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ޮއންލައިންޮކށް ރިޯޕޓު ވިދާޅުވުމަށް:



ފުޅާކުރުމަށާއި  އިޤްތިޞާދު  “ރާއްޖޭގެ 
ފައިސާ  ބޭނުންވާ  އިންވެސްޓްމަންޓަށް 
ހަރަކާތްތެރި  ފަދަ  މަގުފަހިކުރެވޭ  ޯހދުމަށް 
ކެޕިޓަލް މާރކެޓެއް ރާއްޖޭގައި އުފެއްދުން.”

ފުޅާކުރުމަށާއި  އިޤްތިޞާދު  “ރާއްޖޭގެ 
ފައިސާ  ބޭނުންވާ  އިންވެސްޓްމަންޓަށް 
ޯހދުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ކެޕިޓަލް މާރކެޓް 
އިންވެސްޓަރުންނަށް  ތަރައްޤީކުރުމާއި 
ރައްކާތެރިކަމާއެކު އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ތަފާތު 

ޯހދައިދިނުން.” ފުރުޞަތުތައް 

ޮގތެއްގައި 	  އިންސާފުވެރި  އަދި  ހަރުދަނާ 
ގަނެ  ނެރެ،  އުފައްދައި،  ސެކިއުރިޓީޒް 

އުފެއްދުން. ާބޒާރެއް  ިވއްކޭނެ 
ފަރާތްތަކާއި 	  ވިއްކާ  ގަނެ  ސެކިއުރިޓީޒް 

ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހަޅާ  ވިއްކަން  ގަނެ 
އިލްތިޒާމްތައް  ހިމާޔަތްކުރުމަށް  ޙައްޤުތައް 

. ން ޅު އެ ކަނޑަ
އިންތިޒާމްޮކށް، 	  ބާޒާރު  ސެކިއުރިޓީޒްގެ 

ބެލުން. ނުހިނގާޮގތް  ހިނގާ 
މުޢާމަލާތުތަކުގައި 	  ސެކިއުރިޓީޒްގެ 

ނުދިނުމާއި،  ކުރިޔަ  ޢަމަލުތައް  ނޭދެވޭ 
އިތުބާރު  ބާޒާރާމެދު  ސެކިއުރިޓީޒްގެ 
ނުދިނުމަށް  ހިންގިޔަ  ޢަމަލު  ގެއްލޭފަދަ 

އެޅުން. ފިޔަވަުޅތައް  ައޅަންޖެހޭ 

“ޮއތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަކީ މަސައްކަތުގެ 
ނަޒާހަތްތެރި،  ތެދުވެރި،  މައިދާނުގައި، 
ފަންނީ  ލިބިފައިވާ  މުވައްޒަފަކަށް  އެ  އަދި 
ޤާބިލުކަން އެންމެ ފުރިހަމައަށް ބޭނުންޮކށް، 
އެންމެ  އިސްނަގައިގެން  މަސައްކަތްކުރުމުގައި 
މަސްއޫލިއްޔަތު  ޮގތެއްގައި  ޒިންމާދާރު 
މަސައްކަތްކުރާ  ޢަޒުމުގައި  އަދާކުރުމުގެ 
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ަރިޖްސަޓީރޮކްށފައިވާ ިހްއާސގެ ަބާޔުނގެ 

4ަޢަދުދ



ފުިހރްިސުތ

24 ޤޫާނާނިއ ަގވާިއުދަތކާ ގުޅޭ މަަސްއަކތަްތްއ 8 ެޗައރަމްނގެ ަބާޔްނ

26 އްިނވްެސަޓުރްނ ަތމްރުީނުކުރމާިއ ހޭލްުނތިެރުކުރުވމުގެ މަަސްއަކތް 10 ީޗފް ެއގްެޒެކޓިވް ޮއިފަސުރގެ ިރިވުއ

32 ެރިގުއލަޭޓީރ މަަސްއަކތަްތްއ 13 ދެިވިހާރއްޖޭގެ އިޤްތާިޞީދ ިރިވުއ

36 ެޕްނަޝްނ ުސަޕރިވަޝްނ މަަސްއަކތަްތްއ 16 ދެިވިހާރއްޖޭގެ ހިްއާސގެ ބާޒާުރގެ ަތފްާސިހާސުބ

38 ަބިއަނލަްއޤްވާީމ މުައްއަސާސަތކާ ގުޅުްނ ަބަދިހުކުރްނ 18 ޑިެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑު

39 ިއާދީރ ހްިނގުމާިއ އްިނާސީނ ވީަސލަތްަތްއ ަތަރްއީޤުކުރްނ 21 ޑިެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑުގެ މުިހްނމު ިންނމްުނަތްއ

42 ިއާދީރ ޮއިނަގނޑު 22
މާރެކްޓ ަތަރްއީޤުކުރަމްށ ުކެރވިފައިވާ މުިހްނމު 

މަަސްއަކތަްތްއ



55
ެކޕަިޓލް މާރެކޓާގުޅޭ ހޭލްުނތިެރަކްނ ިއުތުރުކުރަމްށ ހްިނގާފައިވާ 

ަހަރކާތްަތްއ
44 ސީނިައރ މޭެނޖަްމްންޓ

56 ޮއޯތިރީޓގެ މުަވްއަޒފުްނ ަބިއެވިރވެފައިވާ ަތމްރްީނ ޕޮްރގާްރމަްތްއ 45 މުަވްއަޒފުްނ

58 ަލއިަސްންސ ައދި ަރިޖްސްޓރަޭޝްނ ޫދޮކްށފައިވާ ފާަރތަްތްއ 46 ިޑޕާޓަްމްންޓަތުކްނ ުކާރ ަމިއަގނޑު މަަސްއަކތަްތްއ

60 ަހަރކާތްަތްއ ޮފޯޓއްިނ 48 މޭެނޖަްމްންޓ ޮކމިީޓަތްއ

62 މާލީ ހާިސުބަތުކގެ ޚުލާާޞ 49 ަގަވަންންސ ްސޓޭޓަްމްންޓ

52 ުއނިްސލް ެކޕަިޓލް މާރެކްޓ ަޝީރޢާ ެއޑަްވއިަޒރީ ަކ

54 ޮއޑްިޓ ައދި އްިނަޓރަނލް ޮކްނޓޯްރލްްސ
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1 - ެޗައރަމްނގެ ަބާޔްނ

اَلَْحْمُد لِلَِّه رَبِّ الَْعالَِمنَي

ٍد َوَعَل آلِِه َوأَْصَحاِبِه أَْجَمِعنَي الَُم َعَل نَِبيَِّنا ُمَحمَّ الَُة َوالسَّ َوالصَّ

ހުށަހަޅައިދިނުމަކީ  ރިޕޯޓު 2018  އަހަރީ  ޮއތޯރިޓީގެ  ޑިވެޮލޕްމަންޓް  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް 

އުފަލެކެވެ.  ލިބޭ  އަޅުގަނޑަށް 

ތަފާތު ޮގްނޖެހުންތަކާއެކުވެސް 2018 ވަނަ އަހަރު ނިންމާލެވުނީ ކާމިޔާބު އަހަރެއްގެ 

ހަމަހަމަކަމާއި  މަސައްކަތްތަކަކީ  މައިގަނޑު  ޮއތޯރިޓީގެ  މި  ފާހަގަކުރަމެވެ.  ޮގތުގައިކަން 

މާރކެޓުގެ  ކެޕިޓަލް  އިންތިޒާމުޮކށް،  ކަންކަން  އެންމެހާ  މާރކެޓުގެ  އިންސާފުވެރިކަމާއެކު 

ބައިވެރިންގެ މެދުގައި އިތުބާރު އުފެއްދުމާއި ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ތަރައްޤީޮކށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި 

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަށް މަގުފަހިޮކށްދިނުމަށް އެކަށައަޅަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް 

ހަރުދާނާކުރުމެވެ.

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެޮލޕްމަންޓް ޮއޯތރިޓީން 2015 އިން 2019 ައށް އެކުލަވާލާފައިވާ 

ޮބޑު  އެންމެ  އަހަރު  ަވނަ   2018 ތެރެއިން  ކަންކަމުގެ  ޕްލޭންގައިވާ  ސްޓްރެޓީޖިކް 

އިްސކަމެއް ދީގެން ޮކށްފައިވާ އެއް މަސައްކަތަކީ ކެޕިޓަލް މާރކެޓް މެދުވެރިޮކށް ޕްރައިވެޓް 

ުކންފުނިތަކަށް ބޭނުންވާ ރައުސްމާލު ޯހދޭނެ ނިޒާމެއް ރާއްޖޭގައި ގާއިމުކުރުމެވެ. މިޮގތުން 
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އަޙްމަދު މާޒިން 

ޗެއަރމަން 

ޕްލޭސްމަންޓް  ‘ޕްރައިވެޓް  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ   2019

މާރކެޓް’ އެއް ތަޢާުރފުކުރުމަށް ރޭވިފައިވެއެވެ. މީގެ ސަބަބުން 

ކުންފުނިތަކުން  ޕްރައިވެޓް  މެދުވެރިޮކށް  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް 

ވާދަވެރި  ފައިސާ  ބޭނުންވާ  ޕްޮރޖެކްޓްތަކަށް  ވިޔަފާރިތަކަށާއި 

ފަހިވެގެންދާނެއެވެ. ފުރުޞަތު  ޯހދުމުގެ  މާހައުލެއްގައި 

ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި  ޮއނިގަނޑު  ރެގިއުލޭޓަރީ  މީގެއިތުރުން 

ގިނަގުނަ މަސައްކަތްަތކެއް މި އަހަރުގެ ެތރޭގައި ޮކށްފައިވާކަން 

ގަނެވިއްކުމުގެ  ސެކިއުރިޓީޒް  މިޮގތުން  ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މަޤްޞަދުގައި  ލުއިފަސޭހަކުރުމުގެ  މުޢާމަލާތްތައް 

މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހެޅުމާއި، 

ގެންނަންޖެހޭ  ގަވާއިދުތަކަށް  ހެދިފައިވާ  ޮގތުން  މިކަމާގުޅޭ 

އިޞްލާޙުތައް ޑްރާފްޓްޮކށް ނިންމާފައިވެއެވެ. މި އިޞްލާޙުތަކުގެ 

ފަރާތްތަކުގެ  އިންވެސްޓްކުރާ  މާރކެޓުގައި  ކެޕިޓަލް  ސަބަބުން 

މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތްޮކށް އިތުރު ރައްކާތެރިކަން އިންވެސްޓަރުންނަށް 

އުއްމީދުކުރަމެވެ.  ކަމަށް  ލިބިގެންދާނެ 

ބަވަނަވެފައިވާ ދުނިޔޭގައި ސެކިއުރިޓީޒް މާރކެޓަށާއި ވިޔަފާރީގެ 

އަންނަމުންނެވެ.  ބަދަލުަތއް  މެދުނުކެޑި  މިދަނީ  ނިޒާމަށް 

ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށްޓަކައި  އިންވެސްޓަރުން  ބަދަލުތަކަށް  މިފަދަ 

ަފއިނޭންޝަލް ލިޓަރަސީ އާއި ކެޕިޓަލް މާރކެޓާބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް 

ޯފނާއި މާސް މީޑިއާގެ ވަޞީލަތްތައް މެދުވެރިޮކށް ފަސޭހައިން 

ހަމަޖައްސަންޖެހެއެވެ. އިންތިޒާމްތައް  ބެލޭނެ 

އިތުރުކުރުމުގެ  ބައިވެިރވުން  އިންވެސްޓަރުންގެ  ކުންފުނިތަކާއި 

ޮގތުން ޕްރައިވެޓް ކުްނފުނިތަކަށް ކެޕިޓަލް މާރކެޓް މެދުވެރިޮކށް 

ކައިރި  އިންތިޒާމު  ޯހދޭނެ  ރައުސްމާލު  ބޭނުންވާ  ވިޔަފާރިއަށް 

އަޅުގަނޑުމެންގެ  ހަމަޖެހިގެންދިޔުމަކީ  މުސްތަޤްބަލެއްގައި 

އަމާޒެކެވެ. އަދި ސެކިއުރިޓީޒްގެ މުޢާމަލާތްތައް ކުރެވޭ މިންވަރު 

އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ޮއންލައިން ޕްލެޓްޯފރމެއް ގާއިމުވެގެންދިއުމާއި 

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަަޙއްދުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މާލީ އިދާރާތައް 

ކެޕިޓަލް  ޝާމިލުވުމަކީ  ޚިދުމަތުގައި  ޑީލިންގ  ސެކިއުރިޓީޒް 

މަގުފަހިވެގެންދާނެކަމެކެވެ.  އިތުރުވުމަށް  ލިކުއިޑިޓީ  މާރކެޓުގެ 

އިންތިޒާމް  ގަނެވިއްކޭނެ  ފަސޭހައިން  ސެކިއުރިޓީޒް  މިޮގތުން، 

އިންވެސްޓަރުން  އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް  ޮއތުމަކީ  ހަމަޖެހިފައި 

އެޅިގެންދާނެ  ބައިވެރިވުމަށް  މާރކެޓުގައި  ޮބޑަށް  މިހާރަށްވުރެ 

ފިޔަވަޅެކެވެ. މީގެއިތުުރން މިފަދަ ނިޒާމެއް ގާއިމްވެގެން ދިއުމަކީ 

ރައުސްމާލު  މަޝްރޫޢުތަކަށް  ެމދުވެރިޮކށް  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް 

ޯހދުމަށް ވިޔަފާރިތަކުން ޝައުޤުވެރިކަން އިތުރުވެ، ވާދަވެރި މާލީ 

ބާރުއެޅޭނެކަމެކެވެ. ގާއިމްކުރުމަށް  ބާޒާރެއް 

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެޮލޕްމަންޓް ޮއޯތރިޓީ ތަރައްޤީޮކށް ކުރިއަރުވައި 

މާރކެޓް ރެގިއުލޭޓްޮކށް ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު 

އަޅުގަނޑަށް  މެންބަރުން،  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ދެއްވުމުގައި 

ދެއްވަމުން ގެންދަވާ އެއްބާރުލުން ފާހަގަޮކށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު 

ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަދި ހަމަ މި ުފރުޞަތުގައި ކެޕިޓަލް 

މުއައްސަސާތަކުންނާއި  ސަރުކާރުގެ  ކުރިއެރުވުަމށް  މާރކެޓް 

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުން ދެއްވާ އެއްބާރުލުން ފާހަގަޮކށް ޝުކުރު 

މަސައްކަތް  މިންނެތް  މުވައްޒަފުންގެ  ޮއތޯރިޓީގެ  ދަންނަވަމެވެ. 

މުވައްޒަފުންނަށް  ޮއފިސަރަށާއި  އެގްޒެކެޓިވް  ޗީފް  ފާހަގަޮކށް 

ކެޕިޓަލް  ރާއްޖޭގެ  ދުޢާއަކީ  އަޅުގަނޑުގެ  އަދާކުރަމެވެ.  ޝުކުރު 

މާރކެޓަށް، އަދަށްވުރެ ފަހި މާދަމާއެއް މާތް هللا މިންވަރުކުރައްވައި 

ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ކުރިއެރުމާއި ކާމިޔާބު ލިބުމެވެ. އާމީން!
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2- ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފަިސުރގެ 
ރިވުިއ

اَلَْحْمُد لِلَِّه رَبِّ الَْعالَِمنَي

ٍد َوَعَل آلِِه َوأَْصَحاِبِه أَْجَمِعنَي الَُم َعَل نَِبيَِّنا ُمَحمَّ الَُة َوالسَّ َوالصَّ

هللا  މާތް  ކީރިތިވަންތަ  ވަޙީކުރެއްވި،  ބަސް  ހުއްދަކުރައްވައި  ވިޔަފާރިކުރުން 

سـبحانه وتعالى އަށް ޙަމްދުޮކށް ުޝކުުރކުރަމެވެ. ައދި ވިޔަފާރިކުރާނެ އެންމެ 
ަރނގަޅު ގޮތްތަކުގެ އުޞޫލާއި އިރުޝާދު އިންސާނީ މުޖުތަމަޢުއަށް ދެއްވި، މާތް 

ނަބިއްޔާ محّمــد صلّــى هللا عليــه وســلّم އަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން 
އެދި ދުޢާކުރަމެވެ. 

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެޮލޕްމަންޓް ޮއޯތރިޓީ ގެ މަސައްކަތްތައް 2018 ވަނަ އަހަރު 

ިހނގައިދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅައިދިނުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ލިބޭ އުފަލެކެވެ. ކެޕިޓަލް 

ކުރިއެރުވުމުގައި  ތަރައްޤީޮކށް  ޮގތެއްގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި  ހަރަކާތްތައް  މާރކެޓުގެ 

ދިމާވާ ޮގންޖެހުންތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ޮގތުން މާރކެޓުގެ ގަވާއިދުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ 

ިއޞްލާޙުތައް ގެނައުމުގެ އިތުރުން، ގަވަރނަންސްގެ އުޞޫލުތަކަށް ޢަމަލުކުރުން 

ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޮކށްފައިވެއެވެ. 

10



11

ޤޫާނނީ ޮއިނަގނޑު ަހުރަދާނުކުރްނ

ސެކިއުރިޓީޒްގެ މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމަށް ފަސޭހަކުރުމަށާއި ލިކުއިޑިޓީ 

އިތުރުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ 

އިޞްލާޙުތައް  ފެންނަ  ގެންނަން  ޤާނޫނަށް  ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ 

އަދި  ހުށަހަޅައިފައެވެ.  ވަނީ  ފަރާތްތަކަށް  ކަމާބެހޭ  އެކުލަވާލާއި 

އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި،  ހަރަކާތްތެރިކަން  މާރކެޓުގެ  ކެޕިޓަލް 

ޕްޮރޑަކްޓުތައް  އިތުރުޮކށް،  ފަރާތްތައް  ބައިވެރިވާ  މާރކެޓުގައި 

އިޞްލާޙުތައް  ގެންނަންޖެހޭ  ގަވާިއދުތަކަށް  ނެރުމަށްޓަކައި 

ޮކށްފައެވެ.  ވަނީ  މަސައްކަތް  ގެނައުމުގެ 

ޮގތުން  ހިމެނޭ  ވިޔަފާރިތައްވެސް  ފަންތީގެ  މެދު  އަދި  ކުދި 

މާރކެޓުން  ކެޕިޓަލް  ނުޮކށް،  ޕަބްލިކް  ކުންފުނިތައް  ޕްރައިވެޓް 

ރައުސްމާލު ޯހދޭނެ ިނޒާމެއް ގާއިމުޮކށްދިނުމުގެ ޮގތުން 2018 

ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

މިޮގތުން ސެކިއުރިޓީޒް އެންޑް އެކްސްޗޭންޖް ޯބޑް ޮއފް އިންޑިއާ 

)SEBI( އަށް ޒިޔާރަތްޮކށް، އިންޑިއާގައި ާގއިމުވެފައިވާ ޕްރައިވެޓް 

ޕްލޭސްމަންޓް މާރކެޓް ހިނގާޮގތް ޮއޯތރިޓީން ބަލާފައިވެއެވެ. އަދި 

ގަވާއިދުތަކަށް  ޮއތޯރިޓީގެ  ގާިއމުކުރުމަށްޓަކައި،  ނިޒާމެއް  ިމފަދަ 

ފަރާތްތަކާއި  ބޭނުންވާ  ފަންޑު  އިޞްލާޙުތަކާއި،  ގެންނަންޖެހޭ 

ޕްލެޓްޯފރމެއް  ބައިވެިރވޭނެ  ފަސޭހައިން  އިންވެސްޓަރުންނަށް 

ޮއތޯރިޓީގެ  ދިރާސާޮކށްފައިވެއެވެ.   ޮގތުން  ގާއިމްކުރުމާބެހޭ 

ގާއިމްކުރުމަށް  މާރކެޓް  ޕްލޭސްމަންޓް  ޕްރައިވެޓް  އަމާޒަކީ، 

ެތރޭގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ   2019 ތައްޔާރީތައްވެ،  ކުރަންޖެހޭ 

ޯހދަން ގަސްދުކުރާ ފަރާތްތަކަށް  މި ނިޒާމުގެ ދަށުން ފަންޑު 

ޮއތުމެވެ.  ގާއިމްވެފައި  ޮއނިގަނޑު  ބޭނުންވާނެ 

ްނ ުކްނފުިނަތްއ ލްިސުޓކުުރަމްށ ބާުރއެޅު

ތަފާތު  ތެރެއިން،  ކުންފުނިތަކުގެ  ޕްރައިވެޓް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

މެދުގައި  ކުންފުނިތަކުގެ  އަންނަ  ހިނގަމުން  ޞިނާޢަތުތަކުގައި 

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް މެދުވެރިޮކށް ވިޔަފާރިއަށް ބޭނުންވާ ރައުސްމާލު 

ކެޕިޓަލް  ޮގތުން،  އިތުރުކުރުމުގެ  ޝައުޤުވެރިކަން  ޯހދުމުގެ 

މަޢުލޫމާތު  ފުރުޞަތުތަކުގެ  ހުރި  ޯހދުމަށް  ފަންޑު  މާރކެޓުން 

މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  އަދި  ޯފރުޮކށްދީފައިވެއެވެ.  އެފަރާތްތަކަށް 

ެމދުވެރިޮކށް ފަންޑު ޯހދުމުގައި ޤާނޫނީ ޮގތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 

ހިއްސާޮކށްފައިވެއެވެ.  މަޢުލޫމާތުވެސް  ގަވާއިދުތަކުގެ  ކަންކަމާއި 

ަފިއޭންނަޝލް ިލަޓރީަސ ޕޮްރޯމުޓުކުރްނ

ދެމެހެއްޓެނެވި ކެޕިޓަލް މާރކެޓެއް ތަރައްޤީޮކށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި 

މާރކެޓަށް  ކެޕިޓަލް  ޯފރުޮކށްދީ  މަޢުލޫމާތު  މާރކެޓްގެ  ކެޕިޓަލް 

އަހުލުވެރިކުރުމަށް ޮއޯތރިޓީން މި އަހަރުވެސް ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް 

ދީފައިވެއެވެ. މިޮގތުން ހިންގި ޕްޮރގްރާމްތައް އާންމު ފަރުދުންނާއި، 

ޑިރެކްޓަރުންނަށް  ޯބޑު  ކުންފުނިތަކުގެ  އިތުރުން  ދަރިވަރުންގެ 

ޯއގަނައިޒޭޝަން  އިންޓަރނޭޝަނަލް  އަމާޒުޮކށްފައިވާއިރު، 

އަހަރަކު  އިން   )IOSCO( ޮކމިޝަން  ސެކިއުރިޓީޒް  ޮއފް 

އެއްފަހަރު ކުރިއަށް ގެްނދާ “ވާރލްޑް އިންވެސްޓަރ ވީކް” ގައި 

އޮޯތރިޓީން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އަދި ފައިނޭންޝަލް ލިޓަރަސީ 

ްޕޮރޯމޓުކުރުން އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުގެ ޮގތުން “ވިޔަވަތި” ނަމުގައި 

ޮމބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް ތަޢާރުފުކުރުމުގެ ިއތުރުން އައިލެންޑާސް 

މާރކެޓުގެ  ކެޕިޓަލް  އިން  ޓިއުބް”  “ޓީޗިންގ  މޯލްޑިވްސްގެ 

އުފެއްދުމުގެ  ސިލްސިލާއެއް  ވީޑިޯއ  ދިނުމަށްޓަކައި  މަޢުލޫމާތު 

މަސައްކަތް ފަށާފައިވާަކން ފާހަގަކުރަމެވެ. މީގެއިތުރުން “ކެޕިޓަލް 

މާރކެޓް ރިވިއު” ގެ 3 ވަނަ ޢަދަދު ޝާއިޢުޮކށްފައިވެއެވެ. 

ޮއޯތިރީޓގެ ައމާަޒީކ، ޕަްރއެިވްޓ ޕްލްޭސަމްންޓ މާރެކްޓ 
ހޭ ަތްއާޔީރަތްއެވ، 2019 ަވަނ  ގިާއމުްކުރަމްށ ުކަރްނޖެ

(ައަހުރގެ ެތޭރަގިއ ިމ މާރެކްޓ ގިާއމުެވގްެނ ިދުއމެެވ. (
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ެކޕަިޓލް މާރެކްޓ އްިނފަްރްސްޓަރކަްޗރ ަތަރްއީޤޮކްށ ަހުރަދާނުކުރްނ

ކެޕިޓަލް މާރކެޓުގެ ހަރަކާތްތައް އިތުރުކުރުމުގެ ޮގތުން ޮއންލައިން 

މުޢާމަލާތްތައް  ސެކިއުރިޓީޒްގެ  މެދުވެރިޮކށް  ޕްލެޓްޯފމެއް 

ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭނުންވާ ފަންޑު ޯހދުމަށް 

ވަނީ  ފަރާތްތަކާއެކު  ކަމާބެހޭ  ދެނެގަނެ  ފުރުޞަތުތައް  ހުރި 

ޕްލޭސްމަންޓް  ޕްރައިވެޓް  އިތުރުން  މީގެ  މަޝްވަރާޮކށްފައެވެ. 

މާރކެޓުގެ އިޖުރާއަތުތައް ލުއިފަސޭހަކުރުމަށްޓަކައި “އިލެކްޓްޯރނިކް 

ފްރޭމްޯވކް  މި  ޕްލެޓްޯފމަާކއެކު  ޝެއާރިންގ”  އިންޮފމޭޝަން 

ޕްލޭސްމަންޓް  ޕްރައިވެޓް  ނިްނމާފައިވެއެވެ.  ތަޢާރުފުކުރުމަށް 

ފެށުމަށް  ޚިދުމަތް  ޕްލެޓްޯފމުގެ  މި  ތަޢާރުފުވުމާއެކު،  މާރކެޓް 

ރާވާފައެވެ.  ވަނީ 

ުޝުކުރގެ ބްަސ

މެންބަރުން  އާއި  ޗެއަރމަން  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އޮތޯރިޓީގެ 

ޝުކުރު  ފާހަގަޮކށް  އިރުޝާދު  ލަފަޔާއި  ދެއްވަމުންގެންދަވާ 

މުވައްޒަފުން  ޮއތޯރިޓީގެ  ފުރުޞަތުގައި  މި  ހަމަ  ދަންނަވަމެވެ. 

ޮކށްދެއްވާފައިވާ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަޮކށް ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ. 

އިންޑިއާ  ޮއފް  ޯބޑް  އެކްސްޗޭންޖް  އެންޑް  އަދި ސެކިއުރިޓީޒް 

)SEBI( އާއި ވިމެން ޮއން ޯބޑްސް )WOB( އަދި އައިލެންޑާސް 

ދެއްވާފައިވާ  ޮއޯތިރޓީއަށް  އިން  ލޓޑ.  ޕވޓ.  މޯލްޑިވްސް 

އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ފާހަގަޮކށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. މީގެ 

އިތުރުން، ޮއޯތރިޓީއަށް އެކިގޮތްޮގތުން އެހީތެރިކަން ޯފރުޮކށްދެއްވި 

އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 

އިތުރު  މާރކެޓަށް  ކެޕިޓަލް  ރާއްޖޭގެ  ދުޢާއަކީ  އަޅުގަނޑުގެ 

ހެޮޔ  ރައުސްމާލު  ބޭނުންވާ  ިވޔަފާރިއަށް  ލިބި،  ުކރިއެރުން 

އަގުގައި ކުންފުނިތަކަށް ލިބި، ދުޅަހެޮޔ ކުްނފުނިތަކެއް ރާއްޖޭގައި 

ދިއުމެވެ. ހަރުދަނާވެގެން  އިޤްތިޞާދު  ރާއްޖޭގެ  އުފެދި، 

ނާދިޔާ ޙަސަން 

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރ 
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3 - ދިވެހާިރއްޖޭގެ އިޤްތާިޞދީ ރިވުިއ
3.1 - އިޤްތާިޞީދ ުދެވިލ

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ޮއޯތރިޓީ )އެމް.އެމް.އޭ(ގެ ހިސާބުތައް ދައްކާޮގތުން 2018 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގްޮރސް ޮޑމެސްޓިކް 

ޕްރޮޑަކްޓް )ޖީ.ޑީ.ޕީ( %7.6 އަށް މައްޗަށް ދާނެއެވެ. މިއީ، 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖީ.ޑީ.ޕީ ގްޯރތުކަމުގައިވާ %6.9 އާއި 

ައޅާބަލާއިރު %0.7 ގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. ފަުތރުވެިރކަމާއި މަސްވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތަށް އައި ހީނަރުކަމުގެ ސަބަބުން 2015 ވަނަ 

އަހަރުގެ ޖީ.ޑީ.ޕީ  ގްޯރތު ދަށްވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ތިރީގައިވާ ޗާޓުން )ޗާޓު 1(1 ދައްކައިދެނީ 2012 - 2018 

އާއި ދެމެދު ޖީ.ޑީ.ޕީ ގްޯރތަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލެވެ.

އެވްރޭޖްޮކށް  ބަލާއިރު  ގްޯރތަށް  ޖީ.ޑީ.ޕީ  އަހަރުގެ   5 ވޭތުވެދިޔަ 

ގެ  އިޤްތިޞާދުވަނީ 5.5%  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މީން(  )ޖިޮއމެޓްރިކް 

ުކރިއެރުމެއް ޯހދާފައެވެ. ަނމަވެސް، 2018 ގެ ފަހުން އިޤްތިޞާދީ 

އިންޓަރނޭޝަނަލް  ކަމެކެވެ.  އެކަށީގެންވާ  މަޑުވުމަކީ  ދުވެލި 

ޮގތުގައި  ލަފާޮކށްފައިވާ  އިން  )އައި.އެމް.އެފް(  ފަންޑު  މަނިޓަރީ 

ސަބަބަކީ،  މައިގަނޑު  ބެލެވޭ  އަްނނާނެކަމަށް  މަޑުޖެހުމެއް  ިމފަދަ 

މިހާރު ހިނގަމުންދާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ނަގާފައިވާ ޯލނުތައް 

އާއި   2022 އިން   2019 ވުމާއެކު،  އަނބުރާދައްކަންޖެހުމެވެ. 

ކުރިއަރާނެކަމަށް  އަށް    5% އެވްރޭޖްޮކށް  އިޤްތިޞާދު  ދެމެދު، 

ދެމެދު  އާއި   2018 އިން   2012 މިއީ،  ލަފާކުރެވެއެވ2ެ. 

އެވްރޭޖްޮކށް އިޤްތިޞާދު ކުރިއަރާފައިވާ ަވރަށްވުރެ %0.5 ދަށް 

ޢަދަދެކެވެ. 

މިޮގތުން، 2018  ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ކަރަންޓް އެކައުންޓް 

މިއީ،  ޑޮލަރުގައެވެ.  މިލިޔަން ޔޫ.އެސް  ޑެފިސިޓް ހުރީ 860.1 

ޖީ.ޑީ.ޕީގެ %17.1 އެވެ. މި ނިސްބަތަކީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ 

ެޑފިސިޓަށްވުރެ، ޖީ.ޑީ.ޕީ އާއި އަޅާބަލާއިރު %1.8 ދަށް ޢަދަދެކެވެ.  
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ޗާޓު 1: ޖީ.ޑީ.ޕީ ގްރޯތު - 2012 އިން 2018 އަށް

އެމް.އެމް.އޭ. ގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ ހިސާބުތަކަށް ބިނާޮކށް ތައްޔާރުޮކށްފައި

މޫޑީސް ޯކޕަރޭޝަން – 25 ޖުލައި 2018

1
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ޖީ.ޑީ.ޕީ އާއި އަޅާބަލާއިރު ޑެފިސިޓްގެ އިންސައްތަ ދަށްވަމުންދިޔަ ނަމަވެސް، އިތުރު ހަރުދަނާ 

ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިގެންނޫނީ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ޑެފިސިޓް ދަށްކުރުމަށް އުނދަގޫވާނެއެވެ. 

އަދި ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތައް އެއްމިންގަނޑެއްގައި ހުރުމާއެކު، 2022 - 2023 އާއި ދެމެދު 

ޮސވްރިން ޮބންޑުގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ ޮގތުގައި 350 މިލިޔަން ޔޫ.އެސް ޮޑލަރު އަނބުރާދައްކަންޖެހޭކަމީ 

ކަރަންޓް އެކައުންޓްގެ ޑެފިސިޓް ކުޑަކުރުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިތުރު ޮގންޖެހުމެކެވ2ެ. 

3.2 - ފްިސަކލް ޮޕލީިސ

ބިލިޔަން   22.4 ދައުލަތަށް  އަހަރު  ވަނަ   2018 ޮގތުގައި  އެހީގެ  ބޭރުގެ  ާއއި  އާމްދަނީ 

ހިނަގާނެކަމަށް  ޚަރަދު  ރުފިޔާގެ  ބިލިއަން   24.9 އަންދާޒާޮކށްފައިވާއިރު  ލިބޭނެކަމަށް  ރުފިޔާ 

އަންދާޒާޮކށްފައިވެއެވެ. މިއީ، 2.5 ބިލިޔަން ރުފިޔާގެ ޑެފިސިޓެކެވ1ެ. އަދި ޓެކުހުގެ ޤާނޫނުތަކަށް 

ގެންނަންޖެހޭ އިތުރު ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިފައިނުވާތީ، 2018 ވަނަ އަަހރަށް ޓެކުހުގެ އާމްދަނީގެ 

ހަމަމިާއއެކު، 17  ލިބިފައިނުވެއެވ3ެ.  ރުފިޔާ  މިލިޔަން  ލަފާކުރި 700  ިލބޭނެކަމަށް  ތެރެއިން 

ހުށަހަޅާފައިވާ  ސަުރކާރުން  އައު  ބަދަލުވުމާއިގުޅިގެން،  ަސރުކާރު  ގައި   2018 ޮނވެންބަރު 

ޯހދަންޖެހިފައެވެ.  ވަނީ  ޮގތްތަކެއް  އިތުރުކުރެވޭނެ  އާމްދަނީ  ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި  މެނިފެސްޯޓ 

މިޮގތުން، ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވަޢުދުވެވަޑައިގެންފައިވަނީ ވިޔަފާރިއާއި 

ރައްޓެހ4ި ސިޔާސަތުތަކެއް ކަނޑައެޅުމުގެ އިތުރުން އިންކަމް ޓެކްސް ތަާޢރުފުކުރަްއވާނެކަމަށެވެ.  

ިއންކަމް ޓެކުހުން ލިބޭ އާމްދަނީގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ ދަރަންޏަށް ލުޔެއްލިބޭނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.   

3.3 - ބޭުރގެ ަދަރިނ

2018 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ދައުލަތުން ޒިންމާވާންޖެހޭ ބޭރުގެ ދަރަނިހުރީ ޖީ.ޑީ.ޕީގެ 46.4% 

ގައެވެ. މި ޢަދަދު 2019 ނިމޭއިރު %49.1 އަށް އަރާެނކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެއެވެ. ވުމާއެކު، 

ޮޑލަރު،  ޔޫ.އެސް  މިލިޔަން  އަހަރަކު 92  ޮކންމެ  އެވެރޭޖްޮކށް  އަށް  2017 އިން 2021 

ދަރަނި އަާދކުރުމަށްޓަކައި ދައްކަންޖެހޭނެކަަމށް ލަފާކުރެވެއެވެ. މީގެއިތުރުން، ޮސވްރިން ޮބންޑުގެ 

ފައިސާ 2022 އާއި 2023 ވަނަ އަހަރު ވެސް އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭނެއެވ3ެ. ބޭރުގެ ދަރަނި 

ޮބޑުވެފައިވަނީ ތަރައްޤީގެ ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއ5ް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ފައިސާ 

ޯހދުމަށެވެ. ކަރަންޓް އެކައުންޓްގެ ޑެފިސިޓް ދަށްޮކށް ބޭރުގެ ދަރަނި ކުޑަކުރުމަކީ މި ވަގުތަށް 

ޮކންމެހެންވެސް ބޭނުންކަމެކެވ2ެ.

3.4 - ެބލަންްސ ޮއފް ޕަޭމްންޓްސ ައދި އްިނަޓރނަޭޝަނލް ރަިޒރވްްސ

2018 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރ6ު ކަރަންޓް އެކައުންޓުގެ ޑެފިސިޓް 1,270.2 މިލިޔަން ޔޫ.އެސް 

ޮޑލަރުގައި )ޖީޑީޕީގެ %23.7( ހުރިއިރު، 2019 ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު މި ޢަދަދު 1,235.6 

މިލިޔަން ޔޫ.އެސް ޮޑލަރަށް )ޖީޑީޕީގެ %21.1( ކުޑަވާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެއެވ1ެ. ނަމަވެސް، 

ވޭތުވެދިޔަ 6 އަހަރަށް ބަލާއިރު ގްޮރސް ރިޒާވުގެ މިންވަރު އެވްރޭޖްޮކށް ދަނީ މަތިވަމުންނެވ7ެ. 

2017 ވަނަ އަހަރު ގްޮރސް ރިޒާވްގެ ޮގތުގައި 9.03 ބިލިޔަން ރުފިޔާ ހުރިއިރު، 2018 ވަނަ 

ައހަރު އެ ޢަދަދު 9.72 ބިލިޔަން ރުފިޔާއަށް އަރާނެކަަމށް ލަފާކުރެވެއެވ8ެ. 

އިންޓަރނޭޝަނަލް   ގްޮރސް  އަށް  އިން 2018  ދައްކުވަައިދެނީ  2012  އިން  ޗާޓު 2 

ބަދަލެވެ. ައއިސްފައިވާ  އަށް  ރިޒަރވްސް 

3
4

5 ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 2019 – މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ރައީސްކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމަށްފަހު ދެއްވާފައިވާ ޚިޠާބު 2018 - ، ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ ޮއފީސް

އައި.އެމް.އެފް އާޓިކަލް IV ޮކންސަލްޓޭޝަން - 17/357

5 ޮނވެންބަރު 2018ގެ ނިޔަލަށ6ް

މަންތްލީ ސްޓެޓިސްޓިކްސް - ޮނވެންބަރު 2018، އެމް.އެމް.އޭ 7

އެމް.އެމް.އޭ. ގެ ތަފާސްހިސާބް – ޑިސެންބަރު 2018 8
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2017 2016 އްިނިޑކަޭޓރ1

5.4 4.9 ޮނމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ )ބިލިޔަން ޔޫ.އެސް ޮޑލަރުން(

7.6% 6.9% ރިއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ )ގްރޯތު ރޭޓް(

10,449.4 9,876.4 ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ )ޮބލަކަށްޖެހޭވަރު، ޔޫ.އެސް ޮޑލަރުން(

4,685.0 4,352.2 ރިއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ )ޮބލަކަށްޖެހޭވަރު، ޔޫ.އެސް ޮޑލަރުން(

2.8% 0.5% އިންފްލޭޝަން )އަހަރުން އަހަރަށް(

109.93 106.92 ޮކންޒިއުމަރ ޕްރައިސް އިންޑެކްސް )ސީ.ޕީ.އައި(

-22.1 -23.5 ކަރަންޓް އެކައުންޓްގެ ބެލަންސް )ޖީ.ޑީ.ޕީގެ އިންސައްތަ(

3.6 - އިޤްތާިޞދީ ތަަސއުްވުރ

ޮބޑުވުމުގެ  ނިސްބަތަށްވުރެ  ދަރަނީގެ  ނިސްބަތް  މައްޗަށްދާ  ޖީ.ޑީ.ޕީ  ނަމަވެސް،  އިތުރުވެފައިވީ  ަދރަނި 

ޮބޑެތި  ައއިސްފައިވަނީ  ބަދަލު  މި  ދަށްވެފައިވެއެވެ.  ނިސްބަތުން  ރޭޝިޯއ  ޑެޓް-ޓު-ޖީ.ޑީ.ޕީ  ަސބަބުން 

ިއންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަޝްރޫޢުތަކަށް ނަގާފައިވާ ދަރަނީގެ ސަބަބުންނެވެ. އަދި ވޭތުވެދިޔަ ދެ އަހަރު   

ހިފެހެއްޓިފައިވެއެވެ. އެްވރޭޖްގައި  އިންސައްތައިގެ   7.25 ވަނީ  މިންވަރު  ޮގސްފައިވާ  މައްޗަށް  ޖީ.ޑީ.ޕީ 

އިންޑިއާ ސަރުކާރު މެދުވެރިޮކށް ކުޑަ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓެއްގައި ދަރަނި ޯހދުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިޮކށްދީފައިވާތީ 

ާއއި އަދި 50 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ހިލޭއެހީ ހިމެނޭ ޮގތަށް ދޭން ކަނޑައަޅާފައިވާ 1.4 ބިލިޔަން ޔޫ.އެސް 

ޑޮލަރުގެ ޯލނުގެ ސަބަުބން ދަރަނި އަދާކުރުމުގައި ލުއިތަކެއް ލިބިގެންދާނެއެވ9ެ. މިޮގތުން، އެގްޒިމް ޭބންކުން 

ިލބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ 800 މިލިޔަން ޮޑލަރުގެ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓަކީ 1.5 އިންސައްތަ 

ައށް ވުމުން، ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް އިތުރު ހަލުއިކަމެއް ލިބޭނެއެވެ. ޢިމާރާތްުކރުމާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

ިޞނާޢަތަށް ބޭނުންވާ ފަންޑު އެކަށީގެންވާ ޮގތަކަށް ލިބުމަކީ އިޤްތިޞާދީ ދުޅަހެޮޔަކން އިތުރުވެ، ދަރަނި 

ކުޑަކުރުމަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމެކެވ3ެ. ޗައިނާ-މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް ބްރިޖް ފަދަ ބިޔަ މަޝްރޫޢުތަކުގެ 

ސަބަބުން އިޤްތިޞާދަށް ޮބޑެތި ހެޮޔބަދަލުތަކެއް އަންނާނެއެވެ.

މެދުވެރިޮކށް  ބާޒާރެއް  މާލީ  ވާދަވެރި  ފަންޑު  ބޭނުންވާ  ހަރަކާތްަތކަށް  އިޤްތިޞާދީ  ހިންގާ  ރާއްޖޭގައި 

އިޤްތިޞާދީ  ތަނަވަސްވެ،  ފުރުޞަތު  ޯހދުމުގެ  ފަންޑު  އަގުގައި  ހެޮޔ  ފަރުމާކުރެވިއްޖެނަމަ،  ޯހދޭނެޮގތަކަށް 

ުދވެއްޔަށް ހަލުވިކަމެއް އަންނާނެއެވެ. މިޮގތުން، ކެޕިޓަލް މާރކެޓުގައި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ ބައިވެރިވުން 

އިތުރުކުރުމަށާއި، މާރކެޓްގެ ފައިދާ އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޯފރުޮކށްދިނުމަށްޓަކައި ތަފާތު 

ކުރަންޖެހެއެވެ.  މަސައްކަތް  ނެރުމުގެ  ބާޒާރަށް  ޕްޮރޑަކްޓްތައް 

3.5 - މެކޯްރ-ިއޮކޮނިމކް އްިނިޑކަޭޓރްސ 

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސްގެ ޕްރެސް ރިލީޒް ނަންބަރު                                         , 19 ޑިސެންބަރު 2018 9

ޗާުޓ 2: ގޮްރްސ އްިނަޓރނަޭޝަނލް ރަިޒރވްްސ )ިބލަިއްނ ުރފާިޔ( 
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4 - ދިވެހާިރއްޖޭގެ ހިއާްސގެ ބާޒުާރގެ ތަފްާސހާިސުބ
މޯލްޑިވްސް ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖް މެދުވެރިޮކށް ފާއިތުވި 5 އަހަރު ސެކިއުރިޓީޒްގެ މުޢާމަލާތްތައް ހިނގާފައިވާ ޮގތުގެ ޚުލާޞާއެއް ތިރީގައިވާ ތާވަލު ގައި އެވަނީއެވެ.

2018 2017 2016 2015 2014 ަތފީުސލު

175 144 159 255 122 މުޢާމަލާތްތަކުގެ ޢަދަދު

40 27 62 1,179 3,536 މުޢާމަލާތު ކުރި ހިއްސާ ޢަދަދު )ހާސް(

6,065 4,366 3,435 9,413 166,625 މުޢާމަލާތު ކުރި ހިއްސާގެ އަގު )ހާސް ރުފިޔާ(

13,783 15,025 8,049 8,123 6,963 މާރކެޓް ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން* )މިލިޔަން ރުފިޔާ( 

894 974 522 527 452 މާރކެޓް ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން )މިލިޔަން ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު(

ހިްއާސގެ ބާޒާުރަގއި މުޢާމަލުާތ ުކރި ައގުަތްއ - ޗާުޓ 3

ޯނޓް:
ސެންޗޫރިއަން ޕލކ: މޯލްޑިވްސް ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖުގައި 	 

ލިސްޓުކުރެވުނީ 2016 ވަނަ އަހަރު
އުރީދޫ ޯމލްޑިވްސް ޕލކ: މޯލްޑިވްސް ސްޮޓކް 	 

އެކްސްޗޭންޖުގައި ލިސްޓުކުރެވުނީ 2017 ވަނަ އަހަރު

އޭ.ޓީ.އެމް ޕލކ.

ބީ.އެމް.އެލް ޕލކ.

ސެންޗޫރިއަން ޕލކ.

ދިރާގު ޕލކ.

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ޕލކ.

އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ ޕލކ.

އުރިދޫ މޯލްޑިވްސް ޕލކ.

އެސް.ޓީ.އޯ ޕލކ.

1,000ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި މުޢާމަލާތުކުރި އަގުތައް )2014 - 2018(
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*މާރކެޓް ކެޕިޓަލައިޒޭޝަންއަކީ ކުންފުނީގެ ހިއްސާ އެންމެ ފަހުން 
މުޢާމަލާތުކުރި އަގުން ބަލާއިރު، ލިސްޓުޮކށްފައިވާ ހިއްސާތަކުގެ 

ޖުމްލަ އަގެވެ. މިއީ، ކުންފުނި ވިއްކާލާނަމަ، ހަރަކާތްތެރި ހިއްސާގެ 
ބާޒާރުތަކުގައި ކުންފުނި އަގުމަގުކުރުމުގައި ބަލާ މިންގަނޑެކެވެ. 

މަސްދަރު: މޯލްޑިވްސް ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖް ޮކމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
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މޯލިްޑވްްސ ްސޮޓކް ެއކްްސޗޭްނޖް އްިނޑެކްްސ )MASIX( - ޗާުޓ 4

ލްިސުޓޮކްށފައިވާ ުކްނފުިނަތުކގެ ހިްއާސ މުޢާމަލުާތޮކްށފައިވާ އްިނަސްއަތ - ޗާުޓ 5

މަސްދަރު: މޯލްޑިވްސް ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖް ޮކމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޯނޓް:
ސެންޗޫރިއަން ޕލކ: މޯލްޑިވްސް ސްޮޓކް 	 

އެކްސްޗޭންޖުގައި ލިސްޓުކުރެވުނީ 2016 ވަނަ އަހަރު
އުރީދޫ ޯމލްޑިވްސް ޕލކ: މޯލްޑިވްސް ސްޮޓކް 	 

އެކްސްޗޭންޖުގައި ލިސްޓުކުރެވުނީ 2017 ވަނަ އަހަރު

ލިސްޓުޮކށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ހިއްސާގެ މުޢާމަލާތުޮކށްފައިވާ އިންސައްތަ )2014 - 2018(

އޭ.ޓީ.އެމް ޕލކ.

ބީ.އެމް.އެލް ޕލކ.

ސެންޗޫރިއަން ޕލކ.

ދިރާގު ޕލކ.

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ޕލކ.

އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ ޕލކ.

އުރިދޫ މޯލްޑިވްސް ޕލކ.

އެސް.ޓީ.އޯ ޕލކ.
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މޯލްޑިވްސް ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖް އިންޑެކްސް )2014 - 2018(

2014 2015 2016 2017 2018

ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި އިންޑެކްސްއަކީ، ލިސްޓުޮކށްފައިވާ 
ކުންފުނިތަގެ ހިއްސާގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން 

މުޅި ބާޒާރުގެ ފެންވަރަށް އަންނަ ބަދަލު ދައްކައިދޭ 
މިންގަނޑެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރުގެ ފެންވަރު 

ދައްކުވައިދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ އިންޑެކްސްއަކީ މޯލްޑިވްސް 
ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖް އިންޑެކްސް ނުވަތަ މެސިކްސް 

)MASIX( އެވެ.  
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Chief Executive Officer
Appointed date: 27 November 2016

5 - ޑިެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު )ނަންބަރު: 2/2006(ގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ޮއތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑަށް މެންބަރުން ަޢއްޔަނުކުރައްވާނީ ވަީޒރުންގެ 

މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ޮއތޯރިޓީގެ ޯބޑު އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

ްނ ައލްފިާޟލް ައޙްމުަދ މިާޒ

ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގެ ޗެއަރމަން

ޢައްޔަނުކުރެއްވި ތާރީޚް: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2017

ައލްފިާޟލާ ާނދާިޔ ޙަަސްނ

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރ

ޢައްޔަނުކުރެއްވި ތާރީޚް: 27 ޮނވެންބަރު 2016

ރެޖިސްޓްރާރ ޮއފް ޮކމްޕެނީޒް

ޢައްޔަނުކުރެއްވި ތާރީޚް: 30 ޖަނަވަރީ 2014

ައލްފިާޟލާ ަމްރަޔމް ވާިސމް

18
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Ms. Nadiya Hassan
Chief Executive Officer
Appointed date: 27 November 2016

ޯމލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ޮއޯތރިޓީ ތަމްސީލުކުރައްވާ މެންބަރު

ޢައްޔަނުކުރެއްވި ތާރީޚް: 12 ސެޕްޓެންބަރު 2017

ިސާރޖު ައލްފިާޟލް ައޙްމުަދ ޢިމާުދ ައޙްމުަދ  ައލްފިާޟލް 

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް ތަމްސީލުކުރައްވާ މެންބަރު

ޢައްޔަނުކުރެއްވި ތާރީޚް: 16 ޖުލައި 2018

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްސީލުކުރައްވާ މެންބަރު

ޢައްޔަނުކުރެއްވި ތާރީޚް: 3 ޮއކްޓޫބަރު 2016

ަޢބުްދލަްމީޖުދ  ައލްފިާޟލް 

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްސީލުކުރައްވާ މެންބަރު

ޢައްޔަނުކުރެއްވި ތާރީޚް: 25 ޖަނަވަރީ 2015

ައލްފިާޟލް ރިފަާޢުތ ަޖލީލް

19
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ުރ ިޑެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑްުނ ަވިކެވަވޑަިއގެްނަފިއވާ ެމްނަބުރ 5.1 - 2018 ަވަނ ައަހ

ޮއތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގައި މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ 

 14 މުޖުތަބާ  އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް  ގޮތުަގއި  މެންބަރުގެ  ަތމްސީލުކުރައްވާ 

ޖޫން 2012 އިން 16 ޖުލައި 2018 އަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ ޮކށްދެއްވާފައިވާ އަގުހުރި މަސައްކަތްތައް ފާހަގަޮކށް، 

ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.

ައލްފިާޟލް ައޙްމުަދ މުޖުތަބާ 

20
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6 - ޑިެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑުގެ މުިހްނމު ިންނމްުނަތްއ
 )SAFE( ްޮއޯތރިޓީން ނަގާފައިވާ ސައުތު އޭޝިއަން ފެޑެރޭޝަން ޮއފް އެކްސްޗޭންޖަސ

ގެ އެފިލިއޭޓް މެންބަރޝިޕް، 2019 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދޫޮކށްލުމަށް ނިްނމުން.

އަތުވެދާނެފަދަ  ބަދަލު  އަގަށް  ސެކިއުރިޓީޒްގެ  ކުންފުނިތަކުގެ  ‘ލިސްޓުޮކށްފައިވާ 

ސެކިއުރިޓީޒް  ފަރާތްތަކުން  ލިބިދާނެފަދަ  ނުވަތަ  ލިބިފައިވާ  މަޢުލޫމާތު 

ފާސްކުރުން. އުޞޫލު’  މަނާކުރުމާބެހޭ  މުޢާމަލާތްކުރުން  ގަނެވިއްކުމުގެ 

8

ޑިވެޮލޕްމަންޓް  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  އީކުއަލިޓީގެ  ‘ޖެންޑަރ 

ފާސްކުރުން. އުޞޫލު’  ނިޒާމާގުޅޭ  ހުށަހެޅުމުގެ  ޝަކުވާ  ޮއޯތރިޓީއަށް 

9

1

2

3

މާލީ ހިސާބުަތއް  އޮޑިޓްޮކށްފައިވާ  ރިޯޕޓާއި،  އަހަރީ  އަހަރުގެ  ވަނަ  ޮއތޯރިޓީގެ 2017 

ފާސްކުރުން.

އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕވޓ. ލޓޑ. އާއެކު ‘މެޮމރެންޑަމް ޮއފް 

އަންޑަރސްޓޭންޑިންގ’ އެއްގައި ޮސއިކުރުމަށް ނިންމުން.

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގައި ޕްރައިވެޓް 

ސެކްޓަރ ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަނުކުރުމަށް ނަން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، 

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ސިވިލް ސާރވިސްގައި ހިމެނޭ އިސް 

މުވައްޒަފު ތަމްސީލުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުގެ ޤާނޫނީ ޝަރުޠު ހަމަވާކަމަށް ނިންމުން.

އުޞޫލު’  ކުރުމާގުޅޭ  ޯއފް  ރައިޓް  ކަނޑައެޅުމާއި  ޑެޓްސް  ޑައުޓްފުލް  ޯފ  ‘އެލަވަންސް 

ފާސްކުރުން.

ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖު ކުންފުންޏަށް ލައިސަންސް ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު 

)ނަްނބަރު:                       ( ގެ 7 ަވނަ މާއްދާއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމަށް ފާސްކުރުން.

5

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާޫނނު )ނަންބަރު: 2/2006( ައށް އިޞްލާޙު 

ހުށަހެޅުމަށް ފާސްކުރުން.
4

7

‘މެޮމރެންޑަމް  އާއެކު  ޔުނިވަރސިޓީ  އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ނިންމުން. ޮސއިކުރުމަށް  އެއްގައި  އަންޑަރސްޓޭންޑިންގ’  ޮއފް 

ފާސްކުރުން. ބަޖެޓް  ލަފާކުރާ  އަހަރަށް  ވަނަ   2019 ޮއތޯރިޓީގެ 

10

11

6
2012/R-18
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7 - މާރެކްޓ ަތަރްއީޤުކުރަމްށ ުކެރވިފައިވާ މުިހްނމު މަަސްއަކތަްތްއ
މަސައްކަތްތަކުގެ  ކުރެވުނު  ަތރައްޤީކުރުމަށް  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް 

ކުންފުނިތަކުން  ޕަބްލިކް  ކުންފުނިތަކާއި  ޕްރައިވެޓް  ތެރެއިން 

ރައުސްމާލު  ކުންފުންޏަށް  ނުލައި  ހުޅުވާލުމަކާއި  އާންމުޮކށް 

ޒުވާނުން  މަސައްކަތްތަކާއި،  ކުރަންޖެހޭ  މަގުފަހިކުރުމަށް  ޯހދޭނެ 

މާރކެޓަށް ޝައުޤުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި ތަފާތު މަސައްކަތްތަކެއް މި 

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޮކށްފައިވެއެވެ. މި މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފުސީލު 

އެވަނީއެވެ. ތިރީގައި 

7.1 - ސީ.އެމް.ޑީ.ޭއ ޮމަބިއލް ެއޕް - ‘ިވަޔވިަތ’ 

މާރކެޓުގައި  މި  ހޭލުންތެރިޮކށް  އާންމުން  މާރކެޓަށް  ކެޕިޓަލް 

ކެޕިޓަލް  އަށަގެންނެވުމަށްޓަކައި  އާދަ  އިންވެސްޓުކުރުގެ 

މާރކެޓާބެހޭ ގިނަ މަޢުލޫމާތު އެއްތަނަކުން ލިބޭނެ މަގުފަހިކުރުމުގެ 

ވަނީ  އެޕެއް  ޮމބައިލް  ނަމުގައި  މި  ‘ވިޔަވަތި’  މަޤްޞަދުގައި 

ޚާއްޞަ  އިންވެސްޓަރުންނަށް  އެޕްގައި  މި  ތަޢާރުފުޮކށްފައެވެ. 

މަޢުލޫމާތުތަކެއް ހިމެނިފައިވެއެވެ. މީގެތެރޭަގއި ރާއްޖޭގައި އަލަށް 

ޕްރޮސްޕެކްޓަސް  ފުރުޞަތުތަކާއި  އިންވެސްޓްމަންޓް  ހުޅުވާލެވޭ 

އާއި ލިސްޓުޮކށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ރިޯޕޓުތަކާއި އޮޑިޓްޮކށްފައިވާ 

މާލީ ބަޔާންތަކުގެ އިތުރުން އެފަރާތްތަކުން ހާމަކުރާ އެހެނިހެން 

މާރކެޓުގެ  ކެޕިޓަލް  އަދި  ހިމެެނެއެވެ.  މަޢުލޫމާތުވެސް 

ބަސްޮފތެއްގެ  މާލީ  ލައިބްރަރީއަކާއި  ވީޑިޯއ  ތަފާސްހިސާބުތަކާއި 

ކެޓެގަރީއަކަށް   4 މައިގަނޑު  ދާއިރާއާގުޅޭ  މާލީ  އިތުރުން، 

)ޚިޔާލީ(  ސިމިއުލޭޝަން  މާރކެޓް  ކުއިޒްއަކާއި  ބަހާލާފައިވާ 

ހިމަނާފައިވެއެވެ. އެޕްަގއި  މި  ގޭމެއްވެސް 
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7.2 - ޕަްރއެިވްޓ ޕްލްޭސަމްންޓ މާރެކްޓ 

ވަކިވަކި  ކުންފުނިތަކާއި  ހުޅުވާުލމަކާނުލައި،  ާއންމުޮކށް 

ފަރުދުންނަށް އިންވެސްޓުކުރުމުގެ ދައުވަތު ދީގެން ވިޔަފާރިއަށް 

ޕްލޭސްމަންޓް  ‘ޕްރައިވެޓް  ޯހދުމަށް  ރައުސްމާލު  ބޭނުންވާ 

މި  ފަށާފައެވެ.  ަވނީ  މަސަައްކަތް  ތަޢާރުފުކުރުމުގެ  މާރކެޓް’ 

މާރކެޓް ތަޢާރުފުކުރުމުގެ މަޤްޞަދަކީ، ވިޔަފާރިތައް ތަރައްޤީޮކށް 

ޯހދޭނެ  އަގުގައި  ހެޮޔ  ފަންޑު،  ބޭނުންވާ  ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި 

ރަނގަޅު  އިންވެސްަޓރުންނަށް  ތަނަވަސްޮކށްިދނުމާއި  މަގު 

ނަފާއެއް ޯހދައިދިނުމަށް މަގުފަހިޮކށްދިނުމެވެ. މިޮގތުން މިކަމާގުޅޭ 

ޤާނޫނީ ޮއނިގަނޑެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތުގައި އިންޑިޔާއަށް 

ކުރަމުންދާ  މަސައްކަތްތައް  މިފަދަ  ޤަުއމުގައި  އެ  ިޒޔާރަތްޮކށް 

އިސްލާހުކުރުމުގެ  ގަވާއިދުތައް  ޮއޅުންފިލުވައި  ބަަލައި  ޮގތް 

މާރކެޓެއް  ޕްލޭސްމަންޓް  ޕްރައިވެޓް  މަސައްކަތްކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ޮއޯތރިޓީގައި  ކުންފުނިތަކަށް  ޕްރައިވެޓް  ާގއިމްކުރުމުން 

ޕްރޮސްޕެކްޓަސް ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިގެންދިއުމާއި 

ގަނެވިއްކުމުގެ  ސެކިއުރިޓީޒް  އެކްސްޗޭންޖްގައި  ސްޮޓކް 

ފަހިވާނެއެވެ. ގު މަ

7.3 - ެކޕަިޓލް މާރެކްޓ މުެދެވިރޮކްށ ަފްނޑް ހުޯދމާެބހޭ ަމުޢލޫމާުތ 
ދުިންނ

ކެޕިޓަލް  ކުްނފުނިތަކަށް،  ޕްރައިވެޓް  ކުންފުނިތަާކއި  ޕަބްލިކް 

ޯހދުމަށް  ފަންޑު  ބޭނުންވާ  ވިޔަފާރިއަށް  މެދުވެރިޮކށް  މާރކެޓް 

ޓެކްނޮޮލޖީ  އިމާރާތްކުރުމާއި  މަޢުލޫމާތު،  ފުރުޞަތުތަކާބެހޭ  ހުރި 

ކުންފުންޏަކަށް   9 ހަރަކާތްތެރިވާ  ދާއިރާގައި  ތަޢުލީމީ  އާއި 

ޯފރުޮކށްދެވިފައިވެއެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން ބައެއް ޯލ ފާރމްތަކާއި 

އެފަރާތްތަކުގެ  މަޝްވަރާޮކށް،  ބައްދަލުޮކށް  ފާރމްތަކާ  އޮޑިޓް 

ޯހދާފައިވެއެވެ. ޚިޔާލު 

7.4 - ޯގލްޑް 100 ގެ ެއްނޑިޯސްނގ ޕާޓަްނރ

މޯލްޑިވްސް ގެޓްއަވޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޯކޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް 

ާއއި މި ޮއޯތރިޓީ ގުޅިގެން ‘ގޯލްޑް 100’ ނެޓްވަރކްގައި ހިެމނޭ 

ޕްޮރމޯޓްޮކށް  ގަވަރނަންސް  ޯކޕަރޭޓް  މެދުގައި  ކުންފުނިތަކުގެ 

ކެޕިޓަލް  ކުންފުނިތައް  އައު  ހިތްަވރުދިނުމާއި  ޢަމަލުކުރުމަށް 

ދެފަރާތުން  ކަންކަމާމެދު  ކުރެވިދާނެ  ގެނައުމަށް  މާރކެޓަށް 

ވަނީ މަޝްވަރާޮކށްފައެވެ. މިޮގތުން ސީ.ޖީ އެފަރޓްސް އެވޯޑުގެ 

ަނމުގައި އޮޯތރިޓީން އެޯވރޑެއް ދިނުމަށް 2018 ވަނަ އަހަރުގެ 

ގާލާ އެޯވޑް އިވެންޓުގައި ތަޢާރުފުޮކށް 2019 ވަނަ އަހަރު މި 

އެޯވރޑް ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
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ކުރިއެރުވުމަށް  ތަރައްޤީޮކށް  އިތުރަށް  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް 

ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ  މާލީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި 

ޤާނޫނަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ އިޞްލާޙުތައް އެޓަރނީ ޖެނެރަލް 

ގަވާއިދުތަކަށް  ބައެއް  މާރކެޓާގުޅޭ  އަދި  ހުށަހަޅައި  ޮއފީހަށް 

ވަނީ  މަސައްކަތް  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙުތައް  ގެންނަންޖެހޭ 

ޮކށްފައެވެ. މިޮގތުން ޮކށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

8.1 - ދެިވިހާރއްޖޭގެ މާލީ ެސކިުއިރޓީޒްއާބެހޭ ޤޫާނުނ

ޮފނުވާފައިވާ  ހުށަހެޅުމަށް  ޤާނޫނަށް  ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ  މާލީ 

މަޤްޞަދަކީ: އިޞްލާޙުތަކުގެ 

ސެކިއުރިޓީޒްގެ މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމަށް ފަސޭހަ ޯއވަރ-ދަ-	 

ކައުންޓަރ )OTC( ނިޒާމެއް ގާއިމުުކރުމަށް މަގުފަހިކުރުން.

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ސަރުކާރު 	 

ސެކިއުރިޓީޒްގެ މާރކެޓް ހިންގުން.

ފުރުޞަތުތައް 	  ހުރި  މިހާރު  މުޢާމަލާތުކުރުމަށް  ހިއްސާގެ 

ފުޅާޮކށް ވާދަވެރި ޮގތެއްގައި މާރކެޓް މެކޭނިޒަމް ހިންގުމަށް 

މަގުފަހިކުރުން.

8.2 - ެސކިުއިރޓީޒް ޫދކުުރމާެބހޭ ަގވާިއުދ

މި ގަވާއިދަށް އިްޞލާޙުތަކެއް ހުށަހެޅި، ލިސްޓުޮކށްފައިވާ 
ބައިވެރިންނާއެކު  އެހެނިހެން  މާރކެޓުގެ  ކުންފުނިތަކާއި 
ގެނެވޭ  ަގވާއިދަށް  މި  މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ. 
މައިގަނޑު އިޞްލާޙަކީ، ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިތަކުން ސްޮޓކް 
ޕްރައިވެޓް  ޕްލެޓްޯފެމއްގައި  ާޚއްޞަ  އެކްސްޗޭންޖުގެ 
ވިއްކައިގެން  ސެކިއުރިޓީޒް  އުޞޫލުން  ޕްލޭސްމަންޓްގެ 
ަފއިސާ ޯހދޭނެ މަގުފަހިޮކށްދިނުމާއި، ވިއްކޭނެ ސެކިއުރިޓީޒްގެ 
ވިއްކުމަށްޓަކައި  ސެކިއުރިޓީޒް  އިތުރުކުރުމާއި،  ބާވަތްތައް 
ޕްޮރސްޕެކްޓަސްއާއި ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް ނެރުމުގައި 
ޑްރާފްޓް  ގަވާއިދުގެ  މި  ހަމަޖައްސައިދިނުމެވެ.  ލުއިތަކެއް 
ލިބިފައިވާ  މަޝްަވރާޮކށް،  ކުންުފނިތަކާއެކު  އެކުލަވާލެވި 
ގެނެވިފައިވެއެވެ.  އިޞްލާޙުތަކެއް  ޑްރާފްޓަށް  ޚިޔާލުތަކާއެކު 
މި ގަވާއިދާ އެއްޮގތަށް ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކުމުގެ ކަންކަން 

ގައެވެ.  2019 ވަނީ  ހަމަޖެހިފައި  ފެށުމަށް 

ަމުޢލޫމާުތ  ުކްނފުިނަތުކްނ  ޫދކާުރ  ެސިކުއިރީޓޒް   -  8.3
2010 ަގވާިއުދ  ިޒްނމާއާެބހޭ  ހާަމުކުރމުގެ 

މި ގަވާއިދަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައިގަނޑު އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރޭގައި، 
ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންޓްގެ އުޞޫލުން ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކާ 
މިންގަނޑުތައް  ހާމަކުރަންޖެހޭނެ  މަޢުލޫމާތު  ކުންފުނިތަކުން 
ކަނޑައެޅުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ހުރިހާ ކުންފުނިތަކުންވެސް 
ޮގތް  ހާމަކުރަންޖެހޭ  ވަގުތާއި  މަޢުޫލމާތާއި  ހާމަކުރަންޖެހޭ 
އިތުރަށް ސާފުޮކށްދިނުމާއި އެކި ބާވަތުގެ ސެކިއުރިޓީޒްއަށް، 
އެ ސެކިއުރިޓީޒްއާ ގުޅޭ ޮގތުން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރެވޭނެ ޮގތް 
ހަމަޖެއްސުން ހިމެނެއެވެ. މި އިޞްލާޙުތައް ކުންފުނިތަކާއެކު 
ފެށުމަށް  ޢަަމލުކުރަން  ގަވާއިދަށް  މި  މަޝްވަރާކުރެވި، 

ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

8 - ޤޫާނާނިއ ަގވާިއުދަތކާ ގުޅޭ މަަސްއަކތަްތްއ
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8.4 - މިނަިމމް ުކއަާޓރީލ ރޯިޕިޓްނގ ިރުކައރަމްނޓްްސ ޯފ 
ލްިސެޓޑް ޮކމެްޕީނޒް

ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދާއި އަދި ސެކިއުރިޓީޒް 
ގަވާއިދަށް  ހާމަކުރުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  ކުންފުނިތަކުން  ދޫކުރާ 
ކުއާޓަރލީ  މިނިމަމް  ގުޅިގެން،  ބަދަލުތަކާ  ހުށަހެޅިފައިވާ 
)ލިސްޓުޮކށްފައިވާ  ރިކުއަރމަންޓްސް  ރިޕޯޓިންގ 
ނެރެންޖެހޭ  އެއްފަހަރު  ތިންމަހުން  ޮކންމެ  ކުންފުނިތަކުން 
އިޞްލާުޙުކުރުމަށް  މިންގަނޑުތައް(  މަޢުލޫމާތުތަކުގެ 
ނެރުން  ކުރިން  މީގެ  މިޮގތުން  ހުށަހެޅިފައިވާނެއެވެ. 
ޮގތުގައި  ކަމެއްގެ  އިޚްތިޔާރީ  ކަންކަން  ބައެއް  ލާޒިމު 
އިޖުތިމާޢީ  ކުންފުނިތަކުގެ  އަދި  ބަދަލުޮކށްފައިވާނެއެވެ. 
މިންވަރަކުން  ވަކި  ޚަރަދުތައް،  ދަށުންުކރާ  ޒިންމާގެ 
ފެށިގެން ހާމަކުރަންޖެހޭ ޮގތަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާނެއެވެ. 
ީމގެއިތުރުން، އެކި ބާވަތުގެ ސެކިއުރިޓީޒްއާގުޅޭ ޮގތުން ވަކި 
ޚާއްޞަ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންޖެހޭ ޮގތަށްވެސް ބަދަލުތަކެއް 
ކުންފުނިތަކާއެކު  އިޞްލާޙުތައް  މި  ހުށަހެޅިފައިވާނެއެވެ. 

 2019 ޢަމަުލކުރެވޭނީ  އުޞޫލަށް  މި  މަޝްވަރާކުރެވި، 
އަހަރުއެވެ. ވަނަ 

8.5 - މާރެކްޓ މުެދެވިރުނޮކްށ ެސިކުއިރީޓޒްގެ މިލުްކެވިރަކްނ 
ަބަދލުކުުރމާެބހޭ ަގވާިއުދ

އެކްސްޗޭންޖް  ސްޮޓކް  ލިްސޓުކުރުމަށްފަހު،  ކުންފުންޏެއް 
އެއްވެސް  ސެކިއުރިޓީޒްގެ  އެުކންފުނީގެ  މެދުވެރިނުޮކށް 
ހަނިކުރެވިފައެވެ.  ޮއންނަނީ  މިހާރު  ކުރުން  މުޢާމަލާތެއް 
އިންވެސްޓަރުންނަށް  ސަބަބުން  މީގެ  ނަމަވެސް 
ފާހަގަކުރެވިފައިވުމާއެކު،  ދިމާވާކަމަށް  ދަތިތައް  ަބއެއް 
ކުންފުނިތަކާއެކު  ހުށަހެޅި  ބަދަލުތަކެއް  އުޞޫލަށް  މި 
އުޞޫލު،  މި  ތެރޭގައި  މީގެ  މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ. 
ކުންފުނިތަކުގެ ހިއްސާގެ މުޢާމަލާތްތަކަށް ހަނިކުރުމާއި، އަދި 
ބޭނުންވާ  ވިއްކަން  އެއްފަހަރާ  ހިއްސާ  ޢަދަދެއްގެ  ިގނަ 
ަފރާތްތަކަށް ޕަބްލިކް ޮއފަރިންގއެއް ޮގތަށް ވިއްކުމުގެ ފުރުޞަތު 
ދިނުމާއި، ޑީލަރުންނަށް ގަނެވިއްކުމާއި، އަދި ޯއފް-މާކެޓްޮކށް 

މުޢާމަލާތްކުރެވޭނެ އިތުރު ޮގތްތަކެއް ހިަމނާފައިވާނެއެވެ. މި 
ގަވާއިދު ކުންފުނިތަާކއެކު މަޝްވަރާކުރެވި، އިޞްލާޙުކުރެވޭ 
ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 2019 

އަހަރުއެވެ. ވަނަ 
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9 - އްިނވްެސަޓުރްނ ަތމްރުީނުކުރމާއި ހޭލްުނތިެރުކުރުވމުގެ މަަސްއަކތް
ކެޕިޓަލް މާރކެޓުގެ ދާއިރާއާއި ފައިނޭންޝަލް ލިޓަރަސީއަށް އާންމުން އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ 
އަދި  ހިންގާފައިވެއެވެ.  ހަރަކާތްތައް  ތަފާތު  ޯފރުޮކށްދިުނމަށް  މަޢުލޫމާތު  ހަރަކާތްތަކާއި، 
ކުންފުނިތަކުގެ ޯބޑު ޑިރެކްޓަރުންނާއި ޮކމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީންނަށް އަމާޒުޮކށްގެން ޚާއްޞަ 
ހިންގުން  ކުންފުނިތަކުގެ  އިތުރުން  މީގެ  ގެންޮގސްފައިވެއެވެ.  ކުރިޔަށް  ޕްޮރގްރާމްތަކެއް 
ޕްޮރގްރާމްތައްވެސް  ގަވަރނަންސްއާގުޅޭ  ޯކޕަރޭޓް  ޮގތުން  އެހީތެރިވުމުގެ  ހަރުދަނާކުުރމަށް 
ހިންގާފައިވެއެވެ. ހަމައެއާއެކު، އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާރކެޓާގުޅޭ ޯވކްޮޝޕްތަކެއް ހިންގާފައިވެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު  ހަރަކާތްތަކުގެ  ޚާއްޞަ  ގެންދިޔަ  ކުރިއަށް  އަހަރު  ވަނަ   2018 މިޮގތުން 
އެވަނީއެވެ. ތިރީގައި 

9.1 - ގްލަޯބލް ަމނީ ީވކް 2018

ޗައިލްޑް އެންޑް ޔޫތު ފައިނޭންސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އިނީޝިއޭޓިވް )CYFI(ގެ ދަށުން 
ައހަރަކު އެއްފަހަރު ކުރިއަށްގެންދާ ‘ގްލޯބަލް މަނީ ވީކް’ ފާހަގަކުރުމުގެ ޮގތުން ޣިޔާޘުއްދީން 
އިން  ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ  ހަރަކާތްތަކުގައި  ގެންދިޔަ  ކުރިއަށް  ސްކޫލުން  އިންޓަރނޭޝަނަލް 

ވަނީ  މަޢުލޫމާތު  މާރކެޓާގުޅޭ  ކެޕިޓަލް  ދަރިވަރަކަށް   120 އެސްކޫލްގެ  ބައިވެރިވެ، 
ޯފރުޮކށްދީފައެވެ.  

9.2 - ޓެްރއިިންނގ ޮއްނ ިއްސލިާމކް ެކޕަިޓލް މާރެކްޓ
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)IDB( ްކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެޮލޕްމަންޓް ޮއޯތރިޓީ އާއި އިސްލާމިކް ޑިވެޮލޕްމަންޓް ބޭންކ
ގެ އިސްލާމިކް ރިސާރޗް ެއންޑް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް )IRTI( ގުޅިެގން، 25 
އިން 27 ޖޫން 2018 އަށް ‘ޓްރެއިނިންގ ޮއން އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާރކެޓް’ ގެ 
ޕްޮރގްރާމްގައި އިސްލާމިކް  މި  ގެންދެވުނެވެ.  ކުރިއަށް  ޕްޮރގްރާމެއް  ަނމުގައި ޓްރެއިނިން 
އިސްލާމީ  މަފްހޫމްތަކާއި  އަސާސީ  ބޭންކިންގއާބެހޭ  އިސްލާމިކް  ާމރކެޓާއި  ކެޕިޓަލް 
އެސެޓްސް  ސްޓްރަކްޗަރކުރުމާއި،  ޞުކޫކް  ނިޒާމާއި،  ރެގިއުލޭޓަރީ  ޚިދުމަތްތަކުގެ  މާލީ 
ސެކިއުރިޓައިޒޭޝަނާއި، އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާރކެޓުގައި ހުރި ޮގންޖެހުންތަކާއި ޝަރީޢާ 

ހިއްސާކުރެވުނެވެ.  މަޢުލޫމާތު  މެނޭޖްމަންޓާބެހޭ  ލިކުއިޑިޓީ  ޮކމްޕްލަޔަންޓް 
މި ޕްޮރގްރާމްގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވަނީ އިސްލާމިކް ރިސާރޗް އެންޑް ޓްރެއިނިންގ 
އިންސްޓިޓިއުޓް )IRTI(ގެ ފަރާތުން އިސްލާމިކް ަފއިނޭންސް ދާއިރާގެ ތަުޖރިބާކާރުންނެވެ.

9.3 - ޑައިެރކަްޓރްސ ޓެްރއިިންނގ ޕޮްރގާްރމް

ޕްރައިވެޓް  ކުންފުނިތަކާއި  ހިއްސާވާ  ސަރުކާރު  ކުންފުނިތަކާއި،  ލިސްޓުޮކށްފައިވާ 
ޑިރެކްޓަރުންނަށްވުމަށް  އަދި  މެނޭޖްމަންޓް  ސީނިއަރ  ޑިރެކްޓަރުންނާއި،  ކުންފުނިތަކުގެ 
ޕްރޮގްރާމް’ގެ  ޓްރެއިނިންގ  ‘ޑައިރެކްޓަރސް  އަމާޒުޮކށްގެން  ފަރާތްތަކަށް  ޝައުޤުވެރިވާ 
ނަމުގައި 3 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮްގރާމެއް ހިންގާފައިވެއެވެ. މި ޕްޮރގްރާމްގެ 
އެއްޮގތަށް  އުޞޫލުތަކާ  ގަވަރނަންސްގެ  ޯކޕަރޭޓް  ތެރޭގައި  މަޤްޞަދުތަކުގެ  މައިގަނޑު 
ކުންފުނިތަކުގެ ޮއނިގަނޑު ބައްޓަންޮކށް، ކުންފުނި ހިންގުމުގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގެ ދައުރާއި 
ހިމެނެއެވެ.  ޯފރުޮކށްދިނުން  ބައިވެރިންނަށް  މަޢުލޫމާތު  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާގުޅޭ  ުމހިންމު 

މި ޕްޮރގްރާމުގައި ކުންފުންޏާބޭހޭ ޤާނޫނާއި، ޓެކްސް ނިޒާމް އަދި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ 
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އެންމެ އެދެވޭ ޮގތެއްގައި އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ބައިވެރިންނާ 

ހިއްސާޮކށްފައިވެއެވެ. 
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ފަރާތްތަކަށް  ޝައުޤުވެރިވާ  މަޤާމުތަކަށް  އެފަދަ  ސެކްރެޓަރީންނާއި  ުކންފުނިތަކުގެ 
އަމާޒުޮކށްގެން ‘ޮކމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީޒް ޓްރެއިނިންގ ޕްޮރގްރާމް’ ނަމުގައި 2 ދުވަހުގެ 

ގެންދެވިފައިވެއެވެ.  ކުރިއަށް  ޕްޮރގްރާެމއް  ތަމްރީނު 

މި ތަމްރީނު ޕްޮރގްރާމްގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ޯކޕަރޭޓް ގަވަރނަންސްގެ އުޞޫލުތަކާއި 
އެއްޮގތަށް، ކުންފުނީގެ ސެކްރެޓަރީގެ ދައުރާއި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ މުހިންމުކަން ޮއޅުންފިލުވައި 
ިދނުމާއި، އަދި ކުންފުނީގެ ސެކްރެޓަރީންގެ ހުނަރު އިތުރުޮކށް، ޒިންމާ އާއި މަސައްކަތްތަކަށް 
އަހުލުވެރިކުރުވައި، ކުންފުނިތައް ހާމަކަާމއެކު ހިންގުމަށް މަގުފަހިކުރުމެވެ. މީގެިއތުރުން، މި 
ޮގތާއި  ދިރާސާކުާރނެ  ރިޯޕރޓް  އަހަރީ  ހިސާބުތަކާއި  މާލީ  ކުންފުނިތަކުގެ  ޕްޮރގްރާމްގައި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެކުހުގެ ނިޒާމާގުޅޭ މަޢުޫލމާތު ދީފައިވެއެވެ.    

9.5 - ވާރލްޑް އްިނވްެސަޓރ ީވކް

)IOSCO( ޮކމިޝަންސް  ސެކިއުރިޓީޒް  ޮއފް  ޯއގަނައިޒޭޝަން  އިންޓަރނޭޝަނަލް 
ހިމާޔަތްކުރުމާއި  ޙައްޤުތައް  އިންވެސްޓަރުންގެ  ހުޅުވާލައިގެން،  ޤައުމުތަކަށް  މެންބަރު  ގެ 
ވީކް  އިންވެސްޓަރ  ‘ވާރލްޑް  މަޤްޞަދުގައި  ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ  އިންވެސްޓަރުން 
2018’ ނަމުގައި އެއް ހަފުތާގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކެމްޕޭނުގައި ޮއޯތރިޓީން 
ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އެޮގތުން، މި ކެމްޕޭނުގެ ދަށުން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޮއކްޓޫބަރު 
މަހުގެ 1 އިން 7ގެ ނިޔަލަށް އާންމުންނާއި، ސްކޫލް އަދި ކޮލެޖް / ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ދަރިވަރުންަނށް އަމާޒުޮކށްގެން ހަރަކާތްތައް ވަނީ ހިންގާފައެވެ. ވާރލްޑް އިންވެސްޓަރ ވީކް  

އެވަނީއެވެ. ތިރީގައި  ހަރަކާތްތައް  ކުރިއަށްގެންދިޔަ  ޮގތުން  ކުރުމުގެ  ފާހަގަ 

9.5.1 - ސީ.އެމް.ޑީ.ޭއ ޮމަބިއލް ެއޕް ‘ިވަޔވިަތ’ އާއި ‘ީޓޗްިނގ ޓިުއްބ’ގެ ީއ-ލާނިްނގ ޕްލްެޓފޯމް 
މުެދެވިރޮކްށ ެކޕަިޓލް މާރެކްޓގެ ަމުޢލޫމާުތ ޯފުރޮކްށިދުނމުގެ މަަސްއަކތް ިއފްތިތާޙުްކުރްނ

މަޢުލޫމާތުތަކުގެ  އެކި  ތަފާތު  ބާޒާރާގުޅޭ  ހިއްސާގެ  އާއި  ލިޓަރަސީ  ފައިނޭންޝަލް 
އެކުލެވޭ           ކުއިޒްތައް  ބާޒާރާގުޅޭ  ހިއްސާގެ  ގޭމަކާއި،  ގަނެވިއްކުމާގުޅޭ  ހިއްސާ  އިތުރުން 
ސީ.އެމް.ޑީ.އޭގެ ޮމބައިލް އެޕް ‘ވިޔަވަތި’ ޯލންޗްކުރެވުނެވެ. އަދި ‘ޓީޗިން ޓިއުބް’ އީ-
ާލނިން ޕްލެޓްޯފމް ގައި ސާނަވީއާއި މަތީ ސާނަވީ ގްރޭޑްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ކެޕިޓަލް 
މަޢުލޫމާތުތައް  ބަލަންޖެހޭ  އިންވެސްޓުކުރުމުގައި  މަފްހޫމްތަކާއި  ބޭނުންކުރާ  މާރކެޓުގައި 
އިފްތިތާޙްޮކށްފައިވެއެވެ. މަސައްކަތް  އުފެއްދުމުގެ  ވީޑިޯއތައް  އެކުލަވާލާފައިވާ  ހިމެނޭޮގތަށް 

ެސކްެރަޓރީޒް  ޮކމެްޕީނ   -  9.4
ޕޮްރގާްރމް ޓެްރއިިންނގ 
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9.5.2 - ޕެްރެޒްނޓަޭޝްނ ޮއްނ ަފިއޭންނަޝލް ޕްލިޭންނގ

މާލޭގެ ސާނަވީ އަދި މަތީ ސާނަވީ ގްރޭޑްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުޮކށްގެން ފައިނޭންޝަލް 
ޕްލޭނިންގއާގުޅޭ ސެޝަންތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންޮގސްފައިވެއެވެ. މި ސެޝަންތަކުގައި ކުރު 
ައދި ދިގު މުއްދަތުގައި ދަރިވަރުން ހާިޞލުކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތަކެއް ކަނޑައަޅައި 

ެއއަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރާނެ ޮގތް ކިޔައިދީފައިވެއެވެ.

9.5.3 - ވާރކޮްޝޕް ޮއްނ ިއްސލިާމކް ަފިއޭންންސ

އިސްލާމިކް  ޮގތުން  ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ  އާންމުން  ދާއިރާއަށް  މާރކެޓުގެ  ކެޕިޓަލް 
ފައިނޭންސްގެ އަސާސްތަކާއި ތަކާފުލް )އިސްލާމިކް އިންޝުއަރެންސް(ގެ ޕްޮރޑަކްޓުތަކާގުޅޭ 
މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންތަކެއް ކުރިޔަށްގެންޮގސްފައިވެއެވެ. މި ޕްޮރގްރާމް ކުރިޔަށް 
ެގންދިޔައީ މި ޮއޯތރިޓީއާއި މޯލްޑިވްސް ސެންޓަރ ޮފރ އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް އަދި 
ގުޅިގެންނެވެ.   ތަކާފުލް(އާ  )އަޔާދީ  ވިންޯޑ  އިސްލާމިކް  އިންޝުއަރެންސްގެ  އެލައިޑް 

އިޒް 9.5.4 - ފްޭސުބކް ުކ

ކެޕިޓަލް މާރކެޓާގުޅޭ އަސާސީ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ޮގތަށް ‘ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ ފޭސްބުކް ކުއިޒް’ގެ 
ނަމުގައި )1-7 ޮއކްޓޫބަރު  2018އަށް( އެއް ހަފުތާގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ. 
މި ކުއިޒްގެ ހުރިހާ ސުވާލުތަކަށް ރަނގަޅު ޖަވާބު ދިން ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގުރުއަތުން 
ޮހވި، އެއްވަނަ ޙާޞިލުޮކށްފައިވަނީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫ، ދިރޭލާލްގެ މަރިޔަމް ޝަފީޤު 

އެވެ.  )ފޮޯޓ: ސަފުހާ ނަންބަރު 61 ގައި(

9.5.5 - ަފިއޭންނަޝލް ިލަޓރީަސ ޕޮްރގާްރމް

ޔުނިވަރސިޓީ އަދި ކޮލެޖްތަކުގެ ދަރިވަުރންނަށް ފައިނޭންޝަލް ލިޓަރަސީއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު  
ރިޓަޔަރމަންޓް  ޓްރޭޑިންގ،  މާރކެޓް  ސެކަންޑްރީ  ފިންޓެކް،  ާޚއްޞަޮކށްގެން  ދިނުމަށް 
ޕެންޝަން ސްކީމް އަދި އެނުއިޓީ ްޕޮރޑަކްޓްތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ސެޝަންތަކެއް 

ވަނީ ހިންގާފައެވެ.

ޒުވާނުން  މިކަމަށް  ބާރުއެޅުމާއި  ރައްކާކުރުމަށް  ފަހަށް  ޅައުމުރުގައި  މީގެއިތުރުން 
ހޭލުންތެރިކުުރމަށް ވީޑިޯއއެއް ވަނީ ތައްާޔރުޮކށް ޯސޝަލް މީޑިޔާގައި އާންމުޮކށްފައެވެ. މި 
ތާޙާ  އަލްފާޟިލް  ޕްރިންސިޕަލް  އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ  ިޣޔާޘުއްދީން  ވީޑިޯއގައި 
ސަލީމް ވަނީ ދުނިޔޭގެ ކާމިޔާބު ބައެއް އިންވެސްޓަރުން ގެންގުޅުއްވާފައިވާ ސްޓްރެޓެޖީތަކަށް 

އަޅުއްވާލައްވާފައެވެ. އަލި 

29
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9.6 - ެކޕަިޓލް މާރެކްޓ ިރިވުއގެ ތްިނަވަނ ަޢަދުދ

ކެޕިޓަލް މާރކެޓާއި މާލީ ދާއިރާއަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 2016 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ނެރެމުން އަންނަ ކެޕިޓަލް 
މާރކެޓް ރިވިއުގެ 3 ވަނަ ޢަދަދު ޝާއިޢުޮކށްފައިވެއެވެ. މި ޢަދަދުގައި މައިގަނޑު ޮގތެއްގައި ހިމަނާފައިވަނީ ލިސްޓުޮކށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުން މަޢުލޫމާތު 
ާހމަކުރުމުގެ މުހިންމުކަން، ގަވަރމަންޓް ސެކިއުރިޓީޒް، ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން، ކްރައުޑް ފަންޑިންގ، އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އިންވެސްޓަރުންގެ ދައުރު، 

ފިންޓެކް، އިޖާރާ ޞުކޫކް އަދި ތަކާފުލް އާގުޅޭ މަޢުލޫމާތެވެ. މި މައުޟޫޢުތަކަށް ލިޔުއްވާފައިވަނީ ޮއތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންނެވެ.
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9.7 - އެެހިނެހްނ އްިންސޓިޓިުއަޝްނަތކާ ގުޅުްނ ަބަދިހުކުރްނ

ކެޕިޓަލް މާރކެޓަށާއި ފައިނޭންޝަލް ލިޓަރަސީއަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ހަރަކާތްަތއް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށާއި 
ފަރާތްތަކާއެކު  ތިރީގައިވާ  ވަނީ  އަހަރު  މި  މަޤްޞަދުގައި  ބަދަހިކުރުމުގެ  ގުޅުން  ުމއައްސަސާތަކާއެކު 

އެއްބަސްްވެފައެވެ.

9.7.1 - ައިއލްެނޑަރްސ ެއޑުިއކަޭޝްނ ޕވޓ. ލޓޑ.

ޔަންގް  ‘މެންޓަރިންގ  އަދި  ޓިއުބް’  ‘ޓީޗިންގ  ގެ  ލޓޑ.  ޕވޓ.  އެޑިއުކޭޝަން  އައިލެންޑާރސް 
ަމއިންޑްސް’ ޕްޮރގްރާމް މެދުވެރިޮކށް ކެޕިޓަލް މާރކެޓާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ބިލަޮބންގ ހައި އިންޓަރނޭޝަނަލް 
ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ޯފރުޮކށްދިނުމާއި ޓީޗިންގ ޓިއުބް މެދިވެރިޮކށް ާރއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ 
ޮއފް  މެޮމރަންޑަމް  މަޤްަޞދުގައި  ޯފރުޮކށްދިނުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  މާރކެޓާގުޅޭ  ކެޕިޓަލް  ދަރިވަރުންނަށް 
ައންޑަސްޓޭންޑިންގ )އެމް.އޯ.ޔޫ( އެއްގައި ޮސއިޮކށްފައިވެއެވެ. މި އެމް.އޯ.ޔޫގެ ދަށުން ޓީޗިންގެ ޓިއުބުގައި 
ިހމެނުމަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ މަފްހޫމްތަކާގުޅޭ ޕްރެޒެންޓޭޝަންތައް ތައްޔާރުޮކށް، ވީޑިޯއ ކްލިޕްތައް ހެދުމުގެ 

މަސައްކަތް ވަނީ ފަށާފައެވެ. 

9.7.2 - ދެިވިހާރއްޖޭގެ ިއްސލީާމ ުޔިނަވރސިީޓ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއާއި މި ޮއޯތރިޓީ ގުޅިގެން އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް އާއި ކެޕިޓަލް 
މާރކެޓުގެ ދާއިރާއިން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްޮރގްރާމްތައް ހިންގުމަށާއި މި ދާއިރާަތކުން ދިރާސާތައް ކުރުމާއި 

ފަްނނީ އެހީ ޯފރުޮކށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގައި ޮސއިޮކށްފައިވެއެވެ.
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10.1 - ަލިއަސްންސިދުންނ

ތެރޭގައި  އަހަރު  ވަނަ  ލައިސަންސް 2018  ދޫޮކށްފައިވާ  ފަރާތަކަށް  ތެރެއިން 4  ލައިސަންސްތަކުގެ  ދޫޮކށްފައިވާ  ޮއޯތރިޓީން  ދިނުމަށް  ޚިދުމަތްތައް  ހުރި  ުގޅުން  ވިޔަފާރިއާ  ސެކިއުރިޓީޒްގެ 

އައުޮކށްދެވިފައިވާއިރު، 2 ފަރާތަކަށް އަލަށް ލައިސަންސް ދީފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރަން އެދި ހުށަހެޅި ފަރާަތކަށް ދޫޮކށްފައިވާ ލައިސަންސް ބާޠިލުޮކށްދީފައިވެއެވެ. މި 

އެވަނީއެވެ. ތާވަލުގައި  ތިރީގައިވާ  ތަފްސީލު  ލައިސަންސްތަކުގެ 

10 - ެރގިުއލަޭޓީރ މަަސްއަކތަްތްއ

ތީާރޚް ްސޓޭޓްަސ ަތމްީސލުުކާރ ފާަރތް ަލިއަސްންސ ަންނ

31 ޖަނަވަރީ 2018 އައުކުރި އާރިޔާ ސެކިއުރިޓީޒް ޕވޓ. 
ލޓޑ.

 ޑީލާޒް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް
ލައިސަންސް މުޙައްމަދު ޖަނާޙު

10 ފެބުރުވަރީ 2018 އައުކުރި - ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރ ލައިސަންސް ޑރ. ޢާއިޝަތު މުނީޒާ

10 މާރިޗު 2018 އައުކުރި -  އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒަރ
ލައިސަންސް ވޯޓާކްރެސް ކެޕިޓަލް ޕވޓ. ލޓޑ.
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10.2 - ޮއްނަސއިްޓ އްިންސެޕކަްޝްނ

ޮއޯތރިޓީން ލައިސަންސް ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، މޯލްޑިވްސް ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖާއި 
މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީޒް ޑިޮޕޒިޓަރީއާއި ޑީލިންގ ކުންފުނިތަކުން ގަވާއިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރާ 
އިންސްޕެކްޝަންތަކުގައި  އަދި  އިންސްޕެކްޓްޮކށްފައިވެއެވެ.  ޮގތުން  ބެލުމުގެ  މިންވަރު 
އެފަރާތްތަކަށް  ރަނގަޅުކުރުމަށް  ކަންކަން  ފާހަގަކުރެވުނު  ކަމަށް  އިޞްލާޙުކުަރންޖެހޭ 

އަންގާފައިވެއެވެ.

10.3 - ހިްއާސގެ ަބާޔްނ )ޕޮްރްސެޕކްަޓްސ( ަރިޖްސަޓީރުކުރްނ

ހައުސިންގ ޑިވެޮލޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ޯކޕަރޭޝަން ޕލކ އިން 2018 ވަނަ އަހަރު 
ހުށަހެޅި ‘އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ ފިކްސްޑް އިންކަމް ޮބންޑު، އިޝޫ ނަންބަރ. 2’ ޕްރޮޕެކްޓަސް 
ވަނީ ރަޖިސްޓަރީޮކށްފައެވެ. ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ހާމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު، ސެކިއުރިޓީޒް 
ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދާއި ކުންފުންޏާބެހޭ އާންމު ގަވާއިދުގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް ސްޮޓކް 

ެއކްސްޗޭންޖުގެ ލިސްޓިންގ ރޫލްސްގައި ބަޔާންޮކށްފައިވެއެވެ.

ތީާރޚް ްސޓޭޓްަސ ަތމްީސލުްކާރ ފާަރތް ަލިއަސްންސ ަންނ

28 މާރިޗު 2018 ބާޠިލުކުރި - ކަސްޯޓޑިއަން ލައިސަންސް ޮމރިޝަސް ޮކމާޝަލް ބޭންކް )މޯލްޑިވްސް( ޕވޓ. ލޓޑ.

5 މޭ 2018 އައުކުރި
ސްޮޓކް ބްޯރކާޒް މޯލްޑިވްސް 

ޕވޓ. ލޓޑ.
ޑީލާޒް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް ލައިސަންސް ޔޫޝަޢު ސަޢީދު

24 މޭ 2018 އަލަށްދޫކުރި -  އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒަރ
ލައިސަންސް މޯރޓީޒާ ކެޕިޓަލް ލޓޑ.

24 މޭ 2018 އަލަށްދޫކުރި މޯރޓީޒާ ކެޕިޓަލް ލޓޑ. އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒަރ 
ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް ލައިސަންސް މުޙައްމަދު ޣާލީ މުރުތަޟާ
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10.4 - ލްިސުޓޮކްށފައިވާ ުކްނފުިނަތުކްނ ހާަމުކާރ ަމުޢލޫމާުތ މުާރޖާކުުރްނ

10.4.1 - ުކއަާޓރލީ ރޯިޕޓާއި ައަހރީ ރޯިޕުޓ

ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ކުންފުނިތަކުން ަމޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާއާބެހޭ ގަާވއިދު 2010 )ނަންބަރު:                 ( އާއި ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ ޯކޕަރޭޓް ގަަވރނަންސް ކޯޑުގެ ދަށުން، 
ލިސްޓުޮކށްފައިވާ ކުންފުނިަތކުން ހާމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ތެރޭގައި ކުއާޓަރލީ ރިޯޕޓާއި އަހަރީ ރިޕޯޓު ހިމެނެއެވެ. މިޮގތުން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޝާއިޢުކުރަންޖެހޭ 

ރިޯޕޓުތައް ވަގުތަށް ޝާއިޢުޮކށްފައިނުވާ ކުންފުނިތަކާއި، އެ ުކންފުނިތަކާ މެދު އަޅާފައިފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީއެވެ.

އިެޅ ފަިޔަވޅު ފަިޔަވޅު އިެޅ ަސަބުބ ފަިޔަވޅު އެޅުުނ ފާަރތް

14 މޭ 2018 ގެ ނިޔަލަށް 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 
ޝާއިޢުޮކށްފައިނުވާ ނަމަ ޖޫރިމަނާކުރުމަށް ނިންމުން. 
މި ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށް މި ރިޯޕޓު ޝާއިޢުޮކށްފައިވޭ.

30 އެޕްރީލް 2018 ގެ ނިޔަލަށް އަހަރީ ރިޕޯޓު 
ޝާއިޢުޮކށްފައިނުވުން

ސެންޗޫރިއަން ޕލކ. 

1 ޮނވެންބަރު 2018 ގެ ނިޔަލަށް މުއްދަތު 
އިތުރުޮކށްދިނުމަށްފަހުވެސް ރިޯޕޓު ޝާއިޢުޮކށްފައިނުވާތީ، ކުންފުނި 
ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު 14 ޮނވެންބަރު 2018 ގެ ނިޔަލަށް ރިޕޯޓު 
ޝާއިޢުޮކށްފައިނުވާ ނަމަ، ކުންފުނީގެ ވަކިވަކި ޑިރެކްޓަރުންނާ މެދު 

ގަވާއިދުގައިވާ ޮގތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް އެންގުން. 
މި ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށް މި ރިޯޕޓު ޝާއިޢުޮކށްފައިވޭ.

30 ޮއކްޓޫބަރު 2018 ގެ ނިޔަލަށް ކުއާޓަރލީ ރިޕޯޓު 
ޝާއިޢުޮކށްފައިނުވުން

ޯމލްޑިވްސް ޓްރާންސްޯޕޓް އެންޑް ޮކންޓްރެކްޓިންގ ޮކމްޕެނީ 
ޕލކ.

2011/R-10
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10.4.2 - އެެހިނެހްނ ަމުޢލޫމާުތ

ލިސްޓުޮކށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުން ހިއްސާދާރުންނަށް ފައިދާ )ޑިވިޑެންޑް( ބެހުމާބެހޭ ޮގތުން ނިންމާ ނިންމުންތައް، ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ކުންފުނިތަކުން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާއާބެހޭ 
ޑިރެކްޓަރުންގެ  އިންތިޚާބުކުރާ  ޯބޑަށް  ނޯޓިހުގައި،  ޖަލްސާގެ  އާންމު  އަހަރީ  މީގެއިތުރުން  ބަލާފައިވެއެެވެ.  ޮއޯތރިޓީން  އާންމުޮކށްފައިވޭޯތ  ލަސްނުޮކށް  މަތިން،  ގޮތުގެ  ަގވާއިދުގައިވާ 

މަޢުލޫމާތުތަކާއި ޮއޑިޓަރުންގެ މަޢުލޫމާތާއި ފާސްކުރަން ހުށަހަޅާ ޤަރާރުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަޮކށްފައިވޭޯތ ބަލާފައިވެއެވެ.

10.5 - ަޝީރޢާ ޮކމްޕްލަަޔްންސ ިރިވުއ

ކުރިއަށް ގެންޮގސްފައިވެއެވެ. އަދި މި  ޮއޯތރިޓީން  އަހަރުވެސް  ޮއޯތރިޓީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސެކިއުރީޓީޒްގެ ޝަރީޢާ ސްކްރީނިންގ 2018 ވަނަ  ޮކމްޕްލަޔަންޓްކަމަށް  ޝަރީޢާ 
ލަފާދެއްވާފައިވެއެވެ. ޯބޑަށް  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ޮއތޯރިޓީގެ  ބައްލަވައި،  ކަުއންސިލުން  އެޑްވައިޒަރީ  މާރކެޓް ޝަރީޢާ  ކެޕިޓަލް  ްސކްރީނިންގ 
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު )ނަްނބަރު: 8/2009(ގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް 

ޕެންޝަން ސްކީމް ސުޕަރވައިޒްކުރުމާއި ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުން ޢައްޔަނުކުރުމުގެ 

ަކންތައްތައް ހިނގާޮގތް ބެލުމަށް ޤާނޫނުން ޮއޯތރިޓީއަށް ލާޒިމުކުރާ ކަންކަން ވަނީ ބަލާފައެވެ. 

އެޮގތުން މި އަހަރުޮކށްފައިވާ މައިގަނޑު މަަސއްކަތްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ޮއްނަސއިްޓ އްިންސެޕކަްޝްނ  - 11.1

އަހަރުގެ  ވަނަ   2017 )އެމް.އާރް.ޕީ.އެސް(ގެ  ސްކީމް  ޕެންޝަން  ރިޓަޔަރމަންޓް  މޯލްޑިވްސް 

މޯލްޑިވްސް  އިންސްޕެކްޝަންގައި  މި  ކުރިއަށްގެންދެވިފައިވެއެވެ.  އިންސްޕެކްޝަން  ޮއންސައިޓް 

ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އޮފީސް(ގެ  )ޕެންޝަން  ޮއފީސް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ޕެންޝަން 

މީގެއިތުރުން   ކުރެވުނެވެ.  މުވައްޒަފުންނާ އިންޓަރވިއު  މެންބަރުންނާއި ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓްގެ 

އެމް.އާރް.ޕީ.އެސްއާބެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފާސްުކރުމާއި، މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ކަނޑައަޅާފައިވާ 

ިއޖުރާއަތުތަކާއި އެއްޮގތަށްޯތ ބަލައި އެކަމާބެހޭ ރިޯޕޓެއް ޕެންޝަން ޮއފީހަށް ޮފނުވާފައިވެއެވެ. އަދި 

މި ރިޕޯޓުގައި ރަނގަޅުކުރަން ފެންނަކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން އިސްލާހުކުރުމަށް ރާވާފައިވާ 

ޮއފީހުން ޮފނުވާފައިވެެއެވެ.  އެކްޝަން ޕްލޭނެއް ޕެންޝަން 

ޮކާށުރ ސްިސަޓމް ޮއޑްިޓ  - 11.2

ޕެންޝަން ޮއފީހުން އެމް.އާރް.ޕީ.އެސްގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ އައިޓީ ސިސްޓަމް 

މަސައްކަތް  އޮޑިޓްގެ  މި  ޮއޯތރިޓީން  ގެންދެވިފައިވެއެެވެ.  ކުރިއަށް  ޮއޑިޓެއް  އައި.ޓީ  )ޮކށާރު(ގެ 

ޮކށްފައިވަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އޮޑިޓް ފަރމެއްކަމަށްވާ ޯނވޭ ރެޖިސްޓަރސް ޑިވެޮލޕްމަންޓް އޭ.އެސް 

އާއެވެ. މި އޮޑިޓުގެ ރިޕޯޓު ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

ަރީއުސލްޖުމްހިޫރްއާޔައްށ ޮފުނވާ ޚުލާާޞ ރޯިޕުޓ  - 11.3

ފަދައިން،  ބަޔާންޮކށްފައިވާ  8/2009(ގައި  )ނަންބަރު:  ޤާނޫނު  ޕެންަޝނާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ހުރި  ޤާބިލުކަން  މެންބަރުންގެ  އެ  އުފުލުމަށް  ޒިންމާ  މެންބަރުންގެ  ޯބޑު  އޮފީހުގެ  ޕެންޝަން 

ިމންވަރާއި އެ މެންބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރަމުންދާ ފެންވަރާއި އަދި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

ެމންބަރުންގެ ކިބައިގައި ހުރުން ލާޒިމުކުރާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވޭޯތ ބެލުމަށްފަހު، އެކަންކަމާބެހޭ 

ޮފނުވާފައިވެއެވެ.   އަހަރު  މި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ރިޕޯޓު  ޚުލާޞާ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2017

ސްކީމް  ތަފާސްހިސާބުތަކާއި  ސްކީމްގެ  ޕެންޝަން  ރިޓަޔަރމަންޓް  މޯލްޑިވްސް  ރިޕޯޓުގައި،  މި 

ޮއޯތރިޓީއިން  ޮއފީހަށް  ޕެންޝަން  ޮގތުން  ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ  ފެންނަ  އަޅަން  ހަރުދަނާކުރުމަށް 

ދީފައިވާ ލަފާ ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. އަދި އެމް.އާރ.ޕީ.އެސްގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ހަރުދަނާކަމާއެކު 

11 - ެޕްނަޝްނ ުސަޕރިވަޝްނ މަަސްއަކތަްތްއ
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ޮއޯތރިޓީއަށް  ކުރެވިދާނެކަމަށް  މުއައްސަސާތަކަށް  ސަރުކާރުގެ  ލެވެލްގައި  ޕޮލިސީ  އިތުރުކުރުމަށް 

ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. ފެންނަކަންކަންވެސް 

ެޕްނަޝްނ ެއެސޓްްސ އްިނވްެސުޓކެުރވޭ ޮގތާިއ އްިނވްެސޓަްމްންޓ ަޕރޯފަމންްސ   - 11.4
ެބލެެހްއުޓްނ

ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ލާޒިމުޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ 4 ކުއާޓަރުގައި 

ޕެންޝަން އެސެޓްސް އިންވެސްޓުޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް އެނެލިސިސް ހަދާފައިވެއެވެ. 

ޮއފް  ސްޓޭޓްމަންޓް  އޮފީހުގެ  ޕެންޝަން  އިންވެސްޓުޮކށްފައިވަނީ  ހެދުމުގައި  އެނެލިސިސް  މި 

އެޮލކޭޝަން  އެސެޓް  ސްޓްރެޓީޖިކް  )އެސް.ޯއ.އައި.ޕީ(އާއި  ޕްރިންސިޕަލްސް  އިންވެސްޓްމަންޓް 

)އެސް.އޭ.އޭ( ޮޕލިސީއާ އެއްޮގތްވާ ގޮތުގެ މަތިންޯތ ބަލާފައިވެއެވެ. 

ެޕްނަޝްނ ޮއީފުހގެ ޯބޑްަށ ޯޝްޓލްިސްޓކެުރވޭ ފާަރތަްތުކގެ ަޝުރޠަުތްއ ަހަމވޯޭތ   - 11.5
ެބލްުނ

ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ޯބޑު މެންބަރުންގެ 

ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ޝަރުޠުތައް ހަމަވޭޯތ ބެލުމަށް، 2018 ވަނަ އަހަރު ޮއޯތރިޓީއަށް 

ުހށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދިރާސާޮކށް، ޝަރުޠުތައް ހަމަވޭޯތ ބަލާ ޕެންޝަން ޮއފީހަށް 

އަންގާފައިވެއެވެ.  
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12 - ަބިއަނލަްއޤްވާީމ މުައްއަސާސަތކާ ގުޅުްނ ަބަދިހުކުރްނ
ހަރުދަނާޮކށް  އިުތރަށް  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ  މަސައްކަތުގައި  ުކރެވޭ  ތަރައްޤީކުރުމަށް 

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ޮއޯތރިޓީން އަންނަނީ 

. ެނވެ ން މު ޯހދަ

ސެކިއުރިޓީޒް  ޮއފް  ޮއގަނައިޒޭޝަން  އިންޓަނޭޝަނަލް 

މެންބަރެއްގެ  ޯއޑިނަރީ  )IOSCO(ގެ  ޮކމިޝަންސް 

ރެގިއުލޭޓް  މާރކެޓް  ތައްޤީކުރުމަށާއި  މާރކެޓް  ހައިސިއްޔަތުން، 

ޮއގަނައިޒޭޝަންގެ  އެ  ހަރުދަނާކުރުމަށް،  ކަންކަން  ކުރުމުގެ 

ނޮލެޖް ޝެއަރިންގ ޕްލެޓްޯފމް މެދުވެރިޮކށް މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި 

ޯފރުޮކށްދީފައިވާ  އިދާރާތަކުން  ރެގިއުލޭޓަރީ  ބޭރުގެ  ާރއްޖެއިން 

ޤައުމުތަކުގެ  މެންބަރު  އަދި  ފާހަގަޮކށްލެވެއެވެ.  މަޢުލޫމާތުތައް 

މެދުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ސަރވޭތަކުގައި ބައިވެރިވެ ރާއްޖޭގެ ކެޕިޓަލް 

މީގެއިތުރުން  ހިއްސާޮކށްފައިވެއެވެ.  މަޢުލޫމާުތތައް  މާރކެޓާގުޅޭ 

މެންބަރު ޤައުމުތަކަށް ހުޅުވާލާއިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ‘ވާރލްޑް 

އިންވެސްޓަރ ވީކް 2018’ ގައި ޮއތޯރިޓީގެ ފަާރތުން ބައިވެރިވެ 

ގެންޮގސްފައިވެއެވެ.  ކުރިއަށް  ހަރަކާތްތައް  ތަފާތު 

މި ޮއޯތރިޓީއަކީ، ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކުގައި ޕްރައިވެޓް ޕެންޝަން 

ސުޕަރވައިޒްކުރުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރަމުންދާ ފަރާތްތައް ތަމްސީލުކުރާ 

އިންޓަރނޭޝަނަލް  ކަމުގައިވާ،  ޖަމްޢިއްޔާ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

 )IOPS( ްޮއގަނައިޒޭޝަން ޮއފް ޕެންޝަން ސުޕަރވައިޒަރސ

ޕެންޝަން  ރިޓަޔަރމަންޓް  ިދވެހިރާއްޖޭގެ  މެންބަރެކެވެ.  ގެ 

އެސެޓްސް  ފަންޑުގެ  ޕެންޝަން  ޮގތާއި  ސުޕަރވައިޒްކުރެވޭ 

މަޢުލޫމާތު  ޮއގަނައިޒޭޝަނާ  އެ  ބެހޭޮގތުން  އިންވެސްޓްކުރުމާ 

ހިއްސާކުރަމުންދާއިރު، ޕެންޝަން ސުޕަރަވއިޒްކުރުމާބެހޭ ޮގތުން 

އުޞޫލުތަކާއި  ރަނގަޅު  މަޢުލޫމާތާއި  ޯހދާ  ޤައުމުތަކުން  އެކި 

ގައިޑްލައިންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު، މެންބަރު ޤައުުމތަކަށް ޯފރުޮކށްދެމުން 

ގެންދެއެވެ.

ޯކޕަރޭޝަން  އިސްލާމިކް  ޯފ  ޮއގަނައިޒޭޝަން  މީގެއިތުރުން 

ޯފ  ޮކމިޓީ  ަކމުގައިވާ  ޮކމިޓީއެއް  ސްޓޭންޑިންގ  )OIC(ގެ 

ޮކމަރޝަލް އެންޑް އިޮކޮނމިކް ޯކޕަރޭޝަން  )COMCEC(ގެ 

މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މިއަހަރު ތެރޭގައިވެސް މަޢުލޫމާތު 

ވަނީ ހިއްސާޮކށްފައެވެ. އަދި ޮއޯތރިޓީއަކީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ 

ނިޔަލަށް ސައުތު އޭޝިއަން ފެޑެރޭޝަން ޮއފް އެކްސްޗޭންޖަސް 

މެންބަރެކެވެ.  )SAFE(ގެ 
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13 - ިއާދރީ ހްިނގުމާއި އްިނާސނީ ވީަސލަތްަތްއ ަތަރްއީޤުކުރްނ

ޮއތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުން ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނާއި ފަންނީ ތަޖުރިބާތައް އިތުރުކުރުމަށް 
ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތެއްގައި ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.  

އްިނާސީނ ވީަސލަތް ަތަރްއީޤުކުރްނ  - 13.1

މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ތަމްރީން ޕްޮރގްރާމްތަކުގައި 

ޮއތޯރިޓީގެ  ތެރޭގައި  އަހަރު  މި  ޯހދައިދެވިފައިވެއެވެ.  މުވައްޒަފުންނަށް  ފުރުޞަތު  ަބއިވެރިވުމުގެ 

މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ތަމްރީުނތަކާއި އެހެނިހެން ޕްޮރގްރާމްތަކުގެ ތަފުސީލު ސަފުހާ 

ނަންބަރު 56 ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

ޮއޯތިރީޓގެ މުަވްއަޒފުްނގެ ަޢަދަދްށ ައއި ަބަދލު  - 13.2

މި އަހަރު 2 )ދޭއް( މުވައްޒަފަކު ޮއޯތރިީޓއާ އަލަށް ގުޅިފައިވެއެވެ. އަދި 2 )ދޭއް( މުވައްޒަފުން 

އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ޮއޯތރިޓީގައި  އިރު  ނިމުނު  އަހަރު  ވަނަ  ަވކިވެފައިވެއެވެ. 2018  ވަޒިފާއިން 

މުވައްޒަފުންގެ ޖުމުލަ ޢަދަދަކީ 23 )ތޭވީސް( އެވެ.  

ްނުކުރްނ ވީަޒފާގެ ުކރިއުެރްނ ިދުނމާއި ޚުިދމުަތގެ ައގު ވަަޒ  - 13.3

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޕަރޯމމަންސް އިވެލުއޭޝަނަށް ފަހު ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް 
އަދި  ދެވިފައިވެއެވެ.  ކުރިއެރުން  ވަޒީފާގެ  އަހަރު  މި  ފަރާތްތަކަށް  ފުރިހަމަވި  ަޝރުޠު 
މުވައްޒަފުންނަށް  ފާހަގަޮކށްލެވޭ  ޮގތުން  ވަޒަންކުރުމުގެ  އަގު  ޚިދުމަތުގެ  މުވައްޒަފުންގެ 
އެޯވޑާއި ސެޓްފިކެޓް ދީފައިވެއެވެ. މިގޮުތން 2017 ވަނަ އަހަރުގެ “އެމްޕްޯލއީ ޮއފް ދަ 
އިޔަރ” އެޯވޑް ޙާޞިލުޮކށްފައިވަނީ ޮއތޯރިޓީގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ، އަލްއުސްތާޛު 

ޢަލީ ސަމާޙް އެވެ. 
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13.4 - މުަވްއަޒފުްނގެ ގުޅުްނ ަބަދިހުކުރްނ

މަސައްކަތްކުރާ  ގުޅިގެން  މާހައުލުގައި  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފުންނަކީ  ޮއތޯރިޓީގެ 

މުވައްޒަފުންގެ  މިޮގތުން   ކަމެކެވެ.  އިސްކަންދޭ  ޮއޯތރިޓީން  ހެދުމަކީ  ަބޔަކަށް 

ެމދުގައި އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ރޫހު އާލާޮކށް މަސައްކަތުގައި ދިމާވާ ކަންކަމާގުޅޭ ޮގތުން 

މަޝްވަރާކުރުމަށް ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމާއި ޮއތޯރިޓީގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ 

ހިންގާފައިވެއެވެ.  ތެރޭގައި  އަހަރު  ޕްރޮްގާރމްތައް  އެކި  ކްލަބުން  ސްޓާފް  އިތުރުން، 

މެާހފުްނ ައދި ޯރަދ ހަދާިޔ

ްސޓާފް ެފއާވެލް ސީކްެރްޓ ހަދާިޔ ަބަދލުކުުރމުގެ ެތެރއްިނ
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މުަވްއަޒފުްނގެ ެބޑްމްިނަޓްނ މުބާރާތް

މެާހފުްނ ައދި ޯރަދ ހަދާިޔމުަވްއަޒފުްނގެ ަހަރކާެތްއގެ ެތެރއްިނ
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14 - ިއާދރީ ޮއިނަގނޑު

އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޢަބްދުއްރައްޒާޤު
)އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރ(

ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑު

އަލްފާޟިލާ ނާދިޔާ ޙަސަން
)ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރ(

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރީ 
ކައުންސިލް

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މުޙައްމަދުދީދީ
)ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް(

)ހެޑް ޮއފް އިންސްޓިޓިއުޓްސް(

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ސަލީމް
)ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް(

)ހެޑް އޮފް ލިސްޓެޑް ޮކމްޕެނީ އެފެއާޒް 
އެންޑް ފައިނޭންޝަލް ރިވިއު(

މާރކެޓް ޑިވެޮލޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޢަބްދުهللا ކަމާލުއްދީން
)ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް(

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިޝްރާޤު ފައިޞަލް
)މެނޭޖަރ(

ލީގަލް އެންޑް ރެގިއުލޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް

އަލްއުސްތާޛު މަޚްޒޫމް ސަލީމް
)ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް(

އަލްފާޟިލް މުޞްލިޙް މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް
)އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ(

ޕެންޝަން ސުޕަރވިޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް

އަލްފާޟިލް މުޒްނީ މުޙައްމަދު 
)ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް(

އަލްފާޟިލާ ސާރާ މުޙައްމަދު
)ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރ( 

އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ
 ޑިޕާޓްމަންޓް

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޒަކަރިއްޔާ
)ސީނިއަރ މެނޭޖަރ(

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝިޒާމާ
)ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރ(

ޮއޑިޓް އެންޑް ރިސްކް ޮކމިޓީ
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ޯކޕަރޭޓް ސަރވިސަސްސީ.އީ.ޯއގެ ބިއުޯރ

ސީ.އީ.ޯއ އަދި ސީ.އެމް.އެސް.އޭ.ސީގެ
ސެކްރެޓޭރިއަޓް

ޯބޑު ސެކްރެޓަރީ އަދި އިންޓަނޭޝަނަލް 
ރިލޭޝަންސް

އެޗް.އާރް އެންޑް އެޑްމިންއައި.ޓީފައިނޭންސް ސެކްޝަން

އަލްފާޟިލް އަޖުވަދު
)ސީނިއަރ ޮއފިސަރ(

ސާރާ މުޙައްމަދު
)ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރ(

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނަޖާތު މޫސާ
)ސީނިއަރ ޮއފިސަރ(

އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޢަބޫބަކުރު
)ސަޕޯޓް ސްޓާފް(

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު އިބްރާހީމް
)ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރ(

އަލްފާޟިލާ ޢަޒްމާ
)މެނޭޖަރ(

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މަޙުރާން
)ސީނިއަރ ޮއފިސަރ(

ދިޔާނާ މުޙައްމަދު
)ސަޕޯޓް ސްޓާފް(

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ލިޔޫސާ
)ސީނިއަރ މެނޭޖަރ(

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޢަބްދުލްކަރީމް
)އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ(

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝިއުނީ ސަޢީދު 
)ސީނިއަރ ޮއފިސަރ(

މަރްޔަމް ޙަޝްމާ
)އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ(
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15 - ސީނިައރ މޭެނޖަްމްންޓ

44

ކަނާތުން ވައަތަށް ފުރަތަމަ ސަފުގައި:

ައލްފިާޟލާ ފިާޠމުަތ ަޢބުްދهللا ަކމާލުްއީދްނ،
)ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، މާރކެޓް ޑިިވެޮލޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް( 

ައލްފިާޟލާ ާނދާިޔ ޙަަސްނ
)ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރ( 

ައލްފިާޟލާ އިާމަނތު މުަޙއަްމުދދީީދ 
)ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ހެޑް ޮއފް އިންސްޓިޓިއުޓްސް(

ކަނާތުން ވައަތަށް ދެވަނަ ސަފުގައި:

ައލްފިާޟލް ިއބާްރީހމް ަސީލމް 
)ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ހެޑް ޮއފް ލިސްޓެޑް ޮކމްޕެނީ އެފެއާޒް އެންޑް ފައިނޭންޝަލް 

ރިވިއު(

ައލުްއްސތާުޛ ަމޚްޒޫމް ަސީލމް 
)ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ލީގަލް އެންޑް ރެގިއުލޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް(

ައލްފިާޟލް މުޒްނީ މުަޙއަްމުދ
ޯކޕަރޭޓް  އަދި  ޑިޕާޓްމަންޓް  ސުޕަރވިޝަން  ޕެންޝަން  ޖެނެރަލް،  )ޑިރެކްޓަރ 

) ސަރވިސަސް
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ަކާނތްުނ ަވައަތްށ ފަުރަތަމ ަސފުަގިއ: އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝިޒާމާ، އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޢަބްދުލްކަރީމް، އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު 

ިއބްރާހީމް، އަލްފާޟިލާ ސާރާ މުޙައްމަދު، އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝިއުނީ ސަޢީދު، އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނަޖާތު މޫސާ، އަލްފާޟިލާ 

ޢަޒްމާ، އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ލިޔޫސާ،  އަލްފާޟިލާ ދިޔާނާ މުޙައްމަދު.

އަލްފާޟިލް  އިސްމާޢީލް،  މުޙައްމަދު  މުޞްލިޙް  އަލްފާޟިލް  މަޙުރާން،  އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް  ެދަވަނ ަސފުަަގިއ:  ަވައަތްށ  ަކާނތްުނ 

މުޙައްމަދު އިޝްރާޤު ފައިޞަލް، އަލްފާޟިލް އަޖުވަދު، އަލްފާޟިލް އަބްދުهللا ޒަކަރިއްޔާ، އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޢަބްދުއްރައްޒާޤު.

45

16 - މުަވްއަޒފުްނ
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17 - ިޑޕާޓަްމްންޓަތުކްނ ުކާރ ަމިއަގނޑު މަަސްއަކތަްތްއ
ސީ.އީ.ޯއގެ ބިުއޯރ  - 17.1

އިދާރީ  ބޭނުންވާ  އަށް  ސީ.އީ.ޯއ  ޮއތޯރިޓީގެ  މަސްއޫލިއްޔަތަކީ  މައިގަނޑު  ބިއުރޯގެ  ސީ.އީ.އޯގެ 

ެއހީތެރިކަން ޯފރުޮކށްދިނުމުގެ އިތުރުން ޮއތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑާއި ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޝަރީޢާ 

ދައުލަތުގެ  އިތުރުން،  މިކަންތައްތަކުގެ  ބެލެހެއްޓުމެވެ.  ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް  އެޑްވައިޒަރީ 

މުއައްސަސާތަކާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެކިއެކި ޖަމްޢިއްޔާތަކާއެކު ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށް ޮއތޯރިޓީގެ 

މީޑިއާއަށް  ޮގތުން  މަސައްކަތްތަކާބެހޭ  ޮއތޯރިޓީގެ  މަސައްކަތްތައްކުރުމާއި،  ުކރަންޖެހޭ  ފަރާތުން 

ހިމެނެއެވެ. ދިުނންވެސް  ަމޢުލޫމާތު 

ެޕްނަޝްނ ުސަޕރިވަޝްނ ިޑޕާޓަްމްންޓ  - 17.2

)ނަންބަރު:  ޤާނޫނު  ޕެންޝަނާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޑިޕާޓްމަންޓަކީ  ސުޕަރވިޝަން  ޕެންޝަން 

މި  ޑިޕާޓްމަންޓެކެވެ.  ގާއިމުޮކށްފައިވާ  ޮއޯތރިޓީން  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ   5 8/2009(ގެ 

ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނާ އެއްޮގތްވާ ގޮތުގެ 

ލިބޭ  އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން  އެ  ޮގތްތަކާއި،  އިންވެސްޓްކުރެވޭ  އެސެޓްސް  ޕެންޝަން  މަތިން 

ސްކީމާގުޅޭ  ޕެންޝަން  ރިޓަޔަރމަންޓް  މޯލްޑިވްސް  ހަމައެއާއެކު،  ގެންދިއުމެވެ.  ބަލަމުން  ނަފާ 

ޮގތުން ތައްާޔރުކުރަންޖެހޭ ރިޯޕޓުތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި، އާންމުކުރުމާބެހޭ އުޞޫލުތައް ކަނޑައެޅުމާއި، 

އަދި  ބެލުމެވެ.  ހިނގާޮގތް  ކަންތައް  ޢައްޔަނުކުރުމުގެ  މެންބަރުން  ޯބޑަށް  އޮފީހުގެ  ެޕންޝަން 

ތައްޔާރުކުރުމުގެ  ރިޯޕޓުތައް  ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ  ޯބޑުން  އޮފީހުގެ  ޕެންޝަން  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ 

ކަންތައްތައް ކުރިއަށްދާޮގތް ބެލުމާއި، ޤާނޫނުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ކަންކަން ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި 

ހިމެނެއެވެ. އެޅުން  ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންޖެހޭ  ޮއޯތރިޓީން 

ެއޑުިޔކަޭޝްނ ެއްނޑް ޓެްރއިިންނގ ިޑޕާޓަްމްންޓ  - 17.3

އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނެނީ 

ކެޕިޓަލް މާރކެޓަށާއި މާލީ ކަންކަމަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމާގުޅޭ މަސައްކަތްކުރުމާއި، މާރކެޓުގައި 

ޯފޮރޮކށްދިނުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ބޭނުންވާ  އިންވެސްޓަރުންނަށް  ކުންފުނިތަކާއި،  ހަރަކާތްތެރިވާ 

ްޕޮރގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުމާއި، އަދި ކެޕިޓަލް މާރކެޓުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ 

ތަމްރީނު ޕްޮރގްރާމްތައް ހިންގުމެވެ. މީގެއިުތރުން، ކުންފުނިތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާުކރުމަށް ޯބޑު 

ގަވަރނަންސްއާގުޅޭ  ޯކޕަރޭޓް  ތަމްރީނުތަކާއި  ބޭނުންވާ  ސެކްރެޓަރީންނަށް  ޑިރެކްޓަރުންަނށާއި 

އެދޭ  ލައިސަންްސތަކަށް  ދޫކުރާ  ޮއޯތރިޓީން  ހަމަމިއާއެކު،  ހިމެނެއެވެ.  ހިންގުން  ޕްޮރގްރާމްތައް 

ހިމެނެއެވެ. ކުރިއަށްގެންދިއުން  އިންތިޒާމްޮކށް  އިމްތިހާނުތައް  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ަފރާތްތަުކން 
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ޯކޕޭަރްޓ ަސރވަިސްސ  - 17.4

ޯކޕަރޭޓް ސަރވިސަސްގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ޮއތޯރިޓީގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާޮކށް، 

ދުވަހުން ދުވަހަށް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އެހީތެރިކަން ޯފރުޮކށްދިނުމެވެ. މި ޑިޕާޓްމަންޓުން 

ުކރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޮއތޯރިޓީގެ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އިންސާނީ ވަސީލަތާގުޅޭ 

އަދި  ބެލެހެއްުޓމާއި،  ކަންކަން  މާލީ  ޮއތޯރިޓީގެ  މަސައްކަތްތަކާއި،  އިދާރީ  ަމސައްކަތްތަާކއި، 

އިންޮފމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ.

ލަީގލް ެއްނޑް ެރގިުއލަޭޝްނ ިޑޕާޓަްމްންޓ  - 17.5

މާލީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މަސްއޫލިއްޔަތަކީ،  މައިގަނޑު  ޑިޕާޓްމަންޓުގެ  ރެގިއުލޭޝަން  އެންޑް  ލީގަލް 

ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު )ނަންބަރު: 2/2006(އާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން މާރކެޓް ހިންގުމަށް 

މަތިން  ގޮތުގެ  އެއްޮގތްވާ  ގަވާއިދާ  ޤާނޫނާއި  އެކުލަވާުލމާއި،  ގަވާއިދުތައް  ޤާނޫނާއި  ޭބނުންވާ 

ކެޕިޓަލް މާރކެޓުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ލައިސަންސް ދިނުމާއި އެފަރާތްތައް ރެގިއުލޭޓްޮކށް 

ގަވާއިދާ  ޤާނޫާނއި  ދޫކުރުމުގައި  ސެކިއުރިޓީޒް  އާންމުންަނށް  މީގެއިތުރުން،  ޮމނިޓަރކުރުމެވެ. 

މުޢާމަލާތްކުރުމުގައި  ސެކިއުރިޓީޒްގެ  ކަށަވަރުކުރުމާއި،  ޢަމަލުޮކށްފައިވާކަން  މަތިން  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ 

ާޤނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކާއި ނޭދެވޭ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ެއޅުމަކީ މި ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ.

17.6 -  މާރެކްޓ ިޑެވޮލޕަްމްންޓ ިޑޕާޓަްމްންޓ

މާރކެޓް ޑިވެޮލޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ފުޅާކުރުމަށާއި 

ިއންވެސްޓްމަންޓަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ޯހދުމަށް މަގުފަހިކުރެވޭފަދަ ހަރަކާތްތެރި ކެޕިޓަލް މާރކެޓެއް 

މީގެއިތުރުން  މަސައްކަތްތައްކުރުމެވެ.  ދިރާސާތަކާއި  ކުރަންޖެހޭ  ގާއިމުކުރުމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ޑިޕާޓްމަންޓުގެ  މި  ކުރުމަކީވެސް  މަސައްކަތްތައް  ތަރައްޤީކުރުމުގެ  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  އިސްލާމިކް 

މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

އްިނަޓރަނލް ޮއޑަިޓރ  - 17.7

ޗާޓަރާ  އޮޑިޓް  އިންޓަރނަލް  ޮއތޯރިޓީގެ  މަްސއޫލިއްޔަތަކީ،  މައިގަނޑު  ޮއޑިޓަރުގެ  އިންޓަރނަލް 

ރިޕޯޓު  އޮޑިޓް  އިންޓަރނަލް  ގެންޮގސް  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  އޮޑިޓުގެ  އިންޓަރނަލް  އެއްޮގތަށް 

ހުށަހެޅުމެވެ. ޮކމިޓީއަށް  ރިސްކު  އެންޑް  އޮޑިޓް  ތައްޔާރުޮކށް 
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18 - މޭެނޖަްމްންޓ ޮކމިީޓަތްއ
ކުރިއަށް  ޮގތެއްގައި  ހަރުދަނާ  ކަންކަން  ހިންގުމުގެ  އޮތޯރިޓީގެ 

ގެންދިއުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި ޮކމިޓީތަކެއް އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ. 

ދައުރު  ކޮމިޓީތަކުގެ  މި  ޮކމިޓީތަކާއި،  އެކުލަވާލާފައިވާ  އެޮގތުން 

އެވަނީއެވެ. ތިރީގައި 

18.1 -  ސީނިައރ ެއގްެޒެކޓިވް ޮކމިީޓ

ީސނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ  މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ 

ނިންމުމުގައި  ކަންަތއްތައް  ހިންގުމުގެ  ޮޕލިސީއާއި  އޮތޯރިޓީގެ 

އޮތޯރިޓީގެ ސީ.އީ.ޯއއަށް ލަފާ ދިނުމެވެ. މީގެއިތުރުން ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ކުރިއަށްދާންވީ  ތަންފީޛުކުރުމުގައި  ޯބޑުން ނިންމާ ނިްނމުންތައް 

މި  ޒިންމާއެކެވެ.  ކޮމިޓީގެ  މި  ލަފާދިނުމަކީވެސް  ޮގތާމެދު 

އިސް  ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ  އާއި  ސީ.އީ.ޯއ  ހިމެނެނީ  ޮކމިޓީގައި 

ސީ.އީ.ޯއ  ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  ފަންނީ  އިތުރުން  ެވރިންގެ 

ފަރާތްތަކެވެ. ކަނޑައަޅުއްވާ 

ެއްނފްޯސަމްންޓ ޮކިމޓީީ  - 18.2

އޮޯތރިޓީން ތަންފީޛުކުރާ އެއްވެސް ޤާނޫނަކާ ނުވަތަ ގަވާއިދަކާ 

ޚިލާފުވާ ޢަމަލެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހިންގައިފިކަމަށް ޮއޯތރިޓީއަށް 

ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގައިފިކަމުގެ 

ހުށަހަޅައިފިނަމަ،  ފަރާތަކުން  އެއްވެސް  ޮއޯތރިޓީއަށް  މައްސަލަ 

ފިޔަވަޅުއެޅުމާ  އެފަރާތަކާމެދު  ތަޙުޤީޤުޮކށް،  އެމައްސަލައެއް 

ގުޅޭޮގތުން ސީ.އީ.ޯއ އަށް ލަފާދިނުމަކީ އެންޯފސްމަންޓް ކޮމިޓީގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.  

ހިުއަމްނ ރޯިސްސ ޮކމިޓީ   - 18.3

ކަންކަން  ގުޅުންހުރި  މުވައްޒަފުންނާ  ޮއތޯރިޓީގެ  ޮކމިޓީއަކީ  މި 

ތައްޔާރުޮކށް  ޕްލޭން  ތަމްރީނުކުރުމުގެ  މުވައްޒަފުން  ބަލަހައްޓައި 

ތަންފީޛުކުރުމަށް އެހީވެދިނުމަށް އުފައްދާފައިވާ ޮކމިޓީއެކެވެ. މީގެ 

އިތުރުން، ޮއތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންނާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ބަލައި 

ލަފާ  ސީ.އީ.ޯއއަށް  މައްސަލަތަކުގައި  ހުށަހަޅާ  މުވައްޒަފުން 

މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ކޮމިޓީގެ  މި  ދިނުމަކީ 

18.4 - ިބޑް އިވޭލުޭއަޝްނ ޮކމިީޓ

ބޭނުންވާ  ޮއޯތރިޓީއަށް  ޮކމިޓީއަކީ  އިވެލުއޭޝަން  ބިޑް 

ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތްތައް ޯހދުމަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ބަލައި، 

ޕްޮރކިއުމަންޓުގެ ކަންތައްތައް އިންތިޒާމްޮކށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 

ޮކމިޓީއެކެވެ. އެކުލަވާލާފައިވާ 

18.5 - އީިނޝިައލް ަޕބްލިކް ޮއަފރްިނގ )ައިއ.ޕީ.ޯއ( ޮކމިީޓ

އައި.ޕީ.ޯއ ޮކމިޓީއަކީ، ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން 

ހުށަހަޅާ ބަޔާންތައް ދިރާސާޮކށް، ކަމާގުޅޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކުގެ 

ދަށުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަޮކށްފައިވޭޯތ ބެލުމަށް 

ބަޔާންތައް  އެފަދަ  އެޮގތުން،  ޮކމިޓީއެކެވެ.  އުފައްދާފައިވާ 

ސެކިއުރިޓީޒް  އިތުރުން،  ނިންމުމުގެ  ޮގތެއް  ފާސްކުރުމާމެދު 

ގަތުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހިނގާ ކަންކަމާގުޅޭ 

މި  ނިންމުމަކީވެސް  ޮގތް  ޢަމަލުކުރާނެ  މަޝްވަރާޮކށް،  ޮގތުން 

ޒިންމާއެކެވެ. ކޮމިޓީގެ 
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ޮއޯތިރީޓގެ ޑިެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑުގެ ަގވާިއުދ  - 19.1

ަގވަރނަންސް އުޞޫލުތަކާ އެއްޮގތަށް ޮއތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑާގުޅޭ ކަންކަން ބައްޓަންކުރުމުގެ 

ޮގތުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަމުން ގެންޮގސްފައިވެއެވެ.

ޑިެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑު ެއުކލިެވގްެނވާ ޮގތް  - 19.2

މާއްދާގެ  ވަނަ  ޤާނޫނު )ނަންބަރު: 2/2006(ގެ 6  މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ވަޒީރުންގެ  ޢައްޔަނުކުރައްވަނީ  މެންބަރުން  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ޮއތޯރިޓީގެ  ދަށުން  )ށ(ގެ 

މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. އެޮގތުން، ޮއތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑު 

މައްޗަށެވެ. މެންބަރުންގެ   7 އަންނަނިވި  އެކުލެވިގެންވަނީ 

1- ޯބޑުގެ ޗެއަރމަން  
2- ޮއޯތރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ

އް 3- ޯމލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ޮއޯތރިޓީން ހުށަހަޅާ އެ ޮއޯތރިޓީގެ މީހެ
އް 4- މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ހުށަހަޅާ އެ މިނިސްޓްރީގެ މީހެ

ޒް 5- ރެޖިސްޓްރާރ ޮއފް ކޮމްޕެނީ

6- ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާއެއް އަދާނުކުރާ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި، އިޤްތިޞާދީ ކަންތައްތަކުގައި 
އިސްޮކށް ހަރަކާތްތެރިވާ ތަޖުރިބާހުރި ޤާބިލު މީހުންގެ ތެރެއިން ޢައްޔަނުކުރާ 2 މީހުން

19.3 -  ޮއޯތިރީޓގެ ޑިެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑްަށ 2018 ަވަނ ައަހުރ ގެެނުވުނ ަބަދލަުތްއ

19 - ަގަވރަނންްސ ްސޓޭޓަްމްންޓ

ަޢްއަޔުނުކެރއިްވ ތީާރޚް ަވިކުކެރއިްވ ތީާރޚް ަންނ

-
16 ޖުލައި 2018

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ

)މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް އެންޑް 

ޓްރެޜަރީ ތަމްސީލުކުރައްވާ މެންބަރު(

16 ޖުލައި 2018 -

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސިރާޖު

)މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް އެންޑް 

ޓްރެޜަރީ ތަމްސީލުކުރައްވާ މެންބަރު(
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19.4 -  ެޗައރަމްނ އާއި ޗީފް ެއގްެޒެކޓިވް ޮއިފަސރގެ ަދުއުރ

މާއްދާގެ  ވަނަ  ޤާނޫނު )ނަންބަރު: 2/2006(ގެ 8  މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ދަށުން މި ޮއތޯރިޓީގެ ޗެއަރމަން އާއި ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް 

ވަނީ ވަކިކުރެވިފައެވެ.

19.5 -  ޑިެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑުގެ މްެނަބުރްނ ަތމްރުީނުކުރްނ

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ގަވާއިދާ އެއްޮގތްވާ ގޮތުގެ މަތިން 2018 ވަނަ ައހަރުވެސް ޮއތޯރިޓީގެ 

މަސައްކަތްތަކަށް  އޮތޯރިޓީގެ  މެންބަރަށް  ޢައްޔަނުކުރައްވާފައިވާ  އަލަށް  ޯބޑަށް  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ޮގތުން ޮއރިއެންޓޭޝަން ޕްޮރގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންޮގސްފައިވެއެވެ. މިޮގތުން 

ޮއޯތރިޓީން ތަންފީޛުކުރާ ޤާނޫނުތަކާއި، މި ޤާނޫނުތަކުން ބާރުލިބިގެން އެކުލަވާލާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި، 

ކުރާ  ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުން  ޮއތޯރިޓީގެ  ޕްލޭނާއި  ރާވާފައިވާ  ތަރައްޤީކުރުމަށް  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް 

ަމސައްކަތްތަކާއި ޮއތޯރިޓީގެ އިދާރީ ހިންގުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާޮކށްފައިވެއެވެ.

19.6 - ޑިެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑުގެ ަޖލާްސަތްއ

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޖަލްސާތައް ތާވަލުކުރެވިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ 

ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު )ނަންބަރު: 2/2006(ގެ 6 ވަނަ މާްއދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

އަދި ޮކންމެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމުގެ 3 ދުވަސް ކުިރން ޖަލްސާގެ ޯނޓިސްއާއެކު އެޖެންޑާާއއި 

ެއޖެންޑާގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާގުޅޭ ލިޔެކިއުންތައް މެންބަރުންނާ ހިއްސާޮކށްފައިވާނެއެވެ.

ޮއތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ޢަދަދަކީ 4 މެންބަރުންނެވެ. 

މި އަހަރުގެ ެތރޭގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ 10 ޖަލްސާ ާބއްވާފައިވެއެވެ. މި ޖަލްސާތަކުގެ ހާޒިރީގެ 

ތަފުސީލު ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީއެވެ.

އްިނަސްއަތ ުރިވ ހިާޒ ހޭ ުރވާްނޖެ ހިާޒ ަންނ

100 10 10 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މާޒިން

100 10 10 އަލްފާޟިލާ ނާދިޔާ ޙަސަން

100 10 10 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ވިސާމް

70 7 10 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢިމާދު

86 6 7 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ*

90 9 10 އަލްފާޟިލް ރިފާޢަތު ޖަލީލު

100 10 10 އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަލީ

100 3 3 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސިރާޖު**

* 16 ޖުލައި 2018 ގެ ނިޔަލަށް

** 16 ޖުލައި 2018 އިން ފެށިގެން
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19.7 - މްަޞލަަޙުތ ަތއާރުޒްވާ ހާލަތަްތްއ

މަޤުޞަދާ  ކަންކަމުގައި  ނިންމަންޖެހޭ  ޯބޑުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

މަސައްކަތް  ޮގތަށް  ތައާރުޒުނުވާނެ  މަޞްލަޙަތު  ޚިލާފުނުވުމާއި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހަރުދަނާ އުޞޫލެއް  ގެންދިއުމަށްޓަކައި  ކުރިއަށް 

2/2006(ގެ  )ނަންބަރު:  ޤާނޫނު  ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ  މާލީ 

ވިޔަފާރި  މިޮގތުން،  ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.  މާއްދާގައި  ވަނަ   15

ނުވަތަ ވިޔަފާރިއާގުޅޭ ޮރނގެއްގައި ނުވަތަ މާލީ، އިޤްތިޞާދީ، 

ބޯޑުގެ  ދާއިރާއެއްގައި  މިފަދަ  މިނޫންވެސް  ނުވަތަ  ޞިނާޢީ 

ގުޅުމެއްވާނަމަ،  ޮގތުން  ނުސީދާ  ނުވަތަ  ސީދާ  މެންބަރަކާ 

އެމައްސަލައެއް ނުވަތަ އެމައްސަލައަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލައެއް 

މަޝްވަރާކުރާ ބޯޑުގެ ޖަލްސާއެއް ފެށުމުގެ ކުރިން، އެމެންބަރަކު 

ޯބޑުގައި  އަދި  ހާމަކުރަންޖެހެއެވެ.  ފުރިހަމައަށް  ޯބޑަށް  ެއކަން 

މަޝްވަރާކުރެވޭ މައްަސލައެއް ނުވަތަ އެމައްސަލައަކާ ގުޅުންހުރި 

ޮގތެއް ނިންާމއިރު އެ މެންބަރަކު  މައްސަލައެއް މަޝްވަރާޮކށް 

ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެކަމަށް ޤާޫނނުގައި ޮއވެދާނެކަމަށް 

ބެލެވޭފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުން އެ 

މައްސަލައަކާގުޅޭ މަްޝވަރާތަކާއި ނިންމުންަތކުން ތަނާޒުލްވެއެވެ.

19.8 - ޑިެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑުގެ ެސކްެރަޓީރ

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާގޮތުގެ މަތިން 

ޖަލްސާތަކުގެ  ބޭއްވުމާއި،  ޖަލްސާތައް  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ކަރުދާސްތައް  ހުށަހަޅާ  ޯބޑަށް  އަދި  ލިޔުމާއި  ަޔއުމިއްޔާ 

ހުށަހަޅާފައިވޭޯތ  އެއްޮގތަށް  ގަވާއިދާ  ޤާނޫނާއި  މުރާޖަޢާޮކށް 

ޒިންމާތަކުގެ  ސެކްރެޓަރީގެ  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ބެލުމަކީ 

ބަޔާންޮކށްފައިވާ  ގަވާއިދުގައި  މިޮގތުން  ހިމެނޭކަމެކެވެ.  ތެރޭގައި 

ހުށަހެޅޭ  މަޝްވަރާކުރުމަށް  ޯނޓިހާއި،  ޖަލްސާގެ  މުއްދަތުގައި 

ކަރުދާސްތައް މެންބަރުންނަށް ޮފނުވުމާއި، ިޑރެކްޓަރުންގެ ޯބޑާގުޅޭ 

މީގެއިތުރުން،  ގެންޮގސްފައިވެއެވެ.  ބަލަހައްަޓމުން  ރެޯކޑުތައް 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމާ ނިންމުންތައް 

ގަވާއިދުން  މެނޭޖްަމންޓަށް  ޮއތޯރިޓީގެ  ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި 

ހިއްސާޮކށްފައިވެއެވެ.

19.9 - ޮއޑްިޓ ެއްނޑް ރްިސކް ޮކމިީޓ

މެންބަރުންނަކީ  ހިެމނޭ  ޮކމިޓީގައި  ރިސްކް  އެންޑް  އޮޑިޓް 

ތަޢުލީމާއި  ާދއިރާއިން  ފައިނޭންސްގެ  އާއި  އެކައުންޓިންގ 

ަތޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކެކެވެ. އަދި އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް 

ޮކމިޓީ  އެއްޮގތަށް  އާ  ރިފަރެންސް’  ޮއފް  ‘ޓާމްސް  ކޮމިޓީގެ 

ގޮތަށެވެ. ތިރީގައިވާ  އެކުލަވާލާފައިވަނީ 

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ތަމްސީލުކުރައްވާ 

މެންބަރު، އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސިރާޖު )ކޮމިޓީގެ ޗެއަރމަން(

އަލްފާޟިލް  މެންބަރު،  ތަމްސީލުކުރައްވާ  ސެކްޓަރ  ޕްރައިވެޓް 

ޖަލީލު ރިފާޢަތު 

އަލްފާޟިލް  މެންބަރު،  ތަމްސީލުކުރައްވާ  ސެކްޓަރ  ޕްރައިވެޓް 

ޢަލީ ޢަބްދުލްމަޖީދު 

އޮތޯރިޓީގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ އެންމެ މުހިންމު ދައުރެއް 

މިޮގތުން  ބޯޑެވެ.  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ޮއތޯރިޓީގެ  ފަރާތަކީ  ައދާކުރާ 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ 

ނިޒާމާއި  ޮކންޓްރޯލްސް  އިންޓަރނަލް  ޮއތޯރިޓީގެ  ޮގތުން، 

ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓުގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި، އޮޑިޓް 

އެންޑް ރިސްކް ކޮމިޓީގެ 4 ބައްދަލުވުން މި އަހަރު ތެރޭގައި 

ބާއްވާފައިވެއެވެ.

ޮގތަށް  ޗާރޓަރުގައިވާ  އޮޑިޓް  އިންޓަރނަލް  އޮތޯރިޓީގެ 

ރިސްކް  އެންޑް  އޮޑިޓް  ރިޯޕޓުތައް  އޮޑިޓް  އިންޓަރނަލް 

މި  ބަްއދަލުވުންތަކުގައި  ޮކމިޓީ  ހިއްސާކުރެވި،  ޮކމިޓީއާ 

އިތުރުން،  މީގެ  މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ.  ޮގތުން  ރިޕޯޓުތަކާގުޅޭ 
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ުއނިްސލް 20 - ެކޕަިޓލް މާރެކްޓ ަޝީރޢާ ެއޑަްވއިަޒރީ ަކ އިޞްލާޙުކުރުމަށް  ކަންކަން  ފާހަގަުކރެވިފައިވާ  ރިޕޯޓުތަކުގައި 

ވަނީ  ޮކމިޓީން  ޮގތުން  ޮގތްތަކާގުޅޭ  ޢަމަލުކުރެވިދާނެ 

އަހަރު  މި  އަދި  އިރުޝާދުދެއްވާފައެވެ.  މެނޭޖްމަންޓަށް 

އަލަށް  ޑްރާފްޓްޮކށްފައިވާ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް މެނުއަލުގައި 

އިތުރަށް ހިމަނަންޖެހޭ ކަންކަން ފާހަގަޮކށް ލަފާދެއްވާފައިވެއެވެ. 

ސްޓްރެޓީޖިކް  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  މޯލްޑިވްސް  މީގެއިތުރުން 

މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް  ހާސިލުކުރެވޭ  ލަޑުދަނޑިތައް  ޕްލޭންގެ 

ޑައުޓްފުލް  ޯފ  އެލަވަންސް  އެކުލަވާލުމަށާއި  ޗެކްލިސްޓެއް 

އުޞޫލެއް  ކުރުމާގުޅޭ  ޯއފް  ރައިޓް  ކަނޑައެޅުމާއި  ޑެޓްސް 

ނިންމަވާފައެވެ. ވަނީ  ޮކމިީޓން  އެކުލަވާލުމަށް 

19.10 - ޑިެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑުގެ މްެނަބުރްނގެ ެއަލަވްންސ

އެކަމާބެހޭ  އެލަވަންސާއި  މެންބަރުންގެ  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

އުޞޫލުތައް ކަނޑައަޅަނީ މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސްގެ ލަފާގެ 

ޮގތުގައި  އެލަވަންސްގެ  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  މަތިންނެވެ. 

ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޮކންމެ މެންބަރަކަށް، މަހަކު 10,000.00 

ރުފިޔާއެވެ. )ދިހަހާސް( 

އެޑްވައިޒަރީ  ޝަރީޢާ  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް 

މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  އިސްލާމިކް  ކައުންސިލަކީ 

ޮއތޯރިޓީގެ  ރެގިއުލޭޓްކުރުމުގައި  ތަރައްޤީޮކށް 

މެނޭޖްމަންޓަށް  ޯބޑާއި  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ޝަރީޢާގެ ދާއިރާއިން ލަފާ ޯފރުޮކށްދިނުމަށް 

އެޑްވައިޒަރީ  ޝަރީޢާ  މާރކެޓް  ‘ކެޕިޓަލް 

ކައުންސިލްގެ ގަވާއިދު’ގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ 

ކައުންސިލެކެވެ.  އެކުލަވާލާފައިވާ  ދަށުން 

 3 ކައުންސިލުގެ  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  މި 

ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވެއެވެ. މި ކައުންސިލުގެ 

: ކީ ނަ ރުން ބަ މެން

ޑރ. ޢާިއަޝުތ މުނީޒާ 

)ޗެއަރޕާސަން(
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އްިނަޓރަނލް ޮއޑްިޓ  - 21.1

ޮއތޯރިޓީގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޕްޮރސީޖަރ އާއި އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޗާޓަރުގައި ވާޮގތަށް 2018 

ަވނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޮއތޯރިޓީގެ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކުރިއަށްގެންޮގސްފައިވެއެވެ. 

މިފަދައިން އޮޑިޓް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށްފަހު ތައްޔާރުކުރާ ރިޯޕޓުތައް ވަނީ އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކު 

ޮކމިޓީއާއި މެނޭޖްމަންޓާ ހިއްސާކުރަމުން ގެންޮގސްފައެވެ.

21.2 -  ެއކްްސަޓރަނލް ޮއޑްިޓ 

ޮއތޯރިޓީގެ “އެކްސްޓަރނަލް ޮއޑިޓަރ ޢައްޔަނުކުރުމުގެ ޕޮލިސީ”ގެ ދަށުން ޮކންމެ 3 އަހަރަކުން 

ައހަރަށް  ވަނަ   2018 އިން   2016 އެޮގތުން  ޢައްޔަނުކުރަންޖެހެއެވެ.  ޮއޑިޓަރެއް  އައު 

އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުގެ ޮގތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުއްދަ ދެއްވާފައިވާ އޮޑިޓް 

ފާރމެއް ކަމުގައިވާ ްޕރައިސް ޯވޓަރހައުސް ކޫޕަރސް )PwC( އެވެ.

އްިނަޓރަނލް ޮކްނޓޯްރލްްސ  - 21.3

އިންޓަރނަލް ޮކންޓްރޯލްސް ހަރުދަނާކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޮޕލިސީތަކާއި ޕްޮރސީޖަރތަކާ އެއްޮގތަށް 

ބަލައި  ގަވާއިުދން  ޮއޑިޓުން  އިންޓަރނަލް  މިންވަރު  ކުރިއަށްދާ  ކަންކަން  ހިންގުމުގެ  ޮއތޯރިޓީގެ 

ީސނިއަރ މެނޭޖްމަންޓަށާއި އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކު ޮކމިޓީއަށް ރިޕޯޓު ޮކށްފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން 

ިއންޓަރނަލް އޮޑިޓުގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި މި އަހަރު އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް 

މެނުއަލެއް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ޮއޑިޓް އެންޑް ރިސްކު ޮކމިޓީގައި މި މެނުއަލްއާގުޅޭ ޮގތުން 

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، ކޮމިޓީގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ލަފާވެސް ވަނީ 

ޯހދާފައެވެ.

21.4 -  ޯކޑް ޮއފް ެއތިކްްސ

މެންބަރުންނާއި  ޯބޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ދެމެހެއްޓުމަށާއި  ޮގތެއްގައި  ހަރުދަނާ  ހިންގުން  ޮއތޯރިޓީގެ 

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤީ ފެންވަރު އެކަށީގެންވާ މިންގަނޑެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް، 2007 

ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އަށް  އެތިކްސް”  ޮއފް  “ޯކޑް  ޮއތޯރިޓީގެ  އެކުލަވާލާފައިވާ  އަހަރު  ަވނަ 

ލާޒިމްކުރެއެވެ. ޢަމަލުކުރުން  މުވައްޒަފުން  ޮއތޯރިޓީގެ  މެންބަރުންނާއި 

21 - ޮއޑްިޓ ައދި އްިނަޓރަނލް ޮކްނޓޯްރލްްސ
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22 - ެކޕަިޓލް މާރެކޓާގުޅޭ ހޭލްުނތިެރަކްނ ިއުތުރުކުރަމްށ ހްިނގާފައިވާ ަހަރކާތްަތްއ

ަބިއެވިރްނގެ ަޢަދުދ ތީާރޚް ޕޮްރގާްރމްގެ ަންނ

120 14 މާރިޗު 2018 ޕްރެޒެންޓޭޝަން ޮއން ކެޕިޓަލް މާރކެޓް - ޣިޔާޘުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް 1

34 21 މާރިޗު 2018 ވާރކްޮޝޕް ޮއން އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް 2

9 7 މޭ 2018 ރިފްރެޝަރ ޕްޮރގްރާމް ޯފރ ޑިރެކްޓަރސް - އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް 3

18 9  މޭ 2018 އިންޮފރމޭޝަން ސެޝަން ޮއން ސޭވިންގ އެންޑް އިންވެސްޓިންގ 4

26 21-25 ޖޫން 2018
ޓްރެއިންގ ޮއން އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާރކެޓް - އިސްލާމިކް ރިސަރޗް އެންޑް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް، އިސްލާމިކް 

ބޭންކް ޑިވެޮލޕްމަންޓް 
5

33 16-18 ޖުލައި 2018 ޑައިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްޮރގްރާމް 6

10 02 އޮގަސްޓު 2018 ރިފްރެޝަރ ޕްޮރގްރާމް ޯފރ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް - މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ޕވޓ. ލޓޑ. 7

27 6-7  އޮގަސްޓު 2018 ޮކންޕެނީ ސެކްރެޓަރީސް ޓްރެއިނިންގ ޕްޮރގްރާމް 8

6 7 އޮގަސްޓު 2018 ރިފްރެޝަރ ޕްޮރގްރާމް ޯފރ ޑިރެކްޓަރސް – މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ޕވޓ. ލޓޑ. 9
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ަބިއެވިރްނގެ ަޢަދުދ ތީާރޚް ޕޮްރގާްރމްގެ ަންނ

13 2 ޮއކްޓޫބަރު 2018 ްޕރެޒެންޓޭޝަން ޮއން ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނިންގ – މާލޭގެ ސްކޫލްތަކުގެ ސާނަވީ ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް 10

23 3 ޮއކްޓޫބަރު 2018 ވާރކްޮޝޕް ޮއން އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް 11

37 4 ޮއކްޓޫބަރު 2018 ޯފރަމް ޮއން ފައިނޭންޝަލް ލިޓަރަސީ 12

58 7  ޮއކްޓޫބަރު 2018 ޕްރެޒެންޓޭޝަން ޮއން ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނިންގ – އަޙްމަދިއްޔާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް 13

41 23 ޮއކްޓޫބަރު 2018 ޕްރެޒެންޓޭޝަން ޮއން ޯކޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް – ވިލާ ކޮލެޖް 14

23 - ޮއޯތިރީޓގެ މުަވްއަޒފުްނ ަބިއެވިރވެފައިވާ ަތމްރްީނ ޕޮްރގާްރމަްތކާއި ަބްއަދލުުވްނަތްއ
ަޤުއމު މުްއަދުތ ޕޮްރގާްރމްގެ ަންނ ބާަވތް

ދިވެހިރާއްޖެ 21 ޖަނަވަރީ އިން 6 ފެބުރުވަރީ 2018 އަށް ވާރކްޝޮޕް ފޮޯޓގްރަފީ ވާރކްޝޮޕް )ޕޯޓްރެއިޓް ގެލަރީ( 1

ދިވެހިރާއްޖެ 14 އިން 15 އެޕްރީލް 2018 އަށް ޮކންފަރެންސް ޯމލްޑިވްސް ސިވިލް ސަރވިސް ޮކންފަރެންސް 2018 )ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓްޓިއުޓް( 2

ދިވެހިރާއްޖެ 21 އިން 25 އެޕްރީލް 2018 އަށް ޓްރެއިނިންގ ވިންޯޑސް ސަރވަރ 20740-2016 )މެކްސްޮކމް ޓްރެއިނިންގ ޮސލިއުޝަން( 3

ދިވެހިރާއްޖެ 30 އެޕްރީލް 2018 ޯފރަމް ފައިނޭންސް ޯފރަމް 2018 )މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޮއފީސް( 4
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ަޤުއމު މުްއަދުތ ޕޮްރގާްރމްގެ ަންނ ބާަވތް

އިންޑިޔާ 7 އިން 10 މޭ 2018 އަށް ސްޓަޑީ ޓުއަރ ސްޓަޑީ ޓުއަރ )ސެކިއުރިޓީޒް އެންޑް އެކްސްޗޭންޖް ޯބޑް ޮއފް އިންޑިޔާ( 5
ދިވެހިރާއްޖެ 24 އިން 30 ޖޫން 2018 އަށް ޓްރެއިނިންގ ކުއިކްބުކްސް އިންޓުއިޓް ޓްރެއިނިންގ )ޯފކަސް އެޑިޔުކޭޝަން ޓްރެއިނިންގ( 6
ދިވެހިރާއްޖެ 25 އިން 27 ޖޫން 2018 އަށް ޓްރެއިނިންގ ޓްރެއިނިންގ ޮއން އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާރކެޓް )އިސްލާމިކް ޑިވެޮލޕްމަންޓް ބޭންކް އާއި ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ ގުޅިގެން( 7
ދިވެހިރާއްޖެ 3 އިން 5 ޖުލައި 2018 އަށް ޯފރަމް ޯމލްޑިވްސް އެކައުންޓެންޓްސް ޯފރަމް 2018 )ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޮއފީސް( 8

ސްރީލަންކާ 18 އިން 20 ޖުލައި 2018 އަށް ޕްޮރގްރާމް )IOSCO( 1 ްޓެކްނިކަލް އެސިސްޓަންސް ޕްޮރގްރާމް ޯފރ ޑިވެޮލޕިންގ ޮއންސައިޓް އިންސްޕެކްޝަންސް މެނުއަލްސް - ފޭސ 9

މެލޭޝިޔާ 27 އިން 30 އޮގަސްޓު 2018 އަށް ޓްރެއިނިންގ
ދަ ފަންޑަމެންޓަލްސް ޮއފް އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް: އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ އެންޑް އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާރކެޓް )މެލޭޝިއަން 

ޓެކްނިކަލް ޯކޕަރޭޝަން ޕްޮރގްރާމް(
10

މެލޭޝިޔާ 20 އިން 21 އޮގަސްޓު 2018 އަށް ވާރކްޝޮޕް
ވާރކްޮޝޕް ޮއން ކައުންޓަރިންގ މަނީ ޯލންޑްރިންގ އެންޑް ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސިންގ އިން ސެކިއުރިޓީޒް މާރކެޓްސް 

)IOSCO Asia Pacific Hub(
11

ސިންގަޯޕރ 26 އިން 31 އޮގަސްޓު 2018 އަށް ޓްރެއިނިންގ ރީޖަނަލް ލީޑަރޝިޕް ޕްޮރގްރާމް ޯފރ ސެކިއުރިޓީޒް ރެގިއުލޭޓަރސް )ޮޓޮރންޯޓ ސެންޓަރ( 12

ކެމްޯބޑިޔާ 17 އިން 21 ސެޕްޓެންބަރު 2018 އަށް ޓްރެއިނިންގ
 އޭޕެކް އެފް.އާރް.ޓީ.އައި ރީޖަނަލް ސެމިަނރ – ސެމިނަރ ޮއން އެންހޭންސިންގ ލިސްޓިންގ – ލިކުއިޑިޓީ އެންޑް އިންވެސްޓްމަންޓް

ޕާޓިސިޕޭޝަން އިން އިމާރޖިންގ މާރކެޓް
13

ވިއެޓްނާމް 23 އިން 25 ޮއކްޓޫބަރު 2018 އަށް ޕްޮރގްރާމް  )IOSCO( 3 ް14  ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓަންސް ޕްޮރގްރާމް ޯފރ ޮއންސައިޓް އިންސްޕެކްޝަންސް މެނުއަލްސް - ފޭސ

ދިވެހިރާއްޖެ 28 ޮއކްޓޫބަރު 2018 ސިމްޯޕސިއަމް ބްރޭންޑިންގ އެންޑް ލީޑަރޝިޕް ސިމްޯޕސިއަމް )އެމްބަރ ބްލޫ( 15

ދިވެހިރާއްޖެ 18 ޮނވެންބަރު 2018 ޓްރެއިނިންގ  )PwC( ްއައި.އެފް.އާރ.އެސް އަޕްޑޭޓްސ 16
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24 - ަލއިަސްންސ ައދި ަރިޖްސްޓރަޭޝްނ ޫދޮކްށފައިވާ ފާަރތަްތްއ )31 ޑެިސްނަބުރ 2018(

ބާަވތް ޯފާނިއ އެީމިއލް ަނމާއި ެއޑްރްެސ 

ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖް 
ޯފން: 3307878 ، ފެކްސް: 3305034
info@stockexchange.mv :ްއީމެއިލ

މޯލްޑިވްސް ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖް ކޮމްޕެނީ ޕވޓ. ލޓޑ.
ހ. ގަދަމޫ ބިލްޑިންގ، 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ

1

ސެންޓަރަލް ޑިޮޕސިޓަރީ
ޯފން: 3306868 ، ފެކްސް: 3305034

info@depository.mv :ްއީމެއިލ
ޯމލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީސް ޑިޮޕޒިޓަރީ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ. ލޓޑ.

ހ. ގަދަމޫ ބިލްޑިންގ، 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ
2

ސެކިއުރިޓީޒް ގަނެވިއްކައިދިނުމުގެ ވިޔަފާރިކުރުން )ޑީލާޒް(
ޯފން: 3315015، ފެކްސް: 3344806

info@aariyasecurities.com.mv :ްއީމެއިލ
އާރިޔާ ސެކިއުރިޓީސް ޕވޓ. ލޓޑ.

ހ. ގަދަމޫ ބިލްޑިންގ، 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ
3

ސެކިއުރިޓީޒް ގަނެވިއްކައިދިނުމުގެ ވިޔަފާރިކުރުން )ޑީލާޒް(
ޯފން: 3334451، ފެކްސް:  3344806 

admin@stockbrokers.mv :ްއީމެއިލ
ސްޮޓކް ބްޯރކަރސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ. ލޓޑ.

މަނާމް ބިލްޑިންގ، 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ
4

ސެކިއުރިޓީޒް ގަނެވިއްކައިދިނުމުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތައް ތަމްސީލުކުރުން )ބްޯރކާޒް( 
ޯފން: 7771531

jana0464@hotmail.com :ްއީމެއިލ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖަނާޙް
ހ. ގަދަމޫ ބިލްޑިންގ، 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ 5

ސެކިއުރިޓީޒް ގަނެވިއްކައިދިނުމުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތައް ތަމްސީލުކުރުން )ބްޯރކާޒް(
ޯފން: 7778300

yooshausaeed@simdi.com :ްއީމެއިލ
އަލްފާޟިލް ޔޫޝަޢު ސަޢީދު

މަނާމް ބިލްޑިންގ، 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ 6
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24 - ަލއިަސްންސ ައދި ަރިޖްސްޓރަޭޝްނ ޫދޮކްށފައިވާ ފާަރތަްތްއ )31 ޑެިސްނަބުރ 2018(
ބާަވތް ޯފާނިއ އެީމިއލް ަނމާއި ެއޑްރްެސ

ކަސްޯޓޑިއަން ޯފން: 3300578، ފެކްސް: 3330180
ބޭންކް ޮއފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ހ. ބީއެމްއެލް މެއިން ބްރާންޗް، 7 ވަނަ ފަންގިފިލާ
7

އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒަރ
 ޯފން: 3001771

ir@mortezacapital.com :ްއީމެއިލ
މޯރޓީޒާ ކެޕިޓަލް ލިމިޓެޑް

މއ. އަބްހަރީގެ، 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ސައްޔިދުކިލެގެފާނު މަގު
8

އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒަރ
ޯފން: 9998098

hassan.miras@gmail.com :ްއީމެއިލ
އަލްފާޟިލް ޙަސަން މިރާސް

މ. ޑީއެމްކޭ، 2 ނަންބަރު ފިހާރަ، 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ
9

އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒަރ
ޯފން: 333999، ފެކްސް: 4008181 

info@watercresscapital.com :ްއީމެއިލ
ވޯޓަރކްރެސް ކެޕިޓަލް ޕވޓ. ލޓޑ.

މ. ޑީއެމްކޭ / 2 ނަންބަރު ފިހާރަ، 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ
10

އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒަރ
ޯފން: 9884778

ahmeddnasir@gmail.com :ްއީމެއިލ
އަޙްމަދު ނާޞިރު

މޫނިމާގެ، ތ. ކިނބިދޫ
11

އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒަރުން ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތް
ޯފން: 3001771

ir@mortezacapital.com :ްއީމެއިލ
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޣާލީ މުރުތަޟާ

މއ. އަބްހަރީގެ، 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ސައްޔިދުކިލެގެފާނު މަގު
12

ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރ
ޯފން: 7795559

 muneeza.aishath@gmail.com :ްއީމެއިލ
ޑރ. ޢާއިޝަތު މުނީޒާ
މ. ރޭޝަމް / މާލެ

13

އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް
ޯފން: 3339991، ފެކްސް: 4408181 

info@watercresscapital.com :ްއީމެއިލ
ޯވޓަރކްރެސް ގްރޯތު ފަންޑް ޕވޓ. ލޓޑ.

މ. ޑީއެމްކޭ، 2 ނަންބަރު ފިހާރަ، 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ޗާންދަނީ މަގު 
14
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25 - ަހަރކާތްަތްއ - ޮފޯޓއްިނ

ްސަޓޑީ ުޓައރ - ެސކިުއިރޓީޒް ެއްނޑް ެއކްްސޗޭްނޖް ޯބޑް ޮއފް އްިނޑިއާެކޕަިޓލް މާރެކްޓ ޓަްރްސްޓ ަފްނޑު ޮކމިީޓގެ ފަުރަތަމ ަޖލާްސ 

ޓެްރއިިންނގ ޮއްނ ިއްސލިާމކް ެކޕަިޓލް މާރެކްޓ - ިއްސލިާމކް ރަިސރްޗ ރިފްރަެޝރ ޕޮްރގާްރމް ޯފ ިޑެރކްަޓރްސ - ުއީރޫދ
ެއްނޑް ޓެްރއިިންނގ އްިންސިޓިޓުއްޓ

60
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އިޒް ކާިމާޔުބުކރި ފާަރަތްށ އާިނމު ިދުންނ - ޯވލްޑް އްިނވްެސަޓރ ީވކް ފްޭސުބކް ުކ

ަފިއޭންނަޝލް ިލަޓރީަސ - ގްލަޯބލް ަމނީ ީވކް ަފިއޭންނަޝލް ިލަޓރީަސ - ޯވލްޑް އްިނވްެސަޓރ ީވކް

ަފިއޭންނަޝލް ިލަޓރީަސ - ޯވލްޑް އްިނވްެސަޓރ ީވކް

61
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- މާލީ ހާިސުބަތުކގެ ޚުލާާސ  26
2018 ަވނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވަނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ ސްޓެންޑަރޑްސް )IFRS(ގެ ހަމަތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 
ހިސާބުތަކުން  ބޯޑުގެ ނަޒަރުގައި،  އަދި  ބޭނުންޮކށްގެންނެވެ.  ރިޯކޑްތައް  ބެލެހެއްޓިފައިވާ  ފުރިހަމައަށް  ކުރެވިފައިވަނީ  ތައްޔާރު  ހިސާބުތައް  އަހަރީ  ބޯޑުގެ ނަޒަރުގައި  ިޑރެކްޓަރުންގެ 

ދައްކުވައިދެނީ، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޮއތޯރިޓީގެ މާލީ ހާލަތެވެ.

31 ޑެިސްނަބުރގެ ިނަޔލްަށ - ދެިވހި ުރފާިޔއިްނ ޯންޓ

2017 2018

831,873 514,576 16 ހިންގުމުގެ އާމްދަނީ 

131,984 60,865 17 އެހެނިހެން އާމްދަނީ

963,857 575,441

)10,289,755( )10,275,604( 18 ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

)9,325,898( )9,700,163( ހިންގުމުގެ ޚަރަދުން މަދުވާ ބައި

10,000,000 10,000,000 14 ލިބުނު ބަޖެޓް

674,102 299,837 ޚަރަދުޮކށް ބާކީ

26.1 - ޮއޯތިރީޓގެ އާމްަދނީއާއި ަޚަރުދަތުކގެ ޚުލާާޞ:
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ދެިވިހ ުރފާިޔިއްނ

2017 2018

3,250,062 674,102 ޖަނަވަރީ 1ގައި ބާކީ

)3,250,062( )674,102( މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް އަށް ދެއްކި

10,000,000 10,000,000 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޮއޯތރިޓީއަށް ލިބުނު ބަޖެޓް

)9,325,898( )9,700,163( ކަނޑަން: އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިންގުމުގެ ޚަރަދަށް މަދުވި މިންވަރު

- )292,240( ކަނޑަން: ޓްރަސްޓް ފަންޑް އަށް ބަދަލުކުރި

674,102 7,597 31 ޑިސެންބަރުގެ ނިޔަލަށް މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް އަށް އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ

26.2 - މިންިސްޓރީ ޮއފް ިފޭނންްސ ައްށ ައނުބާރ ަދްއަކްނޖެހޭ ަފއިާސ:





ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެޮލޕްމަންޓް ޮއޯތރިޓީ
ހ. ޯއކިޑް، 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ،

އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
mail@cmda.gov.mvwww.cmda.gov.mvޯފނު: 9603336619+ | ފެކްސް: 9603336624+ | އީމެއިލް:               | ވެބްސައިޓް:


