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1 - ެޗައރަމްނގެ ަބާޔްނ

بســم اللّـه الرّحمـن الرّحيــم

މާތް اللّـــه  ވެރި  ކީރިތިވަންތަ، ޢާލަމުތަކުގެ  ގަދަ 

ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަމެވެ.  އަށް  ســبحانه وتعــاىل 

ـــد صـــّى اللــه  މި އުއްމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ ُمَحمَّ

علـيـــه وســـلّم އަށް ޞަލަވާާތއި ސަލާމް ލެއްވުން 

އެދި ދުޢާކުރަމެވެ. އަދި މި ދުޢާގައި އެކަލޭގެފާނުގެ 

އިތުރު އާލުންނާއި، ައޞްޙާބުން ޝާމިލުކުރަމެވެ.

މި އަހަރަކީ ވެސް ނިސްބަތުން ކެޕިޓަލް މާރކެޓަށް 

ފާހަގަކުރަމެވެ.  އުފަލާއެކު  އަހަރެއްކަން  ފާގަތި 

ފުރަތަމަ  ވަނީ  ބޭންކުން  އިސްލާމިކް  މޯލްޑިވްސް 

ހިއްސާ  ހުޅުވާލައިގެން  އާންމުޮކށް  ފަހަރަށް 

ވިއްކާފައެވެ. އަދި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ 

އިނީޝަލް ޕަބްލިކް ޮއފަރިންގއަށް އާންމުންގެ ޮބޑު 

ތަރުޙީބެއް ލިބިފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ހައުސިންގ 

ޑިވެޮލޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ޯކޕަރޭޝަނުން ޮބންޑު 

އަދި ޞުކޫކު ވިއްކާފައިވެއެވެ. މި ތިން ބާވަތުގެ 

ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކައިގެން ޖުމުލަ 500 މިލިއަން 

ވަނީ  ފަންޑު  ޢަދަދެއްގެ  ގިނަ  ރުފިޔާއަށްވުރެ 

ޙަރަކާތްތަކާއެކު  މި  އަދި  ޯހދާފައެވެ.  މާރކެޓުން 

ބިލިއަން   16 ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން  މާރކެޓް 

 3 ފާއިތުވި  އިތުރުވެފައިވެއެވެ.  ރުފިޔާއަށްވުރެ 

އަހަރަށް ބަލާއިރު، 1 ބިލައަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ 

ޯހދާފައިވެއެވެ.  މެދުވެރިޮކށް  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް 
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ދިއަކަމުގައި  ލިބެމުން  ކުރިއެރުންތައް  މިފަދަ 

އިތުރު  ޮއތް  ޯހދުމަށް  ފަންޑު  ވީނަމަވެސް، 

ވަސީލަތެއްގެ ޮގތުގައި ކެޕިޓަލް މާރކެޓް އިތުރަށް 

ކުރިއަރުވަންޖެހެއެވެ. އިޤްތިޞާދީ އުފެއްދުންތެރިކަން 

ޕްރައިވެޓް  ޕަބްލިކް  ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި، 

ސެކްޓަރުގެ ބައިވެރިވުމާއެކު، ވާދަވެރި މާލީ ބާޒާރެއްގެ 

ހަރުދަނާޮކށް،  އެކަށައެޅުން  ރައުސްމާލު  ތެރެއިން 

ފައިދާހުރި  އެންމެ  ވަސީލަތްތައް  މަދު  ލިބިފައިވާ 

ޮގތުގައި ބޭނުންކުރުމަކީ، އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުމުގެ 

ދުވެލި ހަލުވިވެގެންދާނެ ކަމެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެއްޮގތަށް  ތަޞައްވުރާއި  މި 

ތަފާތު  ކުރަހާލުމަށް  މަންޒަރު  މާރކެޓުގެ  ކެޕިޓަލް 

ޮގންޖެހުންތައް ހުރިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ނަމަވެސް 

އަޅުގަނޑުމެން ދެކެނީ މިއިން ޮކންމެ ޮގންޖެހުމަކަށް 

ޯހދިދާނެކަމަށެވެ.   ޙައްލެއް 

އެހާމެ  ކުންފުނިތައް  ލިސްޓުޮކްށފައިވާ  ރާއްޖޭގައި 

މަދުވެފައި، ސެކިއުރިޓީޒްގެ މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމަށް 

ސަބަބުން،  ނެތުމުގެ  ލިކުއިޑިޓީ  ބޭނުންވާ 

ސެކަންޑަރީ މާރކެޓުގައި ގަނެވިއްކުމުގެ ހަރަކާތްތަށް 

މަދުން ނޫނީ ނުހިނގައެވެ. ދިވެހިންގެ އާދަކާދަ 

ޒަމާނުންސުރެ  ަސބަބުންނާއި،  ޘަޤާފަތުގެ  އާއި، 

ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރަމުން އަންނަ ޮގތުންނާއި، 

ކެޕިޓަލް  ޮގތުން،  ބައްޓަންވެފައިވާ  ވިޔަފާރިތައް 

ހުޅުވާލެވިފައިވާ  އާންމުޮކށް  ފަދަ  މާރކެޓް 

ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ފަންޑު ޯހދުމަށް ކުންފުނިތައް 

ހުޅުވާލުމަށްވެސް  ޮފތްތައް  އަދި  ބީރައްޓެހިވެފައި، 

މިފަދަ  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  ފަސްޖެހޭކަން 

ކަންކަމަށް ޙައްލެއް ޯހދުމަށް ޤާނޫނުތައް ފަހިޮކށް، 

ޕްޮރޖެކްޓުތަކާއި ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮޯޕޒަލްތައް އާންމުންގެ 

ބައްޓަންކުރުމަށް  ޮގތަށް  ޮއންނަ  ބައިވެރިވުން 

ދެވޭ  ޢިނާޔަތްތަކެއް  ޚާއްޞަ  ބާރުއެޅުމަށްޓަކައި 

ޮގތަށް ހަމަޖެއްސުމަކީ، ކެޕިޓަލް މާރކެޓަށް ދިރުން 

ކަމެކެވެ.  އަންނާނެ 

ތަފާތު  ޯހދުމަށް  ފަންޑު  މާރކެޓުން  ކެޕިޓަލް 

ވީނަމަވެސް  ޤާއިމުޮކށްފައި  ފްރޭމްވަރކްތައް 

މުޢާމަލާތްތައް  ސެކިއުރިޓީޒްގެ  ފަސޭހައިން 

ޒަމާނީ  ިއންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ބޭނުންވާ  ކުރުމަށް 

ޤާއިމުކުރެވިފައެއް  ރާއްޖޭގައި  އަދި  ފެންވަރަށް 

އެކުލެވިފައި  ރާއްޖެ  ޮގތުން  ޤުދުރަތީ  ނުވެއެވެ. 

ވަނީ ޖަޒީރާ ރަށްތަކެއްގެ މައްޗަށްކަމުން، ކެޕިޓަލް 

ޤާއިމުކުރުމަށް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  މާރކެޓުގެ 

ފާހަގަކުރަމެވެ.  ހުރިކަން  ޮގންޖެހުންތައް  ތަފާތު 

ކުރިއަރާފައިވާ  މިއަދުގެ  އެހެންނަމަވެސް، 

މުއާޞަލާތުގެ ތެރެއިން ފަސޭހައިން ސެކިއުރިޓީޒް 

ޕްލެޓްޯފމެއް  ޮއންލައިން  ގަނެއްވިއްކޭނެ 

ސެކިއުރިޓީޒްގެ  ޤާއިމުކުރަންޖެހިފައެވެ.  ވަނީ 

މުޢާމަލާތްތަކުގައި ޝާމިލުވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ 

ޮއންލައިން  އަމާޒަކީ،  ޮއޯތރިޓީގެ  އެހީތެރިކަމާއެކު 

ޮމބައިލް  ޤާއިމުޮކށް،  ޕްލެޓްޯފމެއް  ޓްރޭޑިންގ 

ސެކިއުރިޓީޒްގެ  މެދުވެރިޮކށް  އިންޓަރނެޓް  އަދި 

ހަމަޖެއްސުމެވެ. އިންތިޒާމް  މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ 

މިކަން ކުރުމަށް ބަލާއިރު ކުރިމަތިވާ އެންމެ ޮބޑު 

ހަރަކާތްތައް  މާރކެޓުގެ  ސެކަންޑަރީ  ޮގންޖެހުމަކީ، 

ސެކިއުރިޓީޒް  ނުހިނގާތީ،  މިންވަރަށް  އެދެވޭ 

ސެކިއުރިޓީޒް  ފަރާތްތަކަށް  ޚިދުމަތްތައްދޭ 



8

ވިޔަފާރިން ގެއްލުން ވަމުން ދިއުމާއި، ވިޔަފާރި ދަމަހައްޓާ 

ކެޕިޓަލް  ދަތިވެފައިވުމެވެ.  ތަރައްޤީކުުރމަށް  އިތުރަށް 

ހަލުވިކުރުމަށް ސަރުކާރާއި  އިތުރަށް  މާރކެޓުގެ ދުވެލި 

ދެމުން  ޚިދުމަތްަތއް  މާލީ  އިދާރާތަކާއި  ރެގިއުލޭޓަރީ 

ޤާއިމުޮކށް،  އެއްބާރުލުން  މެދުގައި  ފަރާތްތަކުގެ  އަންނަ 

ފުޅާކުރެވޭނެ  ތަރައްޤީޮކށް  ޚިދުމަްތތައް  ސެކިއުރިޓީޒް 

މީހުން  ދާއިާރއިން  މި  އަދި  ޯހަދންޖެހެއެވެ.  ޮގތްތައް 

ބިނާކުރުމަށް ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް ދީގެން ޕްޮރގްރާމުތައް 

ހިންގަންޖެހެއެވެ.  ރާވާ 

އާންމުން  ޮގތުން  މާރކެޓާގުޅޭ  ސެކިއުރިޓީޒް 

ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ޮއޯތރިޓީން އަންނަނީ މަސައްކަތްތައް 

ކުރަމުންނެވެ. ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ޖީލު ކެޕިޓަލް މާރކެޓަށް 

ޝައުޤުވެރިކުރުމަށް ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް ދީގެން، ޒަމާނީ 

ވަޞީލަތްތައް މެދުވެރިޮކށް މަޢުލޫމާތު ޯފރުޮކށްދިނުމާއި، 

ޮމބައިލް އާއި އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިޮކށް ސެކިއުރިޓީޒްގެ 

ހަމަޖެއްސުމަށް  އިންތިޒާމްތައް  ކުރެވޭނެ  މުޢާމަލާތްތައް 

އެންމެ  ނަމަވެސް  މަސައްކަްތކުރަމުންނެވެ.  އަންނަނީ 

ފުރިހަމަ ނަީތޖާއެއް ނެރެވޭނީ ފައިނޭންޝަލް ލިޓަރަސީ 

އިތުރުކުރުމަށް މާލީ ދާއިރާގެ މުއައްސަސާަތއް ގުޅިގެން 

ފާހަގަކުރަމެވެ. ކަމުގައި  ޮކށްެގން  މަސައްކަތްތައް 

އަކީ  ޯފރަމް  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  ބޭއްވުނު  އަހަރު  މި 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އުްނމީދުތަކެއް ލިބިގެންދިޔަ ޯފރަމެކެވެ. 

އިބްރާހީމް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ރާއްޖޭގެ  މިޯފރަމުގައި 

މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ބައިވެރިވަޑައިގެން ރާއްޖޭގެ ކެޕިޓަލް 

މާރކެޓް ތަަރއްޤީކުރުމަށް އެ މަނިކުފާނުގެ ތަޞައްވުރު 

ތަރައްޤީކުރުމަށް  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  ވިދާޅުވެދެއްވިކަމީ، 

ޔަޤީންކަން  ލިބޭނެކަމުގެ  އެއްބާރުލުން  ސަރުކާރުގެ 

ފާހަގަކުރަމެވެ. އުފަލާއެކު  ދިޔަކަމެއްކަން  ލިބިގެން 

ސަރުކާރުގެ  ޯފރަމުގައި،  މި  ބޭއްވުނު  އަހަރު  މި 

އެސް.އެމް.އީ  އުފައްދާފައިވާ  ދަުށން  ސިޔާސަތުތަކުގެ 

ޑިވަޮލޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ޯކޕަރޭޝަން އާއި މޯލްޑިވްސް 

މަޤްޞަދުތައް  ޯކޕަރޭޝަންގެ  މެނޭޖްމަންޓް  ފަންޑް 

ކުރެވިދާނެ  ޙާޞިލު  ތެރެއިން  މާރކެޓުގެ  ކެޕިޓަލް 

ޮގތްތައް މަޝްވަރާޮކްށފައިވެއެވެ. ދެފުށްފެންނަ ނިޒާމެއްގެ 

ތެރެއިން ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ފަންޑު 

ޯފރުޮކށްދެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ކެޕިޓަލް މާރކެޓުގައި 

ޤާއިމުކުރުމަކީ ޮއތޯރިޓީގެ އަމާޒެކެވެ. ސަރުކާރުގެ އެސް.

އެމް.އީ ޑިވެޮލޕްމަންޓް ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް، 

މޯލްޑިވްސް  އާއި  ބޭންކް  ޑިވެޮލޕްމަންޓް  އެސް.އެމް.އީ 

ަފންޑް މެނޭޖްމަންޓް ޯކޕަރޭޝަން އާއި ޮއޯތރިޓީ ގުޅިގެން 

މެދު  އަދި  ކުދި  ކުރެވިދާނެއެވެ.  މަސައްކަތްތަކެއް 

ފްރޭމްވަރކްތައް  އެކަށީގެންވާ  ކުންފުނިތަކަށް  ފަންތީގެ 

ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި، ގްޯރތް މާރކެޓް، ކްރައުޑް ފަންޑިންގ 

ޮކންސެޕްޓްތައް  ފަދަ  ޮއފަރިންގ  ޮކއިން  އަދި 

ރާވާފައިވެއެވެ.   ޮއޯތރިޓީން  ދިރާސާކުރުމަށް 

އެންމެ  ކާމިޔާބީގައި  ޯފރަމުގެ  މި  ބޭއްވުނު  އަހަރު  މި 

ޮބޑު ދައުރެއް އަދާޮކށްފައިވަނީ ޮއތޯރިޓީގެ ހީވާގި އަދި 

ހިންގުމުގެ  ޮއތޯރިޓީގެ  މުވައްަޒފުންނާއި،  ހިންގުންތެރި 

ފުރިހަމަ ލަަފޔާއި އިރުޝާދު ދެމުންގެންދާ، ޮއތޯރިޓީގެ 

ޯބޑު މެންބަރުންނެވެ. ޮއތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްަތއް ހަރުދަނާ 
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ޮގތެއްގައި ކުިރއަށް ގެންދިއުމުގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑާއި 

އެކަމަށްޓަކައި  ފާހަގަޮކށް  މަސަްއކަތްތައް  މުވައްޒަފުންގެ 

ދަންނަވަމެވެ. ޝުކުރު 

ތެރެއިން  މާރކެޓުގެ  ކެޕިޓަލް  ފަރުދުންނަށް  އާންމު 

ފުރުޞަތުތައް ޯހދައިިދނުމަށް އިސްކަންދީގެން ކުރަމުންދާ 

މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް  ތެރޭގައި،  މަސައްކަތްތަކުގެ 

ސަރުކާރު  ކުރިއަށްގެންދާ  އިސްނެގުާމއެކު  ޮއތޯރިޓީގެ 

ތަރައްޤީކުރުމުގެ  މާރކެޓް  ސެަކންޑަރީ  ސެކިއުރިޓީޒްގެ 

ޕްރޮޖެކްޓް ާފހަގަކުރަންޖެހެއެވެ. މި ޕްޮރޖެކްޓުގެ ދަށުން 

ފްރޭމްވަރކްގައި،  މަސައްކަތްކުރަމުންދާ  ތަޢާރަފުކުރުމަށް 

ލިބިފައިވާ  ލައިސަންސް  ޑީލަރުކަމުގެ  ސެކިއުރިޓީޒް 

ސަރުކާރު  ހުޅުވާލައިގެން  އާންމުޮކށް  ފަރާތްތަކަށް 

މަގުފަހިކުރުމަށް  ގަނެވިއްކުމުގެ  ސެކިއުރިޓީޒް 

ސަރުކާރު  މަޤްޞަދަކީ،  މިކަމުގެ  ވިސްނާފައިވެއެވެ. 

ސެކިއުރިޓީޒްގައި އިންވެސްޓުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އާންމު 

ފަރުދުންނަށް ޯހދައިދިނުމާއި، ސަރުކާރު ސެކިއުރިޓީޒްގައި 

އިތުރުކުރުމެވެ.   އިންވެސްޓުކުރާފަރާތްތައް 

ފަރުދުންގެ  ޢާންމު  އުންމީދަކީ،  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ފަރަގު  އާމްދަނީގެ  އިތުުރކުރުމަށާއި،  ފުދުންތެރިކަން 

ޙަރަކާތްތަކާއި  އިޤްތިޞާދީ  ރާއްޖޭގެ  ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި 

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގައި ރައްޔިތުން ބައިވެރިކުރުމަށް 

ހުރި ފުރުޞަތުތަކަށް ޢަމަލީ ސިފައެއް ގެނެވޭނެ ޮގތްތައް 

ކެޕިޓަލް މާރކެޓުގެ ތެރެއިން ހަމަޖެހިގެން ދިއުމެވެ. އަދި 

ާވދަވެރި މާލީ ބާޒާރެއް ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުވެެގން ދިއުމާއި، 

ކުންފުނިތަކުގެ  އުޞޫލުތަކަށް  ގަވަރނަންސް  ޯކޕަރޭޓް 

ހިންގުން ބައްޓަންޮކށް ދުޅަހެޮޔ ކުންފުނިތަެކއް ރާއްޖޭގައި 

ުއފެދި، ކެޕިޓަލް މާރކެޓުން އެދެވޭ މަންފާެއއް ރާއްޖޭގެ 

ލިބެމުން  ކުރިމަގުަގއި  ރައްިޔތުންނަށް  އިޤްތިޞާދަށާއި 

ދިއުމެވެ.

އަޙްމަދު މާޒިން 

ޗެއަރމަން 
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2. ގަަވރަނންްސ ްސޓޭޓަްމްންޓ

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ   2/2006 ނަންބަރު:  ޤާނޫނު 

މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު(ގެ 6ގެ )ހ(ގެ 

ކަނޑައެޅުމުގައި  ސިޔާސަތު  ޮއތޯރިޓީގެ  ދަށުން 

ޮއތޯރިޓީގެ  ޮއންނަނީ  ޒިންމާ  މަސްއޫލުވުމުގެ 

)ށ( 6ގެ  ޤާނޫނުގެ  ޯބޑަށެވެ.  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

މެންބަރުން  ޯބޑަށް  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ދަށުން  ގެ 

މަޖިލީހުގެ  ވަޒީރުންގެ  ޢައްޔަނުކުރައްވާނީ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.  މަތިން  މަޝްވަރާގެ 

މެންބަރުންގެ  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ޮއތޯރިޓީގެ 

ދަށުން  )ރ(ގެ  6ގެ  ޤާނޫނުގެ  ޝަރުޠުތައް 

ޤާނޫނުގެ 6ގެ )ބ( އަދި  ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. 

މެންބަރުން  ޯބޑަށް  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ދަށުން  ގެ 

ދުވަހެވެ. އަަހރު  މުއްދަތަކީ 6  ޢައްޔަނުކުރެވޭ 

ޑިެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑު   2.1

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2/2006 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ 

ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު(ގެ 6ގެ )ށ(ގެ ދަށުން 

އެކުލެވިގެންވަނީ  ޯބޑު  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ޮއތޯރިޓީގެ 

ތިރީގައިވާ 7 މެންަބރުންގެ މައްޗަށެވެ. 

ޯބޑުގެ ޗެއަރމަން. 1

ޮއޯތރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރ. 2

ހުށަހަޅާ . 3 ޮއޯތރިޓީން  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް 

މީހެއް އެޮއތޯރިޓީގެ 

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް ގެ މީހެއް. 4

ރެޖިސްޓްރާރ ޮއފް ޮކމްޕެނީޒް. 5

ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާއެއް އަދާނުކުރާ ޕްރައިވެޓް . 6

ކަންތައްތަކުގައި  އިޤްތިޞާދީ  ސެކްޓަރުގައި، 

އިސްޮކށް ހަރަކާތްތެރިވާ ތަޖުރިބާހުރި ޤާބިލު 

މީހުންގެ ތެރެއިން ޢައްޔަނުކުރާ 2 މީހުން

ިޑެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑު ެއުކލިެވގްެނވާ   2.1.1
ޮގތް
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ޑެިރކަްޓުރްނގެ ޯބޑުގެ މްެނަބުރްނ  3.1.2

ްނ ައލްފިާޟލް ައޙްމުަދ މިާޒ
 )ޗެއާރމަން(

ައލްފިާޟލް ައޙްމުަދ ޢިމާުދ
)ޯމލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ޮއތޯރިޓީ( 

ައލްފިާޟލް ައޙްމުަދ ސިާރޖު
 )މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް(

ައލްފިާޟލާ ަމްރަޔމް ވާިސމް 
)ރެޖިސްޓްރާ ޮއފް ޮކމްޕެނީޒް(

ިޑެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑުގެ މްެނަބުރްނ  2.1.2
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ައލުްއްސތާޛާ ފިާޠމުަތ ަޝފީްނޒް
)ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ( 

ައލްފިާޟލް ރިފަާޢުތ ަޖލީލު 
)ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ( 

ޮއތޯރިޓީގެ  ނިޔަލަށް،   2019 ސެޕްޓެންބަރު 

ހުންނެވީ  މަޤާމުގައި  ޮއފިސަރުގެ  އެގްޒެކެޓިވް  ޗީފް 

ސެޕްޓެންބަރު  ޙަސަންއެވެ.  ނާދިޔާ  އަލްފާޟިލާ 

މި  ޙަަސން  ނާދިޔާ  އަލްފާޟިލާ  2019ގައި 

ޮއތޯރިޓީގެ  ގުޅިގެން  ވަކިވެވަޑައިަގތުމާއި  މަޤާމުން 

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ޮއފިސަރުގެ  އެގްޒެކެޓިވް  ޗީފް 

ޗީފް  އެކްޓިންގ  ޮއތޯރިޓީގެ  އަދާކުރުމަށްޓަކައި، 

އަލްފާޟިލާ  ޮގތުގައި،  ޮއފިސަރުގެ  އެގްޒެކެޓިވް 

)ޑިރެކްޓަރ  ކަމާލުއްދީން  ޢަބްދުهللا  ފާޠިމަތު 

ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ. ޖެނެރަލް(   ައލްފިާޟލާ ާނދާިޔ ޙަަސްނ 
)ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ(
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ޮއތޯރިޓީގެ  ޢަލީ  ޢަބްދުލްމަޖީދު  އަލްފާޟިލް 

 2016 ޮއކްޓޫބަރު  ޯބޑުގައި،  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

އިން ފެބުރުވަރީ 2019ގެ ނިޔަލަށް މަސައްކަތް 

ޢަބްދުލްމަޖީދު  އަލްފާޟިލް  ކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

ފާހަގަޮކށް،  ޚިދުމަތްތައް  ޮކށްދެއްވި  ޢަލީ 

ދަންނަވަމެވެ.  ޝުކުރު  އެކަމަށްޓަކައި 

ޑިެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑްުނ ަވިކވެފައިވާ މްެނަބުރްނ  2.1.4

ައލްފިާޟލް ަޢބުްދލަްމީޖުދ ަޢީލ
)ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ(

ޮއތޯރިޓީގެ  ޙަސަން  ނާދިޔާ  އަލްފާޟިލާ 

މެނޭޖްމަންޓުގައި،  ޯބޑާއި  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ޮނވެންބަރު 2016 އިން އޮގަސްޓް 2019ގެ 

މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ.  ނިޔަލަށް 

ޮކށްދެއްވި  ޙަސަން  ނާދިޔާ  އަލްފާޟިލާ 

ޚިދުމަތްތައް ފާހަގަޮކށް، އެކަމަށްޓަކައި ޝުކުރު 

 . ވެ މެ ވަ ނަ ން ދަ

ައލްފިާޟލާ ާނދާިޔ ޙަަސްނ 
)ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ(

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2/2006 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު(ގެ 8ގެ ދަށުން ޮއތޯރިޓީގެ 

ޗެއާރމަން އަދި ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް ވަނީ ވަކިކުރެވިފައެވެ. ޮއތޯރިޓީގެ 

ޗެއާރމަންގެ މައިގަނޑު ޒިންމާ އަކީ، ޮއތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި، 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމެވެ. އަދި ޮއތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރުގެ މައިގަނޑު 

ިޒންމާ އަކީ، ޮއތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުން ކަނޑައަޅާ ޮޕލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓަޖީތަކާއި އެއްޮގތްވާ ގޮތުގެ 

މަތިން އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ރާވާ ިހންގުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމެވެ.  

ެޗއާރަމްނ އާއި ޗީފް ެއގްެޒެކޓިވް ޮއިފަސުރގެ ަދުއުރ  2.1.3
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ޑިެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑްަށ ގެެނުވުނ ަބަދލަުތްއ  2.1.5

ަންނ

- 19 ފެބުރުވަރީ 2019 އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަލީ  
)ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ(

30 ޖޫން 2019 - އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަފްނީޒް
)ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ( 

- 29 އޮގަސްޓް 2019 އަލްފާޟިލާ ނާދިޔާ ޙަސަން 
)ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރ(

ޯބޑާގުޅޭ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ޮއތޯރިޓީގެ  މަތިން  ގޮތުގެ  އެއްޮގތްވާ  ހަރުދަނާ އުޞޫލުތަކާއި  ގަވަރނަންސްގެ 

ކަންކަން ބައްޓަންޮކށް ހިންގުމަށްޓަކައި، އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ގަވާއިދު އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ. 

އަދި މި ަގވާއިދަށް އަންނަނީ ޢަމަލު ކުރަމުންނެވެ. 

ޑިެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑުގެ ަގވާިއުދ  2.1.6

ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުން ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި، މަޤުޞަދާއި ޚިލާފު ނުވުމާއި، މަޞްލަޙަތު ތަޢާރުޟުނުވާނެ 

ޮގތަށް މަސައްކަތް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ހަރުދަނާ އުޞޫލެއް ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2/2006 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ވިޔަފާރި  މިޮގތުން،  ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.  މާއްދާގައި  ވަނަ   15 ޤާނޫނު(ގެ  ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ  މާލީ 

ނުވަތަ ވިޔަފާރިއާގުޅޭ ޮރނގެއްގައި ނުވަތަ މާލީ، އިޤްތިޞާދީ، ޞިނާޢީ ނުވަތަ މިނޫން ވެސް މިފަދަ 

މައްސަލައެއް  އެ  ގުޅުމެއްވާނަމަ،  ޮގތުން  ނުސީދާ  ނުވަތަ  މެންބަރަކާއި ސީދާ  ބޯޑުގެ  ދާއިރާއެއްގައި 

ނުވަތަ އެ މައްސަލައަކާއި ގުޅުންހުރި މައްަސލައެއް މަޝްވަރާކުރާ ބޯޑުގެ ޖަލްސާއެއް ފެށުމުގެ ކުރިން، 

އެ މެންބަރަކު އެަކން ޯބޑަށް ފުރިހަމައަށް ހާމަކުރަންޖެހެއެވެ. އަދި އެފަދަ މައްސަަލއެއް މަޝްވަރާޮކށް 

ޮގތެއް ނިންމާއިރު، އެ މެންބަރަކު އެ މައްސަލައަކާގުޅޭ މަޝްވަރާތަކާއި ނިންމުންތަކުން ތަނާޒުލްވުމަށް 

ވަނީ އުޞޫލުގައި ކަނޑައަޅާފައެވެ. އަދި މި އުޞޫލަށް އަންނަނީ ޢަމަލު ކުރަމުންނެވެ. 

މްަޞލަަޙުތ ަތޢާރުުޟވާ ޙާލަތަްތްއ  2.1.7

ަޢްއަޔުނުކެރުވުނ ތީާރޚްަވިކިވ ތީާރޚް
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ިޑރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ގަވާއިދާއި އެއްޮގތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމާއި، 

ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔުމާއި، އަދި ޯބޑަށް ހުށަހަޅާ ކަރުދާސްތައް މުރާޖަޢާޮކށް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި 

އެއްޮގތަށް ހުށަހަޅާފައިވޭޯތ ބެލުމަކީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ސެކްރެޓަރީގެ ޒިންމާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައިވާ 

ކަންކަމެވެ. މިޮގތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ޖަލްސާގެ ޯނޓިހާއި، 

ަމޝްވަރާކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ ކަރުދާސްތައް މެންބަރުންނަށް ޮފނުވުމާއި، ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑާގުޅޭ ރެޯކޑުތައް 

މީގެއިތުރުން،  ކުރަމުންނެވެ.  އަންނަނީ  ސެކްރެޓަރީ  ޯބޑު  ޮއތޯރިޓީގެ  މަސައްކަތްތައް  ބެލެހެއްޓުމުގެ 

ޮއތޯރިޓީގެ  ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި  ނިންމުންތައް  ނިންމާ  މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު  ޯބޑުގައި  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

މެނޭޖްމަންޓާއި ގަވާއިުދން އަންނަނީ ހިއްސާކުރަމުންނެވެ.   

2.1.8. ޑިެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑުގެ ެސކްެރަޓީރ

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ އެލަވަންސާއި، އެކަމާބެހޭ އުޞޫލުތައް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ 

ޮއފް ފިނޭންސްގެ ލަފާގެ މަތިންނެވެ. ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ އެލަވަންސްގެ ޮގތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، 

ޮކންމެ މެންބަރަކަށް މަހަކު 10,000.00 )ދިހަހާސް( ރުފިޔާއެވެ.

2.1.9. ޑިެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑުގެ މްެނަބުރްނގެ ެއަލަވްންސ

މަސައްކަތްތަކަށް  ޮއތޯރިޓީގެ  މެންބަރުން،  ޢައްޔަނުކުރެވުނު  އަލަށް  ޯބޑަށް  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ޮއތޯރިޓީގެ 

އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ޮގތުން އިންޑަކްޝަން ޕްޮރގްރާމްތައް ހިންގާފައިވެއެވެ. މިޮގތުން ޮއޯތރިޓީން ތަންފީޛުކުރާ 

ޮއތޯރިޓީގެ  ޕްލޭނާއި،  ރާވާފައިވާ  ތަރައްޤީކުރުމަށް  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި 

ދީފައިވެއެވެ.    މަޢުލޫމާތު  ހިންގުމާބެހޭ  އިދާރީ  ޮއތޯރިޓީގެ  މަސައްކަތްތަކާއި،  ކުރާ  ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުން 

2.1.10.  ޑިެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑުގެ އްިނޑަކަްޝްނ ޕޮްރގާްރމް
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ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޖަލްސާތައް މަދުވެގެން ޮކންމެ ތިންމަހުން އެއްމަހު ބޭއްވުމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު: 

ޮއތޯރިޓީގެ  ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.  ޤާނޫނު(ގައި  ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ  މާލީ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ   2/2006

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޖަލްސާގެ ޯކރަމް އަކީ 4 މެންބަރުންނެވެ. މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ބާއްވާފައިވެއެވެ.  ޖަލްސާ  ބޯޑުގެ 15 

2.1.11. ޑިެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑުގެ ަޖލާްސަތްއ

ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ހާޒިރީ

ަންނ

100 15 15 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މާޒިން

100 15 15 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ވިސާމް

87 13 15 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢިމާދު

53 8 15 އަލްފާޟިލް ރިފާޢަތު ޖަލީލު

60 9 15 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސިރާޖު

50 1 2 އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަލީ*

89 8 9 އަލްފާޟިލާ ނާދިޔާ ޙަސަން**

89 8 9 އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަފްނީޒް***

* 19 ފެބުރުވަރީ 2019ގެ ނިޔަލަށް

** 29 އޮގަސްޓު 2019ގެ ނިޔަލަށް

*** 30 ޖޫން 2019 އިން ފެށިގެން

އްިނަސއަްތހިާޒުރިވހިާޒުރވްާނޖެހ2018ޭ
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2.1.12. ޑިެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑުގެ މުިހްނމު މަަސްއަކތަްތްއ 

އަންނަނިވި 4 ގަވާއިދަށް ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙުތައް ފާސްކުރުން. 1

ގަވާއިދު ނަންބަރު:            )ސެކިއުރިޓީޒް ހުށަހެޅުމާ ވިއްކުމާބެހޭ ގަވާއިދު(

ގަވާއިދު ނަންބަރު:            )ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 
ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާއާބެހޭ ގަވާއިދު(

މިނިމަމް ކްރައިޓީރިއާ ޮފރ ޕީރިޮއޑިކް ރިޕޯޓިންގ ޮފރ ލިސްޓެޑް ޮކމްޕެނީސް

ގަވާއިދު ނަންބަރު:           )ލިސްޓުޮކށްފައިވާ ހިއްސާ، ހިއްސާގެ ބާޒާރުން 
ބޭރުގައި ގަނެވިއްކުމާބެހޭ ގަވާއިދު(

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޯފރަމް ބޭއްވުމަށް ނިންމުމާއި، ޯފރަމްގެ ޮޕލިސީ ފާސްކުރުން. 2

މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު މުރާޖަޢާކުރުމަށް ނިންމުމާއި، 
މިކަމުގެ ޮޕލިސީ ފާސްކުރުން.

3

ޮއތޯރިޓީގެ 2020ގެ އެކްޝަން ޕްލޭން އަދި ބަޖެޓް ފާސްކުރުން.  4

2.1.13. ޑިެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑުގެ ޮކމިީޓަތްއ

2019/R-1051 

2019/R-1050 

2019/R-1049

ޮއޑްިޓ ެއްނޑް ރްިސކް ޮކިމީޓ

އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް ކޮމިޓީގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، ޮއތޯރިޓީގެ ފައިނޭންޝަލް ރިޯޕޓިންއާއި، 

ިއންޓަރނަލް ޮކންޓްރޯލްސް އަދި ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހިނގާނުހިނގާ ޮގތް ބެލުމާއި، 

ިމކަންކަން ހަރުދަާނކުރާނެ ގޮތްތަކުގެ ލަފާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑަށް ދިނުމެވެ. ޮކމިޓީ އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޮގތް 

ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
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އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަކީ އެކައުންޓިންގ، ފައިނޭންސް އަދި ލީގަލް ދާއިރާއިން 

ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކެކެވެ. މި އަހަރު އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް ކޮމިޓީގެ 2 ބައްދަލުވުން 

ބާއްވާފައިވެއެވެ. މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ޮކމިޓީން ޮކށްފައިވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ޮއތޯރިޓީގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓްޮކށްފައިވާ މާލީ ހިސާބުތައް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުން.	 

ޮއތޯރިޓީގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެޮލޕްމަންޓް ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ އޮޑިޓްޮކށްފައިވާ 	 

ިހސާބުތައް ފާްސކުރުަމށް ހުށަހެޅުން. 

ޮއޯތރިޓީގެ ‘މަންތްލީ އިންޓަރނަލް ޮއޑިޓް ރިޯޕޓު’ތައް ރިވިއުކުރުން.	 

ޮއޯތރިޓީގެ އިންޓަރނަލް ޮއޑިޓް މެނުއަލް މުރާޖަޢާޮކށް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުން. 	 

ެޓކިްނަކލް ޮކިމީޓ

މަޤްސަދަކީ،  ކޮމިޓީގެ  މި  މަހުގައެވެ.  އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު  މި  އުފައްދާފައިވަނީ  ޮކމިޓީ  ޓެކްނިކަލް 

މާރކެޓް ތަރައްޤީކުރުމާއި ރެގިއުލޭޓުކުރުމާގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ހިނގާނުހިނގާ ޮގތް ބެލެހެއްޓުމާއި، މާރކެޓް 

ޑިވެޮލޕްމަންޓް ކަންކަމުގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑަށް ލަފާ ދިނުމެވެ. ޮކމިޓީ އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޮގތް ތިރީގައި 

އެވަނީއެވެ.

އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ވިސާމް . 1

އަލްފާޟިލް ރިފާޢަތު ޖަލީލް. 2

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢިމާދު . 3

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސިރާޖް )ޮކމިޓީގެ ޗެއާރމަން - ޮނން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ(. 1

އަލްފާޟިލް ރިފާޢަތު ޖަލީލް  )ޮނން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ(. 2

އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަފްނީޒް )ޮނން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ( . 3
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ޮގތަށް  އެކުލެވިގެންވާ  ޮކމިޓީ  ބިނާޮކށް  އެޖެންޑާއަށް  ހުށަހެޅޭ  ބައްދަލުވުންތަކަށް  ކޮމިޓީގެ  ޓެކްނިކަލް 

ބަދަލުގެނެވޭ ޮގތަށް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. މިކަމުގެ މަޤްޞަދަކީ، މެންބަރުންގެ ‘ޓެކްނިކަލް ޯނ-ހައު’އާއި 

މެންބަރުން ތަމްސީލުކުރާ އިދާރާތަކަށް ބިނާޮކށް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު 

ބޭނުންވާ  އެކަންކަމަށް  ކަންކަން،  ރެގިއުލޭޓުކުރުމުގެ  އަދި  ޑިވެޮލޕްމަންޓް  މާރކެޓް  އަދި  ދިނުމެވެ. 

ވަގުތުގައި ކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމެވެ. މި އަހަރު ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީގެ 3 ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ. އަދި 

މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައި ވަނީ އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ވިސާމް އާއި އަލްއުސްތާޛާ 

ާފޠިމަތު ޝަފްނީޒް އާއި އަލްފާޟިލް ރިާފޢަތު ޖަލީލް އެވެ. މިބައްދަލުވުންތަކުގައި ޮކމިޓީން ޮކށްފައިވާ 

މައިގަނޑު މަސައްކަތްަތއް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޯފރަމުގެ ޮޕލިސީ އެކުލަވާލާ ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުން. 	 

މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު މުރާޖަޢާކުރުމާުގޅޭ ޕޮލިސީ 	 
އެކުލަވާލާ ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުން.



20

އެޑްވައިޒަރީ  ޝަރީޢާ  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް 
މައިގަނޑު  )CMSAC(ގެ  ކައުންސިލް 
އިސްލާމިކް  ޝަރީޢާއާއި  މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، 
ކަންކަމުގައި  ގުޅުންހުރި  މާރކެޓާއި  ކެޕިޓަލް 
ޮއތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑަށް ލަފާދިނުމެވެ. 
އުޞޫލުތައް  ހިންގުމުގެ  ޮކމިޓީ  މި 
ނަންބަރު:  ގަވާއިދު  ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 
މާރކެޓް  )ކެޕިޓަލް   
ަޝީރޢާ އެޑްވައިޒަރީ ކައުންސިލްގެ ގަވާއިދު( 
ޮގތް  އެކުލަވާލެވިފައިވާ  ކައުންސިލް  ގައެވެ. 

އެވަނީއެވެ. ތިރީގައި 

ެކޕަިޓލް މާރެކްޓ ަޝީރޢާ ެއޑަްވއިަޒރީ 
ުއނިްސލް  ަކ

2013/R-585 

ޑރ. ޢާއިޝާތު މުނީޒާ - ޗެއާރޕަރސަން

ޑރ. ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން
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މި އަހަރު ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޝަރިޢާ އެޑްވައިޒަރީ 
ބޭއްވުނެވެ.  ބައްދަުލވުން   6 ކައުންސިލުގެ 
ޮކށްފައިވާ  ޮކމިޓީން  ބައްދަލުވުންތަކުގައި  މި 
އެވަނީއެވެ. ތިރީގައި  މަސައްކަތްތައް  މައިގަނޑު 

ޕލކ.ގެ 	  މޯލްޑިވްސް  އަމާނާތަކާފުލް 
އޮޑިޓްޮކށްފައިވާ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2018
މާލީ ހިސާބުތަކާއި، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 
ހިސާބުތައް،  މާލީ  މަސްދުވަހުގެ   6 ފުރަތަމަ 

ގަވާއިދު ނަންބަރު:     
)އިސްލާމިކް ސެކިއުރިޓީޒް ސްކްރީންކުރުމުގެ 
ހުއްދަކުރާ  ޝަރީޢާ  ދަށުން  ގަވާއިދު(ގެ 
ކުންފުނިތަކުގެ  ދޫކުރާ  ސެކިއުރިޓީޒް 
ލަފާދިނުން.  ފެތޭކަމަށް  މިންގަނޑުތަކަށް 

ޕލކ.	  ބޭންކް  އިސްާލމިކް  މޯލްޑިވްސް 
ސްކްރީނިންގއަށް  ޕްރީ-އައި.ޕީ.ޯއ  ގެ 
އިސްލާމިކް  މޯލްޑިވްސް  ރިޢާޔަތްޮކށް، 
ހުށަހަޅާފައިވާ  ދޫކުރުމަށް  ބޭންކުން 
ނަންބަރު:  ގަވާއިދު  އަކީ،  ސެކިއުރިޓީޒް 
)އިސްލާމިކް ސެކިއުރިޓީޒް 
ދަށުން  ގަވާއިދު(ގެ  ސްކްރީންކުރުމުގެ 
ޝަރީޢާ ޮކމްޕްލަޔަންޓް ސެކިއުރިޓީޒްކަމަށް 

. ން ނު ދި ފާ ލަ

2013/R-55 

2013/R-55 

އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޝަބާނާ 

އައްޝައިޚް ޢިއްޒައްދީން ޢަދުނާން

އައްޝައިޚް ނިމާލް މުޙައްމަދު 
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އޮޑިޓް ޗާޓަރއާއި  އިންޓަރނަލް  ކަނަޑއަާޅފައިވާ  ޯބޑުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ޮއތޯރިޓީގެ 

މަސައްކަތްތައް  އޮޑިޓް  އިންޓަރނަލް  މަިތން  ގޮތުގެ  އެއްޮގތްވާ  ޕްޮރސީޖަރއާއި 

ުކރުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ޮއޯތރިޓީގެ އިންޓަރނަލް ޮއޑިޓަރާއެވެ. ޮއތޯރިޓީގެ 

އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް މަސައްކަތްތަކުގެ ިއތުުރން އެހެން އެއްވެސް މަސައްކަތެއްގައި 

ިއންޓަރނަލް ޮއޑިޓަރ ބައިވެރިނުވުމަށް ަވނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. ޮއތޯރިޓީގެ އިންޓަރނަލް 

ޮއޑިޓަރ ގެންދަނީ ޮއތޯރިޓީގެ އިންޓަރނަލް ޮކންޓްރޯލްސް ޮޕލިސީތަކާއި އެއްޮގތްވާ 

އަދި  ބަލަމުންނެވެ.  ކުރަމުންދޭޯތ  ކަންަކން  ހިންގުމުގެ  އިދާރީ  މަތިން  ގޮތުގެ 

ޮކމިޓީއަށެވެ.  ރިސްކް  އެންޑް  އޮޑިޓް  ރިޯޕޓްކުރަނީ ސީދާ  ޮއޑިޓަރ  ިއންޓަރނަލް 

އެންޑް  އޮޑިޓް  އިތުރުން،  އޮޑިޓުގެ  އިންަޓރނަލް  ކުރެވޭ  އެއްފަހަރު  މަހަކު  ޮކންމެ 

ރިސްކް ޮކމިޓީން ކަނޑައަޅާ ޚާއްޞަ ޮއޑިޓުތައް ވެސް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. 

2.2 ޮއޑްިޓ ެއްނޑް އްިނަޓރަނލް ޮކްނޓޯްރލްްސ

2.2.2 ެއކްްސަޓރަނލް ޮއޑްިޓ

2.2.1 އްިނަޓރަނލް ޮއޑްިޓ

އެކްސްޓަރނަލް  ޮއތޯރިޓީގެ  ދަށުން  ޕޮލިސީގެ  އޮޑިޓް  އެކްސްޓަރނަލް  ޮއތޯރިޓީގެ 

ޮއޑިޓަރ ބަދަލުކުރަންޖެހެނީ ޮކންމެ 3 އަހަުރންނެވެ. އެޮގތުން މިހާތަނަށް ޮކންމެ 3 

ައހަރަކުން ބަދަލުވަމުންދާ ޮގތަށް، ޮއޯތރިޓީގެ އެކްސްޓަރނަލް ޮއޑިޓަރުންގެ ޮގތުގައި 

ަކނޑައަޅާފައިވަނީ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުއްަދދީފައިވާ އޮޑިޓް ފަރމްތަކެވެ. ނަމަވެސް، 

މި އަހަރުން ފެށިގެން ޮއތޯރިޓީގެ އެކްސްަޓރނަލް އޮޑިޓް މަސައްކަތް ކުރާނީ ޮއޑިޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ ޮއފީހުންކަމަށް އަންގާފައިވާތީ، އެޮގތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޮއތޯރިޓީގެ 

ިޑރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މިޮގތުން މި އަހަރުގެ އެކްސްޓަރނަލް 

އޮޑިޓް ޮކށްފައިވަނީ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޮއފީހުންނެވެ.
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ޮއތޯރިޓީގެ އިންޓަރނަލް ޮކންޓްޯރލްސްއާގުޅޭ ޮޕލިސީތައް ޮއތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ 

އިދާރީ  ޮއތޯރިޓީގެ  ކަނޑައަޅާފައެވެ.  ގަވާއިދުަގއި  އިދާރީ  ޮއތޯރިޓީގެ  ވަނީ  ޯބޑުން 

ހިންގުމުގެ ކަންކަން ކުރަމުން އަންނަނީ މި ގަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

އަދި މިކަންކަން ހިނގާނުހިނގާ ޮގތް ބެލުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ޮއތޯރިޓީގެ 

އިންޓަރނަލް ޮއޑިޓަރާއެވެ. 

ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ދެމެހެއްޓުމަށާއި،  ޮގތެއްގައި  ހަރުދަނާ  ހިންގުން  ޮއތޯރިޓީގެ 

އެކަށީގެންވާ  ފެންވަރު  އަޚުލާޤީ  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފުންގެ  މެންބަރުންނާއި 

މިންގަނޑެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް، 2007 ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލާފައިވާ ޮއތޯރިޓީގެ ‘ޯކޑް 

ޮއފް އެތިކްސް’އަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުންނާއި ޮއތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުން 

ލާޒިމުޮކށްފައިވެއެވެ. ޢަމަލުކުރުން 

2.2.3 އްިނަޓރަނލް ޮކްނޓޯްރލްްސ

2.2.4 ޯކޑް ޮއފް ެއތިކްްސ
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ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑު

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރީ 
ކައުންސިލް )ސީ.އެމް.އެސް.އޭ.ސީ(

ޮއޑިޓް އެންޑް ރިސްކް ޮކމިޓީ

އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޢަބްދުއްރައްޒާޤު
)މެނޭޖަރ، އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރ(

)ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރ(

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މުޙައްމަދުދީދީ
)ހެޑް ޮއފް އިންސްޓިޓިއުޓްސް(

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ސަލީމް
)ހެޑް އޮފް ލިސްޓެޑް ޮކމްޕެނީ އެފެއާޒް(

ޕެންޝަން ސުޕަރވިޝަން 
ޑިޕާޓްމަންޓް

ލީގަލް އެންޑް ރެގިއުލޭޝަން
 ޑިޕާޓްމަންޓް

މާރކެޓް ޑިވެޮލޕްމަންޓް 
ޑިޕާޓްމަންޓް

އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ
 ޑިޕާޓްމަންޓް

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޒަކަރިއްޔާ
)ސީނިއަރ މެނޭޖަރ(

އަލްފާޟިލް އަނިލް އާދަމް
)ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރ(

އަލްފާޟިލް މުޒްނީ މުޙައްމަދު 
)ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް(

އަލްފާޟިލާ ސާރާ މުޙައްމަދު
)ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރ( 

އަލްފާޟިލް މުޞްލިޙް މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް
)އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ(

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިޝްރާޤު ފައިޞަލް
)މެނޭޖަރ(

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޢަބްދުهللا ކަމާލުއްދީން
)ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް(

އަލްއުސްތާޛު އިބްރާޙިމް ސިޢާއު
)މެނޭޖަރ(

ސީ.އީ.ޯއ ބިއުޯރ

މަރްޔަމް ޙަޝްމާ
)އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ(

އަލްފާޟިލް އަޖުވަދު
)ސީނިއަރ ޮއފިސަރ(

2.3. ިއާދރީ ހްިނގުްނ

2.3.1 ޮއޯތިރީޓގެ ިއާދީރ ޮއިނަގނޑު

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ސަލީމް
)ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް(

ޓެކްނިކަލް ޮކމިޓީ

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޢަބްދުهللا ކަމާލުއްދީން
)އެކްޓިންގ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރ(

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އަރީޖް ޙުޞައިން
)ލީގަލް ކޮންސަލްޓެންޓް(

އަލްފާޟިލާ ޢަޒްމާ
)މެނޭޖަރ(
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އައި.ޓީ

ޯކޕަރޭޓް ސަރވިސެސް

ފައިނޭންސް ސެކްޝަން

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު އިބްރާހީމް
)ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރ(

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނަޖާތު މޫސާ
)ސީނިއަރ ޮއފިސަރ(

އަލްފާޟިލާ ޢަޒްމާ
)މެނޭޖަރ(

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މަޙުރާން
)ސީނިއަރ ޮއފިސަރ(

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ލިޔޫސާ
)ސީނިއަރ މެނޭޖަރ(

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޢަބްދުލްކަރީމް
)އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ(

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝިއުނީ ސަޢީދު 
)ސީނިއަރ ޮއފިސަރ(

އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޢަބޫބަކުރު
)ސަޕޯޓް ސްޓާފް(

 އަލްފާޟިލާ ދިޔާނާ މުޙައްމަދު
)ސަޕޯޓް ސްޓާފް(

އަލްފާޟިލް މުޒްނީ މުޙައްމަދު 
)ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް(

ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑު

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރީ 
ކައުންސިލް )ސީ.އެމް.އެސް.އޭ.ސީ(

ޮއޑިޓް އެންޑް ރިސްކް ޮކމިޓީ

އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޢަބްދުއްރައްޒާޤު
)މެނޭޖަރ، އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރ(

)ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރ(
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މުޙައްމަދުދީދީ
)ހެޑް ޮއފް އިންސްޓިޓިއުޓްސް(

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ސަލީމް
)ހެޑް އޮފް ލިސްޓެޑް ޮކމްޕެނީ އެފެއާޒް(

ޓެކްނިކަލް ޮކމިޓީ

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޢަބްދުهللا ކަމާލުއްދީން
)އެކްޓިންގ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރ(

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އަރީޖް ޙުޞައިން
)ލީގަލް ކޮންސަލްޓެންޓް(



26

2.3.2 ޮއޯތިރީޓގެ ިޑޕާޓަްމްނުޓަތްއ

ލީގަލް އެންޑް ރެގިއުލޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ަމއިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، ސެކިއުރިޓީޒް 

މާރކެޓް  އެކުލަވާލުމާއި،  ގަވާއިދުތައް  ޤާނޫނާއި  ބޭނުންވާ  ހިންގުމަށް  މާރކެޓް 

ޮގތެއްގައި  މައިގަނޑު  މިޮގތުން  ބެލެހެއްޓުމެވެ.  މަސައްކަތްތައް  ެރގިއުލޭޓުކުރުމާގުޅޭ 

ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާފަރާތްތަކާއި، ސެކިއުރިޓީޒް މާރކެޓުގެ ޚިދުމަތްތައްދޭފަރާތްތަކަށް 

ޭދންޖެހޭ ހުއްދަތައް/ލައިސަންސްތައް ދިނުާމއި، މި ފަރާތްތައް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކަށް 

މުޢާމަލާތްތައް  ސެކިއުރިޓީޒުގެ  ިދއުމާއި،  ޮމނިޓަރކުރަމުން  ކުރަމުންދޭޯތ  ޢަމަލު 

ުކރުމުގައި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލުަތކާއި ނޭދެވޭ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި 

އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމެވެ.  

ލަީގލް ެއްނޑް ެރގިުއލަޭޝްނ ިޑޕާޓަްމްންޓ

ޮއޯތރިޓީން  މަސްއޫލިއްޔަތަކީ،  ަމއިގަނޑު  ޑިޕާޓްމަންޓުގެ  ޑިވެޮލޕްމަންޓް  މާރކެޓް 

މާރކެޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުމެވެ. މިޮގތުން މައިގަނޑު 

ފުޅާކުރުމަށާއި  އިޤްތިޞާދު  ރާއްޖޭގެ  މެދުވެރިޮކށް  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  ޮގތެއްގައި، 

ިއންވެސްޓްމަންޓަށް ބޭނުންވާ ފަންޑު ޯހުދން ޕްޮރޯމޓްކުރުމާއި، މާލީ ސެކިއުރިޓީޒް 

ހިމެނެއެވެ.  ތަޢާރަފުކުރުން  ވަސީލަތްތައް  އެކިއެކި  ޯހދުމުގެ  ފަންޑު  މެދުވެރިޮކށް 

މާރެކްޓ ިޑެވޮލޕަްމްންޓ ިޑޕާޓަްމްންޓ
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މަސްއޫލިއްޔަތަކީ،  މައިގަނޑު  ޑިޕާޓްަމންޓުގެ  ސުޕަރވިޝަން  ޕެންޝަން 

ޒިންމާތަކާގުޅޭ  ހަވާލުކުރެވިފައިވާ  ޮއޯތރިޓީއާއި  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ެޕންޝަންއާބެހޭ 

ޮގތެއްގައި،  މައިގަނޑު  މިޮގތުން  ހިންގުމެވެ.  ރާވާ  މަސައްކަތްތައް  އެންމެހާ 

މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ އިންވެސްޓްމަންޓުތަކާއި ސްކީމްގެ 

އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ކަންކަން ހިނގާނުހިނގާ ޮގތް ސުޕަރވައިޒްކުރުމާއި، މޯލްޑިވްސް 

ެޕންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޮއފީސް )ޕެންޝަން އޮފީސް(ގެ ޯބޑަށް މެންބަރުން 

ޤާނޫނުގައި  ޕެންޝަންއާބެހޭ  ބެލުމާއި،  ހިނގާޮގތް  ކަންތައް  ޢައްޔަނުކުރުމުގެ 

އެޅުމެވެ.   ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންޖެހޭ  ތަންފީޛުކުރުމަށްަޓކައި  ކަންކަން  ަބޔާންޮކށްފައިވާ 

ެޕްނަޝްނ ުސަޕރިވަޝްނ ިޑޕާޓަްމްންޓ

މަސްއޫލިއްޔަތަކީ،  މައިގަނޑު  ޑިޕާޓްމަންޓުގެ  ޓްރެއިނިންގ  އެންޑް  އެޑިއުކޭޝަން 

ހޭލުންތެރިކަން  ޮގތުން  ގަވަރނަންސްއާގުޅޭ  ޯކޕަރޭޓް  އަދި  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް 

އިތުރުކުރުމާއި، މާރކެޓާއި ގުޅުންހުރި ޕްޮރފެޝަނަލް ޓްރެއިނިންގތައް ރާވާ ހިންގުމެވެ. 

މިޮގތުން މައިގަނޑު ޮގތެއްގައި، އިންވެސްޓަުރން އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ޕްޮރގްރާމްތަކާއި، 

އިންސްޓިޓިއުޓް ޮއފް ޯކޕަރޭޓް ޑައިރެކްޓަރޒް އެންޑް ސެކްރެޓަރީސްގެ ޕްޮރގްރާމްތައް 

ފަރާތްތަކުން  އެދޭ  ލައިސަންސްތަކަށް  ދޫކުރާ  ޮއޯތރިޓީން  ހިންގުމާއި،  ރާވާ 

ހިންގުމެވެ.  އިންތިޒާމުޮކށް  އިްމތިޙާނުތައް  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 

ެއޑުިއކަޭޝްނ ެއްނޑް ޓެްރއިިންނގ ިޑޕާޓަްމްންޓ



28

އެގްޒެކެޓިވް  ޗީފް  ޮއތޯރިޓީގެ  މަސްއޫލިއްޔަތަކީ،  މައިގަނޑު  ބިއުރޯގެ  ސީ.އީ.އޯގެ 

ޮއފިސަރަށް އިދާރީ އެހީތެރިކަން ޯފރުޮކށްިދނުމުގެ އިތުރުން ޮއތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ޯބޑާއި ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ބެލެހެއްޓުމެވެ. މީގެ އިތުރުން 

ޮއތޯރިޓީގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް މެންބަރޝިޕުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ޯކޑިނޭޓްކުރުމާއި، 

މިކަމުގެ ޮކމިއުނިކޭޝަންތައް ބެލެހެއްޓުމެވެ. 

ސީ.އީ.ޯއގެ ބިުއޯރ

ޯކޕަރޭޓް ސަރވިސަސްގެ މައިގަނޑު މަްސއޫލިއްޔަތަކީ، އޮތޯރިޓީގެ އިދާރީ ހިންގުން 

ހަރުދަނާޮކށް، ދުވަހުން ދުވަހަށް ޮއޯތރިޓީ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އެހީތެރިކަން 

މުވައްޒަފުންނާގުޅޭ  ޮއތޯރިޓީގެ  ޮގތެއްގައި،  މައިގަނޑު  މިޮގތުން  ޯފރުޮކށްދިނުމެވެ. 

ަކންކަން ބެލެހެއްޓުމާއި، ޮއތޯރިޓީގެ މާލީ ަކްނކަން ބެލެހެއްޓުމާއި، އަދި އިންޮފމޭޝަން 

ެޓކްނޮލޮޖީގެ ކަްނކަން ބެލެހެއްޓުމެވެ. 

ޯކޕޭަރްޓ ަސރވަިސްސ

އްިނަޓރަނލް ޮއޑަިޓރ

އިންޓަރނަލް  ޮއތޯރިޓީގެ  މަސްއޫލިއްޔަތަކީ،  މައިގަނޑު  އޮޑިޓަރުގެ  އިންޓަރނަލް 

އޮޑިޓް  އިންޓަރނަލް  މަތިން  ގޮތުގެ  އެއްޮގތްވާ  ޕްޮރސީޖަރތަކާއި  ޗާޓަރާ  އޮޑިޓް 

ަމސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމާއި، އިންޓަރނަލް އޮޑިޓުގެ ކަންކަން އޮޑިޓް އެންޑް 

ރިޯޕޓުކުރުމެވެ. ޮކމިީޓއަށް  ރިސްކް 



29

ޮއތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ޮގތެއްގައި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށްޓަކައި މެނޭޖްމަންޓް 

މަޢުލޫމާތު  ކޮމިޓީތަކުގެ  މެނޭޖްމަންޓް  ޮއތޯރިޓީގެ  އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ.  ޮކމިޓީތައް 

އެވަނީއެވެ.  ތިރީގައި 

ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މައިގަނޑު ަމސްއޫލިއްޔަތަކީ، އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ޯބޑުން ކަނޑައަޅާ ޮޕލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓަޖީަތކާއި އެއްޮގތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޮއތޯރިޓީގެ 

ަމސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގުމުގައި، ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރަށް ލަފާދިނުމެވެ. މި 

ޮކމިޓީގައި ހިމެނެނީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރާއި، ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ހެޑުންނާއި ޗީފް 

އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރު ކަނޑައަޅާ ޓެކްނިކަލް މުވައްޒަފުންނެވެ. މި އަހަރު ސީނިއަރ 

އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ 51 ބައްދަުލވުން ބޭއްވުނެވެ. 

ީސިނައރ ެއގްެޒެކޓިވް ޮކިމީޓ

ެއްނފްޯސަމްންޓ ޮކިމީޓ

2.3.3 މޭެނޖަްމްންޓ ޮކމިީޓަތްއ

ތަންފީޛުކުރާ  ޮއޯތރިޓީން  މަސްއޫލިއްޔަތަކީ،  މައިގަނޑު  ކޮމިޓީގެ  ެއންޯފސްމަންޓް 

ފަރާތަކުން  އެއްވެސް  ޢަމަލެއް  ޚިލާފު  ގަވާއިދަާކއި  ނުވަތަ  ޤާނޫނަކާއި  ެއއްވެސް 

ޢަމަލެއް  އެފަދަ  ނުވަތަ  ހިނދެއްގައި،  ފެނިއްޖެ  ޮއޯތރިޓީއަށް  ހިންގައިފިކަމަށް 

އެމައްސަލައެއް  ހުށަހަޅައިފިނަމަ،  ފަރާތަކުން  އެއްވެސް  މައްސަލަ  ިހންގައިފިކަމުގެ 

އެގްޒެކެޓިވް  ޗީފް  ގުޅޭޮގތުން  ފިޔަވަޅުއެޅުމާއި  ފަރާތްތަކާމެދު  އެފަދަ  ތަޙުޤީޤުޮކށް 

އުޞޫލުތައް  ހިންގުމުގެ  ޮކމިޓީ  އެންޯފސްމަންޓް  ލަފާދިނުމެވެ.  ޮއފިސަރަށް 

އެންޑް  އެންޯފސްމަންޓް  ފާސްޮކށްފައިވާ  ޯބޑުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ަކނޑައަޅާފައިވަނީ 

ބައްދަލުވުން   6 ކޮމިޓީގެ  ެއންޯފސްމަންޓް  އަހަރު  މި  ޕްޮރސީޖަރގައެވެ.  އެޕީލް 

. ބޭއްވުނެވެ
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ިއނީޝަލް ޕަބްލިކް ޮއފަރިންގ ޮކމިޓީ )އައި.ޕީ.ޯއ ކޮމިޓީ(ގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، 

ެސކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ކުންފުނިތަކުން ހުށަަހޅާ ހިއްސާގެ ބަޔާން ނުވަތަ ޕްރޮސްޕެކްޓަސް 

ބަލާފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމެވެ. އަދި ސެކިއުރިޓީޒް ގަތުމަށް ހުޅުވާލެވޭ 

ުމއްދަތުގައި ހިނގާ ކަންކަން ޮމނިޓަރކުުރމާއި، މިކަންކަމާގުޅޭ ޮގތުން މަޝްވަރާޮކށް 

 4 ކޮމިޓީގެ  އައި.ޕީ.ޯއ  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  މި  ކަނޑައެޅުމެވެ.  ޮގތް  ަޢމަލުކުރާނެ 

ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ.

އީިނިޝައލް ަޕބްލިކް ޮއަފރްިނގ ޮކިމީޓ

ޮއތޯރިޓީގެ  މަސްއޫލިއްޔަތަކީ،  ކޮމިޓީ(ގެ  )އެޗް.އާރް  ޮކމިޓީ  ރިޯސސް  ހިއުމަން 

މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމެވެ. މިޮގތުން މައިގަނޑު ޮގތެއްގައި 

ުމވައްޒަފުންގެ ޓްރެއިނިންގ، މަސައްކަތުގެ ެފންވަރު ބެލުން އަދި މުވައްޒަފުން ހުށަހަޅާ 

މައްސަލަތަކާއި މުވައްޒަފުންނާގުޅޭ ޮގތުން ހުށަހެޅޭ ޑިސިޕްލިނަރީ މައްސަލަތަކާގުޅޭ 

ނިންމުންތައް ނިންމުމެވެ. މި އަހަރު އެޗް.އާރް ކޮމިޓީގެ 12 ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ.  

ހިުއަމްނ ރޯިސްސ ޮކމިޓީ 

ޓަްރްސްޓ ަފްނޑް ޮކމިީޓ

 3/2006 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  މަސްއޫލިއްޔަތަކީ،  ކޮމިޓީގެ  ފަންޑް  ޓްރަސްޓް 

ޤާއިމުޮކށްފައިވާ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ   26 ޤާނޫނު(ގެ  މާލިއްޔަތު  )ދައުލަތުގެ 

ކަންކަން  އެންމެހާ  ފަންޑް’އާގުޅޭ  ޓްރަސްޓް  ޑިވެޮލޕްމަންޓް  މާރކެޓް  ‘ކެޕިޓަލް 

ެބލެހެއްޓުމާއި، މިފަންޑުން ޚަރަދުކުރުމާގުޅޭ ކަންކަން، ފަންޑުގެ ސްޓޭޓްމަންޓް އާއި 

އެއްޮގތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރުމެވެ. މި ޮކމިޓީގައި ހިމެނެނީ ޮއތޯރިޓީގެ ސީނިއަރ 

އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެިއން ޮއތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރ 

ަކނޑައަޅާ ފަރާތްތަކާއި، މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް ތަމްޞީލުކުރާ މެންބަރެކެވެ. މި 

ައހަރު ޓްރަސްޓް ފަންޑް ކޮމިޓީގެ 3 ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ.
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ޚިދުމަތްތައް  ތަކެއްޗާއި  ބޭނުންވާ  ޮއޯތރިީޓއަށް  އަކީ  ޮކމިޓީ  އިވެލުއޭޝަން  ބިޑް 

ޯހދުމަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ބަލައި، ޕްޮރކިއުމަންޓުގެ ކަންތައްތައް އިންތިޒާމްޮކށް 

 38 ކޮމިޓީގެ  ބިޑް  މިއަހަރު  ޮކމިޓީއެކެވެ.  އެކުލަވާލާފައިވާ  ުކރިއަށްގެންދިއުމަށް 

ބޭއްވުނެވެ.  ބައްދަލުވުން 

ިބޑް އިވޭލުޭއަޝްނ ޮކިމީޓ

މި އަހަރު 3 މުވައްޒަފަކު ޮއޯތރިޓީއާއި އަލަށް ގުޅިފައިވެއެވެ. އަދި 2 މުވައްޒަފުން 

ަވޒިފާއިން ވަކިވެފައިވެއެވެ. މި އަހަރު ނިމުނު އިރު ޮއޯތރިޓީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ 

މުވައްޒަފުންގެ ޖުމުލަ ޢަދަދަކީ 23 އެވެ.

2.3.4 ޮއޯތިރީޓގެ މުަވްއަޒފުްނ

ީސިނައރ ެއގްެޒެކޓިވް ޮކިމީޓ

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު އަބްދުهللا ކަމާލުއްީދން )އެކްޓިންގ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް . 1

ޑިވެޮލޕްމަންޓް  މާރކެޓް  ޮއފް  ހެޑް  ޖެނެރަލް،  ޑިރެކްޓަރ  އަދި  ޮއފިސަރ 

ޑިޕާޓްމަންޓް(

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ސަލީމް )ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ހެޑް ޮއފް ލިސްޓެޑް . 2

ޮކމްޕެނީ އެފެއާރޒް އަދި ހެޑް ޮއފް މާރކެޓް ރެގިއުލޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް(

ޮއފް . 3 ހެޑް  ޖެނެރަލް،  )ޑިރެކްޓަރ  ދީދީ  މުޙައްމަދު  އާމިނަތު  އަލްފާޟިލާ 

) ޓް އު ޓި ޓި އިންސް

އަލްފާޟިލް މުޒްނީ މުޙައްމަދު )ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ހެޑް ޮއފް ޕެންޝަން . 4

ޯކޕަރޭޓް ސަރވިސަސް( ޮއފް  ޑިޕާޓްމަންޓް އަދި އިންޗާރޖް  ސުޕަރވިޝަން 

އަލްފާޟިލް އަބްދުهللا ޒަކަރިއްޔާ )ސީނިއަރ މެނޭޖަރ، ހެޑް ޮއފް އެޑިއުކޭޝަން . 5

އެންޓް ޓްރެއިނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް(
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ުމވައްޒަފުން ތަމްރީންޮކށް އެކްސްޯޕޝަރ ދިނުމުގެ ޮގތުން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޕްޮރގްރާމްތަކުގައި 

ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު މުވައްޒަފުންނަށް ޯހދައިދީފައިވެއެވެ. މި އަހަރު ޮއތޯރިޓީގެ މުަވއްޒަފުން ބައިވެރިވި 

ޕްޮރގްރާމްތައް އެނެކްސް 1 ގައި ހިމަާނފައި އެވަނީއެވެ.

މުަވްއަޒފުްނ ަތމްރްީނުކުރްނ

ޝަރުޠު  ިދނުމަށް  ކުރިއެރުން  ވަޒީފާގެ  އިވެލުއޭޝަނަށްފަހު  ޕަރޯފމަންސް  އަހަރުގެ  ވަނަ   2018

އަގު  ޚިދުމަތުގެ  މުވައްޒަފުންގެ  އަދި  ދީފައިވެއެވެ.  ކުިރއެރުން  ވަޒީފާގެ  މުވައްޒަފުންނަށް  ުފރިހަމަވި 

ަވޒަންކުރުމުގެ ޮގތުން އެކިއެކި ކެޓަގަރީތަކުން މުވައްޒަފުންނަށް އެޯވޑާއި ސެޓިފިކެޓް ދީފައިވެއެވެ. މިޮގތުން 

2018 ވަނަ އަހަރުގެ އެޯވޑުތައް ޙާޞިލުކުރި މުވައްޒަފުންގެ ތަފުޞީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

ވީަޒފާގެ ުކރިއުެރްނ ިދުނމާއި ޚުިދމުަތގެ ައގުވަަޒްނ ުކުރްނ

އޯެވޑު

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިޝްރާޤް ފައިޞަލް )މެނޭޖަރ( އެމްޕްޯލއީ ޮއފް ދަ އިޔަރ 

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މަޙްރާން )ސީނިއަރ ޮއފިސަރ( އެމްޕްޯލއީ ޮއފް ދަ އިޔަރ

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު އިބްރާހީމް )ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރ( ޮކމެންޑޭޝަން ޮފރ ޑެޑިކޭޝަން

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިޝްރާޤް ފައިޞަލް )މެނޭޖަރ( ޮކމެންޑޭޝަން ޮފރ ސަރވިސް

އަލްފާޟިލާ ސާރާ މުޙައްމަދު )ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރ( ސެޓިފިކެޓް ޮއފް ރިޮކގްނިޝަން

މަުވއްޒަފު

ޑިވެޮލޕްމަންޓް . 6 މާރކެޓް  މެނޭޖަރ،  )ސީނިއަރ  ފައިޞަލް  އިޝްރާޤް  މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލް 

ޕާޓްމަންޓް( ޑި

އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު އަރީޖް ޙުސެއިން )ލީގަލް ކައުންސެލް(. 7

އަލްފާޟިލް އަނިލް އާދަމް )ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރ، މާރކެޓް ޑިވެޮލޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް(. 8
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ޮއތޯރިޓީގެ ވަޒީފާގައި ދިގު މުއްދަތަށް ޚިދުމަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަަޒންކުރުމުގެ ޮގތުން 

ތަޢާރަފުޮކށްފައިވާ ‘ސަރިވސް ރިޮކގްނިަޝން އެވޯޑު’ ލިބިފައިވަނީ އަލްފާޟިލާ އައިމިނަތު ޝިޒާމާ 

އާމިނަތު  އަލްފާޟިލާ  އަށެވެ.  ޑިޕާޓްމަންޓް(  ޓްރެއިނިންގ  އެންޑް  އެޑިއުކޭޝަން  މެނޭޖަރ،  )ޑެޕިއުޓީ 

ތެރޭގައި  އަހަރުތަކުގެ  ފާއިތުވި  އަހަރުއެވެ.  ވަނަ   2008 ގުޅިވަޑައިގެންފައިވަނީ  ޮއޯތރިޓީއާ  ޝިޒާމާ، 

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝިޒާމާ ވަނީ ޮއތޯރިޓީގެ އެކިއެކި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ. 

ެއންމެ ދިގު މުއްދަތަކަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވަނީ ޮއތޯރިޓީގެ އެޑިއުކޭޝަން ެއންޑް ޓްރެއިނިންގ 

ގެންދިއުމުގައި  ކުރިައށް  ކާމިޔާބުކަމާއެކު  ޕްޮރގްރާމްތައް  ހިންގާ  ޮއޯތރިޓީން  މިޮގތުން  ޑިޕާޓްމަންޓްގައެވެ. 

އަލްފާޟިލާ އައިމިނަތު ޝިޒާމާގެ ޮކންޓްރިބިއުޝަން ފާހަގަޮކށް އެކަމަށްޓަކައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

ޑު ަސރވްިސ ިރޮކގިްނަޝްނ އޯެވ

ާސރވްިސ ެރޮކގިްނަޝްނ އޯެވޑު: އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝިޒާމާ
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އަލްފާޟިލް މުޒްނީ މުޙައްމަދު )ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް(  	

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޒަކަރިއްޔާ )ސީނިއަރ މެނޭޖަރ(  	

އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްރައްޒާޤް )މެނޭޖަރ(  	

އަލްފާޟިލާ ޢަޒްމާ )މެނޭޖަރ(  	

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނަޖާތު މޫސާ )ސީނިއަރ ޮއފިސަރ(  	

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޢަބްދުލްކަރީމް )އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރ(  	

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މަޙްރާން )ސީނިއަރ ޮއފިސަރ(  	

ަޕްނކްުޗައލިޓީ އޯެވޑު ިލބަިފިއވާ މުަވްއަޒފުްނ: 

ަކަނައުތްނ ވާައަތްއ: އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު އަބްދުލްކަރީމް، އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނަޖާތު މޫސާ، އަލްފާޟިލާ އަޒްމާ، އަލްފާޟިލާ ސާރާ މުޙައްމަދު،  

އަލްފާޟިލާ  އާމިނަތު ޝިޒާމާ، އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު އިބްރާހިމް،  އަލްފާޟިލާ ނާދިޔާ ޙަސަން )ޮއތޯރިޓީގެ ސީ.އީ.އޯ(، އަލްފާޟިލް އިބްރާޙިމް 

އިސްމާޢީލް  އަލްފާޟިލް  ފައިޞަލް،   އިޝްރާޤް  މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލް  މަޙްރާން،  އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް  މިނިސްޓަރު(،  )ފިނޭންސް  ައމީރު 

ަޢބްދުއްރައްޒާޤް، އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ަޒކަިރއްޔާ، އަދި އަލްފާޟިލް މުޒްނީ މުޙައްމަދު
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3. ަބިއަނލަްއުޤވާީމ ގުޅުްނތްައ

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް އިތުރަށް ހަރުދަނާޮކށް ަތރައްޤީކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައި 

ަބއިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ އެހީތެިރކަާމއި އެއްބާރުލުން ޮއޯތރިޓީން އަންނަނީ 

ޯހދަމުންނެވެ. މިޮގތުން، ތިރީގައިވާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ މެންބަރޝިޕް 

ޮއޯތރިޓީން އަންނަނީ ދަމަހައްޓަމުންނެވެ. 

ޮކމިޝަންސް 	  ސެކިއުރިޓީޒް  ޮއފް  ޮއގަނައިޒޭަޝން  ިއންޓަރނޭޝަނަލް 

 )IOSCO(

ސުޕަރވައިޒަރސް 	  ޕެންޝަން  ޮއފް  ޮއގަނައިޒޭޝަން  އިންޓަރނޭޝަނަލް 

 )IOPS(

ޮއގަނައިޒޭޝަން ޮފރ އިސްލާމިކް ޯކޕަރޭަޝން )OIC( ގެ ސްޓޭންޑިންގ 	 

ޮކމިޓީއެއް ކަމުގައިވާ ޮކމިޓީ ޮފރ ޮކމަރޝަލް އެންޑް އިޮކޮނމިކް ޯކޕަރޭޝަން 

 )COMCEC(

މި ޖަމުޢިއްޔާތައް މެދުވެރިޮކށް އެހެން މެންބަރު ޤައުމުތަކާއެކު މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމާއި 

ރެގިއުލޭޓަރީ ޯކޕަރޭޝަން ޯފރުޮކށްދިނުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ވަނީ ޤާއިމުޮކށްފައެވެ.
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4. ޗީފް ެއގްެޒެކޓިވް ޮއިފަސުރގެ ިރިވުއ

ޮއތޯރިޓީގެ މައިގަނޑު އެއް އަމާޒަކީ ކުންފުނިތަކަށް ފަންޑު ޯހދުމަށް ޮއތް އިތުރު ވަސީލަތެއްގެ ޮގތުގައި 

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ތަރައްޤީޮކށް ކުރިއެރުވުމެވެ. މިޮގތުން ހިއްސާ، ޮބންޑު، އިސްލާމިކް އިކުއިޓީ އަދި ޞުކޫކު 

ދޫކުރުމުގެ ވަސީލަތްތައް ވަނީ ޤާއިމުޮކށްފައެވެ. 

ޕަބްލިކް  ހަމައެކަނި  ޮއތީ  ހުޅުވާލެވިފައި  މިހާތަނަށް  ފުރުޞަތު  ޯހދުމުގެ  ފަންޑު  މާރކެޓުން  ކެޕިޓަލް 

ހިފެހެއްޓުމާއި،  ކުންފުނިތަކުގެ ސްޓޭންޑަޑް  މިކަމުގެ ސަބަބަކީ، ެސކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ  ކުންފުނިތަކަށެވެ. 

ިއންވެސްޓަރ ޕްޮރޓެކްޝަންއެވެ. ނަމަވެސް ހަމައެކަނި ޕަބްލިކް ކުންފުނިތަކަށް ލިމިޓްޮކށްފައި ޮއތުމުގެ 

ަސބަބުން ރާއްޖޭގެ މެޯޖރިޓީ ކުންފުނިތައް ކަމުގައިވާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިތަކަށް މާރކެޓުން ފަންޑު ޯހދުމުގެ 

ފުރުޞަތެއް ނޯވެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ގިނަ ކުންފުނިތަކަށް ކެޕިޓަލް މާރކެޓުގެ ފުރުޞަތު ޯހދައިދިނުމަށްޓަކައި، 

ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިތަކަށް އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ޮއޯތރިޓީން އަންނަނީ 

ކުރަމުންނެވެ.  
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ޕްރައިވެޓް  ރާއްޖޭގައި  ފިޔަވައި  ޯލނު  ބޭންކް 

ވަސީލަތަކީ  އަނެއް  ޯހދާ  ފަންޑު  ކުންފުނިތަކުން 

ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންޓުއެވެ. ނަމަވެސް ޕްރައިވެޓް 

ޕްލޭސްމަންޓް އަކީ ާރއްޖޭގައި ރެގިއުލޭޓްކުރެވިގެން 

ހިންގޭ ޙަރަކާތެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން ޕްރައިވެޓް 

ސެކިއުރިޓީޒް  އުޞޫލުން  ޕްލޭސްމަންޓް 

ދޫޮކށްގެން ފަންޑު ޯހދުމަށް ރެގިއުލޭޓަޑް މާރކެޓެއް 

ތެރޭގައި  އަހަރު  މި  ވިސްނުމުގައި  ޤާއިމުކުރުމުގެ 

އެކުލަވާލާ  ފްރޭމްވަރކް  ރެގިއުލޭޓަރީ  މިކަމުގެ 

ތަޢާރަފުކޮށްފައިވެއެވެ. 

ދަށުން  ފްރޭމްވަރކްގެ  ޕްލޭސްމަންޓް  ޕްރައިވެޓް 

ޑެޓް  ބަދަލުކުރުމަކާނުލާ  ކުންފުންޏަަކށް  ޕަބްލިކް 

ވަސީލަތްތައް  ދަރަނީގެ  ނުވަތަ  ސެކިއުރިޓީޒް 

ފުރުޞަތު  ޯހދުމުގެ  ފަންޑު  ދޫޮކށްގެން 

މާރކެޓަކީ،  މި  ނަމަވެސް  ހުޅުވާލެވިފައިވެއެވެ. 

މާރކެޓެއް  ހައި-ރިސްކް’  ‘ޮޕޓެންޝަލް 

ޕްޮރޓެކްޝަން  އިންވެސްޓަރ  ކަމުގައިވާތީ، 

އިންވެސްޓަރުންގެ ޝަރުޠު  ޮގތުގައި  ފިޔަވަޅެއްގެ 

ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. ައދި ކުންފުނިން އިޚުތިޔާރުކުރާ 

އިންވެސްޓަރުންނާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން 

ރެގިއުލޭޓަރީ ފްލެކްސިބިލިޓީ ދެވޭޮގތަށް މި މާރކެޓް 

 . ވެ އެ ހެ ޖެ ރަން ކު މު ޒާ ތި އިން

އަކީ،  ފްރޭމްވަރކް  ޕްލޭސްމަންޓް  ޕްރައިވެޓް 

އަމާޒުޮކށްގެން  ކުންފުނިތަކަށް  ޕްރައިވެޓް 

ވީނަމަވެސް  ވަސީލަތަކަށް  ތަޢާރަފުޮކށްފައިވާ 

ހިއްސާވާ  ސަރުކާރު  ކުންފުނިތަާކއި،  ޕަބްލިކް 

ފުރުޞަތު  މާރކެޓުގެ  މި  ވެސް  ކުންފުނިތަކަށް 

އުންމީދަކީ،  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ހުޅުވާލެވިފައިވެއެވެ. 

މެދުވެރިޮކށް  ވަސީލަތްތައް  އިނޮވެޓިވް  މިފަދަ 

ފަންޑު  މާރކެޓުން  ކުންފުނިތަކަށް  ގިނަ  ރާއްޖޭގެ 

ދިއުމެވެ.  ޯފރުޮކށްދެވިގެން 

ރާއްޖޭގެ ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ 

ތަޞައްވުރާއި، މި އަހަރުގެ ޮއކްޓޫބަރުގައި ބޭއްވުނު 

ސްޓޭކްޯހލްޑަރުންގެ  ޯފރަމްގައި  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް 

ހުށަހެޅުނު  މަޝްވަރާތަކާއި،  ކުރެވުނު  މެދުގައި 

ސްޓްރެޓީޖިކް  ޮއތޯރިޓީގެ  އަލީގައި  ޚިޔާލުތަކުގެ 

ޑައިރެކްޝަން މުރާޖަޢާކުރުމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުން 

އަހަރު  މިޮގތުން 2018 ވަނަ  ނިންމާފައިވެއެވެ. 

ކުރީޮކޅު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނު މާލީ 

ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ 

ޯބޑުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ  މުރާޖަޢާކުރުމަށް  ބިލު 

ނިންމާ، މި ބިލު މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް 

މި އަހަރު ފަށާފައިވެއެވެ. 

އިޞްލާޙު  ޤާނޫނަށް  ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ  މާލީ 

ދާއިރާތަކުގެ  މައިގަނޑު  ކަނޑައެޅުނު  ގެނައުމަށް 

ސެކަންޑަރީ  ސެކިއުރިޓީޒުގެ  ސަރުކާރު  ތެރޭގައި، 

ބައިނަލްއަޤުވާމީ  އުފެއްދުމާއި،  މާރކެޓް 

މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ޓްރޭޑިންގ އަދި ޑިޮޕސިޓަރީ 

ޯއވަރ-ދަ-ކައުންޓަރ  ޤާއިމުކުރުމާއި،  ސިސްޓަމެއް 

ސެކިއުރިޓީޒް  މަގުފަހިކުރުމާއި،  ޓްރޭޑިންގއަށް 

މާރކެޓް  ތަރައްޤީކުރުމާއި،  ޚިދުމަތްތައް  ޑީލަރުންގެ 

ފިންޓެކް  އަދި  ތަޢާރަފުުކރުމާއި  މޭކިންގ 

އިނޮވެޓިވް  އެހެނިގެން  އަދި  ޮސލިއުޝަން 

ޕްޮރޑަކްޓްތައް އެކްސްޕެރިމަންޓްކުރުމަށް ‘ރެގިއުލޭޓަރީ 
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ފާޠިމަތު އަބްދުއްهللا ކަމާލުއްދީން
އެކްޓިން ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރ

މަގުފަހިކުރުން  ޤާއިމުކުރުމަށް  ސޭންޑްބޮކްސް’ 

މާލީ  އުންމީދަކީ،  އަޅުގަނުޑމެންގެ  ހިމެނެއެވެ. 

މި  ހުށަހެޅޭ  ޤާނޫނަށް  ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ 

ކުރިއެރުންތައް  މާރކެޓަށް  އިޞްލާޙުތަކާއެކު 

ދިއުމެވެ. ލިބެމުން  ކުރިމަގުގައި 

ޕްލޭން  ސްޓްރެޓީޖިކް  ޮއތޯރިޓީގެ  އަހަރަކީ  މި 

-2014 2019 ނިމުމަކަށް ގެނެވުނު އަހަރެވެ. 

ގިނަ  ޮއތޯރިޓީގެ  ދަށުން  ޕްލޭނުގެ  މި  އަދި 

ލަނޑުދަނޑިތައް ވަނީ ޙާޞިލުކުރެވިފައެވެ. މިޮގތުން 

ތެރޭގައި،  މަސައްކަތްތަކުގެ  ފާހަގަޮކށްލެވޭ  އެންމެ 

ގުޅިގެން  ޮއޯތރިޓީއާއި  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް 

މާރކެޓް  ސެކަންޑަރީ  ސެކިއުރިޓީޒުގެ  ސަރުކާރު 

ކުރުމާއި،  މަސައްކަތްތައް  ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި 

އުފެއްދުމަށްޓަކައި  ފަންޑުތައް  އިންވެސްޓްމަންޓް 

ޤާއިމުކުރުމާއި  ފަންޑު  ‘އިންވެސްޓްމަންޓް 

ތަޢާރަފުކުރުމާއި،  ގަވާއިދު’  ހިންގުމާބެހޭ 

ރެޖިސްޓްރޭޝަން  ފަންޑުތަކަށް  އިންވެސްޓްމަންޓް 

ކުންފުނިތައް  ޕްރައިވެޓް  ހުޅުވާލުމާއި،  ދޫކުރުމަށް 

ޕްރައިވެޓް  ޮގތުން  މަގުފަހިކުރުމުގެ  ލިސްޓުކުރުމަށް 

ޕްލޭސްމަންޓް މާރކެެޓއް ތަޢާރަފުކުރުމާއި، ކެޕިޓަލް 

ލިބޭނެ  އެއްތަނަކުން  މަޢުލޫމާތުތައް  މާރކެޓް 

އެޕްލިކޭޝަނެއް  ޮމބައިލް  މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި 

މާރކެޓާގުޅޭ  ކެޕިޓަލް  ތަޢާރަފުކުުރމާއި،  )ވިޔަވަތި( 

ކެޕިޓަލް  ކުރުމަށްޓަކައި  މުއްސަނދި  މަޢުލޫމާތު 

މާރކެޓް ރިވިއުގެ ނަމުގައި ޮފތެއް ޮކންމެ އަހަރަކު 

ސްޓޭކްޯހލްޑަރުންގެ  ފެށުމާއި،  ޝާއިޢުކުރަން 

އެއްބާރުލުން ޯހދުމުގެ ޮގތުން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި 

ހިމެނެއެވެ.  ބޭއްވުން  ޯފރަމް  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް 

 2019  2014- ޕްލޭން  ސްޓްރެޓީޖިކް 

ނިމުމަކަށް ގެނެވުމާއެކު ކުރިއަށް ޮއތް އަހަރުތަކަށް 

ކަނޑައެޅުމަށް  ޕްލޭން  ސްޓްރެޓީޖިކް  ޮއތޯރިޓީގެ 

އަދި  ފަށާފައިވެއެވެ.  ވަނީ  މަސައްކަތްތައް 

ޚާއްޞަ  ޕްޮރޯމޓްކުރުމަށް  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް 

ކަނޑައަޅާފައެވެ.  ވަނީ  ދިނުމަށް  އިސްކަމެއް 

އެކުލަވާލުމަށް  ސްޓްރެޓަޖީ  މާރކެޓިންގ  މިޮގތުން 

މި  ޕްރޮޖެކްެޓއް  ޮކންސަލްޓަންސީ  މާރކެޓިންގ 

އަހަރު ހިންގާފައިވެއެވެ. މިކަމުގެ ބޭނުމަކީ، ކެޕިޓަލް 

ޯހދުމުގެ  ފަންޑު  ތަޢާރަފުޮކށްފައިވާ  މާރކެޓުގައި 

ވަސީލަތްތައް ޕްޮރމޯްޓކުރުމާއި އެވެއާރނަސް އަދި 

އިފެކްޓިވްނަސް  އިނީޝިއޭޓިވްތަކުގެ  ޓްރެއިނިންގ 

އިތުރުކުރާނެ ޮގތްތައް ދެނެގަތުމާއި، ޮކމިއުނިކޭޝަން 

ސްޓޭކްޯހލްޑަރުންނާއެކު  އެކުލަވާލާ  ސްޓްރެޓަޖީއެއް 

ބަދަހިކުރުމެވެ.  ގުޅުން  ޮއންނަ 

އަޅުގަނޑުމެންކުރާ  ކުރިމަގަށް  މާރކެޓުގެ  ކެޕިޓަލް 

އުންމީދަކީ، މި އަހަރު ކުރެވިގެން މިދިޔަ ގިނަގުނަ 

ކުރިމަގުގައި  ނަތީޖާ  ހެޮޔ  މަސައްކަތްތަކުގެ 

ފެންނަމުން ދިއުމެވެ. އަދި ވާދަވެރި މާލީ ބާޒާރެއް 

ހެޮޔ  އެކަމުގެ  ދިއުމާއި،  އުފެދިގެން  ރާއްޖޭގައި 

އިޤްތިޞާދަށް  ކުންފުނިތަކަށާއި  ރާއްޖޭގެ  ނަތީޖާ 

ދިއުމެވެ.  ލިބެމުން 
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5. ަތފްާސ ހާިސުބ

މިއަހަރު ޕްރައިމަރީ މާރކެޓުގައި ކުރެވިފައިވާ ސެކިއުރިޓީޒްގެ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ޚުލާޞާ ތިރީގައިވާ އެވަނީއެވެ. 

5.1 ޕަްރއަިމރީ މާރެކުޓގެ މުޢާމަލާތަްތްއ 

ުކްނފުނި ައދި ެސކިއިުރޓީޒް ބަާވތް

356,533,100 146% 10,186,660 6,975,000 ޯމލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ޕލކ. 
)ހިއްސާ(

126,970,000 63% 126,970 200,000 ހައުސިންގ ޑިވެޮލޕްމަންޓް ފައިނޭންސް 
ޯކޕަރޭޝަން ޕލކ. )ޞުކޫކު(

85,195,000 106% 85,195 80,000 ހައުސިންގ ޑިވެޮލޕްމަންޓް ފައިނޭންސް 
ޯކޕަރޭޝަން ޕލކ. )ޮބންޑު(

ވިއްކުމްަށ ހަުށހިެޅ 
ަޢަދުދ

ގަތުމްަށ ހަުށހިެޅ 
ަޢަދުދ

ހަުށހެޅުުނ 
އްިނަސއަްތ

ފައާިސގެ ަޢަދުދ 
)ރުފާިޔއްިނ(

5.2 ެސަކްނޑަރީ މާރެކުޓގެ މުޢާމަލާތަްތްއ   

236 175 144 159 255 މުޢާމަލާތްތަކުގެ ޢަދަދު

53 40 27 62 1,179 މުޢާމަލާތްކުރި ހިއްސާގެ ޢަދަދު 
)ހާސް(

2,615 6,065 4,366 3,435 9,415 ހައުސިންގ ޑިވެޮލޕްމަންޓް ފައިނޭންސް 
ޯކޕަރޭޝަން ޕލކ. )ޮބންޑު(

16,986 13,783 15,025 8,049 8,123 މާރކެޓް ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން )މިލިޔަން 
ރުފިޔާ( 

1,102 894 974 522 527 މާރކެޓް ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން )މިލިޔަން 
ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު(

201620172019 2018 2015 ތަފުޞީލު

ފާއިތުވި 5 އަހަރު މޯލްޑިވްސް ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖް މެދުވެރިޮކށް ކުރެވިފައިވާ ހިއްސާގެ 

މުޢާމަލާތްތަކުގެ ޚުލާޞާ ތިރީގައިވާ އެވަނީއެވެ.

މަޞްދަރު: މޯލްޑިވްސް ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖް 
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ފާއިތުވި 5 އަހަރު ހިއްސާގެ މުޢާމަލާތްޮކށްފައިވާ އަގުތަކުގެ ޚުލާޞާ ތިރީގައިވާ ގްރާފުގައި އެވަނީއެވެ.

5.3 ެސކިުއިރޓީޒްގެ މުޢާމަލާތްުކރި ައގުަތްއ

އޭ.ޓީ.އެމް ޕލކ
ބީ.އެމް.އެލް ޕލކ

ސެންޗޫރިއަން ޕލކ
ދިރާގު ޕލކ

އެމް.އައި.ބީ ޕލކ

އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ ޕލކ

އުރީދޫ ޕލކ

އެސް.ޓީ.އޯ ޕލކ
އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ޕލކ
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މަޞްދަރު: މޯލްޑިވްސް ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖް 

ސެންޗޫރިއަން ޕލކ. ލިސްޓުކުރެވުނީ 2016 ގައި. . 1

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕލކ. ލިސްޓުކުރެވުނީ 2017 ގައި.. 2

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ޕލކ. ލިސްޓުކުރެވުނީ ޮނވެންބަރު  2019 ގައި.. 3

ޯނޓް:
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ފާއިތުވި 5 އަހަރު މޯލްޑިވްސް ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖް އިންޑެކްސް )MASIX( ައށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކުގެ 

ޚުލާޞާ ތިރީގައިވާ ްގރާފުގައި އެވަނީއެވެ.

 2 )MASIX( 5.4  މޯލިްޑވްްސ ްސޮޓކް ެއކްްސޗޭްނޖް އްިނޑެކްްސ

މޯލިްޑވްްސ ްސޮޓކް ެއކްްސޗޭްނޖް އްިނޑެކްްސ )1 ަޖަނަވީރ 2015 އްިނ 31 ޑެިސްނަބުރ 2019 ައްށ(
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މަޞްދަރު: މޯލްޑިވްސް ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖް

2. ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި އިންޑެކްސް އަކީ، ލިސްޓުޮކށްފައިވާ ކުންފުނިތަގެ ހިއްސާގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން މުޅި ބާޒާރުގެ ފެންވަރަށް އަންނަ ބަދަލު 
ަދއްކައިދޭ މިންގަނޑެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރުގެ ފެންވަރު ދައްކުވައިދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ އިންޑެކްސް އަކީ މޯލްޑިވްސް ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖް އިންޑެކްސް ނުވަތަ 

މެސިކްސް )MASIX( އެވެ.  
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5.5 ލްިސުޓޮކްށފައިވާ ުކްނފުިނަތުކގެ ހިްއާސގެ މުޢާމަލާތްޮކްށފައިވާ އްިނަސްއަތ

އޭ.ޓީ.އެމް ޕލކ

ބީ.އެމް.އެލް ޕލކ

ސެންޗޫރިއަން ޕލކ

ދިރާގު ޕލކ

އެމް.އައި.ބީ ޕލކ

އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ ޕލކ

އުރީދޫ ޕލކ
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ލްިސުޓޮކްށފައިވާ ުކްނފުިނަތުކގެ ިހްއާސގެ މުޢާމަލާތްޮކްށފައިވާ އްިނަސްއަތ

މަޞްދަރު: މޯލްޑިވްސް ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖް

ސެންޗޫރިއަން ޕލކ. ލިސްޓުކުރެވުނީ 2016 ގައި.. 1

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕލކ. ލިސްޓުކުރެވުނީ 2017 ގައި.. 2

ޯމލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ޕލކ. ލިސްޓުކުރެވުނީ ޮނވެންބަރު 2019 ގައި.. 3

ޯނޓް:

5.6 އެެވއާރންަސ ައދި ޕޮްރފަެޝަނލް ޕޮްރގާްރމަްތުކގެ ީރްޗ

327 ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ ޖުމުލަ ޢަދަދު

90 ޮކލެޖު/ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ ޖުމުލަ ޢަދަދު

186 ޢާންމު ފަރާތްތަކުގެ ޖުމުލަ ޢަދަދު

41 ސެކިއުރިޓީޒް ދުކުރާފަރާތްތަކާއި މާރކެޓުގެ ޚިދުމަތްތައްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ޖުމުލަ ޢަދަދު

209 ޕްޮރފެޝަނަލް ޕްޮރގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ޖުމުލަ ޢަދަދު

21 ހިންގުނު ޕްޮރގްރާމްތަކުގެ ޖުމުލަ ޢަދަދު

853 ޕްޮރގްރާމްތަކުގެ ބައިވެރިންގެ ޖުމުލަ ޢަދަދު
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6. މާރެކްޓ ިޑެވޮލޕަްމްންޓ މަަސްއަކތަްތްއ

6.1. މާރެކްޓ ަތަރްއީޤުކުރމާގުޅޭ ޕޮްރޯޕަޒލަްތްއ

ފަންޑު  މާރކެޓުން  ކުންުފނިތަކަށް  ގިނަ  ތެރޭގައި،  މަސައްކަތްތަކުގެ  ކުރެވުނު  ތަރައްޤީކުރުމަށް  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް 

ޯހދޭނެ މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި، އިތުރު ވަސީލަތްތައް ތަޢާރަފުކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސަްއކަތްތަކާއި، މި ވަސީލަތްތައް 

ޕްޮރޯމޓްކުރުމަށާއި ސްޓޭކްޯހލްޑަރުންނާއި ގުުޅން ޤާއިމުޮކށް ބަދަހިކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް ފާހަގަޮކށްލެވެއެވެ. 

މި މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފުޞީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ޮއޯތރިޓީން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކުގައި ހުރި ޮގންޖެހުންތަކާއި، 

ހިއްސާކުރުމުގެ  އިދާރާތަކާއި  ސަރުކާރުގެ  ކަމާގުޅޭ  ފިޔަވަޅުތައް،  އެޅިދާނެ  ތަރައްޤީކުރުމަށް  މާރކެޓް  ުކރިމަގުގައި 

ަމސައްކަތްތައް މި އަހަރު ތެރޭގައި ވެސް ޮކށްފައިވެއެވެ. މިޮގތުން ތިރީގައިވާ ކަންަކން ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ.  

މާރކެޓް މެދުވެރިޮކށް ފަންޑު ޯހދުމަށް ހިތްވަރުދިނުމާއި، މާލީ ދާއިރާގައި ވާދަވެރިކަން އިތުރުކުރުން؛. 1

ޢާންމުޮކށް ހިއްސާ ވިއްކާ ކުންފުނިތަކަށް ޓެކުހުގެ ޢިނާޔަތްތައް ދިނުން. 	 

ްޕރޮފިޓް ޓެކްސް ހިސާބުކުރުމުގައި، ކެޕިޓަލް މާރކެޓުގައި ޮބންޑު ދޫޮކށްގެން ދައްކަންޖެހޭ އިންޓްރެސްޓުގެ 	 

ޚަރަދު، ބޭންކް ޯލނަށް ދައްކަންޖެހޭ އިންްޓރެސްޓް ޚަރަދާއި އެއްޮގތަކަށް ޢަމަލުކުރުން.  

ކެޕިޓަލް މާރކެޓުގައި އިންވެސްޓުކުރުމުން ލިބޭ އިންވެސްޓްމަންޓް އިންކަމް ޓެކްސް އެގްޒެމްޕްޓުޮކށްދިނުން. 	 

ަސރުކާރުން ދޫކުރާ ބައެއް ލައިސަންސްތަކާއި، ޮފރިން އިންވެސްޓްމަންޓް ހުއްދަތަކާއި، ރާއްޖޭގެ މުހިންމު . 2

އިޮކޮނމިކް ރިޯސސްތައް ހިމެނޭ ވިޔަފާރި ުހއްދަތައް ދިގު މުއްދަތައް ދޫކުރާއިރު، ލައިސަންސްގެ ޝަރުޠުތަކުގެ 

ތެރޭގައި ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ވަކި ޝަރުޠުތަކެއް ހަމަވުމުން، ކަނޑައެޅޭ އުޞޫލެއްގެ މަތިން 

ޢާންމުޮކށް ހިއްސާ ވިއްކުމަށް ޝަރުޠުކުރުން. 

ޓޫރިޒަމް ޞިނާޢަތުގައި އެމްޕްޮލއީ ޝެއާރ ސްކީމެއް ތަޢާރަފުކުރުން. . 3

ޢާންމުންނަށް ބައިވެރިވެވޭ ޮގތަށް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑެއް ޤާއިމުކުރުން.  . 4
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ފަތުރުވެރިކަމާއި އިމާރާތްކުރުމުގެ ޞިނާޢަތްތަކަށް ޚާއްޞަ ޕޯޓްޯފލިޯއ ހެދުން؛ އިކުއިޓީ ނުވަތަ ޑެޓްގެ ޮގތުގައި . 5

ކެޕިޓަލް ޯފރުޮކށްދިނުން. 

ޮފރިން ޕޯޓްޯފލިޯއ އިންވެސްޓްމަންޓަށް އިޤްތިޞާދު ވަކި މިންވަރަކަށް ހުޅުވާލުން؛. 6

ސެކިއުރިޓީޒްގައި 	  ހިމެނުމާއި،  އިންވެސްޓްމަންޓް’  ‘ޕޯޓްޯފލިޯއ  ޤާނޫނުގައި  އިންވެސްޓްމަންޓް  ޮފރިން 

ހިމެނުން.  ޮގތްތަކެއް  ފަސޭހަ  އިންވެސްޓުކުރުމަށް 

މިޮގތުން އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭނުމަށް ޚާއްޞަ ބެންކް އެކައުންޓް ފަސޭހައިން ހުޅުވޭނެ އިންތިޒާމްއެއް 	 

ޤާއިމުޮކށް ޮފރިން އިންވެސްޓަރުންނަށް ކެޕިޓަލް މާރކެޓުގައި އިންވެސްޓުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކުރުން.  

ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު؛. 7

ޑިރެކްޓަރުންގެ ޒިންމާތައް ޤާނޫނުގައި ހިމެނުން.	 

ކެޕިޓަލް ޯހދުމުގައި މިހާރު ޤާނޫނުގައި ހުރި ހުރަސްތައް ކުޑަކުރުން. 	 

ކުންފުނިތަކުގެ ޯމގޭޖް/ޕްލެޖް/ޗާރޖަސް ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ އިންތިޒާމްއެއް ހަމަޖެއްސުން. 	 

އެކި ބާވަތުގެ ޙައްޤުތައް ތަފާތުޮކށް ލިބިދެވޭ ހިއްސާއާބެހޭ ޮގތުން ޤާނޫނުގައި/ގަވާއިދުތަކުގައި އިތުރަށް 	 

ތަފުޞީލުޮކށްދިނުން. 

ޕާޓްނަރޝިޕް ޤާނޫނު؛. 8

ޕާރޓްނަޝިޕްގެ ޤާނޫނަކީ ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ބައިވެރިވާ ޮގތަށް އިންވެސްޓްމަންޓް ސްކީމުތައް އުފެއްދުމަށް ވެސް 	 

ޭބނުންކުރެވޭފަދަ ޤާނޫނަކަށްވާތީ، އެފަދަ ސްކީމް އުފެއްދުމަށް ޤާނޫނުގައި ހުރި ބައެއް އިންޮކންސިސްޓަންޓް 

ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުން.

ެސކިއުރިޓީޒް ޤާނޫނުގެ އިޞްލާޙުތައް؛ ޯއވަރ-ދަ ކައުންޓަރ މެކޭނިޒަމް، އަދި ސެކިއުރިޓީޒްގައި ޢާންމުންނަށް 	 

އިންވެސްޓުކުރެވޭނެ ފަސޭހަ ޮގތްތައް ޯހދައިދިނުން.
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6.2. މާލީ ެސކިުއިރޓީޒްއާބެހޭ ޤޫާނުނ މުާރަޖޢާުކުރްނ

ސަރުކާރު ސެކިއުރިޓީޒްގެ ސެކަންޑަރީ މާރކެޓް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީޮކޅު 

ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ 

ބިލު މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް މި އަހަރު ތެރޭގައި ފަށާފައިވެއެވެ. މިކަމުގެ މަޤްޞަދަކީ، 

މާރކެޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިތުރު އިޞްލާޙުތައް ހިމެނުމެވެ. މިޮގތުން 

ޮއންލައިން ޓްރޭޑިންގ ސިސްޓަމެއް ޤާއިމުކުރުމާއި، މާރކެޓުގެ މުޢާމަލާތްތައް ޒަމާނީ ފެންވަރުގައި 

މާރކެޓް  ތަރައްޤީކުރުމާއި،  ޚިދުމަތްތައް  ޑީލިންގ  ސެކިއުރިީޓޒް  ހަމަޖެއްސުމާއި،  ޮގތް  ކުރެވޭނެ 

މޭކިންގ އަދި ޯއވަރ-ދަ-ކައުންޓަރ ޓްރޭޑިންގ ވަސީލަތްތަކަށް މަގުފަހިކުރުމެވެ. މީގެ އިތުރުން، 

ފިންޓެކް ޮސލިއުޝަންތަކާއި އެހެނިހެން އިނޮވެޓިވް ޕްޮރޑަކްޓްތައް އެކްސްޕެރިމަންޓްކުރުމުގެ ޮގތުން 

‘ރެގިއުލޭޓަރީ ސޭންޑްބޮކްސް’ ޤާއިމުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމެވެ. 

6.3. ެކޕަިޓލް މާރެކްޓ ޯފަރމް 

ޤައުމީ  ދަުށން  މިޝިޢާރުގެ  ހާމަނީ’  ޯސޝަލް  ޮފރ  މާރކެޓް  ‘ކެޕިޓަލް  ެތރޭގައި  މިއަހަރު 

ެފންވަރުގައި ކެޕިޓަލް މާރކެޓާގުޅޭ ޯފރަމެއް އިންތިޒާމްޮކށް ބާއްވާފައިވެއެވެ. ކެޕިޓަލް މާރކެޓަކީ، 

‘އިންކްލޫސިވް ގްރޯތް’ ޙާޞިލުކުރުމަށް ޮއތް ވަސީލަތަކަށްވާތީ، މި ޯފރަމް ބޭއްވުމުގެ މައިގަނޑު 

މަޤްޞަދަކީ، ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގައި އެފަދަ މަޝްރޫޢުތަކުން 

ޮކބައިޯތ  ޮގތްތަކަކީ  ލިބޭނެ  ފުރުޞަތު  ހިއްސާވުމުގެ  ފަރުދުންނަށް  ޢާންމު  މަންފާގައި  ލިބޭ 

ަމޝްވަރާކުރުމެއެވެ. އަދި މި މާރކެޓަކީ، ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އާމްދަނީގެ ހަމަހަމަކަން ގެނައުމަށް 

މާރކެޓް  ޕްޮރޯމޓުކުރުމާއި،  ވަސީލަތްތައް  މާރކެޓުގެ  ކެޕިޓަލް  ނިޒާމެއްކަމުން،  ބޭނުންކުރެވިދާނެ 

ސިޔާސަތުތައް  އެފަދަ  މަޝްވަރާކުރުމާއި  މެދުގައި  ސްޓޭކްޯހލްޑަރުންގެ  ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި 

ސްޓޭކްޯހލްޑަރުންނަށް  ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި  މާރކެޓް  އަދި  މަގުފަހިކުރުމެވެ.  ތަޢާރަފުކުރުމަށް 

ޯފރުޮކށްދެވޭނެ އެއްބާރުލުމާއި ގުޅޭޮގތުން ޚިޔާލު ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި އެއް ޕްލެޓްޯފމަކުން ފުރުޞަތު 

ދިނުމެވެ.
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މި ޯފރަމުގައި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. 

މި ޯފރަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާހަކަފުޅުގައި، ރާއްޖޭގެ ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ތަރައްީޤކުރުމަށް އެ 

ތަޞައްވުރު  އިޤްތިޞާދީ  ރާއްޖޭގެ  މިޮގތުން،  ވިދާޅުވެދެއްވާފައިވެއެވެ.  ތަޞައްވުރު  މަނިކުފާނުގެ 

މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  ރާއްޖޭގެ  ތަރައްޤީކުރުމަށް  ދާއިރާ  މާލީ  ރާއްޖޭގެ  ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި، 

ުކރިއެރުވުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައިވެއެވެ. މި ޯފރަމުގައި 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ޮއތޯރިޓީގެ ގަވަރނަރއާއި ސަރުކާރުގެ އިސް 

ަފރާތްތައް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. އަދި މާލީ، އިޤްތިޞާދީ އަދި ވިޔަފާރީގެ ާދއިރާގެ ގިނަ 

ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ފަރާތްތަކެއް 

މި ޯފރަމުގައި، ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ތަޖްރިބަކާރުންނާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ކެޕިޓަލް މާރކެޓް މާހިރަކު 

ވެސް މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާދީފައިވެއެވެ. މި ޯފރަމުގައި މައިގަނޑު ޮގތެއްގައި މަޝްވަރާޮކށްފައިވަނީ 

އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީ އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ ފަންޑު، ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު 

ދެނެގަތުމާގުޅޭ  ޮގތްތައް  ކުރިއެރުވޭނެ  ނިޒާމެއް  ހަރުދަނާ  ޯހދޭނެ  ތެރެއިން  މާރކެޓުގެ  ކެޕިޓަލް 

ޮގތުންނެވެ. މި ޯފރަމް ނިމިގެން ދިއައީ، މި ދާއިރާގެ ގިނަ މުއައްސަސާތަކާއި، ތަޖުރިބާކާރުންގެ 

ތަނަވަސް ޚިޔާލުތައް ހުށަހެޅި ހިއްސާ ކުރެވިގެންނެވެ. އަދި މި ޯފރަމުވެގެން ދިއައީ، ރާއްޖޭގެ 

ކެޕިޓަލް މާރކެޓަށް އުންމީދުތަކެއް ލިއްބައިދިން ވަރަށް ކާމިޔާބު ޯފރަމްއަކަށެވެ.



48

6.4. ަގވާިއުދ ަންނަބުރ:  )ެސކިުއިރޓީޒް ުހަށެހޅުމާ 
ވިްއުކމާެބހޭ ަގވާިއުދ( މުާރަޖޢާުކުރްނ

މި ަގވާއިދު މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ، ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ކުންފުނިތަކަށް 

އިތުރު ފުރުޞަތުތަކާއި ފްލެކްސިބިލިޓީ ލިބޭޮގތަށް ހަމަޖެއްސުމެވެ. މިޮގތުން ސެކިއުރިޓީޒް 

އިތުރުން  ޮއފަރިންގ’ގެ  ‘ޕަބްލިކް  ތަޢާރަފުކުރުމާއި،  ތަފާތު ސްޓްރަކްޗަރތައް  ދޫކުރުމަށް 

ލިސްޓުކުރުމަށް  ދޫޮކށް  ސެކިއުރިޓީޒް  އުޞޫލުން  ޕްލޭސްމަންޓް’  ‘ޕްރައިވެޓް 

މަގުފަހިޮކށްފައިވެއެވެ. މި ބަދަލުތަކާއެކު ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންޓް އުޞޫލުން ފަންޑު ޯހދުމަށް 

ރެގިއުލޭޓްކުރެވިގެން ހިންގޭ މާރކެޓެއް އުފެދި، ޮއޯތރިޓީން ފާސްކުރާ ޕްޮރސްޕެކްޓަސްއެއްގެ 

ދަށުން، މާލީ ސެކިއުރިޓީޒް މެދުވެރިޮކށް ފަންޑު ޯހދުމުގެ ފުރުޞަތު ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިތަކަށް 

ޮއްނނާނެއެވެ. އަދި ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުކުރުމަކާނުލާ، ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއްގެ 

ޮގތުގައި ޮއވެގެން ފަންޑު ޯހދޭނެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ. 

6.5. ަފިއޭންނަޝލް ީނޑްްސ ެއެސްސަމްންޓ ަސރވޭ 

މި  ސަރވޭއެއް  އެސެސްމަންޓް  ނީޑްސް  ފައިނޭންޝަލް  އިސްނަގައިގެން  ޮއޯތރިޓީން 

ޮގތެއްގައި  މައިގަނޑު  ސަރވޭގައި  މި  ގެންޮގސްފައިވެއެވެ.  ކުރިއަށް  ތެރޭގައި  އަހަރު 

މި  ޞިނާޢަތެވެ.  އިމާރާތްކުރުމުގެ  ޞިނާޢަތާއި  ޓޫރިޒަމް  ރާއްޖޭގެ  ދިރާސާޮކށްފައިވަނީ 

ސަރވޭގައި  މި  މިންވަރު  ބޭނުންވާ  ފަންޑު  ކުންފުނިތަކުން  ހިމެނޭ  ިޞާނޢަތްތަކުގައި 

ދިމާވާ  ކުންފުނިތަކަށް  ޯހދުމުގައި  ފަންޑު  މާރކެޓުން  އަދި  ޮކށްފައިވެއެވެ.  ދިރާސާ 

ދެނެގަނެވިފައިވެއެވެ.  މެދުވެރިޮކށް  ަސރވޭ  މި  ޮގންޖެހުންތައް 

2019/R-1051
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6.6. ޯކޕޭަރްޓ ަގަވރަނންްސ ެއަފރްޓްސ އޯެވޑް 

ޯކޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް އެފަރޓްސް އެޯވޑް )ސީޖީ އެފަރޓްސް އެވޯޑް( އަކީ، ޯކޕަރޭޓް 

މޯލްޑިވްސް އަދި މޯލްޑިވްސް ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖާއި ޮއޯތރިޓީ ގުޅިގެން، 2018 ގައި 

ތަޢާރަފުޮކށްފައިވާ އެވޯޑެކެވެ. މި އެވޯޑުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ، ޯކޕަރޭޓް ގަވަރނަންސްގެ 

ހަރުދަނާ އުޞޫލުތަކާއި އެއްޮގތަށް ކުންފުނިތައް ބައްޓަންޮކށް ހިންގުމަށް ކުންފުނިތަކުން 

ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުުރމާއި، އެކަމަށް ބާރުއެޅުމެވެ.
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ރާއްޖެގޭ  ކުންފުނިތަކަކަށް  ހިންގާ  އުޞޫލުތަކަށް  ހަރުދަނާ  ގަވަރނަންސްގެ  ޯކޕަރޭޓް 

ކުންފުނިތައް ހެދުމަކީ ޮއތޯރިޓީގެ  އަމާޒެކެވެ. މިކަމުގެ މަޤްސަދަކީ، އިންވެސްޓަރުންގެ 

އިތުބާރު ލިބޭ ކުންފުނިތަކަކަށް ރާއްޖޭގެ ކުންފުނިތައް ހެދުމެވެ. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން 

ުކންފުނިތަކަށް ފަންޑު ޯހދުން ފަސޭހަވެގެން ދިއުމާއި، ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް ފުރުޞަތުތައް 

ހުޅުވި ކުންފުނިތައް ކުރިއަރައިގެންދިއުމާއި، މިކަމުގެ ފައިދާ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ކުރަމުން 

ދިއުމެވެ. 

ހުރިހާ  ރާއްޖޭގެ  ހުޅުވާލާފައިވަނީ  ހުށަހެޅުމަށް  އެޕްލިކޭޝަން  އެޯވޑްއަށް  މި  އަހަރު  މި 

ކުންފުނިތަކަށެވެ. މިޮގތުން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވާ ކުންފުނިތައް އިވޭލުއޭޓްޮކށްފައިވަނީ 

ޮއޯތރިޓީން ކަނޑައަޅާ، ޝާއިޢުޮކށްފައިވާ ޮޕއިންޓް ދިނުމުގެ އުޞޫލާއި އެއްޮގތަށެވެ. އަދި 

ކުންފުނި އެކުލެވޭ ކެޓަރީއަށް ރިޢާޔަތްޮކށެވެ. މި އަހަރު އެޯވޑް ޙާޞިލުކުރި ކުންފުނިތަކުގެ 

ތަފުޞީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ލިސްޓުޮކށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ކެޓަގަރީ - ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ ޮއގަނައިޒޭޝަން 	 

ޕލކ. 

ލިސްޓުޮކށްފައިވާނުވާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިތަކުގެ ކެޓަގަރީ - އެލައިޑް އިންޝުރަންސް 	 

ޮކމްޕެނީ ޕވޓ. ލޓޑ. 

ސްޓޭޓް ޯއންޑް އެންޓަޕްރައިސް ކެޓަގަރީ - ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލޓޑ.	 

ޯކޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ރާއްޖޭއަށް ތަޢާރަފުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ޮއޯތރިޓީން 

ފަށާފައިވަނީ 2006 ގައެވެ. ޮއޯތރިޓީން ވަނީ ޯކޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ޯކޑެއް އެކުލަވާލާ، މި 

ޯކޑަށް ޢަމަލުކުރުން ޕަބްލިކް ލިސްޓެޑް ކުންފުނިތަކަށް ލާޒިމު ޮކށްފައެވެ. މި އަހަރު ސަރުކާރު 

ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް ޯކޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ޯކޑެއް ވަނީ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ޯބޑުން 

އެކުލަވާލާފައެވެ. މި ކޯޑުގެ ދަށުން ސަރުކާރު ހިއްސަވާ ކުންފުނިތަކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑަށް 

ޢައްޔަނުކުރާ ފަރާތްތައް ޮއތޯރިޓީގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ޮއފް ޯކޕަރޭޓް ޑައިރެކްޓަރސް އެންޑް 

ސެކްރެޓަރީސް )ICDS(ގެ ޑައިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްޮރގްރާމް ފުރިހަމަޮކށްފައިވުން 

ލާޒިމުކޮށްފައިވެއެވެ. 
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ފައިނޭންސް  މޯލްޑިވްސް  ބާއްވާ  އަހަރަކު  ޮކްނމެ  އިސްނެގުމާއެކު  އޮފީހުގެ  ޕެންަޝން 

ޯފރަމްގައި މި އަހަރު ވެސް ޮއޯތރިޓީން ބައިވެރިވެ، މަޢުލާމާތު ހުށަހަޅާދީފައިވެއެވެ. މިކަމުގެ 

މަޤްޞަދަކީ، މާލީ ދާއިރާގެ ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ބައިވެރިވާ މި ޯފރަމުގައި ޮއތޯރިޓީގެ މުހިންމު 

ޯހދުމެވެ.  ޚިޔާލުތައް  ސްޓޭކްޯހލްޑަރުންގެ  ޯފރިޮކށްދިނުމާއި،  މަޢުލޫމާތު  މަސައްކަތްތަކުގެ 

މިޮގތުން، މި އަހަރުގެ ޯފރަމުގައި ޮއތޯރިޓީގެ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ޯފކަސްޮކށްފައިވަނީ ޕްރައިވެޓް 

ޕްލޭސްމަންޓް ފްރޭމްވަރކްގެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅައިދިނުމަށެވެ. 

6.7. މޯލިްޑވްްސ ަފިއޭންންސ ޯފަރމްަގއި ަމުޢލޫމާުތ ިދުންނ

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުން އިންތިޒާމުޮކށްގެން ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޭއްވުނު 

ބިޒްނަސް އެކްސްޯޕގައި ޮއޯތރިޓީން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މިޮގތުން، އެކްސްޕޯގެ ބައިވެރިންނަށް 

ޯފރުޮކށްދިނުމަށްޓަކައި ސްޯޓލެއް އިންތިޒާމުޮކށް، އަދި  ކެޕިޓަލް މާރކެޓްއާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

ކުރިއަށް  ޯފކަސްޮކށްގެން  މައްޗަށް  ޝިޢާރުގެ  މި  ފައިނޭންސް’  ޓު  ‘އެކްސެސް 

ގެންދެވުނު ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގައި ބައިވެރިވެ، ކެޕިޓަލް މާރކެޓުގައި ފަންޑު ޯހދުމަށް ހުރި 

މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.  ފުރުޞަތުތަކުގެ 

6.8. ޯކޕޭަރްޓ މޯލިްޑވްްސ ބިޒްންަސ ެއކްްސޯޕަގއި ަބިއެވިރުވްނ
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7. އެެވއާރންަސ ެއްނޑް ޓެްރއިިންނގ 
މަަސްއަކތަްތްއ

މާލީ އަދި ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ދާއިރާއަށް ޢާންމުން ހޭލުންތެރިޮކށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ 

މަޤްޞަދުގައި ޮއޯތރިޓީން އަންނީ އެކިއެކި ޕްޮރގްރާމްތައް ހިންގަމުންނެވެ. އަދި މާރކެޓާގުޅޭ 

ހިންގަމުންނެވެ.  ރާވާ  އަންނަނީ  ވެސް  ޓްރެއިނިންގތައް  ޕްޮރފެޝަނަލް  އެކިއެކި 

މިޮގތުން، މި އަހަރު ހިންގާފައިވާ ޕްޮރގްރާމްތަކުގެ ޚުލާޞާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. އަދި 

މި ޕްޮރގްރާމްތަކުގެ ތަފުޞީލު އެނެކްސް 2 ގައި ހިމަނާފައި އެވަނީއެވެ. 

7.1. އެިނވްެސަޓރ އެެވއާރންަސ ޕޮްރގާްރމަްތްއ

7.1.1. ަވރލްޑް އްިނވްެސަޓރ ީވކް 2019 

ޮއފް  ޮއގަނައިޒޭޝަން  ިއންޓަރނޭޝަނަލް  އަކީ،  ވީކް  އިންވެސްޓަރ  ވަރލްޑް 

ސެކިއުރިޓީޒް ޮކމިޝަންސް އިން ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ ހަފުތާއެކެވެ. 

މިކަމުގެ މަޤްސަދަކީ އިންވެސްޓަރ ޕްޮރޓެކްޝަން ހާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި އިންވެސްޓަރުން 

ހޭލުންތެރިކުރުވުމެވެ. 

އަކީ،  ޮކމިޝަންސް  ސެކިއުރިޓީޒް  ޮއފް  ޮއގަނައިޒޭޝަން  ިއންޓަރނޭޝަނަލް 

ދުނިޔޭގެ %95 އަށްވުރެ ގިނަ ސެކިއުރިޓީޒް މާރކެޓް ރެގިއުޭލޓަރުން ހަރަކާތްެތރިވާ 

ޤައުމުތަކުން  މެންބަރު  ހުރިހާ  ޖަމުޢިއްޔާގެ  މި  ޖަމުޢިއްޔާއެކެވެ.  ބައިނަލްއަޤުވާމީ 

ޮއޯތރިޓީން  މިޮގތުން  ފާހަގަކުރަމުންނެވެ.  ވީކް  އިންވެސްޓަރ  ވަރލްޑް  އަންނަނީ 

ވީކް’ގެ  އިންވެސްޓަރ  ‘ވަރލްޑް  ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ   2017 އަންނަނީ 

ޙަރަކާތްތައް ޮކންމެ އަހަރަކު ރާއްޖޭގައި ހިންގަމުންނެވެ. މިޮގތުން މިއަހަރު ހިންގާފައިވާ 

އެވަނީއެވެ. ތިރީގައި  ތަފުޞީލު  ޕްޮރގްރާމްތަކުގެ 
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ެކޕަިޓލް މާރެކްޓ އަެވއާރންަސ ެސަޝްނތްައ ހްިނގުްނ

ރާއްޖޭގެ ކޮލެޖް އަދި ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ ދަރިވަރުންނާއި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ 

މުވައްަޒފުންނަށް އަދި ޖެނެރަލް ޕަބްލިކަށް އަމާޒުޮކށްގެން ކެޕިޓަލް މާރކެޓް އެވެއާރނަސް 

ެސޝަންތައް ވަރލްޑް އިންވެސްޓަރ ވީކުގެ ތެރޭގައި ހިންގާފައިވެއެވެ. މި ސެޝަންތައް ރާވާ 

ހިންގާފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖް، މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

މި  ގުޅިގެންނެވެ.  ފައިނޭންސް  އިސްލާމިކް  ޮފރ  ސެންޓަރ  މޯލްޑިވްސް  އަދި  ޮއފީސް، 

ެސޝަންތަކުގައި ރާއްޖޭގެ މާލީ އަދި ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ދާއިރާއާއި، އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް 

ދާއިރާ އަދި ފިންޓެކްއަށް ޚާއްޞަ ސެޝަންތައް ހިންގާފައިވެއެވެ. 

އިޒް ފްޭސުބކް ުކ

ޕްލޭނިންގ  ފައިނޭންޝަލް  އަމާޒުޮކށްގެން  ދަރިވަރުންނަށް  ގްރޭޑްތަކުގެ  ސާނަވީ  މާލޭގެ 

ެސޝަނެއް ހިންގާފައިވެއެވެ. މި ސެޝަންގައި، ކުރު އަދި ދިގު މުއްދަތުގައި ދަރިވަރުން 

ބަޖެޓް  ބޭނުންވާ  އެކަމަށް  ކަނޑައަޅައި،  ލަނޑުދަނޑިތައް  މާލީ  ބޭނުންވާ  ޙާޞިލުކުރަން 

އެކިއެކި  ގެންގުޅެވިދާނެ  ޙާޞިލުކުރުމުގައި  ލަނޑުދަނޑިތައް  މާލީ  ޮގތާއި،  ތައްޔާރުކުރާނެ 

ދީފައިވެއެވެ.  މަޢުލޫމާތު  ދަރިވަރުންނަށް  ބައިވެރިވި  ޮގތުން  އުކުޅުތަކާގުޅޭ 

ެސަޝްނ ޮއްނ ަފިއޭންނަޝލް ޕްލިޭންނގ 

‘ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ ފޭސްބުކް ކުއިޒް’ގެ ނަމުގައި އެއް ހަފުތާގެ މުއްދަތަށް ކުއިޒެއް ޢާންމުންނަށް 

ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންޮގސްފައިވެއެވެ. މި ކުއިޒުގައި ހިމަނާފައިވަނީ ކެޕިޓަލް މާރކެޓާގުޅޭ 

ެއކިއެކި ސުވާލުތަކެވެ. މި ކުއިޒް ކާމިޔާބުޮކށްފައި ވަނީ އއ.އުކުޅަސް، ފިފްޓީފްލާވަރ، ސީމާ 

މުޙައްމަދެވެ. ކުއިޒް ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތަށް ޮއތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ފައިސާގެ އިނާމް ދީފައިވެއެވެ. 
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ޮއޯތރިޓީއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ ގުޅިގެން، ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކި ފެކަލްޓީތަކުގެ 

މުބާރާތުގައި  މި  ބާއްވާފައިވެއެވެ.  މުބާރާތެއް  ބަހުސް  މާރކެޓާގުޅޭ  ކެޕިޓަލް  މެދުގައި  ަދރިވަރުންގެ 

ޔުނިވަރސިޓީގެ 6 ޓީމެއް ވާދަޮކްށފައިވެއެވެ. މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުޮކށްފައިވަނީ ފެކަލްޓީ ޮއފް ޝަީރޢާ 

ެއންޑް ލޯގެ ‘ފަނާރު’ ޓީމުންނެވެ. އަދި އެންމެ ޮމޅު ދަރިވަރަކަށް ޮހވިފައިވަނީ އެފެކަލްޓީގެ ބަހާޢުއްهللا 

އިބްރާހީމް އެވެ. މި މުބާރާތުން އެއްވަނަ ލިބުނު ޓީމަށް ޮއތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ފައިސާގެ އިނާމާއި 

ހަނދާނީ ލިޔުން ދީފައިވެއެވެ. މި މުބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރުކަން ޮކށްދެއްވި ފަރާތްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

 އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝާކިރު  )ދިވެހި ބަހުގެ ތަޖުރިބާކާރު ފަރާތެއްގެ ހައިޘިއްޔަތުން(. 1

މޯލްޑިވްސް . 2 ޑިރެކްޓަރ،  އެގްޒެކެޓިވް  )އެސިސްޓެންޓް  ޒުބައިރު   މަންސޫރު  އަލްފާޟިލް   

އޮތޯރިޓީ( މަނިޓަރީ 

 އަލްފާޟިލް މުޒްނީ މުޙައްމަދު )ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެޮލޕްމަންޓް ޮއތޯރިޓީ(. 3

ިޑބޭްޓ ޮކމެްޕިޓަޝްނ 
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ޗައިލްޑް އެންޑް ޔޫތު ފައިޭނންސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އިނީޝިއޭޓިވްގެ 

ޮގތުން  ފާހަގަކުރުމުގެ  ރާއްޖޭގައި  ވީކް’  މަނީ  ‘ގްލޯބަލް  ަދށުން 

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ޮއތޯރިޓީގެ އިސްނެގުމާއެކު ކުރިއަށްގެންދާ ގްލޯބަލް 

އަހަރަކު  ޮކންމެ  އަންނަނީ  ޮއޯތރިޓީން  ޙަރަކާތްތަކުގައި  ވީކް  މަނީ 

ސްކޫލުތަކުގެ  މާލޭގެ  މިއަހަރު  މިޮގތުން،  ބައިވެރިވަމުންނެވެ.  ވެސް 

ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުޮކށްގެން ބޭއްވި ވަރކްޮޝޕްގައި ފައިނޭންޝަލް 

ލިޓަރަސީ ސެޝަންތައް ޮއޯތރިޓީން ހިންގަިއދީފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، 

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި، ލ. ޮފނަދޫ އަދި ގދ. ތިނަދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ 

ދާއިރާގެ  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  ބައިވެރިވެ  ޮއޯތރިޓީން  ޙަރަކާތްތަކުގައި 

ހިންގައިދީފައެވެ.  ދިނުމުގެ ސެޝަންތައް  މަޢުލޫމާތު 

7.1.2. ގްލަޯބލް ަމނީ ީވކް 

އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް 2011 ވަނަ އަހަރު ޮއޯތރިީޓން ފެށުމާއެކު، 

ހޭލުންތެރިކުރުމަށް  ޢާންމުން  ދާއިރާއިން  ފައިނޭންސްގެ  އިސްލާމިކް  އަންނަނީ  ވެސް  އަހަރަކު  ޮކންމެ 

އަސާސްތަކާއި،  ފައިނޭންސްގެ  އިސްލާމިކް  ވެސް  އަހަރު  މި  މިޮގތުން،  ހިންގަމުންނެވެ.  ޕްޮރގްރާމްތައް 

ހިންގާފައެވެ.   ހުޅުވާލައިގެން  ޢާންމުންނަށް  ވަނީ  ސެޝަނެއް  އިންޝުރަންސްއާގުޅޭ  އިސްލާމިކް 

7.1.3. ިއްސލިާމކް ަފިއޭންންސ އެެވއާރންަސ ެސަޝްނ 
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ދަރިވަރުންނަށް  ގްރޭޑްތަކުގެ  ސާނަވީ  މަތީ  އަދި  ސާނަވީ  މާލޭގެ 

ސެޝަންތަކެއް  ޕްލޭނިންގއާގުޅޭ  ފައިނޭންޝަލް  އަމާޒުޮކށްގެން 

ފައިނޭންޝަލް  ސެަޝންތަކުގައި،  މި  ގެންޮގސްފައިވެއެވެ.  ކުރިއަށް 

ފަހަށް  މާރކެޓާއި  ކެޕިޓަލް  އިތުރުން  މަޢުލޫމާތު  ޕްލޭނިންގއާގުޅޭ 

ރައްކާކުރުމާއި އިންވެސްޓުކުރުމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންނަށް 

ޯފރުޮކށްދީފައިވެއެވެ. 

7.1.4. ެސަޝްނ ޮއްނ ަފިއޭންނަޝލް ޕްލިޭންނގ 

އަހުލުވެރިކުރުމުގެ  ދާިއރާއަށް  މި  ދަރިވަރުން  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

އެއްބަސްވުމުގެ  ޮސއިޮކށްފައިވާ  އަހަރު  ވަނަ   2017 މަޤްޞަދުގައި 

މިޮގތުން  ގެންޮގސްފައިވެއެވެ.  ކުރިއަށް  ޕްޮރގްރާމްތައް  ދަށުން 

‘ކުއްލިއްޔާ  މުބާރާތަކާއި،  ބަހުސް  ދަރިވަރުްނނަށް  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ޮއފް އިޮކޮނމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ސްޓަޑީޒް’ގެ ދަރިވަރުންނަށް 

ކެޕިޓަލް މާރކެޓާއި އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްއާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސެޝަނެއް 

. ހިންގައިދީފައިވެއެވެ

7.1.5. ދެިވިހާރއްޖޭގެ ިއްސލީާމ ުޔިނަވރސިޓީއާ ގުިޅގްެނ ހްިނގި 
ަހަރކާތްަތްއ
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އަހުލުވެރިކުރުމުގެ  ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ދާއިރާއަށް ޢާންމުން  މާލީ އަދި 

ެފށިގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު  މަޤްޞަދުގައި 2016 ވަނަ އަހަރުން 

ނެރެމުން އަންނަ ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ރިވިއުގެ 4 ވަނަ ޢަދަދު މި އަހަރު 

ާޝއިޢުޮކށްފައިވެއެވެ. މި ަޢދަދުގައި ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް 

ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި، މާރކެޓް ރެގިއުލޭޝަން ހަރުދަނާކުރުމާއި 

އިސްލާމިކް  އަދި  ބާޒާރާއި  ހިއްސާގެ  މައުޟޫޢުތަކާއި،  ގުޅުންހުރި 

ފައިނޭންސްއާގުޅޭ ދާއިރާތަކުގެ ލިޔުންތައް ހިމަނާފައިވެއެވެ.  

7.1.6. ެކޕަިޓލް މާރެކްޓ ިރިވުއ
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7.2.1. ަވރކޮްޝޕް ޮއްނ ެއެސނަްޝލްްސ ޮއފް ަފިއޭންނަޝލް ަޖރަނލަިޒމް

7.2. ެކޕަިޓލް މާރެކްޓ ޓެްރއިިންނގަތްއ 

ޮއން  ‘ވަރކްޮޝޕް  އަމާޒުޮކށްގެން  ނޫސްވެރިންނަށް  ގުޅިގެން  ޮއޯތރިޓީ  ފިނޭންސްއާއި  ޮއފް  ިމނިސްޓްރީ 

ެއސެންޝަލްސް ޮއފް ފައިނޭންޝަލް ޖަރނަލިޒަމް’ގެ ނަމުގައި ވަރކްޮޝޕެއް ހިންާގފައިވެއެވެ. މި ވަރކްޮޝޕުގައި 

އެކުލަވާލުމުގައި  ރިޯޕޓުތައް  ޮގތުން  ބަޖެޓާގުޅޭ  ސަރުކާރުގެ  ހިނގާޮގތާއި،  ޕްޮރސެސް  ބަޖެޓް  ަސރުކާރުގެ 

ޭބނުންކުރާނެ ބަސްތަކާއި، މާލީ ދާއިރާގެ އެކިއެކި ކަންކަމާގުޅޭ ޮގތުން ޖަރނަލިސްޓުްނނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. 

7.2.2. އްިނޮފމަޭޝްނ ެސަޝްނ ޮއްނ ެސކިުއިރޓީޒް މާރެކްޓ ެރގިުއލަޭޝްންސ

ޚިދުމަތްތައްދޭ  ކުންފުނިތަކާއި ސެކިއުރިޓީޒް  ގަވާއިދުތަކަށް، ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ  އަހަރު އިޞްލާޙުޮކށްފައިވާ  މި 

ަފރާތްތައް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޮގތުން އިންޮފޭމޝަން ސެޝަނެއް ހިންގާފައިވެއެވެ. މި ސެޝަނުގައި ސެކިއުރިޓީޒް 

ދޫކުރާ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްަޒފުންނާއި ެސކިއުރިޓީޒް ޚިދުމަތްތައްދޭ ފަރާތްތަކުގެ މުަވއްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. 
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7.2.3. ޓެްރއިިންނގ ޮއްނ ިއްސލިާމކް ެކޕަިޓލް މާރެކްޓ

ރިސާރޗް  އިސްލާމިކް  )IDB(ގެ  ބޭންކް  ޑިވެޮލޕްމަންޓް  އިސްލާމިކް 

އެންޑް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް )IRTI( އާއި ޮއޯތރިޓީ ގުޅިގެން، 

ނަމުގައި  މާރކެޓް’ގެ  ކެޕިޓަލް  އިސްލާމިކް  ޮއން  ‘ޓްރެއިނިންގ 

ޓްރެއިނިންގ ޕްޮރގްރާމެއް ހިންގާފައިވެއެވެ. މި ޕްޮރގްރާމުގައި އިސްލާމިކް 

ޕޯޓްޯފލިޯއ މެނޭޖްމަންޓްއާއި، ަޝރީޢާ ސްްކރީނިންގ އަދި މުޢާމަލާތްތައް 

ރިޯކޑްޮކށް ބުކްކީޕިންގއާއި، ޯޕރޓްޯފލިޯއ ޕަރޯފމަންސް އިވަލުއޭޝަންއާގުޅޭ 

ފެސިލިޓޭޓަރުންގެ  ޕްޮރގްރާމުގެ  މި  ދީފައިވެއެވެ.  މަޢޫލޫމާތު  ޮގތުން 

ޓްރެއިނިންގ  އެންޑް  ރިާސރޗް  އިސްާލމިކް  ހިމެނެނީ  ޮގތުގައި 

ތަޖުރިބާކާރުންނެވެ. ފައިނޭންސްގެ  އިސްލާމިކް  އިންސްޓިޓިއުޓްގެ 
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7.2.5. ޑައިެރކަްޓރްސ ޓެްރއިިންނގ ޕޮްރގާްރމް

ކުންފުނިތަކުގެ ޑިރެކްޓަރުންނާއި، ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވްސް އަދި އެފަދަ 

މަޤާމުތަކަށް ޝައުގުވެރިވާ ަފރާތްތަކަށް އަމާޒުޮކށްގެން ‘ޑައިރެކްޓަރސް 

 3 ޕްޮރގްރާމެއް  ޮކންމެ  ޕްޮރގްރާމް،   5 ޕްރޮގްރާމް’ގެ  ޓްރެއިނިންގ 

ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިންގާފައިވެއެވެ. މި ޕްޮރގްރާމްތަކުގެ މަޤްޞަދަކީ، 

ޮއތޯރިޓީގެ ޯކޕަރޭޓް ގަވަރަނންސް ޯކޑަށް އަހަލުވެރިކުރުވުމާއި، ޯކޕަރޭޓް 

ޮއނިގަނޑު  ކުންފުނިތަކުގެ  އެއްޮގތަށް  އުޞޫލުތަކާ  ގަވަރނަންސްގެ 

އަންގައިދިނުމެވެ.  ދައުރު  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ބައްޓަންކުރުމުގައި 

ކޭސް  އެކިއެކި  ގަވަރނަންސްއާގުޅޭ  ކޯޕަރޭޓް  ޕްޮރގްރާމުތަކުގައި  މި 

ސެޝަންތައް  އިންޓަރެކްޓިވް  މައުޟޫަތކަށް  ސްޓަޑީތަކާއި، 

ގެނެވުނު  ނިޒާމަށް  ޓެކުހުގެ  ރާއްޖޭގެ  އަދި  ިހންގާފައިވެއެވެ. 

ަބދަލުތަކާއި ރާއްޖޭގެ އޮޑިޓިންގ ދާއިރާއާުގޅޭ މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. 

7.2.4. ޯކޕޭަރްޓ ަގަވރަނންްސ ޮފރ
 ޯބޑް ޑައިެރކަްޓރްސ

ނަމުގައި  ޑައިރެކްޓަރސް’ގެ  ޯބޑް  ޮފރ  ގަވަރނަންސް  ‘ޯކޕަރޭޓް 

ވަރކްޮޝޕުގައި  މި  ހިންގާފައިވެއެވެ.  ވަރކްޮޝޕެއް  ދުވަހުގެ   1

ލިސްޓުޮކށްފައިވާ ކުންފުނިތަކާއި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާއި، 

ސީނިއަރ  ޑިރެކްޓަރުންނާއި  ޯބޑު  ކުންފުނިތަކުގެ  ޕްރައިވެޓް  ަބއެއް 

ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.  މުވައްޒަފުން  ލެވަލްގެ  އެގްޒެކެޓިވް 
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7.2.6. ޮކމެްޕނީ ެސކްެރަޓރްީސ ޓެްރއިިންނގ ޕޮްރގާްރމް 

‘ޮކމްޕެނީ  އަމާޒުޮކށްގެން  ސެކްރެޓަރީންނަށް  ކުންފުނިތަކުގެ 

މުއްދަތަށް  ދުވަހުގެ   2 ޕްޮރގްރާމް’  ޓްރެއިނިންގ  ސެކްރެޓަރީސް 

ިހންގާފައިވެއެވެ. މި ޕްޮރގްރާމުގެ މަޤްޞަދަކީ، ކުންފުނީގެ ސެކްރެޓަރީގެ 

ދިނުމެވެ.  ޮއޅުންފިލުވައި  މުހިންމުކަން  މަސްއޫލިއްޔަތުގެ  ދައުރާއި 

ޒިންމާއާއި  އިތުރުޮކށް،  ހުނަރު  ސެކްރެޓަރީންގެ  ކުންފުނީގެ  ައދި 

ހާމަކަމާއެކު  ކުންފުނިތައް  އަހުލުެވރިކުރުވައި،  ަމސައްކަތްތަކަށް 

ޕްޮރގްރާމުގައި  މި  މީގެއިތުުރން،  މަގުފަހިކުރުމެވެ.  ހިންގުމަށް 

ދިރާސާކުރާނެ  ރިޕޯޓު  އަަހރީ  ހިާސބުތަކާއި،  މާލީ  ކުންފުނިތަކުގެ 

ދީފައިވެއެވެ.  މަޢުލޫމާތު  ނިޒާމާގުޅޭ  ޓެކުހުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޮގތާއި 

7.2.7. އްިނޮފމަޭޝްނ ެސަޝްނ ޮއްނ ެރގިުއލަޭޓރީ 
ޮކމްޕްލަަޔްންސ

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުންނާއި 

ސެކިއުރިޓީޒް  މުވައްޒަފުން،  އަދި  އެގްޒެކެޓިވްސް  ސިނިއަރ 

ވިއްކާފައިވާ ކުންފުނިތަކުން )ލިސްޓެޑް ކުންފުނިތަކުން( ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 

އެދުމުގެ  އެކުންފުނީގެ  ޮގތުން،  އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ  ގަވާއިދުތަކަށް 

ސެޝަނެއް  މަޢުލޫމަތު  ޮކމްޕްލަޔަންސްއާގުޅޭ  ރެގިއުލޭޓަރީ  މަތިން، 

ހިންގާފައިވެއެވެ. މިޮގތުން، ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢޫލޫމާތު 

ދަށުން  ކޯޑުގެ  ގަވަރނަންސް  ޯކޕަރޭޓް  ޒިންމާތަކާއި  ހާމަކުރުމުގެ 

ޒިންމާތަކާގުޅޭ  މެނޭޖްމަންޓްގެ  ޯބޑާއި  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުންފުނީގެ 

ސެކަންޑަރީ  އިތުރުން،  މީގެ  ޯފރުޮކށްދީފައިވެއެވެ.  މަޢުލޫމާތު  ޮގތުން 

ލިސްޓުޮކށްފައިވާ  މަގުފަހިކުރުަމށްޓަކައި  މުޢާމަލާތްތަކަށް  މާރކެޓުގެ 

މަޢޫލޫމާތު  ޕްޮރސީޖަރތަކުގެ  ޤާއިމުކުަރންޖެހޭ  ުކންފުނިތަކުން 

ހުށަހަޅައިދީފައިވެއެވެ.  ފަރާތުން  އެކްސްޗޭންޖުގެ  ސްޮޓކް  މޯލްޑިވްސް 
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ބަދަލުކުރުމާބެހޭ  ިމލްކުވެރިކަން  މެދުވެރިނުޮކށް ސެިކއުރިޓީޒްގެ  )މާރކެޓް  ގަވާއިދު ނަންބަރު:  

މުޢާމަލާތްތައް  ސެކިއުރިޓީޒުގެ  މަޤްޞަދަކީ،  ގަވާއިދުގެ  މި  ތަޢާރަފުކުރުވެނު  އުވާލުމަށްފަހު  ގަވާއިދު( 

މިޮގތުން  ޯހދައިދިނުމެވެ.   ފަސޭހަޮގތްތަކެއް  ދަތިތަކަށް  ކުރިމަތިވާ  ާމރކެޓުކުރުމުގައި ސެކިއުރިޓީޒްޯހލްޑަރުންނަށް 

8. ެރގިުއލަޭޓީރ މަަސްއަކތަްތްއ

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ރެގިއުލޭޓުޮކށް ބެލެހެއްޓުަމށާއި، އިންވެސްޓަރުން ޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް 

ޮކށްފައިވާ  ޮގތެއްގައި  މައިގަނޑު  އަހަރު  މި  މިޮގތުން،  ކުރަމުންނެވެ.  މެދުކެނޑުމެއްނެތި  އަންނަނީ  ޮއޯތރިޓީން 

އެވަނީއެވެ. ތިރީގައި  މަސައްަކތްތައް  ރެގިއުލޭޓަރީ 

8.1. ޕިީރޮއޑިކް ރޯިޕޓިްނގ މްިނަގނޑަުތަކްށ ަބަދލުގެަނުއްނ

ހިއްސާދާރުންނަށާއި  މަޢުލޫމާތަކީ،  ހިމެނޭ  ރިޕޯޓުތަކުގައި  ޕީރިޮއޑިކް  ނެރޭ  ކުންފުނިތަކުން  ލިސްޓުޮކށްފައިވާ 

ިއންވެސްޓަރުންނަށް ބޭނުންތެރި އަދި ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތުތަކަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި، ޕީރިޮއޑިކް ރިޕޯޓުގައި ހިމަނަންޖެހޭ 

ަމޢުލޫމާތާއި، މި ރިޯޕޓުތައް ނެރުމުގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކަށް ވަނީ ބަދަލު ގެނެވިފައެވެ. އަދި ގަވަރނަންސް 

ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި، ޯކޕަރޭޓް ޯސޝަލް ރެސްޮޕންސިބިލިޓީ )CSR( ޙަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި، މާލީ 

ުއސްއަލިތަކާއި، ހިއްސާގެ އަގުގެ މަޢުލޫމާާތއި، ކުންފުނީގެ ޯއނަރޝިޕް އަދި ޑިރެކްަޓރުންގެ ޯބޑުގެ ސްޓްރަކްޗަރ 

ރިޯޕޓުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކަށް ވަނީ އެދެވޭ ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިފައެވެ. މި އަހަރުގެ 4 ވަނަ ކުއާޓަރުން ފެށިގެން 

އަންގާފައެވެ.  ވަނީ  ތައްޔާރުކުރުމަށް  ރިޯޕޓުތައް  އެއްޮގތަށް  މިންގަނޑުތަކާއި  މި  ކުންފުނިތަކުން  ލިސްޓުޮކށްފައިވާ 

ަގވާިއުދ ަންނަބުރ:  )ލްިސުޓޮކްށފައިވާ ހިްއާސ، ހިްއާސގެ   8.2

ބާޒާުރްނ ބޭުރަގއި ަގެނވިްއުކމާެބހޭ ަގވާިއުދ( ަތޢާަރފުުކުރްނ

52-R/2011 

2019/R-1049 
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ޢާއިލާގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ސެކިއުރިޓީޒުގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރާ ނަމަ، އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަ ޯހދުމާނުލައި 

ބަދަލުތަކުގެ  ގެނެވިފައިވާ  ގަވާއިދަށް  މި  ފަހިޮކށްދެވިފައެވެ.  ވަނީ  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މި  މަގު  ަބދަލުކުރެވޭ 

ހަދިޔާގެ  ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް،  މަސައްކަތްކުރާ  ހިލޭސާބަހަށް  ހިންގާ  ރެޖިސްޓްރީޮކށްގެން  ރާއްޖޭގައި  ތެރޭގައި، 

ހިއްސާގެ  މެދުގައި  ކުންފުނިތަކުގެ  މަގުފަހިކުރުމާއި،  ދެވޭނެ  ސެކިއުރިޓީޒް  ޮގތުގައި  ޚައިރާތުގެ  ނުވަތަ  ޮގތުގައި 

ިމލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރެވޭ ޮގތްތައް ބަޔާްނކުރުމުގެ އިތުރުން، ސިއްރިއްޔާތުގައި ހިންގާ ވިޔަފާރި މުޢާމަލާތެއްކަމަށް 

މިކަމުގެ  ހިމެނެއެވެ.  މަގުފަހިޮކށްިދނުން  ބަދަލުކުރެވޭނެ  މިލްކުވެރިކަން  ހިއްސާގެ  ޙާލަތުގައި  ނެތް  ބެލެވެން 

އެރޭންޖްމަންޓެއް  އޯލްޓަނޭޓިވް  އެކަމަށް  ހަމަނުޖެހިއްޖެކަމުގައިވާނަމަ،  ޓްރޭޑެއް  މެދުވެރިޮކށް  މާރކެޓް  މަޤްޞަދަކީ، 

ސެކިއުރިޓީޒްޯހލްޑަރުންނަށް ޯހދައިދިނުމެވެ.  އަދި އެ މުޢާމަލާތުގައި ވަކި ޝަރުޠުތަކެއް ހަމަވާނަމަ، އެކަންކަމަށް 

ެބލުމަށްފަހު، އަދި ޮއޯތރިޓީން ދޭ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން އެފަދަ ސެކިއުރީޓީޒްގެ މުާޢމަލާތްތަކަށް މަގުފަހިކުރުމެވެ. 

8.3. އްިންސެޕކަްޝްނ މަަސްއަކތަްތްއ

މިޮގތުން  ގެންޮގސްފައިވެއެވެ.  ކުރިއަށް  އިންސްޕެކްޝަންތައް  ފަރާތްތަކުގެ  ދީފައިވާ  ލައިސަންސް  ޮއޯތރިޓީން 

މޯލްޑިވްސް ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖް ޮކމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި، މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީޒް ޑިޮޕސިޓަރީ ޮކމްޕެނީ 

ޕްރައިވެޓް  ސެކިއުރިޓީޒް  އާރިޔާ  ލިމިޓެޑާއި،  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  ބްޯރކަރޒް  ސްޮޓކް  ލިމިޓެޑާއި،  ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑުގެ އިންސްޕެކްޝަން ކުރިއަށް ގެންޮގސްފައިވެއެވެ. މިޮގތުން، އެންމެ އިސްކަެމއް ދީގެން ބަލާފައިވަނީ މި 

ުކންފުނިތަކުން ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި  ދަމަހައްޓަންޖެހޭ ‘ނެޓް ކެޕިޓަލް’، ދަމަހައްޓާފައިވޭޯތއެވެ. އިންސްޕެކްޝަންތަކުގައި 

އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭކަމަށް ފާަހގަކުރެވުނު ކަްނކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގާފައިވާނެއެވެ. މި އިންސްޕެކްޝަންތަކަކީ 

ޮއންސައިޓް އަދި ޯއފްސައިޓްޮކށް ކުރެވޭ އިންސްޕެކްޝަންތަކެކެވެ. މީގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖް 

ޢައްޔަނުކުރުމަށް  ޯބޑަށް  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުންފުނީގެ  ޑިޮޕސިޓަރީ  ސެކިއުރިޓީޒް  މޯލްޑިވްސް  އަދި  ުކންފުނި 

އަހަރުޮކށްފައިވެއެވެ.  މި  ވެސް  މަސައްކަތްތައް  ބެލުމުގެ  ޕްޮރޕަރ’  އެންޑް  ‘ފިޓް  ފަރާތެއްގެ  ޮނމިނޭޓްކުރެވުނު 
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8.4. ހިްއާސގެަބާޔްނ )ޕޮްރްސެޕކްަޓްސ( ެވިޓްނގ

8.5. ލްިސުޓޮކްށފައިވާ ުކްނފުިނަތުކްނ ެނޭރ ރޯިޕުޓަތުކގެ
 ޮކމްޕްލަަޔްންސ ިރިވުއ

އޮޑިޓްޮކށްފައިވާ  އަދި  ރިޕޯޓު  އަހަރީ  ރިޯޕޓުތަކާއި  ކުއާޓަރލީ  ޝާއިުޢކުރާ  ކުންފުނިތަުކން  ލިސްޓުޮކށްފައިވާ 

)ސެކިއުރިޓީޒް  ނަންބަރު:  ގަވާއިދު  ާޝއިޢުޮކށްފައިވަނީ  ހިސާބުތައް  އަހަރީ 

ގަވަރނަންސް  ޯކޕަރޭޓް  ޮއތޯރިޓީގެ  ގަވާއިދު(އާއި  ޒިންމާއާބެހޭ  ހާމަކުރުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  ފަރާތްތަކުން  ޫދކުރާ 

ކަންކަން،  ފާހަގަކުރެވޭ  ކުރަންޖެހޭކަމަށް  އިޞްލާޙު  ބެލުމާއި،  މަތިންޯތ  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  ޯކޑާއި 

ޮކށްފައިވެއެވެ.  މަސައްކަތްތައް  ރަނގަޅުކުރުމުގެ  އެކަންކަން  އަންގައިގެން  ފަރާްތތަކަށް  ދޫކުރާ  ެސކިއުރިޓީޒް 

ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.  ޮއޯތރިޓީއަށް  ާފސްކުރުމަށް  ޕްޮރސްޕެކްޓަސެއް   3 ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  މި 

ސްޮޓކް  މޯލްޑިވްސް  އިުތރުން  ގަވާއިދުގެ  އާންމު  ކުންފުންޏާބެހޭ  ގަވާއިދާއި  ދޫކުރުމާބެހޭ  ެސކިއުރިޓީޒް 

ޕްޮރސްޕެކްޓަސްތަކުގައި  މި  ކަންކަން  ބަޔާންޮކށްފައިވާ  ގަާވއިދުގައި  ލިސްޓުކުރުމާބެހޭ  އެކްސްޗޭންޖުގެ 

އެވަނީއެވެ. ތިރީގައި  ޕްޮރސްޕެކްޓަސްތައް  ރަޖިސްޓަރީޮކށްދީފައިވާ  އަހަރު  މި  ބަލާފައިވެއެވެ.  ފުރިހަމަވޭޯތ 

ޯމލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ޕލކ.ގެ އިނީޝަލް ޕަބްލިކް ޮއފަރިންގގެ ޕްރޮސްޕެކްޓަސް. 1

ހައުސިންގ ޑިވެޮލޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ޯކޕަރޭޝަން ޕލކ.ގެ ޞުކޫކު ޕްޮރސްޕެކްޓަސް )ނަންބަރު 3( . 2

ހައުސިންގ ޑިވެޮލޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ޯކޕަރޭޝަން ޕލކގެ ޮބންޑު ޕްޮރސްޕެކްޓަސް )ނަންބަރު 3( . 3

2011/R-1050
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ސެކިއުރިޓީޒްގެ ވިޔަފާރިއާ ގުޅުންހުރި ޚިދުމަްތތައް ދިނުމަށް މި އަހަރު އަލަށް ރަޖިސްޓަރީޮކށްފައިވަނީ އިންވެސްޓްމަންޓް 

ފަންޑެކެވެ.  މިއީ، ގަވާއިދު ަނންބަރު  )އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުތައް ރަޖިސްޓަރީޮކށް ހިންގުމާބެހޭ 

ގަވާއިދު( ދަށުން ރަޖިސްޓަރީޮކށްދީފައިވާ، 2 ވަނަ ފަންޑެވެ. މި ފަންޑުގެ މެނޭޖަރެއްގެ ޮގތުގައި ޢައްޔަނުޮކށްފައިވާނީ، 

ޮއޯތރިޓީން ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒަރެއްކަމުގައިވާ ޯމރޓީޒާ ކެޕިޓަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އެވެ. 

8.6. ލްިސުޓޮކްށފައިވާ ުކްނފުިނަތުކގެ ައަހރީ އާްނމު ަޖލާްސގެ
 ޮކމްޕްލަަޔްންޓ ޮމނަިޓިރްނގ

ޯބޑަށް  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުންފުނިތަކުގެ  ނޯޓިހުގައި،  ޖަލްސާގެ  އާންމު  އަހަރީ  ކުންފުނިތަކުގެ  ލިސްޓުޮކށްފައިވާ 

އިންތިޚާބުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ިޑރެކްޓަރުންގެ މަޢުލޫމާތުތަކާއި، ޮއޑިޓަރުންގެ މަޢުލޫމާތާއި، އަދި ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ 

ަޤރާރުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމައަށް ހާމަޮކށްފައިވޭޯތ ބެލުމުގެ މަސައްކަތްތައް ޮކށްފައިވެއެވެ. އަދި ކުންފުނިތަކުގެ 

އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާތަކަށް ހާޒިރުވެ، ޖަލްސާގެ ކަންކަން ޮއބްޒަރވްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ވެސް ޮކށްފައިވެއެވެ.

8.7. ަޝީރޢާ ޮކމްޕްލަަޔްންސ ިރިވުއ

ޝަރީޢާ ޮކމްޕްލަޔަންޓްކަމަށް ޮއޯތރިޓީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސެކިއުރީޓީޒްގެ ޝަރީޢާ ސްކްރީނިންގ މަސައްކަތްތައް 

ުކރިއަށް  ގެންޮގސްފައިވެއެވެ.  މިޮގތުން، އަމާނާތަކާފުލް މޯލްޑިވްސް ޕލކ.ގެ ‘ބައި-އެނުއަލް ސްކްރީނިންގ’ 

ަމސައްކަތްތަކާއި، މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ‘ޕްރީ-އައި.ޕީ.ޯއ ސްކްރީނިންގ’ މަސައްކަތްތައް ޮކށްފައިވެއެވެ. 

ބަލާފައިވެއެވެ.  ފުރިހަމަވޭޯތ  ޝަރުޠުތައް  ގަވާއިދުގެ  ސްކްރީނިންގ  ކޮޕްލަޔަންޓް  ޝަރީޢާ  ރިވިއުތަކުގައި،  މި 

އަދި  ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.  ކައުންސިލަށް  އެޑްވައިޒަރީ  ޝަރީޢާ  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  ޚުލާޞާ،  މިކަމުގެ  އަދި 

ކައުންސިލުން ވަނީ މި ސެކިއުރިޓީޒް އަކީ ޝަރިޢާ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ސެކިއުރިޓީޒުކަމަށް ކަނޑައަޅާފައެވެ. 

ަލިއަސްންސިދުންނ/ަރިޖްސަޓރޫީދުކުރން   .8.8

2016/R-57
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9. ެޕްނަޝްނ ުސަޕރިވަޝްނ މަަސްއަކތަްތްއ

ރިޓަޔަރމަންޓް  މޯލްޑިވްސް  ދަށުން  ޤާނޫނު(ގެ  ޕެންޝަނާބެހޭ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނަންބަރު:8/2009  ޤާނޫނު 

ކަންތައްތައް  ޢައްޔަނުކުރުމުގެ  މެންބަރުން  ޯބޑުގެ  އޮފީހުގެ  ޕެންޝަން  ޕެންޝަން ސްކީމް ސުޕަރަވއިޒްކުރުމާއި، 

ހިނގާޮގތް ބެލުމަށް ޤާނޫނުން ޮއޯތރިޓީއަށް ލާޒިމުކުރާ ކަންކަން ވަނީ ބަލާފައެވެ. އެޮގތުން މި އަހަރު ޮކށްފައިވާ 

އެވަނީއެވެ. ތިރީގައި  މަސައްކަްތތައް  މައިގަނޑު 

9.1. ޮއްނަސއިްޓ އްިންސެޕކަްޝްނ

މި  ގެންދެވިފައިވެއެވެ.  ކުރިައށް  އިންސްޕެކްޝަން  ޮއންސައިޓް  އަހަރީ  އޮފީހުގެ  ޕެންޝަން  އަހަރުގެ  މި 

އިންޓަރވިއުޮކށް،  މުވަްއޒަފުންނާ  މެނޭޖްމަންޓުގެ  ސީނިއަރ  ޮއފީހުގެ  ޕެންަޝން  އިންސްޕެކްޝަނުގައި 

މަސައްކަތްތައް  ސްކީމުއާގުޅޭ  ބަލައި،  ލިޔެކިޔުންތައް  ސްކީމުއާބެހޭ  ޕެންޝަން  ރިޓަޔަރމަންޓް  މޯލްޑިވްސް 

މި  ބަލާފައިވެއެވެ.  އެއްޮގތަށްޯތ  އިޖުރާއަތުތަކާ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގެންދަނީ  ކުރިއަށް  ޮއފީހުން  ޕެންޝަން 

ރިޕޯޓުގައި  އެ  ޮފނުވުމުން،  ޮއފީހަށް  ޕެންޝަން  ރިޯޕޓެއް  ކަންކަމާގުޅޭ  ފާހަގަކުރެވުނު  އިންސްޕެކްޝަނުން 

ޮފނުވާފައިވެއެވެ. ޮއޯތރިޓީއަށް  ޕްލޭނެއް  އެކްޝަން  ގޮތުގެ  ރާވާފައިވާ  އިްޞލާޙުކުރުމަށް  ކަންކަން  ފާހަގަކުރެވުނު 

9.2. ކްަސޯޓޑިައްނގެ ޮއްނަސއިްޓ އްިންސެޕކަްޝްނ

)އިންސްޕެކްޝަން(  އެގްޒަމިޭނޝަން  ރޫޓީން  ޚިދުމަތްތަކުގެ  ކަސްޓަޑީ  ޕލކ.ގެ  މޯލްޑިވްސް  ޮއފް  ޭބންކް 

ގެންދަނީ  މަސައްކަތްތައް  ކަސްޯޓޑިއަންގެ  އިންސްޕެކްޝަނުގައި  މި  ގެންދެވުނެވެ.  ކުރިއަށް 

ކުރެވުނެވެ.      މަސައްކަތް  ޗެކްކުރުމުގެ  ލިޔެކިޔުންތައް  ބަލައި،  އެއްޮގތަށްޯތ  އިޖުރާއަތުތަކާ  ކަނޑައަޅާފައިވާ 
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9.3. ަރީއުސލްޖުމްހިޫރްއާޔައްށ ޮފުނވާ ޚުލާާޞ ރޯިޕުޓ

ޒިންމާ  މެންބަރުންގެ  ޯބޑު  އޮފީހުގެ  ޕެންޝަން  ފަދައިން،  ބަޔާންޮކށްފައިވާ  ޤާނޫނުގައި  ެޕންޝަނާބެހޭ 

އަދާކުރަމުންދާ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  މެންބަރުންގެ  އެ  މިންވަރާއި،  ހުރި  ޤާބިލުކަން  މެންބަރުންގެ  އެ  އުފުލުމަށް 

ފުރިހަމަވޭޯތ  ޝަރުޠުތައް  ލާޒިމުކުރާ  ހުރުން  ކިބައިގައި  މެންބަރުންގެ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  އަދި  ފެންވަރާއި، 

ޮފނުވާފައިވެއެވެ.  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ރިޕޯޓު  ޚުލާޞާ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2018 ބެލުމަށްފަހު، 

ހަރުދަނާކުރުމަށް  ތަފާސްހިސާބުތަކާއި، ސްކީމް  ޕެންޝަން ސްކީމްގެ  ރިޓަޔަރމަންޓް  މޯލްޑިވްސް  ރިޕޯޓުގައި  މި 

މަޢުލޫމާތު  ލަފާގެ  ދީފައިވާ  ޮއޯތރިޓީން  ޮއފީހަށް  ޕެންޝަން  ޮގތުން  ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ  ފެންނަ  އަޅަން 

ހަރުދަނާކަމާއެކު  އިންވެްސޓްމަންޓުތައް  ޕެންޝަން ސްކީމުގެ  ރިަޓޔަމަންޓް  މޯލްޑިވްސް  އަދި  ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 

އިތުރުކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަަކށް ކުރެވިދާނެކަމަށް އޮޯތރިޓީއަށް ފެންނަ ކަންކަން ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 

9.4. ެޕްނަޝްނ ެއެސޓްްސ އްިނވްެސުޓކެުރވޭޮގތާއި އްިނވްެސޓަްމްންޓ  
 ަޕރޯފަމންްސ ެބލެެހްއުޓްނ

އިންވެސްޓުޮކށްފައިވާ  އެސެޓްސް  ޕެންޝަން  މަތިން،  ގޮތުގެ  ލާޒިމުޮކށްފައިވާ  ޤާނޫނުގައި  ެޕންޝަނާބެހޭ 

ޕެންޝަން  އެނެލިސިސްތަކުގައި،  މި  ހަދާފައިވެއެވެ.  އެނެލިސިސްތައް  އިންވެސްޓްމަންޓް  ގޮތުގެ 

އިންވެސްޓްމަންޓް  ޮއފް  ސްޓޭޓްމަންޓް  އޮފީހުގެ  ޕެންޝަން  އިންވެސްޓުޮކށްފައިވަނީ  އެސެޓްސް 

ބަލާފައިވެއެވެ. މަތިންޯތ  ގޮތުގެ  އެއްޮގތްވާ  ޮޕލިސީއާ  އެޮލކޭޝަން  އެސެޓް  )SOIP(ާއއި  ޕްރިންސިޕަލްސް 

9.5. ެޕްނަޝްނ ޮއީފުހގެ ޯބޑްަށ ޯޝްޓލްިސުޓކެުރވޭ ފާަރތަްތުކގެ  
 ަޝުރުޠ ަހަމވޯޭތ ެބލްުނ

މެންބަރުންގެ  ޯބޑު  އޮފީހުގެ  ޕެންޝަން  މަތިން  ގޮތުގެ  ބަޔާންޮކށްފައިވާ  ޤާނޫނުގައި  ެޕންޝަނާބެހޭ 

ހުށަހަޅާފައިވާ  ޮއޯތރިޓީއަށް  އަހަރު  މި  ބެލުމަށް،  ހަމަވޭޯތ  ޝަުރޠުތައް  ޤާނޫނީ  ހުންނަންޖެހޭ  ިކބައިގައި 

އަންގާފައިވެއެވެ.   ޮއފީހަށް  ޕެންޝަން  ބަލާ  ހަމަވޭޯތ  ޝަރުޠު  ދިރާސާޮކށް،  މަޢުލޫމާތު  ފަރާތެއްގެ   6
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ެއެނކްްސ 1 - ޮއޯތިރީޓގެ މުަވްއަޒފުްނ ަބިއެވިރވި 
ޕޮްރގާްރމަްތްއ

ދިވެހިރާއްޖެ 15 އިން 17 
ޖަނަވަރީ 2019

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް 
ޑިވެޮލޕްމަންޓް ޮއޯތރިޓީ 

)CMDA(

ޑައިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ 
ޕްޮރގްރާމް 1

ދިވެހިރާއްޖެ 18 ފެބުރުވަރީ 
2019

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް 
ޑިވެޮލޕްމަންޓް ޮއޯތރިޓީ

)CMDA(
ޯކޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ޮފރ 

ޯބޑް ޑައިރެކްޓަރޝިޕް  2

ދިވެހިރާއްޖެ 27 ފެބުރުވަރީ 
2019

ސިވިލް ސަރވިސް 
ޓްރެއިނިންގ 
އިންސްޓިޓިއުޓް

)CSTI(

ޓްރެއިނިންގ ޮއން 
ފައިނޭންސް ރެގިއުލޭޝަން  3

އިންޑިއާ 6 އިން 7 މާރިޗު 
2019

އިންޓަރނޭޝަނަލް 
ޮއގަނައިޒޭޝަން 
ޮއފް ޕެންޝަން 
ސުޕަރވައިޒަރސް

)IOPS(

IOPS ޮކމިޓީ މީޓިންގ، 
އެކްސްޓްރާ ޯއޑިނަރީ 

ޖެނެރަލް މީޓިންގ އަދި 
އިންޓަރނޭޝަނަލް 

ޮކންފަރެންސް 

4

ދިވެހިރާއްޖެ 11 އިން 14 
މާރިޗު 2019

ސިވިލް ސަރވިސް 
ޓްރެއިނިންގ 
އިންސްޓިޓިއުޓް

)CSTI(

އިވެންޓް މެނޭޖްމަންޓް 
އިވެންޓް މެނޭޖްމަންޓް 5

ދިވެހިރާއްޖެ 10 އިން 11 
އޭޕްރީލް 2019

މޯލްޑިވްސް ކެޕޭސިޓީ 
ބިލްޑިންގ އެންޑް 
ގަވަރނަންސް 
އިންސްޓިޓިއުޓް
)MCDGI(

އިންޓަރގްރޭޓެޑް ރިޕޯޓިންގ 6

ަޤުއމުމުއަްދުތޮއަގަނއިޒުަރްނޕޮްރގާްރމް #
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ދިވެހިރާއްޖެ 22 އޭޕްރީލް 
2019

ޯމލްޑިވްސް ޕެންޝަން 
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

ޮއފީސް
)MPAO(

ފައިނޭންސް ޯފރަމް 2019  7

ދިވެހިރާއްޖެ 28 އޭޕްރީލް އިން 
2 މެއި 2019

ސިވިލް ސަރވިސް 
ޓްރެއިނިންގ 
އިންސްޓިޓިއުޓް

)CSTI(
އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް  8

މެލޭޝިއާ 29 އިން 30 
އޭޕްރީލް 2019

އިންޓަރނޭޝަނަލް 
ޮއގަނައިޒޭޝަން ޮއފް 

ސެކިއުރިޓީޒް ޮކމިޝަންސް 
– އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ހަބް

)IOSCO(

ޮކންފަރެންސް ޮއން 
އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް: 
އަ ކެޓަލިސްޓް ޮފރ 

ފައިނޭންޝަލް އިންކްލޫޝަން 

9

އީރާން 16 އިން 17 
ޖޫން 2019

އިސްލާމިކް ޑިވެޮލޕްމަންޓް 
ބޭންކް )IDB( އާއި 

ސެކިއުރިޓީޒް އެކްސްޗޭންޖް 
ޮކމިޝަން، އީރާން ގުޅިގެން

11 ވަނަ އިންޓަރނޭޝަލް 
ޯފރަމް ޮއން އިސްލާމިކް 

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް 
10

ދިވެހިރާއްޖެ 25 އިން 26 
ޖޫން 2019

ވަރލްޑް ބޭންޮކ ޓްރެޜަރީއާއި 
ޯމލްޑިވްސް ޕެންޝަން 
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

ޮއފީސް
)MPAO( ގުޅިގެން 

ވަރލްޑް ބޭންކު ޓްރެޜަރީގެ 
ރިޒާރވް މެނޭޖްމަންޓް 

އެންޑް އެޑްވައިޒަރީ ޕްޮރގްރާމް 
 )RAMP(

11

ދިވެހިރާއްޖެ 1 އިން 3 ޖުލައި 
2019

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ 
ޮފރ އިންޮފމޭޝަން 

ޓެކްނޯޮލޖީ )NCIT( އާއި  
މެކްސްޮކމް ޓްރެއިނިންގ 
ޮސލިއުޝަން ގުޅިގެން

މައިކްޯރޮސފްޓް ޓްރެއިނިންގ 
ޕްޮރގްރާމް - ޓިޕްސް އެންޑް 

ޓްރިކްސް 
12

ދިވެހިރާއްޖެ
23 ޖުލައި އިން 
2 އޮގަސްޓް  

2019

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ޮފރ 
އިންޮފމޭޝަން ޓެކްނޯޮލޖީ 

)NCIT( އާއި މެކްސްޮކމް 
ޓްރެއިނިންގ ޮސލިއުޝަން 

ގުޅިގެން

މައިކްޯރޮސފްޓް ޓްރެއިނިންގ 
ޕްޮރގްރާމް –ޓްރެއިން ދަ 

ޓްރެއިނަރ 
13
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ދިވެހިރާއްޖެ 25 އިން 29 
އޮގަސްޓް 2019

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ 
ޮފރ އިންޮފމޭޝަން 

ޓެކްނޯޮލޖީ )NCIT( އާއި  
މެކްސްޮކމް ޓްރެއިނިންގ 
ޮސލިއުޝަން ގުޅިގެން

ނެޓްވަރކިންގ ވިތް 
ވިންޯޑރޒް ސަރވަރޒް 

ޮމޑިއުލް 
14

މިޔަންމާ 26 އިން 29 
އޮގަސްޓް 2019

އޭޝިއަން ޑިވެޮލޕްމަންޓް 
 )ADB( ްބޭންކ

- އޭޝިއާ ޕެސިފިކް 
އިޮކޮނމިކް ޯކޕަރޭޝަން، 

ފައިނޭންޝަލް 
ރެގިއުލޭޓަރޒް ޓްރެއިނިންގ 
APEC-( ްއިނީޝިއޭޓިވ

)FRTI

ރީޖަނަލް ސެމިނަރ 
ޮއން ޑިވެޮލޕިންގ ކޮލިޓީ 

ސެކިއުރިޓީޒް މާރކެޓް އިން 
އިމަރޖިންގ އޭޝިއާ

15

ދިވެހިރާއްޖެ

31 އޮގަސްޓް 
އިން 1 

ސެޕްޓެންބަރު 
2019

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ 
ޔުނިވަރސިޓީ

)IUM(

އިންޓަރނޭޝަން 
ޮކންފަރެންސް ޮއން 
އިންޓަރލެކްޗުއަލް 
އެޑްވާންސްމަންޓް 

16

ތުރުކީ
24 އިން 26 
ސެޕްޓެންބަރު 

2019

ޮއގަނައިޒޭޝަން ޮފރ 
އިސްލާމިކް ޯކޕަރޭޝަން 
)OIC(ގެ ޮކމިޓީ ޮފރ 

ޮކމަރޝަލް އެންޑް 
އިޮކޮނމިކް ޯކޕަރޭޝަން 
)COMCEC( އާއި 
ކެޕިޓަލް މާރކެޓްސް ޯބޑް 

ތުރުކީ ގުޅިގެން

 8 COMCEC
ވަނަ ކެޕިޓަލް މާރކެޓް 
ރެގިއުލޭޓަރޒް ޯފރަމް 

މީޓިންގ އަދި ވަރކްޮޝޕް 
ޮފރ ޞުކޫކް އެންޑް 

ކަލެކްޓިވް އިންވެސްޓްމަންޓް 
ސްކީމްސް: މާރކެޓް އެންޑް 
ރެގިއުލޭޓަރީ ޕަރސްޕެކްޓިވް 

17

މެލޭޝިއާ
24 އިން 25 
ސެޕްޓެންބަރު 

2019

އިންޓަރނޭޝަނަލް 
ޮއގަނައިޒޭޝަން 

ޮއފް ސެކިއުރިޓީޒް 
ޮކމިޝަންސް – އޭޝިއާ 
ޕެސިފިކް ރީޖަނަލް ޮކމިޓީ 

)IOSCO-APRC(

IOSCO އޭޝިއާ 
ޕެސިފިކް ރީޖަނަލް ޮކމިޓީ 
)APRC( ޓެކްނިކަލް 

އެސިސްޓަންސް ވަރކްޮޝޕް 
ޮއން ޑިވެޮލޕިންގ ޮއންސައިޓް 
އިންސްޕެކްޝަން މެނުއަލްސް  

18

އަލްބޭނިއާ 6 އިން 8 
ޮނވެންބަރު 2019

އިންޓަރނޭޝަނަލް 
ޮއގަނައިޒޭޝަން 
ޮއފް ޕެންޝަން 

ސުޕަރވައިޒަރސް  
)IOPS(

IOPS ޮކމިޓީ މީޓިންގ، 
އެނުއަލް ޖެނެރަލް މީޓިންގ 
 OECD - IOPS ިއަދ

ގްޯލބަލް ޯފރަމް ޮއން 
ޕްރައިވެޓް ޕެންޝަންސް 

19
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ދިވެހިރާއްޖެ 6 އިން 8 
ޮނވެންބަރު 2019

އިންޓަރނޭޝަނަލް 
ޮއގަނައިޒޭޝަން ޮއފް ޕެންޝަން 

ސުޕަރވައިޒަރސް  
)IOPS(

IOPS ޮކމިޓީ މީޓިންގ، 
އެނުއަލް ޖެނެރަލް މީޓިންގ 
 OECD - IOPS ިއަދ

ގްޯލބަލް ޯފރަމް ޮއން 
ޕްރައިވެޓް ޕެންޝަންސް 

20

ދިވެހިރާއްޖެ 17 ސެޕްޓެންބަރު 
2019

UTO އެޑިއުކޮންސަލްޓް 
ސްރީލަންކާ 

6 ވަނަ މޯލްޑިވްސް 
އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ އެންޑް 
ފައިނޭންސް  ޮކންފަރެންސް 

)MIBFI(

21

ދިވެހިރާއްޖެ
22 އިން 24 
ސެޕްޓެންބަރު 

2019

ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ޮފރ 
އިންޮފމޭޝަން ޓެކްނޮޮލޖީ 

)NCIT( އާއި  މެކްސްޮކމް 
ޓްރެއިނިންގ ޮސލިއުޝަން 

ގުޅިގެން

މައިކްޯރޮސފްޓް ޓްރެއިނިންގ 
ޕްޮރގްރާމް -ޓިޕްސް އެންޑް 

ޓްރިކްސް 
22

ދިވެހިރާއްޖެ 8 ޮއކްޓޫބަރު 
2019 ޓެކްވަން މައިކްޯރޮސފްޓް ބިޒްނަސް 

ޮފރ ބެޓަރ  23

އިންޑިއާ
28 ޮއކްޓޫބަރު 

އިން 1 
ޮނވެންބަރު 2019

އިންޓަރނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ 
 – )IMF( ްފަންޑ

ސައުތް އޭޝިއާ ރިޖަނަލް 
ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ޓެކްނިކަލް 
އެސިސްޓަންސް ސެންޓަރ 

)SARTTAC(

ފައިނޭންޝަލް ސެކްޓަރ 
ޮޕލިސީޒް  24

މެލޭޝިއާ 12 އިން 14 
ޮނވެންބަރު 2019

އިންޓަރނޭޝަނަލް 
ޮއގަނައިޒޭޝަން ޮއފް 

ސެކިއުރިޓީޒް ޮކމިޝަންސް – 
އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ހަބް

)IOSCO(

IOSCO އެމް.އެމް.އޯ.ޔޫ/ 
އީ.އެމް.އެމް.ޯއ.ޔޫ ޓްރެއިނިންގ 

ވަރކްޮޝޕް  
25

ދިވެހިރާއްޖެ 25 އިން 27 
ޮނވެންބަރު 2019

އިސްލާމިކް ޑިވެޮލޕްމަންޓް 
ބޭންކް )IDB(ގެ އިސްލާމިކް 
ރިސަރޗް އެންޑް ޓްރެއިނިންގ 
އިންސްޓިޓިއުޓް )IRTI( އާއި 
ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވަޮލޕްމަންޓް 

ޮއޯތރިޓީ ގުޅިގެން

ޓްރެއިނިންގ ޮއން 
އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާރކެޓް  26

އިންޑިއާ
9 އިން 14 
ޑިސެންބަރު 

2019

ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް ޮއފް 
ބޭންކް މެނޭޖްމަންޓް

އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްޮރގްރާމް 
ޮއން ޯކޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް  

އެންޑް ލީޑަރޝިޕް 
27

SARTTAC )FSP(
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ެއެނކްްސ 2 – މާރެކްޓ އެެވއާރންަސ ެއްނޑް 
ޓެްރއިިންނގ ޕޮްރގާްރމަްތްއ

23 15 އިން 17 
ޖަނަވަރީ 2019

ކުންފުނިތަކުގެ ޯބޑު 
ޑިރެކްޓަރުންނާއި، ސީނިއަރ 
މެނޭޖްމަންޓް އަދި މިކަމަށް 

ޝައުޤުވެރިވާ ޢާންމު ފަރާތްތަކަށް

ޑައިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ 
ޕްޮރގްރާމް 1  1

11 28 ޖަނަވަރީ 
2019 ޖަރނަލިސްޓުންނަށް

ވަރކްޮޝޕް ޮއން 
އެސެންޝަލްސް ޮއފް 

ފައިނޭންޝަލް ޖަރނަލިޒަމް 
2

24 18 ފެބްރުވަރީ 
2019

ކުންފުނިތަކުގެ ޯބޑު 
ޑިރެކްޓަރުންނާއި، ސީނިއަރ 
މެނޭޖްމަންޓް އަދި މިކަމަށް 

ޝައުޤުވެރިވާ ޢާންމު ފަރާތްތަކަށް

ޯކޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ޮފރ 
ޯބޑް ޑައިރެކްޓަރޝިޕް  3

277

21 މާރިޗު 
2019 އަދި 4 
އޭޕްރީލް 2019 

ގައި

މާލޭގެ ސާނަވީ އަދި 
މަތީ ސާނަވީ ގްރޭޑްތަކުގެ 

ދަރިވަރުންނަށް
)މި ސެޝަންގައި 

ބައިވެރިވެފައިވަނީ ޣާޒީ ސްކޫލް 
އާއި ވިލާ އިންޓަރނޭޝަނަލް 

ހައިސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން(

ސެޝަން ޮއން 
ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނިންގ 4

24 10އިން 11 
އޭޕްރީލް 2019

ކުންފުނިތަކުގެ ސެކްރެޓަރީންނާއި 
މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ޢާންމު 

ފަރާތްތަކަށް

ޮކމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީސް 
ޓްރެއިނިންގ ޕްޮރގްރާމް  5

25 27 ޖޫން 2019 ޢާންމު ފަރާތްތަކަށް   އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް 
އެވެއާރނަސް ސެޝަން  6

31 9 އިން 11 
ޖުލައި 2019 

ކުންފުނިތަކުގެ ޯބޑު 
ޑިރެކްޓަރުންނާއި، ސީނިއަރ 
މެނޭޖްމަންޓް އަދި މިކަމަށް 

ޝައުޤުވެރިވާ ޢާންމު ފަރާތްތަކަށް

ޑައިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ 
ޕްޮރގްރާމް 2  7

ަބއިވެރިވި ަޢަދުދތާރުީޚޯއޑިއްަންސޕޮްރގާްރމް #
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26 27 އިން 29 
އޮގަސްޓު 2019

ކުންފުނިތަކުގެ ޯބޑު ޑިރެކްޓަރުންނާއި، 
ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް އަދި މިކަމަށް 

ޝައުޤުވެރިވާ ޢާންމު ފަރާތްތަކަށް

ޑައިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ 
ޕްޮރގްރާމް 3  8

30 17 އިން 19 
ސެޕްޓެންބަރު 2019

ކުންފުނިތަކުގެ ޯބޑު ޑިރެކްޓަރުންނާއި، 
ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް އަދި މިކަމަށް 

ޝައުޤުވެރިވާ ޢާންމު ފަރާތްތަކަށް

ޑައިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ 
ޕްޮރގްރާމް 4  9

32 1 އޮކްޯޓބަރ 2019 ޮކލެޖް/ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންނަށް 
ކެޕިޓަލް މާރކެޓް 

އެވެއާރނަސް ސެޝަން 
)ވަރލްޑް އިންވެސްޓަރ ވީކް(

10

19 2 ޮއކްޓޫބަރު 2019 ޢާންމު ފަރާތްތަކަށް 
ކެޕިޓަލް މާރކެޓް 

އެވެއާރނަސް ސެޝަން 
)ވަރލްޑް އިންވެސްޓަރ ވީކް(

11

50 3 އޮކްޯޓބަރ 2019

މާލޭގެ ސާނަވީ ގްރޭޑްތަކުގެ 
ދަރިވަރުންނަށް

)މި ސެޝަންގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ 
ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން(

ސެޝަން ޮއން 
ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނިންގ 

)ވަރލްޑް އިންވެސްޓަރ ވީކް(
12

52 6 ޮއކްޓޫބަރު 2019 މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްގެ 
މުވައްޒަފުންނަށް

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް 
އެވެއާރނަސް ސެޝަން 

)ވަރލްޑް އިންވެސްޓަރ ވީކް(
13

30 7 ޮއކްޓޫބަރު 2019 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ 
ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންނަށް

ޑިބޭޓް ޮކމްޕެޓިޝަން 2019 
)ވަރލްޑް އިންވެސްޓަރ ވީކް( 14

79 7 ޮއކްޓޫބަރު 2019 ޢާންމު ފަރާތްތަކަށް 
ސީއެމްޑީއޭ ފޭސްބުކް 

ކުއިޒް 2019 )ވަރލްޑް 
އިންވެސްޓަރ ވީކް(

15

28 26 ޮއކްޓޫބަރު 
2019

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ 
ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންނަށް

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް އަދި 
އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް 
އިންޮފމޭޝަން ސެޝަން 

)ވަރލްޑް އިންވެސްޓަރ ވީކް(

16

18  ޮނވެންބަރު 2019
ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކާއި 

ސެކިއުރިޓީޒް ޚިދުމަތްތައްދޭ 
ފަރާތްތަކަށް

އިންޮފމޭޝަން ސެޝަން 
ޮއން ސެކިއުރިޓީޒް މާރކެޓް 

ރެގިއުލޭޝަންސް 
17

21 25 އިން 27 
ޮނވެންބަރު 2019

އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ދާއިރާގެ 
ފަރާތްތަކަށް   އަދި މި ދާއިރާއަށް 

ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް 

އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާރކެޓް 
ޓްރެއިނިންގ ޕްޮރގްރާމް  18
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30 3 އިން 5 
ޑިސެންބަރު 2019

ކުންފުނިތަކުގެ ޯބޑު ޑިރެކްޓަރުންނާއި، 
ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް އަދި މިކަމަށް 

ޝައުޤުވެރިވާ ޢާންމު ފަރާތްތަކަށް

ޑައިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ 
ޕްޮރގްރާމް 5 19

23 11 ޑިސެންބަރު 
2019

ޯމލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ 
ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑާއި ސީނިއަރ 

މެނޭޖްމަންޓް އަދި މުވައްޒަފުންނަށް 

އިންޮފމޭޝަން ސެޝަން 
ޮއން ރެގިއުލޭޓަރީ 
ޮކމްޕްލަޔަންސް 

20
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ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖް ލައިސަންސް

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

ޯފން: 3307878 ، ފެކްސް: 3305034
info@mse.com.mv :ްއީމެއިލ

ސެންޓްރަލް ޑިޮޕޒިޓަރީ ލައިސަންސް

ޯމލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީސް ޑިޮޕޒިޓަރީ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ. ލޓޑ.
ހ. ގަދަމޫ ބިލްޑިންގ، 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ

ޯފން: 3306868 ، ފެކްސް: 3305034
info@mse.com.mv :ްއީމެއިލ

ސެކިއުރިޓީޒް ޑީލަރޒް ލައިސަންސް

އާރިޔާ ސެކިއުރިޓީސް ޕވޓ. ލޓޑ.
ހ. ގަދަމޫ ބިލްޑިންގ، 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ
ޯފން: 3315015، ފެކްސް: 3344806

info@aariyasecurities.com. :ްއީމެއިލ

ސެކިއުރިޓީޒް ޑީލަރޒް ލައިސަންސް

ސްޮޓކް ބްޯރކަރސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ. ލޓޑ.
ގ. މަނާމް ބިލްޑިންގ، 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ

ޯފން: 3334451، ފެކްސް:  3344806 
 admin@stockbrokers.mv :ްއީމެއިލ

ސެކިއުރިޓީޒް ޑީލަރޒް ރިޕްރެޒެންޓެޓިވް ލައިސަންސް

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖަނާޙް
ހ. ގަދަމޫ ބިލްޑިންގ، 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ

ޯފން: 7771531
hotmail.com@jana0464 :ްއީމެއިލ

ސެކިއުރިޓީޒް ޑީލަރޒް ރިޕްރެޒެންޓެޓިވް ލައިސަންސް

އަލްފާޟިލް ޔޫޝަޢު ސަޢީދު
ގ. މަނާމް ބިލްޑިންގ، 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ

ޯފން: 7778300
yooshausaeed@simdi.com :ްއީމެއިލ

ެއެނކްްސ 3 – ަލއިަސްންސ/ ެރިޖްސްޓރަޭޝްނ 
ޫދޮކްށފައިވާ ފާަރތަްތްއ

ލައަިސްންސ/ ެރޖްިސޓްރަޭޝްނގެ ބަާވތްލައަިސްންސޫދކެުރވިފައިވާ ފާަރތަްތްއ
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ކަސްޯޓޑިއަން ލައިސަންސް

ބޭންކް ޮއފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ. ލޓޑ.
ބީއެމްއެލް މެއިން ބްރާންޗް، 7 ވަނަ ފަންގިފިލާ

ޯފން: 3300578، ފެކްސް: 3330180

އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒަރ ލައިސަންސް

މޯޓީޒާ ކެޕިޓަލް ޕވޓ. ލޓޑ.
މއ. އަބްހަރީގެ، 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ
މާލެ، 20226، ޯފން: 3001771

ir@mortezacapital.com :ްއީމެއިލ

އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒަރ ލައިސަންސް

އަލްފާޟިލް ޙަސަން މިރާސް
މ. ޑީއެމްކޭ، 2 ނަންބަރު ފިހާރަ، 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ

ޯފން: 9998098
hassan.miras@gmail.com :ްއީމެއިލ

އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒަރ ލައިސަންސް

ވޯޓަރކްރެސް ކެޕިޓަލް ޕވޓ. ލޓޑ.
މ. ޑީއެމްކޭ، 2 ނަންބަރު ފިހާރަ، 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ

ޯފން: 333999، ފެކްސް: 4008181 
info@watercresscapital.com :ްއީމެއިލ

އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒަރ ލައިސަންސް

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޞިރު
މޫނިމާގެ، ތ. ކިނބިދޫ
ޯފން: 9884778

ahmeddnasir@gmail.com :ްއީމެއިލ

އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒަރ ރިޕްރެޒެންޓެޓިވް 
ލައިސަންސް

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޣާލީ މުރުތަޟާ
މއ. އަބްހަރީގެ، 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ

ޯފން: 3001771
ir@mortezacapital.com :ްއީމެއިލ

ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރ ލައިސަންސް

ޑރ. ޢާއިޝަތު މުނީޒާ
މ. ރޭޝަމް، މާލެ
ޯފން: 7795559

muneeza.aishath@gmail.com :ްއީމެއިލ

އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް ރެޖިސްޓްރޭޝަން

ޯވޓަރކްރެސް ގްރޯތު ފަންޑް ޕވޓ. ލޓޑ.
މ. ޑީއެމްކޭ، 2 ނަންބަރު ފިހާރަ 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ

ޯފން: 3339991، 
info@watercresscapital.com :ްއީމެއިލ

އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް ރެޖިސްޓްރޭޝަން

މޯލްޑިވްސް ޮހސްޕިޓާލިޓީ އިންކަމް ފަންޑް 1 ޕވޓ. ލޓޑ. 
ހ. އާގެ 12، ޮބޑުތަކުރުފާނު މަގު

ޯފން: 3001771
ir@mortezacapital.com :ްއީމެއިލ

76
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ެއެނކްްސ 3 - ަހަރކާތްަތްއ: ޮފޯޓއްިނ

ސީ.ޑީ.ޯއ.ައއި ޓެްރއިންިނ - މޯލްޑިވްްސ އްިސލާމިކް ބޭންކް

ޮކމްޕެނީ ެސކެްރަޓރީޒް ޓެްރއިންިނގ

ޯކޕަރޭޓް ގަަވަންންސ ޯފ ޯބޑް ޑެިރކަްޓރްސ ޕޮްރގާްރމް 
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ފްޭސުބކް ުކއިޒް ކާމާިޔުބކުރި ފާަރތްަށ އާިނމުދުިންނ - ވޯލްޑް އްިނވްެސޓަރ ވީކް

ފައޭިންނަޝލް ިލޓެރީަސ ޕޮްރގާްރމް - މޯލްޑިވްްސ ޮޕލްިސ ަސރވްިސ - ވޯލްޑް އްިނވްެސޓަރ ވީކް 





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

އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
ޯފނު: 9603336619+ | ފެކްސް: 9603336624+ 

         www.cmda.gov.mv :ްވެބްސައިޓ | mail@cmda.gov.mv  :ްއީމެއިލ


