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އޭޕްރީލް    16އާ އެއްގޮތްާވޮގތުެގ މަތިން  ަވނަ މާއްދާ  26)ެގ  3/2006ޤާނޫނު ނަންބަރު  ނު (ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތުެގ ޤާނޫމި ރިޕޯޓަކީ  

ބަޔާންކޮށްފައާިވ ޮގތުެގ  ގައި  ެގ ޓްރަސްޓް ސްޓޭޓްމަންޓްކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިެވލޮޕްމަންޓް ޓްރަސްޓް ފަންޑް"  "ގައި ޤާއިމުކުރެުވނު    2018

  ެވ. ތައްޔާރުކޮށްފައިާވ އަހަރީ ރިޕޯޓެމަތިން 

ނިންމާފައިާވ  ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިެވލޮޕްމަންޓް ޓްރަސްޓް ފަންޑުެގ ފަންޑު ކޮމިޓީއިން     ަވނަ އަހަރު   2021މި ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިާވނީ،  

  ެވ. ންޑަން ލިބިފައިާވ އާމްދަނީއާއި ފަންޑުން ކުރެިވފައިާވ ޚަރަދުތަކުެގ މަޢުލޫމާތެ ެގ ތެރޭަގއި ފަ އަހަރު  ނިންމުންތަކާއި
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 ގެ މަޤްޞަދު ޓްރަސްޓް ފަންޑު  .1

ކެޕިޓަލް މާރކެޓްެގ ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީނުކުރުމާއި، ހޭލުންތެރިކުރުުވމާުގޅޭ ޕްރޮްގރާމްތައް ހިންުގމަށް  ން  އާމްދަނީއޮތޯރިޓީއަށް ލިބޭ  

ފީ އޮތޯރިޓީއަށް ިލބޭ އާމްދަ  އޮތޯރިޓީން ނަގާ  ރާއްޖޭއިން ބޭރުެގ ފަރާތްތަކުން، ކެޕިޓަލް  އާ ނީ  އާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން  އި ރާއްޖެއާއި 

އިން މާކެޓް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ޚަރަދުކުރުމަށް އެކުލަާވލާފައިާވ ޓްރަސްޓް  ފައިސާ  އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އިރާެގ ތަރައްޤީއަށް  މާރކެޓްެގ ދާ 

  ފަންޑެކެެވ.  

 : ޚަރަދުތައް   ރުން ހުއްދަ ކު   ޑުން ފަން   ޓްރަސްޓް  .2
 

. އެއްދަ ޚަރަދުތައް ތިރީގައި  ފަނޑުން ކުރުން ހުރަސްޓް ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިެވލޮޕްމަންޓް ޓް    ަވނީއެވެ

  ންާގ ޕްރޮގްރާމްތައް ދުމަތޭްދ ފަރާތްތައް ތަމްރީނުކުރުމަށް ހި ޚި (ހ) ކެޕިޓަލް މާރކެޓްގެ "އިންޓަރމީޑިއަރީ" 

  (ށ) ކުންފުނިތަކާއި އިންެވސްޓަރުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ހިންާގ ޕްރޮްގރާމްތައް 

ކެ އިސްލާމިކް  ަގވަރނަންސްއާއި  ކޯޕަރޭޓް  ހިންާގ  (ނ)  ހޭލުންތިެރކުރުމަށް  ތަމްރީނުކުރުމާއި  މީހުން  ދާއިރާއިން  މާރކެޓް  ޕިޓަލް 

  ޕްރޮގްރާމްތައް 

  (ރ) މާރކެޓަށް ތަޢާރަފުކުރެޭވ ޕްރޮޑަކްޓްތަކާުގޅޭ ޮގތުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް 

  ށް ކާތްތަކާއި ޕްރޮމޯޝަނަލް ކަންތައްތަކަ(ބ) ކެޕިޓަލް މާރކެޓްގެ ދާއިރާއިން އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުުވމަށް ހިންގާ އެވެއަރނެސް ހަރަ

  (ޅ) ކެޕިޓަލް މާރކެޓްގެ ދިާއރާއިން އޮތޯރިޓީގެ މުަވއްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުެގ ޕްރޮގްރާމްތައް 

  (ކ) މާރކެޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތަކާއި ފަންނީ ކަންކަމަށް އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ހިންާގ ޙަރަކާތްތައް 
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 ގެ ހާޒިރީ ކޮމިޓީ   ންޑް ޓްރަސްޓް ފަ  .3

   

 މި މުއްދަތުގައި ބޭއްުވނު ބައްދަލުުވމުގެ 
   05އަދަދު : 

ހާސިރުވި  
(%)  

 #  ނަން   މަގާމް   ހާޟިރުވި 

100%   1 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙުސައިން މަނިކު ޗީފް އެގްޒެކެޓިްވ އޮފިސަރ (ޗެއަރޕާރސަން)  5/5

80%   ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އެްގޒެކެޓިްވ އޮފިސަރ  4/5
ޢަބްދު ފާޠިމަތު  هللا އަލްފާޟިލާ 

  ކަމާލުއްދީން 
2 

80%  4/5 
މާރކެޓް   އޮފް  ހެޑް  ޖެނެރަލް،  ޑިރެކްޓަރ 
ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް  

 3  އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ސަލީމް 

100%  5/5 
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް،ހެޑް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް  

 ޓްރެއިނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް 
 4  ޟިލާ އާމިނަތު މުޙައްމަދު ދީދީ އަލްފާލި

80%   5  އަލްފާޟިލް މުޒްނީ މުޙައްމަދު  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ކޯޕަރޭޓް ސަރިވސަސް  4/5

80%  4/5 
ސުޕަރިވޝަން   ޕެންޝަން  ޖެނެރަލް،  ޑިރެކްޓަރ 

 ޑިޕާރޓްމަންޓް  
 6  ޒަކަރިއްޔާ هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު 

80%  4/5 
ސީނިއަރ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ، މިނިސްޓްރީ އޮފް  

 މެންބަރުފިނޭންސް ތަމްސީލް ކުރައްވާ  
 7  އަލްފާޟިލް ޢަލީ އިރުފާން 
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 ފާސް ކުރެވުނު މުހިންމު ކަންކަން ން  ކޮމިޓީ   ޑް ފަން   ޓްރަސްޓް  .4
 ަވނީއެެވ.  އެ ގެ ޚުލާސާ ތިރީގައި ޖަލްސާތަކުމިގޮތުން ބޭއްުވނު  ޖަލްސާއެެވ.  5 އަހަރު ބޭއްިވފައިވަނީ  މި 

 /   ނިންމުންތައް  ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުން ތަކުގެ ހުލާސާ
 މެދު ގޮތެއް ނިންމުން، އެގޮތުން މުވައްޒަފުންެގ ތަމްރީން  ޚަރަދުތަކާ ަވނަ އަހަރު ކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ   2021ޓްރަސްޓް ފަންޑުން 

ޕްރޮގްރާމްތައް އަދި ސިސްޓަމް ޑިެވލޮޕްމަންޓް ކަންކަމަށް   ICDSޕްރޮގްރާމާއި، އެކްސްޕަރޓް ހަޔަރިންގ، އެެވއަރނަސް ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، 
. 1,871,039ލަ ޖުމު    ރުފިާޔ ޚަރަދުކުރުމަށް ފާސްކުރުން

  ޕޯޓާއި ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓްސް ފާސް ކުރުން އަހަރުގެ އަހަރީ ރި  ަވނަ  2020ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިެވލޮޕްމަންޓް ޓްރަސްޓް ފަންޑުެގ 
 ުގޅިެގން ޓްރަސްޓްފަންޑުން ކުރުމަށް ނިންމާފައިާވ ކަންކަން ސްރެޓީޖިކް އެކުލަވާލުމާއި  )2023-2021ޕްލޭން ( އޮތޯރިޓީެގ ސްރެޓީޖިކް

ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ ޚަރަދުތައް   ަވނަ އަހަރު   2021ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިާވ ކަންކަމާއި އެލައިންކުރުމުެގ ގޮތުން 
   ކުރުން ރިވައިޒް

ރުފިޔާ ފައިނެންޝަލް   126,000ޙާސިލްކުރުމަށް އޮތޯރިޓީެގ މުަވއްޒަފަކަށް  ލީމް ޢުއޮތޯރިޓީެގ ބޯޑު މެންބަރުންެގ މަޝްވަރާެގ މަތިން، މަތީ ތަ 
  ފަންޑުގައި ހިމެނުމަށް ފާސްކުރުން ގޮތުގައި ދިނުމަށް ޓްރަސްޓް  އެއިޑްެގ

ވަނަ    12ޚަރަދުތަކަށް އިސްލާހު ެގނައުން، ޓްރަސްޓް ފަންޑު ކޮމިޓީެގ  ަވނަ އަހަރު ކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ   2021ޓްރަސްޓް ފަންޑުން 
ހުށަހެޅުނެެވ. މިގޮތުން، ކްރިއޭޓްިވ   އިސްލާހެއް ެގނައުމަށް  3ރަދުތަކަށް ޚަޓްރަސްޓްފަްނޑުން ކުރުމަށް ނިންމާފައިާވ  ޖަލްސާަގއި

 50,000 ރުފިޔާ، ޕަބްލިކް ލޯންޗިންގ ޮއފް ޕްރައިެވޓް މާރކެޓް އަށް ހިމަނާފައިާވ150,000 އެޖެންސީއެއް ހަަޔރކުރުމަށް ހިމަނާފައިވާ 
ަވނަ އަހަރު   2021އޮތޯރިޓީެގ  ރަދުތަކުން އުނިކޮށްޚަ ފަންޑުެގ  ރުފިޔާ ޓްރަސްޓ50,000ްއަދި ޯވލްޑް އިންެވސްޓަރ ީވކްއަށް ހިމަނާފައިާވ 

    ހުށަހަޅައި ފާސްކުރުން  ރަދުކުރުމަށް ޚަބަެޖޓުން 
  ފައިެވއެެވ. ހެޅި ހުށަ ޕޮލިސީ  މިކަމާ ުގޅޭ  މުހިންމުކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވި  އިންެވސްޓްކުރުމާއި ުގޅޭ ޕޮލިސީއެއް އޮތުން  ންޓްރަސްޓް ފަންޑު 

 މުގެ ބައި ހިމަނާ، އިންެވސްޓްމަންޓް ޕޮލިސީއާއެކު ޓްރަސްޓް ފަންޑް އިންވެސްޓްކުރު މިޮގތުން، ޓްރަސްްޓ ފަންޑް ސްޓޭޓްމަންޓްގައި 
 އިއްތިފާްގެވލެއްވިއެެވ.  ސްޓޭޓްމަންޓް އިސްލާހުކުރުމަށް އަލުން ހުށަހެޅުމަށް މެންބަރުން

ރުފިާޔ   1,621,432ލަ ޖުމު މިގޮތުންހުށަހަޅާފައިާވ ޚަރަދުތަކާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން،   ަވނަ އަހަރު ކުރަން   2022ޓްރަސްޓް ފަންޑުން 
  ޚަރަދުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިެވއެެވ.  

 

  1. ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުތަކުގެ ޚުލާސާ 5

  ރުފިޔާ   ރުފިޔާ   ލް ޞީ ތަފް 
1,330,257.00   ރަސްޓް ފަންޑުގައި ހުރި ފައިސާ އިރު ޓްށުނުހަރު ފެއަ

 458,700.00  ލިބުނު ފައިސާެގ ޖުމްލަ 
  (178,355.00)  ޚަރަދުވި ފައިސާެގ ޖުމްލަ 

  280,346.00280,346.00  ބާކީހު ޚަރަދުކުރުމަށްފަ ހަރު ތެރޭގައި ލިބުނު ފައިސާއިން  އަ
1,610,602.00   ސާގެ ޖުމްލަ ޓް ފަންޑުގައި ހުރި ފައި މުނުއިރު ޓްރަސްއަހަރު ނި 

 
  ނެއެވެ. އިވާހިމަނާފަ  ގައި  1އެނެކްސް  މި ރިޕޯޓުގެ  ) އަން އޮޑިޓަޑްސް (ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް 1

    
 



   
1202  –ޓް ޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިެވލޮޕްމަންޓް ޓްރަސްޓް ފަންޑުެގ އަހަރީ ރިޕޯކެ  
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  އަން އޮޑިޓެޑް) (  ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް –   1އެނެކްސް  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

  

 



Capital Market Development Trust Fund

Managed by Capital Market Development Authority

31 December 2021

(unaudited)

Statement of Trust Fund

(All amounts in Maldivian Rufiyaa unless otherwise stated)

Note

2021 2020

A O pening balance      1,330,257       1,071,080 

RECEIPTS

Trust fund receipt 5         458,700          343,771 

Total Receipts         458,700          343,771 

PAYMENTS

Trust fund expenses 6         178,355            84,595 

Total Payments         178,355            84,595 

Increase/ (Decrease) in cash         280,346          259,176 

Cash at beginning of year      1,330,257       1,071,080 

Increase/ (Decrease) in cash         280,346          259,176 

Closing balance 7      1,610,602       1,330,257 

Year ended 31 December 



Capital Market Development Trust Fund

Managed by Capital Market Development Authority

31 December 2021

(unaudited)

Notes to the statement of Trust Fund

1 Reporting entity

2 Summary of significant accounting policies

3

(a) Receipts

(b) Disbursements

4 Comparatives

In accordance with Section 3 of the trust fund statement, upon establishment of the
fund, all monies collected by the Authority as revenue, sponsorship and donations
are deposited to this fund account. In addition, all money received by the Authority
except the annual budget support provided by Ministry of Finance are deposited to
the Capital Market Development Trust Fund Account.

Fund account is utilized for expenditure specified under Annex 1 of Capital Market
Development Trust Fund Statement. All expenses related to training and education
programs and staff training expenses for the year are included as allowable
expenditure.

The Statement of Trust Fund are prepared in accordance with the International 
Public Sector Accounting Standard: Financial Reporting Under the Cash Basis of 
Accounting, as required under the section 15.03 of the Public Finance Regulation.

In addition to the figures for the financial year ending 31 December 2021, the 
Statement of Trust Fund shows the figures for the financial year ending 31 December 
2020.

Basis for preparation

The Ministry of Finance, by virtue of the discretionary powers vested on the
Ministry under section 26 of the Public Finance Act (Act no. 3/2006) established a
trust fund named "Capital Market Development Trust Fund" on Monday, 16 April
2018.

The principal accounting policies applied in the preparation of the statement of
trust fund are set out below. These policies have been consistently applied, unless
otherwise stated.



Capital Market Development Trust Fund

Managed by Capital Market Development Authority
31 December 2021
(unaudited)

Notes to the statement of Trust Fund
(All amounts in Maldivian Rufiyaa unless otherwise stated)

5 Receipts

2021 2020

Annual licensing fees 215,467      171,742      
Prospectus processing fees 50,000        -                
Fine charges 12,175        8,945         

Application fee 27,500        600            
Trade processing fee 3,937          691            
Treasury bills and fixed desposit interest 439            431            
Cash received in advance* 101,433      78,363        

458,700      343,771      

6 Disbursement
Disbursements are made up as follows:

2021 2020
Directors training program 355            1,238         
Company secretaries training programme 32,195        
World Investor Week 5,139         
Printing and publication of Capital Market Review -                
Staff trainings 45,098        
Capital Market Forum 2019 -                

925            
Financial aid for staff education 55,000        
HR consultancy 120,000      
Global Money Week 3,000          

178,355      84,595        

Zoom subscription for training programs conducted 

83,000        
Institute of Corporate Directors and Secretaries 
membership and training fees

* Cash received in advance consists of amounts from annual licensing fees that had 
been received in advance.

Year ended 31 December 

47,750        

Year ended 31 December 

The receipts represent the amounts received by the Capital Market Development 
Authority and transferred to the Capital Market Development Authority Trust Fund 
during the period.



Capital Market Development Trust Fund

Managed by Capital Market Development Authority
31 December 2021
(unaudited)

Notes to the statement of Trust Fund
(All amounts in Maldivian Rufiyaa unless otherwise stated)

7 Closing balances

2021 2020
MVR MVR

Closing balance 1,610,191    1,330,257   

8 Reconciliation with Trust Fund balance as per the financial statement of CMDA

2021 2020
MVR MVR

    1,612,591    1,332,622 
         (2,394)         (2,771)

Receipt from outstanding T-bill interest receivable             407             406 
    1,610,602    1,330,257 

Revenue accrued but not received

Fund balance as per the Trust Fund financial 
statements

The closing blanace is available in Authority's account with Bank of Maldives 
"CMDAINCOME A/C" (account no. 7701 156637 003).

Fund balance as per CMDA Financial Statements

As at 31 December 

As at 31 December 


