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  ީކޮންެމ ހަފްާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

  

އާދީއްތަ   : :  2016 އޮކްޓޫބަރު  16 -  1438 މުޙައްރަމް 15ތާރީޚު 160އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

ކަމާއި (ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރި  2009/9 ޤާނޫނު ނަންބަރު

  ސޫލުއު  ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެގެ ދަށުން  ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ޤާނޫނު)
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 ޓްރެޜަރީ  ެއންޑް ފިނޭންސް  އޮފް މިނިސްްޓރީ

 ދިވެިހރާްއެޖ. ،މާލެ

 

ކަމާއި (ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރި  2009/9 ޤާނޫނު ނަންބަރު

  ސޫލުއު  ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެގެ ދަށުން  ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ޤާނޫނު)
  

ލުގެ ތަޢާރުފާއި ޞޫއު
  މަޤްޞަދު

 (ހ)  .1

  

(ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ  2009/9މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ގެ ދަށުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަން ކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނު)ރައްކާތެރިކަމާއި ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ 

 2006/3ނާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ދިނުމުގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު ޢިފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ 
، އި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް ރިޢާޔަތްކޮށް) އާ(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު 

  ލެވެ.ސޫއު ގޮތުގެޚަރަދުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ތުގެ ބަޖެޓުން ދައުލަ

 

ޞަދަކީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ލުގެ މަޤުސޫމި އު (ށ)    
ފައިސާ ޒިންމާދާރުގޮތުގައި  ކުރާދޫ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުންރައްކާތެރިކަން ދިނުމުގައި،  ނާޔަތާއިޢި

   ޚަރަދުކުރުމަށް ބާރު އެޅުމެވެ.

  
ދިރިއުޅޭނެ ތަނުގެ 

  ޚަރަދު
ޚަރަދުތައް  އިރިއުޅޭނެ ތަނަކަށް ހިނގާ އެންމެހަމީހަކު ިދރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައިވާ  (ހ)  .2

ފައިސާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން  ދަދަށްއަވާ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި، ކޮންމެ މަހަކު ތިރީގައި 

  ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.

  
 ދިރިއުޅޭެނ ތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭނަމަ،ރާއްޖޭގެ މަޤުބޫލު ސަބަަބކަށްޓަކައި ކުއްޔަށް  )1(      

) ރުފިޔާ.ވިހި( -/20,000 ކުލި މަހަކުތަނުގެ    ހާސް

  
އެންމެ  މަހަކު ކުރާ ޚަރަދުފަދަ ޚަރަދުތަކަްށ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަްށދިރިއުޅޭތަނުގެ  )2(      

) ރުފިޔާ. -/10,000 ގިނަވެގެން    (ދިހަހާސް

   
ދޫކުރާނީ، މަތީގައިވާ ކަންކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު  ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ފައިސާ  މި މާއްދާގެ (ހ) (ށ)    

ލޫމާތުގެ މައްޗަށް ޢުއެ މަހުށަހެޅުމުން  އަށްންޑް ޓްރެޜަރީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެ

 ބެލުމަށްފަހުގައެވެ.
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މާޔަތާއި ޙި
  ރައްކާތެރިކަން

މީހެއްގެ ފިރިމީހާ ނުވަތަ  އެ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމު އަދާކޮށްފައިވާ މީހަކަށާއި (ހ)  .3

  މާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ދައުލަތުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.ޙި އަނބިންނަށް، 

  

މާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން  ފޯރުކޮށްދޭނީ، މޯލްޑިވްްސ ޙިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންވެގެންވާ  މި (ށ)

ނޑައަޅާ ފެންވަރަކަށް އެނޭޝަނަލް    ފޯސްއިންނެވެ. ޑިފެންސް ފޯސްއިން ކަ

 

ދަތުރުފަތުރުގެ 
  ކަންތައްތައް

މީހެއްގެ ފިރިމީހާ ނުވަތަ  އެ  ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމު އަދާކޮށްފައިވާ މީހަކަށާއި  .4
ސްއިން ޑިފެންސް ފޯނޭޝަނަލް ން ދަތުރުފަތުރު މޯލްޑިވްސް ތިތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެމަ ،އަނބިންނަށް

 .   ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ

  

  މީހުން ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގެ އެތެރޭގެ އެންމެހައި ދަތުރުފަތުރު. އެ (ހ)

  
  ދެމެދު ދަތުރުފަތުރު. ޓަކާއެއަރޕޯ ގައި އޮތްއެންމެ ގާތު  ރަށަކާދިރިއުޅޭ ރާއްޖޭގައި އެމީހުން  (ށ)    

 

މީހެއްގެ ފިރިމީހާ ނުވަތަ  އެ  ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމު އަދާކޮށްފައިވާ މީހަކަށާއި  .5  ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް

ޚިދުމަތް ދައުލަތުްނ  ޞިއްޚީ ށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ތިރީގައި ބަޔާންކޮ ،އަނބިންނަށް
  ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

  

ބޭސްަފރުވާކުރެވޭނެ  ކުން ހިލޭހޮސްޕިޓަލްތަސަރުކާރުގެ އަދި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އެންމެހައި  (ހ)

  .އްޚީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުންޞި ތެރެއިން ނިޒާމެއްގެ

  

އޭޝިޔާގެ ޤައުމުތަކުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން  ރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން ހޮސްޕިޓަުލތަކުންނާއި ދެކުނު (ށ)

 އްޚީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން.ޞި ތެރެއިން  އިންޝުއަރެންސް ނިޒާމެއްގެ ޚާއްޞަ ސަރުކާރުގެ 
 -/24,000ގިނަވެގެން އަހަރަކު  މި ގޮތުގެމަތިން އިންޝުއަރެންސް ހަމަޖެއްސުމުގައި ބަލާނީ 

) ރުފިޔާއާ    ހަމައަށެވެ. (ސައުވީސްހާސް

   

ފަދަ ބައްޔަކާހުރެ  ފަރުވާ ނުކުރެވޭޕިޓަލަކުން (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހޮސް(ހ) އަދި  (ނ)
ހާލަތްތަކުގައި  ޞަދުނިޔޭގެ އެހެން ހިސާބަކަށް ފަރުވާއަށް ދާން ޖެހިއްޖެނަމަ، އެފަދަ ޚާއް

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް މަށް ފަރުވާ ހޯދުއެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި ބޭސް

  .ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން ޙީ އްޞި ދަށުން ގެޓްރެޜަރީގެ ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް

  
އޮފީސް ހިންގުމުގެ 

  ޚަރަދު
ތިމާޢީ މަސައްކަތްތައް ށް ފައިދާހުރި އިޖުއިވާ މީހަކު މުޖުތަމަޢަކޮށްފަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން (ހ)  .6

މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި، މަސައްކަތްކުރާނޭ އޮފީހަކާއި،  ކުރުމަށްޓަކައި އެ
 ދަދަށްއަތިރީގައިވާ  ،މުވައްޒަފުންނާއި، އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި، މަހަކު
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  ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ފައިސާ ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.

  

  ހިންގުމުގެ ޚަރަދު  އޮފީސް  .1  

) ރުފާިޔ -/30,000 ގިނަވެގެން މަހަކު ،ކުލި )1(       (ތިރީސް ހާސް

  

  (އަށްހާސް) ރުފިޔާ -/8,000 ގިނަވެގެން މަހަކު ،ބިލްތައް އަދާކުރުމަްށ )2(    

  

) ރުފާިޔ -/8,000 ގިނަވެގެްނ މަހަކު ،ދާރީ ހިންގުމްަށއި )3(       (އަށްހާސް

  

  އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޚަރަދު:  .2  

) ރުފާިޔ -/15,000 ގިނަވެގެން މަހަކު ،ފުއިސް މުވައްޒަ 1 )1(       (ފަނަރަ ހާސް

  

)  -/10,000 ގިނަވެގެން މަހަކު ،މުވައްޒަފުގެ އެހީތެރިޔާ ސް އި 1 )2(     (ދިހަހާސް

  ރުފިޔާ.

  

(އަށްހާސް)  -/8,000 ގިނަވެގެން ސަޕޯޓް ސްޓާފް، މީހަކަށް މަހަކު 2 )3(    
  ރުފިޔާ

  

މަތިން ފައިސާދޫކުރާނީ، މަތީގައިވާ ކަންކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާުތ ގައި ވާގޮތުގެ  މި މާއްދާގެ (ހ) (ށ)
ގެ މައްޗަށް ލޫމާތުޢުހުށަހެޅުމުން އެ މަ އަށްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ 

މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާހުރި  ،ދިރިއުޅޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައިދާއިމީގޮތެއްގައި  އަދި އެމީހަކީ ބެލުމަށްފަހު
  މަސައްކަތް ކުރާފަރާތެއްކަމަށް މިނިސްޓްރީން ޔަޤީން ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

 

 ގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުންސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުލު ދިވެހިސޫއު ފަށާނީ، މި  ލަށް ޢަމަލުކުރަންސޫއުމި   .7  މަލުކުރުން ޢަ

  ފެށިގެންނެވެ.

  

 



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

  އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 ައށް
. . .your fr iend on air.


