
 

 

bureau@finance.gov.mv 

 

 

 

 

 

 3E1/13/2020/-(PR)13ނަންބަރ:                                                   

 ނޫސް ބަޔާން 
 

 

 ކޮވިޑް -91 ރިކަވަރީ ލޯނު ސްކީމް 
 

ރިކަވަރީ ސްކީމް ލޯނު ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ލޯނު ނެގުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަދި އެސް.އެމް.އީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް  91-ކޮވިޑް
 ލީވް ދިވެހި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް ނުވަތަ ނޯޕޭ ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަނަށް ހުށަަހޅާފައިވާ ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރޭގައި، 

ވަނަ ދުވަހު މި މިނިސްްޓރީއިން ނެރެފައިވާ ނޫސް  0707އެޕްރީލް  70ކުރުވާފައިވާ ވިޔަާފރިތައް ހިމެނެއެވެ. ނަގަން މަޖުބޫރު
ބަޔާނުގައިވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން، މިފަދަ ވިޔަފާރިތަކަކީ މި ލޯނަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަވާނެ ފަރާތްތަކެއް ނޫނެވެ. 

މި ސްކީމުގެ ދަށުން ޯލނު ނެގުަމށް ނަށް ފަިހ ގޮތްތަކެްއ ހޯަދއިދިނުމުގެ ބޭނުމުގަިއ ނަމަވެސް، މި ވިޔަފާރިތަކުގެ މުަވއްޒަފުން
ދިވެހި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް ނުވަތަ ނޯ ޕޭ ނަގަން މަޖުބޫރުކުރުވާފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން އެޕްލިކޭޝަްނ އެޕްލައިކޮށް، 

 ފުރުސަތެއް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.  ރިޖެކްޓްވެފައިވާ ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނު ހޯދުމަށް އިތުރު
 

ގެ ކުރިން ވިޔަފާރީގެ ފަރާތުްނ ކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމު މިގޮތުން، ޯލނު ރިޖެކްޓް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން މުރާޖައާ 
 .ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ ހިފައިވާ ހަމަޖެ ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭނެ ކަންކަމާއި، ނިންމުން މުރާޖައާ ކޮށްދިނުމަްށ އެދި ހުށަހެޅުމަށް

 
މުރާޖައާ ކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ދިވެހި މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ނިންމުން  .9

ވެގެން ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާ ައލުން އިއާަދކޮށްދީ، ޯނ ޕޭ ނަގަން މަުޖބޫރުުކރުވާފައިވާ ދިވެހި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ މަދު
މިނިސްޓްީރ އޮފް ިއކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ޖޮްބ ސެންޓަރު ޕޯޓަލްގައި ރުފިޔާއަށް  އިއާދަކޮށްިދނުން. އަދި  5,000

)ތިނެއް( ދުވަސް  3ވަޒީފާގެ ހާލަތު ބަދަލުވުމުގެ ސަަބބުން ރެޖިސްޓަރކޮށް މައްސަލަ ުހށަހަޅާފައިވާ މުވައްޒަފެއް ވާނަމަ، 
އެދުްނ )މައްސަލަ ނެގުމަށް މުވައްޒަފުން ތެރޭގައި މައްސަލަ އަނބުރާ ަނގައިދިނުމަށް ހުރިހާ މުވައްޒަުފްނގެ ކިބައިން 

 އަށް(. contact@jobcenter.mvއީމެއިލް ކުރާނީ 
 

ގެ ރީ ނިންމުން މުރާޖައާކޮށްދިނުަމށް ެއދި ހުށަހަޅާއިރު، ވިޔަފާރީގެ ފަާރތުން މިކަމަށް އެދި ުހށަހަޅާ ިސޓީއަކާއި ވިޔަފާ .0
 ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަްނޖެހޭނެ. މިގޮތުން، އަންޑަޓޭިކންގ ލިޔުމުގައި ހިމަނަންޖެހޭ މައުލޫމާތުތަކާއި ބައިތަކަކީ:އަންޑަޓޭކިންގ 

  ިވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް ނުވަތަ ނޯ ޕޭ ނަގަން މަޖުބޫރުކުރުވާފައިވާ ދިވެހި މުވައްޒަފުންގެ ފުރިހަމަ ނަން، ދިވެހ
 ންބަރު އަދި އީެމއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭ ލިސްޓު.ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު، ފޯނު ނަ 

 

 

http://www.finance.gov.mv/contact-us
mailto:contact@jobcenter.mv


 

 

bureau@finance.gov.mv 

 

 

 

 

  ްމަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ިލސްޓުގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ މުވަްއޒަފަކާއި މެދު ނެގުނު ފިޔަވަޅު )ވަޒީފާއިނ
 އަދި ފިޔަވަޅު ނެގުނު ތާރީހު. ވަކިކުރުން ނުވަތަ ނޯ ޕޭ ނަގަން މަޖުބޫރުކުރުވުން(

  ޯދިވެހި މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިްނ ަވޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ފަރާްތތަަކށް ވަޒީފާ އަލުްނ އިއާދަކޮށްދޭްނ، އަދި ނ
ރުފިޔާއަށް އިއާދަކޮށްދޭން  5,000ޕޭ ނަގަން މަޖުބޫރުކުރުވާފައިވާ ދިވެހި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ މަދުވެގެން 

ފައިވާކަމަށް ވިޔަފާރީގެ ފަރާތުންވާ އިޤުރާރު. މި ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާމުވައްޒަފުންނަށް ވިޔަފާރީގެ ފަރާތުން 
 ގަބޫލުކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންނާއި ގަބޫލު ނުކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ިލސްޓެއް މި އިޤުރާރާއި އެކު ހިމަނަންވާނެ. 

 ުވުުމގެ ސަބަބުްނ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ޖޮބް ސެންޓަރު ޕޯޓަލްގައި ވަޒީފާގެ ހާލަތު ބަދަލ
)ތިނެއް( ދުވަސް ތެރޭގައި މައްސަލަ އަނބުރާ  3ރެޖިސްޓަރކޮށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ މުވައްޒަފެއް ވާނަމަ، 

 ފައިވާކަމަށް ިވޔަފާރީގެ ފަރާތުންވާ އިޤުރާރު.އެދިނަގައިދިނުމަށް ހުރިހާ މުވައްޒަުފންގެ ކިބައިން 
 

ނީ އީމެއިލް ކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ިނންމުން މުރާޖައާހުށަހެޅި ފަރާތްުކން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް އެޕްލިކޭޝަން  .3
 އަށެވެ. covidresponse@finance.gov.mvމެދުވެރިކޮށް 

 
 ނިންމުން މުރާޖައާފަރާތްކުްނ އެސް.އެމް.އީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން އަށް ެއޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅި  .4

އަށެވެ. އީމެއިލް ކުރައްވާއިރު  creditdepartment@sdfc.mvނީ ީއމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ކޮށްދިނުމަށް އެދި ުހށަހަޅާ
 ”)Appeal request: application number )insert application number“ސަބްޖެކްޓްގެ ގޮތުގައި 

 ޖައްސަވަންވާނެއެވެ.
 

ާއ ގުޅިގެން ވަޒީފާ ގެއްލިފައިާވ ނުވަތަ ވަޒީފާގެ ާހލަތު ބަދަލުވެަފއިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަުކން،  91-މި ފުރުސަތުގައި، ކޮވިޑް
މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަ  )/https://jobcenter.mv(މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ޖޮބް ސެންޓަރު ޕޯަޓލް 

 ޅަމުން ގެންދެވުމަށް ަދންަނވަމެވެ. ހުށަހަ
 

 

0707މެއި  91  
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