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 ޙު ލާ ޞް އި ވަނަ  2ގެ ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމްވަރކްގެ މިންގަނޑުތަކު 
 

 ގެނައުން. ތައްއަންނަނިވި އިޞްާލޙު މިންގަނޑުތަކަށްދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމްވަރކްގެ 

 

ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމްވަރކަށް ހިޖުރަ ކުރުމުގެ އާންމު ) NPC/2022/ST-03-478މިންގަނޑު ނަންބަރު  .1
 .ކުރުންއިތުރު އަންނަނިިވ އަކުރުތައް ކޮށް،ލާޙުޞްއި)ވ(  ވަނަ މާއްދާގެ 2( ގެ މިންގަނޑު

 

އިދާރާތަކުގެ އޮނިގަނޑުތަކުގައި ހިންގުމުގެ ޒިންމާއާއި ވަކި ޚާއްޞަ 
       ދައުލަތުގެ  މަގާމުތައްފައިވާ ޅައިޒިންމާއެއް އަދާކުރުމަށް ކަނޑައަ

މަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ޢަ މުގައިޕޭ ފްރޭމްވަރކަށް ހިޖުރަކުރު
ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ އިދާރާއަކަށް 

ގެ މަސައްކަތްތައް ޓުއަކުން ރެކްރޫޓްމަންލިބިގެންވެއެވެ. މަރުކަޒީ އިދާރާ
       ހަޅާނީ އެފަދަ ކަމެއް ހުށަ ރެގިއުލޭޓްކުރާ ހާލަތްތަކުގަިއ އެ

           ފަދަ މަގާމުތައް ދައުލަތުގެއެނެވެ. އަދި އަކުންމަރުކަޒީ އިދާރާ
ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުން ނިންމާ  ،ޕޭ ފްރޭމްވަރކަށް ބަދަލުކުރާނީ

 ންނެވެ.ތީގޮތެއްގެ މަ

 އާންމު މިންގަނޑު  .2 (ވ)

 

   ދަށުން މުވައްޒަފުން ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމްވަރކަށް މިންގަނޑުގެ  މި
  ފައިވާ މަގާމަށް ޅައިކުރުމުގައި ޖޮބް މެޓްރިކްސްގައި ކަނޑައަހިޖުރަ 

ހިޖުރަ ކުރެވޭނީ އެ މުވައްޒަފު ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމްވަރކަށް ބަދަލުުކރުމުގެ 
   ކުރިން ހުރި މަގާމުގައި އަދާކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ ހިޖުރަ ކުރެވޭ 

. މުވައްޒަފު ވާނަމައެވެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ ފަންނުގެ ަމސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް
ހުރި މަގާމުގެ ނަމާއި މުވައްަޒފު އަދާކުރަމުންދާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ 
    ދިމާނުވާ ހާލަތުގައި އެ މުވައްޒަފެއް ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމްވަރކަށް 

އެ މުވައްޒަފު އަދާކުރަމުންދާ  ،ހިޖުރަ ކުރާއިރު ހިޖުރަ ކުރާނީ

 )މ(

 ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަން 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

 މާލެ، 
  .ދިވެހިރާއްޖެ
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       ވެ. އަދި ގުޅޭ ފަންނުގެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްއަކަށެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ
ގުޅޭ ޖޮބް މެޓްރިްކސްއަށް  އެ މުވައްޒަފަކު އަދާކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ

         ޢަމަލުކުރަން ނުފަށާކަމުގައިވާަނމަ، އެ މުވައްޒަފަކު ދައުލަތުގެ 
 އެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްއަކަށް ޢަމަުލކުރަން  ހިޖުރަކުރާނީ ޕޭ ފްރޭމްވަރކަށް

  ފެށުމުންނެވެ.

މުވައްޒަފުން ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމްވަރކަށް ދަށުން މިންގަނޑުގެ މި 
ހިޖުރަކުރުމުގައި، މުވައްޒަފު ހިޖުރަ ކުރާ މަގާމަކީ ވަކި ޚާއްޞަ 

ވެފައި، މުވައްޒަފު އަތުގައި އެފަދަ  ލައިސަންސެއް އޮންނަންޖެހޭ މަާގމަކަށް
           އް ނެތް ހާލަތުގައި، އެ މުވައްޒަފަކު ދައުލަތުގެ ސެލައިސަން

މަށްފަހު ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ޕޭ ފްރޭމްވަރކަށް ބަދަލުވު
ލައިސަންސް ނަގަން ދެވޭ  އެގޮތުން އެ ލައިސަންސް ނަގަންވާނެއެވެ.

މުއްދަތު ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ ަމރުކަޒީ 
ރެގިއުލޭޓްކުރާ  ގެ މަސައްކަތްތައްޓުރެކްރޫޓްމަން އިދާރާއަކުން

 މަރުކަޒީ އިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ހާލަތްތަކުގައި އެފަދަ 

 )ފ(

 ގޮތުގެ  ޢަމަލުކުރާނެ ހާލަްތތަކުގައި ނެތް ބަޔާންކޮށްފައި މިންގަނޑުގައި މި
 .ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ ކޮމިޝަނުން  ޕޭ ނޭޝަނަލް ،ލަފާ

 (ދ)

 
މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުެގ  ފައިވާޅައިމަގާމަށް ކަނޑައަ) NPC/2022/ST-04-478މިންގަނޑު ނަންބަރު  .2

 އިތުރުކުރުން. އަންަނނިވި އަކުރުތައްފަހަތަށް ވަނަ މާއްދާގެ  5( ގެ މިންގަނޑު
 

 ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގައި( ޤާނޫނު  ަވޒީފާއާބެހޭ) 2008/2 ނަްނބަރު ޤާނޫނު
 އެހެން ފިޔަވައި ކާއި ހުކުރު ދުވަސްތައްދުވަސްތަ ބަންދު ރަސްމީ

 ކުރުމަށް މަސައްކަތް އާންމުކޮށް އިދާރާއިން ތެރެއިން، ދުވަސްތަކުގެ
 ދުވަސްދުވަހު ނުވާފައިޅައިވާ ދުވަސްތަކާއި ކަނޑައަފައިޅައިކަނޑައަ
 ރަސްމީ  އިދާރާގެ އުސޫލުން އާންމު ހާޒިރުވެ، އިދާރާއަށް މުވައްޒަފު
 މަދުވެގެން ވަގުތުގެ ލަމުޖު ފައިވާޅައިކަނޑައަ ގޮތުގައި ގަޑީގެ މަސައްކަތު

 މަގާމަށް ހާލަތްތަކުގައި، ަމސައްކަތްކުރާ ވަގުތު ދެބައިކުޅައެއްބައި
 އެފަދަ  އަދި  ންވާނެއެވެ.ދޭ ދުވަހަކަށް އެ ޢިނާޔަތް ހާޒިރީ ފައިވާޅައިކަނޑައަ

        ލަމުޖު ދުވަހެއްގައި އެ ،ދޭނީ ފައިސާ އިތުރުގަޑީގެ ދުވަސްދުވަހު
 ލަްތތަކުގައިހާރުވާ މަސައްކަތްކު ިއތުރަށް ގަޑިއިރަށްވުރެ)އަށެއް(  8

 ހާޒިރީ ޢިނާޔަތް  .5 (ރ)

(Attendance Benefit)   
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   ާމއްދާގެ ވަނަ 2 ގެ" މިންގަނޑު ގޮތުގެ ދޭނެ ފައިސާ އިތުރުގަޑީގެ"
 .ްނނެވެތީމަ ގޮތުގެ ގައިވާ( ހ)

)ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫުނ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ  2008/2ޤާނޫނު ނަްނބަރު 
މަސައްކަތް ކުރުމުން  ދުވަސްތަކުގައިތަކާއި ހުކުރު ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސް

ދުވަސްތަކުގައި މަަސއްކަތް އެފަދަ  ނުދެވޭނެއެވެ. ތެއްހާޒިރީ ޢިނާޔަ
ކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި މަސަްއކަތްކުރާ ހުރިހާ ވަގުތަކަށް ިއތުރުގަޑީގެ 

ވަނަ  2ފައިސާ ދޭނީ "އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދޭނެ ގޮތުގެ މިންގަނޑު" ގެ 
ންނެވެ. މިފަދައިން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ތީ  ގޮތުގެ މަމާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ

ވެސް  "އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދޭނެ ގޮތުގެ މިންގަނޑު" ގެ  ދޭ އިރުގައި
 ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( އަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެއެވެ.    2

 )ބ(

"މިސްކޯ   ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމްވަރކްގައި ިހމެނޭ ޖޮބް މެޓްރިކްސްތަކުގައި
މަގާމުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަްށ ން ފެށޭ މެނޭޖީރިއަލް ގިންތީގެ  1ކޯޑު" 

ހޮނިހިުރ  ،ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި، ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކާއި
 ޒިރީ ޢިނާޔަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.ހާދުވަހު ކުރާ މަސައްކަތަށް 

 )ޅ(

އޮފީހަށް ހާޒިރުވެ މުވައްޒަފަކު އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ޗުއްޓީއެއްގައި ހުރެގެން 
 ތެއް ޒިރީ ޢިނާޔަހާސް، އެ ދުވަހަކަށް ވިޔަ  މަސައްކަތް ކުރިކަމުގައި

 ނުދެވޭނެއެވެ.

 )ކ(

ން ދެވޭ ތީމި މާއްދާގެ )ށ( އާއި )ރ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަ ޒިރީ ޢިނާޔަތަކީހާ
ޒިރުނުވާ ދުވަސްތަކަށް މި ޢިނާޔަތެްއ ހާވަޒީފާއަށް ޢިނާޔަތަކަށްވާތީ، 

 ނުދެވޭނެއެވެ.

 )އ(

)އެކެއް(   1 ފައިވާ ހާޒިރީ ޢިނާޔަތުގެ އަދަދަކީނައިޖޮބް މެޓްރިކްސްގައި ހިމަ
       ފައިވާ ައދަދަކަށްވާތީ، އެއްވެސް ހާަލެތއްގައި ޅައިދުވަހަށް ކަނޑައަ

 ދުވަހަކަށް ދެފަހަރަްށ ހާޒިރީ ޢިނާޔަތް ނުދެވޭނެއެވެ. (އްކެއެ) 1

   )ވ(

 
ވަަނ  2( ގެ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދޭނެ ގޮތުގެ މިންގަނޑު ) NPC/2022/ST-08-478މިންގަނޑު ނަްނބަރު  .3

 ލާޙުކުރުން.ޞްގޮތަށް އިއަްނަނނިވި  އަދި )ށ( )ހ(މާއްދާގެ 
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 ބަޔާންޮކށްފައިވާ  ގައި( ާޤނޫނު ބެހޭ ވަޒީފާއާ) 2008/2 ަނންބަރު ޤާނޫނު
 އިތުުރގަޑީގެ ދުވަސްދުވަހު އެހެން ިފޔަވައި ތައް" ދުވަސް ބަންދު ރަސްމީ"

 މަގާމަށް" ފްރޭމްވަރކްގެ ޕޭ ދައުަލތުގެ ހިސާބުކުރާނީ ފައިސާ
 ގޮތުގެ ގައިވާ" މިންގަނޑު ޢިނާޔަތްތަކުގެ މުސާރައާއި ފައިވާޅައިކަނޑައަ

)އެކެއް  1.25 މިންވަރު ޖެހޭ ގަޑިއަކަށް މުސާރައިން އަސާސީ ންތީމަ
 މުވައްޒަފު އެ އަދަދު، އަންނަ ގުނަކޮށްގެން އާޕޮއިންޓް ދޭއް ފަހެއް( 

 އިތުރަށް  ގަޑިއިރަށްވުރެ)އަށެއް(  8 މައްޗަށް ދުވާލެއްގެ
ހޮނިހިުރ  .އަދަދެވެ އަްނނަ ުގނަކޮށްގެން ވަގުތާ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ

ދުވަހާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދިނުމުގައި 
 ންެނވެ.ތީހިސާބުކުރާނީ މި ގޮތުގެ މަ

އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ  .2 (ހ)
   ހިސާބުކުރުން 

 ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގައި( ޤާނޫނު  ަވޒީފާއާބެހޭ) 2008/2 ނަްނބަރު ޤާނޫނު
 ނަމަ، ދުވަހެއް  ހިމެނޭ ތެރޭގައި ތަކުގެ" ދުވަސް ބަންދު ރަސްމީ"

 މަގާމަށް" ފްރޭމްވަރކްގެ ޕޭ ދައުލަތުގެ ހިސާބުކުރާނީ ފައިސާ އިތުރުގަޑީގެ
 ގޮތުގެ ވާގައި" މިންގަނޑު ޢިނާޔަތްތަކުގެ މުސާރައާއި ފައިވާޅައިކަނޑައަ

)އެކެއް  1.5 މިންވަރު ޖެހޭ ގަޑިއަކަށް މުސާރައިން އަސާސީ ންތީމަ
 މުވައްޒަފެއްގެ އެ އަދަދު، އަންނަ ގުނަކޮށްެގން އާޕޮއިންޓް ފަހެއް( 
 ޤާނޫނު އަދި  .އަދަދެވެ އަންނަ ގުނަކޮށްގެން ވަގުތާ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ

ރަސްމީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ޤާނޫނު ވަޒީފާއާބެހޭ ) 2008/2 ނަންބަރު
އެ ުދވަހަކަށް ހޮނިހިުރ ދުަވހަކާ ދިމާވާ ހާަލތުގައި  ބަންދު ދުވަހެއް 

 ންެނވެ.ތީއިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދިނުމުގައި ހިސާބުކުރާނީ މި ގޮތުގެ މަ

   )ށ(

 
    ގެ ( ދޭނެ ގޮތުގެ މިންގަނޑުދަތުރުފަތުރު އެލަވަންސް ) NPC/2022/ST-24-478  ނަންބަރު މިންގަނޑު .4

 .ލާޙުކުރުންޞްއި ގޮތަށް އަންނަިނވި( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 8

 ބޭރުގެ ޚަރަދެއް ހުރިހާ ނުވަތަ ޚަރަދުކޮްށގެން ބަޖެޓުން ދައުލަތުގެ
 ދަތުުރތަކާއި، ރަސްމީ ކުރާ ބޭރަށް ންެޖއިރާއް ފޯރުކޮށްދީެގން ފަރާތްތަކުން

 ން ޖެއިރާއް  ނެގުމަށް ވިސާ ގުޅިގެން ކޯސްތަކާ ޓްރޭނިންގ ކުރުމުއްދަތުގެ
 ނުދެވޭނެއެވެ. އެއްޕޮކެޓްމަނީ މުވައްޒަފުންަނށް ފޮނުވާ ބޭރަށް

   އެހެނިހެން  .8 (ހ)

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން  ،މި އިޞްލާޙު، ފަށާނީ މި އިޞްލާޙަށް ޢަމަލުކުރަން .5
 ފެށިގެންނެވެ.

 


