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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  

 ާމލ           

  ދިވ ހިރާއްޖ          

     

   ސަރކިއުލަރ   މާލިއްޔަތާއިބ ހޭ 

2020 

  /B3/CIR/2020-3013:ނަންބަރު                                 2020މ އި      16

 1441 ރަަމާޟން 23

  ނާއި އ ކި ފަރާތްތަކަށް ދައުލަތުގ  ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގ  ގޮތުން މުވައްޒަފުން  އާ ގުޅިގ ން  19- ކޮވިޑް 

 ނާޔަތްތަކަށް ބަދަލު ގ ނައުން ޢި މުސާރަ އާއި    ދޭ ދައުލަތުން  

 

 

ިމ ިމނިސްޓްީރގ  ނަންބަުރ ޕ ންޑ ިމކްާއ ުގިޅގ ން ަދއުލަުތގ  ޚަަރދުތަްއ ުކޑަކުރުމަށް ނ ރ ަފިއވާ    19-ކޮިވޑް 

13-B3/CIR/2020/15 (18  2020މާރިުޗ) ިުމވައްަޒފުްނނަށް ހިނާގ ޚަަރދަްށ   ހިމ ނޭސަރކިއުލަރގައ

ހަާވާލދ ުވނު ސަރކިއުލަރަގިއ ހިމ ނޭ އ ހ ިނހ ްނ ަބއިަތކަށް ިމ  އަްނަނނިިވ ބަދަލުަތްއ ގ ަނއުމަްށ ނިންަމއިފީމ ވ .

  ސަރކިއުލަރ ިއން ަބދަލ  އް ގ ނ ސްފަިއުނާވނ އ ވ .

ފުްނގ  އަސާސީ މުސާަރއިގ  ައންަނިނިވ ނިސްަބތްތަުކން އަސާސީ ދައުލަުތގ  އ ންމ ހާ ުމވައްޒަ  -1

 މުސާރައިްނ އުިނކުރުްނ:

 އަސާސީ މުސާރަ އުނިކުރާ މިންވަރު  އަސާސީ މުސާރަ 

 %0  ދަށް ާއިއ އ އަްށުވރ  ރ20,000

 %20   ރ30,000 - ރ20,001

 %30   ރ60,000 - ރ30,001

 %35  މަތި  ައށްުވރ   ރ60,001
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 މުސާރަ   އަސާސީ ,  ތ ރ ިއން  ަމޤާމްަތކުގ    މަތީ   ފ ިށގ ން   މަޤާްމތަުކން   ފ ްނަވުރގ    އ   ނާއިާބއި   މިނިސްޓަުރގ   -2

. ުއނިުކރުން  އިންަސއްތަ   20  މުސާރަިއން  ައސާސީ  ަމޤާމްތަުކގ    އ    ނަަމވ ސް،  ދަްށވި   ުވރ    އަށް  ރ20,000

 މުސާރަ   އަސާސީ,   ތ ރ އިން  ަމޤާމްަތކުގ    ަމތީ  ފ ިށގ ން  މަާޤމްތަުކން   ފ ްނަވރުގ    އ   ާނއިާބއި  މިނިސްޓަުރގ 

 އ ްއޮގތަށް  ތާަވލާ  ުނކުާތަގިއވާ  ަވނަ 1 ުމސާރަ މަޤާމްަތުކގ  ިސޔާސީ ަމތި ައށްުވރ    ރ20,000

 .އުިނކުރުން 

)ޓޭްކ ހޯްމ   ޢިާނޔަތްަތއް   ާއއި   ދައުލަުތގ  އ ންމ ާހ ުމަވއްޒަފުްނގ  ގ އަްށ ގ ްނދަްނ ލިބޭ ޖުމުލަ މުސާރަ  -3

 ޕޭ( އަށް ސީިލންގ އ އް ަކނޑައ ުޅން:

 )ރުފިޔާ(    ކ ޕް  ޓޭކް ހޯމް ޕޭގ   އަސާސީ މުސާރައިގ  ގިންތި 

 25,000 ުވރ  ދަށް ާއިއ އ އަށް  ރ10,000

 30,000  ރ15,000 - ރ10,001

 35,000  ރ20,000 - ރ15,001

 40,000  ރ25,000 - ރ20,001

 45,000  ރ30,000 - ރ25,001

 50,000  ރ40,000 - ރ30,001

 55,000  ރ50,000 - ރ40,001

 60,000  ރ60,000 - ރ50,001

 65,000  ރ80,000 - ރ60,001

 70,000 މަތި  ުވރ  ައށް ރ80,001

ރ ލިބޭ ފަރާތަކަށް، އ ހ ން ހުރިހާ އ ލަވަްނސްތައް ހިަމނައިގ ްނ ގ އަށް 21,000މިސާލު: އަސާީސ ުމސާރައިގ  ގޮތުގައި 

ރ އ ވ . އަދި 40,000ރ އަށް ވުރ  ަމިތނަމަ، އޭނާއަށް ުޖުމލަ ލިބޭނީ 40,000 އާއި ޢިނާޔަތް ގ ންދަން ލިބޭ މުސާރަ

 .  އ  އަދަދ ކ ވ މި ސީިލންގއަށް ވުރ  ދަށްނަަމ، ދޭނީއޭނާގ  މުސާަރ އާއި ޢިނާޔަތްތައް 

 :ންުނކުތާިއްނ އިސްތިްސނާކުރު  3އަްނިނވި ުމަވއްޒަުފން ަމތިަގއި ދ ްނނ ުވުނ  -4

 ގ  ުމަވއްޒަުފން ނޭަޝނަލް ޑިޒާްސޓަރ މ ނޭްޖމަްނޓް އޮތޯިރޓީ)ހ( 

   ގ  ުމަވއްޒަުފންހ ލްުތ ޕްރޮޓ ކްަޝްނ އޭޖ ންސީ )ށ( 

މުަވއްޒަފުްނގ  ތ ރ އިްނ  ސިްއޙީ ިޚދުމަތްޭދ މަުރކަޒުތަާކިއ ހޮސްިޕޓަލުތަުކގ )ނ( 

  ުމަވއްޒަުފން ރައީސުލްޖުމްހޫިރްއޔާ އަްއަޔންކުާރ މަޤާްމތަްއ ިފޔަަވއި އ ހ ިނހ ން
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 ގ  ުމަވއްޒަުފން ޭނަޝނަލް ޑިފ ންސް ފޯސް މޯލްޑިްވސް )ރ( 

 ގ  މުަވއްޒަުފން )ބ( މޯލްޑިްވްސ ޕޮލިސް ސަރިވސް 

އ ކުަލާވލާފަިއާވ ޭނޝަނަލް އިމަރޖ ންސީ ޮއޕަރޭަޝން ސ ންޓަރަގިއ ާއުގޅިގ ން  19)ޅ( ޮކިވޑް

މަސައްކަްތކުރާ ފަރާތްަތކުގ  ތ ރ އިްނ އ  ފަާރތ ްއ ނިސްަބތްވާ އިދާާރއަުކްނ ޢަްއަޔންކުރުުމގ  

ކުާރ ކަތް ަގިޑއިުރ މަަސައް  6ސަބަބުްނ އ  ސ ްނޓަރުަގިއ ުދާވލ ްއގ  މަްއަޗްށ މަުދވ ގ ްނ 

 ފަރާތްތަްއ.

އާުގިޅގ ްނ   19ަވނަ ނުުކތާިއްނ އިްސތިސްނާޮކށްަފއިާވ ނުާވ ފަރާްތތަުކގ  ތ ރ ިއްނ ޮކިވޑް  4  މަތީަގއިވާ  -5

ފްރަންޓްަލއިްނަގއި މަަސއްކަްތކުރާ ފަާރތްތަާކއި އ  ަފރާތްތަކަްށ އ ހީތ ިރާވ ފަާރތްތަަކށް ިދނުމަްށ 

ަވނަ ނުކުާތަގއިާވ ޭޓްކ   3ރައީސުލްޖުމްހޫިރްއޔާ ނިްނމަާވފަިއވާ ާޚްއޞަ އ ލަަވންސް ލިބޭ ފަރާތްަތކަށް،  

 ހޯމް ޭޕ ގ  ކ ޕް ހިސާބުކުރުުމަގއި ިމ އ ލަަވންސް ނުހިމ ނުްނ. 

 48)ހ( ަގިއާވ ޮގުތގ  މަިތން ހަފްާތއަުކ 32)ަވޒީާފއާ ބ ހޭ ޤާޫނނު( ގ   2008/2ޤާޫނނު ނަްނބަރު  -6

 ަގޑިއިުރގ  މަސަްއކަތް ހަަމުވުމން އިތުުރަގީޑގ  ަފއިސާ ިދނުްނ.

ހުްނަނ ިދވ ހިާރއްޭޖގ  ޑިޕްލޮމ ިޓކް ިމަޝްނތަުކަގިއ މަަސއްަކތްކުަރއްާވ ުމަވްއޒަފުްނ  ރާއްޖ އިްނ ބޭުރަގިއ   -7

 ަވނަ ނުކުާތިއން އިސްތިްސނާކުުރްނ. 3މި ސަރިކއުލަރގ  

 މުަވއްޒަުފްނނަށް ދ ުމންުނދާ އ ްއވ ސް ައއު އ ލަވަންސ އް ނުިދނުްނ.މިހާަތނަްށ  -8

 ިމނިސްޓްީރގ  ހުްއދަ ނ ތި މުަވއްޒަފުްނ ނުނ ުގން.އ ްއވ ސް އަުއ މަާޤމަކަްށ ިމ  -9

 ަވިކވާ ުމަވއްޒަުފންގ  ބަދަުލަގިއވ ސް މި ިމނިސްޓްީރގ  ުހއްދަ ނ ިތ ުމވައްަޒފުްނ ުނނ ުގްނ. -10

ިއ މުސާރަ ާއިއ ިޢނާަޔތްތަުކގ  ބޭުރން އޮފީސްަތކުގ  އާްނމު ޚަަރދުތަުކގ  ތ ރ އިްނ ުމަވްއޒަފުްނނާ  -11

ފަަދ ބ ނ ފިޓްްސ(   )ިމސާލަކަށް އިްނުޝއަރަންސް    ބ ނ ފިޓްސް ަޖއްސާ އ ކި ހަމަ  އ ހ ިނހ ްނ ފަރާްތތަކަށް 

 . ިމނިސްޓްީރގ  ހުްއދަ ނ ިތ ނުިދުނން އަިދ ުމއްދަުތ ިއތުރުނުކުުރންމި

 

 11/2016ދައުލަުތގ  ުމަވއްޒަުފންގ  ޮގތުަގއި ިމ ސަރިކއުލަރަގިއ މާަނކޮށްަފއިަވީނ ާޤނޫުނ ަނންބަުރ 

 ާޤނޫުނ( ަގއި ދައުަލތުގ  ުމވައްޒަުފްނ ާމނަ ކޮށްަފއިާވ ޮގުތގ  މަްއަޗށ ވ . ީމގ    ސިޔާސަުތގ    )ދައުލަުތގ  މުސާރަިއގ  

ުށްނ ހިްނާގ ަމްޝރޫޢުަތކުްނ ޚަަރދުކުާރ ަދއުލަުތްނ ަނާގ ލޯުނ އަިދ ަދއުލަތަްށ ލިބޭ ހިލޭ އ ީހގ  ދަ، ތ ރޭަގއި

)މީގ  ތ ރޭަގއި ުދނިޭޔގ  އ ހ ްނ ަގއުމުަތކަށް ހުޅުާވަލއިގ ްނ ސް ާނޔަތްަތއް ވ ޢިމަޤާމްަތކުގ  މުސާރަ ާއއި 
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ިމ ސަރިކއުލަރަގއި ހިމ ޭނ މާްއދާތަާކ އ  ްއޮގތަްށ ޢިއުލާުނކޮްށގ ްނ ަޢއްަޔންޮކށްފަިއާވ މަޤާްމތަްއވ ސް ހިމ ނޭ ޮގތަްށ(  

 ކުރ އްުވމަށް ދަްނަނަވމ ވ .ކުޑަ

ޕ ްނަޝްނގ  އަދަާދއި، އިތުރު ަގޑީގ  ަފއިސާ ަކނަޑއ ޅުުމަގއި ބަލާނީ އަސާސީ މުސާރަ ުއނިުކރަން ޖ ޭހނަމަ، 

 އުިނކުރުުމން އަްނަނ އަސާސީ މުސާރަިއގ  މަްއަޗށ ވ  . 

ގ  މުސާރަ ޕީިރއަުޑން ފ ިށގ ްނ 2020ދައުަލތުގ  އ ންމ ހާ އޮފީސްަތކުން މި ިފޔަަވޅުަތއް މ ިއ  ، ުވާމއ ކު 

އި ދައުލަުތގ  މާިލއްަޔތަށް ދިމާވ ފަިއާވ ހާަލތާތިާސދީ  ކުރ ްއުވމަްށ ަދންަނަވމ ވ . އަިދ ޤަުއމަށް ދިމާވ ފަިއާވ އިޤްޢަމަލު

ހާލަތަށް ިރޢާޔަްތކޮށް، މި މިނިސްްޓރީްނ ަވކިޮގތ ްއ ައްނަގންދ ން ަމތީަގއިާވ ިފޔަަވޅުަތއް ދ ިމއޮްނާނނ  ާވަހކަވ ްސ 

 ދަްނނަަވމ ވ .

 

 

 އިބްރާީހމް އަމީރު 

 ިފޭނންސް ޮއފް މިނިސްޓަރ
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