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 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް   

 މާލެ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ.     

  
ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިންކަމް ސަޕޯޓް  އާ ގުޅިގެން އާމްދަނީއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރު  19-ކޮވިޑް

 ގުޅޭ އުސޫލު  އެލަވަންސް ދިނުމާ 
 

 އެއްވަނަ ބާބު 

 ފެށުން 

ގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ަވޒީފާ އަދާކުރާ ނުވަތަ އަމިއްަލ  19-ކޮވިޑް ،މިއީ )ހ( . 1 ތަޢާރަފާއި ނަން 
މަސައްކަތް ކުރާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެ ބައެއްގެ އާމްދަނީއަށް 
ނުރަނގަޅު ައސަރެއް ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެހީތެރިކަން 

ޓް އެލަވަންްސ" އެްއ ދިނުމުގަިއ "އިންކަްމ ސަޕޯ ،ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން
 ޢަމަލުކުރާނެ ހަމަތަކާއި ިއޖުރާއަތުތައް ބަޔާންކޮށްދޭ އުސޫލެވެ.

އާ ގުޅިގެން އާމްދަނީއަށް ނުރަނގަޅު އަސަުރ  19-"ކޮވިޑް ،މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ )ށ(  
 .ގުޅޭ ުއސޫލު" އެވެ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް ދިނުމާ 

ވަަނ  6.23މި ުއސޫލު އެކުލަވަިއލައިފައިވަނީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  (ނ)  
 މާއްދާގެ ދަށުންނެވެ. 

 ދަކީ: ޞަމި އުސޫލުެގ މަޤް .2 ދު ޞަމަޤް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ނުވަަތ އަމިއްަލ މަސައްކަްތ ކުރާ ދިވެހި  )ހ(  
އާ ުގޅިގެން ާއމްދަނީއަށް ނުރަނަގޅު އަސަރެްއ  19-ކޮވިޑް ،ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން

އެ ފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް  ،ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް
ނާޔަތެއް ޢި ޞަފުއްދުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުްނ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުްނ ޚާއް

 ؛ދިނުން
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ލު އައިސްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އާ ގުޅިގެްނ ވަޒީފާގެ ާހލަތަށް ބަދަ 19-ކޮވިޑް )ށ(  
ްނ ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތައް ހުރި މިންވަރަކު ،އެހީތެރިވެދެވޭނެ ގޮތްތައް

  ؛ފޯރުކޮށްދިނުން

ހާލަތަްށ  ޢީދީ ހާލަތަށާއި އިޖުތިމާޞާއާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތި 19-ކޮވިޑް )ނ(  
ވުމަްށ ޢަރުޖޫއާންުމ ހާލަތަށް  ،އްލުކޮށްޙަކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިކަން 

 މަސައްކަތްކުރުން.

އުސޫލު ތަންފީޒުކުރާ 
 ފަރާތްތައް 

ކަމާގުޭޅ  ،ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅައި ޠުމި އުސޫލުގެ ދަށުން ޝަރު )ހ( .3
މިނިސްޓްީރ އޮފް އިކޮނޮމިްކ ިޑވެލޮޕްމަންޓް  ،އެނޫންވެސް ަކންކަން ނިންމާނީ

 އުސޫލުގައި "މިިނސްޓްރީ" ަކމަށް ބަޔާންކޮށްފައި( އިންނެވެ.  )މީގެ ފަހުން މި 

 ،މި އުޫސލުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށް އެލަވަންސް ދޫކުރާނީ )ށ(  
މޯލްޑިވްސް ަމނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ ނުވަތަ  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް މެދުވެރިކޮށް

 ވެ. ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީންނެ

 ހަަމޖެިހފައިވަނީ އަންނަނިވި ދިުނމަށް އެލަވަންސް ސަޕޯޓް އިންކަމް  ދަށުން އުސޫލުގެ މި .4 އެލަވަންސް ދެވޭ ފަރާތްތައް 
 ފަރާތްތަކަށެވެ. 

އާ  19-ކޮވިޑް ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން )ހ(  
 ؛ަވޒީފާއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރެްއ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައްގުޅިގެން އެ ބައެއްގެ 

  ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން )ށ(  
އާ ުގޅިގެން އެ ބައެއްގެ ާއމްދަނީއަށް ނުރަނގަޅު އަސަެރއް ކޮށްފައިވާ  19-ކޮވިޑް

 ފަރާތްތައް. 

 ދެވަނަ ބާބު 

 އަސަރު ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އެލަވަންސް ވަޒީފާއަށް ނުރަނގަޅު 

ވަޒީފާއަށް ނުރަނގަޅު 
އަސަރު ކޮށްފައިވާ 

 ފަރާތްތައް 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، މި ބާބުގެ ދަށުން އިންކަްމ  )ހ( .5
       އާ ގުޅިގެްނ  19-ސަޕޯޓް އެލަވަންްސ ދިނުމަށް ަހމަޖެހިފައިވަނީ، ކޮވިޑް

ގެ ފަހުން، ައންނަިނވި ހާލަތްތައް  2019 ބަރުންޑިސެ 1، އެ ބައެއްގެ ވަޒީފާއަށް
 ކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާނ7ް މެދުވެރިވެފައިވާ، އަދި މި އުސޫލުގެ 

 ތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ޠުޝަރު
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 ސަސްޕެންޑް ނުވަތަ މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން (1)   
 ކޮށްފައިވުން؛

 ން؛ފޮނުވައިފައިވު މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ޗުއްޓީ )ނޯޕޭ ލީވް( އަށް (2)   

 .އުނިކޮށްފައިވުން މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އަދަދުން ބައެއް (3)   

ފަރާތެއް"  މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭުނމަށްޓަކައި، "ދިވެހިރާއްޖޭގައި ަވޒީފާ އަދާުކރާ )ށ(  
ނުވަަތ  ،އޮވެެގން އެވަނީ، ލިުޔމުން ވެފައިާވ އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށް ބުނެފައި 

ިއން ފެށިގެން  2019 ބަރުންޑިސެ 1 އެފަދަ އެއްބަސްވުމެއް ނެތް ނަމަވެސް،
އެލަވަންސަށް އެދި ހުށަަހޅާ ތާރީޚާ ހަމައަށް އޮންނަ މުއްދަތުގެ ތެރެިއން އެއްވެްސ 

ުނވަތަ ވަގުތީ ަވޒީފާއެއްގައި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ދާއިމީ އިރެއްގައި، 
 ހުރި ކޮންެމ ފަރާތަކަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ޕްރޮބޭޝަނުގައި ތިބޭ ގައިއެއްވަޒީފާ

 ހިމެނޭނެއެވެ. އަދި ވަގުތީ ވަޒީފާ ވާންވާނީ ެއ ފަރާތަކަށް ވެސް ފަރާތްތައް 
 .މުސާރަ ލިބޭ ަހމައެކަނި ަވޒީފާއަށެވެ

 ،"މުސާރަ" ކަމަށް ބުނެަފއި އެވަނީ ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި )ނ(  
ވަޒީފާއާބެހޭ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް ދެވޭ އަސާީސ 
މުސާރައާއި އެލަވަންސްތައް ިހމެނޭގޮތުން އެ ފަރާތަށް ދެވޭ އެންމެހަިއ 

 އުޖޫރައަށެވެ. 

ވަޒީފާއަށް ނުރަނގަޅު 
އަސަރު ކޮށްފައިވާ 

ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިންކަމް 
 ޕޯޓް އެލަވަނަސް ސަ

ފަދަ ވަޒީފާއަށް  ކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން 5މި އުސޫލުގެ  )ހ( .6
މި އުސޫލުގެ ދަށުން އިންކަްމ  ،ނުރަނގަޅު އަސަރެއް ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް

 ސަޕޯޓް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދެވޭނީ އަންަނނިވި އެލަވަންސްތަކެެވ. 

 ،ފައިވާ ފަރާތެއްނަމަސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ވަކިކޮށްވަޒީފާއިން  (1)   
 ނުވަތަ ؛)ފަސްހާސް( ރުފިޔާ 5,000/-މަހަކު 

މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ޗުއްޓީ )ނޯޕޭ ލީވް( އަށް ފޮނުވައިފައިވާ  (2)   
 ނުވަތަ  ؛)ފަސްހާސް( ރުފިޔާ 5,000/-މަހަކު  ،ފަރާތެއްނަމަ
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 ،އަދަދު އުނިކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްނަމަމުސާރައިގެ ގޮތުގަިއ ލިޭބ  (3)   
ގައި ިލބޭ އެފަދައިން އުނިކުރާ އަދަދު އުނިކުރުމަށްފަހު މުސާރައިގެ ގޮތު

 ،ހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށް އަދަދެއްނަމަ)ފަސް 5،000/-އަދަދަކީ 
އަަދދު  )ފަސްހާސް( ރުފިޔާއިން މިހާރު ލިޭބ ުމސާރައިގެ -/5,000

 އުނިކުރުމުން ެޖހޭ އަދަދު. 

އް ލިޭބ ހުށަހަޅައިފައިވާ ފަރާތަކީ އެހެން ާއމްދަނީއެ ،އެލަވަންސް ދިނުމުގައި )ށ(  
ލިޭބ ށް ެއ ފަދައިން ލިޭބ އިތުރު އާމްދަނީްނ ަމހެއްގެ މައްޗަ ،ފަރާތެއް ނަމަ

 -/5,000 ،ސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށް އަދަދެއް ނަމަ)ފަސްހާ 5،000/-އަދަދަކީ 
ގެ ކުރުމުން ބާކީ އޮންނަ އަދަދާ އެއްވަރު)ފަސްހާސް( އިން އެ އަދަދު އުނި

 އެ ފަރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.  ،އަދަދެއް

ހުށަހަޅައިފައިވާ ފަރާތަކީ އެހެން ާއމްދަނީއެއް ލިޭބ  ،އެލަވަންސް ދިނުމުގައި )ނ(  
އެފަދައިން ލިބޭ އިތުރު އާމްދަނީން މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބޭ އަދަދަކީ  ،ފަރާތެއް ނަމަ

         ،ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ އަދަދެއް ނަމަރުފިޔާ )ފަސްހާސް(  5,000/-
ފުރިަހމަވާ ފަރާތެއް  ޠުމި އުސޫލުގެ ދަށުން ދެވޭ އެލަވަންސަށް ޝަރު ،އެ ފަރާތަކީ

 ކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

 ވަޒީފާއަށް ނުރަނގަޅު 
އަސަރު ކޮށްފައިވާ 

ފަރާތްތަކަށް އެލަވަންސް 
 ތައް ޠުދިނުމުގެ ޝަރު

    ިމ އުސޫލުގެ  ،އެލަވަންސް ެދވޭނީ ކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 6މި އުސޫލުެގ  .7
ތައް ޠުފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އަންނަނިވި ޝަރު ކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 5

 ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

  ؛ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވުން ،ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވުމާއެކު )ހ(  

)ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް( އަަހރާ ދެމެދުގެ  65)އަށާރަ( އަހަރާއި  18އުމުރުން  )ށ(  
 ؛ފަރާތަކަށް ވުން

އިން ފެށިގެން އެލަވަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ ތާރީޚާ ހަމައަްށ  2019 ބަރުންޑިސެ 1 )ނ(  
އޮންނަ މުއްދަތުގެ ތެރެއިން އެއްވެްސ އިރެއްގަިއ ވަޒީފާއެއްގައި ުހރި ފަރާތަކަށް 

 ؛ވުން

ސަރުކާރުން ހިންގާ ސްިކލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްތަުކގެ ތެރެއިން  )ރ(  
އެ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރުމަްށ  ،ވެކަނޑައެޅޭ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރި

  ؛އެއްބަސްވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވުން
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 ،ން ހުރިވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމަށް ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިކަ )ބ(  
ކަތެއް އަދި ސަރުކާރުގެ ޖޮބް ސެންޓަރ މެދުވެރިކޮށް ވަޒީފާއެއް ނުވަަތ މަސައް

މަސައްކަތެއް  އެ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމަށް ނުވަތަ ،އެ ފަރާތަށް ހޯދައިދެވިއްޖެނަމަ
 .ކުރުމަށް އެއްބަސްވާ ފަރާތަކަށް ވުން

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އެލަވަންސް  އަމިއްލަ މަސައްކަތް 

އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ 
 ފަރާތްތައް 

މި ބާބުގެ ދަށުން  ،ތެރެއިންދިވެހިރާއްޖޭގައި އަމިއްލަ ަމސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ  )ހ( .8
އާ ގުޅިގެްނ  19-ކޮވިޑް  ،އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް ދިނުމަށް ހަަމޖެހިފައިވަނީ

ނުވަތަ  ،ގެ ފަހުން ާއމްދަނީ ލިބުން މެދުކެނޑިަފއިވާ 2019 ބަރުންޑިސެ 1
އަދި މި އުސޫލުެގ  ،ލިބެމުން އައި ާއމްދަނީއަށް ނުރަނގަޅު ައސަރެއް ކޮށްފައިވާ

 .ތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެޠުޝަރު ބަޔާންކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި  10

"އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް" ކަމަްށ  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭުނމަށްޓަކައި )ށ(  
 ،އާއި (Independent Contractors)މިނިވަްނ މަސައްކަތްތެރިން  ،ބުނެފައި އެވަނީ

އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަންނާނުްނނާއި، ާއމްދަނީއެއް ޯހދުމުގެ ގޮތުްނ 
ހިެމނޭގޮތުންނެވެ. ވެްސ ފަރާތްތައް އެހެިނހެން އަގު ލިބޭގޮތަށް މަސައްކަތްކުރާ 

 ހިންގާ  މި މާނައިެގ ތެރޭގައި އަމިއްލަ މަސައްކަތްތެރިން ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން
 ނުހިމެނޭނެއެވެ.  ވިޔަފާރިތަކެއް

އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ 
ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިންކަމް 

 ސަޕޯޓް އެލަވަންސް 

ފަދަ އަމިއްލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  8މި އުސޫލުގެ  )ހ( .9
މި އުޫސލުގެ ދަށުން އިންަކމް ސަޕޯްޓ  ،ކުރާ ފަރާތްތަކަށް މަސައްކަތް

 އަންނަނިިވ އެލަވަންސްތަކެވެ. އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދެވޭނީ 

ެގ ފަހުން އާމްދަީނ ލިބުން މެދުކެނޑިފައިވާ  2019 ބަރު ންޑިސެ 1 (1)   
 ނުވަތަ  ؛)ފަސްހާސް( ރުފިޔާ 5,000/-މަހަކު  ،ފަރާތެއްނަމަ

ގެ ފަހުްނ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބެމުންައއި  2019 ބަރުޑިސެން 1 (2)   
އަިދ އެ ފަރާތަށް އާމްދަީނގެ  ،އަދަދު މަދުވެފައިވާ ފަރާތެއް ނަމަ

)ފަސްހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށް  -/5,000 ،ގޮތުގައި ލިބޭ އަދަދަކީ
)ފަސްހާސް( އިން އެ އަދަދު އުނިކުރުމުން  -/5,000 ،އަދަދެއްނަމަ

 ޖެހޭ އަދަދު. 
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އް ލިޭބ ހުށަހަޅައިފައިވާ ފަރާތަކީ އެހެން ާއމްދަނީއެ ،އެލަވަންސް ދިނުމުގައި )ށ(  
 ލިބޭ އަދަދަކީ އެފަދައިން ލިބޭ އިތުރު އާމްދަނީން މަހެއްގެ މައްޗަށް ،ފަރާތެއް ނަމަ

 5,000/- ،ހާސް( ރުފިޔާއަށް ވުރެ ދަށް އަދަދެއް ނަމަ)ފަސް 5,000/-
ެގ އްވަރު)ފަސްހާސް( އިން ެއ އަދަދު އުނިކުރުމުްނ ބާކީ އޮްނނަ އަދަދާ އެ

 އެ ފަރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.  ،އަދަދެއް

ހުށަހަޅައިފައިވާ ފަރާތަކީ އެހެން ާއމްދަނީއެއް ލިޭބ  ،އެލަވަންސް ދިނުމުގައި )ނ(  
އެފަދައިން ލިބޭ އިތުރު އާމްދަނީން މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބޭ އަދަދަކީ  ،ފަރާތެއް ނަމަ

         ،)ފަސްހާސް( ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ އަދަދެއް ނަމަ 5,000/-
ފުރިަހމަވާ ފަރާތެއް  ޠުމި އުސޫލުގެ ދަށުން ދެވޭ އެލަވަންސަށް ޝަރު ،އެ ފަރާތަކީ

 ކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ. 

ސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ މަ
ފަރާތްތަކަށް އެލަވަންސް 

 ތައް ޠުދިނުމުގެ ޝަރު

         ،އެލަވަންސް ދެވޭނީ ށްފައިވާބަޔާންކޮވަނަ މާއްދާގައި  9މި އުސޫލުގެ  )ހ( .10
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  ށްފައިވާބަޔާންކޮވަނަ މާއްދާގައި  8މި އުސޫލުގެ 
 ތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ޠުއަންނަނިވި ޝަރު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތެއް  ،ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވުމާއެކު (1)   
  ؛ކަމުގައި ވުން

)ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް( އަހަރާ  65)އަށާރަ( އަހަރާއި  18އުމުރުން  (2)   
   ؛ދެމެދުގެ ފަރާތަކަށް ވުން

 ަމސްދުވަހުގެ ()ހައެއް 6މަދުވެގެން  ަހމައަށް އާ  2020 ޗު މާރި 1 (3)   
 އައިސްފައިވާ އާމްދަނީ ހޯދަމުން މަސައްކަތުން އަމިއްލަ މުއްދަތަށް
  .ވުން ކަމުގައި ފަރާތެއް

 ނުވުން. ކަމުގައި ފަރާތެއް ހުރި ވަޒީފާއެއްގައި (4)   

އި މި ުއސޫލުގެ ެދވަނަ ބާބުގަ ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެްނ އޮތް ނަމަެވސް )ށ(  
          ،ފުރިހަމަވާ ފަރާތަކަށް ޠުއެލަވަންސް ދިނުމަށް ޝަރު ބަޔާންކޮށްފައިވާ
 އެލަވަންސެއް ނުލިބޭނެއެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައިވާމި ބާބުގައި 
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ަލ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަމިއް ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ އެހެްނ އޮްތ ނަމަެވސް )ނ(  
ސަރުކާރުެގ  ،މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެއްެވސް ފަރާތްތަކަށް

ކީމްގެ ދަށުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްްސއިން ނުވަތަ ސްރިކަވަރީ  19-ކޮވިޑް
އި އެހީއެްއ އެސް.އެމް.އީ. ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަނުން ލޯނުގެ ގޮތުގަ

ޭބ މި އުސޫލުެގ ދަށުން އިންކަްމ ސަޕޯޓް އެލަަވންސް ލި ،ށްފައިވާނަމަދޫކޮ
ހުެގ )ތިނެއް( މަސްދުވަ 3ލް، މޭ، ޖޫން، ިމ ތެރެއިން، އެޕްރީފަރާތްތަކުގެ 
 .ކުރެވޭނެއެވެ ން އެ ފަރާތެއް އިސްތިސްނާ އެލަވަންސު

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 އާންމު ބައިތައް 

އެލަވަންްސ  ބަޔާންކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި  9ަވނަ މާއްދާއާއި  6މި އުސޫލުގެ  )ހ( .11 އެލަވަންސް ދެވޭ މުއްދަތު 
ލް، އެޕްރީވަނަ އަހަރުގެ  2020 ،)ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 6 ،ދެވޭނީ

މަހަށް ދެވޭ އެލަވަންސެއްެގ  ބަރުންސެޕްޓެ، މޭ، ޫޖން، ޖުލައި، އޮގަސްޓު
 ގޮތުގައެވެ. 

ަނމަވެސް، މި އުސޫލުެގ  އޮތް ގަިއ އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިމި މާއްދާގެ )ހ(  )ށ(  
އެލަވަންސް ދިނުމުގެ މުއްދަތު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޮއފީހުން ދިވެހި  ދޭދަށުން 

  ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ކުރާ އިޢުލާނަކުން އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.

ވަނަ ދުވަހުގެ  15ވިދިގެން އަންނަ މަހުގެ  ،ކޮންމެ މަހެއްގެ އެލަަވންސް ދެވޭނީ )ނ(  
 .ކުރިންނެވެ

 ށްފައިވާ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮެއ  ،މި މާއްދާގެ )ހ( އެެހން އޮްތ ނަމަެވސް )ރ(  
އެ އެލަވަްނސް ދެމުންގެންާދ ފަރާތްތަކުގެ  ،ހަމަވެ ޠުއެލަވަންސަށް ޝަރު

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތު  3 ށްފައިވާބަޔާންކޮއެ މާއްދާގައި  ،ތެރެއިން
ވާ ފަރާތްތަކަށް ނުވަތަ އެހެން ވަޒީފާއެއް ހަމަޖެޭހ ޢަހަމަވުމުގެ ކުރިން ަވޒީފާ ރުޖޫ

އެ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާ ލިޭބ  ،ފަރާތްތަކަށް ދޭން ފަށައިފައިވާ އެލަވަންސް ދިނުން
ލޫމާތު، ޢުމި މަ ވާ ިހސާބުން ފެށިގެން ނިުމމަކަށް އަންާނނެއެވެ. އަދިޢަނުވަތަ ރުޖޫ

 މެދުވެރިކޮށް ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.  ޖޮބް ސެންޓަރު

އެލަވަންސަށް އެދި 
 ހުށަހެޅުން 

ޖޮބް ސެންޓަރު މެދުވެރިކޮށް  ،މި އުސޫލުގެ ދަށުން އެލަވަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ )ހ( .12
 އޮންލައިންކޮށް ހުށަހަޅާ ފޯމަކުންނެވެ. 
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އަންނަނިިވ  ،އެލަވަްނސަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުންމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  )ށ(  
 ލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުން ިމނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޢުމަ

  ؛ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ (1)   

  ؛ދާއިމީ އެޑްރެހާއި މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްެރސް (2)   

  ؛މެއިލް އެޑްރެސް-އީ (3)   

 ނަންބަރު؛  ފޯނު (4)   

ވަޒީފާގެ  ،އަދާކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއިވަޒީފާ  ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއް ނަމަ (5)   
އެނޫން ވަޒީފާގައި އުުޅނުކަން ސާބިތުކޮށްދޭ އެއްބަސްވުން އަދި/ނުވަތަ 

 ؛ލިޔެކިޔުން

ަވޒީފާގެ ހާލަތަށް ބަދަލު  ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއް ނަމަ (6)   
 ،އައިސްފައިވާކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން )ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިަކމުގެ ލިުޔން

ނޯޕޭލީްވ ދިންކަުމގެ ނުވަތަ  ،ސަސްޕެްނޑްކުރިކަމުެގ ލިޔުންނުވަތަ 
 ؛ނުވަތަ މުސާަރ އުނިކުރިކަން އަންާގ ލިޔުން( ،ލިޔުން

ފަރާތަކާމެދު އަޅައިފައިވާ  އަދި އެ  ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއް ނަމަ (7)   
 ،ހަމައެކަނި ފިޔަވަޅަކީ މުސާރައިގެ އަދަދު އުނިކުރުން ކަމުގައި ވާަނމަ

ކުރިން ލިބުނު މުސާރައިެގ އަދަދާއި އުނިކުރި މުސާރައިގެ އަަދދު 
ެސލެރީ ސްޓޭޓްމަންޓް  ،ސާބިތުކޮށްދޭ ލިޔެކިޔުން )ޕޭ ސްލިޕް

އަދި/ނުވަތަ މުސާރަ ޖަމާވިަކމުގެ ތަފުސީލުތައް އަންގައިދޭ ބޭްނކް 
 ؛އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓް(

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ  3ވޭތުވެދިޔަ  ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއް ނަމަ (8)   
މުސާރަ ަޖމާވިކަމުެގ ތަފުސީލުތައް އަންގައިދޭ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓުގެ 

  ؛ކޮޕީ

ތެއް ޞައަދި އަނބުރާ ދިޔުމުގެ ފުރު ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއް ނަމަ (9)   
 ؛އެ ތާރީޚު ،އޮތް ވަޒީފާއެއްނަމަ
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 އެފަދަ ފަރާތެއްކަން ،އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތެއް ނަމަ (10)   
ޕީ ނުަވތަ ކަށަވަރުކޮށްދޭނެ ލިޔުމެއް )މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮ

 ؛މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ އެއްބަސްުވމުގެ ކޮޕީ(

( )ހައެއް 6ވޭތުވެދިޔަ  ،އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތެއްނަމަ (11)   
ވާ ރެވިފައި މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށް އަގުކު

 އިންވޮއިސްތަކުގެ ކޮޕީ؛ 

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން  ،ބެލެނިވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަމާއި (12)   
އެލަވަންސަށް އެދޭ  ،އުފަންތާރީޚާއި ،އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރާއި

  ؛ފަރާތާ ހުރި ގުޅުން

އެލަވަންސަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ބޭންކް  ،އެލަވަންސް ޖަމާކުުރމަށް (13)   
 ،ނުވަތަ އަމިއްަލ އެކައުންޓެއް ނެތްަނމަ ،އެކައުންޓުގެ ތަފުސީލު

ޖަމާކުރަން ބޭނުންވާ އެހެން އެކައުންޓެއްގެ ތަފުސީލު )ދިވެހި 
ބޭްނކް  ،މާއިބޭންކުގެ ނަ ،ނަންބަރާއިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ 

 ދިވެހި ރުފިޔާ އެކައުންޓް ނަންބަރު(. ،މާއިއެކައުންޓް ވެރިފަރާތުގެ ނަ

          ،ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން އެދި އެލަވަންސަށް ދަށުން ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި )ނ(  
 އެއްވެސް  ތެރެއިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ދަށުން ގެ( ށ) މާއްދާގެ މި

 ވާެނއެވެ.  ކުރަން  ބަޔާން ސަބަބު އެަކމުގެ ،ހުށަހެޅެން ނެތްނަމަ ލިޔުމެއް

ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އިލެކްޓްރޯނިކް ކޮޕީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ށ( ގައި  )ރ(  
ޕީޑީއެފް ނުވަތަ ފޮޓޯ( މިވަގުތަށް އިލެކްޓްރޯނިކް  ،ކޮޕީކޮށްފައިވާ )ސްކޭން 

އާންމު ، އެ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އަސްލު )ހާޑް ކޮޕީ( ،އިން ހުށަހެޅި ނަމަެވސްޢާޒަރީ
މިިނސްޓްރީން ައންގާ ގޮތެއްގެ  ،ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ނިމުމާއެކުޞިއްޙަތުގެ 

 .މަތިން މިިނސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 ގުޅިގެން  ހުށަެހޅޭ އެޕްލިކޭަޝނަކާ މިނިސްޓްރީއަށް ދަށުން ގެ ( ހ) މާއްދާގެ މި )ބ(  
ކުރިޔަށް  މިިނސްޓްރީން ަމސައްކަތް ލޫމާތު ކަށަވަރުކުރުމުގެޢުމަ ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ
 ގެންދަންވާނެއެވެ. 
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ލޫމާތެްއ ޢުމި މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން އެއްވެސް މަ )ޅ(  
ދިއްެޖ ލޫމާތު ސާރުފުކުރަން އެޢުމިނިސްޓްރީްނ އިތުރު މަ ،ކަށަވަރުކުރުމުގައި

 ތެރޭގައި )ތިނެއް( ދުވަހުގެ 3ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން  ،ލަސްވެގެން ،ހާލަތެއްގައި
 އެލަވަންސަށް އެދޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 ޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ބަ އެ  ،ލޫމާތުޢުމަ ބަޔާންކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ޅ( ގައި  )ކ(  
ލުކުރުމުގެ ޠިބާއެ ފަރާތެއްގެ އެޕްލިކޭޝަން  ،މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހުށަނާޅައިފިނަމަ

  .އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ިމ އުސޫލުގަިއ  ،މި އުޫސލުގެ ދަށުން އިންަކމް ސަޕޯޓް އެލަވަންްސ ދެވޭނީ )އ(  
 ަބޔާންކޮށްފައިވާ އަދި ިމ އުސޫލުގަިއ  ،ތައް ފުރިހަމަވާޠުޝަރު ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ފުރިހަމަވޭޯތ  ޠުލޫމާތާިއ ޝަރުޢުހުށަހަޅަްނޖެހޭ މަ ފައިމަތިްނ ފުރިހަމަކޮށް ގޮތުގެ
ލޫމާުތ ފުރިހަމައަށް ޢުކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެހެނިހެންެވސް މަ

 ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

ވަނަ މާއްދާެގ  6( ވަނަ ނަންބަރާއި، 3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 6މި އުޫސލުގެ  )ވ(  
       ވަަނ ނަންބަރާއި، (2ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ެގ ) 9)ށ( އާއި )ނ( އާއި، 

ތައް ފުރިހަމަވޭތޯ ޠުވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރު 9
 މާއްދާގެ  މި ،ކަށަވަރުކުރުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އިސްކަންދޭނީ

 ވަނަ  14މި އުސޫުލގެ ، މަޢުލޫމާތާއި ހިމެނޭ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި )ހ(
 އިޤުރާރަށެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި

އެޕްލިކޭޝަނާ ގުޅޭ 
ލޫމާތު ކަށަވަރުކުރުމުގެ ޢުމަ

މަސައްކަތުގައި 
 ވޮލަންޓިއަރުން ބޭނުންކުރުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން،  12މި އުސޫލުގެ  )ހ( .13
އެޕްލިކޭޝަންތަކާ ގުޅޭގޮތުން އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ 

މުގެ މަސައްކަތް، ލޫމާތު މިިނސްޓްރީން ކަށަވަރުކުރުޢުކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ މަ
އެލަވަންްސ  ހަށްންސަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އަވައެލަވަ ،ގޮތެއްގައި ކޮށްހަލުވި

ދުގައި، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޞަލިބުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ މަޤް
ޓިއަރުން މަތިން، މިިނސްޓްރީން މި މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ޮވލަންގޮތުގެ 

 ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާނެ  ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން )ށ(  
ލާނަކަށް ޢުންޓިއަރުން ކަނޑައަޅާނީ، މިިނސްޓްރީން އާންމުކޮށް ކުރާ އިލަވޮ

ރީން ކަނޑައަާޅ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، މިނިސްޓްވެރިކަން ފާޅުކުރާ ޤުޝައު
 ފަރާތްތަކެކެވެ. 
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ކުރުމަށް  މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މަސަްއކަތް )ނ(  
ތަކުގެ ލޫމާތުޢުންޓިއަރުން، މަސައްކަތުގައި ލިޭބ އެންމެހަިއ މަ ކަނޑައަޅާ ވޮލަ 

 މަސައްކަތާ ހަވާލުުވުމގެ ކުރިން،، ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމަށް އެއްބަސްވެ
 ރާރެއްގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.އިޤު

ންޓިއަރުންނަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ވޮލަ ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގައި ބަޔާން )ރ(  
ކުރެވޭނެ އިންތިާޒމުތަކާއި ބޭނުންކުރާނެ ަވސީލަތްތައް ހަމަޖައްސާީނ  މަސައްކަތް
 ންނެވެ.މިނިސްޓްރީ

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަމސައްކަތް ކުުރމަށް ކަނޑަައާޅ  )ބ(  
 ،ކަނޑައަޅާނީ އެލަވަންސެއް  ވޮލަންޓިއަރުންނަށް، ކުރާ މަސައްކަތަށް ދޭނެ 

ކޮނޮމިްކ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ލަފާގެ މަތިން ިމނިސްޓްރީ އޮފް އި
 ޑިވެލޮޕްމަންޓުންނެވެ.

ހުށަހަާޅ  ޢުލޫމާތާއިއެލަވަންސަްށ އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ދޭ މަމި އުސޫލުެގ ދަށުން  .14 އިޤުރާރު 
ލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުްނ ކަމުގަިއ ވާންވާނެއެވެ. އަދި ޢުލިޔެކިޔުންތަކަކީ ޞައްޙަ މަ

      ިމ އުޫސލުގެ  ،އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ޮކންެމ ފަރާތަކުން އެކަމަްށ އިޤުރާރުވެ
 ންވާނެއެވެ. ގައިވާ އިޤުރާރުގައި ސޮއިކުރަ 1ޖަދުވަލު 

ހާލަތު ބަދަލުވުމުން އެންގުން 
 ލާޒިމުވުން 

މި އުސޫލުގެ ދަށުން އެލަވަންސަށް އެދޭ ފަރާތަކުން އެ އެލަވަންސަށް އެދި  )ހ( .15
ލޫމާތަކަށް ޢުވަަނ މާއްދާެގ ދަށުން ދީފައިވާ މަ 12ިމ އުސޫލުެގ  ،ހުށަހެޅުމުގައި

        ނުވަތަ އެ މީހެއްގެ ާހލަތު ބަދަލުވުމުގެ ސަބަބުން  ،ބަދަލު އަތުވެއްޖެނަމަ
ކަށް ޠަޝަރު ބަޔާންކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި  9ވަނަ މާއްދާއާއި  6މި އުސޫލުގެ 

  .މިިނސްޓްރީއަށް އަންގަްނވާނެއެވެއެކަްނ ލަސްނުކޮށް  ،ބަދަލު އަތުވެއްޖެނަމަ

ލޫމާތު ޢުފަދައިން މިނިސްޓްރީއަށް މަ ށްފައިވާބަޔާންކޮމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ށ(  
       ،ނާންގައިހުރެ މި އުސޫލުގެ ދަށުން އެލަވަންސް ލިބެުމންދާ ފަރާތްތަކާމެދު

 ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.  16މި އުސޫލުެގ 

ލޫމާތު ނުވަތަ ދޮގު ޢުދޮގު މަ
ބަޔާން ދޭ ފަރާތްތަކާމެދު 

 ފިޔަވަޅު އެޅުން 

        އެއްވެްސ ފަރާތަކުން  ،އުސޫލުގެ ދަށުން އެލަވަންސަށް އެދުމުގައިމި  )ހ( .16
ލޫމާތު ދީފައިވާކަން ނުވަތަ ޞައްޙަ ނޫން ލިޔުމެއް ހުށަހަޅައިފައިވާކަން ޢުދޮގު މަ

އަންނަނިިވ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށް  ،މިނިސްޓްރީއަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ
 ގެންވެއެވެ. ޢަމަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބި

 ނުވަތަ ؛ލުކުރުންޠިއެ ފަރާތެއްގެ އެޕްލިކޭޝަން ބާ (1)   
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ސް ެއ އެލަވަން  ،އިންކަމް ސަޕޯްޓ އެލަވަންްސ ދޭން ފަށައިފައިވާނަމަ (2)   
 އެ ފަރާތަކަށް އެހައިތަނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ،ދިނުން ހުއްޓައިލައި

 އަދި ؛އެލަވަންސް އަނބުރާ ދެއްކުމަށް އެންގުން

( ވަނަ ަނންބަރުގައިވާ ފަދައިން ފައިސާ އަނބުރާ 2މި އަކުރުގެ ) (3)   
ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް މަދަނީ ދަޢުވާ 

 އަދި  ؛އުފުލުމަށްޓަކައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުން

 ،ދީފައިާވތީލޫމާތެއް ޢުރަސްމީ އިދާރާއަކަށް ދޮގު ބަޔާނެއް ނުވަތަ ދޮގު މަ (4)   
    ވަނަ މާއްދާ އަދި/ނުވަތަ 520ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 

އުފުލަންެޖހޭ  ވަަނ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކުރާ ިޖނާއީ ކުށުެގ ދަޢުވާ 521
އެ ދަޢުވާ އުފުލުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޖިނާއީ ތަޙުޤީޤު  ،ހާލަތެއް އޮތްނަމަ

 ލަ ހުށަހެުޅން. ކުރުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް މަްއސަ

 ،ހާލަތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ( ވަނަ ނަންބަރުގައި 2މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ) )ށ(  
އެ ފައިސާ މިނިސްޓްރީއަށް  ،)އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 1ލަސްވެގެން 

( ވަަނ ނަންބަރުެގ 3ދައްކައި ނިންމަންވާނެއެވެ. އަދި ިމ މާއްދާގެ )ހ( ެގ )
އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  ،ކުރެވޭނީ ރާ ހޯދުމަށް ދަޢުވާދަށުން އެ ފައިސާ އަނބު

 ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކައިފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށެވެ. 

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 ކޮމިޓީ  އެޑްވައިޒަރީ  ރިވިއު އިންޑިޕެންޑެންޓް 

އިންޑިޕެންޑެންޓް ރިވިއު 
އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ 

 އެކުލަވައިލުން 

އިންކަްމ ސަޕޯޓް އެލަަވްނސަށް އެދި ހުށަހަާޅ  ކޮށްފައިވާމި ުއސޫލުގަިއ ބަޔާން .17
 ޠުޫލމާތު ަކށަވަރުކޮށް، ޝަރުޢުން ކަށަވަރުކުރަންޖެޭހ މަގޮތުއެޕްލިކޭޝަންތަކާ ގުޅޭ

ކޮށް، ޢާފުރިހަމަވޭތޯ ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީން ކުރާ މަސައްަކތްތައް މުރާޖަ
އިންޑިޕެންޑެންްޓ ރިވިއު އެްޑވައިޒަރީ ކޮމިޓީއެއް، މިނިސްޓަރަށް ލަފާ ދިނުމަށްޓަކައި، 

  ލަންވާނެއެވެ.ވައިމިނިސްޓަރު އެކުލަ

ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންަވނީ، އަްނަނނިވި ގޮތުގެ މަތިން  ކޮށްފައިވާބަޔާން ބާބުގައިމި  .18 ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް 
  )ދިހައެއް( މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. 10ކުރާ ނުއްޔަޢަ

އްޔާތަކުން ްމޢިއެކި ދާއިރާތަކުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތައް ތަމްސީލުކުރާ ޖަ  )ހ(  
  )ހައެއް( މެންބަރުން؛ 6ހުށަހަޅާ 
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 އެކި ދާއިރާތަކުގެ އަމިއްަލ ަމސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ތަމްސީލުކުރާ  )ށ(  
 )ހަތަރެއް( މެންބަރުން؛ 4ހުށަހަޅާ  ޖަމްޢިއްޔާތަކުން

ތިީރގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ،މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު .19 މަސްއޫލިއްޔަތުތައްކޮމިޓީގެ 
 މިވަނީއެވެ.

ގޮތުގެ މަތިްނ  ކޮށްފައިވާަވނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާން 12މި އުސޫލުެގ  )ހ(  
އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަންތަކާ 

ކުރުމުގައި،  ލޫމާތު މިނިސްޓްރީްނ ކަށަވަރުޢުގުޅިގެން ކަށަވަރުކުރަންޖެޭހ މަ
ފުރިހަމަުނވާ ކަމަްށ  ޠު ހުށަހަޅާ އެއްވެްސ އެޕްލިކޭޝަނެއްގެ ޝަރު

ކޮށް، ޢާއަލުްނ މުރާޖަެއ އެޕްލިކޭޝަން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، ކޮމިޓީން 
 ޠުއެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތް އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންަސށް ޝަރު

ފަރާތަކަށް އިންކަމް ސަޕޯްޓ  ފުރިހަމަވާނަމަ، އެ ޠުފުރިހަމަވޭތޯ ބަލައި، ޝަރު
 ން؛ދިނުނުމަށް މިނިސްޓަރަށް ލަފާ އެލަވަންސް ދި

ޅ( އާއި، )ކ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ )، މާއްދާގެ )ބ( އާއިވަނަ  12މި އުސޫލުގެ  )ށ(  
ގޮތުގެ މަތިން އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސަށް އެދި ހުށަހަާޅ ފަރާތްތަކުގެ 

ލޫމާތު މިނިސްޓްރީްނ ޢުއެޕްލިކޭޝަންތަކާ ގުޅިގެން ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ މަ
އެއްވެްސ ކަށަވަރުކުރުމުގައި، ިމ އުޫސލުގައި ފުރިހަމަކޮްށ ހުށަހަޅަްނޖެޭހ 

ލޫމާތެއް ހުށަހަޅައިފައި ނުވުމުެގ ސަބަބުން އެއްވެސް ެއޕްލިކޭޝަނެއް ޢުމަ
އަލުްނ އެ އެޕްލިކޭަޝން ކޮމިޓީްނ ކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފިަނމަ، ލުޠިބާ

ފަރާތް އިންކަްމ ސަޕޯްޓ އެލަވަންސަށް  ހެޅި މުރާޖަޢާކޮށް، އެޕްލިކޭޝަްނ ހުށަ
    ެއ ފަރާތަކަށް  ހަމަވާނަމަ،ފުރި ޠުފުރިހަމަވޭތޯ ބަލައި، ޝަރު ޠުޝަރު

 ށް މިނިސްޓަރަށް ލަފާ ދިނުން؛އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަްނސް ދިނުމަ

އެލަވަންސަށް އެދުމުގައި އެއްވެސް  ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 16މި އުސޫލުގެ  )ނ(  
ލޫމާތެއް ދީފައިވާކަން ނުވަތަ ޞައްޙަ ނޫން ލިޔުމެްއ ޢުފަރާތަކުން ދޮގު މަ

     އެ ކޮމިޓީން  ،ހުށަހަޅައިފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ޝައްކު ކުރެވިއްޖެނަމަ
ެއ އެޕްލިކޭޝަނަކާ ގުޅޭގޮތުްނ މިނިސްޓަރަށް  ،މުާރޖަޢާކޮށްއެ އެޕްލިކޭޝަން 

 އަދި  ؛ންދިނުލަފާ 

އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަްނސާ ުގޅޭގޮތުން، މިނިސްޓަރު ކަނޑައަާޅ އެހެނިހެްނ  )ރ(  
 ން.ދިނު ލަފާ ކަންކަމަށް



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                         156 އަދަދު:                              49 ލިއުމް: ވޮ

 

14 

 

އަްށ ކޮމިޓީިމ )ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،  7މަލުކުރަން ފަށާތާ ޢަށް ޙަލާޞްމި އި .20 ކޮމިޓީގެ މުއްދަތު
އި ކަނޑައަާޅ ކުރަންވާނެއެވެ. މި ކޮމިޓީ ދެމިއޮންާނނީ، މި ުއސޫލުގަ ނުއްޔަޢަމެންބަރުން 

  މުއްދަތަށް އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންްސ ދީ ނިުމމާ ަހމައަށެވެ.

 ޗެއަރޕަރސަނާއި ކޮމިޓީގެ
 ޗެއަރޕަރސަން  ވައިސް

ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންެގ  ،މި ބާބުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލެވޭ ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި .21
ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕަރސަނާިއ ވައިްސ ޗެއަރޕަރސަންެގ ގޮތުގައި ޮކމިޓީގެ  ،ތެރެއިން

އިންތިޚާބު ކުރަންވާނެއެވެ. ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިޔާސަތު ެމންބަރުން  ،މެންބަރުން
ރޕަރސަން ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމަށް ޗެއަ. ބަލަހައްޓާނީ ޗެއަރޕަރސަނެވެ

 .ވައިްސ ޗެއަރޕަރސަނެވެ ،ނުކުޅެދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި

ނުވަތަ މިނިސްޓްރީްނ  ،މިނިސްޓްރީގައި ،މި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާނީ )ހ( .22 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް
 .ނުވަތަ އޯޑިއޯވިޜުއަލްެގ ޒަރީޢާއިންެނވެ ،ކަނޑައަޅާ އެހެްނ ތަނެއްގައި

 .މެންބަރުންނެވެ( ހައެއް) 6 ކޯރަމަކީ  ބައްދަލުވުންތަކުގެ ކޮމިޓީގެ މި )ށ(  

   މި ޮކމިޓީގެ އެއްވެްސ ނިްނމުމެްއ ނިްނމަންވާނީ، ޮކމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި، )ނ(  
 ލަބިއްޔަތުންނެވެ. ޣްއެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާ މެންބަރުންގެ އަ

އިދާރީ އިންތިާޒމްތައް ހަމަޖައްސާީނ ގުޅޭ އެންމެހައި  މި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކާ )ރ(  
މިނިސްޓްރީންނެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީްނ ކަނޑައަާޅ ގޮތެއްގެ މަިތން، ޮކމިޓީގެ 

ކޯޑްކޮްށ އަލް ރެޜުބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ، ނުވަތަ ޯއޑިއޯވި
 ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމާއި، 
މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުން 

 ހާމަކުރުން 

ކޮމިޓީ މަސައްކަތްތަކުގައި އެ މެންބަރުންނަށް ލިޭބ  ،ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން )ހ( .32
 .ގެ ސިއްރު ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެޢުލޫމާތެއްއެންމެހައި މަ

ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ މަޞްލަޙަތު  ،ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއްގައި )ށ(  
ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގަިއ ބައިވެރިވާ އެހެްނ  ،ފުށުއަރާ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ
 އެ މެންބަރަކު ތަނާޒުލު އެ މަސައްކަތަކުން  ،މެންބަރުންނަށް އެކަން ހާމަކޮށް

 .ވާންވާނެއެވެ

ިމ މާއްދާެގ )ހ( އާިއ  ،މި ޮކމިޓީގެ މެންބަރުްނ މަސައްކަްތ ފެށުމުެގ ކުރިން )ނ(  
ިއޤުރާރެއްގައި  ،)ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް އެއްބަސްވެ

 .ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ
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މަސްއޫލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 
އަދާކުރުމުގައި 

 އިސްކަންދޭންޖެހޭ ހަމަތައް 

ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ޮކމިޓީގެ މެންަބރުން އަބަދުވެސް  .24
ރާތެއްގެ އިސްކަންދޭންވާނީ، އިންަކްމ ސަޕޯޓް އެލަވަްނސަށް އެިދ ހުށަހަާޅ އެއްވެސް ފަ

ވެްސ ހައިވީޝަރުޠު ހަމަވާ  ،ލުނުކޮށް، އެއްވެސް ފަރާތެއް ބާކީނުކޮށްޠިއެޕްލިކޭޝަން ބާ
ތިން، މަގިނަ ފަރާތްތަކަކަށް އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް ލިބިގެންދާެނ ހަމަތަކުގެ 

އެ ޙައްޤު   އެލަވަްނސް ލިބުމުެގ ޙައްޤު އޮތް އެންމެހައި ފަާރތްތަކަށްއިންކަމް ސަޕޯޓް
 ދާއި ނަތީޖާ ހާސިލުކުރުމަށެވެ. މިގޮތުން، ކޮމިޓީގެ ޞަފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤް

ޕޯްޓ ސަމަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި، މި އުސޫލުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންކަމް 
ންބަރުން ބުނެވިދިޔަ ަހމަތަކަށް ކޮމިޓީގެ މެ  ތައް މާނަކުރުމުގައި ޠުއެލަވަންސްގެ ޝަރު
 އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.ރިޢާޔަތްކޮށް އެކަމަށް 

ކޮމިޓީން މިނިސްޓަރަށް ދޭ 
ލަފަޔާ ގުޅިގެން 

 މިނިސްޓަރުގެ ނިންމުން 

 ،އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސަށް އެދި ހުށަހަޅައިފައިވާ އެޕްލިކޭޝަނަކާ ގުޅިގެން )ހ( .25
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ  19މި އުސޫލުގެ 

ެއ ފަރާތަކަށް އިންކަްމ ސަޕޯްޓ އެލަވަންްސ ދިނުަމށް ކޮމިޓީްނ  ،މަތިން
އެ ފަރާތަކަށް އިންކަްމ ސަޕޯްޓ އެލަވަންްސ  ،ފިނަމަދީމިނިސްޓަރަށް ލަފާ 

 .ދިނުމަށް މިނިސްޓަރު ނިްނމަންވާނެއެވެ

ނަމަވެސް، އެއްވެްސ  އޮތް ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިހމާއްދާގެ )މި  )ށ(  
 ތަކާޠުޝަރު ކޮށްފައިވާއެޕްލިކޭޝަނަކާ ގުޅިގެން، މި ުއސޫލުގައި ބަޔާން

ިމނިސްޓަރަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ެއ ފަރާތެއްގެ  މަށްކަނޑައެޅިގެން ޚިލާފުވާ ކަ
 މިިނސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ލުކުރުމަށް ކަނޑައެުޅމުގެ ބާުރ ޠިއެޕްލިކޭޝަން ބާ

ލުކުރުމަށް ޠިގުޭޅ އެއްވެްސ އެޕްލިކޭޝަނެއް ބާ ކާ ޔަލަފަ ދޭމިގޮތުން ކޮމިޓީްނ 
ކޮމިޓީއަށް އެކަން  މިނިސްޓަރު ސަބަބު ބަޔާންކޮށްމިނިސްޓަރު ނިންމައިފިނަަމ، 

 އަންގަންވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީއާ ގުޅޭގޮތުން 
އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައި 

 މާވުން ނެތް ކަމެއް ދި 

ކޮމިޓީާއ ގުޅޭގޮތުްނ ނުވަތަ ކޮމިީޓގެ ބައްދަލުވުންތަކާ  ކޮށްފައިވާބަޔާން ބާބުގައިމި  .26
މެްއ ކަ ގުޅޭގޮތުން، މި އުސޫލުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެ 

 ނިންމާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ.

 ހަވަނަ ބާބު 

 މަލުކުރަން ފެށުން ޢަ 

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގަިއ މި އުސޫުލ  ،މަލުކުރަން ފަށާނީޢަމި އުސޫލަށް  )ހ( .27 މަލުކުރަން ފެށުން ޢަ
 ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. 
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 އިވާ ޝާއިޢުކޮށްފަ ގައި 2020މޭ  13މަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ޢަމި އުސޫލަށް  )ށ(  
 ފަރާތްތަކަށް  ައސަރުކޮށްފައިވާ ނުރަނގަޅު  ާއމްދަނީއަށް ގުޅިގެން  އާ  19-ކޮވިޑް"

 ވީއެވެ. ޠިލުބާ "ުއސޫލު ގުޅޭ ދިނުމާ  އެލަވަްނސް ސަޕޯޓް އިންކަމް

_________________ 
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