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ައަހީރ ރޯިޕްޓ 2021
ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެޮލޕްމަންޓް ޮއޯތރިޓީ



މި ރިޕޯޓަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2/2006 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު(ގެ 11 
ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ނެރޭ ރިޕޯޓެކެވެ. މި ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިވަނީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ސެކިއުރިޓީޒް 
މާރކެޓާގުޅޭ މުހިންމު މަޢުލޫމާތުތަކާއި، 2021 ގައި ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެޮލޕްމަންޓް ޮއޯތރިޓީން ޮކށްފައިވާ 

މުހިންމު މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުތަކެވެ.

j



ހަރުދަނާ އަދި އިންސާފުވެރި ޮގތެއްގައި ސެކިއުރިޓީޒް 	 
އުފައްދާ، ނެރެ، ގަނެވިއްކޭނެ ބާޒާރެއް އުފެއްދުން.

ގަނެވިއްކަން 	  ފަރާތްތަކާއި  ގަނެިވއްކާ  ސެކިއުރިޓީޒް 
ޙިމާޔަތްކުރުމަށް  ޙައްޤުތައް  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހަޅާ 

ކަނޑައެޅުން. އިލްތިޒާމްތައް 
ސެކިއުރިޓީޒްގެ ބާޒާރު އިންތިޒާމްޮކށް، ހިނގާނުހިނގާ 	 

ޮގތް ބެލުން.
ސެކިއުރިޓީޒްގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ނޭދެވޭ ޢަމަލުތައް 	 

ބާޒާރާމެދު  ސެކިއުރިޓީޒްގެ  ނުދިނުމާއި،  ކުރިޔަ 
ނުދިނުމަށް  ހިންގިޔަ  ޢަމަލު  ގެއްލޭފަދަ  އިތުބާރު 

އަދި އެޅުމާއި  ފިޔަވަޅުަތއް  އަޅަންޖެހޭ 
ލާޒިމްކުރާ 	  ކުރުން  ޮއޯތރިޓީއަށް  ޤާނޫނަކުން  އެހެން 

ކުރުމެވެ.  ކަންކަން 

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

ފަރާތްތަކެކެވެ.

މަަސްއަކުތގެ ޫރުހ

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

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

މަިޝްނ

ަމޤްަޞުދަތްއ

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

މުއައްސަސާއެވެ.  ހަވާލުކުރެވިފައިވާ  ޒިންމާ  ޕެންޝަން ސްކީމް ސުޕަރވައިޒްކުރުމުގެ  ރިޓަޔަމަންޓް 



ފުިހރްިސުތ

36 އެެވައރންަސ ެއްނޑް ޓެްރއިިންނގ މަަސްއަކތަްތްއ 6 ެޗައރޕަާސްނގެ ަބާޔްނ

44 ެރިގުއލަޭޓީރ މަަސްއަކތަްތްއ 8 ަގަވރަނންްސ ްސޓޭޓަްމްންޓ

49 ެޕްނަޝްނ ުސަޕރިވަޝްނ މަަސްއަކތަްތްއ 26 ަބިއަނލަްއުޤވާީމ ގުޅުްނތްައ

52 ެއެނކްްސ 1 - ޮއޯތިރީޓގެ މުަވްއަޒފުްނ ަބިއެވިރވި 
ޕޮްރގާްރމަްތްއ

27 ީޗފް ެއގްެޒެކޓިވް ޮއިފަސުރގެ ިރިވުއ

54 ެއެނކްްސ 2 – މާރެކްޓ އެެވއާރންަސ ެއްނޑް 
ޓެްރއިިންނގ ޕޮްރގާްރމަްތްއ

30 ަތފްާސ ހާިސުބ

56 ެއެނކްްސ 3 - ަލއިަސްންސ ައދި 
ަރިޖްސްޓރަޭޝްނ ޫދޮކްށފައިވާ ފާަރތަްތްއ

33 މާރެކްޓ ަތަރްއީޤުކުރމުގެ 
މަަސްއަކތަްތްއ
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ـه سبحانه وتعاىل އަށް ޙަމްދާއި 
ّ
ގަދަ ކީރިތިވަންތަ، ޢާލަމުތަކުގެ ވެރި މާތް الل

 هللا علـيـــه 
ّ

ـــد صـــى ޝުކުރުކުރަމެވެ. މި އުއްމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ ُمَحمَّ

م އަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ. އަދި މިދުޢާގައި 
ّ
وسـل

އެކަލޭގެފާނުގެ އިތުރު އާލުންނާއި، މިތުރު އަޞްާޙބުން ޝާމިލުކުރަމެވެ.

ޢާލަމީ  19ގެ   – ޮކވިޑް  ޮގސްފައިވަނީ،  ވެގެން  އަހަރުވެސް  ވަނަ   2021

ވަބާއިން ކުރިމަތިވި ޮގންޖެހުންތަކާއެކު މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހުނު އަހަރަކަށެވެ.  

މިޮގންޖެހުންތަކާއެކުވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްގެ ބާޒާރު ތަރައްޤީޮކށް 

ކުރިއެރުމަށާއި ޢަދުލުވެރި، ހަމަހަމަ އަދި ހަރުދަނާ ބާޒާރެއްގެ ޮގތުގައި ތަރައްޤީޮކށް 

ވަނީ  މަސައްކަތްތަކެއް  ފާހަގަޮކށްލެވޭ  އަހަރު  ވަނަ   2021 ދެމެހެއްޓުމަށް 

ކުރެވިފައެވެ.

މިޮގތުން މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްގެ ބާޒާރު ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި އައު އިސްތިރާޖީ 

 2021 ފާސްކުރައްވާފައެވެ.  ޯބޑުންވަނީ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ތައްޔާރުޮކށް،  ޕްލޭނެއް 

އިން 2023ައށް ތައްޔާރުޮކށްފައިވާ މި ޕްލޭންގެ މައިގަނޑު އަމާޒަކީ އެންމެންގެ 

ވަކިވަކި  އެހެންކަމުން  އިތުރުކުރުމެވެ.  ތިޔާގިކަން  ޤައުމުގެ  ޝާމިލުވުމާއެކު 

އިންވެސްޓަރުންގެ ބައިވެރިވުން މާލީ ބާޒާރުގައި އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އެ ފަރާތްތައް 

ހޭލުންތެރިޮކށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް ދީގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް 

އަމާޒުކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 

 3 ޮއތް  ކުރިއަށް  ތަރައްޤީއަށް  ބާޒާރުގެ  ސެކިއުރިޓީޒްގެ  މާލީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އަަހރަށް ޯފކަސް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ މައިގަނޑު 4 ދާއިރާއަކީ، އިންވެސްޓަރުންގެ 

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްގެ ބާޒާރުގެ  ތަރައްޤީގެ ދުވެލި 

ހަލުވިކުރުމަށް އައު އީޖާދީ އުފެއްދުންތައް އިތުރުކުރުމަށާއި ޮއތޯރިޓީގެ ހިންގުން 

އިތުރަށް  ގުޅުން  ޮއންނަ  ސްޓޭކްޯހލްޑަރުންނާއެކު  ހަރުދަނާކުރުމާއި  އިތުރަށް 

ލަނޑުދަޑިތައް  ބޭނުންވާ  ހާސިލުކުރަން  ދާއިރާތަކުން  މި  ވަރުގަދަކުރުމަށެވެ. 

ކުރެވެމުންނެވެ. ދަނީ  މަސައްތައް  ހާސިލުކުރުމުގެ  އެކަންކަން  ަކނޑައަޅައި 

އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި،  ޯހދޭނެޮގތްތައް  ފައިސާ  ބާޒާރުން  ސެކިއުރިޓީޒްގެ  މާލީ 

މާކެޓަށް  ޕްލޭސްމަންޓް  ްޕރައިވެޓް  ކުރަމުންދާ  މަސައްކަތް  ހުޅުވާލުމަށް  އަލަށް 

މަގުފަހިކުރުމަށް ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު އިޞްލާޙުކުރެވިފައިވެއެވެ. މިއީ 

އާންމުޮކށް ހުޅުވާނުލައި ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމުގެ އިންތިޒާމް މޯލްޑިވްސް ސްޮޓކް 

އެކްސްޗޭންޖު މެދުވެރިޮކށް ކުރެވޭނެ މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙެކެވެ. 

މި އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ހިއްސާގެ ބާޒާރު 

1 - ެޗައރޕަާސްނގެ ަބާޔްނ
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ޢާއިޝަތު ޒާހިރާ

ޗެއަރޕާސަން

މެދުވެރިޮކށް ފަސޭހައިން ރައުސްމާލު އިތުރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިވެގެން ދާނެއެވެ.

ލިސްޓުޮކށްފައިވާ ކުންފުނި ތަކުގެ ހިންގުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި އޮތޯރިޓީގެ ޯކޕަރޭޓް 

އަހަރުވަނީ  ފާއިތުވި  މަސައްކަތްތަކެއް ވެސް  ކުރުމުގެ  ހަރުދަނާ  އިތުރަށް  ޯކޑް  ގަވަނަންސް 

ކުރެވިފައެވެ. 

އެޮގތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޮކމްޮޕޒިޝަން ކަނޑައެޅޭ ޮގތާއި، ޯބޑަށް ޑިރެކްޓަރުން ޢައްޔަނުކުރުމުގެ 

ަކންކަން އިތުރަށް ހަރުދަނާޮކށް، ޢައްޔަނުކުރެވޭ ޑިރެކްޓަރުން، ޚާއްޞަޮކށް ޮނން-އެގްޒެކެޓިވް 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ދައުރާއި ގުޅޭ ކަންކަމަށް އަމާޒުޮކށް ސީޖީ ޯކޑްވަނީ އިޞްލާޙުކުރެވިފައެވެ. މީގެ 

އިތުރުން ކުންފުނިތަކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުން ައދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ‘ޮކންޓިނިއުޓީ’ 

ދެމެހެއްޓިގެން ދިއުމަށް މަގުފަހިކުރެވޭ ޮގތް ހެދުމާއި ‘އިންޑިޕެންޑެންޓް ޑިރެކްޓަރުން’ ޮގތުގައި 

ަކނޑައެޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ‘އިންޑިޕެންޑެންސް’ އިތުރަށް ކަށަވަރުކުރެވޭޮގތްތައް ކަނޑައެޅިފައިވާނެއެވެ. 

އަދި 2023 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސަސްޓެއިނަބަލް ރިޕޯޓިންގ ލާޒިމްޮކށްފައިވާނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުތަކަށް ފަހި މާހައުލެއް ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކަސްޯޓޑިއަލް ޚިދުމަތް 

ހިންގުމާބެހޭ  ރަޖިސްޓްރީޮކށް  ފަންޑް  އިންވެސްޓްމަންޓް  ގަވާއިދަށާއި  މުއައްސަސާތަކުގެ  ދޭ 

ލައިސަންސް  ޚިދުމަތްދިނުމަށް  ކަސްޯޓޑިއަލް  އެޮގތުން  އިޞްލާޙުކުރެވިފައެވެ.  ގަވާއިދުވަނީ 

ނަންގަވާ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް ދެވެން ފެށެންދެން އަހަރީ ފީގެ ޮގތުގައި ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު 

ކުޑަޮކށްފައިވާއިރު ސައްތައިން ސައްތަ ހިއްސާވާ ސަރުކާރުގެ ކުންފުންނިތައް، އިންވެސްޓްމަންޓް 

ރަޖިސްޓްރީޮކށް  ފަންޑް  އިންވެސްޓްމަންޓް  ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭނެޮގތަށް  ޮގތުގައި  ފަންޑުގެ 

ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދުވާނީ އިޞްލާޙު ކުރެވިފައެވެ.

ޑީލަރުން އަދި އެ ފަރާތްތައް ތަމްސީލުކުރާ ބްޯރކަރުން  ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ހަރާކާތްތެރިވާ 

އިމްތިހާނު  ޝަރުޠުތަކާއި  ދިނުމާގުޅޭ  ލައިސަންސް  ބްޯރކަރުންނަށް  އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި 

ކުރެވޭޮގތްވާނީ މުރާޖަޢާކުރެވިފައެވެ. އަދި ސެކިއުރިޓީޒް ވިޔަފާރިއަށް ވަނުމަށް އިތުރު ފަރާތްތަކަށް 

ލުއިޮކށްދީފައެވެ. ކެޕިޓަލް ރިކުއަޔަރމަންޓްވާނީ  ޮގތުން ނެޓް  ފުރުޞަތުދީ ބާރުއެޅުވުމުގެ 

އިންވެސްޓްކުރެވޭނެޮގތް  ފަރާތްތަކަށްވެސް  އާންމު  ސެކިއުރިޓީޒްގައި  ދޫކުރާ  ސަރުކާރުން 

ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ގަވާއިދުތައް  ޮއނިގަނޑާއި  އެކަމަށް ބޭނުން  މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި 

ބާޒާރަކީ  ސެކިއުރިޓީޒްގެ  މާލީ  ކުރަމުންނެވެ.  ގެންދަނީ  މުޢައްސަސާތަކާއެކު  ކަމާގުޅޭ 

ޯހދުމަށް،  ސިސްޓަމްތައް  ބޭނުންވާ  ހެދުމަށް  ބާޒާރަކަށް  ގަނެވިއްކޭނެ  ޯފނުމެދުވެރިޮކށް 

ކުރެވެމުންނެވެ.  މަޝްވަާރތައްދަނީ  މުޢައްސަާސތަކާއެކު  ަކމާގުޅުންހުރި 

ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އޮތޯރިޓީގެ  ލަނޑުދަނޑިތަކަކީ  މުހިންމު  ހާސިލުލުކުރެވިފައިވާ  މިއަހަރު 

ެމންބަރުންނާއި ހީވާގި މުވައްޒަފުންގެ ބުރަ މަަސއްކަތުން ޙާޞިލުކުރެވިފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތަކެކެވެ. 

ިމފުރުޞަތުގައި ޮއތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުންނަށާއި ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރ 

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙުސައިން މަނިކު އަދި ޮއތޯރިޓީގެ އެންމެހާ ހީވާގި މުވައްޒަފުންނަށް 

މަސައްކަތްތައް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަދި  ދަންނަވަމެވެ.  ޝުކުރު  އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު  ވަރަށް 

ާހސިލުކުރުމުގައި ސްޓޭކްޯހލްޑަރުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު އެއްބާރުލުމަށް މި ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު 

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

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

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

ދަށުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑަށް މެންބަރުން ޢައްޔަނުކުރެވޭ މުއްދަތަކީ 6 އަހަރު ދުވަހެވެ. 

ަގަވރަނންްސ ްސޓޭޓަްމްންޓ .2

ޑިެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑުގެ މްެނަބުރްނ  2.1.2

8

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

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

މައްޗަށެވެ. 

ޑިެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑު ެއުކލިެވގްެނވާ ޮގތް  2.1.1

ޯބޑުގެ ޗެއަރމަން	 

ޮއޯތރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރ	 

ޯމލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮޯތރިޓީން ހުށަހަޅާ އެޮއޯތރިޓީގެ މީހެއް	 

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް އިން ހުށަހަޅާ އެމިނިސްޓްރީގެ މީހެއް	 

ރެޖިސްޓްރާރ ޮއފް ޮކމްޕެނީޒް	 

ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާއެއް އަދާނުކުރާ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުގައި، އިޤްތިޞާދީ ކަންތައްތަކުގައި 	 

އިސްޮކށް ހަރަކާތްތެރިވާ ތަޖުރިބާހުރި ޤާބިލު މީހުންގެ ތެރެއިން ޢައްޔަނުކުރާ 2 މީހުން

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

ައލްފިާޟލާ ަމްރަޔމް ވާިސމް
 )ެރިޖްސްޓރަަރ ޮއފް ޮކމެްޕނީޒް(

ައލްފިާޟލް މުަޙއަްމުދ ޙަުސއްިނ ަމނުިކ
 )ޗީފް ެއގްެޒެކޓިވް ޮއިފަސރ(

ައލްފިާޟލް މުަޙއަްމުދ ހަލީމް ަޢބުްދهللا
 )ޕަްރއެިވްޓ ެސކްަޓރ ަތމްީސލުުކަރއްވާ މްެނަބުރ(

ައލްފިާޟލާ ޢާިއަޝުތ ާނދާިޔ
 )މޯލިްޑވްްސ ަމނަިޓީރ ޮއޯތިރީޓ ަތމްީސލުުކަރއްވާ 

މްެނަބުރ(

ައލުްއްސތާޛާ ފިާޠމުަތ ާޝފީްނޒް
)ޕަްރއެިވްޓ ެސކްަޓރ ަތމްީސލުުކަރއްވާ މްެނަބުރ(



10

  

ޑިެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑްުނ ަވިކވެފައިވާ މްެނަބުރްނ  2.1.3

ައލްފިާޟލް ައޙްމުަދ މިާޒްނ
)ުކީރގެ ެޗައރަމްނ(

ޮއތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރމަންގެ ޮގތުގައި 

ސެޕްޓެންބަރު   14 މާޒިން،  އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް 

ނިޔަލަށް  2021ގެ  ޖަނަވަރީ   10 ިއން   2017

އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް  ވެއެވެ.  މަސައްކަތްކުރައްވާފައި 

މާޒިން ޮކށްދެއްވާފައިވާ އަގުހުރި މަސައްކަތްތައް ފާހަގަޮކށް، 

ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.    އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު  ވަރަށް 

ސެކްޓަރ  ޕްރައިވެޓް  ޯބޑުގައި  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

އަލްފާޟިލް  ޮގތުގައި  މެންބަރުގެ  ތަމްސީލުކުރައްވާ 

އިން   2015 ޖަނަވަރީ   25 ޖަލީލު  ރިފާޢަތު 

ނިޔަލަށް  ގެ   2021 ޖަަނވަރީ   24 ފެށިގެން 

ރިފާޢަތު  އަލްފާޟިލް  މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

މަސައްކަތްތައް  އަގުހުރި  ޮކށްދެއްވާފައިވާ  ޖަލީލު 

އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު  ވަރަށް  ފާހަގަޮކށް، 

   . ވެ މެ ވަ ނަ ން ދަ ރު ކު ޝު

ައލްފިާޟލް ރިފަާޢުތ ަޖލީލު
 )ޕަްރއެިވްޓ ެސކްަޓރ ަތމްީސލުުކެރއިްވ މްެނަބުރ(

10
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2.1.5  ެޗައރޕަާސްނ އާއި ޗީފް ެއގްެޒެކޓިވް ޮއިފަސުރގެ ަދުއުރ

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

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

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

އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމެވެ.  

ޑިެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑްަށ ގެެނުވުނ ަބަދލަުތްއ  2.1.4

ަޢްއަޔުނުކެރުވުނ ތީާރޚް ަވިކިވ ތީާރޚް ަންނ

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

10 ޖަނަވަރީ 2021 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މާޒިން )ޗެއަރމަން(

10 ޖަނަވަރީ 2021 - އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޒާހިރާ )ޗެއަރޕާސަން( 

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

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

25 ފެބުރުވަރީ 2021 - އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަލީމް ޢަބްދުهللا

2.1.6  ޑިެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑުގެ ަގވާިއުދ

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

ކުރަމުންނެވެ.  ޢަމަލު  އަންނަނީ  ގަވާއިދަށް  މި  އަދި  އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ. 

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

ބަދަލުތަކެވެ. އައިސްފައިވާ 
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2.1.7  މްަޞލަަޙުތ ަތޢާރުުޟވާ 
ޙާލަތަްތްއ

ިޑރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުން ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި، މަޤުޞަދާއި ޚިލާފު ނުވުމާއި، 

ހަރުދަނާ  ގެންދިއުމަށްޓަކައި  މަސައްކަތް  ޮގތަށް  ތަޢާރުޟުނުވާނެ  މަޞްލަޙަތު 

ުއޞޫލެއް ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2/2006 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީްޒއާބެހޭ 

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

ިވޔަފާރިއާގުޅޭ ޮރނގެއްގައި ނުވަތަ މާލީ، އިޤްތިޞާދީ، ޞިނާޢީ ނުވަތަ މިނޫން 

ވެސް މިފަދަ ދާއިރާއެއްގައި ޯބޑުގެ މެންބަރަކާއި ސީދާ ނުވަތަ ނުސީދާ ޮގތުން 

ުގޅުމެއްވާނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ނުވަތަ އެ މައްަސލައަކާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލައެއް 

މަޝްވަރާކުރާ ބޯޑުގެ ޖަލްސާއެއް ފެށުމުގެ ކުރިން، އެ މެންބަރަކު އެކަން ޯބޑަށް 

ުފރިހަމައަށް ހާމަކުރަންޖެހެއެވެ. އަދި އެފަދަ ަމއްސަލައެއް މަޝްވަރާޮކށް ޮގތެއް 

ިނންމާއިރު، އެ މެންބަރަކު އެ މައްސަލައަކާގުޅޭ މަޝްވަރާތަކާއި ނިންމުންތަކުން 

ަތނާޒުލްވުމަށް ވަނީ އުޞޫލުގައި ކަނޑައަޅާފައެވެ. އަދި މި އުޞޫލަށް އަންނަނީ 

ޢަމަލު ކުރަމުންނެވެ. 

2.1.8  ޑިެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑުގެ 
ެސކްެރަޓީރ

ިޑރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ގަވާއިދާއި އެއްޮގތްވާ ޮގތުގެ މަތިން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ 

ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމާއި، ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔުމާއި، އަދި ޯބޑަށް ހުށަހަޅާ 

ަކރުދާސްތައް މުރާޖަޢާޮކށް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި އެއްޮގތަށް ހުށަހަޅާފައިވޭޯތ ބެލުމަކީ 

ިޑރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ސެކްރެޓަރީގެ ޒިންމާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައިވާ ކަންކަމެވެ. 

މިޮގތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގެ ގަާވއިދުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ޖަލްސާގެ 

ޯނޓިހާއި، މަޝްވަރާކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ ކަރުދާސްތައް މެންބަރުންނަށް ޮފނުވުމާއި، 

ިޑރެކްޓަރުންގެ ޯބޑާގުޅޭ ރެޯކޑުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްތައް ޮއތޯރިޓީގެ ޯބޑު 

ޯބޑުގައި  ޑިރެކްޓަރުންގެ  މީގެއިތުރުން،  ކުރަމުންނެވެ.  އަންނަނީ  ސެކްރެޓަރީ 

ޮއތޯރިޓީގެ  ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި  ނިންމުންތައް  ނިންމާ  މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު 

މެނޭޖްމަންޓާއި ގަވާއިދުން އަންނަނީ ހިއްސާކުރަމުންނެވެ. 

2.1.9   ޑިެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑުގެ 
މްެނަބުރްނގެ ެއަލަވްންސ

އުޞޫލުތައް  އެކަމާބެހޭ  އެލަވަންސާއި،  މެންބަރުންގެ  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ަކނޑައަޅާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސްގެ ލަފާގެ މަތިންނެވެ. ޑިރެކްޓަރުންގެ 

މަހަކު  މެންބަރަކަށް  ޮކންމެ  ކަނޑައަޅާފައިވަނީ،  ޮގތުގައި  އެލަވަންސްގެ  ބޯޑުގެ 

ރުފިޔާއެވެ. )ދިހަހާސް(   10,000.00

ޑިެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑުގެ   2.1.10
އްިނޑަކަްޝްނ ޕޮްރގާްރމް

ޮއތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑަށް އަލަށް ޢައްޔަނުކުރެވުނު މެންބަރުން، ޮއތޯރިޓީގެ 

ޕްޮރގްރާމްތައް  އިންޑަކްޝަން  ޮގތުން  އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ  މަސައްކަތްތަކަށް 

ޮއޯތރިޓީން ތަންފީޛުކުރާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި،  ހިންގާފައިވެއެވެ. މިޮގތުން 

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ޕްލޭނާއި، ޮއތޯރިޓީގެ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުން 

ުކރާ މަސައްކަތްތަކާއި، ޮއތޯރިޓީގެ އިދާރީ ހިންގުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.   

2.1.11   ޑިެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑުގެ 
ަޖލާްސަތްއ

ިޑރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޖަލްސާތައް ަމދުވެގެން ޮކްނމެ ތިންމަހުން އެއްމަހު ބޭއްވުމަށް 

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

ގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.  ޮއތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ 

ޖަލްސާގެ ޯކރަމް އަކީ 4 މެންބަރުންނެވެ. މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ބޯޑުގެ 19 ޖަލްސާ ބާްއވާފައިވެއެވެ. 
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އްިނަސްއަތ ުރިވ ހިާޒ ހޭ ުރވާްނޖެ ހިާޒ ަންނ

94 17 18 *އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޒާހިރާ  

100 17 17 **އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙުސައިން މަނިކު

100 19 19 އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނާދިޔާ

95 18 19 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ވިސާމް

84 16 19 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސިރާޖު

74 14  18 އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަފްނީޒް

93 14 15 ***އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ހަލީމް ޢަބްދުهللا

ީރ ޑިެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑުގެ ަޖލާްސަތުކގެ ހިާޒ

* 11 ޖަނަވަރީ 2021 އިން ފެށިގެން 

** 25 ޖަނަވަރީ 2021 އިން ފެށިގެން

*** 1 މާރިޗު 2021 އިން ފެށިގެން

ޑިެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑުގެ މުިހްނމު މަަސްއަކތަްތްއ   2.1.12

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން 2023-2021 ރިވިއުޮކށް ފާސްކުރުން.. 1

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2/2006 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި 8 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ )2( ގައިވާ . 2

ގޮތުގެ މަތިން، މިޮއތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަނުކުރުމަށް ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތް، މިމަޤާމަށް ޢައްޔަނުކުރުމަށް 

އިޢުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް ނިންމުން.

ާޤނޫނު ނަންބަރު: 2/2006 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގެ )6( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މިޮއތޯރިޓީގެ . 3

ިޑރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ މަޤާމަށް ޢައްޔަނުކުުރމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތް، މިމަޤާމަށް ޢައްޔަނުކުރުމަށް އިޢުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް ނިންމުން.

ގަވާއިދު ނަންބަރު R-1051/2019 )ސެކިއުރިޓީޒް ހުށަހެޅުމާއި ވިއްކުމާބެހޭ ގަވާއިދު( އިޞްލާޙުކުރުމަށް ފާސްކުރުން. . 4

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2/2006 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ 7 ވަނަ މާއްދާއާއި 9 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަދި ޤާނޫނުގެ 60 ވަނަ . 5
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މާއްދާގެ )ހ( އިން ޮއޯތރިޓީއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވަޮލޕްމަންޓް ޮއތޯރިޓީގެ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 2 ވަނަ މާއްދާ ގެ 

)ހ(، )ށ( އަދި )ނ( ގެ ދަށުން ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެޮލޕްމަންޓް ޮއޯތރިޓީ އިދާރީ ޮއނިގަނޑާއި އިދާރީ ޮއނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ބައިތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާއި 

މަޤްސަދުތައް ބަދަލުގެނައުމަށް ފާސްކުރުން.

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2/2006 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ 12 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން، ޮއޑިޓަރ ޖެނަރަލް ޮއފީހުން . 6

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެޮލޕްމަންޓް ޮއތޯރިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓްޮކށްފައިވާ ހިސާބުތައް ފާސްކުރުން. 

ަގވާއިދު ނަންބަރު: R-57/2016 )އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް ރަޖިސްޓްރީޮކށް ހިންގުމާބެހޭ ގަާވއިދު( ގެ 06 ވަނަ މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރުމަށް ފާސްކުރުން. . 7

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2006 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ 7 ވަނަ މާއްދާއާއި 9 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްޮކށް ޤާނޫނުގެ 60 . 8

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ އަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 2 ވަނަ އިސްލާޙުގެ 21 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން 

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޢަބްދުهللا ކަމާލުއްދީން، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މަޤާމުން ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ ގެ ޑެޕިޔުޓީ ސީ.އީ.އޯގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަނުކުރުމަށް ފާސްކުރުން. 

ލިސްޓުޮކށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ޯކޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް އިތުރަށް ހަރަދުނާޮކށް، ޯކޕަރޭޓް ގަވަރނަންސްގެ ދާއިރާއިން ޚާއްޞަޮކށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާ . 9

ުގޅިގެން އިންޓަނޭޝަނަލް ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކަށް ރިޢާޔަތްޮކށާއި ރާއްޖޭގެ މާރކެޓުގައި ދިމާވާ ކަންކަމަށް ބަލައި މި މާރކެޓަށް 

އެންމެ އެކަށޭނަ ބަދަލުތަށް ގެނެސް ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ ސީ.ޖީ ޯކޑު އަދާހަމަކުރުމުގެ ޮގތުން، ސީ.ޖީ ޯކޑަށް އިސްލާޙުކުރުމަށް ފާސްކުރުން.

ގަވާއިދު ނަންބަރު:             )އިސްލާމިކް ސެކިއުރިޓީޒް ސްކްރީންކުރުމުގެ ގަވާއިދު (ގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަދި ގަވާއިދު ނަންބަރު: . 10

)ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރީ ކައުންސިލުގެ ގަވާއިދު(ގެ 9 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ަޝރީޢާ 

އެންޯޑޒްކުރުން. ލަފާ  ކައުންސިލުން ދީފައިވާ  އެޑްވައިޒަރީ 

)ޑީލިންގ ކުންފުނި )ޑީލާޒް( އަދި ޑީލާޒް ތަމްސީލްކުރާ ފަރާތްތަކަށް )ބްޯރކާޒް( ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ގަވާއިދު( . 11 ގަވާއިދު ނަންބަރު: 

ައށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙުތައް ފާސްކުުރުމަށް އަދި މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ނަގާ ފީތައް ކަނޑައަޅުން.

2013/R-55

2022/R-63

2011/R-50

R-57/2016
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ޑިެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑުގެ   2.1.13
ޮކިމީޓަތްއ

ޮއޑްިޓ ެއްނޑް ރްިސކް ޮކިމީޓ

ޮއތޯރިޓީގެ  މަސްއޫލިއްޔަތަކީ،   މައިގަނޑު  ކޮމިޓީގެ  ރިސްކް  އެންޑް  އޮޑިޓް 

ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ އާއި، އިންޓަރނަލް ޮކންޓްރޯލްސް އަދި ރިސްކް 

ެމނޭޖްމަންޓުގެ އެންމެހާ ކަންަކން ހިނގާނުހިނގާ ޮގތް ބެލުމާއި، މިކަންކަން 

ޮކމިޓީ  ދިނުމެވެ.  ޯބޑަށް  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ލަފާ  ގޮތްތަކުގެ  ހަރުދަނާކުރާނެ 

އެވަނީއެވެ. ތިރީގައި  ޮގތް  އެކުލަވާލެވިފައިވާ 

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

ޑިރެކްޓަރ(

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

އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަފްނީޒް )ޮނން-އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ( . 3

އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަކީ އެކައުންޓިންގ، ފައިނޭންސް 

މި  ފަރާތްތަކެކެވެ.  ލިބިފައިވާ  ތަޖުރިބާ  ތަޢުީލމާއި  ދާއިރާއިން  ލީގަލް  އަދި 

ައހަރު އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް ކޮމިޓީގެ 5 ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވެއެވެ. މި 

ތިރީގައި  މަސައްކަތްތައް  މައިަގނޑު  ޮކށްފައިވާ  ޮކމިޓީން  ބައްދަލުވުންތަކުގައި 

އެވަނީއެވެ.

ޮއތޯރިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓްޮކށްފައިވާ މާލީ ހިސާބުތަކުގެ 	 

ރިވިއު.

ޮއޯތރިޓީގެ އިންޓަރނަލް ޮއޑިޓް މަސައްކަތްތަކުގެ ރިވިއު.	 

ޮއޯތރިޓީގެ އެކްސްޓަރނަލް ޮއޑިޓިޑް ޕްޮރސެސް ރިވިއު.	 

ޮއޯތރިޓީގެ ކުއާޓަރލީ ބަޖެޓް ޕަރޯފމެންސް ޮމނިޓަރިންގ އަދި ރިވިއު	 

ެޓކިްނަކލް ޮކިމީޓ
ރެގިއުލޭޓުކުރުމާގުޅޭ  ތަރަްއޤީކުރުމާއި  މާރކެޓް  މަޤްޞަދަކީ،  ކޮމިޓީގެ  މި 

ޑިވެޮލޕްމަންޓް  މާރކެޓް  ބެލެހެއްޓުމާއި،  ޮގތް  ހިނގާނުހިނގާ  މަސައްކަތްތައް 

ަކންކަމުގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑަށް ލަފާ ދިނުމެވެ. ޮކމިޓީ އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޮގތް 

އެވަނީއެވެ. ތިރީގައި 

ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުްނތަކަށް ހުށަހެޅޭ އެޖެންޑާއަށް ބިނާޮކށް ޮކމިޓީ 

މިކަމުގެ  ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.  ޮގތަށް  ބަދަލުގެނެވޭ  ޮގތަށް  އެކުލެވިގެންވާ 

މަޤްޞަދަކީ މެންބަރުންގެ ‘ޓެކްނިކަލް ނޯ-ހައު’ އާއި މެންބަރުން ތަމްސީލުކުރާ 

ިއދާރާތަކަށް ބިނާޮކށް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު 

ކަންކަން،  ރެގިއުލޭޓުކުރުމުގެ  އަދި  ޑިވެޮލޕްމަންޓް  މާރކެޓް  އަދި  ިދނުމެވެ. 

އަހަރު  މި  މަގުފަހިކުރުމެވެ.  ކުރުމަށް  ވަގުތުގައި  ބޭނުންވާ  ެއކަންކަމަށް 

ބައްދަލުވުންތަކުގައި  މި  ބޭއްވުނެވެ.  ބަްއދަލުވުން   03 ކޮމިޓީގެ  ޓެކްނިކަލް 

އަލްފާޟިލް  ޒާހިރާ،  އާޢިޝަތު  އަލްފާޟިލާ  ވަނީ  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައި 

ުމޙައްމަދު ޙުސައިން މަނިކު،  އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ވިސާމް، އަލްއުސްތާޛާ 

ާފޠިމަތު ޝަފްނީޒް، އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސިރާޖް އަދި އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު 

ޙަލީމް ޢަބްދުهللا އެވެ. މިބަްއދަލުވުންތަކުގައި ޮކމިޓީން ޮކށްފައިވާ މައިގަނޑު 

އެވަނީއެވެ. ތިރީގައި  މަސައްކަތްތައް 

ިހއުމަން ރިޯސސް މެނޭްޖމަންޓް ޑިވެޮލޕްމަންޓް ޮކންސަލްޓަންސީ ރިޕޯޓް . 1

ހުށަހެޅުން.

ސެކިއުރިޓީޒް މާރކެޓް އެކްސެސް ޓު ފައިނޭންސް ރިވިއުކުރުން.. 2

ޮއޯތރިޓީ ރީސްޓްރަކްޗަރުކރުމާއި މުވައްޒަފުން ބަދަކުކުރުމާއި އެފިޝަންސީ . 3

ޯހދުމަށް  ޮކންސަލްޓަންސީ  ދެނެގަތުމަށް  ޮގތްތައް  އިތުރުކުރެވޭނެ 

ޓީ.ޯއ.އާރް  މިޮކންސަލްޓަންސީގެ  ނިންމުމާއެކު  ޯބޑުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ހުށަހެޅުން. 

އޮޯތރިޓީގެ މަޤާމްގެ ޮއނިގަނޑާއި މުސާރައިގެ ޮއނިގަނޑު ހުށަހެޅުން.. 4

ޮއޯތރިޓީގެ އިދާރީ ޤަވާޢިދަށް ހުށަހަޅާ އިސްލާހުތައް ރިވިއުކުރުން.. 5

އިޝުއަންސް . 6 “ސެކިއުރިޓީޒް  އާއި  ސެކިއުރިޓީޒް”  “ލިސްޓެޑް 

ރިވިއުކުރުން. ފްރޭމްވޯކް” 
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ުއނިްސލް  ެކޕަިޓލް މާރެކްޓ ަޝީރޢާ ެއޑަްވއިަޒރީ ަކ

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

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

އެވަނީއެވެ.

ޑރ. ޢާިއަޝުތ މުނީޒާ 

 )ެޗައރޕަާސްނ(
ައްއަޝއިޚް ިނމާލް މުަޙއަްމުދ ައްއަޝއިޚް ޢިްއަޒްއީދްނ ަޢުދާންނ

ައްއަޝއިޚް ައޙްމުަދ ރްިޝފްާނޑރ. ިއްސމާީޢލް ިނޒާމް
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މި އަހަރު ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޝަރިޢާ އެޑްވައިޒަރީ ކައުންސިލުގެ 4 ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ. މި ބަްއދަލުވުންތަކުގައި ޮކމިޓީން 

ޮކށްފައިވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

އަމާނާތަކާފުލް މޯލްޑިވްސް ޕލކ އަދި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ޕލކ ގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 	 
ފަހު 6 މަސްދުވަސް އަދި 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަސްދުވަހުގެ މާލީ ހިސާބުތައް، ގަވާއިދު 
)އިސްލާމިކް ސެކިއުރިޓީޒް ސްކްރީންކުރުމުގެ ގަވާއިދު(ގެ ދަށުން ޝަރީޢާ  ނަންބަރު: 

ހުއްދަކުރާ ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ކުންފުނިތަކުގެ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭކަމަށް ލަފާދިނުން. 

ދޫޮކށްފައިވާ 	  އިން  )އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ(  ޕލކ  ޯކޕަރޭޝަން  ފައިނޭންސް  ޑިވަޮލޕްމަންޓް  ހައުސިންގ 
އެ  އެޮގތަށް  ފައިދާބަހާފައިވާތީ،  މުއްދަތުގައި  ޮމރެޯޓރިއަމް  ދީފައިވާ  ގުޅިގެން  އާއި  ޮކވިޑް  ޞުކޫކަށް 
ކުންފުނިންގ ޢަމަލުޮކށްފައިވަނީ ޝަރީޢާގެ އަސާސްތަކާ އެއްޮގތަށްޯތ ބެލުމަށްފަހު އެކަމުގައި ޝަރުޢީ 

ލަފާދިނުން. ނެތްކަމަށް  މައްސަލައެއް  އެއްވެސް 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި، ޝަރީޢާ ކައުންސިލުން ކުރެވިދާނެ 	 
ކަންކަމުގެ  ކުރެވިދާނެ  އެޮގތުން،  މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.  ކައުންސިލްގައި  ގުޅޭޮގތުން  ދައުރާ  ކަންކަމާއި 
ެތރޭގައި، ކައުންސިލް މެންބަރުންނަށް ބައިވެރިވެވޭފަދަ އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާރކެޓާގުޅޭ ޓްރެއިނިންގ 
ކެޕިޓަލްއާއި  އިސްލާމިކް  ބެހޭޮގތުންނާއި،  ޮގތްތަކާ  ފަހިޮކށްދެވިދާނެ  ފުރުސަތު  ބައިވެރިވުމުގެ  ތަކުގައި 
ބެހޭޮގތުން އިންވެސްޓަރުން ހޭލުންތެރިުކރުމަށް ޮއޯތރިޓީން ރާވަފައިވާ ޕްޮރގްާރމް ތަކުގައި ކައުންސިލް 

މެންބަރުންގެ އެހީތެރިކަން ދިނުމާބެހޭޮގތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.

2013/R-55
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ޮއޑްިޓ ެއްނޑް އްިނަޓރަނލް   2.2
ޮކްނޓޯްރލްްސ

2.2.1  އްިނަޓރަނލް ޮއޑްިޓ
ޮއތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޗާޓަރ އާއި ޕްޮރސީޖަރއާއި 

އެއްޮގތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް މަަސއްކަތްތައް ކުރުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ 

ޮއތޯރިޓީގެ އިންޓަރނަލް ޮއޑިޓަރާއެވެ. އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްގެ ކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި 2021 

ޮއތޯރިޓީގެ  ހަވާލުކުރެވިފައެވެ.  އެލް.އެލް.ޕީއާވަނީ  އެޯސސިއޭޓްސް  އެފް.ޖޭ.އެސް  އަހަރު  ވަނަ 

އިންޓަރނަލް ޮކންޓްރޯލްސް ޮޕލިސީތަކާއި އެއްޮގތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިދާރީ ހިންގުމުގެ ކަންކަން 

ކުރަމުންދޭޯތ އިންޓަރނަލް ޮއޑިޓަރ ގެންދަނީ ބަލަމުންނެވެ. 

2.2.2  ެއކްްސަޓރަނލް ޮއޑްިޓ
ޮކންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ޮއތޯރިޓީގެ ހިސާބުތައް ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ގަބޫލުކުރާ އަދި ޯބޑުން 

އެކަމަށް ޢައްޔަންކުރާ އެކައުންޓެންޓަކު ލައްވައި އޮޑިޓް ކުރަންވާނެކަމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 

2006/2 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީްޒއާބެހޭ ޤާނޫނު(ގެ 12 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(

ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވެއެވެ. އެޮގތުން ޮކންމެ އަހަރަކުވެސް ފާއިތުވި އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް 

ގެންދަނީ އޮޑިޓް ކުރަމުންނެވެ. އެޮގތުން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޮކންމެ 3 އަހަރަކުން 

ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  ޮގތުގައި  ޮއޑިޓަރުންގެ  އެކްސްޓަރނަލް  ޮއތޯރިޓީގެ  ޮގތަށް،  ބަދަލުވަމުންދާ 

ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުއްދަދީފައިވާ އޮޑިޓް ފަރމްތަކެވެ. 2019 އާއި 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 

ގެ އޮޑިޓް، ޮއޑިޓަރ ޖަނެރަލްގެ ޮއފީހުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްފަހު، 2021 އިން 2023 

ވަނަ އަހަރުގެ މަލީ ހިސާބުތައް އޮޑިޓް ކުރުމަށް އެމް.އެޗް.ޕީ.އޭ އެލް.އެލް.ޕީ އާ ހަވާލުކުރުމަށް 

ޮއތޯރިޓީގެ ޯބޑުން ވަނީ ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ. 

2.2.3  އްިނަޓރަނލް ޮކްނޓޯްރލްްސ
ޮއތޯރިޓީގެ އިންޓަރނަލް ޮކންޓްޯރލްސްއާގުޅޭ ޮޕލިސީތައް ޮއތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުން ވަނީ 

ޮއތޯރިޓީގެ އިދާރީ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައެވެ. ޮއތޯރިޓީގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ ކަންކަން ކުރަމުން 

ައންނަނީ މި ގަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. އަދި މިކަންކަން ހިނގާނުހިނގާ ޮގތް 

ބެލުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ޮއތޯރިޓީގެ އިންޓަރނަލް ޮއޑިޓަރާއެވެ.

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

ހިފެހެއްޓުމަށް،  މިންގަނޑެއްގައި  އެކަށީގެންވާ  ފެންވަރު  އަޚުލާޤީ  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފުންގެ 

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

މެންބަރުންނާއި ޮއތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމުޮކށްފައިވެއެވެ.
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ޑިެރކްަޓުރްނގެ ޯބޑު

މުަޙއަްމުދ ޙަުސއްިނ ަމނުިކ
ޗީފް ެއގްެޒެކޓިވް ޮއިފަސރ

ެޓކިްނަކލް ޮކިމީޓ ެކޕަިޓލް މާރެކްޓ ަޝީރޢާ ެއޑަްވއިަޒރީ 
ުއނިްސލް ަކ

އިާމަނތު މުަޙއަްމުދ ދީީދ
)ޑިެރކްަޓރ ޖެެނަރލް(

ސީ.އީ.ޯއގެ ބިުއޯރ

ެޕްނަޝްނ ުސަޕވަިޝްނ
 ިޑޕާޓަްމްންޓ

ލަީގލް ެއްނޑް ެރގިުއލަޭޝްނ
 ިޑޕާޓަްމްންޓ

މާރެކްޓ ިޑެވޮލޕަްމްންޓ
ިޑޕާޓަްމްންޓ

އިާމަނތު ައީރޖް ހަުސއްިނ
ލަީގލް ޮކްނަސލެްޓްންޓ

 ފިާޠމުަތ ަޢބުްދهللا ަކމާލުްއީދްނ
)ޑެޕުިއީޓ ސީ.އީ.ޯއ(

ިއބާްރީހމް ިސއާުއ
)މޭެނަޖރ(

ަޢބުްދهللا ަޒަކރިްއާޔ
)ޑިެރކްަޓރ ޖެެނަރލް(

ަމްރަޔމް ހްަޝމާ
)ެއިސްސެޓްންޓ މޭެނަޖރ(

ޫޔުސފް ަނީއމް
)މޭެނަޖރ(

ަރްއޒާްނ ރީާޒ
)ޑެޕުިއީޓ މޭެނަޖރ(

ައޖުވުަދ
)ސީނިައރ ޮއިފަސރ(

ާސާރ މުަޙއަްމުދ
)މޭެނަޖރ(

ިއްސމާީޢލް ަޢބުްދްއަރްއޒާޤް
)މޭެނަޖރ(

ިއބާްރިހމް ަސީލމް
)ޑިެރކްަޓރ ޖެެނަރލް(

ޯކޕޭަރްޓ ަސރވަިސްސ

މުޒްނީ މުަޙއަްމުދ
)ޑިެރކްަޓރ ޖެެނަރލް(

ެއްޗ.އްާރ ެއްނޑް ޯއީޑ

އްިނޮފމަޭޝްނ ެޓކޮްނޮލޖީ ިޑޕާޓަްމްންޓ

ަފިއޭންންސ

ޢާިއަޝުތ ިއބާްރީހމް
)މޭެނަޖރ(

ޢާިއަޝުތ ަނޖާުތ މާޫސ
)ެއިސްސެޓްންޓ މޭެނަޖރ(

ައޒްމާ
)މޭެނަޖރ(

ައޙްމުަދ ަމުޙާރްނ
)ެއިސްސެޓްންޓ މޭެނަޖރ(

ޢާިއަޝުތ ލޫިޔާސ
)ސީނިައރ މޭެނަޖރ(

ފިާޠމުަތ ަޢބުްދލަްކީރމް
)ެއިސްސެޓްންޓ މޭެނަޖރ(

އިާމަނތު ޝިުއނީ ަސީއުދ
)ސީނިައރ ޮއިފަސރ(

ަމްރަޔމް ައބަޫބކުުރ
)ަސޯޕްޓ ްސޓާފް(

ދާިޔާނ މުަޙއަްމުދ
)ަސޯޕްޓ ްސޓާފް(

ަމްރަޔމް ުޝޢާ ަޙީމުދ
)ސީނިައރ ޮއިފަސރ(

ިއާދީރ ހްިނގުްނ    2.3
ޮއޯތިރީޓގެ ިއާދީރ ޮއިނަގނޑު     2.3.1

19

ޯއޑްިޓ ެއްނޑް ރްިސކް ޮކިމީޓ

ައޙްމުަދ ަސިއަމްނ
)ައއި.ޓީ ޮކްނަސލަްޓްންޓ(

ެއޑްމްިނ

ައޙްމުަދ ައުރަޝުދ
)ެއިސްސެޓްންޓ ަމޭނަޖރ(

ެއޑުިއކަޭޝްނ ެއްނޑް
ެޓެރއިިންނގ ިޑޕާޓަްމްންޓ
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2.3.2   ޮއޯތިރީޓގެ ިޑޕާޓަްމްނުޓަތްއ

މާރެކްޓ ެރގިުއލަޭޝްނ ެއްނޑް ެއްނފްޯސަމްންޓ ިޑޕާޓަްމްންޓ

މާރކެޓް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެންޯފސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، 

ޔަގީންކުރުމާއި  ހިނގަމުންދާކަން  މާރކެޓް  ސެކިއުރިޓީޒް  އެއްޮގތަށް  ގަވާއިދުތަކާ  ޤާނޫނާއި 

ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތައް ރިވިއުޮކށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ހުށަހެޅުމެވެ. ޕްޮރސްޕެކްޓަސްތައް 

ހާމަޮކށްފައިވޭޯތ  މަޢުލޫމާތުތައް  ލާޒިމުކުރާ  ހާމަކުރުން  ގަވާއިދުތަކުން  ޤާނޫނާއި  ބަލައި 

ޔަގީންކުރުމާއި ލައިސަންސްއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުތުތައް ހަމަވޭޯތ ޔަގީންކުރުން 

ޚިލާފު  ގަވާއިދާ  ޤާނޫނާއި  ކުރުމުގައި  މުޢާމަލާތްތައް  ސެކިއުރިޓީޒުގެ  އަދި  ހިމެނެއެވެ. 

އެޅުމެވެ.   ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންޖެހޭ  ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި  ޢަމަލުތައް  ނޭދެވޭ  ަޢމަލުތަކާއި 

މާރެކްޓ ިޑެވޮލޕަްމްންޓ ިޑޕާޓަްމްންޓ

މާރކެޓް  ޮއޯތރިޓީން  މަސްއޫލިއްޔަތަކީ،  މައިގަނޑު  ޑިޕާޓްމަންޓުގެ  ޑިވެޮލޕްމަންޓް  މާރކެޓް 

ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުމެވެ. މިޮގތުން މައިގަނޑު ޮގތެއްގައި، މާކެޓް 

ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ޤާނޫނީ ޮއނިގަނޑަށާއި ގަވާއިުދތަކަށް ބަދަލުގެނައުމަށް ލަފާދިނުމާއި މާކެޓުން 

ފައިސާ ޯހދުމަށް ބޭނުންވާ ކުންފުނިތަކަށް އެީހތެރިކަން ޯފރުޮކށްދިނުމާއި މާކެޓްގައި ޚިދުމަތް 

ދިނުމާބޭނުންވާ ކުންފުނިތަނާއި ވަކިވަކި ފަރުދުންނަށް އެހީތެރިކަން ޯފރުޮކށްދިނުން ހިމެނެއެވެ. 

ޑިޕާޓްމަންޓްގެ  މި  ބެލެހެއްޓުމަކީވެސް  ކަންކަން  ރިލޭޝަންއާގުޅޭ  ޕްބަލިކް  އިތުރުން  މީގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ެޕްނަޝްނ ުސަޕރިވަޝްނ ިޑޕާޓަްމްންޓ

ޕެންޝަންއާބެހޭ  މަސްއޫލިއްޔަތަކީ،  ަމއިގަނޑު  ޑިޕާޓްމަންޓުގެ  ސުޕަރވިޝަން  ެޕންޝަން 

މަސައްކަތްތައް  އެންމެހާ  ޒިންމާތަކާގުޅޭ  ހަވާލުކުރެވިފައިވާ  ޮއޯތރިޓީއާއި  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ 

ޕެންޝަން  ރިޓަޔަމަންޓް  މޯލްޑިވްސް  ޮގތެއްގައި،  މައިގަނޑު  މިޮގތުން  ހިންގުމެވެ.  ރާވާ 

ހިނގާނުހިނގާ  ކަންކަން  އިންވެސްޓްމަންޓުގެ  ސްކީމްގެ  އިންވެސްޓްމަންޓުތަކާއި  ސްކީމްގެ 

ޮގތް ސުޕަރވައިޒްކުރުމާއި، މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ )ޕެންޝަން 

އޮފީހުގެ( ޯބޑަށް މެންބަރުން ޢައްޔަނުކުރުމުގެ ކަންތައް ހިނގާޮގތް ބެލުމާއި، ޕެންޝަނާބެހޭ 

ޤާނޫނުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ކަންކަން ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމެވެ.  

ެއޑުިއކަޭޝްނ ެއްނޑް ޓެްރއިިންނގ ިޑޕާޓަްމްންޓ

ކެޕިޓަލް  މަސްއޫލިއްޔަތަކީ،  މައިގަނޑު  ޑިޕާޓްމަންޓުގެ  ޓްރެއިނިންގ  އެންޑް  އެޑިއުކޭޝަން 

މާރކެޓް އަދި ޯކޕަރޭޓް ގަވަރނަންސްއާގުޅޭ ޮގތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، މާރކެޓާއި 

ގުޅުންހުރި ޕްޮރފެޝަނަލް ޓްރެއިނިންގތައް ރާވާ ހިންގުމެވެ. މިޮގތުން މައިގަނޑު ޮގތެއްގައި، 

އިންވެސްޓަރުން އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ޕްޮރގްރާމްތަކާއި، އިންސްޓިޓިއުޓް ޮއފް ޯކޕަރޭޓް ޑައިރެކްޓަރޒް 

ެއންޑް ސެކްރެޓަރީސްގެ ޕްޮރގްރާމްތައް ރާވާ ިހްނގުމާއި، ޮއޯތރިޓީން ދޫކުރާ ލައިސަންސްތަކަށް 

އެދޭ  ހިންގުމެވެ.   އިންތިޒާމުޮކށް  އިމްތިޙާނުތައް  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ފަރާތްތަކުން  ެއދޭ 

ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިމްތިޙާނުތައް އިންތިޒާމުޮކށް ހިންގުމެވެ. 
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ސީ.އީ.ޯއގެ ބިުއޯރ

ސީ.އީ.އޯގެ ބިއުރޯގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭނިންގ 

ޕްޯރސެސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި ޮއތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑަށާއި، ބޯޑުގެ ސަބް ޮކމިޓީތަކާއި، 

ސީ.އީ.ޯއ އަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ޯފރުޮކށްދިނުމާއި ސެކްރެޓޭރިއަޓް ބެލެހެއްޓުމެވެ. މީގެ 

އިތުރުން ޮއތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތަށް ކުރިއެރުވުމަށް ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވްސް އަށް ބޭނުންވާ 

މުއައްސަސާތަކާއި،  ދައުލަތުގެ  އިތުރުން،  މިކަންތައްތަކުގެ  ޯފރުޮކށްދިނުމެވެ.  ެއހީތެރިކަން 

ފަރާތުން  ޮއތޯރިޓީގެ  ކުރުމަށް  ބަދަހި  ގުޅުން  ޖަމްޢިއްޔާތަކާއެކު  އެކިއެކި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައްކުރުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

ޯކޕޭަރްޓ ަސރވަިސްސ

ޯކޕަރޭޓް ސަރވިސަސްގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، ޮއތޯރިޓީގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާޮކށް، 

ޯފރުޮކށްދިނުމެވެ.  އެހީތެރިކަން  އިދާރީ  ބޭނުންވާ  ހިންގުމަށް  ޮއޯތރިޓީ  ދުވަހަށް  ދުވަހުން 

މިޮގތުން މައިގަނޑު ޮގތެއްގައި، ޮއތޯރިޓީގެ މުވައްަޒފުންނާގުޅޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމާއި، ޮއތޯރިޓީގެ 

މާލީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން ބެލެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ. 

އްިނޮފމަޭޝްނ ެޓކޮްނޮލޖީ ިޑޕާޓަްމްންޓ

ިއންޮފމޭޝަން ޓެކްނޮޮލޖީ ޑިޕާޓްމަންޓް ގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 

ޮއޯތރިޓީއާއި ހިއްސާގެ ބާޒާރު މަސައްކަތްތައްތަކަށް އެފިޝިއެންސީ ގެނައުމަށްޓަކައި ގެނެވިދާނެ 

އިންޮފމޭޝަން  މިޮގތުން  ތަންފީޒުކުރުމެވެ.  ހުށަހަޅައި  އެކަން  ދެނެގަނެ  އޮޮޓމޭޝަންތައް 

ޓެކްނޮޮލޖީއާގުޅޭ ދާއިރާއިން ޑިޕާޓްމަންޓްތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ޯފރުޮކށްދިނުމާއި ހަރުދަނާ 

އައި.ޓީ ގަވަނަންސް ިނޒާމެއް  ގާއިމުޮކށް ދެެމހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ.

އްިނަޓރަނލް ޮއޑަިޓރ

އޮޑިޓް  އިންޓަރނަލް  ޮއތޯރިޓީގެ  މަސްއޫލިއްޔަތަކީ،  މައިގަނޑު  ޮއޑިޓަރުގެ  އިންޓަރނަލް 

މަސައްކަތްތައް  އޮޑިޓް  އިންޓަރނަލް  މަތިން  ގޮތުގެ  އެއްޮގތްވާ  ޕްޮރސީޖަރތަކާއި  ޗާޓަރާ 

ޮކމިޓީއަށް  ރިސްކް  އެންޑް  އޮޑިޓް  ކަންކަން  އޮޑިޓުގެ  އިންޓަރނަލް  ކުރިއަށްގެންދިއުމާއި، 

. ޯޕޓުކުރުމެވެ ރި
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ައލްފިާޟލް މުޒްނީ މުަޙއަްމުދ / ޑިެރކްަޓރ ޖެެނަރލް / ޯކޕޭަރްޓ ަސރވަިސްސ،
ައލްފިާޟލް ިއބާްރީހމް ަސީލމްޑިެރކްަޓރ / ޑިެރކްަޓރ ޖެެނަރލް / މާރެކްޓ ެރގިުއލަޭޝްނ ެއްނޑް ެއްނފްޯސަމްންޓ ެސކްަޝްނ

ައލްފިާޟލް މުަޙއަްމުދ ޙަުސއްިނ ަމނުިކ / ޗީފް ެއގްެޒެކޓިވް ޮއިފަސރ
ައލްފިާޟލާ ފިާޠމުަތ ައބުްދهللا ަކމާލުްއީދްނ / ޑެޕުިއީޓ ޗީފް ެއގްެޒެކޓިވް ޮއިފަސރ / މާރެކްޓ ިޑެވޮލޕަްމްންޓ ިޑޕާޓަްމްންޓ

ައލްފިާޟލާ އިާމަނތު މުަޙއަްމުދ ދީދީ / ޑިެރކްަޓރ ޖެެނަރލް / ެއޑުިއކަޭޝްނ ެއްނޑް ެޓެރއިިންނގ ިޑޕާޓަްމްންޓ

ަކަނައުތްނ ަވައަތްށ:

2.3.3   މޭެނޖަްމްންޓ ޮކމިީޓަތްއ
ޮއޯތރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ޮގތެއްގައި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށްޓަކައި މެނޭޖްމަންޓް ޮކމިޓީތައް އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ. ޮއޯތރިޓީގެ މެނޭޖްމަންޓް ޮކމިޓީތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

ީސިނައރ ެއގްެޒެކޓިވް ޮކިމީޓ

ީސނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުން ކަނޑައަޅާ ޮޕލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓަޖީތަކާއި އެއްޮގތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޮއތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ރާވާ 

ހިންގުމުގައި، ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރަށް ލަފާދިނުމެވެ. މި ޮކމިޓީގައި ހިމެނެނީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރާއި، ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ހެޑުންނާއި ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރު ކަނޑައަޅާ ޓެކްނިކަލް 

މުވައްޒަފުންނެވެ. މި އަހަރު ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ 67 ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ. 
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މޭެނޖަްމްންޓ ޮކިމީޓ

މި ކޮމިޓީގެ މައިގަނޑު މަޤަޞަދަކީ، ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކާގުޅޭ ޮގތުން ސީ.އީ.

ހިމެނެނީ  ޮކމިޓީގައި  މި  ހުށަހެޅުމެވެ.  އަޕްޑޭޓް  މަސައްކަތްތަކުގެ  ޯހދުމާއި  ޑައިރެކްޝަން  އޯގެ 

ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ހެޑުންގެ އިތުރުން، ދެން ހުންނަ އެންމެ ސީނިއަރ ސްޓާފް އެވެ. މީގެ އިތުރުން 

މިބައްދަލުވުމުގައި ސީ.އީ.ޯއ ކަނޑައަޅުއްވާ އެހެން މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެއެވެ. މި އަހަރު މެނޭޖްމަންޓް 

ކޮމިޓީގެ 46 ަބއްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ.

ެއްނފްޯސަމްންޓ ޮކިމީޓ

އެންޯފސްމަންޓް ކޮމިޓީގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، ޮއޯތރިޓީން ތަންފީޛުކުރާ އެއްވެސް ޤާނޫނަކާއި 

ޮއޯތރިޓީއަށް ފެނިއްޖެ  ޚިލާފު ޢަމަލެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހިންގައިފިކަމަށް  ނުވަތަ ގަވާއިދަކާއި 

ހިނދެއްގައި، ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގައިފިކަމުގެ މައްސަލަ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ، 

އެގްޒެކެޓިވް  ޗީފް  ގުޅޭޮގތުން  ފިޔަވަޅުއެޅުމާއި  ފަރާތްތަކާމެދު  އެފަދަ  ތަޙުޤީޤުޮކށް  އެމައްސަލައެއް 

ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  އުޞޫލުތައް  ހިންގުމުގެ  ޮކމިޓީ  އެންޯފސްމަންޓް  ލަފާދިނުމެވެ.   ޮއފިަސރަށް 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުން ފާސްޮކށްފައިވާ އެންޯފސްމަންޓް އެންޑް އެޕީލް ޕްޮރސީޖަރގައެވެ. މި އަހަރު 

އެންޯފސްމަންޓް ކޮމިޓީގެ 05 ބައްދަުލވުން ބޭއްވުނެވެ.

އީިނިޝައލް ަޕބްލިކް ޮއަފރްިނގ ޮކިމީޓ

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

ބަލާފާސްކުރުމުގެ  ޕްރޮސްޕެކްޓަސް  ނުވަތަ  ބަޔާން  ހިއްސާގެ  ހުށަހަޅާ  ކުންފުނިތަކުން  ދޫކުރާ 

ކަންކަން  ހިނގާ  މުއްދަތުގައި  ހުޅުވާލެވޭ  ގަތުމަށް  ސެކިއުރިޓީޒް  އަދި  ކުރުމެވެ.  ަމސަްއކަތްތައް 

ޮމނިޓަރކުރުމާއި، މިކަންކަމާގުޅޭ ޮގތުން މަޝްވަރާޮކށް ޢަމަލުކުރާނެ ޮގތް ކަނޑައެޅުމެވެ. މި އަހަރު 

މި ކޮމިޓީގެ 03 ބައްަދލުވުމެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ. 
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ހިުއަމްނ ރޯިސްސ ޮކމިޓީ 

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

ގުޅުންހުރި ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމެވެ. މިޮގތުން މައިގަނޑު ޮގތެއްގައި މުވައްޒަފުންގެ ޓްރެއިނިންގ، 

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން އަދި މުވައްޒަުފން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކާއި މުވައްޒަފުންނާގުޅޭ 

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

ކޮމިޓީގެ 08 ަބއްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ.  

ޓަްރްސްޓ ަފްނޑް ޮކމިީޓ

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

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

ޓްރަސްޓް ފަންޑް’އާގުޅޭ އެންމެހާ ކަންކަން ބެެލހެއްޓުމާއި، މިފަންޑުން ޚަރަދުކުރުމާގުޅޭ ކަންކަން، 

ހިމެނެނީ  ޮކމިޓީގައި  މި  ކުރުމެވެ.  މަތިން  ގޮތުގެ  އެއްޮގތްވާ  އާއި  ސްޓޭޓްމަންޓް  ފަންޑުގެ 

ޮއތޯރިޓީގެ ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ޮއތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް 

ޮއފިސަރ ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކާއި، މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް ތަމްޞީލުކުރާ މެންބަރެކެވެ. މި 

އަހަރު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކުގައި  ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 

ފާސްކުރުމާއި، ޓްރަސްޓް ފަންޑުން 2021 އަހަރު  ކުރަންހަމަޖެހިފައިވާ ޚަރަދުތައް ފާސްކުރުން 

ހިމެނެއެވެ. މިޮގތުން ޓްރަސްޓް ފަންޑް ކޮމިޓީގެ 5 ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ.

ިބޑް އިވޭލުޭއަޝްނ ޮކިމީޓ

ޯހދުމަށް  ޚިދުމަތްތައް  ތަކެއްޗާއި  ބޭނުންވާ  ޮއޯތރިޓީއަށް  އަކީ  ޮކމިޓީ  އިވެލުއޭޝަން  ބިޑް 

ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ބަލައި، ޕްޮރކިއުމަންޓުގެ ކަންތައްތައް އިންތިޒާމްޮކށް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް 

އެކުލަވާލާފައިވާ ޮކމިޓީއެކެވެ. މިއަހަރު ބިޑް ކޮމިޓީގެ  26 ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ.

މޭެނޖަްމްންޓ ރްިސކް ޮކިމީޓ

މެނޭޖްމަންޓް ރިސްކް ޮކމިޓީ އަކީ ހިއްސާގެ ބާޒާރު ތަރައްގީކުރުމާއި ރެގިއުލޭޓްކުރުން އަދި 

ކުޑަކުރުމަށް  އެކަންކަން  ދެނެގަނެ  ކުރިއާލާ  ހިރާސްތައް  ދިމާވެދާނެ  ހިންގުމަށް  ޮއޯތރިޓީ 

ޮއޯތރިޓީއާއި ޯބޑަށް އެހީތެރިވުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޮކމިޓީއެކެވެ. މި ޮކމިޓީ އެކުލަވާލާފައިވަނީ 1 

2021ގައެވެ. ޑިސެމްބަރ 

2.3.4  ޮއޯތިރީޓގެ މުަވްއަޒފުްނ
މި އަހަރު ނިމުނު އިރު ޮއޯތރިޓީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޖުމުލަ ޢަދަދަކީ 

23 އެވެ
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މުަވްއަޒފު އޯެވޑު
މެނޭޖަރ އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ސިއާއު )މެނޭޖަރ( އެމްޕްޯލއީ ޮއފް ދަ އިޔަރ 

މެނޭޖަރ އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ސިއާއު )މެނޭޖަރ( ޮކމެންޑޭޝަން ޮފރ ޑެޑިކޭޝަން

މެނޭޖަރ އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ސިއާއު )މެނޭޖަރ( ޮކމެންޑޭޝަން ޮފރ ސަރވިސް

ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރ އަލްފާޟިލް އަނިލް އާދަމް )ޑެޕިއުޓީ 
މެނޭޖަރ(

ސެޓިފިކެޓް ޮއފް ރިޮކގްނިޝަން

އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ސިއާއު  )އެމްޕްޯލއީ ޮއފް ދަ އިޔަރ(

ޑު ަޕްނކްުޗައލިޓީ އޯެވ

ޕަންކްޗުއަލިޓީ އެޯވޑު ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުން: 

އަލްފާޟިލް މުޒްނީ މުޙައްމަދު )ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް(	 

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޒަކަރިއްޔާ )ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް(	 

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ސަލީމް )ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް(	 

އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޢަބްދުއްރައްޒާޤް 	 

އަލްފާޟިލާ ޢަޒްމާ )މެނޭޖަރ( 	 

އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ސިއާއު )މެނޭޖަރ(	 

އަލްފާޟިލާ ސާރާ މުޙައްމަދު )މެނޭޖަރ(	 

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނަޖާތު މޫސާ )އެސިސްޓެންޓް 	 

މެނޭޖަރ(

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޢަބްދުލްކަރީމް )އެސިސްޓަންޓް 	 

މެނޭޖަރ(

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މަޙްރާން )އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރ(	 

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝިއުނީ ސަޢީދު )ސީނއަރ 	 

ޮއފިސަރ(

އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް އަބޫބަކުރު )ސަޕޯޓް ސްޓާފް(	 

އަލްފާޟިލާ ދިޔާނާ މުޙައްމަދު )ސަޕޯޓް ސްޓާފް(	 

މުަވްއަޒފުްނ ަތމްރްީނުކުރްނ

ޮއތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނާއި ފަންނީ ތަޖުރިބާ އިތުރުކުރުމަށް ދެމެހެއްޓެނިވި 

ޮގެތއްގައި ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.  މި އަހަރު ޮއތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި ޕްޮރގްރާމްތަކާއި 

ބައްދަލުވުންތައް އެނެކްސް 1 ގައި ހިމަނާފައި އެވަނީއެވެ. ޮކވިޑ19ް-ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން 2021 

ަވނަ އަހަރު ތެރޭގައި ގިނަ ތަމްރީނު ޕްޮރގްރާމުގައި މުވައްޒިފުން ބައިވެރިޮކށްފައިވަނީ ވާޗުއަލްޮކށްނެވެ. 

ވީަޒފާގެ ުކރިއުެރްނ ިދުނމާއި ޚުިދމުަތގެ ައގުވަަޒްނ ުކުރްނ

ޝަރުޠު  ދިނުމަށް  ކުރިއެރުން  ވަޒީފާގެ  އިވެލުއޭޝަނަށްފަހު  ޕަރޯފމަންސް  އަހަރުގެ  ވަނަ   2020

އަގު  ޚިދުމަތުގެ  މުވައްޒަފުންގެ  އަދި  ދީފައިވެއެވެ.  ކުރިއެރުން  ވަޒީފާގެ  މުވައްޒަފުންނަށް  ފުރިހަމަވި 

ވަޒަންކުރުމުގެ ޮގތުން އެކިއެކި ކެޓަގަރީތަކުން މުވައްޒަފުންނަށް އެޯވޑާއި ސެޓިފިކެޓް ދީފައިވެއެވެ. މިޮގތުން 

2020 ވަނަ އަހަރުގެ އެޯވޑުތައް ޙާޞިލުކުރި މުވައްޒަފުންގެ ތަފުޞީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.     
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކެޕިޓަލް މާރކެޓް އިތުރަށް ހަރުަދނާޮކށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ޮއޯތރިޓީން އަންނަނީ ޯހދަމުންނެވެ.

ގެ   )IOSCO( ޮކމިޝަންސް  ސެކިއުރިޓީޒް  ޮއފް  ޮއގަނައިޒޭޝަން  އިންޓަނޭޝަނަލް 

ޯއޑިނަރީ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން، މާރކެޓް ތައްޤީކުރުމަށާއި މާރކެޓް ރެގިއުލޭޓް ކުރުމުގެ 

ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމަށް، އެ ޮއގަނައިޒޭޝަންގެ ނޮލެޖް ޝެއަރިންގ ޕްލެޓްޯފމް މެދުވެރިޮކށް 

ިމއަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ރެގިއުލޭޓަރީ އިދާރާތަކުން ޯފރުޮކށްދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް 

ފާހަގަޮކށްލެވެއެވެ. އަދި މެންބަރު ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ސަރވޭތަކުގައި ބައިވެރިވެ 

މެންބަރު  މީގެއިތުރުން  ހިއްސާޮކށްފައިވެއެވެ.  މަޢުލޫމާތުތައް  މާރކެޓާގުޅޭ  ކެޕިޓަލް  ރާއްޖޭގެ 

ޤައުމުތަކަށް ހުޅުވާލާއިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ‘ވާރލްޑް އިންވެސްޓަރ ވީކް 2021’ ގައި 

 IOSCO .ެޮއތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ތަފާތު ހަރަކާްތތައް ކުރިއަށް ގެންޮގސްފައިވެއެވ

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ވަރޗުއަލް ޕަބްލިކް ޮކންފެރެންސް އަދި 46 ވަނަ 

އެނުއަލް މީޓިންގގައި ޮއޯތރިޓީން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

މި ޮއޯތރިޓީއަކީ، ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކުގައި ޕްރައިވެޓް ޕެންޝަން ސުޕަރވައިޒްކުރުމުގެ ޒިންމާ 

އަދާކުރަމުންދާ ފަރާތްތައް ތަމްސީލުކުރާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ ކަމުގައިވާ، އިންޓަރނޭޝަނަލް 

ޮއގަނައިޒޭޝަން ޮއފް ޕެންޝަން ސުޕަރވައިޒަރސް )IOPS( ގެ މެންބަރެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އެސެޓްސް  ފަންޑުގެ  ޕެންޝަން  ޮގތާއި  ސުޕަރވައިޒްކުރެވޭ  ޕެންޝަން  ރިޓަޔަރމަންޓް 

އިންވެސްޓްކުރުމާ ބެހޭޮގތުން އެ ޮއގަނައިޒޭޝަނާ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރަމުންދާއިރު، ޕެންޝަން 

އުޞޫލުތަކާއި  ރަނގަޅު  މަޢުލޫމާތާއި  ޯހދާ  ޤައުމުތަކުން  އެކި  ކުރުމާބެހޭޮގތުން  ުސޕަރވައިޒް 

ގައިޑްލައިންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު، މެްނބަރު ޤައުމުތަަކށް ޯފރުޮކށްދެމުން ގެންދެއެވެ. 2021 ވަނަ 

އަހަރުގެ IOPS ގެ ވަރޗުއަލް އެނުއަލް މީޓިންގގައި ޮއޯތރިޓީން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

ަބިއަނލަްއުޤވާީމ ގުޅުްނތްައ  .3

މުަވްއަޒފުްނގެ ގުޅުްނ ަބަދިހުކުރްނ

ޮއތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަކީ މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށް ހެދުމަކީ 

ޮއޯތރިޓީން އިސްކަންދޭ ކަމެކެވެ. މިޮގތުން މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ރޫޙު 

ބޭއްވުމާއި  ބައްދަލުވުންތައް  މަޝްވަރާކުރުމަށް  ކަންކަން  ދިމާވާ  މަސައްކަތުގައި  އިތުރުޮކށް 

ޕްޮރގްރާމްތައް  އެކި  އެކި  ކްލަބުން  ސްޓާފް  ފާހަގަކުރުމާއި  ދުވަސް  އަހަރީ  ޮއތޯރިޓީގެ 

ހިންގާފައިވެއެވެ.  އަހަރުތެރޭގައި 
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ކީރިތިވަންތަ މާތް هللا ســـبحانه وتعــاىل އަށް ޙަމްދުޮކށް ޝުކުރުކުރަމެވެ. އަދި 

ިވޔަފާރިކުރާނެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްތަކުގެ އުޞޫލާއި އިރުޝާދު މި އުއްމަތަށް ދެއްވި، 

م އަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް 
ّ
 هللا عليــه وســل

ّ
މާތް ނަބިއްޔާ محّمــد صــى

ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ.

ވާބާއިން  އާލަމީ  ޮކވިޑް – 19ގެ  ކުރިމަތިވި  ދުނިޔައަށް  އަހަރު  ވަނަ   2020

އަރައިގަނެވޭނެކަމުގެ އުންމީދުގައި 2021 އަށް ކުރިމަތިލިނަމަވެސް މި އަހަރުވެސް 

ަމސައްކަތް ކުރަން ޖެހިފައިވަނީ ޮކވިޑް – 19ގެ ޮގންޖެހުންތަކާއެކުއެވެ. އެހެންނަމަވެސް 

ޮއޯތރިޓީއިން  ބަދަލުގައި  ވިސްނުމުގެ  ޮގތުގައި  ހުރަސްތަކެއްގެ  ޮގންޖެހުންތަކަކީ  މި 

މާލީ  ބަލައި  ފުރުޞަތުތަކެއްކަމަށް  ހުޅުިވގެންދިޔަ  މިއީ  ޮކށްފައިވާނީ  ަމސައްކަތް 

ެސކިއުރިޓީޒްގެ ބާޒާރަށާއި ޮއތޯރިޓީގެ ހިންގުން އިތުރަށް ހަރުދަނާޮކށް ޒަމާނީކުރުމަށް 

މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިފުމަށެވެ. އަދި މިދިޔަ އަހަރަކީ ޮއޯތރިޓީއިން އެއްއަހަރެއްގެ 

އުފަލާއެކު  ނުހަނު  އަހަރަކަން  ދޫކުރެވުނު  ލައިސަންސް  ގިނަ  އެންމެ  ެތރޭގައި 

ފާހަގަކުރަމެވެ.

މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްގެ ބާޒާރާ ގުޅޭ ަކންކަމާއި ޮއޯތރިޓީ ހިންގުމުގައި އިންޮފމޭޝަން 

ޓެކްނޮޮލޖީއަށް ރައްޓެހި މާޙައުލެއް ގާއިމުކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން މިއަހަރު 

ަމސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. މިޮގތުން މި މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި އެހީތެރިވުމަށް  

ިއންޮފމޭޝަން ޓެކްނޮޮލޖީ ޑިާޕޓްމަންޓްއެއް މުޅިންއަލަށްވަނީ ގާއިމުކުރެވިފައެވެ.

ބާޒާރަކަށް  ގަނެވިއްކޭ  އެއްޮގތަކަށް  ޒަމާނާ  ބާޒާރަކީ  ހިއްސާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ެހދުމަށްޓަކައި ޓްރޭޑިންގް ސިސްޓަމެއް ޯހދުމަށް، މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް އަށް 

ޕްރޮޯޕޒަލްއެއް ހުށަހަޅައި މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި މިކަމާގުޅޭ މަޝްވަރާކުރުމަށް 

ބޭއްވިފައެވެ.  ވަނީ  ބައްދަލުވުންތައް  އެކު  ސްޓޭކްޯހލްޑަރުންނާއި 

އިތުރަށް  ޯހދުން  މަޢުލޫމާތާއި  ބާޒާރާގުޅޭ  މާލީ  ޚިދުމަތްތަކާއި  ޮއތޯރިޓީގެ 

ވަނީ  މަސައްކަތް  ރީވޭންޕްކުރުމުގެ  ވެބްސައިޓް  ޮއތޯރިޓީގެ  ފަސޭހަކުރުމަށްޓަކައި 

ކުރެވިފައެވެ. މިޮގތުން ޮއތޯރިޓީގެ ވެބްސައިޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފަސޭހައިން ފެންނާނެފަދަ 

“ޔޫޒަރ-ފްރެންޑްލީ” އަދި އިންޓަރެކްޓިވް ވެބްަސއިޓަކަށް ހެދުމަކީ މި މަސައްކަތުގެ 

މަޤްޞަދެވެ.

4 - ޗީފް ެއގްެޒެކޓިވް 
ޮއިފަސުރގެ ިރިވުއ
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ިދވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނާއި އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ 

މައްޗަށް  ކުންފުނިތަކުގެ  ޮކށްފައިވާ  ލިސްޓް  ހާމަކުރުމަށް  ގަވާއިދުތަކުން 

ާލޒިމުކުރާ މަޢުލޫމާތު، ސްޓޭކް ޯހލްޑަރުންނަށް އެއްތަނަކުން ފެންނާނެ އިންތިޒާމު 

ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ޑިސްކްޯލޝަރ ޕްލެޓްޯފމްއެއް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވި 

ފައިވެއެވެ. އަދި މި ޕްލެޓްޯފމް އަވަސް މުސްތަޤްބަލެއްގައި ބޭނުންކުރަންފެށޭނެއެވެ.

ޮކވިޑް – 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ފަރާތްތަކާ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވެ ގޭގައި ކަރަންޓީންވާ 

އިންތިޒާމުތައް  ކުރެނޭވެނެ  ެގއިން  މަސަްއކަތްތައް  ހާލަތްތަކުގައި  ަމޖުބޫރުވާ 

ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުންނަށް ލެޕްޮޓޕް ޯހދުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ ކުރެވިފައެވެ. 

ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ޕޭޕަލެސް ޯވކް ެއންވައިރަމަންޓަކަށް ޮއފީސް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި، 

ަކރުދާސް ލިޔެކިއުން ޮކންމެހެން ބޭނުންވާ ހާލަތްތައް ފިޔަވާ އެހެނިހެން ހުރިހާ 

ވަނީ  އިންތިޒާމްތައް  ކުރެވޭނެ  މަސައްކަތްތައް  އިލެކްޓްޯރނިކްޮކށް  ހާލަތެއްގައި 

އާކައިވްކުރުމުގެ  ކަރުދާސްތައް  ފައިލްކުރެވިފައިވާ  ޮއފީހުގައި  އަދި  ފަހިކުރެވިފައެވެ. 

މަސައްކަތް އަލުން ފެށުމަށްޓަކައި ގެންނަން ޖެހޭ އިންތިޒާމާތަށް ހަމަޖެއްސުމުގެ 

ކުރެވެމުންނެވެ. މަސައްކަތައްދަނީ 

)-2023  2021( ޕްލޭން  އިސްތިރާޖީ  ޮއޯތރިޓީގެ  ފާސްކުރެވުނު  އަހަރު  މި 

ހަރުދަނާކުރުމަށް  ނިޒާމުތައް  ިއދާރީ  ތެރެއިން  ކަންކަމުގެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ަގއި 

ވަނީ  ޮއނިގަނޑަށް  އިދާރީ  ހާސިުލކުރުމަށްޓަަކއި  ކަންކަން  ަކނޑައަޅާފައިވާ 

އިދާރީ  އިޞްލާޙުކުރެވިފައެވެ.  މެންޑޭޓަތައް  ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގެ  ބަދަލުގެނެވި، 

އިޞްލާޙުތައް  ޖެހޭ  ގެންނަން  އިޖުރާއަތްތަކަށް  ޮޕލިސީތަކަށާއި  ގަވާއިދަށާއި 

ކުރެވެމުންނެވެ. ދަނީ  މަސައްކަތް  ގެނެއުމުގެ 

ޮފނުވުމަށް  މުވައްޒަފުން  ތަކަށް  ޓްރޭނިންގ  ސަބަބުން  ގެ   -19 ޮކވިޑް 

ޮގންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވި ނަމަވެސް މުވައްޒަފުންގެ ޢިލްމާއި ހުނަރާއި ގާބިލުކަން 

އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ވާޗުއަލް ޓްރޭނިންގ ގެ ފުރުޞަތުތައް މުވައްޒަފުންނަށް ވަނީ 

ފަހިޮކށްދެވިފައެވެ.

ކުންފުނިތަކުގެ ޑިރެކްޓަރުންނާށާއި އެފަދަ މަޤާމުތަކަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް 

ޕްޮރގްރާމް،   3 ޕްރޮގްރާމް’ގެ  ޓްރެއިނިންގ  ‘ޑަިއރެކްޓަރސް  އަމާޒުޮކށްގެން 

ިހންގާފައިވެއެވެ. މި ޕްޮރގްރާމްތަކުގެ މަޤްޞަދަކީ، ޮއތޯރިޓީގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް 

އެއްޮގތަށް  އުޞޫލުތަކާ  ގަވަރނަންސްގެ  ޯކޕަރޭޓް  އަހަލުވެރިކުރުވުމާއި،  ޯކޑަށް 

ދައުރު  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ބައްޓަންކުރުމުގައި  ޮއނިގަނޑު  ކުންފުނިތަކުގެ 

ައންގައިދިނުމެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ޓެކުހުގެ ނިޒާަމށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާއި އެންޓި 

ޮކރަޕްޝަން އެންޑް ޕްޮރކިއުމަންޓާުގޅޭ މަޢުލޫމާތާއި ރާއްޖޭގެ އޮޑިޓިންގ ދާއިރާއާގުޅޭ 

ސެކްރެޓަރީންނަށް  ކުންފުނިތަކުގެ  އިތުރުން  މީގެ  ދީފައިވެއެވެ.  ަމޢުލޫމާތު 

ހިންގާފައިވެއެވެ.  ޕްޮރގްރާމްއެއް  ޓްރެއިނިންގ  އަމާޒުޮކށްގެން 

މާލީ އަދި ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ދާއިރާއަށް ޢާއްމުން ހޭލުންތެރިޮކށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ 

އެޮގތުން  ހިންގިފައެވެ.  ވަނީ  ޕްޮރގްރާމްތަކެއް  ތަފާތު  މަޤްޞަދުގައިވެސް 

ޮކމިޝަންސް    ސެކިއުރިޓީޒް  ޮއފް  ޮއގަނައިޒޭޝަން  އިންޓަރނޭޝަނަލް 

)IOSCO( އިން ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ “އިންވެސްޓަރުންގެ 

އަދި  ޕްލެޓްޯފމްސް  އަމާޒުޮކށް ވަރޗުއަލް  ގުޅުވައިގެން ޢާންމުންަނށް  ހަފްތާ”އާ 

ސެސަންތަކާއި  މަޢުލޫމާތު  ބޭނުންޮކށްގެން  ވަސީލަތްތައް  ގެ  މީޑިޔާ  ސޯސަލް 

ޕްޮރގްރާމްތަކުގެ ސްޓެޓިސްޓިކްސްތަކަށް ބަލާއިރު  ކުއިޒްއެއް ހިންގާފައިވެއެވެ. މި 

ކުރެވިފައިވެއެވެ. ރީޗް  ފަރާތަށް  ހާސް(  )ތޭރަ   13,000 ގާތްގަޑަކަށް 

މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްގެ ބާޒާރާގުޅޭ ޤާޫނނީ ޮއނިގަނޑަކީ މި މާރކެޓްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ 

ޖެހޭ  ގެންނަން  ބޭއްވުމަށްޓަކައި  ޮގތުގައި  މާހައުލެއްގެ  ފަހި  ަފރާތްތަކަށް 

ބައްދަލުވުންތައް  ގިނަ  ވަރަށް  ސްޓޭކްޯހލްޑަރުންނާއެކު  ގެނައުމަށް،  ބަދަލުތައް 

ބޭވިފައިވެއެވެ. އަދި މި ބައްދަލުވުންތަކުން ދެެނގަނެވުނު ކަންތައްތައް ދިރާސާޮކށް 

ވާނީ  ޯކޑްވެސް  ގަވަނަންސް  ޯކޕަރޭޓް  އިޞްލާޙުޮކށް،  ގަވާއިދުތައް  ގުޅުންހުރި 

އިޞްލާޙުކުރެވިފައެވެ.

ރައްޔިތުންގެ  ހުރިހާ  ބާޒާރަކީ  ެސކިއުރިޓީޒްގެ  މާލީ  އަމާޒަކީ،  ައޅުގަނޑުމެންގެ 

ހުރިހާ  އަދި  ހަރުދަނާ  އަދުލުވެރި،   ހާމަކަންޮބޑު،  ހިންގޭ،  ަބއިވެރިވުމާއެކު 
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ޮގތުގައި ދެމެހެއްޓުމެވެ. އަދި  ޮއންލައިން  ސްޓޭކްޯހލްޑަރުންނަށް ފަހި ބާޒާރެއްގެ 

އަވަހަކަށް  ވީހާ  ޕްލެޓްޯފމެއް  ޓްރޭޑިންގ  ކުރެޭވނެ  ޓްރޭޑް  މެދުވެރިޮކށް  ޕްލެޓްޯފމް 

ރައްޔިތުންނަށް  ބާޒާރަކީ  މި  އަދި  އަމާޒެކެވެ.  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ގާއިމުކުރުމަކީވެސް 

ހުވަފެނެކެވެ. ައޅުގަނޑުމެންގެ  ވުމަކީ  ބާޒާރަކަށް  ގެނެސްދޭ  ތިޔާގިކަން 

މިފުރުޞަތުގައި، އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަށް ވާޞިލުވުމަށް ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ 

އަދި  ދަންނަވަމެވެ.  ޝުކުރެއް  ޚާއްޞަ  ވަރަށް  މުވައްޒަފުންނަށް  ޮއތޯރިޓީގެ  މި 

ައޅުގަނޑުމެންނަށް މަގުދައްކައިދިނުމުގައި އެންމެ މުހިންމު ޯރލްއެއް އަދާކުރަމުންގެންދާ 

ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް  ވަރަށް  މެންބަރުންނަށް  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ަދންނަވަމެވެ. އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އެއްބާރުލުން 

ެދއްވަމުން ގެންދަވާ ހުރިހާ ސްޓޭކްހޯްލޑަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަޅުގަނޑުގެ 

ނަތީޖާ  ބޭނުންވާ  މަސައްކަތްޮކށްގެން  އެކުގައި  ހުރިހާ ސްޓޭކްޯހލްޑަރުން  ުއއްމީދަކީ 

ނެރުމެވެ.  

މުޙައްމަދު ޙުސައިން މަނިކު 

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރ
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ަތފްާސ ހާިސުބ  .5
ެސަކްނޑަރީ މާރެކުޓގެ މުޢާމަލާތަްތްއ   5.1

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

2020 2019 2018 2017 2016 ަތފީުސލު

209 205 236 175 144 މުޢާމަލާތްތަކުގެ ޢަދަދު

719 483 53 40 27 މުޢާމަލާތު ކުރި ހިއްސާ ޢަދަދު )ހާސް(

7,120 5,154 2,615 6,065 4,366 މުޢާމަލާތު ކުރި ހިއްސާގެ އަގު )ހާސް ރުފިޔާ(

16,323 17,881 16,986 13,783 15,025 މާރކެޓް ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން )މިލިޔަން ރުފިޔާ( 

1,059 1,160 1,102 894 974 މާރކެޓް ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން )މިލިޔަން ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު(

މަޞްދަރު: މޯލްޑިވްސް ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖް 

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

ޯންޓ:
ސެންޗޫރިއަން ޕލކ. . 1

ލިސްޓުކުރެވުނީ 2017 ގައި. 

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕލކ. . 2

ލިސްޓުކުރެވުނީ 2017 ގައި.

ޯމލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް . 3

ޕލކ. ލިސްޓުކުރެވުނީ 

2019 ގައި.

އޭ.ޓީ.އެމް ޕލކ.

ބީ.އެމް.އެލް ޕލކ

ސެންޗޫރިއަން ޕލކ

ދިރާގު ޕލކ

އެމް.އައި.ބީ ޕލކ

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ޕލކ

އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ ޕލކ

އުރީދޫ ޕލކ

އެސް.ޓީ.އޯ ޕލކ

ޑިސެންބަރުގެ ނިޔަލަށް ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި މުޢާމަލާތު ކުރި އަގުތައް

ން(
ސާއި

ފައި
ހި 
ދިވެ
( 
އަގު

0

100

200

300

400

500

600

700

ދަށްދަށްމަތިނިމުން ދަށްދަށްމަތިނިމުން ދަށްމަތިނިމުންމަތިނިމުން މަތިނިމުން

2017 2018 2019 2020 2021

800



31

މޯލިްޑވްްސ ްސޮޓކް ެއކްްސޗޭްނޖް އްިނޑެކްްސ   5.32
(MASIX)

ފާއިތުވި 5 އަހަރު މޯލްޑިވްސް ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖް އިންޑެކްސް (MASIX) އަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކުގެ ޚުލާޞާ ތިރީގައިވާ ގްރާފުގައި 

އެވަނީއެވެ.

ލްިސުޓޮކްށފައިވާ ުކްނފުިނަތުކގެ ިހްއާސގެ މުޢާމަލާތްޮކްށފައިވާ އްިނަސްއަތ  5.4
ލިސްޓުޮކށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ހިއްސާގެ މުޢާމަލާތުޮކށްފައިވާ އިންސައްތަ

ޯންޓ:
ސެންޗޫރިއަން ޕލކ. . 1

ލިސްޓުކުރެވުނީ 2017 

ގައި.ޕލކ. ލިސްޓުކުރެވުނީ 

2017 ގައި.

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕލކ. . 2

ލިސްޓުކުރެވުނީ 2017 ގައި.

ޯމލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް . 3

ޕލކ. ލިސްޓުކުރެވުނީ 

2019 ގައި.

މޯލްޑިވްސް ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖް އިންޑެކްސް )1 ޖަަނަވަރީ 2017 އިން 31 ިޑސެންބަރު 2021 އަށް(
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އެެވައރންަސ ައދި ޕޮްރފަެޝަނލް ޕޮްރގާްރމަްތުކގެ ީރްޗ  5.5

55 ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ ޖުމުލަ ޢަދަދު

113 ޮކލެޖު/ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ ދަރިވަރުން އަދި ޓީޗަރުންގެ ޖުމުލަ ޢަދަދު

244 ޢާއްމު ފަރާތްތަކުގެ ޖުމުލަ ޢަދަދު

16 ސެކިއުރިޓީޒް މާރކެޓް ޓެކްނިކަލް ޕްޮރގްރާމްތަކުގެ ޖުމުލަ ޢަދަދު

113 ޕްޮރފެޝަނަލް ޕްޮރގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ޖުމުލަ ޢަދަދު

16 ހިންގުނު ޕްޮރގްރާމްތަކުގެ ޖުމުލަ ޢަދަދު

541 ޕްޮރގްރާމްތަކުގެ ބައިވެރިންގެ ޖުމުލަ ޢަދަދު
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މާރެކްޓ   .6
ަތަރްއީޤުކުރމުގެ 
މަަސްއަކތަްތްއ

ްސްޓެރެޓިޖކް ޕްލްޭނ   6.1
2023 - 2021

އެކުލަވާލައި   2023  –  2021 ޕްލޭން  ސްޓްރެޓެޖިކް 

އެއަށްފަހު،  ފާސްކުރެވުނެވެ.  ހުށަހަށައި  ޯބޑަށް  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ްޕލޭނައާއި ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ އަހަރީ ެއކްޝަން ޕްލޭންއާއި 

ރާވައި   2021 ވަރކްޕްލޭން  އަދި  ޓާރގެޓްސް  ޑިޕާރޓްމަންޓަލް 

އިންތިޒާމުކުރުމުގެ މަަސއްކަތްތައް ކުރެވުނެވެ. އަދި، ޑިޕާޓްމަންޓުތަކަށް 

ކޭ.ޕީ. އަށް   2022 އަދި   2021 އެލޮކޭޓްޮކށް،  ޕްޮރގްރާމްތައް 

އައިސް ތައްޔާރުކުރެވުނެވެ. އަދި، ސްޓްރޭޓެޖިކް ޕްލޭންގެ 2021 

ޮކންސެޕްޓް  ބަޔާންކުރެިވފައިވާ  ތިރީގައި  ލަނޑުދަނޑިތަކާުގޅޭ  ގެ 

ކަރުދާސްތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްތައްވެސް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

މާރކެޓް އިންޓެލިޖެންސް މެކޭނިޒަމް  	

ލައިސަންސް ބަންޑްލްކުރުން  	

ސެކިއުރިޓީޒް އިންވެސްޓްމަންޓް އެކައުންޓް ފްރޭމްވަރކް  	

ޕަްރއެިވްޓ ެސިކުއިރީޓޒް   6.2
ފޭްރމަްވރކް 

ޯބޑުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ގަވާއިދު  ދޫކުރުމާބެހޭ  ސެކިއުރިޓީޒް 

މަސައްކަތްތަކާއި  އެންމެހާ  ކުރަންޖެހޭ  ހުށަެހޅުމަށް  ފާސްކުރުމަށް 

ޕްލެޓްޯފމް  އިލެކްޓްޯރނިކް  ފްރޭމްވަރކްގެ  ސެކިއުރިޓީޒް  ޕްރައިވެޓް 

)ވިޔަނަ(ގެ ޔުޒަރ ގައިްޑއާއި ވިޔަނަ ލިސްޓިންގ ރޫލްސް ގަވާއިދަށް 

ެގނެވުނު ބަދަލުތައް ހިމެނުމަށް ރިވިއުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ވަނީ 

އަހަރުތެރޭގައި ކުރެވިފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން، ޕެންޝަން ފަންޑުން 

ޕްރައިވެޓް ސެކިއުރިޓީޒްަގއި އިންވެސްޓްކުރުމަށް ޤާނޫނީ 

ޖެނެރަލްއާއެކު  އެޓަރނީ  ބެލުމަށް  ޮއތްޯތ  ހުރަހެއް 

ހަތަރު  އަދި،  ބޭއްވުނެވެ.  ބައްދަލުވުމެއް  މަޝްވަރާ 

އެމް.އެސް.އީގެ  ޮއޯތރިޓީއާއި  ކުއާޓަރގައި  ވަނަ 

މި  ބާއްވައި،  ޮކންފެރެންސްއެއް  ޕްރެސް  ޮޖއިންޓް 

ސެކިއުރިޓީޒް  ޕްރައިވެޓް  ޮކންފެރެންސްަގއި  ޕްރެސް 

ފްރޭމްވަރކް ރަސްމީޮކށް އިޢުލާނުކުރެވުނެވެ. އަދި މި 

ޕްރެސް އިވެންޓަށްފަހު އެމް.އެސް.އީ އާއެކު ކުރެވުނު 

މަޝްވަރާތަކުގައި، މަސައްކަތްތައް އަވަސްކުރުމަށްޓަކައި، 

އެމް.އެސް. ޮއޯތރިޓީއާ  އެއްފަހަރު  ހަފްތާއަކު  ޮކންމެ 

ދެފަރާތުން  ބޭއްވުމަށް  ބައްދަލުކުރުންތައް  އެކު  އީ 

އެއްބަސްވެވުނެވެ. 

ޓޭްރިޑްނ ެއްނޑް   6.3
ިޑޮޕިސަޓީރ ސްިސަޓމް

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އައި.ޓީ  މާރކެޓުގެ  ކެޕިޓަލް 

ތަރައްޤީކުރުމާއި މާރކެޓުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ޓެކްނިކަލް 

ހަރުދަނާކުރުމާ  ގަވަރނަންސް  އަދި  ކެޕޭސިޓީ 

ތެރޭގައި  އަހަރު  ތިން  ޮއތް  ކުރިއަށް  ބެހޭޮގތުން، 

ސިޔާސަތުގެ  ސަރުކާރުގެ  ކަންތައްތައް  ކުރެވިދާނެ 

ތައްޔާރުޮކށް  ކަރުދާހެއް  ޕޮލިސީ  ހިމެނުމަށް  ތެރޭގައި 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑަށް 2021 ވަނަ ައހަރު ހުށަހެޅުނެވެ. 

ބަޔާންކުރެވިއިވާޮގތަށް،  ކަރުދާހުގައި  މި  އަދި، 

މިނިސްޓްރީ  ޯހދުމަށް،  ސިސްތަޓމެއް  ޓްރޭޑިންގް 

ހުށަހަޅައި،  ޕްރޮޯޕޒަލްއެއް  އަށް  ފިނޭންސް  ޮއފް 

ފަންތީގެ  އެކި  އެކު  ސްޓޭކްޯހލްޑަރުންނާއި  ގުޅުންހުރި 

ބޭއްވިފައެވެ.  އަހަރުތެރޭގައި  ވަނީ  ބައްދަލުވުންތައް 

ހިއްސާގެ ބާޒާރު އިތުރަށް ތަރައްޤީޮކށް 

ފުޅާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މިއަހަރު ވެސް 

ގިނަ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. މީގެ 

ތެރެއިން ފާހަގަ ޮކށްލެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ 

ޚުލާސާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  
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މިނިސްޓްރިއަށް  ފިނޭންސް  ެއމް.އެމް.އޭއިން  ޮއޕަރޭޝަންސް  ޓީ-ބިލް 

ބަދަލުޮކށްފައިވުމާ ގުޅިގެން ސެކިއުރިޓީޒް ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސެންޓްރަލް 

ޑިޮޕސިޓަރީ ސިސްޓަމް އަދި ރެގިއުލޭޓަރ ރޯލް ޓްރާންސްފަރކުރުމާގުޅޭ ޮގތުން 

އަހަރުގެ  ފަރާތްތަކާއިއެކު  ކަމާގުޅޭ  މިނިސްޓްރީގެ  ފިނޭންސް  އެމް.އެމް.އޭއާއި 

ތިންވަނަ ކުއާޓަރގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ. އެއަށްފަހު، މިކަމާގުޅޭ ޮގތުން 

ޯބޑުގައި މަޝްވަރާޮކށް ބޯޑުގެ އިރުޝާދާއި އެއްޮގތަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރ، 

ގަވަރނަރ އަދި ސީ.އީ.އޯގެ މެދުގައި ޕޮލިސީ ލެވެލް މީޓިންގއެއް އަހަރުގެ ހަތަރު 

ވަނަ ކުއާޓާގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. 

ސަރުކާރު ސެކިއުރިޓީޒް މި މާރކެޓު މެދުވެރިޮކށް ދޫކުރުމަށް އިންތިޒާމުކުރުމުގެ 

މަޤްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ކެޕިޓަލް މާރކެޓުގައި ދޫކުރުމުގެ ސަބަބުން ސަރުކާރު 

ސެކިއުރިޓީޒްގައި އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އާންމު ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވިގެން 

ދިއުމާއި، ސަރުކާރު ސެކިއުރިޓީޒްގެ އިންވެސްޓަރ ބޭސް އިތުރުވެގެން ދިއުމާއި، 

ަސރުކާރުގެ މާލީ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް މަގުފަހިކުުރން ހިމެނެއެވެ. 

ޮއޯތިރީޓގެ ެވްބަސިއްޓ   6.4
ފުަރމުާކުރމާއި މާރެކުޓގެ 

ޑްިސކްލަޯޝރ ޕްލްެޓފޯމްގެ 
މަަސްއަކތަްތްއ 

ޮއތޯރިޓީގެ އިންޮފމޭޝަން ޮކމިއުިނކޭޝަން ޓެްކނޮޮލޖީ އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުމަށް 

ރީވޭންޕްކުރުމުގެ  ވެބްސައިޓް  ޮއތޯރިޓީގެ  ޮގތުގައި  މަސައްކަތެއްގެ  ކުރެވޭ 

މަސައްކަތް މިއަހަރު ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. ޮއޯތރިޓީގެ ވެބްސައިޓުގައި 

“ޔޫޒަރ  ެއޅުމާއި  ޯފމެޓްއަކަށް  ފަސޭހަ  މަޢުލޫމާތު  މާރކެޓުގެ 

“ޔޫޒަރ-ފްރެންޑްލީ”  އަދި  އިުތރުކުރުމާއި،  އިންޓަރެކްޓިވިޓީ” 

ވެބްސައިޓަކަށް ެހދުމަކީ މި މަސައްކަތުގެ މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި 

ކަންކަމެވެ.  ހިމެނޭ 

މާރކެޓުގެ ޑިސްކްޯލޝަރ ޕްލެޓްޯފމްގެ މަޤްސަދަކީ ކުންފުނިތަކުން 

މާރކެޓަށް ހާމަކުރާ މަޢުލޫމާތު ސެންޓްރަލައިޒްޑް ވެބްސައިޓަކުން 

އިތުރަށް  ޕްޯރސެސް  ޑިސްކްޯލޝަރ  ކުންފުނިތަކުގެ  ގެނައުމާއި 

ހަރުދަނާކުރުމެވެ.

ވެބްސައިޓް އަދި ޑިސްކްޯލޝަރ ޕްލެޓްޯފމް ގެ ރިކުޔަރމަންޓްސް 

ރިކުޔަރމަންޓްސް  ޯހދާ  މައުލޫމާތު  ބޭނުންވާ  ހެދުމަށްޓަކައި 

ތައްޔާރުކުރެވުނެވެ. މި މަސައްކަތްތައް ޮކށްދޭނެ ފަރާތެއް ޯހދުމަށް 

ބިޑްޮކމިޓީން  އިވޭލުއޭޓްޮކށް  ޕްރޮޯޕސަލްތައް  ލިބުނު  ގެޒެޓްޮކށް، 

ަވނީ އެންމެ މަތިން ޮޕއިންޓް ލިބުނު ކުންފުންޏާއި ހަތަރު ވަނަ 

ކުއަރޓާގައި ހަވާލުކުރެވުނެވެ. ޕްރޮޖެކްޓްގައި ހިމެނޭ ވެބްސައިޓްގެ 

މަސައްކަތްތަކުގެ  ޕްލެޓްޯފރމްގެ  ޑިސްކްޯލޝަރ  މަސައްކަތްތަކާއި 

ޮބޑުބައެއް 2021 ވަނަ އަހަރު ިނމުނުިއރު ަވނީ ކުރެވިފައެވެ. 

ނިޔަލަށް  މަހުގެ  ޖެނުއަރީ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2022 އަދި، 

ނިންމާލެވިފައެވެ. ވަނީ  މިމަސައްކަތްތައްޮކށް 
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އެެހިނެހްނ މުިހްނމު   6.5
ިޑެވޮލޕަްމްނަޓލް މަަސްއަކތަްތްއ

ސެކިއުރިޓީޒްގެ އެކިއެކި ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ލައިސަންސް 	 

ނެގުމަށް ަޝޢުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު 

އެކުލެވޭ އިންޮފމޭޝަން ގައިޑްއެއް ތައްޔާރުކުރެވުނެވެ.

ޓްރަސްޓް 	  އެންޑް  ސިްގނޭޗަރ  އިލެކްޓްޯރނިކް 

ސަރވިސަސް ބިލްގެ ޮކމެންޓްތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި 

 . ވެ އެ ވެ އި ފަ ވި ރެ ކު އްޞާ ހި

ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނާބެހޭ ބިލަށް ޮކމެންޓްޮކށް މިނިސްޓްރީ 	 

ޮއފް އިޮކޮނމިކް ޑިވެލޮޕްަމންޓްއާ ހިއްސާކުރުން. 

ޕާރޓްނަރެއްގެ 	  މީޑިއާ  ކުއާޓަގައި،  ވަނަ  ހަތަރު  އަހަރުގެ 

އެވެއަރނެސް  ޕަބްލިކް  އައްޔަނުކުރެވި  ‘މިހާރު’  ޮގތުގައި 

ދަނީކުރެވެމުންނެވެ.  މަސައްކަތްތައް 

އެންޑް 	  އިޝޫއަންސް  ސެކިއުރިޓީޒް  ޮއން  ‘ހޭންޑްބުކް 

އެކްސްޗޭންޖް’  ސްޮޓކް  ދަ  ޮއން  ލިސްޓިންގ 

ވަނީ  ކުއާޓާގައި  ހަތަރުވަނަ  މަސައްކަތް  ތައްޔާރުކުރުމުގެ 

. ވެ އެ ފަ ށާ ފެ

ެކޕަިޓލް މާރެކްޓ   6.5
ަތަރްއީޤުކުރމުގެ މަަސްއަކތް ޫޔ.ެއްނ.
ޑީ. ޕީ ގެ އްިނަޓގޭްރެޓޑް ނަޭޝަނލް 

ަފިއޭންނިސްނގ ފޭްރމަްވރކަްގިއ 
ިހެމުނމުގެ މަަސްއަކތް

ޮއޯތރިޓީއިން ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ އާއިއެކު މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުމެއް އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 

ކެޕިޓަލް  ރާއްޖޭގެ  މަޤަޞަދަކީ  ަބއްދަލުވުމުގެ  މި  ބޭއްވުނެވެ.  ކުއާޓާގައި 

މާރކެޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރެިވދާނެ ކަންތައްަތކެއް ރާއްޖޭގައި އިމްޕްލިމަންޓް 

ތެރޭގައި  ފްރޭމްވަރކްގެ  ފައިނޭންސިންގ  ނޭޝަނަލް  އިންޓަގްރޭޓެޑް  ކުރެވޭ 

ހިމެނުމެވެ. އަހަރުގެ ދެވަނަ ވަނަ ކުއާޓާގައި، ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ އިން އެކުލަވާލުމަށް 

ޮޑކިުއމަންޓް  ޕްޮރގްރާމް  ކަންޓްރީ  2021ގެ  ރާއްޖޭގެ  މަސައްކަތްކުރަމުންދާ 

ޮކންސަލްޓޭޝަން  ކުރެވުން  ޕާރޓްނަރުންނާއިއެކު  ސަރުކާރުގެ  )ސީ.ޕީ.ޑީ(ގެ 

ޯފރަމްގައި ޮއޯތރިޓީއިން ބައިވެރިވެ ކެޕިޓަލް މާރކެޓުގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ 

މަޢުލޫމާތު  ޑިވެޮލޕްމަންޓްތަކުގެ  ރޭވިފައިވާ  ކުރިއަށް  ޑިވެޮލޕްމަންޓްތަކާއި 

ހިއްސާކުރެވުނެވެ. އަދި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ ސީ.ޕީ.ޑީގައި ޮއޯތރިޓީއިން ޑިވެޮލޕްޮކށްފައިވާ 

ޑިވެޮލޕްމަންޓް  ސަސްޓެއިނަބަލް  ޕްރޭމްވާރކްއަކީ،  ޕްލޭސްމަންޓް  ޕްރައވެޓް 

ޓެޕްކުރުމަށް  އިންވެސްޓްމަންޓްސް  ޕްރައިވެޓް  ފައިނޭންސިންގގެދަށުން 

އެކްސްޕްޯލރ ކުރެވިދާނެ އެވެިނއުއެއްގެޮގތަށް ފާހަގަޮކށްފައިވެއެވެ. އަދި، ގްރީން 

ޮކންސެޕްޓްތަކާއި  ފައިނޭންސިންގ  ސަސްޓެއިނަބަލް  ބްލޫ/  ޮބންޑްސްއާއި 

ތަޢާރަފްކުރުމަށް  ތެރެއިން  ފްރޭމްވާރކްގެ  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  ްޕރިންސިޕަލްތައް 

ހިއްސާކުރެވިފައިވެއެވެ. ޑިރެކްޝަން  ޮއތޯރިޓީގެ 
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އެެވައރންަސ   .7
ެއްނޑް ޓެްރއިިންނގ 

މަަސްއަކތަްތްއ

އެިނވްެސަޓރ   7.1
އެެވައރންަސ ޕޮްރގާްރމަްތްއ

7.1.1  ަވރލްޑް އްިނވްެސަޓރ ީވކް 
2021

ވަރލްޑް އިންވެސްޓަރ ވީކް އަކީ، އިންޓަރނޭޝަނަލް ޮއގަނައިޒޭޝަން ޮއފް 

ެސކިއުރިޓީޒް ޮކމިޝަންސް )IOSCO( އިން ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި 

އަށްވުރެ   95% ދުނިޔޭގެ   ީީީީIOSCO ހަފުތާއެކެވެ.  ފާހަގަކުރާ 

ބައިނަލްއަޤުވާމީ  ހަރަކާތްތެރިވާ  ރެގިއުލޭޓަރުން  މާރކެޓް  ސެކިއުރިޓީޒް  ިގނަ 

  ީީIOSCO ވީކް،  އިންވެސްޓަރ  ވަރލްޑް  މިއަހަރުގެ  ޖަމުޢިއްޔާއެކެވެ. 

މެންބަރު ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން 99 ޤަުއމަކުންނާއި، 11 ރީޖަނަލް އަދި ގްލޯބަލް 

ޮއގަނައިޒޭޝަނުން ފާހަގަޮކށްފައިވެއެވެ. މިޮގތުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ކެމްޕޭނުގެ 

ަދށުން، ވޯލްޑް އިންވެސްޓަރ ވީކް ފާހަގަކުރުމުގެ ޮގތުން މިއަހަރުގެ ޮއކްޓޫބަރު 

މަހުގެ 4 އިން 10ގެ ނިޔަލަށް، ސީ.އެމް.ޑީއޭއިން ތަފާތު ޙަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް 

ގެންޮގސްފައިވެއެވެ. މި އަހަރު ހިންގި ޕްޮރގްރާްމތައް ކުރިޔަށް ގެންޮގސްފައިވަނީ 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ޕެންޝަން  މޯލްޑިވްސް  ޮއޯތރިޓީ،  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް 

ހޭލުންތެރިޮކށް  ޢާއްމުން  ދާއިރާއަށް  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  އަދި  މާލީ 

ައހުލުވެރިކުރުވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ހިންގާ އެކިއެކި ޕްޮރގްރާމްތަކުގެ އިތުރުން 

ހިންގަމުން  ރާވާ  ޓްރެއިނިންގތައް  ޕްޮރފެޝަނަލް  އެކިއެކި  މާރކެޓާގުޅޭ 

އަންނަނީ ފޭސް-ޓު-ފޭސްޮކށެވެ. ނަމަވެސް  ޯކވިޑ19ް- ގެ ޙާލަތާއި ގުޅިގެން 

ެފބްރުވަރީ 2020 އިން ފެށިެގން މި އަހަރުވެސް ޕްޮރގްރާމްތައް ހިންގާފައިވަނީ 

މި  އެވަނީއެވެ.  ތިރީގައި  ޚުލާޞާ  ޕްޮރގްރާމްތަކުގެ  މި  ޮއންލައިންޮކށެވެ. 

އެވަނީއެވެ.  ހިމަނާފައި  ގައި   2 އެނެކްސް  ތަފުޞީލު  ްޕޮރގްރާމްތަކުގެ 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް،  ޮކމްޕެނީ  މޯލްޑިވްސް ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖް  ޮއފީސް، 

ޑިވެޮލޕްމަންޓް   އެސްއެމްއީ  އަދި  ޕލކ.  ބޭންކް  އިސްލާމިކް  މޯލްޑިވްސް 

އަހަރު  މި  ގުޅިގެންނެވެ.   SDFC ޯކޕަރޭޝަން  ފައިނޭންސް  އެންޑް 

އެވަނީއެވެ. ތިރީގައި  ތަފުޞީލު  ޕްޮރގްރާމްތަކުގެ  ހިންގާފައިވާ 

ަފިއޭންނަޝލް ިލަޓރީަސ ޯފަރމް

ވަރލްޑް އިންވެސްޓަރ ވީކް އިފްތިތާޙްކުރުމުގެ ޮގތުން 4 ޮއކްޓޫބަރު 2021 

ދަރިވަރުންނަށް  ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ  އަދި  ކޮލެޖް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ަގއި 

ގެންދެވުނެވެ.  ކުރިޔަށް  ޕްޮރގްރާމެއް  ޮއންލައިންޮކށް  އަމާޒުޮކށްގެން 

އެގްޒެކެޓިވް  ޗީފް  ސީ.އެމް.ޑީ.އޭގެ  ޮކށްދެއްވީ  އިފްތިތާޙް  ޕްޮރގްރާމް  މި 

ޕްޮރގްރާމްގެ  މި  މަނިކުއެވެ.  ޙުސައިން  މުޙަްއމަދު  އަލްފާޟިލް  ޮއފިސަރ 

ސެޝަންތައް ހިންގާފައިވަނީ މި ޮއތޯރިޓީގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން 

އެކްސްޗޭންޖް  ސްޮޓކް  މޯލްޑިވްސް  އާއި  ޮއފީސް  ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

ފަހަށް  ސެޝަންތަކުގައި  މި  ގުޅިގެންނެވެ.  އާ  ލޓޑ.  ޕވޓ.  ޮކމްޕެނީ 

ރައްކާކުރެވޭނެ ޮގތްތަކާއި އިންވެސްޓްޮކށްގެން ނަފާ ޯހދޭނެ ގޮތުގެ މައްޗަށް 

އަލިއަޅުވާލާފައިވެއެވެ. 
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“ަފިއޭންނަޝލް ޕްލިޭންނގ ެއްނޑް އްިނވްެސޓަްމްންޓ 

ޮއޕަޝްންސ ޯފ ްސޓާރްޓ-ައޕް ބިޒްނެަސްސ”

ޢާންމުންނަށް އަމާޒުޮކށްގެން ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ އާއި SDFC ގުޅިގެން 5 ޮއކްޓޫބަރު 

2021 ގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ޕްޮރގްރާމްގައި  ސްޓާޓް-އަޕް ވިޔަފާރިއެއް ފެއްޓުމަށް 

ބޭނުންވާ ފަންޑު ޯހދޭނެ ޮގތްތަކާއި ގުޅޭ ޮގތުން ބައިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ 

ދުކުރެވޭ  އިން   SFDC ސެޝަންގައި  މި  ފަރާތުންނެވެ.  ގެ   SDFC

މަޢުލޫމާތު  ދާއިރާތަކުގެ  ފައިވާ  ޕްިރއަރަޓައިޒްޮކށް  ދޫކުރުމުގައި  ފަންޑު  ޯލނުތަކާއި، 

ހިއްސާޮކށްފައިވެއެވެ.  ވެސް 

ަފިއޭންނަޝލް ްސކޭމްްސ ެއްނޑް ަޕބްލިކް 

އެެވައރންެސ ޕޮްރގާްރމް

މޯލްޑިވްސް  ނަމުގައި  އެވެއަރނެސްގެ  ޕަބްލިކް  އެންޑް  ފައިނޭންޝަލް ސްކޭމްސް 

އާއި  ޕލކ.  ބޭންކް  އިސްލާމިކް  މޯލްޑިވްސް  )އެމް.އެމް.އޭ(،  ޮއޯތރިޓީ  މަނިޓަރީ 

ކުރިޔަށް  ސެޝަންތަކެއް  ގައި   2021 ޮއކްޓޫބަރު   6 ގުޅިގެން  ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ 

ގެންޮގސްފައިވެއެވެ. މި ސެޝަންތަކުގައި އެކިަވއްތަރުގެ ފައިނޭންޝަލް ސްކޭމްތަކާއި 

ދެއްވީ  މަޢުލޫމާތު  ޮގތުން  ގުޅޭ  ފިޔަވަޅުތަކާ  އަޅަންޖެހޭ  ރައްކާތެރިވުމަށް  އެކަމުން 

ކަމާގުޅޭ  ބޭންކްގެ  އިސްލާމިކް  މޯލްޑިވްސް  އަދި  ޮއޯތރިޓީ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް 

މުވައްޒަފުންނެވެ. 
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މޯލިްޑވްްސ ަފިއޭންނަޝލް ސްިސަޓމް – 

ޮއޯޕުޗނިޓްީސ ެއްނޑް ެޗލްެނަޖރްސ 

ފަހަށް ރައްކާކުރުމާއި، އިންވެސްޓްކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ހުރި ފުރުޞަތުތަކާގުޅޭ 

ޮގތުން 9 ޮއކްޓޫބަރު 2021 ގައި  މޯލްޑިވްސް ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖް ޮކމްޕެނީ 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާ ގުޅިެގން  ޯފރަމްއެއް ކުރިޔަށް ގެންޮގސްފައިވެއެވެ. 

މި ޯފރަމްގައި ފަހަށް ރައްކާކުރުމާއި، އިންވެސްުޓކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އަސާސީ 

ކެޕިޓަލް  ދާއިރާއާއި  ފައިނޭންޝަލް  ރައްާކކުރުމަށް  ފަހަށް  ަކންތައްތަކާއި، 

އާއި،  ޕްލޭނިންގ  ފައިޭނންޝަލް  ފުރުޞަުތތަކާއި،  ހުރި  މާރކެޓްގައި 

އިންވެސްޓްމަންޓް ފުރުޞަތު ތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާޮކށްފައިވެއެވެ. މީގެ 

އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރާގުޅޭ މަޢޫލޫާމތާއި، އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް 

އަސާސީ މަފްހޫމްތަކާގުޅޭ ސެޝަނެއް ވެސް ކުރިޔަށް ގެންޮގސްފައިވެއެވެ. މި 

ޯފރަމްގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ މޯލްޑިވްސް ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖް ކުންފުންޏާއި، 

މުވައްޒަފުންނެވެ.  ސީ.އެމް.ޑީ.އޭގެ 

ެކޕަިޓލް މާރެކްޓ ެރގިުއލަޭޓީރ އެެވައރންެސ

އާންމުންނަށް  ނަމުގައި  އެވެއަރނެސްގެ  ރެގިއުލޭަޓރީ  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް 

އަމާޒުޮކށް 10 ޮއކްޓޫބަރު 2021 ގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ސެޝަނުގައި  

ޮއތޯރިޓީގެ މައިގަނޑު ޒިންމާތަކާއި، އިންވެސްޓަރުން ހިމާޔަތްކުމަށް  ޮއޯތރިޓީން 

ކުރަމުންދާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ބައިވެރިންނަށް ހިއްސާޮކށްފައިވެއެވެ. 

ޮކބައިކަން  ޙައްޤުތަކަކަކީ  އިންވެސްޓަރުންގެ  ތެރެއިން  ސެޝަންގެ  މި 

އަންގާދިނުމުގެ ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ 'ކްޮރސްޯވޑް ޕަޒަލް' ގައި ބައިވެރިވެ އެންމެ 

ގިނަ ބަސް ޯހދެއްވި ފަރާތަށް ފައިސާގެ އިނާމެއް ދީފައިވެއެވެ.
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ަފުއްނޑަޭޝްންސ ޮއފް ަފިއޭންނަޝލް ވެލީްބްނ

ވަރލްޑް އިންވެސްޓަރ ވީކް ފާހަގަކުރުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަހުގެ ކަމަކަށް 10 ޮއކްޓޫބަރު 2021 ގައި ފައުންޑޭޝަން 

ޮފރ ފައިނޭންޝަލް ވެލްބީންގެ ނަމުގައި  އާންމުންނަށް އަމާޒުޮކށް ފައިނޭންޝަލް ލިޓަރަސީ ސެޝަނެއް ކުރިޔަށް ގެންޮގސްފައިވެއެވެ. މި ސެޝަންގައި 

ފަހަށް ރައްކާކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި، ފައިނޭންޝަން ޕްލޭނިންގ ގެ މުހިންމު ކަމުގެ މައްޗަށް ވާހަކަދެކެވިފައިވެއެވެ. މި ސެޝަންގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ ސީ.އެމް.

ީޑ.އޭއާއި ފައިނޭންޝަލް ލިޓަރަސީގެ މުހިންމު ކަމާގުޅޭ ޮގތުން ދަރިވަރުންނާއި، އާންމުން ހޭލުްނތެރިކުރުވުމުގެ މަސައްކަތްކުރައްވާ ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅުންނެވެ. 

އިޒް ސީ.އެމް.ީޑ.ޭޢ ފްޭސުބކް ުކ

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

ކުއިޒެއް ޢާއްމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންޮގސްފައިވެއެވެ. 

މި މުއްދަތުގައި ޮކންމެ ދުވަހަކުވެސް އެއް ސުވާލު ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ 

ކުއިޒުގައި  މި  ވާނެއެވެ.  ޮކށްފައި  އަޕްޯލޑު  ޕޭޖަށް  ފޭސްބުކް  ގެ 

ހިމަނާފައިވަނީ ކެޕިޓަލް މާރކެޓާގުޅޭ ސުވާލުތަކެވެ. މި ކުއިޒްގައި 

ބައިވެރިވި 76 ފަރާތުގެ ތެރެއިން ކުއިޒް ކާމިޔާބުޮކށްަފއި ވަނީ 

ށ. ޮކމަންޑޫ މަތިވެރި، މުޙައްމަދު ސަމާޙް އެވެ.  ކުއިޒް ކާމިޔާބު 

ުކރި ފަރާތަށް ޮއތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ފައިސާގެ ިއނާމް ދީފައިވެއެވެ.  

) ފޮޓޯ(

ބައިވެރިވެފައިވާއިރު  ފަރާތަކުން   76 ޖުމްލަޮކށް  ކުއިޒްގައި  މި 

ފަރާތަކުން   953 ބަލައި،  ޯޕސްޓްތައް  މި  ފަރާތަކުން   5419

މި  ތެރޭގައި،  މީގެ  ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.  ގޮތްޮގތުން  އެހެނިހެން 

ޮކމެންޓްގައި  ދިުނމާއި،  ލައިކް  ޯޕސްޓްތަކަށް  ގުޅޭ  އާ  ުކއިޒް 

އެހެން ފަރާތްތައް ޓެގް ކުރުމާއި މި ޯޕސްޓަތައް ޝެއަރ ކުރުން 

. ހިމެނެއެވެ
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ަވރލްޑް އްިނވްެސަޓރ ީވކްގެ ޯސަޝލީްމިޑއާ  ްސެޓޓްިސިޓކްްސ

ެއްނގޭޖަްމްންޓ ިވުއްސ/ީރްޗ ަޕބްލްިޝުކެރުވުނ ައިއަޓމްްސަތްއ

254 1951 ފައިނޭންޝަލް ލިޓަރަސީ ޯފރަމް: »ހައު ޓު ބީ އަ ސްމާޓް އިންވެސްޓަރ« 

5419 5419 ވަރލްޑް އިންވެސްޓަރ ވީކް ޯސޝަލް މީޑިއާ ކުއިޒް  

31 669 »ފައިނޭންޗަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންވެސްޓްމަންޓް ޮއޕޝަންސް ޯފ ސްޓާރޓް-އަޕް ބިޒްނަސެސް« 

156 537 ޯސޝަލް މީޑިއާ ފޭސްބުކް ޕޯސްޓް- ޯސޝަލް މީޑިއާ ކުއިޒް ވިނަރ

39 667 »ފައިނޭންޝަލް ސްކޭމްސް އެންޑް ޕަބްލިކް އެވެއަރނެސް« 

28 527 »ޯމލްޑިވްސް ފައިނޭންޝަލް ސިސްޓަމް – އޮޮޕޗުނިޓީސް އެންޑް ޗެލެންޖެސް 

21 576 »ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ރެގިއުލޭޓަރީ އެވެއަރނެސް« 

174 3168 »ފައުންޑޭޝަންސް ޮއފް ފައިނޭންޝަލް ވެލްބީންގ« )ކްލަބްހައުސް(

1656 13514 ޖުމުލަ

7.1.2   އްިނޮފމަޭޝްނ ެސަޝްނ 
ޮއްނ ަދ އެެމްނޑަްމްނޓްްސ ޮއފް 

ެސިކުއިރީޓޒް ެއކްްޓ
މިއަހަރު ގެނެސްފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބޭހޭ ޤާނޫނަށް  

 5 ސެޝަނެއް  ދިނުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  އާންމުްނނަށް  ޮގތުން  އިޞްލާޙާގުޅޭ 

ދެއްވީ  މަޢުލޫމާތު  ެސޝަނުގައި  މި  ބޭއްވުނެވެ.  ގައި   2021 ޖަނަވަރީ 

މުވައްޒަފުންނެވެ.  ކަމާގުޅޭ  ސީ.އެމް.ޑީ.އޭގެ 

7.1.3   ‘ޒިްނމާާދުރ ހިްއާސާދުރ’ 
ަނމުަގއި ެޕަނލް ޑްިސކަަޝްނ 

ުކރިައްށ ގްެނދިުއްނ
ގައި   2021 މާރިޗު   11 ޮގތުން  ގުޅޭ  ޒިންމާތަކާއި  ހިއްސާދާރުންގެ 

ޑިސްކަޝަންގައި  ޕެނަލް  ބޭއްުވނު  ނަމުގައި  ގެ  ހިއްސާދާރު'  'ޒިންމާދާރު 

އަދި  މަސައްކަތްތަކާއި،  ކުރާ  ޮއޯތރިޓީން  ޙިމާޔަށްކުރުމަށް  ހިއްސާދާރުން 

ުކންފުނީގެ ކަންކަން ރަނގަޅަށް ދޭޯތ ބެލުމުގައި ހިއްސާދާރުންގެ ޒިންމާއަކީ 

ޮކބައިކަމާއި އެމީހުންނަށް ލިބިދޭ ހައްޤުތަކުގެ މައްޗަށް ފެނަލްގައި ބައިވެރިވި 

ވާހަކަދެއްކެވިއެވެ. މެންބަރުން 
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7.1.4   ގްލަޯބލް ަމނީ ީވކް 2021
ޔޫތު  އެންޑް  ޗައިލްޑް  އާއެކު  ޮއތޯރިޓީ)އެމް.އެމް.އޭ(  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް 

ފައިނޭންސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އިނީޝިއޭޓިވް )CYFI(ގެ ދަށުން އަހަރަކު 

އެއްފަހަރު ކުރިއަށްގެންދާ ‘ގްލޯބަލް މަނީ ވީކް’ ފާހަގަކުރުމުގެ ޮގތުން ސީ.އެމް.

އިފްތިތާޙްކުރުގެ  ވީކް  މަނީ  ގްލޯބަލް  މިޮގތުން  ބައިވެރިވެފައެވެ.  ވަނީ  ޑީއޭ 

ޮގތުން ސްކޫލް ކުދިންނަށް އަމާޒުޮކށްގެން 23 މާރިޗް 2021 ގައި ކުރިޔަށް 

މިޮއޯތރިޓީން  ގައި    ’GMW2021Financial Webinar’ަގެންދިޔ

ފުރުޞަތު  ހުރި  މާރކެޓްގައި  ކެޕިޓަލް  އިންވެސްޓްކުުރމަށް  ފަހަށްރައްކާކުރުމާއި 

ތަކާގުޅޭ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ހުށަހަާޅދީފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، 25 މާރިޗު 2021 

ަގއި  ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ކުއިޒްގެ ނަމުގައި ކުއިޒެއް ކުރިޔަށް ގެންޮގސްފައިވެއެވެ. 

ސްޯކރ  މަތިން  އެންމެ  ތެރެއިން  ފަރާތުގެ   24 ބައިވެރިވި  ކުއިޒްގައި  މި 

ުކރައްވައިގެން ކުއިޒް ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައިވަނީ މ. ހުވަނދުގަދަޯކޅުގެ އަލްފާޟިލް 

މުޙައްމަދު އަނަސްއެވެ. އަދި މިފަރާތަށްވަނީ ފައިސާގެ އިނާމް ޙަވާލުޮކށްފައެވެ. 

7.1.5   ެޕަނލް ޑްިސކަަޝްނ ޮއްނ 
ޯކޕޭަރްޓ ަގަވރަނންްސ

 8 ޮގތުން  ގުޅޭ  އިޝޫސްއާ  ޮކންޓެމްޕަރަރީ  ގަވަރނަންސް  ޯކޕަރޭޓް 

މި  ގެންދެވުނެވެ.  ކުރިޔަށް  ޑިސްކަޝަންއެއް  ޕެނަލް  ގައި   2021 ޖުލައި 

ކުންފުނިތަކުން  އަދި  މުހިންމުކަމާއި،  ގަވަރނަންސްގެ  ޯކޕަރޭޓް  ސެޝަންގައި 

ކަމުގެ  މުހިންމު  ކުރުމުގެ  އެޑަޕްޓް  ޕްރިންސިޕަލްސް  ގަވަރނަންސް  ޯކޕަރޭޓް 

ަމއްޗަށް މަޝްވަރާޮކށްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އިސްލާމީ މާލީ މުޢާމަލާތްތައް 

ކުރުމުގައި ގަވަރނަންސް ދެއްވާފައިވާ އަހައްމިޔަތުކަމާއި، އެކަމުގައި ހިމެނޭ ރިވެތި 

އުޞޫލުތަކުގެ މައްޗަށްވެސް މަޝްވަރާޮކށްފައިވެއެވެ. މި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގައި 

ތަޖުރިބާކާރު  ދާއިރާގެ  ގަވަރނަންސް  ޮއޯތރިޓީއާއި  ދެއްވާފައިވަނީ  ަމޢުލޫމާތު 

ފޮޓޯ(  ( ފަރާތްތަކުންނެވެ.  

ަފިއޭންނަޝލް ިލަޓރީަސ   7.1.6
ެސަޝްނ

ޮއޯތރިޓީއާއި ޯފކައިދޫ ސްކޫލް ގުޅިގެން  އެސުކޫލުގެ ބިޒިނަސް ކިޔަވައިދެއްވާ 

ޓީޗަރުންނަށް ފައިނޭންޝަލް ލިޓަރަސީ ސެޝަނެއް 26 އޮގަސްޓުގައި ކުރިޔަށް 

ފަހަށް  ޕްލޭންކުރުމާއި  ބަޖެޓް  ސެަޝންތަކުގައި   މި  ގެންޮގސްފައިވެއެވެ. 

ރައްކާކުރުމާއި އިންވެސްޓްކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް އަލިއަޅުވާފައިވެއެވެ. 

މުވައްޒަފުންނެވެ. ޮއތޯރިޓީގެ  މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވަނީ  މިސެޝަންތަކުގައި 

7.1.7  ެސކިުއިރޓީޒް މާރެކްޓ 
އެެވައރެންންސ  ަވރކޮްޝޕް

ލޯކަލް  ލިމެޓުޑާއި  ޕްރައިވެޓް  ޮކމްޕެނީ  އެކްސްޗޭންޖް  ސްޮޓކް  މޯލްޑިވްސް 

ަގވަރމަންޓް ޮއޯތރިޓީ ގުޅިގެން  ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ކައުންސިރަލުންނާއި 

މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުޮކށްގެން ޮއކްޓޫބަރު -26 27 އަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ 

ކުރަމުންދާ  ރެގިއުލޭޓްކުރުމަށް  މާރކެޓް  ސީ.އެމް.ޑީ.ޢޭއިން  ވަރކްޮޝޕްގައި  

ކުރިޔަށް  ސެޝަންތަކެއް  ގުޅޭ  ގަވަރނަންސްއާ  ޯކޕަރޭޓް  މަސައްކަތްތަކާއި، 

ގެންޮގސްފައިވެއެވެ.

7.1.8  ެކޕަިޓލް މާރެކްޓ ިރިވުއ
މާލީ އަދި ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ދާއިާރއަށް ޢާއްމުން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 

2016 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އަހަރަކު އެްއފަހަރު ނެރެމުން އަންނަ ކެޕިޓަލް 

މި  އެކުލަވާލާފައެވެ.  ވަނީ  އަހަރު  މި  ޢަދަދު  ވަނަ   6 ރިވިއުގެ  މާރކެޓް 

ަޢދަދުގައި ވެސް  މާލީ ދާއިރާއާއި ކެޕިޓަލް މާރކެޓްގެ ދާއިރާއިން  އާންމުންނަށް 

ރެގިއުލޭޓްޮކށް  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  ރާއްޖޭގެ  މަފްހޫމްތަކާއި،  ބައެއް  ެއނގެންޖެހޭ 

ތަރައްޤީކުރުމަށް ހުރަސްތަކާއި، މާރކެޓަށް ތަޢާރަފުކުރެވިދާނެ ބައެއް ޕްޮރޑަކްޓްތަކާއި 

އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްއާ ގުޅޭ މައުޟޫއުތަކުގެ މައްޗަށް ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް 

މި ޢަދަދުގައި  ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
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އްިނވްެސަޓރ އެެވައރންަސ   7.1
ޕޮްރގާްރމަްތްއ

7.2.1  ޑައިެރކަްޓރްސ ޓެްރއިިންނގ 
ޕޮްރގާްރމް

މަޤާމުތަކަށް  އެފަދަ  އަދި  އެގްޒެކެޓިވްސް  ޑިރެކްޓަރުންނާއި، ސީނިައރ  ކުންފުނިތަކުގެ 

ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުޮކށްގެން ‘ޑައިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް’ގެ 3 

ޕްޮރގްރާމް، ޮކންމެ ޕްޮރގްރާމެއް 7 ދުވަހުގެ މުއްަދތަށް ހިންގާފައިވެއެވެ. މި ޕްޮރގްރާމްތަކުގެ 

ޯކޕަރޭޓް  އަހަލުވެރިކުރުވުމާއި،  ޯކޑަށް  ގަވަރނަންސް  ޯކޕަރޭޓް  ޮއތޯރިޓީގެ  މަޤްޞަދަކީ، 

ބައްޓަންކުރުމުގައި  ޮއނިގަނޑު  ކުންފުނިތަކުގެ  އެއްޮގތަށް  އުޞޫލުތަކާ  ަގވަރނަންސްގެ 

ޯކޕަރޭޓް  ޕްޮރގްރާމުތަކުގައި  މި  އަންަގއިދިނުމެވެ.  ދައުރު  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

އިންޓަރެކްޓިވް  މައުޟޫތަކަށް  ސްޓަޑީތަކާއި،  ކޭސް  އެކިއެކި  ގަވަރނަންސްއާގުޅޭ 

ސެޝަންތައް ހިންގާފައިވެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ޓެކުހުގެ ނިޒާމަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާއި 

އެންޓި ޮކރަޕްޝަން އެންޑް ޕްޮރކިއުމަންޓާުގޅޭ މަުޢލޫމާތާއި ރާއްޖޭގެ ޮއޑިޓިންގ ދާއިރާއާގުޅޭ 

ދީފައިވެއެވެ.  މަޢުލޫމާތު 

7.2.2   ޮކމެްޕީނ ެސކްެރަޓރްީސ 
ޓެްރއިިންނގ ޕޮްރގާްރމް 

ުކންފުނިތަކުގެ ސެކްރެޓަރީންނަށް އަމާޒުޮކށްގެން ‘ޮކމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީސް ޓްރެއިނިންގ 

މަްޤޞަދަކީ،  ްޕޮރގްރާމުގެ  މި  ހިންގާފައިވެއެވެ.  މުއްދަތަށް  ދުވަހުގެ   4 ޕްޮރގްރާމް’ 

ކުންފުނީގެ ސެކްރެޓަރީގެ ދައުރާއި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ މުހިންމުކަން ޮއޅުންފިލުވައި ދިނުމެވެ. 

މަސައްކަތްތަކަށް  ޒިންމާއާއި  ިއތުރުޮކށް،  ހުނަރު  ސެކްރެޓަރީންގެ  ކުންފުނީގެ  އަދި 

އަހުލުވެރިކުރުވައި، ކުންފުނިތައް ހާމަކަމާއެކު ހިންގުމަށް މަގުފަހިކުރުމެވެ. މީގެއިތުރުން، މި 

ޕްޮރގްރާމުގައި ކުންފުނިތަކުގެ މާލީ ހިާސބުތަކާއި، އަހަރީ ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރާނެ ޮގތާއި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެކުހުގެ ނިޒާމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. 
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7.2.3   ރިފްރަެޝރ 
ޕޮްރގާްރމް 

ުއރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ޑައިރެކްޓަރުންނަށް ‘ރިފްރެޝަރ 

ޮފރ ޯބޑް ޑައިރެކްޓަރސް’ގެ ނަމުގައި 1 ދުވަހުގެ ޕްޮރގްރާމެއް 

ހިންގާފައިވެއެވެ. މި ޕްޮރގްރާމްގައި ޯކޕަރޭޓް ގަަވރނަންސް އާއި 

ގެނެސްފައިވާ  ގަވާއިދުތަކަށް  ޤާނޫނާއި  މާރކެޓްގެ  ކެޕިޓަލް 

ބަދަލުތަކާއި، އަދި ޓެކްސްއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާޮކށްފައިވެއެވެ.  

7.2.4   ޓެްރއިިންނގ 
ޮއްނ ެކޕަިޓލް މާރެކްޓ 

އައްޑޫ  ނަމުގައި  މާރކެޓު’ގެ  ކެޕިޓަލް  ޮއން  ‘ޓްރެއިނިންގ 

ޕީޕަލްސް ޯކޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ މެންބަރުންނާއި، އައްޑޫ ސިޓީގެ 

ކައުންސިލްގެ މުަވއްޒަފުން ހިމެނޭޮގތަށް 4 ޑިެސންބަރު 2021 

މަޢުލޫމާތު  ގެންޮގސްފައިވެއެވެ.   ކުރިޔަށް  ޕްޮރގްރާމެއް  ަގއި 

ޑިވެޮލޕްމަންޓް  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  ތެރޭގައި  ދާއިރާތަކުގެ  ިދން 

މަޢުލޫމާތާއި،  ުގޅޭ  މާރކެޓާއި  ޯރލާއި،  ރެގިއުލޭޓަރީ  ޮއތޯރިޓީގެ 

ސީ.އެމް. ޯކޑާއި  ގަވަރނަންސް  ސޮސައިޓީގެ  ޯކޕަރޭޓިވް 

ޑީ.އޭގެ ގަވަރނަންސް ޯކޑު، އަދި މާރކެޓް މެދުވެރިޮކށް ފަންޑު 

މި  ހިމެނެއެވެ.  މަޢުލޫމާތު  ޮއޕްޝަންތަކާގުޅޭ  ހުރި  ޯހދުމަށް 

ސެޝަންތަކުގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ ޮއތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންނެވެ.
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ެރިގުއލަޭޓީރ   .8
މަަސްއަކތަްތްއ

ަގވާިއުދ ަންނަބުރ    8.1
)ެސކިުއިރޓީޒް ޫދކުުރމާެބހޭ ަގވާިއުދ( އިްސލުާޙޮކްށ 

ައލުްނ ާޝިއުޢުކުރްނ
26 ސެޕްޓެންބަރު 2021 ވަނަ ދުވަހު އަމަލުކުރަން ފެށުނު މި ގަވާއިދަށް ގެނެވުނު މައިގަނޑު ބަދަލު ތަކުގެ 

ެތރޭގައި، އާންމުޮކށް ހުޅުވާނުލައި ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމުގެ އިންތިޒާމް މޯލްޑިވްސް ސްޮޓކް އެކްްސޗޭންޖު މެދުވެރިޮކށް 

މެދުފަންތީގެ  އަދި  ކުދި  ސަބަބުން  އިސްލާހުގެ  މި  ގެނެވިފައިވެއެވެ.  އިސްލާހު  ގަާވއިދަށް  ޮގތަށް  ުކރެވޭނެ 

ވިޔަފާރިތަކަށް ހިއްސާގެ ބާޒާރު މެދުވެރިޮކށް ފަސޭހައިން ރައުސްމާލު އިތުރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެގެން ދާނެއެވެ.

ސީެއމްޑީއޭގެ ސީޖީ ޯކޑް ިއްޞލުާޙޮކްށ   8.2
ާޝިއުޢުކުރްނ

ިދވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޯކޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ޯކޑަށް ގެނެވުނު 

ހަތަރުވަނަ އިޞްލާޙު ފާސްޮކށް ޝާއިޢުކުރެވިފައިވެއެވެ. އެޮގތުން ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރޭގައި ލިސްޓުޮކށްފައިވާ 

ޢައްޔަނުކުރުމުގެ  ޑިރެކްޓަރުން  ޯބޑަށް  ޮގތާއި،  ކަނޑައެޅޭ  ޮކމްޮޕޒިޝަން  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ުކންފުނިތަކުގެ 

ކަންކަން އިތުރަށް ހަރުދަނާޮކށް، ޢައްޔަނުކުރެވޭ ޑިރެކްޓަރުން، ޚާއްޞަޮކށް ޮނން-އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުންގެ ދައުރާއި 

ދިއުމަށް  ެދމެހެއްޓިގެން  ‘ޮކންޓިނިއުޓީ’  މަސްއޫލިއްޔަތުގެ  އަދާކުަރންޖެހޭ  ޯބޑުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުންފުނިތަކުގެ 

މަގުފަހިކުރެވޭ ޮގތް ހެދުމާއި ‘އިންޑިޕެންޑެންޓް ޑިރެކްޓަރުން’ ޮގތުގައި ކަނޑައެޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ‘އިންޑިޕެންޑެންސް’ 

އިތުރަށް ކަށަވަރުކުރެވޭ ޮގތަށް ކަނޑައެޅިގެންދިުއމާއި، 2023 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސަސްޓެއިނަބަލް ރިޯޕޓިން 

ޮއޯތރިޓީން ޮކންމެ އަހަރަކު އެއް ފަހަރު ކުންފުނިތަކުގެ ސީޖީ  ާލޒިމްވެގެން ދިއުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން 

ރިވިއުއެއް ހަދާ ރިޕޯޓް އާންމުކުރާޮގތަށްވެސް ހިމެނިފައިވެއެވެ.

ބެލެހެއްޓުމަށާއި،  ރެގިއުލޭޓުޮކށް  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް 

ކުރަންޖެހޭ  ޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި  އިންވެސްޓަރުން 

މަސައްކަތްތައް ޮއޯތރިޓީން އަންނަނީ މެދުކެނޑުމެއްނެތި 

ކުރަމުންނެވެ. މިޮގތުން، މި އަހަރު މައިގަނޑު ޮގތެއްގައި 

ތިރީގައި  މަސައްކަތްތައް  ރެގިއުލޭޓަރީ  ޮކށްފައިވާ 

. އެވަނީއެވެ
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ަގވާިއުދ ަންނަބުރ   8.3
36 )ކްަސޯޓޑިައލް ޙުިދމަތްަތްއ ޭދ 

މުައްއަސާސަތުކގެ ަގވާިއުދ( ައްށ 1 ަވަނ 
ިއްސލުާޙ ގަެނުއްނ

12 މެއި 2021 ވަނަ ދުވަހު އަމަލުކުރަން ފެށުނު މި އިސްލާހާއެކު، ގަވާއިދުގެ 5 ވަނަ 

ާމއްދާ އިތުރަށް ތަފްސީލު ކުރެވިގެން ދިއުމާއި އަދި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ޯހދާ 

ކުޑަކުރުން  އަދަދު  ދައްކަންޖެހޭ  ޮގތުގައި  ފީގެ  އަހަރީ  ނުދޭނަމަ  ޚިދުމަތް  ެއހެންނަމަވެސް 

ހިމެނެއެވެ.

ަގވާިއުދ ަންނަބުރ    8.4
)އްިނވްެސޓަްމްންޓ ަފްނޑް ަރިޖްސްޓީރޮކްށ 

ހްިނގުމާެބހޭ ަގވާިއުދ( ައްށ 1 ަވަނ 
ިއްސލުާޙ ގަެނުއްނ

ގަވާއިދުގެ  ރަޖިސްޓްރޭޝަން  ފަންޑް  ގެޒެޓްކުރެވިގެންއައި  ދުވަހު  ވަނަ   2021 ޖުލައި   6

ުފރަތަމަ އިސްލާޙާއެކު، ސަރުކާރުގެ ސައްތައިން ސައްތަ ހިއްސާ ޮއތް ކުންފުންނިތަކުން މި 

ުކރެވިފައެވެ.  އިްސތިސްނާ  ޢަމަލުކުރުންަވނީ  މާއްދާއަށް  ވަނަ  ގަވާއިދުގެ 6 

އިނިގޭރިސ  ޫންނ  ރްަސީމ  ަގވާިއުދަތުކގެ   8.5
ައާދަހަމުކުރްނ ަތުރަޖމާަތްއ 

ިދވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުން އޮޯތރިޓީއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ 

ަދށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުގުތަކުގެ އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާ އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ ޮކށްފައެވެ. 

ޤާނޫނު(  ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ  މާލީ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ   2/2006 ނަންބަރު:  ޤާނޫނު  އެޮގތުން 

ގެ ދެވަނަ އިސްލާހާއި، ގަވާއިދު ނަންބަރު:  )ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމާބެހޭ 

ގަވާއިދު(ގެ ‘އަން ޮއފިޝަލް ޓްރާންސްލޭޝަން” ވަނީ އެކުލަވާލެވިފައެވެ.

ލްިސްޓޮކްށފައިވާ ުކްނފުިނަތުކްނ   8.6
ެނޭރ ރޯިޕްޓަތުކގެ ޮކމްޕްލަަޔްންސ ިރިވުއ 

މަަސްއަކތް
ނަންބަރު:  ގަވާއިދު  ޯކޑާއި  ގަވަރނަންސް  ޯކޕަރޭޓް  ގެ  ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ 

)ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ކުންފުނިތަކުން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާއާބެހޭ ގަވާއިދު( ގެ ދަށުން 

މި  ރިޕޯޓްތަކުގައި  އަހަރީ  އާއި  ކުއަރޓަރލީ  ހާމަކުރަންޖެހޭ  ކުންފުނިތަކުން  ލިސްޓުޮކށްފައިވާ 

މިންވަރަށް،  ބުނެފައިވާ  ގަވާއިދުތަކުގައި  މަޢުލޫމާތުތައް،  ހާމަކުރަންޖެހޭ  ދަށުން  ގަވާއިދުތަކުގެ 

ަމޢުލޫމާތު ހާމަޮކށްފައިވޭޯތ ބެލުމުގެ ޮގތުން ޮއޯތރިޓީން ވަނީ މި ރިޯޕޓްތައް މުރާޖަޢާޮކށްފައެވެ. 

 36-R/2011

 57-R/2016
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ަޝީރޢާ ޮކމަްޕލަަޔްންސ ިރިވުއ   8.7
މަަސްއަކތް

ޝަރީޢާ  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  ކުރުމުގެ  ސްކްރީން  ސެކިއުރިޓީޒް  އިސްލާމިކް 

ސްކްރީނިންގ  ސެކިއުރިޓީޒްގެ  ަކނޑައަޅާފައިވާ  ޮއޯތރީޓީން  ކަމަށް  ޮކމްޕްލަޔަންޓް 

މޯލްޑިވްސް  އަމާނާތަކަފުލް  މިޮގތުން،  ގެންޮގސްފައިވެއެވެ.  ކުރިއަށް  ަމސައްކަތްތައް 

ޕލކ އާއި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކު ޕލކ ގެ ބައި-އެނުއަލް ސްކްރީނިންގ ގެ 

ނަތީޖާ އަށް ބެލުމަށްފަހު ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ަޝރީޢާ އެޑްވައިޒަރީ ކައުންސިލުންވަނީ މި 

ދެކުންފުނިން ދޫޮކށްފައިވާ ހިއްސާއަކީ ޝަރީޢާ މިންގަޑުތަކަށް ފެތޭ ސެކިއުރިޓީޒްކަމުގައި، 

ޮއތުން ދަމަހައްޓަވާފައެވެ.  ޮއތް  އެ ކައުންސިލުން ަކނޑައަޅާފައިވާ 

ެއްޗީޑެއފީްސގެ މާުޟަރބާ   8.8
ުސކޫކް ަންނަބުރ 4 ޮއޯތިރީޓަގިއ 
ަރިޖްސްޓީރޮކްށދީ ައިދ މޯލިްޑވްްސ 
ްސޮޓކް ެއކްްސޗޭްނޖްަގިއ ލްިސްޓ 

ުކުރމުގެ ުހްއަދ ިދުންނ
ހައުސިންގ ޑިވޮޮލޕްމަންޓް ޯކޕަރޭޝަން ޕލކ ގެ މުޟާރަބާ ސުކޫކް ނަންބަރު 4 

ގެ ޕްރޮސްޕެކްޓަސް މުރާޖާޢާ ކުރުމަށްފަހުގައި ޮއޯތރީޓީގައި ރަޖިސްޓްރީޮކށް މޯލްޑިވްސް 

ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖްގައި ލިސްޓްކުރުމުގެ ހުްއދަވަނީ ދެވިފައެވެ.  

ަގވާިއުދ ަންނަބުރ   8.9
)ީޑލްިނގ ުކްނފުނި )ީޑލާޒް( ައދި ޑީލާޒް 
ަތމްީސލުުކާރ ފާަރތަްތަކްށ )ްބޯރކާޒް( 
ަލިއަސްންސ ިދުނމުގެ ަގވާިއުދ( ައްށ 

2 ަވަނ އިްޞލުާޙ ގަެނުއްނ
ޑީލާޒް އަދި ޑީލާޒް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް ގަވާއިދަށް ގެނެވުނު 2 ވަނަ އިޞްލާޙާއެކު، 

ކުރެވޭޮގތްވާނީ  އިމްތިހާނު  ދިނުމާއިގުޅޭ ަޝރުޠުތަކާއި  ލައިސަންސް  ްބޯރކަރުންނަށް 

ފަރާތްތަކަށް  އިތުރު  ވަނުމަށް  ވިޔަފާރިއަށް  އަދި ސެކިއުރިޓީޒް  މުރާޖަޢާކުރެވިފައެވެ. 

ފުރުސަތުދީ ބާރުއެޅުވުމުގެ ޮގތުން ގަވާއިދުގެ 13 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ 

ލުއިޮކށްދީފައެވެ. ރިކުއަރމަންޓް  ކެޕިޓަލް  ނެޓް 

މާރެކްޓ ަސރަވިއަލްންސިލްސްޓ   8.10
ުކުރމުގެ ުހްއަދ ިދުންނ

ސެކަންޑަރީ މާރކެޓް މެދުވެރިޮކށް ކުރެވޭ ސެކިއުރިޓީޒް މުޢަމަލާތްތައް ޮމނިޓަރކުރުމުގެ 

‘އިންސައިޑަރ  މަޤްސަދަކީ  މިކަމުގެ  ކުރަމުންނެވެ.  އަންނަނީ  ަމސައްކަތްތައް 

ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންޖެހޭ  ހުއްޓުވުމަށް  މެނިޕިއުލޭޝަން’  ‘މާރކެޓް  އާއި  ޓްރޭޑިންގ’ 

ކުރަމުންދޭޯތ  ކަންކަން  ޓްރޭޑްކުރުމުގެ  އެއްޮގތަށް  ގަވާއިދުތަކާ  ޮއތޯރިޓީގެ  ެއޅުމާއި، 

މުއްދަތުތަކުގެ  މަނާޮކށްފައިވާ  ޓްޭރޑްކުރުން  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  އޮތޯރިޓީގެ  ބެލުމެވެ. 

ޕްޮރސީޖަރތަކުގެ  މާރކެޓުގެ  ފާހަަގކުރެވިފަިއވުމާއެކު،  ޓްރޭޑްއެއް  ހިނގާފައިވާ  ެތރޭގައި 

ެއސެސްމަންޓެއް ހެދުމާއި ޕްޮރސީޖަރަތއް ހަުރދަނާކުރުމަށް އަންގަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް 

އަންގާފައިވެއެވެ.  

 57-R/2016
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ަލިއަސްންސ ިދުންނ/ަރިޖްސްޓީރ ޫދކުުރްނ  8.11
ސެކިއުރިޓީޒް ވިޔަފާރިއާ ގުޅުންހުރި ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް މި އަހަރު އަލަށްވަނީ 5 ލައިަސންސެއް 7 ފަާރތަކަށް ދޫޮކށްފައިވާއިރު ދެ ފަރާތެއްގެ ލައިސަންސް ވަނީ އައު ޮކށްދެވިފައެވެ. އަދި 

ލައިސަންސް ބާޠިުލކުރަން އެދި ހުށަހެޅި 2 ފަރާތަކަށް ދޫޮކށްފައިވާ ލައިސަންސް ބާޠިލުޮކްށދީފައިވެއެވެ. މި ލައިސަންސްތަކުގެ ތަފްސީލު ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީއެވެ.

ތީާރޚް ްސޓޭޓްަސ ަތމްީސލުުކާރ ފާަރތް ަލިއަސްންސ ަންނ

11 ފެބްރުއަރީ 2021 އަލަށްދޫކުރި - ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރ ލައިސަންސް ޙަސަން ކަލާމް

11 އޮގަސްޓް 2021 ބާޠިލުކުރި ސްޮޓކް ބްޯރކާޒް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ. 

ލޓޑ.

ޑީލާޒް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް ލައިސަންސް ޔޫޝަޢު ސަޢީދު

18 އޮގަސްޓް 2021 އަލަށްދޫކުރި ސްޮޓކް ބްޯރކާޒް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ. 

ލޓޑ.

ޑީލާޒް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް ލައިސަންސް އަޙްމަދު ޒައިޔާން

29 ސެޕްޓެންބަރު 2021 އަލަށްދޫކުރި - ޑީލާޒް ލައިސަންސް ފަސްޓް ނޭޝަނަލް ފައިނޭންސް 
ކޯޕަރޭޝަން ޕވޓ. ލޓޑ.

29 ސެޕްޓެންބަރު 2021 އަލަށްދޫކުރި ފަސްޓް ނޭޝަނަލް ފައިނޭންސް 

ކޯޕަރޭޝަން ޕވޓ. ލޓޑ.

ޑީލާޒް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް ލައިސަންސް ޢަބްދުލް ޙަލީމް އަބްދުއްލަޠީފު

29 ސެޕްޓެންބަރު 2021 އަލަށްދޫކުރި ފައިނޭންސް  ނޭޝަނަލް  ފަސްޓް 

ލޓޑ. ޕވޓ.  ޯކޕަރޭޝަން 

ޑީލާޒް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް ލައިސަންސް ރިފާޢަތު ޖަލީލު

29 ސެޕްޓެންބަރު 2021 އަލަށްދޫކުރި - އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒަރ ލައިސަންސް ފަސްޓް ނޭޝަނަލް ފައިނޭންސް 
ކޯޕަރޭޝަން ޕވޓ. ލޓޑ.

29 ސެޕްޓެންބަރު 

2021

އަލަށްދޫކުރި ފަސްޓް ނޭޝަނަލް ފައިނޭންސް 

ކޯޕަރޭޝަން ޕވޓ. ލޓޑ.

އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒަރ 

ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް ލައިސަންސް

ޢަބްދުލް ޙަލީމް އަބްދުއްލަޠީފު

01 ޮނވެންބަރު 
2021

އައުކުރި - ޑީލާޒް ލައިސަންސް ސްޮޓކް ބްޯރކާޒް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ. 
ލޓޑ.

06 ޮނވެންބަރު 
2021

އައުކުރި - ޑީލާޒް ލައިސަންސް އާރިޔާ ސެކިއުރިޓީޒް ޕވޓ. ލޓޑ.

15 ޑިސެންބަރު 
2021

ބާޠިލުކުރި ވޯޓަރކްރެސް ޕވޓ. ލޓޑ. އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒަރ 
ލައިސަންސް

ޙަސަން މިރާސް
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ަގވާިއުދ ަންނަބުރ    8.12
)އްިނވްެސްޓކުުރަމްށ ލަފޭާދ ފާަރތަްތކާެބހޭ 
ަގވާިއުދ(ގެ 1 ަވަނ ިއްސލާޙްގެ މަަސްއަކތް

އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭ ފަރާތްތަކާބެހޭ ގަވާއިދަށް ގެނެވޭ ފުރަތަމަ އިޞްލާޙުގެ މަސައްކަތްވަނީ 

މި އަހަރު ތެރޭގައި ފެށިފައެވެ. މިއީ މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލީޮގތުން ދިމާވާ ދަތިތައް ދެނެގަނެ 

އެކަމަށް ހައްލެއް ޯހދުމަށާއި، ރެގިއުލޭޓަރީޮގތުން ގަވާއިދު އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ގެނެވޭ 

އިސްލާޙްތަކެކެވެ. އެޮގތުން މިއަހަރުގެ ފަހު ކުއަރޓަރ ތެރޭގައިވަނީ މި ގަވާއިދަށް ގެންނަން 

ިނންމާފައިވާ އިޞްލާޙްތައް ސްޓޭކްޯހލްޑަރުންނާއި ހިއްސާޮކށް މަޝްވަރާޮކށްފައެވެ.

ަލިއަސްންސ ދަީފއިވާ ފާަރތަްތްއ   8.13
އްިންސެޕކްުޓުކުރްނ:

ޮއޯތރިޓީން ލައިސަންސް ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުން ގަވާއިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރާ މިންވަރު ބެލުމުގެ 

ޮގތުން، އެކުންފުނިތައް އިންސްޕެކްޓްޮކށްފައިވެއެވެ. އަދި އިސްލާހުކުރަންޖެހޭކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނު 

ަކންކަން އިސްލާހުކުރުމަށް އިރުޝާރުދީފައިވާނެއެވެ. އަދި މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް 

ޑިޮޕޒިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީޒް  ލިމިޓެޑާއި،  ޕްރައިވެޓް  ޮކމްޕެނީ  އެކްސްޗޭންޖު  ސްޮޓކް 

އާރިޔާ  ލިމިޓެޑާއި،  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  ބްޯރކާޒް  ލިމިޓެޑާއި، ސްޮޓކް  ޕްރައިވެޓް  ޮކމްޕެނީ 

ސެކިއުރިޓީޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ގެ ޮއންސައިޓް އިންސްޕެކްޝަން ކުރިއަށް ގެންޮގސްފައިވެއެވެ.

ޕޮްރްސެޕކްަޓްސ   8.14
ަރިޖްސަޓީރޮކްށދުިންނ

ޕްރޮސްޕެކްޓަސް  ޞުކޫކް  ޕލކގެ  ޯކޕަރޭޝަން  ފައިނޭންސް  ޑިވެޮލޕްމަންޓް  ހައުސިންގ 

ކުރެވުނެވެ. ރަޖިސްޓްރީ  ފާސްޮކށް   )4 )ނަންބަރު 

ލްިސުޓޮކްށފައިވާ ުކްނފުިނަތުކްނ   8.15
ހާަމޮކްށަފިއވާ ަމުއލޫމާުތ މުާރޖާކުުރްނ.

މަޢުލޫމާތު  ކުންފުނިތަކުން  ދޫކުރާ  )ސެކިއުރިޓީޒް  ނަންބަރު   ގަވާއިދު 

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

ދަށުން ހާމަކުރަންޖެހޭ ކުއަރޓަރލީ ރިޯޕޓާއި އަހަރީ ރިޕޯޓު އަދި ޮއޑިޓްކުރި މާލީ ހިސާބުތައް، 

މި  އަދި  މުއްދަތުގައި ޝާއިޢުޮކށްފައެވެ.  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ވަނީ  ކުންފުނިތަކުންވެސް  ހުރިހާ 

ގަވާދުތަކުން ހާމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ގަވާއިދުތަކުގައި ބުނެފައިވާ މިންވަރަށް، މަޢުލޫމާތު 

ހާމަޮކށްފައިވޭޯތ ބެލުމުގެ ޮގތުން ޮއޯތރިޓީން މި ރިޯޕޓުތައް މުރާޖަޢާޮކށްފައިވާނެއެވެ. 

ައަހރީ އާްނމު ަޖލާްސއާގުޅޭ ަމުޢލޫމާުތ   8.16
ެޗުކުކުރްނ

ައހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ނޯޓިހުގައި ހުންނަ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ހިއްސާދާރުންނާއި އިންވެސްޓަރުން 

ނިންމާ ނިންމުންތަކަކީ ‘އިންޯފމްޑް ޑިސީޝަންސް’ ތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި، ޖަލްސާގައި ނިންމާ 

ޯފރުޮކށްދިނުމަކީ  ހިއްސާދާރުންނަށް  ކުރިން  ޖަލްސާގެ  މައުލޫމާތު  ފުރިހަމަ  ގުޅޭ  ކަންކަމާ 

ލިސްޓުޮކށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. މިޮގތުން ޯބޑަށް އިންތިޚާބުކުރާ ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ަމއުލޫމާތުތަކާއި، ޮއޑިޓަރުންގެ މަޢުލޫމާތާއި، ފާސްކުރަން ހުށަހަޅާ ޤަރާރުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އަހަރީ 

އާންމު ޖަލްސާގެ ޯނޓިސްއާއެކު ކުންފުނިތަކުން ހާމަކުރޭޯތ ޮއޯތރިޓީން ބަލާފައިވާނެއެވެ. އަދި 

ުކންފުނިތަކުގެ އަހަރީ ޖަލްސާތަކަށް ހާޒިރުވެ، ޖަލްސާތައް ޮމނިޓަރޮކށްފައިވާނެއެވެ.

ަޝީރޢާ ޮކމްޕްލަަޔްންސ ިރިވުއ  8.17
ަޝރީޢާ ހުއްދަކުރާ ސެކިއުރިޓީޒް ދޫޮކށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ޓެއިންޓެޑް އިންކަން 

)ޝަރީޢާ ހުއްދަނުކުރާ ފައިދާ(  ލިބޭ ކުންފުނިތަކަށް، ލިބިފައިވާ އެ ފަދަ ފައިދާ ހުރީ، ޝަރީޢާ 

ތެރޭގައިޯތ  މިންގަނޑުގެ  ބުނެފައިވާ  ގަވާއިދުގައި  ސްކްރީންކުރުމުގެ  ސެކިއުރިޓީޒް  ހުއްދަކުރާ 

ބެލުމުގެ ޮގތުން އެ ފަދަ ކުންފުނިތަކުގެ މާލީ ހިސާބުތައް މުރާޖާޮކށް ބަލައިފައިވާނެއެވެ. އެޮގތުން 

ސްކްރީންގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު، ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް އެ ކުންފުނިތަކުގެ 

ވިޔަފާރި ފެތެއެވެ.
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ެޕްނަޝްނ   .9
ުސަޕރިވަޝްނ 
މަަސްއަކތަްތްއ

ޮއްނަސިއްޓ   9.1
އްިންސެޕކަްޝްނ

އަހަރުގެ  މި  އޮފީހުގެ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ޕެންޝަން  މޯލްޑިވްސް 

މި  ކުރިއަށްގެންދެވިފައިވެއެވެ.  އިްނސްޕެކްޝަން  ޮއންސައިޓް  އަހަރީ 

މެނޭޖްމަންޓްގެ  ސީނިއަރ  އޮފީހުގެ  ޕެްނޝަން  ިއންސްޕެކްޝަންގައި 

އެމް.އާރް. އިންޓަރވިއުޮކށް،  މެންބަރުންނާ  ބޯޑުގެ  މުވައްޒަފުންނާއި 

ކުރިއަށް  މަސައްކަތްތައް  ޗެކްކުރުމާއި،  ލިޔެކިޔުންތައް  ޕީ.އެސްއާބެހޭ 

ގެންދަނީ ކަނޑައަޅާފައިވާ އިޖުރާޢަތްތަކާއި އެއްޮގތަށްޯތ ބެލުމުގެ މަސައްކަތް 

ރިސްކް  ގަވަރނަންސް  ވަނީ  މިއަހަރު  މިޮގތުން،  ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ. 

ފާހަގަކުރެވުނު  ވެސް އެސެސްކުރެވިފައެވެ. އަދި އިންސްޕެކްޝަނުން  

ަކންކަމާގުޅޭ ރިޯޕޓެއް ޕެންަޝން ޮއފީހަށް ޮފނުވާފައިވެއެވެ. އެ ރިޕޯޓުގައި 

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ގޮތުގެ އެކްޝަން 

ޮފނުވާފައިވެއެވެ. މިޮއޯތރިޓީއަށް  ޮއފީހުން  ޕެންޝަން  ޕްލޭނެއް 

ޤާނޫނު( ޕެންަޝނާބެހޭ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޤާނޫނު ނަންބަރު:8/2009 

ގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންަޝން ސްކީމް )އެމް.އާރް.

ޕީ.އެސް( ސުޕަރވައިޒްުކރުމާއި، ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުން 

ޢައްޔަނުކުރުމުގެ ކަންތަްއތައް ހިނގާޮގތް ބެލުމަށް ޤާނޫނުން ޮއޯތރިޓީއަށް 

ލާޒިމުކުރާ ކަންކަން ވަނީ ބަލާފައެވެ. އެޮގތުން މި އަހަރު ޮކށްފައިވާ 

ަމއިގަނޑު މަސައްކަތްަތއް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ކްަސޯޓިޑައްނގެ   9.2
ޮއްނަސިއްޓ އްިންސެޕކަްޝްނ

ރޫޓީން  ޚިދުމަތްތަކުގެ  ކަސްޓަޑީ  ޕލކ.ގެ  މޯލްޑިވްސް  ޮއފް  ބޭންކް 

ގެންދެވުނެވެ.  ކުރިއަށް  )ިއންސްޕެކްޝަން(  ެއގްޒަމިނޭޝަން 

ގެންދަނީ  ަމސައްކަތްތައް  ކަސްޯޓޑިއަންގެ  އިންސްޕެކްޝަނުގައި  މި 

ލިޔެކިޔުންތައް  ބަލައި،  އެއްޮގތަށްޯތ  އިޖުރާއަތުތަކާ  ކަނޑައަޅާފައިވާ 

ކުރެވުނެވެ.      މަސައްކަތް  ޗެކްކުރުމުގެ 
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ަރީއުސލްޖުމްހިޫރްއާޔައްށ ޮފުނވާ   9.3
ޚުލާާޞ ރޯިޕުޓ

ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު )ނަންބަރު: 8/2009( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ފަދައިން، 

ެޕންޝަން އޮފީހުގެ ޯބޑު މެންބަރުންގެ ޒިންމާ ުއފުލުމަށް އެ މެންބަރުންގެ ޤާބިލުކަން 

ުހރި މިންވަރާއި، އެ މެންބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރަމުންދާ ފެންވަރާއި، އަދި 

ާޤނޫނުގެ ދަށުން މެންބަރުންގެ ކިބައިގައި ހުރުން ލާޒިމުކުރާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވޭޯތ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައށް  ރިޕޯޓު  ޚުލާޞާ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2020 ބެލުމަށްފަހު، 

ޮފނުވާފައިވެއެވެ. 

މި ރިޕޯޓުގައި ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބަާޔންޮކށްފައިވާ ޒިންމާތައް އުފުލުމުގައި 

ޮގތުން  މިންވަރާގުޅޭ  ހުރި  ޤާބިލުކަން  މެންބަރުންގެ  ޯބޑު  އޮފީހުގެ  ެޕންޝަން 

އަދި  ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.  ަކންކަން  މުިހންމު  ފާހަގަކުރެވިފައިވާ  ޮއޯތރިޓީއަށް 

ސުޕަވިޝަންގެ ތެރެއިން ޮއޯތރިޓީއަށް ފާހަފަކުރެވިފައިވާ މުހިންމު ރިސްކުތަކާއި، މި 

ރިސްކުތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް އެ އޮފީހުގެ ޯބޑުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތަފުސީލާއި 

ެޕންޝަން ފަންޑު ހިންގުން ހަރުދަާނކުރުމަށް ޯބޑުން އަޅާފައިވާ އެހެނިހެން މުހިންމު 

ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.  މިރިޕޯޓުގައި  ތަފްސީލު  ފިޔަވަޅުތަކުގެ 

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

ދީފައިވާ  ޮއޯތރިޓީއިން  ޮއފީހަށް  ޕެންޝަން  ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭޮގތުން  ފެންނަ  ައޅަން 

ލަފާގެ މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. އަދި އެމް.އާރް.ޕީ.އެސްގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް 

ކުރެވިދާނެކަމަށް  މުއައްސަސާތަކަށް  ސަރުކާރުގެ  ކުރުމަށް  އިތުރު  ހަރުދަނާކަމާއެކު 

ޮއޯތރިޓީއަށް ފެންނަ ކަންކަން ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

ެޕްނަޝްނ ެއެސޓްްސ   9.4
އްިނވްެސުޓކެުރވޭޮގތާިއ 

އްިނވްެސޓަްމްންޓ ަޕރޯފަމންްސ 
ެބލެެހްއުޓްނ

ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ލާޒިމުޮކްށފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ޕެންޝަން އެސެޓްސް 

އިންވެސްޓުޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް އެނެލިސިސްތައް ހަދާފައިވެއެވެ. މި 

ޕެންޝަން  އިންވެސްޓުޮކށްފައިވަނީ  އެސެޓްސް  ޕެންޝަން  އެނެލިސިސްތަކުގައި، 

)SOIP(އާއި  ޕްރިންސިޕަލްސް  އިންވެސްޓްމަންޓް  ޮއފް  ސްޓޭޓްމަންޓް  އޮފީހުގެ 

އެސެޓް އެޮލކޭޝަން ޕޮލިީސއާ އެއްޮގތްވާ ޮގތުގެ މަތިންޯތ ބަލާފައިވެއެވެ.



51

ެޕްނަޝްނ ޮއީފުހގެ ޯބޑްަށ ޯޝްޓލްިސުޓކެުރވޭ   9.5
ފާަރތަްތުކގެ ަޝުރުޠ ަހަމވޯޭތ ެބލްުނ

ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2009 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ެޕންޝަން އޮފީހުގެ 

ބެލުމަށް،  ހަމަވޭޯތ  ޤާނޫނީ ޝަރުޠުތައް  ހުންނަންޖެހޭ  ކިބައިގައި  ފަރާތްތަކުގެ  އައްޔަންކުރުމަށް ޝޯޓްލިސްޓްޮކށްފައިވާ  ޯބޑަށް 

2021 ވަނަ އަހަރު ޮއޯތރިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދިރާސާޮކށް، ޝަރުޠުހަމަވޭޯތ ބަލާ ޕެންޝަން ޮއފީހަށް 

އަންގާފައިވެއެވެ.  

އްިނަޓރނަޭޝަނލް ޯއަގަނިއޒަޭޝްނ ޮއފް ެޕްނަޝްނ   9.6
ްސަޕަވއިަޒރްސ )IOPS( ައްށ ަމުޢލޫމާުތ ޮފުނުވްނ

ޮފނުވަންޖެހޭ  ފަރާތަށް  އެ  ަކމުން،  މެމްބަރެއް  ގަވަރނިންގ  ގެ   IOPS ޮއޯތރިޓީއަކީ  ޑިވެޮލޕްމަންޓް  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް 

ގެ   2021 ޯފކަސް  އިން  ޕެންޝަން  މިޮގތުން،  ޮފނުވާފައެވެ.  ވަނީ  ވެސް  މިއަހަރު  އެއްކުރުމަށްފަހު  މަޢުލޫމާތު  ތަފާތު 

ރިޯޕރޓަށް ޮފނުވާފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި، ކުއަންޓިޓޭޓިވް އަދި ކޮލިޓޭޓިވް މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ސަރވޭތައް ވަނީ ފުރިހަމަޮކށްފައެވެ.

. މޯލިްޑވްްސ ިރަޓަޔރަމްންޓ ެޕްނަޝްނ ްސީކމް )އެމް  9.7
އުާރ.ޕީ.ެއްސ( އާގުޅޭ ެއެނިލޓަިކލް ރޯިޕރްޓަތްއ 

އެހެނިހެން  ގުޅުންހުރި  އިޤްތިޞާދީޮގތުން  ރިޯޕރޓްތަކަށާއި،  ކުއަރޓާލީ  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސްގެ 

ތައްޔާރުކުރެވިފައިވެއެވެ.  ރިޯޕޓްތައް  އެނެލައިޒްޮކށް  ރިޯޕރޓްތައް  ކްއަރޓާލީ  ބިނާޮކށް،  ަމޢުލޫމާތުތަކަށް 
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މުްއަދުތ  ބޭްއވި ަޤުއމު/ޮގތް ބާަވތް ޕޮްރގާްރމްގެ ަންނ #

ޮއންލައިންޮކށް 28 ޑިސެންބަރ 2019  - 

8 ޖަނަވަރީ 2021

ޓްރެއިނިންގ ލާރނިންގ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ތްރޫ މޫޑްލް )ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް ޮއފް ބޭންކް 

މެނޭޖްމަންޓް(

1

ޮއންލައިންޮކށް 30-18 ޖަނަވަރީ 2021 ޓްރެއިނިންގ ޯމލްޑިވްސް އިންސްޓްރަކްޝަނަލް ޑިޒައިން ޯފރ އީލާނިންގ )އައި.ޓެކް( 2

ޮއންލައިންޮކށް 18-15 މާރިޗް 2021 ޓްރެއިނިންގ ސެކިއުރިޓީޒް ސްޓެޓިސްޓިކް )ސިންގަޯޕރ ރީޖަނަލް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓްޓިއުޓް(  3

ދިވެހިރާއްޖެ 19-15 މާރިޗު 2021 ޓްރެއިނިންގ ޕްޮރސެސަސް  އިޝޫއަންސް  އެންޑް  އިންސްޓޫމަންޓްސް  ފައިނޭންޝަލް  ޮއން  ޕްޮރގްރާމް 

މެނޭޖްމަންޓް( ބޭންކް  ޮއފް  އިންސްޓިޓިއުޓް  )ނޭޝަނަލް 

4

ޮއންލައިންޮކށް 26-22 މާރިޗު 2021 ޓްރެއިނިންގ ޕޫލްޑް އިންވެސްޓްމަންޓް ވެހިކަލްސް )ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް ޮއފް ބޭންކް 

މެނޭޖްމަންޓް(

5

ޮއންލައިންޮކށް 18-16 ާމރިޗު އަދި 23-26 

2021 މާރިޗު 

ސެމިނަރ އޭ.އެމް.އެފް ފްރާންސްގެ 11 ވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސެމިނަރ ޯފރ މާކެޓް ޮއޯތރިޓީޒް  

 )IOSCO(

6

ޮއންލައިންޮކށް 23-22 މާރިޗު 2021 ވާރކްޝޮޕް )IOSCO( ްއަޔަސްޯކ އެމް.އެމް.ޯއ.ޔޫ ވަރޗުއަލް ޓްރެއިނިންގ ވަރކްޝޮޕ 7

ޮއންލައިންޮކށް 20-17 މެއި 2021 ވާރކްޝޮޕް ަވރކްޮޝޕް ޮއން ދަ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޮއފް އަޯޔޕްސް ސްޕަރވައިޒަރީ އީސީޖީ ގައިޑްލައިން 

 )IOPS( އެންޑް ސަސްޓައިނަބަލިޓީ ޑިސްކްޯލޒަރ

8

ޮއންލައިންޮކށް 16-15 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ސެމިނަރ އިންފްރާސްސްޓްރަކްޗަރ  ކޮލިޓީ  އެންޑް  ފައިނޭންސް  ސަސްޓެއިނަބަލް  އޯ.އީ.ސީ.ޑީ/އޭޕެކް 

އިންވެސްޓްމަންޓް އިން އޭސިޔާ ސެމިނަރ )ޮއގަނައިޒޭޝަން ޯފރ އިޮކޮނމިކް ޯކޕަރޭޝަން 

    OECD – ްއެންޑް ޑިވެޮލޕްމަންޓ

9

ޮއންލައިންޮކށް 7-6 އޮކްޯޓބަރ 2021 ޮކންފަރެންސް މަރކެޓްސް  ސެކިއުރިޓީޒް  ޓު  އެޕްލައިޑް  ޓެކްނޮޮލޖީ  ޮކންފަރެންސް-  އިންޓަރނޭޝަނަލް 

)IOSCO( އެންޯފސްމަންޓް 

10

.ެއެނކްްސ 1 - ޮއޯތިރީޓގެ މުަވްއަޒފުްނ ަބިއެވިރވި ޕޮްރގާްރމަްތްއ



53

މުްއަދުތ  ބޭްއވި ަޤުއމު/ޮގތް ބާަވތް ޕޮްރގާްރމްގެ ަންނ #

ޮއންލައިންޮކށް 6 އޮކްޯޓބަރ 2021 ސެމިނަރ އިންޓެލިޖެންސް:  އަރޓިފިޝަލް  ސެމިނަރ-  ހަބް  ޕެސިޕިކް  އެސިއާ  އަޔަސްޯކ 

)IOSCO( ރެގިއުލޭޓަރސް   ޯފރ  ގައިޑެންސް  އެންޑް  ރިސްކްސް،ޮޕލިސީ،އެޕްޯރޗަސް 

11

ޮއންލައިންޮކށް 7-6 އޮކްޯޓބަރ 2021 ޮކންފަރެންސް 16 ވަނަ އަޔަސްޯކ އެފް.އެސް.އައި ޮކންފަރެންސް ޮއން ސެކިއުރިޓީޒް ޓްރޭޑިންގ އިޝޫޒް އެންޑް 

)IOSC(  މަރކެޓް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

12

ޮއންލައިންޮކށް 13 ޮއކްޓޫބަރ 2021 ވެބިނަރ އިޕްރާ ވެބިނަރ ޮއން ސެލެކްޝަން، އެނުއަޓީޒް، އެންޑް ދަ ޑްޯރޑައުން ޮއފް ޑީސީ 

ބެލެންސަސް

 The International Pension Research Association(

(IPRA

13

ޮއންލައިންޮކށް 18-17 ޮއކްޓޫބަރ 2021 ޯފރަމް 13 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ޯފރަމް ޮއން އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މަރކެޓް  )ސެކިއުރިޓީޒް 

އެންޑް އެކްސްޗޭންޖް ޮއގަނައިޒޭޝަން ޮއފް އީރާން(

14

ޮއންލައިންޮކށް 21-18 ޮއކްޓޫބަރ 2021 މީޓިންގ )IOPS( ްއަޯޔޕްސް ޓެކްނިކަލް ޮކމިޓީ މީޓިންގ އެންޑް އޭޖީއެމ 15

ޮއންލައިންޮކށް 16-8 ޮނވެންބަރު 2021 މީޓިންގ IOSCO ް2021 އަޔަސްޯކ ވަރޗުއަލް އެނުއަލް މީޓިންގ 16

ޮއންލައިންޮކށް 2-1 ޑިސެންބަރު 2021 ޮކންފަރެންސް 16 ވަނަ AAOIFI – IsDB Conference “ޮސލިޑިފައިންގ ދަ 

ފައުންޑޭޝަންސް ޮއފް އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ޯފރ ފޯސްޓް ޮކވިޑް ވާލްޑް ތްރޫ ޑިވެޮލޕްމަންޓް 

ޮއފް ޮރބަސްޓް ސްޓޭންޑާރޑްސް އެންޑް ރެގިއުލޭޓަރީ ފްރޭމްވާރކް 

17

 The Accounting and Auditing Organization  For

Islamic Financial  Institutions  (AAOIFI( & Islamic De-

 velooment Bank - IsBD

ޮއންލައިންޮކށް 15-14 ޑިސެންބަރު 

2021

ވަރކްޝޮޕް )IOPS(  ްއަޯޔޕްސް ވަރޮކޕް ޮއން ރިސްކް ބޭސްޑްސުޕަރވިޝަނ 18

ޮއންލައިންޮކށް 17-13 ޑިސެންބަރު 
2021

ޓްރެއިނިންގ 5 ވަނަ އަޔަސްޯކ/ޕީ.އައި.އެފް.އެސް ހާވާޑް ލޯ ސްކޫލް ގްލޯބަލް ސެޓިފިކެޓް ޕްޮރގްރާމް ޯފރ 

)IOSCO( 2 ްރެގިއުލޭޓަރސް ޮއފް ސެކިއުރިޓީސް މާކެޓް، ފޭސ

19

ދުބާއީ 22-17ޑިސެންބަރު 
2021

ޓްރެއިނިންގ ގޫގުލް ކްލައުޑް ޕްޮރފެޝަނަލް އާކިޓެކް ސެޓިފިކޭޝަން ޓްރެއިނިންގ

)EDOXI TRAINING INSTITUTE(

20



54

ެއެނކްްސ 2 – މާރެކްޓ އެެވއާރންަސ ެއްނޑް ޓެްރއިިންނގ ޕޮްރގާްރމަްތްއ

ަބިއެވިރިވ ަޢަދުދ ތީާރުޚ ޯއޑަިއްންސ ޕޮްރގާްރމް #

24 5 ޖަނަވަރީ 2021 ޢާންމުންނަށް އިންޮފމޭޝަން ސެޝަން ޮއން ދަ އެމެންޑްމަންޓްސް ޮއފް 

ސެކިއުރިޓީޒް އެކްޓް 2/2006

1

15 17-25 ފެބްރުއަރީ 2021 ކުންފުނިތަކުގެ ޯބޑު ޑިރެކްޓަރުންނާއި، ސީނިއަރ 

މެނޭޖްމަންޓް އަދި މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ އާންމު 

ފަރާތްތަކަށް

ޑައިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްޮރގްރާމް 1 2

24 11 މާރިޗު 2021 ޢާންމުންނަށް “ޒިންމާދާރު ޙިއްޞާދާރު” ޕެނަލް ޑިސްކަޝަން 3

20 21-24 މާރިޗު 2021 ކުންފުނިތަކުގެ ސެކްރެޓެރީންނާއި މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ 

ޢާންމުފަރާތްތަށް

ޮކމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީސް ޓްރޭނިންގ ޕްޮރގްރާމް 4

65 23 މާރިޗު 2021 ޢާންމުންނަށް ގްޯލބަލް މަނީ ވީކް 2021 – ފައިނޭންޝަލް ވެބިނަރ 5

24 25 މާރިޗު 2021 ޢާންމުންނަށް ގްޯލބަލް މަނީ ވީކް 2021 – ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ކުއިޒް 6

19 16-24 ޖޫން 2021 ކުންފުނިތަކުގެ ޯބޑު ޑިރެކްޓަރުންނާއި، ސީނިއަރ 

މެނޭޖްމަންޓް އަދި މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ އާންމު 

ފަރާތްތަކަށް

ޑައިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްޮރގްރާމް 2 7

37 8 ޖުލައި 2021 ޢާންމުންނަށް ޕެނަލް ޑިސްކަޝަން ޮއން ޯކޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް 8

5 26 އޮގަސްޓު 2021 ޓީޗަރުންނަށް ފައިނޭންޝަލް ލިޓްރަސީ ސެޝަން 9

18 8-16 ސެޕްޓެންބަރު 2021 ކުންފުނިތަކުގެ ޯބޑު ޑިރެކްޓަރުންނާއި، ސީނިއަރ 

މެނޭޖްމަންޓް އަދި މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ އާންމު 

ފަރާތްތަކަށް

ޑައިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްޮރގްރާމް 3   10

46 4 ޮއކްޓޫބަރު 2021 ޮކލެޖް ޔުނިވަރސިޓީ ދަރިވަރުންނަށް WIW ”ހައު ޓު ބީ އަ ސްމާޓް އިންވެސްޓަރ“ 11
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ަބިއެވިރިވ ަޢަދުދ ތީާރުޚ ޯއޑަިއްންސ ޕޮްރގާްރމް #

76 4-10 ޮއކްޓޫބަރު 2021 ޢާންމުންނަށް ކުއިޒް   ީމޑިއާ  ޯސޝަލް  ވީކް  އިންވެސްޓަރ  ވަރލްޑް 

W I W

12

60 5 ޮއކްޓޫބަރު 2021 ޢާންމުންނަށް އިންވެސްޓްމަންޓް  އެންޑް  ޕްލޭނިންގ  “ފައިނޭންޗަލް 

WIW ”ްޮއޕޝަންސް ޯފ ސްޓާރޓް-އަޕް ބިޒްނަސެސ

13

22 6 ޮއކްޓޫބަރު 2021 ޢާންމުންނަށް “ފައިނޭންޝަލް ސްކޭމްސް އެންޑް ޕަބްލިކް އެވެއަރނެސް” 

WIW

14

30 9 ޮއކްޓޫބަރު 2021 ޗީޓަރުންނަށް “މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންޝަލް ސިސްޓަމް – އޮޮޕޗުނިޓީސް 

WIW ްއެންޑް ޗެލެންޖެސ

15

31 10 ޮއކްޓޫބަރު 2021 ޢާންމުންނަށް WIW ”ްކެޕިޓަލް މާރކެޓް ރެގިއުލޭޓަރީ އެވެއަރނެސ“ 16

24 10 ޮއކްޓޫބަރު 2021 ޢާންމުންނަށް ވެލްބީންގ”  ފައިނޭންޝަލް  ޮއފް  “ފައުންޑޭޝަންސް 

) އުސް ހަ ބް ލަ )ކް

140 26-27 ޮއކްޓޫބަރު 2021 ކައުންސިލްތަކުގެ މެންބަރުންނާއި، 

މުވައްޒަފުންނަށް

ގެންދިޔަ  ކުރިޔަށް  އެކްސްޗޭންޖުން  ސްޮޓކް  މޯލްޑީވެސް 

ޯވކްޮޝޕް  އެވެއަރނެސް  މާރކެޓް  ސެކިއުރިޓީޒް 

8 29 ޮނވެންބަރު 2021 ޫއރީދޫ މޯލްޑިވެސްގެ ޯބޑު ޑައިރެކްޓަރުންނަށް ުއރީދޫ )މޯލްޑިވްސް( ރިފްރެޝަރ ޕްޮރގްރާމް ޯފ ޑައިރެކްޓަރސް

13 4 ޑިސެންބަރު 2021 ސޮސައިޓީގެ  ކޯޕަރޭޓިވް  ޕީޕަލްސް  އައޑޫ 

މެންބަރުންނާއި، އައްޑޫ ސިޓީގެ ކައުންސިލްގެ 

މުވައްޒަފުން

ޓްރެއިނިންގ ޮއން ކެޕިޓަލް މާރކެޓް 



56

ަލއިަސްންސ/ ަރިޖްސްޓރަޭޝްނގެ ބާަވތް ަލިއަސްންސޫދުކެރވިފައިވާ ފާަރތަްތްއ

ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖް ލައިސަންސް މޯލްޑިވްސް ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖް ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ

ހ. ގަދަމޫ ބިލްޑިންގ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ

ޯފން: 3307878 ، ފެކްސް: 3305034

info@mse.com.mv :ްއީމެއިލ

ސެންޓަރަލް ޑިޮޕޒިޓަރީ ލައިސަންސް ޯމލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީސް ޑިޮޕޒިޓަރީ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ

ހ. ގަދަމޫ ބިލްޑިންގ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ

ޯފން: 3306868 ، ފެކްސް: 3305034

info@mse.com.mv :ްއީމެއިލ

ސެކިއުރިޓީޒް ގަނެވިއްކައިދިނުމުގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ލައިސަންސް އާރިޔާ ސެކިއުރިޓީސް ޕވޓ ލޓޑ

ހ. ގަދަމޫ ބިލްޑިންގ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ

ޯފން: 3315015، ފެކްސް: 3344806

info@aariyasecurities.com.mv :ްއީމެއިލ

ސެކިއުރިޓީޒް ގަނެވިއްކައިދިނުމުގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ލައިސަންސް ސްޮޓކް ބްޯރކަރސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ

މަނާމް ބިލްޑިންގ، 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ

ޯފން: 3334451، ފެކްސް:  3344806 

admin@stockbrokers.mv :ްއީމެއިލ

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

ސެކިއުރިޓީޒް ގަނެވިއްކައިދިނުމުގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ލައިސަންސް ފަސްޓް ނެޝެނަލް ފައިނޭންސް ޯކރޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

2C ްމ. ފާމުދޭރިގެ، ލެވެލ

ޯފން: 7777472

info@firstnational.mv  :ްއީމެއިލ

ސެކިއުރިޓީޒް ގަނެވިއްކައިދިނުމުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތައް ތަމްސީލުކުރުމުގެ ލައިސަންސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖަނާޙް

ހ. ގަދަމޫ ބިލްޑިންގ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ

ޯފން: 7771531

jana0464@hotmail.com :ްއީމެއިލ

ސެކިއުރިޓީޒް ގަނެވިއްކައިދިނުމުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތައް ތަމްސީލުކުރުމުގެ ލައިސަންސް އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޒައިޔާން 

މަނާމް ބިލްޑިންގ، 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ

ޯފން: 7776576

ahmedxaiyan@gmail.com :ްއީމެއިލ

ސެކިއުރިޓީޒް ގަނެވިއްކައިދިނުމުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތައް ތަމްސީލުކުރުމުގެ ލައިސަންސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޙަލީމް ޢަބްދުއްލަޠީފް

2C ްމ. ފާމުދޭރިގެ، ލެވެލ

ޯފން: 7771868

abdul.haleem@firstnational.mv  :ްއީމެއިލ

ސެކިއުރިޓީޒް ގަނެވިއްކައިދިނުމުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތައް ތަމްސީލުކުރުމުގެ ލައިސަންސް އަލްފާޟިލް ރިފާތު ޖަލީލު

2C ްމ. ފާމުދޭރިގެ، ލެވެލ

ޯފނު ނަންބަރު: 7782416

rifaath.jaleel@firstnational.mv :ްއީމެއިލ
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ަލއިަސްންސ/ ެރިޖްސްޓރަޭޝްނގެ ބާަވތް ަލިއަސްންސޫދުކެރވިފައިވާ ފާަރތަްތްއ

ކަސްޯޓޑިއަން ލައިސަންސް ބޭންކް ޮއފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ހ. ބީއެމްއެލް މެއިން ބްރާންޗް، 7 ވަނަ ފަންގިފިލާ

ޯފން: 3300578، ފެކްސް: 3330180

އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒަރ ލައިސަންސް މޯރޓީޒާ ކެޕިޓަލް ލިމިޓެޑް

މއ. އަބްހަރީގެ، 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ސައްޔިދުކިލެގެފާނު މަގު،

މާލެ، 20226، ޯފން: 3001771

ir@mortezacapital.com :ްއީމެއިލ

އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒަރ ރިޕްރެޒެންޓެޓިވް ލައިސަންސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޣާލީ މުރުތަޟާ

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

ޯފން: 3001771

ir@mortezacapital.com :ްއީމެއިލ

އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒަރ ލައިސަންސް ވޯޓަރކްރެސް ކެޕިޓަލް ޕވޓ ލޓޑ

މ. ޑީއެމްކޭ

2 ނަންބަރު ފިހާރަ 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ

ޯފން: 333999، ފެކްސް: 4008181 

info@watercresscapital.com :ްއީމެއިލ

އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒަރ ރިޕްރެޒެންޓެޓިވް ލައިސަންސް އަލްފާޟިލް ޙަސަން މިރާސް

މ. ޑީއެމްކޭ، 2 ނަންބަރު ފިހާރަ 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ

ޯފން: 9998098

hassan.miras@gmail.com :ްއީމެއިލ



ަލއިަސްންސ/ ެރިޖްސްޓރަޭޝްނގެ ބާަވތް ަލިއަސްންސޫދުކެރވިފައިވާ ފާަރތަްތްއ

އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒަރ ލައިސަންސް ފަސްޓް ނެޝެނަލް ފައިނޭންސް ޯކރޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

2C ްމ. ފާމުދޭރިގެ، ލެވެލ

ޯފން: 7777472

info@firstnational.mv  :ްއީމެއިލ

އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒަރ ރިޕްރެޒެންޓެޓިވް ލައިސަންސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޙަލީމް ޢަބްދުއްލަޠީފް

2C ްމ. ފާމުދޭރިގެ، ލެވެލ

ޯފނު ނަންބަރު: 7771868

abdul.haleem@firstnational.mv :ްއީމެއިލ

އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒަރ ލައިސަންސް ދިވެހި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕާޓްނާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

M1-15,16، އިންޑަސްޓްރިއަލް ޯޒން، މިދިލިމަގު، ކ.ހުޅުމާލެ

އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒަރ ރިޕްރެޒެންޓެޓިވް ލައިސަންސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުނައްވަރު

ހ. ނަސީމީ، 3/6 ފަންގިފިލާ

ޯފނު ނަންބަރު: 7942254

munawar169@gmail.com :ްއީމެއިލ

ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރ ލައިސަންސް ޑރ. ޢާއިޝަތު މުނީޒާ

މ. ރޭޝަމް / މާލެ

ޯފން: 7795559

muneeza.aishath@gmail.com :ްއީމެއިލ



ަލއިަސްންސ/ ެރިޖްސްޓރަޭޝްނގެ ބާަވތް ަލިއަސްންސޫދުކެރވިފައިވާ ފާަރތަްތްއ

ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރ ލައިސަންސް ޙަސަން ކަލާމް

ގ. ގުޑްލައިފް / މާލެ

ޯފނު ނަންބަރު: 9100155

hassan.kalaam@gmail.com :ްއީމެއިލ

އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޯވޓަރކްރެސް ގްރޯތު ފަންޑް ޕވޓ ލޓޑ

މ. ޑީއެމްކޭ، 2 ނަންބަރު ފިހާރަ 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ޗާނދަނީ މަގު 

ޯފން: 3339991، ފެކްސް: 4408181

info@watercresscapital.com :ްއީމެއިލ

އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް ރެޖިސްޓްރޭޝަން މޯލްޑިވްސް ޮހސްޕިޓާލިޓީ އިންކަމް ފަންޑް 1 ޕވޓ ލޓޑ 

ހ. އާގެ 12، ޮބޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20094

ޯފން: 3001771

    ir@mortezacapital.com :ްއީމެއިލ

އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފަސްޓް ނޭޝަނަލް މަނީ މާރކެޓް އެންޑް ސޭވިންގްސް ފަންޑް ޕވޓ ލޓޑ

2C ްމ. ފާމުދޭރިގެ، ލެވެލ

ޯފން: 7777472

info@firstnational.mv   :ްއީމެއިލ





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

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


