
  mail@cmda.gov.mvއ މެއިލް:                                               3336619ފޯން:                                                    ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓ  ކެޕިޓަލް މާރކެޓް  

  www.cmda.gov.mvވެބް ސައިޓް:                                             3336624ފެކްސް:                                              ފަންގިފިލާ، ހ. އޯކިޑް          ވަނަ  3

 އަމ ރު އަޙްމަދު މަގު 

  c      

 

  

 

                       

 މަޢުލޫމާތު   ދޭ  ޚަބަރަށް 

މަސައްކަތްތަކާގުޅޭ ގޮތުން ކެޕިޓަލް މާރކެޓް    މުހިންމު ބޮޑެތި    ކެޕިޓަލް މާރކެޓު ކުރިއެރުވުމަށް ކުރަމުން އަންނަ ރާއްޖޭގެ  

 ބޭއްވުން   އެއް ޑިވަލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއި ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް ކުންފުނިން ޖޮއިންޓް ޕްރެސް ކޮންފެރެންސް 

ގޮތުން   މަސައްކަތްތަކާގުޅޭ  އަންނަ  ކުރަމުން  ކުރިއެރުވުމަށް  މާރކެޓު  ކު  މިއޮތޯރިޓީއާއިކެޕިޓަލް  އެކްސްޗޭންޖް  ންފުނިން  ސްޓޮކް 

، އަންގާރަ( ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. މި ޕްރެސް ކޮންފެރެންސްގައި  2021ޑިސެންބަރު    14ޖޮއިންޓް ޕްރެސް ކޮންފެރެންސްއެއް މިއަދު ) 

ދެއްވާފައިވަނީ   މުމި  މަޢުލޫމާތު  އަލްފާޟިލް  އޮފިސަރ  އެގްޒެކެޓިވް  ޗީފް  ސްޓޮކް    ޙުސައިން އްމަދު  ޙައޮތޯރިޓީގެ  އާއި  މަނިކު 

 އެވެ.  ފްޠީޝަން ލަޢުއަ މުޙައްމަދު އެކްސްޗޭންޖް ކުންފުނީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް  

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ހުސެއިން މަނިކު ފާހަގަކުރެއްވި  މި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި މި އޮތޯރިޓީގެ  

ނުކުތާ މުހިންމު  ކުންފުނިތައް ޢުދަ  ، އަކީ  އެންމެ  އަހަރު  ލަތުގެ    ރާވަމުންގެންދަވާ ސަރުކާރުން  ކުރުމަށް    ޕްރައިވަޓައިޒް   އަންނަ 

ބާރުއަޅާ ކަމަށެވެ.    މިއޮތޯރިޓީންޔުމަށް  ގޮތަކަށް މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިވޭނެ  ގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރެންއާންމުގައި  ސިޔާސަތު

،  މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާ ނަމަކެޕިޓަލް މާރކެޓު    މިގޮތުން، ރާއްޖޭގެ

ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގެ މިލްކުވެރިކަމުގައި އާންމުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށް    އިތުރުން  ފަންޑު ލިބުމުގެ  ބޭނުންވާ  ސަރުކާރަށް

ރަނގަޅު    ،އާންމުން ބަލައިގަންނަވެސް    އަދި މިހާރުއަމްދަނީގެ ފަހި ފުރުޞަތުތަކެއް ދިވެހި މުޖުތަމައުގައި އިތުރުކުރެވޭނެ ކަމުގައެވެ.  

ކާމިޔާބުގޮތުގައި  މާރކެޓު މެދުވެރިކޮށް    ރާއްޖޭގެ ކެޕިޓަލް  އެކުންފުނިތަކަކީ  ،ކަމަށާއިނަފާއެއް ލިބެމުންދާ ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް އެބަތިބި

   ކުރެވިދާނެ ކުންފުނިތަކެއް ކަމަށެވެ.  ޕްރައިވަޓައިޒް

ކެޕިޓަލް މާ އިތުރުކޮށް ޒަމާނީ ކުރުމަށްޓަކައި ޤާއިމްކުރަންޖެހޭ  ރމީގެއިތުރުން، ރާއްޖޭގެ  ދުވެލި  ވަ ކެޓުގެ  ލަތްތައް  ޞީޓެކްނޮލޮޖީގެ 

އިން ރިއޮތޯ  ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަމުގައި   ޓީ  ހިއްސާއާއި  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މީގެތެރޭގައި، އޮންލައިންކޮށް    ކުރަމުން އަންނަ 

މަކާއި ޑިޕޮސިޓަރީ ސިސްޓަމެއްގެ އިތުރުން މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަންއެއް  ގަނެވިއްކޭ ސިސްޓަ   އެހެނިހެން ބާވަތްތަކުގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒް
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 އަމ ރު އަޙްމަދު މަގު 

ކުރިއަށް ދާކަތަޢާރަފުކުރުމުގެ   ރާވަމުންދާ ޓެކްނޮލޮޖީގެ  މުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި އަލަށް ޤާއިމުމަސައްކަތް މިހާރު  ކުރަން 

ދެއްވާފައި  ރަސްމީ ގޮތުން ޔަޤީންކަން  ތުން މިހާރު ވަނީ  ސަރުކާރުގެ ފަރާބޭނުންވާ ފަންޑިންގ ސަޕޯޓް ދިނުމަށް    ވަޞީލަތްތަކަށް 

ލުވެރި މުޖުތަމައުއަކަށް ވީ ހިނދު، ޓެކްނޮލޮޖީގެ ފަސޭހަތައް އިތުރުކުރެވިއްޖެ  ޙުރާއްޖެއަކީ ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އަ  . ވިދާޅުވިއެވެކަމަށް

އަދި ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖު    އިތުރުކުރެވޭނެކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.ކެޓުގައި އާންމު ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން  ރކެޕިޓަލް މާ  ،ނަމަ

ކުރިއެރުވުމަށްކުންފުންޏާއި   ޑިވަލޮޕްމަންޓް  މިއޮތޯރިޓީ  ސަރުކާ  ބޭނުންވާ  މަޝްވަރާކުރުމަށް    ރަށްސަޕޯޓް  ގޮތްތައް  ދެވިދާނެ 

   ހުށަހަޅުއްވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

ކަކީ  ތަ ތުޞަކޮށްފައިވާއިރު، މި ފުރުރަފުޢާކެއް ތަރފްރޭމްވަ  ސެކިއުރިޓީޒް  މިހާރު ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންޓް  މިއޮތޯރިޓީންތުރުން،  މީގެއި

އިންވެސް ވަކިވަކި  ހޮވާލެވޭ  އިތުރުން  އިންވެސްޓަރުންގެ  އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް  ވިޔަފާރިތަކަށާއި  އަމާޒުކޮށްގެން  ޓައާންމު  ރުންނަށް 

ނިޒާމެ ހޯދޭނެ  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ  އް ފައިސާ  އަދި  ކަމަށް  ދަށުން  މި.  އޮތޯރިޓީން      ފްރޭމްވަރކްގެ  ކުންފުނިތަކަށް  ލުއިގޮތްތައް 

މޯލްޑިވްސް    ރުސޮފްޓްވެއަރ މިހާބޭނުންވާ     މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ހޯދައިދީފައިވާއިރު މި މާރކެޓު އިލެކްޓްރޯނިކް ވަޞީލަތް 

)ދަރަނީގެ ވަޞީލަތްތައް  ކެޓް  ރސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުން ފަރުމާކޮށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި މި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ޑެޓް މާ

ރާއްޖޭގައި   ހޯދުން(  ފަންޑު  ބޭނުންވާ  ހިންގުމަށް  ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް  ވިޔަފާރިތަކާއި  ފަހަގަ   ގެންދާނެވިރުކުރިއެމެދުވެރިކޮށް    ކަމަށް 

 ކުރެއްވިއެވެ.  

ފަރާތުން އެކުންފުނީގެ  މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭން  އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް  ގެ  އެގްޒެކެޓިވް  ޝަން ލަތީފް  ޢުއަމުޙައްމަދު  ޗީފް 

ދޭންޖެހޭ އެންމެހާ  ތައްޔާރަށް އޮތްކަމަށާއި އެކަމަށް    ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުރާއްޖޭގެ  ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް ލިސްޓުކުރުމަށް    ވިދާޅުވީ،

އިން އެނގުނު    އަދި ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގެ މާޒީ  ގެ ފަރާތުން ދެއްވާނެކަމަށެވެ.އެއްބާރުލުން މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖު 

)ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖު ކުންފުނިން ފޯރުކޮށްދޭ އޮންލައިން    ހިއްސާ ވިއްކުމަށް އިންފިނިޓީ ޕޯޓަލް  ތަކުގައި ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި އައިޕީއޯ

ޕޯޓަލް(  ދިޔަކަން ފާހަގަވިކަމާއި އަދި    ސެކިއުރިޓީޒް ސަބްސްކްރިޕްޝަން  އިތުރުވެގެން  ގުނައެއް  އެތައް  މެދުވެރިކޮށް ހުޅުވާލުމުން 

ތު ޞަކުރެވޭ ނަމަ ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ގިނަ ބަޔަކަށް މި ފުރު  މުޢާމަލާތްތައްގެ  ޒްރިޓީސެކިއުކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އޮންލައިންކޮށް  

އަދި ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންޓުގެ ދަށުން ފަރުމާކުރެވިފައިވާ    ކަމަށެވެ.ކެޓުގައި އާންމުގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރެވޭނެ  ރ ފަހިވެ ކެޕިޓަލް މާ

 ފަސޭހައިން ގުޅުވަދޭ ޕްލެޓްފޯމެއްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.   ނިތައްކުންފުވިޔަނަ ޕްލެޓްފޯމަކީ އިންވެސްޓަރުންނާއި 

   ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. ނަންބަރު   3014160  ލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ސީ.އެމް.ޑީ.އޭގެމަޢުއިތުރު 

ُوَلٰ  10 ْلأ
 
َاَدٰى ٱ   1443 ُجم
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