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ެނ 19ްް-ޮކވިޑ ް ޅިގ ު ުނ ް އާްގ ިޓެޑ ލިމ ެނީް މ ޕ ޮކ ނ ދަް އާަސ ދިް ައ ެނ ސީް އޭޖ  ް ނ ޕ ރޮޓެކ ަޝ  ް ަޝލ ޯސ  ް ނަލ ްނަޭޝ
ިޓ ް ޮއޑ  ް ަނ ސ މ ޕ ލަޔ ޮކ ުަދތަކުގެް ަރ ރިްޚ ު ްކ

0 1ްްީ ަރ ަނަވ 2ްޖ 0 ެނ ްްން 20ް ށިގ ެ 3ްފ ޫނ 0ްް 2ްޖ 0 ށ 20ްް ަ  އ

 ތަޢާރަފު ހ. 

އާ ގުޅިގެން ކޮންމެ ކުއާޓާއެއްގައި ކުރާ ޚަރަދުތަކާއި ހިލޭ އެހީއާއި ދަރަީނެގ  19-ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ކޮވިޑް ،އޮޑިޓަކީ  މި
ނޭޝަނަލް ސޯޝަްލ ، އެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ،ފާސްކޮށްފައިވާތީގައި  2020މެއި  20އޮޑިޓެއް ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 

ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަަމ  2020އާ ގުޅިގެން  19-ކޮވިޑްޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ )އެންސްޕާ( އަދި އާސަންދަ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުން 

 19-ކޮވިޑް ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއިކުއާޓާގައި ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ،  2
 ލުތަކާއި އުޞޫ ކަމާގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ގަވާއިދުތަކާއި އެ ،އިނެރެފައިވާ ސަރކިއުލާތަކާ ންއާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސު

 ،ފައިދާ ހުރިގޮތަށް ޢަމަލު ކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމަށްޚަރަދު ކުރުމުގައި ޙާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް ދައުލަތަށް އެންމެ  ،ލުމަށާއިއެއްގޮތަށްތޯ ބެ

ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫުނ  ށްފައިވާޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ކޮ )އޮޑިޓް 2007/4 ނަންބަރު ޤާނޫނު
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި ރިޕޯޓް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަްށ  213އަސާސީގެ 

ކަމާ ގުޅޭ ންކަމާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި އިޞްލާޙު ކުރަން ޖެހޭކަމަށް އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަހުށަހެޅުމާއެކު، 
 www.audit.gov.mvދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންނަށް ފެންނާނެހެން މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް 

 ގައި މި ރިޕޯޓު ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ. 

 ގޮތުގެ ވުނުޚަރަދުކުރެ ފައިސާ އެބަޖެޓާއި  ކަނޑައެޅުނު ކުރުމަށް ޚަރަދު ގުޅިގެން އާ 19-"ކޮވިޑްއެންސްޕާގެ މި ރިޕޯޓާއެކު 
 ފައިވާނެއެވެ.ނާބަޔާން" ހިމަ

އެންސްޕާ، އާސަންދަ އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަްނާޓ ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް  ގައިއޮޑިޓު މި

ފުރުޞަތުގައި ޝުކުުރ  މި މަށްދެއްވި އެއްބާރުލުމުއައްސަސާތަކުން އޮޑިޓްކުރުމުގައި އެ ކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް، ޙިއްޞާ
 ދަންނަވަމެވެ.
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ޕް  ށ. އޮޑިޓް ސްކޯ

 އަދި އާސަންދަ  ންންސީއެ އެޖެ، އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓުންއެންސްޕާ ،އާ ގުޅިގެން 19-ބަލާފައިވާނީ، ކޮވިޑް އޮޑިޓުގައި މި

އި ކޮށްފައިާވ ގެ ނިޔަލަށް( ގަ 2020ޖޫން  30ން  2020 ޖަނަވަރީ 1ރ )އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދެ ކުއާޓަވަނަ  2020 ކުންފުނިން 
 ޚަރަދުތަކަށެވެ.

 ގެންގޮސްފައިވާގޮތް  ކުރިޔަށް އޮޑިޓް ހަމަތަކާއި ގެންގުޅެފައިވާ  ކުރުމުގައި  ނ. އޮޑިޓް

އިްނ  (INTOSAI) އޮޑިޓް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް ގަނައިޒޭޝަން އޮފް ސުޕްރީމްކޮށްފައިވާނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އޯ މި އޮޑިޓް
 އަސާސަކަށް ބަލައިގެންނެވެ. ( ISSAI 4000ކޮށްފައިވާ "ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ސްޓޭންޑަރޑް" )ޢުޝާއި ނެރެ

ލޮޕްމަންޓުގެ އިތުރުްނ އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެކުންފުނި އެންސްޕާ، އާސަންދަ  ،މި އޮޑިޓް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި
 ކަމާ ނުގެވި، އެ ތަންތަކުރެ ސާއޮޑިޓަށް ފޯރުކޮށްދިން ލިޔެކިއުންތައް ބަލައި ދިރާދައުލަތުގެ އެހެނިހެން ބައެއް މުއައްސަސާތަކުން 

 ހިމަނާފައިވާ ރިޕޯޓުގައި މި ، އިކަންކަމާ ފާހަގަކުރެވުނު އިގަ. އަދި މި އޮޑިޓުނެއެވެވާ ފުކޮށްފައިތު ސާތްތަކުން މަޢުލޫމާހުރި ފަރާ ގުޅުން
ނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަްނުޓެގ އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮކުންފުނި އެންސްޕާ، އާސަންދަ  ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ޞައްޙަކަން އަދަދުތަކުގެ
 ގެންނަންޖެހޭ  ޕޯޓަށްރި އޮޑިޓް ،ބިނާކޮށް ކޮމެންޓަށް ލިޔެކިއުންތަކާއި ހުށަހަޅާފައިވާ ންފަރާތު އެ ،ކުރެވިޙިއްޞާ މެނޭޖްމަންޓާ

 ގެނެވިފައިވާނެއެވެ. ބަދަލުތައް
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 އާ ގުޅޭ މާލީ ހިސާބުތައް  19-ރ. ކޮވިޑް

ޅިގެން  އާ 19-ކޮވިޑް  ބަޔާން ގޮތުގެ ވުނު ކުރެޚަރަދު ފައިސާ އެ ބަޖެޓާއި ކަނޑައެޅުނު ކުރުމަށް ޚަރަދު ގު

 އޭޖެންސީނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން 

 ނިޔަލަށް ގެ 2020 ޖޫން 30 ފެށިގެން ން 2020 ޖަނަވަރީ 01

ދަދު  ޢަ
 )ރުފިޔާއިން(

 ތަފްޞީލް 

   

ރަދު   އިސާ ޚަ ރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ފަ  ކު

 ބަޖެޓު ޅިގެން ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނުއާ ގު 19-ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކޮވިޑް 8,315,122

 ބަޖެޓް ން ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނުޓްރަސްޓް ފަންޑުރެސްޕޮންސް  19-ކޮވިޑް 75,000,000

އިސާގެ ޖުމްލަ  83,315,122  ލިބުނު ފަ

   

ރެވުނު   ރަދު  ކު  1 ޚަ

4,788,963 
ރުވާއަށް އިގެ ދަށުން ބޭސްފައެންސްޕާ އަދި އާސަންދަ ،ތިބި އަމިއްލަ ގޮތުންނާއިގެ ބޯޑަރު ބަންދުކުރުމުން ރާއްޖެ ނާދެވި ގައުމުތަކު

 ދިނުމަށްފައިސާގެ އެހީ  އަށްއެހީތެރިންނާއި، އާއިލާގޮސް ތިބި ދިވެހިންނާއި، އެ ފަރާތްތަކުގެ 

 މަށްން އާމްދަނީއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް "އިންކަމް ސަޕޯޓު އެލަވަންސް" ދިނުއާ ގުޅިގެ 19-ކޮވިޑް 10,049,378

ރެވުނު  14,838,341 ރަދުގެ  ކު  ޖުމުލަ ޚަ

ރަދު  68,476,781 ރުމަށް  ޚަ އިސާ ކަނޑައި ބާކީ ކު ރެވުނު ފަ ރަދު ކު އިސާއިން ޚަ  ކަނޑައެޅުނު ފަ

ޓް:  ން ގެންގުޅޭ ސެޕް ސުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓު ،މި ޚަރަދުތައް ދެއްކިފައިވާނީނޯ
  ގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.ގައި ނަގާފައިވާ ހިސާބުތަކު 2020 ޖުލައި 29 ،ނުގެނެސް ބަދަލެއް ގޮތަށް ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓު ޚަރަދުތައްސޮފްޓްވެއަރގައި 
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 އިން ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ދާއިރާތައް  ބ. އެންސްޕާ 

 އެއީ؛ ަބޔަކަށެވެ 2އާ ގުޅިގެން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް އެކުލަވާލެވިގެންވަނީ މައިގަނޑު  19-ކޮވިޑް އެންސްޕާ އިން

 ދިވެހިންގެ ތިބި ގޮސް ބ ރަށް ރާއްޖ ން ކުރުމަށް ބ ސްފަރުވާ ދަށުން އާސަންދައިގެ އަދި އެންސްޕާ ،އަމިއްލަ ގޮތުންނާއި .1
  ދިނުމަށް. ހީއެ ފައިސާގެ ފަރާތްތަކަށް ނާދެވިފައިވާ ރާއްޖެ އަނބުރާ ަބންދުކުރުމުން ބޯޑަރު ޤައުމުތަކުގެ ،ތެރެއިން

ން އާ ގުޅިގެ  19-ކޮވިޑް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ނުވަތަ އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން، ދިވެހިރާއްޖ ގައި .2
ނުންތައް ފުއްދުމަްށ އާމްދަނީއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރެއް ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް، އެ ފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޒަރޫރީ ބ 

ޒެޓުކޮށްފައިވާ ގައި ގެ 2020މެއި  13 ،އިނާޔަތެއް ދިނުމުގެ މަޤުސަދުގައިއެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ޚާއްސަ 
ޅ  ން އާމްދަނީއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރު ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިންކަމް ސަޕޯޓު އެލަވަންސް ދިނުމާގުއާ ގުޅިގެ 19-"ކޮވިޑް
 ސަޕޯޓް  އިންކަމްއިން ކަނޑައާޅާ ފަރާތްތަކަށް، އެންސްޕާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ގެ ދަށުން، އުސޫލު"

 ދިނުމަށް. އެލަވަންސް

 ގޮތް  ދ  ތަކާއި އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ކުރެވުނު ކަންތައް . އޮޑިޓްގައި ފާހަގަ ޅ

އަމިއްލަ ގޮތުންނާއި، އެންސްޕާ އަދި އާސަންދައިގެ ދަށުން ބ ސްފަރުވާ ކުރުމަށް ރާއްޖ ން ބ ރަށް ގޮސް ތިބި  .1
ދިވެހިންގެ ތެރެއިން، ޤައުމުތަކުގެ ބޯޑަރު ބަންދުކުރުމުން އަނބުރާ ރާއްޖެ ނާދެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ 

 ދިނުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން 

 ދިވެހިންގެ ތެރެއިްނ، ގޮތުންނާއި، އެންސްޕާ އަދި އާސަންދައިގެ ދަށުން ބ ސްަފރުވާ ކުރުމަށް ރާއްޖ ން ބ ރަށް ގޮސް ތިބިއަމިއްލަ 
 ،ތެރެއިން މީހުންގެ ވާޖެހިފައި ހާލުގައި ނާދެވި ރާއްޖެ ގުޅިގެން ބަންދުކުރުމާއި ބޯޑަރު ގައުމުތަކުގެގެ ސަބަބުން  19-ކޮވިޑް

އަދި އެންސްޕާ  ،ސާއަކަށްއްސަމުއަ  ކުރާނެ މަސައްކަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެހީ ފައިސާގެ ،މީހުންނަށްއެހީތެރިކަމަށް އެދުނު  ފައިސާގެ
 . ހަމަޖެއްސުނެވެ އާސަންދަ ކުންފުނި

ންގެ ތެރެއިްނ،  ދިވެހިއަމިއްލަ ގޮތުންނާއި، އެންސްޕާ އަދި އާސަންދައިގެ ދަށުން ބ ސްަފރުވާ ކުރުމަށް ރާއްޖ ން ބ ރަށް ގޮސް ތިބި
އެންސްޕާ އަދި އާސަންދަ  ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމަށް ،ޤައުމުތަކުގެ ބޯޑަރު ބަންދުކުރުމުްނ އަނބުރާ ރާއްޖެ ނާދެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް

 ގެ ނިޔަލަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 2020ޖޫން  30އިން 
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 ފައިސާގެ އެހީ ދެވުނު ފަރާތްތައް 

ފައިސާގެ އެހީ 
ދެވުނު މީހުންގެ 

 އަދަދު 

ފައިސާގެ އެހީ 
ދެވުނު އަދަދު 

 )ރުފިޔާ(
 2,307,883 191 ބަލިމީހުން 

 2,077,830 227 ބަލި މީހުންގެ އެހީތެރިންނާއި އާއިލާ 
 އަދި ސްރީލަންކާގައި ރާއްޖެ ނާދެވިތިބި އާސަންދަ އިންޑިއާއާ ގުޅިގެން  19-ކޮވިޑް

 ވާންސް ފައިސާ ގެނައުމަށް އައިލ ންޑް އ ވިއ ޝަނަށް ދެއްކި އެޑްޕ ޝަންޓުން އަނބުރާ ރާއްޖެ 
 300,000 

 4,685,713 418 ޖުމުލަ 

ން، ރާއްޖެ ނާދެވި އިންޑިއާ އަދި ސްރީލަންކާގައި އާ ގުޅިގެ 19-ކޮވިޑް، ގެ ނިޔަލަށް 2020ޖޫން  30ން  2020ޖަނަވަރީ  1: ނޯޓް
 3,815,121ށްފައިވާ ދޫކޮ ކުންފުންޏަށްެއންސްޕާ އިން އާސަންދަ ބ ސްފަރުވާއަށް ގޮސްތިބި ދިވެހިްނނަށް، ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމަށް 

ތިން ހާސް  )އެއް ލައްކަ 103,251ތެރެއިން )ތިން މިލިއަން ައށް ލައްކަ ަފނަރަ ހާސް އެއް ސަތ ކަ އެކާވީސް( ރުފިޔާގެ 
 ގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދުކުރެވިފައިނުވެއެވެ. 2020ޖޫން  30އިސައްތަ ފަންސާސް އެކެއް( ރުފިޔާ ދު

ވަކިވަކި ފަރާތްތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ދ ން  ،ނުވާތީހޯދާފައި  ށް ނަގާފައިވާ ޓިކެޓުގެ ކޮޕީ ރާއްޖެ އެނބުރި އައުމަ  1.1
 ކަށަވަރު ނުކުރެވުން  ފަށަން ޖެހ  ތާރީޚު 

ރިން ން ރާއްޖެއިން ބ ރުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ދިވެހިންނަށް ފައިސާގެ އެހީ ދިުނމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮއާ ގުޅިގެ 19-ކޮވިޑް
 ޗުމާރި 21ކޮށްދެވ ނީ ގެ އެހީ ފޯރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، ފައިސާއަދި އާސަންދަ ކުންފުނި އެފެއާޒް
 2020 ޗުމާރި 21ދ ނީ  ނުވަތަ އ ގެ ފަހުގެ ތާރީެޚއްގައި ރާއްޖެ އައުމަށް ޓިކެޓު ަނގާފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މި އެހީ 2020

ފަރާތަކުން ގޮސްފައިވާ  އެ ،އިން ފެށިގެން ނުވަތަ އ ގެ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ރާއްޖެ އައުމަށް ޓިކެޓު ނަގާފައިވާ ދުވަހުން ފެށިގެން
އި ރާއްޖެ އައުމަށް ގެ ކުރީ ތާރީޚެއްގަ 2020މާރިޗް  21މީގެ މާނައަކީ،  ސްޓ ޓަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ރ ޓުންނެވެ.ތަކުގެ ޤައުމު

  ގައެވެ. 2020މާރިޗު  21ޓިކެޓު ނެގިނަމަވެސް، ފައިސާގެ އެހީ ދ ންފަށާނީ 

ނުވުމުން، އެ ފަރާތްތަަކށް  އެންސްޕާ އިން ހޯާދފައި ކޮޕީގާފައިވާ ޓިކެޓުގެ ރާއްޖެ އައުމަށް ނަނަމަވެސް، ބައެއް ފަރާްތތައް އެނބުރި 
 ގެ ނިޔަލަށް  2020 ޖޫން 30ޚު އެނގ ކަށް ނެތެވެ. މިގޮުތން ޓިކެޓުގެ ކޮޕީ ހޯދުމަކާނުލައި ޖެހ  ތާރީފައިސާގެ އެހީ ދ ން ފަށަން

 އެންސްޕާ އިން އަށްޑިހަ ހަތަރެއް( ރުފިޔާ،ފަންސާސް ހަތް ހާސް ދުއިސައްތަ )އެއް ލައްކަ  157,284 ،ފަރާތަކަށް ޖުމުލަ 26
ބި ފަރާތްތަކެއްކަން އަިދ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، ފައިސާގެ އެހީ ދީފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ ރާއްޖ ން ބ ރުގައި ތި ޚަރަދު ކޮށްފައިވެއެވެ.

   ށަވަރުކުރެވެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.ކަން ކަހީ ދީފައިވަނީ ކިހާ މުއްދަތަކަށް ފައިސާގެ އެ

 ގޮތް  އިޞްލާޙްކުރަން ލަފާދ  

ހުށަހަާޅފައިނުވާ ފަރާތްތަކުން ޓިކެޓުގެ  އެއްއެހީ ދީފައިވާ ފަރާތްތަުކގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ އައުމަށް ނަާގފައިވާ ޓިކެޓުގެ ކޮޕީ ގެފައިސާ
ެއީހ ލިބެންޖެހ  ފަރާތައް ފައިސާ ކޮޕީ ހޯދުމަށްފަހު، ެއ ފަރާތްތަަކށް އެހީގެ ގޮތުގަިއ ދ ންޖެހ  ަފއިސާގެ އަދަދު ހިސާބުކޮށް، 
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 ން އިތުރަށް ފައިސާ ދެވިފައިވާނަމަ، މިކަމުގައި އިހުމާލުވާ މުވައްޒަފުދީފައިވަނީ ރަނގަޅަށްތޯ ޔަޤީން ކުރުމަށް ދަންނަވަމަވެ. އަދި 
   މެދުވެރިކޮށް، މި ފައިސާ ހޯދާ، ދައުލަތުގެ ޕަބްލިކް ބ ންކް އެކަުއންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 ގެ ކުރީ ދުވަސްތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ދީފައިވުން އުމަށް ޓިކެޓް ނަގާފައިވާ ތާރީޚު ރާއްޖެ އެނބުރި އަ  1.2

ގެން އާސަންދަ އިން ބ ސްފަރުވާ ކުރުމަށް ގުޅި އާ 19-"ކޮވިޑްދާހަމަކޮށްފައިވާ އަ އަށް 2020މެއި  1ން ކުންފުނިއާސަންދަ 
އެޅުނު އޮޕަރ ޓިންގ ދިވެހިްނނަށް ހުރުމަށާިއ ކެއުމަށް ދ  އެލަވަންސް ިދނުަމށް ކަނޑައިންޑިއާ އަދި ސްރީލަންކާއަށް ޮގސް ތިބި 

ން ލޮކްޑައުން ފިލަންދެްނ ފައިސާގެ އެހީ ދެވ ނީ ރާއްޖެއަށް އައުމަށް ޓިކެޓް ނަގާފައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެ، ޕްރޮސީޖަރ" ގައިވާގޮތުން
ކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ފައިސާގެ އެހީ ދީފައިވާ ފަރާތްތަ ކުންފުނިންންދަ އާސަ، ނުވަތަ އެމީހުން ރާއްޖެ އާދެވެންދެނެވެ. ނަމަވެސް

 ފާހަގަކުރަމެވެ. މިގޮތުްނ ގެ ކުރިއަށް ފައިސާގެ އެހީ ދީފައިވާކަންފަރާތްތަކަށް، ރާއްޖެ އެނބުރި ައއުމަށް ޓިކެޓް ނަގާފައިވާ ތާރީޚު
ސޯޅަ ލައްކަ  )އެއް 116,807 ލަފަރާތަކަށް ޖުމު 3 ނިޔަލަށްގެ  2020ޖޫން  30ްނ، މުއޮޑިޓުގައި ސާމްޕަލް އުސޫލުން ބެލިބެލު

ރަދެއް ކުރެވިފައިވާކަން ޚަދައުލަުތން ކުރަން ުނޖެހ   ،ދީފައިވެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުންރުފިޔާ އިތުރަށް ހަތެއް( ސަތ ކަ ހާސް އަށް 
 ތަފްޞީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ފާހަގަކުރަމެވެ. މި ފައިސާގެ 

ފައިސާ 
 ރާތް ދީފައިވާ ފަ 

ޓިކެޓްގައި ރިޓާން ޑ ޓްގެ 
 ގޮތުގައިވާ ތާރީޚް 

ފައިސާގެ އެހީ ދ ން 
 ފަށާފައިވާ ތާރީޚް 

އުސޫލުގައިވާ ގޮތަށް  
 ދ ންޖެހ  އަދަދު 
 )ރުފިޔާ(

 ދިން އަދަދު 
 )ރުފިޔާ(

އިތުރަށް ދީފައިވާ 
 )ރުފިޔާ( އަދަދު 

 40,555 52,120 11,565 22.03.2020 22.05.2020 1ފަރާތް 

 38,126 46,800 8,674 22.03.2020 22.05.2020 2ފަރާތް 

 38,126 46,800 8,674 22.03.2020 22.05.2020 3ފަރާތް 

 116,807 145,720 28,913   ޖުމުލަ 

 ގޮތް  އިޞްލާޙްކުރަން ލަފާދ  

ކެޓު ނަގާފައިވާ ތާރީޚުންތޯ އެހީ ދިފާއިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ދެވިފައިވަނީ ރާއްޖެ އެނބުރި އައުމަށް ޓި ގެ)ހ( ފައިސާ
ނުވާނަމަ، އިތުރަށް ދީފައިާވ އަދި އެ ފަރާތަކަށް މިހާރުވެސް ފައިސާގެ އެހީ ފޮ، ޗެކުކޮށް އެ ތާރީޚުގެ ކުރިއަށް ފައިސާ ދެވިފައިވާނަމަ

ވާ ފަރާތެއްނަމަ، ެއ އުނިކުރުމަށްފަހު ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމަށް ދަންނަވަމަވެ. އަދި ފައިސާގެ އެހީ ދިނުން ހުއްޓާލާފައިއަދަދު 
ކް ބ ންކް އެކައުންޓަށް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ދިނުމުގައި އިހުމާލުވާ މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް، މި ފައިސާ ހޯދާ، ދައުލަތުގެ ޕަބްލި

 މެވެ.ޖަމާކުރުމަށް ދަންނަވަ

 އޮފީސްތަކުެގ ދައުލަތުގެ ،ގައި ބަޔާންކޮްށފައި ވާގޮަތށް ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 12.10)ށ( ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 
. މިފަދަ މައްސަލައެއްގައި އެ މުވައްޒަފުންގެ އިހުމާލުން ދަުއލަަތށް ލިބ  ގެއްލުންތަަކށް އެ މުވަްއޒަފުން ޒިންމާ އުފުލަްނ ޖެހ ނެެއވެ
  ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ަކށްމުވައްޒަފަކު އިއުތިރާޒު ކުރާނަމަ، ކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި އެ ަމއްސަލައެއް ހުށަހަޅަންޖެހ  ފަރާތަ
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 ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޭޓު ނޫން ތަފާތު ރޭޓަކުން ފައިސާ ދީފައިވުން 1.3

އާ  19-( "ކޮވިޑ2020ްއޭޕްރިލް  22) SOP-MFA/2020/07މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ އެސް.އޯ.ޕީ ނަންބަރު 

 ،ރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީވަނަ ނަންބަ   6ސާ ދިނުމުގެ އުސޫލު"ގެ ގުޅިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ފައި
ކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޭޓުެގ ނަށް ލިބޭނީ އެ ސްޓޭޓަމީހުންއެހީ ލިބޭ ފަރާތުގެ އިތުރަށް އަރިހުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބޮޑެތި 

 2020މެއި  1 ކުންފުނިންއާސަންދަ އެވެ. އަދި   %50 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިންނަށް ލިބޭނީ އެ ރޭޓްގެ 18އެވެ. އަދި  75%
ސްރީލަންކާއަށް ގޮސް ތިބި އި އާ ގުޅިގެން އާސަންދަ އިން ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް އިންޑިއާ 19-"ކޮވިޑްއަދާހަމަކޮށްފައިވާ  އަށް

ން ފެށިގެްނ އި މޭ 1ގައި ޕްރޮސީޖަރ"ދިވެހިންނަށް ހުރުމަށާއި ކެއުމަށް ދޭ އެލަވަންސް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅުނު އޮޕަރޭޓިންގ 

ޭހ ވަނަ ޕޮއިންޓް ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވަނީ ކޮއިމްބަތޫރު، ބެންގަލޫރ އަދި ކޮ 20އުސޫލަށް ގެނެވުނު ބަދަލުގެ  ލޮމްބޯގެ ދުވަހަކަށް ޖެ
 ށެވެ. މައެހީ ދިނު ގެ)ތިރީސް( ޔޫއެސް ޑޮލަރަށް ކުޑަކުރުމަށްފަހު ފައިސާ 30)ފަންސާސް( ޔޫއެސް ޑޮލަރުން  50ރޭޓް 

ސޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް ދޭްނ މަތީގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ އު ،ފަރާތަކަށް 2 ،ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން 179ނަމަވެސް، އޮޑިޓުގައި ބަލާލެވުނު 

ތުން، ން ފާހަގަކުރަމެވެ. މިގޮފައިސާގެ އެހީ ދީފައިވާކަ ފަރާތަކަށް ދޭންޖެހޭ އަދަދަށްވުރެ މަދުން 2އަދި  ޖެހޭ އަދަދަށް ވުރެ އިތުރަށް
ހަތެއް(  )ތިން ހާސް ދުއި ސައްތަ 3,207އަދި  ރުފިޔާ އިތުރަށްހަތެއް( ހާސް ތިން ) 3,007 ގެ ނިޔަލަށް 2020ޖޫން  30

  ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.މަދުން  ރުފިޔާ

 ފަރާތު
ތުގައި  ހީގެ ގޮ އެ
ހޭ އަދަދު  ދޭންޖެ

ފިޔާ(  )ރު

ފައިވާ  ދީ
 އަދަދު
ފިޔާ(  )ރު

އިތުރަށް 
ފައިވާ  އަދަދު ދީ

ފިޔާ(  )ރު

ފައިވާ  މަދުން ދީ
ފިޔާ( އަދަދު  )ރު

ފައިވާ ގޮތް  ފައިސާ ދީ

 -  1,388 4,164 2,776 1ފަރާތް 
ންެގ ހިސާބު ހެދުމުގައި ބަލި މީހާގެ އަރިހުގެ ތިބޭ މީހު

އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަްށ  18ތެރެއިން 
 ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޭޓު ބޭނުންކޮށްފައިވުން

 - 1,619 6,476 4,857 2ފަރާތް 
 ހިސާބު ހެދުމުގައި ބަލި މީހައަށް ދޭންޖެހޭ ރޭޓުން 

 ހިސާބުކޮށްފައިވުން

 1,357 - 8,142 9,499 3ފަރާތް 
ަކްށ  މި ފަރާތް ހުރި ސްޓޭޓް ނޫން އެހެން ސްޓޭޓަ

 ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޭޓުން ފައިސާ ދީފައިވުން

 1,850 - 8,512 10,362 4ފަރާތް 
ަކްށ މި ފަރާތް ހުރި ސްޓޭޓް ނޫން އެހެން  ސްޓޭޓަ
 ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޭޓުން ފައިސާ ދީފައިވުން

  3,207 3,007   ޖުމުލަ

ފާ ތްދޭ އިޞްލާޙްކުރަން ލަ  ގޮ

)ހ( ފައިސާގެ އެހީ ދިފާއިވާ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ދީފައިވަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޭޓުންތޯ ޗެކުކޮށް ފައިސާގެ އެހީ ދޭންޖެހޭ 
އަދި އެ ފަރާތަކަށް މިހާރުވެސް ފައިސާގެ އެހީ ފޮނުވާނަމަ، އިތުރަށް ދީފައިާވ ، ފައިސާ ދެވިފައިވާނަމަރޭޓު ނޫން ތަފާތު ރޭޓެއްގައި 

ފައިސާ އުނިކުރުމަށްފަހު ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމަށް ދަންނަވަމަވެ. އަދި ފައިސާގެ އެހީ ދިނުން ހުއްޓާލާފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ، އެ 
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މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް، މި ފައިސާ ހޯދާ، ދައުލަތުގެ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަްށ ފަރާތަކަށް ފައިސާ ދިނުމުގައި އިހުމާލުވާ 
 ޖަމާކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުްނެގ  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާގޮތަށް ދައުލަތުގެ 12.10)ށ( ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 
ުކ ށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކަށް އެ މުވައްޒަފުން ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭނެއެވެ. މިފަދަ މައްސައިހުމާލުން ދައުލަތަ ލައެއްގައި އެ މުވައްޒަފަ

 މަށް ދަންނަވަމެވެ.އިއުތިރާޒު ކުރާނަމަ، ކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި އެ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތަކަށް ހުށަހެޅު

 މުއައްސަސާއަކުން ފައިސާގެ އެހީ ފޮނުވާފައިވުން  2އެއް މުއްދަތަކަށް ފަރާތްތަކަށް  ފައިސާގެ އެހީ ދޭންޖެހޭ ބައެއް 1.4

އާިއ  19-( "ކޮވިޑ2020ްއޭޕްރިލް  22) SOP-MFA/2020/07މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ގެ އުސޫލު ނަންބަރު 

ރު "ފައިސާ ދިނުމަްށ ވަނަ ނަންބަ 5 އުސޫލު" ގެ ގުޅިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ފައިސާ ދިނުމުގެ
ތަ އެ ތާރީޚުގެ ފަހުން ނުވަ 2020މާރިޗު  21ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް" މި ނަންބަރުގައި ފައިސާ ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތަކީ 

 ގެ ނިޔަލަށެވެ.  2020އޭޕްރިލް  10ޓިކެޓު ނަގާފައިވާނަމަ، އެ ދުވަހަކުން ފެށިގެން 

ގެން އާސަންދަ އިން ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް އާއި ގުޅި 19-"ކޮވިޑްއަދާ ހަމަކޮށްފައިވާ  އަށް 2020މެއި  1ކުންފުނިން އާސަންދަ 
ޑައެޅުނު އޮޕަރޭޓިްނގ ހުރުމަށާއި ކެއުމަށް ދޭ އެލަވަންސް ދިނުމަށް ކަނ ،އިންޑިއާ އަދި ސްރީލަންކާއަށް ގޮސް ތިބި ދިވެހިންނަށް

ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  އެންސްޕާގެ އެހީގައި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް އެހީ ފޯރުކޮށްގައި، އާސަންދަ އަދި ޕްރޮސީޖަރ"
ވާނަމަ، އެ ތާރީޚަކުން ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ނުވަތަ އޭގެ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ރާއްޖެ އައުމަށް ޓިކެޓު ނަގާފައި 2020މާރޗް  21

  އެ ފަރާތަށް ރާއްޖެ އާދެވުމާއި ހަމައަށެވެ. ފެށިގެން ލޮކްޑައުން ފިލަންދެން ނުވަތަ

ސާގެ އެހީ ދިނުމުގަިއ، ނަމަވެސް، ގައުމުތަކުގެ ބޯޑަރު ބަންދުކުރުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އެނބުރި ނާދެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ފައި
ހީ ދީފައިވާކަްނ އެފައިސާގެ  އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން އެއް ފަރާތަކަށް އެއް މުއްދަތަކަށް ކުންފުނި އާސަންދަ

)އެކާވީސް  21,033 ފަރާތަކަށް 4ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން  179ފާހަގަކުރަމެވެ. މިގޮތުން އޮޑިޓު ސާމްޕަލްގެ ތެރޭގައި ބަލާލެވުނު 

ތިރީގަިއ ގެ ތަފުސީލް މިގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު ފަރާތްތަކުހާސް ތިރީސް ތިނެއް( ރުފިޔާ އިތުރަށް ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 
 އެވަނީއެވެ.

ރާތް  ފަ
ރިން އެފެއާޒް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮ
އިސާގެ އެހީ ދީފައިވާ  އިން ފަ

 މުއްދަތު

އިސާގެ އެހީ  އާސަންދައިން ފަ
 ދީފައިވާ މުއްދަތު 

އިސާގެ އެހީ  2 ރަށް ފަ ފަހަ
 ދުވަހުގެ އަދަދު ދީފައިވާ 

އިތުރަށް ދީފައިވާ 
އިސާގެ އެހީ  ފަ

 )ރުފިޔާ(
 7,340 ދުވަސް 17 އަށް 2020-04-30ން  2020-03-26 އަށް  2020-04-11ން  2020-03-26 1ފަރާތް 
 2,961 ދުވަސް 8 އަށް 2020-03-28ން  2020-03-21 އަށް  2020-04-09ން  2020-03-20 2ފަރާތް 
 2,961 ދުވަސް 8 އަށް 2020-03-28ން  2020-03-21 އަށް  2020-04-09ން  2020-03-20 3ފަރާތް 
 7,772 ދުވަސް 21 އަށް 2020-04-11ން  2020-03-21 އަށް  2020-04-10ން  2020-03-21 4ފަރާތް 
 21,033 ޖުމުލަ 
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ފާ ތްދޭ އިޞްލާޙްކުރަން ލަ  ގޮ

ކުން ފައިސާ ދެވިފައިވޭތޯ މުއައްސަސާއަ 2އެހީ ދިފާއިވާ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ދީފައިވާއިރު، އެއް މުއްދަތަކަށް  ގެ)ހ( ފައިސާ
 އެހީ ފޮނުވާނަމަ، އިތުރަްށ އެ ފަރާތަކަށް މިހާރުވެސް ފައިސާގެ، ޗެކުކޮށް ފައިސާގެ އެހީ އެއް މުއްދަތަކަށް ދެ ފަހަރު ދެވިފައިވާނަމަ

ޓާލާފައިވާ ފަރާތެއްނަަމ، އުނިކުރުމަށްފަހު ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމަށް ދަންނަވަމަވެ. އަދި ފައިސާގެ އެހީ ދިނުން ހުއްދީފައިވާ ފައިސާ 
ބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަްށ އެ ފަރާތަކަށް ފައިސާ ދިނުމުގައި އިހުމާލުވާ މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް، މި ފައިސާ ހޯދާ، ދައުލަތުގެ ޕަ

 މެވެ.ޖަމާކުރުމަށް ދަންނަވަ

 އެއް ކުން ދެ މުއައްސަސާއަ)ށ( މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް، އެންސްޕާ އަދި އާސަންދަ ކުންފުނިން މަޝްވަރާކޮށް، 
 ލުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ދީފައިވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް އަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކަނޑައަޅާ އެގޮތަކަށް އަމައެއް ފަރާތަކަށް މުއްދަތަކަށް 

އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުްނެގ  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާގޮތަށް ދައުލަތުގެ 12.10މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ ( ދައުލަތުގެ ނ)
ުކ އިހުމާލުން ދައުލަތަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކަށް އެ މުވައްޒަފުން ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭނެއެވެ. މިފަދަ މައްސަ ލައެއްގައި އެ މުވައްޒަފަ

 މަށް ދަންނަވަމެވެ.މަ، ކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި އެ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތަކަށް ހުށަހެޅުއިއުތިރާޒު ކުރާނަ

ޔާވެފައިވާ ފަރާތަކަށް  1.5 ޔާވިނި ޚު ނި  ގެ ފަހުން ފައިސާގެ އެހީ ދީފައިވުން ތާރީ

ދިވެހިންގެ ތެރެއިން  ންކާއަށް ގޮސް ތިބިސްރީލަގުޅިގެން އާސަންދަ އިން ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް އިންޑިއާ އަދި  އާ 19-ކޮވިޑް
ރާއްޖޭން ބޭރުގަިއ އި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ފައިސާގެ އެހީ ދީފައިވާ ގޮތް ޗެކުކުރުމުގައި، ލޮކްޑައުން ގެ މުއްދަތުގަ

ދައިގެ ދަށުްނ ސަންއާމިގޮތުން ނިޔާވެފައިވާ ފަރާތަކަށް، ނިޔާވި ތާރީޚުގެ ފަހުން ފައިސާގެ އެހީ ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 
ރުންނަށް ލިބިފައިާވ ވާކަން އޮޑިޓަގައި ނިޔާވެފައި 2020އޭޕްރީލް  15 ،ކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުރި ފަރާތެއް ބޭސްފަރުވާ

އަންގާފައިާވ  ފުންޏަށްކުން ގައި ހޮސްޕިޓަލުން އާސަންދަ 2020އޭޕްރީލް  16ނިޔާވިކަން  ބަލިމީހާ  ލިޔެކިޔުންތަކުން ފާހަގަވިއެވެ.
 އޮޑިޓަށް މައުލޫމާތު ދިނެވެ. ކުންފުނިން ކަމަށް އާސަންދަ

)ނުވަ   9,498ތުގައި އަދި އެންސްޕާއިން ފައިސާގެ އެހީގެ ގޮ ކުންފުނިން ނިޔާވި ތާރީޚުގެ ފަހުން އާސަންދަ ފަރާތް އެނަމަވެސް، 

ން ފާހަގަކުރަމެވެ. ފައިސާ ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ނުވަދިހަ އަށެއް( ރުފިޔާ އެ ފަރާތުން ދީފައިވާ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާކަ
 ދީފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 ފައިސާ ދީފައިވާ މުއައްސަސާ
ނިޔާވި ފަހުން ފައިސާގެ އެހީ ދީފައިވާ 

 މުއްދަތު

ސާގެ އެހީ ފައި
ދީފައިވާ ދުވަހުގެ 

  އަދަދު

ފައިސާގެ އެހީ 
 ދީފައިވާ ތާރީޚް

ފައިސާގެ އެހީ 
 ދީފައިވާ އަދަދު

 )ރުފިޔާ(

 އާސަންދަ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
އޭޕްރީލް  25ން  2020އޭޕްރީލް  15

 4,749 2020އޭޕްރީލް  29 11 އަށް 2020

 އެންސްޕާ
ފައިސާ ދީފައިވާ މުއްދަތު 

 4,749 2020މެއި  19 11 ކަށަވަރުކުރެވިފައިނުވޭ 

 9,498 ޖުމުލަ 
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ފާ ޙްކުރަން ލަ  ގޮތްދޭ އިޞްލާ

މި ފައިާސ  ،ދުވެރިކޮށްމެމުވައްޒަފުން ނިޔާވެފައިވާ ފަރާތަށް ނިޔާވި ފަހުން ދީފައިވާ ފައިސާ ދިނުމުގައި އިހުމާލު ވެފައިވާ )ހ( 

 ހޯދާ ދައުލަތުގެ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުްނެގ  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާގޮތަށް ދައުލަތުގެ 12.10)ށ( ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 
ުކ މުވައްޒަފުން ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭނެއެވެ. މިފަދަ މައްސަ އިހުމާލުން ދައުލަތަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކަށް އެ ލައެއްގައި އެ މުވައްޒަފަ

 މަށް ދަންނަވަމެވެ.އިއުތިރާޒު ކުރާނަމަ، ކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި އެ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތަކަށް ހުށަހެޅު

 ކާއިމެހައި ލިޔެކިޔުންތަށް ކަންތައްތައް އިންތިޒާމްކޮށް ކަމާގުޅޭ އެންމުސްތަޤުބަލުގައި މި ފަދަ ކަމެއް މެދުވެރި ނުވާނެ ގޮތަ)ނ( 

 ރިކޯޑުތައް އަދާހަމަކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ހަގަކުރެވުނު އުނިއިތުރު  1.6  ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމުގައި ފާ

ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުަގިއ ވަނަ ދުވަހުގެ  2020މާރިޗު  22އަދި އެންސްޕާއާއި އެކު  ފުނިކުން އާއި ގުޅިގެން އާސަންދަ 19-ކޮވިޑް

ރޭޓުްނ  ގެ ނިޔަލަށް( އެއްބަސްވެފައިވާ 2020މާރިޗު  27އިން ފެށިގެން އެއް ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް ) 2020މާރިޗު  22
ސަބަބުން އަނބުާރ  އާސަންދައިގެ ދަށުން ބޭސްފަރުވާއަށް އިންޑިއާގައި އެ ވަގުތު ތިބި ދިވެހިންނާއި ފްލައިޓް ކެންސަލޭޝަންގެ

ވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، މެދެވެރިކޮށް ފައިސާ ފޮނުވުމަށް ނިންމާފައި ކުންފުނި އާސަންދަ އްރާއްޖެއަށް ނާދެވިފައިވާ ފަރާތްތަދިވެހި

އާިއ  19-( "ކޮވިޑ2020ްއޭޕްރިލް  22) SOP-MFA/2020/07މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ގެ އެސް.އޯ.ޕީ ނަންބަރު 
މަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮްތ ފައިސާ ދިނު -5ގުޅިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ފައިސާ ދިނުމުގެ އުސޫލު"ގެ 

ގާފައިާވ ނަންނަން ޓިކެޓު ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެ އަ 2020މާރިޗު  21ންބަރުގެ ފައިސާ ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތަކީ މި ނަ –
 މިނިސްޓްރީ އޮްފ ދުވަސް( މުއްދަތެވެ. އަދި 21ގެ ނިޔަލަށް، 2020އޭޕްރިލް  10ހަފްތާގެ ) 3މީހުންނަށް އެ ދުވަހުން ފެށިގެން 

އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެިއްނ  19-( "ކޮވިޑ2020ްއޭޕްރިލް  26) SOP-MFA/2020/07ފޮރިން އެފެއާޒް ގެ އެސް.އޯ.ޕީ ނަންބަރު 

މި ނަންބަރުެގ  –މަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް ފައިސާ ދިނު -6ގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ފައިސާ ދިނުމުގެ އުސޫލު"ގެ ބޭރު
 2020ޕްރިލް އޭ 24ދުވަހުގެ ) 15އިން ފެށިގެން  1ގައި ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ރަމަޟާން މަހުގެ  6.5
 ކަށެވެ.( މުއްދަތ2020ަމެއި  08އިން 

ގެން އާސަންދަ އިން ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް އާއި ގުޅި 19-އަށް އަދާ ހަމަކޮށްފައިވާ "ކޮވިޑް 2020މެއި  1ކުންފުނިން އާސަންދަ 
ޓިްނގ ޑައެޅުނު އޮޕަރޭހުރުމަށާއި ކެއުމަށް ދޭ އެލަވަންސް ދިނުމަށް ކަނ ،އިންޑިއާ އަދި ސްރީލަންކާއަށް ގޮސް ތިބި ދިވެހިންނަށް

 ފޯރުކޮށްދިނުަމްށ އަދި އެންސްޕާގެ އެހީގައި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް އެހީކުންފުނި  އި، އާސަންދަޕްރޮސީޖަރ" ގަ
ށް ޓިކެުޓ ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ނުވަތަ އޭގެ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ރާއްޖެ އައުމަ 2020މާރޗް  21ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 

 މައަށެވެ. ކްޑައުން ފިލަންދެން ނުވަތަ އެ ފަރާތަށް ރާއްޖެ އާދެވުމާއި ހަނަގާފައިވާނަމަ، އެ ތާރީޚަކުން ފެށިގެން ލޮ
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ކުރިއިރު ބައެއް ފަރާތްތަކަްށ ޔަޤީން ކޮށްދީފައިވާ މުއްދަތަށް ބަލައިގެން ފައިސާގެ އެހީ ހިސާބު އަދި އެންސްޕާއިން އޮޑިޓުގައި އާސަންދަ
ސާޅީސް ) 18,834 ގެ ނިޔަލަށް 2020ޖޫން  30މިގޮތުން، ވެއެވެ. ން ފައިސާ ދީފައިދުމައަދި  ދޭންޖެހޭ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް

ރަދުކޮށްފައިވާކަން ޚަމަދުން  )ހަތް ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ވިހި( ރުފިޔާ 7,520އަދި  ރުފިޔާ އިތުރަށްދެ ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ އަށެއް( 
 މި ފައިސާގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  ފާހަގަކުރަމެވެ.

އިސާ އެހީ  ރާތްފަ ދަދު  ދީފައިވާ އަދަދު  ދީފައިވާ ފަ  ދޭންޖެހޭ އަ
ވިފައިވާ އަދަދު  އިތުރަށް ދެ

 )ރުފިޔާ(
ދުން ދީފައިވާ އަދުދު  މަ

 )ރުފިޔާ(
  6,908 30,655 37,563 1ފަރާތް 
  694 28,990 35,929 2ފަރާތް 

  925 29,915 39,167 3ފަރާތް 

  1,665 6,476 8,142 4ފަރާތް 

  870 8,203 9,073 5ފަރާތް 

  2,591 6,908 9,499 6ފަރާތް 

  5,181 32,382 37,563 7ފަރާތް 

 1,850  30,347 28,496 8ފަރާތް 

 370  8,882 8,512 9ފަރާތް 
 120  10,362 10,241 10ފަރާތް 

 1,110  4,163 3,053 11ފަރާތް 

 1,110  4,163 3,053 12ފަރާތް 

 1,480  5,551 4,071 13ފަރާތް 

 1,480  5,551 4,071 14ފަރާތް 

 7,520 18,834   ޖުމުލަ 

ފާ ޙްކުރަން ލަ  ގޮތްދޭ އިޞްލާ

ޭހ  )ހ( ފައިސާގެ އެހީ ދިފާއިވާ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ދީފައިވަނީ ހެދިފައިވާ އުސޫލުތަކާއި، ދޭން ޖެހޭ ރޭޓުން އަދި ދޭންޖެ
ރަށް ދީފައިވާ ފައިާސ މިހާރުވެސް ފައިސާގެ އެހީ ދެމުންދާނަމަ، އިތުއެ ފަރާތަކަށް  އަދިމުއްދަތަށް ކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު، 

ހީ ދިނުން ހުއްޓާލާފައިާވ އުނިކުރުމަށްފަހު އަދި މަދުން ދެވިފައިވާ ފައިސާ އެ ފަރާތަކަށް ދިނުމަށް ދަންނަވަމަވެ. އަދި ފައިސާގެ އެ
ބްލިކް ބޭންކް ޕަދައުލަތުގެ  ން މެދުވެރިކޮށް، މި ފައިސާ ހޯދާ،ފަރާތެއްނަމަ، އެ ފަރާތަކަށް ފައިސާ ދިނުމުގައި އިހުމާލުވާ މުވައްޒަފު

 އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ޭހ  )ށ( ފައިސާގެ އެހީ ދިފާއިވާ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ދީފައިވަނީ ހެދިފައިވާ އުސޫލުތަކާއި، ދޭން ޖެހޭ ރޭޓުން އަދި ދޭންޖެ
ނޑައަޅާ، އެގޮތަކަްށ ދު އަމަލު ކުރާނެގޮތެއް ކަ، މަދުން ފައިސާ ދެވިފައިވާނަމަ، އެއާމެމުއްދަތަށް ކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު

 މަށް ދަންނަވަމެވެ. އަމަލުކުރު
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އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ވާގޮަތށް ދައުލަުތގެ 12.10)ނ( ދައުަލތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާިއދުގެ 
ލައެއްގައި އެ މުވައްޒަފަކު ލަަތށް ލިބ  ގެއްުލންތަކަށް އެ މުވައްޒަފުން ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހ ނެއެވެ. މިފަދަ މަްއސައިހުމާލުން ދައު

 މަށް ދަންނަވަމެވެ.އިއުތިރާޒު ކުރާނަމަ، ކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި އެ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅަންޖެހ  ފަރާތަކަށް ހުަށހެޅު

އާމްދަނީ އަށް ނުރަނގަޅު އަސަރު ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް އާއި ގުޅިގެން  19-ކޮވިޑް  .2
 ން ދިނު 

ން އާ ގުޅިގެ 19-ޑްދިވެހިރާއްޖ ގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ނުވަތަ އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން، ކޮވި
ތައް ފުއްދުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ކަށް، އެ ފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޒަރޫރީ ބ ނުން އާމްދަނީއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރެއް ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަ

ން އާ ގުޅިގެ 19-ޑްގައި ގެޒެޓުކޮްށަފއިވާ "ކޮވި 2020މެއި  13 ،ގޮތުން ސަރުކާރުން ޚާއްސަ އިނާޔަތެއް ދިނުމުގެ މަޤުސަދުގައި
ދަށުން އިންކަމް ގެ  އާމްދަނީއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރު ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިންކަމް ސަޕޯޓު އެލަވަންސް ދިނުމާގުޅ  އުސޫލު"

ގުޅ  ޅައި، ކަމާވާ ފަރާތްތައް ކަނޑައަމި އުސޫލުގެ ދަށުން ޝަރުތު ފުރިހަމަ ދިނުމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ.ސަޕޯޓް އެލަވަންސް 
އިކޮނޮމިްކ  ީނ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިްކ ޑިވެލޮޕްމަންޓުންނެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފްއެނޫންވެސް ކަންކަން ިނންމަ

ގެންގޮސްފައިވަނީ  ކުރަމުންޑިވެލޮޕްމަންޓުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށް އެލަވަންސް ދޫކޮށްފައިވަނީ އެންސްޕާއިންނެވެ. މި ފައިސާ ޚަރަދު
ސް ގެ ނިޔަލަށް، އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަން 2020ޖޫން  30އިްނނެވެ.  (T-CRF)ންޑު ރެސްޕޮންސް ޓްރަސްޓް ފަ 19-ކޮވިޑް

ހާސް  ސާޅީސް ނުވަން )ިދަހ މިލިއ10,049,378ަ ޖުމުލަ  ފަރާަތކަށް 2,506  ހޯދުމަށް އެދި ހުަށހަޅާފައިވާ ފަާރތްތަކުގެ ތެރެއިން
ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި  ތަފްސީލް ( ރުފިޔާ އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްފައިވެއެވެ.ހަތްދިހަ އަށެއް ތިން ސަތ ކަ
 އެވަނީއެވެ. 

 ކެޓެގަރީ 
ފައިސާ ދީ ފައިވާ 

  ފަރާތުގެ އަދަދު 

އެލަވަންސްގެ 
ގޮތުގައި ދީފައިވާ 

 )ރުފިޔާ( އަދަދު 
 7,787,447 2,042 ފަރާތްތަކަށް  ްމދަީނއަށް ނުރަނަގޅު އަަސރުކޮށްަފިއވާވަޒީފާ ައދާ ކުރާ ފަރާތްތަުކގެ ތެެރއިން އާ

 2,261,931 464 ށްފަިއވާ ފަރާތްތަކަށް އަިމއްލަ މަަސއްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަުކގެ ތެރެއިން އާްމދަީނއަށް ނުަރނަގޅު ައަސރުކޮ
 10,049,378 2,506 ޖުމުލަ 

އުސޫލު"  އަސަރު ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިންކަމް ސަޕޯޓު އެލަވަންސް ދިނުމާގުޅ ޅިގެން އާމްދަނީއަށް ނުރަނގަޅު އާ ގު 19-"ކޮވިޑް
އެލަވަންސް ދިނުމަށް  ސަޕޯޓު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންކަމް އިރާއްޖ ގަދިވެހިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ދަށުްނ  5 ގެ
ގެން އެ ބައެއްގެ ވަޒީފާއަށް ތިރީގަިއވާ ހާލަތްތައް މެދުވެރިވެފައިާވ އާ ގުޅި 19-ގެ ފަހުން، ކޮވިޑް 2020މާރިޗު  1ޖެހިފައިވަނީ މަހަ

 ފަރާތްތަކަށެވެ. 

 ް؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން، ނުވަތަ ުމސާރަ ނުލިބ  ގޮތަށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވުނ 

  ޯޕ  ލީވް( އަށް ފޮނުވައިފައިވުން؛މުސާރަ ނުލިބ  ގޮތަށް ޗުއްޓީ )ނ  

   އަދަދުން ބައެއް އުނިކޮށްފައިވުންމުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބ. 
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ލިޔުމުން ވެފައިާވ  ،ވަނީވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި "ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއް" ކަމަށް ބުނެފައި 5މީގެ އިތުރުން، 
ރާތެއްގެ ދާއިީމ ގައި، އެއްވެސް ފަ 2020މާރިޗު  1އެއްބަސްވުމެއް އޮވެގެން ނުވަތަ އެފަދަ އެއްބަސްވުމެއް ނެތް ނަމަވެސް، 

ން ވެސް ހިމެނޭނެކަމަށް ބަޔާ ނުވަތަ ވަގުތީ ވަޒީފާއެއްގައި ހުރި ކޮންމެ ފަރާތަކަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ޕްރޮބޭޝަނުގައި ތިބި ފަރާތްތައް
 ޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ވަގުތީ ވަޒީފާ ވާންވާނީ އެ ފަރާތަކަށް މުސާރަ ލިބޭ ހަމައެކަނި ވަޒީފާކަމަށްވެސް ބަ

ސޫލު" ން އާމްދަނީއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރު ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިންކަމް ސަޕޯޓު އެލަވަންސް ދިނުމާގުޅޭ އުއާ ގުޅިގެ 19-"ކޮވިޑް
ސަޕޯޓު އެލަވަންްސ  މްއަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންކަ އިދިވެހިރާއްޖޭގަ މާއްދާގެ )ހ( ދަށުން ވަނަ 8ގެ 

ން އާމްދަނީ ލިބުން މެދުކެނޑިފައިވާ ނުވަތަ ލިބެމުްނ އާ ގުޅިގެ 19-ގެ ފަހުން، ކޮވިޑް 2020މާރިޗު  1 ،ޖެހިފައިވަނީމަދިނުމަށް ހަ

ކަތްކުރާ ފަރާތްތައް" ނގަޅު އަސަރެއްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި "އަމިއްލަ މަސައްއައި އާމްދަނީއަށް ނުރަ
މްދަނީއެއް ހޯދުމުެގ ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ މިނިވަން ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއި، ވިޔަފާރި އުސޫލުން މަސައްކަތްކުރާ ފަންނާނުންނާ، އާ

  ތްތަކެވެ. އެނޫންވެސް ފަރާ ގޮތުން އަގުލިބޭ ގޮތަށް މަސައްކަތްކުރާ

 އަމިއްލަ  ތަކާއިފަރާތް އުޅޭ ވަޒީފާގައި ނިޔަލަށް ގެ 2020 ޖޫން 30 ފެށިގެން އިން 2020 މެއި 20 ގުޅިގެން އާ 19-ކޮވިޑް
 މައިގަނޑު  ،ޚަރަދުތަކަކީ ހިމަނާފައިވާ ތާވަލްގައި މަތީގައިވާ ގޮތުގައި ގެއެލަވަންސް ސަޕޯޓު އިންކަމް ފަރާތްތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ

 ފަރާތްތަކަށް  ށްފައިވާކޮ އަސަރު ނުރަނގަޅު އަށް އާމްދަނީ ގުޅިގެން އާ 19-ކޮވިޑް" އެކުލަވާލާފައިވާ ންސަރުކާރު ،ގޮތެއްގައި
 އެއްގޮތަށް  އާ" ރާމްޕްރޮގް ސަޕޯޓް އިންކަން ފޯ ގައިޑްލައިން ވެރިފިކޭޝަން" އަދި" އުޞޫލު ދިނުމުގެ އެލަވަންސް ސަޕޯޓް އިންކަމް
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