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ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  11ގެ  2//000މިރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ އަހަރު ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީން  0/12ނެރޭ ރިޕޯޓެކެވެ. މި ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިވަނީ 

 ކޮށްފައިވާ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކާއި އޮތޯރިޓީއާބެހޭ މުހިންމު މަޢުލޫމާތުތަކެވެ.
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 ވިޝަން 

 

އް ކެޓް"ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ފުޅާކުރުމަށާއި އިންވެސްޓްމަންޓަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް މަގުފަހިކުރެވޭ ފަދަ ހަރަކާތްތެރި ކެޕިޓަލް މާރ 

 ރާއްޖޭގައި އުފެއްދުން"

 

 މިޝަން 

 

އި މާ"ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ފުޅާކުރުމަށާއި އިންވެސްޓްމަންޓަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ތަރައްޤީކުރު

 އިންވެސްޓަރުންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ތަފާތު ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުން"

 

 މަޤްޞަދުތައް 

 

 ިގަނެ ވިއްކޭނެ ބާޒާރެއް އުފެއްދުން ،ނެރެ ،ހަރުދަނާ އަދި އިންސާފުވެރި ގޮތެއްގައި ސެކިއުރިޓީޒް އުފައްދައ 

 ެނޑައ  ންޅުސެކިއުރިޓީޒް ގަނެ ވިއްކާ ފަރާތްތަކާއި ގަނެ ވިއްކަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމަށާއި އިލްތިޒާމްތައް ކަ

 ްހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުން ،ސެކިއުރިޓީޒްގެ ބާޒާރު އިންތިޒާމްކޮށ 

 ިސެކިއުރިޓީޒްގެ ބާޒާރާމެދު އިތުބާރު ގެއްލޭފަދަ ޢަމަލު ހިންގިޔަ ، ސެކިއުރިޓީޒްގެ މުޢާމަލާތުތަކުގައި ނޭދެވޭ ޢަމަލުތައް ކުރިޔަ ނުދިނުމާއ

 ނުދިނުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.

 މަސައްކަތުގެ ރޫޙު 

 

އަދި އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިފައިވާ ފަންނީ ޤާބިލުކަން ، ނަޒާހަތްތެރި، " އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަކީ މަސައްކަތުގެ މައިދާނުގައި ތެދުވެރި

މަސައްކަތްކުރުމުގައި އިސްނަގައިގެން އެންމެ ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ޢަޒުމުގައި ، އެންމެ ފުރިހަމައަށް ބޭނުންކޮށް

 މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކެކެވެ."
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ކުރިއަރާދާނެއެވެ.  ހަލުވިގޮތެއްގައި  އިގްތިސާދު  ޤައުމުގެ  ފުޅާކުރުމުން  ގޮތެއްގައި  ހަރުދަނާ  ދާއިރާ  މާރކެޓްގެ  ކެޕިޓަލް 

ދާއިރާއަށްކަމަށްވެފައި މާލީ  އެޤައުމެއްގެ  ބިނާވެގެންވަނީ  އިގްތިސާދު  ދާއިރާ ، ޤައުމުގެ  މާލީ  މާރކެޓަކީ  ކެޕިޓަލް 

 ފުޅާކުރުމަށް އިތުރު ދޮރުތަކެއް ހުޅުވައިދޭ ވަސީލަތަކެވެ.

އެގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ތަރައްޤީކޮށް ޤައުމަށް އިގްތިސާދީ މަންފާ ގެނައުމަށްޓަކައި ކެޕިޓަލް މާރކެޓް 

ކުރަމުންނެވެ.   މަސައްކަތްތަކެއް  ގިނަގުނަ  ދަނީ  އޮތޯރިޓީން  މާރކެޓް   2//0ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ކެޕިޓަލް  އަހަރު  ވަނަ 

އެޅުމާއެކު ބިންގާ  މާރކެޓްގެ  ކެޕިޓަލް  އަލަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ނަމުގައި  އޮތޯރިޓީގެ  މާރކެޓް ، ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ކެޕިޓަލް 

ފާއިތުވި   ތަނބުތައް  މުހިންމު  އެންމެ  އަޅަންޖެހޭ  މިގޮތުން   9ތަރައްޤީކުރުމަށް  އަޅާފައެވެ.  ވަނީ  އަހަރުގައި 

ނަމުގައި  އެކްސްޗޭންޖްގެ  ސްޓޮކް  މޯލްޑިވްސް  ކުރުމަށްޓަކައި  މުޢާމަލާތްތައް  ޙިިއްޞާގެ  އެއްކަމަކީ  ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ 

ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއް އުފެދިގެން ދިއުމެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ މި ތަނބުތައް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ހިމާޔަތްކޮށް 

ކުރެވިފައިވާކަން  މަސައްކަތްތަކެއް  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ފުޅާކުރުމަށްވެސް  އިތުރަށް  ދާއިރާ  މާރކެޓްގެ  ކެޕިޓަލް 

 ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

އޮތޯރިޓީގެ  0/12 އަހަރަކީ  އަހަރެކެވެ.    ވަނަ  އައި  ބަދަލެއް  ބޮޑު  ނިމުމާއެކު   0/12މެނޭޖްމަންޓަށް  އަހަރު  ވަނަ 

އެމަޤާމުން  ވަނީ  ޝަފީޤާ  ފާޠިމަތު  އަލްފާޟިލާ  ހުންނެވި  މަޤާމުގައި  އޮފިސަރގެ  އެގްޒެކެޓިވް  ޗީފް  ސ.ީއެމް.ޑީ.އޭގެ 

ގާއިމްކޮށް  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވަނީ  ޝަފީޤާ  ފާތިމަތު  އަލްފާޟިލާ  ވަކިވެވަޑައިގެންފައެވެ. 

ފާއިތުވި   އަދި  އަދާކުރައްވާފައެވެ.  ރޯލެއް  މުހިންމު  އަދި  އިސް  ވަރަށް  އޮތޯރިޓީގެ   9ތަރައްޤީކުރުމުގައި  އަހަރުގައި 

ތަރައްޤީކުރުމަށް  ދާއިރާ  މާލީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މާރކެޓަށާއި  ކެޕިޓަލް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހައިސިއްޔަތުން  ގެ  ސީ.އީ.އޯ 

ކޮށްދެއްވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކަކީ ވަރަށްވެސް އަގުހުރި މަސައްކަތްތަކެކެވެ. އެހެންކަމުން މި ފުރުސަތުގައި އަލްފާޟިލާ 

 ފާޠިމަތު ޝަފީޤާއަށް ވަރަށް އިހްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.

ބަދަލާއެކުވެސް   މިއައި  މެނޭޖްމަންޓަށް  އަހަރެއްކަމުގައި   0/12ސީ.އެމ.ްޑީ.އޭގެ  ފާގަތި  އޮތޯރިޓީއަށް  ވަނައަހަރަކީ 

 0/12ދެކެމެވެ. އޮތޯރިޓީއަށް އަލަށް އައްޔަނުކުރެވުނު ސ.ީއީ.އޯ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޞީރުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން  

ވަނަ   0/12ވަނަ އަހަރު ނިމިގެންދިޔައީ އޮތޯރިޓީއަށާއި ކެޕިޓަލް މާރކެޓަށް އިތުރު ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބުމަށްފަހުގައެވެ.  

އަހަރު ފެށިގެންދިޔައީ ފާއިތުވި ފަސް އަހަރުގެ ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭންގެ މުއްދަތުހަމަވެ ކުރިއަށް އޮތް 

އެކުލަވާލައި  ލަނޑުދަނޑިތަކަކާއެކު  އައު  އެކުލަވާލުމާއެކީގައެވެ.  ޕްލޭންއެއް  ސްޓްރެޓީޖިކް  އައު  އަހަރަށް  ފަސް 

ޕްލޭން   ބަޔާންވެގެންވާ ކަންތައްތަކުގެތެރެއިން    0/19-0/12ޢަމަލުކުރަންފެށުނު މި ސްޓްރެޓީޖިކް  ވަނަ   0/12ގައި 

މަސައްކަތްތަކެއް  ގިނަ  ވަރަށް  ވަނީ  މިއަހަރު  ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި   ކަންތައްތައް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކުރުމަށް  އަހަރު 

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ   0/12ކުރެވިފައެވެ. އެހެންކަމުން އައު ސީ.އީ.އޯއަށް މި ފުރުސަތުގައި މަރުޙަބާ ދަންނަވަމުން  

އުސްމިންތަކަކަށް  އައު  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަހަރުގައިވެސް  އޮތް  ކުރިއަށް  ހުށަހަޅަނީ  މި  ރިޕޯޓް 

 ވާސިލްވާނެކަމުގެ އުންމީދުގައެވެ.

 ޗެއަރމަންގެ މެސެޖް -1

 އަޝްރަފް ޢަބްދުއްރަޙީމް

 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރމަން
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ފާއިތުވި ނުވަ އަހަރުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކެޕިޓަލް މާރކެޓެއްގެ ބިންގާ ، ވަނަ އަހަރު އުފެދުމާހަމައިން  2//0ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ  

ުރިޓީޒްއާ ކިއމާރކެޓަށް ބޭނުންވާ މައިގަނޑު ވަސީލަތްތައް ވަނީ ޝައްކެއްވެސްނެތްގޮތުގައި ގާއިމްކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މާލީ ސެ، އަޅައި

އެކުލަވާލައި ޤާނޫނެއް  އިތުރުން  ބެހޭ  އޭގެ   ،ތަންފީޛުކުރުމުގެ  އަދި  ގާއިމްކުރެވިފައެވެ.  ވަނީ  އެކްސްޗޭންޖެއް  ވިއްކޭގޮތަށް ސްޓޮކް  ގަނެ  ސެކިއުރިޓީޒް 

މިހާތަނަށް ބަލާއިރު ޖުމްލަ   މި މާރކެޓްގައި ބޮންޑް  7އިތުރުން  ޙިއްޞާ ، ކުންފުންޏެއް މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގައި ލިސްޓްކުރެވިފައިވާއިރު 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް މިއޮތޯރިޓީން ވަނީ ، އަދި ޞުކޫކުގެ މުޢާމަލާތްތައްވެސް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން

އޮތޯރިޓީގެ ކުރީގެ ޓް  ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމުން މި ފުރުސަތުގައި ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަން

ފާޠިމަތު ޝަފީޤާއަށް، އަދި މިހާރުގެ ބޯޑު މެންބަރުންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް ކެޕިޓަލް މާރކެޓަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ، އަދި ކުރީގެ ސީ.އީ.އޯ އަލްފާޟިލާ 

 ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ކޮށްދެއްވާފައިވާ އަގުހުރި މަސައްކަތްތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.، މާލީ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް

ދ  0/12 އަހަރެއްކަމުގައި  ފެއްޓި  އަޅަން  ފިޔަވަޅު  ކުރިއަށް  ހިތްވަރަކާއެކު  އައު  އޮތޯރިޓީ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  އަހަރަކީ  ެމެވެ. ެކވަނަ 

ރޭވި ކަންތައްތަކެއް  ގިނަ  ކުރިއެރުވުމަށް  އިތުރަށް  ތަރައްޤީކޮށް  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އަހަރަކީ  ފާއިތުވި  އެކަންތައްތައް   ،އެގޮތުން 

އެގޮތުން އަހަރެކެވެ.  މަގުފަހިކުރެވުނު  ވަނީ  ،ހާސިލުކުރުމަށް  އަހަރުގައި  ސްޓްރެޓީޖިކް   2ކުރިއަށްއޮތް  ، ފާއިތުވި  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  އައު  އަހަރަށް 

އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ މާރކެޓްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ   0/19-0/12ޕްލޭންއެއް އެކުލަވާލެވިފައެވެ. ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން  

މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކެޕިޓަލް މާރކެޓް އޮތް ހާލަތައް ރިއާޔަތްކޮށް   ،ފައިނޭންޝަލް ސެކްޓަރ ގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކޮށް

 ގިނަ ދިރާސާތަކެއް ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.  

ޕްލޭންގައި ސްޓްރެޓީޖިކް  ފާހަގަކޮށް، މި  ދާއިރާއެއް  ހަތަރު  ވާނެއެވެ.   މައިގަނޑު  އެކުލަވާލެވިފައި  ޕްރޮގްރާމްތަކެއް  ހަރުދަނާކުރުމަށް  ދާއިރާތައް  އެ 

ފަންޑް ކަންތައްތަކުގެތެރޭގައި އިންވެސްޓަމަންޓް  ބޮންޑް ފަދަ ޑެޓް ސެކިއުރިޓީޒް އަދި ކަސްޓަމައިޒްޑް ޝެއަރސް   ،ޚާއްޞަގޮތެއްގައި އިސްކަންދީފައިވާ 

އެ އިތުރުން  ތަނަވަސްކޮށްދިނުމުގެ  މަގު  ހޯދުމުގެ  ފައިސާ  ބޭނުންވާ  ކުރިއެރުވުމަށް  ކުންފުނިތައް  ބޭނުނުންކޮށްގެން  ވަސީލަތްތައް  ޢުލޫމާތު މަ  ފަދަ 

ކުންފުނިތަ ގިނަ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ސަބަބަކީ  ދީފައިވާނެއެވެ.  އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް  ވަރަށްބޮޑު  ފޯރުކޮށްދިނުމަށްވެސް  އެ ކެއކުންފުނިތަކަށް  އުފެދި   ް

 .  ެވެކުންފުނިތައް ކުރިއަރައި ދިއުމަކީ ޤައުމުގެ ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް އެޅޭނެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ފިޔަވަޅު ކަމަށް ވާތީއ

ތެރެއިން   ޕްލޭންގެ  ރާއްޖެއިން   0/12ސްޓްރެޓިޖިކް  ކުންފުނިތަކަށް  ދިވެހި  ތެރޭގައި  ކަންކަމުގެ  މަސައްކަތްކުރެވިފައިވާ  ހާސިލުކުރުމަށް  އަހަރު  ވަނަ 

ސްޓޮކް ، ގޮތުންމި  ބޭރުގެ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްތަކުގައި ކްރޮސް ލިސްޓްކޮށްގެން ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަގުތަނަވަސްކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވިފައިވެއެވެ.

މަޝްވަރާކުރެވި އާއިއެކު  މޮރީޝަސް  އޮފް  މަގު ، އެކްސްޗޭންޖް  ލިސްޓުކުރެވޭނެ  މާކެޓްގައި  މޮރީޝަސް  ފަސޭހަކަމާއިއެކު  ކުންފުނިތައް  ދިވެހި 

ވަފުދެއް ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކޮށް މީގެ ، ފަހިކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި މޮރީޝަސްގެ  ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.  މަޢުލޫމާތު  ކުންފުނިތަކަށް ވަނީ  ދިވެހި  ގިނަ އަދަދެއްގެ 

ކޮލޮމްބޯ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖާ އެކުވެސް ވަނީ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން، އިތުރުން ކުންފުނިތައް ކޮލޮމްބޯގެ މާކެޓުން ، އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގެ  ދިވެހި 

 ފަސޭހަކަމާއިއެކު ފައިސާ ހޯދޭނެ މަގު ތަނަވަސްކުރެވިފައެވެ.  

ާއިއެކު ިއވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވަނީ ޔޫއެސް ޑޮލަރު ބޮންޑެއް މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގައި ލިސްޓުކުރެވިފައެވެ. މ  0/12

ބޭރުގެ ފަރާތްކަކަށް މިފަދަ ސެކިއުރިޓީޒްތަކުގައި އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ފުރުސަތެވެ. އަދި ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ސަރުކާރުގެ ބޮންޑް ، ހުޅުވިގެން އެދިޔައީ

މަސައްކަތް ލިސްޓުކުރުމުގެ  އެކްސްޗޭންޖްގައި  ސްޓޮކް  ގޮތަށް  ކުރެވޭނޭ  މުޢާމަލާތް  މާކެޓްގައި  ރުފިޔާއިން  ދިވެހި  ޑޮލަރުންނާއި  ދަނީ ވެސޔޫއެސް   ް

 ކުރެވެމުންނެވެ. މިއީ ދިވެހިންގެ މެދުގައި ފަހަށް ރައްކާކުރުމުގެ އާދަ އިތުރަށް އާލާވެގެންދާނޭކަމެއް ކަމަށް އުންމީދުކުރަމެވެ.

ކަންތައްތަކާއެކު މިދެންނެވި  މި   0/12، އެގޮތުން  ތަފްސީލު  މަސައްކަތްތަކުގެ  ކޮށްފައިވާ  އޮތޯރިޓީިން  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  އަހަރު  ވަނަ 

 ެ އަޒުމުގައެވެ.މުގހުށަހަޅާލަނީ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަކީ ކެޕިޓަލް މާރކެޓަށް ފާގަތި އަހަރަކަށް ހެދުމަށް އައު ހިތްވަރަކާއެކު އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރު

 ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރގެ ރިވިއު -0

 އަޙްމަދު ނަޞީރު

 ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ
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 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު - 3

އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ، ވަނަ މާއްދާގެ ގެ )ށ(ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  2( ގެ  2/2006ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު )ނަންބަރު:  

ޑި އޮތޯރިޓީގެ  މިވަގުތު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.  މަތިން  މަޝްވަރާގެ  މަޖިލީހުގެ  ވަޒީރުންގެ  އައްޔަނުކުރައްވަނީ  މެންބަރުން  ބޯޑު ރެކބޯޑުގެ  ްޓަރުންގެ 

 އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  

 ޗެއަރމަން -ޑރ. އަޝްރަފް އަބްދުއްރަޙީމް 

އަބްދުއްރަޙީމް  އަޝްރަފް  ޑރ.  ގޮތުގައި  ޗެއަރމަންގެ  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އޮތޯރިޓީގެ 

މެލޭޝިއާގެ   0/10ނޮވެމްބަރ    8ޢައްޔަނުކުރައްވާފައިވަނީ   ވަނީ  އަބްދުއްރަޙީމް  އަޝްރަފް  ޑރ.  ގައެވެ. 

ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ.  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން(  )ބިޒްނަސް  ފިލޯސަފީ  އޮފް  ޑޮކްޓަރ  ޔުނިވާރސިޓީން  އޭޝިއާއީ 

މެނޭޖްމަންޓްވެސް  އޮފް  މާސްޓަރސް  ޔުނިވަރސިޓީން  އިސްލާމިކް  އިންޓަނޭޝަނަލް  މެލޭޝިޔާގެ  އަދި 

ޢަބްދުއްރަޙީމް އަޝްރަފް  ޑރ.  ޑެޕިއުޓީ ، ހާޞިލުކުރައްވާފައެވެ.  އޮފީހުގެ  ޖެނެރަލް  އެޓަރނީ  ވަނީ 

ޕޮލިޓިކަލް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމު ފުރުއްވާފައިވެއެވެ. އަދި މިހާރު އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ، ޑިރެކްޓަރުކަމާއި

 ސަންފައުންޑޭޝަންގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރގެ މަޤާމެވެ.  

 

 ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ )ސީ.އީ.އޯ( –އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ނަޞީރު 

 0އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޞީރު ޢައްޔަނުކުރައްވާފައިވަނީ  

'ޕޮލިސީ   0/12ފެބްރުއަރީ   ކޮލެޖުން  ވިލިއަމްސް  އެމެރިކާގެ  ނަޞީރުވަނީ  އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް  ގައެވެ. 

އިތުރުން މީގެ  ހޯއްދަވާފައެވެ.  ޑިގްރީއެއް  މާސްޓަރސް  ދާއިރާއިން  ކާޓިން   ،އިކޮނޮމިކްސް'ގެ  އޮސްޓްރޭލިޔާގެ 

އަދި  މާކެޓިންގ('  އެންޑް  )އިކޮނޮމިކްސް  ކޮމާރސް  އޮފް  'ބެޗެލަރ  އިން  ޓެކްނޮލޮޖީ  އޮފް  ޔުނިވަރސިޓީ 

 'ގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން  އެޑިޔުކޭޝަން' )ސެކަންޑަރީ( ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ.  

އެންޑް  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ތެރޭގައި  މަޤާމުތަކުގެ  ފުރުއްވާފައިވާ  ނަޞީރު  އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް 

ކަމާއި މިނިސްޓަރު  ސްޓޭޓް  މަޤާމު ، ޓްރެޜަރީގެ  ކަމުގެ  ޑިރެކްޓަރ  އެސިސްޓެންޓް  މިނިސްޓްރީގެ  އެ 

ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން  މޯލްޑިސް މަނިޓަރީ  އޮތޯރިޓީގެ މެނޭޖަރު ކަމާއި ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރުގެ މަޤާމުވެސް 

 

 ޑިރެކްޓަރ –އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ވިސާމް 

އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ރެޖިސްޓްރާ އޮފް ކޮމްޕެނީޒްގެ ޙައިޘިއްޔަތުން އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ވިސާމް 

ކުއީންސްލޭންޑް   0/12ޖަނަވަރީ    /3ޢައްޔަނުކުރައްވާފައިވަނީ   އޮފް  ޔުނިވަރސިޓީ  އޮސްޓްރޭލިއާގެ  ގައެވެ. 

ވިސާމް މަރްޔަމް  އަލްފާޟިލާ  ހާސިލުކުރައްވާފައިވާ  އިކޮނޮމިކްސް  ބިޒްނަސް  އޮފް  މާސްޓަރޒް  ، އިން 

ޗީފް  ޑެޕިއުޓީ  އޮތޯރިޓީގެ  ހުންނެވީ  ކުރިން  ޢައްޔަނުކުރެެއްވުމުގެ  މަޤާމަށް  ކޮމްޕެނީޒްގެ  އޮފް  ރެޖިސްޓްރާ 

މުހިންމު  އެހެނިހެން  އޮތޯރިޓީގެ  ވަނީ  ވިސާމް  މީގެއިތުރުން  މަޤާމުގައެވެ.  އޮފިސަރގެ  އެގްޒެކެޓިވް 

 މަޤާމުތައްވެސް ފުރުއްވާފައެވެ.
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 ޑިރެކްޓަރ –އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ޙުސައިން ދީދީ 

ގޮތުގައި  މެންބަރުގެ  ތަމްސީލުކުރައްވާ  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް  ބޯޑުގައި  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އޮތޯރިޓީގެ 

ޢައްޔަނުކުރައްވާފައިވަނީ   ދީދީ  ޙުސައިން  މަރިޔަމް  އަލްފާޟިލާ   0/12ޖޫން    12އަލްފާޟިލާ  ގައެވެ.  

 9//0ޖަނަވަރީ    82، މަރިޔަމް ހުސައިން ދީދީވަނީ މީގެކުރިން އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރޕާސަންގެ މަޤާމުގައި

އަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާފައެވެ. އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ވޮލޮންގގޮންގ   0/11ޑިސެމްބަރ    8/އިން  

އިން މާސްޓަރޒް އޮފް ފައިނޭންސް ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވާ އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ޙުސައިން ދީދީއަކީ މޯލްޑިވްސް 

   މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ބޭންކިންގ އޮޕަރޭޝަންސްގެ އެސިސްޓެންޓް ގަވަރނަރއެވެ.

 

 ޑިރެކްޓަރ  -އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު 

އަލްފާޟިލް  ގޮތުގައި  މެންބަރެއްގެ  ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްސީލުކުރައްވާ  ބޯޑުގައި  އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ޢައްޔަނުކުރައްވާފައިވަނީ   ރަޝީދު  ރަޝީދު   9//0ޖެނުއަރީ    08މުޙައްމަދު  މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލް  ގައެވެ. 

ޓެކްނޮލޮޖީ އޮފް  ޔުނިވަރސިޓީ  އޮސްޓްރޭލިއާގެ  ބިޒްނަސް ، ވަނީ  އޮފް  މާސްޓަރސް  އިން  ސިޑްނީ 

ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ. މެނޭޖްމެންޓް  އެންޑް  ބިޒްނަސް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  އިން   އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

ކޮމްޕެނީ  ފިޝަރީޒް  އިންޑަސްޓްރިއަލް  މޯލްޑިވްސް  މުއްދަތަކަށް  ދިގު  ވަނީ  ރަޝީދު  މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލް 

ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  ސޭންޑްސް  ސިލްވަރ  ހުންނެވީ  މިހާރު  ވާއިރު  ކުރައްވާފައި  ޚިދުމަތް  )މިފްކޯ(އަށް 

 ޖެނެރަލް މެނޭޖަރގެ މަޤާމުގައެވެ.  

 

 ޑިރެކްޓަރ  -އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ 

ތަމްޞީލުކުރައްވާ  ޓްރެޜަރީ  އެންޑް  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ބޯޑުގައި  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އޮތޯރިޓީގެ 

ޢައްޔަނުކުރައްވާފައިވަނީ   މުޖުތަބާ  އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް  ގޮތުގައި  ގައެވެ.   0/10ޖޫން    12މެންބަރެއްގެ 

ހާސިލުކުރައްވާފައިވާ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ބިޒްނަސް  އޮފް  މާސްޓަރޒް  ޔުނިވަރސިޓީން  އޯޕަން  މެލޭޝިޔާގެ 

އިވެލުއޭޝަން  ޓެންޑަރ  ޓްރެޜަރީގެ  އެންޑް  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އަކީ  މުޖުތަބާ  އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް 

 ސެކްޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްއެއްގެ މަޤާމު އަދާކުރައްވަމުން އަންނަ ފަރާތެކެވެ.  

 

 ޑިރެކްޓަރ -އަލްފާޟިލް ރިފާޢަތު ޖަލީލް 

އަލްފާޟިލް  ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްޞީލުކުރައްވާ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި  އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި 

ޢައްޔަނުކުރައްވާފައިވަނީ   ޖަލީލު  ވަނީީ 0/12ޖޫން    02ރިފާޢަތު  ޖަލީ  ރިފާޢަތު  އަލްފާޟިލް  ގައެވެ. 

މައިނަރ އިން     އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޗާލްސް ސްޓުއާޓް ޔުނިވަރސިޓީިން ބެޗެލަރއޮފް ބިޒްނަސް )އެކައުންޓިން( ވިތް

މެނޭޖްމަންޓް އޯޑިޓް   ބިޒްނަސް  ރާއްޖޭގެ  ޖަލީލަކީ  ރިފާޢަތު  އަލްފާޟިލް  ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ.  

 ފާރމްއެއްކަމުގައިވާ އެމް.އެޗް.ޕީ.އޭ އެލް.އެލް.ޕީގެ މެނޭޖިންޕާޓްނަރެވެ.
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 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ވަކިވެވަޑައިގެންފައިވާ މެމްބަރުން

 ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ -އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޝަފީޤާ

އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރގެ ޙައިޘިއްޔަތުން އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޝަފީޤާ ވަނީ އޮތޯރިޓީގެ 

 އަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާފައެވެ.   0/12ޖަނަވަރީ  17އިން  2//0މާރޗް  8ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި 

ހުރި  ފައިވާ އަގު ށްދެއްވާ ޔަތުން ކޮ ޘިއް .އޯގެ  ޙައި ޓީގެ ސީ.އީ ތޯރި ފީޤާ އޮ ޠިމަތު ޝަ ލާ ފާ ލްފާޟި އަ

 .މަސައްކަތްތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ

 

 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޒިންމާ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ   7( ގެ  2/2006ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓިޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު )

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކީ ހަދައި، ޒިންމާތަކަކާއި  ގަވާއިދުތައް  ހިންގާނެ  އަދި ، އޮތޯރިޓީ  ބެލުމެވެ.  ހިނގާތޯ  އޮތޯރިޓީ  މަތިން  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  ގަވާއިދުތަކާ 

ހަދައި ގަަވާއިދުތައް  ބޭއްވުމުގެ  ޖަލްސާތައް  ބޯޑުގެ  ބާއްވައި، ޑިރެކްޓަރުންގެ  ބަލަހައްޓައި، ޖަލްސާތައް  ލިޔެ  ޔައުމިއްޔާ  ބޭންކް ، ޖަލްސާތަކުގެ  އޮތޯރިޓީގެ 

 ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓައި ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކުރުވުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުވުން ހިމެނެއެވެ.، އެކައުންޓުތައް ހުޅުވައި އަދި ބަންދުކޮށް
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 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ރިވައިޒްކުރުން. 0/12އޮތޯރިޓީގެ  1 

 ވަނަ އަހަރުގެ ރިވައިޒްޑް ބަޖެޓް ފާސްކުރުން. 0/12އޮތޯރިޓީގެ  0

 އޮތޯރިޓީގެ ހިންގުން ވަގުތީގޮތުން ހަވާލުކުރުން. 3

 އޮތޯރިޓީއަށް އައު ސީ.އީ.އޯއެއް އައްޔަނުކުރުން. 2

 އެންޑޯޒްކުރުން. 0/12އެމްޕްލޯއީ އެވޯޑްސް  2

7 BML.ްގެ މޯލޑިވޮސް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ ސަރވިސްގެ އޮތޮރައިޒްޑް ސިގްނަޓަރީޒް ބަދަލުކުރުނ 

8 BML.ްގެ ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑުގެ ސިގްނެޓަރީސް ބަދަލުކުރުނ 

9   BML .ްއެކައުންޓުތަކުގެ އޮތަރައިޒްޑް ސިގްނެޓަރީސް ބަދަލުކުރުނ 

 ޕްރޮޖެކްޓް ފަންޑްސް.  PSPAރިއެލޮކޭޝަން އޮފް /1

11 MIB .ްގެ އޮތަރައިޒްޑް ސިގްނެޓަރީސް ބަދަލުކުރުނ 

 އޯފްޝޯރ ފައިނޭންޝަލް ސާރވިސަސް )ސެކިއުރިޓީޒް(ގެ ގަވާއިދު ފާސްކުރުން. 10

 އޮތޯރިޓީގެ އައު އިދާރީ އޮނިގަނޑު އެންޑޯޒްކުރުމާއި ގުޅޭ. 13

 އޮތޯރިޓީގެ އައު އިދާރީ އޮނިގަނޑާއި އެއްގޮތަށް މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް އެންޑޯޒްކުރުން. 12

12 PSPA .ްޕްރޮޖެކްޓް ފަނޑުގެ ބާކީ ހުރި ފައިސާ އެލޮކޭޓްކުރުނ 

 އޮތޯރިޓީގެ އައު މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު ފާސްކުރުން. 12

 ސިގްނަޓަރީޒް ހަމަޖެއްސުމާއި ފައިސާ ޚަރަދުކުރާނެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން. 17

 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން. 0/12 18

 މޮލްޓާ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްއާއެކު ސޮއިކުރާ އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރުމަށް ނިންމުން. 19

 ސީ.އެމް.ޑީ.އޭގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޯނަސް ދިނުމަށް ނިންމުން. /0

 ޗީފް އެގްޒެކަޓިވް އޮފިސަރގެ ރިޕޯޓިންގ ޓައިމްއާއި ގުޅޭ. 01

 އޮތޯރިޓީގެ ޕަރފޯމަންސް އެޕްރައިސަލް ފޯމްތައް އެންޑޯސްކުރުން. 00

 އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގުމާއި ބެހޭ ގަވާއިދު ފާސްކުރުން. 03

 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މުހިންމު ނިންމުންތައް - 2
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 : 0/19-0/12ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން  -2.1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކެޕިޓަލް މާރކެޓަކީ ހަރަކާތްތެރި މާރކެޓަކަށް ހެދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 

އެޕްލޭންއާއި  އެކުލަވާލައި  ޕްލޭންއެއް  ސްޓެރެޓީޖިކް  ވަނީ  އުފެދުނީއްސުރެ  އޮތޯރިޓީ 

މިގޮތުން   ކުރަމުންނެވެ.  މަސައްކަތްތައް  ވަނަ   0/12  –  /0/1އެއްގޮތަށް 

އަލީގައި    ތަޖްރިބާގެ  ޕްލޭންގެ  ކަނޑައެޅުނު ސްޓްރެޓީޖިކް  ވަނަ   0/12އަހަރަށް 

އެކު   ލަނޑުދަނޑިތަކަކާއި  އައު  އައު   0/19  –  0/12އަހަރުވަނީ  އަށް 

 ސްޓެރެޓީޖިކް ޕްލޭންއެއް އެކުލަވާލައި ޢަމަލުކުރަންފަށާފައެވެ.  

ޕްލޭން   ސްޓްރެޓީޖިކް  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް   0/19  –  0/12ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ހާސިލުކުރަން  ދާއިރާއަކުން  ހަތަރު  މައިގަނޑު  އިސްކަންދޭ  އެކުލަވާލާފައިވަނީ 

 ބޭނުންވާ މަޤްޞަދުތަކަކަށް ބިނާކޮށްފައެވެ. މިދާއިރާތަކަކީ:

  ްފަހަށ ތަނަވަސްކޮށްދިނުމާއިއެކު  މަގުތައް  ލިބޭނޭ  ފައިސާ  ވިޔަފާރިތަކަށް 

އިތުރުގޮތްތައް  އިންވެސްޓްކުރެވޭނެ  ފައިސާ  ގޮތުން  ރައްކާކުރުމުގެ 

 ހޯދައިދިނުން.

 .ްވިޔަފާރިވެރިންނާއި އާންމުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުނ 

 .ްކެޕިޓަލް މާކެޓްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މުއައްސަސާތައް ހަރުދަނާކުރުނ 

   .ްސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއެކު އޮންނަ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުނ 

 

ޖުމްލަ   ރިޢާޔަތްކޮށް  ކަންކަމަށް  ދަށުން   /1މަތީގައިވާ  މިޕްލޭންގެ  ޕްރޮގްރާމް 

ހިންގުމަށްވަނީ ރާވާފައެވެ. މި ޕްލޭންގައިި ހިމެނޭ ބައެއް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި: 

ދިނުމަށްޓަކައި   ފޯރުކޮށް  ފައިސާ  ކުންފުނިތަކަށް  އިންވެސްޓްމަންޓް SME ރާއްޖޭގެ 

ތަޢާރަފްކުރުމާއި ޕްރައިވެޓް   ،ފަންޑެއް  އަމާޒުކޮށް  ކުންފުންފުނިތަކަށް  އަމިއްލަ 

އިތުރުން  މަސައްކަތްތަކުގެ  ޤާއިމުކުރުމުގެ  ފަންޑެއް  ކެޕިޓަލް  ވެންޗަރ  ސެކްޓަރ 

ބޮންޑް  ޓްރެޜަރީ  އަދި  ބިލް  ޓްރެޜަރީ  ގުޅިގެން  އިދާރާތަކާ  ކަމާބެހޭ  ސަރުކާރުގެ 

އަދި  ހިމެނެއެވެ.  ޤާއިމުކުރުން  ނިޒާމެއް  ގަނެވިއްކޭނެ  މާކެޓްގައި  ސެކަންޑްރީ 

އިސްލާމިކް  ހަމައެއްގައި  އެއް  މާރކެޓާއި  ކެޕިޓަލް  ކޮންވެންޝަނަލް  މިޕްލޭންގައި 

އިތުރުން  މީގެ  ހިމެނިފައިވެއެވެ.  ތަރައްޤީކުރުން  ދާއިރާވެސް  މާރކެޓްގެ  ކެޕިޓަލް 

ދިވެހި  ބަދަހިކޮށް  ގުޅުން  އެކްސްޗޭންޖްތަކާއި  ސްޓޮކް  ތަރައްޤީވެފައިވާ  ދުނިޔޭގެ 

ކުންފުނިތަށް އެޤައުމުތަކުގެ ސްޓޮކް އެކްސް ޗޭންޖްގައި ކްރޮސްލިސްޓް ކުރުންވެސް 

 މިޕްލޭންގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.  

މާރކެޓެއް   -2.0 ސެކަންޑަރީ  ބޮންޑުގެ  ޓްރެޜަރީ  ބިލާއި  ޓްރެޜަރީ 

 އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް:

ބޭނުމުގައި  ކުރުމުގެ  ފައިނޭންސް'  'ޑެޓް  ސަރުކާރުގެ  ބޮންޑަކީ  ޓްރެޜަރީ 

ގޮތަށް(  ގަނެވިއްކޭ  މެދުވެރިކޮށް  އެކްސްޗޭންޖު  ސްޓޮކް  މާކެޓުގައި  )ސެކަންޑެރީ 

 ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރަނީގެ އިންސްޓްރޫމަންޓެކެވެ. ޓްރެޜަރީ   ،ދޫކުރާ

ބޮންޑު ދޫކުރާ މަޤްޞަދަކީ ސަރުކާރަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމާ 

ހޯދައިދިނުމެވެ.  ފުރުސަތު  އިންވެސްޓްކުރުމުގެ  އާންމުންނަށް 

ސަރުކާރުގެ  ބޭނުމަކީ  މައިގަނޑު  ބޮންޑުގެ  ސޮވެރިން 

ފައިސާއިން  ބޭރު  އަދި  ދިވެހި  އަގުހެޔޮކޮށް  ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް 

ފްރީ'  'ރިސްކް  މަގުފަހިކޮށްދިނުމާއި  ހޯދޭނެގޮތް  ފަންޑު 

ރޭޓުތައް  އިންޓްރަސްޓް  ރާއްޖޭގެ  ކަނޑައަޅައި  މިންގަނޑުތައް 

ހަރުދަނާކުރުމެވެ.  މާކެޓު  ސެކަންޑަރީ  އިތުރުން  ދަށްކުރުމުގެ 

އަލީގައި  ދިރާސާތަކުގެ  ހެދުނު  ގުޅޭގޮތުން  މިކަމާ  އެގޮތުން 

މަޝްވަރާކުރުމަށް  ޕޭޕަރުތަކާމެދު  ކޮންސެޕްޓް  ތައްޔާރުކުރެވުނު 

ޓްރެޜަރީއާއި އެންޑް  ފައިނޭންސް  އޮފް  މޯލްޑިވްސް   ،މިނިސްޓްރީ 

އެކްސްޗޭންޖާއެކު  ސްޓޮކް  މޯލްޑިވްސް  އަދި  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ 

 ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކުންފުނިތައް ބޭރުގެ އެކްސްޗޭންޖު ތަކުގައި   -2.3

 ލިސްޓުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުން:

ލަންޑަން އަދި މޮރިޝަސްގެ ، ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތެރޭގައި ކޮލޮމްބޯ

އެކްސްޗޭންޖުތަކާއެކު ކްރޮސް   ސްޓޮކް  ދިއުމާއި  ޕާޓްނަޝިޕަކަށް 

ލިސްޓިންއާ ބެހޭ ކަރުދާހެއް ތައްޔާރުކޮށް އިކޮނޮމިކް އެންޑް ޔޫތް 

ކޮންސެޕްޓް  މިގޮތުން  ހުށަހަޅާފައެވެ.  ވަނީ  ކައުންސިލްއަށް 

މޮރިޝަސް   ،ޕޭޕަރެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި ހިއްސާކޮށް

ދަށުން  އެމް.އޯ.ޔޫގެ  ކުރެވުނު  ސޮއި  އެކްސްޗޭންޖާއެކު  ސްޓޮކް 

ދެނެގަނެ ތަފާތުތައް  ގަވާއިދުތަކުގައިވާ  ކްރޮސް   ،ދެޤައުމުގެ 

އެކްސްޗޭންޖް  ސްޓޮކް  މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެގޮތުން  ލިސްޓުކުރުމަށްް 

ސްޓޮކް  މޯލްޑިވްސް  އަދި  އޮތޯރިޓީ  މޮރިޝަސްއާއި  އޮފް 

ރާއްޖޭގެ  ލިސްޓްކޮށްގެން  މޮރިޝަސްގައި  ގުޅިގެން  އެކްސްޗޭންޖް 

ކުންފުނިތަކަށް ފައިސާ ހޯދޭނެގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ސެޝަނެއް ވަނީ 

އިތުރުން ވަކިވަކި ކުންފުނިތަކާ މާލޭގައި ބާއްވާފައެވެ. އަދި މީގެ  

 ބައްދަލުކޮށް މިކަމާ ގުޅެގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާނެއެވެ.

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާތަކާއި ބޭރުގެ ސެކިއުރިޓީޒް   -2.2

  މާކެޓް ރެގިއުލޭޓަރުންނާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުން:

މާކެޓް  ސެކިއުރިޓީޒް  ބޭރުގެ  ޖަމިއްޔާތަކާއި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ބަދަހިކުރުމަށް      ރެގިއުލޭޓަރުންނާ ވަނަ   0/12ގުޅުން 

ވަނީ  އޮތޯރިޓީން  މަސައްކަތްތަކެއް  ގިނަގުނަ  އަހަރުވެސް 

އިންޓަނޭޝަނަލް  ނަގާފައިވާ  އޮތޯރިޓީން  ކޮށްފައެވެ. 

 މާރކެޓް ތަރައްގީކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް - 2
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ހިފުމަށްޓަކައި    ގޮތަށް  ފައިދާހުރި  އެންމެ  ބޭނުން  ވަނަ   0/12މެމްބަރޝިޕްތަކުގެ 

ބައިވެރިވެ ހަރަކާތްތަކުގައި  ތަފާތު  ރާއްޖެ   ،އަހަރުވެސް  ފޯރަމްތަކުގައި  ތަފާތު 

 0/12އޭޕްރީލް    02ސްރީލަންކާގެ ކޮލޮމްބޯގައި  ، ތަމްޞީލުކޮށްފައިވެއެވެ. މިގޮުތުން

ވަނީ  އޮތޯރިޓީން  މި  ގައި  މީޓިންގ  ޖެނެރަލް  އެނުއަލް  ސޭފް  ބޭއްވުނު  ގައި 

 ބައިވެރިވެފައެވެ.

އިސްލާމިކް  އިން  އެޑިއުކޭޝަން  ފޮރ  ސެންޓަރ  އިންޓަރނޭޝަނަލް 

މާސްޓަރސް އިން އިސްލާމިކް ފައިނޭސް ”ފައިނޭންސްއާ ގުޅިގެން ހިންގުނު 

 ޕްރޮގްރާމް.“ ޕްރެކްޓިސް

ފޮރ  ސެންޓަރ  އިންޓަރނޭޝަނަލް  އިންސްޓިޓިއުޓްއެއްކަމަށްވާ  މެލޭޝިއާގެ 

)އިންސެފް( ފައިނޭންސް  އިސްލާމިކް  އިން  އިސްލާމިކް   ،އެޑިއުކޭޝަން 

އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ ، ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އަދިި މިއޮތޯރިޓީ ގުޅިގެން

މަޤްޞަދުގައި    ދާއިރާއިން ބިނާކުރުމުގެ  މީހުން  ފެށި   0/12ފަންނީ  އަހަރު  ވަނަ 

ގެންގޮސްފައެވެ.  ކުރިއަށް  ވަނީ  މިއަހަރުވެސް  ކިޔެވުން  ޕްރޮގްރާމްގެ  މާރސްޓަސް 

ދަސްވެނިވާނެކަމަށް   18 ބެޗްެ  ފުރަތަމަ  ޕްރޮގްރާމްގެ  މި  މުއްދަތުގެ  މަސްދުވަހުގެ 

ސެމިސްޓަރގައެވެ.    0/12ލަފާކޮށްފައިވަނީ   ޖެނުއަރީ  އަހަރުގެ   12ވަނަ 

ދަރިވަރުންނާއެކު ކުރިއަށްގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ޝައުގުވެރިކަށް 

 ފާޅުކުރަމުންދެއެވެ.  

 ކޮމްސެކް ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވުން:

ކަމުގައިވާ  ކޯޕަރޭޝަންގެ ސްޓޭންޑިންގ ކޮމިޓީއެއް  އޯގަނައިޒޭޝަން ފޯ އިސްލާމިކް 

މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  ކޯޕަރޭޝަންގެ  އިކޮނޮމިކް  އެންޑް  ކޮމަރޝަލް  ފޯ  ކޮމިޓީ 

ވެފައެވެ.  ބައިވެރި  ވަނީ  މިއަހަރުވެސް  އޮތޯރިޓީންް  ފޯރަމްގައި  ރެގިއުލޭޓަރސް 

އިސްތަންބުލްގައި   ތުރުކީގެ  ބާއްވާފައިވަނީ  މިއަހަރު   19އިން    18މިފޯރަމް 

ވެފައިވަނީ   0/12ނޮވެމްބަރު   ބައިވެރި  ފަރާތުން  އޮތޯރިޓީގެ  މިފޯރަމްގައި  އަށެވެ. 

އަބްދުލްރަޙީމްއާއި   އަޝްރަފް  ޑރ.  ޗެއަރމަން  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އޮތޯރިޓިގެ 

ޑރ.  ޗެއަރޕަރސަން  ކައުންސިލްގެ  އެޑްވައިޒަރީ  ޝަރީޢާ  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް 

ކެޕިޓަލް  ޤައުމުތަކުގެ  މެންބަރު  މަޤްޞަދަކީ  މިފޯރަމްގެ  މުނީޒާއެވެ.   ޢާއިޝަތު 

ގުޅިގެން  ތަރައްޤީކުރުމަށް  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  ބައްދަލުކޮށް  ރެގިއުލޭޓަރުން  މާރކެޓް 

 މަސައްކަތްކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމެވެ.

 

 

ޕެންޝަން  އޮފް  އޯގަނައިޒޭޝަން  އިންޓަނޭޝަނަލް 

 ސުޕަރވައިޒަރސްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް އިންތިޚާބުވުން:

ޕެންޝަން  އޮފް  އޯގަނައިޒޭޝަން  އިންޓަނޭޝަނަލް 

ކޮމިޓީގެ  އެގްޒެކެޓިވް  ސުޕަރވައިޒަރސް)އައިއޮޕްސް(ގެ 

އޮތޯރިޓީ   ޑިވެލޮޕްމަންޓް  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް   0/12މެންބަރަކަށް 

ޖަރުމަނުވިލާތުގެ  ކޮށްފައެވެ.  އިންތިޚާބު  ވަނީ  އަހަރު  ވަނަ 

އެ 0/12އޮކްޓޯބަރ    09ބާރލިންގައި   ބޭއްވުނު  ދުވަހު  ވަނަ 

ކޮމިޓީއަށް  އެގްޒެކެޓިވް  ޖަލްސާގައި  އާންމު  އަހަރީ  ޖަމިއްޔާގެ 

އިން ފެށިގެން 0/12ޖަނަވަރީ    1އޮތޯރިޓީ އިންތިޚާބުކޮށްފައިވަނީ  

 އަހަރުގެ މުއްދަތަށެވެ. 0

ބޮންޑެއް   -2.2 ޑޮލަރުން  ފަހަރަށް  ފުރަތަމަ  މާރކެޓްގައި 

 ލިސްޓުކުރުން:

ރާއްޖޭގެ ކެޕިޓަލް މާރކެޓްގެ ތާރީޚުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޑޮލަރު 

ލިސްޓުކުރެވިގެން  އެކްސްޗޭންޖްގައި  ސްޓޮކް  ބޮންޑެއް 

ރައްކާކުރެވޭ  ތެޔޮ  ފުނަދޫގައި  އަހަރެވެ.  މިދިޔަ  ގޮސްފައިވަނީ 

ތާންގީތައް  ތެޔޮ  އިތުރު  އިތުރުކުރުރުމަށްޓަކައި  ނިސްބަތް 

ޓޭންކަރެއް   20,000ބެހެއްޓުމަށާއި   ތެޔޮ  ޓަނުގެ  މެޓްރިކް 

ކައިރިކުރެވޭގޮތަށް   25,000ގަތުމަށާއި   ބޯޓުތައް  ޑެޑްވެއިޓްގެ 

ސްޓޭޓް  ހޯދުމަށް  ފައިސާ  ބޭނުންވާ  ތަރައްޤީކުރުމަށް  ބަދަރު 

މި  ދޫކުރި  އިން  ލިމިޓެޑް  ޕަބްލިކް  އޮގަނައިޒޭޝަން  ޓްރޭޑިން 

އަހަރު   0ގެ ފިކްސްޑް އިންޓްރެސްޓްއަކާއެކު    2.02ބޮންޑަކީ %

ހިމެނޭގޮތަށް   ޕީރިއަޑްއެއް  ގްރޭސް  ދުވަހުގެ   8ދުވަހުގެ  އަހަރު 

ފަހަރު  އެއް  ހަތަރުމަހުން  ކޮންމެ  ބޮންޑެކެވެ.  ދޫކުރި  މުއްދަތަށް 

މި  ދޫކުރި  ދޭގޮތަށް  އިންޓަރެސްޓް  އަދި  ރިޕޭމަންޓް  ކެޕިޓަލް 

އަގަކީ   މޫނުމަތީ  ދިވެހި   1,000ބޮންޑްގެ  ޑޮލަރެވެ.  އެމެރިކާ 

މި   ވިއްކުނު  ގެރެންޓީއާއެކު  ބޮންޑް   35,000ސަރުކާރުން 

 ގައެވެ. 0/12އޮކްޓޯބަރ  2ލިސްޓްކުރެވިފައިވަނީ 
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 ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާބެހޭ މަސައްކަތް - 2

ކެޕިޓަލް މާރކެޓެއް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ހަރުދަނާ 

ވަނަ އަހަރު ޤާނޫނާއި   0/12ރެގިއުލޭޓަރީ އޮނިގަނޑެއްގެ ބޭނުންވެއެވެ. މިގޮތުން  

މަސައްކަތްތައް  ތިރީގައިވާ  ގޮތުން  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙުތައް  ގަވާއިދުތަކަށް 

 ކުރެވިފައިވެއެވެ.

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީސްއާ   2/2006ޤާނޫނު ނަންބަރު    -  2.1

 ބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ހުށެހެޅުން:

ކެޕިޓަލް މާކެޓާ ގުޅޭ ބައެއް އިތުރު ، އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރނަންސް ހަރުދަނާކުރުމަށާއި

ޚިދްމަތްތައް މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށަށް ގެނައުމުގެ ގޮތުން ޤާނޫނަށް 

ބައެއް އިޞްލާޙު ވަނީ ހުށަހެޅިފައެވެ. މިގޮތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުން 

ބަޔާންކޮށް އިތުރަށް  ޙާލަތްތައް  ގޮތްތަކާއި  ވަކިކުރެވޭނެ  ކަމުން  ، މެންބަރު 

މީގެ  ތަފްސީލުކުރެވިފައިވެއެވެ.  އިތުރަށް  ކަންކަން  އައްޔަންކުރުމާބެހޭ  މުވައްޒަފުން 

މެނޭޖްމަންޓްގެ  ފަންޑު  އާއި  ރޭޓިންގ ކްރެޑިޓް  ޚިދްމަތާއި  ކަސްޓޯޑިއަލް  އިތުރުން 

 ޚިދްމަތް ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށަށް ގެނައުމަށް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ.  

 ލިސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު: - 2.0

ޢަމަލުކުރާނެ  ގައި  މެތަޑް'  'އިންޓްރޮޑަކްޓަރީ  ގަވާއިދުުގައިވާ  ލިސްޓުކުރުމުގެ 

އުސޫލުތައް  ހުށަހަޅާފައިވާ  އެކްސްޗޭންޖުން  ސްޓޮކް  މޯލްޑިވްސް  ގޮތާބެހޭގޮތުން 

އިތުރަށް  މެތަޑް  އިންޓްރުޑަކްޓަރީ  މިގޮތުން  ފާސްކުރެވިފައިވެއެވެ.  މިއަހަރު 

ނެތި(، ފަސޭހަކޮށް ވިއްކުމެއް  ހިއްސާ  )އާންމުކޮށް  ނެތި  އޮފަރިންގއެއް  ، ޕަބްލިކް 

ވަކި  ގައި  ބޯޑު'  'ފަންސާސް  ތަޢާރަފްކުރާ  އެކްސްޗޭންޖްއިން  ސްޓޮކް  މޯލްޑިވްސް 

 މުއްދަތެއް ވާންދެން ލިސްޓުކޮށްފައި ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދެވިފައިވެއެވެ.  

 އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުތަކާބެހޭ ގަވާއިދު: - 2.3

ފަންޑާއި  ކެޕިޓަލް  ވެންޗަރ  ތެރެއިން  ބާވަތްތަކުގެ  ފަންޑުގެ  އިންވެސްޓްމަންޓް 

ފަރާތްތައް  ބޭނުންވާ  ކުރަން  ރަޖިސްޓްރީ  ގޮތުގައި  ފަންޑުގެ  އިކުއިޓީ  ޕްރައިވެޓް 

ގޮތުން  ރަޖިސްޓްރީކޮށްދިނުމުގެ  ޕާޓްނަރޝިޕްތައް(  )ކުންފުނިތަކާ 

އެކުލަވާލާ   ގަވާއިދެއް  ފަންޑުތަކާބެހޭ   0/12އިންވެސްޓްމަންޓް 

ޕްރައިވެޓް  ކެޕިޓަލްއާއި  ވެންޗަރ  ފާސްކުރެވުނެވެ.  އަހަރު  ވަނަ 

ސެކްޓަރގެ  ޕްރައިވެޓް  އިންޑަސްޓްރީއަކީ  އިކުއިޓީ 

އިންޑަސްޓްރީއެއް  މުހިންމު  އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް 

ރާއްޖޭގައި ، ކަމުގައިވުމާއެކު ބޭނުމަކީ  މައިގަނޑު  ގަވާއިދުގެ  މި 

އެޑްވައިޒަރުން  އިންވެސްޓްމަންޓް  ކޮށްފައިވާ  ރަޖިސްޓްރީ 

އިތުބާރާއެކު  އިންވެސްޓަރުންނަށް  ފޮރިން  މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގައި 

އަހަރު  ނަމަވެސް  ހޯދައިދިނުމެވެ.  ފުރުސަތު  އިންވެސްޓުކުރެވޭނެ 

 ނިމުނުއިރު މި ގަވާއިދު ގެޒެޓްކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

  އޯފްޝޯ ސެކިއުރިޓީޒްގެ ޚިދްމަތްތަކާބެހޭ ގަވާއިދު: - 2.2

ނަމްބަރު   ޒޯންގެ   24/2014ޤާނޫނު  އިކޮނޮމިކް  )ސްޕެޝަލް 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކެޕިޓަލް މާކެޓާގުޅޭ އޯފްޝޯ   22ޤާނޫނު(ގެ  

މިއޮތޯރިޓީއިން  އެކުލަވާލާނީ  ގަވާއިދުތައްް  ޚިދްމަތްތަކާބެހޭ 

ޚިދްމަތްތަކުގެ ، ކަމުގައިވުމާއެކު ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ  އޯފްޝޯ 

 ގަވާއިދެއް މިއަހަރު ޑްރާފްޓްކޮށް ފާސްކުރެވިފައިވެއެވެ.  

ގަވަރނަންސް   -  2.2 ކޯޕަރޭޓް  ކުންފުނިތަކުގެ  ސަރުކާރު 

  ކޯޑު:

ކުންފުނިތަކަށް   //1ސަރުކާރުގެ   ހިއްސާވާ  އިންސައްތަ 

އެކުލަވާލައި  ކޯޑެއް  ގަވަރނަންސް  ކޯޕަރޭޓް  ޢަމަލުކުރެވިދާނެ 

ބޯޑާ  ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން  އެންޑް  ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން 

ވަނީ  އެކުލަވާލާފައި  މިކޯޑު  ޙިއްޞާކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ގަވަރނަންސްގެ  ކޯޕަރޭޓް  އެސް.އޯ.އީ  އ.ޯއ.ީސީ.ޑީގެ 

ގަވަރނަންސް  ކޯޕަރޭޓް  ސީ.އެމް.ޑީ.އޭގެ  ޕްރިންސިޕްލްތަކާއި 

 ކޯޑުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.  
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 އިންވެސްޓަރުން ތަމްރީންކުރުމާއި ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ މަސައްކަތްތައް - 7

އަދި މިދާއިރާއިން   ،މާލީ ކަންކަމަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކޮށް އަހުލުވެރިކުރުމާއި  ،ކެޕިޓަލް މާރކެޓާއި ބެހޭ ގޮތުންނާއި

ވަނަ އަހަރު ވަނީ އޮތޯރިޓީން ހިންގާފައެވެ.   0/12މީހުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ތަފާތު ޙަރަކާތްތަކެއް  

ޖުމުލަ   އަހަރު  މި  ޖުމުލަ    12މިގޮތުން  ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި  މި  ހިންގާފައިވެއެވެ.  ފަރާތަކުން   /32ޕްރޮގްރާމެއް 

ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އާންމު ފަރުދުންނާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ކެޕިޓަލް މާރކެޓްގެ ދާއިރާގައި 

މުހިންމު  ހިންގުނު  މިއަހަރުތެރޭގައި  މިގޮތުން  ހިމެނެއެވެ.  ދަރިވަރުން  ސްކޫލްތަކުގެ  ފަރާތްތަކާއި  ހަރަކާތްތެރިވާ 

 ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި:

 ސީ.އެ.މް.ޑީ.އޭ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ އިމްތިހާނު ޕްރޮގްރާމްތައް: - 7.1

އެޑްވައިޒަރުންގެ  އިންވެސްޓްމަންޓް  ގުޅިގެން  ފާސްވުމާއި  ގަވާއިދު  ބެހޭ  ފަރާތްތަކާއި  ލަފާދޭ  އިންވެސްޓްކުރުމަށް 

މިކަމާގުޅޭ  އެފަރާތްތަކަށް  ދިނުމުގެގޮތުން  ލައިސަންސް  ފަތާތްތަކަށް  ބޭނުންވާ  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  ގޮތުގައި 

ފަރާތަކުން ވަނީ މި އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވެ   2އިމްތިޙާނު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. މިގޮތުން  

 އިމްތިޙާނު ފުރިހަމަ ކޮށްފައެވެ.

 ނޭޝަނަލް ފައިނޭންޝަލް ކެޕެބިލިޓީ ސާރވޭ: - 7.0

ރާއްޖެ ހިމެނޭ ގޮތަށް ރާއްޖޭގެ  ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި މުޅި  ހޭލުންތެރިކަން  ދިވެހިންގެ މެދުގައި މާލީ 

ދިވެހިން  ބޭނުމަކީ  ސާރވޭގެ  މި  ކުރެވުނެވެ.  ސާރވޭއެއް  ލިޓަރެސީ  ފައިނޭންޝަލް  ސަރަހައްދުތަކުގައި  އެކިއެކި 

ހޭލުންތެރިވެފައިވާ މިންވަރު ބެލުމާއި ފައިސާ އާއި   ،ގޭބިސީތަކުގައި ޚަރަދުތައް ބަލަހައްޓާގޮތާއި  ،މާލީ ކަންކަމަށް 

 ފައިސާއާ ގުޅޭ އެހެނިހެން މުޢާމަލާތުތައް ހިންގާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމެވެ.

އިންވެސްޓްމަންޓް   -  7.3 އޮފް  ސުޕަރވިޝަން  އެންޑް  ރެގިއުލޭޝަން  އޮން  ސެމިނަރ  ރީޖަނަލް 

 ފަންޑްސް:

ފައިނެންޝަލް  ކޯޕްރޭޝަންގެ  އިނޮނޮމިކް  ޕެސިފިކް  އޭޝިއާ  ގެ  )އޭ.ޑީ.ބީ(  ބޭންކް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އޭޝިއަން 

ރެގިއުލޭޓަރސް ޓްރެއިނިންގ އިނީޝިއޭޓިވް އާއި މިއޮތޯރިޓީ ގުޅިގެން  ފަސް ދުވަހުގެ ރީޖަނަލް ސެމިނާއެއް ވަނީ 

ސެމިނާގައި    މި  ޖުމްލަ    12ބާއްވާފައެވެ.  ތެރޭގައި   22ޤައުމަކުން  މީގެ  ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.  ފަރާތަކުން 

ބައިވެރިވި   މަޝްވަރާކުރެވިފައިވަނީ   12ދިވެހިރާއްޖެއިން  ދެވި  މަޢުލޫމާތު  މިސެމިނާގައި  ހިމެނެއެވެ.  ފަރާތެއް 

ގުޅޭގޮތުންނާއި ފަންޑްތަކާއި  މި ، އިންވެސްޓްމަންޓް  ސުޕަވައިޒްކުރުމުގަައި  ރެގިއުލޭޓްކޮށް  ފަންޑުތައް  މިފަދަ 

 ސަރަހައްދުގެ ޤައުމުތަކުން ޢަމަލުކުރާ އުސޫލްތަކާގުޅޭގޮތުންނެވެ.

 މޯލްޑިވްސް ފައިނޭޝަލް އެކްސްޕޯ: - 7.2

އެކްސްޕޯ   ފައިނޭންސް  މޯލްޑިވްސް  ކުރިއަށްގެންދިޔަ  އިސްނަގައިގެން  އޮތޯރިޓީއިން  މަނިޓަރީ   0/12މޯލްޑިވްސް 

އިތުރުން ދިނުމުގެ  ތަފާތު މަޢުލޫމާތު  ކެޕިޓަލް މާރކެޓާ ގުޅެގޮތުން  ބައިވެރިވެފައެވެ.  އޮތޯރިޓީން ވަނީ  ، ގައި މި 

 ފޯރަމްތެރޭގައި ބޭއްވުނު ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންތަކުގައި ބައިވެރިވެ އާންމުންނަށް  މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.  

 ގައި އެވަނީއެވެ.02ސޮފްހާ ނަންބަރު ، ގައި 1 ހިންގާފައިވާ ތަމްރީންތަކުގެ ތަފްސީލް ތާވަލް
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 ރެގިއުލޭޓަރީ މަސައްކަތްތައް - 8

އޮންސައިޓް   -  8.1 އެންޑް  ސުޕަރވިޝަން  އޯފްސައިޓް 

 އިންސްޕެކްޝަންސް:

ފަރާތްތައް ދީފައިވާ  ލައިސަންސް  ޚިދުމަތް ، އޮތޯރިޓީން  ބާޒާރުގައި  ޙިއްޞާގެ 

ކުރަމުންދަނީ މަސައްކަތް  ގަވާއިދުތަކާާ   ،ފޯރުކޮށްދިނުމުގެެ  ކަނޑައެޅިފައިވާ 

ބަލައި އެފަރާތްތަކާމެދު   ،އެއްގޮތަށްތޯ  ދެނެގަނެ  ޚިލާފުވާފަރާތްތައް  ގަވާއިދުތަކާ 

އެޅުމުގެގޮތުން އޮންސައިޓް   ،ފިޔަވަޅު  އަދި  ސުޕަވިޝަން  އޯފްސައިޓް 

ކޮންމެ  މިގޮތުން  ގެންދެވުނެވެ.  ކުރިއަށް  އަހަރުތެރޭގައި  މި  އިންސްޕެކްޝަން 

ދޫކޮށްފައިވާ  ލައިސަންސް  ތެރޭގައި  ކުއާޓާއެއްގެ  އެ  ނިމުމުން  ކުއާޓާއެއް 

ސުޕަރވިޝަން  އޯފްސައިޓް  މަޢުލޫމާތު  ހަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގާފައިވާ  ފަރާތްތަކުން 

ހޯދުމަށްފަހު   މެދުވެރިކޮށް  ފަހު    0/12ފޯމް  އަހަރުގެ  ކުއާޓާގެ   3ވަނަ 

އިންސްޕެކްޝަން އިންސްޕެކްޝަނެއްގެ   ،އޮންސައިޓް  އޮންސައިޓް  ސިންގަލް 

އޮންސައިޓް  މި  ގެންދެވިފައިވެއެވެ.   ކުރިއަށްް  ތެރޭގައި  މިއަހަރުގެ  ގޮތުގައި 

ލިބިފައިވާ  ފޯމްތަކުން  ސުޕަވިޝަން  އޯފްސައިޓް  އިންސްޕެކްޝަންތަކުގައި  

 މަޢުލޫމާތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.  

 ސަރވެއިލަންސް: - 8.0

ބަލަނީ މުޢާމަލާތުކުރެވެމުންދާާ   ،ސަރވެއިލަންސްގައި  ބާޒާރުގައި  ޙިއްޞާގެ 

އަގަށް   ހާލަތްތަކުގައި  /1ޚިއްޞާާގެ  އަންނަ  ފަރަގެއް  އެފަދަ   ،އިންސައްތައިގެ 

ބަދަލެއް އައިސްފައިވަނީ މާރކެޓް މެދުވެރިކޮށް އަގު ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލާ ޚިލާފު 

ކަމެެއް ހިނގާފައި ނެތްކަން ޔަގީންކުރުމަށެވެ. މި ގޮތުން ސަރވެއިލަންސްގައި ބަލާ 

ހުރި  ގުޅުން  ދެފަރާތަކީ  ހިމެނޭ  މުޢާމަލާތުގައި  ޙިއްޞާގެ  ތެރޭގައި  ކަންކަމުގެ 

އިތުރުން ބަދަލެއް ، ފަރާތްތަކެއްތޯބެލުމުގެ   އެކަށީގެންވާ  އަގަށް  ޙިއްޞާގެ 

ބެލުން  ހާމަވެފައިވޭތޯ  ގޮތުން  ކުންފުންޏާބެހޭ  މަޢުލޫމާތެއްް  އަތުވެދާނެފަދަ 

 ހިމެނެއެވެ.  

 :ކުއާޓާލީ އަދި އަހަރީ ރިޕޯޓްތައް މުރާޖަޢާާކުރުން - 8.3

ދޫކުރާ  ސެކިއުރިޓީޒް  އާއި  ރިކުއާމަންޓްސް"  ރިޕޯޓިންގ  ކުއާޓާލީ  "މިނިމަމް 

ލިސްޓެޑް  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  ޒިންމާއާބެހޭ  ހާމަކުރުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  ކުންފުނިތަކުގެ 

މި  ނެރެފައެވެ.  ވަނީ  އަހަރުވެސް  މި  ރިޕޯޓްތައް  ނެރެންޖެހޭ  ކުންފުނިތަކުން 

ކުއާޓާލީ  ޝާއިޢުކުރާ  މަހު  އެއް  މަހުން  ތިން  ކޮންމެ  ތެރޭގައި  ރިޕޯޓްތަކުގެ 

ޝާއިޢުކުރާ   ،މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  2ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމޭތާ    ،ރިޕޯޓާއި

ރިޕޯޓާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ  އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ   ،ކުންފުނީގެ  އަދި  ރިޕޯޓް  އޮޑިޓަރުންގެ 

ރިޕޯޓްތައް  މި  ވަނީ  އޮތޯރިޓީން  ހިމެނެއެވެ.  ބާޔާންތައް  ހިސާބުތަކާއި  މާލީ 

އެނަލައިޒްކޮށް ހިސާބުތައް  މާލީ  އިތުރަށް  ކުންފުނިތަކުގެ   ،މުރާޖަޢާކުރުމުގެ 

 ޕާފޯމަންސް ބަލާފައެވެ.

އާންމު   -  8.2 އަހަރީ  ކުންފުނިތަކުގެ  ލިސްޓެޑް 

 ޖަލްސާތައް މޮނިޓަރކުރުން:

ޖަލްސާތައް  އަހަރީ  ކުންފުނިތަކުގެ  ލިސްޓުކޮށްފައިވާ 

ގަވާއިދުތަކާ  ފާސްކޮށްފައިވާ  ކަނޑައަޅައި  ބާއްވާފައިވަނީ 

ޖަލްސާތަކުގައި  ބެލުމަށްޓަކައި  އެއްގޮތަށްތޯ  އިޖުރާއަތުތަކާ 

 އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން އޮފިޝަލުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެެ.

 ޕްރޮސްޕެކްޓަސް ވެޓިންގ: - 8.2

މިއަރު ތެރޭގައި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯޑަނައިޒޭޝަން ޕލކ އިން 

މިލިޔަން އެމެރިކާ   53، ވަނީ ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންޓް އުސޫލުން

އިޝޫގައި  މި  އިޝޫކޮށްފައެވެ.  ބޮންޑެއް  ކޯޕަރޭޓް  ޑޮލަރުގެ 

ދޫކޮށްފައިވާ ބޮންޑުތައް ލިސްޓުކުރުމަށް އެކުންފުނިން ގަސްދުކޮށް 

ގުޅޭ  ވިއްކުމާ  ބޮންޑު  ފަރާތުން  އޮތޯރިޓީގެ  ގުޅިގެން  ހުށަހެޅުމާ 

 ބަޔާން ރިވިއުކޮށް ލިސްޓްކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވެއެވެ.  

ދޫކުރުމާއި   -  8.2 ލައިސަންސ0ްރެޖިސްޓްރޭޝަންސް 

 ބާޠިލުކުރުން:

ގުޅިގެން  ޚިދުމަތްތަކާ  ފޯރުކޮށްދޭ  ބާޒާރުގައި  ޙިއްޞާގެ 

އަހަރު  މި  މަސައްކަތްތައް  ގުޅޭ  ލައިސަންސްތަކާ  ދޫކުރަންޖެހޭ 

ގޮތުން މި  ކުރެވިފައެވެ.  ވަނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ،ތެރޭގައިވެސް 

ދޫކޮށްފައިވާ  ހަރަކާތްތެރިވުމަށް  ބާޒާރުގައި  ޙިއްޞާގެ 

އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒަރ ލައިސަންސް ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ. 

ދަށުން  މިލައިސަންސްގެ  ދޫކުރާ  މުއްދަތަށް  ދުވަހުގެ  އަހަރު  ދެ 

ޙިއްޞާ ތެރޭގައި  ޚިދުމަތްތަކުގެ  އަދި   ،ފޯރުކޮށްދެވޭ  ބޮންޑު 

ސެކިއުރިޓީޒްގައި  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  ފަދަ  ޞުކޫކު 

އިންވެސްޓަރުންނަށް  ގޮތުން  ގުޅޭ  އިންވެސްޓްރުކުރުމާ 

އިންވެސްޓްމަންޓްތައް   ،ލަފާދިނުމާއިި އިންވެސްޓަރުންގެ 

ޚިދުމަތް  މެނޭޖްކޮށްދިނުމުގެ  ފަންޑު  އިތުރުން  މެނޭޖްކޮށްދިނުމުގެ 

 ހިމެނެއެވެ.  

ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖެއް   ،މީގެ އިތުރުން ދެން ފާހަގަކޮށްލެވެނީ 

ހިންގުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ 

 . ނެވެ ލިކޭޝަ ޕް ހެޅި އެ ށަ ކުން ހު ޓަ ންވެސްމަން ފޮރިންގ އި

   ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނާއި ،ނަމަވެސް
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 ބާޠިލުކުރި އައުކުރި އަލަށް ދޫކުރި ހުއްދައިގެ ނަން

 - 1 - ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގ ލައިސަންސް

 - - 1 އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒަރ ލައިސަންސް

 1 1 - ޑީލާރސް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްް ލައިސަންސް

އިތުރުން  ގަވާއިދުގެ  ދިނުމާބެހޭ  ލައިސަންސް  ކުންފުންޏަށް  އެކްސްޗޭންޖް  ސްޓޮކް 

ގަވާއިދަށް  ހިންގުމާބެހޭ  ލައިސަންސްދިނުމާއި  ޑިޕޮސިޓަރީއަށް  ސެންޓްރަލް 

ދޫކުރުމުގެ  ލައިސަންސް  އެކްސްޗޭންޖަކަށް  ސްޓޮކް  އިތުރު  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު 

ލައިސަންސް ދޫނުކުރުމަށް ނިންމައި   ،ފުރުސަތެއް ނެތްކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ފެންނާތީ

 އެކަން ލިޔުމުން ވަނީ އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގާފައެވެ.  

، މި އަހަރު އަލަށް ދޫކުރި އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒަރ ލައިސަންސްގެ އިތުރުން

ލައިސަންސް  ފަރާތްތަކަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  އެދި  އައުކުރުމަށް  ލައިސަންސް 

ހަމަވިއިރު  މުއްދަތު  ލައިސަންސްގެ  މިއާއެކު  ހަމަ  އަދި  އައުކޮށްދީފައިވާނެއެވެ. 

ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ލައިސަންސް އައުކުރުމަށް 

މަތިން  ގަވާއިދުގައިވާގޮތުގެ  ލައިސަންސް  ފަރާތްތަކުގެ  ނުވާ  ހުށަހަޅާފައި  އެދި 

އެދި  އައުކޮށްދިނުމަށް  ލައިސަންސް  އިރު  ނިމުނު  އަހަރު  ބާތިލުކޮށްފައިވީނަމަވެސް 

މިގޮތުން މި އަހަރުތެރޭގައި އަލަށް ލައިސަންސް   އެފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެެ.

ފަރާތްތަކުގެ  އައުކޮށްދެވިފައިވާ  ލައިސަންސް  އަދި  ފަރާތްތަކާއި  ދޫކުރެވިފައިވާ 

 ތަފްސީލްް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  

 

 

 

ބާޒާރުގައި  ޙިއްޞާގެ  ލިބިގެން  ހުއްދަ  އޮތޯރިޓީން  އިތުރުން  މީގެ 

ވެބްސައިޓް  އޮތޯރިޓީގެ  މަޢުލޫމާތު  ތަފުސީލީ  ފަރާތްތަކުގެ  ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ 

 މެދުވެރިކޮށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ.

 ކުންފުނިތަކުގެ ގަވަރނަންސް ހަރުދަނާކުރުން: - 8.7

  ްގަވަރނަންސ ކޯޕަރޭޓް  ރިޕޯޓްތަކުގައި  ހާމަކުރާ  ކުންފުނިތަކުން  ލިސްޓަޑް 

ކޯޑުގައި ބަޔާންކުރާ މިންގަޑުތަކަށް އަހުލުވެރިވާ މިންވަރު ރިވިއުކޮށް މޮނިޓަރ 

 ކުރެވިފައިވެއެވެ.  

  ާޢަމަލުކުރ ވޮލަންޓަރީކޮށް  ކޯޑަށް  ގަވަރނަންސް  ކޯޕަރޭޓް  އޮތޯރިޓީގެ 

 ކުންފުނިތައް އިތުރު ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރެވިފައިވެއެވެ.

  ެކުންފުނިތަކުގ ޢަމަލުކުރާ  ކޯޑަށް  ގަވަރނަންސް  ކޯޕަރޭޓް  އޮތޯރިޓީގެ 

ހަރުދަނާކޮށް މޮނިޓަރިން  އަދި  އަހަރީ   ،ސުޕަރވިޝަން  އެކުންފުނިތަކުގެ 

 ކޮމްޕްލައިންސް ރިވިއު ކުރެވިފައިވެއެވެ.

  ްއުސޫލުތަކަށ ރިވެތި  ގަވަރނަންސްގެ  ކޯޕަރޭޓް  ކުންފުނިތައް 

 އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން:

  ެހިންގުމުގ ރަނގަޅަށް  ހަރުދަނާކޮށް  ބޯޑު  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުންފުނިތަކުގެ 

ގެނެވިދާނެ  ގަވާއިދަށް  ހިންގާ  ކުންފުނިތަކުގެ  ގޮތުން 

އައިޑެނޓިފައިކޮށް އިސްލާހުތަށް   ،އިސްލާހުތަށް  މިފަދަ 

 ގެނައުމާއިގުޅޭ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ.

  ްފުރިހަމަކުރުމަށ ބޯޑު  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުންފުނިތަކުގެ 

 އޮތޯރިޓީގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

  ްސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް )އެސް.އޯ.އީ( ކޯޕަރޭޓ

އެހީތެރިކަން  ފަރުމާކުރުމުގައި  ކޯޑެއް  ގަވަރަނަންސް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން.

  ިރިޕޯޓްތަކާއ ކުއާޓަރލީ  ކުންފުނިތަކުގެ  ލިސްޓެޑް 

ބަޔާންކޮށްފައިވާާ  ރިޕޯޓުތަކުގައިި  އަހަރީ  އެކުންފުނިތަކުގެ 

ގުޅޭގޮތުން  ޑޭވިއޭޝަންތަކާއި  މެޓީރިއަލް  ހިސާބުތަކުގައި 

 ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވެއެވެ.

 އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާރކެޓް:  - 8.8

ތަރައްޤީކޮށް މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  ޕްރޮޑަކްޓްތައް ، އިސްލާމިކް  އައު 

ދީގެން  އިސްކަމެއް  ވަރަށް  އޮތޯރިޓީން  ތަޢާރަފްކުރުމަކީ 

އެއާއެކު ހަމަ  މަސައްކަތެކެވެ.  މިވަގުތު   ކުރަމުންއަންނަ 

ކުންފުނިތަކުގެ  ހަރަކާތްތެރިވާ  މާރކެޓުގައި  ކެޕިޓަލް  އިސްލާމިކް 

އެއްގޮތް  ގަވާއިދުތަކާ  ކަމާގުޅޭ  ގެންދަނީ  ކުރިއަށް  ހަރަކާތްތައް 

އިސްކަމެއް  ވަރަށް  އޮތޯރިޓީން  ބެލުމަކީވެސް  ވާގޮތުގެމަތިންތޯ 

މާރކެޓުގައި  އެގޮތުން  މަސައްކަތެކެވެ.  ކުރިއަށްގެންދާ  ދީގެން 

މިވަގުތު ހުރި އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ޕްރޮޑަކްޓްތަކުގެ ޝަރީޢާ 

ކޮމްޕްލަޔަންސް ބެލުމަށާއި އެކަމާގުޅޭގޮތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް 

ކެޕިޓަލް   0/12ލަފާއެރުވުމަށްޓަކައި   އަހަރުގެތެރޭގައި  ވަނަ 

ކައުންސިލްގެ   އެޑްވައިޒަރީ  ޝަރީޢާ  ބައްދަލުވުމެއް   2މާރކެޓް 

އަމާނާ  މިބައްދަލުވުންތަކުގައި  ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.  ކުރިއަށް 

ޝަރީޢާ  ހިސާބުތައް  މާލީ  ޕލކގެ  )މޯލްޑިވްސް(  ތަކާފުލް 

ކުންފުނިތަކުގެ މިންގަނޑުތަކަށް  ހުއްދަކުރާ ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ 

ފެތޭތޯ ބެލުމުގެ އިތުރުން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް 

ޞުކޫކް  ރިޕޯޓްތައް  ޕްރޮގްރެސް  ޞުކޫކް  ކޯޕަރޭޝަންގެ 

ފެތޭތޯބަލައި  މިންގަނޑުތަކަށް  ގަވާއިދުގެ  ދޫކުރުމާބެހޭ 

އެކަމާގުޅޭގޮތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ކައުންސިލުން ވަނީ ލަފާ 

 އަރުވާފައެވެ.
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 ޕެންޝަން ސުޕަވިޝަން މަސައްކަތްތައް - 9

( ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ޕެންޝަނާބެހޭ  މާއްދާގައި 2(ގެ  8/2009ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވަނަ 

މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  ޑިޕާރޓްމަންޓްއެއް  ސުޕަރވިޝަން  ޕެންޝަން  ދަށުން 

ޑިޕާރޓްމަންޓްއިން  ޤާއިމުކުރެވިފައެވެ.  ވަނީ  އޮތޯރިޓީގައި  ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި  ޕެންޝަން 

ޕަރފޯމަންސް  އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ  ގޮތާއި  އިންވެސްޓްކުރެވޭ  އެސެޓްސް 

ގުޅޭގޮތުން  ސްކީމްއާ  ޕެންޝަން  ރިޓަޔަރމަންޓް  މޯލްޑިވްސް  ބެލެހެއްޓުމާއި 

އުސޫލުތައް  ކުރުމާބެހޭ  އާންމު  ތައްޔާރުކުރުމާއި  ރިޕޯޓްތައް  ހަދަންޖެހޭ 

ކަނޑައެޅުމާއި ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑަށް މެންބަރުން އައްޔަންކުރުމުގެ ކަންތައްތައް 

ތައްޔާރުކުރުމުގެ  ރިޕޯޓްތައް  ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ  ބޯޑުން  ހިނގާގޮތްބެލުމާއި 

މިދިޔައަހަރު  ގޮތުން  މި  ހިމެނެއެވެ.  ބެލުން  ގެންދާގޮތް  ކުރިއަށް  ކަންތައްތައް 

 ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

  :ޕެންޝަން އޮފީހުގެ އޮންސައިޓް އިންސްޕެކްޝަން - 9.1

އޮފީހުގެ އިންސްޕެކްޝަނ0/12ް  ،ޕެންޝަން  އޮންސައިޓް  އަހަރީ  އަހަރުގެެ   ،ވަނަ 

އިންސްޕެކްޝަންގައި   /1އިން    8 މި  ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ.  ޑިސެމްބަރަށް 

މުވައްޒަފުން  މެނޭޖްމަންޓްގެ  ސީނިއަރ  މެންބަރުންނާއި  ބޯޑު  އޮފީހުގެ  ޕެންޝަން 

އެމް.އާރް.ޕީ.އެސްއާބެހޭ  މީގެއިތުރުން  އަދި  ކުރެވުނެވެ.  އިންޓަރވިއު 

ފާސްކުރުމާއި ކަނޑައަޅާފައިވާ   ،ލިޔެކިޔުންތައް  ގެންދަނީ  ކުރިއަށް  މަަސައްކަތްތައް 

 އިޖުރާޢަތްތަކާއި އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ.  

 :ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުވާ ޚުލާޞާ ރިޕޯޓު - 9.0

 

)ނަންބަރު:   ޤާނޫނުގައި  ޕެންޝަނާބެހޭ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 9//800ދިވެހިރާއްޖޭގެ   )

ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑު މެންބަރުންގެ ޒިންމާ އުފުލުމަށް އެމެންބަރުންގެ   ،ފަދައިން

އަދާކުރަމުންދާ    ޤާބިލުކަން މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  އެމެންބަރުންގެ  މިންވަރާއި  ހުރި 

ލާޒިމުކުރާ  ހުރުން  ކިބައިގައި  މެންބަރުންގެ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  އަދި  ފެންވަރާއި 

ބެލުމަށްފަހު ފުރިހަމަވޭތޯ  އަހަރުގެ   0/12އެކަންކަމާބެހޭ    ،ޝަރުތުތައް  ވަނަ 

 ޚުލާޞާާ ރިޕޯޓު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުވާފައިވެއެވެ.  

އިންވެސްޓްމަންޓް   -  9.3 ގޮތާއި  އިންވެސްޓްކުރެވޭ  އެސެޓް  ޕެންޝަން 

 ޕަރފޯމަންސް ބެލެހެއްޓުން:

 2ވަނަ އަހަރުގެ    8103، ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން

އިންވެސްޓްމަންޓް  ގޮތުގެ  އިންވެސްޓްކޮށްފައިވާ  އެސެޓް  ޕެންޝަން  ކުއާޓަރގައި 

ކޮށްފައިވަނީ  އިންވެސްޓް  ހެދުމުގައި  މިއެނެލިސް  ހަދާފައިވެއެވެ.  އެނެލެސިސް 

ޕްރިންސިޕަލްސް      އިންވެސްޓްމަންޓް  އޮފް  ސްޓޭޓްމަންޓް  އޮފީހުގެ  ޕެންޝަން 

(SOIP ޯމަތިންތ ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  ޕޮލިސީއާ  އެލޮކޭޝަން  އެސެޓް  އާއި   )

 ބަލާފައިވެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްއިން   -  9.2

ކަނޑައަޅާ  ބާވަތް  އެސެޓްތަކުގެ  މަނާ  އިންވެސްންޓްކުރުން 

 ޑިރެކްޓިވްއެއް ނެރުން:

)ނަންބަރު)ދ ޤާނޫނުން  ޕެންޝަނާބެހޭ  (( 8/2009ިވެހިރާއްޖޭގެ 

ދަށުން ބާރުގެ  ލިބިގެންވާ  މޯލްޑިވްސް   ،އޮތޯރިޓީއަށް 

އިން  )އެމް.އާރް.ޕީ.އެސް(  ސްކީމް  ޕެންޝަން  ރިޓަޔަރމަންޓް 

ކަނޑައަޅާ  ބާވަތްތައް  އެސެޓްތަކުގެ  މަނާ  އިންވެސްޓްކުރުން 

ނެރެފައިވެއެވެ.   0/12ޑިރެކްޓިވްއެއް   އަހަރު  ވަނަ 

ކަސްޓޯޑިއަންގެ ، މިއެސެޓްތަކަކީ އަށް  އެމް.އާރް.ޕީ.އެސް 

ޚިދުމަތްދޭ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދޫކުރާ ފައިނޭންޝަލް އެސެޓްތައް 

ދޫކުރާ  މެނޭޖަރުން  އެސެޓް  އެމް.އާރް.ޕީ.އެސްގެ  އަދި 

    ފައިނޭންޝަލް އެސެޓްތަކެވެ. 

ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭ   -  9.2 ބޯޑަށް  އޮފީހުގެ  ޕެންޝަން 

 ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތޯ ބެލުން:

މަތިން  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނުގައި  ޕެންޝަނާބެހޭ 

ހުންނަންޖެހޭ  ކިބައިގައި  މެންބަރުންގެ  ބޯޑު  އޮފީހުގެ  ޕެންޝަން 

ބެލުމަށް ހަމަވޭތޯ  ޝަރުތުތައް  އަހަރު   8103، ޤާނޫނީ  ވަނަ 

ދިރާސާކޮށް މަޢުލޫމާތު  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ   ،އޮތޯރިޓީއަށް 

 .ޝަރުތުހަމަވޭތޯ ބެލުމަށްފަހު ޕެންޝަން އޮފީހަށް އަންގާފައިވެއެވެ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން   -  9.2 ޕެންޝަން  މޯލްޑިވްސް 

 އޮފީހުގެ އައިޓީ ސިސްޓަމްގެ އޮޑިޓް:

ޕްރޮޓެކްޝަން  ސޯޝަލް  އެންޑް  ޕެންޝަން  ބޭންކްގެ  ވޯލްޑް 

( ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް PSPAއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން )

ތައްޔާރުކުރެވުނު  ހިންގުމަށް  ސްކީމް  ޕެންޝަން  ރިޓަޔަރމަންޓް 

އަހަރު  މިދިޔަ  އޮޑިޓްއެއް  )ކޮށާރު(ގެ  ސިސްޓަމް  އައި.ޓީ 

ކުރެވިފައިވެއެވެ. ވޯލްޑްބޭންކްގެ މާލީ އެހީއާއެކު ގެނެވުނު އައިޓީ 

އޮޑިޓްއަކީ  މި  ހިންގުނު  މެދުވެރިކޮށް  އެކްސްޕާރޓެއް 

ކޮންޓްރޯލް  އެންޑް  އޮޑިޓް  ސިސްޓަމްސް  އިންފޮމޭޝަން 

އިންފޮމޭޝަން  )އައި.އެސް.އޭ.ސީ.އޭ.(ގެ  އެސޯސިއޭޝަން 

އެއްގޮތަށް  އެޝުއަރެންސްއާ  އެންޑް  އޮޑިޓް  ސިސްޓަމްސް 

ސިސްޓަމް  އޮޑިޓްގައި  މި  އެކެވެ.  އޮޑިޓް  ހިންގުނު 

ޕާރފޯމަންސްއާއި އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްސް އަދި ގަވަނަންސްގެ 

ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ވެފައިވާ މިންވަރު ބެލި ރަނގަޅު ކުރަންވީ 

 ކަންތައްތަކުގެ ލަފާދީފައިވެއެވެ.  
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 އިދާރީ ހިންގުމާއި އިންސާނީ ވަޞީލަތް ތަރައްޤީކުރުން - /1

ބޭރުގެ  ރާއްޖެއިން  ރާއްޖެއާއި  އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި  ޤާބިލުކަން  މުވައްޒަފުންގެ 

މުވައްޒަފުންނަށް  ފުރުސަތު  ބައިވެރިވުމުގެ  ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި  ތަމްރީން 

މުވައްޒަފުން  އޮތޯރިޓީގެ  އަހަރުތެރޭގައި  މިގޮތުން  ހޯދައިދެވިފައިވެއެވެ. 

ގައި 02ސޮފްހާ  ، ގައި  0ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ތަމްރީނުތަކުގެ ތަފްސީލް ތާވަލް  

 އެވަނީއެވެ.

 

 ސީ.އެމް.ޑީ.އޭގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޯނަސް ދިނުމާގުޅޭ އުސޫލު: - 1./1

މުވައަްޒފުނެްގ        ޮއތިޯރޓެީގ  ޑެިވޮލޕްމްަންޓ  މާރެކްޓ  ެކިޕަޓްލ  އޫުސަލީކ  ިމ 

"މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމް" ގެ ތެރެއިން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަކި 

މުވައްޒަފުންނަށް  ރަނގަޅު  އަޚްލާޤު  މަސައްކަތުގެ  ހިފަހައްޓާ  މިންގަނޑެއްގައި 

ދިނުމުގައި  ބޯނަސް  އަހަރީ  އުސޫލެވެ.  އާންމު   ޢަމަލުކުރާނެ  ދިނުމުގައި  ބޯނަސް 

އެޑްމިން  އެންޑް  އެޗް.އާރް  އޮތޯރިޓީގެ  ގެންދިޔައީ  ކުރިޔަށް  ކަންތައްތައް  އެންމެހާ 

ފާސްކޮށްފައިވަނީ   ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ  މިޕޮލިސީ   8ސެކްޝަނުންނެވެ. 

 ގައެވެ.0/12ސެޕްޓެމްބަރު 

 މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ އުސޫލު: - 0./1

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން    22މި އުސޫލަކީ ސީ.އެމް.ޑީ.އޭގެ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  

ގޮތްތައް  ޢަމަލުކުރާނެ  ބެލުމުގައި  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފުންގެ 

މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފުންގެ  އުސޫލެކެވެ.  އެކުލަވާލާފައިވާ  ގޮތުން  ކަނޑައެޅުމުގެ 

ރަނގަޅު ފެންވަރު  މަޤްޞަދަކީ  މައިގަނޑު   ބެލުމުގެ  މަސައްކަތަށް   ،ފެންވަރު 

ޑިރެކްޓަރުންގެ  މިޕޮލިސީ  އުފެއްދުމެވެ.  އޮތޯރިޓީގައި  މުވައްޒަފުންތަކެއް  ޤާބިލު 

 އެވެ. 0/12އޮކްޓޯބަރ  13ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ 

 

 ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީ: - 3./1

އަކީ ކޮމިޓީ  ރިސޯސް  ގަވާއިދުގެ    ،ހިއުމަން  ދަށުން   /2އިދާރީ  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ތަންފީޒުކުމުގައި  ޕްލޭން  ކުރުމުގެ  ތަރައްޤީ  ވަސީލަތްތައް  އިންސާނީ  އޮތޯރިޓީގެ 

އެކުލެވިގެންވަނީ   މިކޮމިޓީ  އެކެވެ.  ކޮމިޓީ  އުފައްދާފައިވާ   2އެހީތެރިވެދިނުމަށް 

މައްޗަށެވެ.   ކޮމިޓީގެ    0/12މެންބަރުންގެ  އެޗް.އާރް  އަހަރު   /1ވަނަ 

 ބައްދަލުވުން ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.

 

 

 

އައި   -  2./1 އަދަދަށް  މުވައްޒަފުންގެ  އޮތޯރިޓީގެ 

 ބަދަލު:

ވަޒީފާ   0/12 އޮތޯރިޓީގައި  އިރު  ނިމުނު  އަހަރު  ވަނަ  

 އެވެ.   /0އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދަކީ 

  މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުން: - 2./1

ފަހު  މިއަހ އިވެލުއޭޝަނަށް  ޕަރމޯމަންސް  ަރުވެސް 

ފާހަގަ  ކުރުމަށްޓަކައި  ވަޒަން  އަގު  ޚިދުމަތުގެ  މުވައްޒަފުންގެ 

 ކޮށްލެވޭ މުވައްޒަފުުންނަށް އެވޯޑާއި ސެޓްފިކެޓް ދީފައިވެއެވެ.  

 މުވައްޒަފުންގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުން: - 2./1

އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަކީ މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި އެކުގައި 

އިސްކަންދޭ  އޮތޯރިޓީން  ހެދުމަކީ  ބަޔަކަށް  މަސައްކަތްކުރާ 

ކަމެކެވެ. މިގޮތުން ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ސްޓާފް މީޓިންގ 

ސްޓާފް  ފާހަގަކުރުމާއި  ދުވަސް  އަހަރީ  އޮތޯރިޓީގެ  ބޭއްވުމާއި 

   ކްލަބުން އެކި އެކި އިޖްތިމާއީ ހަރަކާތްތައް ހިންގާފައިވެއެވެ.
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 އިދާރީ އޮނިގަނޑު - 11

މަސްއޫ މުވައްޒަފުންނަށް  ގޮތަށް  ކުރެވޭ  އިތުރު  ޤާބިލްކަން  މުވައްޒަފުންގެ  ކުރެވިފައިވަނީީ  ބައްޓަން  އޮނިގަނޑު  އިދާރީ  ްޔަތުތައް ލިއމިއޮތޯރިޓީގެ 

މަގު   ކުރުމުގެ  އަދާ  ގޮތުގައި  ފުރިހަމަ  މަސައްކަތްތައް  ކުރަންޖެހޭ  މުވައްޒަފުން  ގޮތަކަށެވެ.  ގެންދެވޭފަދަ  ކުރިޔަށް  ަވަސްކޮށް ތަނހަވާލުކޮށްގެން 

 ެ.  ދިނުމަށްޓަކައިި މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމާއި މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލްކަން އިތުރު ކުރުމަށް އޮތޯރިޓީން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނެއެވ

 މިއޮތޯރިޓީގެ އޮނިގަނޑު ބައްޓަން ކުރެވިފައިވާ ގޮތާއި އޭގެ މުހިއްމު ތަފްސީލްތައް ތިރީގައިމިވަނީއެވެ.
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ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުން ކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް - 12   

 އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރ: - 10.1

އޮޑިޓްގެ  އިންޓަރނަލް  އެއްގޮތައް  އާ  ޗާރޓަރ  އޮޑިޓް  އިންޓަރނަލް  އޮތޯރިޓީގެ 

އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް އޯޑިޓް ، މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި

މެނޭޖްމަންޓާ  ރިސްކް  އޮތޯރިޓީގެ  އަދި  ހުށަހެޅުމެވެ.  ކޮމެޓީއަށް  ރިސްކު  އެންޑް 

 ގުޅޭގޮތުން އިރުޝާދު ދިނުމެވެ.  

 ސީ.އީ.އޯ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް: - 10.0

ޗީފް  އޮތޯރިޓީގެ  މަސައްކަތްތަކަކީ  މައިގަނޑު  ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ  ސީ.އީ.އޯ 

އިތުރުން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  އިދާރީ އެހީތެރިކަން  ބޭނުންވާ   އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރަށް 

ދައުލަތުގެ  އަދި  ބެލެހެއްޓުމެވެ.  ސެކްރެޓޭޓިއެޓްކަން  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ބަދަހި   ،މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅުން  ޖަމްއިއްޔާތަކާއިއެކު  އެކިއެކި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

މަސައްކަތްތައްކުރުމާއި ކުރަންޖެހޭނެ  މަސައްކަތްތަކާއި   ،ކުރުމަށް  އޮތޯރިޓީގެ 

ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ  ސީ.އީ.އޯ  ދިނުމަކީވެސް  މަޢުލޫމާތު  މީޑިޔާއަށް  ބެހޭގޮތުން 

 މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

 ޕެންޝަން ސުޕަރވިޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް: - 10.3

ޤާނޫނުގައި  ޕެންޝަނާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޒިންމާއަކީ  ޤާނޫނީ  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ  މި 

ފަދައިން ގޮތާއި  ،ކަނޑައަޅާފައިވާ  އިންވެސްޓްކުރެވޭ  އެ   ،އެސެޓްސް 

ފަންޑުގައި  ޕެންޝަން  އަދި  ބެލެހެއްޓުމާއި  ޕަރފޯމަންސް  އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ 

ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ޕެންޝަން  ރިޓަޔަރމަންޓް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މިޑިޕާޓްމަންޓްއިން  މިގޮތުން  އެޅުމެވެ. 

ސުޕަވިޝަން  ބޭސްޑް  ރިސްކް  ގެންގުޅެނީ  ސުޕަވައިޒްކުރުމުގައި  ސްކީމް 

  މޮޑަލްއެކެވެ.

 މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް: - 10.2

އިޤްތިޞާާދު  ރާއްޖޭގެ  މަސައްކަތްތަކަކީ  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  މާރކެޓް 

މަގުފަހިކުރެވޭފަދަ  ހޯދުމަށް  ފައިސާ  ބޭނުންވާ  އިންވެސްޓްމަންޓަށް  ފުޅާކުރުމަށާއި 

ޙަަރަކާތްތެރި ކެޕިޓަލް މާރކެޓެއް ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރުމެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ 

ހޯދުމަށް  ފައިސާ  ބޭނުންވާ  އިންވެސްޓްމަންޓަށް  ފުޅާކުރުމަށާއި  އިޤްތިޞާާދު 

ތަރައްޤީކޮށް މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  ، މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި 

ފުރުޞަތުތައް  ތަފާތު  ކުރުމުގެ  އިންވެސްޓް  އިންވެސްޓަރުންނަށް 

 ހޯދައިދިނުމެވެ.

 ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް: - 10.2

ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓަކީ އޮތޯރިޓީގެ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ 

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ޑިޕާޓްމަންޓެވެ. މިޑިޕާޓްމަންޓްއިން ކުރާ 

މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އޮތޯރިޓީގެ ހިންގުމަށް 

 ،ބޭނުންވާ ހިއުމަން ރިސޯސަސްއާއި ގުޅޭ މަސައްކަތްތަކާއި 

ތް  ކަ ގެ މަސައް ޓް ތުރުން ބަޖެ ކުގެ އި ތަ ތް ކަ އިދާރީ މަސައް

 ހިމެނެއެވެ.  

 ލީގަލް އެންޑް ރެގިއުލޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް: - 10.2

މަސައްކަތްތަކަކީ  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ  ރެގިއުލޭޝަން  އެންޑް  ލީގަލް 

ޤާނޫނާއި  ބޭނުންވާ  ހިންގުމަށް  މާރކެޓް  ގޮތެއްގައި  އެދެވޭ 

މާރކެޓް އިންޓަރމީޑިއަރީޒްއަށްް ލައިސަންސް   ،ގަވާއިދު ހެދުމާއި

ސެކިއުރިޓީޒް  އަދި  ކުރުމެވެ.  ރެގިއުލޭޓް  އެފަރާތްތައް  ދިނުމާއި 

އެެއްގޮތްވާގޮތުގެ  ގަވާއިދާ  ޤާނޫނާއި  ފޯރުކޮށްދެވެނީ  އާންމުންނަށް 

މަތިންތޯ ބެލުމާއި ސެކިއުރިޓީޒްގެ މުޢާމަލާތްކުރުމުގައި ޤާނޫނާއި 

ހިންގިޔަނުދީ  ޢަަމަލުތައް  ނޭދެވޭ  ޢަަމަލުތަކާއި  ޚިލާފް  ގަވާއިދާ 

މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ  ފިޔަވަޅުއެޅުން  ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި 

 މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.  

އިންވެސްޓަރ އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް  - 10.7

 ޓްރެއިނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް:

މާކެޓް  ކެޕިޓަލް  މަސައްކަތަކީ  މިޑިޕަރޓްމަންޓްގެ 

ކެޕިޓަލް   ،އިންޓަރމީޑިއަރީޒްއާއި ކުދިން  އާންމުން އަދި ސްކޫލް 

އަހުލުވެރިކުރުވުމާއިި ހޭލުންތެރިކޮށް  ދާއިރާއަށް   ،މާކެޓް 

ޚާއްޞަ  ބޭނުންވާ  ފަރާތްތަކަށް  ހަރަކާތްތެރިވާ  މާރކެޓްގައި 

އިމްތިހާންތައް  ގުޅޭ  ތަމްރީންތަކާ  އިތުރުން  ތަމްރީނުތަށްދިނުމުގެ 

 ބޭއްވުމެވެ.
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  މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީތައް - 13

ކުރިއަށް  ގޮތެއްގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި  ހަރުދަނާކޮށް  މަސައްކަތްތައް  ބައެއް  މުހިންމު  ހިންގުމާއި  އޮތޯރިޓީގެ 

އެކުލަވާލެވިފައިވާ  އެގޮތުން  ވެއެވެ.  އެކުލަވާލެވިފައި  ކޮމިޓީތަކެއް  މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި  ގެންދިއުމަށް 

 ކޮމިޓީތަކާއި ކޮމިޓީތަކުގެ ދައުރު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ: - 13.1

ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަކީ އޮތޯރިޓީގެ ޕޮލިސީ އަދި އޮޕަރޭޝަނަލް ލެވެލްގެ ކަންތައްތައް ނިންމުމުގައި އޮތޯރިޓީގެ 

ގޮތް  ކުރިއަށްގެންދަންވީ  މަސައްކަތްތައް  އަދި  ކޮމިޓީއެކެވެ.  އުފައްދާފައިވާ  ލަފާއެރުވުމަށްޓަކައ  ސީ.އީ.އޯއަށް 

ކަނޑައެޅުމަކީ  ގޮތް  ކުރިއަށްދާންވީ  ތަންފީޛުކުރުމުގައި  ނިންމުންތައް  ނިންމާ  ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކަނޑައެޅުމާއި  

ޒިންމާއެކެވެ.   ކޮމިޓީގައިމިކޮމެޓީގެ  އިތުރުން   މި  ހެޑުންގެ  ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ  އާއި  ސީ.އީ.އޯ  އޮތޯރިޓީގެ  ހިމެނެނީ 

 ޓެކްނިކަލް މުވައްޒަވުންގެގޮތުގައި ސީ.އީ.އޯ ކަނޑައަޅުއްވާ ފަރާތްތަކެވެ.

 އެންފޯސްމަންޓް ކޮމިޓީ: - 13.0

ހިންގައިފިނަމަ  ފަރާތަކުން  އެވެސް  ޢަމަލެއް  ޚިލާފުވާ  ގަވާއިދަކާ  ޤާނޫނަކާއި  އެއްވެސް  ތަންފީޛުކުރާ  އޮތޯރިޓީއިން 

ފިޔަވަޅު ، އެފަރާތަކާމެދު އޮތޯރިޓީގެ ގަވާއިދުތަކާއި އެންފޯސްމެންޓް އެންޑް އެޕީލް ޕްރޮސީޖާއާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން 

 އެޅުމަކީ އެންފޯސްމަންޓް ކޮމިޓީގެ ޒިންމާއެކެވެ.  

 ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީ:  - 13.3

މި ކޮމެޓީއަކީ އޮތޯރިޓީގެ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް ތަންފީޛުކުރުމަށް އެހީވެދިނުމަށް 

 އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.  

 ބިޑް އިވޭލުއޭޝަން ކޮމިޓީ: - 13.2

ފަރާތެއް  ހަވާލުކުރާނެ  އެކަމެއް  ބަލައި  އަގުތައް  ހުށަހަޅާ  ޚިދުމަތްތަކަށް  ތަކެއްޗާއި  ބޭނުންވާ  ހޯދަން  އޮތޯރިޓީއަށް 

 ކަނޑައެޅުމައްޓަކައި އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.
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 ގަވަނަންސް ސްޓޭޓްމަންޓް - 12

އުސޫލުތަކަށް  ގަވަރނަންސްގެ  ގެންދިއުމުގައި  ކުރިއަށް  މަސައްކަތްތައް  އޮތޯރިޓީގެ 

ސެކިއުރިޓީޒް  އޮފް  އޯގައިނައިޒޭޝަން  އިންޓަނޭޝަނަލް  އަދި  އިސްކަންދީފައިވެއެވެ. 

( ރެގިއުލޭޓަރުންނަށް IOSCOކޮމިޝަންސް  މާރކެޓް  ސެކިއުރިޓީޒް  އިން   )

 ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ.

  :އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ގަވާއިދު - 12.1

ގެންދަނީ ކުރިޔަށް  ޖަލްސާތައް  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ   ،އޮތޯރިޓީގެ 

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  އިޖުރާއަތުތަކާއި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އެގަވާއިދުގައި  ގަވާއިދާއި  ބޯޑުގެ 

މުރާޖަޢާކޮށްފައިވަނީ   ފަހުން  އެންމެ  މިގަވާއިދު  ވަނަ   0/10މަތިންނެވެ. 

ގޮތް  ގެންދަންވީ  ކުރިޔަށް  ޖަލްސާތައް  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އަހަރުއެވެ. 

އިތުރުން ސެކްރެޓަރީގެ   ،ބަޔާންކުރުމުގެ  ބޯޑު  އެލަވަންސްއާއި  މެންބަރުންގެ  ބޯޑު 

އެކުލަވާލައި  މިގަވާއިދު  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ގަވާއިދުގައި  މި  ޒިންމާތައްވެސް 

އުސޫލުތަކަށް  ގަވަރނަންސް"  "ގުޑް  އަންނަ  ބަދަލުވަމުން  މުރާޖަޢާކުރުމުގައި 

އިސްކަން   ،ރިޢާޔަތްކޮށް ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް  ބޯޑު  އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ 

 ދީފައިވާނެއެވެ.  

 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު އެކުލެވިގެންވާގޮތް: - 12.0

ޤާނޫނުގެ   ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ  މާލީ  )ށ(ގެދަށުން   2ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ވަޒީރުންގެ  އައްޔަނުކުރައްވަނީ  މެންބަރުން  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އޮތޯރިޓީގެ 

 މަޖިލީހުގެ ލަފަޔާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.

ވަަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައިވަނީ ބަދަލުތަކެއް   0/12އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް  

މިގޮތުން މަޤާމު   2//0  ،އައިސްފައެވެ.  ސީ.އީ.އޯގެ  އަހަރުންފެށިގެން  ވަނަ 

ޝަފީޤާ   ފާޠިމަތު  އަލްފާޟިލާ  ގެންދެވި  ގައި   0/12ޖަނަވަރީ    17ފުރުއްވަމުން 

ނަޞީރު   އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް  މިމަޤާމަށް  ގުޅިގެން  ދެއްވުމާ   0/އިސްތިއުފާ 

ޢައްޔަންކުރައްވާފައެވެ.  0/12ފެބްރުއަރީ   އިތުރުން   ގައި ވަނީ  ޕްރައިވެޓް   މީގެ 

އާތިފް  އިބްރާހިމް  އަލްފާޟިލް  ކަމުގައިވާ  މެންބަރެއް  ތަމްސީލުކުރައްވާ  ސެކްޓަރ 

ގުޅިގެން  0/12ނޮވެމްބަރު    15، ޝަކޫރު އިސްތިޢުފާދެއްވުމާ  މަޤާމަށް   ،ގައި  މި 

 ގައި ޢައްޔަނުކުރެވުނެވެ.  0/12ޖަނަވަރީ  02އަލްފާޟިލް ރިފާޢަތު ޖަލީލު 

 ޗެއާރމަންއާއި ސީ.އީ.އޯގެ ދައުރު: - 12.3

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން   8ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  

އޮތޯރިޓީގެ ޗެއާރމަން އަދި ސީ.އީ.އޯގެ ދައުރު ވަކިކުރުމަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވެއެވެ. 

ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އޮތޯރިޓީގެ ޗެއާރމަން އަދި ސީ.އީ.އޯގެ  ،މިގޮތުން

ދައުރު ވަކިން ހިންގަމުން އައިސްފައިވެއެވެ. އޮތޯރިޓީގެ  ޗެއަރމަންއަކީ ޕޮލިސީ 

އެކުލަވާލުމުގައި އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު ލީޑްކުރައްވާ ފަރާތަށްވާއިރު 

އޮތޯރިޓީގެ ސީ.އީ.އޯ އަކީ އޮޕަރޭޝަނަލް ކަންތައްތަކުގެ ޒިންމާ އަދާކުރައްވާ 

 ފަރާތެވެ.  

ތަމްރީނު   -  12.2 މެމްބަރުން  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

 ޕްރޮގްރާމްތައް:

ވަނަ   0/12އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އައު މެންބަރަކު  

ގުޅިގެން ޢައްޔަނުކުރުމާ  ތެރޭގައި  އޮތޯރިޓީގެ   ،އަހަރުގެ 

ޕްރޮގްރާމް  މަސައްކަތްތަކަށް   އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ 

މިއަހަރުގައިވެސް  އެއްފަދައިން  އަހަރުތަކެކޭ  އެހެނިހެން 

ތަންފީޛުކުރާ  އޮތޯރިޓީން  މިޕްރޮގްރާމްގައި  ހިންގުނެވެ. 

އެކުލަވާލާފައިވާ  ބާރުލިބިގެން  އެޤާނޫނުތަކުން  ޤާނޫނުތަކާއި 

ކުރާ   ،ގަވާއިދުތަކާއި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުން  އޮތޯރިޓީގެ 

ތަފްޞީލީ  ހިންގުމާބެހޭ  އިދާރީ  އޮތޯރިޓީގެ  މަސައްކަތްތަކާއި 

ކުރިއަށް  ކުރުމަށް  ތަރައްޤީ  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  މަޢުލޫމާތާއި 

 .ރާވާފައިވާ ޕްލޭނާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތުވެސް ހިއްސާކުރެވުނެއެވެ

އަހަރެއްނަމަވެސް  ދަތި  ގޮތުން  ބަޖެޓުގެ  މިއަހަރަކީވެސް 

ޓްރެއިނިންގ  އެކިއެކި  ބޭރުގެ  ރާއްޖޭން  ރާއްޖެއާއި 

ބައިވެރިވެ  މެންބަރުން  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި 

މީގެ  ހޯއްދަވާފައެވެ.  ވަނީ  މަޢުުލޫމާތު  މާރކެޓްގެެ  ކެޕިޓަލް 

ތެރެއިން މޮރިޝަސް އާއި އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރަށް ކުރި ސްޓަޑީ 

   ޓުއަރ ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޖަލްސާތައް: - 12.2

ޖަލްސާތައް  ބޯޑުގެ   ޑިރެކްޓަރުންގެ  އޮތޯރިޓީގެ 

ގަވާއިދުގައި  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުރިއަށްގެންދެވެވިފައިވަނީ 

ބޯޑު  މަތިންނެވެ.  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  އުޞޫލުތަކާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ޤާނޫނީ  ބޭނުންވާ  ގެންދިއުމަށްޓަކައި  ކުރިއަށް  ޖަލްސާއެއް 

މަޝްވަރާކުރުމަށް   2އަދަދަކީ   ޖަލްސާތަކުގައި  މެންބަރުންނެވެ. 

އަތް  ނިންމާފައިވަނީ  ގޮތެއް  ކަންތައްތަކާމެދު  ހުށަހަޅާ 

ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ވޯޓުލުމަށްފަހު  އުފުލައިގެން 

 އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.  

ޖަލްސާ  ގޮތުގެމަތިން  ގަވާއިދުގައިވާ  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ޖަލްސާގެ   3ބޭއްވުމުގެ   ނޯޓިސްއާއި  ބޯޑުގެ  ކުރިން  ދުވަސް 

މެންބަރުންނާ  ލިޔެކިޔުންތައް  އެޖެންޑާއާގުޅޭ 

ބާއްވާފައިވާ   މިގޮތުން  ޖަލްސާގެ   17ހިއްސާކުރެވެމުންދެއެވެ. 

 ހާޒިރީގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.



| ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ 2015އަހަރީ ރިޕޯޓް                                                                                                                                                                        
21  

 

 ހާޒިރުވި ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެމްބަރު

 12 17 ޑރ. އަޝްރަފް ޢަބްދުއްރަޙީމް

 0 0 އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޝަފީޤާ*

 12 12 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޞީރު**

 /1 17 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ހުސައިން ދީދީ

 17 17 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ވިސާމް

 9 17 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ

 12 17 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު

 11 12 އަލްފާޟިލް ރިފާއަތު ޖަލީލް***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ގެ ނިޔަލަށް. 0/12ޖެނުއަރީ  12އިން  2//0މާރޗް  8/  *

 އިން ފެށިގެން. 0/12ފެބްރުއަރީ  0/** 

   އިން ފެށިގެން.  0/12ޖެނުއަރީ  02*** 

 

 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ: - 12.2

އުސޫލުތައް  އެކަމާބެހޭ  އެލަވަންސާއި  މެންބަރުންގެ  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

މަތިންނެވެ.  ލަފާގެ  ޓްރެޜަރީގެ  އެންޑް  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ކަނޑައަޅަނީ 

ކޮންމެ  ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  ގޮތުގައި  އެލަވަންސްގެ  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  މިގޮތުން 

 .ރުފިޔާއެވެ ///01/0-މަހަކު  ،މެންބަރަކަށް

 މަސްލަޙަތު ތަޢާރުޟްވާ ހާލަތްތައް: - 12.7

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި މަޤްޞަދާ ޚިލާފުނުވުމާއި 

މަސްލަޙަތު ތަޢާރުޟްނުވާނެ ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ހަރުދަނާ 

ވަނަ މާއްދާގައި   12އުޞޫލެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  

ވިޔާފާރި ނުވަތަ ވިޔަފާރިއާގުޅޭ ރޮނގެއްގައި ނުވަތަ  ،ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން

ސިނާޢީ އަދި މިނޫންވެސް މިފަދަ ދާއިރާއެއްގައި ބޯޑުގެ   ،އިޤްތިޞާދީ   ،މާލީ 

އެމައްސަލައެއް ނުވަތަ   ،މެމްބަރަކާ ސީދާ ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުން ގުޅުމެއްވާނަމަ 

އެމައްސަލައަކާ ގުޅުންހުރި އެއްވެސްކަމެއްް މަޝްވަރާކުރާ ބޯޑުގެ ޖަލްސާއެއް ފެށުމުގެ 

އެމެމްބަރަކު އެކަން ބޯޑަށް ފުރިހަމައަށް ހާމަކުރަންޖެހެއެވެ. އަދި ބޯޑުގައި  ،ކުރިން

ރި  ހު ން ޅު ކާ ގު އަ ލަ ސަ އް މަ ތަ އެ ވަ އް ނު އެ ލަ ސަ އް ވޭ މަ ރެ ކު ރާ ވަ ޝް މަ

ލްސާގައި  ކު ޖަ ބަރަ އިރު އެމެމް ތެއް ނިންމާ ށް ގޮ ކޮ އްމަޝްވަރާ ކަމެ އެއްވެސް

ސީދާ   ،ބައިވެރިވެގެންނުވާނެކަމަށް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މިގޮތުން 

ތްނަމަވެސް  ޢާރުޟުވުމެއް ނެ ު ތަ ތު ޙަ ލަ ލާ   ،މަޞް ބޭރުން ބަ

ށް  ކަމަ ވުމެއް އޮވެދާނެ ޢާރުޟް ތު ތަ ހަ ލަ ށް މަސް ކަ ތަ ތް ފަރާ

ބެލެވޭފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުން 

ން  ކު ތަ ން މު ން އި ނި ކާ ތަ ރާ ވަ ޝް ޅޭ މަ ގު ކާ އަ ލަ ސަ އް މަ އެ

   ތަނާޒުލުވާންޖެހެއެވެ.

 14.8 - ބޯޑުގެ ސެކްރެޓަރީ:

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން  ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޤަވާއިދުގައި 

ބޭއްވުމާއި ޖަލްސާތައް  ބޯޑުގެ  ޔައުމިއްޔާ   ،ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ޤާނޫނާއި   ،ލިޔުމާއި އަދި ބޯޑަށް ހުށަހަޅާ ކަރުދާސްތައް ރިވިއުކޮށް

ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ ބެލުމަކީ ބޯޑު ސެކްރެޓަރީގެ 

ގަވާއިދުުގައި  މިގޮތުން  ކަންކަމެވެ.  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ޒިންމާތަކުގެ 

އާއި  ނޯޓިސް  ޖަލްސާގެ  މުއްދަތުގެތެރޭގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

މެންބަރުންނަށް  ކަރުދާސްތައް  ހުށަހެޅޭ  މަޝްވަރާކުރުމަށް 

ރެކޯޑު  ގުޅޭ  މިކަންކަމާއި  އަދި  ލިޔެ  ޔައުމިއްޔާ  ފޮނުވުމާއި 

އިތުރުން މީގެ  ބޯޑުގައި   ،ބަލަހައްޓާފައިވާނެއެވެ.  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ނިންމުންތައް  ނިންމާ  ތަންފީޒުކުރުމަށް  މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު 

ސީނިއަރ  އޮތޯރިޓީގެ  މެދުވެރިކޮށް  މެމޯ"  "އިންޕްލިމެންޓޭޝަން 

ގަވާއިދުން  މަޢުލޫމާތުތައްް  އެ  މެނޭޖްމަންޓާ 

 ހިއްސާކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 ކޯޑް އޮފް އެތިކްސް: - 12.9

ގޮތުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ  ފެންވަރު  ހިންގުމުގެ  ، އޮތޯރިޓީ 

މާޙައުލުގައި ޑިރެކްޓަރުންނާއި   ،މަސައްކަތުގެ  އޮތޯރިޓީގެ 

އަޚްލާޤީ   މިންގަނޑެއްގައި  މުވައްޒަފުންގެ  ރަނގަޅު  ފެންވަރު 

އޮތޯރިޓީގެ   8112، ހިފެހެއްޓުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ  އަހަރު  ވަނަ 

"ކޯޑް އޮފް އެތިކްސް" އަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުނާއި 

 އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރަން ޖެހެއެވެ.

ލަފާދޭ   -  /12.1 އަދި  ކޮމިޓީ  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

 ފަރާތްތައް:

 އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް ކޮމިޓީ:

އޮތޯރިޓީގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ އެންމެ މުހިންމު  ދައުރެއް 

މިގޮތުން  ބޯޑެވެ.  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އޮތޯރިޓީގެ  ފާރާތަކީ  އަދާކުރާ 
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ގޮތުން އެހީތެރިވެދިނުމުގެ  އަދާކުރުމަށް  ޒިންމާތައް  ރިސްކް   ،ބޯޑުގެ  ނިޒާމްއާއި  ކޮންޓްރޯލްސް  އިންޓަރނަލް  އޮތޯރިޓީގެ 

ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަގޮތެއްގައި  ކަންތައްތައް  އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ. ، މެނޭޖްމަންޓްގެ  ކޮމިޓީއެއް  ރިސްކް  އެންޑް  އޮޑިޓް 

ކޮމެޓީއަށް  ރިސްކް  އެންޑް  އޮޑިޓް  ގަވާއިދުންް  ވަނީ  ރިޕޯޓުތައް  އޮޑިޓް  އިންޓާރނަލް  ގޮތަށް  ޗާރޓަރުގައިވާ  އޮޑިޓް  އެގޮތުން 

ފޮނުވައި މިކަންކަމާބެހޭގޮތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި މަޝްވަރާކޮށް ރަނގަޅުކުރަންވީ ކަންކަމަށް ބޯޑު ލެވެލްްގައި މަޝްވަރާކޮށް 

 ނިންމާފައެވެ.

 އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަކީ:  

 ު(އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ )މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ތަމްސީލުކުރައްވާ މެންބަރ 

 ުޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްސީލުކުރައްވާ މެންބަރު(  ) އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދ 

 )ްއަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ވިސާމް )ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒ 

 

 ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޝަރިޢާ އެޑްވައިޒަރީ ކައުންސިލް:

ރެގިއުލޭޓްކުރުމުގައި  ތަރައްޤީކޮށް  މާކެޓް  ކެޕިޓަލް  އިސްލާމިކް  ކަައުންސިލްއަކީ  އެޑްވައިޒަރީ  ޝަރީޢާ  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް 

މެންބަރުންގެތެރޭގައި  ކައުންސިލްގެ  މި  ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.  ލަފާ  ޝަރީޢާގެ  މެނޭޖްމަންޓަށް  ބޯޑާއި  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އޮތޯރިޓީގެ 

 ހިމެނެނީ:

 )ްޑރ.ޢާއިޝަތު މުނީޒާ )ޗެއަރޕާސަނ 

   ާޑރ. އިބްރާހީމް ޒަކަރިއްޔާ މޫސ 

 ްޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފ 

   ާއަލްއުސްތާޛާ މަރިޔަމް ޝަބާނ 

   ާއަލްއުސްތާޛާ ސާމިޔާ ޒަކަރިއްޔ 
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 އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްސްއާއި އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް: - 12.1

ހަރުދަނާކަމާއެކު  މަސައްކަތްތައް  އޮތޯރިޓީގެ  ބެލެހެއްޓުމާއި  ރައްކާތެރިކަމާއެކު  ފައިސާ  މުދަލާއި  އޮތޯރިޓީގެ 

އޮތޯރިޓީގެ  އަދި  ގާއިމްކުރެވިފައިވެއެވެ.  ޕްރޮސީޖަރސްތައް  ކޮންޓްރޯލްތަކާ  އިންޓަރނަލް  ގޮތުން  ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ 

ޕޮލިސީތަކާއި ޕްރޮސީޖާރތަކާ އެއްގޮތަށް އޮތޯރިޓީގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ކަންކަން ކުރިއަށްދާ މިންވަރު އިންޓަރނަލް އޮޑިޓުން 

 ގަވާއިދުންް ބަލައި ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓަށާއި އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކު ކޮމިޓީއަށް ރިޕޯރޓް ކޮށްފައިވެއެވެ.

 

 އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓް: - 12.0

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިވާ   ،އަހަރަކުން އައު އޮޑިޓަރެއް އައްޔަނު ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް  3ކޮންމެ  

އަށް އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުގެ   0/12އިން    0/13"އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރ އައްޔަނުކުރުމުގެ ޕޮލިސީ"ގެ ދަށުން  

ކަނޑައަޅާފައިވަނީ   ޖެނެރަލ  KPMGގޮތުގައި  އޮޑިޓަރ  މިއީ  އޮޑިޓް    ްއެވެ.  އިންޓަނޭޝަނަލް  ދީފައިވާ  ހުއްދަ 

 ފާރމެކެވެ.  

 އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރޒް އަދި އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްސް ، އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް - 12
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 (1 -ކެޕިޓަލް މާރކެޓާ ގުޅޭ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ޢާންމުކޮށް ހިންގާފައިވާ ހަރަކާތްތައް )ތާވަލް - 12

ބައިވެ

ރިންގެ 

 އަދަދު

މުއްދަތ0ު

 ތާރީޙް
 ސީއެމްޑީއޭ އިންސްޓިޓިއުޓް ދާއިރާ

ޖުމްލަ 

 އަދަދު
 ޕްރޮގްރާމްގެ ބާވަތް

08 
3 

 ދުވަސް
 1 އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒަރ ޕްރޮގްރާމް ފައިނޭންސް

  

 ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް

  
22 

2 

 ދުވަސް
 ފައިނޭންސް

ރީޖަނަލް ސެމިނަރ އޮން ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް ސުޕަރވިޝަން 

 އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑްސް
0 

09 
½ 

 ދުވަސް
 އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް

މަންތްލީ އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މަރކެޓް އެވެއަރނަސް 

 ޖޫން –ވާރކްޝޮޕް 
3 

  

  

  

  

 ސެމިނަރ0 ވަރކްޝޮޕް

11 
0 

 ގަޑިއިރު
 އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް

ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓްރެއިނަރސް ޕްރޮގްރާމް އޮން "ސުކޫކް 

 އެންޑް އިސްލާމިކް ރީޓްސް"
2 

03 
0 

 ދުވަސް
 2 ސެމިނަރ އޮން " އިންޓްރޮޑަކްޝަން ޓު ފަންޑު މެނޭޖްމަންޓް" ފައިނޭންސް

2 
0 

 ގަޑިއިރު
 އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް

ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓްރެއިނަރސް ޕްރޮގްރާމް އޮން "އިޝޫސް އިން 

 އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް"
2 

3/ 
1 

 ދުވަސް
 7 ވާރކްޝޮޕް އޮން "އިންވެސްޓިންގ އިން ކެޕިޓަލް މަރކެޓް" ކެޕިޓަލް މާރކެޓް

2 
ގަޑި  0

 އިރު
 އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މަރކެޓް

ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓްރެއިނަރސް ޕްރޮގްރާމް އޮން "ލީގަލް 

ފްރޭމްވާރކް ފޮރ އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ: ލާރނިންގ ފްރޮމް 
8 

71 
ގަޑި  1

 އިރު
 އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާރކެޓް

ޕަބްލިކް ލެކްޗަރ އޮން "އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް: އެކައުންޓިންގ 

ފްރޮމް ޕްލެއިން  -ފޮރ ފައިނޭންސިއަލް އިންސްޓުރޫމެންޓްސް
9 

 ޕަބްލިކް ލެކްޗަރ

12 
ގަޑި  1

 އިރު
 އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް

ޕަބްލިކް ލެކްޗަރ އޮން "ކްރިޓިކަލް އެޕްރައިސަލް އޮން ދަ 

ކަރަންޓް ސްޓޭޓަސް އޮފް އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް އިން ދަ 
1/ 

10+

17 

0 

 ގަޑިއިރު

ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާގެ 

 މުވައްޒަފުންނަން
 11 0/12ކެޕިޓަލް މާރކެޓް އެވެއަރނަސް ސެޝަން 

 ޕްރެޒެންޓޭޝަން

ވިލާ ކޮލެޖްގެ އެމްބީއޭ  0 2  10 އިންފޮރމޭޝަން ސެޝަން އޮން އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް

އެމްއެންޔޫ ބިޒްނަސް  0 8  13 އެސްޕެކްޓްސް އޮފް އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާރކެޓް

ތާޖުއްދީން ސްކޫލްގެ  0 /0  12 0/12ކެޕިޓަލް މާރކެޓް އެވެއަރނަސް ސެޝަން 

11 
0 

 ގަޑިއިރު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް 

 އެފެއަރޒް
 12 0/12ކެޕިޓަލް މާރކެޓް އެވެއަރނަސް ސެޝަން 
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ފުރުސަ ބައިވެރިވުމުގެ  ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި  ތަމްރީން  ބޭރުގެ  ރާއްޖެއިން  ރާއްޖެއާއި  އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި  ޤާބިލުކަން  މުވައްޒަފުންނަށް ތު  މުވައްޒަފުންގެ 

 ެވަނީއެވެ.  ި އހޯދައިދެވިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން އަހަރުތެރޭގައި އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރވެވަޑައިގެންނެވި ތަމްރީނުތަކުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައ

 (0 -އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެފައިވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް އަދި ބައްދަލްވުންތައް )ތާވަލް - 17

ޕްރޮގްރާމްގެ  ޕްރޮގްރާމް

 ބާވަތް

 އަދަދު ޤައުމު މުއްދަތު

 3/ ދިވެހިރާއްޖެ 0/12ޖަނަވަރީ  12-13 ޓްރެއިނިންގ އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒަރ ޓްރެއިނިންގ

 0/ ބެންގކޮކް 0/12ޖަނަވަރީ  /3-08 ޓްރެއިނިންގ އޮން ކޯރޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް 0/12އެސް.އީ.ސީ ތައިލެންޑް އެކަޑެމީ 

 0/ ދުބާއީ 0/12ޖޫން  2-0 ޓްރެއިނިންގ އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ޕްރޮގްރާމް

އާރ ވީ ރެޑީ ފޯރ ޓުޑޭސް ޗެލެންޖަސް އިން ގަވަރނަންސް އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް 

 އޮފް އޮގަނައިޒޭޝަން އައި.ޓީ

 3/ ދިވެހިރާއްޖެ 0/12ޖޫން  3 ވަރކްޝޮޕް

އިސްލާމިކް އިކުއިޓީ މަރކެޓް: ޕްރޮސްޕެކްޓަސް އެންޑް ޗެލެންޖަސް ފޯރ 

 އޯއައި.ސީ.ޑީ މެމްބަރ ކަންޓްރީޒް

 1/ މެލޭޝިޔާ 0/12ޖޫން  10-8 ޓްރެއިނިންގ

ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓްރެއިނަރސް ޕްރޮގްރާމް އޮން :"ސްކޫކް އެންޑް އިސްލާމިކް 

 ރެއިޓްސް"

 2/ ދިވެހިރާއްޖެ 0/12ޖޫން  /1 ޓްރެއިނިންގ

އޭ.ޕީ.އީ.ސީ އެފް.އާރް.ޓީ.އައި ރީޖަނަލް ޕްރޮގްރާމް އޮން ކްރޮސް ބޯޑަރ އޮފަރިންގ 

 އެންޑް އިންވެސްޓްމަންޓް

 0/ ބެންގކޮކް 0/12ޖޫން  02-00 ސެމިނަރ

 1/ ސިންގަޕޯރ 0/12އޯގަސްޓް  08-17 ޓްރެއިނިންގ އިކޮނޮމިކް ޕޮލިސީސް ފޮރ ފައިނޭންޝިއަލް ސްޓެބިލިޓީ

ކަރާޗ0ީ  0/12އޮކްޓޫބަރ  9-2 ޓްރެއިނިންގ ކޯސް އޮން ލިކުއިޑިޓީ މެނޭޖްމަންޓް އިން އިސްލާމިކް ބޭންކިން

 ޕާކިސްތާން

/1 

ރީޖަނަލް ސެމިނަރ އޮން ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް ސުޕަރިޝަން އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓް 

 ފަންޑްސް

 2/ ދިވެހިރާއްޖެ 0/12އޮކްޓޫބަރ  00-18 ސެމިނަރ

 2/ މެލޭޝިޔާ 0/12ޑިސެމްބަރ  10-8 ޓްރެއިނިންގ ބިލްޑިންގ ކްރިޓިކަލް އެވެއަރނަސް އޮފް އޮޕޮޗުނިޓީޒް އިން އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް

އޭ.ޕީ.އީ.ސީ ފައިނޭންޝިއަލް ރެގިއުލޭޓަރޒް ޓްރެއިނިންގ އިނީޝިއޭޓިވް ރީޖަނަލް 

 ސެމިނަރ އޮން އިންވެސްޓަރ މާކެޓް އެންޑް އިންޓަރމީޑިއަރީ

 0/ ކޮލަމްބޯ ޑިސެމްބަރ /1-2 ޓްރެއިނިންގ

މެނޭޖްމަންޓުން   0/12 ސީނިއަރ  ބޯޑުންނާއި  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އޮތޯރިޓީގެ  ވެވަޑައިގެންނެވި   ،އަހަރުތެރޭގައި  ބައިވެރިވެ  ބޭރުގައި  ރާއްޖޭން 

 ބައްދަލުވުންތަކާއި ކޮންފަރެންސް ތަކުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  

 އަދަދު ޤައުމު މުއްދަތު ޕްރޮގްރާމްގެ ބާވަތް ޕްރޮގްރާމް

 1/ ލަންޑަން 0/12މާރިޗް  02-02 ކޮންފަރެންސް ވޯލްޑް އެކްސްޗޭންޖް ކޮންގްރެސް

ދިވެހިރާއް 0/12އޭޕްރީލް  03-01 ފޯރަމް ވަނަ އޭސިއަން ރީޖަނަލް ޕަބްލިކް ޑެޓް މެނޭޖްމަންޓް ފޯރަމް 2

 ޖެ

/1 

 1/ ކޮލަމްބޯ 0/12އޭޕްރީލް  02 ކޮންފަރެންސް ސައުތް އޭސިއަން އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮންފަރެންސް

ދިވެހިރާއް 0/12މެއި  /0 ފޯރަމް 0/12ފައިނޭންސް ފޯރަމް 

 ޖެ

/3 

 2/ ބެންގަލޫރު 0/12ޖޫން  02-02 ސްޓަޑީ ޓުއަރ އެސްޕާޑާ އަށް )ވެންޗަރ ކެޕިޓަލް ފަރމް( –ސްޓަޑީ ޓުއަރ 

 0/ މޮރިސަސް 0/12އޯގަސްޓް  /3-03 ސްޓަޑީ ޓުއަރ ސްޓަޑީ ޓުއަރ މޮރިޝަސް އަށް

 0/ ޗައިނާ 0/12އޮކްޓޫބަރ  19 ފޯރަމް މޯލްޑިވްސް އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމް
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މުހިންމު ހަރަކާތްތަކުގެ ފޮޓޯތައް - 18  

 0/19-0/12މޯލްޑިވްސް ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން  

 އިފްތިތާޙްކުރުމުގެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން

ރީޖަނަލް ސެމިނަރ އޮން ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް ސުޕަވިޝަން އޮފް 

 ގެ ތެރެއިނ0/12ްއިންވެސްޓްމެންޓް ފަންޑްސް 

 ގެ ތެރެއިނ0/12ްޕަބްލިކް ލެކްޗަރ އޮން އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް  ގެ ތެރެއިނ0/12ްއިންޓްރޮޑަކްޝަން ޓު ފަންޑް މެނޭޖްމަންޓް ސެމިނާގެ 

ގެ ތެރެއިން )އެމްޕްލޮއީ އޮފް ދަ އިޔަރ 0/12ސ.ީއެމް.ޑީއޭ އެނިވާސަރީ  ގެ ތެރެއިނ0/12ްއިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާރކެޓް އަވެއަރނަސް ވާރކްޝޮޕް

 އެވާރޑްސް(
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 މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ޚުލާސާ - 19

ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވަނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް  0/12

(ގެ ހަމަތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ IFRSފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ ސްޓެންޑަރޑްސް )

މަތިންނެވެ. ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ނަޒަރުގައި އަހަރީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރު 

ކުރެވިފައިވަނީ ފުރިހަމައަށް ބެލެހެއްޓިފައިވާ ރިކޯޑްތައް ބޭނުންކޮށްގެނެވެ. އަދި 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް   0/12، ހިސާބުތަކުން ދައްކުވައިދެނީ ، ބޯޑުގެ ނަޒަރުގައި 

 އޮތޯރިޓީގެ މާލީ ހާލަތެވެ.  

 އޮތޯރިޓީގެ އާމްދަނީގެ ޚުލާސާ: - 19.1

ވަނަ މާއްދާގެ   /1( ގެ  2//000ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު )

އޮތޯރިޓީއަށް ، ވަނަ މާއްދާގައި ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ފަދައިން  3އަދި    8، 1)ށ( 

ފައިސާއާއި ލިބޭ  ގުޅިގެން  ހުއްދަތަކާ  ދޫކުރާ  އޮތޯރިޓީން  ލިބެނީ  ، އާމްދަނީ 

ފައިސާއާއި ލިބޭ  ޖޫރިމަނާތަކުން  ކަނޑައަޅާ  ޤާނޫނާއި ، އޮތޯރިޓީން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

މާލީއެހީގެ  ބޭރުން  ރާއްޖެއިން  ރާއްޖެއިންނާއި  އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން  ގަވާއިދާ 

ވަނަ   0/12ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއިންނެވެ. މިދެންނެވުނު ގޮތްގޮތުން އޮތޯރިޓީއަށް  

ގޮތުގައި   އާމްދަނީގެ  ލައްކަ ރ  1,396,864އަހަރުގެތެރޭގައި  ތިން  )އެއްމިލިއަން 

ލިބިފައިވާއިރު ރުފިޔާ(  ހަތަރު  ފަސްދޮޅަސް  ސަތޭކަ  އަށް  ހާސް  ހަ  ، ނުވަދިހަ 

)އެއް މިލިއަން ދެ ރ  1,263,750ވަނަ އަހަރުގައި ލިބިފައިވާ    0/12މިއަދަދަކީ  

ހަތް ސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ(އަށް ވުރެ މަތީ  ތިން ހާސް  ލައްކަ ފަސްދޮޅަސް 

ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީ   0/12ވަނަ އަހަރާއި އަޅާ ބަލާއިރު    0/12އަދަދެކެވެ.  

ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކުން ، އިތުރުވާން މެދުވެރިވެފައިވާ މައިގަނޑު ސަބަބުތަކަކީ

ލިބުނު  ގޮތަުގައި  އެހީގެ  ފަރާތްތަކުން  ބޭރުގެ  އަދި  އިތުރުވުމާ  ފައިސާ  ލިބުނު 

 ފައިސާގެ ސަބަބުންނެވެ.

 އޮތޯރިޓީގެ ޚަރަދުތަކުގެ ޚުލާޞާ:  - 19.0

ޖްުމަލ         0/12 ހިނާގފައިވީަނ  ޚަރުަދަތަކްށ  ޮއތިޯރޓެީގ  ތެރޭގިައ  އަހަރެުގ 

)ނުވަ މިލިއަން އައްޑިހަ ހާސް ތިންސަތޭކަ ތިރީސް އަށްރުފިޔާ(ރ  9,080,338

ޖުމްލަ   0/12އެވެ.   ކުރެވިފައިވަނީ  ޚަރަދު  ހިންގުމަށް  އޮތޯރިޓީ  އަހަރު  ވަނަ 

)އަށް މިލިއަން ތިން ލައްކަ ފަންސާސް އަށް ހާސް ނުވަސަތޭކަ ރ  8,358,928

ރުފިޔާ(އެވެ.   މައްޗަށް   0/12އަށާވީސް  ޚަރަދުތައް  އޮތޯރިޓީގެ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

ޕްރޮގްރާމްތަކަށް  ޓްރެއިނިން  ހިންގާ  އޮތޯރިޓީން  ސަބަބަކީ  މައިގަނޑު  ގޮސްފައިވާ 

 ޚަރަދުވި މިންވަރު އިތުރުވުންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

 އާމްދަނީއާއި ޚަރަދު އަޅާކިޔުން: - 19.3

އަޅާކިޔާއިރު  0/12 ޚަރަދު  އާއި  އާމްދަނީ  އަހަރުގެ  އޮތޯރިޓީއަށް ، ވަނަ 

ހަތަރުސަތޭކަ 702830272 ހާސް  ތިން  އައްޑިހަ  ލައްކަ  ހަ  މިލިއަން  )ހަތް  ރ 

މިއަދަދަކ0ީ   ލިބިފައިވެއެވެ.  ގެއްލުން  ގެ  ރުފިޔާ(  ހަތަރު  ވަނަ   0/12ހަތްދިހަ 

)ހަތް މިލިއަން ނުވަދިހަ ފަސް ހާސް އެއްސަތޭކަ ރ  7,095,178އަހަރު ލިބުނު  

ބަލާއިރ0ު   އަޅާ  ގެއްލުމާ  ރުފިޔާ(ގެ  އަށް  ރ 588,296ހަތްދިހަ 

ހަ  ނުވަދިހަ  ދުއިސައްތަ  އަށްހާސް  އައްޑިހަ  ލައްކަ  )ފަސް 

މާލީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަދަދެކެވެ.  އިތުރު  ރުފިޔާ(އަށްވުރެ 

( ޤާނޫނު  ގެ  2//000ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ  މާއްދާގެ   /1(  ވަނަ 

ފަދައިން  2)ށ(ގެ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނަންބަރުގައި  ، ވަނަ 

ޚަރަދުތައް  އޮތޯރިޓީގެ  އާމްދަނީން  ލިބޭ  އޮތޯރިޓީއަށް 

ފެންނަނަމަ ބޯޑަށް  ބަޖެޓުން، ހަމަނުޖެއްސޭނެކަމަށް   ،ދައުލަތުގެ 

ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި ފައިސާ ، ޚަރަދު  އޮތޯރިޓީއަށް 

މިގޮތުން   ތެރޭގައި   0/12ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.  އަހަރުގެ  ވަނަ 

އައްޑިހަ ރ  7,683,474ލިބިފައިވާ   ލައްކަ  ހަ  މިލިއަން  )ހަތް 

ގެއްލުން  ގެ  ރުފިޔާ(  ހަތަރު  ހަތްދިހަ  ހަތަރުސަތޭކަ  ހާސް  ތިން 

ގޮތުން ބަޖެޓުން ، ފޫބެއްދުމުގެ  ދައުލަތުގެ  ވަނީ  އެއަދަދު 

 އޮތޯރިޓީއަށް ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

 ބަޖެޓް ސަޕޯޓް: - 19.2

( ޤާނޫނު  ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ  މާލީ  ގެ 2//000ދިވެހިރާއްޖޭގެ   )

1/  ( ގެ  )ށ(  މާއްދާގެ  ނަންބަރުގައި 3ވަނަ  ވަނަ   )

ލިބޭ  އޮތޯރިޓީއަށް  ބަޖެޓުން  ދައުލަތުގެ  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

އިތުރުން މާލީ ، ފައިސާގެ  ލިބޭ  ބޭރުން  ރާއްޖެއިން  ރާއްޖެއާއި 

މިގޮތުން، އެހީ ކުރެވެއެވެ.  ބޭނުން  ހިންގުމަށްޓަކައި  ، އޮތޯރިޓީ 

ސޯޝަލް  އެންޑް  ޕެންޝަން  ބޭންކްގެ  ވާރލްޑް 

މާރކެޓާއި  ކެޕިޓަލް  ފަންޑުން  ޕްރޮޖެކްޓް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

އޮތޯރިޓީއަށް  ތަރައްޤީކުރުމަށް  ރެގިއުލޭޓްކޮށް  ފަންޑް  ޕެންޝަން 

ރ 2,204,248ވަނަ އަހަރު    8103، ބޭނުންވާ އެކި ޚަރަދުތަކަށް

)ދެ މިލިއަން ދެ ލައްކަ ހަތަރު ހާސް ދުއިސައްތަ ސާޅިސް އަށް 

 ލިބިިފައި ވެއެވެ. ރުފިޔާ(

މާލީ   -  19.2 ރިޕޯޓާއި  އޮޑިޓަރުންގެ  މުސްތަޤިއްލު 

 ހިސާބުތައް:

ހިސާބުތައްވަނީ   0/12މިއޮތޯރިޓީގެ   މާލީ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

ފާރމެއްކަމުގައިވާ   އޮޑިޓް  އިން   KPMGއެކްސްޓާރނަލް 

ރިޕޯޓުގައި   އޮޑިޓަރގެ  އަދި  ޑިސެމްބަރ   31އޮޑިޓްކޮށްފައެވެ. 

ހާމަކޮށްފައިވަނީ   0/12 ޙާލަތު  މާލީ  އޮތޯރިޓީގެ  ނިޔަލަށް  ގެ 

ހަގީގަތާ އެއްގޮތަށްކަމަށާއި އަދި މާލީ ،އެކަށީގެންވާ ގޮތުގެ މަތިން

ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ހިސާބުކުރުމުގެ  ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ  ހިސާބު 

ކަމުގައި  މަތިން  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  މިންގަނޑުތަކާ 

މާލީ  ރިޕޯޓާއި  އޮޑިޓަރުންގެ  މުސްތަޤިއްލު  ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

 ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. ިގައ 1-ޖަދުވަލުހިސާބުތައް 



1-ޖަދުވަލު  

ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް 2015މުސްތަޤިއްލު އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި    
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