާއި" މިންގަނޑު އާންމު ކުރުމުގެ ހިޖުރަ

 .ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ އަށް" މިންގަނޑު އާންމު ގޮތުގެ

   (ބ)
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 މިންގަނޑު  އާންމު  ގޮތުގެ  ބޭނުންކުރާނެ  މެޓްރިކްސްތައް  ޖޮބް 

 NPC/2022/ST-02-478މިންގަނޑު ނަންަބރު: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަން 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
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ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމްވަރކްގައި ހިމެނޭ ޖޮބް މެޓްރިކްސްތަކުގައިވާ މިއީ 

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ ބައިތައް ފިޔަވައި އެހެން ބައިތައް ބޭނުންކުރާނެ 

     ގޮތުގެ އާންމު މިންގަނޑެވެ.   

 ތަޢާރަފު  .1 (ހ)

ތިރީގައި އެވަނީ ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްޭރމްވަރކްގައި ހިމެނޭ ޖޮބް މެޓްރިްކސްތަކުގައިވާ 

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ ބައިތައް ފިޔަވައި އެހެން ބައިތައް ބޭނުންކުރާނެ 

ގޮތުގެ އާންމު މިންަގނޑެވެ. މި މިންގަނޑަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޮޖބް ެމޓްރިކްސްތައް 

ަތފްސީލީ އުސޫލުތައް އިދާރާތަކުން އެކުލަާވލެވިދާނެއެވެ.  ބޭނުންކުރާނެ ޮގތުގެ

މަރުކަޒީ އިދާރާއަކުން ރެކްރޫޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތްތައް ެރގިއުލޭޓްކުރާ 

 ހާލަތްތަކުގައި އެފަދަ އުސޫލުތައް އެކުލަވާލާނީ އެފަދަ މަރުކަޒީ އިދާރާއަކުންނެވެ.

   (ށ)

ޖޮބް މެޓްރިކްސްތަކުގައި ިހމަނާފައިވާނީ މަގާމުގެ ނަމުެގ ގޮތުގައި 

ބޭނުންކުރެވިދާނެ ބައެއް ނަްނތަކެވެ. ޖޮބް މެޓްރިކްސްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ 

ނަންތަކުގެ އިތުރުްނ އެހެން ަނމެއް ނުވަތަ ނަްނތަކެއް އެ އިދާރާއަކުން 

އެ އިދާރާއަކަށް އޮންނާނެއެވެ.  ބޭނުންކުރަން ބޭނުންވާ ހާަލތްތަކުަގއި އެފުރުސަތު

މަރުކަޒީ އިދާރާއަކުން ރެކްރޫޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތްތައް ރެގިއުލޭޓްކުރާ ނަމަވެސް 

ހާލަތްތަކުގައި އެކަން ކަނޑައަޅާނީ އެ ރެގިއުލޭޓަރީ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ 

 އިދާރާއަކުންނެވެ. 

 މަގާމުގެ ނަން  .2 (ހ)

 ނަމެއް އެެހން ފިޔަވައި ނަންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މެޓްރިކްސްތަކުގައި ބްޖޮ

 ފެމެލީގައި ޖޮބް  ނިސްބަތްވާ މެޓްރިކްސްއެއް ޖޮބް  އެ ހާަލތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ

 ނަންތައް މެދުގައި ރޭންކެއްގެ އެއް މެޓްރިކްްސތަކުގައި ޖޮބް އެހެން ހިމެނޭ

 ނަންތަކެއް  އެއްހަމަ  ރިޢާޔަތްކޮށް ހަމަތަކަށް  ބޭނުންކޮްށފައިވާ

 .ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ

   (ށ)

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ޖޮބް މެޓްރިކްސްގައި އަލަށް ނަމެްއ 

ހިމަނަން ހުށަހަޅާއިރު، އެކަން ޭނޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނަށް އީމެއިލްގެ ޒަރިއާއިން 

)npc@finance.gov.mv(  ްލިޔެ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ. އެގޮތުނ

ހުށަހަޅާއިރު ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ ނަމާއި ރޭންކާއި، ހުށަހަޅާ ަމގާމުގެ ނަން 

ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. މިއީ ޮޖްބ މެޓްރިކްސްތައް އަދާހަމަކޮށް ބެލެހެއްޓުމަްށ 

އް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމުގައިވާތީ، މިކަމަށް އިދާރާތަކުން ހާއްސަ ސަމާލުކަމެ

 ދޭންވާނެއެވެ. 

   (ނ)

mailto:npc@finance.gov.mv
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 ނިސްބަތްވާ  މަގާމު  ތިޔާރުކުރާއިރުޚްއި މަގާމުތައް މެޓްރިކްސްތަކުގައިވާ ޖޮބް

 މިސްކޯ" މަގާމަކާއެކުގައިވާ ކޮންމެ. ދޭންާވނެއެވެ ސަމާލުކަން  ގިންތިތައަށް

 ރަމްޒުކޮށްދެނީ އޭގެން ،ކަމުގައިވާނަމަ ނަްނަބރަކުން ފެށޭ ން 1 ފެށެނީ" ކޯޑު

 ނަންބަރެއް  ފެށޭ ން 2. މަގާމެކެވެ. މަގާމެކެވެ ގިންތީގެ މެނޭޖީރިއަލް އެއީ

. ކަމެވެ މަގާމެއް ގިންތީގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ރަމްޒުކޮށްދެނީ އޭގެން ،ކަމުގައިވާނަމަ

 އެސޯސިއޭޓް  ރަމްޒުކޮށްދެނީ އޭގެން ،ކަމުގަިއވާނަމަ ަނންބަރެއް ފެށޭ ން 3

 ،ކަމުގައިވާނަމަ ނަންބަރެއް ފެށޭ ން 4. ކަމެވެ މަގާމެއް ގިންތީގެ ފްރޮފެޝަނަލް

 މަސައްކަތްތެރިންގެ ސްކިލްޑް  ނުވަތަ ސެކްރެޓޭރިއަލް ރަމްޒުކޮށްދެނީ އޭގެން

 އެއީ  ،ކަމުގަިއވާނަމަ ނަންބަރެއް ފެށޭ ން 5 އަދި. ކަމެވެ މަގާމެއް ގިންތީގެ

 .މަގާމެކެވެ ގިންތީގެ އެލިމަންޓަރީ

މިސްކޯ ކޯޑު، ޕަބްލިކް  .3 (ހ)

، އަދި ސަރވިސް ރޭންކް 

 ސްކިލް ލެވެލް 

 ވާނީ  ޭރންކް މަގާމުތަކެއްގެ ހުރިހާ ދައުލަތުގެ ފްރޭމްވަރކްގައި ޕޭ ދައުލަތުގެ

 ރޭންކް ސަރވިސް ޕަްބލިކް ހިމެނޭނީ މެޓްރިކްސްތަކުގައި ޖޮބް. ކަނޑައަޅާފައެވެ

 .މަގާމުަތކެވެ ގެ 12 ފެށިގެން ން 1

   (ށ)

 އަދާކުރުމަށް މަސްއޫލިއްޔަތު މަގާމުތަކުގެ ހިމެނޭ މެޓްރިކްސްތަކުގައި ޖޮބް

) ލެވެލް ސްކިލް( 4 ޖުމްލަ ،ގިންތި ުހނަރުގެ ނުވަތަ ސްކިލްސް ބޭނުންވާނެ

 ދަ" ތަްފސީލް އާބެހޭ ލެވެލް ސްކިލް. ގިްނތިކޮށްފަެއވެ ވާނީ ގިންތިއަކަށް

 އޮފް  ސިފިކޭޝަންކްލެ ސްޓޭންޑަޑް ސަރވިސް ޕަބްލިކް މޯލްޑިވްސް

 .ބަޔާންކޮށްފައެވެ ވާނީ ގައި )" މިސްކޯ( އޮކިއުޕޭޝަންސް

   (ނ)

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއި ތަޢުލީމީ" މަގާމަކަށް މެޓްރިކްސްތަކުގައި ޖޮބް

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ) އޮޕްޝަން( ތިޔާރުޚްއި ގިނަ އަށްވުރެ 1 ގޮތުގައި ގެ" ތަޖުރިބާ

 ނުވަތަ ތިޔާރެއްޚްއި ބޭނުންވާ އިދާރާއަކުން އެ ތެރެއިން އޭގެ ހާލަތްތަކުގައި

 ނަމަވެސް. ކުރެވިދާނެއެވެ ޢިއުލާނު ގާމަށްމަ ބޭނުންކޮށްގެން ތިޔާރުތަކެއްޚްއި

 ގެންގުޅުން މިންގަނޑެއް އެއްހަމަ މެދުގައި އިދާރާތަކެއްގެ  ހުރިހާ ދައުލަތުގެ

 އިބާރާތްކޮށްފައިވާ ތިޔާރުޚްއި  ކަނޑައަޅާ ބޭނުންުކރުމަށް އިދާރީއިން ،ލާޒިމްވާތީވެ

 .ނުވާނެއެވެ ގެނެސްގެން އުނިއިތުރެއް ގޮތަށް

ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި  .4 (ހ)

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ 

 މަރުކަޒީ  ބޭނުންކުރާިއރު ތިޔާރުޚްއި ަފދައިން މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ 

 ހާލަތްތަކުގައި  ރެގިއުލޭޓްކުރާ މަސައްކަތްތައް ރެކްރޫޓްމަންޓްގެ އިދާރާއަކުން

 .އިދާރާއަކުންނެވެ އަދާކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތު ރެގިއުލޭޓަރީ އެ ކަނޑައަޅާނީ އެކަން

   (ށ)

ތިޔާރު ބޭނުންކުރާއިރު އެކިފަހަރު ޚްއި ގައިވާ ފަދައިންމި މާއްދާގެ (ހ) 

ވެ. އެ އިދާރާއަކުން ތިޔާރު ބޭނުންޮކށްގެން ނުވާނެއެޚްއިޢުލާނުކުރާއިރު އެކި އި

   (ނ)
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ތިޔާރުތައް އޮންނަންާވނީ ދުރާލާ ޚްތިޔާރު ނުަވތަ އިޚްބޭނުންކުރާނެ އި

ކަނޑައަޅާފައެވެ. މިއީ އިދާރާގެ ފަރާތުން ވަކިވަކި ފަރުދުންނަށް (މަގާމަްށ 

ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް) ނާޖާއިޒު ގޮތެއްގައި ފަހި ފުރުސަތުތައް 

 ހޯދައިދިނުން ހުއްޓުވުަމށްޓަކައި ޭބނުންތެރިކަމެވެ.

 ފުރިހަމަކުރުން ނުވަތަ ލައިސަންސެއް  އެއްވެސް ޢައްޔަންކުރާއިރު މަގާމަށް

 މެޓްިރކްސްތަކުގައި  ޖޮބް  ާވނީ ބައިތައް އެ  ވާނަމަ  ތަމްރީނެއް ލާޒިމު

 ނުވަތަ ލައިސަންސެއް އެފަދަ ގޮތުން ބާވަތުގެ މަގާމުގެ ނުވަތަ. ހިމަނާފައެވެ

 ކަނޑައަޅާ  އިދާރާއިން  ގައިހާލަތްތަކު ފެންނަ ބޭނުންވާނެކަަމށް ތަމްރީނެއް

 ހިެމނިދާނެކަމަށް  ތަމްރީނެއް ނުވަތަ ލައިސަްނސެއް އެ މަތިން ގޮތެއްގެ

 ނުވަތަ ލައިސަންސެއް ދަށުން ހާލަތެއްގެ މިއިން. ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ

 ޢިއުލާނުގައި  އެކަން ކުރާއިރު ޢިއުލާނު މަގާމުތަަކށް ބޭުނންވާނެ ތަމްރީނެއް

 .ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ

 ޢައްޔަންކުރާއިރު  މަގާމަށް  .5 (ހ)

 ލައިސަންސްތަކާއި  ބޭނުންވާ 

 ލާޒިމު  ފުރިހަމަކުރުން 

 ތަމްރީނުތައް 

 ލައިސަންސްތަކާއި ބޭނުންވާނެ މަގާމުތަކަށް ބައެއް މެޓްރިކްސްތަކުގެ ޖޮބް ބައެއް

 ތިޔާރު ޚްއި ގިނަ  އަށްވުރެ 1 ގޮތުގައި ތަމްރީނުަތކުގެ ލާޒިމު ފުރިހަމަކުރުން

 އިދާރާއަކުން އެ ތެރެއިން އޭގެ ާހލަތްތަކުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ) އޮޕްޝަން(

 ޢިއުލާނު  މަގާަމށް ބޭނުންކޮށްގެން ތިޔާރުތަކެއްޚްއި ނުވަތަ ތިޔާރެއްޚްއި ބޭނުންވާ

 އެއްހަމަ މެދުގައި އިދާރާތަކެއްގެ ހުރިހާ ދައުލަތުގެ ނަމަވެސް. ކުރެވިދާނެއެވެ

 ކަނޑައަޅާ  ބޭނުންކުރުމަށް އިދާރީއިން ،ލާޒިމްވާތީވެ ގެންގުޅުން މިންގަނޑެއް

 .ނުާވނެއެވެ ގެންގެނެސް އުނިއިތުރެއް ގޮތަށް އިބާރާތްކޮށްފައިވާ ތިޔާރުޚްއި

   (ށ)

 މަރުކަޒީ ބޭނުންކުރާއިރު ތިޔާރުޚްއި ަފދައިން މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ

 ހާލަތްތަކުގައި  ރެގިއުލޭޓްކުރާ މަސައްކަތްތައް ރެކްރޫޓްމަންޓްގެ އިދާރާއަކުން

 .އިދާރާއަކުންނެވެ އަދާކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތު ރެގިއުލޭޓަރީ އެ ކަނޑައަޅާނީ އެކަން

   (ނ)

 އެކިފަހަރު ބޭނުންކުރާއިރު  ތިޔާރުޚްއި ފަދައިން މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ

 އިދާރާއަކުން އެ. ނުވާނެއެވެ ބޭނުންޮކށްގެން ތިޔާރުޚްއި އެކި އިޢުލާނުކުރާއިރު

 ދުރާލާ އޮންނަންާވނީ ތިޔާރުތައްޚްއި ނުަވތަ ތިޔާރުޚްއި ބޭނުންކުރާނެ

 މަގާމަށް ( ފަރުދުންނަށް ކިވަކިވަ ފަރާތުން އިދާރާގެ  މިއީ . ކަނޑައަޅާފައެވެ

 ފުރުސަތުތައް ފަހި ގޮތެއްގައި ނާޖާއިޒު) ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ކުރިމަތިލާ

 .ޭބނުންތެރިކަމެވެ ހުއްޓުވުަމށްޓަކައި ހޯދައިދިނުން

   (ރ)
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 މެޓްރިކްސްތަކުގައި ޖޮބް ކަމުގައި  ދާއިރާތައް ތަޢުލީމީ މަސައްކަތާގުޅޭ  މަގާމުގެ

 ެމޓްރިކްސެއްގެ  ޖޮބް އެއް. ނަންތަކެވެ ފާސްަތކުގެ ތަުޢލީމީ ހިމަނާފައިވާނީ

 ޖޮބް  ހިމަާނފައިވާ ނަްނތައް ފާސްތަކުގެ ތަުޢލީމީ ތަފާތު މަގާމުތަކުގައި ތަފާތު

 ރޭންކެއްގެ ޭބނުންވާ  އިދާރާއަކުން އެ. ހުންނާނެެއވެ މެޓްރިކްސްތައްވެސް

 އެ ތެރެއިން ލިސްޓުގެ ފާސްތަކުގެ ތަޢުލީމީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަގާމާއެކުގައި

 ހިމަނައިގެން ފާސްތައް އެ ތިޔާރުކޮށްޚްއި ފާސްތައް  ބޭނުންވާ އިދާރާއަކުން

 ނަމަވެސް. އޮންާނނެއެވެ އިދާރާތަކަށް ފުރުސަތު ކުރުމުގެ ޢިއުލާނު މަގާމަށް

 ލިސްޓަށް  އެ. ތެރެއިންނެވެ ނަންތަކުގެ ލިސްޓުގައިވާ އެ  ތިޔާރުކުރަންވާނީޚްއި

 ޕޭ ނޭޝަނަލް ހާލަްތތަކުގައި ބޭނުންވާ އިދާރާއަކުން އިތުރުކުރަން ފާހެއް

 އަދާހަަމކޮށްދިނުމުގެ ލިސްޓު  އެ ވަަޒންކުރުމަށްފަހު އެކަން ފަރާތުން  ކޮމިޝަނުގެ

 .ހަމަޖައްސައިދޭނެއެވެ އިންތިޒާމު

މަގާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ  .6 (ހ)

 ތަޢުލީމީ ދާއިރާތައް 

ފާސްތަކުގެ ލިސްޓަށް އެއްވެސް ފާހެއް އިތުރުކުރުމަށް އިދާރާއަކުން އެދޭނަަމ 

އެކަން ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނަށް އީމެއިލްގެ ޒަރިއާއިން 

)npc@finance.gov.mv(  ްލިޔެ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ. އެގޮތުނ

ހުށަހަޅާއިރު ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ ނަމާއި ރޭންކާއި، ހުށަހަޅާ ފާހުގެ ނަްނ 

ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އެފަދަ މަގާމަކަށް ޢިއުލާނުކުރަންވާނީ އެފާެހއް އެ ޖޮބް 

މެޓްރިކްސްގައި ހިމެނުމަށް ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިަޝނުން ހުއްަދ 

. މިއީ ޖޮބް މެޓްރިކްސްތައް އަދާހަމަކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ދިނުމަށްފަހުގައެވެ

ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމުގައިވާތީ، މިކަމަށް އިދާރާތަކުން ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް 

 ދޭންވާނެއެވެ. 

   (ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ތަޢުލީީމ ފާސްތަކުެގ ނަންތަކާިއ 

ތައް ޭބނުންކުުރމަށްޓަކައި މި ރިޢާޔަތްކޮށް ތަޢުލީމީ ފާސްކިޔަވައިދޭ މާއްދާތަކަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ފަދައިން އިދާރާތަކުްނ  1މިންގަނޑުގެ 

ނުވަތަ ރެގިއުލޭޓަރީ އިދާާރތަކުން ތަފްސީލީ އުސޫލުތައް އެކުލަވާލުަމށް ހުރަހެްއ 

  ނޯންނާނެއެވެ.

   (ނ)

އް އިތުރުކުރާނަމަ، މަރުކަޒީ އިދާރާއަކުން ހެފަދައިން ފާމި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ 

ނޭޝަނަްލ  ތަކުގައި އެަކންރެކްރޫޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތްތައް ރެގިއުލޭޓްކުރާ ހާލަތް

އެ ރެގިއުލޭޓަރީ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ހުށަހަޅާނީ  ޕޭ ކޮމިޝަނަށް

 އިދާރާއަކުންނެވެ.

   )ރ(

mailto:npc@finance.gov.mv
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ތިޔާރު ބޭނުންކުރާއިރު އެއް އިދާރާއަކަށް ޚްއި ގައިވާ ފަދައިންމި މާއްދާގެ (ހ) 

ވެ. ޖޮބް އެކިފަހަރު އިޢުލާނުކުރާއިރު އެކި ފާސްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެ

މެޓްރިކްސްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފާސްތަކުގެ ތެރެއިން އެ އިދާރާއަކުން 

ނުވަތަ އެ އިދާރާއަކަށް ބޭނުންކުރާނެ ފާސްތައް އޮންނަންާވނީ ދުރާލާ 

ޑައަޅާފައެވެ. މިއީ އިދާރާގެ ފަރާތުން ވަކިވަކި ފަރުދުންނަށް (މަގާމަްށ ކަނ

ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް) ނާޖާއިޒު ގޮތެއްގައި ފަހި ފުރުސަތުތައް 

    ހޯދައިދިނުން ހުއްޓުވުަމށްޓަކައި ޭބނުންތެރިކަމެވެ.

   )ބ(

 ޖޮބް ކަުމގައި ދާއިރާތައް ބަލާނެ ގުނުުމގައި ތަޖުރިބާ މަސައްކަތުގެ

 ތަޖުރިބާ މަސައްކަުތގެ މަގާމެއްގެ އެ ހިމަނާފައިާވނީ މެޓްރިކްސްތަކުގައި

 މެޓްިރކްސްތަކުގައި ޖޮބް އެގޮތުން. ދާއިރާތަެކވެ ބަލާނެ ގުނުމުގައި

 އިދާރާތަކުން  ގޮތުން ތަފްސީލްކުރުމުގެ އިުތރަށް ދާއިރާތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 އިދާރާއަކުން  މަރުކަޒީ. އެުކލަވާލެވިދާނެއެވެ އުސޫލުތައް ތަފްސީލީ

 އެފަދަ  ހާލަތްތަކުގައި ރެގިއުލޭޓްކުރާ މަސައްކަތްތައް ރެކްރޫޓްމަންޓްގެ

  .އިދާރާއަކުންނެވެ މަރުކަޒީ އެފަދަ އެކުލަވާލާނީ އުސޫލުތައް

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ  .7 (ހ)

 ގުނުމުގައި ބަލާނެ ދާއިރާތައް 

" މެނޭޖީރިއަލް" މެޓްރިކްސްތަކުގައި ޖޮބް ގޮތުގައި ތަޖުރިބާގެ މަސައްކަތުގެ

 ޕޭ ދައުލަތުގެ ކަނޑައަޅާފައިވާނީ ކަމުގައި މަސައްކަތްތައް ފެންވަރުގެ

 ޕޭ ަދއުލަތުގެ. ތަޖުިރބާއެވެ މަގާމުތަކުގެ ގިްނތީގެ މެނޭޖީރިއަލް ފްރޭމްވަރކްގައި

 ތެރެއިން ތަޖުރިބާގެ ލިބިފައިވާ ކުރީގައި ފެުށމުގެ ޢަމަލުކުރަން ފްރޭމްވަރކަށް

 އިސް  ިހންުގމުގެ ބަލާނީ ގޮތުގައި ތަޖުރިބާގެ ފެންވަރުގެ މެނޭޖީރިއަލް

 ަމސްއޫލިއްޔަތު ހިންގުމުގެ ަތޖުރިބާތަކާއި ލިބިފައިވާ މަގާމުތަކުގައި

މީގެ އިތުރުން މަާގމުގެ ގޮތުން  .ތަުޖރިބާއެވެ މަގާމުތަކުގެ އަދާކޮށްފައިވާ

ންގުުމގެ ޒިންމާ ހިންގުމުގެ އިސް މަގާމެއް ނޫން ހަލާތްތަކުގައިވެސް ހި

 އަދާކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ގުނުމުގަިއ ހުރަހެއް ނޯންނާނެއެވެ.

   (ށ)

 ނުވަތަ" ފަންނީ" މެޓްރިކްސްތަކުގައި  ޖޮބް ގޮތުގައި  ތަޖުރިބާގެ މަސައްކަތުގެ

 ޕޭ ދައުލަތުގެ ކަނޑައަޅާފައިވާނީ ކަމުގައި މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ" ދިރާސާ"

 ޕްރޮފެޝަނަލް އެސޯސިއޭޓް ގިންތީގައާއި ޕްރޮފެޝަނަލް ފްރޭމްވަރކްގައި

 ދައުލަތުގެ. ތަޖުރިބާއެވެ މަގާމުތަކުގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ ސްކިލްޑް ގިންތީގައާއި

 ތެރެއިން  ތަޖުިރބާގެ ލިބިފައިވާ  ކުރީގައި ެފށުމުގެ ޢަމަލުކުރަން ފްރޭމްވަރކަށް ޕޭ

 މަގާމުގެ ބަލާނީ  ގޮތުގައި ތަޖުރިބާގެ ކުރުމުގެ ދިރާސާ ނުަވތަ ފަންނީ

 ދިރާސާކުރުމުގެ  މަސައްކަތްތަކާއި ފަންނީ ތެރޭގައި  މަސްއޫލިއްޔަތުގެ

މަގާމުެގ މީގެ ިއތުރުން  .ތަޖުރިބާއެވެ މަގާމުތަކުގެ އަދާކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު

   (ނ)
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ގޮތުން ޕްރޮފެޝަނަލް ނުވަތަ އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެޝަނަލް ގިންީތގެ މަގާމެއް 

ހާލަތްތަކުގައިެވސް ފަންނީ މަސައްކަތްތަކާއި ދިރާސާކުރުމުގެ ކަމުގައި ނުހިމެނޭ 

މަސައްކަތް އަދާކޮށްފައިވާނަމަ އެ މަސައްކަތްތަކުގެ މުއްދަތު ގުނުމުަގއި ހުރަހެއް 

 ނޯންނާނެއެވެ.

" އިދާރީ" މެޓްރިކްސްތަކުގައި ޖޮބް ގޮތުގައި ތަޖުރިބާގެ މަސައްކަތުގެ

 ްފރޭމްވަރކްގައި  ޕޭ ދައުލަތުގެ ފައިވާނީކަނޑައަޅާ ކަމުގައި މަސައްކަތްތައް

 ފްރޭމްވަރކަށް ޕޭ ދައުލަތުގެ. ތަޖުރިބާއެވެ މަގާމުތަކުގެ ގިންތީގެ ސެކްރެޓޭރިއަލް

 ތަޖުރިބާގެ އިދާރީ ތެރެއިން ތަޖުރިބާގެ ލިބިފައިވާ ކުރީގައި ފެށުމުގެ ޢަމަލުކުރަން

 މަސައްކަތްތަކުގެ  އިދާރީ ތެރޭގައި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ މަގާމުގެ ބަލާނީ ގޮތުގައި

 .ތަޖުރިބާއެވެ މަގާމުތަކުގެ އަދާކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު

   (ރ)

 ކަމުގައި މަސައްކަތްތައް މައިގަނޑު މަާގމުގެ މެޓްރިކްސްތަކުގައި ޖޮބް

 މަގާމެއް  ރޭންކެއްގެ އެ މެޓްރިކްސެއްގެ ޮޖބް އެ ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ

 އިދާރާއެއްގެ  ނިސްބަތްވާ މަގާމު. މިސާލުތަކެކެވެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ

 އެ  ެގންނާނީ އުނިއިތުރު ލިސްޓަށް  މަސައްަކތްތަކުގެ ރިޢާޔަތްކޮށް މެންޑޭޓަށް

 ޖޮބް  ިނސްބަތްވާ މަގާމެއް އެ ގެންނައިރު އުނިިއތުރު މިގޮތުން. އިދާރާއަކުންނެވެ

 ރޭންކުގެ ނިސްބަތްވާ މަގާމު އެ  މެޓްރިކްސެއްގައި ޖޮބް އެ މެޓްރިކްސްއަކަށާއި

 ލިސްޓަށް މަސައްކަތްތަކުގެ ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ބުރަދަނަށް ސްއޫލިއްޔަތުގެމަ

 ގޮތުން މިސާލެއްގެ. ދޭންވާނެއެވެ ސަމާލުކަމެއް ހާއްސަ ގެނައުމަށް އުނިއިތުރު

 މަގާމެއްގައި  އެ ޒިންމާ ހިންގުމުގެ މަގާމެއްނަމަ ގިންތީގެ މެނޭޖީރިއަލް

 ނުހިމެނުމަށް  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް މަާގމަކާނުގުޅޭ އެ އަދި. ހިމަނަންވާނެއެވެ

 .ސަމާލުކަންދޭންވާނެއެވެ

މަގާމުގެ މައިގަނޑު  .8 (ހ)

 މަސައްކަތްތައް 

 ނަންނަމުގައި  ތަފާތު ރޭންކެއްގައި އެއް މެޓްރިކްސްތަކުގައި  ޖޮބް ބައެއް

 މަގާމެއްގެ ކޮންމެ  އެއިން ނަމަވެސް. ހިމަނާފައިވާނެއެވެ މަގާމުތައް

 މަގާމެއްގެ  އެ ހާލަތްތަކުގައި އެފަދަ. ނުވާނެއެވެ ބަޔާންކޮށްފައި މަސައްކަތްތައް

 ޖޮބް އެއްވެސް އަދި. ވާލަންވާނެއެވެއެކުލަ އިދާރާއަކުން އެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 އެފަދަ ،ހިމަނާކަމުގައިވާނަމަ ނަމެއް މަގާމެއްގެ އަލަށް މެޓްރިކްސްއަކަށް

 .އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ ކުންއިދާރާއަ އެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައްވެސް މަގާމުތަކުގެ

   (ށ)

ޖޮބް މެޓްރިކްސްތަކާގުޅޭ، މި ިމންގަނޑުގައި ނެތް ކަްނތައްތަކާުގޅޭ ގޮތުން ނޭަޝނަލް 

 ޕޭ ކޮމިޝަނުގެ ލަފާ ހޯދަންވާނެެއވެ. 

 އެހެނިހެން ކަންތައްތައް  .9
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 ފްޭރމްވަރކަށް  ޕޭ ދައުލަތުގެ މަގާމުތައް އިދާރާތަކުގެ ދައުލަތުގެ މިއީ

 .             މިންގަނޑެވެ އާންމު ގެންގުޅޭނެ ހިޖުރަކުރުމުގައި

 ތަޢާރަފު  .1 (ހ)

 ދައުލަތުގެ ހިޖުރަކުރުމުގައި ފްރޭމްވަރކަށް ޕޭ ދައުލަތުގެ  އެވަނީ ތިރީގައި

 ރިޢާޔަތްކޮށް މިންގަނޑަށް މި. މިންގަނޑެވެ އާންމު ގެންގުޅޭނެ އިދާރާތަކުން

 އުސޫލުތައް  ތަފްސީލީ ގެންގުޅޭނެ ހިޖުރަުކރުމުގައި މަގާމުތައް އިދާރާތަކުގެ

 ރެކްރޫޓްމަންޓްގެ އިދާރާއަކުން ޒީ މަރުކަ. އެކުލަވާލެވިދާނެއެވެ އިދާރާތަކުން

 ެއކުލަވާލާނީ އުސޫލުތައް އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ރެގިއުލޭޓްކުރާ މަސައްކަތްތައް

 .އިދާރާއަކުންނެވެ މަރުކަޒީ އެފަދަ

   (ށ)

 ސްޓްރަކްޗަރއެއް  އޮގަނައިޒޭޝަން އިދާރާއެއްގެ ކޮންމެ ދައުލަތުގެ

 މަގާމުތައް ސްޓްރަކްޗަރގައިވާ އޮަގނައިޒޭޝަން. އޮންނަންވާނެއެވެ

 މަގާމުތައް މިގޮތުން. މެޓްރިކްސްތަކުންނެވެ ޖޮބް އިޚްތިޔާރުކުރާނީ

 އިދާރާއަކުން  އެ ރިޢާޔަތްކޮށް މެންޑޭޓަށް އިދާރާއެއްގެ  އެ  ކަނޑައަޅާއިރު

 އިޚްތިޔާރު  ރޭންކް މެޓްރިކްސެއްގެ ޖޮބް އެ އާއި ެމޓްރިކްސް ޖޮބް ބޭނުންކުރާ

 ކަނޑައަޅާފައިވާ  މަގާމަށް އެ އަދި،. ދޭންވާނެއެވެ ސަމާލުކަން ކުރުމުގައި

 ބަޖެޓް އުސޫލުން ހަމަޖެހިފައިވާ ފައިސާ ވާބޭނުން  ޢިނާޔަތްތަކަށް މުސާރައާއި

 .ކުރެވިފައިވާންވާނެއެވެ

   އާންމު މިންގަނޑު  .2 (ހ)

 ޢަމަލުކުރަމުންދާ އެކުލަވާލައި އޮނިގަނޑުތައް ޚާއްސަ ވަޒީފާގެ މިހާތަނަށް

 އެ ހިޖުރަކުރަންވާނީ ފްރޭމްވަރކަށް ޕޭ ދައުލަުތގެ މަގާމުތައް، ފަންނުތަކުގެ

 .މެޓްރިކްސްއަކަށެވެ ޮޖބް އެކުލަވާލަފައިވާ ފަންނަކަށް

   (ށ)

 ތެރެއިން މަގާުމތަކުގެ ހުންނަ އޮނިަގނޑުތަކުގައި އާންމު ވަޒީފާގެ  މިހާތަނަށް

 ޚާއްސަ  ނުވަތަ  ގޮތުގައި ފަންނެއްގެ ފްރޭމްވަރކްގައި  ޕޭ ދައުލަތުގެ

 އެކުލަވާލާފައިވާ މެޓްރިކްސެއް ޖޮބް ވަކި ބަލައި ގޮތުގައި މަސައްކަތެއްގެ

 ޖޮބް  އެފަދަ އިސްކަންދޭންވާނީ ށްހިޖުރަކުރުމަ މަގާމުތައް އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި

 ހިޖުރަކުރުމަށް  މެޓްރިކްސްއަކަށް ޖޮބް އެފަދަ. މެޓްރިކްސްއަކަށެވެ

 ޖެނެރަލް" ހިޖުރަކުރަންވާނީ މަގާމުތައް އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި އިޚްތިޔާރުނުކުރާ

 ޖޮބް އާންމު  ފަދަ" ރޮފެޝަނަލުންޕް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

 .މެޓްރިކްސްއަކަށެވެ

   (ނ)

 މަގާމަށް މިހާރު ބަލަންވާނީ ކުރުމުގައި ހިޖުރަ މެޓްރިކްސްތަކަށް ޖޮބް

 ދިމާވަނީ  އެންމެ ތަޖުރިބާ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއި ތަޢުލީމީ ކަނޑައަޅާފައިވާ

 ތަޖުރިބާއަށް މަސައްކަތުގެ  ފެންވަރާއި ތަޢުލީމީ ކޮން މެޓްރިކްސްގައި ޖޮބް

   (ރ)
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 މަގާމުގައި  މުވައްޒަފު ހުރި މުގައިމަގާ އެ ގޮތުން އުސޫލެއްގެ އާންމު. ކަމަށެވެ

 ތަޖުރިބާގެ މަސައްކަތުގެ ފާހާއި ތަޢުލީމީ އިތުރު ހާސިލްކޮށްފައިވާ ހުރެގެން

 ގެންގޮސްގެން  ކުރިއަށް މަސައްކަތް ހިޖުރަކުުރމުގެ ބަލައިގެން މުއްދަތަށް

 .ނުވާނެއެވެ

 މަސައްކަތުގެ ެފންވަރާއި ތަޢުލީމީ ކަނޑައަޅާފައިވާ މަގާމަކަށް މިހާރު

 ފެންވަރާއި ތަޢުލީމީ އެއްހަމަ ސީދާ މެޓްރިކްސްގައި ޖޮބް ތަޖުރިބާ،

 މެޓްރިކްސްގައި  ޖޮބް އިސްކަންދޭނީ ހާލަްތތަކުގައި ނެތް ތަޖުރިބާ މަސައްކަތުގެ

 ކަނޑައަޅާފައިވާ  ތަޖުރިބާ މަސައްކަތުގެ ެފންާވރާއި ތަޢުލީމީ ކުރާ ގާތް އެންމެ

 އެއްވެސް  ހިޖުރަކުރާއިރު މިގޮތަށް ަނމަވެސް. ބަދަލުކުރުމަށެވެ ރޭންކަކަށް

 އުނިކަމެއް  އެލަވަންސްތަކަށް މުސާރައާއި ލިބޭ މިހާރު މުވައްޒަފަކަށް

 ރޭންކެއްގެ  މަތީ ގޮތުން ރޭންކުގެ މެދުވެރިާވނަމަ، ހާލަތެއް އަންނަފަދަ

 ދޭ  އިސްތިސްނާ އެފަދަ. އޮންނާނެއެވެ ފުރުސަތު ހިޖުރަކުރުމުގެ މަގާމަކަށް

 އެއް  ކުރާ މަސައްކަތެއް އެއް ހުންނަ އިދާރާގައި ހާލަތްތަކުގައިވެސް

 ގާއިމްކުރުމަށް  ހަމަހަމަކަން މެދުގައި މުވައްޒަފުންގެ މަގާމުތަކެއްގެ

 .އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ

   (ބ)

 އެއް  ކޮންމެވެސް މެޓްރިކްސެއްގެ ޖޮބް އެއް ކޮންމެވެސް މަގާމެއްވެސް ކޮންމެ

 ޖޮބް  ހިޖުރަކުރާއިރު އެގޮތުން. ހިޖުރަކުރަންޖެހޭނެެއވެ ރޭންކަކަށް

 މަސައްކަތުގެ  ފެންވަރާއި ތަޢުލީމީ ކަނޑައަޅާފައިވާ މެޓްރިކްސްތަކުގައި

 އެފަދަ  ނަމަވެސް ހާލަތެއް ނެތް ކިބައިގައި މުވައްޒަފުގެ ހިޖުރަކުރާ ތަޖުރިބާ

 ެމްޓރިކްސްގައި  ޖޮބް ގޮތުން  ރޭންކުގެ ަމގާމުގެ ހުރި ހާރުމި މުވައްޒަފުންވެސް

. ހިޖުރަކުރެވިދާނެއެވެ މަގާމަކަށް ޭރންކެއްގެ ބެލެވޭ ގާތްކަމަށް އެންމެ

 ކުރިއެރުން  މަގާމުގެ  މެޓްރިކްސްގައި ޖޮބް އެ  މުވައްޒަފުން އެފަދަ ނަމަވެސް

 ތަޢުލީމީ ަކނޑައަޅާފައިވާ ރޭންކުތަކަށް މަތީ ޓްރިކްސެއްގެމެ ޮޖބް އެ ލިބޭނީ

 .ހާލަތްތަކުގައެވެ ފުރިހަމަވާ ތަޖުރިބާ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއި

   (ޅ)

ޖޮްބ މެޓްރިްކސެއްގައި  ިހޖުރަކުރުމަށްފަހު، ފްރޭމްވަރކަށް ޕޭ ދައުލަތުގެ

އިސްތިސްނާއެއް ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ނަމަ، ހުރިހާ ޖޮބް 

 މިހާތަނަށްވެސް ލިބޭނީ ކުރިއެރުން މަގާމުގެމެޓްރިކްސްތަކުގައިވެސް 

 އޮގަނައިޒޭޝަން އިދާރާގެ އުސޫލުން ގެންގޮސްފައިވާ ޢަމަލުކުރަމުން

 ބް ޖޮ ނަމަެވސް. ާހލަތްތަކުގައެވެ އޮންނަ މަގާމެއް ހުސް ސްޓްރަކްޗަރގައި

   (ކ)
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 ހުރެގެން މަގާމުގައި މަތިން ގޮތުގެ ކަނޑައަޅާފައިވާ މެޓްރިކްސްތަކުގައި

 .ލިބެމުންދާނެއެވެ ކުރިއެރުން މުސާރައިގެ

 ުމވައްޒަފެއްގެ  އެއް ހިޖުރުކުރުމަށްފަހު، ފްރޭމްވަރކަށް  ޕޭ ދައުލަތުގެ

 ޖޮބް  އެއް މަޤްޞަދުގައި އިތުރުކުރުމުގެ ޢިނާޔަތްތައް މުސާރައާއި

ބަދަލެްއ  މުވައްޒަފަކު އެ މެޓްރިކްސްއަކަށް ޖޮބް އަނެއް މެޓްރިކްސްއަކުން

 ނުކުރެވޭނެއެވެ. 

   (އ)

 ގޮތުގެ ޢަމަލުކުރާނެ ހާލަތްތަކުގައި ނެތް ބަޔާންކޮށްފައި މިންގަނޑުގައި މި

 .ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ ކޮމިޝަނުން ޕޭ ނޭޝަނަލް ލަފާ

   (ވ)
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މިންގަނޑު  ޢިނާޔަތްތަކުގެ  މުސާރައާއި  ކަނޑައަޅާފައިވާ  މަގާމަށް   

 NPC/2022/ST-04-478މިންގަނޑު ނަންަބރު: 

  

 

 

 

 ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަން 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
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 މަގާމުތަކަށް  މެޓްރިކްސްތަކުގައިވާ ޖޮބް ހިމެނޭ ފްރޭމްވަރކްގައި  ޕޭ ދައުލަތުގެ މިއީ

 .       މިންގަނޑެވެ ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢިނާޔަތް މުސާރައާއި ކަނޑައަޅާފައިވާ

 ތަޢާރަފު  .1

ޕޭ ފްރޭމްވަރކްގައި ހިމެނޭ ޖޮބް މެޓްރިކްސްތަކުގައިވާ ދައުލަތުގެ 

މަގާމުތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާނީ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތެކެވެ. މުސާރައަކީ 

ޢިނާޔަތް ނުހިމެނޭގޮުތން، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށްދެވޭ، ދުރާލާ 

ކަނޑައެޅިފައިއޮތް، އަދި، ކަނޑަެއޅިފައިވާ ވަކި އުސޫލަކުން ދެވޭ، ަވޒީފާގެ 

ތަ މަސައްކަތުގެ އުޖޫރައެވެ. އެގޮތުން މުސާރައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ ނުވަ

) އާއި މަގާމުގެ އެލަވަންސް            Basic Salaryމަގާމުގެ އަސާސީ މުސާރަ (

)Job Allowance  .ެއެވ ( 

 ކަނޑައަޅާފައިވާ  މަގާމަށް  .2 )ހ(

 ޢިނާޔަތް  މުސާރައާއި 

އަދާކުރާ ވަޒީފާއާ ގުޅޭ ޮގތުން، މަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢިނާަޔތަކީ 

މުސާރައިގެ އިތުރަށް ދެވޭ ފައިސާއެވެ.  އެގޮތުން މަގާމުގެ ިޢނާޔަތުގެ 

 ) އެވެ.Attendance Benefitތެރޭގައި ހިމެނޭނީ ހާޒިރީ ޢިނާޔަތް (

   )ށ(

ގެ ނިޔަލަށް ހިމެޭނ  12ން ފެށިގެން  1ޕަބްލިކް ސަރވިސް ރޭންކް 

ންކޮށްފައިވާނީ އެ ފަްނނަކަށް މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ މުސާރަ ބަޔާ

 އެކުލަވާލަފައިވާ ޖޮބް މެޓްރިކްސްއެއްގައެވެ.

  މުސާރަ  އަސާސީ  .3 (ހ)

)Basic Salary( 

 1ޖޮބް މެޓްރިކްސްގައި މަގާމުގެ އަސާސީ މުސާރަ ކަނޑައަޅާފައިވާނީ 

 މަހުގެ ޖުމްލަ އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައެވެ.

  (ށ)

ޖެހޭ މިންވަރު ަބލާނީ އަސާސީ މުސާރަ އަސާސީ މުސާރައިން ދުވަހަކަށް 

 އިން ގެއްލައިގެންނެވެ. 30

   (ނ)

 މާއްދާގެ މި ރު ހިސާބުކުރާނީމިންވަ ޖެހޭ ގަޑިއަކަށް މުސާރައިން އަސާސީ

  .ގެއްލައިގެންނެވެ ން 8 އަދަދު އަންނަ އިން) ނ(

   (ރ)

އަސާސީ މުސާރައިން މިނެޓަކަށް ޖެހޭ މިންވަރު ބަލާނީ މި މާއްދާގެ (ރ) 

 60ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ގަޑިއަކަށް ޖެހޭ މިންވަރު ހިސާބު ކުރުމަށްަފހު 

 އިން ގެއްލައިގެންނެވެ.

   (ބ)

 ހިމެނޭ  ނިޔަލަށް ގެ 12 ފެށިގެން ން 1 ރޭންކް ސަރވިސް ޕަބްލިކް

 އެކުލަާވލަފައިވާ ފަްނނަކަށް އެ ބަޔާންޮކށްފައިވާނީ އެލަވަންސް މަގާމުތަކުގެ

 .ވެމެޓްރިކްސްއެއްގައެ ޖޮބް

  އެލަވަންސް  މަގާމުގެ  .4 (ހ)

)Job Allowance( 

 އެލަވަންސްގެ  ޖުމްލަ މަހުގެ 1 ކަނޑައަޅާފައިވާނީ އެލަވަންސް މަގާމުގެ

 .ގޮތުގައެވެ

   (ށ)
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 ޖޮބް ފިކްސްޑް ބަލާނީ މިންވަރު ޖެހޭ ދުވަހަކަށް އެލަވަންސްއިން މަގާމުގެ

 .ގެއްލައިގެންނެވެ އިން 30 އެލަވަންސް

   (ނ)

މި  ހިސާބުކުާރނީ މިންވަރު ޖެހޭ ގަޑިއަކަށް އެލަވަންސްއިން މަގާމުގެ

 .ގެއްލައިގެންނެވެ ން 8މާއްދާގެ (ނ) އިން އަންނަ އަަދދު 

   (ރ)

މާއްދާގެ  މި ބަލާނީ މިންވަރު ޖެހޭ މިނެަޓކަށް އެލަވަންސްއިން މަގާމުގެ

 ކުރުމަށްފަހު  ހިސާބު  މިންވަރު ޖެހޭ ގަޑިއަކަށް މަތިން ގޮތުގެ (ރ) ގައިވާ

 .ގެއްލައިގެންނެވެ އިން 60

   (ބ)

 ހިމެނޭ  ނިޔަލަށް ގެ 12 ފެށިގެން ން 1 ރޭންކް ސަރވިސް ޕަބްލިކް

 ފަންނަކަށް  އެ ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ ޢިނާޔަތް ހާޒިރީ މަގާމުތަކުގެ

 .މެޓްރިކްސްއެއްގައެވެ ޖޮބް އެކުލަވާލަފައިވާ

  ޢިނާޔަތް  ހާޒިރީ  .5 (ހ)

)Attendance Benefit( 

 ުމވައްޒަފު  ތެރެއިން ދުވަސްތަކުގެ މަސައްކަތު ރަސްމީ ޢިނާޔަތަކީ ހާޒިރީ

 ހާޒިރުވުން އޮފީހަށް. ޢިނާޔަތެކެވެ ދެވޭ ދުވަހަކަށް ކޮންމެ ހާޒިރުވާ އޮފީހަށް

 މުވައްޒަފު ތެރެއިން ދުވަސްތަކުގެ މަސައްކަތު ރަސްމީ މާނަކުރާނީ ކަމުގައި

 ތެރެއިން  ދުވަސްތަކުގެ މަސައްކަތު ަރސްމީ ހާޒިރުވުމާއި، އޮފީހަށް ފިޒިކަލީ

 އިދާރާއެއްގައި އެ ހާލަތްތަކުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް އޮންލައިންކޮށް

 ރަސްމީ  ހާޒިރުވުމާއި، ވެގެން  އިން-ސަިއން އުސޫލުން ހަމަޖެހިފައިވާ

 ބޭރަށް ރާއްޖޭން ނުވަތަ ރާއްޖޭގައި  ތެރޭގައި ދުވަސްތަކުގެ މަސައްކަތު

 .ދުވަސްތަކެވެ ރުތަކުގެދަތު ރަސްމީ ކުރަންޖެހޭ

   (ށ)

 1 ބަޔާންކޮށްފަިއވާނީ މެޓްރިކްސްތަކުގައި ޖޮބް ގޮތުގައި ޢިނާޔަތުގެ ހާޒިރީ

 .މިންވަރެވެ ދެޭވނެ ގޮތުގައި ޢިނާޔަތުގެ ދުވަހަށް

   (ނ)

 ގަޑީގައި  އަދާކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާ  ނުނިުކތުުމންނާއި، ވަޒީފާއަށް މުވައްޒަފު

 ައސާސީ  އޭނާގެ މިންވަރު، ވަގުަތށްވާ ނުނިކުންނަ ވަޒީފާއަށް

މި މާއްދާގެ (ށ) އަދި  އުނިކުރާނީ އެލަވަންސުން މަގާމުގެ އިމުސާރައިންނާ

 .ގޮތަށެވެ ވާ(ނ) ގައި

 ނުނިކުތުމުންނާއި  ވަޒީފާއަށް  .6 (ހ)

 ވަގުތަށްވާ  ނުނިކުންނަ  ވަޒީފާއަށް 

 އުނިކުރުން  މިންވަރު 

 ނުލައި ހަމަޖެއްސުމަކާ ޗުއްޓީއެއް ކުރިއަށް އިދާރާއިން އަދާކުރާ ވަޒީފާ

 މުވަްއޒަފުގެ  އުނިކުރާނީ  ދުވަހަކަށް ހާޒިރުނުވާ  ވަޒީފާއަށް މުވައްޒަފު

 .އަަދދެވެ ޖެހޭ ދުވަހަކަށް އެލަވަންސުން މަގާމުގެ މުސާރައާއި އަސާސީ

   (ށ)

މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ގަޑީގައި ވަޒީފާއަށް ނުނިކުންނަ ވަުގތަށްާވ 

 4ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) އާއި  3މިންވަރު އުނިކުރާނީ މި މިންގަނޑުގެ 

   (ނ)
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ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މިނިޓެކަށް ޖެހޭ މިންވަރު 

 .ވަޒީފާއަށް ނުނިކުމެ ހުރި ޖުމްލަ މިނެޓާ ގުނަކޮށްގެްނނެވެ
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 ގޮތުގެ  ބޭނުންކުރާނެ  ސްޓްރަކްޗަރ ޕޭ  މެޓްރިކްސްތަކުގެ  ޖޮބް 

މިންގަނޑު  އާންމު   

 NPC/2022/ST-05-478މިންގަނޑު ނަންަބރު: 

  

 

 

 

 ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަން 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
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ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމްވަރކްގައި ހިމެނޭ ޖޮބް ެމޓްރިކްސްތަކުގައިވާ މިއީ 

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ ބައިތައް (ޕޭ ސްޓްރަކްޗަރ) ބޭނުންކުރާނެ 

     ގޮތުގެ އާންމު މިންގަނޑެވެ.   

 ތަޢާރަފު  .1 (ހ)

ބޭނުންކުރަންވާނީ "މަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުސާރައާއި މި މިންގަނޑު 

 ބޭނުންކުރާނެ މެޓްރިކްސްތައް ޢިނާޔަތްތަކުގެ މިންގަނޑު" އާއި "ޖޮބް

މިންގަނޑު" އާއި "ބައެއް އެލަވަންސްތަކާއި ޢިނާޔަތް  އާންމު ގޮތުގެ

ދިނުމުގައި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް ގިންތިކުރުމުގެ މިންގަނޑު" އަދި  

މުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ނެޝަނަްލ ޕޭ ކޮމިޝަނުްނ މަގާ

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.    ނޑާކަނޑައަޅާ މިންގަ

   (ށ)

ކޮންމެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްއެއްގައި ކޮންމެ ޕަބްލިކް ސަރވިސް ރޭންކެއްގެ އަސާސީ 

މުސާރަ އެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްއެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. އެއް ޖޮބް 

މެޓްރިކްސްއަކަށް ނިސްބަތްވާ ެއއް ރޭންކެއްގެ މަގާމެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އެ 

ތަކަްށ ލިޭބީނ އެ އަސާސީ ރޭންކެއްގައި ހުންނަ ދަުއލަތުެގ ހުރިހާ މަގާމު

 މުސާރައެކެވެ.    

 މަގާމުގެ އަސާސީ މުސާރަ  .2

 ސްޓްރަކްޗަރ ޢިނާޔަތުގެ ހާޒިރީ އެލަވަންސްއާއި މަގާމުގެ

 މިްނގަނޑު  ގިންތިކުރުމުގެ މުައއްސަސާތައް ދައުލަތުގެ  އެކުލަވާލާފައިވާނީ

 ހާޒިރީ އެލަވަންސާއި މަގާމުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ގޮތުގައި އަސާސެއްގެ

 .ެގންނަގޮތަށެވެ ތަފާތު މިންވަރުގައި ޢިނާޔަތުގެ

މަގާމުގެ އެލަވަންސާއި ހާޒިރީ  .3 (ހ)

 ޢިނާޔަތުގެ ސްޓްރަކްޗަރ

 އެކުލަވާލާފައިވާ ސްޓްރަކްޗަރ ޢިނާޔަތުގެ ހާޒިރީ އެލަވަންސްއާއި މަގާމުގެ

 .އެވަީނއެވެ ތިރީގައި ނަމޫނާއެއް ގޮތުގެ

   (ށ)

 ނާޔަތް ޢި  ހާޒިރީ  ގިންތި  މުއައްސަސާގެ 

 ހަރުފަތް  ވަނަ  3 ހަރުފަތް  ވަނަ   2 ހަރުފަތް  ވަނަ   1

 އެލަވަންސް  މަގާމުގެ  އެލަވަންސް  މަގާމުގެ  އެލަވަންސް  މަގާމުގެ 

 D C B A 1ގިންތި 

 H G F E 2ގިންތި 

 L K J I 3ގިންތި 

 P O N M 4ގިންތި 
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ދައުލަތުގެ ތަފާތު ގިންތީގައި ހިމެނޭ މަގާމުތަކުގެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްތަކުގައި 

ޕޭ ސްޓްރަކްޗަރ ހިމަނާފައިވާނީ މަތީގައިވާ ނަމޫނާގައިވާ ަފދައިން ތަފާުތ 

 ގިންތިތައް ހިމެނޭޮގތަށެވެ. 

މުއައްސަސާތަކުގެ ގިންތިއާ  .4 (ހ)

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ހާޒިރީ 

އެލަވަންސް ޢިނާޔަތާއި މަގާމުގެ 

 ދިނުން 
އަށް ނިސްބަތްވާ މުއައްސަސާތަކުގެ މަގާމުތަކަށް ދޭނީ ގިންތި  1ގިންތި 

ގެ ހާޒިރީ ޢިނާޔަތާއި މަގާމުގެ އެލަވަންސެވެ. ހަމަ އެފަދައިން ގިންގި  1

ގެ މުއައްސަސާތަކަށް ދޭނީ އެ މުއައްސަސާއެއް ނިސްބަތްވާ  4ައިދ  3، 2

 ޢިނާޔަތާއި މަގާމުގެ އެލަވަންސެވެ.  ގިންތިއަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ހާޒިރީ

  (ށ)

ޕޭ ސްޓްރަކްޗަރގެ ގޮތުގައި ޖޮބް މެޓްރިކްސްއެއްގައި މުއައްސަސާއެއްގެ 

ގިންތިއެއް ހިމަނާފައި ނެތް ހާަލެތއްގައި އެފަދަ މުއައްސަސާއަކުން އެ ޖޮބް 

މެޓްރިކްސްގެ ދަށުން މަގާމަކަްށ މީހަކު އަޢްޔަންކުރަން ބޭުންނވާނަމަ، 

ތިއެއްގެ އެކަން ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން އެ ގިން

މުއައްސަސާގެ ޕޭ ސްޓްރަކްޗަރ ހިމަނައިގެން ެއ ޖޮބް ެމޓްރިކްސެއް 

 އަދާހަމަ ކުރެވޭނެއެވެ. 

   (ނ)
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 މިންގަނޑު  ދިނުމުގެ  ކުރިއެރުން  މުސާރައިގެ 

 NPC/2022/ST-06-478މިންގަނޑު ނަންަބރު: 

 

 

 

 

 

 

 

 ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަން 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
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 ތަޢާރަފު  .1     ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމްވަރކްގައި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދޭނެ ގޮތުގެ މިންގަނޑެވެ.  މިއީ 

 ބަލާފައިވާނީ ކަމުގައި  ކުރިއެރުން މުސާރައިގެ ފްރޭމްވަރކްގައި  ޕޭ ދައުލަތުގެ

 މުސާރައާއި  ކަނޑައަޅާފައިވާ  މަގާމަށް" ފްރޭމްވަރކްގެ  ޕޭ ދައުލަތުގެ

"      އެލަވަންސް މަގާމުގެ " ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި" މިންގަނޑު ޢިނާޔަތްތަކުގެ

)Job Allowance (ެލިޭބނެ  ހަރުފަތަށް ވަނަ 3 ހަރުފަތުން ވަނަ 1 ގ 

 .ކުރިއެރުމަށެވެ

މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން  .2 (ހ)

 މާނަކުރުން 

 އެ މިންވަރު ިލބޭނެ މަގާމަކަށް ކޮންމެ ގޮުތގައި ގެ" އެލަވަންސް މަގާމުގެ"

 .ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ މެޓްިރކްސްއެއްގައި ޖޮބް ނިސްބަތްވާ މަގާމެއް

   (ށ)

 އެ  ފަށާނީ މަގާމެއްވެސް ކޮންމެ ހިޖުރަކުރާއިރު ފްރޭމްވަރކަށް ޕޭ ދައުލަތުގެ

 .ހަރުފަތުންނެވެ ވަނަ 1 ގެ" އެލަވަންސް މަގާމުގެ" މަގާމެއްގެ

   (ނ)

 2 މަދުވެގެން މަގާމުގައި ހުރި މުވައްޒަފު އެ ލިބޭނީ ކުރިއެރުން މުސާރައިގެ

 ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ ގާއިމްކޮށްފައިވާ އިދާރާއެއްގައި އެ މަސައްކަތްކޮށް، އަހަރު

 އިންސައްތަ 75 މަދުވެގެން ވިދިވިދިގެން އަހަރުވެސް 2 އެ ނިޒާމުން ބެލުމުގެ

(މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުގައި ރޭޓިންގ  .ހޯދުމުންނެވެ މާރކްސް

 75ސްކޭލެއް ބޭނުންކުރާ ހާލަތްތަކުގައި އެ އިދާރާއަކުން ބޭނުންކުރާ ސްކޭލްގައި 

   އިންސައްތަ ކަމުގައި ބަލާނެ ބެްނޗްމާރކެއް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.) 

   މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ  .3 (ހ)

 ވަނަ ހަރުފަތް  2

 ނުލިބިއްޖެ  މާރކްސް  އިންސައްތަ 75 މަދުވެގެން އަހަރު 2 ވިދިވިދިގެން

 އެ  ލިބޭނީ ކުރިއެރުން މުސާރައިގެ މުވައްޒަަފކަށް އެފަދަ ހާލަތެއްގައި،

 ނިޒާމުން ބެލުުމގެ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ އަަހރު 2 ވިދިވިދިގެން މުވައްޒަފެއް

 .ހޯދުމުންނެވެ މާރކްސް އިންސައްތަ 75 މަދުވެގެން

   (ށ)

 2އަހަރާއި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުގެ  2މަގާމުގައި ހޭދަކުރާ 

އަހަރު ދިމާވާނީ ތަފާތު ދުވަސްތަކަށް ކަމުގައިވާތީ، ޢަމަލުކުރާނެ އާންމު ގޮތްތައް 

 ވެ. ތިރީގައި އެވަނީއެ

   (ނ)

 ނިމިދިޔަ ކުރިން ތާރީހުގެ އެ ހޭދަކުރުމުން، އަހަރު  2 މަގާމުގައި

 .ބެލުން މާރކްސް ދުވަހުގެ އަހަރު 2 ބެލުމުގެ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ

1.    

 އަހަރު 2 މަގާމުގައި ހިޖުރަކުރުމަށްފަހު ފްރޭމްވަރކަށް ޕޭ ދައުލަތުގެ

 ފެްނވަރު މަސައްކަތުގެ ނިމިދިޔަ ކުރިން ތާރީހުގެ  އެ ހޭދަކުރުމުން،

 .  ބެލުން މާރކްސް ދުވަހުގެ އަހަރު 2 ބެލުމުގެ

2.    
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 ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ އަހަރު  2 ހޭދަކުރިއިރު އަހަރު  2 މަގާމުގައި

 ކުރިއެރުން މުސާރައިގެ ުމވައްޒަފުންނަށް، މެދުވެރިވާ ހާލަތް ބަލަންނުޖެހޭ

 .ފުރިހަމަވުމުންނެވެ އަހަރު 2 ބެލުމުގެ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ ދޭންވާނީ

3.    

 މަސައްަކތުގެ  އަހަރު 2 ކުރިން ހޭދަކުރުުމގެ އަހަރު 2 މަގާމުގައި

 ދޭންވާނީ  ކުރިއެރުން މުސާރައިގެ މުވައްޒަފުްނނަށް، ބަލާފައިވާ ފެންވަރު

 .އަހަރުވުމަށްފަހުގައެވެ 2 މަގާމުގައި

3.    

 ވަނަ  2 ގެ" އެލަވަންސް މަގާމުގެ" ގޮތުގައި ކުރިއެރުމުގެ މުސާރައިގެ

 ޖޮބް ނިސްބަތްވާ މަގާމެއް  އެ ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ މިންވަރު ލިބޭނެ ހަރުފަތުގައި

 .މެޓްރިކްސްއެއްގައެވެ

   (ރ)

 ލިބޭނީ  ކުރިއެރުން މުސާރައިގެ ހަރުފަތަށް ވަނަ 3 ގެ" އެލަވަންސް މަގާމުގެ"

" އެލަވަންސް މަގާމުގެ" ހަރުފަތުގައިވާ ވަނަ 2 ގެ" އެލަވަންސް މަގާމުގެ"

 އަހަރު  2 މަދުވެގެން މުވައްޒަފު  އެ އެމަގާމުގައި ހަމަ ލިބުމަށްފަހު

 ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ ގާއިމްކޮށްފައިވާ އިދާރާއެއްގައި އެ މަސައްކަތްކޮށް،

 އިންސައްތަ 75 މަދުވެގެން ވިދިވިދިގެން އަހަރު  2 އެ ނިޒާމުން ބެލުމުގެ

    .ހޯދުމުންނެވެ މާރކްސް

   މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ  .4 (ހ)

 ވަނަ ހަރުފަތް  3

" އެލަވަންސް މަގާމުގެ" ހަރުފަތުގައިވާ ވަނަ 2 ގެ" އެލަވަންސް މަގާމުގެ"

 އިންސައްތަ 75 މަދުވެގެން އަހަރު 2 ވިދިވިދިގެން އެމަގާމުގައި ހަމަ ލިބުމަށްފަހު

 ކުރިއެރުން މުސާރައިގެ  މުވައްޒަފަކަށް އެފަދަ ހާލަތެއްގައި، ނުލިބިއްޖެ މާރކްސް

" އެލަވަންސް މަގާމުގެ " ހަރުފަތުގައިވާ ވަނަ 2 ގެ " އެލަވަންސް މަގާމުގެ" ލިބޭނީ

 ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ އަހަރު 2 ިވދިވިދިގެން އެމަގާމުގައި ހަމަ ލިބުމަށްފަހު

 .ހޯދުމުންނެވެ މާރކްސް އިންސައްތަ 75 މަދުވެގެން ނިޒާމުން ބެލުމުގެ

   (ށ)

" އެލަވަންސް މަގާމުގެ" ހަރުފަތުގައިވާ ވަނަ 2 ގެ" އެލަވަންސް މަގާމުގެ"

 ބެލުމުގެ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ އަހަރާއި 2 ހޭދަުކރާ ހަރުފަތުގައި އެ ލިބުމަށްފަހު

 އެ  ކަމުގައިވާތީ، ދުވަސްތަކަށް  ތަފާތު ދިމާވާނީ  އަހަރު 2 ނިޒާމުގެ

 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ 3ގަނޑުގެ މިން މި ކުރާނީ ޢަމަލު ހާލަތްތަކުގައިވެސް

 .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ

   (ނ)

 ވަނަ  3 ގެ" އެލަވަންސް މަގާމުގެ" ގޮތުގައި ކުރިއެރުމުގެ މުސާރައިގެ

 ޖޮބް ނިސްބަތްވާ މަގާމެއް  އެ ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ މިންވަރު ލިބޭނެ ހަރުފަތުގައި

 .މެޓްރިކްސްއެއްގައެވެ

   (ރ)
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 ބެލުމުގެ ފެްނވަރު މަސައްކަތުގެ ބޭނުންކުރާނެ ދިނުމުގައި  ކުރިއެރުން މުސާރައިގެ

 ދައުލަތުގެ އަދި . އޮންނަންވާނެއެވެ ގާއިމްކޮށްފައި އިދާރާއެއްގައި ކޮންމެ ނިޒާމު

 ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި މެޓްރިކްސްތަކުގައި ޖޮބް ފްރޭމްވަރކްގައި ޕޭ

 ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ ވަޒީފާއެއްގެ ގެރޭންކެއް ހުރިހާ ކަނޑައަޅާފައިވާ

 .ބަލަންވާނެއެވެ

މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން  .5 (ހ)

ދިނުމާގުޅުންހުރި މުހިއްމު 

 ތައް ބައެއް ކަންތައް 

 ނިޒާމުގައި ބެލުމުގެ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ ގާއިމްކޮށްފައިވާ އިދާރާގައި

 މަސައްކަތުގެ" ފްރޭމްވަރކްގެ  ޕޭ ދައުލަތުގެ ކަންތައްތައް އަސާސީ ހިމަނަންވާނެ

 .ބަޔާންކޮށްފައިވާެނއެވެ ގައި" ިމންގަނޑު އާންމު ނިޒާމުގެ ބަލާ ފެންވަރު

   (ށ)

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުގައި މި ލިބެންޖެހޭނެކަމަށް ކުރިއެރުން މުސާރައިގެ

 ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ިއދާރީގޮތުން ފުރިހަމަވުމުން، ހާލަތްތައް

 ދޭންޖެހޭ މުވައްޒަފަކަށް އެ އަވަހަކަށް، ވީއެންމެ  ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު،

 ފަރާތުން އިދާރާގެ ލިޔުމެއް ރަސްމީ  ކަމުގެ ލިބުނު ކުރިއެރުން މުސާރައިގެ

 މަރުކަޒީ  އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ރެގިއުލޭޓްކުރާ އިދާރާއަކުން  މަރުކަޒީ(

 މުސާރައިގެ މުވައްޒަފެއްގެ  އެ. ދޭންވާނެއެވެ މުވައްޒަފަކަށް  އެ) އިދާރާއަކުން

 ދުވަހުން އެ މުވައްޒަފަކަށް މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ޙައްޤުވާ  ލިބޭނީ ކުރިއެރުން

 .ފެށިގެންނެވެ

   (ނ)

 މަގާމުގެ މުވައްޒަފަށް ނުވަތަ ބަދަލުވުމުން އިދާރާ  މަސައްކަތްކުރާ  މުވައްޒަފު

 މަގާމަކަށް މެޓްރިކްސްއެއްގެ ޖޮބް އެހެން މުވައްޒަފު ނުވަތަ ލިބުމުން ކުރިއެރުމެއް

 މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފެއްގެ އެ މެދުވެރިވެގެން ސަބަުބތައް ތަފާތު  ބަދަލުވުންފަދަ 

 މިންގަނޑުގައި މި ާހލަތްތަކުގައި އަންނަ ަބދަލު ަދތަށްމުއް ބެލުމުގެ ފެންވަރު

 ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ ދުވަހުގެ އަހަރު 2 މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 .ދޭންވާނެއެވެ ސަމާލުކަމެއް ހާއްސަ ދިނުމަށް ކުރިއެރުން މުސާރައިގެ ބެލުމަށްފަހު

   (ރ)

 ކުރިއެރުން  މުސާރައިގެ އިދާރާތަކުގައި ދަުއލަތުގެ ރިޢާޔަތްކޮށް މިންގަނޑަށް މި

 މަރުކަޒީ . އެކުލަވާލެވިދާނެއެވެ  އިދާރާތަކުން އުސޫލުތައް ތަފްސީލީ ދޭނެ

 ހާލަތްތަކުގައި  ރެގިއުލޭޓްކުރާ މަސައްކަތްތައް ރެކްރޫޓްމަންޓްގެ އިދާރާއަކުން

 .އިދާރާއަކުންނެވެ މަރުކަޒީ ފަދައެ އެކުލަވާލާނީ އުސޫލުތައް އެފަދަ

   (ބ)

 ފްރޭމްވަރކްގެ  ޕޭ ދައުަލތުގެ ހާލަތްތަކުގައި ލިބޭ ކުރިއެރުން މުސާރައިގެ

 ގައި" މިްނގަނޑު ޢިނާޔަތްތަކުގެ މުސާރައާއި ކަނޑައަޅާފައިވާ މަގާމަށް"

   (ޅ)
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 އަށް" ޢިނާޔަތް ހާޒިރީ " އަށާއި " މުސާރަ އަސާސީ" މަގާމުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 .ނާންނާނެއެވެ އުނިއިތުރެއް
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 ޢާންމު  ބެުލމުގެ ފެންވަރު މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންގެ  ދައުލަތުގެ މިއީ

 ބޭނުންކުރާނެ  އިދާރާތަކުގައި  ރިޢާޔަތްކޮށް މިންގަނޑަށް މި. މިންގަނޑެވެ

. އިާދރާއަކުންނެވެ އެ އެކުލަވާލާނީ ނިޒާމުތައް ބެލުމުގެ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ

 ެރގިއުލޭޓްކުރާ ކަތްތައްމަސައް ރެކްރޫޓްމަންޓްގެ އިދާރާއަކުން މަރުކަޒީ

 .އިދާރާއަކުންނެވެ މަރުކަޒީ އެފަދަ އެކުލަވާލާނީ ނިޒާުމތައް އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި

 ތަޢާރަފު  .1 (ހ)

 ދިނުމުގެ ކުރިއެރުން މުސާރައިގެމި މިންގަނޑުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ "

" ގައި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ މިންގަނޑު

ލިބޭ މާރކްސްއަްށ ބިނާކޮށްގެްނ  ނިޒާމުން ބެލުމުގެ  ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ

ކަމަށްވާތީ، ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ިއދާރާތަކުގައި ބޭނުންކުރާ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު 

މުތަކުގަިއ އެއްަހމަ މައިގަނޑު އަސާސްތަކެއް ގެންގުޅުމަށް ބެލުމުގެ ނިޒާ

 މަގުފަހިކުރުމެވެ.  

   (ށ)

މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ބޭނުމަށް މަސައްކަތުގެ އަހަރު ބަލާނީ މީލާީދ 

  މަސް ކަމުގައެވެ.  12 އަހަރެއްގެ

މަސައްކަތު ފެންވަރު  .2 (ހ)

ބެލުމުގައި މުއްދަތު ބަލާނެ 

އަހަރު ތަފާތު ދުވަސްވަރުގައި ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަންކުރާ މުވައްޒަފުންގެވެްސ  ގޮތް 

 މަސައްކަތު ފެންވަރު ބަލަންވާނެެއވެ. 

  (ށ)

މަސައްކަތު ފެންވަރުބަލާ މުއްދަތުގައި ދައުލަތުގެ އެއް އިދާރާއިން އަނެއް 

އިދާރާއަށް ބަދަލުވާ ނުަވތަ ބަަދލުކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަުރ 

ބަލަންވާނީ އެމުވައްޒަފު ކުރިން މަސައްކަތްކުރި އިދާރާއާ ގުޅިގެންނެވެ. ނަމަވެސް 

އިދާރާގައި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ވަޒީފާ ބަދަލުވި ނުވަތަ ބަދަލުުކރި 

ދުވަހަށްވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަަމ، ހަމައެކަިނ  90މުއްދަތުގައި 

 އެމުއްދަތަށް ބަލައިގެން މަސައްަކތު ފެންވަރު ބެލިދާނެއެވެ. 

   (ނ)

ވަކިވާނަމަ، މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން އްކަތު ފެންވަރު ބަލާ މުއްދަުތގެ ތެރޭގައި މަސަ

ގައި އެންމެ ފަހުން މަސައްކަތްކުރި ކުރާނަމަ، އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާނުވަތަ ވަކި

 ދުވަހާއި ހަމައަށް އެމުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލަންާވނެއެވެ.

   (ބ)

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގައި ތިރީގައި މިވާ ވަޞީލަތްތަްއ 

 ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

މަސައްކަތު ފެންވަރު  .3

ބެލުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ 

  (ހ) މަސައްކަތު ފެންވަރުބަލާ ފޯމް  ވަޞީލަތްތައް 

  (ށ) އެއިދާރާއެއްގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ އިލެކްޓްރޯނިކް ސިސްޓަމް
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މުވައްޒަފުންނަްށ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމު ބައްޓަންކުރަނީ އެކި ފަންީތގެ 

ތަފާތު މިންގަނޑުތަކެއްގެ ޭބނުންކޮށްގެން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަްށ 

ކަމުގައިވާނަމަ، ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމްވަރކްގައި މުވައްޒަފުން ގިންތިކޮށްފައިވާ ފަދައިްނ 

 ތިރީގައިވާ ގިންތިތައް ބޭުނންކުރުމަށް އިސްކަން ދެވިދާނެއެވެ.

މަސައްކަތު ފެންވަރު  .4

ބެލުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ 

 ކެޓެގަރީތައް 

  (ހ) މެނޭޖަރުން

  (ށ) ޕްރޮފެޝަނަލުން 

   (ނ) އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެޝަނަލުން

   (ރ) ސްކިލްޑް މަސައްކަތްތެރިން

   (ބ) ސެކްރެޓޭރިއަލް ސަޕޯޓް މަސައްކަތްތެރިން 

   )ޅ( މަސައްކަތްތެރިން އެލިމެންޓަރީ 

މަސައްކަތު ފެންވަރު ބަލާ  .5 (ހ) ރޫޓިން ނުވަތަ މުއްދަތު ކަނޑައެޅިފައިވާ ޓާސްކުތައްމުވައްޒަފާ ހަވާލުކުރޭވޭ 

ނިޒާމުގައި ހިމެނިދާނެ 

 ބައިތައް 

  (ށ) މުވައްޒަފުގެ ސުލޫކީ އަދި އަޚްލާޤީ މިންގަނޑުތައް

  (ނ) ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަ ކުރާ މިންވަރު ބަލާނެ މިންަގނޑުތައް

    

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލައި ވަޒަންކޮށް މިން ކުރާނެ ރޭޓިންގ ސްކޭލެއް 

       އޮންނަންވާނެއެވެ. 

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލައި   (ހ)

 ވަޒަން ކުރުން 

ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮތަށް  6މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގައި މިމިންގަނޑުގެ 

 ކުރިއެރުން  މުސާރައިގެ" ދިނުމުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ. މާކުސް

މިންގަނޑު" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  ދިނުމުގެ

އިން ސައްތަ ކަނޑައެޅޭނެ ގޮތަށް ރޭޓިްނގ ސްކޭލެއް  75ބަލާ ނިޒާމުން 

  އެކުލަވާލާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. 

   (ށ)
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މިންގަނޑު  ތުގެ ގޮ  ނެ ދޭ  ސާ ފައި  އިތުރުގަޑީގެ   

 NPC/2022/ST-08-478މިންގަނޑު ނަންަބރު: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަން 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
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 ގޮތުގެ  ދޭނެ ފައިސާ އިތުރުގަޑީގެ މިއީ ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމްވަރކްގައި

 މިންގަނޑެވެ.

 ތަޢާރަފު  .1

(ވަީޒފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ  2008/2ޤާނޫނު ަނންބަރު 

 އިތުރުގަޑީގެ  ދުވަސްދުވަހު އެހެން ޔަވައި"ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސް" ތައް ފި

 މަގާމަށް" ފްރޭމްވަރކްގެ  ޕޭ ދައުލަތުގެ ހިސާބުކުރާނީ ފައިސާ

 ގޮތުގެ ގައިވާ " މިންގަނޑު ޢިނާޔަތްތަކުގެ މުސާރައާއި ކަނޑައަޅާފައިވާ

 އާ  1.25 މިންވަރު ޖެހޭ ގަޑިއަކަށް މުސާރައިން އަސާސީ މަތިން

 8ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް  މުވައްޒަފު އެ ދު،އަދަ އަންނަ ގުނަކޮށްގެން

 އަންނަ ގުނަކޮށްގެން ވަގުތާ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އިތުރަށް ގަޑިއިރަށްވުރެ

 .އަދަދެވެ

 އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ހިސާބުކުރުން  .2 (ހ)

(ވަީޒފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ  2008/2ޤާނޫނު ަނންބަރު 

 ނަމަ، ދުވަހެއް"ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސް" ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 

 މަގާމަށް" ފްރޭމްވަރކްގެ  ޕޭ ދައުލަތުގެ ހިސާބުކުރާނީ ފައިސާ އިތުރުގަޑީގެ

 ގޮތުގެ ގައިވާ " މިންގަނޑު ޢިނާޔަތްތަކުގެ އާއިމުސާރަ ކަނޑައަޅާފައިވާ

 އާ  1.5 މިންވަރު ޖެހޭ ގަޑިއަކަށް މުސާރައިން އަސާސީ މަތިން

 ވަގުތާ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އެ އަދަދު، އަންނަ ށްގެންގުނަކޮ

 .އަދަދެވެ އަންނަ ގުނަކޮށްގެން

   (ށ)

 16އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ހިސާބުކުރުމުގައި ބަލާނީ ނިމިގެންދިޔަ މަުހގެ 

ވަނަ ދުަވހުގެ ނިޔަލަށް ހިނގާ  15ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހިނގާ ަމހުގެ 

 ދުވަސްތަކަށެވެ. 

   )ނ(

އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ހިސާބު ކުރުމުގައި ތިރީގައިވާ ގޮތަްށ 

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 

   )ބ(

(ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު) ގައި  2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ތައް ފިޔަވައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސް" 

ދުވަސްތަކަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދޭނީ ދުވާލަކަްށ 

ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތް  8މަސައްކަތްކުރާވަގުތު 

 ކޮށްފައިވާނަމައެވެ.

1.    
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ަވނަ  38(ވަީޒފާއާ ބެހޭ ޤާޫނނު) ގެ  2008/2ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

މާއްދާގައިވާ ޢިނާޔަތް ލިބޭނީ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން 

(ވަޒީފާއާ ބެހޭ ާޤނޫނު) ގަިއ  2008/2ޤާނޫނު ަނންބަރު  

 އާންމުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ރަސްމީ ބަންުދ ދުވަސް" ތަކުގައި 

 ކަށް ދުވަސްތަ ޒަފުންނަށެވެ. މިފަދަ ޖެހޭ މުވައްކުރަން މަސައްކަތް

) ށމި މާއްދާގެ ( ހިސާބުކުރާނީ މިންވަރު ފައިސާގެ  އިތުރުގަޑީގެ

 .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ ގައިވާ

2.    

 2008/2ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޤާނޫނު ަނންބަރު  

(ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާޫނނު) ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ "ރަސްމީ ބަންދު 

ނުޖެހޭ ކުރަން މަސައްކަތް އާންމުކޮށްދުވަސް" ތަކުގައި 

(ވަޒީފާއާ ބެހޭ  2008/2މުވައްޒަފުންނަށް ޤާޫނނު ނަްނަބރު 

މީ ބަންދު ދުވަސް" ތައް ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ރަސް

ފިޔަވައި އެހެން ދުވަސްތަކުގައި ކުރާ އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށް 

މާއްދާގެ (ހ)  މި ހިސާބުކުރާނީ މިންވަރު  ފައިސާގެ އިތުރުގަޑީގެ

 .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ ގައިވާ

3.    

 މިނެޓަަކށް ނުވަތަ ގަޑިއިރަކަށް ދިނުމުގައި ފައިސާ އިތުރުގަޑީގެ

 ކޮށްފައިވާ އާންމު ކޮމިޝަނުން މި  ހިސާބުކުރާނީ މިންވަރު ޖެހޭ

" މިންގަނޑު އިނާޔަތްތަކުގެ މުސާރައާއި ކަނޑައަޅާފައިވާ މަގާމަށް"

 އިން  30 މުސާރަ އަސާސީ މަގާމުގެ  މަތިން ގޮތުގެ ގައިވާ

 އަދަދަކީ އަންނަ ގެއްލައިގެން އިން  8 އަދަދު އަންނަ ގެއްލީމަ

 .ބަލައިގެންނެވެ ކަމަށް މިންވަރު ގަޑިއިރަކަށްޖެހޭ

4.    

 މިންގަނޑުގައި މި ލިބޭނީ  މައްޗަށް މަހެއްގެ ގޮތުގައި ފައިސާގެ އިތުރުގަޑީގެ

ަމގާމުގެ  ފަާރތްތަކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިބޭނެކަމަށް  ފައިސާ އިތުރުގަޑީގެ

 އަށްވާ  އިންސައްތަ 10 ގިނަވަގެން އެންމެ މުސާރައިގެ އަސާސީ

 ފު މުވައްޒަ އިތުރުވާގޮތަށް މިންވަރަށްވުރެ އެ ކަމަށްވާތީ، މިންވަރަށް

  . ނުވާނެއެވެ ކުރުވައިގެން  މަސައްކަތް ލައްވައި

   )ޅ(

 ނުވަތަ  މެޓްރިކްސްތަކުގައި ޖޮބް ހިމެނޭ ފްރޭމްވަރކްގައި  ޕޭ ދައުލަތުގެ

 ދަ " ހިނެދއްގައި، ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ގޮތަކަށް އެހެން މިންގަނޑުތަކުގައި

 އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން ސްޓޭންޑަޑް ސަރވިސް ޕަބްލިކް މޯލްޑިވްސް

             ؛ތެރެއިން ގްރޫޕްތަކުގެ މޭޖަރ ގެ)" މިސްކޯ( އޮކިއުޕޭޝަންސް

 ޕްރޮފެޝަނަލްސް، އެސޯސިއޭޓް އެންޑް ޓެްކނީޝަން) 2( ޕްރޮފެޝަނަލްސް،) 1(

އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭނެ  .4

 ފަރާތްތައް 
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) 4( ވަރކަރސް، ސްކިލް އެންޑް ވަރކަރސް ސަޕޯޓް ސެކްރެޓޭރިއަލް) 3(

 ވަރކަރސް  ސަރވިސަސް ޕްރެޓެކްޓިވް) 5( އަދި އުޕޭޝަންސް،އޮކި އެލިމެންޓްރީ

 .ލިބޭނެއެވެ ފައިސާ އިތުރުގަޑީގެ  މަގާމުތަކަށް ގިންތީގެ

 ނުވަތަ މެޓްރިކްސްތަކުގައި ޖޮބް ހިމެނޭ ފްރޭމްވަރކްގައި ޕޭ ދައުލަތުގެ

 ދަ " ހިނދެއްގަިއ، ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ގޮތަކަށް  އެހެން މިންގަނޑުތަކުގައި

 އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން  ސްޓޭންޑަޑް ސަރވިސް  ޕަބްލިކް މޯލްޑިވްސް

 ތެރެއިން  ގްރޫޕްތަކުގެ މޭޖަރ ގެ)" މިސްކޯ( އޮކިއުޕޭޝަންސް

 ފައިސާ  އިތުރުގަޑީގެ  މަގާމުތަކަށް ގިންތީގެ ގެ " މެނޭޖަރސް"

 .ނުލިބޭނެއެވެ

ނުލިބޭނެ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ  .5 (ހ)

 ފަރާތްތައް 

ގެ ާމއްދާ ވަނަ 34 ގެ ) ާޤނޫނު ބެހޭ ވަީޒފާއާ( 2008/2 ަނންބަރު ޤާނޫނު

 .ނުިލޭބނެއެވެ ފައިސާ އިތުރުގަޑީގެ ފަރާްތތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި(ހ) 

   (ށ)

 ނުލިބޭެނކަމަށް ފައިސާ އިތުރުގަޑީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ވަޒީފާގެ

 .ނުލިބޭނެއެވެ ފައިސާ އިުތރުގަޑީގެ މަގާމުތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

   (ނ)
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
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(ވަޒީފާއާ ބެހޭ  2008/2ޤާނޫނު ަނންބަރު ފްރޭމްވަރކްގައި  ޕޭ މިއީ ދައުލަތުގެ

ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެ މަތިން ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހު މަސައްކަތް  38ޤާނޫނު) ގެ 

            ކުރުމުން ޢިނާޔަތް ދޭނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މިންގަނޑެވެ. 

 ތަޢާރަފު  .1

(ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫުނ)  2008/2ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކަކީ ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

 ދުވަސްތަކެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 

   ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް  .2

ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުން ލިބޭނީ ޤާނޫނު 

ވަނަ މާއްދާގައި  38(ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ  2008/2ނަންބަރު 

 ގައިވާ ޢިނާޔަތްތަކެެވ.މި މާއްދާގެ (ށ) އަދި (ނ)  ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި  .3 (ހ)

މަސައްކަތް ކުރުމުން ލިބޭނެ 

 ޢިނާޔަތްތައް  

 ދެބައިކުޅަ މިންވަރުގެ ޖެހޭ  ދުވަހަކަށް މުސާރައިން  އަސާސީ މަގާމުގެ

 ހިސާބުކުރާނީ ިމންވަރު ޖެހޭ ދުވަހަކަށް މުސާރައިން (އަސާސީ .އެއްބައި

 މުސާރައާއި  ކަނޑައަޅާފައިވާ މަގާމަށް" ފްރޭމްވަރކްގެ ޕޭ ދައުލަތުގެ

މަތިން އެ މަގާމަކަށް  ގޮތުގެ ގައިވާ" މިންގަނޑު ޢިނާޔަތްތަކުގެ

މުސާރައިގެ ދުވަހަކަށް ޖެހޭ މިންވަރު ހޯދުމަށް  ކަނޑައަޅާފައިވާ އަސާސީ 

 ).މަތިންނެވެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ

   (ށ)

 ޕޭ  ދައުލަތުގެ ދޭނީ ފައިސާ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ. (އިތުރުގަޑީގެ

 ގޮތުގެ  ގައިވާ" މިންގަނޑު ގޮތުގެ  ދޭނެ ފައިސާ އިތުރުގަޑީގެ " ފްރޭމްވަރކްގެ

 ).މަތިންނެވެ

   (ނ)

ދުވަުހ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނެ ކަަމށް ކަނަޑއަޅާފައިވާ  7ހަފްތާއަކު 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  5 މަގާމުތަކުގެ ތެރެއިން މި މިންގަނޑުގެ

 ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާްތތައް.

 ދުވަސްތަކުގައި  ބަންދު  ރަސްމީ  .4 (ހ)

 ޢިނާޔަތް  ކުރުމުން  މަސައްކަތް 

   ފަރާތްތައް  ލިބޭނެ 

 ފަދަ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ ދުވަހަކުވެސް ޮކންމެ ހަފްތާގެ އުސޫލުން ޑިއުޓީ

 .މަގާުމތައް ބައްޓަންޮކށްފައިވާ ގޮތަކަށް

  (ށ)

 ނުވަތަ  ެމޓްރިކްސްތަކުގައި ޖޮބް ހިމެނޭ ފްރޭމްވަރކްގައި ޕޭ ދައުލަތުގެ

 ދަ" ހިނދެއްަގއި، ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ  ގޮތަަކށް އެހެން މިންގަނޑުތަކުގައި

 އޮފް  ކްލެސިފިކޭޝަން ސްޓޭންޑަޑް ސަރވިސް  ޕަބްލިކް މޯލްޑިވްސް

" މެނޭޖަރސް" ތެރެއިން ގްރޫޕްތަކުގެ މޭޖަރ ގެ )" މިސްކޯ( އޮކިއުޕޭޝަންސް

 .މަގާމުތައް ގިންތީގެ ގެ

 ދުވަސްތަކުގައި  ބަންދު  ރަސްމީ  .5 (ހ)

 ޢިނާޔަތް  ކުރުމުން  މަސައްކަތް 

   ފަރާތްތައް  ނުލިބޭނެ 
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ގެ މާއްދާ ވަނަ 34 ގެ) ޤާޫނނު ބެހޭ ވަީޒފާއާ( 2008/2 ނަްނބަރު ޤާނޫނު

 .ފަރާްތތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި(ހ) 

   (ށ)

 ކަނޑަައޅާފައިވާ  ކަަމށް ކުރަންނުޖެހޭނެ މަސައްކަތް  ދުވަހު 7 ހަފްތާއަކު

 .މަގާމުތައް

   )ނ(
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މިންގަނޑު  ދެވޭނެ  ޢިނާޔަތް  ވަކިވެގެންދާއިރު  ފާއިން ވަޒީ  ދައުލަތުގެ   

 NPC/2022/ST-10-478މިންގަނޑު ނަންަބރު: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަން 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
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މިއީ ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމްވަރކްގެ ދަށުން މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ 

ހުރިހާ މުވައްޒަފުން، ދައުަލތުގެ ވަޒީފާއަކުން ވަކިވެގެްނދާއިރު އެއްހަމަ 

     މިންގަނޑެވެ.   މިންގަނޑެއްގެ ދަށުން ޢިނާޔަތް ދޭނެ ގޮތުގެ 

 ތަޢާރަފު  .1

ދަށުން މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމްވަރކްގެ 

މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ވަޒީފާއިން ވަކިވެގެންދާއިރު ޢިނާޔަތް ދޭނެ މިންވަރު 

ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކޮްށފައިނުވާ ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުްނނަށް މި މިންގަނޑުގެ 

 ދަށުން ޢިނާޔަތް ދެވޭނެއެވެ.

 ތައް  ޢިނާޔަތް ދެވޭނެ ފަރާތް  .2

ޤާނޫނުގައި ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 

އުމުރުވުމަށްފަހު، އަމިއްލައަށް ބޭނުންވެގެން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިވުމަށް އެދި، 

 އެ މުވައްޒަފެއް މަސައްކަތްކުރާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުން.

ވަޒީފާއިން ވަކިވެގެންދާއިރު  .3 (ހ)

 ދެވޭނެ ހާލަތްތައް  ޢިނާޔަތް 

ޤާނޫނުގައި ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 

އުމުރުވުމަށްފަހު، އެ މުވައްޒަަފކު މަސައްކަތް ކުރާ އިދާރާއަކުން ނުވަަތ 

ޤާނޫނުގައި މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންާވ 

 މުސްކުޅިކުރުމަށް ކަނޑައެޅުން.އިދާރާއަކުން އެ މުވައްޒަފަކު 

   (ށ)

ދައުލަތުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވެގެްނދާއިރު ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދެވޭނީ އެއްފަހަރާ 

 ގަނޑުކޮށްދެވޭ ފައިސާގެ މިންވަރެކެވެ.

ވަޒީފާއިން ވަކިވެގެންދާއިރު  .4

 ދެވޭނެ ޢިނާޔަތް   

 ޢިނާޔަތް ހިސާބު ކުރާނެ ގޮތެވެ.ތިރީގައި އެވަނީ ވަޒީފާއިން ވަކިވެގެންދާއިރު ދެވޭނެ 

 ޢިނާޔަތުގެ

 އަދަދު

= 

 ޢުމުރަށް

 ނިސްބަތްކޮށް 

 ކަނޑައަޅާ

 ބުރަދަން 

× 
 ޚިދުމަތުގެ

 މުއްދަތު
× 

 މަހު

 މުސާރަ 

 

 އަހަރު  30 ގޮތުގައި މުއްދަތުގެ ދިގު އެންމެ ގޮތުގައި މުއްދަތުގެ ޚިދުމަތުގެ •

އަހަރުްނނާއި އަހަރުގެ ަބއިކުޅަ (ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު ބަލާީނ، މީލާދީ  ބެލުން

އަހަރު  2.5މަސް ކަމުގައި ބަލާނީ  6އަހަރާއި  2ބައިންނެވެ. މިސާލަކަށް 

 ކަމުގައެވެ.)

 ެއވްރެޖް  އަހަރުގެ 5 ޚިދުމަތްކުރި ފަހުން އެންމެ އަދަދަކީ މުސާރައިގެ މަހު •

 ބެލުން ކަމުގައި މުސާރަ އަސާސީ

ވަޒީފާއިން ވަކިވެގެންދާއިރު  .5

ދެވޭނެ ޢިނާޔަތް ހިސާބު 

 ކުރާނެގޮތް   
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 ގޮތަށް  ތާވާލުގައިވާ  ތިރީގައިވާ ބުރަދަން ކަނޑައަޅާ ނިސްބަތްޮކށް ޢުމުރަށް •

 ކަނޑައެޅުން

 

 ޢުމުރު  ބުރަދަން ޢުމުރަށް ނިސްބަތްކޮށް ކަނޑަައޅާ

0.25 36-45 

0.50 46-54 

0.75 55-64 

1.00 65> 
 

   

ހިމެނޭ (މިސާލު: ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް، ދިވެހި ދައުލަތުގެ ވަކި ޚިދުމަތެއްގައި 

ޝަރުޢީ ދާއިރާ) މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވެގެންދާއިުރ ލިބޭ ިޢނާޔަތް 

ލިބިގަތުމަްށފަހު، އަުލން އެ މުވައްޒަފު ދައުލަތުގެ ޚިދުމަެތއްގެ ވަޒީފާއަކަށް 

ލުން ޢައްޔަންކޮށް، އެ މުވައްޒަފު ފަހުން ގުޅުނު ވަޒީފާއިން ވަކިވެގެންދާއިރު އަ

ޢިނާޔަތް ލިބެންެޖހޭނެފަދަ ހާަލެތއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ، އެ މުވައްޒަފަށް ފަހުން 

ދޭންޖެހޭ ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރާއިރު ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު ގުނާނީ ކުރިން ޢިނާޔަތް ލިބުނު 

 އިރު ގުނި ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު ނުހިމެނޭގޮތަށެވެ.

ވަޒީފާއިން ވަކިވެގެންދާއިރު  .6

ޢިނާޔަތް ދިނުމަށްފަހު 

ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭނެ މުހިއްމު 

 ކަންތައްތައް   

ލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމްވަރކަށް ހިޖުރަކުރާ ތާރީޙުްނ އެއްވެސް މުވައްޒަފެއް ދައު

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވެގެންދާއިރު  މަސް 6ފެށިގެން ގިނަވެގެން 

ހޭނަމަ، އެ މުވަްއޒަފަކަށް ލިބޭނެ ޢިނާޔަތް އިހްތިާޔރުކުރުމުގެ ޢިނާޔަތް ދޭންޖެ

 ފުރުސަތު އޮންނާނެއެވެ.

 އިސްތިސްނާ ހާލަތް   .7 (ހ)

ތިޔާރަކީ މި މިންގަނޑުގައިވާ ޚްއެފަދަ މުވައްޒަފަކަށް ދެވޭނެ ފުރަތަމަ އި

 ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް ޢިނާޔަތް ލިބިގަތުމެވެ.

   (ށ)

ތިޔާރަކީ ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމްވަރކަށް ޚްދެވޭނެ ދެަވނަ އި އެފަދަ މުވައްޒަފަކަށް

ހިޖުރަކުރުމާ ހަމައަށް އެ މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާއިްނ 

ޢަމަލުކުރަމުން ގޮސްފައިވާ އުޞޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަިތން ޢިނާޔަްތ 

ލިބިގަތުމެވެ. މި ހާލަތުގައި އެ ުމވައްޒަފެއްގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގަިއ 

ލަންޖެހޭނީ ދައުަލތުގެ ޕޭ ފްރޭމްވަރކަށް ހިޖުރަކުރުމާ ހަމައަށް އެ ބަ

މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުންދިޔަ ައސާސީ މުސާރައެވެ. ނަމަވެސް ޚިދުމަތުގެ 

   (ނ)
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މުއްދަތު ގުނުމުގައި ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމްވަރކަށް ހިޖުރަކުރުމަށްފަހު ހޭދަވި 

 މުއްދަތުވެސް ގުނޭނެއެވެ.

ފްރޭމްވަރކަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށާއިރު ވަޒީފާއިން ވަކިވުމުގެ ދައުލަތުގެ ޕޭ 

ސަބަބުން ޢިނާޔަތް ިލބެމުންދާ ަފރާތްތަކަށް އެފަދަ ފަރާތްތަުކން ވަޒީފާއިްނ 

ވަކިވިއިރު ޢިނާޔަތް ލިބެމުންދާެނކަމަށް ކަނޑައެޅިފައި އޮތްގޮތަށް ޢިނާޔަތް 

 ލިބެމުންދާނެއެވެ.

   (ރ)
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) ކުރުމުން  ރިޑަންޑަންޓް ( ދޫކޮށްލުމުން  ފާއިން ވަޒީ  ދައުލަތުގެ 

މިންގަނޑު  ދެވޭނެ  ޢިނާޔަތް   

 NPC/2022/ST-11-478މިންގަނޑު ނަންަބރު: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަން 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
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 ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޢިނާޔަްތތައް  މުސާރައާއި ދަށުން ފްރޭމްވަރކްގެ  ޕޭ ދައުލަތުގެމިއީ 

 ޢިނާޔަތް ިއން ދޫކޮށްލުމުން (ރިޑަންޑަންޓް ުކރުމުން) ވަޒީފާ ދައުލަތުގެފަކު، މުވައްޒަ

     މިންގަނޑެވެ.   ގޮތުގެ  ނެދޭ

 ތަޢާރަފު  .1

 ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޢިނާޔަތްތައް މުސާރައާއި ދަށުން ފްރޭމްވަރކްގެ ޕޭ ދައުލަތުގެ

 ދަށުން މިންގަނޑުގެ މިރިޑަންޑަންޓް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް  ތެރެއިން މުވައްޒަފުންގެ

 .ދެވޭނެއެވެ ޢިނާޔަތް

   ފަރާތްތައް  ދެވޭނެ  ޢިނާޔަތް  .2

ރިޑަންޑަންޓް ކުރުން  .3 (ހ) ވަޒީފާގެ ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތުގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން. 

ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެ 

 ހާލަތްތައް 

  (ށ) ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ހިލާފުވެގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން. 

  (ނ) ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުން. 

  (ރ) ދައުލަތުގެ އެއް އިދާރާއަކުން ދައުލަތުގެ އެހެން އިދާރާއަކަށް ބަދަުލވުން. 

 ސަބަބުން  ގެނައުމުގެ ބަދަލު މަސައްކަތަށް ނުވަތަ އޮނިގަނޑަށް އިދާރާއެއްގެ

 .އުވުން ވަޒީފާ  ސަބަބުން ހުއްޓައިލުމުގެ މަސައްކަތެއް އައި ކުރަމުން ނުވަތަ

ރިޑަންޑަންޓް ކުރުން  .4 (ހ)

   ކަމުގައި ބެލޭނެ ހާލަތްތައް 

 ނުވަތަ  ސަަބބުން  ބަދަލެއްގެ އަންނަ ނިޒާމަށް  ހިންގުމުގެ ސަރުކާރުގެ

 ނުވަތަ  އޮފީހުގެ  އެ ސަބަބުން ޤާނޫނެއްގެ ފާސްކުރާ މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

 ބައެއް  އިދާރާގެ ނުވަތަ އިދާރާއެއް ސަބަބުން އުވުމުގެ ވަޒީފާތައް ބައެއްގެ އެ

 .އުވައިލުން

   (ށ)

 އަލުން  މުތައް ގާމަ ،ފަހު އަށް) އެނަލިސިސް ޖޮބް( އެނަލިސިސް ވަޒީފާތަކުގެ

 އެ ޭބނުންކޮްށގެން ލޮޖީޓެކްނޯ ޒަމާނީ ނުަވތަ ސަބަބުން ރުކުރުވައިލުމުގެ

 އިާދރާއަކުން ކުރުމަށް ގޮތަކަށް އެހެން މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާގައި

ެއ  ހުރިކަމަށް މުގާމަ އިތުރަށް ވަރަށްވުރެ ޭބނުންވާނިންމުމުން އިދާރާއަށް 

 އިދާރާއަކުން މަރުކަޒީ( .ލުންއުވާ މަޤާމު އެ ފާހަގަކުރެވިގެންއިދާރާއަކަށް 

 ކަން ބަލާީނ އެ ހާލަތްތަކުގައި ރެގިއުލޭޓްކުރާ މަސައްކަތްތައް ރެކްރޫޓްމަންޓްގެ

 ).އިދާރާއަކުންނެވެ މަރުކަޒީ އެފަދަ

   (ނ)

 އޮފީސް އަދާކުރާ ވަޒީފާ ސަބަބުން ބަަދލެއްގެ ގެނެވޭ ހިންގުމަށް ސަރުކާރު

 ތަނަކަށް ނުވަތަ ރަށަކަށް އެހެން މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ނުވަތަ

 ތަަނށް  ނުވަތަ  ރަށަކަށް ބަދަލުކުރި ވަޒީފާ އެ މުވައްޒަފު ،ބަދަލުކުރުމުން

 .އުޒުރުވެރިވުން ބަދަލުވުމަށް

   )ރ(
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 ނުވަތަ  ސަބަބުން ކުރުމުގެ ޕްރައިވަޓައިޒް ބައެއް އޮފީުހން ނުވަތަ އޮފީހެއް

ދައުލަތުގެ  ގޮތަކަށް ނޫންވެސް މި ނުވަތަ ސަބަބުން ކޯޕަރަޓައިޒްކުރުމުގެ

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގެ ތެރޭގައި  ޚިދުމަތެއް ދެމުންދިޔައިދާރާއަކުން 

 .ބަދަލުވުން ގޮތަށް ނުހިމެނޭ

   )ބ(

 ސަބަބުން  ކުރުމުގެ  އައުޓްސޯސް  މަސައްކަތް ވަޒީފާގެ އަދާކުރި  މުވައްޒަފަކު

 .އުވައިލުން މުގާމަ އެ

   )ޅ(

 އޮފީހަކުން  ސަބަުބން ބަދަލެއްގެ ގެންނަ ނިޒާމަށް ހިންގުމުގެ ސަރުކާރު

 އޮފީހަކަށް  އެހެން  ބައެއް މަސައްކަތުން ނުވަތަ  މަސައްކަތް ދިޔަ ކުރަމުން

 މަަސއްކަތްކުރި އެ އޮީފހަކަށް ބަދަލުވި މަސައްކަތް  އެ ،ބަދަލުކުރުމުން

 .އިތުރުވުން ،ބަދަލުކުރެވޭއިރު މުވައްޒަފުން

   )ކ(

 ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކުން  ކުންފުންޏަކުންސަރުކާރުގެ 

 އެ ،ބަދަލުކުރުމުންދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް  މަސައްކަތެއް އައި ކުރަމުން

ބަދަލުވާ ދަުއލަތުގެ އިދާރާއަށް  ުމވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ ކުންފުނީގައި

ބޭނުންވާ ވުރެން މުވައްޒަފުން އިތުރުވުން، ނުވަތަ އެފަދަ މުވައްޒަފުްނ 

ފެންވަރާއި  ހިޖުރަކުރާ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަޢުލީމީ

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ފުރިހަމަުނވުން. 

   )އ(

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ފަދައިން، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާއިރު 

ޓިސްގެ ވާ ފައިސާ. ނޯދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް ނުވަތަ އެ ޯނޓިސްގެ މުއްދަތަށް

މުއްދަތަށްވާ ފައިސާގެ ގޮތުަގއި ބަލާނީ "މަގާމަށް ކަނަޑއަޅާފައިވާ 

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ މިންގަނޑު" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "އަސާސީ 

 މުސާރަ" އާއި "މަގާމުގެ އެލަވަންސް" އެވެ. 

ރިޑަންޑަންޓް ކުރުމުން  .5 (ހ)

   ދެވޭނެ ޢިނާޔަތްތައް 

އަހަރުވެފައިވާ މުވައްޒަފެއް ކަމުގައިވާނަމަ، "ދައުލަތުެގ  55އުމުރުން 

ވަނަ މާއްދާއާއި  4ވަޒީފާއިން ވަކިވެގެންދާއިރު ޢިނާޔަތް ދެވޭނެ މިންގަނޑު" 

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފަދައިން ދެވޭ ޢިނާޔަތް.  5

   (ށ)

އަހަރު ނުވާ މުވައްޒަފެއް ކަމުގައިވާނަމަ، ތިރީގައިވާ ގޮތަްށ  55އުމުރުން 

 ހިސާބުކުރުމަށްފަހު ދެވޭ ޢިނާޔަތް. 

   (ނ)
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. (ޚިދުމަތުގެ  އަހަރު ބެލުން 30ގެ ގޮތުގައި އެންމެ ދިގު މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު •

 6އަހަރާއި  2މުއްދަތު ބަލާނީ، މީލާދީ އަހަރުްނނާއި އަހަރުގެ ބައިކުޅަ ބައިންނެވެ. މިސާލަކަށް 

 އަހަރު ކަމުގައެވެ.) 2.5މަސް ކަމުގައި ބަލާނީ 

އަހަރުގެ އެވްރެޖް އަސާސީ މުސާރަ  5އަދަދަކީ އެންމެ ފަހުން ޚިދުމަތްކުރި މަހު މުސާރައިގެ  •

 ކަމުގައި ބެލުން 

  X  މަހު މުސާރަ
ޚިދުމަތުގެ 

  (އަހަރު) މުއްދަތު
X  0.2  =  ުޢިނާޔަތުގެ އަދަދ   

ވަނަ އަދަދުގައިވާ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން މުވައްޒަފެއް  4މި މިންގަނޑުގެ 

އެ މުވައްޒަފެއް ހުރި ޖޮްބ ރިޑަންޑެންޓު ކުރަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި 

މެޓްރިކްސްއާ ގުޅުންހުރި އެހެން ޖޮބް މެޓްރިކްސްއެއް ނުވަތަ އެ ޖޮބް 

މެޓްރިކްސްއެއްގައި ހިމެނޭ އެއް މިންވަރެއްގެ ނުވަތަ އެއަްށވުރެ އިތުރަށް 

ލިބެްނ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް ލިބޭ ދައުލަތުގެ އެހެން އިދާރާއަކުން ވަޒީފާއެއް 

ބަދަލުވުމަށް މުވައްޒަފަްށ އޮންނަ ހާލަތުގައި އެ ވަޒީފާއަކަށް 

ވެ. އެފަަދ ފުރުސަތެއްނެތްނަމަ، އެ ުމވައްޒަފަކު ހުށަހަޅަންވާނެއެ

  ނާޔަތް ދެވޭެނއެވެ.ޢިރިޑަންޑެންޓުކޮށް 

ރިޑަންޑަންޓް ޢިނާޔަތް  .6 (ހ)

ދިނުމުގައި ބަލަންޖެހޭނެ 

   މުހިއްމު ކަންތައްތައް 

އެ ، ޅުމުންމި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ފަދައިން މުވައްޒަފަށް ވަޒީފާ ހުށަހެ

މުވައްޒަފު ބޭނުންނުކޮށްފި ހާަލތެްއގައި އެ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން އެ 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ  5މުވައްޒަފަށް ދޭންވާނީ މި މިންގަނޑުގެ 

އަހަރުވެފައިވާ މުވައްޒަފެއް ކަމުގައިވާނަމަ  55އުމުރުން  ޢިނާޔަތެވެ. އަދި

 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ިޢނާޔަތްވެސް ދޭންވާނެއެވެ.       5

   (ށ)

ރިޑަންޑަންޓް ކުރާއިރު ޙައްޤުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ބޭުނން ނުިހފައި ޮއތްނަމަ، 

އެ ދުވަސްތަކަށްވާ އަސާސީ މުސާރައާއި މަގާމުގެ އެލަވަންސް އިން 

ދުވަހަކަށް ޖެހޭ މިންވަރުގެ ފަިއސާ ދޭންވާނެއެވެ. ދުވަހަކަށްޖެޭހ މިންވަރު 

ޢިނާޔަތްތަކުގެ "މަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުސާރައާއި ހިސާބުކުރާނީ 

 މިންގަނޑު" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

 

 

   (ނ)
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` 

 

 

 

 

 

 

 އެއްބަސްވުންތަކުގައާއި  ކަނޑައެޅިފައިވާ  މުއްދަތެއް  ވަކި  ވަޒީފާގެ 

 ދަށުން  އެއްބަސްވުމެއްގެ  ޚާއްސަކޮށްފައިވާ  މަސައްކަތަކަށް  ވަކި 

 ދޭނެ  ޢިނާޔަތް  މުސާރައާއި  ހާލަތްތަކުގައި  ޢައްޔަންކުރާ  ވަޒީފާއަކަށް 

 މިންގަނޑު  ގޮތުގެ 

 NPC/2022/ST-12-478މިންގަނޑު ނަންަބރު: 

 

 

 

 ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަން 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
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މިއީ ވަޒީފާގެ ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ޢައްޔަންކުރާ 

މަގާމުތަކާއި ވަކި މަސައްކަތަކަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ވަޒީފާއަކަްށ 

 މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް ދޭނެ ގޮތުގެ އާންމު މިންގަނޑެކެވެ.ޢައްޔަންކުރާ ހާލަތްތަކުގައި 

 ތަޢާރަފު  .1

މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވުން. އެގޮތުން ވަކި މުއްދަތެއް 

ކަނޑައެޅިފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ޢައްޔަންކުރާ މަގާމުތަކާއި ވަކި 

އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ވަޒީފާއަކަށް މަސައްކަތަކަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ 

 ޢައްޔަންކުރާކަމުގައިވުން.

ވަޒީފާގެ ވަކި މުއްދަތެއް  .2 (ހ)

ކަނޑައެޅިފައިވާ 

އެއްބަސްވުމާއި ވަކި 

މަސައްކަތަކަށް 

ޚާއްސަކޮށްފައިވާ 

އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން 

ޢައްޔަންކުރާ ވަޒީފާތަކުގެ 

 އާންމު ސިފަތައް 

  (ށ) ދަށުން ޚިދުމަތް ދިނުން.ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ 

ވަޒީފާގެ ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ޢައްޔަންކުރާ 

މަގާމުތަކުގައާއި ވަކި މަސައްކަތަކަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން 

މަޤްޞަދަކީ ވަޒީފާއަކަށް ޢައްޔަންކުރާ ކަމުގައިވާނަމަ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ 

ނުވަތަ ނަތީޖާއަކީ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނުގައި އާދައިގެމަތިން އަަބދުެވސް ކުރަންޖެހޭ 

މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ކުރުންމަތީ ދެމިހުންނަފަަދ ވަޒީފާއެއް 

 ކަމުގައި ނުވުން.

  (ނ)

ވަޒީފާގެ ވަކި މުއްދަތެއް  .3 (ހ) މުވައްޒަފުން. އެމްޕްލޯއިމަންޓުގެ ަދށުން ހަމަޖައްސާ ކޮންޓްރެކްޓް

ކަނޑައެޅިފައިވާ 

އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން 

ނުވަތަ ވަކި މަސައްކަތަކަށް 

ޚާއްސަކޮށްފައިވާ 

އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން 

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން 

މުވައްޒަފުން ޢައްޔަންކުރާ 

 ބާވަތްތައް 

ކުރުމަށްޓަކައި ހަމަޖައްސާ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް 

 މުވައްޒަފުން.

  (ށ)

ދާއިމީ މަގާމަކަށް އެކަށީގެންވާ މުވައްޒަފުން ނުލިބޭ ާހލަތުގައި އެ މަގާމުގެ 

 ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް ވަގުތީ ގޮތުން ހަމަޖައްސާ މުވައްޒަފުން.

  (ނ)

މުވައްޒަފުގެ މުވައްޒަފެއް ދިގު މުއްދަތަކަްށ ޗުއްޓީއެއް ނެގުމުން ެއ 

 މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ވަގުތީ ގޮތުން ހަމަޖައްސާ މުވައްޒަފުން.

  (ރ)

  (ބ) ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އުސޫލުން ހަމަޖައްސާ މުވައްޒަފުން.

  (ޅ) ޓްރަސްޓް ފަންޑުތަކުން ޚަރަދުކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާ މުވައްޒަފުން.

ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކުެގ ދައުލަތުން ނަގާ ލޯނު އަދި ދައުލަތަށް 

 މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖައްސާ މުވައްޒަފުން.

  (ކ)

   (އ) މަޝްރޫޢުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖައްސާ މުވައްޒަފުން.
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ވަނަ ނަްނބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަްތތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ  3މި މިންގަނޑުގެ 

ތަފާތު ގޮތްގޮަތށް މަސައްކަތްތައް އިންތިޒާމު ކުރެވޭ ހާލަްތތަކުގައި މުސާރައާއި ތެރެއިން 

ޢިނާޔަތްތައް ދޭނެ ގޮްތތައް ތިރީަގއި އެވަނީއެވެ. (މިގޮތަށް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް ދެވޭނީ 

އެ މަގާމެއް ނިސްބަތްވާ ޮޖބް މެޓްރިކްސެއްގެ އެ މަގާމެއް ނިސްބަތްވާ ރޭންކަކަްށ 

ޢުލީމީ ފެންވަރާއި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހާސިލްވާ ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަ

 މުވައްޒަފުންނަށެވެ.)

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް  .4

ހަމަޖައްސާނެ ގޮތުގެ 

 މިންގަނޑުތައް 

 

 ކަނޑައެޅިފައިވާ  މުއްދަތެއް ވަކި ަވޒީފާގެ ،މަހު މުސާރަ ލިބޭގޮަތށް

 ޚާއްސަކޮށްފައިވާ  މަސައްކަތަކަށް ވަކި ނުވަތަ ދަށުން އެއްބަސްވުމެއްގެ

އިދާރާއަށް  ،ދައުަލތުގެ ބަޖެުޓން ޚަރަދުކޮށްގެން ދަށުން އެއްބަސްވުމެއްގެ

 ފުލްޓައިމްކޮށް މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން. ،ހާޒިރުވެގެން

  (ހ)

އެ މަގާމެއް ނިސްބަތްވާ ޖޮްބ ެމޓްރިކްސްއެއްގެ އެ މަގާމެއް ނިސްބަތްވާ 

 ،)(Basic Salaryރޭންކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަގާމުގެ އަސާސީ މުސާރަ 

 މަހު މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދިނުން.

1.   

އެ މަގާމެއް ނިސްބަތްވާ ޖޮްބ ެމޓްރިކްސްއެއްގެ އެ މަގާމެއް ނިސްބަތްވާ 

) Job Allowanceކަނޑައަޅާފައިވާ މަގާމުގެ އެލަވަންސް  (ރޭންކަށް 

ވަނަ ހަރުފަތުގައިވާ އެލަވަންސް ދިނުން.  2ވަނަ ހަރުފަތް ނުވަތަ  1ގެ 

(އޭގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެއް ހަރުފަތެއް އިޚްތިޔާރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު 

 އިދާރާއަށް އޮންނާނެއެވެ.)

2.   

ންގަނޑު" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ މި

ފަދައިން މި މަގާމުތަކުގެ މުވައްަޒފުންނަށް މަގާމުގެ ެއލަވަންސްގެ ހަރުފަތް 

 ބަދަލެއް ނުވާނެއެވެ.

3.   

އެ މަގާމެއް ނިސްބަތްވާ ޖޮްބ ެމޓްރިކްސްއެއްގެ އެ މަގާމެއް ނިސްބަތްވާ 

 (Attendance Benefit)ރޭންކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ހާޒިރީ ޢިނާޔަތް 

 ދިނުން. 

4.   

މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައާއި 

ވަޒީފާއަށް ނުނިކުތުުމންނާއި ވަީޒފާއަށް ނުނިުކންނަ ވަގުަތށްވާ ިމންވަރު 

އުނިކުރުމުގައި "މަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުެގ 

 މިންގަނޑު" ގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަުލކުރުން. 

5.   

ޑީގެ ފައިސާ ދިނުމުގައި "އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދޭނެ ގޮތުގެ އިތުރުގަ

 މިންގަނޑު" ގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަުލކުރުން. 

6.   
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ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހު މަސައްކަތްކުރުމުން "ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި 

މަސައްކަތް ކުރުމުން ޢިނާޔަތް ދޭނެ ގޮތުގެ މިންގަނޑު" ގައިވާ ގޮތަށް 

 ޢަމަލުކުރުން. 

7.   

  (ށ) ޕާޓްޓައިމްކޮށް މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން.  ،ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން 

ހަފްތާއަކު މަސައްކަތްކުރާ ގަޑިއިރެއްގެ ނިސްބަތުން މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް 

ދިނުން. އެގޮތުން ގަޑިއިރަކަށް ޖެހޭ މިންވަރު ބަލާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ 

 މަތިންނެވެ. 

1.   

އެ މަގާމެއް ނިސްބަތްވާ ޖޮްބ ެމޓްރިކްސްއެއްގެ އެ މަގާމެއް ނިސްބަތްވާ 

 (Basic Salary)ރޭންކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަގާމުގެ އަސާސީ މުސާރަ 

ގެ ގަޑިއިރަކަށްޖެހޭ މިންވަރު ހިސާބުކުރުމަށްފަހު، ަހފްތާއަކު 

މަސައްކަތްކުރި ޖުމްލަ ގަޑިއިރުން ގުނަކުރުން. އަސާސީ މުސާރައިގެ 

ޑިއިރަކަށްޖެހޭ މިންވަރު ބަލާީނ "މަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުސާރައާއި ގަ

 ޢިނާޔަތްތަކުގެ މިންގަނޑު" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނނެެވ. 

2.   

އެ މަގާމެއް ނިސްބަތްވާ ޖޮްބ ެމޓްރިކްސްއެއްގެ އެ މަގާމެއް ނިސްބަތްވާ 

) Job Allowance( ރޭންކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަގާމުގެ އެލަވަންސް 

ވަނަ ހަރުފަތުގައިވާ އެލަވަންސް (އޭގެ  2ވަނަ ހަރުފަތް ނުވަތަ  1ގެ 

ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެއް ހަރުފަތެއް އިޚްތިޔާރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު 

އިދާރާއަށް އޮންނާނެއެވެ) ގެ ގަޑިއިރަކަށްޖެހޭ މިންވަރު (އިޚްތިޔާރުކުރާ 

ހަފްތާއަކު މަސައްކަތްކުރި ޖުމްލަ  ހަރުފަތަށް ބިނާކޮށް) ހިސާބުކުރުަމށްފަހު،

ގަޑިއިރުން ގުނަކުރުން. މަގާމުގެ އެލަވަންސްގެ ގަޑިއިރަކަށްޖެހޭ މިންވަރު 

ބަލާނީ "މަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިާވ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ މިންގަނޑު" 

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަިތންނެވެ.

3.   

މިންގަނޑު" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ 

ފަދައިން މި މަގާމުތަކުގެ މުވައްަޒފުންނަށް މަގާމުގެ ެއލަވަންސްގެ ހަރުފަތް 

 ބަދަލެއް ނުވާނެއެވެ.

4.   

މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް އެ މަގާމެއް ނިސްބަތްވާ ޖޮބް 

މެޓްރިކްސްއެއްގެ އެ މަގާމެއް ނިސްބަތްވާ ރޭންކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ހާޒިރީ 

 ދިނުން.   (Attendance Benefit)ޢިނާޔަތް 

5.   
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ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އުސޫލުންނާއި  ،ދައުލަތުގެ ބަޖެުޓން ޚަރަދުކޮށްގެން

 މަސައްކަތްކުރާ ގަޑިއިރަށް ބިނާކޮށް މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން. 

  (ނ)

އެ މަގާމެއް ނިސްބަތްވާ ޖޮްބ ެމޓްރިކްސްއެއްގެ އެ މަގާމެއް ނިސްބަތްވާ 

 (Basic Salary)ރޭންކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަގާމުގެ އަސާސީ މުސާރަ 

ގަޑިއިރަކަށްޖެހޭ މިންވަރު ހިސާބުކުރުމަށްފަހު، މަސައްކަތްކުރި ޖުމްލަ ގެ 

ގަޑިއިރުން ގުނަކުރުން. އަސާސީ މުސާރައިގެ ގަޑިއިރަކަށްޖެހޭ މިންވަރު 

ބަލާނީ "މަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިާވ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ މިންގަނޑު" 

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަިތންނެވެ.

1.   

މަގާމެއް ނިސްބަތްވާ ޖޮްބ ެމޓްރިކްސްއެއްގެ އެ މަގާމެއް ނިސްބަތްވާ އެ 

) Job Allowanceރޭންކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަގާމުގެ އެލަވަންސް   (

ވަނަ ހަރުފަތުގައިވާ އެލަވަންސް (އޭގެ  2ވަނަ ހަރުފަތް ނުވަތަ  1ގެ 

 ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެއް ހަރުފަތެއް އިޚްތިޔާރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު

އިދާރާއަށް އޮންނާނެއެވެ) ގެ ގަޑިއިރަކަށްޖެހޭ މިންވަރު (އިޚްތިޔާރުކުރާ 

ހަރުފަތަށް ބިނާޮކށް) ހިސާބުކުރުަމށްފަހު، މަސައްކަތްކުރި ޖުމްލަ ގަޑިއިރުން 

ގުނަކުރުން. މަގާމުގެ އެލަވަްނސްގެ ގަޑިއިރަކަށްޖެހޭ މިންވަރު ބަާލީނ 

ތަކުގެ މިންގަނޑު" ގައި "މަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނނެެވ.

2.   

"މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ މިންގަނޑު" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ފަދައިން މި މަގާމުތަކުގެ މުވައްަޒފުންނަށް މަގާމުގެ ެއލަވަންސްގެ ހަރުފަތް 

 ބަދަލެއް ނުވާނެއެވެ.

3.   

މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް އެ މަގާމެއް ނިސްބަތްވާ ޖޮބް 

މެޓްރިކްސްއެއްގެ އެ މަގާމެއް ނިސްބަތްވާ ރޭންކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ހާޒިރީ 

 ދިނުން. (Attendance Benefit)ޢިނާޔަތް 

4.   

  (ރ) ޓްރަސްޓް ފަންޑުތަކުން ޚަރަދުކުރާ މުވައްޒަފުން. 

ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ޚަރަދުކުރާގޮަތށް ޢައްޔަންކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ެތރެއިން 

ވަޒީފާގެ ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑަެއޅިފައިނުވާ އެއްބަސްވުމެއް ކަމުގައިވާނަމަ، 

އެފަދަ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދޭނީ ދާއިމީ 

އް ނިސްބަތްވާ ޖޮބް މުވައްޒަފުންނާ އެއްފަދައިންނެވެ. އެގޮތުން އެ މަގާމެ

މެޓްރިކްސްއެއްގެ އެ މަގާމެއް ނިސްބަތްވާ ރޭންކަށް ކަނޑައަޅާފައިާވ 

 މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ލިބޭނެެއވެ. 

1. 
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 ،ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ޚަރަދުކުރާގޮތަށް ޢައްޔަންކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން

 ނުވަތަ  ދަށުން އެއްބަސްވުމެއްގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތެއް ވަކި ވަޒީފާގެ

ޢައްޔަންކުރާ  ދަށުން އެއްބަސްވުމެއްގެ ޚާއްސަކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަކަށް ވަކި

ވަނަ  4މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދޭނީ މި މިންގަނޑުގެ މަގާމުތަކުގެ 

   ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަިތންނެވެ. ހމާއްދާގެ (

2 . 

ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ޚަރަދުކުރާގޮތަށް ޢައްޔަންކުރާ ޕާޓްޓައިމް މަގާމުތަކުގެ 

ވަނަ މާއްާދގެ (ށ)  4މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދޭނީ މި މިންގަނޑުގެ 

 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

3.   

ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ޚަރަދުކުރާ ގޮތަށް މަސައްކަތްކުރާ ގަޑިއިރަށް ބިނާކޮްށ 

 4ޢިނާޔަތްދޭ މަގާމުތަކަށް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ޭދނީ މި ިމންގަނޑުގެ 

 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުެގ މަތިންނެވެ. 

4.   

މަޝްރޫޢުތަކުެގ ދައުލަތުން ނަގާ ލޯނު އަދި ދައުލަތަށް ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ހިންގާ 

 މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖައްސާ ފުލްޓައިމް މުވައްޒަފުން.

  (ބ)

އެ މަގާމެއް ނިސްބަތްވާ ޖޮްބ ެމޓްރިކްސްއެއްގެ އެ މަގާމެއް ނިސްބަތްވާ 

 ،(Basic Salary)ރޭންކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަގާމުގެ އަސާސީ މުސާރަ 

 މަހު މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދިނުން.

1.   

އެ މަގާމެއް ނިސްބަތްވާ ޖޮްބ ެމޓްރިކްސްއެއްގެ އެ މަގާމެއް ނިސްބަތްވާ 

) (Job Allowanceރޭންކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަގާމުގެ އެލަވަންސް   

ވަނަ ހަރުަފތުގައިވާ  3ަވނަ ހަރުފަތް ނުަވތަ  2ވަނަ ހަރުފަތް ނުވަތަ  1ގެ 

ތެއް އެލަވަންސް ދިނުން (އޭގެ ެތރެއިން ކޮންމެވެސް އެއް ހަރުފަ

 އިޚްތިޔާރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އިދާރާއަށް އޮންނާނެއެވެ).

2.   

"މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ މިންގަނޑު" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ފަދައިން މި މަގާމުތަކުގެ މުވައްަޒފުންނަށް މަގާމުގެ ެއލަވަންސްގެ ހަރުފަތް 

 ބަދަލެއް ނުވާނެއެވެ.

3.   

އެ މަގާމެއް ނިސްބަތްވާ ޖޮްބ ެމޓްރިކްސްއެއްގެ އެ މަގާމެއް ނިސްބަތްވާ 

 )(Attendance Benefitރޭންކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ހާޒިރީ ޢިނާޔަތް 

 ދިނުން.

4.   
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ދައުލަތުން ނަގާ ލޯނު އަދި ދައުލަތަށް ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކުެގ 

 ހަމަޖައްސާ ޕާޓްޓައިމް މުވައްޒަފުން.މަސައްކަތް ކުރުމަށް 

  (ޅ)

ދައުލަތުން ނަގާ ލޯނު އަދި ދައުލަތަށް ހިލޭ އެހީގެ ދަށުްނ ހިންގާ 

މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖައްސާ ޕާޓްޓައިމް މަގާމުތަކުގެ 

ވަނަ މާއްާދގެ (ށ)  4މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދޭނީ މި މިންގަނޑުގެ 

 Jobމަތިންނެވެ. ަނމަވެސް މަގާމުގެ އެލަވަންސް (ގައިވާ ގޮތުގެ 

Allowance ްހިސާބުކުރާީނ އެ މަގާމަކަށް އެ އިދާރާއަކުނ (

 އިޚްތިޔާރުކުރާ ހަރުފަތުގައިވާ އެލަވަންސް ބޭނުންކޮށްގެްނނެވެ. 

1.   

ދައުލަތުން ނަގާ ލޯނު އަދި ދައުލަތަށް ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކުެގ 

މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރާ މިންވަރަށް (ޑެލިވަރަބަލްސްއަށް) ބިާނކޮށް ޢިނާޔަތް 

 ހަމަޖައްސާ މުވައްޒަފުން.

  (ކ)

މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރާ މިންވަރަށް (ޑެލިވަރަބަލްސްއަށް) ބިނާކޮްށ 

ޢިނާޔަތް ހަމަޖައްސާ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދޭނީ 

މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރާ މިންވަރަށް (ޑެލިބަރަބަލްސްއަށް) ބިނާކޮްށ 

 ވެ. "ޕްރޮރޭޓް" ކޮށް ހިސާބުކުރުމަށްފަހު ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެ

1.   

   .2 ޑެލިބަރަބަލްސްތަކަށް ކަނޑައަޅާަފއިވާ ޖުމްލަ މަހުގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުން. 

   .3 ތިރީގައިވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް އެއްކޮށްގެން ހިސާބުކުރުން. 

އެ މަގާމެއް ނިސްބަތްވާ ޖޮބް މެޓްރިކްސްއެއްގެ އެ މަގާމެއް 

ނިސްބަތްވާ ރޭންކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަގާމުގެ އަސާސީ މުސާރަ 

(Basic Salary). 

3.1    

އެ މަގާމެއް ނިސްބަތްވާ ޖޮބް މެޓްރިކްސްއެއްގެ އެ މަގާމެއް 

 Jobނިސްބަތްވާ ރޭންކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަގާމުގެ އެލަވަންސް 

Allowance) ގެ ހަރުަފތުގަިއވާ އެލަވަންސް. (ހިސާބުކުރާނީ ެއ (

މަގާމަކަށް އެ އިދާރާއަކުން އިޚްތިޔާރުކުރާ ހަރުފަތުގައިވާ އެލަވަންސް 

 ބޭނުންކޮށްެގންނެވެ.)

3.2    

އެ މަގާމެއް ނިސްބަތްވާ ޖޮބް މެޓްރިކްސްއެއްގެ އެ މަގާމެއް 

ޒިރީ ޢިނާޔަތް ނިސްބަތްވާ ރޭންކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ހާ

Attendance Benefit) (21  .ްއިން ގުނަކުރުނ 

3.3    
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 2އިން އަންނަ އަދަދު މި މާއްދާގެ ނަންބަރު  3މި މާއްދާގެ ނަންބަރު 

 އިން ލިބުނު އަދަދާ ގުނަކުރުން. 

4.   

ކޮންމެ ޑެލިވަރަބަލްއަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެއިން ކޮންމެ ޑެލިވަރަބަލްއަކަށް 

ބުރަދަނެއް (ވެއިޓޭޖެއް) ކަނޑަެއޅުން. އަދި އެ ބުރަދަނަށް ބަލައިގެން މި 

ވަނަ ނަންބަރުން އަންނަ އަދަދު ކޮންމެ ޑެލިވަރަބަލްއަކަށް  4މާއްދާގެ 

 ބަހާލުން. 

5.   

ޚަރަދުކުރާ ގޮތަށާއި، ދައުލަުތން ލޯނު ނަަގއިގެންނާއި، ދައުލަތުގެ ބަޖެުޓން 

ދައުލަތަށް ލިބޭ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކުގަިއ މަސައްކަތް 

ކުރުމަށްޓަކައި، ދާއިމީ މަގާމެްއގައި ދެމި ހުރެގެން އެފަދަ ަމޝްރޫޢެއްގައި 

 މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން.

  (އ)

 

މަޝްރޫޢުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުން އެ މުވައްޒަފަކަށް އެލަވަންސެއް 

ދިނުން. މިގޮތުން އެލަަވންސްގެ ގޮތުގައި މަހަކު އެންމެ ގިނަވެގެން  ދެވޭީނ 

އެ މުވައްޒަފެއްގެ ދާއިމީ މަގާމުގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ ތިންބައިކުޅަ 

 މިންވަރެވެ. (1/3)އެއްބަޔަށްވާ 

1.   

 

މި މިންގަނޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނެތް ހާލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރަްނވާނީ ނޭޝަނަލް ޭޕ 

 ކޮމިޝަނުގެ ލަފާ ހޯދުމަށްފަހުގަެއވެ. 

 އިތުރު ހާލަތްތައް  .5
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 ދައުލަތުގެ  ދިނުމަށްޓަކައި  ޢިނާޔަތް  އެލަވަންސްތަކާއި  ބައެއް 

 މިންގަނޑު  ގިންތިކުރުމުގެ  މުއައްސަސާތައް 

 NPC/2022/ST-13-478މިންގަނޑު ނަންަބރު: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަން 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
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މިއީ ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމްވަރކްގައި ހިމެނޭ ބައެއް އެލަަވންސްަތކާއި ޢިނާޔަތްތައް 

 ދިނުމުގައި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި އެފަދަ އެލަވަންސްތަކާއި 

ޢިނާޔަތްތަކުގެ މިންވަރު ތަފާތުުކރެވޭނެފަދަ އެލަވަންސްތަކާއި ޢިނާޔަތްތައް ވަކި 

ހުދޫދެއްގެ ތެރޭގައި ތަފާތު ކުރުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް ގިންތި ކުރުމުގެ 

 މިންގަނޑެކެވެ.   

 ތަޢާރަފު  .1

 ގޮތުގައި  އަސާސެއްގެ މައިގަނޑު ކަނޑައެޅުމުގައި ގިްނތިތައް  އިދާރާތަކުގެ ދައުލަތުގެ

 ރާއްޖޭގައި  އާއި ޤާނޫނުއަސާސީ ުޖމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަލާފައިވާނީ

 ،ގޮތަށާއި ކުރެވިފައިވާ ވަކި ބާރުތައް ދައުލަތުގެ ޤާޫނނުތަކުަގއި ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ

 ބާރުތަކާއި ދެވިފައިވާ މުއައްސަސާތަކަށް ެއކިއެކި ތްކޮށްރިޢާޔަ މައްޗަށް އޭގެ

. މައްޗަށެވެ ކަންކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައްފަދަ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ އިޚްތިޔާރުތަކާއި

 ހިންގުމުގެ ދައުލަތުގެ ބާވަތްތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ  އަދި

 ،ގޮތާއި ކުރެވިފައިވާ ވުރުތަސައް މުައއްސަސާތައް ތާރީޚީގޮތުން ނިޒާމުގައި

 ގޮތްތައްފަދަ އިންތިޒާމުކުރެވިަފއިވާ ވަގުތުތައް މަސައްކަތުގެ  މުއައްސަސާތަކުގެ

 .ރިޢާޔަތްކޮށްަފއިވާނެއެވެ ކަންތައްތަކަށްވެސް

 ގިންތިތައް  މުއައްސަސާތަކުގެ  .2

 ގެންގުޅުނު  ކަނޑައެޅުމުގައި 

 އަސާސްތައް  މައިގަނޑު 

ގިންތީގެ  ގިންތި 

 ކޯޑު 

 މުއައްސަސާގެ ބާވަތް 

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  INC-C1 1ގިންތި 

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރާއި ވެރިކަން 

ހިންގުމުގެ ބާރާއި ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމްކުރުމުގެ 

 ބާރުގައި ހިމެނޭ އެންމެ އިސް މުއައްސަސާތައް.

(ސިފައިންގެ ޤާނޫނު) ގެ  2008/1ޤާނޫނު ނަންބަރު  INC-C2 2ގިންތި 

ޤާނޫނު  އުފައްދާފައިވާ މުއައްސަސާތަކާއިދަށުން 

(ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ  2020/34ނަންބަރު 

 ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ މުއައްސަސާތައް.

ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމްކުރުމުގެ ބާރުގައި ހިމެނޭ  .INC-C3 1 3ގިންތި 

އެންމެ އިސް މުއައްސަސާ ފިޔަވައި، ޢަދުލު 

ޤާއިމްކުރުމުގެ ބާރުގައި ހިމެނޭ އެހެން އިންޞާފު 

 މުއައްސަސާތައް.

 ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ .2

 ދައުލަތް  ޤާނޫނުތަކުގައި  ޤާނޫނުއަސާސީގައާއި

 އެއްގޮތަށް  ގަވާއިދުތަކާ  ޤާނޫނުތަކާއި ހިންގުމުގައި

 ޒިންމާ  ބެލުމުގެ ކުރިއަށްދޭތޯ ކަންތައްތައް

 ގިންތިތަކާއި  މުއައްސަސާތަކުގެ  

 ބާވަތްތައް 
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 މުސްތަޤިއްލު  ހަވާލުކުރެވިފައިވާ

 .ސަސާތައްމުއައް

ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރުގައި ހިމެނޭ އެންމެ  .3

އިސް މުއައްސަސާ ފިޔަވައި، ވެރިކަން 

ހިންގުމުގެ ބާރުގައި ހިމެނޭ އެހެން 

 މުއައްސަސާތައް.

ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގައި  INC-C4 4ގިންތި 

 ހިމެނޭ ކައުންސިލްތައް.

 ހިމެނޭ ގިްނތިއެއްގައި ކޮންމެ އެއިން ،ުކރުމުން ގިްނތި ގޮތަށް މަތީގައިވާ

 ލިސްޓަށް  އެ އަދި. އެވަނީއެވެ މިންގަނޑާއެކުގައި މި ލިސްޓް  މުއައްސަސާތަކުގެ

 .ކުރެވޭނެއެވެ އަދާހަމަ ލިސްޓް އެ ަބދަލުތަކާއެކުގައި ގެންނަންޖެހޭ
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 މުއައްސަސާތަކުގެ ލިސްޓް 

 މުއައްސަސާތައް  ގިންތީގެ ކޯޑު  ގިންތި 

 އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ ރަ .INC-C1 1 1ގިންތި 

 އޮފީސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  .2

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓް  .3

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު  .INC-C2 1 2ގިންތި 

 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް  .2

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް  .INC-C3 1 3ގިންތި 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުންނާއި އެހެން ޤާނޫނަކުން ކަނޑައަޅާ ދަށު ކޯޓުތައް  .2

 ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް  .3

 ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ  .4

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް  .5

 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން  .6

 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ  .7

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން  .8

 ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް  .9

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  .10

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި .11

 އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް  .12

 މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް  .13

 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް  .14

 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން  .15

 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ  .16

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ  .17

 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް  .18

 ރސިޓީ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަ .19

 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  .20

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް  .21

 މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ  .22

 މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް  .23

 އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް  .24

 އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް  .25

 ނޭޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަން  .26

1އިތުރުވެނި   
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 ޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ ފެމިލީ ޕްރޮ .27

 މޯލްޑިވްސް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ  .28

 މޯލްޑިވްސް އިންޓަނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރ .29

 ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަން އޮފީސް .30

 އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާޓަޑް އެކައުންޓަންޓްސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް .31

 އޮފީސްއިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ  .32

 ވުޒާރާތައް  ސަރުކާރުގެ .33

 އޮފީސް  ޖެނެރަލްގެ  އެޓަރނީ .34

 ސިޓީ ކައުންސިލްތައް  .INC-C4 1 4ގިންތި 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްތައް  .2

 ރަށު ކައުންސިލްތައް  .3
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 ގިންތިތައް  ދިނުމުގައި  ޢިނާޔަތް  ބިނާކޮށް  ޖޯގުރަފީއަށް 

 މިންގަނޑު  ކަނޑައެޅުމުގެ 

 NPC/2022/ST-14-478މިންގަނޑު ނަންަބރު: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަން 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
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މިއީ ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދު ހުރި ނިސްބަތަށް ބަލައި، 

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ތަފާތުކުރެވިދާނެ ގޮތް 

ބަޔާންކުރަންވާނެކަމަށް ާޤނޫނުަގއި ކަނޑައަޅާފައިވާތީވެ، ޖޯގުަރފީއަށް ިބނާކޮށް 

 ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ގިންތި ކުުރމުގެ މިންގަނޑެކެވެ.

 ރަށްތައް  ގިންތި  ކޯޑު 

GEO–C1  ި1ގިންތ 

 ސިޓީ ކައުންސިލްތައް .1

 އަތޮޅު ކައުންސިލްތައް .2

 އެއަރޕޯޓް ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ރަށްތައް .3

 ހިންގާ އެސްޓަބްލިޝްަމންޓެއް ޓޫރިޒަމް ލޯކަލް .4

 ރަށްރަށް

GEO–C2  ި2ގިންތ 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަށްތައް ފިޔަވައި  1ގިންތި 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން ރަށްރަށް 

 

 ތަޢާރަފު  .1
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 ދަށުން  ޕޮލިސީތަކުގެ  އެފަދަ  ޕޮލިސީތަކާއި  ރިޓެންޝަން  ރޫރަލް 

މިންގަނޑު  އާންމު  ކަނޑައެޅުމާބެހޭ  ޢިނާޔަތް   

 NPC/2022/ST-15-478މިންގަނޑު ނަންަބރު: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަން 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
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ބައެއް ފަންނުތަކާއި ބައެްއ ހާއްސަ ދާއިރާތަކުގެ ގާބިލް މީހުން އަތޮޅުތަކުގައި މިއީ 

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވާލާ ޫރރަލް ރިޓެންޝަން 

ޕޮލިސީތަކާއި އެފަދަ ޕޮލިސީތަކުގެ ދަށުން ޢިނާޔަތް ކަނޑައެޅުމުގައި ގެންގުޅޭނެ އާންުމ 

  . މިންގަނޑެވެ

 ތަޢާރަފު  .1

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ފޯރުކޮްށދޭ ޚިދްމަތްތައް އަތޮޅުތަކުގައި ފޯރުކޮށްދެމުންދާއިރު 

ބައެއް ފަންުނތަކާއި ބައެއް ާހއްސަ ދާއިރާތަކުގައި ގާބިލް ީމހުން އަތޮޅުތަކުގަިއ 

މަސައްކަތްކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ރޫރަލް ރިޓެންޝަން ޕޮލިސީތައް 

އެކުލަވާލެވިދާނެއެވެ. އެފަދަ ޕޮިލސީތަކުގައި ދައުލަތުގެ ޕޭ ޕްރޭމްވަރކްގައި އެކިއެކި 

ފަންނުތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ އިތުރު ޢިނާޔަތްތަކެއް ދިނުމަްށ 

އެދޭކަމުގައިވާނަމަ، އެފަދަ ޮޕލިސީތައް ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮިމޝަނަށް ުހށަހަޅައި 

އެވެ. މި މިންގަނޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ އެފަދަ ރޫރަލް ރިޓެންޝަްނ ފާސްކުރަންޖެހޭނެ

ޕޮލިސީތަކުގެ ދަށުން އިތުރު ޢިނާޔަތެއް ދޭން އެދޭ ހާލަތްތަކުގަިއ ގެންގުޅޭނެ އާންމު 

   މިންގަނޑެވެ.

ރޫރަލް ރިޓެންޝަން  .2

 ޕޮލިސީތައް 

ކި މާއްދާއެއްގެ ސަރުކާރުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔަވައި ދޭ މާއްދާތަކުގެ ތެރެއިން ވަ

ޓީޗަރުން އަތޮޅުތަކަށް ފޮނުވުމަށް ދަތިވާ ހާލަތެއް ޖުމްލަގޮތެއްގައި ހުރިހާ 

އަތޮޅުތަކަކަށް މެދުވެރިވެ، އެ މާއްދާއެއްގެ ޓީޗަރުންނަށް އިތުރު ޢިނާޔަތެއް 

 ދީފިކަމުގައިވާނަމަ އެ ދަތިތައް ަހއްލުކުރެވިދާނެކަމަށް ފެންނަ ހާަލތްތައް.

ޝަން ރޫރަލް ރިޓެން  .3 (ހ)

ޕޮލިސީއެއްގެ ދަށުން އިތުރު 

 ޢިނާޔަތެއް ދެވޭނެ ހާލަތްތައް 

 ފޮނުވަންޖެހޭ ތަންތަނަށް ޚިދުމަތްދޭ ޞިްއޙީ ހުންނަ އަތޮޅުތަކުގައި

 ނުވަތަ ސްޕެޝަލިީޓއެއް ވަކި ތެރެއިން ޑޮކްޓަރުންގެ މެޑިކަލް ސްޕެޝަލިސްޓް

 ހާލަތެއް  ަދތިވާ ފޮނުވުަމށް އަތޮޅުތަކަށް ޑޮކްޓަރުން ސްޕެޝަލިޓީތަކެއްގެ ވަކި

 ނުވަތަ  ސްޕެޝަލިޓީ އެ ރިވެ،މެދުވެ އަތޮޅުތަކަށް ހުރިހާ ޖުމްލަގޮތެއްގައި

 އެ  ދީފިކަމުގައިވާނަމަ ޢިނާޔަތެއް އިތުރު ޑޮކްޓަރުންނަށް ސްޕެޝަލިޓީތަކެއްގެ

 .ހާލަްތތައް ެފންނަ ހައްލުކުރެވިދާނެކަމަށް ދަތިތައް

   (ށ)

 ހުންނަންޖެހޭ  ތަންތަނުގައި ޚިދުމަތްދޭ ޞިއްޙީ ހުންނަ އަތޮޅުތަކުގައި

 ސްޕެޝަލިސްޓް ވަކި ތެރެއިން މަގާމުތަކުގެ ފަންނުތަކުގެ ސްޕެޝަލިސްޓް

 ޖުމްލަގޮތެއްގައި ހާލަތެއް ދަތިވާ ފޮނުވުމަށް އަތޮޅުތަކަށް މުވައްޒަފުން ފަންނެއްގެ

 ށްމުަވއްޒަފުންނަ ފަންނެއްގެ ސްޕެޝަލިސްޓް އެ  މެދުވެރިވެ، އަތޮޅުތަކަށް ހުރިހާ

 ފެންނަ  ހައްލުކުރެވިދާނެަކމަށް ދަތިތައް އެ ދީފިކަމުގައިވާަނމަ ޢިނާޔަތެއް އިތުރު

 .ހާލަތްތައް

   (ނ)
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 ކަނޑައަޅާ  ސަރުކާރުން ދިނުމަށް އަތޮޅުތަކުގައި އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ

 ފަންނުތަކެއްގެ  ނުވަތަ ފަންނެއް ހާއްސަ ވަކި ތެރެއިން ޚިދުމަތްތަކުގެ

 ހުރިހާ ޖުމްލަގޮތެްއގައި ހާަލތެއް ދަތިވާ ފޮނުުވމަށް އަތޮޅުތަކަށް މުވައްޒަފުން

 އިތުރު މުވައްޒަފުންނަށް ފަންނެއްގެ ހާއްސަ އެ މެދުވެރިވެ، އަތޮޅުތަކަށް

 ފެންނަ  ހައްލުކުރެވިދާނެކަމަށް ދަތިތައް އެ ދީފިކަމުގައިވާނަމަ ޢިނާޔަތެއް

 .ހާލަތްތައް

   (ރ)

 އެ މަޝްރޫުޢތަކުގައި ބޮޑެތި  ހިންގާ އަތޮޅުތަކުގައި ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ

 ފަންނުތަކުގެ  ހާއްސަ ފޮނުަވންޖެހޭ ައތޮޅުތަކަށް މުއްދަތަށް މަޝްރޫޢުގެ

 ހުރިހާ ޖުމްލަގޮތެްއގައި ހާަލތެއް ދަތިވާ ފޮނުުވމަށް އަތޮޅުތަކަށް މުވައްޒަފުން

 އިތުރު މުވައްޒަފުންނަށް ނެއްގެފަން ހާއްސަ އެ މެދުވެރިވެ، އަތޮޅުތަކަށް

 ފެންނަ  ހައްލުކުރެވިދާނެކަމަށް ދަތިތައް އެ ދީފިކަމުގައިވާނަމަ ޢިނާޔަތެއް

 .ހާލަތްތައް

   (ބ)

 އެ. ޢިނާޔަތްތަކެވެ ދެވިދާނެ ދަށުން ޕޮލިސީތަކުގެ ރިޓެންޝަން ރޫރަލް އެވަނީ ތިރީގައި

 ޢިނާޔަތްތަކުގެ  ޢިނާޔަތްތަކާއި ކަނޑައަޅާނެ ދާއިރާތަކަށް އެކި ތެރެއިން ޢިނާޔަތްތަކުގެ

 ކުޑަބޮޑު  ކަމުގެ ބޭުނންވެަފއިވާ ހައްލުކުރަން ަފްނނަކަށާއި އެ ބިނާވެގެންވާނީ މިންވަރު

 .ފުދުްނެތރިކަމަށެވެ މާލީ ދައުލަތުގެ މިނަށާއި

ރޫރަލް ރިޓެންޝަން  .4

ޕޮލިސީތަކުގެ ދަށުން ދެވިދާނެ 

 ޢިނާޔަތްތައް 

 ފައިސާގެ  ދެވޭ މަހަކަށް ކޮންމެ ގޮތުގައި ޢިނާޔަތުގެ  ރިޓެންޝަން ރޫރަލް

 .ޢީނާޔަތް

   (ހ)

 ދެވޭ ދުަވހަކަށް ކޮންމެ މަސައްކަތްކުރާ ޮގތުގައި ނާޔަތުގެޢި  ރިޓެންޝަން ރޫރަލް

 .ޢިނާޔަތް ފައިސާގެ

   (ށ) 

 ފަންނުތަކެއްގެ  ހާއްސަ ވަކި ހިމެނޭ ތެރޭގައި ރިޓެންޝަންގެ ރޫރަލް

 .ފައިސާ އެކަމަޑޭޝަންގެ ެދވޭ މަހަކު ކޮންމެ މުވައްޒަފުންނަށް

   (ނ)

 ފަންނުތަކެއްގެ  ހާއްސަ ވަކި ހިމެނޭ ތެރޭގައި ރިޓެންޝަންގެ ރޫރަލް

 .ފަިއސާ ކޮއްތު ދެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް

   (ރ)

 މުވައްޒަފުން ފަްނނުތަކެއްގެ ހާއްސަ ވަކި ިހމެނޭ ތެރޭގައި ރިޓެންޝަންގެ ރޫރަލް

 ދެކޮޅު ދެެމދު ރަށާއި ހަމަޖެހިފައިވާ ދިރިއުޅުން ރަށާއި މަސައްކަތްކުރާ

 .ފައިސާ ދެވޭ އެއްފަހަރު އަހަރަކު ދަތުރުކުރުމަށް

   (ބ)
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 ހަމައެކަނި  ދެވޭނީ  ޢިނާޔަތް ދަށުން ޕޮލިސީގެ ރިޓެންޝަން ރޫރަލް

 .ދިވެހިންނަށެވެ

ރޫރަލް ރިޓެންޝަން  .5 (ހ)

ޕޮލިސީގެ ދަށުން ޢިނާޔަތް 

 ދެވޭނެ މުވައްޒަފުން 

 ފިޔަވައި  ަރށް އަމިއްލަ ދެވޭނީ ޢިނާޔަތް ދަށުން ޕޮލިސީގެ ރިޓެންޝަން ރޫރަލް

 ރަށާއި  އަާދކުރާ ވަޒީފާ . މުވައްޒަފުންނަށެވެ އަދާކުރާ  ވަޒީފާ ރަށެއްގައި އެހެން

 ކުރެވިފައިވާ  އެއްފަސް  އެއީ ކަމުގައިވީނަމަވެސް ރަށެއް ދެ ތަފާތު ރަށަކީ އަމިއްލަ

. ނުދެވޭނެއެވެ ޢިނާޔަތެއް މި މުވައްޒަފުންނަށް އެފަދަ ކަމުގައިވާނަމަ ރަށްތަކެއް

 ރޫރަލް ކަމުގައިާވނަމަ ރަށުގައި އަމިއްލަ އަދާކުރަންޖެހެނީ  ވަޒީފާ އަދި

. ުނލިބޭނެއެވެ ޢިނާޔަތެއް މުވައްޒަފަކަށް ެއފަދަ ދަށުން ޕޮލިސީގެ ރިޓެންޝަން

 ރަށުގެ މަޖެިހފައިވާހަ ދިރިއުޅުން މުވައްޒަފުގެ ބަާލނީ، ކަމުގައި" ރަށް އަމިއްލަ"

 .ރަށެވެ އަނބިމީހާގެ ނުވަތަ ފިރިމީހާ މުވައްޒަފުގެ އިތުރުން

   (ށ)

 މަސައްކަތްކުރާ ރަށްރަުށގައި ގުޅާލެވިފައިވާ މާލެއާ ބްރިޖަކުން އަދި ސަރަޙައްދު މާލެ

 .ނުދެވޭނެއެވެ ޢިނާޔަެތއް ދަށުން ޕޮލިސީގެ ރިޓެްނޝަން ރޫރަލް މުވައްޒަފުންނަށް

ރޫރަލް ރިޓެންޝަން  .6

ޢިނާޔަތް ޕޮލިސީގެ ދަށުން 

 ނުދެވޭނެ ސަރަހައްދުތައް 

 ޕޮލިސީއެއް  ރިޓެންޝަން ރޫރަލް ރިޢާޔަތްކޮށް ސިޔާސަތުތަކަށް ސަރުކާރުގެ

 ޢިނާޔަތްތަކެއް ނުވަތަ ޢިނާޔަތެއް ދަށުން ޕޮލިސީއެއްގެ  އެފަދަ އެކުލަވާލައި

 ކޮމިޝަނަށް ޕޭ ނޭޝަނަލް މައްސަލަ އެ އިދާރާައކުން ދައުލަތުގެ ދިނުމަށްޓަކައި

 .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

ރޫރަލް ރިޓެންޝަން  .7 (ހ)

ޕޮލިސީއެއް އެކުލަވާލައި 

ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނަށް 

ހުށަހެޅުމުގައި ސަމާލުކަން 

ދޭންޖެހޭނެ މުހިއްމު 

 ކަންތައްތައް 

 ހާލަތްތަކަށާއި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުގައިވާ މި ހުށަހަޅާއިރު މައްސަލަ އެ

 .ސަމާލުކަންދޭންާވެނއެވެ ކަންތައްތަކަށް

  (ށ)

 ހާލަތެއް ހާްއސަ ޢިނާޔަތްތަކަކީ ދެވޭނެ ަދށުން ޕޮލިސީގެ ރިޓެންޝަން ރޫރަލް

 އެ  އެހެންކަމުން،. ޢިނާޔަތެކެވެ ދެވޭނެ މުއްދަތަކަށް ވަކި މެދުވެރިވުމާގުޅިގެން

 ަބޔާންކުރެވިފައި  އެކުލަވާލައި މިންގަނޑެއް ބަާލނެ ދިއުންކަމުގައި ެނތި ހާލަތް

 .އޮންނަންވާނެއެވެ

   (ނ)

 ދައުލަތުގެ ޢިނާޔަތަކީ  ހުށަހަޅާ ދޭން ދަށުން ޕޮލިސީއެއްގެ ރިޓެންޝަން ރޫރަލް

 މުސާރައާއި  ކަނޑައަޅާފައިވާ މަގާމުތަކަށް ފަންނެއްގެ އެ  ޕްރޭމްވަރކްގައި ޕޭ

 .ވެގެންނުވާނެއެވެ ކަމުގައި  ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ ގޮތުން ބޮޑުކުރުމުގެ ޢިނާޔަތެއް

   (ރ)
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 އެދި ދިނުމަށް ޢިނާޔަތް ދަށުން ޕޮލިސީގެ އެ ޕޮލިސީއާއި ރިޓެންޝަން ރޫރަލް

 ިޢނާޔަތްތަކުގެ މަޢުލޫާމތާއި ހުރިހާ ގުޅުންހުރި އެއާ ހުށަހެޅުްނތަކުގައި ހުށަހަޅާ

 ހުރިހާ  ޚަރަދުފަދަ ހިނގާނެ ހާލަތްތަކާއި ގޮތްތަކާއި ދެވޭނެ ޢިނާޔަތް ތަފްސީލާއި

 .ހިމަނަންވާނެއެވެ ތަފްސީލެއް

   (ބ)
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ދައުލަތުގެ ބައެއް ދާއިރާތަކާއި އިދާރާތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ މިއީ 

ދާއިރާތަކާއި އިދާރާތަކަށް ޚާއްސަވާ ކަންތައްތަކާގުޅޭ ގޮތުން ޢިނާޔަތް ހަމަޖެއްސުމުގައި 

     ގެންގުޅޭނެ އާންމު މިންގަނޑެވެ. 

 ތަޢާރަފު  .1

އިދާރާތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ ދައުލަތުގެ ބައެއް ދާއިރާތަކާއި 

ދާއިރާތަކާއި އިދާރާތަކަށް ޚާއްސަވާ ކަންތައްތަކާގުޅޭ ގޮތުން ޢިނާޔަެތއް ހަމަޖައްސަންޖެހޭ 

ހާލަތްތަކުގައި، ެއ މައްސަލައެއް ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިަޝނަްށ ހުށަހަޅައި ހުއްަދ 

ނުމުގައި ގެންގުޅޭނެ ތަފްސީލީ އުޞޫލުތައް ހޯދަންޖެހޭނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ޢިާނޔަތްތައް ދި

   ކަމާގުޅޭ އިދާރާއަކުން އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ.

ދާއިރާތަކަށް ޚާއްސަ  .2

 ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅުން 

ދައުލަތުން ތަޢުލީމާއި ަމތީ ަތޢުލީމު ފޯރުކޮށްދޭ ތަްނތަނުގަިއ ކިޔަވައިދޭ 

ބުރަދަނަށް ބަދަލު ައންނަ ހިނުދ ދަރިވަރުންގެ އަދަދުން އުފުލަންެޖހޭ ޒިންމާގެ 

އެފަދަ ތަންަތނުގެ ހިންގުމުެގ ިއސް ފަރާތްތަކަށް އިތުރު ިޢނާޔަެތއް ދޭންޖެހޭ 

 ހާލަތްތައް.

ވަކި ދާއިރާތަކަށް ޚާއްސަވާ  .3 (ހ)

ގޮތަށް ޢިނާޔަތް ދެވޭނެ 

 ހާލަތްތައް 

ުކރިއަށްގެންދާ ދައުލަތުން ތަޢުލީމާއި މަތީ ތަުޢލީމު ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަނުން 

މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ުމވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ވަކި މުއްދަތަކުން 

ދައުރުވާގޮތަށް ހުންނަ ޒިންމާތަކަށް އެފަދަ ޒިންމާތައް ހަވާލުކުރާ 

 މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު ޢިނާޔަެތއް ދޭންޖެހޭ ހާލަތްތައް.

  (ށ)

ތަންަތނުން ޚިދުމަތްދޭ މީހުްނގެ އަދަދުްނ ދައުލަތުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ 

އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާގެ ބުރަދަނަްށ ބަދަލު އަންނަ ހިނދު އެފަދަ  ތަންތަނުެގ 

 ހިންގުމުގެ އިސް ފަރާތްތަކަށް އިތުރު ޢިނާޔަތެއް ދޭންޖެހޭ ހާލަްތަތއް.

   (ނ)

ދައުލަތުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަނުން ުކރިއަށްގެންދާ 

މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ުމވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ވަކި މުއްދަތަކުން 

ދައުރުވާގޮތަށް ހުންނަ ޒިންމާތަކަށް އެފަދަ ޒިންމާތައް ހަވާލުކުރާ 

 މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު ޢިނާޔަެތއް ދޭންޖެހޭ ހާލަތްތައް.

   (ރ)

ވެރިންެގ ދައުލަތުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަނުގެ ޞިއްޙީ ަފންނު

އަސާސީ ޒިންމާގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް 

ޚިދުމަތްކުރުމަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން ވަކި ޚާއްސަ އުސޫލެއްގެ ދަށުން އިތުރު 

 ޢިނާޔަތެއް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ ހާލަތްތައް.

   (ބ)
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ދާއިީމ މުވައްޒަފުން  ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ ހައްާސސް މަގާމުތަކުގެ ތެރެއިން

ހޯދުމަށް ދަތިވާ ހާލަްތތަކުގަިއ ވަގުތީ މުވައްޒަފުން ހޯދުމަްށޓަކައި ތަފާތު 

 މުސާރައެއް ނުވަތަ ޢިނާޔަތެއް ދޭންޖެހޭ ހާލަތްތައް.

   (ޅ)

ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ފޯރުޮކށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިްނ ދާއިމީކޮށް 

ރެއްގައި ކުރަންޖެހޭފަދަ ކަންތައްތަކުގަިއ ނަމަވެސް ވަކި ދުވަސްވަ ،ކުރަންނުޖެހޭ

އެ އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ނުވަތަ އެ އިދާރާއިން ބޭރު ފަރާްތތަކަށް ޚާއްސަ 

 ޢިނާޔަތެއް ދޭންޖެހޭ ހާލަްތތައް.

   (ކ)

ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން އާންމުގޮތެއްގައި އައުޓްސޯސްކޮށްގެން ކުރާ 

ދާރާގެ މުވައްޒަފުން ބޭނުންކޮށްެގން ދައުލަތަްށ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ އި 

ޚަރަދުކުޑަވާނެ ގޮތެއްގައި ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެ މަސައްކަތް 

 ފުރިހަމަކުރެވިދާނެފަދަ މަސައްކަތްތަކަށް ޚާއްސަ ޢިނާޔަތެއް ދޭންޖެހޭ ހާލަތްތައް.

   (އ)

މަޢުލޫާމތާއި އެ އިދާރާއަކުން މި މިންގަނޑުގެ ދަށުން ޢިނާޔަތް ދިނުމަށްޓަކައި އެކަމާބެހޭ 

އެ ހުށަހެޅުމަކަްށ  ،ހުށަހަޅާ ގޮތަކާއެކުގައި ނޭޝަަނލް ޕޭ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން

ރިޢާޔަތް ޢިނާޔަތް ދެވޭނެ ާހލަތްަތކުގައި ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދޭނެ ިމންވަރު ކަނޑައަޅާނީ 

 ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުންނެވެ.

 ޢިނާޔަތް ދެވޭނެ ގޮތް  .4
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ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމްވަރކްގައި ހައުސިންގ ޢިނާޔަތާގުޅޭ ކަންތައްތަްއ މިއީ 

     ގޮތުގެ މިންގަނޑެވެ.  ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 ތަޢާރަފު  .1

ޕޮލިސީތަކާއި ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ "ރޫރަލް ރިޓެންޝަން 

އެފަދަ ޕޮލިސީތަކުގެ ދަށުން ިޢާނޔަތް ކަނޑައެޅުމާބެހޭ އާންމު ިމންގަނޑު" ގެ 

ދަށުން ހައުސިންގ ގެ ބޭނުމަްށ ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް ނުަވތަ ަތނެއް ކުއްޔަްށ 

 ހިފުމަށްޓަކައި ފައިސާ ދެވޭ ހާލަްތތައް.

ހައުސިންގ ޢިނާޔަތް ދެވޭނެ  .2 (ހ)

 ހަމަތައް 

ޕޮލިސީތަކާއި އެފަދަ ޕޮލިސީތަކުގެ ދަށުން ޢިނާޔަްތ  "ރޫރަލް ރިޓެންޝަން

 ،ކަނޑައެޅުމާބެހޭ އާންމު މިންގަނޑު" އިން އިސްތިސްނާވާ ހާލަތްތަކުގައި

ދައުލަތުގެ ހާއްސަ ބޭނުމަކަށްޓަކައި ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތަކަށް ވަކި 

ކޮމިޝަނުގެ ހުއްދައާއެކު ޕޭ މަސައްކަތެއް ކުރާ ފަރާތްތަކަކަށް ނޭޝަނަލް 

 ހައުސިންގ ޢިނާޔަތް ދެވޭ ހާލަްތތައް.

  (ށ)

 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަުކން ިއސްތިސްނާވާ  2މި މިންގަނޑުގެ 

ފަރާތްތަކަށް ހައުސިންގ ގެ ބޭުނމަށް އެއްވެސް ޢިނާޔަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ. އޭެގ 

 ،އެލަވަންސްތެރޭގައި ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ދެވޭ ދައުލަތުގެ ތަންތަނާއި ހައުސިންގ 

އެކަމަޑޭޝަން އެލަވަންސް ފަދަ  ،ރެންޓް އެލަވަންސް ،ލިވިންގ އެލަވަންސް

ދިޔަ ޢިނާޔަތްތަކާއި އެލަަވންސްތައްވެސް މުންތަފާތު ަނންނަމުގައި މިހާަތނަށް ދެ

 ހިމެނޭނެއެވެ.

ހައުސިންގ ޢިނާޔަތް  .3 (ހ)

 ނުދެވޭނެ ހާލަތްތައް 

މިއްލަ ނަމުގައި ފްލެޓެއް ނުވަތަ ބިމެއް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ރަށުގައި މުވައްޒަފުގެ އަ

އޮންނަ މުވައްޒަފުންަނށާއި މުވަްއޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ރަށަކުން ްފލެޓެއް ނުވަަތ 

ބިމެއް ގަނެފައިވާނަމަ، އެ މުވައްޒަފަކަށް އިތުރު ހައުސިންގ ޢިނާޔަތެއް 

 ނުދެވޭނެއެވެ.

ފްލެޓް ނުވަތަ ޯރ ހައުސްފަދަ  ،ސަރުކާރުގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ ގެ

ތަންތަނުގައި އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު ހައުސިންގ 

 ޢިނާޔަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

  (ށ)

 

ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ 

މުވައްޒަފަށް ނުވަަތ ކުންފުންޏަކުން ހިންގާ ސޯޝަްލ ހައުސިންގ ސްކީމަކުން 

މުވައްޒަފުގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ިފރިމީހާއަށް ފްލެޓެއް ނުވަތަ ބިމެްއ ލިބިފައިވާ 

 ފަރާތްތަކަށް އިތުރު ހައުސިންގ ޢިނާޔަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

   (ނ)
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ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކުން ހިންގާ 

ހައުސިންގ ސްކީމެއްގެ ދަށުން މުވައްޒަފުގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާއަށް 

ފްލެޓެއް ނުވަަތ ބިމެއް ިލބިފައިާވ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު ހައުސިންގ ޢިނާޔަތެްއ 

 ނުދެވޭނެއެވެ.  

   (ރ)

ދި (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަްނތަނަށް ކުިލ ) އަނ(، )މި މާއްދާގެ (ށ

އެ ތަންތަނަށް ކުލި ދައްކަންޖެހޭނީ ެއ  ،ދައްކަންޖެހޭ ކަމުގައިވާނަމަ

 މުވައްޒަފެކެވެ.

   (ބ)
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 ވާޖިބުތައް މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވަޒީފާގެ މުވައްޒަފުގެ ޢިނާޔަތަކީ ޑިވައިސް ކޮމިއުނިކޭޝަން

 ވަގުތުތަކުގައި  ނޫން ރަސްމީ  ތަކުގައާއި، ވަގުތު ރަސްމީ ފަރާތްތަކާއި އެކި އުފުލުމުގައި

 މުޢާމަލާތް  ޑިވައިސްތަކުން އިލެކްޓްރޯނިކް އެހެނިހެން ނުވަތަ ފޯނުން ބޭނުމަށް ރަސްމީ

 .މިންގަނޑެކެވެ އާންމު ގޮތުގެ ދޭނެ ޢިނާޔަތް ކަންތަްއތަކަށް އެފަދަ ޖެހޭތީ،ކުރަން

 ތަޢާރަފު  .1

ކޮމިއުނިކޭޝަން ޑިވައިސްގެ  .2 (ހ) ފޯން. މޮބައިލް އަމިއްލަ މުވައްޒަފުގެ

 ގޮތުގައި ބެލޭނެ އާލާތްތައް 
  (ށ) ޑިވައިސްތައް. އެފަދަ ނުވަތަ އައިޕެޑް ލެޕްޓޮޕް، އަމިއްލަ މުވައްޒަފުގެ

 އެފަދަ  ުނވަތަ އައިޕެޑް ލެޕްޓޮޕް، ފޯނު، މޮަބއިލް ފޯރުކޮށްދޭ  ފަރާތުން އިދާރާގެ

 ޑިވައިސްތައް.

   (ނ)

 ބަާޔންކޮށްފައިވާ  ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ނުވަތަ (ށ) ގައި 2މިންގަނޑުގެ  މި

 ފައިސާގެ ދެވޭ  މަހަކު ކޮންމެ ކުރުމަށް މުއާމަލާތް  މެދުވެރިކޮށް އާލާތެއް

 .ޢިނާޔަތެއް

ކޮމިއުނިކޭޝަން ޑިވައިސް  .3 (ހ)

ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދެވޭނެ 

 ޢިނާޔަތްތަކުގެ ބާވަތްތައް 

 ބަާޔންކޮށްފައިވާ  ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ނުވަތަ (ށ) ގައި 2މިންގަނޑުގެ  މި

 ފޯރުކޮށްދޭ  ފަރާުތން އިދާރާގެ ކުރުމަށްޓަކައި މުއާމަލާތް  މެދުވެރިކޮށް އާލާތެއް

 .ޕެކޭޖެއް ޑޭޓާ އިންޓަނެޓް

  (ށ)

 ޢިނާޔަތް ޑިވައިސް ކޮމިއުނިކޭޝަން މަތިން ގޮތުގެ މިންގަނޑާއެއްގޮތްވާ މި

 ދަށުން  މިންަގނޑުގެ މި ބަލަހަްއޓައި، ހިންގައި ކަންތައްތަކެއް ހުރިހާ ދިނުމާގުޅޭ

 މާލީ އިދާާރއެއްގެ އެ ނިންާމނީ ިންނމުންތައް ދިނުމާގުޅޭ ޢިނާޔަތް އެ

 .ޒިންމާދާރުވެރިޔާއެވެ

މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ  .4 (ހ)

 ދައުރު 

 ާމލިއްޔަތާބެހޭ  ދަުއލަތުގެ ނިންމުމުގައި ނިންުމން ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މާލީ

 .ޢަމަލުކުރަންެޖހޭނެއެވެ އެއްގޮތަށް ގަވާއިދާ

   (ށ)

 އިދާރާއަކަށް  އެ ޚަރަދަކީ ހިނގާ ދިނުމަށް  ޢިނާޔަތް ޑިވައިސް ކޮމިއުނިކޭޝަން

 ހިމަނާފައިވާ  ޚަރަދު ހިނގާނެ އެކަމަށް ބަޖެޓުގައި ފާސްކޮށްފައިވާ އަހަރަކަށް އެ

 ދައުލަަތށް  ވާންޖެހޭނީ  މަޤްޞަދަކަށް މައިގަނޑު އަދި. ވާންޖެހޭނެއެވެ ޚަރަދަކަށް

 .ދިނުމަށެވެ ޢިނާޔަތް މި  ގޮތެއްގައި ކުޑަ ޚަރަދު އެންމެ

ކޮމިއުނިކޭޝަން ޑިވައިސް  .5 (ހ)

ޢިނާޔަތް ދިނުމަށްޓަކައި 

ގެންގުޅޭނެ މައިގަނޑު 

 އަސާސްތައް 

 މުވައްޒަފުންގެ މަގާމުތަކުގެ  ތަފާތު އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކާއި އިދާރާގެ

 އިންޓަނެޓް  ނުވަތަ  ގޮތުގައި ޢިނާޔަތުގެ ފަިއސާގެ ބިނާކޮށް، މަސްއޫލިއްޔަތަށް

 .ކުރެވިދާނެއެވެ އިހްތިޔާރު ޕެކެޖް ޑޭޓާ

   (ށ)
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 މުަވއްޒަފުންނަށް  ބައެއް ބިނާކޮށް މަސްއޫލިއްޔަތަށް މުވައްޒަފުންގެ އެކި އިދާރާގެ

 އިހްތިޔާރު ޕެކެޖް ޑޭޓާ އިންަޓނެޓް މުވައްޒަފުންނަށް ބައެއް ޢިނާޔަތެއް، ފައިސާގެ

 .ކުރެވިދާނެއެވެ

   (ނ)

 ދިނުމުގައި ޢިނާޔަތް ޑިވައިސް ކޮމިއުނިކޭޝަން މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ އިދާރާގެ

 ޢިނާޔަތް  އެ އަދާކުރުމަށްޓަކައި މަސްއޫލިއްޔަތު މަގާމުގެ ދޭންާވނީ ޢިނާޔަތް އެ

 .އެކަންޏެވެ މުވައްޒަފުްނނަށް ދޭންޖެހޭ ކޮންމެހެން

   (ރ)

 ވަކި ކަނޑައެޅޭ ކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތެއް ވަގުތީ  ކުރަންޖެހޭ އިދާރާގައި

 .ދެވިދާނެއެވެ ޢިނާޔަތް ޑިވައިސް ކޮމިއުނިކޭޝަން މުއްދަތަކަށް

   (ބ)

 ޑިވައިސް ކޮމިއުނިކޭޝަން  ބާވަތެއްގެ  ދެ މުވައްޒަފަކަށް އެއްވެސް އިދާރާގެ

 ކޮިމއުނިކޭޝަން  ބާަވތެއްގެ އެއް. ދީގެްނނުވާނެއެވެ ވަގުތެއްގައި އެއް ޢިނާޔަތް

 ކޮިމއުނިކޭޝަން  ބާވަތެއްގެ އެހެން މުަވއްޒަފަކަށް ދެމުންދާ ޢިނާޔަތް ޑިވައިސް

 ކުރިން މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ހާލަތެއް ދޭންޖެހިއްޖެ ޢިނާޔަތެއް ޑިވައިސް

 .ހުއްޓާލަންވާނެއެވެ ޢިނާޔަތް ޑިވައިސް ކޮމިއުނިކޭޝަން ދެމުންދިޔަ

   (ޅ)

 ޕެކެޖެއް  އިންޓަެނޓް  ގޮތުގައި ޢިނާޔަތުގެ ޑިވައިސް ކޮމިއުނިކޭޝަން

 ސަރވިސް  ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް އެ ރާއްޖޭގައި ހާލަތްތަކުގައި އިޚްތިޔާރުކުރާ

 ކަންތައްތައް  އެދޭ އިދާރާއިން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތް ތެރެއިން ޕްރޮވައިޑަރތަކުގެ

 ސަރވިސް  ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތް އެ ންޚަރަދަކު ކުޑަ  އެންމެ ދައުލަތަށް ފުރިހަމަވާ،

 .އިޚްތިޔާރުކުރަންވާނެއެވެ ޕްރޮވައިޑަރއެއް

ކޮމިއުނިކޭޝަން ޑިވައިސް  .6 (ހ)

ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި 

އިންޓަނެޓް ޕެކެޖް 

 އިޚްތިޔާރުކުރުން 

 ގިނަ ެޕކެޖް އިންޓަނެޓް ގޮތުގައި ޢިނާޔަތުގެ ޑިވައިސް ކޮމިއުނިކޭޝަން

 އިދާރާއަށް ޭބނުން  އޭގެ ހޯދުމުން ުކރެވޭގޮތަށް ބޭުނންވާ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް

 ކުޑަވާ ަޚރަދު ހިނގާ މުވައްޒަފަކަށް ބޭނުްނކުރާ ކުރެވި، ފުރިހަމަގޮތުގައި

 .އިޚްތިޔާރުކުރެވިދާނެއެވެ ޕެކެޖެއް އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި

   (ށ)

ކޮމިއުނިކޭޝަން ޑިވައިސް ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ފައިސާގެ ޢިނާޔަތް އިޚްތިޔާރުކުރާ 

މި ހާލަތްތަކުގައި މަގާމު ނިސްބަތްާވ ޕަބްލިކް ސަރވިސް ރޭންކަށް ރިޢާޔަތް 

 މިންގަނޑުގައިވާ ގޮތަށް ކޮންމެ ަމހަކު ވަކި އަދަދަކަށް ފައިސާ ދެވިދާނެއެވެ.

ކޮމިއުނިކޭޝަން ޑިވައިސް  .7 (ހ)

ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ފައިސާގެ 

 ޢިނާޔަތް އިޚްތިޔާރުކުރުން 

އިދާރާގައި ކުރަންޖެހޭ ވަގުތީ ަމސައްކަތެއް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ކަނޑައެޅޭ 

ވަކި މުއްދަތަކަށް ކޮމިއުނިޭކޝަން ޑިވައިސް ޢިނާޔަތުެގ ގޮތުގައި ިމ 

 މިންގަނޑުގައިވާ ގޮތަށް އެ މުއްދަތަކަށް ފައިސާގެ ޢިނާޔަތެއް ދެވިދާނެއެވެ.     

   (ށ)
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ގެ ގޮތުގައި ފައިސާގެ ޢިނާޔަތް ދެޭވ ކޮމިއުނިކޭޝަން ޑިވައިސް ޢިނާޔަތު

މުވައްޒަފުން އެ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ހޯދާ ޕެކޭޖް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް ނުވަތަ 

 ޓޮޕްއަޕް ކުރުމަށް އިދާރާގެ ފަރާތުން ފައިސާ ދީގެން ނުވާނެއެވެ.

   (ނ)

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޢައްޔަްނކުރާ މަގާމުތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިއުނިކޭޝަްނ 

ޑިވައިސް ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ެބލެވޭ ޢިނާޔަތެއް ދިނުަމށް އެ ަމޖިލީހުން ވަިކ 

ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާ މަގާމުތައް ިފޔަވައި ދައުލަތުގެ އެހެން ހުރިހާ މަގާމުތަކަްށ 

ކޮމިއުނިކޭޝަން ޑިވައިސް ޢިާނޔަތުގެ ގޮތުގައި ފައިސާގެ ިޢނާޔަތް ދެީނ 

ނެވެ. މިގޮތުން ޢިނާޔަތް ދޭއިރު އެއްވެސް ތިރީގައިވާ ތަވާލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން

ގިންތިއަކުން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޑިވައިސް ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި  2މުވައްޒަފަކަށް 

 ފައިސާގެ ޢިނާޔަތް ދީގެންނުވާނެެއވެ.

   (ރ)

 

 ގިންތި 
ފައިސާގެ ޢަދަދު 

 (ރުފިޔާއިން) (މަހަކަށް)

 ރ-/1,500 ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާއި އެފެންވަރުގެ މަގާމުތައް

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުންނާއި އެފެންވަރުގެ މަގާމުތައް / ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން / ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް 

 އޮފިސަރުން / ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުން (ލޯކަލް ކައުންސިލްތައް ފިޔަވައި)
 ރ-/1,000

 ރ-/800 މިނިސްޓަރުގެ އެޑްވައިޒަރ

 ރ-/800 (މިނިސްޓްރީތަކާއި މިނިވަން މުވައްސަސާތަކުގެ)މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިން 

 ރ-/500 ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ކައުންސިލްތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުން 

 ރ-/500 އެހެނިހެން ސިޔާސީ މަޤާމުތައް

 ރ-/500 މަތި)ން ފެށިގެން  8ޑިވިޜަން ހެޑް / ޑިޕާޓްމަންޓް ހެޑް (ޕަބްލިކް ސަރވިސް ރޭންކް 

 ރ-/350 ން ފެށިގެން މަތި) 5ސެކްޝަން ހެޑް (ޕަބްލިކް ސަރވިސް ރޭންކް 

ރަސްމީ ގަޑި އާއި ރަސްމީ ގަޑީގެ އިތުރުން އޮފީހުގެ ބޭނުންތަކަށް މޯބައިލް ފޯނުން ގުޅަން ޖެހޭ 

 މުވައްޒަފުން 

ރ -/250އާއި    ރ-/100

 ދެމެދު.
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 ރަށަކަށް  އެހެން ނޫން ރަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކީ ތިމާގެ ދިރިއުޅުންކޮމިއުޓް އެލަވަންސަ

އަދާކުރުމަށްޓަކައި "އިންޓަގްރޭޓަޑް ނޭޝަނަލް  މަސްއޫލިއްޔަތު ވަޒީފާގެ ދުވަހަކު ކޮންމެ

ފެރީ ނެޓްވަރކް" ގެ ދަށުން ގާއިމްކޮށްފައިވާ "ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް 

(އާރް.ޓީ.އެލް)" ފެރީގައި ަދތުރުކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް، މި މިންގަނޑުގައި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޭދނެ އެލަވަންސެކެވެ. 

 ތަޢާރަފު  .1

 އެލަވަންސް ދެވޭނެ ފަރާތްތައް  .2   ކޮމިއުޓް އެލަވަންސް ދެވޭނީ ތިރީގައިވާ ފަތާތްތަކަށެވެ. 

 ދުވަހަކު  ކޮންމެ ރަށަކަށް އެހެން ނޫން ރަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދިރިއުޅުން ތިމާގެ

"ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް  އަދާކުރުމަށްޓަކައި ކަނޑުމަގުން މަސްއޫލިއްޔަތު ވަޒީފާގެ

 (އާރް.ޓީ.އެލް)" ފެރީގައި ދަތުރުކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް.ލިންކް 

   (ހ)

 ރަށްރަށަށް ރާއްޖޭގެ  ބާވަތުން، މަސައްކަތްތަކުގެ އިދާރާގެ އަދާކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާ

 ނިދުން  ހުރުމާއި ތެރެއިން، މުވައްޒަފުންގެ ސްޓޭޝަންވާންޖެހޭ މުއްދަތަކަށް ވަކި

މުވައްޒަފުންގެ  ތަފާތުވާ ރަށާ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ރަށާއި ހަމަޖެހިފައިވާ

ތެރެއިން ކަނޑުމަގުން "ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރް.ޓީ.ެއލް)" ފެރީގައި 

 ދަތުރުކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް.

   (ށ)

އަދާކުރުމަށްޓަކައި  ވަޒީފާ ތެރޭގައި ރަށެއްގެ އެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

  އެލަވަންސް ނުދެވޭނެއެވެ.އައިސްގޮސްވާންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް މި 

އެލަވަންސް ނުދެވޭނެ  .3 (ހ)

 ހާލަތްތައް 

 މުވައްޒަފުންގެ  ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގައި އެއްފަސްކުރެވިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 އަާދކުރުމަށްޓަކައި ވަޒީފާ ރަށަށް އަެނއް އެއްރަށުން ތެރެއިން

 މިގޮތުން. ނުދެވޭނެއެވެ އެލަވަންސް މި މުވައްޒަފުންނަށް އައިސްގޮސްވާންޖެހޭ

 މެދުގައި  ރަށްަތކުގެ ގުޅާލާފައިވާ ކޯޒްވޭތަކުން ރަށްތަކާއި  ގުޅާލާފައިވާ ބްރިޖަކުން

 ނުދެވޭނެއެވެ. އެލަވަންސް މި ދަތުރުތަކަށްވެސް ކުރާ

   (ށ)

 ކަނޑައެޅޭ  ނުވަތަ  މުވައްޒަފުންނަށް ިއދާރާގެ އެ އިދާރާއަކުން ދައުލަތުގެ

 ހަމަޖައްސައިދީފައިވާ  ޚިދުމަތް ފެރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް އިދާރާތަކެއްގެ

 .ުނދެވޭނެއެވެ އެލަވަންސް މި ހާލަތްތަކުގައި

   (ނ)

ރަށުން  ހަމަޖެހިފައިވާ ދިރިއުޅުންކޮމިއުޓް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދޭނީ އެ މުވައްޒަފެއްގެ 

އަދާކުރުމަށްޓަކައި "ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް  މަސްއޫލިއްޔަތު ވަޒީފާގެ

 (އާރް.ޓީ.އެލް)" ފެރީގައި ދަތުރުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޭޓުންނެވެ. 

އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދޭނެ  .4

 މިންވަރު 
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ކޮމިއުޓް އެލަވަންސް ދޭނީ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ދަތުރުކުރާ 

 ކޮންމެ ދުވަހަކު ދެކޮޅު ދަތުރަށެވެ. 

 އެލަވަންސް ދޭނެ ގޮތް  .5 (ހ)

ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ދަތުރުކުރަންނުޖެހޭ ުދވަސްތަކަށާއި 

 ދަތުރުނުކުރާ ދުވަސްދުވަހަށް ކޮމިއުޓް އެލަވަންސް ނުދެވޭނެއެވެ. 

   (ށ)

ން ފެށިގެްނ  16ކޮމިއުޓް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ަފއިސާ ދޭނީ ފާއިތުވި މަހުގެ 

ބަލައި ހިސާބުކުރުމަށްފަހު  ދުވަސްތަކަށް ހާޒިރުވިގެ ނިޔަލަށް  15ހިނގާ މަހުގެ 

 މުވައްޒަފުގެ މުސާރައާއެކުގައެވެ. 

   (ނ)

ކޮމިއުޓް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މުވައްޒަފަށް ފައިސާ ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި 

އިދާރާގެ ފަރާތުން ޓިކެޓް ނަގައިދިނުމުން ދައުލަތުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ކުޑަވާނެ 

އެލަވަްނސްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ހާލަތްތަކުގައި ކޮމިއުޓް 

 އިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އެ ތިޔާރު ޚްޓިކެޓް ހޯދައިދިނުމުގެ އި

   (ރ)
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ކޮއްތު އެލަވަންސަކީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދާ އެކަހެރިކޮށް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ 

ސީޕޯޓުތަކާއި އެއާރޕޯޓުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ވަޒީފާގެ 

ނަ ގޮތުން މަސައްކަތުގެ މާހައުލު ދޫކޮށްފައި، ކާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހަމަޖެހިފައި އޮން

ގަޑިއަށް ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަނުން ބޭރުގައި ހުންނަ ހޮޓާ/ރެސްޓޯރަންޓަކަށް ނުވަތަ 

ގެއަކަށް ދިއުމަށް އާންމު ގޮތެއްގައި ފުރުސަތު ނުލިބޭ މުވައްޒަފުންނަށާއި، މި 

ންގަނޑުގައި މިންގަނޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ އެހެން ހާަލތްތަކުގައި ިމ މި

 ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދެވޭނެ އެލަވަންސެކެވެ.

 ތަޢާރަފު  .1

މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދާ އެކަހެރިކޮށް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ސީޕޯޓުތަކާއި 

އެއާރޕޯޓުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ވަޒީފާގެ 

އޮންނަ ގޮތުން މަސައްކަތުގެ މާހައުލު މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހަމަޖެހިފައި 

ދޫކޮށްފައި، ކާ ގަޑިއަށް ަވޒީފާއަދާކުރާ ތަނުން ބޭރުގަިއ ހުންނަ 

ހޮޓާ/ރެސްޓޯރަންޓަކަށް ނުވަތަ ެގއަކަށް ދިއުމަށް އާންމު ގޮތެއްގައި ފުރުސަތު 

 ނުލިބޭ މުވައްޒަފުން.

 އެލަވަންސް ދެވޭނެ ފަރާތްތައް  .2 (ހ)

ޚާއްސަ އަދި ބޮޑު މަސައްކަތެއް ކުރުވައިގެން، ކެއުމެއް އިދާރާއިން ކުރަންޖެހޭ 

 ނުވަތަ ސަޔެއް ދޭންޖެހޭ މުވައްޒަފުން.

  (ށ)

ރަމަޟާންމަހު ރޯދަވީއްލާ ގަޑީގައި ނުވަތަ ހާރުކާ ގަޑީގައި މަސައްކަތުގެ 

 މާހައުލުގައި އުޅެންޖެހޭތީވެ ކެއުން ދޭންޖެހޭ މުވައްޒަފުން. 

  (ނ)

ޕޮލިސީތަކާއި އެފަދަ ޕޮލިސީތަކުގެ ދަށުން ޢިނާޔަތް "ރޫރަލް ރިޓެންޝަން 

ކަނޑައެޅުމާބެހޭ އާންމު މިންގަނޑު" ގެ ދަށުން ކޮއްތު ފައިސާ ދެވިދާނެ 

 ކަމަށް ކަނޑައަޅާ މުވައްޒަފުން.

  (ރ)

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ފަރާތްތަަކށް ކޮއްތު ެއލަވަންސް  2މި މިންގަނޑުގެ 

 ގައިވާ ގޮތަށެވެ.   2ނުވަތަ  1ދޭނީ މި މިންގަނޑުގެ އިތުރުވެީނގެ ތާވަލު 

އެލަވަންސް ދޭނެގޮތާއި  .3 (ހ)

 މިންވަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ފަރާތްތަަކށް ކޮއްތު އެލަވަންސް  2މި މިންގަނޑުގެ 

ގައިވާ  2ނުވަތަ  1ދެވޭނީ މި މިންގަނޑުގެ އިުތރުވެނީގެ ތާވަލު 

ގަޑިއިރު  2ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކެއުމުގެ ވަގުތުތަކުގައި މެދުނުކެނޑި 

މަސައްކަތުގައި ހޭދަކޮށްފައިވާނަމަ، އެ ވަގުތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 މިންވަރަކަށެވެ.

   (ށ)

ވަަނ މާއްާދގެ (ނ) ގައިާވ ގޮތުގެ މަިތން ރޯދަވީއްލާ  2މި މިންގަނޑުގެ 

ގަޑީގައި މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި އުޅެންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް ކޮއްތު 

   (ނ)
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ގައި ކެއުމުގެ  2ނުވަތަ  1އެލަވަންސް ދޭނީ މި މިންގަނޑުގެ އިތުރުވެނީގެ 

 ވަގުތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރަށެވެ.  

ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހާރުކެއުމަށް  2މިންގަނޑުގެ  މި

އަށް  4:00ްނ  2:00ކޮއްތު އެލަވަންސް ދެވޭނީ ރަަމޟާންމަހުގެ ދަންވަރު 

މެދުނުކެނޑި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށެވެ. އެގޮތުްނ އެފަދަ 

 1ރުވެނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކޮއްތު އެލަވަންސް ދޭނީ މި މިންގަނޑުގެ އިތު

 ގައި ކެއުމުގެ ވަގުތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރަށެވެ. 2ނުވަތަ 

   (ރ)

ކޮއްތު އެލަވަންސް ދެވޭނީ މި ިމންގަނޑުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ހާލަތްތަކުގެ 

ދަށުން މަސައްކަތަށް ނުކުންނަ ދުވަހަކަށް، ކޮއްތު އެލަވަންްސ ދޭންޖެހޭ 

 ވަގުތަށްވާ މިންވަރު އެކަންޏެވެ. 

   (ބ)

ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުވަްއޒަފުންނަށް  2މި މިންގަނޑުގެ 

ކޮއްތު އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދޭނީ އެ މުވައްޒަފަކަށް ކޮއްތު އެލަވަންސް 

 ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޫރަލް ރިޓެންޝަން ޕޮލިސީއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

   (ޅ)

ން ފެށިގެން ހިނގާ މަހުގެ  16ފާއިތުވި މަހުގެ ކޮއްތު އެލަވަންސް ދޭނީ 

ގެ ނިޔަލަށް ހާޒިރީއަށް ބަލައި ހިސާބުކުރުމަށްފަހު މުވައްޒަފުގެ  15

 މުސާރައާއެކުގައެވެ.

   (ޅ)

މި އެލަވަންސް ދެވޭނެކަމަށް މި މިންގަނޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަފރާތްތައް ފިޔަވައި 

 ނުދެވޭނެއެވެ.އެހެން ފަރާތަކަށް މި އެލަވަންްސ 

އެލަވަންސް ނުދެވޭނެ  .4

 ފަރާތްތައް 

އެލަވަންސް ނުދެވޭނެ  .5 ކޮއްތު އެލަވަންސް ނުދެވޭނެ ހާަލތްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި ކެއުުމގެ ޚަރަދު  ހާލަތްތައް 

 ދޭނަމަ، އެ ދުވަހަކަށް ކޮއްތު އެަލވަންސް ނުދެވޭނެއެވެ. 

  (ހ)

އިދާރާގައި މުވައްޒަފު މަސައްކަތުގެ ހޭދާކުރާ ވަގުތު، ކެއުްނ ބުއިމުގެ 

އިންތިޒާމު އެ އިދާރާގައި ހަމަޖައްސާފައިވާނަމަ، ކޮއްތު އެލަވަންސް 

 ނުދެވޭނެއެވެ.  

   (ށ)

ޑިއުޓީގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިްނ ޑިއުޓީގައި 

ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ، ކޮއްތު ެއލަވަންސް މަސައްކަތްކުރާތީ ވަކި އެލަވަންސެއް 

 ނުދެވޭނެއެވެ.

   (ނ)
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ކޮއްތު އެލަވަންސް ދިނުމުގައި ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް އެ އިދާރާއަކުން ބަލައި ކަށަވަރު 

 ކުރަންވާނެއެވެ. 

އެލަވަންސް ދިނުމުގައި  .6

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 

މިންގަނޑުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، މި އެލަވަންސް ދެވެނީ މި  ކަންތައްތައް 

އެލަވަންސް ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ މުވައްޒަފުންނަށް ކަން 

 އިދާރާގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ކަށަވަރުކުރުން.

  (ހ)

މި އެލަވަންސަކީ މުވައްޒަފުންނަށް ކޮންމެ މަހަކު މުސާރަާއއެކު އެއް 

ދެވެމުންދާެނ އެަލވަންސެއްކަމަށް ނުވެދާނެތީެވ، އެލަވަންސް މިންވަރަކަށް 

 ދެވެމުންދާގޮތް ގަވާއިދުން އެ އިާދރާއަކުން ބަލައި މޮނިޓަރ ކުރުން.

  (ށ)
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 ކޮއް ތު އެލަވަންސް ދޭނެ މިންވަރު 

  1ތާވަލު 

 ތަފްޞީލް  ގިންތި 

 ފައިސާގެ ޢަދަދު (ރުފިޔާއިން)

 (ދުވަހަކަށް)

 ޖުމްލަ  ފައިސާގެ ޢަދަދު 

ސިޓީ ކައުންސިލްތައް، އަތޮޅު ކައުންސިލްތައް، 

އެއަރޕޯޓް ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ރަށްތައް، ލޯކަލް 

ޓޫރިޒަމް އެސްޓަބްލިޝްމަންޓެއް ރަޖިސްޓަރީ 

 ކުރެވިފައިވާ ރަށްރަށް 

 ރ40 ) މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރާނަމައަށް 10:00 އިން 7:00( ހެނދުނު ސައި

 ރ200

 ރ60 އަށް) މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރާނަމަ 14:00އިން  12:00މެންދުރު ކެއުން (

 ރ40 އަށް) މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރާނަމަ 18:00އިން  16:00ހަވީރު ސައި (

 ރ60 އަށް) މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރާނަމަ 22:00އިން  20:00ކެއުން (ރޭގަނޑު 

 

 ގެ ފަހުން މަސައްކަތްކުރާނަމަ، މަތީގައިވާ ތާވަލުގައި ސައި ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޭޓުން ސައެއް ދެވިދާނެއެވެ. 23:00ނޯޓް: ރޭނގަޑު 

 

 2ތާވަލު 

 ތަފްޞީލް  ގިންތި 

 ފައިސާގެ ޢަދަދު (ރުފިޔާއިން)

 (ދުވަހަކަށް)

 ޖުމްލަ  ފައިސާގެ ޢަދަދު 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަށްތައް ފިޔަވައި  1ތާވަލް 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން ރަށްރަށް 

 ރ30 ) މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރާނަމައަށް 10:00 އިން 7:00( ހެނދުނު ސައި

 ރ180

 ރ60 ހޭދަކުރާނަމައަށް) މަސައްކަތުގައި  14:00އިން  12:00މެންދުރު ކެއުން (

 ރ30 އަށް) މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރާނަމަ 18:00އިން  16:00ހަވީރު ސައި (

 ރ60 އަށް) މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރާނަމަ 22:00އިން  20:00ރޭގަނޑު ކެއުން (

 ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޭޓުން ސައެއް ދެވިދާނެއެވެ.ގެ ފަހުން މަސައްކަތްކުރާނަމަ، މަތީގައިވާ ތާވަލުގައި ސައި ދިނުމަށް  23:00ނޯޓް: ރޭނގަޑު 

 

 

 

 

 

 

 

 

1އިތުރުވެނި   
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 މިންގަނޑު  ގޮތުގެ  ދޭނެ  ޢިނާޔަތް  ޔުނީފޯމް 

 NPC/2022/ST-21-478މިންގަނޑު ނަންަބރު: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަން 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
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ޔުނީފޯމް ޢިނާޔަތަކީ ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ އިދާރާތަކަކަށް ޚާއްސަ ކުރެވިގެން އެ އިދާރާއެއް 

ފާހަގަވާނެފަދަ ގޮތަކަށް އެ އިދާރާއެއްގެ މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ފޯރުވައިދޭ 

 ހެދުމާއި ހެދުމާއެކު ބޭނުންކުރެވޭ އެހެން އައިޓަމްތަކެވެ. 

 ތަޢާރަފު  .1

ންގަނޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޔުނީފޯމް ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގަިއ މި މި

 ފައިސާގެ ޢިނާޔަތެއް ދެވިދާނެއެވެ.  

ޔުނީފޯމް ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި  .2 (ހ)

ދެވޭނެ ޢިނާޔަތްތަކުގެ 

މި މިންގަނޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޔުނީފޯމް ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގަިއ  ބާވަތްތައް 

 ޔުނީފޯމާއި ޔުނިފޯމާއެކު ބޭނުންުކރަންޖެހޭ ތަކެތި ދެވިދާނެއެވެ.  

  (ށ)

މާއްދާގެ (ހ)  މިޔުނީފޯމުގެ ތެރޭގައި ހިމެޭނ ތަެކތީގެ ބާވަަތށް ރިޢާޔަތްކޮްށ، 

  އަދި (ށ) ގައިވާ ޢިނާޔަތް އެކުގައި ހިމެނޭގޮތަށް ޢިނާޔަތް ދެވިާދެނއެވެ.      

  (ނ)

 ހުރިހާ  ޔުނީފޯމް ޢިނާޔަތް ދިުނމާގުޅޭ މަތިން ގޮތުގެ މިންގަނޑާއެއްގޮތްވާ މި

 ޢިނާޔަތް  އެ ދަށުން މިންގަނޑުގެ މި ،ބަލަހަްއޓައި ހިންގައި ކަންތައްތަކެއް

 .ޒިންމާދާރުވެރިޔާއެވެ މާލީ އިދާރާއެއްގެ އެ ިނންމާނީ  ނިންމުންތައް ދިނުމާގުޅޭ

މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ  .3 (ހ)

 ދައުރު 

 މާލިއްޔަތާބެހޭ  ދައުަލތުގެ ނިންމުމުގައި ނިންމުން ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މާލީ

 .ޢަމަލުކުރަންެޖހޭނެއެވެ އެއްގޮތަށް ގަވާއިދާ

  (ށ)

 އަހަރަކަށް އެ އިދާރާއަކަށް އެ ޚަރަދަކީ ިހނގާ ދިނުމަށް ޔުނީފޯމް ޢިނާޔަތް

 ޚަރަދަކަށް ހިމަނާފައިވާ  ޚަރަދު ހިނގާނެ  އެކަަމށް ބަޖެޓުގައި ފާސްކޮށްފައިވާ

 . ވާންޖެހޭނެއެވެ

ޔުނީފޯމް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި  .4 (ހ)

ބަލަންޖެހޭނެ މައިގަނޑު 

 އަސާސްތައް 
ބާވަތްތަކުެގ ތެރެއިން އެ  ަވނަ މާއްދާަގއިވާ ޢިނާޔަތްތަކުގެ 2މި މިންގަނޑުގެ 

ތިޔާރުކުރަންވާނީ ދައުލަތަށް އެންމެ ޚަރަދު ކުޑަ ގޮތެއްގައި ޚްއިދާރާއަކުން އި

 ޢިނާޔަތް ދިނުމަށެވެ.

  (ށ)

 މަގާމުގެ ދޭންާވނީ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެިއން ޔުނީފޯމް ޢިނާޔަތް އިދާރާގެ

 ންޖެހޭދޭ ކޮންމެހެން  ޢިނާޔަތް އެ އަދާކުރުމަށްޓަކައި މަސްއޫލިއްޔަތު

 .އެކަންޏެވެ މުވައްޒަފުންނަށް

  (ނ)

އިދާރާގައި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުްނ ޚަރަދުކުރާގޮތަށް ޔުނީފޯމެއްގެ ގޮތުގައި ޓީޝާޓް 

ބޭނުންކުރަންވާނީ އެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ބާވަތުން 

ކަމުގައިވާނަމަ އެވެ. އެފަދަ "އައުޓް ޑޯ" މާހައުލެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ 

ހާލަތްތަކުގައިވެސް މި މިންގަނޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުގެ މަތިްނ 

  ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ޔުނީފޯމުގެ ގޮތުގައި ޓީޝާޓް  .5

 ބޭނުންކުރުން 
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 ނުވަތަ  ޔުނިފޯމް އިދާރާއެއްގައި ބޭުނންކުރާ އިދާރާއިން އެ ޝަރޓް-ޓީ  ނުވަތަ ޔުނީފޯމް

 ގެޒެޓްގައި  ސަރުކާރުގެ އެކުލަވާލައި ގަވާއިދެއް ބޭނުންކުރުާމބެހޭގޮުތން ޝަރޓް-ޓީ

 މަޢުލޫމާތު  އެފަދަ އިސްތިސްނާވާނީ ގެޒެޓްކުރުމުން ގަވާއިދު މިފަދަ. ގެޒެޓްކުރަންވާނެއެވެ

 އިދާރާތައް މަސައްކަތްކުރާ ނުރައްކާވެދާނެފަދަ  ސަލާމަަތށް ގައުމީ ހާމަކުރުމުން

 .އެކަންޏެވެ

 އިދާރާއިން  .6

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނެ 

 ކަންތައްތައް 

މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ގޮތުން ވަކި ޚާއްޞަ ވަގުތުތަކެއްގައި އާންމު 

ގޮތެއްގައި (ޔުނީފޯމް ފިޔަވައި) ކޯޓް ފަޓުލޫުނ، ދިގުހެދުން ނުަވތަ އެފަދަ ޚާއްޞަ 

 ވެ. ހެދުމެއް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ މުވަްއޒަފުންނަށް ޔުނީފޯމް އެލަވަންސް ދެވިދާނެއެ

މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ  .7 (ހ)

ގޮތުން ޚާއްޞަ ހެދުން 

 ބޭނުންކުރަން ޖެހުން 

މިފަދަ މުވައްޒަފުންނަށް އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން (އެއްފަހަރާ 

 -/2500ނުވަތަ ބަހާލައިގެްނ) އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ދެވޭނީ އެންމެ ގިނަވެގެން 

ރުފިޔާއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ފެހުމާއި، ގަތުމާއި، ދޮވުމާއި، ޑްރައިކްލީން ކުރުމުގެ 

ޚަރަދު ހިމެނެއެވެ. އަދި އެގޮތުން ބޭނުންކުރާ ހެދުމާއެކުގައި ބޭނުންުކރަންޖެހިދާެނ 

 ތަކެތިވެސް ހިމެނެއެވެ.

  (ށ)

މިފަދަ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްކުރާ 

 މުވައްޒަފުންނެވެ.

  (ނ)

    .1 ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަްލތަކުގައި ވަކާލާތުކުރާ މުވައްޒަފުން.

ރާއްޖޭން ބޭރުގައި އޮންނަ ފެއަރ، ސެމިނަރތަކަށް އާންމުކޮށް ާދންޖެހޭ 

 މުވައްޒަފުން.

2.   

އާންމުކޮށް އާންމުކޮށް ޕްރޮޓޮކޯލް މޫވްމަންޓްތަކުގައި އުޅޭ މުވައްޒަފުންނާއި 

 ސްޓޭޓް ވިޒިޓްތަކުގައި ބައިވެރިވާ މުވައްޒަފުން.

3.   

އިދާރާއިން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ބާވަތުން ރަސްމީގަޑީގައި ޚާއްޞަ ހެދުމެއް 

 ބޭނުންކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުން.

4.   
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 ހުރި  ރައްކާތެރިކަމާގުޅުން  ސަލާމަތާއި  މާޙައުލުގެ  މަސައްކަތުގެ 

 މިންގަނޑު  އާންމު  ގޮތުގެ  ދޭނެ  ޢިނާޔަތްތައް 

 NPC/2022/ST-22-478މިންގަނޑު ނަންަބރު: 

 

 

 

 

 

 

 

 ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަން 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
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މިއީ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި އުޅޭއިރު ދިމާވެދާނެ 

ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާގުޅުން ހުރި ތަފާތު ކަންތައްތަކާގުޅޭ ގޮތުން ޢިނާޔަތްތައް ދޭނެ ގޮތުގެ 

  އާންމު މިންގަނޑެކެވެ. 

 ތަޢާރަފު  .1

ފުރާނަ ދިއުމުން ނުވަތަ ޖާނަށް ނުވަތަ ޞިއްޙަތަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން 

 ދޭ ޢިނާޔަތްތައް. 

މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގެ  .2 (ހ)

ސަލާމަތާއި 

ރައްކާތެރިކަމާގުޅުން ހުރި 

 ޢިނާޔަތްތަކުގެ ބާވަތްތައް 

 

 

  (ށ) ޑިސްއެބިލިޓީ އިންޝުއަރަންސް. 

  (ނ) ހެލްތް އެންޑް ސޭފްޓީ އިންޝުއަރަންސް.އޮކިއުޕޭޝަނަލް 

  (ރ) ޕްރޮފެޝަނަލް އިންޑެމްނިޓީ އިްނޝުއަރަންސް.

މި މިންގަނޑާއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަމތިން ޢިނާޔަތް ިދނުމާގުޅޭ ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް 

ހިންގައި ބަލަހައްޓަިއ، މި މިންގަނޑުގެ ދަށުން އެ ޢިނާަޔތް ދިނުމާގުޅޭ 

 ިނންމާނީ އެ އިދާރާއެއްގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއެވެ.ނިންމުންތައް 

މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ  .3 (ހ)

 ދައުރު 

މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ނިންމުން ނިންމުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެޭހ 

 ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންެޖހޭނެއެވެ.

   (ށ)

ނުވެރިން ހުށަހެޭޅ ހިރާސްތަކަށް އިދާރާއިން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި އެކި ފަން

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  2ރިޢާޔަތްކޮށް، މި މިންގަނޑުގެ 

 އިންޝުއަރަންސް ސްކީމްތަކުގައި ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ. 

އިންޝުއަރަންސް  .4 (ހ)

 ސްކީމްތަކުގައި ބައިވެރިވުން 

އިންޝުއަރަންސް ސްކީމްތަކުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އެކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު 

 ބަޖެޓުގައި ހިމަނައި އެކަމަށް ބަެޖޓް ލިބުމުންނެވެ.  

   (ށ)

އިންޝުއަރަންސް ސްކީމްތަކުގައި ބައިވެރިވާއިރު ކަމާގުޅޭ އިދާރާއިން އެކަމާގުޅޭ 

 ގޮތުން އުސޫލުތައް އެކުލަވާލައި އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

   ނ)(

އިންޝުއަރަންސް ސްކީމެއްގައި ބައިވެރިވެ، އެ ސްކީމުން ކަވަރޭޖް ލިބޭ 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2ހާލަތްތަކުގައި މި މިންގަނޑުގެ 

 ޢިނާޔަތެއް ނުލިބޭނެއެވެ. 

   (ރ)

 ބޭނުންވާ  އެކަމަށް ކުރުމުގައި އަދާ މަސްއޫލިއްޔަތު ވަޒީފާގެ މުވައްޒަފެއް

 ަމސައްކަތުގައި  އާާލތްތަކާއެކު ބޭނުންވާ އަޅައި ފިޔަވަޅުތައް ރައްކާތެރިކަމުގެ

 ޚާއްޞަ ބޭުނންވާ މަސައްކަތަށް ފޮނުވައިގެން އޮީފހަކުން ނުވަތަ އުޅެނިކޮށް

 ގެއްލުމަކަށް ލިބުނު ޞިއްޙަތަށް ނުވަތަ ޖާނަށް އުޅެނިކޮށް ކުރަން  ދަސް ހުނަރެއް

 ޞިއްޙަތަށް  ނުވަތަ  ޖާނަށް  .5 (ހ)

 ދޭ  ސަބަބުން  ގެއްލުމުގެ  ލިބޭ 

 ޢިނާޔަތްތައް 
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 އެ ނުދޭނަމަ، ހަމަޖައްސައި ރަދުޚަ ސްކީމުން އިންޝުއަރެންސް ހެލްތު

 އެ  ނުވަތަ. ވާނެއެވެ ކޮށްދޭން ބޭސްފަރުވާ ޚަރަދުގައި އޮފީހުގެ ގެއްލުމަކަށް

 ނުދޭ  ހަމަޖައްސައި އެ ނަމަ މިންވަރެއް ވަކި ދެނީ ހަމަޖައްސައި  ސްކީމަކުން

 .ވާނެއެވެ ދޭން އޮފީހުން މިންވަރު

 ބޭސްފަރުވާ އޮފީހުން  މެދުވެރިވެގެން  ހާލަތެއް ަފދަ ވާ ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި

 ކުރުން  ބޭސްަފރުވާ އަމިއްލައަށް މީހަކު އެ ނުވަނީސް  ފަސޭހަ މީހަކު ކޮށްދޭ

 .ނުދެވޭނެެއވެ ބޭސްފަރުވާކޮށެއް އެކަމަކަށް އަުލން ހުއްޓައިލައިފިނަމަ،

   (ށ)

 ބޭނުންވާ  އެކަމަށް ކުރުމުގައި އަދާ މަސްއޫލިއްޔަތު ވަޒީފާގެ މުވައްޒަފެއް

 ަމސައްކަތުގައި  އާާލތްތަކާއެކު ބޭނުންވާ އަޅައި ފިޔަވަޅުތައް ރައްކާތެރިކަމުގެ

 މުވައްޒަފެއްގެ ގެއްލުމެއް، ނޫޅެވޭވަރުގެ މަސައްކަތްކޮށް ވަޒީފާގައި އުޅެނިކޮށް،

 ކޮށްދިނުމުގެ ބޭސް  ކަމަކަށް އެ ޖެނަމަ،ިލބިއް ޞިއްޙަތަށް ނުވަތަ  ޖާނަށް

 އާމްދަނީއެއް  އަދި ކުރެވޭވަރުވަންދެން، މަސައްކަތެއް ލިބޭ އާމްދަނީއެއް އިތުރުން،

 ޚާއްޞަ ނިޔާވަންެދން، މީހަކު އެ ނުވާނަމަ، ކުރެވޭވަރު މަސައްކަތެއް ވަރުގެ ލިބޭ

 މުސާރައާ ދިޔަ  ލިބެމުން މީހަކަށް އެ  އެއިރަކު ގޮތުގައި، ފައިސާގެ އެހީގެ

 މަހު ަފއިސާ، އަދަދަކަށް އެއްވަރު(އަސާސީ މުސާރައާއި މަގާމުގެ އެލަވަންސް) 

މިގޮތުން  .ދޭންވާނެއެވެ މުވައްޒަފަކަށް އެ ވެސް މަހަކު ކޮންމެ ގޮތުގައި އެހީއެއްގެ

ދޭ ޢިނާޔަތް ދެމުންދާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ދަށުން ޕެންޝަން ލިބެން ެފށުމާ 

 ހަމައަށެވެ.

   (ނ)

މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ހަރަކާތްތެރިަވނިކޮށް ދިމާވާ 

ދިމާކުރުވާ ހާދިސާއެއްގެ ސަބަބުން ނިޔާވާ މުވައްޒަފުގެ އަގު ނުވަތަ 

ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން އެ މުވައްޒަފުގެ އާއިލާއަށް މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ޢިނާޔަތްތައް ދެވޭނެއެވެ. 

މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  .6 (ހ)

އަދާކުރުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން 

ހަރަކާތްތެރިވަނިކޮށް 

 ދޭނެ ޢިނާޔަތްތައް ނިޔާވުމުން 

    .1 .ޚަރަދު ޖަނާޒާގެ މުވައްޒަފުގެ ނިޔާވި

 60% އެންމެ ފަހުން ލިބުނު އަސާސީ މުސާރައިގެ  މުވައްޒަފަށް ނިޔާވި

 ދައުލަތުގެ ވަޒީފާގައި  މުވައްޒަފު އެ އާއި) އިންސައްތަ ފަސްދޮޅަސް(

 އެއްފަހަރާ ގަނޑުކޮށް އަދަދު، ޖެހޭ ކުރުމުން ގުނަ މުއްދަތު ޚިދުމަތްކުރި

 ދިނުްނ.  ގޮތުގައި ޢިނާޔަތެއްގެ ދެވޭ

2.    

 100% އެންމެ ފަުހން ލިބުނު އަސާސީ މުސާރައިގެ މުވައްޒަފަށް ނިޔާވި

 ޚާއްޞަ  މަހަކު ކޮންމެ ފައިސާ، އަށްވާ ) ސައްތައިން ސަތޭކަ(

3.    
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މި ގޮތުން ދިނުން.  އާއިލާއަށް މީހެއްގެ އެ ގޮތުގައި އެލަވަންސެއްގެ

ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެއް ހާލަތެއް ދެމި އޮތްހާ ތިރީގައިވާ 

  ހިނދަކު މި ޢިނާޔަތް ދޭންވާނެެއވެ.

     3.1 ނުކޮށް ހުރުން.  ކައިވެނި ފިރިީމހާ ނުވަތަ އަނބިމީހާ ހުވަފަތް

     3.2 ން ދަށުގެ ދަރިން ތިބުން.އަހަރު 18ނިޔާވި މުވައްޒަފުގެ 

     3.3 މައިންބަފައިން ދުނިޔޭގައި ތިބުން. ނިޔާވި މުވައްޒަފުގެ

 ރަށުން އައި ދިރިއުޅެމުން އާއިލާ، ޭއނާގެ ސަބަބުން ނިޔާވުމުގެ މުވައްޒަފު

 ބަދަލު ދިރިއުޅުން އަވަށަަކށް ނުވަތަ ރަށަަކށް  އެހެން ދިރިއުޅޭ މީހުން

 ދެވޭނީ، ފީ  ފީ ދިނުން. ޕެސެޖް ޕެސެޖް އާއިލާއަށް މުވައްޒަފުގެ ކުރާނަމަ،

 އެއް ނުވަތަ  ރަަށށް އަނެއް އެއްރަށުން ދިރިއުޅޭ މީހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ

(މިގޮތުން މި ޢިނާޔަތް  .ވާނަމައެވެ ބަދަލު އަވަށަށް އަނެއް އަވަށުން

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދިރިއުޅުން  3ދެވޭނީ މުވައްޒަފު ނިޔާވިތާ 

 ބަދަލުކުރާ ހާލަތްތަކުގައެވެ.)

4.    

 ިޢާނޔަތް  ބަޔާންވެފައިވާ މިންގަނޑުގައި މި އާއިލާއަށް މުވައްޒަފުގެ ނިޔާވި

 ކޯޓަކުން ޝަރުޢީ ކުރުމުގައި  ހަވާލު ޢިނާޔަތް  ނުވަތަ ލިބިދިނުމުގައި

 އާއިލާގެ ހަވާލުކުރެވޭނީ ޢިނާޔަތް ހާލަތުގައި، ނުވާ ނިންމާފައި ވަކިގޮތަކަށް

 އާއިލާ  މުވައްޒަފުގެ ނިޔާވި ދިނުމުގައި ޢިނާޔަތް މި. މެންބަރަކަށެވެ އެއް

 އަދި  ދަރިން  ފިރިން،/އަނބިން މީހެއްގެ އެ ބަލާނީ ކަމަށް

 .މައިންބަފައިންނެވެ

5.    
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  މުއްދަތަކަށް ވަކި އިތުރުން، ޒިންމާގެ މަގާމުގެ  އަސާސީ އަކީ އެލަވަންސް ޒިންމާގެ ވަގުތީ

 ދެވޭނެ މަތިން ގޮތުގެ ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުގައި މި ޒިންމާތަކަކަށް، ހަވާލުކުރެވޭ

 .އެލަވަންސެކެވެ

 ތަޢާރަފު  .1

 އޮނިގަނޑުގައި އިދާރީ މުއައްސަސާއެއްގެ  ދައުލަތުގެމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ހަވާލުކުރެވޭ  ފަރާތަކާ އެހެން ޒިންމާ މަގާމުގެ އިސް ހިންގުމުގެ ކަނޑައަޅާފައިވާ

 .ފަރާތްތައް ހަވާުލކުރެވޭ ޒިންމާ އެ ހާލަތްތަކުގައި،

އެލަވަންސް ދެވޭނެ  .2 (ހ)

 ފަރާތްތައް 

 ދައުލަތުގެ ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ސެކްރެޓޭރިއެޓެއް؛ /އޮފީހެއް/ވުޒާރާއެއް

1.    

 ޤާނޫނަކުން އެ ނުވަތަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނެއްގައި ޢަމަލުކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި

 ދަށުން  ގަވާިއދެއްގެ އެކުލަވާލާ ދަށުން ޤާޫނނެއްގެ އެ ނުވަތަ ލިބިގެން ބާރު

 ސެކްރެޓޭރިއެޓެއް؛/އޮފީހެއް ދައުލަތުގެ އުފައްދާފައިވާ

2.    

 ނަމުގައި  އަމިއްލަ އުފައްދާފައިވާ ދަށުން ބާރުގެ ލިބިގެންވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

 ނަމުގައި ައމިއްލަ ނުވަތަ ލިބިދީފައިވާ ބާރު ލިބިަގުތމުގެ ދަޢުވާ ކުރުމާއި، ދަޢުވާ

 .ސެކްރެޓޭރިއެޓެއް/އޮފީހެއް ލިބިދީފައިނުވާ ބާރު ލިބިގަތުމުގެ ދަޢުވާ ކުރުމާއި ދަޢުވާ

3.    

 ފަރާތަކަށް އެއްވެސް އެހެން ފިޔަވައި ފަރާްތތައް ބަާޔންކޮށްފައިވާ ދެވޭނެކަމަށް  އެލަވަންސް މި

މި  ތެރޭގައި ފަރާތްތަކުގެ ނުދެޭވނެ އެލަވަންސް މި ެއގޮތުން. ނުދެވޭނެއެވެ އެލަވަންސް މި

 .  ހިމެނޭނެއެވެ ފަރާްތތައްވެސްމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

އެލަވަންސް  .3 (ހ)

 ނުދެވޭނެ ފަރާތްތައް 

 ފިޔަވައި އިދާރާތައް ކަނޑައަޅާފައިވާފަދަ ކަމަށް ދެޭވނެ އެލަވަންސް ޒިންމާގެ ވަގުތީ

 ހަވާލުކުރެވޭ ގޮތުން ވަގުތީ ޒިންމާ މަގާމުގެ އިސް ހިންގުމުގެ އިދާރާތަކުގެ އެހެން

 .މުވައްޒަފުން

1.    

 ދައުލަތުގެ  ހިނދަކު، ނުާވހާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަަކށް އެހެން މިންގަނޑުގައި މި

 ވަގުތީ ހިންގުން ބައިބައި ފަދަ ޔުނިޓް/ސެކްޝަން/ޑިޕާޓްމަންޓް އެކިއެކި އިދާރާތަކުގެ

 .މުވައްޒަފުން ހަވާލުކުރެވޭ ގޮތުން

2.    

 އިދާރީ  މުއައްސަސާއެއްގެ ދައުލަުތގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް  ދެވޭނެ އެލަވަންސް މި

 ފަރާތަކާ އެހެން ޒިންމާ މަގާމުގެ އިސް ހިންގުމުގެ ކަނޑައަޅާފައިވާ އޮނިގަނޑުގައި

 އެލަވަންސް ޒިންމާގެ ަވގުތީ ފަރާތްތަކަށް ހަވާލުކުރެވޭ ިޒންމާ އެ ހާލަތްތަކުގައި، ހަވާލުކުރެވޭ

 .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ ގައިވާމި މާއްދާ ދޭނީ

އެލަވަންސް ދޭނެ  .4 (ހ)

 ގޮތް 
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 ބަޔާންޮކށްފައިވާފަދައިން  މިންގަނޑުގައި މި ދެވޭނީ އެލަވަންސް ޒިންމާގެ ވަގުތީ

 .ހާލަތްތަކުގައެވެ ހަވާލުކުރެވޭލިޔުމުން  ހިންުގން ގޮތުން ވަގުތީ

1.    

 މުވައްޒަފަކަށް އެއް  ގޮތުން އުޞޫލެއްގެ އާންމު އެލަވަންސް ޒިންމާގެ ވަގުތީ

 އިސްތިސްނާ ައދި. މަސްދުވަހަށެވެ 6 ގިނަވެގެން އެންމެ  ދެވޭނީ މެދުކެނޑުމެއްނެތި

 މެދުވެރިވި ހާލަތް އިސްތިސްނާ އިދާރާއަކުން އެ  މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ހާލަތެއް

 އެންމެ މެދުކެނޑުމެއްނެތި މުވައްޒަފަކަށް އެއް ހު،ބަޔާންކުރުމަށްފަ ލިޔެ ސަބަބު

 .ދެވިދާނެއެވެ އެލަވަންސް މި ދުވަސްވަންދެން މަސް 12 ޖުމްލަ ގިނަވެގެން

2.    

 އެލަވަންސް މި މަތިން، ގޮތުގެ ތައާރުޒުނުވާނެ ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތާމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި 

 :ހާލަތްތަކަކީ ދެވޭނެ

   )ށ(

    .1 އޮތުން. ހުސްވެފައި މަގާމެއް ބަޔާންކޮށްފައިާވފަދަ މިންގަނޑުގައި މި

 ވަގުތީގޮތުން  މުވައްޒަފަކު ހުރި މަގާމެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ މިންގަނޑުގައި މި

 ނުވަތަ ދުުރކުރުން ދުރުވުން ޒިންމާތަކާ

2.    

 ޗުއްޓީއެއް މުވައްޒަފަކު ހުރި މަގާމެއްގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާފަދަ މިންގަނޑުގައި މި

 ނެގުން.

3.    

 ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކު ހުރި  މަގާމެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ މިންގަނޑުގައި މި

 .ވީއްލުން މަސައްކަތަކަށް އެހެން

ހުރި މުވަްއޒަފަކު ރަސްމީ މި މިންގަނޑުގައި ބަޔާންކޮްށފަިއވާފަދަ މަގާމެއްގައި 

 .ބޭނުންތަަކށް ރަށުން ބޭރަށް ނުަވތަ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިއުން

4. 

 

5. 

   

 އޮނިގަނޑުގައި  އިދާރީ މުއައްސަސާއެއްގެ ދައުލަތުގެ ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުގައި މި

 މި  ހާލަތްތަކުގައި ހަވާލުކުރެވޭ ފަރާތަކާ އެހެން ޒިންމާ މަގާމުގެ އިސް  ހިންގުމުގެ ކަނޑައަޅާފައިވާ

 މުއައްސަސާތައް ދައުލަތުގެ ދިނުމަށްަޓކައި ޢިނާޔަތް އެލަވަންސްތަކާއި ބައެއް" ދޭނީ އެލަވަންސް

 ދުވަސްތައް  ބަންދު( ދުވާލަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ގިންތިތަކަށް  ގަިއވާ "މިންގަނޑު ގިންތިކުރުމުގެ

 .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ ތިރީގައިވާ ،)ހިމެނޭގޮތަށް

ގިންތީގެ  ގިންތި 

 ކޯޑު 

 އެލަވަންސްގެ މިންވަރު (ދުވަހަކަށް)

 ރ-/INC-C1 65 1ގިންތި 

 ރ-/INC-C2 60 2ގިންތި 

ނެ އެލަވަންސް ދޭ  .5

 މިންވަރު 
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 ރ-/INC-C3 55 3ގިންތި 

 ރ-/INC-C4 50 4ގިންތި 
 

 ލިޔުމުން ހަވާލުކުރެވުނުކަން ޒިންމާ  ގޮުތން ވަގުތީ ދިނުމަްށޓަަކއި އެލަވަންސް މި

 ގޮތުން ވަގުތީ މުއްދަތާއި، ހަވާލުކުރެވުނު ޒިންމާ ގޮތުން ވަގުތީ ލިޔުމުގައި އެ. ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ

 އަސްލު  އްގެ މުވައްޒަފެ އެ އިތުރުން ޒިންމާތަކުގެ އެ  ކަމާއި، ޒިންމާއެއް ކޮންކޮން ހަވާލުކުރެވެނީ

 އެ  އަދި. ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ ގެންދަންވާނެކަަމށް އަދާކުރަމުން މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަޒީފާގެ

 .ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ ލިޔެ ފަރާތަކުން ކަނޑައަޅާ އިސްވެރިޔާ ނުވަތަ އިސްވެރިޔާ  އިދާރާގެ ލިޔުމުގައި

 އެލަވަންސް  .6

 ދިނުމުގައި 

 ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 

 ކަންތައްތައް 
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 މިންގަނޑު  ގޮތުގެ  ދޭނެ  އެލަވަންސް  ދަތުރުފަތުރު 

 NPC/2022/ST-24-478މިންގަނޑު ނަންަބރު: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަން 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
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 ރަސްމީ ކުރަންޖެހޭ ބޭރަށް ރާއްޖޭން ރާއްޖެއާއި އެލަވަންސްއަކީ ދަތުރުފަތުރުގެ

 .އެލަވަންސްއެކެވެ ދެވޭ ޚަރަދުތަކަށް ެއކި ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުފަތުރުތަކުގައި

 ތަޢާރަފު  .1

 ރަސްމީ  ކުރަންޖެހޭ ބޭރަށް ރާއްޖޭން ރާއްޖެއާއި ދެވޭނީ އެލަވަންސް ދަތުރުފަތުރުގެ

 ރާއްޖޭން  ކޯސްތަކުގައި ޓްރޭނިންގ ކުރުމުއްދަތުގެ ދަތުރުތަކުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްަތކާއި

 މުވައްޒަފުންަނށެވެ. ފޮނުވާ ބޭރަށް

އެލަވަންސް ދެވޭނެ  .2

 ފަރާތްތައް 

 ހާލަތްތައް  ދޭނެ  އެލަވަންސް  .3 ހާލަތުގައެވެ.ދަތުރު ފަތުރު އެލަވަންސް ލިބޭީނ ތިރީގައިވާ ތިން 

  (ހ) ދަތުރުތަކުގައި  ރަސްމީ ކުރާ ރަށަށް އަނެއް ރަށުން އެއް ރާއްޖޭގެ

 ރަސްމީ  ކުރާ ބައްދަލުވުންތަަކށް ަޖލްސާތަކާއި އޮންނަ ރާއްޖޭން ބޭރުގައި

 ދަތުރުތަކުގައި

  (ށ)

 ތަމްރީނު) ކުރު އެއަށްވުރެ ނުވަތަ މަސްދުވަސް  03( ކުރުމުއްދަތުގެ

 ދަތުރުތަކުގައި ކުރާ ބޭރަށް ރާއްޖޭން ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި

   (ނ)

 ތެރޭގައި  އެލަވަންސްގެ  .4 .މިވާނީއެވެ ތިރީގައި ބައިތައް ހިމެނޭނެ ގޮުތގައި އެލަވަންސްގެ ދަތުރުފަތުރުގެ

  (ހ) ކެއުމުގެ ޚަރަދު  ބައިތައް  ހިމެނޭ 

  (ށ) އެކަމަޑޭޝަން (ހުރުމުގެ ޚަރަދު)

  (ނ) ޕޮކެޓްމަނީ

  (ރ) އިންސިޑެންޝަލް ޚަރަދު

  (ބ) ސޮޓޮޕް އޯވަރ ޚަރަދު 

 ޓްރެވަލް ޕަރޑިއަމް 

 ދައުލަތުގެ ބޭނުމަށް ފުިރހަމަކުރަްނޖެހޭ މެޑިކަލް ޚަރަދު 

 (ޅ)

 (ކ)

 

 ގޮތުގައި  އެލަވަންސްގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚަރަދަކީ ހިނގާ ކަންތައްތަކަށް  ތިރީގައިވާ

 މިނިސްޓްރީ ޚަރަދަކީ ހިނގާ އެކަންކަމަށް. ނޫނެވެ އެލަވަންސެއް ދެވޭނެ މުވައްޒަފަށް

 .ޚަރަދެކެވެ ކުރަންޖެހޭނެ އިދާރާއިން މަތިން ގޮތެއްގެ ކަނޑައަޅާފައިވާ  ފިނޭންސުން އޮފް

 ތެރާގައި  އެލަވަންސްގެ  .5

 ބައިތައް  ނުހިމެނޭނެ 

   (ހ) ޚަރަދު  ޓިކެޓް ދަތުރުގެ ކުރާ ކަނޑުމަގުން

   (ށ) ޚަރަދު  ޓިކެޓް ދަތުރުގެ ކުރާ ވައިގެމަގުން



100 
 

 ހިނގާ ބަޔަކަށް އެއްވެސް  ހިމެނޭ ތެރޭގައި އެލަވަންސްގެ ދަތުރުފަތުރުގެ

 ދަތުރުފަތުރުގެ އެކަމަކަށް ފައިސާދީފައިވާނަމަ، ފަރާތަކުން އެހެން ޚަރަދަކަށް

 .ނުލިބޭނެއެވެ އެލަވަންސް

 ނުލިބޭނެ  އެލަވަންސް  .6 (ހ)

 ހާލަތްތައް 

 12 ދިގުމިން ދަތުރުގެ ދަތުރުތަކުގައި ކުރާ ރަށަށް އަނެއް ރާއްޖޭގެ އެއްރަށުން

 އެ  ފާއިތުވެއްޖެނަމަ ވަގުތު ސައިގެ ނުވަތަ ކެއުން ކުރުވެފައި  ގަޑިއިރަށްވުރެ

 .ނުލިބޭނެއެވެ ޚަރަދު ކެއުމުގެ ވަގުތެއްގެ

  (ށ)

 ރޭނގަޑެއް  ދަތުރުތަކުގައި ކުރާ ރަށަށް އަނެއް  ރާއްޖޭގެ އެއްރަށުން

 ނުލިބޭނެއެވެ  ޚަރަދު އެކަމަޑޭޝަން ވެއިތުނުކުރާނަމަ

  (ނ)

 ދަތުރުފަތުރުގެ ދަތުރުތަކުގައި ރަސްމީ ކުރާ ރަށަށް އަނެއް ރަށުން ރާއްޖޭގެ އެއް

 ތިރީގައި މިންވަރު ޚަރަދުކުރާނެ ގޮތާއި ޚަރަދުކުރާނެ ގޮތުގައި އެލަވަންސްގެ

 .މިވަނީއެވެ

 ދޭނެ  ގޮތުގައި  އެލަވަންސްގެ  .7 (ހ)

 މިންވަރު 

ރާއްޖޭގެ އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ކުރާ ރަސްމީ ދަތުރުތަކުގައި ކެއުމާއި 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން ހުރުމުގެ ޚަރަދު ހަމަޖައްސާނީ 

ރޭޓްތަކަށްވުރެ އިތުރު ނުވާނެ ގޮތުގެ މަތިން އެރަށަކުން  ކަނޑައަޅާފައިވާ

ރަދު ކުޑަކުރެވޭނެ ހަމަޖެހެން ހުރި އެންމެ އަގު ހެޔޮ ރޭޓަކަށެވެ. އަދި ޚަ

ގޮތްތައް ަބލައި ދަތުރު ިއންިތޒާމް ހަމަޖެއްސުމަކީ އެއޮފީހެއްގެ މާލީ 

 ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ޒިންމާއެކެވެ.

1.    

ރާއްޖޭގެ އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި އިންސިޑެންޓަލް 

ނުާވނެއެވެ. ފައިސާ އާއި ޕޮކެޓް މަނީ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ދީގެން 

ނަމަވެސް ދަތުރުގައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދެއް (ކެއުމާއި ހުރުމުގެ 

ޚަރަދު ފިޔަވައި) ކަމަށް ވަނީނަމަ، އެ ޚަރަދެއް މުވައްޒަފުގެ އަތުން 

ކުރުމަށްފަހު، އެ ޚަރަދު ހޯދުމަށް، ޚަރަދުވި ފައިސާގެ ތަފްޞީލް އެނގޭ 

މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބިލާއެކު ހުށަހަޅައިފިނަަމ، ެއ އޮފީހެއްގެ 

 ހުއްދައާއެކު އެޚަރަދު އަނބުރާ ދެވިދާނެއެވެ.

2.    

 ޓްރޭނިންގ ކުރުމުއްދަތުގެ  ދަތުރުތަކާއި، ރަސްމީ  ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކުރާ

 މުވައްޒަފުންނަށް ދަތުރުފަތުރުގެ  ފޮނުވާ ބޭރަށް ރާއްޖޭން  ކޯސްތަކުގައި

 ތިރީގައި މިންވަރު ޚަރަދުކުރާނެ ގޮތާއި ޚަރަދުކުރާނެ ގޮތުގައި އެލަވަންސްގެ

 . މިވަނީއެވެ

   (ށ)

 ޓްޭރނިންގ ދަތުރުތަކާއި، ކުރުމުއްދަތުގެ ރަސްމީ ކުރާ ބޭރަށް ރާއްޖޭން

ޕޮކެޓްމަީނ އާއި  ޮފނުވާ މުވައްޒަފުންނަށް  ބޭރަށް ރާއްޖޭން ކޯސްތަކުގައި

1.    
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ފް ފިޭނންސުން މިނިސްޓްރީ އޮ ދޭނީ އިންސިޑެންޝަލް ޚަރަދު

 ފައިސާ  ޚަރަދަކީ އިންސިޑެންޝަލް ގޮތަށެވެ. ކަނޑައަޅާފައިވާ

 މުވަްއޒަފަށް ހުށަހެޅުމުން ބިލްތައް ތަފްޞީލާއި ގޮތުގެ ޚަރަދުކުރެވުނު

 .ފައިސާއެކެވެ ކުރެވޭނެ ރީއެމްބަރސް

 ޓްޭރނިންގ ކުރުމުއްދަތުގެ ދަތުރުތަކާއި، ރަސްމީ ކުރާ ބޭރަށް ރާއްޖޭން

ސްޓޮޕް އޯވަރ  މުވައްޒަފުންނަށް ފޮނުވާ ބޭރަށް ރާއްޖޭން ކޯސްތަކުގައި

ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރުވާ ކޮންމެ ސްޓޮޕް  06ޚަރަދު ދޭނީ އެއަރޕޯޓުގައި 

 12ގެ ރޭޓުންނެވެ. ނަމަވެސް އެއަރޕޯޓުގައި  100$އޯވަރއަކަށް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނީ، ދޭގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރުވާ ކޮންމެ ސްޓޮޕްއޯވަރއަކަށް 

ޓްރެވެލް ޕަރޑިއަމްގެ ރޭޓްތަކަށް  ވާފިނޭންސުން މިހާރު ކަނޑައަޅާފައި

ބަލައިގެން ދުވާލަކަށް އެތަނަކަްށ ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓްރެވަލް ޕަރޑިއަމްގެ 

 ރޭޓުންނެވެ.

3.    

 ޓްޭރނިންގ ކުރުމުއްދަތުގެ ދަތުރުތަކާއި، ރަސްމީ ކުރާ ބޭރަށް ރާއްޖޭން

ޓްރެވަލް ަޕރޑިއަމް  މުވައްޒަފުންނަށް ފޮނުވާ ބޭރަށް ރާއްޖޭން ކޯސްތަކުގައި

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ޚަރަދު ދޭނީ 

 ދިނުމުގައި ޕަރޑިއަމް ރޭޓްތަކަށެވެ. ޓްރެވަލް ޕަރޑިއަމްގެ ޓްރެވެލް

 ިދނުމުގައި  ފައިސާ ރޭޓަށް ކަނޑައަާޅފައިވާ ތަނަށް ދަތުރުކުރާ

 ެމންދުރު ވަހުގެދު ދެވޭ ތަނަކަށް ދަތުރުުކރާ ބަލާނީ ދުވަހެއްކަމުގައި

 ދަތުރުކުރާ  އަދި. އަށެވެ 12:00 މެންދުރު ދުވަހުގެ އަނެއް  އިން 12:00

 ގެ 12:00 މެންދުރު ވަހުގެދު ފުރާ ނުވަތަ ދުވަހު ދެވޭ ތަނަކަށް

 ަކމުގައި  ދުވަހެއް އިތުރު އެއީ ވާނަމަ ގަޑިއިރު 6 ފަހުން/ކުރިއަށް

 .ބެލެވިދާނެއެވެ

4.    

ޚަރަދުކޮށްެގން ނުވަތަ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 

 ކުރުމުއްދަތުގެ ދަތުރުތަކާއި، ރަސްމީ ކުރާ ބޭރަށް  ފޯރުކޮށްދީގެން ރާއްޖޭން

މުވައްޒަފުްނަނށް ޕޮކެޓްމަނީ  ފޮނުވާ ބޭރަށް ރާއްޖޭން ކޯސްތަކުގައި ޓްރޭނިންގ

 ދީގެން ނުވާނެއެވެ.

 އެހެނިހެން  .8 (ހ)

އެހީގެ ދަށުން، އެހީ ދޭފަރާތުން ދަތުރުގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ނުވަތަ ބޭރުގެ ހިލޭ 

 ރަސްމީ  ކުރާ ބޭރަށް ސަރުކާރުން ވަކި ބައެއް ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ރާއްޖޭން

 ފޮނުވާ ޭބރަށް ރާއްޖޭން ކޯސްތަކުގައި ޓްޭރނިންގ ކުރުމުއްދަތުގެ ދަތުރުތަކާއި،

ހަމަޖެއްސުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ މުވައްޒަފުންނަށް ދަތުރުަފތުރުެގ އެލަވަންސް 

 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

   (ށ)
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