
ައަހީރ ރޯިޕުޓ 2020
ެކޕަިޓލް މާރެކްޓ ިޑެވޮލޕަްމްންޓ ޮއޯތިރީޓ



މި ރިޕޯޓަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2/2006 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު(ގެ 11 
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މުހިންމު މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުތަކެވެ.
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ހަރުދަނާ އަދި އިންސާފުވެރި ޮގތެއްގައި ސެކިއުރިޓީޒް 	 
އުފައްދާ، ނެރެ، ގަނެވިއްކޭނެ ބާޒާރެއް އުފެއްދުން.

ގަނެވިއްކަން 	  ފަރާތްތަކާއި  ގަނެިވއްކާ  ސެކިއުރިޓީޒް 
ޙިމާޔަތްކުރުމަށް  ޙައްޤުތައް  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހަޅާ 

ކަނޑައެޅުން. އިލްތިޒާމްތައް 
ސެކިއުރިޓީޒްގެ ބާޒާރު އިންތިޒާމްޮކށް، ހިނގާނުހިނގާ 	 

ޮގތް ބެލުން.
ސެކިއުރިޓީޒްގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ނޭދެވޭ ޢަމަލުތައް 	 

ބާޒާރާމެދު  ސެކިއުރިޓީޒްގެ  ނުދިނުމާއި،  ކުރިޔަ 
ނުދިނުމަށް  ހިންގިޔަ  ޢަމަލު  ގެއްލޭފަދަ  އިތުބާރު 

އަދި އެޅުމާއި  ފިޔަވަޅުަތއް  އަޅަންޖެހޭ 
ލާޒިމްކުރާ 	  ކުރުން  ޮއޯތރިޓީއަށް  ޤާނޫނަކުން  އެހެން 

ކުރުމެވެ.  ކަންކަން 

މައިދާނުގައި،  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަުފންނަކީ  ޮއތޯރިޓީގެ 
ލިބިފައިވާ  އެމުވައްޒަފަކަށް  އަދި  ނަޒާހަތްތެރި،  ތެދުވެރި، 
ބޭނުންޮކށް،  ފުރިހަަމއަށް  އެންމެ  ޤާބިލުކަން  ފަންނީ 
މަސައްކަތްކުރުމުގައި އިސްނަގައިގެން ޒިންމާދާރު ޮގތެއްގައި 
މަސައްކަތްކުރާ  ޢަޒުމުގައި  އަދާކުރުމުގެ  މަސްއޫލިއްޔަތު 

ފަރާތްތަކެކެވެ.

މަަސްއަކުތގެ ޫރުހ

އިންވެސްޓްމަންޓަށް  ފުޅާކުރުމަށާއި،  އިޤްތިޞާދު  ރާއްޖޭގެ 
ފަދަ  މަގުފަހިކުރެވޭ  ޯހދުމަށް  ފައިސާ  ބޭނުންވާ 
އުފެއްދުން. ރާއްޖޭގައި  މާރކެޓެއް  ކެޕިޓަލް  ހަރަކާތްތެރި 

ވަިޝްނ
އިންވެސްޓްމަންޓަށް  ފުޅާކުރުމަށާއި،  އިޤްތިޞާދު  ރާއްޖޭގެ 
ބޭނުންވާ ފައިސާ ޯހދުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ކެޕިޓަލް މާރކެޓް 
ރައްކާތެރިކަމާއެކު  އިންވެސްޓަރުންނަށް  ތަރައްޤީކުރުމާއި، 
އިންވެސްޓުކުރުމުގެ ތަފާތު ފުރުޞަތުތައް ޯހދައިދިނުން.

މަިޝްނ

ަމޤްަޞުދަތްއ

ޮއޯތިރީޓގެ ަތޢާަރފު
ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެޮލޕްމަންޓް ޮއޯތރިޓީއަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2/2006 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ 
ހަވާލުކުރެވިފައިވާ  ޒިންމާ  ރެގިއުލޭޓްކުރުމުގެ  ތަރައްޤީޮކށް  މާރކެޓް  ސެިކއުރިޓީޒް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދަށުން  ޤާނޫނު(ގެ 
މުއައްސަސާއެވެ. އަދި ޤާނޫނު ނަންަބރު: 8/2009 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންަޝންއާބެހޭ ޤާނޫނު(ގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް 

މުއައްސަސާއެވެ.  ހަވާލުކުރެވިފައިވާ  ޒިންމާ  ޕެންޝަން ސްކީމް ސުޕަރވައިޒްކުރުމުގެ  ރިޓަޔަމަންޓް 



ފުިހރްިސުތ

އެެވައރންަސ ެއްނޑް ޓެްރއިިންނގ މަަސްއަކތަްތްއ ެޗައރޕަާސްނގެ ަބާޔްނ

ެރިގުއލަޭޓީރ މަަސްއަކތަްތްއ ަގަވރަނންްސ ްސޓޭޓަްމްންޓ

ެޕްނަޝްނ ުސަޕވަިޝްނ މަަސްއަކތަްތްއ އްިނަޓރނަޭޝަނލް ރިލަޭޝްންސ

ެއެނކްްސ 1 - ޮއޯތިރީޓގެ މުަވްއަޒފުްނ ަބިއެވިރވި 

ޕޮްރގާްރމަްތްއ
ީޗފް ެއގްެޒެކޓިވް ޮއިފަސުރގެ ިރިވުއ

ެއެނކްްސ 2 – މާރެކްޓ އެެވައރންަސ ެއްނޑް ޓެްރއިިންނގ 

ޕޮްރގާްރމަްތްއ
ަތފްާސ ހާިސުބ

ެއެނކްްސ 3 - ަލއިަސްންސ ައދި ަރިޖްސްޓރަޭޝްނ 

ޫދޮކްށފައިވާ ފާަރތަްތްއ
މާރެކްޓ ިޑެވޮލޕަްމްންޓ މަަސްއަކތަްތްއ



އެެވައރންަސ ެއްނޑް ޓެްރއިިންނގ މަަސްއަކތަްތްއ ެޗައރޕަާސްނގެ ަބާޔްނ

ެރިގުއލަޭޓީރ މަަސްއަކތަްތްއ ަގަވރަނންްސ ްސޓޭޓަްމްންޓ

ެޕްނަޝްނ ުސަޕވަިޝްނ މަަސްއަކތަްތްއ އްިނަޓރނަޭޝަނލް ރިލަޭޝްންސ

ެއެނކްްސ 1 - ޮއޯތިރީޓގެ މުަވްއަޒފުްނ ަބިއެވިރވި 

ޕޮްރގާްރމަްތްއ
ީޗފް ެއގްެޒެކޓިވް ޮއިފަސުރގެ ިރިވުއ

ެއެނކްްސ 2 – މާރެކްޓ އެެވައރންަސ ެއްނޑް ޓެްރއިިންނގ 

ޕޮްރގާްރމަްތްއ
ަތފްާސ ހާިސުބ

ެއެނކްްސ 3 - ަލިއަސްންސ ައދި ަރިޖްސްޓރަޭޝްނ 

ޫދޮކްށފައިވާ ފާަރތަްތްއ
މާރެކްޓ ިޑެވޮލޕަްމްންޓ މަަސްއަކތަްތްއ
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ـه سبحانه وتعاىل އަށް ޙަމްދާއި 
ّ
ގަދަ ކީރިތިވަންތަ، ޢާލަމުތަކުގެ ވެރި މާތް الل

 هللا علـيـــه 
ّ

ـــد صـــى ޝުކުރުކުރަމެވެ. މި އުއްމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ ُمَحمَّ

م އަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ. އަދި މިދުޢާގައި 
ّ
وسـل

އެކަލޭގެފާނުގެ އިތުރު އާލުންނާއި، މިތުރު އަޞްާޙބުން ޝާމިލުކުރަމެވެ.

ޚިދުމަތްތައް  މާރކެޓުގެ  ސެކިއުރިޓީޒް  ގުޅިގެން،  ޙާލަތާއި  19ގެ   - ޮކވިޑް 

މެދުނުކެނޑި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމާއި، ދުނިޔޭގެ އެހެން 

ޤައުމުތަކެކޭ އެއްފަދައިން ރާއްޖޭގައި ވެސް ރެގިއުލޭޓަރީ ލުއިދިނުމުގެ ކަންކަން 

ޕްލޭނެއްގެ  ޚާއްޞަ  އެކުލަވާލެވުނު  ޯބޑުން  ޑިރކެޓަރުންގެ  ަހމަޖައްސާފައިވަނީ 

ދަށުންނެވެ.  

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭންގެ ދަުށން ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް ދީގެން 

ވަރަށް  ޯހދިފައިވާކަން  އަލިމަގެއް  އަހަރު  މި  މަސައްކަތްތަކަށް  އައި  ުކރަމުން 

ފުރުޞަތުތަކެއް  ފަހި  މާރކެޓަށް  ކެޕިޓަލް  މިޮގތުން  ފާހަގަކުރަމެވެ.  އުފަލާއެކު 

މަޝްވަރާތަކުގެ  ބޭއްވި  ސްޓޭކްޯހލްޑަރުްނނާއެކު  މަޤްޞަދުގައި  އެކަށައެޅުމުގެ 

ގެންނަންޖެހޭ  ޤާނޫނަށް  ސެކިއުރިޓީްޒއާބެހޭ  މާލީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަލީގައި، 

އިޞްލާޙުތައް ދެނެގަނެ، އެ އިޞްލާޙުތަކުގެ ބިލު  މަޖިލީހުން ފާސްޮކށް 23 

ތަޞްދީޤުކުރައްވާފައެވެ. ވަނީ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  2020ަގއި  ޑިސެންބަރު 

 5 ޮއތް  ކުރިއަށް  އިޞްލާޙަކީ،  މުހިންމު  އެންމެ  ގެނެވުނު  ޤާނޫނަށް  މި 

އަހަރު ތެރޭގައި ސަރުކާރު ސެކިއުރިޓީޒް މާރކެޓަށް ބޭނުންވާ ސިސްޓަމްތަކުގައި 

އިންވެސްޓުކުރުމާއި، ފްރޭމްވަރކް އެކުލަވާލުމާއި، ސަރުކާރު ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމުގެ 

ަހރަކާތްތައް އަލަށް އުފައްދާ އިންތިޒާމުގެ ތެރެއިން ފެށުމަށް ހިމަނާފައިވާ އިޞްލާޙެވެ. 

އަދި ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު އެހެނިހެން މުހިންމު އިސްލާޙުތަކުގެ ތެރޭގައި އައު އީޖާދީ 

ތަޢާރަފުކުރުން  ސޭންޑްބޮކްސް’  ‘ރެގިއުލޭޓަރީ  މަގުފަހިކުރުމާއި،  ޕްޮރޑަކްޓުތަކަށް 

ޮސލިއުޝަންސްތަކަށް  ފިންޓެކް  ހިަމނާފައިވާނީ  އިޞްލާޙު  މި  ިހމެނެއެވެ. 

ާރއްޖޭގައި ުފރުޞަތު ހުޅުވާލުމަށެވެ. 

ކުރިއަށް ޮއތް 3 ައހަރު  އަށް ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ކުރިއެރުވުމުގެ 

އަންނަނީ  ޯބޑުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ  މަސަްއކަތްތައް  އެކުލަވާލުމުގެ  މަގުޗާޓު 

ކުރަމުންނެވެ. މި މަގުޗާޓުގައި  މައިގަނޑު 4 ދާއިރާއަކަށް އިސްކަން ދިނުމަށް 

ވަނީ ވިސްނާފައެވެ. މިޮގތުން އިންވެސްޓަރުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި، އައު އީޖާދީ 

މުއައްސަސާތަކުގެ  މާރކެޓުގެ  ަތޢާރަފުކުރުމާއި،  ޚިދުމަތްތައް  ަވޞީލަތްތަކާއި 

ވަޞީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމާއި ހުނަރު އިތުރުކުރުމާއި އަދި ސްޓޭކްޯހލްޑަރުންނާއި 

)2023-2021(

1 - ެޗައރޕަާސްނގެ ަބާޔްނ
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ވިސްނާފައިވެއެވެ.  ހިންގުމަށް  ޕްޮރގްރާމްތައް  ބަދަހިކުރުމަށް  ގުޅުން  ޮއންނަ 

މިޕްލޭންގެ ދަށުން އެންމެ ޮބޑު އިސްކަމެއް ދިނުމަށް ރާވާފައިވަނީ ‘ޓްރޭޑިންގ 

ރެގިއުލޭޓަރީ  މުހިންމު  ޮއތޯރިޓީގެ  ޯހދުމަށާއި،  ސިސްޓަމް’  ޑިޮޕސިޓަރީ  އެންޑް 

ަމސައްކަތްތައް އޮޮޓމޭޓްކުރުމަށާއި، މާރކެޓް އިންޓެލިޖަންސް ވަޞީލަތެއް ޤާއިމުޮކށް 

ކުރިއެރުވުމުގެ  މާރކެޓް  އަލީގައި  މަޢުލޫމާތުގެ  ޑޭޓާއާއި  ޯހދޭ  މިވަޞީލަތުން 

ދިއުމަށެވެ.  ހިންގަމުން  ރާވާ  ޕްޮރގްރާމްތައް 

ކެޕިޓަލް މާރކެޓުގެ މުހިންމު އެއް ގަވާއިދުކަމުަގއިވާ ‘ސެކިއުރިޓީޒް ހުށަހެޅުމާއި 

ިވއްކުމާބެހޭ ގަވާއިދު’ އިތުރަށް ުމރާޖަޢާކުރުމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުން މިއަހަރު 

ިނންމާފައިވަނީ ގިނަ ކުންފުނިތަކަށް މާރކެޓުން ަފންޑު ޯހދުމުގެ ފުރުޞަތު އިތުރަށް 

ވިޔަފާރިތަކަށް  ފަންތީގެ  މެދު  އަދި  ކުދި  އަދި  މަޤްޞަދުގައެވެ.  ުފޅާކުރުމުގެ 

ބޭނުންވާ ފަންޑު ޯހދުމަށް ފަހި ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްޮކށްދިނުމަށެވެ. 

ޮއޯތރިތީގެ  ލަނޑުދަނޑިތަކަކީ  މުހިންމު  ޙާޞިލުކުރެވިފައިވާ  އަހަރު  މި 

ިޑރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުންާނއި ހީވާގި މުވައްޒަފުންގެ ބުރަ މަސައްކަތުން 

ޙާޞިލުކުރެވިފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތަކެކެވެ. މިފުރުޞަތުގައި އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ބޯޑުގެ މެންބަރުންނަށާއި އަދި ޮއތޯރިޓީގެ އެންމެހާ ހީވާގީ މުވައްޒަފުންނަށް ވަރަށް 

ދަންނަވަމެވެ.  ޝުކުރު  އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރޕާސަްނކަން 14 ސެޕްޓެންބަރު 2017 އިން މި 

އެކްޓިންގ  މާޒިންއަށާއި  އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް  ޮކށްދެއްވި  ނިޔަލަށް  އަހަރުގެ 

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރުގެ ގޮތުގައި މި އަަހރު ޚިދުމަތްޮކށްދެއްވި އަލްފާޟިލާ 

ާފޠިމަތު ޢަބްދުهللا ކަމާލުއްދީން އަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ. 

އަދި ޮއތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރުގެ މަޤާމަށް 14 ޖަނަވަރީ 2021 

އަށް  މަނިކު  ހުޞައިން  މުަޙއްމަދު  އަލްފާޟިލް  ޢައްޔަނުކުރައްވާފައިވާ  ަގއި 

ދަންނަވަމެވެ.  މަރުޙަބާ  މިފުރުޞަތުގައި 

ައޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތްތަކަށް ސްޓޭކްޯހލްޑަރުން ދެއްވި އެއްބާރުލުން ފާހަގަޮކށް، 

އެ ހުރިހާ ފަރާްތތަކަށް މިފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 

ޙަރަކާތްތައް  އިޤްތިޞާދީ  ރާއްޖޭގެ  ކުރިމަގުގައި  އުންމީދަކީ،  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

މެދުވެރިޮކށް  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  ވަޞީލަތްތަކަށް   ބޭނުންވާ  ަތރައްޤީކުރުމަށް 

ރައްކާކުރުމާއި  ފަހަށް  އަދި  ދިއުމެވެ.  ތަނަވަސްވެގެން  މަގު  ލިބޭނެ  ފަންޑު 

އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ސަގާފަތެއް ޤާއިމްކުރުމާއި ވިޔަފާރީގެ ނަފާގައި ބައިވެރިވުމުގެ 

ފުރުޞަތު ޢާއްމު ފަރުދުންނަށް ލިބޭނެޮގތް ހަމަޖެހި، އަދި އެފަރާތްތަކަށް އިތުރު 

ރާއްޖޭގެ  އަދި  ތަނަވަސްވުމެވެ.  ފުުރޞަތުތައް  ހަމަހަމަ  ލިބުމުގެ  ާއމްދަނީ 

އުޞޫލުތަކާއި  ހަރުދަނާ  ގަވަރނަންސްގެ  ޯކޕަރޭޓް  އާޯރކަންލިބި،  ވިޔަފާރިތަކަށް 

ބައިވެރިވާ  މާރކެޓުގައި  އަދި  ކުންފުނިތަަކކަށްވުމެވެ.  ހިންގާ  އެއްޮގތަށް 

ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުާމއި އިތުބާރު ދަމަހައްޓަމުންދިއުމެވެ. މާތް هللا 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަދަށްވުރެ ފަހި މުސްތަޤްބަލެއް މިންވަރު ކުރައްވާށި! އާމީން. 

ޢާއިޝަތު ޒާހިރާ

ޗެއަރޕާސަން
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ޑިެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑު  2.1
ޒިންމާ  މަސްއޫލުވުމުގެ  ކަނޑައެޅުމުގައި  ސިޔާސަތު  ޮއތޯރިޓީގެ  ދަށުން  )ހ(ގެ  މާއްދާގެ  ވަނަ   6 ޤާނޫނު(ގެ  ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ  މާލީ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ   2/2006 ނަންބަރު:  ޤާނޫނު 

ޮއންނަނީ ޮއތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑަށެވެ. ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑަށް މެންބަރުން ޢައްޔަނުކުރައްވާނީ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. ޮއތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ ޝަރުޠުތައް ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(ގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. އަދި ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ )ބ(ގެ 

ދަށުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑަށް މެންބަރުން ަޢްއޔަނުކުރެވޭ މުއްދަތަކީ 6 އަހަރު ދުވަހެވެ.

ަގަވރަނންްސ ްސޓޭޓަްމްންޓ .2

ޑިެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑުގެ މްެނަބުރްނ  2.1.2

8

ަވނަ  ޤާނޫނު(ގެ 6  މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނަންބަރު: 2/2006  ޤާނޫނު 

މާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން ޮއތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑު އެކުލެވިގެންވަނީ ތިރީގައިވާ 7 ެމންބަރުންގެ 

މައްޗަށެވެ. 

ޑިެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑު ެއުކލިެވގްެނވާ ޮގތް  2.1.1

ޯބޑުގެ ޗެއަރމަން	 

ޮއޯތރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރ	 

ޯމލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮޯތރިޓީން ހުށަހަޅާ އެޮއޯތރިޓީގެ މީހެއް	 

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް އިން ހުށަހަޅާ އެމިނިސްޓްރީގެ މީހެއް	 

ރެޖިސްޓްރާރ ޮއފް ޮކމްޕެނީޒް	 

ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާއެއް އަދާނުކުރާ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުގައި، އިޤްތިޞާދީ ކަންތައްތަކުގައި 	 

އިސްޮކށް ހަރަކާތްތެރިވާ ތަޖުރިބާހުރި ޤާބިލު މީހުންގެ ތެރެއިން ޢައްޔަނުކުރާ 2 މީހުން

ައލްފިާޟލާ ޢާިއަޝުތ ޒާހިާރ 
 )ެޗައރޕަާސްނ(
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ައލްފިާޟލް ައޙްމުަދ ސިާރޖު
)މިންިސްޓީރ ޮއފް ިފޭނންްސ 
ަތމްީސލުުކަރއްވާ މްެނަބުރ(

ައލްފިާޟލާ ަމްރަޔމް ވާިސމް
 )ެރިޖްސްޓރަަރ ޮއފް ޮކމެްޕނީޒް(

ައލްފިާޟލް މުަޙއަްމުދ ޙަުސއްިނ ަމނުިކ
 )ޗީފް ެއގްެޒެކޓިވް ޮއިފަސރ(

ައލްފިާޟލް މުަޙއަްމުދ ހަލީމް ަޢބުްދهللا
 )ޕަްރއެިވްޓ ެސކްަޓރ ަތމްީސލުުކަރއްވާ މްެނަބުރ(

ައލްފިާޟލާ ޢާިއަޝުތ ާނދާިޔ
 )މޯލިްޑވްްސ ަމނަިޓީރ ޮއޯތިރީޓ ަތމްީސލުުކަރއްވާ 

މްެނަބުރ(

ައލުްއްސތާޛާ ފިާޠމުަތ ަޝފީްނޒް
)ޕަްރއެިވްޓ ެސކްަޓރ ަތމްީސލުުކަރއްވާ މްެނަބުރ(
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ައލްފިާޟލް ައޙްމުަދ ޢިމާުދ 
)މޯލިްޑވްްސ ަމނަިޓީރ ޮއޯތިރީޓ ަތމްީސލުުކެރއިްވ މްެނަބުރ(

ޑިެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑްުނ ަވިކވެފައިވާ މްެނަބުރްނ  2.1.3

ައލްފިާޟލް ައޙްމުަދ މިާޒްނ
)ުކީރގެ ެޗައރަމްނ(

ޮއތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރމަންގެ ޮގތުގައި 

ސެޕްޓެންބަރު   14 މާޒިން،  އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް 

ނިޔަލަށް  2021ގެ  ޖަނަވަރީ   10 ިއން   2017

އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް  ވެއެވެ.  މަސައްކަތްކުރައްވާފައި 

މާޒިން ޮކށްދެއްވާފައިވާ އަގުހުރި މަސައްކަތްތައް ފާހަގަޮކށް، 

ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.    އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު  ވަރަށް 

ސެކްޓަރ  ޕްރައިވެޓް  ޯބޑުގައި  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

އަލްފާޟިލް  ޮގތުގައި  މެންބަރުގެ  ތަމްސީލުކުރައްވާ 

އިން   2015 ޖަނަވަރީ   25 ޖަލީލު  ރިފާޢަތު 

ނިޔަލަށް  ގެ   2021 ޖަަނވަރީ   24 ފެށިގެން 

ރިފާޢަތު  އަލްފާޟިލް  މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

މަސައްކަތްތައް  އަގުހުރި  ޮކށްދެއްވާފައިވާ  ޖަލީލު 

އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު  ވަރަށް  ފާހަގަޮކށް، 

   . ވެ މެ ވަ ނަ ން ދަ ރު ކު ޝު

ައލްފިާޟލް ރިފަާޢުތ ަޖލީލު
 )ޕަްރއެިވްޓ ެސކްަޓރ ަތމްީސލުުކެރއިްވ މްެނަބުރ(

ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގައި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ޮއޯތރިޓީ 

އަލްފާޟިލް  ޮގތުގައި  މެންބަރުގެ  ތަމްސީލުކުރެއްވި 

އަޙްމަދު ޢިމާދު، 10 ސެޕްޓެންބަރު 2017 އިން 

ނިޔަލަށް  ގެ   2020 ސެްޕޓެންބަރު   9 ފެށިގެން 

މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢިމާދު 

ފާހަގަޮކށް،  މަސައްކަތްތައް  އަގުހުރި  ޮކށްދެއްވާފައިވާ 

ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.    އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު  ވަރަށް 

10
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2.1.5  ެޗައރަމްނ އާއި ޗީފް ެއގްެޒެކޓިވް ޮއިފަސުރގެ ަދުއުރ

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2/2006 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު(ގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ 1 އަދި 2 ގެ ދަށުން ޮއތޯރިޓީގެ ޗެއަރމަން އަދި ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރުގެ 

ަމސްޫއލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް ވަނީ ވަކިކުރެވިފައެވެ. ޮއތޯރިޓީގެ ޗެއަރމަންގެ މައިގަނޑު ޒިންމާ އަކީ، ޮއތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި، ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ 

ޖަލްާސތައް ބޭއްވުމެވެ. އަދި ޮއތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރުގެ މައިގަނޑު ޒިންމާ އަކީ، ޮއތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުން ކަނޑައަޅާ ޮޕލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކާއި އެއްޮގތްވާ ގޮތުގެ މަތިން 

އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމެވެ.  

ޑިެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑްަށ ގެެނުވުނ ަބަދލަުތްއ  2.1.4

ަޢްއަޔުނުކެރުވުނ ތީާރޚް ަވިކިވ ތީާރޚް ަންނ

- 09 ސެޕްޓެންބަރު 2020 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢިމާދު 
)ޯމލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ޮއޯތރިޓީ ތަމްސީލުކުރައްވާ މެންބަރު(

25 ޮނވެންބަރު 2020 - އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނާދިޔާ 
)ޯމލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ޮއޯތރިޓީ ތަމްސީލުކުރައްވާ މެންބަރު(

10 ޖަނަވަރީ 2021 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މާޒިން )ޗެއަރމަން(

10 ޖަނަވަރީ 2021 - އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޒާހިރާ )ޗެއަރޕާސަން(

13 ޖަނަވަރީ 2021 - އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙުސައިން މަނިކު )ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރ(

- 24 ޖަނަވަރީ 2021 އަލްފާޟިލް ރިފާޢަތު ޖަލީލު )ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްސީލުކުރައްވާ މެންބަރު(

25 ފެބުރުވަރީ 2021 - އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަލީމް ޢަބްދުهللا

2.1.6  ޑިެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑުގެ ަގވާިއުދ

ގަވާއިދު  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ޮއތޯރިޓީގެ  ހިންގުމަށްޓަކައި،  ބައްޓަންޮކށް  ކަންކަން  ޯބޑާގުޅޭ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ޮއތޯރިޓީގެ  މަތިން  ގޮތުގެ  އެއްޮގތްވާ  އުޞޫލުތަކާއި  ހަރުދަނާ  ގަވަރނަންސްގެ 

ކުރަމުންނެވެ.  ޢަމަލު  އަންނަނީ  ގަވާއިދަށް  މި  އަދި  އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ. 

ޯނޓް: ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑަށް އައި ބަދަލުގައި ހިމަާނފައިވާނީ 1 ޖަނަވަރީ 2020 އިން ފެށިގެން 25 ފެބުރުވަރީ 2021 ގެ ނިޔަލަށް 

ބަދަލުތަކެވެ. އައިސްފައިވާ 
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2.1.7  މްަޞލަަޙުތ ަތޢާރުުޟވާ 
ޙާލަތަްތްއ

ިޑރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުން ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި، މަޤުޞަދާއި ޚިލާފު ނުވުމާއި، 

ހަރުދަނާ  ގެންދިއުމަށްޓަކައި  މަސައްކަތް  ޮގތަށް  ތަޢާރުޟުނުވާނެ  މަޞްލަޙަތު 

ުއޞޫލެއް ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2/2006 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީްޒއާބެހޭ 

ޤާނޫނު(ގެ 15 ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. މިޮގތުން، ވިޔަފާރި ނުވަތަ 

ިވޔަފާރިއާގުޅޭ ޮރނގެއްގައި ނުވަތަ މާލީ، އިޤްތިޞާދީ، ޞިނާޢީ ނުވަތަ މިނޫން 

ވެސް މިފަދަ ދާއިރާއެއްގައި ޯބޑުގެ މެންބަރަކާއި ސީދާ ނުވަތަ ނުސީދާ ޮގތުން 

ުގޅުމެއްވާނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ނުވަތަ އެ މައްަސލައަކާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލައެއް 

މަޝްވަރާކުރާ ބޯޑުގެ ޖަލްސާއެއް ފެށުމުގެ ކުރިން، އެ މެންބަރަކު އެކަން ޯބޑަށް 

ުފރިހަމައަށް ހާމަކުރަންޖެހެއެވެ. އަދި އެފަދަ ަމއްސަލައެއް މަޝްވަރާޮކށް ޮގތެއް 

ިނންމާއިރު، އެ މެންބަރަކު އެ މައްސަލައަކާގުޅޭ މަޝްވަރާތަކާއި ނިންމުންތަކުން 

ަތނާޒުލްވުމަށް ވަނީ އުޞޫލުގައި ކަނޑައަޅާފައެވެ. އަދި މި އުޞޫލަށް އަންނަނީ 

ޢަމަލު ކުރަމުންނެވެ. 

2.1.8  ޑިެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑުގެ 
ެސކްެރަޓީރ

ިޑރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ގަވާއިދާއި އެއްޮގތްވާ ޮގތުގެ މަތިން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ 

ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމާއި، ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔުމާއި، އަދި ޯބޑަށް ހުށަހަޅާ 

ަކރުދާސްތައް މުރާޖަޢާޮކށް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި އެއްޮގތަށް ހުށަހަޅާފައިވޭޯތ ބެލުމަކީ 

ިޑރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ސެކްރެޓަރީގެ ޒިންމާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައިވާ ކަންކަމެވެ. 

މިޮގތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގެ ގަާވއިދުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ޖަލްސާގެ 

ޯނޓިހާއި، މަޝްވަރާކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ ކަރުދާސްތައް މެންބަރުންނަށް ޮފނުވުމާއި، 

ިޑރެކްޓަރުންގެ ޯބޑާގުޅޭ ރެޯކޑުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްތައް ޮއތޯރިޓީގެ ޯބޑު 

ޯބޑުގައި  ޑިރެކްޓަރުންގެ  މީގެއިތުރުން،  ކުރަމުންނެވެ.  އަންނަނީ  ސެކްރެޓަރީ 

ޮއތޯރިޓީގެ  ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި  ނިންމުންތައް  ނިންމާ  މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު 

މެނޭޖްމަންޓާއި ގަވާއިދުން އަންނަނީ ހިއްސާކުރަމުންނެވެ.   

2.1.9   ޑިެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑުގެ 
މްެނަބުރްނގެ ެއަލަވްންސ

އުޞޫލުތައް  އެކަމާބެހޭ  އެލަވަންސާއި،  މެންބަރުންގެ  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ަކނޑައަޅާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސްގެ ލަފާގެ މަތިންނެވެ. ޑިރެކްޓަރުންގެ 

މަހަކު  މެންބަރަކަށް  ޮކންމެ  ކަނޑައަޅާފައިވަނީ،  ޮގތުގައި  އެލަވަންސްގެ  ބޯޑުގެ 

ރުފިޔާއެވެ. )ދިހަހާސް(   10,000.00

ޑިެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑުގެ   2.1.10
އްިނޑަކަްޝްނ ޕޮްރގާްރމް

ޮއތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑަށް އަލަށް ޢައްޔަނުކުރެވުނު މެންބަރުން، ޮއތޯރިޓީގެ 

ޕްޮރގްރާމްތައް  އިންޑަކްޝަން  ޮގތުން  އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ  މަސައްކަތްތަކަށް 

ޮއޯތރިޓީން ތަންފީޛުކުރާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި،  ހިންގާފައިވެއެވެ. މިޮގތުން 

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ޕްލޭނާއި، ޮއތޯރިޓީގެ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުން 

ުކރާ މަސައްކަތްތަކާއި، ޮއތޯރިޓީގެ އިދާރީ ހިންގުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.   

2.1.11   ޑިެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑުގެ 
ަޖލާްސަތްއ

ިޑރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޖަލްސާތައް ަމދުވެގެން ޮކްނމެ ތިންމަހުން އެއްމަހު ބޭއްވުމަށް 

ާޤނޫނު ނަންބަރު: 2/2006 )ިދވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިީޓޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު( 

ގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.  ޮއތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ 

ޖަލްސާގެ ޯކރަމް އަކީ 4 މެންބަރުންނެވެ. މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ބޯޑުގެ 18 ޖަލްސާ ބާްއވާފައިވެއެވެ. 
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އްިނަސްއަތ ުރިވ ހިާޒ ހޭ ުރވާްނޖެ ހިާޒ ަންނ

100 18 18 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މާޒިން 

100 18 18 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ވިސާމް

54 7 13 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢިމާދު *

100 18 18 އަލްފާޟިލް ރިފާޢަތު ޖަލީލު

89 16 18 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސިރާޖު

78 14  18 އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަފްނީޒް

100 1 1 އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނާދިޔާ **

ީރ ޑިެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑުގެ ަޖލާްސަތުކގެ ހިާޒ

* 9 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ގެ ނިޔަލަށް

** 25 ޮނވެންބަރު 2020 އިން ފެށިގެން

ޑިެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑުގެ މުިހްނމު މަަސްއަކތަްތްއ   2.1.12

ޮކވިޑް - 19ގެ ޙާލަތުގައި ސެކިއުރިޓީޒް މާރކެޓްގެ ޚިދުމަތްތަކާއި ޮއތޯރިޓީގެ ަމސައްކަތްތައް މެދުނުކެނޑި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ޮކވިޑް ޮކންޓިްނޖަންސީ . 1

ޕްލޭން އެކުލަވާލާ ފާސްކުރުން. 

ޮކވިޑް - 19ގެ ޙާލަތުގައި ލިސްޓުޮކށްފައިވާ ކުންފުނިތަކާއި ސެކިުއރިޓީޒް މާރކެޓުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް ރެގިއުލޭޓަރީ ލުއިދިނުމަށްޓަަކއި ރެގިއުލޭަޓރީ ރިލީފް . 2

ޕްލޭން އެކުލަވާލާ ފާސްކުރުން. 

އޮތޯރިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޯޕޓާއި އޮޑިޓްޮކށްފައިވާ މާލީ ހިސާބުތައް ފާސްކުރުން. . 3

ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ އަހަރީ ރިޯޕޓާއި މާލީ ހިސާބުތައް ފާސްކުރުން. . 4

ިދވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު )ނަންބަރު: 2/2006( އަށް ދެވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު މުރާޖަޢާކުރުމަށް ނިންުމމާއި މިބިލާގުޅޭ ޕޮލިސީ . 5

ޮޑކިއުމަންޓް ފާސްކުރުމާއި ސްޓޭކްޯހލްޑަރުންނާއި މަޝްވަރާކުރުމަށް ިނންމުން. ޤާނޫނުގެ އެމެންޑްމަންޓް ބިލު މުރާޖަޢާކުރުމުގައި މައިގަނޑު ޮގތެއްގައި ވިސްނާފައިވަނީ 

ކެޕިޓަލް މާރކެޓުގައި ސަރުކާރު ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމުގެ އިންިތޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށާއި، ޓްރޭޑިންގ އަދި ޑިޮޕސިޓަރީ ސިސްޓަމް ޯހދުމުގެ ކަންކަމާއި، އަދި 

ިމނޫންވެސް މާރކެޓް ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިގެން އިޞްލާޙުތަކާއި އޮތޯރިޓީގެ ރެގިއުލޭޓަރީ ބާރުތައް ފުޅާކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިޞްލާޙުތައް ހިމެނުމަށެވެ. 
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ޑިރެކްޓަރުންގެ . 6 މިގަވާއިދު  ގެނައުމަށާއި  އިޞްލާޙު  އަށް  ގަވާއިދު(  ވިއްކުމާބެހޭ  ހުށަހެޅުމާއި  )ސެކިއުރިޓީޒް   R-1051/2019 ނަންބަރު:  ގަވާއިދު 

ޯބޑުގެ ޓެކްނިކަލް ޮކމިޓީގައި މުރާޖަޢާކުރުމަށް ނިންމުން. މިަގވާއިދު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ނިންމާަފއިވަނީ މާރކެޓު މެދުވެރިޮކށް ފަންޑު ޯހދޭނެ ފުރުޞަތުތައް 

ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި ދަރަނީގެ ބާވަތްތަކުގެ އިތުރުން ހިއްސާގެ ބާވަތްތައްވެސް ޕްރައިވެޓް ސެކިއުރިޓީޒް ފްރޭމްވަރކްގެ ދަށުން ދޫޮކށްގެން ފަންޑު ޯހދުމުގެ 

ޕްރައިވެޓް  ޮގތުގައި  ވަޞީލަތެއްގެ  ޯފރުޮކށްދިނުމުގެ  ަފންޑު  ކުންފުނިތަކަށް  ފަންތީގެ  މެދު  އަދި  ކުދި  ޚާއްޞަޮކށް  އަދި  ހުޅުވާލުމަށާއި  ފުރުޞަތު 

ޤާއިމުކުރުމަށެވެ.  ފްރޭމްވަރކް  ސެކިކއުރިޓީޒް 

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ ޯބޑަށް ޢައްޔަނުކުރުމަށް މިއަހަރު ތެރޭަގއި ޮނމިނޭޓްކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް ޮއތޯރިޓީގެ ‘ފިޓް އެންޑް . 7

ޕްޮރޕަރ ކްލިއަރަންސް’ ދިނުމަށް ފާސްކުރުން. 

މޯލްޑިވްސް ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖުގެ 2021 ގެ ބަޖެޓް ޮކމްޕްލަޔަންސް ރިޯޕޓް ފާސްކުރުން. . 8

ލިސްޓުޮކށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ޯކޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ޯކޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ޯކޑު މުރާޖަޢާކުރުމަށް ނިންމުމާއި މިކަމުގެ . 9

ޕޮލިސީ ގައިަޑންސް ޯފރުޮކށްދިނުން. 

ޮއތޯރިޓީގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން 2014-2019ގެ ޕްޮރގްރެސް ރިޕޯޓު ފާސްކުރުމާއި މިޕްލޭންގެ ދަށުން ޙާޞިލުނުވެ ހުރި ކަންކަން ރީސްޓްރެޓަޖައިޒްކުރުމާއި، . 10

ކުރިއަށް ޮއތް 3 އަހަރަށް )2021-2023( އަށް ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭންގެ އެކުލަވާލުމުގެ ޕޮލިސީ ގައިޑަންސް ޯފރުޮކށްދިނުން. 

ޮއތޯރިޓީގެ 2021 ގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންއާއި ޮއތޯރިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން.. 11

މުރާޖަޢާކުރުމަށް . 12 ޕްޮރސީޖަރޒް  ޮއޕަރޭޓިންގ  ސްޓްރަކްޗަރއާއި  ޯއގަނައިޒޭޝަން  މަތިން  ގޮތުގެ  އެއްޮގތްވާ  ޑައިރެކްޝަންއާ  ސްޓްރެޓީޖިކް  ޮއތޯރިޓީގެ 

މުވައްޒަފުންގެ ޕަރޯފމަންސް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ޮކންސަލްޓަންސީ ޯހދުމަށް ނިންމުމާއި ބޯޑުގެ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރިއަށް 

ގެންދިއުން. 

ގަވާއިދު ނަންބަރު: R-50/2013 )ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެޮލޕްމަންޓް ޮއތޯރިޓީގެ އިދާރީ ގަވާއިދު( އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމަށް ފާސްކުރުން . 13

ާފސްކުރުން. މިއިޞްލާޙުގެ މަޤްސަދަކީ ޮއތޯރިޓީގެ ވަޒީފާގެ ޮއނިގަނޑުގައި އެކުލެވޭ މަޤާމުތައް ކެޓަގަރައިޒްކުރުމާއި، ސީނިއަރ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން 

ަޢއްޔަނުކުރުމާއި، ޕްޮރޯމޝަން ދިނުމާއި ވަކިކުރުމުގެ ކަންކަން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ އެކުލެވޭ ޮކމިޓީއަކުން ބެލުމަށްފަހު ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑަށް ހުށަހަޅައިގެން 

ފާސްކުރުމަށް ކަނޑައެޅުމެވެ. 

ގަވާއިދު ނަންބަރު: R-50/2013 )ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެޮލޕްމަންޓް ޮއތޯރިޓީގެ އިދާރީ ގަވާއިދު(ގެ ދެަވނަ އިޞްލާޙާ އެއްޮގތަށް ޮއތޯރިޓީގެ ތިރިގައިވާ . 14

ޮޕލިސީތައް މުރާަޖޢާކުރުަމށް ފާސްކުރުން. 

ޮޕލިސީ ނަންބަރު: R-50/3/2013 )ޕްޮރޯމޝަން ޕޮލިސީ(	 

ޑެލިގޭޝަން، ޯރލްސް އެންޑް ރެސްޮޕންސިބިލިޓީޒް ރެކްރޫޓްމަންޓް އެންޑް ޓަރމިނޭޝަން ޕޮލިސީ	 

ޮއތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރުގެ މަޤާމު ހުސްވާ ޙާލަތްތަކުގައި ޮއތޯރިޓީގެ އެކްޓިންގ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރު ޢައްޔަނުކުރުމުގެ ޕޮލިސީ . 15

ކަނޑައެޅުން. 

2019/R-1051
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ޑިެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑުގެ   2.1.13
ޮކިމީޓަތްއ

ޮއޑްިޓ ެއްނޑް ރްިސކް ޮކިމީޓ

ޮއތޯރިޓީގެ  މަސްއޫލިއްޔަތަކީ،  މައިގަނޑު  ކޮމިޓީގެ  ރިސްކް  އެންޑް  އޮޑިޓް 

ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ އާއި، އިންޓަރނަލް ޮކންޓްރޯލްސް އަދި ރިސްކް 

ެމނޭޖްމަންޓުގެ އެންމެހާ ކަންަކން ހިނގާނުހިނގާ ޮގތް ބެލުމާއި، މިކަންކަން 

ޮކމިޓީ  ދިނުމެވެ.  ޯބޑަށް  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ލަފާ  ގޮތްތަކުގެ  ހަރުދަނާކުރާނެ 

އެވަނީއެވެ. ތިރީގައި  ޮގތް  އެކުލަވާލެވިފައިވާ 

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ިސރާޖް )ކޮމިޓީގެ ޗެއަރަމން – ޮނން-އެގްޒެކެޓިވް . 1

ޑިރެކްޓަރ(

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަލީމް ޢަބްދުهللا )ޮނން-އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ(. 2

އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަފްނީޒް )ޮނން-އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ( . 3

އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަކީ އެކައުންޓިންގ، ފައިނޭންސް 

މި  ފަރާތްތަކެކެވެ.  ލިބިފައިވާ  ތަޖުރިބާ  ތަޢުީލމާއި  ދާއިރާއިން  ލީގަލް  އަދި 

އަހަރު އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް ކޮމިޓީގެ 2 ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވެއެވެ. މި 

ތިރީގައި  މަސައްކަތްތައް  މައިަގނޑު  ޮކށްފައިވާ  ޮކމިޓީން  ބައްދަލުވުންތަކުގައި 

އެވަނީއެވެ.

ހިސާުބތައް 	  މާލީ  އޮޑިޓްޮކށްފައިވާ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2019 ޮއތޯރިޓީގެ 

ހުށަހެޅުން. ފާސްކުރުމަށް 

ޑިވެޮލޕްމަންޓް 	  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  އަހަރުގެ  ވަނަ   2019 ޮއތޯރިޓީގެ 

ހުށަހެޅުން.  ފާސްކުރުމަށް  ހިސާބުތައް  ޮއޑިޓްޮކށްފައިވާ  ފަންޑުގެ  ޓްރަސްޓް 

ޮއޯތރިޓީގެ ‘މަންތްލީ އިންޓަރނަލް ޮއޑިޓް ރިޯޕޓު’ތައް ރިވިއުކުރުން.	 

އިންޓަރނަލް ޮއޑިޓް ޗާޓަރު ރިވިއުކުރުން. 	 

ެޓކިްނަކލް ޮކިމީޓ
ރެގިއުލޭޓުކުރުމާގުޅޭ  ތަރަްއޤީކުރުމާއި  މާރކެޓް  މަޤްޞަދަކީ،  ކޮމިޓީގެ  މި 

ޑިވެޮލޕްމަންޓް  މާރކެޓް  ބެލެހެއްޓުމާއި،  ޮގތް  ހިނގާނުހިނގާ  މަސައްކަތްތައް 

ަކންކަމުގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑަށް ލަފާ ދިނުމެވެ. ޮކމިޓީ އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޮގތް 

އެވަނީއެވެ. ތިރީގައި 

އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ވިސާމް   .1

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސިރާޖް  .2

އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަފްނީޒް  .3

ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުްނތަކަށް ހުށަހެޅޭ އެޖެންޑާއަށް ބިނާޮކށް ޮކމިޓީ 

އެކުލެވިގެންވާ ޮގތަށް ބަދަލުގެނެވޭ ޮގތަށް ކަނޑަައޅާފައިވެއެވެ. މިކަމުގެ މަޤްޞަދަކީ 

ެމންބަރުންގެ ‘ޓެކްނިކަލް ޯނ-ހައު’ އާއި މެންބަުރން ތަމްސީލުކުރާ އިދާރާތަކަށް 

ިބނާޮކށް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމެވެ. އަދި 

މާރކެޓް ޑިވެޮލޕްމަންޓް އަދި ރެގިއުލޭޓުކުރުމުގެ ަކންކަން، އެކަންކަމަށް ބޭނުންވާ 

 13 ކޮމިޓީގެ  ޓެކްނިކަލް  އަހަރު  މި  މަގުފަހިކުރުމެވެ.  ކުރުމަށް  ވަގުތުގައި 

ަބއްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ. އަދި މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައި 

ވަނީ އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ވިސާމް އާއި އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަފްނީޒް 

ޮކމިޓީން  މިބައްދަލުވުންތަކުގައި  އެވެ.  ޖަލީލް  ރިފާޢަތު  އަލްފާޟިލް  ާއއި 

ޮކށްފައިވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބޭހޭ ޤާނޫނަށް ދެވަނަ އިޞްލާޙު   .1

ެގނައުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލު މުރާޖަާޢކުރުމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުން 

ހުށަހެޅުން. އެކުލަވާލާ  ޕޮލިސީ  މުާރޖަޢާކުރުމާގުޅޭ  މިބިލު  ިނންމުމާއެކު 

)ސެކިއުރިޓީޒް  ނަންަބރު:   ގަވާއިދު   .2

ޯބޑުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ  މުރާޖަޢާުކރުމަށް  ގަވާއިދު(  ވިއްކުމާބެހޭ  ުހށަހެޅުމާއި 

ހުށަހެޅުން.  ިއޞްލާޙުތައް  ގެންނާނެ  މިގަވާއިދަށް  ނިންމުމާއެކު 

ބަދަކުކުރުމާއި  މުވައްޒަފުން  ރީސްޓްރަކްޗަރކުރުމާއި  ޮއޯތރިޓީ   .3

ެއފިޝަންސީ އިތުރުކުރެވޭނެ ޮގތްތައް ދެނެގަތުަމށް ޮކންސަލްޓަންސީ ޯހދުމަށް 

ިޑރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުން ނިންމުމާއެކު މިކޮންސަލްޓަންސީގެ ޓީ.ޯއ.އާރް ހުށަހެޅުން. 

2019/R-1051
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ުއނިްސލް  ެކޕަިޓލް މާރެކްޓ ަޝީރޢާ ެއޑަްވއިަޒރީ ަކ

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރީ ކައުންސިލް )CMSAC(ގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، ޝަރީޢާ އާއި އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާރކެޓާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަމުަގއި އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ޯބޑަށް ލަފާދިނުމެވެ. މި ޮކމިޓީ ހިންގުމުގެ އުޞޫލުތައް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރީ ކައުންސިލްގެ ގަވާއިދު ގައެވެ. ކައުންސިލް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޮގތް ތިރީގައި 

އެވަނީއެވެ.

ޑރ. ޢާިއަޝުތ މުނީޒާ 

 )ެޗައރޕަާސްނ(
ައްއަޝއިޚް ިނމާލް މުަޙއަްމުދ ައްއަޝއިޚް ޢިްއަޒްއީދްނ ަޢުދާންނ

ައްއަޝއިޚް ައޙްމުަދ ރްިޝފްާނޑރ. ިއްސމާީޢލް ިނޒާމް

16
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ައލުްއްސތާޛާ ަމްރަޔމް ަޝބާާނ - މްެނަބުރ   .1

މި އަހަރު ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޝަރިޢާ އެޑްވައިޒަރީ ކައުންސިލުގެ 2 ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ. މި ބަްއދަލުވުންތަކުގައި ޮކމިޓީން 

ޮކށްފައިވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

އަމާނާތަކާފުލް މޯލްޑިވްސް ޕލކ. އަދި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ޕލކ. ގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ   	

/55- )އިސްލާމިކް ސެިކއުރިޓީޒް ސްކްރީންކުރުމުގެ ގަވާއިދު( 6 މަސްދުވަހުގެ މާލީ ހިސާބުތައް، ގަވާއިދު ނަންބަރު: 

ލަފާދިނުން. ފެތޭކަމަށް  މިންގަނޑުތަކަށް  ކުންފުނިތަކުގެ  ދޫކުރާ  ސެކިއުރިޓީޒް  ހުއްދަކުރާ  ދަށުން ޝަރީޢާ  ގެ 

ުއނިްސލްުނ ަވިކވެފައިވާ މްެނަބުރްނ  ެކޕަިޓލް މާރެކްޓ ަޝީރޢާ ެއޑަްވއިަޒރީ ަކ

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރެއްގެ ޮގތުގައި އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޝަބާނާ 4 ފެބްރުވަރީ 2014 

އިން ފެށިގެން 2 މެއި 2020 ގެ ނިޔަލަށް މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޝަބާނާ ޮކށްދެްއވާފައިވާ އަގުހުރި 

މަސައްކަތްތައް ފާހަގަޮކށް، ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ. 

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރެއްގެ ޮގތުގައި ޑރ. ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން 3 މެއި 

2017 އިން ފެށިގެން 2 މެއި 2020 ގެ ނިޔަލަށް މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ. ޑރ. ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން 

އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.  ވަރަށް  ފާހަގަޮކށް،  މަސައްކަތްތައް  އަގުހުރި  ޮކށްދެއްވާފައިވާ 

ޑރ. ަޢބުްދްއަސްއތުާރ ަޢބުްދްއަރޙްމްާނ - މްެނަބުރ  .2

2013/R-55

ައލުްއްސތާޛާ ަމްރަޔމް ަޝބާާނ

ޑރ. ަޢބުްދްއަސްއތުާރ ަޢބުްދްއަރޙްމްާނ
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ޮއޑްިޓ ެއްނޑް އްިނަޓރަނލް   2.2
ޮކްނޓޯްރލްްސ

2.2.1  އްިނަޓރަނލް ޮއޑްިޓ
އާއި  ޗާޓަރ  އޮޑިޓް  އިންޓަރނަލް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޯބޑުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ޮއތޯރިޓީގެ 

ކުރުމުގެ  މަސައްކަތްތައް  އޮޑިޓް  ިއންޓަރނަލް  މަތިން  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  ްޕޮރސީޖަރއާއި 

އިންޓަރނަލް  ޮއތޯރިޓީގެ  ޮއޑިޓަރާއެވެ.  އިންޓަރނަލް  ޮއތޯރިޓީގެ  ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ  ޒިންމާ 

އޮޑިޓް މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރުން އެހެން އެއްވެސް މަސައްކަތެއްގައި އިންޓަރނަލް ޮއޑިޓަރ  

ބައިވެރިނުވުމަށް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. އިންޓަރނަލް ޮއޑިޓަރ ގެންދަނީ ޮއތޯރިޓީގެ އިންޓަރނަލް 

ޮކންޓްރޯލްސް ޮޕލިސީތަކާއި އެއްޮގތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިދާރީ ހިންގުމުގެ ކަންކަން ކުރަމުންދޭޯތ 

ރިސްކް  އެންޑް  އޮޑިޓް  ސީދާ  ރިޯޕޓުކުރަނީ  ޮއޑިޓަރ  އިންޓަރނަލް  އަދި  ބަލަމުންނެވެ. 

ޮކމިޓީއަށެވެ. ޮކންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ކުރެވޭ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓުގެ އިތުރުން، އޮޑިޓް އެންޑް 

ކުރަމުންނެވެ.  އަންނަނީ  ޮއޑިޓުތައް ވެސް  ޚާއްޞަ  ކަނޑައަޅާ  ޮކމިޓީން  ރިސްކް 

2.2.2  ެއކްްސަޓރަނލް ޮއޑްިޓ
ޮއޑިޓަރ  އެކްސްޓަރނަލް  ޮއތޯރިޓީގެ  ދަށުން  ޕޮލިސީގެ  އޮޑިޓް  އެކްސްޓަރނަލް  ޮއތޯރިޓީގެ 

ނިޔަލަށް  އަހަރުގެ  ވަނަ   2018 އެޮގތުން  އަހަރުންނެވެ.   3 ޮކންމެ  ބަދަލުކުރަންޖެހެނީ 

ޮކންމެ 3 އަހަރަކުން ބަދަލުވަމުންދާ ޮގތަށް، ޮއތޯރިޓީގެ އެކްސްޓަރނަލް ޮއޑިޓަރުންގެ ޮގތުގައި 

ަކނޑައަޅާފައިވަނީ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުއްދަދީފައިވާ އޮޑިޓް ފަރމްތަކެވެ. ނަމަވެސް، 2019 

ަވނަ އަހަރުން ފެށިގެން އޮތޯރިޓީގެ އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓް ކުރަމުން އަންނަނީ  ޮއޑިޓަރ 

ޮއފީހުންނެވެ.   ޖެނެރަލްގެ 

2.2.3  އްިނަޓރަނލް ޮކްނޓޯްރލްްސ
ޮއތޯރިޓީގެ އިންޓަރނަލް ޮކންޓްޯރލްސްއާގުޅޭ ޮޕލިސީތައް ޮއތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުން ވަނީ 

ޮއތޯރިޓީގެ އިދާރީ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައެވެ. ޮއތޯރިޓީގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ ކަންކަން ކުރަމުން 

ައންނަނީ މި ގަވާއިދާއި އެއްޮގތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. އަދި މިކަންކަން ހިނގާނުހިނގާ ޮގތް 

ބެލުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ޮއތޯރިޓީގެ އިންޓަރނަލް ޮއޑިޓަރާއެވެ.

2.2.4  ޯކޑް ޮއފް ެއތިކްްސ
ޮއތޯރިޓީގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ޮގތެއްގައި ދެމެހެްއޓުމަށާއި، ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުންނާއި 

ހިފެހެއްޓުމަށް،  މިންގަނޑެއްގައި  އެކަށީގެންވާ  ފެންވަރު  އަޚުލާޤީ  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފުންގެ 

2007 ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލާފައިވާ އޮތޯރިޓީގެ ‘ޯކޑް ޮއފް އެތިކްސް’އަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ 

މެންބަރުންނާއި ޮއތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމުޮކށްފައިވެއެވެ.
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ޑިެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑު

ައލްފިާޟލް މުަޙއަްމުދ ޙަުސއްިނ ަމނުިކ
ޗީފް ެއގްެޒެކޓިވް ޮއިފަސރ

ެކޕަިޓލް މާރެކްޓ ަޝީރޢާ ެއޑަްވއިަޒރީ 
ުއނިްސލް ަކ

ޮއޑްިޓ ެއްނޑް ރްިސކް ޮކިމީޓ

ައލްފިާޟލާ އިާމަނތު މުަޙއަްމުދ ދީީދ
ޑިެރކްަޓރ ޖެެނަރލް

)ެހޑް ޮއފް ސީ.އެމް.ޑީ.ޭއ އްިންސޓިޓިުއްޓ(

ެއޑުިއކަޭޝްނ ެއްނޑް ޓެްރއިިންނސީ.އީ.ޯއގެ ބިުއޯރ
ިޑޕާޓަްމްންޓ

ެޕްނަޝްނ ުސަޕވަިޝްނ
 ިޑޕާޓަްމްންޓ

ލަީގލް ެއްނޑް ެރގިުއލަޭޝްނ
 ިޑޕާޓަްމްންޓ

މާރެކްޓ ިޑެވޮލޕަްމްންޓ
ިޑޕާޓަްމްންޓ

ައލްފިާޟލް ިއބާްރީހމް ަސީލމް
ޑިެރކްަޓރ ޖެެނަރލް

)ެހޑް ޮއފް ލްިސެޓޑް ޮކމެްޕނީ ެއެފައރޒް ެއްނޑް
ަފިއޭންނަޝލް ިރިވުއ(

ައލުްއްސތާޛާ އިާމަނތު ައީރޖް ހަުސއްިނ
ލަީގލް ޮކްނަސލެްޓްންޓ

 ައލްފިާޟލާ ފިާޠމުަތ ަޢބުްދهللا ަކމާލުްއީދްނ
)ޑިެރކްަޓރ ޖެެނަރލް(

ައލުްއްސތާުޛ ިއބާްރީހމް ިސއާުއ
)މޭެނަޖރ(

ައލްފިާޟލް މުޒްނީ މުަޙއަްމުދ
)ޑިެރކްަޓރ ޖެެނަރލް(

ައލްފިާޟލް ަޢބުްދهللا ަޒަކރިްއާޔ
)ޑިެރކްަޓރ ޖެެނަރލް(

ައލްފިާޟލާ ަމްރަޔމް ހްަޝމާ
)ެއިސްސެޓްންޓ މޭެނަޖރ(

ައލްފިާޟލް މުަޙއަްމުދ ިއްޝާރޤް ަފިއަސލް
)ސީނިައރ މޭެނަޖރ(

ައލްފިާޟލް ައިނލް އާަދމް
)ޑެޕުިއީޓ މޭެނަޖރ(

ައލްފިާޟލް މްުޞލިޙް މުަޙއަްމުދ ިއްސމާީޢލް
)ޑެޕުިއީޓ މޭެނަޖރ(

ައލްފިާޟލާ ާސާރ މުަޙއަްމުދ
)މޭެނަޖރ(

ައލްފިާޟލް ައޖުވުަދ
)ސީނިައރ ޮއިފަސރ(

ައލްފިާޟލް ިއްސމާީޢލް ަޢބުްދްއަރްއޒާޤް
)މޭެނަޖރ(

ައލްފިާޟލް ިއބާްރިހމް ަސީލމް
)ޑިެރކްަޓރ ޖެެނަރލް(

ޯކޕޭަރްޓ ަސރވަިސްސ

ައލްފިާޟލް މުޒްނީ މުަޙއަްމުދ
)ޑިެރކްަޓރ ޖެެނަރލް(

ހިުއަމްނ ރޯިސްސ ެއްނޑް 
ެއޑްމިންިސްޓރަޭޝްނ ެސކްަޝްނ

ަފިއޭންންސ ެސކްަޝްނއްިނޮފމަޭޝްނ ެޓކޮްނޮލޖީ ެސކްަޝްނ

ައލްފިާޟލާ ޢާިއަޝުތ ިއބާްރީހމް
)މޭެނަޖރ(

ައލްފިާޟލާ ޢާިއަޝުތ ަނޖާުތ މާޫސ
)ެއިސްސެޓްންޓ މޭެނަޖރ(

ައލްފިާޟލާ ައޒްމާ
)މޭެނަޖރ(

ައލްފިާޟލް ައޙްމުަދ ަމުޙާރްނ
)ެއިސްސެޓްންޓ މޭެނަޖރ(

ައލްފިާޟލާ ޢާިއަޝުތ ލޫިޔާސ
)ސީނިައރ މޭެނަޖރ(

ައލްފިާޟލާ ފިާޠމުަތ ަޢބުްދލަްކީރމް
)ެއިސްސެޓްންޓ މޭެނަޖރ(

ައލްފިާޟލާ އިާމަނތު ޝިުއނީ ަސީއުދ
)ސީނިައރ ޮއިފަސރ(

ައލްފިާޟލާ ަމްރަޔމް ައބަޫބކުުރ
)ަސޯޕްޓ ްސޓާފް(

ައލްފިާޟލާ ދާިޔާނ މުަޙއަްމުދ
)ަސޯޕްޓ ްސޓާފް(

ައލްފިާޟލާ ަމްރަޔމް ުޝޢާ ަޙީމުދ
)ސީނިައރ ޮއިފަސރ(

ިއާދީރ ހްިނގުްނ    2.3
ޮއޯތިރީޓގެ ިއާދީރ ޮއިނަގނޑު     2.3.1
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2.3.2   ޮއޯތިރީޓގެ ިޑޕާޓަްމްނުޓަތްއ

ލަީގލް ެއްނޑް ެރގިުއލަޭޝްނ ިޑޕާޓަްމްންޓ

ސެކިއުރިޓީޒް  މަސްއޫލިއްޔަތަކީ،  މައިގަނޑު  ޑިޕާޓްމަންޓުގެ  ރެގިއުލޭޝަން  އެންޑް  ލީގަލް 

މާރކެޓް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުަތއް އެކުލަވާލުމާއި، މާރކެޓް ރެގިއުލޭޓުކުރުމާގުޅޭ 

މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުމެވެ. މިޮގތުން މައިގަނޑު ޮގތެއްގައި ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާފަރާތްތަކާއި، 

ހުއްދަތައް/ލައިސަންސްތައް  ދޭންޖެހޭ  ޚިދުމަތްތައްދޭފަރާތްތަކަށް  މާރކެޓުގެ  ސެކިއުރިޓީޒް 

ޮމނިޓަރކުރަމުން  ކުރަމުންދޭޯތ  ޢަމަލު  ގަވާއިދުަތކަށް  ޤާނޫނާއި  ފަރާތްތައް  މި  ިދނުމާއި، 

ދިއުމާއި، ސެކިއުރިޓީޒުގެ މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމުގައި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކާއި ނޭދެވޭ 

ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމެވެ.  

ެޕްނަޝްނ ުސަޕރިވަޝްނ ިޑޕާޓަްމްންޓ

ޕެންޝަންއާބެހޭ  މަސްއޫލިއްޔަތަކީ،  ަމއިގަނޑު  ޑިޕާޓްމަންޓުގެ  ސުޕަރވިޝަން  ެޕންޝަން 

މަސައްކަތްތައް  އެންމެހާ  ޒިންމާތަކާގުޅޭ  ހަވާލުކުރެވިފައިވާ  ޮއޯތރިޓީއާއި  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ 

ޕެންޝަން  ރިޓަޔަމަންޓް  މޯލްޑިވްސް  ޮގތެއްގައި،  މައިގަނޑު  މިޮގތުން  ހިންގުމެވެ.  ރާވާ 

ހިނގާނުހިނގާ  ކަންކަން  އިންވެސްޓްމަންޓުގެ  ސްކީމްގެ  އިންވެސްޓްމަންޓުތަކާއި  ސްކީމްގެ 

ޮގތް ސުޕަރވައިޒްކުރުމާއި، މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ )ޕެންޝަން 

އޮފީހުގެ( ޯބޑަށް މެންބަރުން ޢައްޔަނުކުރުމުގެ ކަންތައް ހިނގާޮގތް ބެލުމާއި، ޕެންޝަނާބެހޭ 

ޤާނޫނުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ކަންކަން ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމެވެ.  

ެއޑުިއކަޭޝްނ ެއްނޑް ޓެްރއިިންނގ ިޑޕާޓަްމްންޓ

ެއޑިއުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، ކެޕިޓަލް މާރކެޓް 

ައދި ޯކޕަރޭޓް ގަވަރނަންސްއާގުޅޭ ޮގތުން ހޭުލްނތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، މާރކެޓާއި ގުޅުންހުރި 

ޕްޮރފެޝަނަލް ޓްރެއިނިންގތައް ރާވާ ހިންގުމެވެ. މިޮގތުން މައިގަނޑު ޮގތެއްގައި، އިންވެސްޓަރުން 

އެންޑް  ޑައިރެކްޓަރޒް  ކޯޕަރޭޓް  ޮއފް  އިންސްޓިޓިއުޓް  ޕްޮރގްރާމްތަކާއި،  އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ 

ސެކްރެޓަރީސްގެ ޕްޮރގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުމާއި، ޮއޯތރިޓީން ދޫކުރާ ލައިސަންސްތަކަށް އެދޭ 

ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިމްތިޙާނުތައް އިންތިޒާމުޮކށް ހިންގުމެވެ. 

ސީ.އީ.ޯއގެ ބިުއޯރ

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

ޯބޑާއި ސީނިއަރ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ޮއތޯރިޓީގެ  ޯފރުޮކށްދިނުމުގެ އިތުރުން  އިދާރީ އެހީތެރިކަން 

އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ބެލެހެއްޓުމެވެ. މީގެ އިތުރުން ޮއތޯރިޓީގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް 

ެމންބަރޝިޕުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ޯކޑިނޭޓްކުރުމާއި، މިކަމުގެ ޮކމިއުނިކޭޝަންތައް ބެލެހެއްޓުމެވެ. 

ޯކޕޭަރްޓ ަސރވަިސްސ

ޯކޕަރޭޓް ސަރވިސަސްގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، ޮއތޯރިޓީގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާޮކށް، 

ޯފރުޮކށްދިނުމެވެ.  އެހީތެރިކަން  އިދާރީ  ބޭނުންވާ  ހިންގުމަށް  ޮއޯތރިޓީ  ދުވަހަށް  ދުވަހުން 

މިޮގތުން މައިގަނޑު ޮގތެއްގައި، ޮއތޯރިޓީގެ މުވައްަޒފުންނާގުޅޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމާއި، ޮއތޯރިޓީގެ 

މާލީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމާއި، އަދި އިންޮފމޭަޝން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމެވެ. 

އްިނަޓރަނލް ޮއޑަިޓރ

އޮޑިޓް  އިންޓަރނަލް  ޮއތޯރިޓީގެ  މަސްއޫލިއްޔަތަކީ،  މައިގަނޑު  ޮއޑިޓަރުގެ  އިންޓަރނަލް 

މަސައްކަތްތައް  އޮޑިޓް  އިންޓަރނަލް  މަތިން  ގޮތުގެ  އެއްޮގތްވާ  ޕްޮރސީޖަރތަކާއި  ޗާޓަރާ 

ޮކމިޓީއަށް  ރިސްކް  އެންޑް  އޮޑިޓް  ކަންކަން  އޮޑިޓުގެ  އިންޓަރނަލް  ކުރިއަށްގެންދިއުމާއި، 

. ޯޕޓުކުރުމެވެ ރި

2.3.3   މޭެނޖަްމްންޓ ޮކމިީޓަތްއ
ޮއތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ޮގތެއްގައި ުކރިއަށްގެންދިއުމަށްޓަކައި މެނޭޖްމަންޓް ޮކމިޓީތައް 

އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ. ޮއތޯރިޓީގެ މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
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ީސިނައރ ެއގްެޒެކޓިވް ޮކިމީޓ

ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މައިގަނޑު މަްސއޫލިއްޔަތަކީ، ޮއތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުން 

ކަނޑައަޅާ ޮޕލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓަޖީތަކާއި އެއްޮގތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޮއތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް 

ރާވާ ހިންގުމުގައި، ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރަށް ލަފާދިނުމެވެ. މި ޮކމިޓީގައި ހިމެނެނީ ޗީފް 

އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރާއި، ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ހެުޑްނނާއި ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރު ކަނޑައަޅާ 

ޓެކްނިކަލް މުވައްޒަފުންނެވެ. މި އަހަރު ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ 41 ބައްދަލުވުން 

ބޭއްވުނެވެ. 

ެއްނފްޯސަމްންޓ ޮކިމީޓ

އެއްވެސް  ތަންފީޛުކުރާ  ޮއޯތރިޓީން  މަސްއޫލިއްޔަތަކީ،  މައިގަނޑު  ކޮމިޓީގެ  އެންޯފސްމަންޓް 

ހިންގައިފިކަމަށް  ފަރާތަކުން  އެއްވެސް  ޢަމަލެއް  ޚިލާފު  ގަވާއިދަކާއި  ނުވަތަ  ޤާނޫނަކާއި 

ޮއޯތރިޓީއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގައިފިކަމުގެ މައްސަލަ އެއްވެސް 

ފަރާތަކުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެމައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުޮކށް އެފަދަ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމާއި 

ގުޅޭޮގތުން ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރަށް ލަފާދިނުމެވެ.  އެންޯފސްމަންޓް ޮކމިޓީ ހިންގުމުގެ 

އުޞޫލުތައް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުން ފާސްޮކށްފައިވާ އެންޯފސްމަންޓް އެންޑް 

އެޕީލް ޕްޮރސީޖަރގައެވެ. މި އަހަރު އެންޯފސްމަންޓް ކޮމިޓީގެ 10 ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ.

އީިނިޝައލް ަޕބްލިކް ޮއަފރްިނގ ޮކިމީޓ

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

ޕްރޮސްޕެކްޓަސް  ނުވަތަ  ބަޔާން  ހިއްސާގެ  ހުށަހަޅާ  ކުންފުނިތަކުން  ދޫކުރާ  ސެކިއުރިޓީޒް 

ބަލާފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމެވެ. އަދި ސެކިއުރިޓީޒް ގަތުމަށް ހުޅުވާލެވޭ މުއްދަތުގައި 

ޮގތް  ޢަމަލުކުރާނެ  މަޝްވަރާޮކށް  ޮގތުން  މިކަންކަމާގުޅޭ  ޮމނިޓަރކުރުމާއި،  ކަންކަން  ހިނގާ 

ކަނޑައެޅުމެވެ. މި އަހަރު މި ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައެއް ނުވެއެވެ. 

ހިުއަމްނ ރޯިސްސ ޮކމިޓީ 

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

ުގޅުންހުރި ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމެވެ. މިޮގތުން މައިގަނޑު ޮގތެއްގައި މުވައްޒަފުންގެ ޓްރެއިނިންގ، 

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން އަދި މުވައްޒަފުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކާއި މުވައްޒަފުންނާގުޅޭ 

ޮގތުން ހުށަހެޅޭ ޑިސިޕްލިނަރީ މައްސަލަތަކާގުޅޭ ނިންމުންތައް ނިންމުމެވެ. މި އަހަރު އެޗް.އާރް 

ކޮމިޓީގެ 25 ަބއްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ.  

ޓަްރްސްޓ ަފްނޑް ޮކމިީޓ

)ދައުލަތުގެ   3/2006 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  މަސްއޫލިއްޔަތަކީ،  ކޮމިޓީގެ  ފަންޑް  ޓްރަސްޓް 

މާރކެޓް  ‘ކެޕިޓަލް  ޤާއިމުޮކށްފައިވާ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ   26 ޤާނޫނު(ގެ  މާލިއްޔަތުގެ 

މިފަންޑުން  ބެލެހެއްޓުމާއި،  ކަންކަން  އެންމެހާ  ފަންޑް’އާގުޅޭ  ޓްރަސްޓް  ޑިވެޮލޕްމަންޓް 

ަޚރަދުކުރުމާގުޅޭ ކަންކަން، ފަންޑުގެ ސްޓޭޓްމަންޓް އާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރުމެވެ. 

މި ޮކމިޓީގައި ހިމެނެނީ ޮއތޯރިޓީގެ ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 

ޮއތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރ ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކާއި، މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް 

ަތމްޞީލުކުރާ މެންބަރެކެވެ. މި އަހަރު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކުގައި  ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ 

2019 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމާއި، ޓްރަސްޓް ފަންޑުން 2020 އަހަރު  

ކުރަންހަމަޖެހިފައިވާ ޚަރަދުތައް ފާސްކުރުން ހިމެނެއެވެ. މިޮގތުން ޓްރަސްޓް ފަންޑް ކޮމިޓީގެ 

ބޭއްވުނެވެ. ބައްދަލުވުން   4

ިބޑް އިވޭލުޭއަޝްނ ޮކިމީޓ

ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ޮކމިޓީ އަކީ ޮއޯތރިޓީއަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތްތައް 

ޯހދުމަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ބަލައި، ޕްޮރކިއުމަންޓުގެ ކަންތައްތައް އިންތިޒާމްޮކށް 

ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޮކމިޓީއެކެވެ. މިއަހަރު ބިޑް ކޮމިޓީގެ  13 

ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ. 
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2.3.4  ޮއޯތިރީޓގެ މުަވްއަޒފުްނ
މި އަހަރު ނިމުނު އިރު ޮއޯތރިޓީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޖުމުލަ ޢަދަދަކީ 23 އެވެ.

ސީނިައރ ެއގްެޒެކޓިވް ޮކމިޓީ 

ައލްފިާޟލް މުަޙއަްމުދ ޙަުސއްިނ ަމނުިކ
ޗީފް ެއގްެޒެކޓިވް ޮއިފަސރ

ައލްފިާޟލާ ފިާޠމުަތ ަޢބުްދهللا ަކމާލުްއީދްނ 
ޑިެރކްަޓރ ޖެެނަރލް،

 މާރެކްޓ ިޑެވޮލޕަްމްންޓ ިޑޕާޓަްމްންޓ

ައލްފިާޟލް ިއބާްރީހމް ަސީލމް
ޑިެރކްަޓރ ޖެެނަރލް،

ލަީގލް ެއްނޑް ެރގިުއލަެޝްނ ިޑޕާޓަްމްންޓ

ައލްފިާޟލާ އިާމަނތު މުަޙއަްމުދ ދީީދ 
ޑިެރކްަޓރ ޖެެނަރލް،

ެހޑް ޮއފް އްިންސޓިޓިުއްޓ

ައލްފިާޟލް މުޒްނީ މުަޙއަްމުދ 
ޑިެރކްަޓރ ޖެެނަރލް،

ެޕްނަޝްނ ުސަޕރިވަޝްނ ިޑޕާޓަްމްންޓ ައިދ
އްިނޗާރޖް ޮއފް ޯކޕޭަރްޓ ަސރވަިސްސ 

ައލްފިާޟލް ައބުްދهللا ަޒަކރިްއާޔ 
ޑިެރކްަޓރ ޖެެނަރލް،

ެއޑުިއކަޭޝްނ ެއްންޓ ޓެްރއިިންނގ ިޑޕާޓަްމްންޓ

22
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މުަވްއަޒފުްނ ަތމްރްީނުކުރްނ

ޮއޯތރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނާއި ފަންނީ ތަޖުރިބާ އިތުރުކުރުމަށް ދެމެހެއްޓެނިވި 

ޮގތެއްގައި ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. މި އަހަރު ޮއޯތރިޓީގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި ޕްޮރގްރާމްތައް 

އެނެކްސް 1 ގައި ހިމަނާފައި އެވަނީއެވެ.

ވީަޒފާގެ ުކރިއުެރްނ ިދުނމާއި ޚުިދމުަތގެ ައގުވަަޒްނ ުކުރްނ

ފުރިހަމަވި  ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ޝަރުޠު  ވަޒީފާގެ  އިވެލުއޭޝަނަށްފަހު  ޕަރޯފމަންސް  އަހަރުގެ  2019 ވަނަ 

ުމވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދީފައިވެއެވެ. އަދި މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ޮގތުން އެކިއެކި 

އެޯވޑުތައް  އެޯވޑާއި ސެޓިފިކެޓް ދީފައިވެއެވެ. މިޮގތުން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ  ކެޓަގަރީތަކުން މުވައްޒަފުންނަށް 

ޙާޞިލުކުރި މުވައްޒަފުންގެ ތަފުޞީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.    

މުަވްއަޒފު އޯެވޑު
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު އިބްރާހީމް )މެނޭޖަރ( އެމްޕްޯލއީ ޮއފް ދަ އިޔަރ 

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު އިބްރާހީމް )މެނޭޖަރ( ޮކމެންޑޭޝަން ޮފރ ޑެޑިކޭޝަން

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޢަބްދުލްކަރީމް )އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ( ޮކމެންޑޭޝަން ޮފރ ސަރވިސް

އަލްފާޟިލާ ސާރާ މުޙައްމަދު )މެނޭޖަރ(  ސެޓިފިކެޓް ޮއފް ރިޮކގްނިޝަން

ޑު ަޕްނކްުޗައލިޓީ އޯެވ

ޕަންކްޗުއަލިޓީ އެޯވޑު ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުން: 

އަލްފާޟިލް މުޒްނީ މުޙައްމަދު )ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް(	 

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޒަކަރިއްޔާ )ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް(	 

އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްރައްޒާޤް )މެނޭޖަރ(	 

އަލްފާޟިލާ ޢަޒްމާ )މެނޭޖަރ(	 

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނަޖާތު މޫސާ )އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ(	 

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޢަބްދުލްކަރީމް )އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރ(	 

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މަޙްރާން )އެސިސްޓެންޓްް މެނޭޖަރ(	 

އަލްފާޟިލާ ދިޔާނާ މުޙައްމަދު )ސަޕޯޓް ސްޓާފް(	 

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު އިބްރާހީމް )އެމްޕްޯލއީ ޮއފް ދަ އިޔަރ(
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ކެޕިޓަލް މާރކެޓް އިތުރަށް ހަރުދަނާޮކށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި 

ޮއޯތރިޓީން  އެއްބާރުލުން  އެހީތެރިކަމާއި  ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ައންނަނީ ޯހދަމުންނެވެ. މިޮގތުން އިންޓަނޭޝަނަލް ޮއގަނައިޒޭޝަން ޮއފް 

މެންބަރެއްގެ  ޯއޑިނަރީ  ގެ   )IOSCO( ޮކމިޝަންސް  ސެކިއުރިޓީޒް 

ކުރުމުގެ  ރެގިއުލޭޓް  މާރކެޓް  ތައްޤީކުރުމަށާއި  މާރކެޓް  ހައިސިއްޔަތުން، 

ޝެއަރިންގ  ނޮލެޖް  ޮއގަނައިޒޭޝަންގެ  އެ  ހަރުދަނާކުރުމަށް،  ކަންކަން 

ޕްލެޓްޯފމް މެދުވެރިޮކށް މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ާރއްޖެއިން ބޭރުގެ ރެގިއުލޭޓަރީ 

މުވައްޒަފުންނާއި  ކަމާގުޅޭ  މަޢުލޫމާތުތައް  ޯފރުޮކށްދީފައިވާ  އިދާރާތަކުން 

ހިއްސާޮކށް، އަދި މެންބަރު ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ސަރވޭތަކުގައި 

ބައިވެރިވެ ރާއްޖޭގެ ކެޕިޓަލް މާރކެޓާގުޅޭ މަޢުލޫމާތުތައް ހިއްސާޮކށްފައިވެއެވެ. 

މީގެއިތުރުން މެންބަރު ޤައުމުތަކަށް ހުޅުވާލާއިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ‘ވާރލްޑް 

އިންވެސްޓަރ ވީކް 2020’ ގައި ޮއތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ތަފާތު 

ގެންޮގސްފައިވެއެވެ.  ކުރިައށް  ަހރަކާތްތައް 

ޕެންޝަން  ޕްރައިވެޓް  ޤައުމުތަކުގައި  އެކި  ދުނިޔޭގެ  އަކީ  ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ 

ތަމްސީލުކުރާ  ފަރާތްތައް  އަދާކުރަމުންދާ  ޒިންމާ  ސުޕަރވައިޒްކުރުމުގެ 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ ކަމުގައިވާ، އިންޓަރނޭޝަނަލް ޮއގަނައިޒޭޝަން 

ޮއފް ޕެންޝަން ސުޕަރވައިޒަރސް )IOPS( ގެ މެންބަރެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޕެންޝަން  ޮގތާއި  ޕެންޝަން ސްކީމް ސުޕަރވަިއޒްކުރެވޭ  ރިޓަޔަރމަންޓް 

ޮއގަނައިޒޭޝަނާ  އެ  ބެހޭޮގތުން  އިންެވސްޓްކުރުމާ  އެސެޓްސް  ފަންޑުގެ 

ަމޢުލޫމާތު ހިއްސާޮކށްފައިވާނެއެވެ.  މީގެ އިުތރުން ޮއގަނައިޒޭޝަން ޮފރ 

އިސްލާމިކް ޯކޕަރޭޝަން )OIC( ގެ ސްޓޭންޑިންގ ޮކމިޓީއެއް ކަމުގައިވާ 

 )COMCEC( ްޮކމިޓީ ޮފރ ޮކމަރޝަލް އެންޑް އިޮކޮނމިކް ޯކޕަޭރޝަނ

)ޮއންލައިން(  ވަނަ   9 ޯފރަމްގެ  ރެގިއުލޭޓަރސް  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  ގެ 

މަޢުލޫމާތު  ގުޅޭ  މާރކެޓާ  ކެޕިޓަލް  ރާއްޖޭގެ  ބައިވެރިވެ  ބައްދަލުވުމުގައި 

ހިއްސާޮކށްފައިވެއެވެ.  

ަބިއަނލަްއުޤވާީމ ގުޅުްނތްައ  .3
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ކީރިތިވަންތަ މާތް هللا ســـبحانه وتعــاىل އަށް ޙަމްދުޮކށް ޝުކުރުކުރަމެވެ. އަދި 

ިވޔަފާރިކުރާނެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްތަކުގެ އުޞޫލާއި އިރުޝާދު މި އުއްމަތަށް ދެއްވި، 

م އަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް 
ّ
 هللا عليــه وســل

ّ
މާތް ނަބިއްޔާ محّمــد صــى

ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ.

ގެންޮގސްފައިވަނީ               ކުރިއަށް  މަސައްކަތްތައް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަހަރު  މި 

ޚާއްޞަ  ޯބުޑން ފާސްކުރި  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްޮކށް  ޮކވިޑް - 19ގެ 

މާރކެޓުގެ  ސެކިއުރިޓީޒް  މަޤްޞަދަކީ  މިޕްލޭންގެ  ދަށުންނެވެ.  ްޕލޭންއެއްގެ 

ގެންދިއުމެވެ.  ކުރިއަށް  މެދުނުކެނޑި  މަސައްކަތްތައް  ޮއތޯރިޓީގެ  ޚިދުމަތްތަކާއި، 

ސެކިއުރިޓީޒް މާރކެޓުގެ ޚިދުމަތްތައް ެމދުނުކެނޑި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި، ސްޮޓކް 

ެއކްސްޗޭންޖާއި ޑީލަރުންގެ ޚިދުމަތްތައް ޮއންލައިންޮކށް ޯފރުޮކށްދިނުމަށް އެފަރާތްތަކުން 

ިއންތިޒާމްޮކށްފައިވާ ޮގތާއި، އެ އިންިތޒާމްތަކުގެ ތެރެއިން އެފަރާތްތަކުގެ ޚިދުމަތްތައް 

މާޮބޑު  މިޮގތުން  ގެންޮގސްފައިވެއެވެ.  ބަލަމުން  ޮއޯތރިޓީން  ޮގތް  ގެންދިޔަ  ދެމުން 

ަދތިތަކެއް ނެތި މާރކެޓުގެ ޚިދުމަތްތައް ޮއންަލއިންޮކށް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާކަން 

ފާހަގަކުރަމެވެ. މިފުރުޞަތުގައި 

ދެން  ދަށުން،  ޕްލޭންގެ  އެކުލަވާލެވުނު  ރިޢާޔަތްޮކށް  ޙާލަތަށް  19ގެ   - ޮކވިޑް 

އެންމެ ޮބޑު އިސްކަމެއް ދެވުނު މަަސއްކަތަކީ، އެހެން ޤައުމުތަކުގައި ދެމުންގެންދިޔަ 

ހަމަޖެއްސުމުގެ  ކަންކަން  ުލއިދިނުމުގެ  ރެގިއުލޭޓަރީ  ވެސް  ރާއްޖޭގައި  ަފދައިން، 

ޕެކޭޖްއާ  ރިލީފް  ރެގިއުލޭޓަރީ  އެކުލަވާލި  ޯބުޑން  ޑިރެކްޓަރުންގެ  މަސައްކަތްތަކެވެ. 

ފަރާތްތަކަށް  ޚިދުމަތްދޭ  ސެކިއުރިޓީޒް  ކުންފުނިތަކާއި  ލިސްޓުޮކށްފައިވާ  އެއްޮގތަށް 

އުނިކަން  ޙައްޤުތަކަށް  އިންވެސްޓަރުންގެ  ލުއިދިނުމުގައި  އަދި  ލުއިދީފައިވެއެވެ. 

ާނންނާނެ ޮގތަށް ލުއި ދިނުމުގެ ކަންަކން ކުރިއަށް ގެންޮގސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ޢާއްމު  އަހަރީ  ރިޯޕޓުތަކާއި  ކުންފުނިތަކުގެ  ލިސްޓުޮކށްފައިވާ  ވެގެންދިއައީ  ިމއަހަރު 

ޮގތުން  ރެގިއުލޭޓަރީ  މަސައްކަތްތައް  ގިނަ  ވަރަށް  ގުޅިގެން  ބޭއްވުމާއި  ޖަލްސާ 

ުކރަންޖެހުނު އަހަރަކަށެވެ. ލިސްޓުޮކށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުން ނެރެންޖެހޭ ރިޯޕޓުތަކާއި 

ުކންފުނިތަކުގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުޮކށްދިނުމުގެ ކަންކަން 

ކުރުމަށް  މިކަންކަން  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  އިތުރުޮކށްދެވުނު  އަދި  ޮކށްފައިވެއެވެ. 

އިތުރު  ރިޢާޔަތްޮކށް  ސަބަބުތަކަށް  ބަޔާންޮކށްފައިވާ  ކުންފުނިތަކުން  ދަތިވެފައިވާ 

ލުއި ދިނުމާއި މާރކެޓަށް ހާމަކުރުމުގެ ކަންކަން ބަލަމުން ގެންޮގސްފައިވެއެވެ. މީގެ 

4 - ޗީފް ެއގްެޒެކޓިވް 
ޮއިފަސުރގެ ިރިވުއ
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އިތުރުން ޮކވިޑް - 19ގެ ސަބަބުން ލިސްޓުޮކްށފައިވާ ކުްނފުނިތަކުގެ ވިޔަފާރިއަށް 

ކުރަމުން އަންނަ ނެއެދެވޭ އަސަރުތަކުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު އިންވެސްޓަރުންނަށް 

ޯފރުޮކށްދިނުމަށްޓަކައި ޮކވިޑް އިމްޕެކްޓް ރިޯޕޓެއް ޝާއިޢުކުރުމަށް އަންގާފައިވެއެވެ. 

އެކަންކަމުގެ  އަސަރުތައް  އަންނަ  ކުރަމުން  ވިޔަފާރިއަށް  ކުންފުނިތަކުގެ  އަދި 

ވަގުތުގައި ލަސްނުޮކށް އިންވެސްޓަރުންނަށް ހާމަކުރަމުން ގެންދިއުމަށް އެންގުމާއި، 

މިކަންކަން ކުރަމުން އަންނަ ޮގތް އަންނަނީ ބަލަމުންނެވެ. 

ހަރުދަނާ  މަސައްކަތްތައް  ރެގިއުލޭޓަރީ  ބިނާޮކށް  ޙާލަތައް  ދިމާވެފައިވާ  ިމއަހަރު 

ކުރިއެރުވުމުގެ  މާރކެޓް  އިތުރުން  ެގންދިއުމުގެ  ކުރަމުން  ދަށުން  އެޕްޯރޗެއްގެ 

މަސައްކަތްތައް ވެސް ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިއަށް ގެންޮގސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

މިޮގތުން 2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޯފރަމްގައި ސަރުކާރާއި 

އަލީގައި  ކަންކަމުގެ  މަޝްަވރާކުރެވުނު  ސްޓޭކްޯހލްޑަރުންނާއެކު  އެހެނިގެން 

މުރާޖަޢާކުރުމާއެކު،  ޑިރެކްޝަން  ސްޓްރެޓީޖިކް  ޮއތޯރިޓީގެ  ޯބޑުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ކުރިއަށް  މަސައްކަތްތައް  ކުރަންޖެހޭ  ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި  އެކަންކަން 

. ގެންޮގސްފައިވެއެވެ

ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ  މާލީ  އެއްޮގތަށް  ޑިރެކްޝަންއާ  ސްޓްރެޓީޖިކް  ޮއތޯރިޓީގެ 

ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަށް 2019 ވަނަ އަހަރު މަޖިލީހަށް ޮފނުވުނު ބިލު 

އަލުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުން ނިންމުމާއެކު، މަޖިލީހުގެ ކަމާބެހޭ 

ކުރިއަށް  މަސައްކަތްތައް  މުރާޖަޢާކުރުމުގެ  އަުލން  ބިލު  މި  އެދިގެން  ޮކމިޓީގައި 

ގެންޮގސްފައިވެއެވެ. މި ބިލު އަލުން މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ކެޕިޓަލް 

ވަޞީލަތްތައް  ކުރުމުގެ  މުޢާމަލާތްތައް  ސެކިއުރިޓީޒްގެ  ސަރުކާރު  މާރކެޓުގައި 

ޤާއިމުކުރުމެވެ.  

ާރއްޖޭގައި މިހާތަނަށް އުފައްދާ ހިންގަމުން އަްނނަނީ ސަރުކާރު ސެކިއުރިޓީޒްގެ 

ޕްރައިމަރީ މާރކެޓެކެވެ. ސަރުކާރުގެ މާލީ ބޭުނންތައް ފުއްދުމަށްޓަކައި ހަމައެކަނި 

ްޓރެޜަރީ ބިލަށް ބަޯރސާވުމާއި، މިކަމުގެ ރިސްކް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ‘ޓީ-ޮބންޑް’ 

ލަސްނުޮކށް  ހިންގުމަކީ  ޤާއިމުޮކށް  އިންތިޒާމްއެއް  ޓްރޭޑްކުރެވޭނެ  ދޫކުރުމާއި 

ކުރަންޖެހިފައިވާ މުހިންމު މަސައްކަތެކެވެ. މިކަން ވެގެންދާނީ ކުރިމަގުގައި ހަރަކާތްތެރި 

ކެޕިޓަލް މާރކެޓެއް ޤާއިމުޮކށް ހިންގުމަށްވެސް އެޅިގެންދާ މުހިންމު ފިޔަވަޅަކަށެވެ.

ތަރައްޤީކުރުމާގުޅޭ  މާރކެޓް  ސެކިއުރިޓީޒް  ސަރުކާރު  އިސްނެގުމާއެކު  ޮއތޯރިޓީގެ 

މިއަހަރު  އެއްބަސްވުންތަކެއް  މުހިންމު  މެދުގައި  ސްޓޭކްޯހލްޑަރުންގެ  ޮގތުން 

މި  ހިމެނުމަށާއި،  މަރުހަލާއެއް  އިންތިގާލީ  އަހަރުގެ   5 މިޮގތުން  ެވފައިވެއެވެ. 

އިންތިގާލީ މަރުހަލާގައި ސަރުކާރު ސެކިއުރިޓީޒް މާރކެޓް ތަރައްޤީކުރުމާއި ހިންގުމާއި 

ރެގިއުލޭޓްކުރުމުގެ އެންމެހާ ބާރުތައް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ޮއޯތރިޓީ އަށް ޮއންނަ 

ސަރުކާރު  މަރުހަލާއަށްފަހު،  އިންތިގާލީ  މި  އަދި  އެއްބަސްވެފައިވެއެވެ.  ޮގތަށް 

ސެކިއުރިޓީޒް މާރކެޓުގެ ބޭނުމަށް އިންވެސްޓްކުރާ ‘ޓްރޭޑިންގ އެންޑް ޑިޮޕސިޓަރީ 

ސިސްޓަމް’ ޮއތޯރިޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރުމަށާއި، ސަރުކާރު ސެކިއުރިޓީޒްގެ 

މުޢާމަލާތްތައް ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ނިޒާމުގެ ތެރެިއން ކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވެއެވެ.

ސްޓޭކްޯހލްޑަރުންގެ މެދުގައި މިކަންަކމާމެދު އެއްބަސްވެ، މަޖިލީހުގެ ކަމާބެހޭ ޮކމިޓީގައި 

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، މިކަންކަން ވަނީ 6 ޑިސެންަބރު 2020 ގައި މަޖިލީހުން 

ާފސްކުރި މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނަށް ެދވަނަ އިޞްލާޙުގެނައުމާބެހޭ ބިލުގައި 

ހިމަނާފައެވެ. އަދި 23 ޑިސެންަބރު 2020 ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ 

މިބިލު ތަސްދީޤުކުރައްވާފައެވެ. މިބިލުގައި ހިމަނާފައިވާ ކަންކަން ހާޞިލުކުރުމަށް 

މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް  ދަށުން  އިރުޝާދުގެ  ފިނޭންސްގެ  ޮއފް  ިމނިސްޓްރީ 

ޮއޯތރިޓީއާއި މި ޮއޯތރިޓީ ގުޅިެގން މަސައްކަތްަތއް ކުރުމަށް ވަނީ ރާވާފައެވެ. 

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން 2015-2019ގެ ދަށުން އެންމެ ޮބޑު 

އިސްކަމެއް ދީފައިވާ ޕްރައިވެޓް ސެކިއުރިޓީޒް ވަޞީލަތާގުޅޭ ގަވާއިދު 2019 ވަނަ 

އަހަރު ގެޒެޓުޮކށްފައި ވީނަމަވެސް، މިގަވާއިދު ބައްޓަންކުރެވިފައިވާ ޮގތުން މުހިންމު 

ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ،  ހުރިކަމަށް  ޮގންޖެހުންތައް  ޙާޞިލުކުރުމަށް  މަޤްޞަދުތައް 

ޑިރެކްޓަރުންގެ  މުރާޖަޢާކުރުމަށް  އަލުން  މިގަާވއިދު  ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި  ެއކަންކަން 

ޯބޑުން ނިންމުމާއެކު ގާވާއިދު މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ޮކށްފައިވެއެވެ.
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ްޕރައިވެޓް ސެކިއުރިޓީޒް ފްރޭމްވަރކްގެ އަމާޒަކީ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިތަކަށް، ޚާއްޞަޮކށް 

ފަންޑު  މެދުވެރިޮކށް  މާރކެޓް  ވިޔަފާރިތަކަށް  ފަންތީގެ  މެދު  އަދި  ކުދި  ެއންމެ 

އަހަރު  ވަނަ   2019 ޤާިއމުކުރުމެވެ.  ވަޞީަލތެއް  އެކަށީގެންވާ  ޯފރުޮކށްދެވޭނެ 

ެގޒެޓުކުރެވުނު ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޕްރައިވެޓް ޕްޭލސްމަންޓް އުޞޫލުން ދޫކުރެވޭ ޮގތަށް 

ަހމަޖައްސާފައި ވަނީ ދަރަނީގެ ބާވަތްތަކެވެ. ަނމަވެސް މިއަހަރު ކުރެވުނު ރިވިއުގައި 

ގަވާއިދު  ޮގތަށް  ދޫކުރެވޭ  ބާވަތްތައް  ހިއްސާގެ  އިތުރުން  ބާވަތްތަކުގެ  ަދރަނީގެ 

މިހާރު ވަނީ މުރާޖަޢާޮކށްފައެވެ. ހިއްސާގެ ބާވަތްތައް ހިމެނުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ކުދި 

ުކންފުނިތަކަށް ރައުސްމާލު ޯހދުމުގެ ވަޞީލަތެއް ޯފރުޮކށްދިނުމެވެ. އަދި ކުދި އަދި 

މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމުގެ ސަރުކާރުގެ ލަނޑުދަނޑި ޙާޞިލުކުރުމަށް ޮއތް 

ިއތުރު ވަޞީލަތެއްގެ ޮގތުގައި މިވަޞީލަތް ޤާއިމުކުރުމެވެ. ޕްރައިވެޓް ސެކިއުރިޓީޒްގެ 

ވަޞީލަތް ޮއޕަރޭޓްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖުގެ އިލެކްޓްޯރނިކް 

ޕްލެޓްޯފމެއް މެދުވެރިޮކށެވެ. މިޕްލެޓްޯފމްވެގެންދާނީ ފަންޑު ޯހދާ ފަރާތްތަކާއި ފަންޑު 

ޯފރުޮކށްދޭ ފަރާތްތައް ފަސޭހައިން ގުޅުވައިދޭ ތަނަކަށެވެ.

އީޖާދީ  އައު  އިޞްލާޙުގައި  ގެނެވުނު  މިއަހަރު  ޤާނޫނަށް  މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ 

ްޕޮރޑަކްޓްތަކާއި ވަޞީލަތްތަކަށް މަގުފަހިކުރުން ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިއަށް 

ޮއތް 3 އަހަރަށް އެކުލަވާލާ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭންގެ ދަށުން އިނޮވެޓިވް ޕްރޮޑަކްޓްަތކާއި 

ވިސްނާފައިވެއެވެ.  ދިނުމަށް  އިްސކަމެއް  ޚާއްޞަ  ތަޢާރަފްކުރުމަށް  ވަޞީލަތްތައް 

‘އެކްސެސް ޓު ފައިނޭންސް’ ސޮިލއުޝަންތަކުގެ އިތުރުން ރެގިއުލޭޓަރީ މުހިންމު 

މާރކެޓް  އެކުލަވާލާފައެވެ.  ވަނީ  ޕްލޭންަތއް  އޮޮޓމޭޓްކުރުމުގެ  ވެސް  ަމސައްކަތްތައް 

އިތުރުން  ޕްލެޓްޯފމެއްގެ  ޑިސްކްޯލޝަރ  މާރކެޓް  ސިސްޓަމަކާއި،  އިންޓެލިޖަންސް 

ިއންވެސްޓަރ އެވެއާރނަސް އަށް ާޚއްޞަ ވެބްސައިޓެއް ޯލންޗްކުރުމާއި ޮއތޯރިޓީގެ 

ޮމބައިލް އެޕްލިކޭޝަން އިތުރަށް ބޭނުްނތެރިކުރުަމށް ވަނީ ރާވާފައެވެ. އިންވެސްޓަރުން 

ޭހލުންތެރިކުރުވުމާއި، ސްޓޭކްޯހލްޑަރުންާނއި ގުޅުން ބަދަހިޮކށް އެފަރާތްތަކުގެ ފުރިހަމަ 

ސްޓްރެޓީޖިކް  އައު  ޕްޮރގްރާމްތައް  ޚާއްޞަ  ޯހދުމަށް  އެއްބާރުލުން  ބައިވެރިވުމާއި 

ޕްލޭންގެ ދަށުން ވަނީ ރާވާފައެވެ.

އަދި  ވަޞީލަތްތަކާއި،  އައު  ތަޢާރަފުކުރާ  މާރކެޓަށް  އަމާޒަކީ،  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ރާވާފައިވާ  ހިންގުމަށް  ދަށުން  ޕްލޭންގެ  ސްޓްރެޓީޖިކް  އައު  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ކުރިމަގުގައި  މާރކެޓެއް  ކެޕިޓަލް  ހަަރކާތްތެރި  މިހާރަށްވުރެ  ޕްޮރގްރާމްތަކާއެކު 

ާޤއިމުކުރުމެވެ. މިފުރުޞަތުގައި، އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަށް ވާޞިލުވުމަށް ކެނޑިނޭޅި 

ޝުކުރެއް  ޚާއްޞަ  ވަރަށް  މުވައްޒަފުންނަށް  ޮއތޯރިޓީގެ  މި  މަސައްކަތްކުރަމުންދާ 

ަދންނަވަމެވެ. އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަގުދައްަކއިދިނުމުގައި އެންމެ މުހިންމު ޯރލްއެއް 

ވަރަށް  މެންބަރުންނަށް  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަދާކުރަމުންގެންދާ 

ކުރިއަށް  މަސައްކަތްތައް  އަުޅގަނޑުމެންގެ  އަދި  ދަންނަވަމެވެ.  ޝުކުރެއް  ާޚއްޞަ 

ސްޓޭކްޯހލްޑަރުންނަށް  ހުރިހާ  ގެންދަވާ  ދެއްވަމުން  އެއްބާރުލުން  ެގންދިއުމުގައި 

އެކުގައި  ސްޓޭކްޯހލްޑަރުން  ހުރިހާ  އުއްމީދަކީ  އަޅުގަނޑުގެ  ދަންނަވަމެވެ.  ުޝކުރު 

ނެރުމެވެ.  ނަތީޖާ  ބޭނުންވާ  މަސައްކަތްޮކށްގެން 

މުޙައްމަދު ޙުސައިން މަނިކު 

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރ
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ަތފްާސ ހާިސުބ  .5
ެސަކްނޑަރީ މާރެކުޓގެ މުޢާމަލާތަްތްއ   5.1

ފާއިތުވި 5 އަހަރު މޯލްޑިވްސް ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖް މެދުވެރިޮކށް ކުރެވިފައިވާ ހިއްސާގެ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ޚުލާޞާ ތިރީގައިވާ އެވަނީއެވެ.

2020 2019 2018 2017 2016 ަތފީުސލު

205 236 175 144 159 މުޢާމަލާތްތަކުގެ ޢަދަދު

483 53 40 27 62 މުޢާމަލާތު ކުރި ހިއްސާ ޢަދަދު )ހާސް(

5,154 2,615 6,065 4,366 3,435 މުޢާމަލާތު ކުރި ހިއްސާގެ އަގު )ހާސް ރުފިޔާ(

17,881 16,986 13,783 15,025 8,049 މާރކެޓް ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން )މިލިޔަން ރުފިޔާ( 

1,160 1,102 894 974 522 މާރކެޓް ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން )މިލިޔަން ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު(

މަޞްދަރު: މޯލްޑިވްސް ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖް 

ެސކިުއިރޓީޒްގެ މުޢާމަލާތްުކރި ައގުަތްއ  5.2
ފާއިތުވި 5 އަހަރު ހިއްސާގެ މުޢާމަލާތްޮކށްފައިވާ އަގުތަކުގެ ޚުލާޞާ ތިރީގައިވާ ގްރާފުގައި އެވަނީއެވެ.

ޑިސެންބަރުގެ ނިޔަލަށް ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި މުޢާމަލާތު ކުރި އަގުތައް އޭ.ޓީ.އެމް ޕލކ.
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މަޞްދަރު: މޯލްޑިވްސް ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖް 

ޯންޓ:
ސެންޗޫރިއަން ޕލކ. . 1

ލިސްޓުކުރެވުނީ 2017 ގައި. 

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕލކ. . 2

ލިސްޓުކުރެވުނީ 2017 ގައި.

ޯމލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް . 3

ޕލކ. ލިސްޓުކުރެވުނީ 

2019 ގައި.
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މޯލިްޑވްްސ ްސޮޓކް ެއކްްސޗޭްނޖް އްިނޑެކްްސ   5.32(MASIX)
ފާއިތުވި 5 އަހަރު މޯލްޑިވްސް ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖް އިންޑެކްސް (MASIX) އަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކުގެ ޚުލާޞާ ތިރީގައިވާ ގްރާފުގައި 

އެވަނީއެވެ.

ލްިސުޓޮކްށފައިވާ ުކްނފުިނަތުކގެ ިހްއާސގެ މުޢާމަލާތްޮކްށފައިވާ އްިނަސްއަތ  5.4

މޯލްޑިވްސް ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖް އިންޑެކްސް )1 ޖަަނަވަރީ 2016 އިން 31 ިޑސެންބަރު 2020 އަށް(
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ޯންޓ:
ސެންޗޫރިއަން ޕލކ. . 1  )1(

ލިސްޓުކުރެވުނީ 2017 ގައި.

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް . 2  )2(

ޕލކ. ލިސްޓުކުރެވުނީ 

2017 ގައި.

ޯމލްޑިވްސް އިސްލާމިކް . 3  )3(

ބޭންކް ޕލކ. ލިސްޓުކުރެވުނީ 

2019 ގައި.

މަޞްދަރު: މޯލްޑިވްސް ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖް 

މަޞްދަރު: މޯލްޑިވްސް ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖް 
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އެެވައރންަސ ައދި ޕޮްރފަެޝަނލް ޕޮްރގާްރމަްތުކގެ ީރްޗ  5.5

55 ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ ޖުމުލަ ޢަދަދު

113 ޮކލެޖު/ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ ދަރިވަރުން އަދި ޓީޗަރުންގެ ޖުމުލަ ޢަދަދު

244 ޢާއްމު ފަރާތްތަކުގެ ޖުމުލަ ޢަދަދު

16 ސެކިއުރިޓީޒް މާރކެޓް ޓެކްނިކަލް ޕްޮރގްރާމްތަކުގެ ޖުމުލަ ޢަދަދު

113 ޕްޮރފެޝަނަލް ޕްޮރގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ޖުމުލަ ޢަދަދު

16 ހިންގުނު ޕްޮރގްރާމްތަކުގެ ޖުމުލަ ޢަދަދު

541 ޕްޮރގްރާމްތަކުގެ ބައިވެރިންގެ ޖުމުލަ ޢަދަދު
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މާރެކްޓ   .6
ިޑެވޮލޕަްމްންޓ 
މަަސްއަކތަްތްއ

ަސުރކާުރ ެސިކުއިރީޓޒް   6.1
މާރެކްޓ ަތަރްއީޤުކުރަމްށ 

ަމގުފިަހުކުރްނ

ސަރުކާރު ސެކިއުރިޓީޒްގެ ސެކަންޑަރީ މާރކެޓެއް އުފައްދާ ހިންގުމަށް 

މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ާޤނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ 

ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން އެކި ދިރާސާތައް ކުރެވި މިނިސްޓްރީ ޮއފް 

ފިނޭންސްއާއި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ޮއޯތރިޓީއާއި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ 

ޮއފީހަށް ވަނީ އެކިފަހަރު މަތިން މަޢުލޫމާތު ހިްއސާކުރެވި މަޝްވަރާ 

ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާފައެވެ. މިޮގތުން ސްޓޭކްޯހލްޑަރުންގެ މެދުގައި 

މަޝްވަރާކުރެވި ނިްނމުނު ކަންކަމާއި ގުޅިގެން ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

މާލީ  މަޝްވަރާޮކށް  އިތުރަށް  ބައްދަލުވުންތަކުގައި  ޮކމެޓީ  ަކމާގުޅޭ 

ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ާޤނޫނާއި އަދި މިކަމާގޫޅޭ އެހެން ޤާނޫނުތަކަށްވެސް 

ެގންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން ސްޓޭކްޯހލްޑަރުންގެ މެދުގައި 

އެއްބަސްވެވި، ޤާނޫނުތައް ވަނީ ފާސްޮކށްފައެވެ.

ތަރައްޤީކުރުމަށް  މާރކެޓް  ސެކަންޑަރީ  ސެކިއުރިޓީޒްގެ  ސަރުކާރު 

މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ަބދަލުތަކާއި ގުޅިގެން 

ހިމަނުމާއި  ީޕރިއަޑެއް  އިންޓަރިމް  ތަޢާރަފުކުރުމަށް  ފްރޭމްވާރކެއް 

ބާޒާރުގައި  އަދި  ކަނޑައެޅުނެވެ.  ޒިންމާތަށް  ސްޓޭކްޯހލަޑަރުންގެ 

މޯލްޑިވްސް  ޤާއިުމކުރުމާއި  ސިސްޓަމްއެއް  ޓްރޭޑިންގ  ޮއންލައިން 

ސެކިއުރިޓީޒް  އިންވެސްޓްޮކށްފައިވާ  ޮއޯތރިޓީއިން  މަނިޓަރީ 

ޤާއިމުކުރުމަށް  އިންޓިގްރޭޓްވާެނހެން  ސިސްޓަްމއާއި  ޑިޮޕސިޓަރީ 

ޭބނުންވާ ދިރާސާތައް ކުރުމަށް ސިސްޓަމް ވެްނޑަރެއް ރާއްޖެގެނެސް 

ޯބޑު  ސްޮޓކްެއކްސްޗޭންޖުގެ  އަދި  ޮއޯތރިޓީ  ޮގތުން  ޕްރޮޖެކްޓާބެހޭ 

ބައްދަލުވުންތަކެއް  މަޝްވަރާ  ވަނީ  ޮގތަށް  ހިމެނޭ  މެންބަރުން 

ބާއްވާފައެވެ. މިކަމުގެ މަޤްޞަދަކީ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑްތަކަށް 

ފެތޭ ޓްރޭޑިންގ ސިސްޓަމްއެއް ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރުމެވެ. 

އަދި މިކަމުގެ މަޝްވަރާތައް އަންނަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. 

ބޭނުންވާ  އިންވެސްޓްކުރުމަށް  ސިސްޓަމްއަށް  އަދި 

އެހެނިހެން  ސިސްޓަމްއާގުޅޭ  ޯހދުމާއި  ފަންޑިންގ 

އަންނަނީ  މަގުތައް  ހުރި  ހަމަޖެއްސެން  ޚަރަދުތައް 

މަސައްކަތްކުރަނީ  އޮޯތރިޓީން  ދިރާސާކުރަމުންނެވެ. 

ކުރިއަށް އެކުލަވާލާ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭންގެ މުއްދަތުގެ 

ލަނޑުދަނޑި  ޤާއިމުކުރުމުގެ  ސިސްޓަމްތައް  ތެރޭގައި 

ޙާޞިލުކުރެވިގެންދިއުމެވެ. 

މާރެކްޓ   6.2
ުކރިއުެރުވމުގެ ޮގުތްނ 
ޤޫާނަންށ އެެހިނެހްނ 
މުިހްނމު ަބަދލަުތްއ 

ގަެނުއްނ

މާރކެޓުގެ މުޢާމަލާތްތައް ޒަމާނީ ފެންވަރުގައި ކުރެވޭނެ 

ޮގތް ހަަމޖެއްސުމާއި، ސެކިއުރިޓީޒް ޑީލިންގ ޚިދުމަތްތައް 

ޯއވަރ-ދަ- އަދި  މޭކިންގ  މާރކެޓް  ތަރައްޤީކުރުމާއި، 

މަގުފަހިކުރުމަށް  ވަޞީލަތްތަށް  ޓްރޭޑިންގ  ކައުންޓަރ 

ބޭނުންވާ ދިރާސާތައް ހެދުމުގެ އިތުރުން މިކަންކަމަށް 

ގެނެވިފައެވެ.  ބަދަލު  ވަނީ  ޤާނޫނަށް  މަގުފަހިކުރުމަށް 

ޮސލިއުޝަންތަކާއި  ފިންޓެކް  އިތުރުން،  މީގެ 

ތަޖުރިބާކުރުމުގެ  ޕްޮރޑަކްޓްތައް  އިނޮވޭޓިވް  އެހެނިހެން 

ޤާއިމުކުރުމަށް  ސޭންޑްބޮކްސް’  ‘ރެގިއުލޭޓަރީ  ޮގތުން 

އިޞްލާޙު  ވަނީ  ޤާނޫނަށް  މަގުފަހިކުރުމަށްވެސް 

ގެނެވިފައެވެ. 

ފުޅާކުރުމުގެ  ތަރައްޤީޮކށް  އިތުރަށް  ބާޒާރު  ހިއްސާގެ 

މަސައްކަތްތައް  ގިނަ  ވެސް  މިއަހަރު  މަޤްޞަދުގައި 

ޮކށްލެވޭ  ފާހަގަ  ތެރެއިން  މީގެ  ކުރެވިފައެވެ.  ވަނީ 

އެވަނީއެވެ.  ތިރީގައި  ޚުލާސާ  މަސައްކަތްތަކުގެ 
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ުކދި ައދި މުެދ ަފްނީތގެ   6.3
ުކްނފުިނަތަކްށ ަފްނޑު ހޭޯދެނ ިއުތުރ 

ވީަޞލެަތްއ ޤާިއމުުކުރްނ

އަލަށް ތަޢާރަފްކުރުމަށް ޮއޯތރިޓީން މަސައްކަތް ުކރަމުންދާ ޕްރައިވެޓް ސެކިއުރިޓީޒް 

ސެގްމަންޓް / ފްރޭމްވަރކްއާ ުގޅިގެން ގަވާއިދު ނަންބަރު: 

)ސެކިއުރިޓީޒް ހުށަހެޅުމާއި ވިއްުކމާބެހޭ ގަވާއިދު( އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

ޮކންސަލްޓަންޓަކާއި ޙަވާލުޮކށްގެން ވަނީ މިއަަހރު ތެރޭގައި ފުރިހަމަކުރެވިފައެވެ. 

ޮގތްތަކެއް  ލުއިފަސޭހަ  ޯހދޭނެ  ފަންޑު  ސެކްޓަރަށް  އެސް.އެމް.އީ  އެއީ، 

ޕްލޭސްމަންޓް  ޕްރައިވެޓް  ކުންފުނިަތކަށް  ޕްރައިވެޓް  ޮގތުން  ޯހދައިދިނުމުގެ 

އުޞޫލުން އިކުއިޓީ ސެކިއުރިޓީޒް ދޫޮކށްގެން ފަންޑް ޯހދުމުގެ ފުރުޞަތު ކެޕިޓަލް 

މާރކެޓް ފްރޭމްވަރކްގެ ތެރެއިން ފަހިޮކށްދިނުމަށެވެ. އަދި،  ބޭންކް ޯލންތަކާ 

ޝަރުޠުތައް  ފްރޭމްވަރކްގެ  ސެކިއުރިޓީޒް  ޑެޓް  ޕްރައިވެޓް  ޮގތަކަށް  ވާދަވެރި 

ލުއިޮކށްދިނުމަށްޓަކައެވެ. މިފްރޭމްވަރކް އެކުލެވޭ ަގވާއިދު ޑްރާފްޓްޮކށް ގެޒެޓުކުރުމުގެ 

މަރުޙަލާގައެވެ. އަދި ގެޒެޓުވުމާއެކު މި ފްރޭމްވަރކްގެ ދަށުން ތަޢާރަފުކުރެވޭ އައު 

‘އެކްސެސް ޓު ފައިނޭންސް’ ވަޞީލަތް ތަޖުރިބާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުރިހާ 

ހުޅުވާލެވިގެންދާނެއެވެ.  ކުންފުނިތަކަކަށް 

ެކޕަިޓލް މާރެކްޓ   6.4
ްސްޓެރީޓިޖކް ޕްލްޭނ -2021

2023 ެއުކލަވާލްުނ 

ކުރިއަށްޮއތް ތިންއަހަރަށް ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގެ 

ޮގތުން، ޮއޯތރިޓީން 2019 ގައި ކުރިއަށް ެގންދިޔަ ފައިޭނންޝަލް ނީޑްސް 

ެއސެސްމަންޓް ސަރވޭއާއި މާރކެޓިން ޮކންސަލްޓަންސީ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ 

ދިމާވާ  ކުންފުނިތަކަށް  ޯހދުމުގައި  ފަންޑު  މާރކެުޓން  ރިޢާޔަތްޮކށް  ކަންކަމަށް 

ޮގންޖެހުންތައް ޙައްލުޮކށްދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ ިދރާސާތައްކުރުމާއި އޭގެ އަލީގައި 

ުކރަންޖެހޭ އިތުރު ކަންކަން ފާހަގަޮކށް، ސްޓްރެޓިޖިކް ޕްލޭންގައި 

ހިމަނާނެ ‘ކީ ޕަރޯފރމަންސް އިންޑިކޭޓަރޒް’އާއި ލަނޑުދަނޑިތައް 

ޕްލޭންގެ  މި  ކުރެވުނެވެ.  މަސައްކަތްތައް  އެކުލަވާލުމުގެ 

ސިސްޓަމް  ޓްރޭޑިންގ  ތެރޭގައި  އިންޑިކޭޓަރޒްގެ  ޕަރޯފމަންސް 

ޤާއިމުކުރުމާއި،  ވަޞީލަތެއް  އިންޓެލިޖަންސް  މާރކެޓް  ޯހދުމާއި، 

ފަންޑު  އޮޮޓމޭޓްކުރުމާއި،  މަސައްކަތްތައް  މުހިންމު  ރެގިއުލޭޓަރީ 

އިތުރުން  ތަޢާރަފުކުރުމުގެ  ވަޞީލަތްތައް  އިތުރު  ޯހދުމުގެ 

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަޞީލަތްތައް މެދުވެރިޮކށް މާރކެޓުގެ ޚިދުމަތްތައް 

މަސައްކަތްތައް  ހަމަޖެއްސުމުގެ  އިންތިޒާމްތައް  ޯފރުޮކށްދިނުމުގެ 

ރާވާފައެވެ.  ވަނީ  ކުރުމަށް 

އެެހިނެހްނ މުިހްނމު   6.5
ިޑެވޮލޕަްމްނަޓލް މަަސްއަކތަްތްއ

ކަންކަމާއި  ބޭނުންވާ  ފަރާތުން  ސަރުކާރުގެ   	

އެފަރާތުގެ  ތައްޔާރުކުރެވި  ޕްރޮޯޕޒަލްތައް  ދިރާސާ  ގުޅޭޮގތުން 

ބައްދަލުވުންތައް  ހިއްސާޮކށް  މަޢުލޫމާތު  ޮކންސަލްޓަންޓުންނާއި 

ފައިނޭންސް  އިންޓަނޭޝަނަލް  މިޮގތަށް،  ހަމަ  ބޭއްވިފައިވެއެވެ. 

ހިއްސާޮކށް  ޕްރޮޯޕސަލްއެއްވަނީ  ވެސް  ޯކޕަރޭޝަންއަށް 

މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ. މިފަދަ ޕްރޮޕޯޒަލްތަކުގެ މަޤްޞަދަކީ މާރކެޓުގެ 

ހަރަކާތްތަކުގައި ސަރުކާާރއި އިންޓަނޭޝަން ޯއގަނައިޒޭޝަންތަކުގެ 

އިތުރުކުރުމެވެ.  ބައިވެރިވުން 

ލެޖިސްލޭޝަންތައް  ގުޅޭ  ޓެކުހާ  ވަނީ  ޮއޯތރިޓީން   	

ދިމާވާ  ފަރާތްތަކަށް  ހަރަކާތްތެރިވާ  ބާޒާރުގައި  ރިވިއުކުރުމަށްފަހު 

ދިރާސާޮކށް  ބޭނުންވާ  ޙައްލުކުރުމަށް  މައްސަލަތައް  އެކި 

މަސައްކަތްތަކެއް  ސްޓޭކްޯހލްޑަރުންނާއެކު  ޯހދައިދިނުމަށް  ލުއި 

2019/R-1051
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ކުރެވިފައެވެ. މިޮގތުން ކެޕިޓަލް މާރކެޓް އިންސެންޓިވްއެއްގެ ޮގތުގައި 5000 

ފަރާތްތަކަށް  ލިބޭ  ޑިވިޑެންޑް  މަދުން  ރުފިޔާއަށްވުރެ  ދިވެހި  )ފަސްހާސް( 

ވިތްޯހލްޑިންގ ޓެކްސް އެގްޒެމްޓްޮކށްދިނުމަށް، ްޕރޮޯޕޒަލްއެއް ވަނީ މިނިސްޓްރީ 

ޮއފް ފިނޭންސްގެ ޮކންސިޑަރޭަޝންއަށް ހުށަަހޅާފައެވެ. މީގެއިތުރުން ކެޕިޓަލް 

ޓެކްސް  މުހިންމު  އެހެން  މިނޫންވެސް  ބޭނުންވާ  ކުރިއެރުވުމަށް  މާރކެޓް 

ިއންސެންޓިވްތައް އެކުލެވޭ ކަރުދާހެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ ހިއްސާޮކށްފައިވެއެވެ. 

ޓެކުހާބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމަށް ދެން ހުށަހަޅާ ބިލުގައި މިކަންކަން 

އެދިފައެވެ. ވަނީ  ހިމަނައިދިނުމަށް 

ކުންފުނިތަކާއި  ހަރަކާތްތެރިވާ  ބާޒާރުގައި  ތެރޭގައި  އަހަރު  މި   	

ޮޕޓެންޝަލް ކުންފުނިތަކަށް، ަފންނީ، ޢިލްމީ އަދި ރެގިއުލޭޓަރީ އެހީތެރިކަން 

މެނޭޖްމަންޓް  ފަންޑް  މޯލްޑިވްސް  މިޮގތުން  ޯފރުޮކށްދެވިފައިވެއެވެ.  ވެސް 

ޯކޕަރޭޝަންއަށް އެހީތެރިކަން ޯފރުޮކށްދީ އެފަރާތުގެ ހުށަހެޅުންތައް އަންނަނީ 

ދިރާސާކުރަމުންނެވެ. އަދި ވަކި ވަކިން ކުންފުިނތަކާއި ބައްދަލުޮކށް މަޢުލޫމާތު 

ބައިވެރިވެ  ވެބިނާއެއްގައި  ޯކޮޕރޭޝަންގެ  ސެންަޓރ  ބިޒްނަސް  ދިނުމާއި، 

ުކންފުނިތަކަށް މަޢުލޫމާތު ޯފރުޮކށްދިނުމާއި، މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ 

އެންޑް ފައިނޭންސް ޯފރަމްގެ ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ އިތުރުން 

ޑިވެޮލޕްމަންޓް  މާރކެޓް  ޙަރަކާތްތަކުގައި  ވީކްގެ  އިންވެސްޓަރ  ވަރލްޑް 

ޮކށްފައިވެއެވެ. މަސައްކަތްތައް  ދިނުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  ކޮންސެޕްޓްތަކުގެ 

ޮއތޯރިޓީގެ ޯކޕަރޭޓް ޮކމިއުނިކޭަޝންސް އަދި ސްޓޭކްޯހލްޑަރ ރިލޭޝަންސް 

ޮކންޓެންޓްއާބެހޭ  ވެބް  އަދި  މީޑިއާ  ޯސޝަލް  ވަރުގަދަކުރުމަށް  އިތުރަށް 

ބްރޭންޑް ގައިޑްލައިންތަކެއް ތައްޔާރުކުރެވި ރެގިއުލޭޓަރީ ޮކމިއުނިކޭޝަންސްއާއި 

ބެހޭޮގތުން ދިރާސާކުރެވުނެވެ. މިޮގތުން ޮއތޯރިޓީގެ ވެބްސައިޓް އައު ކުރުމަށާއި 

ޮކންސެޕްޓް މާކެޓިންގ އަށް ބޭނުންވާ ވީޑިޯއތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

ިދރާސާ ހެދި ޓީ.ޯއ.އާރްތައް ަތއްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރެވިފައިވެއެވެ.
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އެެވައރންަސ   .7
ެއްނޑް ޓެްރއިިންނގ 

މަަސްއަކތަްތްއ

އެިނވްެސަޓރ   7.1
އެެވައރންަސ ޕޮްރގާްރމަްތްއ

7.1.1  ަވރލްޑް އްިނވްެސަޓރ ީވކް 
2020

ޮއގަނައިޒޭޝަން  އިންަޓރނޭޝަނަލް  އަކީ،  ވީކް  އިންވެސްޓަރ  ވަރލްޑް 

ފެންވަރުގައި  ބައިނަލްއަޤުވާމީ  އިން  ޮކމިޝަންސް  ސެކިއުރިޓީޒް  ޮއފް 

ޕްޮރޓެކްޝަން  އިންވެސްޓަރ  މަޤްޞަދަކީ  މިކަމުގެ  ހަފުތާއެކެވެ.  ފާހަގަކުރާ 

ހޭލުންތެރިކުރުވުމެވެ.  އިންވެސްޓަރުން  ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި 

އަކީ،  ޮކމިޝަންސް  ޮއފް ސެކިއުރިޓީޒް  ޮއގަނައިޒޭަޝން  އިންޓަރނޭޝަނަލް 

ރެގިއުލޭޓަރުން  މާރކެޓް  ސެކިއުރިޓީޒް  ގިނަ  އަށްވުރެ   95% ދުނިޔޭގެ 

ހަރަކާތްތެރިވާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ަޖމުޢިއްޔާއެކެވެ. މި ޖަމުޢިއްޔާގެ ހުރިހާ މެންބަރު 

ޤައުމުތަކުން އަންނަނީ ވަރލްޑް ިއންވެސްޓަރ ވީކް ފާހަގަކުރަމުންނެވެ. މިޮގތުން 

ޮއޯތރިޓީން އަންނަނީ 2017 ަވނަ އަހަރުން ފެށިގެން ‘ވަރލްޑް އިންވެސްޓަރ 

ވީކް’ގެ ޙަރަކާތްތައް ޮކންމެ އަަހރަކު ރާއްޖޭގައި ހިންގަމުންނެވެ. މިޮގތުން މި  

ހޭލުންތެރިޮކށް  ޢާއްމުން  ދާއިރާއަށް  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  އަދި  މާލީ 

ައހުލުވެރިކުރުވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ހިންގާ އެކިއެކި ޕްޮރގްރާމްތަކުގެ އިތުރުން 

މާރކެޓާގުޅޭ އެކިއެކި ޕްޮރފެޝަނަލް ޓްރެއިނިންގަތއް އަންނަނީ ރާވާ ހިންގަމުން 

އަންނަނީ ފޭސް-ޓު-ފޭސްކޮށެވެ. ނަމަވެސް  ކޯވިޑް - 19ގެ ޙާލަތާއި ގުޅިގެން 

ެފބްރުވަރީ 2020 އިން ފެށިގެން މި އަހަރުގެ ޕްޮރގްރާމްތައް ހިންގާފައިވަނީ 

މި  އެވަނީއެވެ.  ތިރީގައި  ޚުލާޞާ  ޕްޮރގްރާމްތަކުގެ  މި  ޮއންލައިންޮކށެވެ. 

ޕްޮރގްރާމްތަކުގެ ތަފުޞީލު އެނެކްސް 2 ގައި ހިމަނާފައި އެވަނީއެވެ. 

އަހަރު ހިންގި ޕްޮރގްރާމްތައް ކުރިޔަށް ގެންޮގސްފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ 

ޮއޯތރިޓީ، މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޮއފީސް، މޯލްޑިވްސް 

ޮއފް  ބޭންކް  އަދި  ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  ޮކމްޕެނީ  އެކްސްޗޭންޖް  ސްޮޓކް 

މޯލްޑިވްސް )އިސްލާމިކް( އާ ގުޅިގެންނެވެ.   އަދި މި އަހަރު ހިންގާފައިވާ 

ޕްޮރގްރާމްތަކުގެ ތަފުޞީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ަފިއޭންނަޝލް ިލަޓރީަސ ޕޮްރގާްރމް

ވަރލްޑް އިންވެސްޓަރ ވީކް އިފްތިތާޙްކުރުމުގެ ޮގތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮލެޖް 

ޮއންލައިންޮކށް  އަމާޒުޮކށްގެން  ަދރިވަރުންނަށް  ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ  އަދި 

ސެޝަންތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ. މި ެސޝަންތަށް ހިންގާފައިވަނީ މި 

ޮއތޯރިޓީގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ޮއޯތރިޓީއާއި މޯލްޑިވްސް ސްޮޓކް 

އެކްސްޗޭންޖް، މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޮއފީސް އާއި 

ބޭންކް ޮއފް މޯލްޑިވްސް )އިސްލާމިކް( ގުޅިގެންނެވެ. މި ސެޝަންތަކުގައި 

ރާއްޖޭގެ މާލީ އަދި ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ދާއިރާއާއި، އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް 

އިތުރުން   މީގެ  ހިންގާފައިވެއެވެ.  ސެޝަންތައް  ޚާއްޞަ  ފިންޓެކަށް  އަދި 

ރައްކާކުރުމާއި،  ފަހަށް  އަމާޒުޮކށްގެން  ޓީޗަރުންނަށް  ސްކޫލްތަކުގެ  ރާއްޖޭގެ 

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް މާރކެޓް އަދި އިސްލާމިކް ަފއިނޭންސްގެ އަސާސްތަކާގުޅޭ 

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ސެަޝންތަކެއް ހިންގާފައިވެއެވެ.  
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ެސަޝްނ ޮއްނ ަފިއޭންނަޝލް ޕްލިޭންނގ ައދި 

އްިނވްެސޓަްމްންޓ

ސުކޫލުގެ  އެ  ގުޅިގެން  ސްކޫލް  އިންޓަނޭޝަލް  ޣިޔާސުއްދީން  ޮއޯތރިޓީއާއި  މި 

ގްރޭޑް 8 ގެ ދަރިވަރުންނަށް ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނިންގ އަދި އިންވެސްޓްމަންޓާގުޅޭ 

ސެޝަންތަކެއް ބާއްވާފައިވެއެވެ. މި ސެޝަންތަކުގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ ސީ.އެމް.

ީޑ.އޭއާއި  ބޭންކް ޮއފް  މޯލްޑިވްސް )އިސްލާމިކް(ގެ ފަރާތުންނެވެ.  

އިޒް ފްޭސުބކް ުކ

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

ޢާއްމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންޮގސްފައިވެއެވެ. މި ކުއިޒުގައި ހިމަނާފައިވަނީ 

ކެޕިޓަލް މާރކެޓާގުޅޭ ސުވާލުތަކެވެ. މި ކުއިޒް ކާމިޔާބުޮކށްފައި ވަނީ ހ. ހަމްސާ، 

މުޙައްމަދު މުޢައްވިޛް ޢަބްދުهللا އެވެ. ކުއިޒް ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތަށް ޮއތޯރިޓީގެ 

ަފރާތުން ފައިސާގެ އިާނމް ދީފައިވެއެވެ. 

ެސަޝްނ ޮއްނ ައްނޑްަސޓޭްނިޑްނގ ބިޭސކްްސ ޮއފް 
ިއްސލިާމކް ަފިއޭންންސ

ާޢއްމުންނަށް އަމާޒުޮކށްގެން އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ އަސާސްތަކާއި ޕްޮރޑަކްޓްތަކަށް 

ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ޮއންލައިން ސެންޝަންތަކެއް ހިންގާފައިވެއެވެ. މި 

ސެޝަންތަކުގައި ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހަޅުއްާވފައިވަނީ ސި.އެމް.ޑީ.އޭ އާއި ބޭންޮކ 

ޮއފް މޯލްޑިވްސް )އިސްލާމިކް( އާއި  މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ޮއޯތރިޓީ އަދި އިސްލާމިކް 

ފައިންނޭސްގެ ދައިރާގެ ތަޖުރިބާކާރު ފަރާތްތަކުންނެވެ. 
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ެޕަނލް ިޑްސަކަޝްނަތްއ

އެ  ގުޅިގެން  ސްކޫލް  އިންޓަނޭޝަލް  ޣިޔާސުއްދީން  ޮއޯތރިޓީއާއި  މި 

އަދި  ޕްލޭނިންގ  ފައިނޭންޝަލް  ދަރިވަރުންނަށް  ގެ  ގްރޭޑް 8  ސުކޫލުގެ 

އިންވެސްޓްމަންޓާގުޅޭ ސެޝަންތަކެއް ބާއްވާފައިވެއެވެ. މި ސެޝަންތަކުގައި 

މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ ސީ.އެމް.ޑީ.އޭއާއި  ބޭންކް ޮއފް  މޯލްޑިވްސް )އިސްލާމިކް(

ފަރާތުންނެވެ.   ގެ 

ިއްސލާމިކް ަފއިޭންންސ   7.1.2
ެއެވއާރަންސ ެސަޝްނ 

ފައިނޭންސްގެ  އިސްލާމިކް  ވެސް  އަހަރަކު  ޮކންމެ  އަންނަނީ  ޮއޯތރިޓީން 

ދާއިރާއިން ޢާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޕްޮރގްރާމްތައް ހިންގަމުންނެވެ. މިޮގތުން، 

އިސްލާމިކް  އަސާސްތަކާއި،  ފައިނޭންސްގެ  އިސްލާމިކް  ވެސް  އަހަރު  މި 

ހުޅުވާލައިގެން  ޢާއްމުންނަށް  ވަނީ  ސެޝަނެއް  އިންޝުރަންސްއާގުޅޭ 

ހިންގާފައެވެ.  

ިއްނެވްސްޓ ޮފ ފިުއަޗރ   7.1.3
ޮކވިޑް- އިންވެސްޓް ޮފރ ފިއުޗަރގެ ނަމުގައި ޢާއްމުންނަށް އަމާޒުޮކށްގެން 

ފައިނޭންޟަލް  އަދި  ޮގތްތަކާއި  މެނޭޖްކުރާނެ  ފައިސާ  ޙާލަތުގައި  ގެ   19

ޑިސްކަޝަން  ޮގތުން  ކަމާގުޅޭ  މުހިންމު  އަހުލުވެރިވުމުގެ  އަށް  ލިޓްރަސީ 

ދެއްވާފައިވަނީ  މަޢޫލޫމާތު  ޕްޮރގްރާމްގައި  މި  ބާއްވާފައިވެއެވެ.  އެއް  ޯފރަމް 

ޮއޯތރިޓީއާއި މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޮއފީހާއި އެލައިޑް 

ތަޖުރިބާކާރު  ކަމާގުޅޭ  ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  ޮކމްޕެނީ   އިންޝުއަރެންސް 

ފާރާތްތަކުންނެވެ.     

ެޕަނލް ިޑްސަކަޝްނ ޮއްނ   7.1.4
ޯކަޕޭރްޓ ަގަވރަންންސ

ގުޅޭ  މުހިންމުކަމާ  ގަވަރނަންސްގެ  އަދި ޝަރީޢާ  ގަވަރނަންސް  ޯކޕަރޭޓް 

ޮގތުން  ޮއންލައިންޮކށް  ޕެނަލް ޑިސްކަޝަނެއް ކުރިޔަށް ގެންޮގސްފައިވެއެވެ. 

މި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގައި ަމޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ 

ުޔނިވަރސިޓީއާއި  މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ުޔނިވަރސިޓީއާއި  ޮއތޯރިޓީގެ 

ފަރާތުންނެވެ. 

ެކޕިަޓލް މާރެކްޓ ިރވިުއ  7.1.5
އަހުލުވެރިކުރުމުގެ  ޢާއްމުން  ދާއިރާއަށް  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  އަދި  މާލީ 

މަޤްޞަދުގައި 2016 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ނެރެމުން 

ވަނީ  އަހަރު  މި  ޢަދަދު  ވަނަ   5 ރިވިއުގެ  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  އަންނަ 

އެކުލަވާލާފައެވެ. މި ޢަދަދުގައި ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރަމުންދާ 

ގުޅުންހުރި  ހަރުދަނާކުރުމާއި  ރެގިއުލޭޝަން  މާރކެޓް  މަސައްކަތްތަކާއި، 

ފައިނޭންސްއާގުޅޭ  އިސްލާމިކް  އަދި  ބާޒާރާއި  ހިއްސާގެ  މައުޟޫޢުތަކާއި، 

ހިމަނާފައިވެއެވެ.  ލިޔުންތައް  ދާއިރާތަކުގެ 

ެކޕަިޓލް މާރެކްޓ   7.2
ޓެްރއިިންނގަތްއ 

އަހުލުވެރިކުރުމުގެ  ޢާއްމުން  ދާއިރާއަށް  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  އަދި  މާލީ 

މަޤްޞަދުގައި 2016 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ނެރެމުން 

ވަނީ  އަހަރު  މި  ޢަދަދު  ވަނަ   5 ރިވިއުގެ  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  އަންނަ 

އެކުލަވާލާފައެވެ. މި ޢަދަދުގައި ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރަމުންދާ 

ގުޅުންހުރި  ހަރުދަނާކުރުމާއި  ރެގިއުލޭޝަން  މާރކެޓް  މަސައްކަތްތަކާއި، 

ފައިނޭންސްއާގުޅޭ  އިސްލާމިކް  އަދި  ބާޒާރާއި  ހިއްސާގެ  މައުޟޫޢުތަކާއި، 

ހިމަނާފައިވެއެވެ.  ލިޔުންތައް  ދާއިރާތަކުގެ 
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ެޓކްނިަކލް ެއިސްސަޓްންސ   7.2.1
ޮފރ ިޑެވޮލޕިްނގ ެއްނޯފްސަމްންޓ 

ެމުނައލް ފްޭސ 1 
ސެކިއުރިޓީޒް  ޮއފް  ޮއގަނައިޒޭޝަން  އިންސްޓަރނޭޝަނަލް  ޮއޯތރިޓީއާއި  މި 

ޓެކްނިކަލް  IOSCOގެ  ގުޅިގެން  ާއއި   )IOSCO( ޮކމިޝަންސް 

އެސިސްޓެންސް ޕްޮރގްރާމްގެ ދަުށން 2 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް IOSCO ގެ 

ެމންބަރު ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ރީޖަންގައި ހިމެނޭ ޤައުމުތަކަށް 

ައމާޒުޮކށްގެން އެންޯފސްމަންޓް ެމނުއަލް ތައްާޔރުކުރާނެ ޮގތާއި ގުޅޭ ޕްޮރގްރާމެއް 

ގެންދެވުނެވެ.  ކުރިޔަށް 

7.2.2   ރިފެްރަޝރ ޕްޮރގާްރމް 
ޯބޑް  ޮފރ  ރިފްރެޝަރ  ޑައިރެކްޓަރުންނަށް  ގެ  ޕލކ  މޯލްޑިވްސް  އުރީދޫ 

މި  ހިންގާފައިވެއެވެ.  ޕްޮރގްރާމެއް  ދުވަހުގެ   1 ނަމުގައި  ޑައިރެކްޓަރސް’ގެ 

ޕްޮރގްރާމްގައި ޯކޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް، ކެޕިޓަލް މާރކެޓްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކަށް 

ެގނެސްފައިވާ ބަދަލުތަކާއި، އަދި ޓެކްސްއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާޮކށްފައިވެއެވެ.  

7.2.3  ޑިައެރކްަޓރްސ ްޓެރއިނިްނގ 
ޕްޮރގާްރމް

 
އެފަދަ  އަދި  އެގްޒެކެޓިވްސް  ސީނިއަރ  ޑިރެކްޓަރުންނާއި،  ކުންފުނިތަކުގެ 

‘ޑައިރެކްޓަރސް  އަމާޒުޮކށްގެން  ފަރާތްތަކަށް  ޝައުގުވެރިވާ  މަޤާމުތަކަށް 

ދުވަހުގެ   7 ޕްޮރގްރާމެއް  ޮކންމެ  ޕްޮރގްރާމް،   3 ޕްރޮގްރާމް’ގެ  ޓްރެއިނިންގ 

ުމއްދަތަށް ހިންގާފައިވެއެވެ. މި ްޕޮރގްރާމްތަކުގެ މަޤްޞަދަކީ، ޮއތޯރިޓީގެ ޯކޕަރޭޓް 

ަގވަރނަންސް ޯކޑަށް އަހަލުވެރިުކރުވުމާއި، ޯކޕަރޭޓް ގަވަރނަންސްގެ އުޞޫލުތަކާ 

ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ބައްޓަްނކުރުމުގައި  ޮއނިަގނޑު  ކުންފުނިތަކުގެ  އެއްޮގތަށް 

ގަވަރނަންސްއާގުޅޭ  ޯކޕަރޭޓް  ޕްޮރގްރާމުތަކުގައި  މި  އަންގައިދިނުމެވެ.  ދައުރު 

ސެޝަންތައް  އިންޓަރެކްޓިވް  މައުޟޫތަކަށް  ސްޓަޑީތަކާއި،  ކޭސް  ެއކިއެކި 

ހިންގާފައިވެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ޓެކުހުގެ ނިޒާމަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާއި އެންޓި 

ޮކރަޕްޝަން އެންޑް ޕްޮރކިއުމަންޓާގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި ރާއްޖޭގެ ޮއޑިޓިންގ ދާއިރާއާގުޅޭ 

ދީފައިވެއެވެ.  މަޢުލޫމާތު 

7.2.4  ޮކމެްޕނީ ެސކްެރަޓީރްސ 
ްޓެރއިނިްނގ ޕްޮރގާްރމް

ސެކްރެޓަރީސް  ‘ޮކމްޕެނީ  އަމާޒުޮކށްގެން  ސެކްރެޓަރީންނަށް  ކުންފުނިތަކުގެ 

ްޓރެއިނިންގ ޕްޮރގްރާމް’ 2 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިންގާފައިވެއެވެ. މި ޕްޮރގްރާމުގެ 

މަޤްޞަދަކީ، ކުންފުނީގެ ސެކްރެޓަރީގެ ދައުރާއި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ މުހިންމުކަން 

ޮއޅުންފިލުވައި ދިނުމެވެ. އަދި ުކންފުނީގެ ެސކްރެޓަރީންގެ ހުނަރު އިތުރުޮކށް، 

ިޒންމާއާއި މަސައްކަތްތަކަށް އަހުުލވެރިކުރުވައި، ުކންފުނިތައް ހާމަކަމާއެކު ހިންގުމަށް 

މަގުފަހިކުރުމެވެ. މީގެއިތުރުން، މި ޕްޮރގްރާމުގައި ކުންފުނިތަކުގެ މާލީ ހިސާބުތަކާއި، 

ައހަރީ ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރާނެ ޮގތާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެކުހުގެ ނިޒާމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

ދީފައިވެއެވެ.
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ެރިގުއލަޭޓީރ   .8
މަަސްއަކތަްތްއ

ދެިވިހާރއްޖޭގެ މާލީ ެސިކުއިރީޓޒްއާބެހޭ ޤޫާނުނގެ   8.1
ެދަވަނ އިްޞލުާޙ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނަށް ދެވަނަ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ބިލު މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި 

ޮއތޯރިޓީގެ ރެގިއުލޭޓަރީ ބާރުތައް ފުޅާކުރުމަށް ހިމަނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ހިމެނުމުގެ މަސައްކަތްތައް ޮކށްފައިވެއެވެ. 

މިޮގތުން ޯކޕަރޭޓް ގަަވރނަންސް ގަވާއިދު ހެދުމުގެ ބާރާއި ތަންފީޒުކުރުމުގެ ބާރުތައް އޮޯތރިީޓއަށް ޮއންނަ ޮގތަށް 

ދިމާވެދާނެ  މާރކެޓަށް  އަދި  ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި  ޮކންޓިނުއިޓީ  މާރކެޓްގެ  އިތުރުން  މީގެ  ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ. 

ކުރަންޖެހޭ  ހިމެނުމަށް  ވެސް  އިޞްލާޙުތައް  މުހިންމު  ހިމަނަންޖެހޭ  ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި  ރިސްކްތައް  ެއހެނިހެން 

ަމސައްކަތްތައް މިއަހަރު ކުރެވި، އެކަންކަން ަވނީ ޤާނޫނުގައި ހިމަނާފައެވެ. 

ަގވާިއުދ ަންނަބުރ:   8.2
)ެސކިުއިރޓީޒް ުހަށެހޅުމާއި ވިްއުކމާެބހޭ ަގވާިއުދ(ގެ 1 

ަވަނ އިްޞލުާޙ
ޯފރުޮކށްދިނުމުގެ  އެހީތެރިކަން  ޯފރުޮކށްދޭންޖެހޭ  ޮގތުން  ރެގިއުލޭޓަރީ  މަރުޙަލާގައި  މުރާޖަޢާކުރުމުގެ  ގަވާއިދު  މި 

ަމސައްކަތްތައް މި އަހަރު ކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ގަވާއިދަށް ބަދަލުގެނެސްފައިވަނީ،  ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުގެ ގިނަ 

ކުންފުނިތަކަށް، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ވެސް ހިމެނޭ ޮގތަށް، ފަންޑު ޯހދުމުގެ ފުރުޞަތު ފުޅާކުރުމުގެ 

ގަވާއިދުގައި  މި  ހިމަނާފައެވެ.  ލުއިޮގތްތައް  ޮގތުން  ރެގިއުލޭޓަރީ  ފްރޭމްވަރކްގައި  މި  މިޮގތުން  މަޤުޞަދުގައެވެ. 

މަސައްކަތްތައް  ހިމެުނމަށް  ލުއިޮގތްތައް  ޙާޞިލުވާޮގތަށް  ޕްރޮެޓކްޝަން  އިންވެސްޓަރ  ހިމެނުމުގައި  ލުއިޮގތްތައް 

ޮކށްފައިވެއެވެ. 

ބެލެހެއްޓުމަށާއި،  ރެގިއުލޭޓުޮކށް  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް 

ކުރަންޖެހޭ  ޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި  އިންވެސްޓަރުން 

މަސައްކަތްތައް ޮއޯތރިޓީން އަންނަނީ މެދުކެނޑުމެއްނެތި 

ކުރަމުންނެވެ. މިޮގތުން، މި އަހަރު މައިގަނޑު ޮގތެއްގައި 

ތިރީގައި  މަސައްކަތްތައް  ރެގިއުލޭޓަރީ  ޮކށްފައިވާ 

. އެވަނީއެވެ
R-1051/2019
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ެކޕަިޓލް މާރެކްޓ ަޝީރޢާ   8.3
ުއނިްސލުގެ ަގވާިއަދްށ  ެއޑަްވއިަޒރީ ަކ

އިްޞލުާޙ ގަެނުއްނ

މެންބަރުކަމަށް  ކައުންސިލް  ތެރޭގައި  އިޞްލާޙްތަކުގެ  މައިގަނޑު  ގެނުވުނު  ަގވާއިދަށް 

ކައުންސިލް  ކުރުމާއި  ތަފްޞީލް  އިތުރަށް  ޝަރުޠުތައް  ފަރާތްތަކުގެ  ކުރިމަތިލާ 

މެންބަރުންގެ ދައުރު 3 އަހަރުން 5 އަހަރަށް ބަދަލުކުރުން ހިމެނެއެވެ. އައު ގަވާއިދަށް 

ކައުންސިލެއް  އައު  އެކުލެވޭ  މައްޗަށް  މެންބަރުންގެ  ފަސް  ފެށުމާއެކު  ަޢމަލުކުރަން 

ފެށިފައެވެ. ވަނީ  މަސައްކަތްތައް  ކައުންސިލްގެ  އެކުލަވާލެވި 

ސީ.އެމް.ޑީ.ޭއ ޯކޕޭަރްޓ   8.4
ަގަވރަނންްސ ޯކޑުގެ 4 ަވަނ އިްޞލުާޙ

ބޭނުމަކީ،  މައިގަނޑު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙް  ޯކޑަށް  ގަވަރނަންސް  ޯކޕަރޭޓް 

ލިސްޓުޮކށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ޑިރެކްަޓރުންގެ ބޯޑުގެ ޮކމްޮޕޒިޝަން ކަނޑައެޅޭ ޮގތާއި، 

ޯބޑަށް ޑިރެކްޓަރުން ޢައްޔަނުކުރުމުގެ ަކންކަން އިތުރަށް ހަރުދަނާޮކށް، ޢައްޔަނުކުރެވޭ 

ކުންފުނިތަކުގެ  ދައުރާއި  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ޮނން-އެގްޒެކެޓިވް  ޚާއްޞަޮކށް  ިޑރެކްޓަރުން، 

ިޑރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ‘ޮކންޓިނިއުޓީ’ ދެމެހެއްޓިގެން 

ިދއުމަށް މަގުފަހިކުރެވޭ ޮގތް ހެދުމާއި ‘ިއންޑިޕެންޑެންޓް ޑިރެކްޓަރުން’ ޮގތުގައި ކަނޑައެޅޭ 

ފަރާތްތަކުގެ ‘އިންޑިޕެންޑެންސް’ އިތުރަށް ކަށަަވރުކުރެވޭ ޮގތަށް ސީ.ޖީ ޯކޑު އިޞްލާޙު 

ުކރުމެވެ. މިޮގތުން  މިހާރު ވަނީ 4 ވަނަ އިޞްލާޙްގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް ނިންމައި 

ހުރި  ކަމާގުޅުން  އިތުރުން  އެކްސްޗޭންޖުގެ  ސްޮޓކް  ކުންފުނިތަކާއި  ލިސްޓުޮކށްފައިވާ 

ހުޅުވާފައެވެ ފުރުޞަތު  ޮކެމންޓުކުރުމަށް  މުއައްސަސާތަކަށް، 

އިނިގޭރިސ  ޫންނ  ރްަސީމ  ަގވާިއުދަތުކގެ   8.5
ައާދަހަމުކުރްނ  ަތުރަޖމާަތްއ 

އަލަށް އެކުލަވާލައިފައިވާ ގަވާއިދު ނަންބަރު R/2019-1050 )ެސކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުގެ 

ަމޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާއާބެހޭ ގަވާއިދު( އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާ އެކުލުވާލުމަށްފަހު، އެ މަސައްކަތް 

ިނންމައި ޮއޯތރިޓީ ވެބްސައިޓަށް މި ގަވާއިދުގެ ‘އަން ޮއފިޝަލް ޓްރާންސްލޭޝަން’ ލިބޭނެޮގތް 

ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ.   

ލްިސުޓޮކްށފައިވާ ުކްނފުިނަތުކްނ ެނޭރ   8.6
ރޯިޕުޓަތުކގެ ޮކމްޕްލަަޔްންސ ިރިވުއ

ކުންފުނިތަކުން  ދޫކުރާ  )ސެކިއުރިޓީޒް  ނަންބަރު   ގަވާއިދު   .1

ކޯޑުގެ  ގަވަރނަންސް  ޯކޕަރޭޓް  އާއި ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ  ގަވާއިދު(  ޒިންމާއާބެހޭ  ހާމަކުރުމުގެ  ަމޢުލޫމާތު 

ދަށުން، ދަށުން ހާމަކުރަންޖެހޭ ކުއަރޓަރލީ ރިޯޕޓާއި އަހަރީ ރިޕޯޓު އަދި ޮއޑިޓްކުރި މާލީ ހިސާބުތައް 

ޝާއިޢުކުރުމުގެ މުއްދަތު، ޮކވިޑ19ް-ގެ ޙާލަތައް ރިޢާޔަތްޮކށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުން އިތުރުޮކށްދިނުމަށް 

ނިންމުމާއެކު، ލިސްޓުޮކށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުން މިކަންކަން ކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުޮކށްދީފައިވެއެވެ. 

މި ޮގތުން އިތުރުޮކށްދީފައިވާ މުއްދަތުތަކުގައި ގިނަ ކުންފުނިތަކުން ވަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގައި 

ުކއަރޓަރލީ ރިޯޕޓުތަކާއި އަހަރީ ރިޕޯޓު އަދި އޮޑިޓްޮކށްފައިވާ މާލީ ހިސާބުތައް ޝާއިޢުޮކށްފައެވެ. 

ައދި އިތުރުޮކށްދެވުނު މުއްދަތުގައި މިކަންކަން ކުރުމަށް ދަތިވި ކުންފުނިތަކަށް އިތުރަށް މުއްދަތު 

ިއތުރުޮކށްދިނުމާއި އެކަންކަން މާރކެޓަށް ހާމަކުރުމުގެ ކަންކަން ބަލަމުން ޮގސްފައިވެއެވެ. އަދި މި 

ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން ހާމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް، ގަވާއިދުތަކުގައި ބުނެފައިވާ މިންވަރަށް، މަޢުލޫމާތު 

ހާމަޮކށްފައިވޭޯތ ބެލުމުގެ ޮގތުން ޮއޯތރިޓީން ވަނީ  މި ރިޯޕޓުތައް މުރާޖަޢާޮކށްފައެވެ. 

ފައިދާގެ  ކަނޑައަޅާ  ބެހުމަށް  ހިއްސާދާރުންނަށް  ކުންފުނިތަކުން  ލިސްޓުޮކށްފައިވާ   .2

އަދި  ސީދާޮކށް  އަގުތަކަށް  ހިއްސާގެ  ކުންފުނިތަކުގެ  އެ  ބާޒާރުގައި  ހިއްސާގެ  ަސބަބުން 

ލިސްޓުޮކށްފައިވާ  މަޢުލޫމާތު  މިފަދަ  އަސަރުކުރާ  އަގަށް  ހިއްސާގެ  އަސަރުކުރެއެވެ.  ނުސީދާޮކށް 

ުކންފުނިތަކުން ވަގުތުން ވަގުތަށް މާރކެޓަށް ހާމަކުރަންޖެހެއެވެ. މި ޮގތުން ހިއްސާގެ ފައިދާއާގުޅޭ 
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ޮގތުން ލިސްޓުޮކށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ލަސްނުޮކށް 

ބަލާފައިވާނެއެވެ. ޮއޯތރިޓީން  ހާމަޮކށްފައިވޭޯތ 

ލްިސުޓޮކްށފައިވާ ުކްނފުިނަތުކގެ   8.7
ައަހީރ ޢާްއމު ަޖލާްސގެ ޮކމްޕްލަަޔްންސ 

ޮމނަިޓިރްނގ
ކުންފުނިތަކުގެ  ނޯޓިހުގައި،  ޖަލްސާގެ  ޢާްއމު  އަހަރީ  ކުންފުނިތަކުގެ  ލިސްޓުޮކށްފައިވާ 

ިޑރެކްޓަރުންގެ ޯބޑަށް އިންތިޚާބުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޑިރެކްޓަރުންގެ މަޢުލޫމާތުތަކާއި، ޮއޑިޓަރުންގެ 

މަޢުލޫމާތާއި، އަދި ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމައަށް ހާމަޮކށްފައިވޭޯތ 

ބެލުމުގެ މަސައްކަތްތައް ޮކށްފައިވެއެވެ. އަދި ކުންފުނިތަކުގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާތަކަށް 

ހާޒިރުވެ، ޖަލްސާގެ ކަންކަން ޮއބްޒަރްވކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ވެސް ޮކށްފައިވެއެވެ.

މާރެކްޓ އްިނަޓރީމިޑައީރޒްގެ  8.8

ައަހީރ ރޯިޕްޓ
މި ރިޯޕޓުތައް މުރާޖަޢާކުރުމުގައި އެންމެ އިސްކަމެއް ދީފައިވަނީ، ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިމެ އެ 

ކުންފުނިތަކުން ދަމަހައްޓަންޖެހޭ ‘ނެޓް ކެޕިޓަލް’، ދަމަހައްޓައިފައިވޭޯތ ބެލުމަށެވެ. މިޮގތުން 

ަގވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ މިންގަނޑަށް ‘ނެޓް ކެޕިޓަލް’ ދަމަހައްޓާފައި ނުވާ ކުންފުންޏަކަށް 

އެމިންގަނޑު ދެމެހެއްޓުމަށް އަންގާފައިވާނެއެވެ.

ަޝީރޢާ ޮކމްޕްލަަޔްންސ ިރިވުއ  8.9
ޝަރީޢާ  ސެކިއުރީޓީޒްގެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޮއޯތރިޓީން  ކަމަށް  ޮކމްޕްލަޔަންޓް  ޝަރީޢާ 

އަމާނާތަކާފުލް  މިޮގތުން،  ގެންޮގސްފައިވެއެވެ.  ކުރިއަށް   މަސައްކަތްތައް  ްސކްރީނިންގ 

‘ބައި-އެނުއަލް  ޕލކ.ގެ  ބޭންކު  އިސްލާމިކް  މޯލްޑިވްސް  އާއި  ޕލކ.،  )މޯލްޑިވްސް( 

ގަވާއިދުގެ ޝަރުޠުތައް  ކުރުމުގެ  އިސްލާމިކް ސެކިއުރިޓީޒް ސްކްރީންގ  ސްކްރީނިންގ، 

ކެޕިޓަލް  ރިޢާޔަތްކުރައްވައި  ނަތީޖާއަށް  ސްކްރީނިންގގެ  މި  އަދި  ބަލާފައިވެއެވެ.  ފުރިހަމަވޭޯތ 

މާރކެޓް ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރީ ކައުންސިލުން ވަނީ މި ދެކުންފުނިން ފޫޮކށްފައިވާ އިކުއިޓީއަކީ 

ޝަރިޢާ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ސެކިއުރިޓީޒް ކަމުގައި، އެ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާފައި ޮއތް 

ދަމަހައްޓަވާފައެވެ.  ޮއތުން 

8.10  އްިނވްެސަޓުރްނ ުހަށެހިޅ ަޝުކވަާތކާ 
ގުިޅގްެނ ެރގިުއލަޭޓީރ ެއެސްސަމްންޓަތްއ 

ހުެދްނ
މި އަހަރު އިންވެސްޓަރުންގެ ބައެއް ކަންޮބޑުވުންތައް ޮއޯތރިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ. މިޮގތުން 

އަޅަންޖެހޭ  ބެލުމާއި  ކަންކަން  ބަލަންޖެހޭ  ޮގތުން  ރެގިއުލޭޓަރީ  ގުޅިގެން  ކަންކަމާ  ހުށަހެޅުނު 

ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ޮކށްފައިވެއެވެ. މިއަހަރު ބެލުނު ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި 

ޮކވިޑް - 19ގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން ލިސްޓުޮކށްފައިވާ ބޭންކުތަކުގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިވިޑެންޑް 

އުނިކަން  ޙައްޤުތަކަށް  އިންވެސްޓަރުންގެ  ބަލާ  މައްސަލަ  ހުށަހެޅުނު  ޮގތުން  ދޫކުރުމާގުޅޭ 

އަދި  ޮމނިޓަރޮކށްފައިވެއެވެ.  އެކަންކަން  ބާރުއަޅުމާއި  ދިނުމަށް  ޑިވިޑެންޑް  ޮގތަށް  ނާންނާނެ 

ރަޖިސްޓަރީކުރުމާގުޅޭ  ޕްޮރކްސީ  ޖަލްސާއަށް  ޢާއްމު  އަހަރީ  ކުންފުންޏެއްގެ  ލިސްޓުޮކށްފައިވާ 

ޮގތުން ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާތަކެއް ބަލާފައިވެއެވެ. މިޮގތުން ޕްޮރކްސީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޕްޯރސެސް 

ހުރި  ޕްޯރސެސްގައި  ރެޖިސްޓްރޭޝަން  ޕްޮރކްސީ  ބެލުމާއި،  ޮގތް  ގެންޮގސްފައިވާ  ުކިރއަށް 

އަދި  އަންގާފައެވެ.  ވަނީ  ކުންފުންޏަށް  ލިސްޓުޮކށްފައިވާ  ހަރުދަނާކުރުމަށް  ވީކްނަސްތައް 

މައްސަލަތަކާއި  ހުށަހެޅެމުންދާ  ޮގތުން  ގަވަރނަންސްއާގުޅޭ  ކުންފުނިތަކުގެ  ލިސްޓުޮކށްފައިވާ 

ޮއތޯރިޓީގެ ޮކމްޕްލަޔަންސް ރިވިއުތަކުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަމުގެ އަލީގައި ޯކޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް 

ޮކށްފައެވެ. ޯކޑަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ މަސައްކަތްތައް މިއަހަރު ވަނީ 
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މާރެކްޓ ަސރެވިއަލްންސ  8.11

މުޢަމަލާތްތައް  ސެކިއުރިޓީޒް  ކުރެވޭ  މެދުެވރިޮކށް  މާރކެޓް  ެސކަންޑަރީ 

މިކަމުގެ  ކުރަމުންނެވެ.  އަންނަނީ  މަސައްކަްތތައް  ޮމނިޓަރކުރުމުގެ 

މަޤްސަދަކީ ‘އިންސައިޑަރ ޓްރޭޑިންގ’ އާއި ‘މާރކެޓް މެނިޕިއުލޭޝަން’ 

ޕްރިވެންޓްކުރުމާއި، ޮއތޯރިޓީގެ ގަވާއިދުތަކާ އެއްޮގތަށް ޓްރޭޑްކުރުމުގެ ކަންކަން 

ުކރަމުންދޭޯތ ބެލުމެވެ. ޮއޯތރިޓީގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޓްރޭޑްކުރުން މަނާޮކށްފައިވާ 

ުމއްދަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިނގާަފއިވާ ޓްރޭޑްއެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވުމާއެކު، މާރކެޓުގެ 

ޕްޮރސީޖަރތަކުގެ އެސެސްމަންޓެއް ހެދުމާއި ޕްޮރސީޖަރތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް 

އަންގާފައިވެއެވެ.   ފަރާތްތަކަށް  އަންގަންޖެހޭ 

ފިަހޯވްޓގެ ޑިޖިަޓލް ޭއ.ޖީ.އެމް ޚުިދމަަތްށ   8.12
ުހްއަދދުިންނ

ޮކވިޑ19ް- ގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން ލިސްޓުޮކށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ ޑިޖިޓަލްޮކށް ބޭއްވުމަށް 

ޮއޯތރިޓީން ބާރުއަޅާފައިވެއެވެ. މިޮގތުން ކުންފުނިތަކުން ވަނީ ވަރޗުއަލް އެކިއެކި ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންޮކށްގެން 

އެކުންފުނިތަކުގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ ބާއްވާފައެވެ. ލިސްޓުޮކށްފައިވާ ކުންފުނިތަކަށް 

ވަރޗުއަލް އޭ.ޖީ.އެމް ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖުން ތައްޔާރުކުރި ފަހިވޯޓުގެ 

މި  މިޮގތުން  ޮކށްފައިވެއެވެ.  މަސައްކަތްތައް  ކުރަންޖެހޭ  ދިނުމަށް  ހުއްދަ  ޕްލެޓްޯފމަށް  އޭ.ޖީ.އެމް  ޑިޖިޓަލް 

ޕްލެޓްޯފމްގެ ރިސްކުތަކާއި އެރިސްކުތައް ކުޑަކުރުމަށް އިންތިޒާމްޮކށްފައިވާ ޮގތަށް ބިނާޮކށް މިޕްލެޓްޯފމަށް ވަނީ 

ޮއތޯރިޓީގެ ހުއްދަ ދީފައެވެ. އަދި ގިނަ ލިސްޓެޑް ކުންފުނިތަކުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާތައް ބާއްވާފައިވަނީ 

މެދުވެރިޮކށެވެ. މިސިސްޓަމް 

ޮކވިޑް- 19 އާއި ގުިޅގްެނ ެދުވުނ ލުިއަތްއ  8.13
ޮކވިޑ19ް- އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ޮގތުން ރާއްޖެ ވފުރަބަންދުކުރުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރު ނިންމުމާއި ގުޅިގެން، ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖުގައި ލިސްޓުޮކށްފައިވާ ކުންފުނިތަކާއި، ޮއޯތރިޓީން ލައިސަންސް 

ދޫޮކށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން، ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ރެގިއުލޭޓަރީ ކަންކަމަށް ދެވިދާނެ ލުއިތަކާބެހޭ ޮގތުން ޮއތޯރިޓީގެ މެނޭޖްމަންޓުގައި މަޝްވަރާކުރެވި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ އިރުޝާދާ އެއްޮގތަށް ލުއިދެވޭނެ 

އެކި މަރުޙަލާތައް ކަނޑައަޅައި ދެވޭނެ ލުއިތަކާއި، މުއްދަތުތައް ކަނޑައެޅުނެވެ. މި ޮގތުން ނިންުމނު މައިގަނޑު ކަންކަމުގެ ޚުލާޞާއެއް ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި  ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 

ލުިއ ެދުވުނ ތީާރޚް ލުިއ/ލަފާ ެދުވުނ ޮގތް ުސްނަގިޑ/ުކަރމްުނ ައްނަނ ޮގތް ިރުކައަޔރަމްންޓ

16 މާރިޗް 2020 ވަރޗުއަލް ޖަލްސާ ބޭއްވުން 31 މެއި 2020 ނިޔަލަށް ލިސްޓުޮކށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ 

18 އަދި 26 މާރިޗް 2020 ޮއންލައިންޮކށް ޯފމާއި ޯއޑަރު ހުށަހަޅޭނެ 

ޮގތް އިންތިޒާމްކުރުން.

މެނުއަލް ޯފމާއި ޯއޑަރު ހުށަހަޅައިގެން ސެކިއުރިޓީޒް ގަނެވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ޚިދުމަތްތައް 
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ލުިއ ެދުވުނ ތީާރޚް ލުިއ/ލަފާ ެދުވުނ ޮގތް ުސްނަގިޑ/ުކަރމްުނ ައްނަނ ޮގތް ިރުކައަޔރަމްންޓ

18 މާރިޗް 2020 އީމެއިލް މެދުވެރިޮކށް ހުށަހެޅުން ކަރުދާހުގައި ހުށަހަޅާ ޯފމާއި ސިޓީއާއި 

ރިޯޕޓް ފަދަ ތަކެތި

ޮއޯތރިޓީ އަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

01 އެޕްރީލް 2020 30 ޖޫން 2020ގެ ނިޔަލަށް 30 އެޕްރީލް 2020ގެ ނިޔަލަށް ލިސްޓުޮކށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ އަހަރީ ރިޯޕޓް އަދި 
ޮއޑިޓުކުރި މާލީ ހިސާބު

01 އެޕްރީލް 2020 31 ޖުލައި 2020ގެ ނިޔަލަށް 31 މޭ 2020ގެ ނިޔަލަށް ލިސްޓުޮކށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ 
ބޭއްވުން

16 އެޕްރީލް 2020 31 މޭ 2020ގެ ނިޔަލަށް 30 އެޕްރީލް 2020ގެ ނިޔަލަށް ލިސްޓުޮކށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުން ޝާއިޢުކުރަންޖެހޭ ފުރަތަމަ 
ކުއަރޓަރުގެ ރިޕޯޓް

06 މޭ 2020 31 ޖުލައި 2020ގެ ނިޔަލަށް 31 މޭ 2020ގެ ނިޔަލަށް ލިސްޓުޮކށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުން ޝާއިޢުކުރަންޖެހޭ ފުރަތަމަ 
ކުއަރޓަރުގެ ރިޕޯޓް

06 މޭ 2020 31 ޖުލައި 2020ގެ ނިޔަލަށް - ކޮވިޑް-19 އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް

19 ޖުލައި 2020 31 ޖުލައި 2020ގެ ނިޔަލަށް 30 ޖޫން 2020 ގެ ނިޔަލަށް ލިސްޓުޮކށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ އަހަރީ ރިޯޕޓް އަދި 
ޮއޑިޓުކުރި މާލީ ހިސާބު

31 އޮގަސްޓް 2020ގެ ނިޔަލަށް 19 ޖުލައި 2020 31 ޖުލައި 2020ގެ ނިޔަލަށް ލިސްޓުޮކށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ 
ބޭއްވުން

ަލިއަސްންސިދުންނ/ަރިޖްސަޓރޫީދުކުރން   8.14
ސެކިއުރިޓީޒްގެ ވިޔަފާރިއާ ގުޅުންހުރި ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް މި އަހަރު  އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލައިސަންސް/ރަޖިސްޓަރީ ޮކށްފައިނުވެއެވެ. 
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ެޕްނަޝްނ   .9
ުސަޕރިވަޝްނ 
މަަސްއަކތަްތްއ

ޮއްނަސިއްޓ   9.1
އްިންސެޕކަްޝްނ

އަހަރުގެ  މި  އޮފީހުގެ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ޕެންޝަން  މޯލްޑިވްސް 

މި  ކުރިއަށްގެންދެވިފައިވެއެވެ.  އިްނސްޕެކްޝަން  ޮއންސައިޓް  އަހަރީ 

މެނޭޖްމަންޓްގެ  ސީނިއަރ  އޮފީހުގެ  ޕެްނޝަން  ިއންސްޕެކްޝަންގައި 

އެމް.އާރް. އިންޓަރވިއުޮކށް،  މެންބަރުންނާ  ބޯޑުގެ  މުވައްޒަފުންނާއި 

ކުރިއަށް  މަސައްކަތްތައް  ޗެކްކުރުމާއި،  ލިޔެކިޔުންތައް  ޕީ.އެސްއާބެހޭ 

ގެންދަނީ ކަނޑައަޅާފައިވާ އިޖުރާޢަތްތަކާއި އެއްޮގތަށްޯތ ބެލުމުގެ މަސައްކަތް 

ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ. އަދި އިންސްޕެކްޝަނުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމާގުޅޭ 

ރިޯޕޓެއް ޕެންޝަން ޮއފީހަށް ޮފނުވާފައިވެއެވެ. އެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު 

ޕްލޭނެއް  އެކްޝަން  ގޮތުގެ  ރާވާފައިވާ  އިޞްލާޙުކުރުމަށް  ކަންކަން 

ޮފނުވާފައިވެއެވެ. މިޮއޯތރިޓީއަށް  ޮއފީހުން  ޕެންޝަން 

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 8/2009  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު(

ގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންަޝން ސްކީމް )އެމް.އާރް.

ޕީ.އެސް( ސުޕަރވައިޒްުކރުމާއި، ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުން 

ޢައްޔަނުކުރުމުގެ ކަންތަްއތައް ހިނގާޮގތް ބެލުމަށް ޤާނޫނުން ޮއޯތރިޓީއަށް 

ލާޒިމުކުރާ ކަންކަން ވަނީ ބަލާފައެވެ. އެޮގތުން މި އަހަރު ޮކށްފައިވާ 

ަމއިގަނޑު މަސައްކަތްަތއް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ކްަސޯޓިޑައްނގެ   9.2
ޮއްނަސިއްޓ އްިންސެޕކަްޝްނ

ރޫޓީން  ޚިދުމަތްތަކުގެ  ކަސްޓަޑީ  ޕލކ.ގެ  މޯލްޑިވްސް  ޮއފް  ބޭންކް 

ގެންދެވުނެވެ.  ކުރިއަށް  )ިއންސްޕެކްޝަން(  ެއގްޒަމިނޭޝަން 

ގެންދަނީ  ަމސައްކަތްތައް  ކަސްޯޓޑިއަންގެ  އިންސްޕެކްޝަނުގައި  މި 

ލިޔެކިޔުންތައް  ބަލައި،  އެއްޮގތަށްޯތ  އިޖުރާއަތުތަކާ  ކަނޑައަޅާފައިވާ 

ކުރެވުނެވެ.      މަސައްކަތް  ޗެކްކުރުމުގެ 
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ަރީއުސލްޖުމްހިޫރްއާޔައްށ   9.4
ޮފުނވާ ޚުލާާޞ ރޯިޕުޓ

ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު )ނަންބަރު: 8/2009( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ 

އުފުލުމަށް  ޒިންމާ  މެންބަރުންގެ  ޯބޑު  އޮފީހުގެ  ޕެންޝަން  ފަދައިން، 

މެންބަރުންގެ  އެ  މިންވަރާއި،  ހުރި  ޤާބިލުކަން  މެންބަރުންގެ  އެ 

ޤާނޫނުގެ  އަދި  ފެންވަާރއި،  އަދާކުރަމުންދާ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ޝަރުޠުތައް  ާލޒިމުކުރާ  ހުރުން  ކިބައިގައި  މެންބަރުންގެ  ދަށުން 

ރިޕޯޓު  ޚުލާޞާ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2019 ބެލުމަށްފަހު،  ފުރިހަމަވޭޯތ 

ޮފނުވާފައިވެއެވެ.  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 

މި ރިޕޯޓުގައި ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބަާޔންޮކށްފައިވާ ޒިންމާތައް 

ހުރި  ޤާބިލުކަން  މެންބަރުންގެ  ޯބޑު  އޮފީހުގެ  ޕެންޝަން  އުފުލުމުގައި 

މިންވަރާގުޅޭ ޮގތުން ޮއޯތރިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މުހިންމު ކަންކަން 

ޮއޯތރިޓީއަށް  ތެރެއިން  ސުޕަވިޝަންގެ  އަދި  ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 

ފާހަފަކުރެވިފައިވާ މުހިންމު ރިސްކުތަކާއި، މި ރިްސކުތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް 

އެ އޮފީހުގެ ޯބޑުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތަފުޞީލާއި ޕެންޝަން 

ފަންޑު ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ޯބޑުން އަޅާފައިވާ އެހެނިހެން މުހިންމު 

ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. މިރިޕޯޓުގައި  ތަފްޞީލު  ފިޔަވަޅުތަކުގެ 

ސްކީމް  ހިސާބުތަކާއި،  ތަފާސް  އެމް.އާރް.ޕީ.އެސްގެ  މީގެއިތުރުން، 

ޕެންޝަން  ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭޮގތުން  ފެންނަ  އަޅަން  ހަރުދަނާކުރުމަށް 

ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.  މަޢުލޫމާތު  ލަފާގެ  ދީފައިވާ  އޮޯތރިޓީއިން  ޮއފީހަށް 

އަދި އެމް.އާރް.ޕީ.އެސްގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ހަރުދަނާކަމާއެކު އިތުރު 

ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ކުރެިވދާނެކަމަށް ޮއޯތރިޓީއަށް 

ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. ކަންކަން  ފެންނަ 

ަރީއުސލްޖުމްހިޫރްއާޔައްށ   9.3
ޮފުނވާ ޚުލާާޞ ރޯިޕުޓ

ބަޔާންޮކށްފައިވާ  ގައި  )ނަންބަރު: 8/2009(  ޤާނޫނު  ޕެންޝަނާބެހޭ 

ފަދައިން، ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޯބޑު މެންބަރުންގެ ޒިންމާ އުފުލުމަށް އެ 

ެމންބަރުންގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރާއި، އެ މެންަބރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ައދާކުރަމުންދާ ފެންވަރާއި، އަދި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މެންބަރުންގެ ކިބައިގައި 

ހުރުން ލާޒިުމކުރާ ޝަރުުޠތައް ފުރިހަމަވޭޯތ ެބލުމަށްފަހު، 2019 ވަނަ 

އަހަރުގެ ޚުލާޞާ ރިޕޯޓު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޮފނުވާފައިވެއެވެ. 

ޒިންމާތައް  ަބޔާންޮކށްފައިވާ  ޤާނޫނުގައި  ޕެންޝަނާބެހޭ  ރިޕޯޓުގައި  މި 

ހުރި  ޤާބިލުކަން  މެންބަރުންގެ  ޯބޑު  އޮފީހުގެ  ޕެންޝަން  އުފުލުމުގައި 

ކަންކަން  މުހިންމު  ފާހަގަކުރެވިފައިވާ  ޮއޯތރިޓީއަށް  ޮގތުން  މިންވަރާގުޅޭ 

ޮއޯތރިޓީއަށް  ތެރެއިން  ސުޕަވިޝަންގެ  އަދި  ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 

ފާހަފަކުރެވިފައިވާ މުހިންމު ރިސްކުތަކާއި، މި ރިްސކުތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް 

ޕެންޝަން  ތަފުޞީލާއި  ފިޔަވަޅުތަކުގެ  އަާޅފައިވާ  ޯބޑުން  އޮފީހުގެ  އެ 

ަފންޑު ހިންގުން ހަރުދަނާުކރުމަށް ޯބޑުން އަޅާފައިވާ އެހެނިހެން މުހިންމު 

ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. މިރިޕޯޓުގައި  ތަފްޞީލު  ފިޔަވަޅުތަކުގެ 

ސްކީމް  ހިސާބުތަކާއި،  ތަފާސް  އެމް.އާރް.ޕީ.އެސްގެ  ީމގެއިތުރުން، 

ހަރުދަނާކުރުމަށް އަޅަން ފެންނަ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭޮގތުން ޕެންޝަން ޮއފީހަށް 

ޮއޯތރިޓީއިން ދީފައިވާ ލަފާގެ މަޢުލޫމާތު ހިމަާނފައިވާނެއެވެ. އަދި އެމް.

ކުރުމަށް  އިތުރު  ހަރުދަނާކަމާއެކު  އިންވެސްޓްމަންޓްތައް  އާރް.ޕީ.އެސްގެ 

ފެންނަ  ޮއޯތރިޓީއަށް  ކުރެވިދާނެކަމަށް  މުއައްސަސާތަކަށް  ސަރުކާރުގެ 

ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. ކަންކަން 
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ެޕްނަޝްނ ެއެސޓްްސ   9.5
އްިނވްެސުޓކެުރވޭޮގތާިއ 

އްިނވްެސޓަްމްންޓ ަޕރޯފަމންްސ 
ެބލެެހްއުޓްނ

ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ލާޒިމުޮކށްފައިވާ ޮގތުގެ މަތިން، ޕެންޝަން 

އެސެޓްސް އިންވެސްޓުޮކށްފައިވާ ޮގތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް 

އެނެލިސިސްތައް ހަދާފައިވެއެވެ. މި އެނެލިސިސްތަކުގައި، ޕެންޝަން 

އެސެޓްސް އިންވެސްޓުޮކށްފައިވަނީ ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ސްޓޭޓްމަންޓް 

ޮއފް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރިންސިޕަލްސް )SOIP(އާއި އެސެޓް 

އެޮލކޭޝަން ޮޕލިސީއާ އެއްގޮތްވާ ޮގތުގެ މަތިންޯތ ބަލާފައިވެއެވެ.

ެޕްނަޝްނ ޮއީފުހގެ ޯބޑްަށ   9.6
ޯޝްޓލްިސުޓކެުރވޭ ފާަރތަްތުކގެ 

ަޝުރުޠ ަހަމވޯޭތ ެބލްުނ

ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޕެންޝަން 

އޮފީހުގެ ޯބޑު މެންބަރުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ޝަރުޠުތައް 

ހުށަހަޅާފައިވާ  ޮއޯތރިީޓއަށް  އަހަރު  ވަނަ   2020 ބެުލމަށް،  ހަމަވޭޯތ 

ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދިރާސާޮކށް، ޝަރުޠުހަމަވޭޯތ ބަލާ ޕެންޝަން 

ޮއފީހަށް އަންގާފައިވެއެވެ.  
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މުްއަދުތ  ބޭްއވި ަޤުއމު/ޮގތް ބާަވތް ޮއަގަނިއަޒުރްނ ޕޮްރގާްރމްގެ ަންނ #

ދިވެހިރާއްޖެ 22-23 ޖަނަވަރީ 2020 ޓްރެއިނިންގ ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ޮފރ 

އިންޮފމޭޝަން ޓެކްނޮޮލޖީ

މައިކްޯރޮސފްޓް ޮއފީސް ޓިޕްސް އެންޑް ޓްރިކްސް 

ޕްޮރގްރާމް 

1

ދިވެހިރާއްޖެ 29 ޖަނަވަރީ  2020 ޮކންފަރެންސް ޯމލްޑިވްސް ސެންޓަރ ޮފރ 

އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް

ސްޓޭކްޯހލްޑަރސް ޮކންފަރެންސް – 

ސްޓްރެޓެޖައިޒިންގ އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް އިން 

ދި މޯލްޑިވްސް 

2

ޯޓކިޯޔ/ޖަޕާން 10-14 ފެބުރުވަރީ 2020 ސެމިނަރ ސަރިވސް  ފައިޭނންޝަލް  ަޖޕާން 

ންސީ ޖެ އެ

ސެމިނަރ ޮއން ސެކިއުރިޓީޒް ސުޕޕަރވިޝަން  3

ދިވެހިރާއްޖެ 18-20 ފެބުރުވަރީ 2020 ސެމިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޮއގަނައިޒޭޝަން 

ޮއފް ސެކިއުރިޓީޒް ޮކމިޝަންސް 

އާއި ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ

IOSCO ޓީއޭ ޕްޮރގްރާމް ޑިވެޮލޕިންގ 

އެންޯފރސްމަންޓް މެނުއަލްސް ފޭސް 1

4

ޮއންލައިންޮކށް  15-17 ޖޫން 2020 މީޓިންގ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޮއގަނައިޒޭޝަން 

ޮއފް ޕެންޝަން ސުޕަރވައިޒަރސް

ވަރޗުއަލް ވަރކިންގ ޕާޓީ ޮއން ޕްރައިވެޓް 

ޕެންޝަންސް /  )IOPS( މީޓިންގ 

5

ޮއންލައިންޮކށް  17 ޖޫން 2020 މައުލޫމަތު ދިނުމުގެ 

ބައްދަލުވުން

ޓްރެއިނިންގ  ަސރވިސް  ސިވިލް 

ޓް އު ޓި ޓި ޓް ންސް އި

ސޭފްޓީ މެޝަރސް އެންޑް ޑިސްއިންފެކްޝަން އިން 

ވަރކްޕްލޭސް 

6

ޮއންލައިންޮކށް  21 ޖޫން 2020 މައުލޫމަތު ދިނުމުގެ 

ބައްދަލުވުން

ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ 

އިންސްޓްޓިޓިއުޓް

އެންޑް  މައިންޑްސެޓް  ރެސިލެންޓް  އެމްބްރޭސިންގ 

ޯނމަލް  ނިއު  އިން  ވަރކިންގ 

7

ޮއންލައިންޮކށް  9 ޖުލައި 2020 ވެބިނަރ IMF – ސިންގަޕޫރ ރީޖަނަލް 

އިންސްޓިޓިއުޓް

ރިމޯޓް  ޮއފް  ޮއން ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ  ވެބިނަރ 

ރިސްކް  ސެކިއުރިޓީ  ސައިބަރ  އެންޑް  ވަރކިންގ 

ޕަރވިޝަން  ސު

8

ޮއންލައިންޮކށް 15 ޖުލައި އަދި 22 އޯގަސްޓް  

2020

ޓްރެއިނިންގ މޯލްޑިވްސް ކެޕޭސިޓީ ޑިވެޮލޕްމަންޓް  

އެންޑް ގަވަރނަންސް 

އިންސްޓިޓިއުޓް

ޮފރެންސިކް އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފްރައުޑް 

އެގްޒަމިނޭޝަން

9

.ެއެނކްްސ 1 - ޮއޯތިރީޓގެ މުަވްއަޒފުްނ ަބިއެވިރވި ޕޮްރގާްރމަްތްއ
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މުްއަދުތ  ބޭްއވި ަޤުއމު/ޮގތް ބާަވތް ޮއަގަނިއަޒުރްނ ޕޮްރގާްރމްގެ ަންނ #

ޮއންލައިންޮކށް  14-15 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ޯފރަމް އެކްސްޗޭންޖް  އެންޑް  ސެކިއުރިޓީޒް 

އިރާން ޮއގަނައިޒޭޝަން، 

12 ވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޯފރަމް ޮއން އިސްލާމިކް 

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް 

10

ޮއންލައިންޮކށް  13-14 ޮއކްޓޫބަރު 2020 ޯފރަމް އެންޑް  ޮކމަރޝަލް  ޮފރ  ޮކމިޓީ 

ޯކޕަރޭޝަން  އިޮކޮނމިކް 

COMCEC ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ރެގިއުލޭޓަރސް 

ޯފރަމް

11

ޮއންލައިންޮކށް 27-29 ޮއކްޓޫބަރު 2020 ސެމިނަރ ޮއގަނައިޒޭޝަން  އިންޓަރނޭޝަނަލް 

ޮކމިޝަންސް  ސެކިއުރިޓީޒް  ޮއފް 

22 ވަނަ IOSCO ސެމިނަރ ޓްރެއިނިންގ 

ޕްޮރގްރާމް، ‘ރެގް-ޓެކް/ސުޕް-ޓެކް: ޔޫޒިންގ ޓެކްނޮޮލޖީ 

)IOSCO(”ް’ޮފރ ރެގިއުލޭޓަރީ ރެސްޕޮންސިބިލިޓީޒ

12

ޮއންލައިންޮކށް 29 ޮއކްޓޫބަރު 2020 ސެމިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޮއގަނައިޒޭޝަން 

ޮއފް ސެކިއުރިޓީޒް ޮކމިޝަންސް 

IOSCO ޓީއޭ ޕްޮރގްރާމް ޮފރ ޑިވެޮލޕިންގ 

އެންޯފސްމަންޓް މެނުއަލްސް، ފޭސް 3 

13

ޮއންލައިންޮކށް 29 ޮއކްޓޫބަރު 2020 ވެބިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޮއގަނައިޒޭޝަން 

ޮއފް ސެކިއުރިޓީޒް ޮކމިޝަންސް

ވެބިނަރ ޮއން ޑާޓާ ޕްރައިވެސީ އެންޑް ދި

IOSCO އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެރޭޖްމަންޓް

14

ޮއންލައިންޮކށް 9-10 ޮނވެންބަރު 2020 މީޓިންގ ޓްރެއިނިންގ  ސަރވިސް  ސިވިލް 

ޓް އު ޓި ޓި ޓް ސް ން އި

IOPS ޓެކްނިކަލް ޮކމިޓީ މީޓިންގ   15

ޮއންލައިންޮކށް 17 ޮނވެންބަރު 2020 މީޓިންގ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޮއގަނައިޒޭޝަން 

ޮއފް ޕެންޝަން ސުޕަރވައިޒަރސް

)IOPS(އެނުއަލް ޖެނެރަލް މީޓިންގ IOPS 16

ޮއންލައިންޮކށް 19-20 ޮނވެންބަރު 2020 ޮކންފަރެންސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޮއގަނައިޒޭޝަން 

ޮއފް ސެކިއުރިޓީޒް ޮކމިޝަންސް

15 ވަނަ އެފްއެސްއައި- IOSCO ވާރޗުއަލް 

ޮކންފަރެންސް ޮއން ސެކިއުރިޓީޒް ޓްރޭޑިންގ އިޝޫޒް 

އެންޑް މާރކެޓް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 

17

ޮއންލައިންޮކށް، މެޑްރިޑް/ 

ސްޕެއިންގައި

7-10 ޑިސެންބަރު  2020 ޓްރެއިނިންގ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޮއގަނައިޒޭޝަން 

ޮއފް ސެކިއުރިޓީޒް ޮކމިޝަންސް

IOSCO/PIFS-HLS ވަރޗުއަލް ޓްރެއިނިންގ 

ޕްޮރގްރާމް ޮއން ޯރލް ޮއފް ސެކިއުރިޓީޒް 

)IOSCO( -19ްރެގިއުލޭޓަރސް އެމިޑްސް ޮކވިޑ

18

ޮއންލައިންޮކށް، 

ބަޙްރެއިންގައި

14-15 ޑިސެންބަރު 2020 ޮކންފަރެންސް ބޭންކާއި  ޑިވެޮލޕްމަންޓް  އިސްލާމިިކް 

ޮއޑިޓިންގ  އެންޑް  އެކައުންޓިންގ 

އިސްލާމިކް  ޮފރ  ޮއގަނައިޒޭޝަން 

ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް

15 ވަނަ އެނުއަލް   AAOIFI – IsDB

ޮކންފަރެންސް ‘އެޑަޕްޓަބިލިޓީ ޮއފް އިސްލާމިކް 

ފައިނޭންސް ޕޯސްޓް ޮކވިޑ19ް-: ނެވިގޭޓިންގ ތްރޫ 

އަންޕްރެސިޑެންޓެޑް ޓައިމްސް’

19

ޮއންލައިންޮކށް، އިންޑިއާ 8 ޑިސެންަބރު 2020 އިން 8 

2021 ޖަނަވަރީ 

ޓްރެއިނިންގ އިންޑިއަން ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓަންސް 

ކޯޕަރޭޝަން

ލާރނިންގ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ތްރޫ މޫޑްލް 

)ITEC(  -

20
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ެއެނކްްސ 2 – މާރެކްޓ އެެވއާރންަސ ެއްނޑް ޓެްރއިިންނގ ޕޮްރގާްރމަްތްއ

ަބިއެވިރިވ ަޢަދުދ ތީާރުޚ ޯއޑަިއްންސ ޕޮްރގާްރމް #

23 12-13 ފެބްރުވަރީ 2020 ކުންފުނިތަކުގެ ސެކްރެޓަރީންނާއި މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ 

ޢާއްމު ފަރާތްތަކަށް

ޮކމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީސް ޓްރެއިނިންގ ޕްޮރގްރާމް  1

16 18-20 ފެބްރުވަރީ 2020 ސެކިއުރިޓީޒް މާރކެޓް ރެގިއުރޭޓަރސްގެ 

މުވައްޒަފުންނަށް

IOSCO ޓީއޭ ޕްޮރގްރާމް ޮފރ ޑިވެޮލޕިންގ 

އެންޯފރސްމަންޓް މެނުއަލްސް ފޭސް 1

2

8 3 މާރިޗް 2020 އުރީދޫގެ ޯބޑު ޑައިރެކްޓަރުންނަށް ރިފްރެޝަރ ޕްޮރގްރާމް ޮފ ޑައިރެކްޓަރސް 3

32 22-30 ޖޫން 2020 ކުންފުނިތަކުގެ ޯބޑު ޑިރެކްޓަރުންނާއި، ސީނިއަރ 

މެނޭޖްމަންޓް އަދި މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ޢާއްމު 

ފަރާތްތަކަށް

ޑައިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްޮރގްރާމް 1 4

23 21 ޖޫން 2020 ޢާއްމު ފަރާތްތަކަށް އިންވެސްޓް ޯފރ ފިއުޗަރ 5

13 6-14 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ޯމލްޑިވްސް ޓްރާންސްޯޕޓް އެންޑް ޮކންޓްރެކްޓިންގ 

ޮކމްޕެނީ ޕލކ. ޯބޑު ޑިރެކްޓަރުންނާއި، ސީނިއަރ 

މެނޭޖްމަންޓްގެ މުވައްޒަފުންނަށް

ޑައިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްޮރގްރާމް 2 6

84 1 ޮއކްޓޫބަރު 2020 ޮކލެޖް/ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންނަށް ފައިނޭންޝަލް ލިޓްރަސީ ޯފރަމް )ވަރލްޑް އިންވެސްޓަރ ވީކް( 7

29 3 ޮއކްޓޫބަރު 2020 ސްކޫލްތަކުގެ ޓީޗަރުންނަށް ފައިނޭންޝަލް ލިޓްރަސީ ޯފރަމް )ވަރލްޑް އިންވެސްޓަރ ވީކް( 8

55 4 ޮއކްޓޫބަރު 2020 ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ 

ދަރިވަރުންނަށް

ެސޝަން ޮއން ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނިންގ އަދި އިންވެސްޓްމަންޓް 

)ވަރލްޑް އިންވެސްޓަރ ވީކް(

9

43 5 ޮއކްޓޫބަރު 2020 ޢާއްމު ފަރާތްތަކަށް )ވަރލްޑް  ގަވަަނންސް  ޯކޕަރޭޓް  ޮއން  ޑިސްކަަޝން  ޕެނަލް 

ވީކް( އިންވެސްޓަރ 

10

35 6 ޮއކްޓޫބަރު 2020 ކުންފުނިތަކާއި ޢާއްމު ފަރާތްތަކަށް ޑިސްކަޝަން  ޕެނަލް  ފްރޭމްޯވރކް  ޕްލޭްސމަންޓް  ޕްރައިވެޓް 

ވީކް( އިންވެސްޓަރ  )ވަރލްޑް 

11
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ަބިއެވިރިވ ަޢަދުދ ތީާރުޚ ޯއޑަިއްންސ ޕޮްރގާްރމް #

60 7 ޮއކްޓޫބަރު 2020 ޢާއްމު ފަރާތްތަކަށް ސެޝަން ޮއން އަންޑަސްޓޭންޑިންގ ބޭސިކްސް ޮއފް 

އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް )ވަރލްޑް އިންވެސްޓަރ ވީކް(

12

57 1-7 ޮއކްޓޫބަރު 2020 ޢާއްމު ފަރާތްތަކަށް ފޭސް ބުކް ކުއިޒް )ވަރލްޑް އިންވެސްޓަރ ވީކް( 13

6 13 ޮއކްޓޫބަރު 2020 ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ޮކމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ގެ 

ޑިރެކްޓަރުންނަށް ޯބޑު 

ޯކޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ސެޝަން 14

31 22-30 ޮނވެންބަރު 2020 ޑިރެކްޓަރުންނާއި،  ޯބޑު  ކުންފުނިތަކުގެ 

މިކަމަށް  އަދި  މެނޭޖްމަންޓް  ސީނިއަރ 

ފަރާތްތަކަށް ޢާއްމު  ޝައުޤުވެރިވާ 

ޑައިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްޮރގްރާމް 3  15

26 27 ޑިސެންބަރު 2020 ޢާއްމު ފަރާތްތަކަށް ޕެނަލް ޑިސްކަޝަން ޮއން ޯކޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް 16
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ަލއިަސްންސ/ ަރިޖްސްޓރަޭޝްނގެ ބާަވތް ަލިއަސްންސޫދުކެރވިފައިވާ ފާަރތަްތްއ

ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖް ލައިސަންސް މޯލްޑިވްސް ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖް ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ

ހ. ގަދަމޫ ބިލްޑިންގ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ

ޯފން: 3307878 ، ފެކްސް: 3305034

info@mse.com.mv :ްއީމެއިލ

ސެންޓަރަލް ޑިޮޕޒިޓަރީ ލައިސަންސް ޯމލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީސް ޑިޮޕޒިޓަރީ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ

ހ. ގަދަމޫ ބިލްޑިންގ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ

ޯފން: 3306868 ، ފެކްސް: 3305034

info@mse.com.mv :ްއީމެއިލ

ސެކިއުރިޓީޒް ގަނެވިއްކައިދިނުމުގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ލައިސަންސް އާރިޔާ ސެކިއުރިޓީސް ޕވޓ ލޓޑ

ހ. ގަދަމޫ ބިލްޑިންގ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ

ޯފން: 3315015، ފެކްސް: 3344806

info@aariyasecurities.com.mv :ްއީމެއިލ

ސެކިއުރިޓީޒް ގަނެވިއްކައިދިނުމުގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ލައިސަންސް ސްޮޓކް ބްޯރކަރސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ

މަނާމް ބިލްޑިންގ، 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ

ޯފން: 3334451، ފެކްސް:  3344806 

admin@stockbrokers.mv :ްއީމެއިލ

ެއެނކްްސ 3
ަލިއަސްންސ ައދި ަރިޖްސްޓރަޭޝްނ ޫދޮކްށފައިވާ ފާަރތަްތްއ
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ަލއިަސްންސ/ ެރިޖްސްޓރަޭޝްނގެ ބާަވތް ަލިއަސްންސޫދުކެރވިފައިވާ ފާަރތަްތްއ

ސެކިއުރިޓީޒް ގަނެވިއްކައިދިނުމުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތައް ތަމްސީލުކުރުމުގެ ލައިސަންސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖަނާޙް

ހ. ގަދަމޫ ބިލްޑިންގ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ

ޯފން: 7771531

jana0464@hotmail.com :ްއީމެއިލ

ސެކިއުރިޓީޒް ގަނެވިއްކައިދިނުމުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތައް ތަމްސީލުކުރުމުގެ ލައިސަންސް އަލްފާޟިލް ޔޫޝަޢު ސަޢީދު

މަނާމް ބިލްޑިންގ، 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ

ޯފން: 7778300

yooshausaeed@simdi.com :ްއީމެއިލ

ކަސްޯޓޑިއަން ލައިސަންސް ބޭންކް ޮއފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ހ. ބީއެމްއެލް މެއިން ބްރާންޗް، 7 ވަނަ ފަންގިފިލާ

ޯފން: 3300578، ފެކްސް: 3330180

އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒަރ ލައިސަންސް މޯރޓީޒާ ކެޕިޓަލް ލިމިޓެޑް

މއ. އަބްހަރީގެ، 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ސައްޔިދުކިލެގެފާނު މަގު،

މާލެ، 20226، ޯފން: 3001771

ir@mortezacapital.com :ްއީމެއިލ

އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒަރ ރިޕްރެޒެންޓެޓިވް ލައިސަންސް އަލްފާޟިލް ޙަސަން މިރާސް

މ. ޑީއެމްކޭ، 2 ނަންބަރު ފިހާރަ 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ

ޯފން: 9998098

hassan.miras@gmail.com :ްއީމެއިލ
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ަލއިަސްންސ/ ެރިޖްސްޓރަޭޝްނގެ ބާަވތް ަލިއަސްންސޫދުކެރވިފައިވާ ފާަރތަްތްއ

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 ރިޕްރެޒެންޓެޓިވް ލައިސަންސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޣާލީ މުރުތަޟާ

މއ. އަބްހަރީގެ، 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ސައްޔިދުކިލެގެފާނު މަގު، މާލެ، 20226

ޯ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، ޗާނދަނީ މަގު 

ޯފން: 3339991، ފެކްސް: 4408181

info@watercresscapital.com :ްއީމެއިލ

އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް ރެޖިސްޓްރޭޝަން މޯލްޑިވްސް ޮހސްޕިޓާލިޓީ އިންކަމް ފަންޑް 1 ޕވޓ ލޓޑ 

ހ. އާގެ 12، ޮބޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20094

ޯފން: 3001771

    ir@mortezacapital.com :ްއީމެއިލ





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

އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
mail@cmda.gov.mvwww.cmda.gov.mvޯފނު: 9603336619+ | ފެކްސް: 9603336624+ | އީމެއިލް:               | ވެބްސައިޓް:
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