


މިރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ާޤނޫނު )ނަންބަރު 2/2006(ގެ 11 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ނެރޭ 
ރިޕޯޓެކެވެ. މި ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިވަނީ 2016 ަވނަ އަހަރު ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެޮލޕްމަންޓް ޮއޯތރިޓީން ޮކށްފައިވާ މުހިންމު 

މަސައްކަތްތަކާއި ޮއޯތރިޓީއާބެހޭ މުހިންމު މަޢުލޫމާތުތަކެވެ.



ބޭނުންވާ  އިންވެސްޓްމަންޓަށް  ފުޅާކުުރމަށާއި  އިޤްތިޞާދު  “ރާއްޖޭގެ 
ަފއިސާ ޯހދުމަށް މަގުފަހިކުރެވޭ ފަދަ ހަރަކާތްތެރި ކެޕިޓަލް މާރކެޓެއް 

އުފެއްދުން.” ރާއްޖޭގައި 

ވަިޝްނ
ބޭނުންވާ  އިންވެސްޓްމަންޓަށް  ފުޅާކުުރމަށާއި  އިޤްތިޞާދު  “ރާއްޖޭގެ 
ތަރައްޤީކުރުމާއި  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  މަގުފަހިކުރުމަށް  ޯހދުމަށް  ފައިސާ 
ތަފާތު  އިންވެސްޓްކުރުމުގެ  ރައްކާތެިރކަމާއެކު  އިންވެސްޓަރުންނަށް 

ޯހދައިދިނުން.” ފުރުޞަތުތައް 

މަިޝްނ

ހަރުދަނާ އަދި އިންސާފުވެރި ޮގތެއްގައި ސެކިއުރިޓީޒް އުފައްދައި، 	 
ނެރެ، ގަނެ ވިއްކޭނެ ބާޒާރެއް އުފެއްދުން.

ސެކިއުރިޓީޒް ގަނެ ވިއްކާ ފަރާތްތަކާއި ގަނެ ވިއްކަން ހުށަހަޅާ 	 
ކަނޑައެޅުން. އިލްތިޒާމްތައް  ޙިމާޔަތްކުރުމަށް  ޙައްޤުތައް  ފަރާތްތަކުގެ 

ެސކިއުރިޓީޒްގެ ބާޒާރު އިްނތިޒާމްޮކށް، ހިނގާ ނުހިނގާޮގތް ބެލުން.	 
ކުރިޔަ 	  ޢަމަލުތައް  ނޭދެވޭ  މުޢާމަލާތުތަކުގައި  ސެކިއުރިޓީޒްގެ 

ނުދިނުމާއި، ސެކިއުރިޓީޒްގެ ބާޒާރާމެދު އިތުބާރު ގެއްލޭފަދަ ޢަމަލު 
އެޅުން. ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންޖެހޭ  ނުދިނުމަށް  ހިންގިޔަ 

މަަސްއަކުތގެ ޫރުޙަމޤްަޞުދަތްއ
ތެދުވެރި،  މައިދާނުގައި،  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފުންނަކީ  “ޮއތޯރިޓީގެ 
ޤާބިލުކަން  ފަންނީ  ލިބިފައިވާ  މުވައްޒަފަކަށް  އެ  އަދި  ނަޒާހަތްތެރި، 
އިސްނަގައިގެން  މަސައްކަތްކުރުމުގައި  ބޭނުންޮކށް،  ފުރިހަމައަށް  ެއންމެ 
ޢަޒުމުގައި  އަދާކުރުމުގެ  މަސްއޫިލއްޔަތު  ޮގތެއްގައި  ޒިންމާދާރު  ެއންމެ 

ފަރާތްތަކެކެވެ.” މަސައްކަތްކުރާ 



1 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ޗެއަރމްަނގެ	މެެސޖް	

3 								 	 	 	 	 	 	 	 ޗީފް	އެގްޒެކެޓްިވ	ޮއފަިސުރގެ	ބްަސ	

5 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ިޑެރކްޓުަރްނގެ	ޯބޑު	

7 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ިޑެރކްޓުަރްނގެ	ޯބޑުގެ	ންިނމްުނތްައ	

8 	 	 	 	 	 	 ާމރކެޓް	ތަަރްއޤީކުުރމްަށ	ކެުރވިފައާިވ	މުހްިނމު	މަަސްއކަތްތްައ	

9 	 	 	 	 	 	 	 	 ާޤޫނާނއި	ގާަވއުިދތާަކ	ގޭުޅ	މަަސްއކަތްތްައ	

10 	 	 	 	 	 އްިނވްެސޓުަރްނ	ތަމްރުީނކުުރާމއި	ޭހުލްނތެރިކުުރުވމުގެ	މަަސްއކަތްތްައ	

12 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ެރގުިއޭލޓަރީ	މަަސްއކަތްތްައ	

14 	 	 	 	 	 	 	 	 ޕްެނަޝްނ	ުސޕަވަިޝްނ	މަަސްއކަތްތްައ	

16 	 	 	 	 	 	 އާިދރީ	ހްިނގާުމއި	އްިނާސނީ	ވީަސލަތްތްައ	ތަަރްއޤީކުުރްނ	

17 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 އާިދރީ	ޮއނިގަނޑު	

17 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ީސނިއަރ	މޭެނޖްމްަނޓް	

18 	 		 	 	 	 	 	 ިޑޕާޓްމްަނޓްތަކްުނ	ކާުރ	މައިގަނޑު	މަަސްއކަތްތްައ	

19 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 މޭެނޖްމްަނޓް	ކޮމިޓީތްައ	

20 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ގަވަރަންންސ	ްސޭޓޓްމްަނޓް	

23 	 	 	 	 	 	 ޮއިޑޓް،	އެކްްސޓަރަންލ	ޮއިޑޓް	އަދި	އްިނޓަރަންލ	ކްޮނޓޯްރްލްސ	

24 	 	 	 	 ކެޕިޓްަލ	ާމރކާެޓ	ގޭުޅ	ޭހުލްނތެރިކްަނ	އިތުުރކުުރމްަށ	ހްިނާގފައާިވ	ހަަރާކތްތްައ	

25 	 	 	 	 ޮއތޯރިޓީގެ	ފާަރތްުނ	ބައިވެރިވެފައާިވ	ތަމްރުީނ	ޕޮްރގާްރމްތްައ	އަދި	ބްައަދުލުވްނތްައ	

27 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ާމލީ	ހާިސުބތަކުގެ	ުޚާލާސ	

29 	 	 	 	 މްުސތަޤްިއުލ	ޮއިޑޓުަރްނގެ	ރިޕާޯޓއި	2016	ވަަނ	އަހުަރގެ	ާމލީ	ހާިސުބތްައ	

އެތޭެރގައި...



1ައަހީރ ރޯިޕްޓ 2016 | ސީެއމްޑީޭއ

އަށް  وتعــاىل  ســبحانه  މާތް هللا  ކީރިތިވަންތަ 
ޙަމްދުކުރަމެވެ. އަދި މި އުއްމަތުގެ ނަބިއްޔާ حمّمد 
ޞަލަވާތާއި  އަށް  وســّلم  عليــه  اهلل  صلّــى 

ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ. 

ތެރޭގައި،  އަހަރުގެ  ވަނަ  ފާއިތުވެދިޔަ 2016 
ރާއްޖޭގެ ކެޕިޓަލް މާރކެޓްގެ ދާއިރާއިން ހިނގާފައިވާ 
ކަންތައްތަކުގެ  ހާސިލުވެފައިނުވާ  ކަންތައްތަކާއި، 
ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ  އަލިއަޅުވާލައި،  މައްޗަށް 
ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެޮލޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ އަހަރީ 
ހުށަހަޅާދެނީ،  މި  ފަރާތްތަކަށް  އެންމެހާ  ރިޕޯޓު 
މަޤްޞަދުތަައް  ތަސައްވުރާއި،  ޮއތޯރިޓީގެ  މި 
މެންބަރުންނާއި،  ޯބޑު  އެންމެހާ  ޮއތޯރިޓީގެ 
މުވައްޒިފުން ދެނެެތިބެ، އައު ހިތްވަރަކާއެކުގައެވެ.  
ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ފައިދާކުރަނިވި ކެޕިޓަލް

މާރކެޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަކީ ޮއތޯރިޓީގެ ތަސައްވުރެވެ. 
ކަންކަމަށް  ވިޔަފާރީގެ  ތަރައްޤީއާއި  އިޤްތިޞާދީ 
އަދި  ޯހދޭނެ  ފަސޭހައިން  ފައިސާ  ބޭނުންވާ 
ފައިދާކުރަނިވި އިންވެސްޓްމަންޓް ފުރުޞަތުތަކެއް 
އެކުލެވޭ ހަރަކާތްތެރި ކެޕިޓަލް މާރކެޓެއް ރާއްޖޭގައި 
މި  އަމާޒެވެ.  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ތަރައްޤީކުރުމަކީ 
އަމާޒަށް ވާޞިލުވުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތައް 
ނަމަވެސް   ކުރަމުންނެވެ.  އަންނަނީ  ޮއޯތރިޓީން 
ތަރައްޤީކުރުމުގެ  މާކެޓް  ޮގތެއްގައި  އެކަށީގެންވާ 
ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމުގައި 2016 ވަަނަ 
އަހަރުވެސް ޮގންޖެހުންތަކަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާކަން 

ފާހަގަކުރަމެވެ.

ކުންފުނިތަކާއި  ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި  މާރކެޓް 
އިންވެސްޓަރުންގެ މެދުގައި މާރކެޓްގެ މަޤްބޫލުކަން 
ދެކެމެވެ.  ކަމެއްކަމުގައި  މުހިންމު  އިތުރުކުރުމަކީ 
އާންމުޮކށް ކުންފުނިތަކުގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމަށް 
މިހާތަނަށް  ރާއްޖޭގައި  ޯހދުމަށް  ފައިސާ 
ވަސީލަތަކީ  އައިސްފައިވާ  ބޭނުންކުރެވެމުން 
ބޭންކްތައް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ކެޕިޓަލް 
މާކެޓް މެދުވެރިޮކށް ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމަށް ހުރި 
ފުރުޞަތުތަކާމެދު  ކުންފުނިތައް އަހުލުވެރިވެފައިވާ 
ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ކުޑަކަން  އަދިވެސް  މިންވަރު 

އަދި ރާއްޖޭގައި ކުންފުނިތަކުން ވިޔަފާރި ކުރަމުން 
އައިސްފައިވާ ސަޤާފަތަށް ބަލާއިރު، ކެޕިޓަލް މާކެޓް 
މެދުވެރިޮކށް ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމުގެ ވިސްނުން 
ވަރަށް  އަށަގެންނެވުމަށް  ކުންފުނިތަކުގައި 
ކުރަންޖެހިފައިވާކަންވެސް  މަަސައްކަތް  ގިނަގުނަ 

ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، 
ވިޔަފާރީގެ ބާޒާރުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުދި އަދި 
ހަރަކާތްތެރިވަމުން  ވިޔަފާރިތައް  ފަންތީގެ  މެދު 
ކެޕިޓަލް  އެހެންކަމުން  ފާހަގަކުރަމެވެ.  ދާކަން 
ވިޔަފާރިތައް  މިފަދަ  މެދުވެރިޮކށް  މާރކެޓް 
ފުޅާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ޯހދައިދިނުމަކީ މުހިންމުކަމެއް 
ކަމުގައި ދެކެމެވެ. މިކަމަށް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި، 
ކުންފުނިތަކުގެ މާލީ ހަލާތު ރަނގަޅުޮކށް، ވިޔަފާރި 
ދެނެގަނެ،  ފުރުޞަތުތައް  ހުރި  ފުޅާކުރުމަށް 
ފަދަ  ލިބޭނެ  އިތުބާރު  އިންވެސްޓަރުންގެ 
ޮގތަކަށް ކުންފުނީގެ ހިންގުން ބައްޓަންކުރުމާމެދު 
ކުންފުނިތައް އަހުލުވެރިކުރުމަށް ޮއޯތރިޓީން ދަނީ 

ކުރަމުންނެވެ.  މަސައްކަތްތަކެއް 

ކުންފުނިތަކުގެ  މާރކެޓުގައި  ކެޕިޓަލް 
ދަތިތަކެއް  އިތުރުކުރުވުމުގައި  ބައިވެރިވުން 
ހުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް، 2016 ވަނަ އަހަރު 
ސްޮޓކް  މޯލްޑިވްސް  ކުންފުންޏަކުން  ތިން 
އެކްސްޗޭންޖުގައި ލިސްޓްކުރުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން 
ތައްޔާރުވުމުގެ  ވިއްކުމަށް  ހިއްސާ  ފާޅުޮކށް 
މަސައްކަތް ފަށާފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މިޮގތަށް 

1- ޗެއަރމަންގެ މެސެޖް
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އައުމަށް  މާރކެޓަށް  ކުންފުނިތަކުން 
ޝައުގުވެރިކަން ފާުޅކުރަމުން ދިއުމަކީ، މާރކެޓް 
އިތުރުވެގެންދާ  ފުރުޞަތު  ތަރައްޤީކުރުމުގެ 
ކަމެއް ަކމުގައި ދެކެމެވެ. އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ 
ހަރަކާތްތެރިވާ  މާރކެޓްގައި  ކެޕިޓަލް  އުއްމީދަކީ، 
ގަވަރނަންސްގެ  ޯކޕަރޭޓް  ކުންފުނިތަކަކީ 
ހިންގާ،  އެއްޮގތަށް  އުސޫލުތަކާއި  ހަރުދަނާ 
އަދި  އިތުބާރުކުރެވޭ   އިންވެސްޓަރުންނަށް 
ފަދަ  ވާދަކުރެވޭ  ފެްނވަރުގައި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ވެގެންދިއުމެވެ.  ކުންފުނިތަކަކަށް 

ކެޕިޓަލް މާރކެޓްގެ ޒަރިއްޔާއިން އެދެވޭ ފައިދާތަކެއް 
މާރކެޓްގައި  ޯހދައިދިނުމަށްޓަކައި  ކުންފުނިތަކަށް 
އިތުރުކުރުމަކީ  ބައިވެރިވުން  އިންވެސްޓަރުންގެ 
ކެޕިޓަލް  ފާހަގަކުރަމެވެ.  ކަމުަގއި  މުހިންމުކަމެއް 
ހޭލުންތެރިކަން  އިންވެސްޓަރުންގެ  މާރކެޓާމެދު 
ނިޒާމެއްގެ  ފަސޭހަ  އިތުބާރުހުރި  އިތުރުޮކށް، 
ފުރުޞަތު  އިންވެސްޓްކުރުމުގެ  ތެރެއިން 
މަސައްކަތްތަކެއް  ޮއޯތރިޓީން  ތަނަވަސްކުރުމަށް 
މަރުޙަލާތަކަށް  އެކި  މިޮގތުން  ޮކށްފައިވެއެވެ. 
ބަހާލައިގެން އިންވެސްޓަރުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ 
އިތުރުން،  ހިންގުމުގެ  ޕްޮރގްރާމްތައް 
އެކުލަވާލާ  ގަވާއިދެއް  ަފންޑް  އިންވެސްޓްމަންޓް 
މި ގަވާއިަދށް މިހާރު ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވެއެވެ. 
މިފަދަ އިންތިޒާމެއްގެ މަޤްޞަދަކީ، އިތުބާރުކުރެވޭ 
އިންވެސްޓްކުރުމުގެ  ެތރެއިން  ިނޒާމެއްގެ  ަފދަ 
ފުރުޞަތުތައް މާރކެޓުގައި ފުޅާޮކށް ހުޅުވާލުމެވެ. 

ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް 
ޮއޯތރިޓީން ކުރަމުންެގންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ހެޮޔ 
ނަތީޖާ، މެދު އަދި ދުރު ރާސްތާގައި މާރކެޓަށް 
އަދި  އުއްމީދުކުރަމެވެ.  ކަމުަގއި  ފެނިގެންދާނެ 
ޯހދާފައިވާ  މިހާތަނަށް  މަސައްަކތުން  ޮއތޯރިޓީގެ 
މިކުރިއެރުންތައް  ފާހަގަޮކށް،  ކުރިއެރުންތައް 

އެންމެހައި  ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ  ޯހދުމުގައި 
ޮއތޯރިޓީގެ  ޮގތެއްގައި  ޚާއްޞަ  ފަރާތްތަކަށް، 
ހީވާގި މުަވއްޒަފުންނާއި ކެޕިޓަލް މާކެޓްަގއި ތަފާތު 
ހަރަކާތްތެރިވާ  ޯފރުޮކށްދިނުމުގައި  ޚިދުމަތްތަތައް 
ޝުކުރު  މިފުރުޞަތުގައި  ފަރާތްތަކަށް  ހުރިހާ 
ކެޕިޓަލް  ޮއޯތރިޓީން  އަދި  ދަންނަވަމެވެ. 
ކުރަމުންދާ  ފުޅާކުރުމަށް  ތަރައްޤީޮކށް  މާރކެޓް 
މުއައްސަސާތަކާއި  ސަރުކާރުގެ  މަސައްކަތުގައި 
އެއްބާރުލުމަށް  ދެއްވާ  ސެކްޓަުރން  ޕްރައިވެޓް 

ދަންނަވަމެވެ. ޝުކުރު 

މާތް  މަސައްކަތުގައި  މިުކރާ  އަޅުގަނޑުމެން 
ދުޢާކުރަމެވެ.  އެދި  ލެއްވުން  ަބރަކާތް  هللا 
ތަރައްޤީ  ދިވެހިންގެ  ދިވެހިރާއްޖެާއއި  އަދި 
މިންވަރުޮކށްދެއްވުން  ޮގތެއްގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި 

އާމީން.   ދުޢާކުރަމެވެ.  އެދި 

އަޙްމަދު ނަޞީރު
ޗެއަރމަން 
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ގަދަ  ޙައްޤުވެގެންވަނީ  ޘަނާ  ޙަމްދު  އެންމެހާ 
އަށެވެ.  وتعــاىل  ســبحانه  هللا  ކީރިތިވަންތަ 
ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަނީ 
މި އުންމަތުގެ ނަބިއްޔާ حمّمــد صلّــى اهلل عليــه 

އަށެވެ.  وســّلم 

ތަރައްޤީކުރުމުގެ  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  ރާއްޖޭގެ 
ތަސައްވުރު ހާސިލުކުރުމަށް ޮއޯތރިޓީން އަންނަނީ 
ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. މިޮގތުން، 
ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް 
ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ “މޯލްޑިވްސް 
ޕްލޭން  ސްޓްރެޓީޖިކް  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް 
މިއަހަރުވެސް  ދަށުން  ގެ   ”2015-2019
މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. ހަމަ މިއާއެކު 

މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި  ތަރައްޤީކުރުމަށް  މާރކެޓް 
ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ  މާލީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
މިއަހަރު  އިސްލާހުތަކެއް  މުހިންމު  ޤާނޫނަށް 
މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  ގެނެވިފައިވާނެއެވެ. 
އެންމެ މިއަހަރު   ޮގތުން   ތަރައްޤީކުރުމުގެ 

މާރކެޓް  ދީފައިވާނީ  އިސްކަމެއް  ޮބޑު 
ފުރުޞަތުތައް  ޯހދުމުގެ  ފައިސާ  މެދުވެރިޮކށް 
އިންވެސްޓްމަންޓް  ފަހިޮކށްދިނުމަށާއި،  އިތުރަށް 
ނިޒާމެއް  ހިންގުމުގެ   ގާއިމުޮކށް   ފަންޑުތައް 
ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ  އާންމުން  އެކުލަވާލުމަށާއި، 
ހިންގުމަށެވެ.  ޕްޮރގްރާމްތައް  ތަފާތު  ޮގތުން 
ކުރިއަރުވައި  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  މިޮގތުން، 
“އިޝުއާރޒް  އިތުރުކުރުމަށް  ހޭލުންތެރިކަން 
ދިނުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  ނަމުގައި  ގެ  ޯފރަމް” 
ކުރިއަށް  ތެރޭގައި  މިއަހަރުގެ  ޕްޮރގްރާމްތަކެއް 
ގެންޮގސްފައިވާނެއެވެ. މިޯފރަމްތަކުގައި މޯލްޑިވްސް 
ލިސްޓްކުރުމަށް  އެކްސްޗޭންޖުގައި  ސްޮޓކް 
ފުރުޞަތު  ފާޅުކުރުމުގެ  ޝައުގުވެރިކަން 
ކުންފުނިތަކަށް ހުޅުވާލާ، ކަމާ ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތު 

ފަންނީ  އިތުރުން،  މީގެ  ޯފރުޮކށްދީފައިވާނެއެވެ. 
ރާއްޖޭގެ ސެކިއުރިޓީޒްގެ  މެދުވެރިޮކށް  މާހިރުން 
ޯފރުޮކށްދިނުމާގުޅޭ  ޚިދުމަތްތައް  ބާޒާރުގައި 
މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއް، ކޮޮލމްޯބ ސްޮޓކް 
ބާއްވާފައިވާނެއެވެ.  ގުޅިގެން  އެކްސްޗޭންޖާ 
ރާއްޖޭގެ  ބައްދަލުވުންތަކުގައި،  މަޝްވަރާ  މި 
ސެކިއުރިޓީޒްގެ ބާޒާރުގައި ތަރައްޤީކުރެވިފައިނުވާ 
މުހިންމު ބައެއް ފަންނީ ޚިދުމަތްތައް، ސްރީލަންކާގެ 
ފަންނީ މާހިރުން މެދުވެރިޮކށް ޯހދުމުގެ މަގުފަހި 

. ވެ އެ އިވާނެ ފަ ވި ކުރެ

ގާއިމުޮކށް  ފަންޑުތައް  އިންވެސްޓްމަންޓް 
ހިންގުމުގެ ޮއނިގަނޑެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް 
މިޮގތުން  ޮކށްފައިވާނެއެވެ.  ތެރޭގައި  މިއަހަރު 
ރަޖިސްޓަރީޮކށް  ފަންޑް  އިންވެސްޓްމަންޓް 
އަމަލުކުރަން  އެކުލަވާލައި  ގަވާއިދު  ހިންގުމާބެހޭ 
ފެށުމުގެ އިތުރުން މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ 
ފުރަތަމަ އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި 
މިފުރުޞަތުގައި  ކުރެވިފައިވާކަން  ރަޖިސްޓްރީ 
އިތުރު  މުސްތަޤުބަލުގައި  އަދި  ފާހަގަކުރަމެވެ. 
އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑްތައް ރަޖިސްޓްރީކުރެވި، 
ފުރުޞަތުތަކެއް  ގިނަ  އިންވެސްޓަރުންނަށް 

އުއްމީދުކުރަމެވެ. ހުޅުވިގެންދާނެކަމަށް 

ކެޕިޓަލް މާރކެޓާމެދު އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 
އަމާޒުޮކށްގެން،  އިންވެސްޓަރުންނަށް  ޮގތުން 
އާންމުޮކށް ހިއްސާ ވިއްކުމަށް ކުންފުނިތަކުން ނެރޭ 
ހިއްސާގެ ބަޔާން ދިރާސާކުރާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު 
ހިންގާފައިވާނެއެވެ.  ޕްޮރގްރާމްތައް  ދިނުމަށް 
ކުންފުނިތަކާއި  ހިއްސާވާ  ސަރުކާރު  އަދި 
ޯކޕަރޭޓް  އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކަށް އަމާޒުޮކށްގެން 
ގަވަރނަންސްއާގުޅޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތައް 
ދާއިރާގައި  ހިންގުމުގެ  ކުންފުނިތަކުގެ  ހިންގައި، 
މަޢުލޫމާތު  ފަންނީ  ފަރާތްތަކަށް  ހަރަކާތްތެރިވާ 
ޯފރުޮކށްދީފައިވާނެއެވެ. އަދި ޕަބްލިކް ސަރވިސް 

2- ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުގެ ބަސް
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މީޑިއާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި މި އަހަރުގެތެރޭގައި 
ޮސއިކުރެވި، މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކެޕިޓަލް 
މެދުވެރިޮކށް  މީޑިއާ  މަޢުލޫމާތު  މާރކެޓާގުޅޭ 
އާންމުންނަށް ޯފރުޮކށްދިނުމަށްޓަކައި ސިލްސިލާ 
މަސައްކަތް  ތައްޔާރުކުރުމުގެ  ޕްޮރގްރާމްތަކެއް 

ފެށިފައިވެއެވެ.

މަސްއޫލިއްޔަތު  އެއް  މައިގަނޑު  ޮއތޯރިޓީގެ 
ރެގިއުލޭޓްކުރުމުގެ  މާރކެޓް  ކަމުގައިވާ 
ޮއޯތރިޓީން  ބަލާއިރު،  މަސްއޫލިއްޔަތަށް 
ސްޮޓކް  މޯލްޑިވްސް  ދީފައިވާ  ލައިސަންސް 
މޯލްޑިވްސް  ކުންފުންޏާއި،  އެކްސްޗޭންޖް 
ސެކިއުރިޓީޒް ޑިޮޕސިޓަރީ ކުންފުންޏާއި، ޑީލިންގ 
ކުންފުނިތަކުގެ އިތުރުން، ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖްގައި 
ޮއތޯރިޓީގެ  ކުންފުނިތަކުން  ލިސްޓުޮކށްފައިވާ 
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކަށް ޢަމަލުޮކށްފައިވާ މިންވަރު 
މީގެއިތުރުން  ފާހަގަކުރަމެވެ.  ބަލާފައިވާކަން 
ޤާނޫނު                   ޕެންޝަނާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ޮއޯތރިޓީއާ  ދަށުން  8/2009(ގެ  )ނަންބަރު 
ސުޕަވިޝަންގެ  ޕެންޝަން  ހަވާލުކުރެވިފައިވާ 
މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންޮގސްފައިވާކަންވެސް 

. ވެ މެ ރަ ކު ގަ ހަ ފާ

ޤާބިލުކަން  ފަންނީ  މުވައްޒަފުންގެ  ޮއތޯރިޓީގެ 
އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުމުގެ 
ޮކލަމްޯބ  މުވައްޒަފުން  ދެ  ޮއތޯރިޓީގެ  ޮގތުން، 
އިންޓަރންޝިޕެއްގައި  އެކްސްޗޭންޖަށް  ސްޮޓކް 
ޕްޮރގްރާމްގައި  މި  ޮފނުވާފައިވާނެއެވެ. 
މަޢުލޫމާތު  މާރކެޓާގުޅޭ  ސްޮޓކް  ޮކލަމްބޯގެ 

. ވެ އެ ވެ އި ފަ ޮކށް ްއސާ ހި

ފުޅާކުރުމުގައި  ތަރައްޤީޮކށް  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް 
ވީނަމަވެސް،  ހުރިކަމުގައި  މިވަގުތު  ދަތިތަކެއް 
މާރކެޓުގައި  ކެޕިޓަލް  ޮގތަކަށް  ދެމެހެއްޓެނިވި 
ބައިވެރިވުން  އިންވެސްޓަރުންގެ  ކުންފުނިތަކާއި 

މި  ހަރަކާތްތެރިކުރުވުމަށް  މާކެޓް  އިތުރުޮކށް، 
ޮއޯތރިޓީން މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމުގައި 
މާރކެޓް  އުއްމީދަކީ  މިޮއތޯރިޓީގެ  ދަންނަވަމެވެ. 
ތަރައްޤީކުރުމުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރެވޭނެ 
މަގު ކުރިއަށް ޮއތްތަނުގައި ފަހިވެގެން ދިއުމެވެ. 
ހަރަކާތްތައް  މާރކެޓްގައި  ކެޕިޓަލް  އަދި 
އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރުން 
މާރކެޓް ރެގިއުލޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް 
ހަރުދަނާޮކށް، ދުނިޔޭގެ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްތަކާ 
ޤާބިލުކަން  މަސައްކަތްކުރުމުގެ  އެއްހަމައެއްގައި 
މުސްތަޤްބަލެއްގައި  އަވަސް  ޮއޯތރިޓީއަށް  މި 

ލިބިގެންދިއުމެވެ.

ސީ.އެމް.ޑީ.އޭގެ ޚިދުމަތްތައް ރާއްޖޭގައި ކުރިއަރާ 
މިޮއޯތރިޓީއަށް  ދަނޑިވަޅެއްގައި  ފުޅާވެގެންދާ 
ޚިދުމަތް  ފެށިގެން  2016އިން  ޮނވެމްބަރު 
ފުރުޞަތު  ލިބުނު  އަޅުގަޑަށް  ކުރުމަށް 
ޝުކުރުވެރި ކަމާއެކު ބަލައިގަނެ هللاސުބުޙާނަހޫ 

ޙަމްދުކުރަމެވެ. ައށް  ޥަތަޢާލާ 

ޯބޑު  ސީ.އެމް.ޑީ.އޭގެ  މިފުރުޞަތުގައި 
އަޅުގަޑަށް  މުވައްޒަފުން  ހީވާގި  މެމްބަރުންނާއި 
އެއްބާރުލެއްވުމަށް  އެހީތެރިކަމާއި  ދެއްވާ 
އަދި  ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.  ފަށްފަށުން 
އަށް  ޮއޯތރިޓީ  މި  އަހަރުތަކުގައި  ވޭތުވެދިޔަ 
ޚިދުމަތްޮކއްދެއްވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް އެފަރާތް 
ތަކުން ޮކއްދެއްވާފައިވާ އަގުހުރި މަސައްކަތްތައް 

ޝުކުރުވެރިވަމެވެ. ފާހަގަޮކށް 

އިން  ސީ.އެމް.ޑީއޭ   ދުޢާއަކީ  އަޅުގަޑުގެ 
ރާއްޖޭގެ ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ތަރައްޤީކުރަން ކުރާ 
މަސައްކަތުގައި 2017 ވަނަ އަހަރުވެސް އިތުރު 
މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. ކުރިއެރުން  ފާގަތިކަމާއި 

ާނދާިޔ ޙަަސްނ
ޗީފް ެއގްެޒެކޓިވް ޮއިފަސރ
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3- ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު

ައލްފިާޟލާ ާނދާިޔ ޙަަސްނ - ސީ.އީ.ޯއ

ައލްފިާޟލް ައޙްމުަދ ަނީޞުރ - ެޗައރަމްނ

ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގެ ޗެއަރމަން
އައްޔަނުކުރެއްވި ތާރީޚް: ޮއކްޓޫބަރު 2016

ިދވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު )ނަންބަރު 2/2006(ގެ 6 ަވނަ މާއްދާގެ )ށ(ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ޮއތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބަޑށް 
ެމންބަރުން އައްޔަނުކުރައްވާނީ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. މިވަގުތު އޮތޯރިޓީގެ ޯބޑު އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ގޮތުގެ 

ތަފްޞީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރ
އައްޔަނުކުރެއްވި ތާރީޚް: ޮނވެމްބަރު 2016

ައލްފިާޟލާ ަމްރަޔމް ވާިސމް - ޑިެރކްަޓރ
ރެޖިސްޓްރާ ޮއފް ޮކމްޕެނީޒް

އައްޔަނުކުރެއްވި ތާރީޚް: ޖަނަވަރީ 2014

ައލްފިާޟލާ ިއުދހާމް ޙަުސއްިނ - ިޑެރކްަޓރ

ައލްފިާޟލް ައޙްމުަދ މުޖުތަބާ - ޑިެރކްަޓރ

ައލްފިާޟލް ރިފަާޢުތ ަޖލީލު - ޑިެރކްަޓރ

ައލްފިާޟލް ަޢބުްދލަްމީޖުދ ަޢލީ – ޑިެރކްަޓރ 

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ 
ތަމްސީލުކުރައްވާ މެމްބަރު.

އައްޔަނުކުރެއްވި ތާރީޚް: ޖޫން 2012

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ޮއޯތރިޓީ ތަމްސީލުކުރައްވާ 
މެމްބަރު.

އައްޔަނުކުރެއްވި ތާރީޚް: ޮއކްޓޫބަރު 2016

ތަމްސީލުކުރައްވާ  ސެކްޓަރ  ޕްރައިވެޓް 
. ރު ބަ މް މެ

އައްޔަނުކުރެއްވި ތާރީޚް: ޖަނަވަރީ 2015

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްސީލުކުރައްވާ މެމްބަރު.
އައްޔަނުކުރެއްވި ތާރީޚް: ޮއކްޓޫބަރު 2016
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 – ދީދީ  ޙަުސއްިނ  ަމިރަޔމް  ައލްފިާޟލާ 
ަޓރ ކް ެރ ިޑ

3.1 - 2016 ަވަނ ައަހުރ ޑިެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑްުނ ަވިކެވަވޑިައގްެނަފިއވާ މްެނަބުރްނ:

ައލްފިާޟލް މުަޙއަްމުދ ރީަޝުދ - ިޑެރކްަޓރ 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރމަންގެ ޙައިޘިއްޔަތުން 
ޑރ. އަޝްރަފް އަބްދުއްރަޙީމް 08 ޮނވެންބަރު 
ގެ   2016 ޮއކްޓޫބަރު   03 އިން   2012

ކުރައްވާފައިވެއެވެ.  މަސައްކަތް  ނިޔަލަށް 

މޯލްޑިވްސް  ޯބޑުގައި  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ޮއތޯރިޓީގެ 
މެންބަރުގެ  ތަމްސީލުކުރައްވާ  ޮއޯތރިޓީ  މަނިޓަރީ 
ޮގތުގައި އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ޙުސައިން ދީދީ 
ޮއކްޓޫބަރު   03 އިން   2014 ޖޫން   16
ކުރައްވާފައިވެއެވެ.  ަމސައްކަތް  އަށް   2016
 08 އިން   2009 ޖަނަަވރީ   28 އަދި  
ޮއތޯރިޓީގެ  ނިޔަލަށް  ގެ   2011 ޑިސެމްބަރު 
ޗެއަރޕަރސަންގެ  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ފުރުއްވާފައިވެއެވެ. މަޤާމުވެސް 

ޕްރައިވެޓް  ޯބޑުގައި  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ޮއތޯރިޓީގެ 
ސެކްޓަރ ތަމްސީލުުކރައްވާ މެންބަރެއްގެ ޮގތުގައި 
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު 28 ޖަނަވަރީ 
އަށް   2016 ޮއކްޓޫބަރު   3 އިން   2008

ކުރައްވާފައިވެއެވެ. މަސައްކަތް 

ޑރ.ައްޝަރފް ައބުްދްއަރީޙމް - ެޗައރަމްނ 

މިފުރުޞަތުގައި  ފާހަގަޮކށް،  އަގުހުރި މަސައްކަތްތައް  ޮކށްދެއްވާފައިވާ  ވަކިވެވަޑައިގެންފައިވާ މެންބަރުން  ޯބޑުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އަހަރު  2016 ވަނަ 
ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ. އިްޚލާސްތެރިކަާމއެކު  ވަރަށް  އެފަރާތްތަކަށް 
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4 - ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މުހިންމު ނިންމުންތައް:

މާރކެޓްގައި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ޮއޯތރިޓީއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީތައް ކުޑަކުރުން.	 

ޮއތޯރިޓީގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތަކާއި އަހަރީ ރިޯޕޓު ފާސްކުރުން.  	 

ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 )މަނީ ޯލންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފަިއނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ާޤނޫނު( ގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ޮއޯތރިޓީއިން ގަވާއިދު   	 

ަނންބަރު:          )މަނީ ޯލންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްުޓވުމުގައި މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 

ގޮތުގެ ގަވާއިދު( ނެރެ ޢަމަލުކުރެވެން ފެށުމާގުޅިގެން ޮއތޯރިޓީގެ ގަވާއިދު ނަންބަރު:          )ސެކިއުރިޓިޒްއާބެހޭ މުއާމަލާތްތަކުގައި މަނީ ޯލންޑަރކުރުން 

މަނާކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު( އުވާލުމަށް ނިންމުން. 

ހައުސިންގ ޑިވެޮލޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ޯކޕަރޭޝަންގެ ޞުކޫކް ޕްޮރގްރެސް ރިޯޕޓު، ޞުކޫކް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭކަމަށް ފާސްކުރުން. 	 

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރީ ކައުންސިލްގެ ލަފަޔަށް ރިޢާޔަތްޮކށް ޞުކޫކް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ )         (ގެ 16 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 	 

ހައުސިންގ ޑިވެޮލޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ޯކޕަރޭޝަން އިން ހުށަހަޅާފައިވާ 2015 ަވނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ އަދި 4 ވަނަ ކުއަރޓަރއާއި 2016 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ 

ުކއަރޓަރގެ ޞުކޫކް ޕްޮރގްރެސް ރިޯޕޓްތައް ރިވިއުކުރުމަށްފަހު، މި ރިޯޕޓުތައް ޞުކޫކް ދޫކުުރމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭކަމަށް ފާސްކުރުން. 

ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްީކމުން އިންވެސްޓްކުރުން މަނާ އެސެޓްތަކުގެ ބާވަތްތަކާބެހޭ ޑައިރެކްޓިވްއަށް 	 

ބަދަލުގެނައުމަށް ނިންމުން.

ިދވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިަލށް ޮއތޯރިޓީގެ ފަާރތުން ޮކމެންޓް ހުށަހެޅުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެދިވަޑައިގެންފައިވާތީ، 	 

ޮއޯތރިޓީން ހުށަހެޅުއްވި ޮކމެންޓްތައް އެފަރާތަށް ޮފނުވުމަށް ނިންމުން. 

ޮއޯތރިޓީގެ އައު މުސާރައިގެ ޮއނިގަނޑު ފާސްކުރުން.	 

2017 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން.	 

ޕްރައިސް ޯވޓަރހައުސް ކޫޕަރސް އެލް.އެލް.ޕީ )PwC( އިން 2016 އިން 2018 އަށް ޮއޯތރިޓީގެ އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުގެ ޮގތުގައި ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމުން.	 

2016/R-24

2011/R-38

2013/R-53
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މާރކެޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް  -5

ވިސްނުމުގައި  ފުޅާކުރުމުގެ  އިތުރަށް  ކުރިއަރުވާ  މާކެޓް  ކެޕިޓަލް 
ޕްލޭން                   ސްޓްރެޓެޖިކް  މާކެޓް  ކެޕިޓަލް  “މޯލްޑިވްސް  އެކުލަވާލެވުނު 
)2019-2015(”ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށް 
ޮއޯތރިޓީން މަސައްކަތްތަކެއް ޮކށްފައިވެއެވެ. މިޮގތުން މާރކެޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް 
ދިރާސާޮކށް  ޮގތްތައް  ހާސިލުކުރެވޭނެ  ލަނޑުދަނޑިތައް  ކަނޑައަޅާފައިވާ 
ސްޓޭކްޯހލްޑަރުންނާ  މާރކެޓްގެ  ތައްޔާރުޮކށް  ކަރުދާސްތައް  އެކަމާގުޅޭ 
ތިރީގައި  ކަންކަން  ބައެއް  ފާހަގަޮކށްލެވޭ  މިޮގތުން  ިހއްސާޮކށްފައިވެއެވެ. 

. އެވަނީއެވެ

5.1- ަސުރކާާރިއ ަސުރކާުރ ިހްއާސވާ ުކްނފުިނަތަކްށ ައމާުޒޮކްށ ުކެރުވުނ 
މަަސްއަކތަްތްއ:

“ސޭވިންގްސް 	  އާމަޒުޮކށްގެން  ވަކިވަކިފަރުދުްނނަށް  ަސރުކާރުން 
ޮބންޑްް”އެއް ދޫކުރުމާގުޅޭ ކަރުދާހެއް ަސރުކާރުގެ ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާއަށް 
ުހށަހަޅާފައިވެއެވެ. މިޮގތަށް ސޭވިންގްސް ޮބންޑު ދޫކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ 
މާރކެޓުގައި  ބައިވެރިވުން  ރައްޔިތުންގެ  މަޤްޞަދަކީ  މައިގަނޑު 
ޕްޮރޑަކްޓްތަކެއް  އިންވެސްޓްމަންޓް  އާންމުންނާގުޅޭ  ިއތުރުކުރުމާއި 

ތަޢާރަފްކުރުމެވެ. 

ފަރާތްތަކަށް 	  އިންވެސްޓްކުރާ  ދޫކުރާ ސެކިއުރިޓީޒްގައި  ަސރުކާރުން 
ހުޅުވާލުމަށް  ފުރުޞަތު  ގަނެވިއްކުމުގެ  މާރކެޓުގައި  ސެކަންޑަރީ 
މިކަންކުރާގޮތުގެ  މާރކެޓްތަކުގައި  ބޭރުގެ  މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި، 
ދިރާސާޮކށްފައިވެއެވެ. މިޮގތުން ޯއވަރ-ދަ-ަކއުންޓަރ ބާޒާރުގައި ޕްރައިމަރީ 
ތައްޔާރުޮކށް  ކަރުދާހެއް  މުޢާމަލާތްކުރެވޭގޮތުގެ  މެދުވެރިޮކށް  ީޑލަރުން 
މޯލްޑިވްސް  އަދި  ޓްރެޜަރީ  އެންޑް  ފިނޭންސް  ޮއފް  މިނިސްޓްރީ 
ހިއްސާޮކށްފައިވެއެވެ.   )އެމް.އެސް.ޑީ(އާ  ޑިޮޕސިޓަރީ  ސެކިއުރިޓީޒް 

ޑީލަރުންނާއި މާރކެޓް މޭކަރުންގެ ޮގތުގައި ރާއްޖޭގެ ބޭންކުތައް ކެޕިޓަލް 	 
ޮގތްތައް ދިރާސާޮކށްފައިވެއެވެ.  ކުެރވިދާނެ  ހަރަކާތްތެރި  މާރކެޓުގައި 
ސެކިއުރިޓީޒްގައި  ދޫކުރާ  ސަރުކާރުން  މަޤްޞަދަކީ  މިކަމުގެ 
ިއންވެސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ަހރުދަނާ ިނޒާމެއްގެ ދަށުން ސެކިއުރިޓީޒް 

މަގުފަހިޮކށްދިނުމެވެ. ގަނެވިއްކުމުގެ 

އިންވެސްޓަރުން 	  ބޭރުގެ  ކުންފުނިތަކާއި  ހިއްސާވާ  ސަރުކާރު 
ފުރުޞަތުތައް  ހުރި  މާކެޓުގައި  ކެޕިޓަލް  ކުންފުނިތަކަށް  ިހމެނޭ 

ފައިސާ  މެދުވެރިޮކށް  މާރކެޓް  އަންގައިދިނުމަށްޓަކައި ސެކިއުރިޓީޒް 
ޯހދުމާއި އިންވެސްޓަރުން އިުތރުކުރެވޭނެޮގތަށް ހިމެނޭ ކަރުދާސްތަކެއް 
ގުޅޭ  ކުންފުނިތަކާ  ބައެއް  ހިއްސާވާ  ސަރުކާރު  ަތއްޔާރުޮކށް، 
ހިއްސާޮކށްފައިވެއެވެ.   އެފަރާތްތަކާ  ތައްޔާރުޮކށް  ްޕރޮޯޕޒަލްތަކެއް 

އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާރކެޓްގައި ހަރަކާތްތައް އިތުރުޮކށް ފުޅާކުރުމަށް 	 
ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާމެދު އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާގައި 
މުއައްސަސާތަކާއެކު  ބައެއް  ަސރުކާރުގެ  އަންނަ  ަހރަކާތްތެރިވަމުން 
ޯހދުމުގެ  ފައިސާ  މެދުވެރިޮކށް  ބާއްވައި، ޞުކޫކް  ަބއްދަލުވުންތައް 

ކުރެވިފައިވެއެވެ.  މަޝްވަރާތައް  ޮގތްތަކާމެދު  މަގުފަހުކުރެވިދާނެ 

5.2- ޕަްރއެިވްޓ ެސކްަޓރ ުކްނފުިނަތަކްށ ައމާުޒޮކްށގެްނ ‘ޮގިއްނ   ަޕބްލިކް’ 
ުކިރއުެރުވަމްށ ުކެރުވުނ މަަސްއަކތަްތްއ:

ކުންފުނިތަކާ 	  ބައެއް  ފާހަގަޮކށްލެވޭ  ސެކްޓަރގައި  ޕްރައިވެޓް 
ަބއްދަލުޮކށް ޮގއިން ޕަބްލިކް ސެޝަންަތއް ހިންގާ، ކެޕިޓަލް މާކެޓަށް 
ނުކުތުމުގެ މަންފާތަކާއި ފުރުޞަތުތަކާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދެވުނެވެ. މީގެ 
ިއތުރުން ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖްގައި ލިސްޓުކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ 

ޯފރުޮކށްދީފައިވާނެއެވެ. އެހީތެރިކަން  ބޭނުންވާ  ުކންފުނިތަކަށް 

ކުންފުނިތަކަށް 	  ލިސްޓްކުރާ  އެކްްސޗޭންޖުގައި  ސްޮޓކް  މޯލްޑިވްސް 
ޯހދޭނެ  ފައިސާ  މެދުވެރިޮކށް  ސްޮޓކްއެކްސްޗޭންޖް  ކޮޮލމްޯބ 
“އިޝުއާރޒް  މިޮގތުން  މަސައްކަތްޮކށްފައިވެއެވެ.  ަމގުފަހިކުރުމަށް 
މިކަމާގުޅޭ  ކުންފުނިތަކަށް  ބާއްވާ  ޯފރަެމއް  ނަމުގައި   ޯފރަމް”ގެ 
ސްޮޓކް  މޯލްޑިވްސް  އަދި  ޯފރުޮކށްދީފައިވެއެވެ.  މަޢުލޫމާތު 
ކުންފުނިތަކަށް  ތަްއޔާރުވަމުންދާ  ލިސްޓްކުުރމަށް  ެއކްސްޗޭންޖުގައި 
މާހިރުންގެ  ކަމާގުޅޭ  ސްރީލަންކާގެ  އެހީތެރިކަން  ފަންނީ  ޭބނުންވާ 

ކުރެވުނެވެ.  މަސައްކަތްތަކެއް  ޯހދުމަށް  ފަރާތުން 

މި 	  ބޭނުމުގައި  ހޭލުްނތެރިކުރުމުގެ  އާންުމން  މާރކެޓާމެދު  ކެޕިޓަލް 
އެމް.ޯއ.ޔޫއެއްގައި   ީމޑިއާއާއެކު  ސާރވިސް  ޕަބްލިކް  ޮއޯތރިޓީން 
ޓު  ‘އެކްސެސް  ދަށުން  އެމް.އޯ.ޔޫގެ  މި  ޮސއިޮކށްފައިވެއެވެ. 
ޕްޮރގްރާމެއް  ޓީވީ  ސިލްސިލާ  މަޢުޟޫއަށް  މި  ފައިނޭންސް’ 

ހަމަޖެހިފައެވެ. ވަނީ  ތައްޔާރުކުރުމަށް 
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6.1 - މާލީ ެސކިުއިރޓީޒްއާބެހޭ ޤޫާނުނ ިއްސލުާޙުކުރމުގެ ިބލު:

މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު  )ނަްނބަރު 2/2006( އިޞްލާޙުކުރުމުގެ 
ޮގތުގައި  މުއައްސަސާއެއްގެ  މުސްތަޤިއްލު  މިނިވަން  މިޮއޯތރިޓީ  ބިލަކީ، 
ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށާއި، ސެކިއުރިޓީޒް އިޝޫކުރުމާއި ކެޕިޓަލް މާކެޓްގެ 
ހަރަކާތްތަކާއިގުޅޭ ޮގތުން ދޫކުރަންޖެހޭ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ކަންކަން 
ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެވުނު ބިލެކެވެ. މި ޤާނޫނު ވަނީ ވޭތިވެދިޔަ 

އަހަރު ފާސްވެ އަދި 15 އޮގަސްޓު 2016 ގައި ގެޒެޓްޮކށްފައެވެ. 

6.2 - ެސކިުއިރޓީޒްގެ ޚްިދމަތްަތކެާބހޭ ަގވާިއުދ ެއުކލަވާލްުނ:

ސެކިއުރިޓީޒްގެ ޚިދްމަތްތަކާބެހޭ ގަވާއިދަކީ، މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާ 
ގަވާއިދު  ދިނުމާބެހޭ  ލައިސަންސް  ފަރާތްތަކަށް  ތަމްސީލުކުރާ  ޑީލާރޒް 
) ނަންބަރު:        (، ސެކިއުރިޓީޒްގެ ވިޔަފާރި ހިންގުމާބެހޭ 
ަގވާއިދު ) ނަންބަރު:          ( އާއި އިންވެސްޓްކުރުމަށް 
ަލފާދޭ ފަރާތްތަކާބެހޭ ގަވާއިދު ) ނަންަބރު:          (އެއްޮކށް، 
އެކުލަވާލެވޭ  ޮކންސޮލިޑޭޓްކުރުމުގެޮގތުން  ގެނެސް  ދަށުން  އެއްގަވާއިދެއްގެ 
ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.   ޚިދުމަތްތައް  ިއތުރު  ގަވާއިދުގައި  މި  ގަވާއިދެކެވެ. 
މިގަވާއިދުގެ ސަބަބުން ސެކިއުރިީޓޒްއާބެހޭ ޚިދްމަތްތައް އެއްމިންގަނޑެއްގެ 
ަދށުން ޯފރުޮކށްދެވިގެންދާނެއެވެ.  އަދި ޚިދްމަތްތައް ދިނުމުގެ ލައިސަންސް 
ފާސްޮކށް  މިގަވާއިދު  ލިބިގެްނދާނެއެވެ.  ފަސޭހަކަމެއް  އިތުރު  ިލބުމަށް 
ޢަމަލުކުރަން ފެށޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 2017 ވަނަ އަހަރުތެރޭގައެވެ.

6.3 - ޓަްރްސްޓ ިބލު ެއުކލަވާލްުނ:

ލިބޭ  ފައިދާ  ޓްރަސްޓްގެ  ުއފެއްުދމާއި  ޓްރަސްޓް  ބިލަކީ  ޓްރަސްޓް 
ަފރާތްތައް )ބެނެފިޝަރީންނާއި( ްޓރަސްޓްގެ މުދަލާއި ޙަވާލުވާ ފަރާތްތައް 
ބިލެކެވެ.  ބަޔާންޮކށްފައިވާ  އުޞޫލުތައް  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  )ޓްރަސްޓީން( 
މިބިލު އިޞްލާޙުކުރުމަށްފަހު 2017 ަވނަ އަހަރު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުަމށް 
ޕްޮރޑަކްޓްތައް  މާރކެޓްގެ  ކެޕިޓަލް  ސަބަބުން  މިބިލުގެ  ރޭވިފައިވެއެވެ. 
ޓްރަސްޓް ބޭނުންޮކށްގެން އުފެއްުދމަށް މަގުފަހިވާނެއެވެ. ޚާއްޞަޮގތެއްގައި 
އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާރކެޓްގެ ޕްރޮޑަކްްޓތައް ސްޓްރަކްޗަރޮކށް ވިއްކުމަށް 
ޓްރަސްޓް ފްރޭމްޯވކެއްގެ ސަބަބުން ވަަރށް ޮބޑަށް ފަސޭހަވެގެން ދާނެއެވެ. 

6.4 - އްިނވްެސޓަްމްންޓ ަފްނޑު ެރގިުއލަޭޝްނ ެއުކލަވާލްުނ:

ިއންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑަކީ، ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ބައިވެރިގެން އެފަރާތްތަކުގެ 
ކިބައިން ފައިސާގެ ސަބްސްކްރިޕްޝަން ނަގައި އެ ސަބްސްކްރިޕްޝަން 
ސެކިއުރިޓީޒްގައި ނުވަތަ އެފަދަ މުދަލެއްގައި އިންވެސްޓްކުރުމަށް އުފައްދާ 
މާލީ ވެހިކަލްއެކެވެ. އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް ރެގިއުލޭޝަންއެއް އެކުލަވާލުމުގެ 
އިކުއިޓީގެ  ޕްރައިވެޓް  އާއި  ކެޕިޓަލް  ވެންޗަރ  މަޤްޞަދަކީ  ަމއިގަނޑު 
ކުރުމަށް  ތެރެއިން  ފްރޭމްޯވކެއްގެ  ބަލައިގަްނނަ  ޮއޯތރިޓީން  ަމސައްކަތް، 
ޭބނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު ފަހިޮކށްދިނުމެވެ. މިއީ މުސްތަޤްބަލުގައި 
މަގުފަހިކުރުމުގެ  އުފެއްދުމަށް  ފަރާތްތަކެއް  އަންނާނޭ  މާރކެޓަށް  ކެޕިޓަލް 
ނުވަތަ  ކުންފުންޏެއް  މިޮގތުން  ފްރޭމްވޯކެކެވެ.  އެކުލަވާލެވުނު  ޮގތުން 
ާޕޓްނަރޝިޕެއްގެ ޮގތުގައި ފަންޑު އުފައްދާ ޮއޯތރިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް 
ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. )އިންވެސްޓްމަންޓް ަފންޑް ރެޖިސްޓްރީޮކށް ހިންގުމާބެހޭ 
ަގވާއިދު )ނަންބަރު:     _____    ( އަށް 2016 ވަނަ އަހަރު ވަނީ 
ަޢމަލުކުރަން ަފށާފައެވެ. މިޮގތުން 01 )އެކެއް( ފަންޑު ރަޖިސްޓްރީކުރެވި 
ިއތުރު ފަންޑު އެޕްލިކޭޝަނެއް 2016 ވަނަ އަހަރުތެރޭގައި ލިބިފައިވެއެވެ.(

ަމްށ ަފިއޭންންސުކުރްނ ުހްއުޓުވމުަގިއ  6.5 - ަމނީ ޯލްނޑިްރްނގ ައިދ ެޓަރރަިޒ
ޮގުތގެ  ަޢަމލުކަުރްނޖެހޭ  ފާަރތަްތުކްނ  ިވަޔފިާރުކާރ  ެސިކުއިރީޓޒްއާބެހޭ  މާލީ 

ަގވާިއުދައްށ ަޢަމލުކަުރްނ ފުެށްނ:

ަމނީ ޯލންޑްރިންއާއި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިޭނންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު  
)ނަންބަރު:       ( ގެޒެޓް ކުރެވުމުން،  މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދަނީ 
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ޮއޯތރިޓީއިން އެކުލަވާލާފައިވާ ''މަނީ ޯލންޑްރިންގ އަދި 
ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ  މާލީ  ހުއްުޓވުމުގައި،  ފައިނޭންސްކުރުން  ޓެރަރިޒަމަށް 
ގަވާއިދު'' )ނަންބަރު:               ޢަމަލުކުަރންޖެހޭގޮތުގެ   ފަރާތްތަކުން  ިވޔަފާރިކުރާ 

__        ___( އަށެވެ.

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް  -6
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2016 ވަނަ އަހަރު ޮއތޯރިޓީގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭންގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ 
ކުންފުނިތަކުގެ  އިސްކަންދީގެން  ޕްޮރގްާރމަށް  ލިޓްރަސީ  ަފއިނޭންޝަލް 
އިސްވެރިންނަށާއި، ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ މެންބަރުންނަށާއި، ސްކޫލްތަކުގެ 
ދަރިވަރުންނަށާއި ޢާންމު ރައްޔިތުްނނަށް ޕްޮރގްރާމްތަކެއް ހިންގާފައިވެއެވެ. 
ސެޝަންތަކާއި،  ދިނުމުގެ  މަޢުޫލމާތު  ތެރޭގައި  ޕްޮރގްރާމްތަކުގެ  މި 
ާވރކްޮޝޕް އަދި ސެމިނަރތައް ިހމެނުނެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ކެޕިޓަލް 
މާރކެޓް ރިވިއުގެ ނަމުގައި އަހަރަކު ެދފަހަރު ނެރެންހަމަޖެހިފައިވާ ފޮތުގެ 
ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ  އަދި   ނެރެފައެވެ.  މިއަހަރު  ވަނީ  ޢަދަދު  ުފރަތަމަ 
ކޯސްތަކުގެ  ހިންގާނެ  ކުރުމަށްޓަކައި  ތަރައްޤީ  އިތުރަށް  އިންސްޓިޓިއުޓް 
ޢަމަލީ  ލިއުމުގެ  އައުޓްލައިންތައް  އެކޯސްތަކުގެ  އެކުލަވާލައި  ޮއނިގަނޑު 
ަމސައްކަތް ވަނީ ފެށިފައެވެ. އެޮގުތން ޯކސްތައް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

ދާއިރާތައް ތިރީގައި އެވަނީ އެވެ.

ކެޕިޓަލް މާކެޓް އެންޑް ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމަންޓް.	 
އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް.	 
ޯކޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް.	 

މީގެ އިތުރުން، ފައިނޭންޝަލް މާރކެޓްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށާއި 
މިއަހަރު  ޕްޮރގްރާމެއް   13 ތަފާތު   އަމާޒުޮކށްގެން  ޢާންމުންނަށް 
ގަވަރނަންސްއާބެހޭ  ޯކޕަރޭޓް  ޕްޮރގްރާމްތަކުގައި  މި  ހިންގާފައެވެ.  ވަނީ 
އަދި  ޮބންޑު  މަޢުލޫމާތާއި،  ާޢންމު  މާރކެޓާބެހޭ  ކެޕިޓަލް  ަމޢުލޫމާތާއި، 
މީގެ  އަދި  ދެވިފައިވެއެވެ.  މަޢުލޫމާތު  އިންވެސްޓްކުރުމާބެހޭ  ޞުކޫކްގައި 
ިއތުރުން އޭޝިއަން ޑިވެޮލޕްމަންޓް ބޭްނކްއާގުޅިގެން އޭޝިއާ އަދި އެފްރިކާ 
ބައްރުގެ ޤައުމުތަކުގެ ރެގިޔުލޭޓަރުްނނަށް އަމާޒުޮކށް 05 )ފަހެއް( ދުވަހުގެ 
އިންވެސްޓްމަންޓް’ގެ  އެންޑް  ޮއފަރިންގ  ‘ކްޮރސް-ޯބރޑަރ  ސެމިނާރެއް 
ނަމުގައި ހިންގާފައިވެއެވެ. އަދި މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި މާލެ އާއި އަޮތޅުތަކުގެ 
ސްކޫލް މަދަރުސާތަކުގެ ދަރިވަރުންަނށް އަމާޒުޮކށްގެން ފަހަށް ރައްކާކުރުމާއި، 
ިއންވެސްޓްކުރުމާއި، ކެޕިޓަލް މާރކެަޓށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޮގތުން މަޢުލޫމާތު 

ސެޝަންތަކެއް 12 )ބާރަ( ސްކޫލެއްގައިވަނީ ހިންގާފައެވެ.

)އެން.ސީ.އައި. އިންޮފމޭަޝން ޓެކްނޮޮލޖީ  ޭނޝަނަލް ސެންޓަރ ޮފރ 
ރީޗިންގ   – ޮކމިއުނިޓީސް  ރޫރަލް  “އެމްޕަވަރިންގ  ހިންގެވި  ޓީ(އިން 
ދި އަންރީޗްޑް” ޕްރޮޖެކްޓްގައި މިޮއޯތރިީޓއިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އަދި 
މި ޕްޮރގްރާމްގެ ދަށުން އަޮތޅުތަކުަގއި ިދރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުޮކށް 
ހަރަކާތްތަކެއް  ޯފރުޮކށްދިނުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  ގުޅުންހުރި  މާރކެޓާ  ކެޕިޓަލް 

މެދުވެރިޮކށް  ބާޒާރު  ހިއްސާގެ  ހަރަކާތްތަކުގައި،  މި  ހިންގާފައެވެ.  ަވނީ 
ަފހަށް ރައްކާކުރުމާއި، ޕެންޝަނާ ގުޅޭޮގތުން ޢާންމު ފަރާތްތަކާއި ސްކޫލް 
މުވައްޒަފުން  އިދާރާތަކުގެ  ސަރުކާރުގެ  ކައުންސިލްތަކާއި  ދަރިވަރުންނާއި 
ިހމެނޭޮގތަށް ޕްޮރގްރާމްތައް ކުރިއަށްަވނީ ގެންދެވިފައެވެ.  މި ޕްޮރގްރާމްތަކުގެ 
ރަށަކަށް  )ދިހައެއް(   10 ސަރަޙައްދުތަކުގެ   އެކި  ރާއްޖޭގެ  ދަށުން 
ިޒޔާރަތްޮކށް މަޢުލޫމާތު ސެޝަްނތަކެއްވެސް ކުރިއަށްގެންދެވިފައިވާނެއެވެ.

ިމއަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިންގާފައިވާ މުިހންމު ޕްޮރގްރާމްތަކުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު 
ޮސފްހާ ނަންބަރު 24 ގެ ތާވަލު 1 އަދި 2 ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

އިންވެސްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމާއި ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ މަސައްކަތްތައް  -7

ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ އަދި އޭ.ޑީ.ބީ ގުޅިގެން ބޭއްވި ރީޖަނަލް ސެމިނާރ ޮއން ކްޮރސް 
ޯބޑަރ ޮއފަރިންގ އެންޑް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ތެރެއިން

ޯފ  ގަވަނަންސް  ޯކޕަރޭޓް  ބޭއްވި  ގުޅިގެން  ދުބާއީ  ނަސްދާގް  އަދި  ސީ.އެމް.ޑީއޭ 
ތެރެއިން. ލީޑަރޒްގެ  ސެންޗަރީ  ފަރސްޓް  ޓުވެންޓީ 



11ައަހީރ ރޯިޕްޓ 2016 | ސީެއމްޑީޭއ

ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ އަދި ޓެރަޕިން ޓްރެއިނިން، ޔޫ.ކޭ އާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ޯފމިންގ އެންޑް މެނޭޖިން ވެންޗަރ 

ކެޕިޓަލް   ަފންފަންޑްސްގެ ތެރެއިން.

ބޭއްވި  ގުޅިގެން  އެކްްސޗޭންޖް  ސްޮޓކް  ކޮޮލމްޯބ  އަދި  ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ 

ތެރެއިން ޯފރަމްގެ  އިންވެސްޓަރޒް 

ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ އަދި ސެކިއުރިޓީޒް އިންވެސްޓްމަންޓް ޑިވެޮލޕްމަންޓް ޯކޕަރޭޝަން، މެލޭޝިއާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ޯކޕަރޭޓް ގަވަނަންސް ޯފ ޓުވެންޓީ ފަސްޓް ސެންޗަރީ ލީޑަރޒް 

ގެ ތެރެއިން.
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ރެގިއުލޭޓަރީ މަަސައްކަތްތައް  -8

އާރަޓލީ ރޯިޕޓާއި ައަހރީ ރޯިޕުޓ މުާރަޖއާުކުރްނ: 8.1 - ުކ

ލިސްޓުޮކށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުން ޮކންމެ ތިންމަހުން އެއްމަހު ޝާއިޢުކުރާ 
ދޫކުރާ  ސެކިއުރިޓީޒް  ރިޕޯޓްތަކުގައި،  އަހަރީ  ރިޯޕޓުތަކާއި  ކުއާރޓަލީ 
 2010 ގަވާއިދު  ޒިންމާއާބެހޭ  ހާމަކުރުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  ކުންފުނިތަކުން 
)ނަންބަރު       ( ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ ޯކޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑުގެ 
ދަށުން ހާމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ރަނގަޅަށް ހާމަޮކށްފައިވޭޯތ ބެލުމުގެ 
ޮގތުން މިރިޯޕޓުތައް މުރާޖައާޮކށްފަިއވާނެއެވެ.  މިޮގތުން މި ގަވާއިދު އަދި 
ޯކޑުގައި ހާމަކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންޮކށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަޮކށްފައި 
އެރިޯޕޓްތައް  އަންގައި  ިހމެނުމަށް  އެމަޢުލޫމާތު  ކުންފުނިތަކަށް  ނުވާ 
ުފރިހަމަޮކށްފައިވޭޯތ ޮއޯތރިޓީން ބަާލފައިވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ތަފާތު އެކި 
އިތުރުޮކށްދިނުމަށް  މުއްދަތު  ޝާިއޢުކުރުމުގެ  ރިޯޕޓްތައް  ސަބަބުތަކާހުރެ، 
އެދުމުން އެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ސަަބބުތަކަށް ރިއާޔަތްޮކށް ގަވާއިދުގައި 
ލުއިދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން، މުއްދަތު 

ފާހަގަކުރަމެވެ.  އިތުރުޮކށްދީފައިވާކަންވެސް 

8.2- ައަހރީ އާްނމު ަޖލާްސަތްއ ޮމނަިޓރުކުރްނ:

އާންމު  އަހަރީ  ކުންފުނިތަކުގެ  ލިސްޓުޮކށްފައިވާ  މިއަހަރުތެރޭގައިވެސް 
ގަވާއިދުތަކާއި  ފާސްޮކށްފައިވާ  ކަނޑައަޅައި  ބާއްވާފައިވަނީ  ޖަލްސާ 
އިޖުރާއަތުތަކާ އެއްޮގތަށްޯތ ބެލުމަށްޓަކައި އަހަރީ ޖަލްސާތަކުގެ ޯނޓިސްތައް 
ބައިވެރިވެ  ޮއފިޝަލުން  ފަރާތުން  ޮއތޯރިޓީގެ  ޖަލްސާތަކުގައި  ރިވިއުޮކށް، 

ޮއބްޒާވްޮކށްފައިވާނެއެވެ.

8.3- ލްިސުޓކުުރމުގެ ުހްއަދ ިދުންނ:

ލިސްޓުކުރުމަށް  ކުންފުނިތައް  އެކްސްޗޭންޖްގައި  ސްޮޓކް  މޯލްޑިވްސް 
ތަޢާރަފުކުރި  އެކްސްޗޭންޖުން  ސްޮޓކް  ޮގތުން  ޝައުގުވެރިކުރުވުމުގެ 
‘ފަންސާސްބޯޑު’ގައި ސްޕެކްޓްރާ ޕލކ. ލިސްޓުޮކށްފައިވެއެވެ. ފަންސާސް 
ޯބޑަކީ ކުންފުނިތަކަށް ލިސްޓުކުރުަމށް ިހއްވަރު ދިނުމަށާއި ލިސްޓުކުރުމުގެ 
ޮގތުން  ދިނުމުގެ  ފުރުޞަތު  އަހުލުެވރިވުަމށް  ކަންކަމަށް  ަޤވާޢިދުގައިވާ 
ޙިއްސާ  ކުންފުނިތަކުގެ  މިޯބޑުގައިވާ  ޯބޑެއްކަމުގައިވުމާއެކު،  އުފައްދާފައި 
“އޫރިދޫ  އިތުރުން  މީގެ  ނުވެއެވެ.  ހުޅުވަލާފައި  އާންމުޮކށް  ިވއްކުމަށް 
މޯލްޑިވްސް ޕލކ” ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖުގެ ފުރަތަމަ ޯބޑުގައި ލިސްޓުކުރުމުގެ 

ަމސައްކަތް އެކުންފުނިން ވަނީ ަފށާފައެވެ. އޫރިދޫ މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ 
ހިއްސާ ޢާންމުންނަށް ވިއްކުމަށް ހަމަޖެިހފައިވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރުއެވެ. 

8.4- ޕޮްރްސެޕކްަޓްސ ފްާސުކުރްނ:

އެދި  ލިސްޓުކުރުމަށް  އެކްސްޗޭންޖުގައި  ސްޮޓކް  ތެރޭގައި  މިއަހަރު 
ހައުސިންގ   ، ްޕޮރސްޕެކްޓަސްއާއި  ގެ  ޕލކ  ސެންޗޫރިއަން  ހުށަހެޅި 
ޞުކޫކް  ހުށަހެޅި  އިން  )އަމްނާ(  ޯކޕަރޭޝަން  ޑިވެޮލޕްމަންޓް 
ްޕރޮސްޕެކްޓަސް  ޮއޯތރިޓީން ވަނީ ިދރާސާކުރުމަށްފަހު ފާސްޮކށްފައެވެ.  
ޕްރޮސްޕެކްޓަސް ދިރާސާކުރުމުގައި ޮއޯތރިޓީން ބަލާފައިވާނީ، ކުންފުންޏާބެހޭ 
ގަވާއިދުގެ  ދޫކުރުމާބެހޭ  ސެިކއުރިޓީޒް  އާއި،   2003 ގަވާއިދު  ާއންމު 
މިޮގތުން  ރޫލްސްއެވެ.  ލިސްޓިންގ  އެކްސްޗޭންޖުގެ  ސްޮޓކް  އިތުރުން 
ކުންފުނިތަކުގެ  މަޢުލޫމާތުތައް  ލާޒިމުޮކށްފައިވާ  ހާމަކުރުމަށް  ިމގަވާއިދުގައި 

ބަލާފައިވާނެއެވެ.  ޮއޯތރިޓީން  ހާމަޮކށްފައިވޭޯތ  ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި 

8.5- ެރިޖްސްޓރަޭޝންްސ ައިދ ަލިއަސްންސ ޫދކުުރމާިއ ބިާތލުކުުރްނ:

ދޫކުރަންޖެހޭ  ގުޅިގެން  ޚިދުމަތްތަކާ  ޯފރުޮކށްދޭ  ބާޒާރުގައި  ހިއްސާގެ 
ވަނީ  ތެރޭގައިވެސް  މިއަހަރު  މަސައްކަތްތައް  ގުޅޭ  ަލއިސަންސްތަކާ 

 . ވެ އެ ފަ ވި ރެ ކު

ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ  ފަންޑް  އިންވެސްޓްމަންޓް  ދޫކުރި  އަލަށް  ިމއަހަރު 
ފަރާތްތަކަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  އެދި  އައުކުރުމަށް  ލައިސަންސް  ިއތުރުން، 

އައުޮކށްދީފައިވާނެއެވެ.  ލައިސަންސް 

ޯވޓަރ ކްރެސް ގްޯރތް ފަންޑް ޕްރިވެޓްލިމިޓެޑަށް ދޫކުރި އިންވެސްޓްމަންޓް 
ފަންޑް ރެޖިސްޓްރޭޝަން

2011/R-10
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8.6.- 2016 ަވަނ ައަހުރ ައަލްށ ަލިއަސްންސ ޫދކެުރިވަފިއވާ ފާަރތަްތކާއި ަލިއަސްންސ ައުއޮކްށެދިވަފިއވާ ފާަރތަްތުކގެ ަތފީުސލު:

މުްއަދުތ 
ަހަމިވ

ައުއުކިރ ައަލްށ 
ޫދކިުރ

ަލިއަސްންސ/ 
ަރިޖްސްޓރަޭޝްނ 
ޫދކެުރުވުނ ތީާރުޚ

ަތމްީސލުްކާރ ފާަރތް ަލިއަސްންސ/ 
ަރިޖްސްޓރަޭޝްނގެ ބާަވތް

ަންނ

-  - 30 ޖަނަވަރީ 2016 އާރިޔާ ސެކިއުރިޓީޒް 
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބްޯރކާޒް ލައިސަންސް މުޙައްމަދު ޖަނާހް

-  - 10 ފެބުރުވަރީ 2016 - ޝަރީއާ އެޑްވައިޒަރ ޢާއިޝަތު މުނީޒާ

- -  10 މާރިޗު 2016 - އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒަރ ވޯޓަރކްރެސް ކެޕިޓަލް ޕވޓ 
ލޓޑ

- -  5 މޭ 2016 ސްޮޓކް ބްޯރކަރސް 
ޯމލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބްޯރކާޒް ލައިސަންސް ޔޫޝައު ސައީދު

-  - 1 ޮނވެންބަރު 2016 - ޑީލާޒް ލައިސަންސް ސްޮޓކް ބްޯރކަރސް މޯލްޑިވްސް 
ޕވޓ ލޓޑ

--  - 6 ޮނވެންބަރު 2016 - ޑީލާޒް ލައިސަންސް އާރިޔާ ސެކިއުރިޓީޒް ޕވޓ 
ލޓޑ

- -  21 ޮނވެންބަރު 2016 - އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް 
ރެޖިސްޓްރޭޝަން

ޯވޓަރކްރެސް ގްޯރތް ފަންޑު 
ޕވޓ ލޓޑ

 - - 05 ޮނވެންބަރު 2016 ސްޮޓކް ބްޯރކަރސް 
ޯމލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބްޯރކާޒް ލައިސަންސް އަޙްމަދު ޒައްޔާން 
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ޕެންޝަން ސުޕަވިޝަން މަސައްކަތްތައް  -9

 5 8/2009(ގެ  )ނަންބަރު  ާޤނޫނު  ޕެންޝަނާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ޑިޕާރޓްމަންޓެއް  ސުޕަރވިޝަން  ޕެންޝަން  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 
ޤާއިމުކުރެވިފައެވެ.  ވަނީ  ޮއޯތރިޓީގައި  ޑިވެޮލޕްމަންޓް  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް 
ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް  ޑިޕާރޓްމަންޓުން  ސުޕަރވިޝަން  ެޕންޝަން 
ޕެންޝަން  ތެރޭގައި  ކަންތައްތަކުގެ  ބަޔާންޮކށްފައިވާ  ޤާނޫނުގައި 
ޕަރޯފމަންސް  އެސެޓްސް އިންވެސްޓްކުރެވޭޮގތާއި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ 
)އެމް. ސްކީމް  ޕެންޝަން  ރިޓަޔަރމަންޓް  މޯލްޑިވްސް  ެބލެހެއްޓުމާއި، 

ތައްޔާރުކުރުމާއި  ރިޯޕޓްތައް  ހަދަންޖެހޭ   ގުޅޭޮގތުން  އާރ.ޕީ.އެސް.(އާ 
ޕެންޝަން  އަދި  ހިމެނެއެވެ.  ކަނޑައެޅުން  އުސޫލުތައް  އާންމުކުރުމާބެހޭ 
އޮފީހުގެ ޯބޑަށް މެންބަރުން ޢައްޔަނުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ހިނގާޮގތްބެލުމާއި 
ޯބޑުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ރިޯޕޓްތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް 
ެގންދާޮގތް  ބެލުން ހިމެނެއެވެ. އެޮގތުން 2016 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު 

އެވަނީއެވެ. ތިރީގައި  މަސައްކަތްތައް 

9.1- ެޕްނަޝްނ ޮއީފުހގެ ޮއްނަސއިްޓ އްިންސެޕކަްޝްނ:

މިއަހަރު  އިންސްޕެކްޝަން  ޮއންސައިޓް  އަހަރީ  އޮފީހުގެ  ޕެންޝަން 
ޮއކްޓޫބަރު މަހު ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ. މި އިންސްޕެކްޝަންގައި ޕެންޝަން 
މުވައްޒަފުންނާ  މެނޭޖްމަންޓްގެ  ީސނިައރ  މެންބަރުންނާއި  ޯބޑު  އޮފީހުގެ 
ރިޓަޔަރމަންޓް  މޯލްޑިވްސް  މީގެއިުތރުން  އަދި  ކުރެވުނެވެ.  ިއންޓަރވިއު 
ެޕންޝަން ސްކީމްގެ ލިޔެކިޔުންތައް ފާްސކުރުމާއި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް 
ބަލާފައިވާނެއެވެ.  އެއްޮގތަށްޯތ  އިޖުރާއަތުތަކާ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގެންދަނީ 

9.2- ކްަސޯޓޑިައލް ޚުިދމަތްަތުކގެ ޮއްނަސއިްޓ އްިންސެޕކަްޝްނ:

ބޭންކް ޮއފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ. ގެ ކަސްޯޓޑިއަލް ޚިދުމަތްތަކުގެ ރޫޓިން 
ކުރިއަށް  މަހު  ޮނވެންބަރު  )އިންސްޕެކްޝަން(  އެގްޒަމިނޭޝަން 
ޚިދުމަތްތައް  ކަސްޯޓޑިއަލް  އިންސްޕެކްަޝންގައި  މި  ެގންދެވުނެވެ. 
ޮކމްޕްލަޔަންސް  ޗީފް  މުވަްއޒަފުންނާއި،  ހަރަކާތްތެރިވާ  ޯފރުޮކށްދިނުމުގައި 
ޮއފިސަރާ އިންޓަވިއުޮކށް ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަޯތ ޗެކްކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 

9.3- ަރީއުސލްޖުމްހިޫރްއާޔައްށ ޮފުނވާ ޚުލާާޞ ރޯިޕުޓ:

8/2009(ގައި  )ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ޕެންޝަނާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ަބޔާންޮކށްފައިވާ ފަދައިން، ޕެންަޝން އޮފީހުގެ ޯބޑު މެންބަރުންގެ ޒިންމާ 

ުއފުލުމަށް އެ މެންބަރުންގެ ޤާބިލުަކން ހުރި މިންވަރާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
ައދާކުރަމުންދާ ފެންވަރު އަދި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މެންބަރުންގެ ކިބައިގައި 
ުހރުން ލާޒިމުކުރާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވޭޯތ ބެލުމަށްފަހު، އެކަންކަމާބެހޭ  
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ރިޕޯޓު’  ޚުލާޞާ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2015‘
ޕެންޝަން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރިޕޯޓްގައި،  މި  ޮފނުވާފައިވާނެއެވެ.  
ސިސްޓަމް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ޕޮލިސީ ފެންވަރުގައި ސަރުކާރުގެ 
ފެންނަ  ޮއޯތރިޓީއަށް  ކުރެވިދާނެކަމަށް  މެދުވެރިޮކށް  މުއައްސަސާތައް 

ބަޔާންޮކށްފައިވާނެއެވެ. ކަންކަން 

އްިނވްެސޓަްމްންޓ  ޮގތާިއ  އްިނވްެސްޓކެުރވޭ  ެއެސްޓ  ެޕްނަޝްނ   -9.4
ެބލެެހްއުޓްނ: ަޕރޯފަމންްސ 

ޕެންޝަން  މަތިން،  ގޮތުގެ  ލާޒިމުޮކށްފައިވާ  ޤާނޫނުގައި  ެޕންޝަނާބެހޭ 
އެސެޓްސް އިންވެސްޓްޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް އެނަލިސިސްއެއް 
ޮކންމެ ތިން މަހުން އެއްމަހު ހަާދފައިވެއެވެ. މިއެނެލިސިސް ހެދުމުގައި، 
ިއންވެސްޓްތައް ޮކށްފައިވަނީ ޮކށްފައިވަނީ ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ސްޓޭޓްމަންޓް 
އެޮލކޭޝަން  އެސެޓް  އާއި  ޕްރިންސިޕަލްސް  އިންވެސްޓްމަންޓް  ޮއފް 

ޮޕލިސީއާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންޯތ ބަލާފައިވާނެއެވެ. 

އްިނވްެސްޓކުުރްނ  ެޕްނަޝްނ ްސީކމްުނ  ިރަޓަޔރަމްންޓ  މޯލިްޑވްްސ   -9.5
ައުއ ިޑެރކްިޓވްެއްއ ެނުރްނ: ަމާނ ެއެސްޓަތުކގެ ބާަވތް ަކނޑަައޅާ 

އިން   )8/2009 )ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ޕެންޝަނާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ރިޓަޔަރމަންޓް  މޯލްޑިވްސް  ދަށުން،  ބާރުގެ  ލިބިގެންވާ  ޮއޯތރިޓީއަށް 
މަނާ  އިންވެސްޓްކުރުން  )އެމް.އާރް.ޕީ.އެްސ(އިން  ސްކީމް  ޕެންޝަން 
ނެރެފައިވާ  އަހަރު  ވަނަ   2015 ކަނޑައަޅާ  ބާވަްތތައް  އެސެޓްތަކުގެ 
ޑިރެކްޓިވް ބާތިލްޮކށް، އައު ޑިރެކްޓިވްއެއް 2016 ވަނަ އަހަރު ނެރެވުނެވެ. 
އެޮގތުން އެމް.އާރް.ޕީ.އެސް.އަށް ކަސްޯޓޑިއަލް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުން ދޫކުރާ 
ފައިނޭންޝަލް އެސެޓްތަކުގައި ޕެްނޝަން އެސެޓްސް އިންވެސްޓްޮކށްގެން 
ުނވާނެކަމަށް ޮއޯތރިޓީން ކަނޑައަޅާފައިވާ މާއްދާ އިޞްލާޙުޮކށް، އެ ޚިދުމަތް 
ދޭ ފަރާތުން ދޫކުރާ ހިއްސާ ފިޔަވައި އެ ފަރާތުގެ އެއްވެސް ފައިނޭންޝަލް 
އެސެޓެއްގައި އިންވެސްޓްޮކށްގެން ނުވާެނކަމަށް ބަޔާންޮކށްފައިވެއެވެ. އަދި 
ޯހދަން  ހުއްދަ  އޮތޯރިޓީގެ  އެކަމަށް  ބޭނުންވާނަމަ  ގަތުމަށް  ހިއްސާ 

ޑިރެކްޓިވްގައި ބަޔާންކުރެވުނެވެ.  އެމާއްދާ އިސްލާހުޮކށް،  ވާނެކަމަށް 
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9.6- ެޕްނަޝްނ ޮއީފުހގެ ޯބޑްަށ ޯޝްޓލްިސްޓކެުރވޭ ފާަރތަްތުކގެ ަޝުރުޠ 
ަހަމވޯޭތ ެބލްުނ:

8/2009(ގައި  )ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ޕެންޝަނާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
މެންބަރުންގެ  ޯބޑު  އޮފީހުގެ  ޕެންޝަން  މަތިން  ަބޔާންޮކށްފައިވާގޮތުގެ 
ބެލުމަށް  ހަމަވޭޯތ  ޝަރުޠުތައް  ޤާނޫނީ  ހުންނަންޖެހޭ  ިކބައިގައި 
2016 ވަނަ އަހަރު ޮއޯތރިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 

ވެ.  ވުނެ ރެ ކު ދިރާސާ

9.7- އްިނަޓރނަޭޝަނލް ޮއަގަނިއޒަޭޝްނ ޮއފް ެޕްނަޝްނ ުސަޕަވިއަޒރްސ 
)IOPS( ައްށ ަމުޢލޫމާުތ ޮފުނުވްނ:

ސުޕަވައިޒަރސް  ޕެންޝަން  ޮއފް  ޮއގަނައިޒޭޝަން  އިންޓަރނޭޝަނަލް 
ޕެންޝަން  ޕްރައިވެޓް  ޤައުމުތަކުގައި  އެކި  ދުނިޔޭގެ  އަކީ   )IOPS(
ތަމްސީލުކުރާ  ފަރާތްތައް  އަދާކުރަމުންދާ  ޒިންމާ  ސުޕަވައިޒްކުރުމުގެ 
މަޤްޞަދަކީ،  މައިގަނޑު  ގެ   IOPS ޖަމިއްޔާއެކެވެ.  ަބއިނަލްއަޤްވާމީ 
ހަރުދަނާޮކށް،  ުސޕަވައިޒްކުރެވޭޮގތް  ސިސްޓަމް  ޕެންޝަން  ޕްރައިވެޓް 
ދުވަހު  މުސްކުޅިކުރާ  ވަޒީފާއިން  ތަރައްޤީޮކށް،  ނިޒާމްތައް  ެޕންޝަން 
މަގުފަހިކުރުމެވެ. ލިބޭނެ  އާްމދަނީއެއް  ރަނގަޅު  މެދުވެރިޮކށް  ެޕންޝަން 

ޕެންޝަން ސުޕަވައިޒްކުރުމާބެހޭޮގތުން އެކި ޤައުމުތަކުން ޯހދާ މަޢުލޫމާތާއި 
ރަނގަޅު އުޞޫލުތަކާއި ގައިޑްލައިންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު IOPSއިން މެންބަރު 
ަގއުމުތަކަށް ޯފރުޮކށްދެއެވެ. އަދި މިފަދަ ގައިޑްލައިންތައް އެކުލަވާލުމުގައި 

ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބެމުންދެއެވެ.

ާފއިތުވި އަހަރުވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެްނޝަން ސިސްޓަމާއި ޕެންޝަން 
ސުޕަވައިޒްކުރެވޭޮގތާއި ޕެންޝަން ފަންޑުގެ އެސެޓްސް އިންވެސްޓްކުރުމާ 
ބެހޭޮގތުން IOPS އަށް ޮއޯތރިީޓއިން މަޢުލޫމާތު ޯފރުޮކށްދީފައިވާނެއެވެ. 
މިމަޢުލޫމާތުތަކުގެ ތެރޭގައި، މެންބަރުން ކްލެއިމް ނުކުރާ ޕެންޝަން ފައިސާގެ 
ވެބްސައިޓްގައި   IOPS މަޢުލޫމާތާއި،  ގޮތުގެ  ސުޕަވައިޒްކުރެވޭ  ޑޭޓާ 
ބޭނުންވާ  އަޕްޑޭޓްކުރުމަށް  ޕްޮރފައިލް’  ކަންޓްރީ  ‘މޯލްޑިވްސް  ިހމެނޭ 
މަޢުލޫމާތާއި 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ރާއްޖޭގެ ޕެންޝަން ސިސްޓަމް އަދި 

ހިމެނެއެވެ. ތަފާސްހިސާބު  ޕެންޝަނާގުޅޭ 
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10 - އިދާރީ ހިންގުމާއި އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން

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

 10.1- އްިނާސީނ ވީަސލަތް ަތަރްއީޤުކުރްނ:

މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ 
މުވައްޒަފުންނަށް  ފުރުޞަތު  ބައިވެރިވުމުގެ  ޕްޮރގްރާމްތަކުގައި  ތަމްރީން 
މުވައްޒަފުން  ޮއތޯރިޓީގެ  އަހަރުތެރޭގައި  މިޮގތުން  ޯހދައިދެވިފައިވެއެވެ. 
ބައިވެރވެވަޑައިގެންނެވި ތަމްރީނުތަކާއި ޕްޮރގްރާމްތަކުގެ ތަފުސީލް ސަފުހާ 

ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. ތާވަލް 3 ގައި  ނަންބަރު 25 ގެ 

10.2- ޮއޯތިރީޓގެ މުަވްއަޒފުްނގެ ައަދަދްށ ައއި ަބަދލު:

އަލަށް  ޮއޯތރިޓީއާ  މުވައްޒަފުން  )ތިނެއް(  އަހަރު، 03  ވަނަ   2016
ގުޅިފައިވެއެވެ. އަދި 02 )ދޭއް( މުވައްޒަފު ވަޒިފާއިން ވަކިވެފައިވެއެވެ. 
އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ޮއޯތރިޓީގައި  އިރު  ނިމުނު  އަހަރު  ވަނަ   2016

އެވެ.   )ބާވީސް(   22 އަދަދަކީ  ޖުމްލަ  މުވައްޒަފުންގެ 

10.3 - ވީަޒފާގެ ުކރިއުެރްނ ިދުނމާ ޚުިދމުަތގެ ައގު ވަަޒްނ ުކުރްނ:

ވަޒީފާގެ  ފަހު  އިވެލުއޭޝަނަށް  ޕަރޯމމަންސް  އަހަރުގެ  ވަނަ   2015
ކުރިއެރުން  ފަރާތްތަކަށް  ފުރިހަމަވި  ޝަރުޠު  ދިނުމަށް  ުކރިއެރުން 
ދެވިފައިވެއެވެ.  މުވައްޒަފުންގެ ިޚދުމަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ޮގތުން 
ފާހަގަ ޮކށްލެވޭ މުވައްޒަފުުންނަށް އެޯވޑާއި ސެޓްފިކެޓް ދީފައިވެއެވެ. މިޮގތުން 
2015 ވަނަ އަަހަރުގެ “އެމްޕްޯލއީ ޮއފް ދަ އިޔަރ” އެޯވޑް ލިބިފައިވަނީ 
ޮއތޯރިޓީގެ ސީނިއަރ ޮއފިސަރ، އަލްފާޟިލް ޢަލީ ސަމާޙު އަށް ކަން 

ފާހަގަކުރަމެވެ.

10.4 - މުަވްއަޒފުްނގެ ގުޅުްނ ަބަދިހުކުރްނ:

ގުޅިގެން  މާހައުލުގައި  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފުންނަކީ  ޮއތޯރިޓީގެ 
މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށް ހެދުމަކީ ޮއޯތރިޓީން އިސްކަންދޭ ކަމެކެވެ. މިޮގތުން  
މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެއްބަައިވަންތަކަމުގެ ރޫހު އިތުރުޮކށް މަސައްކަތުގައި 
ިދމާވާ ކަންކަން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމާއި ޮއތޯރިޓީގެ 

އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމާއި ސްޓާފް ކްލަބުން އެކި އެކި ޕްޮރގްރަމްތައް 
ހިންގާފައިވެއެވެ. އަހަރުތެރޭގައި 

ޯރދަމަހަށް މަރްޙަބާ ކިއުމުގެޮގުތން ސްޓާފް ކްލަބުން ސްޓާފުންނަށް 
ޯރދަ ހަދިޔާ ދިނުމުގެ ޙަފްލާގެ ތެރެއިން.



17ައަހީރ ރޯިޕްޓ 2016 | ސީެއމްޑީޭއ

ނޑު 11 - އިދާރީ އޮނިގަ

12 - ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް

އަލްފާޟިލާ ނާދިޔާ ޙަސަން
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރ )ސީ.އީ.އޯ(

ދީދީ  މުޙައްމަދު  އާމިނަތު  އަލްފާޟިލާ 
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ޯކޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

އަލްއުސްތާޛު މަޚްޒޫމް ސަލީމް
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ލީގަލް އެންޑް ރެގިއުލޭޝަން 

ޑިޕާޓްމަންޓް 

އަލްފާޟިލް މުޒްނީ މުޙައްމަދު
ސުޕަވިޝަން  ޕެންޝަން  ޖެނެރަލް،  ޑިރެކްޓަރ 

ޑިޕާޓްމަންޓް

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ސަލީމް  ޑިރެކްޓަރ 
ޖެނެރަލް، އިންވެސްޓަރ އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް 

ޓްރެއިނިން ޑިޕާޓްމަންޓް

އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޢަބްދުهللا ކަމާލުއްދީން
ޑިިވެޮލޕްމަންޓް  މާރކެޓް  ޖެނެރަލް،  ޑިރެކްޓަރ 

ޑިޕާޓްމަންޓް
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ނޑު މަސައްކަތްތައް 13 - ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުން ކުރާ މައިގަ

13.1 - ސީ.އީ.ޯއ ެސކްެރޓޭރިޭއްޓ:

ޮއތޯރިޓީގެ      މަސްއޫލިއްޔަތަކީ  މައިގަނޑު  ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ  ސީ.އީ.ޯއ 
އިތުރުން  ޯފރުޮކށްދިނުމުގެ  އެހީެތރިކަން  އިދާރީ  ބޭނުންވާ  ސީ.އީ.ޯއއަށް 
ބެލެހެއްޓުމެވެ.  ސެކްރެޓޭރިއަޓް  ޯބޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ޮއތޯރިޓީގެ 
މިކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ 
ފަރާތުން  ޮއތޯރިޓީގެ  ކުރުމަށް  ބަދަހި  ގުޅުން  ޖަމްޢިއްޔާތަކާއެކު  އެކިއެކި 
މަސައްކަތްތަކާބެހޭޮގތުން   ޮއތޯރިޓީގެ  މަސައްކަތްތައްކުރުމާއި،  ުކރަންޖެހޭ 

ހިމެނެއެވެ. ދިނުންވެސް  މަޢުލޫމާތު  މީޑިއާއަށް 

13.2 - ެޕްނަޝްނ ުސަޕރިވަޝްނ ިޑޕާޓަްމްންޓ:

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޑިޕާޓްމަންޓަކީ  ސުޕަވިަޝން  ޕެންޝަން  ޮއތޯރިޓީގެ 
ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު )ނަންބަރު: 8/2009( ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ 
ޑިޕާޓްމަންޓުގެ  ޑިޕާޓްމަންޓެކެވެ. މި  ޤާއިމުޮކށްފައިވާ  ޮއޯތރިޓީއިން  ަދށުން 
މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނާ އެއްޮގތްވާ 
ގޮތުގެ މަތިން ޕެންޝަން އެސެޓްސް އިންވެސްޓްކުރެވޭ ޮގތްތަކާއި، އެ 
އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުންގެލިބޭ ނަފާ ބަަލމުން ގެންދިއުމެވެ.  ހަމައެއާއެކު 
މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމާ ގުޅޭ ޮގތުން ހަދަންޖެހޭ 
ރިޯޕޓުތައް ތައްޔަރުކުރުމާ، ޢާންމުކުރުމާއި ބެހޭ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމާއި، 
ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ޯބޑަށް މެންބަރުން އައްޔަނުކުރުމުގެ ކަންތައް ހިނގާޮގތް 
ޯބޑުން  އޮފީގެ  ޕެންޝަން  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  އަދި  ހިމެނެއެވެ.  ބެލުން 
ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ރިޯޕޓުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށްދާޮގތް 
ބެލުމާއި، ޮއޯތރިޓީން ކުރަންވާނެކަމަށް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ކަންކަން 

ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން ހިމެނެއެވެ.

13.3 - އްިނވްެސަޓރ ެއޑުިއކަޭޝްނ ެއްނޑް ޓެްރއިިންނގ ިޑޕާޓަްމްންޓ:

ހިމެނެނީ  ތެރޭގައި  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ  މައިގަނޑު  މިޑިޕަރޓްމަންޓްގެ 
ކެޕިޓަލް މާރކެޓާ މެދު އާންމުން ހޭލުންތެރިޮކށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، 
މާރކެޓްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކުންފުނިތަކާއި، އިންވެސްޓަރުންނަށް ބޭނުންވާ 
މަޢުލޫމާތު ޯފޮރޮކށްދިނުމަށް ޕްޮރގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުމާއި، އަދި ކެޕިޓަލް 
މާރކެޓްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނު ޕްޮރގްރާމްތައް 
ކަމާބެހޭ ފަންނީ މާހިރުން މެދުވެރިޮކށް ހިންގުމެވެ. މީގެއިތުރުން، މާރކެޓްގައި 
ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ޮއޯތރިޓީއިން ލައިސަސްން ދިނުމަށް ބޭނުންވާ 

އިންތިޒާމްޮކށް  ކަންކަން  އެންމެހާ  ގުޅުންހުރި  އެއާ  އިމްތިހާނުތަކާ 
ހިމެނެއެވެ. ކުރިއަށްގެންދިއުން 

13.4 - ޯކޕޭަރްޓ ިޑޕާޓަްމްންޓ:

އިދާރީ  ޮއތޯރިޓީގެ  މަްސއޫލިއްޔަތަކީ  މައިގަނޑު  ޑިޕާޓްމަންޓުގެ  ޯކޕަރޭޓް 
ހިންގުން ހަރުދަނާޮކށް ޮއޯތރިޓީ ދުވަހުން ދުވަހަށް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ 
މައިގަނޑު  ކުރާ  މިޑިޕާޓްމަންޓުން  ޯފރުޮކށްދިނުމެވެ.  އެހީތެރިކަން  އިދާރީ 
ހިއުމަން  ބޭނުންވާ  ހިންގުމަށް  ޮއތޯރިޓީގެ  ތެރޭގައި  މަސައްކަތްތަކުގެ 
މަސައްކަތްތަކާއި،  އިދާރީ  މަސައްކަތްތަކާއި،  ގުޅޭ  އާއި  ރިޯސސަސް 
ޮއތޯރިޓީގެ މާލީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމާއި، އަދި އިންޮފމޭޝަން ޓެކްނޮޮލޖީ 

ހިމެނެއެވެ.  ބެލެހެއްޓުން  މަސައްކަތްތައް  ގެ 

13.5 - ލަީގލް ެއްނޑް ެރގިުއލަޭޝްނ ިޑޕާޓަްމްންޓ:

ލީގަލް އެންޑް ރެގިއުލޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު )ނަންބަރު 2006/2(
ޤާނޫނާއި  ބޭނުންވާ  ހިންގުމަށް  މާރކެޓް  މަތިން   އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  އާ 
ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލުމާއި، ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްޮގތްވާ ގޮތުގެ މަތިން 
ކެޕިޓަލް މާރކެޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ ަފރާތްތަކަށް ލައިސަންސް ދިނުމާއި 
އެފަރާތްތައް ރެގިއުލޭޓްޮކށް ޮމނިޓަރކުރުމެވެ.  މީގެ އިތުރުން،  ސެކިއުރިޓީޒް 
މަތިން  އެެއްގޮތްވާގޮތުގެ  ގަވާއިދާ  ޤާނޫނާއި  ދޫކުރުމުގައި  އާންމުންނަށް 
މުޢާމަލާތްކުރުމުގައި  ސެކިއުރިޓީޒްގެ  ކަށަވަރުކުރުމާއި،  ޢަމަލުޮކށްފައިވާކަން 
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ޢަަމަލުތަކާއި ނޭދެވޭ ޢަަމަލުތައް ހިންގިޔަނުދީ 
މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ  އެޅުމަކީ  ފިޔަވަުޅތައް  އަޅަންޖެހޭ  ުހއްޓުވުމަށްޓަކައި 

ކަންކަމެވެ.  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ 

13.6 - މާރެކްޓ ިޑެވޮލޕަްމްންޓ ިޑޕާޓަްމްންޓ:

މާރކެޓް ޑިވެޮލޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ަމއިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ރާއްޖޭގެ 
ފައިސާ  ބޭނުންވާ  އިންވެްސޓްމަންޓަށް  ފުޅާކުރުމަށާއި  އިޤްތިޞާާދު 
ޯހދުމަށް މަގުފަހިކުރެވޭފަދަ ހަރަކާތްތެރި ކެޕިޓަލް މާރކެޓެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
ޤާއިމުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތަކާއި މަސައްކަތްތައްކުރުމެވެ. މީގެއިތުރުން 
މަސައްކަތްތައް  އެންމެހާ  ތަރައްޤީކުރުމުގެ  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  އިސްލާމިކް 

މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.   މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ  ކުރުމަކީވެސް 
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13.7 - އްިނަޓރަނލް ޮއޑަިޓރ:

އިންޓަރނަލް ޮއޑިޓަރގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، އޮތޯރިޓީގެ އިންޓަރނަލް 
އޮޑިޓް ޗާރޓަރ އާ އެއްޮގތައް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް 
ގެންޮގސް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުޮކށް އޯޑިޓް އެންޑް ރިސްކު 

ޮކމެޓީއަށް ހުށަހެޅުމެވެ.

14 - މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީތައް

މަސައްކަތް  އޮތޯރިޓީގެ  ހަރުދަނާޮކށް  ޮއނިގަނޑު  ހިންގުމުގެ  ޮއތޯރިޓީގެ 
މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ޮގތެއްގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި 
ޮކމިޓީތަކެއް އެކުލަވާލެވިފައިވެއެވެ. އެޮގތުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޮކމިޓީތަކާއި، 

އެވަނީއެވެ. ތިރީގައި  ދައުރު  ކޮމިޓީތަކުގެ 

14.1 - ސީނިައރ ެއގްެޒެކޓިވް ޮކިމީޓ:

ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޮކމިޓީއަކީ އޮތޯރިޓީގެ ޕޮލިސީ އަދި ޮއޕަރޭޝަނަލް 
ލެވެލްގެ ކަންތައްތައް ނިންމުމުގައި ޮއތޯރިޓީގެ ސީ.އީ.ޯއއަށް ލަފާއެރުވުމަށްޓަކައި 
އުފައްދާފައިވާ ޮކމިޓީއެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުން ނިންމާ 
ލަފާދިނުމަކީ  ޮގތާމެދު  ކުރިއަށްދާންވީ  ތަންފީޛުކުރުމުގައި  ނިންމުންތައް 
ސީ.އީ.ޯއ  ޮއތޯރިޓީގެ  ހިމެނެނީ  ޮކމިޓީގައި  މި  ޒިންމާއެކެވެ.  މިކޮމެޓީގެ 
އާއި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ހެޑުންގެ އިތުރުން ޓެކްނިކަލް މުވައްޒަފުންގެޮގތުގައި 

ސީ.އީ.ޯއ ކަނޑައަޅުއްވާ ފަރާތްތަކެވެ.

14.2 - ެއްނފްޯސަމްންޓ ޮކިމީޓ:

ޮއޯތރިޓީއިން ތަންފީޛުކުރާ އެއްވެސް ޤާޫނނަކާއި ގަވާއިދަކާ ޚިލާފުވާ ޢަމަލެއް 
ެއއްވެސް ފަރާތަކުން ހިންގައިފިކަަމށް ޮއޯތރިޓީއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، 
ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގައިފިކަމުގެ މައްސަލަ ޮއޯތރިޓީއަށް އެއްވެސް 
އެފަރާތަކާމެދު،  ތަޙުޤީޤުޮކށް،  އެމައްސަލައެއް  ހުށަހަޅައިފިނަމަ،  ފަރާތަކުން 
ޕްޮރސީޖާއާ  އެޕީލް  އެންޑް  އެންޯފސްމެންޓް  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޮއތޯރިޓީގެ 
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އަޅާނެ ފިޔަވަޅަކާމެދު ލަފާދިނުމަކީ އެންޯފސްމަންޓް 

ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.  މީގެ އިތުރުން، ޮއޯތރިޓީއިން ހުއްދަދީގެން 
ލިސްޓް ޮކށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްޮގތްވާ ގޮތުގެ 
ސަބަބުން،  ލަސްވުމުގެ  ނުކުރެވި  އެއްވެސްކަމެއް  ކުރަންޖެހޭ  މަތިން  
އެފަދަ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ޮއޯތރިޓީއަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ދިރާސާޮކށް، 

ެއކަންކަމާއި މެދު ޮގތް ިނންމުމަކީ މިކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. 

14.3 - ހިުއަމްނ ރޯިސްސ ޮކިމީޓ: 

މި ޮކމެޓީއަކީ ޮއތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންނާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ބަލަހައްޓައި 
ތައްޔާރުޮކށް  ޕްލޭން  ތަްމރީުނކުރުމުގެ  ތަރައްޤީޮކށް  ުމވައްޒަފުން 
ތަންފީޛުކުރުމަށް އެހީވެދިނުމަށް އުފައްދާފައިވާ ޮކމިޓީއެކެވެ. މީގެ އިތުރުން 
މުވައްޒަފުން  ބަލާ  މައްސަލަތައް  ގުޅުންހުރި  މުވައްޒަފުންނާ  ޮއތޯރިޓީގެ 
މިކޮމިޓީގެ  އެރުވުމަކީ  ލަފާ  ސ.ީއީ.ޯއއަށް  މައްސަލަތަކުގައި  ހުށަހަޅާ 

. މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

14.4 - ިބޑް އިވޭލުޭއަޝްނ ޮކިމީޓ:

ޚިދުމަތްތަކަށް  ތަކެއްޗާއި  ބޭނުންވާ  ޯހދަން  ޮއޯތރިޓީއަށް  ޮކމިޓީއަކީ  މި 
ބަލައި  ހުށަހެޅުންތައް   ހުށަހަޅާ   އިޢުލާނުޮކށްގެން  އާންމުޮކށް 
ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  އިންތިޒާމްޮކށް  ކަންތައްތައް  ޕްޮރކިޮއމަންޓްގެ 

ޮކމިޓީއެކެވެ. އެކުލަވާލާފައިވާ 
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ގަވަރނަންސް ސްޓޭޓްމަންޓް  - 15

2016 ވަނަ އަހަރު ޮއޯތރިޓީގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް؛  

15.1 - ޑިެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑު:
15.1.1 - ޮއޯތިރީޓގެ ޑިެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑުގެ ަގވާިއުދ:

އެކުލަފާލާފައިވާ  ޮގތުން  ބައްޓަންކުރުމުގެ  ކަންކަން  އެންމެހާ  ޯބޑާގުޅޭ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ޮއތޯރިޓީގެ  އެއްޮގތަށް  އުސޫލުތަކާ  ހަރުދަނާ  ަގވަރނަންސްގެ 
ދީފައިވެއެވެ. އަހައްމިޔަތުކަން  ގެންދިއުމަށް  ޢަމަލުކުރަމުން  ގަވާއިދަށް  ބޯޑުގެ  ިޑރެކްޓަރުންގެ 

15.1.2 - ޑިެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑު ެއުކލިެވގްެނވާޮގތް:

ިދވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު )ނަންބަރު 2006/2(ގެ 6 ަވނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުން 
ޢައްޔަނުކުރައްވަނީ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.

15.1.3 - ޮއޯތިރީޓގެ ޑިެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑްަށ 2016 ަވަނ ައަހުރ ގެެނުވުނ ަބަދލަުތްއ؛ 

ަޢްއަޔްނުކެރއިްވ ތީާރޚް ަވިކުކެރއިްވ ތީާރޚް ަންނ #

_ 30 ސެޕްޓެމްބަރު 2016 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ނަޞީރު/ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރ 1

_ 03 ޮއކްޓޫބަރު 2016 އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ހުސައިން ދީދީ/ ޯމލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ޮއޯތރިޓީ ތަމްސީލުކުރައްވާ މެންބަރު 2

_ 03 ޮއކްޓޫބަރު 2016 ޑރ.އަޝްރަފް ޢަބްދުއްރަޙީމް/ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގެ ޗެއަރމަން 3

_ 03 ޮއކްޓޫބަރު 2016 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު/ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްސީލުކުރައްވާ މެންބަރުަ 4

03 ޮއކްޓޫބަރު 2016 _ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޞީރު/ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގެ ޗެއަރމަން 5

03 ޮއކްޓޫބަރު  2016 _ އަލްފާޟިލާ އިދްހާމް ޙުސައިން/ ޯމލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ޮއޯތރިޓީ ތަމްސީލުކުރައްވާ މެންބަރުަ 6

03 ޮއކްޓޫބަރު  2016 _ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަލީ/ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްސީލުކުރައްވާ މެންބަރު 7

27 ޮނވެންބަރު 2016 _ އަލްފާޟިލާ ނާދިޔާ ޙަސަން/ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރ 8
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15.1.4 - ެޗައރަމްނ އާއި ޗީފް ެއގްެޒެކޓިވް ޮއިފަސރގެ ަދުއުރ:

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާ ބެހޭ ޤާނޫނު )ނަންބަރު 2/2006( 
08ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މި ޮއތޯރިޓީގެ ޗެއާރމަން އަދި ޗީފް އެގްޒެކެޓިވެ 

ޮއފިސަރގެ ދައުރު ވަކިކުރެވި ދަނީ ޢަމަލުކުރެވެމުންނެވެ.

15.1.5 - ޑިެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑުގެ މްެނަބުރްނ ަތމްރުީނުކުރްނ:

2016 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ޢައްޔަނުުކރައްވާފައިވާ މެންބަރުން ޮއތޯރިޓީގެ 
މަސައްކަތްތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ޮގތުން ޮއރިއެންޓޭޝަން ޕްޮރގްރާމެއް 
ކުރިއަށް ގެންޮގސްފައިވެއެވެ. މިޮގތުން ޮއޯތރިޓީން ތަންފީޛުކުރާ ޤާނޫނުތަކާއި، 
ިމޤާނޫނުތަކުން ބާރުލިބިގެން އެކުލަވާލައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި، ކެޕިޓަލް މާކެޓް 
ކުރާ  ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުން  ޮއތޯރިޓީގެ  ޕްލޭނާއި  ރާވާފައިވާ  ތަރައްޤީކުރުމަށް 
މަސައްކަތްތަކާއި އޮތޯރިޓީގެ އިދާރީ ހިންގުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު މެންބަރުންނާ 
ބޭރުގައި  ރާއްޖެއިން  ރާއްޖެއާއި،  މީގެއިތުރުން  ހިއްޞާޮކށްފައިވެއެވެ. 
ިހންގުނު ކެޕިޓަލް މާކެޓާގުޅޭ ބައެއް ބައްދަލުވުންތަކާއި ޓްރެއިނިންގތަކުގައި 
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.   މެންބަރުން  ބޯޑުގެ  ިޑރެކްޓަރުންގެ 
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި   އަހަރުތެރޭގައި  ޯބޑުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އެޮގތުން 
29ގެ  ނަންބަރު  ސޮޕްހާ  ތަފްސީލް  ޮކންފަރެންތަކުގެ  ބައްދަލުވުންތަކާއި 

ތާވަލް 4ަގއި  އެވަނީއެވެ.

15.1.6 - ޑިެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑުގެ ަޖލާްސަތްއ:

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޖަލްސާތައް ތާވަލުކުރެވިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ 
)ަނންބަރު 2/2006(ގެ 06ވަނަ  މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާ ބެހޭ ޤާނޫނު 
މާއްދާގެ )އ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. އަދި ޮކންމެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމުގެ 
3 ދުވަސް ކުރިން ބޯޑުގެ ޯނޓިސްއާއެކު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާއާއި އެޖެންޑާގައި 
ިހމެނޭ ކަންކަމާގުޅޭ  ލިޔެކިއުންތައް މެންބަރުންނާ ހިއްސާޮކށްފައިވާނެއެވެ. 
ޮއތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ 14 ބަްއދަލުވުން މި އަހަރު ބާއްވާފައިވެއެވެ. 
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ޢަދަދަކީ 
4 މެންބަރުންނެވެ. މި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ހާޒިރީގެ ތަފުޞީލު ތިރީގައި 

ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

* 27 ޮނވެންބަރު 2016އިން ފެށިގެން. 
** 03 ޮއކްޓޫބަރު 2016އިން ފެށިގެން.
*** 03 ޮއކްޓޫބަރު 2016ގެ ނިޔަލަށް.

15.1.7 - މްަޞލަަޙުތ ަތޢާރުޒްވާ ހާލަތަްތްއ:

ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުން ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި މަޤުޞަދާ ޚިލާފު ނުވުމާއި 
މަޞްލަޙަތު ތަޢާރުޒުނުވާނެޮގތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި 
ޤާނޫނު  ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ  މާލީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އުސޫލެއް  ހަރުދަނާ 
ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.  މާއްދާގައި  ވަނަ   14 2/2006(ގެ  )ނަންބަރު 
މާލީ،  ނުވަތަ  ޮރނގެއްގައި  ވިޔަފާރިއާގުޅޭ  ނުވަތަ  ވިޔާފާރި  މިޮގތުން، 
އިޤްތިޞާދީ، ޞިނާޢީ ނުވަތަ މިނޫންވެސް މިފަދަ ދާއިރާއެއްގައި ބޯޑުގެ 
ެމންބަރަކާ ސީދާ ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮުތން ގުޅުމެއްވާނަމަ، އެމައްސަލައެއް 
ބޯޑުގެ  މަޝްވަރާކުރާ  މައްސަލައެއް  ގުޅުންހުރި  އެމައްސަލައަކާ  ނުވަތަ 
ފުރިހަމައަށް  ޯބޑަށް  އެކަން  އެމެންބަރަކު  ކުރިން،  ފެށުމުގެ  ޖަލްސާއެއް 
ނުވަތަ  މައްސަލައެއް  މަޝްވަރާކުރެވޭ  ޯބޑުގައި  އަދި  ާހމަކުރަންޖެހެއެވެ. 
ެއމައްސަލައަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަަލއެއް މަޝްވަރާޮކށް ޮގތެއް ނިންމާއިރު 
ޤާނޫނުގައި  ނުވާނެކަމަށް  ބައިވެރިވެގެން  ޖަލްސާގައި  ެއމެންބަރަކު 

ުރިވ ހިާޒ ހޭ ުރވާްނޖެ ހިާޒ ަންނ

14 14 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޞީރު

12 14 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ވިސާމް

13 14 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު މުޖުތަބާ

11 14 އަލްފާޟިލް ރިފާޢަތު ޖަލީލު

01 01 އަލްފާޟިލާ ނާދިޔާ ޙަސަން*

04 04  އަލްފާޟިލާ އިދުހާމް ޙުސައިން**

04 04 އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަލީ**

10 10 ޑރ.އަޝްރަފް ޢަބްދުއްރަޙީމް***

02 10  އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ޙުސައިން ދީދީ***

09 10 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު***
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ޮއވެދާނެކަމަށް ބެލެވޭފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގެ މެންބަރުން 
ެއމައްސަލައަކާގުޅޭ މަޝްަވރާތަކާއި ނިންުމންތަކުން ތަނާޒުލްވެއެވެ.

ީމގެއިތުރުން، ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑަށް އަަލށް ޢައްޔަނުޮކށްފައިވާ މެންބަރުންގެ 
މެންބަރުންނާއި  މަޢުލޫމާތު  ކަންަތއްތަކާބެހޭ  ފުށުއަރާފާނެ  ަމޞްލަޙަތު 
މުވައްޒަފުންގެ “މަޞްލަޙަތު ބަލާ ޯފމް” މެދުވެރިޮކށް ޯހދާފައިވެއެވެ. އަދި 
ހިއްސާ  މެންބަރުން  ޯބޑު  ކުންފުނިތަކުން  ލިސްޓުޮކށްފައިވާ  ހަމަމިއާއެކު 

ގެންދެއެވެ. ބަލަހައްޓަމުން  މިންވަރުވެސް  ގަނެފައިވާ 

15.1.8 - ޯބޑުގެ ެސކްެރަޓރީ:

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޮގތުގެމަތިން ޑިރެކްޓަރުންގެ 
ބޯޑުގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމާއި، ޔައުމިއްޔާ ލިޔުމާއި އަދި ޯބޑަށް ހުށަހަޅާ 
ހުށަހަޅާފައިވޭޯތ  އެއްޮގތަށް  ަގވާއިދާ  ޤާނޫނާއި  ރިވިއުޮކށް  ަކރުދާސްތައް 
ހިމެނޭކަމެކެވެ.  ތެރޭގައި  ޒިންމާތަކުގެ  ސެކްރެޓަރީގެ  ބޯޑުގެ  ބެލުމަކީ 
ނޯޓިހާއި،  ޖަލްސާގެ  މުއްދަތުގައި  ބަޔާންޮކށްފައިވާ  ގަވާއިދުގައި  މިޮގތުން 
ޮފނުވުމާއި،  މެންބަރުންނަށް  ކަރުދާސްތައް  ހުށަހެޅޭ  މަޝްވަރާކުރުމަށް 
ގެންދެވުނެވެ.  ބަލަހައްޓަމުން  ރެޯކޑު  މިކަންކަމާގުޅޭ  ލިޔެ  ަޔއުމިއްޔާ 
މީގެއިތުރުން، ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ތަންފީޛުކުރުމަށް 
ނިންމާ ނިންމުންތައް “އިންޕްލިމެންޓޭޝަން މެމޯ” މެދުވެރިޮކށް ޮއތޯރިޓީގެ 

ހިއްސާކުރެވުނެވެ.  ގަވާއިދުން  މެނޭޖްމަންޓަށް  ސީނިއަރ 

15.2 - ޑިެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑުގެ ޮކމިީޓަތްއ:
15.2.1 - ޮއޑްިޓ ެއްނޑް ރްިސކް ޮކމިޓީ:

ދައުރެއް  މުހިންމު   އެންމެ  ކުރުމުގެ  ހަރުދަނާ  ހިންގުން  ޮއތޯރިޓީގެ 
ބޯޑުގެ  މިޮގތުން  ބޯޑެވެ.  ޑިރެކްަޓރުންގެ  ޮއތޯރިޓީގެ  ފަރާތަކީ  ައދާކުރާ 
ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ޮގތުން، ޮއތޯރިޓީގެ އިންޓަރނަލް 
ޚާއްޞަ  ކަންތައްތައް  މެނޭޖްމަންޓްގެ  ރިސްކް  ނިޒާމާއި  ޮކންޓްރޯލްސް 
ޮގތެއްގައި ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި، އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް 

ބާއްވާފައެވެ.  ވަނީ 

ހަމަމިއާއެކު އޮޑިޓް ޗާރޓަރުގައިވާޮގތަށް އިންޓާރނަލް އޮޑިޓް ރިޯޕޓްތައްވަނީ 

ަގވާއިދުން އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް ޮކމެީޓއަށް ޮފނުވައި މިކަންކަމާބެހޭޮގތުން 
ޯބޑު  ކަންކަމަށް  ރަނގަޅުކުރަންވީ  މަޝްވަރާޮކށް  ޯބޑުގައި  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ލެވެލްގައި އިރުޝާދު ދެއްވާފައެވެ. 

އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް ޮކމިޓީގައި ހިެމނޭ މެންބަރުންނަކީ އެކައުންޓިންގ އާއި 
ފަރާތްތަކެކެވެ.  ލިބިފައިވާ  ތަޖުރިބާ  ތަޢުލީމާއި  ދާއިރާއިން  ފައިނޭންސްގެ 
ރިފަރެންސްއާ  ޮއފް  ޓާރމްސް  ކޮމިޓީގެ  ރިސްކް  އެންޑް  އޮޑިޓް  އަދި 

އެއްޮގތަށް ޮކމިޓީ އެކުލަވާލާފައިވާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.

ކުރައްވާ 	  ތަމްސީލު  އެންޑް ޓްރެޜަރީ  ޮއފް ފިނޭންސް  މިނިސްޓްރީ 
ޗެއަރމަން(. މުޖުތަބާ   )ކޮމިޓީގެ  އަޙްމަދު  މެންބަރު، އަލްފާޟިލް 

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްސީލުކުރައްވާ މެންބަރު، އަލްފާޟިލް ރިފާޢަތު 	 
ޖަލީލު .

އަލްފާޟިލް 	  މެންބަރު،  ތަމްސީލުކުރައްވާ  ސެކްޓަރ  ޕްރައިވެޓް 
ޢަލީ. ޢަބްދުލްމަޖީދު 

15.2.2 - ޑިެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑުގެ މްެނަބުރްނގެ ެއަލަވްންސ:

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ އެލަވަންސާއި އެކަމާބެހޭ އުސޫލުތައް 
ލަފާގެ  ޓްރެޜަރީގެ  އެންޑް  ފިނޭންސް  ޮއފް  މިނިސްޓްރީ  ކަނޑައަޅަނީ 
ަމތިންނެވެ. ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ އެލަވަންސްގެ ޮގތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 

ރުފިޔާއެވެ. )ދިހަހާސް(  މަހަކު 10,000.00  މެންބަރަކަށް،  ޮކންމެ 
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އޮޑިޓް، އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓް އަދި އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްސް  -16

16.1 - އްިނަޓރަނލް ޮއޑްިޓ:

ޮއތޯރިޓީގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޮކންްޓރޯލްސް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި 2016 
ޮއތޯރިޓީގެ  މިޮގތުން  ޮކށްފައެވެ.  މަސައްކަތްތަކެއްވަނީ  އަހަރުވެސް  ވަނަ 
ޑިޕާރޓްމަންޓެއްވެސް  ޮކންމެ  ޮގތަށް  ޕްލޭންގައިވާ  އޮޑިޓް  އިންޓަރނަލް 
ކަންކަން  ފާހަގަކުރެވުނު  އަދި  އޮޑިޓްޮކށްފައިވެއެވެ.  ވަކިން  ފަހަރު  ދެ 
އިޞްލާޙުޮކށްފައިވޭޯތ ބެލުމަށް ޮކންމެ ތިންމަހުން އެއްމަހު ފޮޯލ-އަޕް އޮޑިޓް 

ހެދިފައިވެއެވެ.

16.2 - ެއކްްސަޓރަނލް ޮއޑްިޓ:

ޮއތޯރިޓީގެ އެކްސްޓަރނަލް ޮއޑިޓަރ ޮކންމެ ތިން އަހަރަކުން އެއްފަހަރު 
ބަދަލުކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންޮކށް، ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުން ފާސްޮކށްފައިވާ 
ޕޮލިސީގެ ދަށުން، 2016 އިން 2018 އަށް އެކްސްޓަރނަލް ޮއޑިޓަރުގެ 
 )PwC( ްޮގތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޕްރައިސް ޯވޓަރހައުސް ކޫޕަރސ

އެވެ. މިއީ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުއްދަ ީދފައިވާ އޮޑިޓް ފާރމެކެވެ. 

16.3 - އްިނަޓރަނލް ޮކްނޓޯްރލްްސ:

އެކުލަވާލާފައިވާ  ހަރުދަނާކުރުމަށް  ޮކންޓްރޯލްސް  އިންޓަރނަލް  ޮއތޯރިޓީގެ 
ޮޕލިސީތަކާއި ޕްޮރސީޖަރތަކާ އެއްޮގތްތައް ޮއތޯރިޓީގެ ޮއޕަރޭޝަނަލް ކަންކަން 
ުކރިއަށްދާ މިންވަރު އިންޓަރނަލް ޮއޑިޓުން ގަވާއިދުން ބަލައި އޮޑިޓް އެންޑް 
ރިސްކު ޮކމެޓީއަށް ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަމުން ގެންޮގސްފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން 
މާލީ ހިސާބުތައް އިންޓަރނޭޝަނަލް ބެސްޓު ޕްރެކްޓިސްތަކާ އެއްޮގތަށް 
ޮއޑިޓަރުންވަނީ  އެކްސްޓަރނަލް  ޮއޑިޓެއް  މުސްތަޤިއްލު  ބަލައި  ުހރިޯތ 

ޮކށްފައެެވ.

16.4 - ޯކޑް ޮއފް ެއތިކްްސ:

ޑިރެކްޓަރުންނާއި  ހަރުދަނާކުރުމަށާއި  ފެންވަރު  ހިންގުމުގެ  ޮއޯތރިޓީ 
ުމވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤީ ެފންވަރު ރަނގަޅު މިންގަނޑެއްގައި 
ޮއތޯރިޓީގެ “ޯކޑް  އެކުލަވާލާފައިވާ  އަހަރު  ހިފެހެއްޓުމަށް، 2007 ވަނަ 
ޮއތޯރިޓީގެ  މެންބަރުންނާއި  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އެތިކްސް”އަށް  ޮއފް 

ޖެހެއެވެ. ޢަމަުލކުރަން  ުމވައްޒަފުން 
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ސެންޓަރ ޮފރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިއުކޭޝަން، ކ. މާލެ	 

އަހުމަދިއްޔާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް، ކ. މާލެ	 

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް، ކ. މާލެ	 

ވިލުފުށީ ސްކޫލް، ތ. ވިލުފުށި	 

ޮނޅިވަރަންފަރު މަދަރުސާ، ހދ. ޮނޅިވަރަންފަރު	 

މާޮޅހު މަދަރުސާ، ބ. މާޮޅސް	 

ބ. އަޮތޅު މަދަރުސާ، ބ. ދަރަވަންދޫ	 

ހާފިޒް އަޙުމަދު ސްކޫލް، ޏ. ފުވައްމުލައް	 

ބ. އަޮތޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު، ބ. އޭދަފުށި	 

އިރުޝާދިއްޔާ ސްކޫލް، ސ.މަރަދޫ	 

ޖަމާލުއްދީން މަދަރުސާ، ގދ.ވާދޫ	 

ބިލެއްދޫ ސްކޫލް، ފ.ބިލެއްދޫ	 

ޕޮްރގާްރމްގެ ަންނ:

ކަރަންޓް އިޝޫސް އިން އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް	  ޕަބްލިކް ލެކްޗަރ ޮއން ވެލްތް މެނޭޖުމަންޓް 	 

ފައިނޭންޝަލް ލިޓަރެސީ ޯފރ ޮނން-ފައިނޭންސް ޕްރެކްޓިޝަނަރސް	  މާރކެޓިންގ ޮއފް އިސްލާމިކްަ ފައިނޭންޝަލް ޕްޮރޑަކްޓްސް 	 

ވަރކްޮޝޕް ޮއން އިންވެސްޓިންގ އިން ޮބންޑްސް އެންޑް ސްކޫކް	  ޯނ ޔުއަރ ރައިޓްސް އޭޒް އަ ޝެއަރޯހލްޑަރ	 

ކްޮރސް-ޯބރޑަރ ޮއފަރިންގ އެންޑް އިންވެސްޓްމަންޓް	  ފަހަށް ރައްކާކުރުމާއި އާމްދަނީ އިތުރުކުރުން )ރާއްޖޭގެ 6 ސަރަހައްދެއްގައި(	 

އެވެއަރނެސް ސެޝަން ޮއން ސޭވިންގ އެންޑް އިންވެސްޓިންގ	  ވަރކްޮޝޕް ޮއން ޯކޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް	 

ވަރކްޮޝޕް ޮއން އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާރކެޓް	 

ކެޕިޓަލް މާރކެޓާ ގުޅޭ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ހިންގާފައިވާ   - 17

ހަރަކާތްތައް

އް ހްިނގާފައެިވއެެވ. ިމޮގތްުނ މި ޕޮްރގާްރމަްތްއ ހްިނގުުނ ްސކޫލަްތަކކީ؛     ްސކޫލަްތުކގެ ަދިރަވުރްނަންށ ައމާުޒޮކްށ ަމުޢލޫމާުތ ިދުނމުގެ ެސަޝްނތެަކ
)ތަާވލް -2(

17.1 - އްިނވްެސަޓުރްނާނއި އާްނމްުނ ހޭލްުނތިެރުކުރަމްށ ހްިނގުުނ ޕޮްރގާްރމަްތްއ. )ތަާވލް - 1(
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ޤައުމު މުއްދަތު ޕްޮރގްރާމްގެ ބާވަތް ޕްޮރގްރާމް

ބެންގޮކކް/ ތައިލެންޑް 29-27 ޖަނަވަރީ 2016 ޓްރެއިނިންގ ކަލެކްޓިވް އިންވެސްޓްމަންޓް ސްކީމް )އެސް.އީ.ސީ ތައިލެންޑް އެކަޑަމީ(

ދިވެހިރާއްޖެ 7 މޭ 2016 ވާރކްޝޮޕް އެޗް.އާރް އިމްޕެކްޓިވް ވާރކްޮޝޕް )ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް(

މުމްބާއީ  13-12 މޭ 2016 ވާރކްޝޮޕް އޭޝިއަން  )ސައުތު   2025 ވިޝަން   - ވާރކްޮޝޕް  އައިޑިއަރސް  ސޭފް 
އެކްސްޗޭންޖްސް( ޮއފް  ފެޑަރޭޝަން 

ދިވެހިރާއްޖެ 11 މޭ 2016 ޯފރަމް ޕެންޝަން  )މޯލްޑިވްސް   2016 ޯފަރމް  ފައިޭނންސް  މޯލްޑިވްސް 
ޮއފީސް( އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

ދިވެހިރާއްޖެ 12-11 މޭ 2016 ޮކންފަރެންސް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ޮކންފަރެންސް 2016 )ސިވިލް ސަރވިސް 
ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް(

ދިވެހިރާއްޖެ 12-11 ޖުލައި 2016 ޓްރެއިނިންގ އެކްސެލް ޓްރެއިނިންގ ޕްޮރގްރާމް )ޯމލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
ޮއފީސް(

ދިވެހިރާއްޖެ 14 ޖުލައި 2016 ވާރކްޝޮޕް ވާރކްޮޝޕް ޮއން ޯކޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ޯފރ 21 ސެންޗަރީ ލީޑަރސް 
)ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ އާއި ނަސްދަގް ދުބާއީ(

ދިވެހިރާއްޖެ 20 ޖުލައި 2016 ވާރކްޝޮޕް ވާރކްޮޝޕް ޮއން އަންޑަސްޓޭންޑިންގ އެންޑް އިންޓަރޕްރިޓިންގ ފައިނޭންޝަލް 
ޕަބްލިކް  ކައުންސިލް،  މީޑިއާ  މޯލްޑިވްސް  )ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ،  ސްޓޭޓްމަންޓްސް 

ޮކމިޝަން( ބްޯރޑްކާސްޓިންގ  މޯލްޑިވްސް  އަދި  މީޑިޔާ  ސަރވިސް 

ޮކލަމްޯބ/ ސްރީލަންކާ 25 ޖުލައި – 19 އޮގަސްޓު 
2016

އިންޓަރންޝިޕް އިންޓަރންޝިޕް ޕްޮރގްރާމް )ޮކލަމްބޯ ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖް(

ސިންގަޯޕރ 12-1 އޮގަސްޓު 2016 ޓްރެއިނިންގ ފައިނޭންޝަލް މާރކެޓް އެނަލިސިސް  )އައި.އެމް.އެފް. ސިންގަޯޕރ އިންސްޓިޓިއުޓް(

ސިންގަޯޕރ 19-14 އޮގަސްޓު 2016 ޓްރެއިނިންގ 10 ވަނަ ރީޖަނަލް ލީޑަރޝިޕް ޕްޮރގްރާމް ޯފރ ސެކިއުރިޓީޒް ރެގިއުލޭޓަރސް 
)މަނިޓަރީ ޮއޯތރިޓީ ޮއފް ސިންގަޯޕރ އާއި ޮޓޮރންޯޓ ސެންޓަރ(

މެލޭޝިޔާ 17-15 އޮގަސްޓު 2016 ޓްރެއިނިންގ 11 ވަނަ އިސްލާމިލް މާރކެޓް ޕްޮރގްރާމް )ސެކިއުރިޓީ ޮކމިޝަން މެލޭޝިޔާ(

ކޮޮލމްޯބ 19-22 ސެޕްޓެމްބަރު 2016 ޓްރެއިނިންގ ޮއފް” ޯއވަސައިޓް  އިފެކްޓިވް  ޮއން  ޮކންފަރެންސް  ޓްރެއިނިންގ   ރީޖަނަލް 
 ކެޕިޓަލް މާރކެޓް: އިންވެސްޓިގޭޝަން އެންޑް ޕްޮރސެކިއުޝަން ޮއފް ސެކިއުރިޓިޒް
 ްފރައުޑް އެންޑް އެބިއުސް” )ސެިކއުރިޓީޒް އެންޑް އެކްސްޗޭންޖް ޮކމިޝަން ޮއފް

)ސްރީލަންކާ

ސިންގަޯޕ 26-29 ސެޕްޓެމްބަރު 2016 ޓްރެއިނިންގ ޕީ.އެޗް.ޕީ ޕްޮރގްރާމިންގ )ޖީ-ޓެކް ޮކމްޕިއުޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެންޓަރ(

ދިވެހިރާއްޖެ 25 ސެޕްޓެމްބަރު 2016 ސެމިނަރ މޯލްޑިވްސް  އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ސެމިނަރ )މޯލްޑިވްސް 
ޮއފީސް(  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ޕެންޝަން 

ދިވެހިރާއްޖެ 16-20 އޮކްޯޓބަރ 2016 ސެމިނަރ ރީޖަނަލް ސެމިނަރ ޮއން ކްޮރސް ޯބޑަރ ޮއފަރިންގ އެންޑް އިންވެސްޓްމަންޓް ) 
އޭޝިއަން ޑިވަޮލޕްމަންޓް ބޭންކް އާއި ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ(

ދިވެހިރާއްޖެ 16-18 އޮކްޯޓބަރ 2016 ޓްރެއިނިންގ އަ  ޓުވާރޑްސް  މެނޭޖަރސް  މިޑްލް  ޯފރ  ޑިވެޮލޕްމަންޓް  ޕްޮރފެޝަނަލް 
އިންސްޓިޓިއުޓް( ޓްރޭނިންގ  ސަރވިސް  )ސިވިލް  ޓްރާންސްޯފމޭޝަން 

އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެފައިވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް އަދި   -18

ބައްދަލުވުންތައް 

18.1 - ޮއޯތިރީޓގެ މުަވްއަޒފުްނ ަބިއެވިރވެފައިވާ ަތމްރްީނ ޕޮްރގާްރމަްތްއ ައދި ަބްއަދލުުވްނަތްއ )ތަާވލް - 3(
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ދިވެހިރާއްޖެ 07 ޮނވެމްބަރ 2016 ވާރކްޝޮޕް 4 ވަނަ އައި.އެފް.އާރް.އެސް ވާރކްޝޮޕް )ކޭ.ޕީ.އެމް.ޖީ(

މުމްބާއީ 21-26 ޮނވެމްބަރ 2016 ވާރކްޝޮޕް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްޮރގްރާމް ޮއން ޑީމެޓް އެންޑް ޑިޮޕޒިޓަރީޒް ވިތް ސަރވެލަންސް 
ެއންޑް ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް )ޮބމްބޭ ސްޮޓކްއެކްސްޗޭންޖް އިންސްޓިޓިއުޓް(

ދިވެހިރާއްޖެ 28 ޮނވެމްބަރ 2016 ވާރކްޝޮޕް ސެންޗަރީ   21 ޯފރ  ގަވަރނަންސް  ކޯޕަރޭޓް  ޮއން  ވާރކްޮޝޕް 
ލީޑަރސް،)ސެކިއުރިޓީޒް އިންވެސްްޓމަންޓް ޑިވެޮލޕްމަންޓް ޯކޕަރޭޝަން، މެލޭޝިޔާ( 

ޮއޯތިރީޓގެ ިޑެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑްުނާނިއ ީސިނައރ މޭެނޖަްމނުޓްނ، ާރްއޖެިއްނ ބޭުރަގިއ ަބިއެވިރެވަވޑިައގްެނެނިވ ަބްއަދލުުވްނަތކިާއ ޮކްނފެަރންްސަތުކގެ   - 18.2
ަތފީްސލު.  )ތަާވލް  - 4(

އަދަދު ޤައުމު މުއްދަތު ޕްޮރގްރާމްގެ ބާވަތް ޕްޮރގްރާމް

01 އިޓަލީ/ޯރމް 27-23 ފެބުރުވަރީ 2016 މީޓިންގ/ސެމިނަރ އަޯޔޕްސް ޓެކްނިކަލް ޮކމިޓީ މީޓިންގ

01 ޮހންގޮކންގ 8-7 މާރިޗު 2016 މީޓިންގ އަޔަސްޯކ އޭސިޔާ ޕެސިފިކް ރީޖަނަލް ޮކމިޓީ މީޓިންގ

05 ދިވެހިރާއްޖެ 11 މެއި 2016 ޯފރަމް ޯމލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ޯފރަމް 2016

01 ދިވެހިރާއްޖެ 12-11 މެއި 2016 ޮކންފަރެންސް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ޮކންފަރެންސް 2016

01 ޮކލަމްޯބ 28-24 ޖުލައި 2016 މީޓިންގް މީޓިންގް – ޮކލަމްބޯ ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖާ އެކު

01 ޮހންގޮކންގް 11-8 ޮނވެންބަރު 2016 މީޓިންގް އަޯޔޕްސް ޮކމިޓީ މީޓިންގ އެންޑް އޭ.ޖީ.އެމް

01 ޯޓކިޯޔ/ޖަޕާން 23-22 މާރިޗު 2016 ވާރކްޝޮޕް ރިޯފމް  ފައިނޭންޝަލް  އެންޑް  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  ޮއން  ަރއުންޑްޓޭބަލް 
އާއި  އިންސްޓިޓިއުޓް  ބޭންކް  ޑިވެޮލޕްމަންޓް  )އޭޝިއަން  އޭޝިޔާ  ިއން 
ޮއގަނައިޒޭޝަން ޮފރ އިޮކޮނމިކް ޯކޕަރޭޝަން ެއންޑް ޑިވެޮލޕްމަންޓް ގުޅިގެން(
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މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ޚުލާސާ  - 19

2016 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިަވނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ ސްޓެންޑަރޑްސް )IFRS(ގެ ހަމަތަކާއި 
ރިޯކޑްތައް  ބެލެހެއްޓިފައިވާ  ފުރިހަމައަށް  ކުރެވިފައިވަނީ  ތައްޔާރު  ހިސާުބތައް  އަހަރީ  ނަޒަރުގައި  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  މަތިންނެވެ.  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ 

ބޭނުންޮކށްގެނެވެ. އަދި ޯބޑުގެ ނަޒަރުގައި، ހިސާބުތަކުން ދައްކުވައިދެނީ، 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޮއތޯރިޓީގެ މާލީ ހާލަތެވެ.
 

19.1 - ޮއޯތިރީޓގެ އާމްަދނީއާއި ަޚަރުދަތުކގެ ޚުލާާސ:

31 ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ނޯޓް

2015 2016

1,271,128 536,444 16 ހިންގުމުގެ އާމްދަނީ

125,736 87,612 17  އެހެނިހެން އާމްދަނީ

1,396,864 624,056

)9,080,338) )11,373,994) 18 ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

)7,683,474) )10,749,938) ހިންގުމުގެ ޚަރަދުން މަދުވާ ބައި

8,272,703 14,000,000 14 ލިބުނު ބަޖެޓް

589,229 3,250,062 14 ޚަރަދުޮކށް ބާކީ
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2015 2016

904,822 589,229 ޖަނަވަރީ 1ގައި ބާކީ

)904,822) )589,229) މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ދެއްކި

8,272,703 14,000,000 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޮއޯތރިޓިއަށް ލިބުނު ބަޖެޓް

)7,683,474) )10,749,938) ކަނޑަން: އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިންގުމުގެ ޚަރަދަށް މަދުވި މިންވަރު

589,229 3,250,062 31 ޑިސެމްބަރގެ ބަޖެޓް ބާކީ

19.2 - މިންިސްޓރީ ޮއފް ިފޭނންްސ ެއްނޑް ޓެްރަޜީރައްށ ައނުބާރ ަދްއަކްނޖެހޭ ަފއިާސ:
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ޖަދުވަލު - 1

މުސްތަޤިއްލު ޮއޑިޓަރުންގެ ރިޯޕޓާއި 2016 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް

















































ހ. ޯއކިޑް، 3ވަނަ ފަންގިފިލާ
އަމީރް އަޙްމަދު މަގު
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ޯފން:    3336619
ފެކްސް:   3336624

އީމެއިލް: 
ވެބްސައިޓް:

mail@cmda.gov.mv

www.cmda.gov.mv
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