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

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

 މުހިންމު މަސައްކަތްތަކާއި އޮތޯރިޓީއާބެހޭ މުހިންމު މަޢުލޫމާތުތަކެވެ.
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 ވިޝަން 

 

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

 އުފެއްދުން"

 

 މިޝަން 

 

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

 އިންވެސްޓަރުންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ތަފާތު ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުން"

 

 މަޤްޞަދުތައް 

 

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

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

 ްހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުން ،ސެކިއުރިޓީޒްގެ ބާޒާރު އިންތިޒާމްކޮށ 

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

 އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.

 މަސައްކަތުގެ ރޫޙު 

 

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

 ކެވެ."ތަކެމަސައްކަތްކުރުމުގައި އިސްނަގައިގެން އެންމެ ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ޢަޒުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތް، ބޭނުންކޮށް
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 ފިހުރިސްތު

     2      ޗެއަރމަންގެ މެސެޖް

  8    ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ނިންމުންތައް

  9    ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރގެ ރިވިއު

  11   ވަނަ އަހަރުގެ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް 0/12

  19      އިދާރީ އޮނިގަނޑު

  /0    ސެކްޝަންތަކުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް

  02     ގަވަރނަންސް ސްޓޭޓްމަންޓް

 02    މާލީ ހިސާބުތަކާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ ޒިންމާ

  20   މުސްތަޤިއްލު އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި މާލީ ހިސާބުތައް
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އެކުލަވާލެވުނު  ތަރައްޤީކުރުމަށް  ދާއިރާ  ސެކިއުރިޓީޒްގެ  މާލީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޕްލޭން   ލަނޑުދަނޑިތައް 0/12  –  /0/1ސްޓްރެޓީޖިކް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 

ކޮށްފައެވެ.  މަސައްކަތްތަކެއް  ގިނަގުނަ  ވަނީ  އޮތޯރިޓީއިން  ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި 

އަދި ކެޕިޓަލް މާރކެޓަކީ އިގްތިޞާދު އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ތަރައްޤީކުރުމަށް މުހިންމު 

ހަރުދަނާ  އިތުރަށް  ކަންކަން  މިދާއިރާގެ  ވާތީ  ދާއިރާއެއްކަމަށް  އަދާކުރާ  ދައުރެއް 

 ކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

އިތުރުން  އެކުލަވާލުމުގެ  ގަވާއިދުތައް  އައު  ގުޅުންހުރި  މާރކެޓާ  ކެޕިޓަލް  މިގޮތުން 

ގެނެވިފައިވެއެވެ.  ބަދަލު  ގަވާއިދުތަކަށް  ބައެއް  އައިސްފައިވާ  އަމަލުކުރަމުން 

ޤާނޫނު ބެހޭ  ސެކިއުރިޓީޒްއާ  މާލީ  ކުރުމަށް ، ހަމައެއާއެކު  ހަރުދަނާ  އިތުރަށް 

ގުޅުންހުރި  އޮތޯރިޓީއާ  އަދި  ދެނެގަނެވިފައިވެއެވެ.  ފިޔަވަޅުތައް  އެޅިދާނެ 

ކަމާބެހޭ  ކަންކަން  ފާހަގަކުރެވުނު  އޮތޯރިޓީއަށް  ގެންނަންޖެހޭކަމަށް  ޤާނޫނުތަކަށް 

 ފަރާތްތަކާއެކު ޙިއްޞާކުރެވުނެވެ. 

ހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަކައި  އާއްމުން  ތަރައްޤީކޮށް  މާރކެޓް  ބަހާލައިގެން  މުޅިއަހަރަށް 

ފަދަ   ވޯކްޝޮޕް  އަދި  އޮތޯރިޓީއިން   ޕްރޮގްރާމްތައްޓްރޭނިންގ 

ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާކަން މިފުރުސަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. އަދި މާލީ ދާއިރާއަށް 

ޕްރޮގްރާމްތަކެއްވެސް  ލިޓްރަސީ  ފައިނޭންޝަލް  ހޭލުންތެރިކުރުމަށް  ޢާންމުން 

ހިންގާފައިވެއެވެ. މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކުން ކެޕިޓަލް މާރކެޓްގެ ހަރަކާތްތަކަށް ދިރުން 

ހޯދާނެ ، ލިބި ފައިސާ  ބޭނުންވާ  މަޝްރޫޢުތަކަށް  ގެންދާ  ކުރިއަށް  ކުންފުނިތަކުން 

ދެވިފައިވެއެވެ. ، ގޮތާއި މަޢުލޫމާތު  ގުޅޭ  ފުރުސަތުތަކާ  ހުރި  އިންވެސްޓުކުރުމަށް 

ޚާއްސަކޮށްގެން  ދާއިރާއަށް  ގެ  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  އިސްލާމިކް  ހަމައެއާއެކު 

ގެންދެވިފައިވާކަން  ކުރިއަށް  ޕްރޮގްރާމްތަކެއްވެސް  ކުރުވުމުގެ  ހޭލުންތެރި 

 ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.

ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން މިއަހަރުވެސް އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާރކެޓް 

މިގޮތުން  ކުރެވިފައެވެ.  ވަނީ  މަސައްކަތްތަކެއް  ގިނަގުނަ  ތަރައްޤީކުރުމަށް 

ބިނާކުރުމަށް  މީހުން  ޚާއްސަކޮށްގެން  ދާއިރާއަށް  މާރކެޓްގެ  ކެޕިޓަލް  އިސްލާމިކް 

ޕްރޮގްރާމްއެއް  މާސްޓަރސް  އެހީއާއެކު  މާހިރުންގެ  ފަންނީ  ބޭރުގެ  ރާއްޖޭން 

މާރކެޓްގެ  ކެޕިޓަލް  އިސްލާމިކް  މިއީ  ފަށާފައެވެ.  ވަނީ  މިއަހަރުތެރޭގައި 

 ތަރައްޤީއަށް އެޅުނު މުހިންމު ފިޔަވަޅެކެވެ. 

ކެޕިޓަލް  ތެރޭގައި  މަސައްކަތްތަކުގެ  މުހިންމު  ކުރެވުނު  މިއަހަރު  އިތުރުން  މީގެ 

ޕްލޭން   ސްޓްރެޓީޖިކް  ގޮތުން   0/19  –  0/12  މާރކެޓް  އެކުލަވާލުމުގެ 

ފަރާތްތަކާއެކު   ،ދިރާސާތަކެއްކުރެވި އިސް  ހަރަކާތްތެރިވާ  މިދާއިރާގައި 

މަސައްކަތްތައް   ކުރަންޖެހޭ  އެކުލަވާލުމަށް  ޕްލޭން  ސްޓްރެޓީޖިކް  މަޝްވަރާކުރެވި 

ކުރިއަށްއޮތް   ސްޓްރެޓީޖިކް   2ހިމެނެއެވެ.  އައު  އެކުލަވާލެވޭ  ދުވަހަަށް  އަހަރު 

ޕްލޭންއާއެކު މިއޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތަކަށް އިތުރު ކުރިއެރުމެއްލިބި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އުއްމީދު  މަގުފަހިވެގެންދާނެކަމަށް  ދިއުމަށް  ފުޅާވެގެން  އިތުރަށް  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް 

ކެޕިޓަލް  ކުރިއެރުވުމުގައި  އިޤްތިޞާދު  ރާއްޖޭގެ  އެދުމަކީ  އަޅުގަނޑުގެ  ކުރަމެވެ. 

މަގު   ހޯދޭނެ  ފައިސާ  އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް  ފުޅާވެ  އިތުރަށް  ދައުރު  މާރކެޓްގެ 

 ތަނަވަސްވެ އޭގެ އެދެވޭ ނަތީޖާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދިއުމެވެ. 

މާތް މަސައްކަތުގައި  އެންމެހާ  ކުރަމުންގެންދާ  ބަރަކާތް هللا  އަޅުގަނޑުމެން 

 ލައްވާށިއެވެ! )އާމީން!(

 

 

 

 

 

 އަޝްރަފް އަބްދުއްރަޙީމް                                  

 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރމަން

 

 ޗެއަރމަންގެ މެސެޖް
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އޮތޯރިޓީގެ   ޑިވަލޮޕްމަންޓް  މާރކެޓް  އެކުލެވިގެން   ކެޕިޓަލް  ބޯޑު  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ޤާނޫނުގެ  ، ވަނީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ  )ނ(ގެ   2މާލީ  އަދި  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ކުރައްވާ  ، ދަށުން އައްޔަން  މައްޗަށެވެ.   7ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ބޯޑު 0/12ޑިސެމްބަރ    21އެގޮތުން   ޑިރެކްޓަރުންގެ  އޮތޯރިޓީގެ  ނިޔަލަށް  ގެ 

 އެކުލެވިގެންވާގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 ޗެއަރމަން -ލްފާޟިލް އަޝްރަފް އަބްދުއްރަޙީމް އަ

އަޝްރަފް  އަލްފާޟިލް  ގޮތުގައި  ޗެއަރމަންގެ  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އޮތޯރިޓީގެ 

ގައެވެ. މެލޭޝިޔާގެ   0/10ނޮވެމްބަރު    8އަބްދުއްރަޙީމް ޢައްޔަނުކުރައްވާފައިވަނީ  

މެނޭޖްމަންޓް  އޮފް  މާސްޓަރޒް  ޔުނިވަރސިޓީއިން  އިސްލާމިކް  އިންޓަނޭޝަނަލް 

އަބްދުއްރަޙީމް އަޝްރަފް  އަލްފާޟިލް  އެޓަރނީ ، ހާޞިލުކުރައްވާފައިވާ  މީގެކުރިން 

ޑިރެކްޓަރުކަމާއި ޑެޕިއުޓީ  އޮފީހުގެ  މަޤާމު ، ޖެނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރީގެ  ޕޮލިޓިކަލް 

ފުރުއްވާފައިވެއެވެ. އަދި މިހާރު އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ސަން ފައުންޑޭޝަންގެ 

 ޖެނެރަލް މެނޭޖަރގެ މަޤާމެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ -އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޝަފީޤާ 

ޝަފީޤާ  ފާޠިމަތު  އަލްފާޟިލާ  މަޤާމަށް  އޮފިސަރގެ  އެގްޒެކެޓިވް  ޗީފް  އޮތޯރިޓީގެ 

މޮނާޝް   2//0މާރޗް    8ޢައްޔަނުކުރައްވާފައިވަނީ   އޮސްޓްރޭލިއާގެ  ގައެވެ. 

ހާޞިލު  ފައިނޭންސް  އެންޑް  ބޭންކިންގ  އޮފް  މާސްޓަރސް  ޔުނިވަރސިޓީއިން 

ޝަފީގާ ފާތިމަތު  އަލްފާޟިލާ  ގޮތުގައި ، ކުރައްވާފައިވާ  ސީ.އީ.އޯގެ  އޮތޯރިޓީގެ 

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ، ޢައްޔަނުކުރެއްވުމުގެ ކުރިން

ގިނަދުވަސްތަކެއްގައި  ވަނީ  މަޤާމުތަކުގައި  އެހެނިހެން  ގޮތުގައާއި  ޑިރެކްޓަރެއްގެ 

 ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައެވެ. 

މަޤާމުން އޮފިސަރގެ  އެގްޒެކެޓިވް  ޗީފް  އޮތޯރިޓީގެ  ވަނީ  ޝަފީޤާ  ފާޠިމަތު  އަލްފާޟިލާ   71، ނޯޓު: 

 ގައި އިސްތިޢުފާދެއްވާފައެވެ. 0/12ޖަނަވަރީ 

 

 

 

 

 

 

 ޑިރެކްޓަރ –އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ 

އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކެޓަރުންގެ ބޯޑުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ 

މުޖުތަބާ   މެންބަރެއްގެތަމްސީލުކުރައްވާ   އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް  ގޮތުގައި 

އޯޕަން   ގައެވެ.  0/10ޖޫން    12އައްޔަނުކުރައްވާފައިވަނީ   މެލޭޝިއާގެ 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ބިޒްނަސް  އޮފް  މާސްޓަރސް  ޔުނިވާރސިޓީއިން 

އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އަކީ  މުޖުތަބާ  އަޙުމަދު  އަލްފާޟިލް  ހާސިލުކުރައްވާފައިވާ 

ޓްރެޜަރީގެ  ފިނޭންސް   ޑިރެކްޓަރ އެންޑް  ސެކްޝަންގެ  އިވެލުއޭޝަން  ޓެންޑަރ 

ޓައިމް  ޕާރޓް  ކޮލެޖްގައި  ވިލާ  މީގެއިތުރުން  އަދި  ޖެނެރަލްއެވެ. 

 ލެކްޗަރަރއެއްވެސްމެއެވެ. 

 

 

 

 

 

 ޑިރެކްޓަރ –އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު 

ގޮތުގައި  މެންބަރެއްގެ  ތަމްސީލުކުރައްވާ  ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ  ބޯޑުގައި  އޮތޯރިޓީގެ 

ޢައްޔަނުކުރައްވާފައިވަނީ   ރަޝީދު  މުޙައްމަދު   9//0  ޖަނަވަރީ  08އަލްފާޟިލް 

 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު
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ސިޑްނީ އިން މާސްޓަރސް ، ގައެވެ. އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީ

އެންޑް  ބިޒްނަސް  އިންޓަނޭޝަނަލް  އިން  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ބިޒްނަސް  އޮފް 

ރަޝީދު މުހައްމަދު  އަލްފާޟިލް  ހާޞިލްކުރައްވާފައިވާ  މޯލްޑިވްސް ، މެނޭޖްމަންޓް 

މުއްދަތެއްގައި  ދިގު  އަށް  )މިފްކޯ(  ކޮމްޕެނީ  ފިޝަރީޒް  އިންޑަސްޓްރިއަލް 

ޕްރައިވެޓް ، ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވާފައިވާއިރު ސޭންޑްސް  ސިލްވަރ  ހުންނެވީ  މިހާރު 

 ލިމިޓެޑްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރގެ މަޤާމުގައެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

ޖޫން   12ގޮތުގައި އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ޙުސައިން ދީދީ ޢައްޔަނުކުރައްވާފައިވަނީ  

ގައެވެ.  އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ހުސައިން ދީދީވަނީ މީގެކުރިން އޮތޯރިޓީގެ   0/12

މަޤާމުގައި ޗެއަރމަންގެ  ޑިސެމްބަރ   8/އިން    9//0ޖަނަވަރީ    08، ބޯޑުގެ 

އޮފް   0/11 ޔުނިވަރސިޓީ  އޮސްޓްރޭލިއާގެ  ޚިދުމަތްކުރައްވާފައެވެ.  އަށް 

ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވާ  ފައިނޭންސް  އޮފް  މާސްޓަރޒް  އިން  ވޮލޮންގގޮންގ 

އޮތޯރިޓީގެ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް  ދީދީއަކީ  ޙުސައިން  މަރިޔަމް  އަލްފާޟިލާ 

 ބޭންކިންގ އޮޕަރޭޝަންސްގެ އެސިސްޓެންޓް ގަވަރނަރއެވެ.

 

 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އައި ބަދަލުތައް

 

 ޢައްޔަނުކުރެއްވި މެންބަރުން

 

 

 ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 

 

 

 

 

 

 ޑިރެކްޓަރ –އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު އިލްހާމް މުޙައްމަދު 

ތަމްސީލުކުރައްވާ  ސެކްޓަރ  ޕްރައިވެޓް  ބޯޑުގައި  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އޮތޯރިޓީގެ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ޑިރެކްޓަރ –މަރްޔަމް ވިސާމް އަލްފާޟިލާ 

ޙައިޘިއްޔަތުން  ކޮމްޕެނީޒްގެ  އޮފް  ރެޖިސްޓްރާ  ބޯޑަށް  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އޮތޯރިޓީގެ 

ޢައްޔަނުކުރައްވާފައިވަނީ   ވިސާމް  މަރްޔަމް   0/12ޖަނަވަރީ    /2އަލްފާޟިލާ 

ގައެވެ. އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ކުއީންސްލޭންޑް އިން މާސްޓަރޒް އޮފް 

ވިސާމް މަރިޔަމް  އަލްފާޟިލާ  ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވާ  އިކޮނޮމިކްސް  ، ބިޒްނަސް 

ހުންނެވީ  ކުރިން  ޢައްޔަނުކުރެެއްވުމުގެ  މަޤާމަށް  ކޮމްޕެނީޒްގެ  އޮފް  ރެޖިސްޓްރާ 

މީގެއިތުރުން  މަޤާމުގައެވެ.  އޮފިސަރގެ  އެގްޒެކެޓިވް  ޗީފް  ޑެޕިއުޓީ  އޮތޯރިޓީގެ 

އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ވިސާމް ވަނީ އޮތޯރިޓީގެ އެހެނިހެން މުހިންމު މަޤާމުތައްވެސް 

 ފުރުއްވާފައެވެ. 

 

 

 

 

 

 ޑިރެކްޓަރ –މަރިޔަމް ޙުސައިން ދީދީ އަލްފާޟިލާ 

މެންބަރުގެ  ތަމްސީލުކުރައްވާ  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް  ބޯޑުގައި  އޮތޯރިޓީގެ 

 # ނަން 

 1 މަރްޔަމް ވިސާމް އަލްފާޟިލާ  ޑިރެކްޓަރ

 2 މަރިޔަމް ޙުސައިން ދީދީ އަލްފާޟިލާ   ޑިރެކްޓަރ

 3 އާޠިފް ޝަކޫރު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް  ޑިރެކްޓަރ
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އޭޕްރީލް   12މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު އިލްހާމް މުޙައްމަދު ވަނީ  

އަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާފައެވެ. އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު  0/12މާރޗް  2/އިން  /0/1

އިލްހާމް މުޙައްމަދު ވަނީ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ލަންޑަން އިން 

 މާސްޓަރ އޮފް އާޓްސްގެ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމް ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ.

ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އޮތޯރިޓީގެ  މުޙައްމަދު  އިލްހާމް  ފާޠިމަތު  އަލްފާޟިލާ 

ކޮށްދެއްވާފައިވާ   ގޮތުން  ޝުކުރު   އަގުހުރިމެންބަރެއްގެ  މަސައްކަތްތަކަށް 

  ދަންނަވަމެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 ޑިރެކްޓަރ -އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޣަފޫރު ޢަބްދުއްލަޠީފް 

އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ ތަމްސީލުކުރައްވާ 

ޖަނަވަރީ   08މެންބަރުގެ ގޮތުގައި އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޣަފޫރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ވަނީ  

މާރޗް   8/  އަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާފައެވެ. އަދި    0/12ޖޫން    12އިން    9//0

ގެ ނިޔަލަށް އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ   9//0ޖެނުއަރީ    09އިން    2//0

ގްރިފިތް  އޮސްޓްރޭލިއާގެ  ފުރުއްވާފައިވެއެވެ.  މަޤާމުވެސް  ޗެއަރމަންގެ 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ބިޒްނަސް  އޮފް  މަސްޓަރޒް  އިން  ޔުނިވަރސިޓީ 

މޯލްޑިވްސް  ޢަބްދުއްލަޠީފްއަކީ  ޢަބްދުލްޣަފޫރު  އަލްފާޟިލް  ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވާ 

ގަވަރނަރއެވެ.  އެސިސްޓެންޓް  ސަރވިސަސްގެ  ކޯޕަރޭޓް  އޮތޯރިޓީގެ  މަނިޓަރީ 

ދަ  ޓު  އެޑްވައިޒަރ  ސީނިއަރ  ހުންނެވީ  ކުރިން  ޢައްޔަނުކުރެއްވުމުގެ  މިމަޤާމަށް 

 ޤަވަރނަރގެ މަޤާމުގައެވެ. 

ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އޮތޯރިޓީގެ  ޢަބްދުއްލަޠީފް  ޢަބްދުލްޣަފޫރު  އަލްފާޟިލް 

ޝުކުރު  މަސައްކަތްތަކަށް  އަގުހުރި  ކޮށްދެއްވާފައިވާ  ގޮތުން  މެންބަރެއްގެ 

  ދަންނަވަމެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ޑިރެކްޓަރ  –އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އާޠިފް ޝަކޫރު 

ތަމްސީލުކުރައްވާ  ސެކްޓަރ  ޕްރައިވެޓް  ބޯޑުގައި  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އޮތޯރިޓީގެ 

ވަނީ   ޝަކޫރު  އާޠިފް  އިބްރާހީމް  އަލްފާޟިލް  ގޮތުގައި  މާރޗް   02މެންބަރެއްގެ 

އަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާފައެވެ. އޮސްޓްރޭލިއާގެ   0/12ނޮވެމްބަރ    2އިން    0/12

މޮނާޝް ޔުނިވަރސިޓީއިން މާސްޓަރސް އިން އިކޮނޮމިކްސް ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވާ 

ވަނީ ޝަކޫރުު  އާޠިފް  އިބްރާހީމް  އިންޝުއަރެންސް ، މިފްކޯ، އަލްފާޟިލް  އެލައިޑް 

އެސް.ޓީ.އޯ އަދި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ފަދަ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުގެ ސީނިއަރ ، ކޮމްޕެނީ

 މަޤާމްތައް ފުރުއްވާފައިވެއެވެ.

ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އޮތޯރިޓީގެ  ޝަކޫރު  އާޠިފް  އިބްރާހީމް  އަލްފާޟިލް 

ޝުކުރު  މަސައްކަތްތަކަށް  އަގުހުރި  ކޮށްދެއްވާފައިވާ  ގޮތުން  މެންބަރެއްގެ 

  ދަންނަވަމެވެ. 
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މިވަނީ   ބައެއް   0/12ތިރީގައި  މުހިންމު  ނިންމާފައިވާ  ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ 

 ނިންމުންތަކެވެ. 

 ނިންމުންތައް #

 ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް ކޯޑަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙުތައް ފާސްކުރުން 1

 މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްޗޭންޖްގެ ލިސްޓިންގ ރޫލްސްއަށް ގެނެސްފައިވާ އިޞްލާޙުތައް ފާސްކުރުން 0

 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު އަދި އަހަރީ ހިސާބުތައް ފާސްކުރުން 0/12އޮތޯރިޓީގެ  2

 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ )އެމް.އެމް.އޭ( އާއެކު މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގގައި ސޮއިކުރުމަށް ނިންމުން 2

 އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުތަކާބެހޭ ގަވާއިދު ފާސްކުރުން 2

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން 0/12އޮތޯރިޓީގެ  2

 އޮތޯރިޓީގެ އިންޓަރންޝިޕް ޕޮލިސީ ފާސްކުރުން. 7

8 
 ،ވަނަ ކުއާޓަރގެ ޞުކޫކު ޕްރޮގްރެސް ރިޕޯޓު 0ވަނަ އަހަރުގެ  0/12ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ. )އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ( ގެ 

 ޞުކޫކު ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭކަމަށް ނިންމުން

9 
 ،ވަނަ ކުއާޓަރގެ ޞުކޫކު ޕްރޮގްރެސް ރިޕޯޓު 2ވަނަ އަހަރުގެ  0/12ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ. )އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ( ގެ 

 ޞުކޫކު ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭކަމަށް ނިންމުން

1/ 
ޝަރީޢާ ހުއްދަކުރާ ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ކުންފުނިތަކުގެ މިންގަނޑުތަކަށް  ،ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ހިސާބުތައް 0/12އަމާނާ ތަކާފުލް މޯލްޑިވްސް ޕލކ. ގެ 

 ފެތޭކަަމަށް ނިންމުން

11 
އިސްލާމިކް ސެކިއުރިޓީޒް ސްކްރީންކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ  ،ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުގެ ހިސާބުތައް 0/12އަމާނާ ތަކާފުލް މޯލްޑިވްސް ޕލކ.ގެ 

 މިންގަޑަނޑުތަކަށް ފެތޭކަމަށް ނިންމުން
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އިގްތިޞާދު  ރާއްޖޭގެ  ޤާއިމްކުރެވުނީ  ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ  އަހަރުކުރިން  އަށް  މީގެ 

ކެޕިޓަލް  ހަރަކާތްތެރި  މަގުފަހިކުރެވޭފަދަ  ހޯދުމަށް  ފައިސާ  ބޭނުންވާ  ފުޅާކުރުމަށް 

ތަސައްވުރަކީ  އޮތޯރިޓީގެ  މި  އަދި  މަޤުޞަދުގައެވެ.  އުފެއްދުމުގެ  މާރކެޓެއް 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ދާއިރާގައި އިސް ރޯލެއް އަދާކުރުމުގައި ދެމިތިބުމެވެ.

މި ތަސައްވުރު ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި ވަރަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކަކާއެކު ފާއިތުވެދިޔަ 

މިގޮތުން   ކުރެވިފައެވެ.  މަސައްކަތްތަކެއް  ވަނީ  އަހަރުދުވަހު  ވަނަ   /0/1އަށް 

( ޕްލޭން  ސްޓްރެޓީޖިކް  އެކުލަވާލެވުނު  އަކީ 0/12  –  /0/1އަހަރު   )

އެޅުނު  ތަޢާރަފްކުރުމަށްޓަކައި  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  ހަރަކާތްތެރި  ފާހަގަކުރެވުނުފަދަ 

މިޕްލޭންގައި  އަދި  ކޮށްލަމެވެ.  ފާހަގަ  މިފުރުޞަތުގައި  ފިޔަވަޅެއްކަމުގައި 

އަހަރުވަނީ   2ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި ވޭތުވެ ދިޔަ  

ތަފާތު  މިމަސައްކަތްތައްކުރުމުގައި  މަސައްކަތްތަކެއްކޮށްފައެވެ.  ގިނަގުނަ 

އެއް  ފާހަގަކޮށްލެވޭ  އެންމެ  މިގޮތުން  ކުރިމަތިލާންޖެހުނެވެ.  ގޮންޖެހުންތަކާއި 

ވަސީލަތްތައް  އިންސާނީ  ބޭނުންވާ   ދާއިރާއަށް  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  ގޮންޖެހުމަކީ 

ބިނާކުރުމުގައި ހުރި ދަތިކާއި އަދި މިދާއިރާއިން ތަމްރީން ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުން 

އެހެންނަމަވެސް  ހުރަސްތަކެވެ.  ހުރި  ދެމިތިބުމަށް  މަސައްކަތުގައި  މިދާއިރާގެ 

ކުރި  ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި  އަމާޒަށް  އޮތޯރިޓީގެ  ގޮންޖެހުންތަކާއެކު  މިކުރިމަތިވި 

ލަނޑުދަނޑިތައް  ގިނަ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޕްލޭންގައި  ސްޓްރެޓެޖިކް  މަސައްކަތުން 

 ވަނީ ހާސިލްކުރެވިފައެވެ.

އެކުލަވާލުމުގެ   0/19  –  0/12 ޕްލޭން  ސްޓްރެޓީޖިކް  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  ގެ 

ދިޔައީވެސް   ފެށިގެން  އެގޮތުން   0/12މަސައްކަތްތައް  އަހަރުގައެވެ.  ވަނަ 

އެކުލަވާލައްވާ ކޮމިޓީއެއް  ވަކި  ބޯޑުން  ޑްރާފްޓްކުރުމުގެ ، ޑިރެކްޓަރުންގެ  މިޕްލޭން 

ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.  ގެންގޮސްފައިވާކަން  ކުރިއަށް  ދުވެއްޔެއްގައި  ހަލުވި  މަސައްކަތް 

އަދި މިޕްލޭނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކެޕިޓަލް މާރކެޓަށް އައު އުސްމިންތަކެއް ގެނުވާނެ 

 ޕްލޭންއެއްކަމަށް  އުއްމީދުކުރަމެވެ.   

ވަަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކުގެ 0/12 

 ޚުލާޞާ

 ރެގިއުލޭޓަރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

ވޭތުވެދިޔަ  ގޮތުން  ހަރުދަނާކުރުމުގެ  އޮނިގަނޑު  ރެގިއުލޭޓަރީ  މާރކެޓްގެ  ކެޕިޓަލް 

ތެރޭގައި   ކޯޕަރޭޓް   ގަވާއިދެއް  20އަހަރުގެ  އަދި  އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ. 

ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ.  ގެޒެޓްކުރުމަށް  ގެނައުމަށްފަހު  އިޞްލާޙު  ކޯޑަށް  ގަވަރނަންސް 

މިރިޕޯޓުގެ   ތަފްޞީލު  ޞަފްޙާގައި   11މިމަސައްކަތްތަކުގެ  ވަނަ 

 ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ. 

 ލައިސަންސް ދޫކުރުމާ ބާޠިލްކުރުން

މާރކެޓްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ލައިސަންސް ދިނުމާއި ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ 

ކުރުމުގެ  އައު  ލައިސަންސް  އިތުރުން  ބާޠިލްކުރުމުގެ  ލައިސަންސް 

ތަފްޞީލު  މަސައްކަތްތައް   މިމަސައްކަތްތަކުގެ  ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވެއެވެ. 

 ވަނަ ޞަފްޙާގައި ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.  11މިރިޕޯޓުގެ 

 މާރކެޓް ރެގިއުލޭޓްކުރުމާއި ސުޕަވައިޒްކުރުން

ޙައްޤުތައް  އިންވެސްޓަރުންގެ  ދެމެހެއްޓުމަށާއި  އިތުބާރު  މާރކެޓްގެ 

މިންގަނޑުތަކާއި  ގަވާއިދުތަކާއި  ކަނޑައަޅާފައިވާ  އޮތޯރިޓީން  ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި 

ހިންގުން  ފަރާތްތަކުގެ  ދޫކޮށްފައިވާ  ލައިސަންސް  އެއްގޮތަށް 

ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވޭތޯ ބަލާފައިވެއެވެ. މި މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލު މިރިޕޯޓްގެ 

 ވަނަ ސަފުހާގައި ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ. 20

 އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ތަރައްޤީކުރުން 

ހަގީގަތަކަށް  ތަސައްވުރު  ތަރައްޤީކުރުމުގެ  މާރކެޓެއް  ކެޕިޓަލް  އިސްލާމިކް 

މިގޮތުން  ކޮށްފައިވެއެވެ.  މަސައްކަތްތަކެއް  ގިނަ  ތެރޭގައި  މިއަހަރު  ހެދުމަށްޓަކައި 

ޕްރޮފެޝަނަލް  ގޮތުން  ބިނާކުރުމުގެ  މީހުން  ދާއިރާއިން  ފައިނޭންސް  އިސްލާމިކް 

ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާފައިވެއެެ. މި މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލު މިރިޕޯޓްގެ 

 ވަނަ ސަފުހާގައި ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ. 12އަދި  12

  ޕެންޝަން ސުޕަވިޝަން

މަސައްކަތް  ސުޕަވިޝަންގެ  ޕެންޝަން  ހަރުދަނާގޮތެއްގައި 

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ، ކުރިއަށްގެންދިއުމަށްޓަކައި

މަސައްކަތް  ސުޕަވައިޒްކުރުމުގެ  ކަސްޓޯޑިއަން  ފަންޑުގެ  އަދި  ފަންޑާއި 

ޢައްޔަނު  މެންބަރުން  ބޯޑަށް  އޮފީހުގެ  ޕެންޝަން  މީގެއިތުރުން  ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

އަދި ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ   ،ކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ހިނގާ ގޮތް ބަލައި

ޕެންޝަން  މެދުވެރިކޮށް  މެންބަރު  ކުރައްވާ  ތަމްސީލު  އޮތޯރިޓީ  ބޯޑުގައި 

ހޯދާ މަޢުލޫމާތު  އިތުރު  ބޭނުންވާ  ގައިޑެންސް ، ސުޕަރވިޝަންއަށް  ބޯޑަށް 

 ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރގެ ރިވިއު



| ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްަމންޓް އޮތޯރިޓީ 2014އަހަރީ ރިޕޯޓް   10                                                                                                                                              

މިރިޕޯޓުގެ   ތަފްޞީލު  މިމަސައްކަތްތަކުގެ  ވަނަ   12އަދި    12ދީފައިވެއެވެ. 

 ޞަފްޙާގައި  ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ. 

 ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ޕްރޮމޯޓްކުރުން

 ،ލިސްޓް ކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން

އަހަރުގެ  ފާއިތުވެދިޔަ  ދެމެހެއްޓުމަށް  އުސޫލުތައް  ގަވަރަނަންސްގެ  ކޯޕަރޭޓް 

 ތެރޭގައިވެސް މިއޮތޯރިޓީއިން މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ.

ކޯޕަރޭޓް  އޮތޯރިޓީގެ  ތެރޭގައި  މަސައްކަތްތަކުގެ  މުހިންމު  ކޮށްފައިވާ  މިގޮތުން 

ކޯޑުގެ   ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގަވަރނަންސް  އުސޫލެއް(  )ދެ  ދެކަމެއް  މައިގަނޑު 

މަޤްސަދުގައި އޮތޯރިޓީގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑު އިސްލާޙުކުރުން ހިމެނެއެވެ. 

އިތުރުން   ކުންފުނިތަކުގެ މީގެ  ހިއްސާވާ  ސަރުކާރު  ކުންފުނިތަކާއި  ލިސްޓެޑް 

އެކު  ފަސޭހަކަމާއި  ކުރުމުގައި  ޢައްޔަނު  މެންބަރުން  ބޯޑަށް  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

މެންބަރުން ހޯދުމަށް މަގުފަހި ކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި "ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ ޑައިރެކްޓަރީ 

ތަޢާރަފް  ދަފްތަރެއް  ނަމުގައި  ޑައިރެކްޓަރސް"ގެ  ޕޮޓެންޝަލް  ފޮރ 

މިރިޕޯޓުގެ   ތަފްޞީލު  މިމަސައްކަތްތަކުގެ  ވަނަ   12އަދި    12ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 ޞަފްޙާގައި ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ. 

 ތަމްރީނުކުރުމާއި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން

ވަނަ އަހަރުވެސް އޮތޯރިޓީން ލައިސަންސް  0/12އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން 

ތެރޭގައި  މިންގަނޑެއްގެ  ފަންނީ  ވަކި  ފެންވަރު  ފަރާތްތަކުގެ  ދޫކޮށްފައިވާ 

އޮތޯރިޓީގެ  އަމާޒުކޮށްގެން  އާންމުންނަށް  އެފަރާތްތަކަށާއި  ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި 

( އިން CMCGIކެޕިޓަލް މާރކެޓް އެންޑް ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް އިންސްޓިޓިއުޓް )

ތަފްޞީލު  މިމަސައްކަތްތަކުގެ  ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.  ކުރިއަށް  ޕްރޮގްރާމްތައް  ތަފާތު 

 ވަނަ ޞަފްޙާގައި ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ. 12މިރިޕޯޓުގެ 

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއެކު ގުޅުންބަދަހިކުރުން 

އަމާޒަކީ  މައިގަނޑު  ބަދަހިކުރުމުގެ  ގުޅުން  ޖަމްޢިއްޔާތަކާއެކު  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

މަގުފަހިކުރުމެވެ.  ތަރައްޤީކުރުމަށް  ފުޅާކޮށް  އިތުރަށް  މާރކެޓް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ބޭންކް   0/12އެގޮތުން   ކަމަށްވާ  ބޭންކް  ސެންޓްރަލް  މެލޭޝިއާގެ  އަހަރު  ވަނަ 

ނެގާރާ މެލޭޝިޔާ އިން އުފައްދާފައިވާ އިސްލާމިކް ފައިނޭންސަށް ޚާއްޞަ ގްލޯބަލް 

އިން  އެޑިއުކޭޝަން  ފޯ  ސެންޓަރ  އިންޓަނޭޝަނަލް  ކަމަށްވާ  ޔުނިވަރސިޓީއެއް 

( ފައިނޭންސް  އޮތޯރިޓީއާ  INCEIFއިސްލާމިކް  އާއި  އެމް.އޯ.އޭއެއްގައި (  ދެމެދު 

ވަނަ ޞަފްޙާގައި   12ސޮއި ކުރެވުނެވެ. މި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު މިރިޕޯޓުގެ  

 ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.

 އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމާއި އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަރައްޤީކުރުން

ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި   ވަސީލަތް  ގިނަ   0/12އިންސާނީ  އަހަރުވެސް  ވަނަ 

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ތަމްރީން   ،މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވެއެވެ. މިގޮތުން

ހޯދައިދީފައިވެއެވެ.  މުވައްޒަފުންނަށް  ފުރުސަތު  ބައިވެރިވުމުގެ  ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި 

މިރިޕޯޓުގެ   ތަފްޞީލު  ޞަފްޙާގައި   17މިމަސައްކަތްތަކުގެ  ވަނަ 

 ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.

 ގަވަރނަންސް 

އުސޫލުތައް  ގަވަރނަންސްގެ  ގެންދިއުމުގައި  ކުރިއަށް  މަސައްކަތްތައް  މިއޮތޯރިޓީގެ 

ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ. މި މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފުސީލު މިރިޕޯޓްގެ 

 ސަފުހާގައި ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.  ނަވަ 02

 ޝުކުރުގެ ބަސް 

މި އޮތޯރިޓީގެ މަޤްޞަަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ތަފާތު ގިނަގުނަ ފަރާތްތަކެއްގެ 

ފަރާތްތަކަށް  އެހުރިހާ  ފާހަގަކޮށް  ލިބިފައިވާކަން  އެއްބާރުލުން  އެހީތެރިކަމާއި 

، ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ. މިގޮތުން  މި އޮތޯރިޓީން ލައިސަންސްދީފައިވާ ފަރާތްތަކާއި

އަދި ކެޕިޓަލް މާރކެޓްގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން ދެއްވަމުންގެންދާ 

އޮތޯރިޓީގެ  އަދި  އެފަރާތްތަކަށްވެސް ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.  ފާހަގަކޮށް  އެއްބާރުލުން 

ފާހަގަކޮށް  އިރުޝާދުތައް  އަގުހުރި  ދެއްވަމުންގެންދަވާ   ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ހުރިހާ ޑިރެކްޓަރުންނަށް ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ. އަދި ޑިރެކްޓަރުންދެއްވާ އިރުޝާދާއި 

އެއްގޮތަށް މުވައްޒަފުން ކޮށްދެއްވި އަގުހުރި މަސައްކަތަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް 

 ދަންނަވަމެވެ. 

 ފާޠިމަތު ޝަފީޤާ       

 ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ 
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 ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން .1

ކެޕިޓަލް މާރކެޓްގެ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ 

ގަވާޢިދެއް އެކުލަވާލާ ގެޒެޓްކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ކޯޕަރޭޓް   0/އަހަރުގެ ތެރޭގައި  

 ގަވަރނަންސް ކޯޑަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމަށްފަހު ގެޒެޓްކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ. 

ް ގެޒެޓްކުރެވުނު ގަވާއިދުތައ 1.1

 ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު

މިގަވާއިދަކީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ވިޔަވާރި ހިންގުމުގައި އޮތޯރިޓީއިން ލައިސަންސް 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ. އަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލުތައް  ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުން  

ވިޔަފާރި ، މިގަވާއިދުގައި ސެކިއުރިޓީޒް ވިޔަފާރި ހިންގާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލުތަކާއި 

ހިންގުމަށް ލައިސަންސް ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުން އިޝްތިހާރުކުރުމުގައި ގެންގުޅެންވީ 

ކްލަޔަންޓުންގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންވީ ، އުޞޫލުތަކާއި 

އް  ތަ ތް ވީ ގޮ ން ޓަ އް ހަ ލަ އް ބަ ތަ ބު އި ހިސާ އާ އިސާ ދި ފަ އި އަ ކާ ތަ ލު އުޞޫ

 ހިމަނާފައިވެއެވެ.

 ގައެވެ.   0/12ނޮވެމްބަރ  2މި ގަވާއިދު ގެޒެޓްކޮށްފައިވަނީ 

 އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭ ފަރާތްތަކާބެހޭ ގަވާއިދު

މިގަވާއިދަކީ އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭ ފަރާތްތަކާއި އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭ 

ފަރާތްތައް ތަމްޞީލުކުރާ ފަރާތަކުން އަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ހަޅާ ފަރާތްތަކުގައި  ގަވާއިދެކެވެ. މިގަވާއިދުގައި ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަ

މާލީ ކަންކަމާ ، ލައިސަންސް ދޫކުރުމާއި އައުކުރުމާއި ، ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތަކާއި 

ކްލަޔަންޓުންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ، ގުޅިގެން އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތަކާއި 

 އަދިި ކްލަޔަންޓުންގެ ފަންޑުތައް ބަލަހައްޓަންވީ ގޮތުގެ އުޞޫލުތަށް ހިމަނާފައިވެއެވެ. 

 ގައެވެ.  0/12އޮކްޓޫބަރ  12މި ގަވާއިދު ގެޒެޓްކޮށްފައިވަނީ 

 

 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށް ގެޒެޓްކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައިވާ   1.0

 ގަވާއިދުތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް

  ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑު 

ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑު ގެޒެޓްގައި ޝާއިއުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. 

ކުންފުނިތައް ހިންގުމުގައި   ،މިކޯޑަކީ ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑާއި މެނޭޖްމަންޓުން 

ޅުމަށް  އެ މަށް ބާރު ތެއްގައި ހިންގު ޑު ގޮ ބޮ ކަން މަކަމާއި އެންމެ ހާމަ ހަ މަ ، ހަ

 އަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޯޑެކެވެ.

 އަލަށް އެކުލަވާލެވެމުންދާ ގަވާއިދުދައް 1.2 

އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުތަކާބެހޭ ގަވާއިދު އެކުލަވާލުވުމުގެ މަސައްކަތް ވޭތުވެދިޔަ 

އަހަރު ކުރެވުނެވެ. މިގަވާއިދަކީ އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުތައް ހިންގުމާބެހޭ 

 އުޞޫލުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ. 

 ލައިސަންސް ދޫކުރުމާއި ބާތިލްކުރުން 1.2

މަގުސަދުގައި އިތުރުކުރުމުގެ  ފަރާތްތަށް  ހަރަކާތްތެރިވާ  ކްރެޑިޓް ، މާރކެޓްގައި 

އިންވެސްޓްމަންޓް  ޚިދުމަތާއި  ކުންފުނިތަކުގެ  ޑީލިންގ  ޚިދުމަތާއި  ރޭޓިންގގެ 

ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވުންގެ  އެޑްވައިޒަރ  އިންވެސްޓްމަންޓް  ޚިދުމަތާއި  އެޑްވައިޒަރުންގެ 

ޝައުޤ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ފާޅުކޮށް ުޚިދުމަތް  ޝައުޤުވެރިކަން  ފަރާތްތަކުން  ވެރިވާ 

ފުރުޞަތު   ހުށަހެޅުމުގެ  އެދި  ތެރޭގައި   0/12ލައިސަންސްއަށް  އަހަރުގެ  ވަނަ 

ކުރުމާބެހޭ  ރަޖިސްޓަރީ  އެޑްވައިޒަރުން  ޝަރީޢާ  އަދި  ހުޅުވާލިއެވެ.  އޮތޯރިޓީން 

ރަޖިސްޓަރީ  އެޑްވައިޒަރެއް  ޝަރީއަށް  ފަހަރަށް  ފުރަތަމަ  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ 

 ކޮށްދެވުނެވެ.

ފަރާތްތަކަށް    ހަރަކާތްތެރިވާ  ތެރޭގައި   0/12މާރކެޓްގައި  އަހަރު  ވަނަ 

ތާވަލުގައި  ތިރީގައިވާ  މަޢުލޫމާތު  ތަކުގެ  ލައިސަންސް  ދޫކޮށްފައިވާ  އޮތޯރިޓީއިން 

 އެވަނީއެވެ.

 ވަނަ އަހަރުގެ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް 0/12

 ހުއްދައިގެ ނަން
އައުކުރި 

 ހުއްދަ

ބާޠިލުކުރި 

 ހުއްދަ

އަލަށް ދޫކުރި 

 ހުއްދަ

 - - 0 ޑީލާޒް ލައިސަންސް

 - - 0 ބްރޯކާޒް ލައިސަންސް

 - 2 - ޕްރިންސިޕަލް އެޑްވައިޒާސް

 1 - - ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒާސް
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 މާރކެޓް ރެގިއުލޭޓްކުރުމާއި ސުޕަރވައިޒްކުރުން. 0

އޮތޯރިޓީން ލައިސަންސް އަދި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން 

އެފަރާތްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް އަދާކުރަމުންދަނީ އޮތޯރިޓީން 

ވަނަ އަހަރުވެސް  4102، ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން

ގެ  މު ރު ކު ޓް ކް ޕެ އި އިންސް މާ ރު ކު ޒް އި ވަ ޕަ އް ސު ތަ ތް ކާ ރަ ގެ ޙަ ކު ތަ ތް ރާ އެ ފަ

 .މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ

ރީ   0.1 ޓަ ޒި ޕޮ ޒް ޑި ޓީ ރި އު ކި އި ސެ ޖާ ން ޗޭ ސް ކް ކް އެ ޓޮ ސް

 އިންސްޕެކްޝަން

ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖާއި ސެކިއުރިޓީޒް ޑިޕޮޒިޓަރީގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް 

ގެންގޮސްފައިވަނީ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި އިޖުރާއަތުތަކާ 

ން   ތު ގެ ގޮ މު ލު ތޯ ބެ ށް ތަ ގޮ އް ރު    0/12އެ ހަ ނަ އަ ޓް   0ވަ އި ސަ ން އޮ

އިންސްޕެކްޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. މި އިންސްޕެކްޝަންތަކުގައި 

ކުރީގެ އިންސްޕެކްޝަންތަކަށްފަހު އޮތޯރިޓީން ދީފައިވާ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް 

ކަންކަން އިޞްލާޙުކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާފައިވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އިންސްޕެކްޝަނުން 

، ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އިސްލާޙު ކުރަންޖެހޭކަން ފާހަގަކޮށް 

 އިސްލާހުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ފެންނަ ގޮތުގެ އިރުޝާދު ދީފައިވާނެއެވެ.

 އެންސިލަރީ ސަރވިސަސް ސުޕަވައިޒްކުރުން 0.0

އޮތޯރިޓީން ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ މައިގަނޑު ވިޔަފާރިއާއި ގުޅުން 

ކަން  ގެ ކަން މުގެ ހުއްދަދިނުމު ކޮށްދިނު ، ހުރި އެންސިލަރީ ސަރވިސް ފޯރު

ވަނަ އަހަރުގައެވެ.   0/12މެނޭޖްމަންޓަށް ޑެލިގޭޓް ކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައި ވަނީ 

އް  ތަ ދަ އް ވާ ހު އި ފަ ށް ކޮ ށް ދޫ ކަ ތަ ސް ރވި ރީ ސަ ލަ ސި ން ން އެ ތު މި ގޮ

ކުރިން ހުއްދަ ދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ، ސުޕަރވައިޒްކުރުމުގެ އިތުރުން

ހުއްދަ ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް އޮތޯރިޓީން ވޭތުވެ ، އިސްލާޙުތައް ފާސްކުރުމާއި 

 ދިޔަ އަހަރުވެސް ކޮށްފައިވެއެވެ. 

 ޑީލިންގ ކުންފުނިތަކުގެ އިންސްޕެކްޝަންތައް 0.2

އޮތޯރިޓީ އިން ލައިސަންސް ދީފައިވާ ޑީލިންގ ކުންފުނިތަކުގެ އޮންސައިޓް 

ވަނަ އަހަރުވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. މި   0/12އިންސްޕެކްޝަންތައް  

އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ،  އިންސްޕެކްޝަން ތަކުގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ 

ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް އަދި އިޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮތަށް ޑީލިންގ ކުންފުނީގެ 

، ހަރަކާތްތަށް ހިންގައިފައިވޭތޯ ބެލުމެވެ. މި ގޮތުން ކުންފުނީގެ ފޮތްތަކާއި 

ފައިލްތަކުގެ އިތުރުން ސިސްޓަމްތައް ބަލައިފައިވެއެވެ. އަދި ، ރެކޯޑްތަކާއި 

އިސްލާހުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ، އިސްލާހުކުރަންޖެހޭ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް

 އޮތޯރިޓީއަށް ފެންނަ ގޮތުގެ އިރުޝާދު އެކުންފުނިތަކަށް ދީފައިވާނެވެ. 

 ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގ އޭޖެންސީ ސުޕަރވައިޒްކުރުން 0.2

ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގ އޭޖެންސީތަކާބެހޭ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ މިންވަރު 

އޯފްސައިޓް  ސުޕަރވިޝަން ރިޕޯޓިންގ ފޯމް" މެދުވެރިކޮށް ، "ވަޒަންކުރުމަށްޓަކައި 

ވަނަ އަހަރުވެސް މައުލޫމާތު ހޯދައި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ މިންވަރު   0/12

ބަލާފައިވެއެވެ. މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އޯފްސައިޓް ސުޕަވިޝަން ފޯމް މެދުވެރިކޮށް 

އް  ލެ ދަ ސް ބަ ވެ އް ށް އެ ޓަ ން މަ ޖް ނޭ ގެ މެ ނީ ފު ން ނީ ކު ވަ އި ފަ ށް ކޮ ން ޒަ ވަ

ކުންފުނީގެ މާލީ ޙާލަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން ކުންފުނިން ، އައިސްފައިވޭތޯއާއި 

 ހިންގާފައިވާ ޙަރަކާތްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތެވެ.

 މާރކެޓް ސަރވެއިލަންސް  0.2

، ހިއްސާގެ ބާޒާރުގެ އަގުތަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތައް މޮނިޓަރކުރުމުގެ ގޮތުން 

ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި މުޢާމަލާތުކުރި ހިއްސާތަކުގެ ތެރެއިން މުއާމަލާތު ކުރި އަގަށް 

މުޢާމަލާތެއްގެ ސަރވެއިލަންސް  27)ދިހައެއް( އިންސައްތައިގެ ފަރަގެއް އައި  /1

ެއިލަންސް ހެދުމަށްޓަކައި  ، ރިޕޯޓް ހަދާފައިވެއެވެ. މި މުޢާމަލާތްތަކުގެ ސަރވެ

މިމުޢާމަލާތްތަކުގައި ހިމެނޭ ބައިވެރިންނާ ފޯނުން ގުޅާ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްފައި 

 ވާނެއެވެ. 

 ސާކިއުލާރސް އަދި ޑައިރެކްޓިވްސް 0.2

ވާ  ތެރި ތް ކާ ގައި ހަރަ މާރކެޓްގެ ތަފާތު ހަރަކާތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މާރކެޓް

ސާކިއުލާރސް އަދި ޑައިރެކްޓިވްސް މެދުވެރިކޮށް ބޭނުންވާ ލަފަޔާއި ، ފަރާތްތަކަށް 

އިރުޝާދުތަށް ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުގައިވެސް އޮތޯރިޓީން ފޯރުކޮށްދީފައިވާނެއެވެ. 

ގޮތުން   ކާއި    0މި އުލަރއަ ކި .   0ސާ ވެ އެ ވެ އި ފަ ށް ކޮ އެއް އިޝޫ ވް ޓި ކް އިރެ ޑަ

 އިޝޫކުރެވުނު ސާކިއުލަރއާއި ޑައިރެކްޓިވްސްގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 
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  ްފީހުނ ގެ ދަށުން ޕެންޝަން އޮ ބެހޭ ޤާނޫނު ގެ ޕެންޝަނާ ޖޭ އް ހިރާ ވެ ދި

އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުމަށް ލާޒިމްކުރާ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚުތައް 

ށް  ހަ ފީ ން އޮ ރޭޝަ ޓް ނިސް މި ޑް ން އެ ންޝަ ވްސް ޕެ ޑި ލް ޅާ މޯ އަ ކަނޑަ

 ޑައިރެކްޓިވްއެއް ފޮނުވުން

  ިނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީގެ ، ލިސްޓެޑް ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑު އެކުލަވާލުމުގައ

ތަށް  ގޮ އް ކާއި އެ ތަ ލު ގެ އުސޫ ވަރނަންސް ޓް ގަ ޕަރޭ ތު ކޯ ޔަ އް ލި ޢޫ މަސް

ޑައިރެކްޓިވްއެއް އަދާކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށް ލިސްޓެޑް ކުންފުނިތަކަށް  

 ފޮނުވުން

  ެސެކިއުރިޓީޒްގެ މުޢާމަލާތުތަކުގައި ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖު ކުންފުނީގ

ޑިރެކްޓަރުން ބައިވެރިވާނަމަ އެފަރާތްތަކުން އަމަލު ކުރަންވީ މިންގަނޑުތައް 

 ކަނޑައަޅާ ސަރކިއުލާއެއް ފޮނުވުން

  ެސެކިއުރިޓީޒްގެ މުޢާމަލާތުތަކުގައި ސެންޓްރަލް ޑިޕޮޒިޓަރީ ކުންފުނީގ

ޑިރެކްޓަރުން ބައިވެރިވާނަމަ އެފަރާތްތަކުން އަމަލު ކުރަންވީ މިންގަނޑުތައް 

 ކަނޑައަޅާ ސަރކިއުލާއެއް ފޮނުވުން

ލިސްޓެޑް ކުންފުނިތަކުގެ ކުއާޓަރލީ އަދި އަހަރީ ރިޕޯޓުތައް   0.7

 މުރާޖަޢާކުރުން

"ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ކުންފުނިތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާއާބެހޭ 

، ގަވާއިދު" ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް 

ލިސްޓެޑް ކުންފުނިތަކުން ޝާޢިއުކޮށްފައިވާ ކުއާޓަރލީ ރިޕޯޓުތަކާއި އަހަރީ 

 ް އ ަ ތ ު ޓ ޯ ޕ ި ެ ރ ން އ ު ތ ޮ ެ ގ ގ ު މ ު ލ ެ ޯ ބ ތ ޭ ވ ި އ ަ ފ ނާ ަ މ ި ި ހ އ ަ ގ ު ކ ަ ތ ު ޓ ޯ ޕ ރި

މުރާޖަޢާކޮށްފައިވާނެއެވެ. މީގެއިތުރުން އަހަރީ ރިޕޯޓުތައް މުރާޖަޢާކުރުމުގައި 

މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގެ ލިސްޓުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދާއި އޮތޯރިޓީގެ 

ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް  ކޯޑަށްވެސް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާނެއެވެ. ލިސްޓެޑް 

ޓް  ރކެ ވާ މާ އި ފަ ންސް ދީ އިސަ ން ލަ ޓީ ރި ތޯ ން އޮ ރު ތު ގެ އި ކު ތަ ނި ފު ން ކު

އިންޓަރމީޑިއަރީސްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓްތައްވެސް މުރާޖަޢާކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި 

ރިޕޯޓުތަކުން ފުރިހަމަ ނުވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަން އިސްލާޙުކޮށް އަލުން ރިޕޯޓު 

 ޝާއިއުކުރުމަށް އެކުންފުނިތަކަށް އަންގާފައިވާނެއެވެ.  

އް   0.8 ތަ ސާ ލް މު ޖަ ން ރީ އާ ހަ ގެ އަ ކު ތަ ނި ފު ޑް ކު ޓެ ސް ލި

 މޮނިޓަރކުރުން:

ލިސްޓެޑް ކުންފުނިތަކުގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާތަކުގައި އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން 

 އޮބްޒަރވަރުންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. 

 . އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާރކެޓ2ް

އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް މިއަހަރު އޮތޯރިޓީން ކޮށްފައިވާ 

 މުހިންމު މަސައްކަތްތަކުގެ ޚުލާސާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރީ ކައުންސިލް 2.1

، އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަރައްޤީކޮށް ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ލަފާއަރުވާ މިކައުންސިލުން މިއަހަރުވެސް މަސައްކަތްތަކެއް 

ށްދޭ  ކޮ ތަށް ފޯރޮ ޓް ކް ޑަ ރޮ ކުރާ ޕް ދަ އް ޢާ ހު ރީ ގޮތުން ޝަ . އެ ވެ އެ ވެ އި ފަ ށް ކޮ

ކުންފުނިތަކުން ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓުތައް ނެރެފައިވަނީ އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް 

މާރކެޓްބެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި ޝަރީއާއާބެހޭ އެހެނިހެން ގައިޑްލައިންތަކުގައި 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ، ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަޑުތަކާ އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި 

 ލަފާދީފައިވެއެވެ. 

 ވަނަ އަހަރު މިކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނަކީ: 0/12

  ާއިން   0/12ޖެނުއަރީ    09)   -ޗެއަރޕާރސަން    -ޑރ. ޢާއިޝަތު މުނީޒ

 ފެށިގެން(

  ާއިން ފެށިގެން( 0/12ޖެނުއަރީ  09) -ޑރ. އިބްރާހީމް ޒަކަރިއްޔާ މޫސ 

  ްއިން ފެށިގެން( 0/12ޖެނުއަރީ  09) -ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟ 

  ާއިން ފެށިގެން( 0/12ޖެނުއަރީ  09) -އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޝަބާނ 

  ާއިން ފެށިގެން( 0/12އޮކްޓޯބަރ  08) -އަލްއުސްތާޛާ ސާމިޔާ ޒަކަރިއްޔ 

  ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިވެއެވެ. 2ވަނަ އަހަރު ސީ.އެމް.އެސް.އޭ.ސީގެ  0/12
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 ޝަރީޢާ ސްކްރީނިންގ 2.0

ޝަރީޢާ ހުއްދަކުރާ ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ކުންފުނިތަކަކީ އިސްލާމިކް ސެކިއުރިޓީޒް 

ތޭ  ށް ފެ ކަ ތަ ގަނޑު ން ވާ މި އި ފަ ށް ކޮ ން ޔާ އި ބަ ގަ ދު އި ވާ ގެ ގަ މު ރު ކު ން ރީ ކް ސް

 0/12އަމާނާ ތަކާފުލް )މޯލްޑިވްސް( ޕލކ. ގެ ، ކުންފުނިތަކެއްތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން

ވަނަ އަހަރުގެ ބައިއެނުއަލް ހިސާބުތައް ޝަރީޢާ ހުއްދަކުރާ ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ 

ހައުސިންގ ، ކުންފުނިތަކުގެ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭތޯ ބަލާފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ. )އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ( އަމްނާ ގެ 

ޞުކޫކްް ދޫކުރުމާބެހޭ ، ވަނަ އަހަރުގެ ކުއާޓަރލީ ޞުކޫކް ޕްރޮގްރެސް ރިޕޯޓް  0/12

 ގަވާއިދުގެ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭތޯ ބަލާފައިވެއެވެ. 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއާއެކު ސޮއިކޮށްފައިވާ   2.2

މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގ )އެމް.އޯ.ޔޫ(ގެ މުއްދަތު 

 އިތުރުކުރުން

ޓް  ރކެ ލް މާ ޓަ ޕި ކް ކެ މި ލާ އި އިސް ންސާ ނޭ އި ކް ފަ މި ލާ އި އިސް ގަ ޖޭ އް ރާ

ތަރައްޤީކުރުމަށް ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ގައި   0/10އޮކްޓޯބަރ    /2އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް  

ދެއަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސޮއިކޮށްފައިވާ މެމޮރެންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގެ 

 މުއްދަތު  ވަނީ މިއަހަރުތެރޭގައި އިތުރުކޮށްފައެވެ.

ން   2.2 މު އް ން ޢާ ތު ގޮ ހޭ ބެ ޓް ރކެ ލް މާ ޓަ ޕި ކް ކެ މި ލާ ސް އި

 ހޭލުންތެރިކުރުން

އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާރކެޓްބެހޭގޮތުން ޢާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ތަފާތު 

ޕްރޮގްރާމްތައް މިއަހަރު ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ. މިގޮތުން ކުރިއަށްގެންދެވުނު 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް އަދި އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް 

މާރކެޓްށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ މަޤުސަދުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސިލްސިލާ 

ވޯކްޝޮޕްތަކާއި ޓްރެއިނިންގ ކޯސް  އޮން އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާރކެޓްގެ ނަމުގައި 

 ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ.

 

 . ޕެންޝަން ސުޕަވިޝަނ2ް

 ޕެންޝަން އޮފީހުގެ އޮންސައިޓް އިންސްޕެކްޝަން  2.1

 2ވަނަ އަހަރުގެ ޕެންޝަން އޮފީހުގެ އަހަރީ އޮންސައިޓް އިންސްޕެކްޝަން   0/12

އޯގަސްޓް އަށް ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ. މި އިންސްޕެކްޝަންގައި ޕެންޝަން  12އިން 

އޮފީހުގެ ބޯޑު މެންބަރުންނާއި ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓްގެ ސްޓާފުންނާ އިންޓަރވިއު 

ކުރެވުނެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް 

މަަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ، )އެމް.އާރް.ޕީ.އެސް( އާބެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފާސްކުރުމާއި 

 ް ގެންދަނީ ކަނޑައަޅާފައިވާ އިޖުރާޢަތްތަކާއި އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމުގެ މަސައްކަތް

ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ. އަދި އިންސްޕެކްޝަންގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް 

އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ފެންނަ ކަންތައްތަކާބެހޭގޮތުން ޕެންޝަން އޮފީހަށް ، ބިނާކޮށް 

 ލަފާދެވުނެވެ.

 ކަސްޓަޑީ ޚިދުމަތްތަކުގެ އޮންސައިޓް އިންސްޕެކްޝަން 2.0

ން  ޓި ގެ ރޫ ކު ތަ ތް މަ ދު ޑީ ޚި ޓަ ވްސް ޕލކ. ގެ ކަސް ޑި ލް ފް މޯ ކް އޮ ން ބޭ

  ) ން ޝަ ކް ެ ޕ ސް ން އި ން ) ޝަ ނޭ މި ޒަ ް ގ ރ    2އެ ބަ މް ެ ވ އި   0/12ނޮ ގަ

އް  ތަ ތް މަ ދު ޑީ ޚި ޓަ އި ކަސް ގަ ން ކްޝަ ޕެ ންސް އި . މި ވެ ނެ ވު ދެ ން ގެ ށް އަ ރި ކު

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފުންނާއި ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ 

ސީނިއަރ މުވައްޒަފުންނާ އިންޓަވިއުކޮށް ލިޔެކިޔުންތައް ޗެކްކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

، ކުރެވުނެވެ. އަދި އިންސްޕެކްޝަންގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބިނާކޮށް 

 ކަސްޓަޑީ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ލަފާދެވުނެވެ.

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުވާ ޚުލާޞާ ރިޕޯޓު 2.2

، ( ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން 9//800ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގައި )ނަންބަރު:  

ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑު މެންބަރުންގެ ޒިންމާ އުފުލުމަށް އެމެންބަރުންގެ ޤާބިލުކަން 

ހުރި މިންވަރާއި އެމެންބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރަމުންދާ ފެންވަރާއި އަދި 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން މެންބަރުންގެ ކިބައިގައި ހުރުން ލާޒިމުކުރާ ޝަރުތުތައް 

ވަނަ އަހަރުގެ   0/12އަދި    0/10އެކަންކަމާބެހޭ  ، ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލުމަށްފަހު 

ވަނަ އަހަރުގެ   0/10ޚުލާސާ ރިޕޯޓު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުވާފައިވެއެވެ.  

ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހާއި ހަމައަށް   0/12މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ރިޕޯޓު  
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ލިބުން ލަސްވެފައިވަނީ ޕެންޝަން އޮފީހުގެ އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓް ފުރިހަމަ ކުރުން 

 ލަސްވެގެން ދިއުމުންކަމަށް ޕެންޝަން އޮފީހުން އަންގާފައިވެއެވެ. 

ޕެންޝަން އެސެޓް އިންވެސްޓްކުރެވޭ ގޮތާއި އިންވެސްޓްމަންޓް   2.2

 ޕަރފޯމަންސް ބެލެހެއްޓުން

ވްސް  ޑި ލް ން މޯ ތި ގެ މަ ތު ވާ ގޮ އި ފަ ށް ކޮ މު ޒި އި ލާ ގަ ނު ނޫ ހޭ ޤާ ބެ ނާ ންޝަ ޕެ

ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ އެސެޓްތައް އިންވެސްޓްކޮށްފައިވާ ގޮތާއި 

ޕަރފޮމަންސް ބެލުމަށް އެނެލިސް ހަދާފައިވެއެވެ. މިއެނެލިސް ހެދުމުގައި 

އިންވެސްޓް ކޮށްފައިވަނީ ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓް 

އާއި އެސެޓް އެލޮކޭޝަން ޕޮލިސީއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ  (SOIP)ޕްރިންސިޕަލްސް  

 މަތިންތޯ ބަލާފައިވެއެވެ. 

 ޕެންޝަން އޮފީހުން އޮތޯރިޓީއަށް ރިޕޯޓުކުރުމާބެހޭ ގައިޑްލައިން 2.2

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމާގުޅޭ ގޮތުން ޕެންޝަން އޮފީހުން 

އް  އެ ން އި ލަ ޑް އި ހޭ ގަ ބެ މާ ޅު ހެ ށަ އް ހު ތަ ޓު ޕޯ ހޭ ރި ޖެ ން ހަޅަ ށަ އަށް ހު ޓީ ތޯރި އޮ

، އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ. މިގައިޑްލައިންގެ މަޤްޞަދަކީ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

ޕެންޝަން އޮފީހުން އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓުތައް ހުށަހަޅަންވީ ގޮތުގެ 

ތަފްޞީލާއި މިގައިޑްލައިން ތަންފީޒުކުރުމަށް އޮތޯރިޓީއިން އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް 

ބަޔާންކުރުމެވެ. އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނީ ލަފާ ހޯދުމަށް މިގައިޑްލައިން ވަނީ 

 ފޮނުވާފައިވެއެވެ. 

 5. ތަމްރީނުކުރުމާއި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން

އޮތޯރިޓީގެ އިންވެސްޓަރ އެޑިއުކޭޝަން އަދި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ތަކަކީ 

ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން އަދި ، ކެޕިޓަލް މާރކެޓްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާއި 

ޢާއްމުން ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 

 މެދުނުކެނޑި ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމްތަކެކެވެ.

، މިގޮތުން އާންމުންނާއި މާރކެޓްގެ ބައިވެރިންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ވޯރކްޝޮޕް 

ބްރޯޝަރ އަދި ލީފްލެޓް ، ސެމިނަރ އަދި ޕްރެޒެންޓޭޝަން ކުރިއަށްގެންދިއުމާއި 

ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ، މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމާއި 

ކުރެހުމުގެ މުބާރާތެއް ބާއްވާފައިވެއެވެ.    ހިންގާ ޕްރެޒެންޓޭޝަންތަކުގެ އިތުރުން  

އަދި  ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން ކައުންސިލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން 

ކެޕިޓަލް ، ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައިވެސް ބައިވެރިވެ 

 މާރކެޓްބެހޭ މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. 

މީގެއިތުރުން އޮތޯރިޓީގެ ކެޕިޓަލް މާރކެޓް އެންޑް ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް 

އިންސްޓިޓިއުޓް )ސީ.އެމް.ސީ.ޖީ.އައި( މެދުވެރިކޮށް މާރކެޓްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ 

ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގާފައިވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ހޭލުންތެރިކަން 

 ގައި އެވަނީއެވެ.  1އިތުރުކުރުމަށް ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަފްޞީލު ޖަދުވަލު 

 ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ޕްރޮމޯޓްކުރުން. 2 

 ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން 2.1

އޮތޯރިޓީގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑަށް ކުންފުނިތައް އަހުލުވެރިކޮށް ކޯޑު 

ޕްރޮމޯޓު ކުރުމުގެ ގޮތުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެށް ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން 

ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑު ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުންފުނިތަކުގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް 

މިކަމުގައި ކުންފުނިތަކަށް އެހީތެރިކަން ، ގެނެވިދާނެ އިސްލާހުތަށް ފާހަގަކޮށް 

ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ. އަދި ކުންފުނިތަކުގެ ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީތަށް ވަރުގަދަކޮށް 

ކޮމިޓީގެ ދައުރު ހަރުދަނާކޮށް ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް 

މަސައްކަތްކުރުމަށް ބާރުއެޅުނެވެ. މީގެއިތުރުން ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުން 

އެފަރާތްތަކަށް ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑާބެހޭ ، ކޯޑަށް އަހުލުވެރުކުރުވުމުގެ ގޮތުން 

ން  ކަ ރި ތެ ހީ ށް އެ ކަ ތަ ނި ފު ން އި ކު ގަ މު ނު ނު ދި ރީ މް އި ތަ މާ ނު ތު ދި މާ ލޫ ޢު މަ

 ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.

 ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑު އިސްލާޙުކުރުން 2.0

ގަވަރނަންސްގެ މައިގަނޑު ދެކަމެއް )ދެ އުސޫލެއް( ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި 

ން  ތު ގޮ . މި ވެ ނެ ވު ކުރެ ޙު ލާ ޑު އިސް ވަރނަންސް ކޯ ޓް ގަ ޕަރޭ ގެ ކޯ ޓީ ރި ތޯ އޮ

އިސްލާޙުކުރެވިފައިވާ ކޯޑުގައި ޖެންޑަރ ޑައިވަރސިޓީއާއި ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ 

 ރިޕޯޓިންގއާބެހޭ ބައިތައް އިތުރު ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 
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 “.އޭ ޑައިރެކްޓަރީ ފޮރ ޕޮޓެންޝަލް ޑައިރެކްޓަރސްސީ.އެމް.ޑީ” 2.2

ލިސްޓެޑް ކުންފުނިތަކާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް 

މެންބަރުން ޢައްޔަނު ކުރުމުގައި ފަސޭހަކަމާއި އެކު މެންބަރުން ހޯދުމަށް މަގުފަހި 

ލް  ޓެންޝަ ޓަރީ ފޮރ ޕޮ ކް ރެ އި .އޭ ޑަ .ޑީ މް .އެ ގައި "ސީ ގެ މަޤްސަދު މު ކުރު

ޑައިރެކްޓަރސް" )ސީ.ޑީ.ޕީ.ޑީ( ގެ ނަމުގައި ދަފްތަރެއް ތަޢާރަފް ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

މިދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން 

އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑާއި ހިއްސާ ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި މިފަރާތްތައް 

ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިިނުމުގެ 

 ސެޝަންތަކެއް ބޭއްވުނެވެ. 

 ‘ސެމިނަރ އޮން ވިމެން އޮން ބޯޑްސް’ 2.2

ޒް  ރީ ޓަ ރެ ކް ޑް ސެ ން ޓަރސް އެ ކް ރެ އި ޓް ޑަ ރޭ ޕަ ފް ކޯ ޓް އޮ އު ޓި ޓި ންސް އި

 0ގެ ނަމުގައި  “ ވިމެން އޮން ބޯޑްސް ” ، )އައި.ސީ.ޑީ.އެސް( އާއިގުޅިގެން 

ސެމިނަރއެއް ބާއްވާފައިވެއެވެ. މިސެމިނަރތަކުގެ މަޤްސަދަކީ ބޯޑުތަކުގައި އަންހެން 

ބޭފުޅުން ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށާއި ބޯޑު ޑައިވަރސިޓީއަށް އަހުލުވެރިކުރުމެވެ. 

ފަރާތުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި   119މި ދެ ސެމިނަރގައި ޖުމްލަ  

ޕްރައިވެޓް ، ސަރުކާރު މުޢައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި 

ސެކްޓަރގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި އެން.ޖީ.އޯ ތައް ތަމްސީލުކުރައްވާ 

 ފަރާތްތައް ހިމެނެއެވެ.

 

 

 

 

 

 

 . ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ގުޅުންބަދަހިކުރުނ7ް

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއެކު ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ މައިގަނޑު އަމާޒަކީ 

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ތަރައްޤީކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމެވެ. މިހާތަނަށް 

އި  ގަ ރޭ ތެ ރު ހަ އަ ދި މި އި އަ ކާ ތަ ޔާ އް ޢި މް ވާ ޖަ އި ފަ ވެ ރި ވެ އި ން ބަ ޓީ ރި ތޯ އޮ މި

ން  އި ޓީ ރި ތޯ ން އޮ އި ރެ ގެ ތެ ކު ތަ ތް ކާ ރަ ވާ ޙަ އި ފަ ގާ ން ން ހި ކު ތަ ޔާ އް ޢި މް ޖަ އެ

 ބައިވެރިވެފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ. 

އިންޓަނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އެޑިއުކޭޝަން އިން އިސްލާމިކް  7.1

 ފައިނޭންސް 

ވާ ބޭންކް ނެގާރާ މެލޭޝިޔާ އިން  ޓްރަލް ބޭންކް ކަމަށް މެލޭޝިއާގެ ސެން

އުފައްދާފައިވާ އިސްލާމިކް ފައިނޭންސަށް ޚާއްޞަ ގްލޯބަލް ޔުނިވަރސިޓީއެއް 

ކަމަށްވާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އެޑިއުކޭޝަން އިން އިސްލާމިކް 

އާއި އޮތޯރިޓީއާ ދެމެދު ވަނީ މެމޮރަންޑަމް އޮފް  (INCEIF)ފައިނޭންސް  

، އޯ.އޭ( އެއްގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ. މި މެމޮރަންޑަމްގެ ދަށުން . އެގްރީމެންޓް )އެމް 

އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ފެންވަރުގެ ކޯހެއް ކަމަށްވާ 

މް  ރާ ގް ރޮ ' ޕް ޓިސް ކް ރެ ންސް ޕް ނޭ އި ކް ފަ މި ލާ ން އިސް ޓަރސް އި 'މާރސް

މިއޮތޯރިޓީއާއި ކޮލެޖް އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް ގުޅިގެން ވަނީ ސެޕްޓެމްބަރ މަހު 

 ފަށާފައެވެ.

ކޮމްސެކް ފައިނޭންޝަލް ލިޓްރަސީ ސަރވޭ 7.2  

ގެ ސްޓޭންޑިންގ  (OIC)އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް ދަ އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން 

ކޮމިޓީއެއް ކަމަށްވާ ކޮމިޓީ ފޮރ އިކޮނޮމިކް އެންޑް ކޮމަރޝަލް ކޯޕަރޭޝަން      

(COMCEC)  ީއިން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފައިނޭންޝަލް ލިޓްރަސ

ޓާސްކް ފޯސް ސަރވޭގައި އޮތޯރިޓީއިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މި ސަރވޭގެ 

މުތަކުގެ ރީޓެއިލް އިންވެސްޓަރުންގެ  މަޤުޞަދަކީ ކޮމްސެކް މެންބަރު ގައު

 ފައިނޭންޝަލް ލިޓްރަސީ ފެންވަރު ދެނެގަތުމެވެ. 
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 . ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުއައްސަސާތަކާއެކު ގުޅުން ބަދަހިކުރުނ8ް

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއާއެކު އެމް.އޯ.ޔޫއެއްގައި  8.1

 ސޮއިކުރުން

އާއެކު މާލީ ދާއިރާގެ ރެގިއުލޭޓަރުންގެ  (MMA)މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ  

މަޢުލޫމާތު ، ދެމުޢައްޞަސާގެ ދެމެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާއި ، ހައިޘިއްޔަތުން 

ބަދަލުކުރުމުގައި އަމަލު ކުރާނެ އިޖުރާޢަތުތައް ކަނޑައެޅުމާއި މާލީ ދާއިރާ ތަރައްޤީ 

ކުރުމަށްޓަކައި ދެމުއައްސަސާއިން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ހާމަނައިޒް ކުރުމަށް 

 ވަނަ އަހަރު ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ. 0/12އެމް.އޯ.ޔޫއެއްގައި 

 

 . އިދާރީ ހިންގުމާއި އިންސާނީ ވަޞީލަތް ތަރައްޤީކުރުނ9ް

އޮތޯރިޓީގެ މިއަހަރަށް ލަފާކޮށްފައިވާ ބަޖެޓަށްވާ ފައިސާލިބުމުގައި ދިމާވި ދަތިތަކާ 

ގުޅިގެން މުވައްޒަފުން ކުރިއެރުމަށާއި ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް 

އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ދަތިތަކާ ދިމާވެފައިވެއެވެ. 

ނަމަވެސް މުވައްޒަފުންގެ ކުރިއެރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތް ހުއްޓުމަކަށް ނައިސް 

 ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ.

 

 އިންސާނީ ވަޞީލަތް ތަރައްޤީކުރުން 9.1

މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ 

އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން އެހީގެ ގޮތުގައި  ލިބިފައިވާ ތަމްރީނު ފުރުސަތުތަކުގައި 

މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މިގޮތުން އަހަރުތެރޭގައި އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުން 

 ގައި އެވަނީއެވެ. 0ބައިވެރިވި ތަމްރީނުތަކުގެ ތަފްސީލް ޖަދުވަލު 

 އިންޓަރންޝިޕް ޕޮލިސީ 9.0

، މިޕޮލިސީ އަކީ ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ދާއިރާއަށް ޒުވާނުން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން 

ންނަށް  ވާނު ގެ ފުރުސަތު ޒު މު ކުރު ތް ކަ އް އި މަސަ ގަ ތު ގެ ގޮ ޕް އިންޓަރންޝި

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ތަޢާރަފް ކޮށްފައިވާ ޕޮލިސީ އެކެވެ. މިގޮތުން 

 0އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އިންޓަރންޝިޕްގެ ފުރުޞަތު އެއްފަހަރާ ދެވޭނީ ގިނަވެގެން  

 ފަރާތަށެވެ. 

 މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީތައް 9.2

އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ އުޞޫލަކުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި 

 އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީތަކުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

  ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ

، ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން   21އިދާރީ ގަވާއިދުގެ    ،ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަކީ 

އޮތޯރިޓީގެ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު 

އެކުލަވާލާފައިވާ ، ސީ.އީ.އޯއަށް ލަފާދިނުމުގެ ގޮތުން ، ސީ.އީ.އޯއަށް އެރުވުމަށާއި 

ކޮމިޓީއެކެވެ. މިކޮމިޓީގައި ހިމެނެނީ ސީ.އީ.އޯ.އާއި އޮތޯރިޓީގެ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ 

 ހެޑުންގެ އިތުރުން ސީ.އީ.އޯ އައްޔަނުކުރާ ޓެކްނިކަލް މުވައްޒަފުންނެވެ.

 ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީ

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

އޮތޯރިޓީގެ އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ޕްލޭން ތަންފީޒުކުމުގައި 

 2އެހީތެރިވެދިނުމަށް އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީ އެކެވެ. މިކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ  

 

 އެމް.އެމް.އޭ އަދި ސީ.އެމް.ޑީ.އޭއިން އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރުން



| ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްަމންޓް އޮތޯރިޓީ 2014އަހަރީ ރިޕޯޓް   18                                                                                                                                              

ބައްދަލުވުން  01ވަނަ އަހަރު އެޗް.އާރު ކޮމިޓީގެ  0/12މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. 

 ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.

 އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒިފުންގެ އަދަދަށް އައި ބަދަލު 9.2

 2މުވައްޒަފުން އޮތޯރިޓީއާ އަލަށް ގުޅިފައިވެއެވެ. އަދި    3، ވަނަ އަހަރު   0/12

ވަނަ  އަހަރު ނިމުނު އިރު   0/12މުވައްޒަފުން ވަޒިފާއިން ވަކިވެފައިވެއެވެ.  

 އެވެ.  01އޮތޯރިޓީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދަކީ 

 ި ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުންމާއވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނު 9.2

ގެ ކުރިއެރުން  ފާ ހު ވަޒީ ލުއޭޝަނަށް ފަ ހަރުވެސް  ޕަރމޯމަންސް އިވެ އަ މި

އަދި މުވައްޒިފުންގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމަށްޓަކައި ދެވިފައިވެއެވެ.  

ފާހަގަކޮށްލެވޭ މުވައްޒަފުުންނަށް އެވޯޑާއި ސެޓްފިކެޓް ދީފައިވެއެވެ. އޮތޯރިޓީގެ  

" އެވޯޑު ހާސިލުކޮށްފައިވަނީ އިންޓަރނަލް 0/12"އެމްޕްލޯއީ އޮފް ދަ އިޔަރ  

ން  ރު ތު ގެ އި . މީ ވެ ޤެ ޒާ އް އް ރަ ދު ބް ލް ޢަ ޢީ މާ ލް އިސް ފާޟި ލް ޓަރ އަ ޑި އޮ

ކޯރޕަރޭޓް  "ކޮމެންޑޭޝަން ފޮރ ޑެޑިކޭޝަން" އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފައިވަނީ 

ގަވަރނަންސް ސެކްޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރ އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު އިބްރާހީމެވެ. 

އިންޓަރނަލް  އަދި "ކޮމެންޑޭޝަން ފޮރ ސަރވިސް" އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފައިވަނީ 

ދި   ޤް އަ ޒާ އް އް ރަ ދު ބް ލް ޢަ ޢީ މާ ލް އިސް ފާޟި ލް ޓަރ އަ ޑި ޓް  އޮ ރޭ ކޯރޕަ

 ގަވަރނަންސް ސެކްޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރ އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު އިބްރާހީމެވެ.

މުވައްޒަފަކަށް "ސަރޓިފިކެޓް އޮފް   2ވަނައަހަރު    0/12މީގެ އިތުރުން  

. މިތިން މުވައްޒަފުންނަކީ ޕަންކްޗުއަލިޓީ" އެވޯޑު ދެވިފައިވެއެވެރެކޮގްނިޝަން ފޮރ 

މެނޭޖަރ މުޙައްމަދު އިޝްރާޤް ، ސީނިއަރ މެނޭޖަރ އަލްފާޟިލް މުޒުނީ މުޙައްމަދު 

 ފައިސަލް އަދި އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރ އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޢަބްދުއްރައްޒާޤެވެ.

 މުވައްޒަފުންގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުން 9.2

އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަކީ މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ 

ބަޔަކަށް ހެދުމަކީ އޮތޯރިޓީން އިސްކަންދޭ ކަމެކެވެ. މިގޮތުން ކޮންމެ މަހަކު 

އެއްފަހަރު ސްޓާފް މީޓިންގ ބޭއްވުމާއި އޮތޯރިޓީގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމާއި 

 ސްޓާފް ކްލަބުން އެކި އެކި އިޖްތިމާއީ ހަރަކާތްތައް ހިންގާފައިވެއެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ވަނަ އަހަރުގެ އެވޯޑުދިނުމުގެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން 2014  

2014 -ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ ކްލަބުގެ ފަރާތުން ޢީދު ފާހަގަކުރުން   

2014 -ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ ކްލަބުގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ބާބަކިއު   
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 އިދާރީ އޮނިގަނޑު
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 އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރ

  ެއޮތޯރިޓީގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޗާޓަރއާ އެއްގޮތަށް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްގ

 މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން

  ްއިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށ

 ހުށަހެޅުން

 ްއޮތޯރިޓީގެ ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓާ ބެހޭގޮތުން އިރުޝާދު ދިނުނ 

 ޕެންޝަން ސުޕަވިޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް

މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދެ ސެކްޝަންއަކީ ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް ޕޮލިސީ 

 ސެކްޝަން އަދި މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އެނަލިސިސް ސެކްޝަންއެވެ.

 ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް ޕޮލިސީ ސެކްޝަން 

  ްޕެންޝަން އިންޑަސްޓްރީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ލައިސަންސ

 ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދުތައް ތަންފީޒުކުރުން

  ްހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ދަށުން ރިޕޯޓްތައ ވެ ދި

 ތައްޔާރުކޮށް ހާމަކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތައް އެކުލަވާލުން

 ްޕެންޝަން އެސެޓްސް އިންވެސްޓްކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލުނ 

   ްޕެންޝަން އިންޑަސްޓްރީ ސުޕަރވައިޒްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައ

 އެކުލަވާލުން 

 މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އެނަލިސިސް ސެކްޝަން  

  ްޝަރުތުތައ ޤާނޫނީ  މެންބަރުންގެ  ބޯޑް  އައްޔަނުކުރެވޭ  އޮފީހަށް  ޕެންޝަން 

 ހަމަވޭތޯ ބެލުން

 ްޕެންޝަން އެސެޓްސްގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް މޮނިޓަރކުރުނ 

 ްޕެންޝަން އިންޑަސްޓްރީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް މޮނިޓަރކުރުނ 

 ްޕެންޝަން އޮފީހުން އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓްތައް ދިރާސާކުރުނ 

  ެސުޕަވިޝަންގ އެއްގޮތަށް  އުސޫލުތަކާ  ގެ  ސުޕަވިޝަން'  ބޭސްޑް  'ރިސްކް 

 މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން

ޓްރެއިނިންގ އެންޑް އިންވެސްޓަރ   ،މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 އެޑިއުކޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް

އެންޑް  އެޑިއުކޭޝަން  ހިމެނޭ ދެ ސެކްޝަންއަކީ އިންވެސްޓަރ  މިޑިޕާޓްމަންޓްގައި 

 ޓްރެއިނިންގ ސެކްޝަންއާއި ރިސަރޗް އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަން ސެކްޝަންއެވެ. 

 އިންވެސްޓަރ އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ސެކްޝަން 

  ްޕަބްލިކ ގޮއިންގ  ޕްރޮމޯޓްކުރުމާއި  އިންވެސްޓްމަންޓް  އަދި  ސޭވިންގްސް 

 ޕްރޮމޯޓްކުރުން

  ިރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ރާއްޖޭގެ ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޕްރޮމޯޓްކުރުން އަދ

 ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުން ތަމްރީންކުރުމާއި ހޭލުންތެރިކުރުން

  ްދާއިރާތައ ބޭނުންވާ  ޓްރެއިނިންގ  ފަރާތްތަކުން  ހަރަކާތްތެރިވާ  މާރކެޓްގައި 

 ދެނެގަނެ އެދާއިރާތަކުން ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުން.

 ްސެމިނަރ އަދި ވަރކްޝޮޕް ފަދަ ޕްރޮގްރާމުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުނ 

 ރިސަރޗް އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަން ސެކްޝަން 

  ީޤާނޫނ ބޭނުންވާ  ތަޢާރަފުކުރުމަށް  ޕްރޮޑަކްޓްތައް  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް 

 އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމާބެހޭ ދިރާސާތައްކުރުން.

 .ްމާރކެޓް ސްޓެޓިސްޓިކްސް ހޯދާ ސްޓެޓިސްޓިކަލް ޑޭޓާ ބޭސް ބެލެހެއްޓުނ 

 .ްމާރކެޓް ދިރާސާކޮށް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުނ 

  ްސިސްޓަމެޓިކ އަދި  ޓްރެންޑްސް  އައު  މާރކެޓްގެ  ފައިނޭންޝަލް 

އޮތޯރިޓީގެ  ދެނެގަނެ  އަސަރުތައް  ކޮށްފާނެ  އޮތޯރިޓީއަށް  ރިސްކްތަކުން 

 ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން.

 ސެކްޝަންތަކުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް
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 ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

ސީ.އީ.އޯ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް   ،މިޑިޕާޓްމަންޓްގައި ހިމެނޭ ތިން ސެކްޝަނަކީ 

ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް އެޑްމިން ސެކްޝަން އަދި   ،ފައިނޭންސް   ،ސެކްޝަން 

 އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ސެކްޝަންއެވެ. 

 ސީ.އީ.އޯ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް

 ްޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ބެލެހެއްޓުނ 

 ްއޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް ކޮމެޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ބެލެހެއްޓުނ 

 ްސީ.އީ.އޯގެ ބައްދަލުވުންތައް އިންތިޒާމުކުރުމާއި ފޮލޯއަޕް ހެދުނ 

  ްބޭރުގެ އެހީދޭ ފަރާތްތަކުން އޮތޯރިޓީގެ އެކި ދާއިރާތަކަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލ

 އެސިސްޓަންސްއާއި އެހެނިހެން އެހީތެރިކަން ހޯދުން

  ެބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއެކު ކުރެވޭ ބައިލެޓަރަލް އަދި މަލްޓިލެޓަރަލް އެމް.އޯ.ޔޫގ

 މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން

  ްއޮތޯރިޓީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރުމާއި މީޑިއާއަށް ޖަވާބުދާރީވުނ 

ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް އެޑްމިން ސެކްޝަން   ،ފައިނޭންސް 

 )އެފް.އެޗް.އާރް.އޭ.އެސް(

 ްބަޖެޓިންގ އަދި ފައިނޭންސްއާބެހޭ މަސައްކަތް  ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވ 

  ްހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އަދި މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުނ 

 ްއޮތޯރިޓީގެ މިލްކިއްޔާތުގައިވާ މުދަލާއި ފައިސާ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުނ 

 ްއޮތޯރިޓީގެ ރެކޯޑްސް ބެލެހެއްޓުނ 

  ެއޮތޯރިޓީން ޝާއިއުކުރާ ލިޔުންތަކާއި ރިޕޯޓްތަކާއި މުހިންމު ލިޔެކިޔުންތަކުގ

 ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލްކުރުން

 ްޤާނޫނީ ގޮތުން އޮތޯރިޓީގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ރެކޯޑްތައް އަރުޝީފުކުރުނ 

 އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ސެކްޝަން

  ްއައި.ޓީ ޕޮލިސީއާ އެއްގޮތަށް އައި.ޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުނ 

 ްއޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް އޮޓޮމޭޓްކުރުނ 

 ްއޮތޯރިޓީގެ ޑިޕާޓްމަންތަކަށް ބޭނުންވާ އައި.ޓީ ސަޕޯޓްދިނުނ 

 ޑާޓާބޭސް އަދި އިންޓްރާނެޓް ބެލެހެއްޓުން ،ވެބްސައިޓް ،ސަރވަރ 

  ްއޮތޯރިޓީން ލައިސަންސް ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އައި.ޓީ ސިސްޓަމްސ

 އިންސްޕެކްޓްކުރުން

ން  ލޭޝަ އު ގި ޓް ރެ ރކެ ޑް މާ ން ގ އެ ން ންސި އިސަ ލަ

 ޑިޕާޓްމަންޓް

މާރކެޓް   ،މިޑިޕާޓްމަންޓްގައި ހިމެނޭ ސެކްޝަންތަކަކީ ލައިސަންސިންގ ސެކްޝަން 

އަދި އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ، ރެގިއުލޭޝަން ސެކްޝަން 

 ސެކްޝަނެވެ. 

 ލައިސަންސިންގ ސެކްޝަން

  ްމާރކެޓްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ލައިސަންސް ދިނުމާއި ލައިސަންސ

 ބާޠިލުކުރުން

  ާލައިސަންސްއާ ގުޅިގެން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް އެކުލަވާލ

 ތަންފީޒުކުރުން

 ްލައިސަންސްއާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުނ 

 މާރކެޓް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް ސުޕަވިޝަން ސެކްޝަން 

  ޭހިއްސާދޫކުރާ ކުންފުނިތަކުން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާއާބެހ

 ގަވާއިދުތައް ތަންފީޛުކުރުން  
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  ެގ ތު މާ ލޫ ޢު ހެން މަ ހެނި ކާ އެ ތަ ޓު ޕޯ ޅާ ރި ހަ ށަ ކުން ހު ތަ ފުނި ކުން

 ސައްޙަކަން ބަލާ ދިރާސާކުރުން

  ްޒ ޓީ ކިއުރި ވްސް ސެ ޑި ލް ޗޭންޖް އަދި މޯ ކްސް ކް އެ ޓޮ ޑިވްސް ސް ލް މޯ

( ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޔައުމިއްޔާ MSE/MSDޑިޕޮސިޓަރީގެ ) 

އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުމުން  އޮތޯރިޓީން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް އޮތްތޯ ބަލާ 

 ފިޔަވަޅުއެޅުން

  ިއޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް މާނަކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމާއ

 މާރކެޓްށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލުމަށް އިރުޝާދު ދިނުން

  ިއ މާ ރު ކު ޒް އި ވަ ޕަ އް ސު ތަ ތް ރާ ވާ ފަ އި ފަ ންސް ދީ އިސަ ން ލަ ޓީ ރި ތޯ އޮ

 އިންސްޕެކްޓްކުރުން

 އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން 

 ްއިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ތަރައްޤީކުރުމާއި ރެގިއުލޭޓްކުރުނ 

  ްސެކްރެޓޭރިއެޓ ކައުންސިލްގެ  އެޑްވައިޒަރީ  ޝަރީޢާ  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް 

 ބެލެހެއްޓުން  

   ާބޭނުންވ ލިސްޓްކުރުމަށް  ގޮތުގައި  ކުންފުންޏެއްގެ  ކޮމްޕްލަޔަންޓް  ޝަރީޢާ 

 ކުންފުނިތަކުގެ ޝަރީޢާ ކޮމްޕްލަޔަންސް ބެލުން 

 ްއިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޕްރޮޑަކްޓްސް ތަޢާރަފްކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުނ 

 ލީގަލް އެފެއާޒް އެންޑް ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް

މިޑިޕާޓްމަންޓްގައި ހިމެނޭ ދެ ސެކްޝަން އަކީ ލީގަލް އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް 

 ސެކްޝަން އަދި ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް ސެކްޝަންއެވެ.

 ލީގަލް އެންޑް އެންފޯރސްމަންޓް ސެކްޝަން

 ްކެޕިޓަލް މާރކެޓްބެހޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް ހެދުމާ ޤާނޫނީ ލަފާ ދިނުނ 

 ްކޯޓްތަކުގައި ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ ތަމްސީލުކުރުނ 

  ާމާރކެޓްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކ

މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ  ގޮތުން  މާރކެޓްއާބެހޭ  ބަލައި  ޚިލާފްވޭތޯ 

 އިންވެސްޓިގޭޓްކުރުން

 ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް ސެކްޝަން 

 ްކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސްގެ ފްރޭމްވަރކް އެކުލަވާާލާ ތަންފީޛުކޮށް ޕްރޮމޯޓްކުރުނ 

  ްކޯޕަރޭޓ ލިސްޓުކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުންނާއި މާރކެޓް އިންޓަމީޑިއަރީޒްއިން 

 ގަވަރނަންސް ކޯޑަށް ޢަމަލުކުރާ މިންވަރު ބެލުން

  ްކޯޕަރޭޓ މެދުގައި  ފަރާތްތަކުގެ  ހަރަކާތްތެރިވާ  ލެވެލްގައި  ޕޮލިސީ 

ކޯޕަރޭޓް  އިތުރުކުރުމާއި  ހޭލުންތެރިކަން  ގޮތުން  ގަވަރނަންސްއާބެހޭ 

އެފަރާތްތަކަށް  މުހިންމުކަން  ޢަމަލުކުރުމުގެ  އުސޫލުތަކަށް  ގަވަނަންސްގެ 

 އަންގައިދިނުން
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އުސޫލުތަކަށް  ގަވަރނަންސްގެ  ގެންދިއުމުގައި  ކުރިއަށް  މަސައްކަތްތައް  އޮތޯރިޓީގެ 

އިސްކަންދީފައިވެއެވެ. އަދި އިންޓަނޭޝަނަލް އޯގައިނައިޒޭޝަން އޮފް ސެކިއުރިޓީޒް 

( ރެގިއުލޭޓަރުންނަށް IOSCOކޮމިޝަންސް  މާރކެޓް  ސެކިއުރިޓީޒް  އިން   )

 ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ. 

 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް

ޤާނޫނުގެ   ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ  މާލީ  )ށ(ގައި   2ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ފަދައިން މެންބަރުން   ،ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އޮތޯރިޓީގެ 

 ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފަޔާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.  ،އައްޔަނުކުރައްވަނީ

ބޯޑަށް    0/12 ޑިރެކްޓަރުންގެ  އޮތޯރިޓީގެ  އަހަރު  ބަދަލެއް   2ވަނަ 

އޮތޯރިޓީގެ   0/12އައިސްފައިވެއެވެ.   ނޮވެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން  ވަނަ އަހަރުގެ 

 /2، ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ހުސްވެފައިވާ ރެޖިސްޓްރާ އޮފް ކޮމްޕެނީޒްގެ ގޮނޑިއަށް

ގައި އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ވިސާމް ވަނީ ޢައްޔަންކުރައްވާފައެވެ.   0/12ޖަނަވަރީ  

ތަމ އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް  ބޯޑުގައި  އޮތޯރިޓީގެ  ކުރައްވާ ްސީއަދި  ލު 

މެންބަރުގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޣަފޫރު ޢަބްދުއްލަޠީފްގެ ބަދަލުގައި 

ދީދީ ހުސައިން  މަރިޔަމް  ވަނީ   0/12ޖޫން    12، އަލްފާޟިލާ  ގައި 

ސެކްޓަރ  ޕްރައިވެޓް  ބޯޑުގައި  އޮތޯރިޓީގެ  މީގެއިތުރުން  ޢައްޔަންކުރައްވާފައެވެ. 

، ތަމްސީލުކުރައްވާ މެންބަރެއް ކަމުގައިވާ އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު އިލްހާމް މުޙައްމަދު

ގުޅިގެން   ގައ0/12ިމާރިޗު    2 އިސްތިޢުފާދެއްވުމާ  ކަމުން  އޮތޯރިޓީގެ   ،މެންބަރު 

އަލްފާޟިލް  ގޮތުގައި  މެންބަރުގެ  ތަމްޞީލުކުރައްވާ  ސެކްޓަރ  ޕްރައިވެޓް  ބޯޑުގައި 

 ގައި ވަނީ ޢައްޔަންކުރައްވާފައެވެ. 0/12މާރިޗު  02އިބްރާހީމް އާޠިފް ޝަކޫރު 

 'ކޯޑް އޮފް އެތިކްސް' އަށް ޢަމަލުކުރުން

މުވައްޒަފުންގެ  ޑިރެކްޓަރުންނާއި  ހަރުދަނާކުރުމަށާއި  ފެންވަރު  ހިންގުމުގެ  އޮތޯރިޓީ 

ހިފެހެއްޓުމަށް މިންގަނޑެއްގައި  ރަނގަޅު  ފެންވަރު  އަޚްލާޤީ    ،މަސައްކަތުގެ 

ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އަށް  އެތިކްސް"  އޮފް  "ކޯޑް  އޮތޯރިޓީގެ  އެކުލަވާލާފައިވާ 

 މެންބަރުން ޢަމަލުކުރަން ޖެހެއެވެ.

 ޗެއާރމަންއާއި ސީ.އީ.އޯގެ ދައުރު ވަކިކުރުން 

ވަނަ މާއްދާގައި އޮތޯރިޓީގެ ޗެއާރމަން އަދި   8މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  

މިގޮތުން ލާޒިމްކޮށްފައިވެއެވެ.  ވަކިކުރުމަށް  ދައުރު  ޤާނޫނާ   ،ސީ.އީ.އޯގެ 

ވަކިން  ދައުރު  ސީ.އީ.އޯގެ  އަދި  ޗެއާރމަން  އޮތޯރިޓީގެ  މަތިން  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ 

ހިންގަމުން އައިސްފައިވެއެވެ. އޮތޯރިޓީގެ  ޗެއަރމަންއަކީ ޕޮލިސީ އެކުލަވާލުމުގައި 

އޮތޯރިޓީގެ ސީ.އީ.އޯ  ފަރާތަށްވާއިރު  ލީޑްކުރައްވާ  ބޯޑު  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އޮތޯރިޓީގެ 

 އަކީ އޮޕަރޭޝަނަލް ކަންތައްތަކުގެ ޒިންމާ އަދާކުރައްވާ ފަރާތެވެ. 

 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުން ތަމްރީނުކުރުން  

އޮތޯރިޓީގެ  މެންބަރުން  އައްޔަނުކުރެވޭ  ބޯޑަށް  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އޮތޯރިޓީގެ 

ޕްރޮގްރާމް   އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ  އަހަރުގެ   0/12މަސައްކަތްތަކަށް  ވަނަ 

ޕްލޭން އޮތޯރިޓީގެ  ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި  މި  ހިންގާފައިވެއެވެ.   ،ތެރޭގައިވެސް 

ގަވާއިދުތަކާއި ޤާނޫނާއި  ތަންފީޛުކުރާ  ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުން   ،އޮތޯރިޓީން  އޮތޯރިޓީގެ 

މަސައްކަތްތައް މަޢުލޫމާތު   ،ކުރާ  ތަފްޞީލީ  ހިންގުމާބެހޭ  އިދާރީ  އޮތޯރިޓީގެ  އަދި 

 މެންބަރުންނާ ހިއްސާކުރެވުނެއެވެ.

 އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ގަވާއިދު

ގެންދަނީ ކުރިޔަށް  ޖަލްސާތައް  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ   ،އޮތޯރިޓީގެ 

ބޯޑުގެ ގަވާއިދާއި އެގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ 

މުރާޖަޢާކޮށްފައިވަނީ   ފަހުން  އެންމެ  މިގަވާއިދު  ވަނަ   0/10މަތިންނެވެ. 

ގޮތް  ގެންދަންވީ  ކުރިޔަށް  ޖަލްސާތައް  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އަހަރުއެވެ. 

އިތުރުން ސެކްރެޓަރީގެ   ،ބަޔާންކުރުމުގެ  ބޯޑު  އެލަވަންސްއާއި  މެންބަރުންގެ  ބޯޑު 

އެކުލަވާލައި  މިގަވާއިދު  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ގަވާއިދުގައި  މި  ޒިންމާތައްވެސް 

އުސޫލުތަކަށް  ގަވަރނަންސް"  "ގުޑް  އަންނަ  ބަދަލުވަމުން  މުރާޖަޢާކުރުމުގައި 

އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް އިސްކަން   ،ރިޢާޔަތްކޮށް

 ދީފައިވާނެއެވެ. 

 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޖަލްސާތައް

ގެންދެވިފައިވަނީ   ކުރިޔަށް  ޖަލްސާތައް  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އޮތޯރިޓީގެ 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ 

ޤާނޫނީ  ބޭނުންވާ  ގެންދިޔުމަށްޓަކައި  ކުރިޔަށް  ޖަލްސާއެއް  ބޯޑު  މަތިންނެވެ. 

ހުށަހަޅާފައިވާ   2އަދަދަކީ   މަޝްވަރާކުރުމަށް  ޖަލްސާތަކުގައި  މެންބަރުންނެވެ. 

 ގަވަރނަންސް ސްޓޭޓްމަންޓް
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ނިންމާފައިވަނީ ގޮތެއް  ވޯޓުލުމަށްފަހު ، ކަންތައްތަކާމެދު  އަތްއުފުލައިގެން 

 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

ދުވަސް   2ޖަލްސާގެ    ،ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން

ފޮނުވާ ނޯޓިސް  ޖަލްސާގެ  މެންބަރުންނަށް  އެޖެންޑާއާއި   ،ކުރިން  ޖަލްސާގެ 

ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.   ހިއްސާ  ލިޔެކިޔުންތައް  ބޯޑުގެ އެހެނިހެން  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ހިއްސާކުރުމުގައި މެންބަރުންނާއި  މަޢުލޫމާތު  ގަވަރނަންސްގެ   ،ޖަލްސާތަކުގެ 

ހަމަހަމަ  އަދި  ބޮޑު  ހާމަކަން  ވީހާވެސް  މަތިން  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  އުސޫލުތަކާ 

  ގޮތަކަށް މެންބަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު އެރުވުމަށް އިސްކަމެއް ދެވިފައިވާނެއެވެ. 

ތިންމަހުން  ކޮންމެ  މަދުވެގެން  ޖަލްސާއެއް  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އޮތޯރިޓީގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )އ(   2މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ    ،އެއްފަހަރު ބޭއްވުމަށް

ކޮންމެ މަހަކު   ،ވަނަ އަހަރު  0/12ގެ ދަށުން ލާޒިމްކުރެއެވެ. އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން  

މިގޮތުން   ،ފަހަރު  0 ބާއްވާފައިވެއެވެ.  ޖަލްސާއެއް  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

 ޖަލްސާގެ ހާޒިރީގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 02ބާއްވާފައިވާ 

 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ އެލަވަންސް

އުސޫލުތައް  އެކަމާބެހޭ  އެލަވަންސާއި  ދެވޭ  މެންބަރުންނަށް  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

މަތިން ލަފާގެ  ޓްރެޜަރީގެ  އެންޑް  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ، ކަނޑައަޅަނީ 

މިގޮތުން   ބޯޑުގެ   0/12ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އަހަރު  ވަނަ 

 -/10,000މަހަކު    ،އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ކޮންމެ މެމްބަރަކަށް

 ރުފިޔާއެވެ.

 މަސްލަޙަތު ތަޢާރަޒްވާ ޙާލަތްތައް

ޚިލާފުނުވުމާއި  މަޤްޞަދާ  ކަންކަމުގައި  ނިންމަންޖެހޭ  ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

މަސްލަޙަތު ތަޢާރަޒްނުވާނެ ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ހަރުދަނާ 

ޤާނޫނުގެ   ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ  މާލީ  މާއްދާގައި   12އުޞޫލެއް  ވަނަ 

މިގޮތުން ރޮނގެއްގައި   ،ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.  ވިޔަފާރިއާގުޅޭ  ނުވަތަ  ވިޔާފާރި 

މާލީ ގައި   ،އިޤްތިޞާދީ  ،ނުވަތަ  ދާއިރާއެއް  މިފަދަ  މިނޫންވެސް  ނުވަތަ  ސިނާޢީ 

ގުޅުމެއްވާނަމަ ގޮތުން  ނުސީދާ  ނުވަތަ  ސިދާ  މެމްބަރަކާ  އެމައްސަލައެއް   ،ބޯޑުގެ 

ނުވަތަ އެމައްސަލައަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލައެއްގެ މަޝްވަރާކުރާ ބޯޑުގެ ޖަލްސާއެއް 

ކުރިން ހާމަކުރަންޖެހެއެވެ.   ،ފެށުމުގެ  ފުރިހަމައަށް  ބޯޑަށް  އެކަން  މެންބަރަކު  އެ 

ގުޅުންހުރި  އެމައްސަލައަކާ  ނުވަތަ  މައްސަލައެއް  މަޝްވަރާކުރެވޭ  ބޯޑުގައި  އަދި 

ޖަލްސާގައި  އެމެންބަރަކު  ނިންމާއިރު  ގޮތެއް  މަޝްވަރާކޮށް  މައްސަލައެއް 

މިގޮތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ޤާނޫނުގައި  ސީދާ   ،ބައިވެރިވެގެންނުވާނެކަމަށް 

ބޭރުން ބަލާ ފަރާތްތަކަށް މަސްލަޙަތު   ،މަސްލަޙަތު ތަޢާރަޒްވުމެއް ނެތް ނަމަވެސް

ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  މައްސަލަތަކުގައި  ބެލެވޭފަދަ  އޮވެދާނެކަމަށް  ތަޢާރަޒްވުމެއް 

ނިންމުންތަކުން  މަޝްވަރާތަކާއި  އެމައްސަލައަކާގުޅޭ  މެންބަރުން 

 ތަނާޒުލްވާންޖެހެއެވެ. 

ބެލުމަށް  ހިމެނޭތޯ  މަސްލަޙަތެއް  ކަންކަމުގައި  މަސައްކަތްތަކާގުޅޭ  އޮތޯރިޓީގެ 

އާބެހޭ  އިންޓްރެސްޓް"  އޮފް  "ކޮންފްލިކްޓް  މެންބަރުންގެ  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  

މަޢުލޫމާތު ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އަދި ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އޮތޯރިޓީއިން 

އިތުރުން   މީގެ  ހިއްސާ ހޯދަމުންދެއެވެ.  ކުންފުނިތަކުން  ލިސްޓެޑް  މެންބަރުން 

 ގަނެފައިވާ މިންވަރަކީވެސް އޮތޯރިޓީން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ މަޢުލޫމާތުތަކެކެވެ.  

 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ސެކްރެޓަރީ

ޒިންމާއާއި  ސެކްރެޓަރީގެ  ބޯޑުގެ  ގަވާއިދުގައި  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އޮތޯރިޓީގެ 

ޖަލްސާތައް  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ބޭއްވުމާއި އެއްގޮތަށް  ހުށަހަޅާ   ،ގަވާއިދާ  ބޯޑަށް  އަދި  ލިޔުމާއި  ޔައުމިއްޔާ 

ބެލުމަކީ  ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ  އެއްގޮތަށް  ގަވާއިދާ  ޤާނޫނާއި  ރިވިއުކޮށް  ކަރުދާސްތައް 

އިތުރުން މީގެ  ކަމެކެވެ.  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ޒިންމާތަކުގެ  ސެކްރެޓަރީގެ   ،ބޯޑުގެ 

ބޯޑުގެ  ބަދަލުކުރުމުގައި  މަޢުލޫމާތު  ދެމެދު  މެނޭޖްމަންޓްއާ  ބޯޑާއި  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

އޮޕަރޭޝަންސްއާބެހޭ  އޮތޯރިޓީގެ  އަދާކުރެއެވެ.  ދައުރެއް  މުހިންމު  ސެކްރެޓަރީ 

 

 ހާޒިރުވި ހާޒިރުވި ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރު

% 

 %/7 12 02 އަލްފާޟިލް އަޝްރަފް ޢަބްދުއްރަޙީމް

 %91 01 02 އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޝަފީޤާ

 %/9 9 /1ް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޣަފޫރު ޢަބްދުއްލަޠީފ

 %20 10 02 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ

 %78 18 02 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު

 %90 11 10 އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އާޠިފް ޝަކޫރު

 %22 1 2 އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު އިލްހާމް މުހައްމަދު

 %22 2 12 އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ޙުސައިން ދީދީ 

 %/9 19 01 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ވިސާމް
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މިންވަރު  ތަންފީޛުކޮށްފައިވާ  މެނޭޖްމަންޓުން  ނިންމުންތައް  ބޯޑުގެ  އަދި  މަޢުލޫމާތު 

އޮތޯރިޓީގެ  މެންބަރުންނާ  ހަފްތާއަކު  ކޮންމެ  ހިއްސާކުރުމަށް  މެންބަރުންނާ 

އޮޕަރޭޝަނަލް ރިޕޯޓް ހިއްސާކުރަމުން އައިސްފައިވެއެވެ. އަދި ބޯޑަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 

ކަންކަމާބެހޭ ގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު މެންބަރުންނަށް ހުށަހަޅައިދިނުމަށް އޮތޯރިޓީގެ 

ޖަލްސާތަކަށް  ބޯޑުގެ  މެންބަރުން  ކޮމިޓީގެ  އެގްޒެކެޓިވް  ސީނިއަރ 

އަދި މެނޭޖްމަންޓަށް   ،ހާޒިރުވެފައިވެއެވެ.  މަޢުލޫމާތު  ނިންމުންތަކާބެހޭ  ބޯޑުގެ 

ފުރިހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ބޯޑުގެ ކޮންމެ ޖަލްސާއަކަށްފަހު ބޯޑް ބްރީފިންގ 

 މެނޭޖްމަންޓަށް ހުށަހަޅައިދެމުން އައިސްފައިވެއެވެ. 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަނީޒް ޢަބްދުލް ލަތީފު 

އެދުވަހުން ، ގައި އޮތޯރިޓީގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމާ ގުޅިގެން  0/12ނޮވެމްބަރ    07

އަދާކުރެއްވީ  މަސްއޫލިއްޔަތު  ސެކްރެޓަރީގެ  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ފެށިގެން 

 އޮތޯރިޓީގެ ސީނިއަރ އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ސަމާ އެވެ. 

 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ކޮމިޓީ

 އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް ކޮމިޓީ

އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރނަންސް ހަރުދަނާކުރުމުގައި އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރައްވަނީ 

އަދާކުރުމަށް  ޒިންމާތައް  ބޯޑުގެ  މިގޮތުން  ބޯޑުންނެވެ.  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ގޮތުން ނިޒާމްއާއި   ،އެހީތެރިވެދިނުމުގެ  ކޮންޓްރޯލްސް  އިންޓަރނަލް  އޮތޯރިޓީގެ 

ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ހާއްޞަގޮތެއްގައި  ކަންތައްތައް  މެނޭޖްމަންޓްގެ   ،ރިސްކް 

ކުރިއަށް  ބައްދަލުވުންތައް  ކޮމިޓީގެ  ރިސްކް  އެންޑް  އޮޑިޓް  އެކުލަވާލާފައިވާ 

ވަނަ އަހަރު އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް ކޮމިޓީގެ   0/12ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. މިގޮތުން  

  ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިވެއެވެ. 0

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިކޮމިޓީގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައިވަނީ ތިރީގައިވާ ބޯޑު   0/12

 މެންބަރުންނެވެ. 

  ުއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މެންބަރ

 މުޖުތަބާ 

  ުއަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު، ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ މެމްބަރ 

 ްއަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ވިސާމް، ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒ 

ފައިނޭންސްގެ  މެންބަރުންނަކީ  ހިމެނޭ  ގައި  ކޮމިޓީ  ރިސްކް  އެންޑް  އޮޑިޓް 

 ދާއިރާއިން ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވާ ބޭފުޅުންނެވެ. 

ޓް  ޑި ލް އޮ ޓަރނަ ން ޓް އަދި   ،އި ޑި ލް އޮ ޓަރނަ ކްސް އެ

 އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްސް

 އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް

ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް   ގޮތެއްގައި  ހަރުދަނާ  އޮޑިޓް  ވަނަ   0/12އިންޓަރނަލް 

އަހަރުވެސް މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެެވެ. މިގޮތުން އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރ ކޮންމެ 

މަހަކު އެއްފަހަރު ތައްޔާރުކުރާ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ 

ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް މެނޭޖްމަންޓްއިން ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާނެއެވެ. އޮތޯރިޓީގެ 

އޮތޯރިޓީގެ  ގެންގޮސްފައިވަނީ  ކުރިއަށް  މަސައްކަތްތައް  އޮޑިޓްގެ  އިންޓަރނަލް 

 އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޕްރޮސީޖަރޒްއާއި އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޗާޓަރއާ އެއްގޮތަށެވެ. 

 އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓް 

ޑިރެކްޓަރުން  އޮތޯރިޓީގެ  އައްޔަނުކުރަނީ  އޮޑިޓަރ  އެކްސްޓަރނަލް  އޮތޯރިޓީގެ 

މިގޮތުން   އަހަރުން    0/12ބޯޑުންނެވެ.  ނިޔަލަށް   0/12ވަނަ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

އޮޑިޓަރ  ހަމަޖައްސާފައިވަނީ  ގޮތުގައި  އޮޑިޓަރގެ  އެކްސްޓަރނަލް  އޮތޯރިޓީގެ 

  KPMGޖެނެރަލް ހުއްދަ ދީފައިވާ އިންޓަނޭޝަނަލް އޮޑިޓް ފަރމްއެއް ކަމަށްވާ  

އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރ އައްޔަނުކުރުމުގެ ޕޮލިސީގެ ދަށުން އެކްސްޓަރނަލް އެވެ.  

 އަހަރުވުމުން ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ.  2އޮޑިޓަރގެ ޕާރޓްނަރ ގިނަވެގެން 

 އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްސް

ކަންތައްތަކަށް  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  އޮޑިޓުން  އެކްސްޓަރނަލް  އަދި  އިންޓަރނަލް 

ހަރުދަނާކުރުމަށް  ނިޒާމް  ކޮންޓްރޯލްސްގެ  އިންޓަރނަލް  އޮތޯރިޓީގެ  ރިޢާޔަތްކޮށް 

އަދި  ކަނޑައަޅާ  ލަނޑުދަނޑިތައް  މިއަހަރުގެ  މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ. 

އެކުލަވާލާ ސްޓްރެޓަޖީތައް  ހާސިލުކުރުމަށް  ބޭނުންވާ   ،މިލަނޑުދަނޑިތައް 

ގޮތުން  ބަޖެޓާބެހޭ  ބޭނުންވާ  މިކަންތައްތަކަށް  އަދި  ފާހަގަކޮށް  ވަޞީލަތްތައް 

ފާސްކޮށްފައިވެއެވެ.އަދި  ޕްލޭން  މިއަހަރުގެ  މަޝްވަރާކޮށް  ބޯޑުގައި  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ގޮތުގައި  ފުރިހަމަ  އެންމެ  މަސައްކަތްތައް  ސެކްޝަންތަކުގެ  ނުވަތަ  ޑިޕާޓްމަންޓް 

އެކުލަވާލާ މެނުއަލްތައް  ޕްރޮސީޖަރ  މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި  ގެންދިއުމަށް   ،ކުރިއަށް 

 ހިންގުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ އެއްގޮތަށް މެނުއަލްތައް މުރާޖަޢާކޮށްފައިވެއެވެ.

 



| ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްަމންޓް އޮތޯރިޓީ 2014އަހަރީ ރިޕޯޓް   26                                                                                                                                              

 އޮތޯރިޓީ ހިންގުމުގެ ޒިންމާ

ވަނަ މާއްދާގައި   7( ގެ  200//0ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓިޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު )

ޒިންމާތަކަކާއި  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އޮތޯރިޓީގެ  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ހަދައި  ؛މަސްއޫލިއްޔަތުތަކީ ގަވާއިދުތައް  ހިންގާނެ  ގަވާއިދުތަކާއި ، އޮތޯރިޓީ  އެ 

ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އަދި  ބަލައި  ހިނގާތޯ  އޮތޯރިޓީ  މަތިން  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ 

ހަދައި ގަވާއިދުތައް  ބޭއްވުމުގެ  ބާއްވައި، ޖަލްސާތައް  ޖަލްސާތަކުގެ ، ޖަލްސާތައް 

ބަލަހައްޓައި ލިޔެ  އަދި ، ޔައުމިއްޔާ  ހުޅުވައި  އެކައުންޓުތައް  ބޭންކް  އޮތޯރިޓީގެ 

ހުރިހާ ، ބަންދުކޮށް ބޭނުންވާ  އޮޑިޓްކުރުވުމަށް  ހިސާބުތައް  ބަލަހައްޓައި  ހިސާބުތައް 

 ކަމެއް ކުރުވުން ހިމެނެއެވެ.

ކުރެވިފައިވަނީ   0/12މިގޮތުން    ތައްޔާރު  ހިސާބުތައް  މާލީ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

ސްޓެންޑަރޑްސް   ރިޕޯޓިންގ  ފައިނޭންޝަލް  ގެ (IFRS)އިންޓަރނޭޝަނަލް 

އަހަރީ  ނަޒަރުގައި  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  މަތިންނެވެ.  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  ހަމަތަކާއި 

ރިކޯޑްތައް  ބެލެހެއްޓިފައިވާ  ފުރިހަމައަށް  ކުރެވިފައިވަނީ  ތައްޔާރު  ހިސާބުތައް 

ނަޒަރުގައި ބޯޑުގެ  އަދި  ދައްކުވައިދެނީ، ބޭނުންކޮށްގެނެވެ.   4102، ހިސާބުތަކުން 

 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އޮތޯރިޓީގެ ހަގީގީ މާލީ ހާލަތެވެ. 

 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ޚުލާސާ 0/12

 އޮތޯރިޓީގެ އާމްދަނީގެ ޚުލާސާ

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

އޮތޯރިޓީއަށް   ،ވަނަ މާއްދާގައި ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ފަދައިން  2އަދި    4،  1)ށ(  

ފައިސާއާއި ލިބޭ  ގުޅޭގޮތުން  ހުއްދަތަކާ  ދޫކުރާ  އޮތޯރިޓީން  ލިބެނީ   ،އާމްދަނީ 

ފައިސާއާއި ލިބޭ  ޖޫރިމަނާތަކުން  ކަނޑައަޅާ  ޤާނޫނާއި   ،އޮތޯރިޓީން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

މާލީއެހީގެ  ބޭރުން  ރާއްޖެއިން  ރާއްޖެއިންނާއި  އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން  ގަވާއިދާ 

ވަނަ   0/12ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއިންނެވެ. މިދެންނެވުނު ގޮތްގޮތުން އޮތޯރިޓީއަށް  

ގޮތުގައި   އާމްދަނީގެ  ދުއިސައްތަ   /16022672އަހަރުގެތެރޭގައި  )އެއްމިލިއަން 

މިއަދަދަކީ   ،ފަސްދޮޅަސް ތިންހާސް ހަތް ސަތޭކަ ފަންސާސް( ރުފިޔާ ލިބިފައިވާއިރު

ލިބިފައިވާ    0/12 އަހަރުގައި  ހާސް   90261/2ވަނަ  ތޭވީސް  ސަތޭކަ  )ނުވަ 

ވަނަ އަހަރާއި އަޅާ   0/12އެއްސަތޭކަ ހައެއް( ރުފިޔާއަށް ވުރެ މަތީ އަދަދެކެވެ.  

މައިގަނޑު   0/12ބަލާއިރު   މެދުވެރިވެފައިވާ  މަތިވާން  އާމްދަނީ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްއިން ލިބުނު ޓްރޭޑް ޕްރޮސެސިންގ ، ސަބަބުތަކަކީ

އިތުރުވުމާއި އަދި ، ފީ  އިތުރުވުމާ  ފައިސާ  ލިބުނު  ޕްރޮގްރާމްތަކުން  ޓްރެއިނިންގ 

 ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން އެހީގެ ގޮތުަގައި ލިބުނު ފައިސާގެ ސަބަބުންނެވެ.

 އޮތޯރިޓީގެ ޚަރަދުތަކުގެ ޚުލާސާ

ޖްުމލަ         0/12 ިހނަގާފައިަވނީ  ޚަރަދުތަކަށް  އޮތިޯރޓީގެ  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ 

)އަށް މިލިއަން ތިން ސަތޭކަ ފަންސާސް އަށް ހާސް ނުވަ ސަތޭކަ  862286908

ރުފިޔާއެވެ.   ޚަރަދު   0/12އަށާވީސް(  ހިންގުމަށް  އޮތޯރިޓީ  އަހަރު  ވަނަ 

ޖުމްލަ   ހަތަރު ސަތޭކަ   86/0/6277ކުރެވިފައިވަނީ  ހާސް  ވިހި  މިލިއަން  )އަށް 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮތޯރިޓީގެ ޚަރަދުތައް މައްޗަށް   0/12ރުފިޔާއެވެ.    ހަތްދިހަ ހަތެއް(

ތެރޭގައި ސަބަބުތަކުގެ  މައިގަނޑު  ޓްރެއިނިން   ،ގޮސްފައިވާ  ހިންގާ  އޮތޯރިޓީން 

އިތުރުވުމާއި މިންވަރު  ޚަރަދުވި  އެޑިއުކޭޝަންގެ ، ޕްރޮގްރާމްތަކަށް  އިންވެސްޓަރ 

ޚަރަދުތައް  ޢާއްމު  އޮފީހުގެ  އަދި  އިތުރުވުމާ  މިންވަރު  ޚަރަދުވެފައިވާ  ގޮތުގައި 

 އިތުރުވުން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. 

 އާމްދަނީއާއި ޚަރަދު އަޅާކިޔުން

އަޅާކިޔާއިރު  0/12 ޚަރަދު  އާއި  އާމްދަނީ  އަހަރުގެ  އޮތޯރިޓީއަށް   ،ވަނަ 

)ހަތް މިލިއަން ނުވަދިހަ ފަސް ހާސް އެއް ސަތޭކަ ހަތްދިހަ އަށެއް(   76/926178

 76/976271ވަނަ އަހަރު ލިބުނު    0/12  ގެ ގެއްލުން ލިބިފައިވެއެވެ. މިއަދަދަކ6ީ

ރުފިޔާގެ  އެކެއް(  ހަތްދިހަ  ސަތޭކަ  ތިން  ހާސް  ހަތް  ނުވަދިހަ  މިލިއަން  )ހަތް 

)ދެ ހާސް އެއް ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ތިނެއް( ރުފިޔާ   06192ގެއްލުމާ އަޅާ ބަލާއިރ6ު  

ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ  މާލީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކުރެވެއެވެ.  ފާހަގަ  އަދަދެއްކަން  ދަށް 

( ގެ  2//000ޤާނޫނު  )ށ(ގެ    /1(  މާއްދާގެ  މާއްދާގައި   2ވަނަ  ވަނަ 

ފަދައިން ޚަރަދުތައް   ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އޮތޯރިޓީގެ  އާމްދަނީން  ލިބޭ  އޮތޯރިޓީއަށް 

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އޮތޯރިޓީއަށް ޚަރަދު   ،ހަމަނުޖެއްސޭނެކަމަށް ބޯޑަށް ފެންނަނަމަ

މިގޮތުން   ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.  ފައިސާ  އަހަރުގެ   0/12ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި  ވަނަ 

ލިބިފައިވާ   ތިން   76/976271ތެރޭގައި  ހާސް  ހަތް  ނުވަދިހަ  މިލިއަން  )ހަތް 

ގޮތުން ފޫބެއްދުމުގެ  ގެއްލުން  ރުފިޔާގެ  އެކެއް(  ހަތްދިހަ  ވަނީ   ،ސަތޭކަ  އެއަދަދު 

 ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އޮތޯރިޓީއަށް ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. 

 

 

 

 މާލީ ހިސާބުތަކާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ ޒިންމާ
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 ބަޖެޓް ސަޕޯޓް

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

( ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 2)ށ( ގެ ) 

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ލިބޭ މާލީ   ،އޮތޯރިޓީއަށް ލިބޭ ފައިސާގެ އިތުރުން 

ވާރލްޑް ބޭންކްގެ   ،އޮތޯރިޓީ ހިންގުމަށްޓަކައި ބޭނުން ކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން   ،އެހީ 

މާރކެޓްއާއި ޕެންޝަން ސޯޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ކެޕިޓަލް  

އެކި  ބޭނުންވާ  އޮތޯރިޓީއަށް  ތަރައްޤީކުރުމަށް  ރެގިއުލޭޓްކޮށް  ފަންޑްގެ  ޕެންޝަން 

މިންވަރެއް   ،ޚަރަދުތަކަށް ވަކި  އަހަރަކަށް  ކޮންމެ  ގޮތުގައި  އެހީގެ  މާލީ 

ނޑައަޅާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ޕެންޝަން އެންޑް   ،ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  4102، ކަ

ލިބިފައިވަނީ   އޮތޯރިޓީއަށް  ފަންޑުން  ޕްރޮޖެކްޓްގެ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ސޯޝަލް 

)ހަތަރު މިލިއަން ސާޅީސް ނުވަ ހާސް އެއް ސަތޭކަ ފަންސާސް    26/296121

 458,084ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން އެހީގެ ގޮތުގައި  އެކެއް( ރުފިޔާއެވެ. މީގެއިތުރުން  

)ހަތަރު ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ފަސް ހާސް ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ހަތަރެއް( ރުފިޔާ 

 ލިބިފައިވެއެވެ.

 މުސްތަޤިއްލު އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި މާލީ ހިސާބުތައް

އޮޑިޓް   0/12މިއޮތޯރިޓީގެ   އެކްސްޓާރނަލް  ހިސާބުތައްވަނީ  މާލީ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

 21އިން އޮޑިޓްކޮށްފައެވެ. އަދި އޮޑިޓަރގެ ރިޕޯޓުގައި    KPMGފާރމެއްކަމުގައިވާ  

ހާމަކޮށްފައިވަނީ   0/12ޑިސެމްބަރ   ޙާލަތު  މާލީ  އޮތޯރިޓީގެ  ނިޔަލަށް  ގެ 

ގޮތަށް ހިސާބު ، އެކަށީގެންވާ  މާލީ  އަދި  އެއްގޮތަށްކަމަށާއި  ހަގީގަތާއި 

އެއްގޮތްވާ  މިންގަނޑުތަކާ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ހިސާބުކުރުމުގެ  ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ 

ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.   ކަމުގައި  މަތިން  ރިޕޯޓާއި ގޮތުގެ  އޮޑިޓަރުންގެ  މުސްތަޤިއްލު 

 އަށް( ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 22އިން  22)ސޮފްހާ  މާލީ ހިސާބުތައް
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 )ހ( ސްކޫލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގުނު ހަރަކާތްތައް 

 . ސްކޫލް ޕްރެޒެންޓޭޝަންސ1ް

ގޮތުން  އަހުލުވެރިކުރުމުގެ  ދަރިވަރުން  ސްކޫލްތަކުގެ  ދާއިރާއަށް  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް 

ޒޯނުގެ   މާލެ  ތެރެއިން  ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ   822ސްކޫލެއްގެ    8ކުރިއަށްގެންދާ 

ސްކޫލުގެ   ވިލުފުށި  އިތުރުން  މީގެ  ދީފައިވެއެވެ.  މަޢުލޫމާތު   11ދަރިވަރުންނަށް 

 ދަރިވަރަކަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. 

 މުބާރާތްތައް

 . ކުރެހުމުގެ މުބާރާތ1ް

ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި ފަހަށް ރައްކާކުރުމުގެ އާދަ އަށަގެންނެވުމުގެ 

އަމާޒުކޮށް  ގްރޭޑްތަކަށް  ޕްރައިމަރީ  ސްކޫލްތަކުގެ  ހުރިހާ  ރާއްޖޭގެ  މަޤްޞަދުގައި 

މުބާރާތުގައި   ކުރެހުމުގެ  ޖުމްލަ    8ބޭއްވި  ދަރިވަރުން   22ސްކޫލަކުން 

ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ގްރޭޑް ކެޓަގަރީން ވަނަތައް ހާޞިލް 

 ކޮށްފައިވާ ދަރިވަރުން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 ގެ ކެޓަގަރ2ީގްރޭޑް 

 

 ގެ ކެޓަގަރީ 2ގްރޭޑް 

 

 ގެ ކެޓަގަރީ 7ގްރޭޑް 

 

 

 

 

 

 

 

 . ބަހުޡް މުބާރާތް 0

ޔޫނިއަންއިން  ސްޓޫޑެންޓް  ގެ  ކޮމްޕިއުޓިންގ  އެންޑް  މެނޭޖްމަންޓް  އޮފް  ފެކަލްޓީ 

ބަހުޡް  ގުޅިގެން  އާއި  އޮތޯރިޓީ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  އިންތިޒާމްކޮށް 

ކެޕިޓަލް  މަގްސަދަކީ  މިމުބާރާތުގެ  ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވެއެވެ.  މުބާރާތެއް 

މުއްސަނދިކުރުމާއި ހަޒާނާ  މައުލޫމާތު  އިތުރުކޮށް  މައުލޫމާތު  ވާހަކަ ، މާރކެޓްބެހޭ 

އުފައްދައި ދަރިވަރުންތަކެއް  ކުޅަދާނަ  ފަންނުގައި  ދަރިވަރުންގެ ، ދެއްކުމުގެ 

ކުރިއެރުވުމެވެ. ފެކަލްޓީތަކަށް   ބަސްމޮށުންތެރިކަން  އަދި  ކޮލެޖް  ހުރިހާ 

ޖުމުލަ   މުބާރާތުގައި  ބަހުޡް  މި  ކުރިއަށްގެންދިޔަ  ދަރިވަރުން   02ހުޅުވާލައިގެން 

 ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. 

 މިމުބާރާތުގެ ވަނަތައް ހާޞިލް ކޮށްފައިވާ ދަރިވަރުން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 1ޖަދުވަލު 

 ވަނަ ނަން ސްކޫލް

 1 އަލީ އިއުޖާޒް މައުމޫން އިސްކަންދަރު ސްކޫލް

 2 މަރިޔަމް އައިފާ އަޙްމަދު މަރަދޫ ސްކޫލް

 2 ހައްވާ ޒީޝާން މަޖީދު ކ. އަތޮޅު މަދަރުސާ

 3 ރައުދު އަޙްމަދު ޒިލާލް އިސްކަންދަރު ސްކޫލް

 ވަނަ ނަން ސްކޫލް

 1 އައިޝަތު އަފްނާން ޝަރީފް ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް

ބިލަބޮންގ ހައި އިންޓަރނޭޝަނަލް 

 ސްކޫލް

 0 މަރިޔަމް ފައިނާ ޝިޔާމް

 2 ރާޔާ އަބޫބަކުރު އިސްކަންދަރު ސްކޫލް

 ވަނަ ނަން ސްކޫލް

هللاޢަބްދުޚަދީޖާ ޝުއާ  ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް  1 

 2 އައިމިނަތު ނަދުވާ ޚާލިދު އިސްކަންދަރު ސްކޫލް

 3 މަލަކާ މުޙަންމަދު ނަސީރު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް

 ވަނަ ނަން ސްކޫލް

 1 އަޙްމަދު އަނޫޝް ފެކަލްޓީ އޮފް އާރޓްސް

 2 ހާތިމް  ޔޫސުފް ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

 3 އަލީ ޝާމިން ފެކަލްޓީ އޮފް އާރޓްސް

2014 -އާރޓް ކޮމްޕެޓިޝަން އިން ވަނަ ހާސިލްކުރި ދަރިވަރުން   

 ކެޕިޓަލް މާރކެޓްގުޅޭ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ހިންގާފައިވާ ހަރަކާތްތައް 
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   )ށ( މާރކެޓްގުޅޭ ޢާންމުކޮށް ހިންގާފައިވާ ހަރަކާތްތައް

 

 އޮތޯރިޓީގެ އިންސްޓިޓިއުޓްތަކުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ހަރަކާތްތައް

 އަދަދު މުއްދަތު ޕްރޮގްރާމްގެ ބާވަތް ދާއިރާ ޕްރޮގްރާމް

 22 11-7/އޭޕްރީލް  ޓްރެއިނިންގ ގަވަރނަންސް ކޯޕަރޭޓް ރީޖަނަލް ސެމިނާރ އޮން ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް

 މާރސްޓަރސް އިން އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ޕްރެކްޓިސް ޕްރޮގްރާމް
ކެޕިޓަލް  އިސްލާމިކް

 މާރކެޓް 
 ޓްރެއިނިންގ

ސެޕްޓެމްބަރ *

0224 
02 

 ޓްރެއިނިން ކޯރސް އޮން އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާރކެޓް
ކެޕިޓަލް  އިސްލާމިކް

 މާރކެޓް 
 ޓްރެއިނިންގ

 –ނޮވެމްބަރ  /2

 ޑިސެމްބަރ 2
02 

 އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާރކެޓް އެވެއަރނަންސް މަންތްލީ ވަރކްޝޮޕް
ކެޕިޓަލް  އިސްލާމިކް

 މާރކެޓް 
 ވަރކްޝޮޕް ސެމިނަރ/

 ،ޖެނުއަރީ 28

 ،ފެބްރުއަރީ 25

 04 ،މާރިޗު 02

 24 ،އޭޕްރީލް

 24 ،މެއި

 02 ،އޯގަސްޓް

  ސެޕްޓެމްބަރ

099 

 /2 ޖޫން  08 ވަރކްޝޮޕް ސެމިނަރ/ ގަވަރނަންސް ކޯޕަރޭޓް ސެމިނާރ އޮން "ވިމެން އޮން ބޯޑްސް"

 /7 ނޮވެމްބަރ 02 ވަރކްޝޮޕް ސެމިނަރ/ ގަވަރނަންސް ކޯޕަރޭޓް  ސެމިނާރ އޮން "ވިމެން އޮން ބޯޑްސް"

 ސީ.އެމް.ޑީ.އޭގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ އެހެނިހެން ޕްރޮގްރާމްތައް

ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކެޕިޓަލް މާރކެޓްގެ ހަރާތްތަކާއިމެދު 

 ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުން
 2 ފެބްރުއަރީ  8 ޕްރެޒެންޓޭޝަން ކެޕިޓަލް މާރކެޓް

ގައްދޫ އަދި އއ. ގެ  ،ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮޓޯރިޓީއާއި ގުޅިގެން ގދ. ތިނަދޫ

ކައުންސިލް މެންބަރުންނަށް ހިންގި "ކެޕިޓަލް މާރކެޓް އެވެއަރނަންސް 

 ޕްރޮގްރާމް"

 122 މާރިޗު  20-22 ޕްރެޒެންޓޭޝަން ކެޕިޓަލް މާރކެޓް

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ގްލޯބަލް 

ބޭސިކްސް އޮފް ކެޕިޓަލް މާރކެޓް އެންޑް ފައިނޭންޝިއަލް  – 0/12މަނީ ވީކް 

 ހަރަކާތްތައް ލިޓްރަސީ"

 221 މާރިޗު  22-21 ޕްރެޒެންޓޭޝަން ކެޕިޓަލް މާރކެޓް

 ޕަބްލިކް ލެކްޗަރ އޮން ""އަންޑަސްޓޭންޑިންގ އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް"
އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް 

 މާރކެޓް
 27 އޮކްޓޫބަރ 02 ޕަބްލިކް ލެކްޗަރ

ޕަބްލިކް ލެކްޗަރ އޮން "އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް އެޑިއުކޭޝަން: ވަޓް އެންޑް 

  "؟ވައި

އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް 

 މާރކެޓް
 /8 ޖޫން  21 ޕަބްލިކް ލެކްޗަރ

 މަސްދުވަހުގެ ކޯހެކެވެ. 18*މާރސްޓަރސް އިން އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ޕްރެކްޓިސް ޕްރޮގްރާމަކީ 
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   އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުން

 

 

 0ޖަދުވަލު 

 އަދަދު ޤައުމު މުއްދަތު ޕްރޮގްރާމްގެ ބާވަތް ޕްރޮގްރާމް

 2 ޖަޕާން މާރޗް 12-2 ސެމިނަރ ވަނަ ޓޯކިޔޯ ސެމިނަރ އޮން ސެކިއުރިޓީޒް މާރކެޓް ރެގިއުލޭޝަންސް 12

ރީޖަނަލް ސެމިނަރ އޮން ކޯރޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް 

)APEC-FRTI) 
 2 ދިވެހިރާއްޖެ އޭޕްރީލް 11-7 ސެމިނަރ

ލެކްޗަރ އޮން ޔުނީކް ފީޗަރޒް އޮފް އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް އެންޑް އިޓްސް 

 ކަރަންޓް މޯޑްސް
 0 ދިވެހިރާއްޖެ އޭޕްރީލް 02 ލެކްޗަރ

 2 އިރާން އޭޕްރީލް 09-07 ޓްރެއިނިންގ ވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯސް އޮން އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާރކެޓް 2

KPMG  ްބިޒްނަސް މޮޑެލްސް ފޯރ  –އިން ބޭއްވި ސީމާ ބިޒްނަސް ފޯރަމ

 ޓުމޯރޯރޒް ކޮމްޕެނީޒް
 0 ދިވެހިރާއްޖެ ޖޫން 1 ފޯރަމް

ސެމިނަރ އޮން އެފިޝަންޓްލީ މެނޭޖިންގ ސްމޯލް އެންޑް މީޑިއަމް 

 ޕްރެކްޓިސަސް
 2 ދިވެހިރާއްޖެ ޖޫން /1 ސެމިނަރ

 2 ސިންގަޕޯރ ޖޫން 12-0 ޓްރެއިނިންސް )IMF(ކޯސް އޮން ފައިނޭންޝިއަލް މާރކެޓް އެނަލިސިސް 

 2 ދިވެހިރާއްޖެ ޖޫން 17 ފޯރަމް ނެޝެނަލް އިންޓްގިރިޓީ ސިސްޓަމްސް އެސެސްމަންޓް ސްޓޭކްހޯލްޑަރޒް ފޯރަމް

ކްރިމިނަލް އެސެޓް ކޮންފިސްކޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންޝިއަލް 

 އިންވެސްޓިގޭޝަންސް ސިމްޕޯސިއަމް
 0 ދިވެހިރާއްޖެ ސެމްޓެމްބަރ 11-9 ފޯރަމް

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް އިންޑަސްޓްރީ 

 ކޮންފަރެންސް
 8 ދިވެހިރާއްޖެ ސެޕްޓެމްބަރ 17 ކޮންފަރެންސް

IOPS އެނުއަލް ޖެނެރަލް މީޓިންގ އަދި އެނުއަލް ، ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީ މީޓިންގ

OECD 0IOPS ްގްލޯބަލް ފޯރަމް އޮން ޕްރައިވެޓް ޕެންޝަންސ 
 2 ނެމީބިއާ އޮކްޓޯބަރ 2-1 ބައްދަލުވުން

ކޯސް އޮން ފައިނޭންޝިއަލް މަރކެޓް އެންޑް ނިއު ފައިނޭންޝިއަލް 

 (IMFއިންސްޓޫމަންޓްސް )
 2 ސިންގަޕޯރ ނޮވެމްބަރ 12-2 ޓްރެއިނިންގ

ވަނަ ޓޯކިޔޯ ސެމިނަރ އޮން ސެކިއުރިޓީޒް މާރކެޓް ރެގިއުލޭޝަން           17

( )FSA 
 2 ޖަޕާން ނޮވެމްބަރ 01-17 ސެމިނަރ

KPMG  ިވަނަ  0އިން ބޭއްވIFRS ް2 ދިވެހިރާއްޖެ ނޮވެމްބަރ 02 ވާރކްޝޮޕް ވާރކްޝޮޕ 

 2 ދިވެހިރާއްޖެ ޑިސެމްބަރ 2 –ނޮވެމްބަރ  09 ޓްރެއިނިންގ ޓްރެއިނިންގ ކޯސް އޮން އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާރކެޓް

 2 މެލޭޝިޔާ ޑިސެމްބަރ 2/-1/ ޓްރެއިނިންގ ފަންޑަމެންޓަލްސް އޮފް އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާރކެޓް: ސްކޫކް އެންޑް އިކުއިޓީ

މުވައްޒަފުންނަށ ހޯދައިދެވިފައިވެއެވެ. ތު  މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަ 

 މިގޮތުން އަހަރުތެރޭގައި އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ތަމްރީނުތަކުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 



| ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްަމންޓް އޮތޯރިޓީ 2014އަހަރީ ރިޕޯޓް   31                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 މުހިންމު ހަރަކާތްތަކުގެ ފޮޓޯތައް

2014 -ޓްރެއިނިންގ ކޯސް އޮން އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާރކެޓް   

 ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރުން ރަޖިސްޓަރ ކުރުމުގެ ތެރެއިން

2014 -ރީޖަނަލް ސެމިނަރ އޮން ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް   

INCEIF  ެގMIFP ްޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިނ 

2014 -އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒަރ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން   

2014 -ބަހުޘް މުބާރާތުގެ ތެރެއިން   
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ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ  ،ންުމުސްތަޤިއްލު އޮޑިޓަރ

 މެންބަރުންނަށް ހުށަހަޅާ ރިޕޯރޓް

މިވާ މާލީ ، މިރިޕޯޓާއެކު  )އޮތޯރިޓީ(  އޮތޯރިޓީގެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް 

ހިސާބުތަކާއި ލިޔުންތައް އަޅުގަނޑުމެން އޮޑިޓްކޮށްފީމެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އޮޑިޓްކުރި 

ހިމެނެނީ   ތެރޭގައި  ހިސާބުތަކުގެ  އޮތޯރިޓީގެ   0/12ޑިސެމްބަރ    21މާލީ  ގައި 

ލިބުނުގޮތާއި  އާމްދަނީ  އަހަރު  ވޭތުވެދިޔަ  ބަޔާނާއި  އަންގައިދޭ  ޙާލާތު  މާލީ 

ހިސާބާއި ލިބުނު ، ހޭދަކުރިގޮތުގެ  ފައިސާ  ހިސާބާއި  ބަދަލާބެހޭ  އައި  އިކުއިޓީއަށް 

މުހިންމު  ބޭނުންކުރެވުނު  ހިސާބުކުރުމުގައި  ހިސާބާއި  ގޮތުގެ  ހޭދަކުރެވުނު  ގޮތާއި 

މި   އަދި  ފެށިގެން    22ރިޕޯޓުގެ  ސިޔާސަތުތަކާއި  ޞަފްހާއިން  ވަނަ   22ވަނަ 

ހިމެނޭ  މަޢުލޫމާތުތައް  ތަފްސީލީ  އެހެނިހެން  ހިމެނިފައިވާ  ނިޔަލަށް  ޞަފްޙާގެ 

 ނޯޓްތަކެވެ.

 މާލީ ހިސާބުތައް އެކުލަވާލުމުގައި މެނޭޖްމަންޓްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

އެއްގޮތަށް  ސްޓޭޑަޑްތަކާއި  ރިޕޯރޓިންގ  ފައިނޭންޝަލް  އިންޓަނޭޝަނަލް 

ތައްޔާރުކޮށް  ހިސާބުތައް  މާލީ  އެއްގޮތަށް(  މިންގަނޑުތަކާއި  )ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ހުށަހަޅާ ހިސާބުތައް  އެމާލީ  އޮޅުވައިލައިގެން   ސައްޙަގޮތުގައި  ޤަސްދުގައި  އަދި 

ހިމެނިފައި  މަޢުލޫމާތު  ސައްޙަނޫން  ހިސާބުތަކުގައި  ނަމަވެސް  އޮޅުމަކުން  ނުވަތަ 

ޤަބޫލުކުރެވޭ  މެނޭޖްމަންޓަށް  ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި  ހިސާބުތައް  މާލީ  ނުވާނޭގޮތަށް 

ގާއިމުކުރުމަކީ  ކޮންޓްރޯލްތައް  އިންޓަރނަލް  ފެންވަރުގެ  އެކަށީގެންވާ  އެންމެ 

 މެނޭޖްމަންޓްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

 އޮޑިޓަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރި އޮޑިޓްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް 

ފެންނަގޮތް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބެހޭގޮތުން  ހިސާބުތަކާއި  މާލީ  އޮތޯރިޓީގެ 

އޮޑިޓްކުރީ އަޅުގަނޑުމެން  ބައިނަލްއަޤްވާމީ   ،ހާމަކުރުމެވެ.  ކުރުމުގެ  އޮޑިޓް 

މިންގަނޑުތަކުގެ  މިދެންނެވުނު  ގޮތުގެމަތިންނެވެ.  އެއްގޮތްވާ  މިންގަނޑުތަކާއި 

ދަށުން އޮތޯރިޓީގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގައި އޮޅުވާލުމެއް ނުވާކަން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް 

އޮޑިޓްގެ   ،ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓްކުރުމުގައި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތައް ހިފަހައްޓައި

 މަސައްކަތް ރާވައި އޮޑިޓްކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކުރެއެވެ.

ޢަދަދުތަކާއި   ،އޮޑިޓްކުރުމުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ހިސާބުތަކުގައި  މާލީ 

ހާމަކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތުތަކެއްކަން ޔަޤީން ކުރުމަށްޓަކައި 

އޮޑިޓްކުރާނެ  ކުރަންޖެހެއެވެ.  ފުރިހަމަ  އިޖުރާޢަތްތަކެއް  ހޯދުމުގެ  ހެކި  އޮޑިޓް 

ޤަސްދުގައި އޮޅުވާލައިގެން ނުވަތަ  ،އިޖުރާޢަތްތައް އިޚްތިޔާރު ކުރުން ބިނާވެފައިވަނީ

ނަމަވެސް ހިމެނުމުގެ   ،އޮޅުމަކުން  މަޢުލޫމާތެއް  ނޫން  ޞައްހަ  ހިސާބުތަކާއި 

މައްޗަށެވެ.  ނިންމުމެއްގެ  ނިންމާ  އޮޑިޓަރުން  އެސެސްކުރުމަށްފަހު  ރިސްކްތައް 

މާލީ  ކަނޑައަޅާނީ  އޮޑިޓަރު  އުޞޫލުތައް  އެސެސްކުރެވޭނެ  ރިސްކް  މިގޮތުން 

ފަރާތުން  އޮތޯރިޓީގެ  ހުށަހެޅުމުގައި  އެކުލަވާލައި  ތައްޔާރުކޮށް  ހިސާބުތައް 

އެފަދަ   ،ކޮންޓްރޯލްސްތަކަށް ބެލުމަށްފަހުއެކުލަވާލައި ޢަމަލުކޮށްފައިވާ އިންޓަރނަލް  

އުޞޫލުތަކާއި  އޮޑިޓްކުރުމުގެ  ފެންނަ  އެކަށީގެންވާކަމަށް  އެންމެ  ޙާލަތްތަކަށް 

އިންޓަރނަލް  އޮންނަ  އޮތޯރިޓީގައި  އެހެންނަމަވެސް  މަތީންނެވެ.  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ 

ބެލިފައިވަނީ ސިސްޓަމަށް  ދެކޭގޮތް   ،ކޮންޓްރޯލް  ބެހޭގޮތުން  ހަރުދަނާކަމާއި  އޭގެ 

ހިސާބުތައް  އޮޑިޓްކުރުމުގައި  މީގެއިތުރުން  ނޫނެވެ.  މަޤްޞަދުގައެއް  ހާމަކުރުމުގެ 

 ،ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ސިޔާސަތުތައް އެކަށީގެންވާ މިންވަރު ބެލުމާއި

މާލީ  އަދި  ހަރުދަނާކަން  ކުރެވިފައިވާގޮތުގެ  އަންދާޒާތައް  އެކިއެކި  މެނޭޖްމަންޓުން 

 ހިސާބުތައް ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތް ބެލުން ހިމެނެއެވެ. 

ހެއްކަކީ  ހޯދާފައިވާ  އަޅުގަނޑުމެން  ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި  އަޅުގަނޑުމެން 

އަދި  ފުދޭ  ދިނުމަށް  އޮޕީނިއަން  އޮޑިޓް  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  އެއަސާސްތަކުގެ 

 އެކަށީގެންވާ ހެކިތަކެކެވެ. 

 ނިންމުން

ގައި އޮތޯރިޓީގެ މާލީ ޙާލަތު   0/12ޑިސެމްބަރ    21  ،އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭގޮތުގައި

ޙަޤީގަތާ އެއްގޮތަށެވެ. އަދި މާލީ ހިސާބު ، ހާމަކޮށްދެވިފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް

ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ ހިސާބުކުރުމުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތްވާ 

 ގޮތުގެ މަތިން ކަމުގައި ދެކެމެވެ.

 ޗާރޓަރޑް އެކައުންޓަންޓްސް

 ދިވެހިރާއްޖެ

 0/12ފެބްރުއަރީ  02

 ހިސާބުތައްވަނަ އަހަރުގެ މާލީ  0/12މުސްތަޤިއްލު އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި 

 ޖިނަލް ވަކިން ޝާއިއު ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.(ޮރި)މިއީ ކޭ.ޕީ.އެމް.ޖީއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާއެކެވެ. އެކްސްޓާނަލް އޮޑިޓަރުންގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ އ
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 ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ 

 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގައި އުފައްދާފައިވާ(

 މާލީ ހާލަތު އަންގައިދޭ ބަޔާން   

 ގެ ނިޔަލަށ0/12ްޑިސެމްބަރގެ  21  

 0224   ނޯޓް   

 ރުފިޔާ 

  0222 

 ރުފިޔާ 

           އެސެޓްސް

           ކަރަންޓް އެސެޓްސް -ނޮން 

 822,220   422,224   8 ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް ،ޕްރޮޕަޓީ

 02,108   0,222   2 އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓްސް

 422,212   482,400   5 ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް އިން ލިބެންހުރި ފައިސާ

 112,225   524,552     ކަރަންޓް އެސެޓްސް -ނޮން ަ: ޖުމްލ

 

 ކަރަންޓް އެސެޓްސް

          

 400,822   222,425   2 ވިޔާފާރީގެ މުޢާމަލާތުންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބެންހުރި ފައިސާ

 221,500   221,500   5  ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމްް އިން ލިބެންހުރި ފައިސާ

 0,282,222   0,245,252   1 އިންވެސްޓްމަންޓް ހެލްޑް ޓު މެޗުރިޓީ

 2,202,220   0,204,402   22 ފައިސާއާއި އެއްގޮތް ތަކެތި ،ފައިސާ އާއި

 2,222,282   4,225,222     ޖުމްލަ ކަރަންޓް އެސެޓްސް

            

 2,224,421   8,852,241     ޖުމްލަ އެސެޓްސް

           އިކުއިޓީ އަދި ލައިބިލިޓީޒް

           އިކުއިޓީ

 2,222,222   2,222,222   22 ރައުސްމާލުގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ދީފައިވާ މިންވަރު

 ޖުމްލަ އިކުއިޓީ

 

    2,222,222   2,222,222 

           ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީޒް -ނޮން

 022,022   022,848   20 ކޮމްޕެންސޭޝަން ފަންޑް

 2,222,222   2,222,222   22 ޑިޕޮސިޓްސް

 2,022,022   2,022,848     ޖުމްލަ ނޮންކަރަންޓް ލައިބިލިޓީޒް

           ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީޒް

 0,122,252   124,500   24 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ

 002,282   425,050   28 ދައްކަންޖެހޭ އެހެނިހެން ފައިސާ

 2,205,022   2,222,224     ޖުމްލަ ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީޒް

 4,224,421   0,852,241     ޖުމްލަ ލައިބިލިޓީޒް

 2,224,421   8,852,241     ޖުމްލަ އިކުއިޓީ އަދި ލައިބިލިޓީޒް
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 ؛ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ، މިހިސާބުތައް އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުން ބޯޑުން ފާސްކޮށް

 ސޮއި           ޑިރެކްޓަރުގެ ނަން        

  އަލްފާޟިލް އަޝްރަފް ޢަބްދުއްރަޙީމް )ޗެއަރމަން(

   އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޞީރު )ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ(

    އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ )ޑިރެކްޓަރ(

 

 

 ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ

  އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ ބަޔާން

 31 ޑިސެމްބަރ 2014ގެ ނިޔަލަށް 

 

 

 0224 ނޯޓް 

 ރުފިޔާ 

  0222 

 ރުފިޔާ 

 122,412   2,022,242 22 ހިންގުމުން ލިބުނު އާމްދަނީ

 1,222   222 22 އެހެނިހެން އާމްދަނީ

 )5,202,422(   )5,285,105( 25 ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތައް

 )2,212,222(   )2,218,225(   އަހަރުގެ ޑެފިސިޓް )ހިންގުމުން(

 22,224,882   5,222,222 24 ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ލިބުނު އަދަދު

 0,122,252   124,500   ސަރުކާރުން ބަޖެޓުގެ ގޮތުގައި ދިން ފައިސާގެ ތެރެއިން ޚަރަދުކުރުމަށްފަހު ބާކީހުރި

 އުނިކޮށްފައިވާ އަދަދުތައް ހިމަނާފައިވަނީ ބްރެކެޓްގައެވެ.

މި   އެކުލަވާލާފައިވަނީ  ހިސާބުތައް  ބަލައިގެންނެވެ.   27-22ރިޕޯޓުގެ  މާލީ  ބައެއްކަމުގައި  މައިގަނޑު  ހިސާބުތަކުގެ  މާލީ  އޮތޯރިޓީގެ  ނޯޓްތަކަކީ  ވާ  ޞަފްހާގައި  ވަނަ 

 ހިމެނިފައި އެވަނީއެވެ.ގައި  20މުސްތަޤިއްލު އޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓު ޞަފްހާ 
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 ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ

 އިކުއިޓީއަށް އައި ބަދަލާއި ބެހޭ ހިސާބު

 31 ޑިސެމްބަރު 2014 ގެ ނިޔަލަށް

 

 

 

ވަނަ ޞަފްހާގައި ވާ ނޯޓްތަކަކީ އޮތޯރިޓީގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގެ މައިގަނޑު ބައެއްކަމުގައި ބަލައިގެންނެވެ.   27-22މާލީ ހިސާބުތައް އެކުލަވާލާފައިވަނީ މި ރިޕޯޓުގެ  

 އެވަނީއެވެ.ގައި ހިމެނިފައި  20މުސްތަޤިއްލު އޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓު ޞަފްހާ 

 
ރައުސްމާލުގެ ގޮތުގައި    

 ސަރުކާރުން ދީފައިވާ 

  
 ޖުމްލަ 

 ރުފިޔާ    ރުފިޔާ     

 ގެ ބާކީ  0222ޖަނަވަރީ  22
  

2,222,222 
  

2,222,222 

 2,222,222   2,222,222   ގެ ބާކީ 0222ޑިސެމްބަރ  22

 ގެ ބާކީ 0224ޖަނަވަރީ  22
  

2,222,222 
  

2,222,222 

 2,222,222   2,222,222   ގެ ބާކީ 0224ޑިސެމްބަރ  22
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 ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ

 ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ހިސާބު

 ގެ ނިޔަލަށ0/12ްޑިސެމްބަރު  21

 ނޯޓް   
0224 

 ރުފިޔާ 

  0222 

 ރުފިޔާ 

         ހިންގުމުގައި ދައުރުވި ފައިސާ

 0,122,252   124,500   ސަރުކާރުން ދިން ފައިސާގެ ތެރެއިން ޚަރަދކުރުމަށްފަހު ބާކީހުރި

         އެޖަސްޓްމަންޓްސް:

 212,525   022,252 8 ބަލަށް ކެނޑުމަށް

 22,881   02,818 2 އެމޮޓައިޒޭޝަން

 -   00,855 2 ސްކޮލަރޝިޕް ޚަރަދުގެ ތެރެއިން ފައިސާ އަނބުރާ ނުލިބިދާނެ ކަމަށް ހަދާފައިވާ ޕްރޮވިޝަން

 2,208   5,524 8 ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓްގެ ތެރެއިން ރައިޓް އޮފްކުރުމުން ލިބުނު ގެއްލުން، ޕްރޮޕަރޓީ

 )02,825(   )22,225(   އިންޓްރެސްޓް ގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ

 )1,222(   -   ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓްގެ ތެރެއިން ވިއްކާލި މުދަލުން ލިބުނު ގެއްލުނ0ް)ފައިދާ(، ޕްރޮޕަރޓީ

 2,252,222   2,210,551   ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިދާ ،ވަރކިންގ ކެޕިޓަލަށް އައި ބަދަލުތަކުގެ ކުރިން

          

         ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް އަށް އައި ބަދަލު

 )054,252(   012,828   ލިބެންހުރި ފައިސާއަށް އައި ބަދަލު

 22,228   24,221   ސްކޮލަރޝިލް ޕްރޮގްރާމުން ލިބެންހުރި ފައިސާއަށް އައި ބަދަލު

 4,284   4,220   ކޮމްޕެންސޭޝަން ފަންޑަށް އައި ބަދަލު

 )208,284(   042,022   ދައްކަންޖެހިފައިވާ ފައިސާއަށް އައި ބަދަލު

 0,022,025   2,280,222   ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިސާ

         އިންވެސްޓްކުރުމުގައި ދައުރުވި ފައިސާ

 )552,242(   )2,584,424(   ޓްރެޜަރީ ބިލްގައި އިންވެސްޓް ކުރެވުނު ފައިސާ

 -   2,542,222   ޓްރެޜަރީ ބިލްގެ ތެރެއިން ހުސްވި އަހަރު މުއްދަތު ހަމަވި

 -   )222,222(   ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓްސްގައި އިންވެސްޓް ކުރެވުނު ފައިސާ

 )055,122(   )222,102( 8 ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް  ގަތުމަށް، ޕްރޮޕަރޓީ

 0,810   52,122   އިންޓަރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު

 1,222   -   ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓްގެ ތެރެއިން ވިއްކާލި ހަރުމުދަލުން ލިބުނު ފައިސާ.، ޕްރޮޕަރޓީ

 )0,822(   - 2 އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓްސް ގަތުމަށް

 )2,220,141(   )244,222(   އިންވެސްޓްކުރުމުގައި ހޭދަކުރެވުނު ފައިސާ

         ފައިސާ ހޯދުމުގެ ހަރަކާތްތައް

 )2,822,052(   )0,122,252( 24 ްކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އިތުރުވި ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުމަށ

 )2,822,052(   )0,122,252(   ފައިނޭންސިންގ އިން  ބޭނުންކުރެވުނު ފައިސާ

 )802,112(   )2,215,552(   ފައިސާއާއި ފައިސާއާއި އެއްފަދަ ތަކެތިން އުނިވި

 4,082,012   2,202,220   އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި ފައިސާއާއި ފައިސާއާއި އެއްފަދަތަކެތި

 2,202,220   0,204,402 22 އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ފައިސާއާއި ފައިސާއާއި އެއްފަދަތަކެތި

 އުނިކޮށްފައިވާ އަދަދުތައް ހިމަނާފައިވަނީ ބްރެކެޓްގައެވެ.

ގައި   20ފްހާ  ޞަ  ޞަފްހާގައި ވާ ނޯޓްތަކަކީ އޮތޯރިޓީގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގެ މައިގަނޑު ބައެއްކަމުގައި ބަލައިގެންނެވެ. މުސްތަޤިއްލު އޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓުވަނަ    27-22މާލީ ހިސާބުތައް އެކުލަވާލާފައިވަނީ މި ރިޕޯޓުގެ  

 ހިމެނިފައި އެވަނީއެވެ.
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 ގުޅޭ ނޯޓްތައް ހިސާބުތަކާއިމާލީ 

  . މުއައްސަސާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތ1ު

ގައި އުފެދިފައިވާ ވަކި ޤާނޫނީ   0222ޖަނަވަރީ    02ގެ ދަށުން    0/0222ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ )އޮތޯރިޓީ( އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާއިބެހޭ ޤާނޫނު  

 ތަރައްގީކޮށް ރެގިއުލޭޓްކުރުމެވެ.އް ޝަޚްސެކެވެ. އޮތޯރިޓީގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ހަރުދަނާ އަދި އިންސާފުވެރި ގޮތެއްގައި ސެކިއުރިޓީިޒް ނެރެ އަދި ގަނެވިއްކޭނެ ބާޒާރެ

 ދިވެހިރާއްޖެއެވެ.، މާލެ، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ޓަވަރ، ވަނަ ފަންގިފިލާ 2މި އޮތޯރިޓީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެހަކީ 

 . ހިސާބުކުރުމުގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތައ0ް

 )ހ( މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ އަސާސް

 ުގެ މަތިންނެވެ.ގޮތމާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްސް )އައި.އެފް.އާރ.އެސް(އާ އެއްގޮތްވާ 

 )ށ( އަގުތައް ބަޔާންކުރުމުގެ އަސާސް

އަސާސް    ހިމަނާ  ހިސާބުތަކުގައި  އަގު  ހިނގާފައިވާ  މުޢާމަލާތެއް  އެ  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  އަގުތައް  ތައްޔާރުކުރުމުގައި  ހިސާބުތައް  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ )ހމާލީ  ބޭސިސް(އާ  ކޮސްޓް  ިސްޓޮރިކަލް 

 މަތިންނެވެ.

 )ނ( އަމަލީ އަދި ބަޔާންކުރާ ފައިސާ

 -އް ވާނީ އެންމެ ކައިރި ދިވެހި ރުފިޔާއަށް 'ރައުންޑްުތަމި މާލީ ބަޔާންތައް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އޮތޯރިޓީއިން އަމަލީ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ. ހުރިހާ މާލީ ހިސާބ

 އޮފް' ކުރެވިފައެވެ.

 )ރ( އަންދާސީ ހިސާބުތަކާއި ނިންމުމުންތައް ބޭނުންކުރުން

 ،ލައިބިލިޓީޒް، ހިސާބުކުރުމުގެ އުސޫލާއި އެސެޓް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ އަދަދާއި، އިންޓަނޭޝަނަލް ފައިނޭސް ރިޕޯޓިންގ ސްޓޭޑަޑްތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި

 ު ނަތީޖާތައް މިފަދަ އަންދާޒާާތަކާއި ތަފާތުވެދާނެއެވެ.ސްލއާމްދަނީއާއި ޚަރަދަށް އަސަރުކުރާފަދަ ނިންމުމާއި އަންދާޒާކުރުމާއި ލަފާކުރުންތައް މެނޭޖްމަންޓުން ކަނޑައަޅާ ނިންމަންޖެހެއެވެ. އަ

ހަމަ   އަދި  ގެންދެވެއެވެ.  ކުރަމުން  މުރާޖަޢާ  މެދުކެނޑުމެއްނެތި  މެދުވެރިވާސަބަބުތައް  އައުމަށް  އެހިސާބުތައް  ހިސާބުތަކާއި  ބަދަލުތައް މި  އަންދާސީ  ފާހަގަކުރެވޭ  މުރާޖަޢާކުރުންތަކުން 

 އެބަދަލުތަކާއި ގުޅޭ އަހަރެއްގެ މާލީ ބަޔާނަށާއި އޭގެ އަސަރުކުރާ ފަހުގެ ތާރީޚުތަކަށް ގެނެވިފައިވެއެވެ. 

އަންދާޒާކުރުމުގައި ޔަގީންކަން ކުޑަ ދާއިރާތަކާއި ކްރިޓިކަލް ނިންމުންތަކުގެ ސަބަބުން އަދަދުތަކަށް   ،މާލި ބަޔާނުގައި ހިމެނޭ އަދަދުތައް ހިސާބުކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ސިޔާސަތުތަކުގައި

 އަސަރުކުރާ ފާހަގަކުރެވޭ ނިންމުންތަކާއި މުހިންމު ދާއިރާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެއާއި ގުޅޭ ނޯޓްތަކުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

 . މުހިންމު އެކައުންޓިނގް ޕޮލިސީތައ2ް

ތިރީގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހިސާބުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތައް އެއް މިންގަނޑެއްގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި   ،މި މާލީ ބާޔާން ތައްޔާރުކުރުމުގައާއި ބަޔާނުގައި ހިމެނޭ މުއްދަތުގައި

 އޮތޯރިޓީއިންވެސް މިކަން އެއްމިންގަނޑެއްގައި ހިފަހައްޓާފައިވެއެވެ. 

 

 ބޭރުފައިސާއިން ކުރެވުނު މުޢާމަލާތްތައް 2.1

ރޭޓ އެކްސްޗޭންޖު  ތާރީޚުގެ  ހިނގި  މުޢާމަލާތެއް  އެ  ފައިސާއިން  ޢަމަލީ  ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ  ހިސާބުކޮށް  މުޢާމަލާތްތައް  މަނިޓަރީ ުގަބޭރުފައިސާގެ  އަގުކޮށްފައިވާ  ފައިސާއިން  ބޭރު  އެވެ. 

ލައިބިލިޓީޒްތައް ބަދ، އެސެޓްތަކާއި  މިގޮތަށް  ބަދަލުކުރުމަށްފަހުއެވެ.  ފައިސާއަށް  އަަމަލީ  ރޭޓްގައި  އެކްސްޗޭންޖް  ތާރީޚުގެ  ތައްޔާރުކުރި  ރިޕޯޓް  މަނިޓަރީ ަލުބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  ކުރުމުން 

މާލީ އަހަރު ފެށޭ ތާރީޚުގައި އަމަލީ ފައިސާގެ އެމޮޓައިޒްޑް ޚަރަދާއި )އެ މުއްދަތުގެ އިފެކްޓިވް އިންޓްރެސްޓް އާއި ޕޭމަންޓް ، އައިޓަމްތަކަށް ބޭރު ފައިސާއިން ލިބޭ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމަކީ

 ަފާތެވެ.  ެ ތއެޖަސްޓް ކުރުމަށްފަހު( މުއާމަލާތް ހިނގި ތާރީޚުގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓަށް މާލީ އަހަރު ނިމުނުއިރު ބަދަލު ކުުރެވިފައިވާ ބޭރު ފައިސާގ

ހިސާބުކޮށްފައިވާނީ   ،އެސެޓްތަކާއި ލައިބިލިޓީޒްތައްމަނިޓަރީ އެސެޓްތައް އަދި ދަރަނިތަކުގެ ތެރެއިން ބޭރު ފައިސާއިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަމަވެސް ފެއަރ ވެލިއުގައި އަގުކުރެވިފައިވާ  -ނޮން

ބޭރު ފައިސާއިން ލިބުނު ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ނީ  ފެއަރ ވެލިއު ކަނޑައެޅުނު ތާރީޚުގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓްގައެވެ. ބޭރުފައިސާ މިގޮތަށް ބަދަލުކުރުމުން އަންނަ ތަފާތު ބަޔާންކޮށްފައި ވާ

ތެރެއިން ދަރަނީގެ  އެސެޓްތަކާއި  ނޫން  ދަރަނި  އަދި  އެސެޓް  ފައިސާގެ  ނޮން، ގޮތުގައެވެ.  އަގުކޮށްފައިވާ  ކޮސްޓްގައި  ހިސްޓޯރިކަލް  ފައިސާއިން  ދަރަނިތައް -ބޭރު  އެސެޓްތަކާއި  މަނިޓަރީ 

 ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ އެ މުއާމަލާތެއް ހިނގި ތާރީޚުގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓްގައެވެ.
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 ހިންގުމުން ލިބުނު އާމްދަނީ 2.0

ރަށެވެ. އާމްދަނީ ވަޒަންކުރެވިފައިވަނީ ލިބުނުފައިސާ ނުވަތަ ްވަ އާމްދަނީ ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ އޮތޯރިޓީއަށް މާލީ މަންފާ ލިބޭނެކަމަށް ބެލެވޭ މިންވަރަށާއިި ސައްހަ ގޮތެއްގައި ހިސާބުކުރެވުނު މިނ 

 ލިބޭނެ ފައިސާގެ ފެއަރ ވެލިއުގައެވެ. 

 ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން

 ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީގެން ލިބޭ އާމްދަނީ ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ ހިސާބުކުރެވޭ މުއްދަތުގައި ދިން ހިދުމަތްތަކަށެވެ.

 އެހެނިހެން އާމްދަނީ

 އަށެވެ.” އެކްރޫއަލް ބޭސިސް“އެހެނިހެން އާމްދަނީ ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ 

 ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތައް 2.2

ލިބުނު ފައިސާއިން ، މަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދު ްޓު ހިސާބު ކުރެވޭ މުއްދަތުގެ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން ހިސާބުކުރުމުގައި އޮތޯރިޓީ ހިންގުމަށާއި އޮތޯރިޓީގެ ކެޕިޓަލް އެސެޓްތައް ބެލެހެއ 

 ކަނޑާފައިވާނެއެވެ. 

ކުރެވޭ ފަދަ ދާއިމީ އެސެޓްތައް ގަތުމަށާއި އެފަދަ ުން އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ނުވަތަ އޮތޯރިޓީއަށް އިތުރު އާމްދަނީ ހޯދޭނެ ގޮތްތައް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި ގިނަ ދުވަހު ބޭނ 

 އެސެޓްތައް އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދު ހިމަނާފައިވާނީ ކެޕިޓަލް އެކްސްޕެންސްގެ ގޮތުގައެވެ.

 ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ.އި ޕްރޮޕަރޓީ އަދި އެކުއިޕްމަންޓް އެއް ވިއްކާލުމުން ލިބޭ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން ހިސާބުކުރުމަށްފަހު އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ ހިސާބުގަ

 މާލީ އިންސްޓްރުމަންޓްތައް 2.2

 ޑެރިވެޓިވް(-)ހ( މާލީ އެސެޓްތައް )ނޮން

އެވެ. އެހެނިހެން މާލީ އެސެޓްތައް )ފައިދާ ނުވަތަ ުގަ ޑިޕޮސިޓްތަކާއި ލިބެންހުރި ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް އޮތޯރިޓީން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރިކޮގްނައިޒް ކުރަނީ އެމުއަމަލާތެއް ހިނގި ތާރީޚ 

ިންސްޓްރުމަންޓެއްގެ މުއާމަލާތުގެ ބައިވެރިއަކަށް އޮތޯރިޓީވި ެ އ ގެއްލުމަށް ބިނާކޮށް ފެއަރ ވެލިއުގައި ހިސާބުކުރެވިފައިވާ އެސެޓްތައް ހިމެނޭގޮތަށް( ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރިކޮގްނައިޒްކޮށްފައިވާނީ އ 

 ތާރީޚުގައެވެ. 

ްވުމުގެ ދަށުން ފައިސާ ލިބުމުގެ ހައްގު )ހުރިހާ ބަސ އޮތޯރިޓީގެ މާލީ އެސެޓެއް އުނިކުރެވޭނީ އެ އެސަޓަކުން އޮތޯރިޓީއަށް ފައިސާލިބޭ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ނުވަތަ އެ އެއް 

ވަކި   ،ތަ އޮތޯރިޓީގައި ދަމަހައްޓާ އިންޓްރެސްޓް ބެލެވޭނީ ުވަ ރިސްކާއި ފައިދާއެއްގެ މިލްކުވެރިކަން( ބަދަލުކުރުމުންނެވެ. މިގޮތަށް ބަދަލުކުރާ މާލީ އިންސްޓްރުމަންޓްއަކުން އޮތޯރިޓީއަށް ލިބޭ ނ 

 އެސެޓެއް ނުވަތަ ވަކި ލައިބިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 

ގެ ޤާނޫނީ ހައްޤު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބި އަދި އެ އެސެޓް ުމު މާލީ އެސެޓްސް އަދި ލައިބިލިޓީޒް އޮފްސެޓް ކުރުމަށްފަހު އެ އަދަދު މާލީ ހާލަތުގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާނީ އެ އަދަދު އޮފްސެޓްކުރ 

 ނެޓް ބޭސިސްގައި ނުވަތަ ފައިސާއަށް ބަދަލުކުރުމާއެކު ދަރަނި ޚަަލާސްކުރަންް ނިންމާފައިވާނަމައެވެ.

 ޑެރިވެޓިވް( ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. -އޮތޯރިޓީގައި ހުރި މާލީ އެސެޓްތައް )ނޮން

 ާލިބެންހުރި ފައިސ 

 ްމެޗުރިޓީ މާލީ އިންސްޓްރުމަންޓްތައް-ޓު-ހެލްޑ 

 ިފައިސާ އާއި ފައިސާއާއި އެއްފަދަ ތަކެތ 
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 ލިބެންހުރި ފައިސާ

ައި އަގު ކަނޑައެޅިފައިނުވާ އެސެޓްތަކުގެ އަގެވެ. ޓްގލިބެންހުރި ފައިސާއަކީ މާލީ އެސެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ލިބެންޖެހޭ އަދަދު ކަނޑައެޅޭނެ ނުވަތަ ކަނޑައެޅިފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން މާރކެ

ހިމަނައިގެންނެވެ. އެއަށްފަހު އިމްޕެއަރމަންޓް ލޮސް ދު  މިފަދަ އެސެޓްތަކުގެ އަގު ފުރަތަމަ ކަނޑައަޅަނީ ފެއަރ ވެލިއުގެ އިތުރުން އެ އެސެޓެއްގެ މުއާމަލާތްކުރުމަށް ސީދާ ގޮތުން ހިނގި ޚަރަ

 ކެނޑުމަށްފަހު އިފެކްޓިވް އިންޓްރެސްޓް މެތަޑް ބޭނުންކޮށްގެން އެމޮޓައިޒްޑް ކޮސްޓްގައެވެ. 

 ލިބެންހުރި ފައިސާގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޓްރޭޑްއާއި އެހެނިހެން ލިބެންހުރި ފައިސާއެވެ. 

 މެޗުރިޓީ -ޓު  –ހެލްޑް  

ނޮން  –ޓު    –ހެލްޑް   ކަނޑައެޅިފައިވާ  ނުވަތަ  ކަނޑައެޅޭނެ  އަދަދު  ލިބެންޖެހޭ  އިންވެސްޓްމަންޓްތަކީ  އޮތޯރިޓ-މެޗުރިޓީ  ތެރެއިން  އެސެޓްތަކުގެ  ހަމަވަންދެން ޑެރިވެޓިވް  މުއްދަތު  ީއިން 

ނުކުރެވޭ ނުވަތަ ކޮންމެ އިރެއްގައިވެސް ވިއްކާލުމަށް   ާބުހިފެހެއްޓުމުގެ ގާބިލުކަން އަދި ނިޔަތް އޮތް އެސެޓްތަކެވެ. މީގެ އިތުރުން ގެއްލުން ނުވަތަ ފައިދާގެ ތެރެއިން ފެއަރ ވެލިއުގައި ހިސ

 ނިންމާފައިވާ އެސެޓްތަކެވެ.

ހެލްޑް  –ޓު–ހެލްޑް ކޯސްޓްގައެވެ.  އެމޮޓައިޒްޑް  ބޭނުންކޮށްގެން  މެތަޑް  އިންޓްރެސްޓް  އިފެކްޓިވް  ކުރެވެނީ  ހިސާބު  އިންވެސްޓްމަންޓްތައް  އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ   –ޓު  –މެޗުރިޓީ  މެޗުރިޓީ 

މެޗުރިޓީ އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ގޮތުގައި ހުރި ހުރިހާ އެސެޓެއް ވިއްކާލުމަށް ހުރި –ޓު–ހެލްޑް، ތެރެއިން ފާހަގަކުރެވޭ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކެއް ވިއްކާލައިފި ނަމަ ނުވަތަ ރީކްލެސިފައި ކޮށްފިނަމަ

މެޗުރިޓީ ގެ   –ޓު    –ު އެއްވެސް ސެކިއުރިޓީއެއް ހެލްޑް  ހަރއިންވެސްޓްމަންޓްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިގެންދާނެއެވެ. އަދި މިހެން ދިމާވެއްޖެނަމަ ހިންގަމުންދާ އަހަރާއި ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަ

 ގޮތުގައި އޮތޯރިޓީއަށް ކަނޑައެެއް ނޭޅޭނެއެވެ.  

މެޗުރިޓީ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ރީކްލެސިފައި   –ޓު    –މުޅި ހެލްޑް  ، އެހެންނަމަވެސް ތިރީގައިވާ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އިންވެސްޓްމަންޓެއް ވިއްކާލައިގެން ނުވަތަ ރީކްލެސިފައިކޮށްގެން

 ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

 ްގާތްވުމުގެ ސަބަބުނ މެޗުއަރވުމާ  ރީކްލެސިފައިކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓް  މާބޮޑު ، ވިއްކާލާ ނުވަތަ  ވެލިއުއަށް  ފެއަރ  އެސެޓްގެ  ބަދަލުން މާލީ  އަންނަ  ރޭޓަށް  އިންޓްރެސްޓް  މާރކެޓްގެ 

 އަސަރެއް ނުކުރުން 

 ްއެސެޓްގެ ޕްރިންސިޕަލް އަދަދު އޮތޯރިޓީން ލިބުނުފަހުން ވިއްކާލުން ނުވަތަ ރީކްލެސިފައިކުރުނ 

 ާޢާންމުކޮށް ނުހިނގާ ފަދަ ހާދިސާއަކާ ގުޅިގެން އިންވެސްޓްމަންޓެއް ވިއްކާލުން ނުވަތަ ރީކްލެސިފައިކުރުން ،އޮތޯރިޓީގެ ބާރުގެ ދަށުގައިނުވާ އަދި އޮތޯރިޓީއަށް އަންދާޒާ ކުރެވިފައިނުވ 

 ފައިސާއާއި ފައިސާއާއި އެއްފަދަ ތަކެތި

 ފައިސާއާއި ފައިސާއާއި އެއްފަދަ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އަތުގައި ހުރި ފައިސާއާއި ބޭންކްގައި ހުރި ފައިސާއެވެ.

 )ށ( މާލީ ދަރަނިތައް )ންޮނ ޑެރިވެޓިވް(

ހިސާބުކުރެވިފައި ވެލިއުގައި  ފެއަރ  ބިނާކޮށް  ގެއްލުމަށް  ނުވަތަ  )ފައިދާ  ހިމަނާފައިވާނީ  ހިސާބުތަކުގައި  ދަރަނިތައް  މާލީ  މުއާމަލާތުގެ ވާ  އޮތޯރިޓީގެ  އެދަރަނީގެ  ހިމެނޭގޮތަށް(   އެސެޓްތައް 

ެއްބަސްވުން ބާތިލުވުމުން ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ަ އބައިވެރިއަކަށް އޮތޯރިޓީ ވި ތާރީޚުގައެވެ. މާލީ ދަރަންޏެއް އޮތޯރިޓީގެ ހިސާބުތަކުން އުނިކުރެވޭނީ އެދަރަންޏެއް އަދާކުރުމުން ނުވަތ

 ހަމަވުމުންނެވެ.  

 ،އެ އަދަދު އޮފްސެޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނީ ހައްޤު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބި އަދި އެ އެސެޓް  ،މާލީ އެސެޓްސް އަދި ލައިބިލިޓީޒް އޮފްސެޓް ކުރުމަށްފަހު އެ އަދަދު މާލީ ހާލަތުގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާނީ

 ނެޓް ބޭސިސްގައި ނުވަތަ ފައިސާއަށް ބަދަލުކުރުމާއެކު ދަރަނި ޚަަލާސްކުރަންް ނިންމާފައިވާނަމައެވެ.

ނީ ފެއަރ ވެލިއު އާއި އެދަރަންޏެއްގެ މުޢާމަލާތްކުރުމަށް ޑެރިވިޓިވް މާލީ ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ އެހެނިހެން ފައިސާ ހިމެނެއެވެ. މިފަދަ މާލީ ދަރަނިތައް ހިސާބުގައި ހިމެނިފައިވަ-ނޮން

ްވާ އިފެކްޓިވް އިންޓްެރެސްޓް ރޭޓް ބޭނުންކޮށްގެން ގެނހިނގި ޚަރަދު ވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ. މިފަދަ މާލީ ދަރަނިތައް ފުރަތަމަ ހިސާބުކުރުމަށްފަހު އޭގެ ފަހުން އަގުކުރެވޭނީ އެންމެ އެކަށީ

 އެމޮޓައިޒްޑް ކޯސްޓްގައެވެ. 
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 އިމްޕެއަރމަންޓް 2.2

 )ހ( މާލީ އެސެޓްތައް )ލިބެންހުރި ފައިސާ ހިމަނައިގެން(

ހެއްކެއް އޮތްތޯ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރާ ކޮންމެ ތާރީޚެއްގައި   ުގެމާލީ އެސެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ތެރެއިން ފެއަރ ވެލިއުގައި އަގު ނުކުރެވޭ އެސެޓްތަކުގެ އަގު ދަށްވެފައިވާކަމ

މުސްތަގް ކޭޝްފްލޯއަށް   ލަފާކުރާ  އެއެސެޓްގެ  ކަނޑައެޅިފަހުން  އަގު  އެސެޓްގެ  ބެލެވޭނެ  އިމްޕެއަރވިކަމުގައި  އެސެޓެއް  މާލީ  ކަމެއް ބަލބަލައެވެ.  އަސަރުކުރާނެފަދަ  ނޭދެވޭ  ްގައި 

 ހިނގާފައިވާކަމުގެ ހެކި ފެންނަން ހުރިނަމައެވެ. 

ން ބަލައެވެ. ލިބެންހުރި ފައިސާގެ ތެރެއިން ފާހަގަކުރެވޭ ިޓީލިބެންހުރި ފައިސާގައި އިމްޕެއަރވިކަމުގެ ހެއްކެތްވޭތޯ ބެލުމުގައި އެސެޓްތައް ވަކިވަކިން އަދި ހުރިހާ އެސެޓެއް އެކުގައިވެސް އޮތޯރ

ކ  ،ފައިސާތައް ފާހަގަ  ނެތްކަމަށް  އިމްޕަައަރމެންޓެއް  ޚާއްސަ  ވަކި  ތެރެއިން  ފައިސާގެ  ލިބެންހުރި  އަދި  ބެލެއެވެ.  އިމްޕެއަރމަންޓްތަކަށް  ބައިތައްުރވަކިވަކި  ކުރެވިފައިނުވާ ، ެވުނު  ފާހަގަ 

ލިބެންހުރި ފައިސާގެ ، ްޓެއް އޭގައި ވޭތޯ އެސެސްކުރެވެނީމެނއިމްޕައަރމެންޓެއް ވޭތޯ އެކުގައި ބެލެއެވެ. ލިބެންހުރި ފައިސާގެ ތެރެއިން ވަކިވަކިން މުހިންމު ކަމަށް ނުފެންނަ ބައިތައް އިމްޕައަރ

 ކޮންމެ ބައެއް އެކުއެކީގައެވެ. ، ތެރެއިން އެއްކަހަލަ ރިސްކް އޭގައި އެކުލެވޭފަދަ ބައިތައް ބައިބަޔަށް ބެހުމަށްފަހު

ކެރީންގ އެމައުންޓުން މުސްތަގްބަލަށް ލަފާކުރާ ކޭޝް ފްލޯގެ މިހާރުގެ އަގު އެސެޓްގެ ، އެމޯޓައިޒްޑް ކޯސްޓްގައި ވަޒަންކުރެވިފައިވާ މާލީ އެސެޓެއްގެ އިމްޕެއަރމަންޓް ގެއްލުން ހިސާބުކުރެވެނީ

ކެނޑުމުން އަންނަ ތަފާތެވެ. މިގެއްލުންތައް އޮތޯރިޓީގެ ފައިދާއާއި ގެއްލުމުގެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާނެއެވެ. އަދި   ،އޮރިޖިނަލް އިފެކްޓިވް އިންޓްރެސްޓް ރޭޓްގައި ޑިސްކައުންޓް ކުރުމަށްފަހު

ްނައިޒްކުރެވޭނީ ޑިސްކައުންޓް އަންވައިންޑް ކޮށްގެނެވެ. ކޮގމިއަދަދު އެލަވަންސް އެކައުންޓެއްގައި ލިބެންހުރި ފައިސާގެ ދަށުން ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. އިމްޕެއަރޑް އެސެޓަށް ލިބޭ އިންޓްރެސްޓް ރި

 ވަރސްކުރެވެއެވެ.ރި އިމްޕެއަރމަންޓް ލޮސް ދަށްވާނެ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ފައިދާ އާއި ގެއްލުމުގެ އެކައުންޓްމެދުވެރިކޮށް  އިމްޕެއަރމަންޓް ލޮސް

 )ށ( މާލީ ނޫން އެސެޓްތައް

ފެނޭތޯ ނިޝާނެއް  ދަށްވެފައިވާކަމުގެ  އަގުތައް  އެސެޓްތަކުގެ  ނޫން  މާލީ  އޮތޯރިޓީއަށް ، އޮތޯރިޓީގެ  ވާކަމަށް  ނިޝާނެއް  އެފަދަ  ރިވިއުކުރެވެއެވެ.  ތާރީޚެއްގައި  ކޮންމެ  ރިޕޯޓުކުރާ 

ކުރެވ، ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ބޭނުން  ދާއިމަށް  ތެރެއިން  އެސެޓްތަކުގެ  އިންޓެންޖިބަލް  އަންދާޒާކުރެވޭނެއެވެ.  އެމައުންޓް(   )ރިކަވަރަބަލް  އަގު  ބޭނުންކުރުމަށް   ޭނެއެއެސެޓެއްގެ  ނުވަތަ 

 .  ތައްޔާރުވެފައިނުވާ ނުވަތަ ލިބިފައިނުވާ އެސެޓްތަކުގެ ރިކަވަރަބަލް އަގު ކޮންމެ އަހަރެއްގައި އެއްހިސާބެއްގައި އަންދާޒާކުރެވެއެވެ

ް އަންނަ އަދަދާއި އޭގެ މިހާރުގެ އަގު )'ވެލިއު އިން މުނއެސެޓެއްގެ ނުވަތަ ފައިސާ ލިބޭ ޔުނިޓެއްގެ ރިކަވަރަބަލް އަދަދަކީ އޭގެ ފެއަރ ވެލިއުއިން އެ އެސެޓް ވިއްކާލުމަށް ދިޔަ ޚަރަދު ކެނޑު

ައިމް ވެލިއު އޮފް މަނީ ބެލޭނެ ޑިސްކައުންޓް ެ ޓޔޫސް'( ގެ ތެރެއިން ބޮޑު އަދަދެކެވެ. ވެލިއު އިން ޔޫސް ބެލުމަށްޓަކައި އެ އެސެޓާއި ގުޅުން ހުރި ރިސްކްތައް އަދި މިހާރުގެ މާރކެޓްގ

ވަކިވަކިން ޓެސްޓް ނުކުރެވޭ ، ް ޓެސްޓްކުރުމުގެ ބޭނުމަށްންޓރޭޓަކުން މުސްތަޤްބަލުގައި ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ ފައިސާގެ ޕްރެސެންޓް ވެލިއުއަށް ޑިސްކައުންޓް ކުރަންޖެހެއެވެ. އިމްޕެއަރމަ

ން އެސެޓަކަށް ބިނާނުވެ މިނިވަންކަމާއެކު ެހެކުދިކުދި ގްރޫޕްތަކަކަށް ބަހާލެވެއެވެ. މި ގޮތަށް ބަހާލެވޭ އެސެޓްތަކަކީ މެދުނުކެނޑި ބޭނުންކުރަމުން ދިއުމުން އަމިއްލަ ޒާތުގައި އ  ،އެސެޓްތައް

 ފައިސާ އެތެރެކުރެވޭ އެސެޓްތަކެކެވެ.  

ވާ ބޮޑު  އެމައުންޓަށްވުރެ  ރިކަވަރަބަލް  ކުރާ  ލަފާ  އެމައުންޓް  ކެރީންގ  އެސެޓެެއްގެ  ބެލެވޭނީ  ގޮތުގައި  ގެއްލުމެއްގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ ނަމއިމްޕެއަރމަންޓް  ގެއްލުން  އިމްޕެއަރމަންޓް  ައެވެ. 

 އިނާޔަތްތަކަށް ބޭނުންކުރަން ހުންނަ ނެޓް އެސެޓަށް އަންނަ ބަދަލުގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ބަޔާނުގައެވެ. 

 އިމްޕެއަރމަންޓް ގެއްލުން ރިވަރސްކުރެވޭނެއެވެ. ، ރިކަވަރަބަލް އެމައުންޓް ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންކުރެވުނު އަންދާޒާތަކަށް ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ

، އެއެސެޓް އިމްޕެއަރ ނުކޮށް އަދި އެއެސެޓެއްގެ ޑެޕްރިސިއޭޝަންއާއި އެމޮޓައިޒޭޝަން ކެނޑުމަށްފަހު އޮންނާނެ ކެރީންގ އެމައުންޓަށްވުރެ، އެއެެސެޓެއްގެ އިމްޕެއަރމަންޓް ރިވަރސްކުރެވޭނީ

 އިމްޕެއަރމަންޓް ރިވަރސްކުރުމުން އޮންނާނެ އެމައުންޓް މަތިނުވާނޭ ފަދައިންނެވެ.

 ޕްރޮވިޜަންސް 2.2

އްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއްގެ އަދަދު ދަމާޒީގައި ހިނގާފައިވާ ހާދިސާއަކާ ގުޅިގެން އޮތޯރިޓީއަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ބިނާކުރަނިވި ގޮތެއްގައި މަޖުބޫރުވެގެން    ،ޕްރޮވިޜަނެއް ހަދަނީ

ިރސްކްަތކަށާއ ގުޭޅ  އެާއ  ބަލީަނ  ހެދުމުގަިއ  ޕްރޮވިޝްަނ  ލަާފކުރެވޭނަމަެއވެ.  ދައްކަންޖެހޭނެކަމަްށ  ފައިާސ  ެއ  އަިދ  އެނިގ  މލަފާކުރްަނ  މަނީ ި  އޮފް  ވެލިއު  ޓައިމް  މާރކެޓްގައި  ިހާރުގެ 

 ދައްކައިދޭ ޓެކްސް ރޭޓުން މުސްތަޤްބަލްގައި ހިނގާނެ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ޑިސްކައުންޓްކޮށްގެންނެވެ. 

 އަންވައިޑްކުރެވޭ ޑިސްކައުންޓް ހިމެނޭނީ ފައިނޭސް ކޯސްޓްގެ ތެރޭގައެވެ.   
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 ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް، ޕްރޮޕަޓީ 2.7 

 )ހ( ހިސާބުތަކުގައި ހިމެނުމާއި އަގުކުރުން

 ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް ހިމަނާފައިވަނީ ގަތް އަގުން ބަލަށްކެނޑުމަށް ފަހު އަދި އަންނަ އުނިކަމަށް ކެނޑުމަށް ފަހުގައެވެ.، ޕްރޮޕަޓީ

އުފެއްދުމަށް ސީދާ ހިނގި ، ތަކެތީގެ އަގު ،ައިރޭގޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓްގެ އަގުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ސީދާ އެއެސެޓެއް ގަންނަން ހިނގި ޚަރަދެވެ. އެސެޓްތަކުގެ ޚަރަދުތަކުގެ ތެ، ޕްރޮޕަޓީ

އެސެޓެއް ، ޚަރަދުތައް ން  އެ އެސެޓްތައް ހޯދި މަޤްސަދު ހާސިލްވާ މިންވަރަށް އެ އެސެޓްތައް މަސައްކަތްކުރާ ފެންވަރަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ހިނގާފައިވާ އެހެނިހެ ، މަސައްކަތުގެ ޚަރަދު 

ސް ހިމެނެއެވެ. އިކުއިޕްމަންޓް މަސައްކަތްކުރުމަށް ުވެ އުފެއްދުމަށްޓަކައި ސައިޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް ހިނގި ޚަރަދުގެ އިތުރުން ލޯނު އިންޓްރެސްޓްގެ ތެރެއިން ކެޕިޓަލައިޒްޑް ކުރެވުނު ޚަރަދ 

 ބޭނުންވާ ސޮފްޓްވެއަރ ގަތް ޚަރަދު ހިމަނާފައިވާނީ އިކުއިޕްމަންޓްއަށް ދިޔަ ޚަރަދުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓްގެ ތެރޭގައި ، ޓީ ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް ތެރޭގައި ހިމެނޭ މައިގަނޑު އެސެޓް ތަކަކީ ތަފާތު އުމުރުގެ އެސެޓްކަމުގައި ވާނަމަ އެ އެސެޓެއް ޕްރޮޕަ ، ޕްރޮޕަޓީ 

 ހިމަނާފައިވާނީ ވަކިންނެވެ. 

އިގެން ލިބުނު އަދަދާއި އެއެސެޓެއްގެ ކެރީންގ ްކަ ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެސެޓެއް ވިއްކުމަށްފަހު ފައިދާއާއި ގެއްލުން ހިސާބުކުރެވިފައި ވާނީ އެއެސެޓެއް ވިއ ، ޕްރޮޕަޓީ

 މަނާފައިވާނެއެވެ.  ހި އެމައުންޓް އަޅާ ކިޔުމަށްފަހުއެވެ. އެއެސެޓަކުން ވިއްކުމަށްފަހު ލިބުނު ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ ބަޔާނުގައި

 )ށ( ޑެޕްރިސިއޭޝަން )ބަލަށް ކެނޑުން(

އޭގެ އަގަށް ބަލައިގެން "ސްޓްރެއިޓް ލައިން" އުސޫލުންނެވެ. މި އުސޫލުން   ،ބަލަށްކެނޑުން ހިސާބުކުރެވިފައިވަނީ އެ އެސެޓެއް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ މުއްދަތަށް 

 .ެވެުމސްތަްޤަބްލގައި އެއެސެެޓއްގެ ސަބަބްުނ ލިބިދޭނެ އިގްތިޞާދު ފައިދާއާިއ ބޭންުނކުރެވޭގޮތް އެންމެ ރަނަގޅަްށ ހާމަކުރެވޭގޮތަށްވާތީއ، ހިސާބުކުރެވޭ ސަބަބަކީ

 އޮތޯރިޓީގެ އެސެޓްތައް ބޭނުންކުރެވޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ މުއްދަތުތައް ބަހާލެވިފައިވަނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށެވެ.

 އަހަރު 2  އަދި އެހެނިހެން އިކުއިޕްމަންޓް  ފަރނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް

 އަހަރު 2     ކޮމްޕިއުޓަރ އިކުއިޕްމަންޓް

 އަހަރު 2     އޮފީސް އިކުއިޕްމަންޓް  

 އަހަރު 0  މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ގެނެވުނު އެސެޓްތައް

ީޚުގައި ބަދަލެއްގެންނަން ކޮންމެހެން ޖެހޭނަމަ ތާރ އެސެޓް  ބަލަށް ކަނޑާނެ އުސޫލާއިި އެސެޓް އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ މުއްދަތު މުޠާލިޔާކޮށް ކޮންމެ ބެލެންސް ޝީޓެއްގެ  

 އެބަދަލެއް ގެނެވެއެވެ.

 އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓްސް 2.8

 )ހ( ހިސާބުތަކުގައި ހިމެނުމާއި އަގުކުރުން

 ް ކެނޑުމަށްފަހުއެވެ.ލޮސއޮތޯރިޓީއިން ގަނެފައިވާ އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓްސްގެ އަގު ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ އެކިއުމިލޭޓަޑް އެމޮޓައިޒޭޝަން އަދި އިމްޕެއަރމަންޓް 

 )ށ( އެމޮޓައިޒޭޝަން 

ް ބަލައިގެން "ސްޓްރެއިޓް ލައިން" އުސޫލުންނެވެ. އަދި ގަށ އެމޮޓައިޒް ކޮށްފައިވާނީ އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓެއް )ގުޑްވިލް ފިޔަވައި( އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ މުއްދަތަށް އޭގެ އަ 

ށް އަންދާޒާކުރެވޭ މުއްދަތުތައް މަ އެ އެސެޓެއް ބޭނުންކުރުމުށް ލިބޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ގޮތުގައެވެ. އޮތޯރިޓީގެ އެސެޓްތައް ބޭނުންކުރެވޭނެކަ   ،އެމޮޓައިޒް ކޮށްފައިވާނީ 

 ބަހާލެވިފައިވަނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށެވެ.
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 އަހަރު 2   ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ

 އެޖަސްޓް ކުރަންޖެހޭނަަމަ އެޖަސްޓް ކުރުމަށްފަހު ރިވިއުކުރެވެއެވެ. ، އެމޮޓައިޒްކުރާ އެސެޓްގެ އުމުރު އަދި ރެސިޑުއަލް ވެލިއު ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމޭއިރު، އެމޮޓައިޒްކުރާ ގޮތް

 މުވައްޒަފުންގެ އިނާޔަތްތައް 2.9

 )ހ( ޑިފައިންޑް ކޮންޓްރިބިއުޝަން ޕްލޭން )ޕެންޝަން ސްކީމް(

ދައްކަމުން ގެންދާ އަދަދު ތަކެކެވެ. އަދި ކަނޑައެޅިފައިވާ   ުން މިއީ އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށްފަހު އޭގެ ފައިދާ ލިބޭގޮތަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަދަކަށް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތ 

ެއް ނުކުރެއެވެ. ޑިފައިންޑް ކޮންޓްރިބިއުޝަން ޒިމ އަދަދުގެ އިތުރުން އޮތޯރިޓީއިން އިތުރު އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކަން ޤާނޫނީ ގޮތުންވެސް އަދި އެހެން ގޮތަކުންވެސް އޮތޯރިޓީއަށް ލާ 

 ފައިދާއާއި ގެއްލުމުގެ ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިވާނީ މުވައްޒަފުންގެ އިނާޔަތްތަކަށް އޮތޯރިޓީން ކުރާ ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައެވެ.  ،ޕެންޝަން ޕްލޭންއަށް އޮތޯރިޓީން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ

ްޒަފުންނަކީ މިފަންޑުގެ ބައިވެރިންނެވެ. އޮތޯރިޓީން ވައ އޮތޯރިޓީން މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ފަންޑަށް ކޮންޓްރިބިއުޓް ކުރެއެވެ. އޮތޯރިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މު 

ކޮންމެ މަހަކު މިފަންޑަށް ކޮންޓްރިބިއުޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކައެވެ. ޕެންޝަން ފަންޑަށްކުރާ ކޮންޓްރިބިއުޝަން ވަޒަންކުރެވިފައިވަނީ   %7ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ  

 މުވައްޒަފުންގެ އިނާޔަތްތަކަށް އޮތޯރިޓީންކުރާ ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 

 )ށ( ކުރުމުއްދަތުގެ އިނާޔަތްތައް

 ަރަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމަނައިގެންނެވެ.  ް ޚމުވައްޒަފުންނަށް ކުރުމުއްދަތުގައި ދޭންޖެހޭ އިނާޔަތްތައް އަގު ކުރެވިފައިވަނީ ކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގު ޑިސްކައުންޓް ނުކޮށ

އެމުވައްޒަފަކަށް ކުރު މުއްދަތުގެ ފައިސާގެ ބޯނަސްއެއް ދިނުމުގެ ޤާނޫނީ ނުވަތަ ކޮންސްޓްރަކްޓިވް ޒިންމާ އޮތޯރިޓީގެ ، މުވައްޒަފަކު އޮތޯރިޓީއަށް މާޒީގައި ކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތަކާއިގުޅިގެން 

 .  ެވެމައްޗަށް އޮވެފައި އަދި އެބޯނަސްގެ އަދަދު އިތުބާރު ހުރިގޮތަކަށް އަންދާޒާކުރެވޭކަމުގައިވާނަމަ އެއީ ދަރަންޏެއްކަމުގައި ހިމެނޭނެއ

 . އައު ސްޓޭންޑާޑްތަކާއި މާނަަކުރުންތައ2ް

 އޮތޯރިޓީން އަލަށް އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑާޑްތައް 2.1

 އިން ފެށިގެން އޮތޯރިޓީންވަނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އައު އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑާޑް އަށް އަމަލުކުރަން ފަށާފައެވެ. 0/12ޖެނުއަރީ  1

 

 

 

 އޮތޯރިޓީން އަމަލުކުރަން އަދި ނުފަށާ އައު ސްޓޭންޑާޑްތަކާއި މާނަކުރުންތައް 2.0

ތަޢާރަފް ކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން   އްއިން ފެށޭ މާލީ އަހަރުން ފެށިގެން އަމަލުކުރަންޖެހޭ އައު ސްޓޭންޑާޑްތަކާއި އިސްލާހު ކުރެވިފައިވާ ސްޓޭންޑާޑްތަކާއި މާނަކުރުންތަކެ  0228ޖެނުއަރީ    2

 މިދެންނެވި މިންގަނޑުތަކަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމުން މާލީ ބަޔާނަށް އެއްވެސް އަސަރެއް ކޮށްފާނެތޯ އޮތޯރިޓީން ދަނީ ބަލަމުންނެވެ.

  .ްކަސްޓަމަރ" އާއެކު އޮންނަ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ލިބޭ އާމްދަނީ – 28އައި.އެފް.އާރު.އެސ" 

  .ްމާލީ އިންސްޓްރުމަންޓްތައް – 1އައ.އެފް.އާރު.އެސ 

  .ްއަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތައް 0/12ން  0/11އަހަރީގޮތުން އައި.އެފް.އާރު.އެސ 

  .ްބަލަށް ކެނޑުމަށާއި އެމޮޓައިޒްކުރުމަށް ގެންގުޅޭ މިންގަނޑުތައް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތަކަށް ކްލެސިފައިކުރުން.  –އަށް ގެނެވިފައިވާ އިސްލާހު  25އަދި އައި.އޭ.އެސް.  22އައި.އޭ.އެސ 

 ތަފްސީލް ސްޓޭންޑާޑް

މިންގަނޑުތަކެވެ.  "މާލީ އިންސްޓްރުމަންޓްތަކުގެ ހުށަހެޅުން" 20އައި. އޭ.އެސް  އޯފްސެޓްކުރުމުގެ  ސާފުކޮށްދެނީ  މިއިސްލާހުގައި  ގެނެވުނު  އައި.އެފް.އާރް.އެސްއަށް 

ގޮތުން ސެޓް ގާނޫނީ  ޙާލަތްތަކާއި-މިއިސްލާހުގައި ބުނެދީފައިވަނީ  ލިބިދޭ  ކުންފުންޏަން  ހައްގު  ކުރުމުގެ  ، އޯފް 

 ނެޓް ސެޓެލްމަންޓާއި ގްރޮސް ސެޓެލްމަންޓް އެއްވަރުވާނެ ޙާލަތްތަކެވެ.
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 ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރު 21

ފަރުނީޗަރާއި   

 ފިޓިންގްސް

 ރުފިޔާ

  

ކޮންޕިއުޓަރ 

 އިކުޕްމަންޓް

 ރުފިޔާ

  

އޮފީސް 

 އިކުއިޕްމަންޓް

 ރުފިޔާ

  

 ޖުމްލަ

0/12 

 ރުފިޔާ

 ޖުމްލަ  

0/12 

 ރުފިޔާ

                   ގަތް އަގު

 2,842,144   2,282,222   222,254   220,520   052,524 ޖަނަވަރީ  ގައި ހުރި 1

 055,122   222,102   24,158   51,182   5,155 އަހަރުތެރޭ އިތުރުވި

 )0,082(   )22,220(   )28,284(   )22,214(   )2,204( އޯފް ކުރެވުނު އަދަދު -އަހަރުތެރޭ ރައިޓް 

 )222,528(   -   -   -   - އަހަރުތެރޭ ނައްތާލެވުނު

 2,282,222   2,214,202   222,228   251,205   051,425 ޑިސެމްބަރ ގެ ނިޔަލަށް 21

                    

                   އެކިއުމިލޭޓެޑް ޑެޕްރިސިއޭޝަން

 2,222,222   2,241,225   222,224   288,852   250,222 ޖަނަވަރީ  ގެ އަދަދު 1

 212,525   022,252   51,584   22,024   48,221 އަހަރުތެރޭ ބަލަށް ކެނޑުނު

 )2,208(   )22,025(   )22,222(   )01,244(   )2,204( އޯފް ކުރެވުނު -އަހަރުތެރޭ ރައިޓް 

 )222,528(   -   -   -   - އަހަރު ތެރޭގައި ނައްތާލެވުނު

 2,241,225   2,052,452   222,125   210,482   002,222 ޑިސެމްބަރ  ގެ ނިޔަލަށް 21

                    

                   ނެޓް ކެރީންގ ވެލިއު

     422,224   048,242   12,228   21,420 ގެ ނިޔަލަށް 0/12ޑިސެމްބަރ  21

 822,220       204,222   22,051   228,442 ގެ ނިޔަލަށް 0/12ޑިސެމްބަރ  21

ގޮތުގައި    2.1 ކުލީގެ  އެގޮތުން  އިމާރާތެއްގައެވެ.  ހިފާފައިވާ  ކުއްޔަށް  ގެންދަނީ  ހިންގަމުން  މަސަައްކަތް  އަހަރު    0/12އޮތޯރިޓީގެ  ރުފިޔާ           16/876292ވަނަ 

 ރުފިޔާ( ހިމެނިފައިވެއެވެ.16/876292ގައި  0/12)

 . ޕްރޮޕަޓީ ޕްލާންޓް އެންޑް އިކުއިޕްމަންޓ2ް
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 . އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓްސ2ް

  22/20/0224 

 ރުފިޔާ

  22/20/0222 

 ރުފިޔާ

       ގަތް އަގު

 224,521   222,221 ޖަނަވަރީ ގައި ހުރި 1

 0,822   - އަހަރުތެރޭގައި އިތުރުވި

 -   )2,822( އޯފް ކުރެވުނު އަދަދު -އަހަރުތެރޭ ރައިޓް 

 222,221   222,521 ޑިސެމްބަރ  ގެ ނިޔަލަށް 21

        

       އެކިއުމިލޭޓަޑް އެމޮޓައިޒޭޝަން

 052,528   012,214 ޖަނަވަރީގައި ހުރި އަދަދު 1

 22,881   02,818 އަހަރަށް ޗާޖް ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު

 -   )2,822( އޯފް ކުރެވުނު އަދަދު -އަހަރުތެރޭ ރައިޓް 

 012,214   225,451 ޑިސެމްބަރ ގެ ނިޔަލަށް 21

    

 02,108   0,222 ނެޓް ކެރީންގ ވެލިއު

 . ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތުންނާއި އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސ7ާ

  22/20/0224 

 ރުފިޔާ
  

22/20/0222 

 ރުފިޔާ

 082,282   02,512 ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ

 12,442   12,442 ޑިޕޮސިޓްސް

 24,222   000 މޯލްޑިވްސް ސޮޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް އިން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ

 22,225   22,422 އެހެނިހެން ގޮތޮގޮތުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ

  201,202   400,822 

 -   )00,855( އުނިކުރަން: އިމްޕެއަރމަންޓްއަށް ހަދާފައިވާ ޕްރޮވިޝަން

  222,425   400,822 
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 . ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް އިން ލިބެންޖެހޭ ފައިސ5ާ

  22/20/0224 

 ރުފިޔާ

  22/20/0222 

 ރުފިޔާ

 285,252   285,252 އަހަރުތެރޭގައި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ 1ކުރިއަށް އޮތް 

 (25,128)   (25,128) އުނިކުރަން: އިމްޕެއަރމަންޓްއަށް ހަދާފައިވާ ޕްރޮވިޝަން

  221,500   221,500 

 422,212   482,400 އަހަރެއް ހަމަވުމަށްފަހު ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ )ރިޕޯޓްކުރެވުނު ދުވަހުން ފެށިގެން(

  812,044   228,122 

 . އިންވެސްޓްމަންޓްސް ހެލްޑް ޓު މެޗުރިޓ1ީ

ގެ   1އަދި %  5ގައި މެޗުއަރވާނެއެވެ. އަދި  އަހަރެއްގެ މައްޗަށް %  0/12ޑިސެންބަރ    05ގައި އަދި    0/12ޖެނުއަރީ    02ޓްރެޜަރީ ބިލް އިންވެސްޓްމެންޓް    1.2

 އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ލިބޭނެއެވެ. 

ގައި މެޗުއަރވާނެއެވެ.   0/12ޑިސެންބަރ    10ގައި އަދި    0/12ޖުލައި    1ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓްގެ ގޮތުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ޑިޕޮސިޓްކޮށްފައިވާ ފައިސާ    1.0

 ގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ލިބޭނެއެވެ. 0.872އަދި އަހަރެއްގެ މައްޗަށް %

  22/20/0224 

 ރުފިޔާ

  22/20/0222 

 ރުފިޔާ

 2,122,222   2,515,252 (9.1ޓްރެޜަރީ ބިލް )ނޯޓް: 

 282,222   082,222 (9.0ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް )ނޯޓް: 

  0,245,252   0,282,222 

 ފައިސާ އާއި އެއްގޮތް ތަކެތި، . ފައިސާ އާއ22ި

  22/20/0224 

 ރުފިޔާ

  22/20/0222 

 ރުފިޔާ

 9   428 ނަގުދު ފައިސާ

 2,202,012   0,202,142 ބޭންކުގައި ހުރި ފައިސާ

  0,204,402   2,202,220 
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 ރައުސްމާލް. 22

 

 ކޮމްޕެންސޭޝަން ފަންޑް. 20

 

 ޑިޕޮސިޓްސް. 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  22/20/0224 

 ރުފިޔާ

  22/20/0222 

 ރުފިޔާ

 2,222,222   2,222,222 ރައުސްމާލުގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ދީފައިވާ

  22/20/0224 

 ރުފިޔާ

  22/20/0222 

 ރުފިޔާ

 020,221   022,022 ޖަނަވަރީގައި ބާކިހުރި 1

 4,284   4,220 އިންޓްރެސްޓުން ލިބިފައިވާ ފައިސާ

 022,022   022,848 ޑިސެމްބަރގެ  ނިޔަލަށް ހުރި މިންވަރު 21

ފައިވެއެވެ. މި ފަންޑަކީ ލައިސަންސް ޮށްމާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީއިން އިންވެސްޓަރ ކޮމްޕެންޒޭޝަން ފަންޑެއް ގާއިމުކ

ޑީލަރަކު އެ، ދީފައިވާ  ސްޓޮކް  ނުވަތަ  މުވައްޒަފަކު  ޑީލަރެއްގެ  އެފަދަ  ނުވަތަ  އެޑްވައިޒަރަކު  އިންވެސްޓްމަންޓް  ނުވަތަ  ފަރާތެއް  ކުރާ  ތަމްސީލު  ްޗޭންޖްގެ ކްސޑީލަރަކު 

 ންޑެކެވެ.ފަ އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ އިހުމާލުން ނުވަތަ ހަދާ މަކަރަކުން ގެއްލުން ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ބަދަލުދިނުމަށް ގާއިމުކޮށްފައިވާ

  22/20/0224 

 ރުފިޔާ

  22/20/0222 

 ރުފިޔާ

 2,222,22   2,222,222 (12.1ޑިސެމްބަރ ގެ ނިޔަލަށް )ނޯޓް:  21

ރުފިޔާ ގެ ޑިޕޮސިޓްއެއް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްއިން އޮތޯރިޓީގައި ބަހައްޓަންޖެހެއެވެ.   1,000,000  ،ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް ލައިސަންސިންގ ރެގިއުލޭޝަންގެ ދަށުން  12.1

އިންވެސްޓްކުރުމަށްފަހު ބިލްސްގައި  ޓްރެޝަރީ  ނުވަތަ  ޑިޕޮސިޓްގައި  ފިކްސްޑް  ބޭންކް  އޮތޯރިޓީން  ފީގެ   ،މިއަދަދު  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  އާމްދަނީން  ލިބޭ  އިންޓްރެސްޓުން 

 ކެނޑުމަށްފަހު ބާކީ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްއަށް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.  %1ގޮތުގައި 
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 ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ. 28

 ދައްކަންޖެހޭ އެހެނިހެން ފައިސާ 28.2

 

 

 

 

  0224 

 ރުފިޔާ

  0222 

 ރުފިޔާ

 2,822,052   0,122,252 ޖަނަވަރީ ގެ ނިޔަލަށް 1

 )2,822,052(   (0,122,252) މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ދެއްކި

 22,224,882   5,222,222 އޮތޯރިޓީގެ ބަޖެޓްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު

 )2,212,222(   )2,218,225( އުނިކުރަން: އަހަރުގެ އޮޕަރޭޓިން ޑެފިސިޓް

 0,122,252   124,500 ސަރުކާރުން ބަޖެޓުގެ ގޮތުގައިދިން ފައިސާގެ ތެރެއިން ޚަރަދުކުރުމަށްފަހު ބާކީހުރި

  0/12 

 ރުފިޔާ

  0/12 

 ރުފިޔާ

 1126/01   22960/2 (12.1ދައްކަންޖެހޭ އެހެނިހެން ފައިސާ )ނޯޓް 

 ///6//1   ///6//1 އަނބުރާ ލިބޭ ގޮތަށް ޖަމާކުރެވިފައިވާ ފައިސާ

 06292   26/79 ޕެންޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ

 06222   - އެޑްވާންސްކޮށް ލައިސެންސިންގ ފީ ގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ފައިސާ

 -   ///26 އެޑްވާންސްކޮށް ލިބިފައިވާ ފައިސާ

  2286080   0016/2/ 

  0224 

 ރުފިޔާ 

  0222 

 ރުފިޔާ 

 25,824   5,122 މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް

 -   45,222 އޮތޯރިޓީއަށް މުދާ ސަޕްލައިކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު

 -   28,224 ކޮންސަލްޓެންސީ ފީގެގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ

 8,228   14,212 އޮތޯރިޓީއިން ހޯދާ ޚިދުމަތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު

 80,228   82,025 އޯޑިޓް ފީއަށް ދައްކަންޖެހޭ

 21,422   224,240 އެހެނިހެން ކަންތައްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ

  281,022   222,202 
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 . ހިންގުމުން ލިބުނު އާމްދަނ12ީ

 

 ހިންގުމުން ލިބުނު އިތުރު އާމްދަނީ. 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  0224 

 ރުފިޔާ

  0222 

 ރުފިޔާ

 228,082   222,282 އަހަރީ ލައިސެންސިންގ ފީ

 0,451   2,254 އެޕްލިކޭޝަން ފީ

 2,285   2,522 އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ކޯޕަރޭޓް ޑިރެކްޓަރސްް އަދި ސެކްރެޓަރީޒް ފ0ީރެވެނިއު

 2,282   52,028 މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްއިން ލިބުނު ޓްރޭޑް ޕްރޮސެސިންގ ފީ

 85,282   222,222 ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކުން ލިބުނު

 -   458,084 ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން އެހީގެ ގޮތުަގައި ލިބުނު ފައިސާ

 82,222   - ޕްރޮސްޕެކްޓަސް ޕްރޮސެސިން ފީ

 02,825   22,225 ޓްރެޜަރީ ބިލްއާއި ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އިން ލިބުނު އިންޓްރެސްޓް

 222,124   - މުވައްޒަފުންގެ އަތުން ސްކޮލަރޝިޕް ފީގެ ގޮތުގައި އަނބުރާ ލިބުނު ފައިސާ

 022,821   12,052 ޖޫރިމަނާގޮތުގައި ލިބުނު

  2,022,242   122,412 

  0224 

 ރުފިޔާ

  0222 

 ރުފިޔާ

 1,222   - ޕްލާންޓް އިކުއިޕްމަންޓްގެ ތެރެއިން ވިއްކާލި ހަރުމުދަލުން ލިބުނު ފައިދާ، ޕްރޮޕަޓީ

 -   222 އެހެނިހެން އާމްދަނީ

  222   1,222 
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 އޮތޯރިޓީ ހިންގުމަށް ދިޔަ ޚަރަދުތައް. 25

 

 

 

 

 

 

 

  0224 

 ރުފިޔާ

  0222 

 ރުފިޔާ

 4,211,101   4,225,252 މުއައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް

 2,252,218   2,252,218 އިމާރާތުގެ ކުލި

 120,222   122,210 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޚަރަދު

 245,582   222,822 ފަންނީ މަސައްކަތްތަކުގެ ފީ

 0,202   4,800 ދަތުރުފަތުރުގެ ޚަރަދު

 42,122   80,525 ޕްރިންޓް ކުރުމާއި އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު

 80,228   82,025 އިންޓަރނަލް އަދި އެކްސްޓަރނަލް އޯޑިޓް ފީ

 254,250   242,224 ކަރަންޓް ޚަރަދު

 52,222   228,425 އޮފީހުގެ އާންމު ޚަރަދުތައް

 020,402   000,250 ބަލަށްކެނޑުން އަދި އެމޮޓައިޒޭޝަން

 042,428   222,248 ފޯންބިލްގެ ޚަރަދު

 2,125   - ޚަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްތަކަށް ޚަރަދުވި މިންވަރު

 22,220   48,822 މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމަށް ޚަރަދުވި މިންވަރު

 25,500   821,258 އޮތޯރިޓީން ހިންގާ ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ޚަރަދުވި މިންވަރު

 202,424   28,180 މެމްބަރޝިޕް ފީ

 2,208   4,242 ލޮސް އޮން ރައިޓް އޯފް

 24,022   222,288 އިންވެސްޓަރ އެޑިއުކޭޝަންގެ ގޮތުގައި ޚަރަދުވެފައިވާ މިންވަރު

 -   00,855 އަނބުރާ ނުލިބޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ

  5,285,105   5,202,422 
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 ވިޔަފާރީގެ ފައިދާގެ ޓެކްސް. 21

 ގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީއިން ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް ދައްކާކަށް ނުޖެހެއެވެ. 2ވަނަ އަހަރުގެ ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް ޤާނޫނު ނަންބަރު  0/11

 މާލީ އިންސްޓްރޫމަންޓްސް އަދި ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް. 02

 )ހ( ތަޢާރަފް

 މާލީ އިންސްޓްރޫމަންޓްސް ބޭނުންކުރުމުން އަންނަނިވި ރިސްކްތަކަށް އޮތޯރިޓީއަށް ކުރިމަތިވެފައިވެއެވެ.

 ްކްރެޑިޓް ރިސްކ 

 ްލިކުއިޑިޓީ ރިސްކ 

 ްމާރކެޓް ރިސްކ 

ިޓީގެ ކެޕިޓަލް މެނޭޖްކުރުމާބެހޭ ތޯރ އޮތޯރިޓީ ހާމަވެފައިވާ ރިސްކްތަކާއި އޮތޯރިޓީގެ މަޤްޞަދުތަކާއި ޕޮލިސީތަކާއި ރިސްކް މެނޭޖްކުރުމަށް އަދި މިންކުރުމުގެ އުސޫލާއި އޮ 

 މަޢުލޫމާތު މި ނޯޓްތަކުގައި ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.

 )ށ( ރިސްކް މެނޭޖްކުރުމުގެ އޮނިގަނޑު

 އޮތޯރިޓީގެ ރިސްކް މެނޭޖްކުރުމުގެ އޮނިގަނޑު ގާއިމުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ އެޅިފައިވާ ފަރާތަކީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑެވެ.

 )ނ( ކްރެޑިޓް ރިސްކް

ގެ ނުރައްކަލެވެ. މި ރިސްކް ބޮޑީ ުމު ކްރެޑިޓް ރިސްކަކީ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތަކުން ޢަމަލުނުކުރުމުގެ ސަބަބުން އޮތޯރިޓީއަށް މާލީ ގެއްލުމެއް ލިބ 

 ހިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތަކުން އޮތޯރިޓީއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގައެވެ.

ސްކް އެންމެ ބޮޑަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ރި   މާލީ އެސެޓްތަކުގެ ކެރީންގ އެމައުންްޓުން މެކްސިމަމް ކްރެޑިޓް އެކްސްޕޯޝަރ ރަމްޒުކޮށްދެއެވެ. ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރި ދުވަހު ކްރެޑިޓް 

 ޢަދަދުތަކަކީ:

 ކްރެޑިޓް ރިސްކްއަށް އެންމެ ހާމަވެފައިވާ އެންމެ މަތީ އަދަދަކީ: 

 ކެރީންގ އެމައުންޓް  

 
 

  

  22/20/0224   22/20/0222 

 400,822   201,202 މާލީ މުޢާމަލާތުންނާއި އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބެންހުރި ފައިސާ

 222,021 ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމްތަކުން ލިބެންހުރި ފައިސާ
  204,525 

 0,282,222   0,245,252 މެޗުރިޓީ އިންވެސްޓްމަންތައް-ޓު-ހެލްޑް

 2,202,012   0,202,142 ބެންކުގައި ހުރި ފައިސާ

  8,022,022   2,500,215 
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 އިމްޕެއަރމަންޓްގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުން

31/12/2014 

 ގްރޮސް ވެލިއު 

 )ރުފިޔާ(

  

31/12/2013 

 ގްރޮސް ވެލިއު 

 )ރުފިޔާ(

       ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މިހާތަނަށް ނުލިބި ހުރިފައިސާގެ މުއްދަތު

 40,108   222 ގިނަ ދުވަސްނުވެ ހުރި ފައިސާ

 112,894   - ދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަސްނުވެ ހުރި ފައިސާ /2

 23   - ދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ނުވެހުރި ފައިސާ /10ދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެފަހުރި އަދި  21

 91,200   - ދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ނުވެހުރި ފައިސާ 222ދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެފަހުރި އަދި  101

 22,588   725,540 ދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ވެފަހުރި ފައިސާ 222

 266,813   725,762 ޖުމްލަ

 ލިބެންޖެހޭ އަދަދުތަކުގެ ތެރެއިން އިމްޕެއަރ ނުކޮށްހުރި އަދަދުތައް އަދިވެސް ހޯދޭނެކަމަށް އޮތޯރިޓީއިން ގަބޫލުކުރެއެވެ. ، ކުރީގައި ފައިސާ ލިބިފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު

 )ރ( ލިކުއިޑިޓީ ރިސްކް

ވުމުގެ ނުރައްކަލެވެ. ލިކުއިޑިޓީ ިމާ ލިކުއިޑިޓީ ރިސްކްއަކީ ދަރަންޏެއް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ފައިސާއިން ނުވަތަ އެހެންވެސް މާލީ އެސެޓަކުން އެ އަދާކުރުމަށް ދަތިތަކެއް ދ 

ދަރަނި އަދާކުރަންޖެހޭ މުއްދަތުތަކަށް   ،ވެ މެނޭޖްކުރުމަށް އޮތޯރިޓީގެ އުސޫލަކީ އޮތޯރިޓީގެ ނަމަށް ހުތުރުވާފަދަ ކަންތައްތަކުންނާއި ގަބޫލުނުކުރެވޭނެފަދަ ގެއްލުންތަކުން ދުރު 

 އެކަށީގެންވާ ފައިސާ ބެހެއްޓުމެވެ.

 މި ރިޕޯޓު ތައްޔާރު ކުރެވުނު ތާރީޚާއި ހަމައަށް ލިކުއިޑިޓީ ރިސްކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އޮތޯރިޓީގެ ދަރަނިތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 ކެރީންގ އެމައުންޓް  0224ޑިސެންބަރ  22

 ރުފިޔާ

 މަސް  2 – 2  

 ރުފިޔާ

       މާލީ ދަރަނި )ނޮން ޑެރިވޭޓިވް(

 124,500   124,500 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ

 425,050   425,050 އެހެނިހެން ޚަރަދު

  2,222,224   2,222,224 

      

 ކެރީންގ އެމައުންޓް  0222ޑިސެންބަރ  22

 ރުފިޔާ

 މަސް  2 – 2  

 ރުފިޔާ

       މާލީ ދަރަނި )ނޮން ޑެރިވެޓިވް(

 0,122,252   0,122,252 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ

 002,282   002,282 އެހެނިހެން ޚަރަދު

  2,205,022   2,205,022 
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 މާ އަވަހަށް ނުވަތަ ތަފާތު އަދަދު ތަކެއްގެ ގޮތުގައި ހިނގާފާނެ ކަމަށް ނުބެލެވެއެވެ.، މެޗުރިޓީ އެނެލިސިސް ހެދުމުގައި ހިމަނާފައިވާ ކޭޝް ފްލޯތައް

 )ބ( މާރކެޓް ރިސްކް

މިސާލަކަށް ބޭރުފައިސާ ބަދަލުކުރެވޭ އަގަށް ނުވަތަ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ އާމްދަނީއަށް ، މާރކެޓް ރިސްކަކީ މާރކެޓްގެ އަގުތަކަށް

ްވަރު ވަކި މިންގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި މިނނުވަތަ މާލީ އިންސްޓްރޫމަންޓްތަކަށް ކޮށްފާނެ އަސަރެވެ. މާރކެޓް ރިސްކް މެނޭޖްކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ މާރކެޓް ރިސްކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ 

 މެނޭޖްކޮށް ކޮންޓްރޯލްކޮށް ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމެވެ.

I - ްއިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ރިސްކ 

 ރިޕޯޓު ކުރި ތާރީޚުގައި އޮތޯރިޓީއަށް އިންޓްރެސްޓް ލިބޭ މާލީ އިންސްޓްރުމަންޓްތަކާއި އިންޓްރެސްޓް ރޭޓްތަކުގެ ތަފްސީލު:

  22/20/0224 

 ރުފިޔާ
  

31/12/2013 

 ރުފިޔާ

       ފިކްސްޑް ރޭޓް އިންސްޓްރުމެންޓްސް

 0,282,222   0,245,252 މާލީ އެސެޓްތައް

 -  IIްކަރަންސީ ރިސްކ 

 އޮތޯރިޓީ ހުށަހެޅިފައިވާ ކަރަންސީ ރިސްކްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

  22/20/0224 

 ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު 

  22/20/0222 

 ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު 

 8,581   8,522 ނަގުދު ފައިސާއާއި ބޭންކް ބެލެންސް

 8,581   8,522 ޖުމްލަ ފައިސާހުރި މިންވަރު

 ރިޕޯޓު ކުރި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓްގެ ތަފްސީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

 ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރި ދުވަހު ހުރި ރޭޓް      އެވަރޭޖް ރޭޓު   

  0224 0222   22/20/0224   22/20/0222  

  28.40   15.42   28.40 28.40 ޑޮލަރެއްގެ އަގު ރުފިޔާއިން
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  ކެޕިޓަލް ކޮމިޓްމަންޓްސް 01

 އެޕްރޫވްކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްވެފައިވާކަަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ ކެޕިޓަލް ކޮމިޓްމަންޓެއް ނެތެވެ. ،ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރި ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށް

 . ކޮންޓިންޖެންޓް ލައިބިލިޓީޒ00ް

 މާލީ ބަޔާނުގައި ހާމަކުރަންޖެހޭފަދަ ފާހަގަ ކުރެވޭ ކޮންޓިންޖެންޓް ލައިބިލިޓީތަކެއް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރި ތާރީޚަކު ނެތެވެ.

 . ބެލެންސް ޝީޓް ތާރީޚުގެ ފަހުން ހިނގާފައިވާ ކަންތައްތައ02ް

 މާލީ ހިސާބުތަކަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ބެލެންސް ޝީޓް ތާރީޚަށް ފަހު ހިނގާފައެއް ނުވެއެވެ. 

 .ޑިރެކްޓަރުންގެ ޒިންމާތައ02ް

 މި ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި ހުށަހެޅުމަކީ އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޒިންމާއެކެވެ. 

 މެނޭޖްމަންޓާއެކު ކުރެވިފައިވާ މުއާމަލާތްތައް 02.1

 :0/12) -87268900ގެ ނިޔަލަށް  0/12ޑިސެމްބަރ  21އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންނަކީ އޮތޯރިޓީގެ އެންމެ އިސް މެނޭޖްމަންޓްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައެކެވެ. 

 ( ރުފިޔާ ބޯޑު މެންބަރުންގެ މުސާރައަށް އޮތޯރިޓީން ޚަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ.-0///8926
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