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ށ .އޮ ޑި ޓް ސްކޯ ޕް
ދ
މި އޮޑިޓުގައި ބަލާފައިވާނީ ،ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން ،އެންސްޕާއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓުން ،އެ އެޖެންސީން އަދި އާސަން ަ
ވ
ކުންފުނިން  2020ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދެ ކުއާޓަރ ( 1ޖަނަވަރީ  2020ން  30ޖޫން  2020ގެ ނިޔަލަށް) ގައި ކޮށްފައި ާ
ޚަރަދުތަކަށެވެ.

ނ .އޮ ޑި ޓް ކު ރު މު ގައ ި ގެ ން ގުޅެފައިވ ާ ހަ މަ ތަކާ އި އޮ ޑި ޓް ކު ރި ޔަ ށް ގެ ން ގޮ ސްފައިވާގޮތ ް
ނ
މި އޮޑިޓް ކޮށްފައިވާނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް ސުޕްރީމް އޮޑިޓް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް ) (INTOSAIއި ް
ނެރެ ޝާއިޢު ކޮށްފައިވާ "ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ސްޓޭންޑަރޑް" ( )ISSAI 4000އަސާސަކަށް ބަލައިގެންނެވެ.
ނ
މި އޮޑިޓް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި ،އެންސްޕާ ،އާސަންދަ ކުންފުނި އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ އިތުރު ް
ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން ބައެއް މުއައްސަސާތަކުން އޮޑިޓަށް ފޯރުކޮށްދިން ލިޔެކިއުންތައް ބަލައި ދިރާސާ ކުރެވި ،އެ ތަންތަނުގެ ކަމާ
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ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްފައި ވާނެއެވެ .އަދި މި އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމާއި ،މި ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައި ާ
ގ
ޓ ެ
ނ ު
އަދަދުތަކުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި އެންސްޕާ ،އާސަންދަ ކުންފުނި އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަ ް
މެނޭޖްމަންޓާ ޙިއްޞާކުރެވި ،އެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި ކޮމެންޓަށް ބިނާކޮށް ،އޮޑިޓް ރިޕޯޓަށް ގެންނަންޖެ ޭހ
ބަދަލުތައް ގެނެވިފައިވާނެއެވެ.

އޮ ޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،ޣާ ޒީ ބިލް ޑިންގ ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
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ރ .ކޮ ވި ޑް 19-އާ ގު ޅޭ މާ ލީ ހި ސާބު ތައ ް
ކޮ ވި ޑް  19-އާ ގު ޅި ގެނ ް ޚަ ރަ ދު ކު ރު މަ ށް ކަނ ޑަ އެޅ ުނު ބަ ޖެ ޓާ އި އެ ފަ އި ސާ ޚަ ރަ ދުކު ރެ ވުނ ު ގޮ ތު ގެ ބަ ޔާ ން
ނޭ ޝަ ނަ ލް ސޯ ޝަ ލް ޕް ރޮ ޓެކް ޝަނ ް އޭ ޖެ ން ސީ
 01ޖަނަވަރީ  2020ން ފެށިގެން  30ޖޫން  2020ގެ ނިޔަލަށް
ޢަ ދަދ ު

ތަ ފް ޞީލ ް

( ރުފިޔ ާއިނ ް)

ޚަ ރަދ ު ކު ރުމަށ ް ކަނޑައެޅުނ ު ފަ އި ސާ
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކޮވިޑް 19 -އާ ގުޅިގެން ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ބަޖެޓު

8,315,122

ކޮވިޑް 19-ރެސްޕޮންސް ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ބަޖެޓް

75,000,000

ލި ބުނ ު ފަ އިސާގ ެ ޖުމްލ ަ

83,315,122

ކު ރެވުނ ު ޚަ ރަދ ު

1

ގައުމުތަކު ގެ ބޯޑަރު ބަންދުކުރުމުން ރާއްޖެ ނާދެވި ތިބި އަމިއްލަ ގޮތުންނާއި ،އެންސްޕާ އަދި އާސަންދަ އިގެ ދަށުން ބޭސްފަ ރުވާއަށް
ގޮސް ތިބި ދިވެހިންނާއި ،އެ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިންނާއި ،އާއިލާއަށް ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމަށް

4,788,963

ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެ ން އާމްދަނީއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް "އިންކަމް ސަޕޯޓު އެލަވަންސް" ދިނުމަށް

10,049,378

ކު ރެވުނ ު ޚަ ރަދ ުގ ެ ޖުމުލ ަ

14,838,341

ޚަ ރަދ ު ކު ރުމަށ ް ކަނޑައެޅުނ ު ފަ އިސާއިނ ް ޚަ ރަދ ު ކު ރެވުނ ު ފަ އި ސާ ކަނޑައ ި ބާ ކީ

68,476,781

ނޯ ޓް :މި ޚަރަދުތައް ދެއްކިފައިވާނީ ،ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓު މަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން ގެންގުޅޭ ސެޕް
ސޮފްޓްވެއަރގައ ި ޚަރަދުތައް ޕޯސްޓު ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބަދަލެއް ނުގެނެސް 29 ،ޖުލައި  2020ގައި ނަގާފައިވާ ހިސާބުތަކު ގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1

 01ޖަނަވަރީ  2020އިން ފެށިގެން  30ޖޫން 2020
އޮ ޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،ޣާ ޒީ ބިލް ޑިންގ ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
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ބ .އެންސްޕާ އިން ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ދާއިރާތައް
ބޔަކަށެވެ އެއީ؛
އެންސްޕާ އިން ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް އެކުލަވާލެވިގެންވަނީ މައިގަނޑު ަ 2
 .1އަމިއްލަ ގޮތުންނާއި ،އެންސްޕާ އަދި އާސަންދައިގެ ދަށުން ބސްފަރުވާ ކުރުމަށް ރާއްޖން ބރަށް ގޮސް ތިބި ދިވެހިންގެ
ބންދުކުރުމުން އަނބުރާ ރާއްޖެ ނާދެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމަށް.
ތެރެއިން ،ޤައުމުތަކުގެ ބޯޑަރު ަ
 .2ދިވެހިރާއްޖގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ނުވަތަ އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ،ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން
ށ
އާމްދަނީއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރެއް ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ،އެ ފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޒަރޫރީ ބނުންތައް ފުއްދުމަ ް
އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ޚާއްސަ އިނާޔަތެއް ދިނުމުގެ މަޤުސަދުގައި 13 ،މެއި  2020ގައި ގެޒެޓުކޮށްފައިވާ
"ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން އާމްދަނީއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރު ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިންކަމް ސަޕޯޓު އެލަވަންސް ދިނުމާގުޅ
އުސޫލު"ގެ ދަށުން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ކަނޑައާޅާ ފަރާތްތަކަށް ،އެންސްޕާއިން އިންކަމް ސަޕޯޓް
އެލަވަންސް ދިނުމަށް.

ޅ .އޮޑިޓްގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދ ގޮތް
 .1އަމިއްލަ ގޮތުންނާއި ،އެންސްޕާ އަދި އާސަންދައިގެ ދަށުން ބސްފަރުވާ ކުރުމަށް ރާއްޖން ބރަށް ގޮސް ތިބި
ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ،ޤައުމުތަކުގެ ބޯޑަރު ބަންދުކުރުމުން އަނބުރާ ރާއްޖެ ނާދެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ
ދިނުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން
ފރުވާ ކުރުމަށް ރާއްޖން ބރަށް ގޮސް ތިބި ދިވެހިންގެ ތެރެއިން،
އަމިއްލަ ގޮތުންނާއި ،އެންސްޕާ އަދި އާސަންދައިގެ ދަށުން ބސް ަ
ކޮވިޑް 19-ގެ ސަބަބުން ގައުމުތަކުގެ ބޯޑަރު ބަންދުކުރުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެ ނާދެވި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން،
ފައިސާގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދުނު މީހުންނަށް ،ފައިސާގެ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ މުއައްސަސާއަކަށް ،އެންސްޕާ އަދި
އާސަންދަ ކުންފުނި ހަމަޖެއްސުނެވެ.
ފރުވާ ކުރުމަށް ރާއްޖން ބރަށް ގޮސް ތިބި ދިވެހިންގެ ތެރެއިން،
އަމިއްލަ ގޮތުންނާއި ،އެންސްޕާ އަދި އާސަންދައިގެ ދަށުން ބސް ަ
ނ އަނބުރާ ރާއްޖެ ނާދެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ،ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމަށް އެންސްޕާ އަދި އާސަންދަ
ޤައުމުތަކުގެ ބޯޑަރު ބަންދުކުރުމު ް
އިން  30ޖޫން  2020ގެ ނިޔަލަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
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ފައިސާގެ އެހީ ދެވުނު ފަރާތްތައް

ފައިސާގެ އެހީ

ފައިސާގެ އެހީ

ދެވުނު މީހުންގެ

ދެވުނު އަދަދު

އަދަދު

(ރުފިޔާ)

ބަލިމީހުން

191

2,307,883

ބަލި މީހުންގެ އެހީތެރިންނާއި އާއިލާ

227

2,077,830

ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން އިންޑިއާ އަދި ސްރީލަންކާގައި ރާއްޖެ ނާދެވިތިބި އާސަންދަ

300,000

ސ
ޕޝަންޓުން އަނބުރާ ރާއްޖެ ގެނައުމަށް އައިލންޑް އވިއޝަނަށް ދެއްކި އެޑްވާންސް ފައި ާ
ޖުމުލަ

418

4,685,713

ނޯޓް 1 :ޖަނަވަރީ  2020ން  30ޖޫން  2020ގެ ނިޔަލަށް ،ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން ،ރާއްޖެ ނާދެވި އިންޑިއާ އަދި ސްރީލަންކާގައި
އންސްޕާ އިން އާސަންދަ ކުންފުންޏަށް ދޫކޮށްފައިވާ 3,815,121
ނނަށް ،ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމަށް ެ
ބސްފަރުވާއަށް ގޮސްތިބި ދިވެހި ް
ފނަރަ ހާސް އެއް ސަތކަ އެކާވީސް) ރުފިޔާގެ ތެރެއިން ( 103,251އެއް ލައްކަ ތިން ހާސް
އށް ލައްކަ ަ
(ތިން މިލިއަން ަ
ދުއިސައްތަ ފަންސާސް އެކެއް) ރުފިޔާ  30ޖޫން  2020ގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދުކުރެވިފައިނުވެއެވެ.

 1.1ރާއްޖެ އެނބުރި އައުމަށް ނަގާފައިވާ ޓިކެޓުގެ ކޮޕީ ހޯދާފައި ނުވާތީ ،ވަކިވަކި ފަރާތްތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ދން
ފަށަން ޖެހ ތާރީޚު ކަށަވަރު ނުކުރެވުން
ނމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން
ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއިން ބރުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ދިވެހިންނަށް ފައިސާގެ އެހީ ދި ު
އެފެއާޒް އަދި އާސަންދަ ކުންފުނިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ،ފައިސާގެ އެހީ ފޯރުކޮށްދެވނީ  21މާރިޗު
ނގާފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ .އަދި މި އެހީ ދނީ  21މާރިޗު 2020
ޚއްގައި ރާއްޖެ އައުމަށް ޓިކެޓު ަ
 2020ނުވަތަ އގެ ފަހުގެ ތާރީ ެ
އިން ފެށިގެން ނުވަތަ އގެ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ރާއްޖެ އައުމަށް ޓިކެޓު ނަގާފައިވާ ދުވަހުން ފެށިގެން ،އެ ފަރާތަކުން ގޮސްފައިވާ
ޤައުމުތަކުގެ ސްޓޓަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޓުންނެވެ .މީގެ މާނައަކީ 21 ،މާރިޗް  2020ގެ ކުރީ ތާރީޚެއްގައި ރާއްޖެ އައުމަށް
ޓިކެޓު ނެގިނަމަވެސް ،ފައިސާގެ އެހީ ދންފަށާނީ  21މާރިޗު  2020ގައެވެ.
ކށް
ދފައި ނުވުމުން ،އެ ފަރާތްތަ ަ
ވ ޓިކެޓުގެ ކޮޕީ އެންސްޕާ އިން ހޯ ާ
ތތައް އެނބުރި ރާއްޖެ އައުމަށް ނަގާފައި ާ
ނަމަވެސް ،ބައެއް ފަރާ ް
ށ
ތން ޓިކެޓުގެ ކޮޕީ ހޯދުމަކާނުލައި  30ޖޫން  2020ގެ ނިޔަލަ ް
ފައިސާގެ އެހީ ދން ފަށަންޖެހ ތާރީޚު އެނގކަށް ނެތެވެ .މިގޮ ު
 26ފަރާތަކަށް ޖުމުލަ( 157,284 ،އެއް ލައްކަ ފަންސާސް ހަތް ހާސް ދުއިސައްތަ އަށްޑިހަ ހަތަރެއް) ރުފިޔާ ،އެންސްޕާ އިން
ދ
ޚަރަދު ކޮށްފައިވެއެވެ .ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ،ފައިސާގެ އެހީ ދީފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ ރާއްޖން ބރުގައި ތިބި ފަރާތްތަކެއްކަން އަ ި
ފައިސާގެ އެހީ ދީފައިވަނީ ކިހާ މުއްދަތަކަށް ކަން ކަށަވަރުކުރެވެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

އިޞްލާޙްކުރަން ލަފާދ ގޮތް
ޅފައިނުވާ ފަރާތްތަކުން ޓިކެޓުގެ
ގފައިވާ ޓިކެޓުގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަ ާ
ކގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ އައުމަށް ނަ ާ
ފައިސާގެ އެހީ ދީފައިވާ ފަރާތްތަ ު
ހ ލިބެންޖެހ ފަރާތައް ފައިސާ
އ ީ
ފއިސާގެ އަދަދު ހިސާބުކޮށްެ ،
އ ދންޖެހ ަ
ކށް އެހީގެ ގޮތުގަ ި
އ ފަރާތްތަ ަ
ކޮޕީ ހޯދުމަށްފަހުެ ،
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
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ދީފައިވަނީ ރަނގަޅަށްތޯ ޔަޤީން ކުރުމަށް ދަންނަވަމަވެ .އަދި އިތުރަށް ފައިސާ ދެވިފައިވާނަމަ ،މިކަމުގައި އިހުމާލުވާ މުވައްޒަފުން
އންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
މެދުވެރިކޮށް ،މި ފައިސާ ހޯދާ ،ދައުލަތުގެ ޕަބްލިކް ބންކް އެކަ ު
 1.2ރާއްޖެ އެނބުރި އައުމަށް ޓިކެޓް ނަގާފައިވާ ތާރީޚުގެ ކުރީ ދުވަސްތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ދީފައިވުން
އާސަންދަ ކުންފުނިން  1މެއި  2020އަށް އަދާހަމަކޮށްފައިވާ "ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން އާސަންދަ އިން ބސްފަރުވާ ކުރުމަށް
މށް ކަނޑައެޅުނު އޮޕަރޓިންގ
ދނު ަ
އ ކެއުމަށް ދ އެލަވަންސް ި
ނނަށް ހުރުމަށާ ި
ގސް ތިބި ދިވެހި ް
އިންޑިއާ އަދި ސްރީލަންކާއަށް ޮ
ނ
ޕްރޮސީޖަރ" ގައިވާގޮތުން ،ފައިސާގެ އެހީ ދެވނީ ރާއްޖެއަށް އައުމަށް ޓިކެޓް ނަގާފައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ލޮކްޑައުން ފިލަންދެ ް
ނުވަތަ އެމީހުން ރާއްޖެ އާދެވެންދެނެވެ .ނަމަވެސް ،އާސަންދަ ކުންފުނިން ފައިސާގެ އެހީ ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް
ނ
އއުމަށް ޓިކެޓް ނަގާފައިވާ ތާރީޚުގެ ކުރިއަށް ފައިސާގެ އެހީ ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .މިގޮތު ް
ފަރާތްތަކަށް ،ރާއްޖެ އެނބުރި ަ
އޮޑިޓުގައި ސާމްޕަލް އުސޫލުން ބެލިބެލުމުން 30 ،ޖޫން  2020ގެ ނިޔަލަށް  3ފަރާތަކަށް ޖުމުލަ ( 116,807އެއް ލައްކަ ސޯޅަ
ނޖެހ ޚަރަދެއް ކުރެވިފައިވާކަން
ތން ކުރަން ު
ހާސް އަށް ސަތކަ ހަތެއް) ރުފިޔާ އިތުރަށް ދީފައިވެއެވެ .މިކަމުގެ ސަބަބުން ،ދައުލަ ު
ފާހަގަކުރަމެވެ .މި ފައިސާގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ފައިސާ

ޓިކެޓްގައި ރިޓާން ޑޓްގެ

ފައިސާގެ އެހީ ދން

ދީފައިވާ ފަރާތް

ގޮތުގައިވާ ތާރީޚް

ފަށާފައިވާ ތާރީޚް

އުސޫލުގައިވާ ގޮތަށް
ދންޖެހ އަދަދު
(ރުފިޔާ)

ދިން އަދަދު

އިތުރަށް ދީފައިވާ

(ރުފިޔާ)

އަދަދު (ރުފިޔާ)

ފަރާތް 1

22.05.2020

22.03.2020

11,565

52,120

40,555

ފަރާތް 2

22.05.2020

22.03.2020

8,674

46,800

38,126

ފަރާތް 3

22.05.2020

22.03.2020

8,674

46,800

38,126

28,913

145,720

116,807

ޖުމުލަ

އިޞްލާޙްކުރަން ލަފާދ ގޮތް
(ހ) ފައިސާގެ އެހީ ދިފާއިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ދެވިފައިވަނީ ރާއްޖެ އެނބުރި އައުމަށް ޓިކެޓު ނަގާފައިވާ ތާރީޚުންތޯ
ވ
ޗެކުކޮށް އެ ތާރީޚުގެ ކުރިއަށް ފައިސާ ދެވިފައިވާނަމަ ،އަދި އެ ފަރާތަކަށް މިހާރުވެސް ފައިސާގެ އެހީ ފޮނުވާނަމަ ،އިތުރަށް ދީފައި ާ
އ
އަދަދު އުނިކުރުމަށްފަހު ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމަށް ދަންނަވަމަވެ .އަދި ފައިސާގެ އެހީ ދިނުން ހުއްޓާލާފައިވާ ފަރާތެއްނަމަެ ،
ފަރާތަކަށް ފައިސާ ދިނުމުގައި އިހުމާލުވާ މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް ،މި ފައިސާ ހޯދާ ،ދައުލަތުގެ ޕަބްލިކް ބންކް އެކައުންޓަށް
ޖަމާކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ގ
ތށް ،ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކު ެ
ށފައި ވާގޮ ަ
މލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ  12.10ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮ ް
(ށ) ދައުލަތުގެ ާ
އވެ .މިފަދަ މައްސަލައެއްގައި އެ
ނ ޖެހނެ ެ
އޒަފުން ޒިންމާ އުފުލަ ް
ކށް އެ މުވަ ް
ތށް ލިބ ގެއްލުންތަ ަ
އލަ ަ
މުވައްޒަފުންގެ އިހުމާލުން ދަ ު
ކށް ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
މއްސަލައެއް ހުށަހަޅަންޖެހ ފަރާތަ ަ
އ ަ
މުވައްޒަފަކު އިއުތިރާޒު ކުރާނަމަ ،ކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި ެ
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
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 1.3ކަނ ޑަ އަޅާފައިވ ާ ރޭޓު ނޫ ން ތަ ފާ ތު ރޭޓަ ކުނ ް ފަ އި ސާ ދީ ފަ އި ވު ން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ އެސް.އޯ.ޕީ ނަންބަރު  22( SOP-MFA/2020/07އޭޕްރިލް " )2020ކޮވިޑް 19-އާ
ގުޅިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ފައިސާ ދިނުމުގެ އުސޫލު"ގެ  6ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ،
ގ
އެހީ ލިބޭ ފަރާތުގެ އިތުރަށް އަރިހުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބޮޑެތި މީހުންނަށް ލިބޭނީ އެ ސްޓޭޓަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޭޓު ެ
 75%އެވެ .އަދި  18އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިންނަށް ލިބޭނީ އެ ރޭޓްގެ  50%އެވެ .އަދި އާސަންދަ ކުންފުނިން  1މެއި 2020
އަށް އަދާހަމަކޮށްފައިވާ "ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން އާސަންދަ އިން ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް އިންޑިއާއި ސްރީލަންކާއަށް ގޮސް ތިބި
ނ
ދިވެހިންނަށް ހުރުމަށާއި ކެއުމަށް ދޭ އެލަވަންސް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅުނު އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރ"ގައި  1މޭ އިން ފެށިގެ ް
އުސޫލަށް ގެނެވުނު ބަދަލުގެ  20ވަނަ ޕޮއިންޓް ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވަނީ ކޮއިމްބަތޫރު ،ބެންގަލޫރ އަދި ކޮލޮމްބޯގެ ދުވަހަކަށް ޖެ ޭހ
ރޭޓް ( 50ފަންސާސް) ޔޫއެސް ޑޮލަރުން ( 30ތިރީސް) ޔޫއެސް ޑޮލަރަށް ކުޑަކުރުމަށްފަހު ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމަށެވެ.
ނ
ނަމަވެސް ،އޮޑިޓުގައި ބަލާލެވުނު  179ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން 2 ،ފަރާތަކަށް ،މަތީގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް ދޭ ް
ޖެހޭ އަދަދަށް ވުރެ އިތުރަށް އަދި  2ފަރާތަކަށް ދޭންޖެހޭ އަދަދަށްވުރެ މަދުން ފައިސާގެ އެހީ ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .މިގޮތުން،
 30ޖޫން  2020ގެ ނިޔަލަށް ( 3,007ތިން ހާސް ހަތެއް) ރުފިޔާ އިތުރަށް އަދި ( 3,207ތިން ހާސް ދުއި ސައްތަ ހަތެއް)
ރުފިޔާ މަދުން ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ފަ ރާ ތު

އެ ހީ ގެ ގޮ ތު ގަ އި

ދީ ފަ އި ވާ

އި ތު ރަ ށް

ދޭ ން ޖެ ހޭ އަ ދަ ދު

އަ ދަ ދު

ދީ ފަ އި ވާ އަ ދަ ދު

( ރު ފި ޔާ)

( ރު ފި ޔާ)

( ރު ފި ޔާ)

މަ ދު ން ދީ ފަ އި ވާ

ފަ އި ސާ ދީ ފަ އި ވާ ގޮ ތް

އަ ދަ ދު ( ރު ފި ޔާ)

ގ
ހިސާބު ހެދުމުގައި ބަލި މީހާގެ އަރިހުގެ ތިބޭ މީހުން ެ
ފަރާތް 1

2,776

4,164

1,388

-

ފަރާތް 2

4,857

6,476

1,619

-

ފަރާތް 3

9,499

8,142

-

1,357

ފަރާތް 4

10,362

8,512

-

1,850

3,007

3,207

ތެރެއިން

18

އަހަރުން

މަތީގެ

މީހުންނަ ްށ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޭޓު ބޭނުންކޮށްފައިވުން

ޖު މު ލަ

ނ
ހިސާބު ހެދުމުގައި ބަލި މީހައަށް ދޭންޖެހޭ ރޭޓު ް
ހިސާބުކޮށްފައިވުން
މި ފަރާތް ހުރި ސްޓޭޓް ނޫން އެހެން ސްޓޭޓަ ަކ ްށ
ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޭޓުން ފައިސާ ދީފައިވުން
މި ފަރާތް ހުރި ސްޓޭޓް ނޫން އެހެން ސްޓޭޓަ ަކ ްށ
ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޭޓުން ފައިސާ ދީފައިވުން

އި ޞްލާޙްކުރަނ ް ލަ ފާދ ޭ ގޮ ތް
(ހ) ފައިސާގެ އެހީ ދިފާއިވާ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ދީފައިވަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޭޓުންތޯ ޗެކުކޮށް ފައިސާގެ އެހީ ދޭންޖެހޭ
ވ
ރޭޓު ނޫން ތަފާތު ރޭޓެއްގައި ފައިސާ ދެވިފައިވާނަމަ ،އަދި އެ ފަރާތަކަށް މިހާރުވެސް ފައިސާގެ އެހީ ފޮނުވާނަމަ ،އިތުރަށް ދީފައި ާ
ފައިސާ އުނިކުރުމަށްފަހު ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމަށް ދަންނަވަމަވެ .އަދި ފައިސާގެ އެހީ ދިނުން ހުއްޓާލާފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ ،އެ
އޮ ޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،ޣާ ޒީ ބިލް ޑިންގ ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
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ށ
ފަރާތަކަށް ފައިސާ ދިނުމުގައި އިހުމާލުވާ މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް ،މި ފައިސާ ހޯދާ ،ދައުލަތުގެ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަ ް
ޖަމާކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ގ
ނ ެ
(ށ) ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ  12.10ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާގޮތަށް ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފު ް
އިހުމާލުން ދައުލަތަ ށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކަށް އެ މުވައްޒަފުން ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭނެއެވެ .މިފަދަ މައްސަލައެއްގައި އެ މުވައްޒަފަ ުކ
އިއުތިރާޒު ކުރާނަމަ ،ކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި އެ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތަކަށް ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 1.4ފަ އި ސާ ގެ އެ ހީ ދޭ ންޖެ ހޭ ބަ އެ އް ފަ ރާ ތްތަކަށ ް އެ އް މު އްދަ ތަކަށ ް  2މު އަ އް ސަ ސާއަކ ުން ފަ އި ސާގ ެ އެ ހީ ފޮ ނު ވާފައ ިވުނ ް
އ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ގެ އުސޫލު ނަންބަރު  22( SOP-MFA/2020/07އޭޕްރިލް " )2020ކޮވިޑް 19-އާ ި
ށ
ގުޅިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ފައިސާ ދިނުމުގެ އުސޫލު" ގެ  5ވަނަ ނަންބަރު "ފައިސާ ދިނުމަ ް
ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް" މި ނަންބަރުގައި ފައިސާ ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތަކީ  21މާރިޗު  2020ނުވަތަ އެ ތާރީޚުގެ ފަހުން
ޓިކެޓު ނަގާފައިވާނަމަ ،އެ ދުވަހަކުން ފެށިގެން  10އޭޕްރިލް  2020ގެ ނިޔަލަށެވެ.
އާސަންދަ ކުންފުނިން  1މެއި  2020އަށް އަދާ ހަމަކޮށްފައިވާ "ކޮވިޑް 19-އާއި ގުޅިގެން އާސަންދަ އިން ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް
އިންޑިއާ އަދި ސްރީލަންކާއަށް ގޮސް ތިބި ދިވެހިންނަށް ،ހުރުމަށާއި ކެއުމަށް ދޭ އެލަވަންސް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅުނު އޮޕަރޭޓި ންގ
ޕްރޮސީޖަރ" ގައި ،އާސަންދަ އަދި އެންސްޕާގެ އެހީގައި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށ ް ކ ަނޑައަޅާފައިވަނ ީ
 21މާރޗް  2020ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ނުވަތަ އޭގެ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ރާއްޖެ އައުމަށް ޓިކެޓު ނަގާފައިވާނަމަ ،އެ ތާރީޚަކުން
ފެށިގެން ލޮކްޑައުން ފިލަންދެން ނުވަތަ އެ ފަރާތަށް ރާއްޖެ އާދެވުމާއި ހަމައަށެވެ.
ނަމަވެސް ،ގައުމުތަކުގެ ބޯޑަރު ބަންދުކުރުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އެނބުރި ނާދެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމުގަ އި،
ނ
އާސަންދަ ކުންފުނި އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން އެއް ފަރާތަކަށް އެއް މުއްދަތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ދީފައިވާކަ ް
ފާހަގަކުރަމެވެ .މިގޮތުން އޮޑިޓު ސާމްޕަލްގެ ތެރޭގައި ބަލާލެވުނު  179ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން  4ފަރާތަކަށް ( 21,033އެކާވީސް
އ
ހާސް ތިރީސް ތިނެއް) ރުފިޔާ އިތުރަށް ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .މިގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ތަފުސީލް ތިރީގަ ި
އެވަނީއެވެ.
މި ނިސްޓްރ ީ އޮ ފް ފޮ ރި ން އެ ފެއ ާޒ ް
ފަ ރާ ތް

އި ން ފަ އިސ ާގ ެ އެ ހީ ދީ ފައިވ ާ
މުއްދ ަތު

އާ ސަންދ ައިނ ް ފަ އިސ ާގ ެ އެ ހީ

 2ފަ ހަ ރަށ ް ފަ އިސާގ ެ އެ ހީ

ދީ ފައ ިވ ާ މުއްދަތ ު

ދީ ފައ ިވ ާ ދުވަހުގ ެ އަދަދ ު

އި ތުރަށ ް ދީ ފައިވ ާ
ފަ އިސާގ ެ އެ ހީ
( ރުފިޔ ާ)
7,340

ފަރާތް 1

 26-03-2020ން  11-04-2020އަށ ް  26-03-2020ން  30-04-2020އަށް

 17ދުވަސް

ފަރާތް 2

 20-03-2020ން  09-04-2020އަށ ް  21-03-2020ން  28-03-2020އަށް

 8ދުވަސް

2,961

ފަރާތް 3

 20-03-2020ން  09-04-2020އަށ ް  21-03-2020ން  28-03-2020އަށް

 8ދުވަސް

2,961

ފަރާތް 4

 21-03-2020ން  10-04-2020އަށ ް  21-03-2020ން  11-04-2020އަށް

 21ދުވަސް

7,772

ޖުމުލ ަ

21,033

އޮ ޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،ޣާ ޒީ ބިލް ޑިންގ ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
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އި ޞްލާޙްކުރަނ ް ލަ ފާދ ޭ ގޮ ތް
(ހ) ފައިސާގެ އެހީ ދިފާއިވާ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ދީފައިވާއިރު ،އެއް މުއްދަތަކަށް  2މުއައްސަސާއަކުން ފައިސާ ދެވިފައިވޭތޯ
ށ
ޗެކުކޮށް ފައިސާގެ އެހީ އެއް މުއްދަތަކަށް ދެ ފަހަރު ދެވިފައިވާނަމަ ،އެ ފަރާތަކަށް މިހާރުވެސް ފައިސާގެ އެހީ ފޮނުވާނަމަ ،އިތުރަ ް
ދީފައިވާ ފައިސާ އުނިކުރުމަށްފަހު ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމަށް ދަންނަވަމަވެ .އަދި ފައިސާގެ އެހީ ދިނުން ހުއްޓާލާފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ،
ށ
އެ ފަރާތަކަށް ފައިސާ ދިނުމުގައި އިހުމާލުވާ މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް ،މި ފައިސާ ހޯދާ ،ދައުލަތުގެ ޕަ ބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަ ް
ޖަމާކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
އ
(ށ) މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ،އެންސްޕާ އަދި އާސަންދަ ކުންފުނިން މަޝްވަރާކޮށް ،ދެ މުއައްސަސާއަކުން އެ ް
މުއްދަތަކަށް އެއް ފަރާތަކަށް ދީފައިވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް އަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކަނޑައަޅާ އެގޮތަކަށް އަމަލުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ގ
ނ ެ
(ނ) ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ  12.10ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާގޮތަށް ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފު ް
އިހުމާލުން ދައުލަތަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކަށް އެ މުވައްޒަފުން ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭނެއެވެ .މިފަދަ މައްސަލައެއްގައި އެ މުވައްޒަފަ ުކ
އިއުތިރާޒު ކުރާނަމަ ،ކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި އެ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތަކަށް ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 1.5ނި ޔާ ވެފައިވ ާ ފަ ރާ ތަކ ަށް ނި ޔާ ވި ތާ ރީ ޚުގ ެ ފަ ހު ން ފަ އި ސާ ގެ އެ ހީ ދީ ފަ އި ވުނ ް
ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން އާސަންދަ އިން ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް އިންޑިއާ އަދި ސްރީލަންކާއަށް ގޮސް ތިބި ދިވެހިންގެ ތެރެއިން
އ
ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ފައިސާގެ އެހީ ދީފައިވާ ގޮތް ޗެކުކުރުމުގައި ،ލޮކްޑައުން ގެ މުއްދަތުގައި ރާއްޖޭން ބޭރުގަ ި
ނ
ނިޔާވެފައިވާ ފަރާތަކަށް ،ނިޔާވި ތާރީޚުގެ ފަހުން ފައިސާގެ އެހީ ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .މިގޮތުން އާސަންދައިގެ ދަށު ް
ވ
ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުރި ފަރާތެއް 15 ،އޭޕްރީލް  2020ގައި ނިޔާވެފައިވާކަން އޮޑިޓަރުންނަށް ލިބިފައި ާ
ވ
ލިޔެކިޔުންތަކުން ފާހަގަވިއެވެ .ބަލިމީހާ ނިޔާވިކަން  16އޭޕްރީލް  2020ގައި ހޮސްޕިޓަލުން އާސަންދަ ކުންފުންޏަށް އަންގާފައި ާ
ކަމަށް އާސަންދަ ކުންފުނިން އޮޑިޓަށް މައުލޫމާތު ދިނެވެ.
ނަމަވެސް ،އެ ފަރާތް ނިޔާވި ތާރީޚުގެ ފަހުން އާސަންދަ ކުންފުނިން އަދި އެންސްޕާއިން ފައިސާގެ އެހީގެ ގޮތުގައި ( 9,498ނުވަ
ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ނުވަދިހަ އަށެއް) ރުފިޔާ އެ ފަރާތުން ދީފައިވާ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .ފައިސާ
ދީފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ފައިސާ ދީފައިވާ މުއައްސަސާ
އާސަންދަ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
އެންސްޕާ

ނިޔާވި ފަހުން ފައިސާގެ އެހީ ދީފައިވާ
މުއްދަތު
 15އޭޕްރީލް  2020ން  25އޭޕްރީލް
 2020އަށް
ފައިސާ ދީފައިވާ މުއްދަތު
ކަށަވަރުކުރެވިފައިނުވ ޭ

ފައިސާގެ އެހީ
ދީފައިވާ ދުވަހުގެ
އަދަދު

ފައިސާގެ އެހީ
ދީފައިވާ ތާރީޚް

ފައިސާގެ އެހީ
ދީފައިވާ އަދަދު
(ރުފިޔާ)

11

 29އޭޕްރީލް 2020

4,749

11

 19މެއި 2020

4,749

ޖުމުލ ަ

9,498
އޮ ޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،ޣާ ޒީ ބިލް ޑިންގ ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
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އި ޞް ލާ ޙްކުރަނ ް ލަ ފާ ދޭ ގޮ ތް

ސ
(ހ) ނިޔާވެފައިވާ ފަރާތަށް ނިޔާވި ފަހުން ދީފައިވާ ފައިސާ ދިނުމުގައި އިހުމާލު ވެފައިވާ މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް ،މި ފައި ާ
ހޯދާ ދައުލަތުގެ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ގ
ނ ެ
(ށ) ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ  12.10ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާގޮތަށް ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފު ް
އިހުމާލުން ދައުލަތަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކަށް އެ މުވައްޒަފުން ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭނެއެވެ .މިފަދަ މައްސަލައެއްގައި އެ މުވައްޒަފަ ުކ
އިއުތިރާޒު ކުރާނަމަ ،ކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި އެ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތަކަށް ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
(ނ) މުސްތަޤުބަލުގައި މި ފަދަ ކަމެއް މެދުވެރި ނުވާނެ ގޮތަށް ކަންތައްތައް އިންތިޒާމްކޮށް ކަމާގުޅޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތަކާއި
ރިކޯޑުތައް އަދާހަމަކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 1.6ފަ އި ސާ ގެ އެ ހީ ދި ނުމު ގަ އި ފާ ހަ ގަކ ުރެވުނ ު އު ނި އި ތުރ ު
އ
ގ ި
ކޮވިޑް 19-އާއި ގުޅިގެން އާސަންދަ ކުންފުނި އަދި އެންސްޕާއާއި އެކު  22މާރިޗު  2020ވަނަ ދުވަހުގެ ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމު ަ
ނ
 22މާރިޗު  2020އިން ފެށިގެން އެއް ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް ( 27މާރިޗު  2020ގެ ނިޔަލަށް) އެއްބަސްވެފައިވާ ރޭޓު ް
ރ
އާސަންދައިގެ ދަށުން ބޭސްފަރުވާއަށް އިންޑިއާގައި އެ ވަގުތު ތިބި ދިވެހިންނާއި ފްލައިޓް ކެންސަލޭޝަންގެ ސަބަބުން އަނބު ާ
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ނާދެވިފައިވާ ފަރާތްތައް އާސަންދަ ކުންފުނި މެދެވެރިކޮށް ފައިސާ ފޮނުވުމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން،
އ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ގެ އެސް.އޯ.ޕީ ނަންބަރު  22( SOP-MFA/2020/07އޭޕްރިލް " )2020ކޮވިޑް 19-އާ ި
ތ
ގުޅިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ފައިސާ ދިނުމުގެ އުސޫލު"ގެ  -5ފައިސާ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮ ް
ވ
– މި ނަންބަރުގެ ފައިސާ ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތަކީ  21މާރިޗު  2020ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެ އަންނަން ޓިކެޓު ނަގާފައި ާ
ފ
މީހުންނަށް އެ ދުވަހުން ފެށިގެން  3ހަފްތާގެ ( 10އޭޕްރިލް 2020ގެ ނިޔަލަށް 21 ،ދުވަސް) މުއްދަތެވެ .އަދި މިނިސްޓްރީ އޮ ް
ނ
އ ް
ފޮރިން އެފެއާޒް ގެ އެސް.އޯ.ޕީ ނަންބަރު  26( SOP-MFA/2020/07އޭޕްރިލް " )2020ކޮވިޑް 19-އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެ ި
ގ
ބޭރުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ފައިސާ ދިނުމުގެ އުސޫލު"ގެ  -6ފައިސާ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް – މި ނަންބަރު ެ
 6.5ގައި ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ރަމަޟާން މަހުގެ  1އިން ފެށިގެން  15ދުވަހުގެ ( 24އޭޕްރިލް 2020
އިން  08މެއި  )2020މުއްދަތަކަށެވެ.
އާސަންދަ ކުންފުނިން  1މެއި  2020އަށް އަދާ ހަމަކޮށްފައިވާ "ކޮވިޑް 19-އާއި ގުޅިގެން އާސަންދަ އިން ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް
އިންޑިއާ އަދި ސްރީލަންކާއަށް ގޮސް ތިބި ދިވެހިންނަށް ،ހުރުމަށާއި ކެއުމަށް ދޭ އެލަވަންސް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅުނު އޮޕަރޭޓި ންގ
ށ
މ ް
ޕްރޮސީޖަރ" ގައި ،އާސަންދަ ކުންފުނި އަދި އެންސްޕާގެ އެހީގައި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނު ަ
ޓ
ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  21މާރޗް  2020ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ނުވަތަ އޭގެ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ރާއްޖެ އައުމަށް ޓިކެ ު
ނަގާފައިވާނަމަ ،އެ ތާރީޚަކުން ފެށިގެން ލޮ ކްޑައުން ފިލަންދެން ނުވަތަ އެ ފަރާތަށް ރާއްޖެ އާދެވުމާއި ހަމައަށެވެ.

އޮ ޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،ޣާ ޒީ ބިލް ޑިންގ ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
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ށ
އޮޑިޓުގައި އާސަންދަ އަދި އެންސްޕާއިން ޔަޤީން ކޮށްދީފައިވާ މުއްދަތަށް ބަލައިގެން ފައިސާގެ އެހީ ހިސާބުކުރިއިރު ބައެއް ފަރާތްތަކަ ް
ދޭންޖެހޭ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް އަދި މަދުން ފައިސާ ދީފައިވެއެވެ .މިގޮތުން 30 ،ޖޫން  2020ގެ ނިޔަލަށް ( 18,834ސާޅީސް
ދެ ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ އަށެއް) ރުފިޔާ އިތުރަށް އަދި ( 7,520ހަތް ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ވިހި) ރުފިޔާ މަދުން ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން
ފާހަގަކުރަމެވެ .މި ފައިސާގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
އި ތުރަށ ް ދެ ވިފައ ިވ ާ އަދަދ ު

މަ ދުނ ް ދީ ފައިވ ާ އަދުދ ު

( ރުފިޔ ާ)

( ރުފިޔ ާ)

ފަ އި ސާ އެ ހީ ދީ ފައިވ ާ ފަ ރާ ތް

ދީ ފައ ިވ ާ އަދަދ ު

ދޭ ންޖެހ ޭ އަ ދަދ ު

ފަރާތް 1

37,563

30,655

6,908

ފަރާތް 2

35,929

28,990

694

ފަރާތް 3

39,167

29,915

925

ފަރާތް 4

8,142

6,476

1,665

ފަރާތް 5

9,073

8,203

870

ފަރާތް 6

9,499

6,908

2,591

ފަރާތް 7

37,563

32,382

5,181

ފަރާތް 8

28,496

30,347

1,850

ފަރާތް 9

8,512

8,882

370

ފަރާތް 10

10,241

10,362

120

ފަރާތް 11

3,053

4,163

1,110

ފަރާތް 12

3,053

4,163

1,110

ފަރާތް 13

4,071

5,551

1,480

ފަރާތް 14

4,071

5,551

1,480

ޖުމުލ ަ

18,834

7,520

އި ޞް ލާ ޙްކުރަނ ް ލަ ފާ ދޭ ގޮ ތް

(ހ) ފައިސާގެ އެހީ ދިފާއިވާ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ދީފައިވަނީ ހެދިފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ،ދޭން ޖެހޭ ރޭޓުން އަދި ދޭންޖެ ޭހ
ސ
މުއްދަތަށް ކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު ،އަދި އެ ފަރާތަކަށް މިހާރުވެސް ފައިސާގެ އެހީ ދެމުންދާނަމަ ،އިތުރަށް ދީފައިވާ ފައި ާ
ވ
އުނިކުރުމަށްފަހު އަދި މަދުން ދެވިފައިވާ ފައިސާ އެ ފަރާތަކަށް ދިނުމަށް ދަންނަވަމަވެ .އަދި ފައިސާގެ އެހީ ދިނުން ހުއްޓާލާފައި ާ
ފަރާތެއްނަމަ ،އެ ފަރާތަކަށް ފައިސާ ދިނުމުގައި އިހުމާލުވާ މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް ،މި ފައިސާ ހޯދާ ،ދައުލަތުގެ ޕަބްލިކް ބޭންކް
އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
(ށ) ފައިސާގެ އެހީ ދިފާއިވާ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ދީފައިވަނީ ހެދިފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ،ދޭން ޖެހޭ ރޭޓުން އަދި ދޭންޖެ ޭހ
ށ
މުއްދަތަށް ކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު ،މަދުން ފައިސާ ދެވިފައިވާނަމަ ،އެއާމެދު އަމަލު ކުރާނެގޮތެއް ކަނޑައަޅާ ،އެގޮތަކަ ް
އަމަލުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

އޮ ޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،ޣާ ޒީ ބިލް ޑިންގ ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
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ތގެ އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ
ތށް ދައުލަ ު
ގއި ބަޔާންކޮށްފައި ވާގޮ ަ
އދުގެ  12.10ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ަ
ލތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާ ި
(ނ) ދައު ަ
އސަލައެއްގައި އެ މުވައްޒަފަކު
ލންތަކަށް އެ މުވައްޒަފުން ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހނެއެވެ .މިފަދަ މަ ް
ތށް ލިބ ގެއް ު
އިހުމާލުން ދައުލަ ަ
ށހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
އިއުތިރާޒު ކުރާނަމަ ،ކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި އެ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅަންޖެހ ފަރާތަކަށް ހު ަ

 .2ކޮވިޑް 19-އާއި ގުޅިގެން އާމްދަނީ އަށް ނުރަނގަޅު އަސަރު ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް
ދިނުން
ދިވެހިރާއްޖގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ނުވަތަ އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ،ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން
އާމްދަނީއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރެއް ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ،އެ ފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޒަރޫރީ ބނުންތައް ފުއްދުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ
ފއިވާ "ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން
ށ ަ
ގޮތުން ސަރުކާރުން ޚާއްސަ އިނާޔަތެއް ދިނުމުގެ މަޤުސަދުގައި 13 ،މެއި  2020ގައި ގެޒެޓުކޮ ް
އާމްދަނީއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރު ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިންކަމް ސަޕޯޓު އެލަވަންސް ދިނުމާގުޅ އުސޫލު" ގެ ދަށުން އިންކަމް
ސަޕޯޓް އެލަވަންސް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ .މި އުސޫލުގެ ދަށުން ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅައި ،ކަމާގުޅ
ކ
ކ ޑިވެލޮޕްމަންޓުންނެވެ .އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމި ް
ނންމަނީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމި ް
އެނޫންވެސް ކަންކަން ި
ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށް އެލަވަންސް ދޫކޮށްފައިވަނީ އެންސްޕާއިންނެވެ .މި ފައިސާ ޚަރަދުކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވަނީ
ނނެވެ 30 .ޖޫން  2020ގެ ނިޔަލަށް ،އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް
ކޮވިޑް 19-ރެސްޕޮންސް ޓްރަސްޓް ފަންޑު ) (T-CRFއި ް
ހ މިލިއަން ސާޅީސް ނުވަ ހާސް
ދ ަ
ތކަށް ޖުމުލަ ި ( 10,049,378
ރތްތަކުގެ ތެރެއިން  2,506ފަރާ ަ
ށހަޅާފައިވާ ފަ ާ
ހޯދުމަށް އެދި ހު ަ
ތިން ސަތކަ ހަތްދިހަ އަށެއް) ރުފިޔާ އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްފައިވެއެވެ .ތަފްސީލް ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި
އެވަނީއެވެ.
ފައިސާ ދީ ފައިވާ

ކެޓެގަރީ

ފަރާތުގެ އަދަދު

އެލަވަންސްގެ
ގޮތުގައި ދީފައިވާ
އަދަދު (ރުފިޔާ)

ށ
އވާ ފަރާތްތަކަ ް
ފ ި
ސރުކޮށް ަ
ގޅު އަ ަ
ނއަށް ނުރަނ ަ
މދަ ީ
ރއިން އާ ް
ކގެ ތެ ެ
އދާ ކުރާ ފަރާތްތަ ު
ވަޒީފާ ަ

2,042

7,787,447

ށ
އވާ ފަރާތްތަކަ ް
ސރުކޮށްފަ ި
އ ަ
ގޅު ަ
ނއަށް ނުރަނ ަ
މދަ ީ
ކގެ ތެރެއިން އާ ް
ސއްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަ ު
މއްލަ މަ ަ
އަ ި

464

2,261,931

ޖުމުލަ

2,506

10,049,378

"ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން އާމްދަނީއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރު ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިންކަމް ސަޕޯޓު އެލަވަންސް ދިނުމާގުޅ އުސޫލު"
ނ ދިވެހިރާއްޖގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންކަމް ސަޕޯޓު އެލަވަންސް ދިނުމަށް
ގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ދަށު ް
ވ
އވާ ހާލަތްތައް މެދުވެރިވެފައި ާ
ހަމަޖެހިފައިވަނީ  1މާރިޗު  2020ގެ ފަހުން ،ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން އެ ބައެއްގެ ވަޒީފާއަށް ތިރީގަ ި
ފަރާތްތަކަށެވެ.


މސާރަ ނުލިބ ގޮތަށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވުން؛
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ،ނުވަތަ ު



ނޕ ލީވް) އަށް ފޮނުވައިފައިވުން؛
މުސާރަ ނުލިބ ގޮތަށް ޗުއްޓީ ( ޯ



މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބ އަދަދުން ބައެއް އުނިކޮށްފައިވުން.
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
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ވ
މީގެ އިތުރުން 5 ،ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި "ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއް" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ،ލިޔުމުން ވެފައި ާ
މ
އެއްބަސްވުމެއް އޮވެގެން ނުވަތަ އެފަދަ އެއްބަސްވުމެއް ނެތް ނަމަވެސް 1 ،މާރިޗު  2020ގައި ،އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ދާއި ީ
ނުވަތަ ވަގުތީ ވަޒީފާއެއްގައި ހުރި ކޮންމެ ފަރާތަކަށެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ޕްރޮބޭޝަނުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ވެސް ހިމެނޭނެކަމަށް ބަޔާން
ކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި ވަގުތީ ވަޒީފާ ވާންވާނީ އެ ފަރާތަކަށް މުސާރަ ލިބޭ ހަމައެކަނި ވަޒީފާކަމަށްވެސް ބަ ޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
"ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން އާމްދަނީއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރު ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިންކަމް ސަޕޯޓު އެލަވަންސް ދިނުމާގުޅޭ އުސޫލު"
ސ
ގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންކަމް ސަޕޯޓު އެލަވަން ް
ނ
ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 1 ،މާރިޗު  2020ގެ ފަހުން ،ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން އާމްދަނީ ލިބުން މެދުކެނޑިފައިވާ ނުވަތަ ލިބެމު ް
އައި އާމްދަނީއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރެއްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ .މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި "އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް"
ގ
ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ މިނިވަން ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއި ،ވިޔަފާރި އުސޫލުން މަސައްކަތްކުރާ ފަންނާނުންނާ ،އާމްދަނީއެއް ހޯދުމު ެ
ގޮތުން އަގުލިބޭ ގޮތަށް މަސައްކަތްކުރާ އެނޫންވެސް ފަރާތްތަކެވެ.
ލ
ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން  20މެއި  2020އިން ފެށިގެން  30ޖޫން  2020ގެ ނިޔަލަށް ވަޒީފާގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކާއި އަމިއް ަ
ޑ
މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އިންކަމް ސަޕޯޓު އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަތީގައިވާ ތާވަލްގައި ހިމަނާފައިވާ ޚަރަދުތަކަކީ ،މައިގަނ ު
ށ
ގޮތެއްގައި ،ސަރުކާރުން އެކުލަވާލާފައިވާ "ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން އާމްދަނީ އަށް ނުރަނގަޅު އަސަރު ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަ ް
ށ
އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް ދިނުމުގެ އުޞޫލު" އަދި "ވެރިފިކޭޝަން ގައިޑްލައިން ފޯ އިންކަން ސަޕޯޓް ޕްރޮގްރާމް" އާ އެއްގޮތަ ް
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