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ޕެ ންޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ބޯ ޑު ގެ ފަ ރާ ތު ން  2017ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ އަ ހަރީ ރިޕޯޓު އަޅުގަނޑު
މި ހު ށަ ހަ ޅަ ނީ ،ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަހަ ރަ ކީ ވެ ސް ކު ރީ އަ ހަ ރު ތަ ކެ ކޭ އެ އް ފަ ދަ އިން ޕެންޝަން އޮފީހަށް
ފާ ހަ ގަ ކޮ ށް ލެ ވޭ ފަދަ ކާ މި ޔާބީ ތަ ކެ އް ހާ ސި ލު ކު ރެ ވު ނު އަ ހަ ރެ އް ކަ ން އު ފަ ލާއެކު ފާހަގަކުރަމުންނެވެ.
 2017ވަ ނަ އަ ހަ ރު ވެ ގެ ން ގޮސް ފަ އި ވަ ނީ ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސްގެ
ނި ޒާ މު ،އޮ ފީސް ހި ން ގު މު ގެ ދާ އި ރާ އަ ދި އު ސޫލު ތަ ކާ އި ކޮ ން ޓް ރޯލްސްތައް މުރާޖަޢާކޮށް
އެ ކަ ން ކަ ން ހަ ރު ދަ ނާ ކު ރު މަށް ބޯޑާ އި މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓާ އި ގު ޅި ގެ ން ވަ ރަށް ގާތުން މަސައްކަތްކުރެވި
މި ދާ އި ރާ ތަ ކު ން ގި ނަ ގު ނަ ކާމިޔާ ބީ ތަ ކެ އް ހާ ސި ލު ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ އަ ހަ ރެއްގެ ގޮތުގައެވެ .މިކަމުގެ
ނަ ތީ ޖާ އެ އްގެ ގޮތު ން ،މޯ ލް ޑި ވް ސް ރި ޓަ ޔަރ މަ ން ޓް ޕެ ންޝަ ން ސްކީމް (އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް)
ގެ ކޮ ން ޓް ރި ބިއު ޝަ ން ކަ ލެ ކް ޝަން އެ އް ބި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ އަ ށް އަ ރާފަ އިވުމާއި ،ޕަބްލިކް އަދި

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަޙުމަދު ނާޞިރު
ބޑުގެ ޗެއަރޕަރސަން
ޯ

ޕް ރަ އި ވެ ޓް ސެ ކް ޓަ ރު ގައި ފާ ހަ ގަކޮ ށް ލެ ވޭ ފަ ދަ އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް ތަ ކެއް ކުރެވިގެން ގޮސްފައިވުން
މި އީ ފާ ހަ ގަ ކޮ ށް ލަ ން ޖެ ހޭ މު ހި ން މު ކަ ން ކަ މެ ވެ .މީ ގެ އި ތު ރު ން ،އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް އަށް
މަ ހެ އް ގެ މައް ޗަ ށް ޖަ މާ ކު ރެ ވެމު ން ދާ ފަ އި ސާ ގެ އަ ދަ ދު  85.17މި ލިއަން ރުފިޔާ އަށްވުރެ
އި ތު ރު ވެ ސް ކީ މު ގެ ބައި ވެ ރިން ގެ އަ ދަ ދު  2017ވަ ނަ އަ ހަ ރު ސާ ބި ތު ގޮތެއްގައި އިތުރުވަމުން
ގޮ ސް ފަ އިވާ ކަ ން

ފާ ހަގަ ކޮށް ލަ މެ ވެ.

ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރަ ކީ ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ހަޔާ ތު ގަ އި އިން ފޮ މޭ ޝަ ން ޓެ ކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިންވެސް
މު ހި ން މު

ލަނ ޑު ދަނ ޑި ތަ ކެއް

ހާ ސި ލު ކު ރެ ވި ގެން ދިޔަ

އަ ހަ ރެކެ ވެ.

މިގޮތުން،

މުޅި

އައި.

ޓީ އި ންފް ރާ ސް ޓް ރަ ކް ޗަރ ގޫ ގު ލް ކް ލަ އުޑް ޕް ލެ ޓް ފޯ މަ ށް ބަ ދަ ލު ކުރި ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ
މު އަ އް ސަ ސާ ގެ ގޮ ތު ގައި ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ނަ ން ވަ ނީ ތާ ރީ ޚު ގަ އި ލިޔެވިގެން ގޮސްފައެވެ .މި
ބަ ދަ ލު ގެ ސަބަ ބު ން ،އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެސް ގެ މެ ން ބަ ރު ން ނަ ށް ދެ މު ން ގެ ން ދިޔަ ޚިދުމަތްތަކަށް އިތުރު
ފު ރި ހަ މަ ކަ މެ އްއަ އި ސް ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހާ އި އެ މް .އާ ރު .ޕީ.އެ ސް

ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތައްވަނީ

ވަ ރަ ށް ބޮ ޑު ތަން ކު ޑަ ވެ ގެ ން ގޮ ސް ފައެ ވެ .ނަ ތީ ޖާ އެ އް ގެ ގޮ ތު ން އެ މް .އާ ރު.ޕީ.އެސް ހިންގުމަށްޓަކައި
ސް ކީމު ގެ މެ ން ބަ ރު ން ގެ އަ ތު ން ނަ ގަ މު ން ގެ ން ދި ޔަ އެ ޑްމި ނި ސް ޓް ރޭޓިވް ފީ  2017ވަނަ
އަ ހަ ރު ގެ ޖަ ނަ ވަ ރީ  1އި ން ފެ ށި ގެ ން  0.9%އި ން  0.8%އަށް ދަށްކުރެ ވިފައިވާކަން
އު ފަ ލާ އި އެ ކު ފާ ހަ ގަ ކޮ ށް ލަ މެ ވެ .އަ ދި  2017ވަ ނަ އަ ހަ ރު ޑިސެ މް ބަ ރު ގައި 1 ،ޖަނަވަރީ 2018
އި ން ފެ ށި ގެ ން އެ ޑް މި ނި ސް ޓް ރޭޓި ވް ފީ  0.6%އަ ށް ކު ޑަކު ރު މަ ށް ބޯ ޑުން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.
އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެ ސް ގެ މެ ން ބަ ރު ން ނަ ށް  2016ވަ ނަ އަ ހަ ރު ތަ ޢާ ރަ ފް ކު ރެ ވުނު ގެދޮރުވެރިކުރުވުމުގެ
ޕް ރޮ ގް ރާ މް ތަ ކަ ށް

ޕެ ން ޝަ ން

ފަ އި ސާ

ކޮ ލެ ޓަ ރަ ލަ އި ޒް

ކު ރު މު ގެ

ސްކީމް

މެދުވެރިކޮށް،

މެ ން ބަ ރު ން ނަ ށް ހަ އު ސި ންގ ސް ކީ މު ގެ ފަ އި ދާ ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނުމަ ށް ޓަ ކަ އި މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ ތިން
ބޭ ން ކަ ކާ އި އެކު ކާ މި ޔާ ބު މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ކެ އް ދަނީ ކު ރެ ވެ މު ން ނެ ވެ .މި ގޮ ތު ން 2017 ،ވަނަ އަހަރުގެ
ތެ ރޭ ގަ އި ގިނަ ފަ ރާ ތް ތަ ކަ ކު ން ހަ އު ސި ންގ ސްކީ މު ގެ ދަ ށު ން ގެ ދޮ ރު ގަ ތުމަށްޓަކައި އެފަރާތްތަކުގެ
ރި ޓަ ޔަރމަ ން ޓް ސޭ ވި ން ގް ސް އެ ކަ އު ން ޓްގަ އި ހު ރި ފަ އި ސާ ކޮ ލެ ޓަ ރަ ލަ އިޒް ކޮށްފައިވެއެވެ.
މ ލް ޑި ވް ސް ޕެ ން ޝަ ން އެ ޑް މި ނި ސް ޓް ރޭ ޝަ ން އޮ ފީ ސް
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 2018ވަ ނަ އަ ހަ ރަ ކީ ޕެން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ  9ވަ ނަ އަ ހަ ރީ ދު ވަސް ފާހަގަކުރާ އަހަރު
ކަ މު ގަ އި ވު މު ން 2018 ،ވަނަ އަ ހަ ރާ އި ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީހު ން ކު ރި މަ ތި ލަ ނީ އިތުރު ކުރިއެރުންތަކެއް
ހާ ސި ލު ކު ރު މު ގެ ފޮ ނި އު ން މީ ދާ އި އެ ކު ގަ އެ ވެ .މި ގޮ ތު ން ކު ރިއަ ށް އޮ ތް އަހަރަށް ތައްޔާރުވުމުގެ
ގޮ ތު ން ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ލަނ ޑު ދަނ ޑި ތަ އް އަ ލު ން މު ރާ ޖަ ޢާ ކު ރަން ފަށައި ،ކުރިއަށް އޮތް
 3އަ ހަ ރަ ށް މު ޅި ން އާ ސް ޓް ރެ ޓެ ޖި ކް ޕް ލޭ ނެ އް އެ ކު ލަ ވާ ލު މު ގެ މަ ސަ އްކަތް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.
އަ ދި މި ޕް ލޭ ން ގެ ދަ ށު ން ކަނ ޑަ އެ ޅޭ ލަނޑު ދަނ ޑި ތަ ކަ ށް ވާ ސި ލް ވު މަ ށް ކުރަންޖެހޭ ގިނަގުނަ
މަސަ އް ކަ ތް ތަ އް  2018ވަ ނަ އަ ހަ ރުން ފެ ށި ގެ ން ކު ރި އަ ށް ގެ ން ދެ ވޭ ނެކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.
ޕެ ން ޝަ ން އޮފީ ހު ގެ އަ މާ ޒު ތަ ކާ އި ތަ ސަ އް ވު ރު ބަ އް ޓަ ން ކު ރެ ވި ފަ އި ވަނީ އެންމެ އިޙްތިރާމް
ލި ބި ގެ ން ވާ ،އި ތު ބާ ރު ކުރެ ވޭ އަ ދި ޢާ ން މު ރަ އް ޔި ތު ން ނާ އި އެ މް .އާ ރު.ޕީ.އެސް ގެ މެންބަރުންގެ
ލޯ ބި ލި ބި ގެ ން ވާ މު އަ އް ސަ ސާ އަ ކަ ށް ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ސް ހެ ދު މަ ށެ ވެ .މިގޮތުން ،ޕެންޝަން
އޮ ފީ ހު ގެ

ހި ން ގު ން

ހަ ރު ދަ ނާ ކޮ ށް

ދު ރު ރާސް ތާ ގެ

ލަނ ޑު ދަނ ޑި ތަ އް

ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި

މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓަ ށް ފޯ ރު ކޮ ށް ދެމު ން ދާ އެ ހީތެ ރިކަ މަ ށް ޓަ ކަ އި އަ ޅު ގަނ ޑާ އި އެ ކު މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން
ގެ ން ދަ ވާ އެ ން މެ ހަ އި ބޯ ޑު މެން ބަ ރު ން ނަ ށާ އި ޗީ ފް އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް އޮ ފި ސަރ މު ޙައްމަދު ޙުސެއިން
މަ ނި ކު ގެ ލީޑަރ ޝި ޕާ އި އި ރު ޝާ ދު ގެ ދަށު ން ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީސް ހޯ ދަ މުން މިދާ ކާމިޔާބީތަކަށް
މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓަ ށާ އި އެ ން މެ ހަ އި މު ވަ އް ޒަ ފު ން ނަ ށް މި ފު ރު ޞަ ތު ގަ އި އަ ޅު ގަނޑު ނިހާޔަތަށް ޝުކުރު
އަ ދާ ކު ރަ މެ ވެ .އަ ދި ޕެ ންޝަ ން އޮ ފީ ސް ވު ޖޫ ދަ ށް އައި ދު ވަ ހު ން ފެ ށިގެން ޕެންޝަންގެ ނިޒާމު
ހި ން ގާ ހަ ރު ދަ ނާ ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި ސަ ރު ކާ ރު ގެ މި ނި ސް ޓް ރީ ތަކާ އި އި ދާރާތަކުންނާއި ،ދައުލަތުގެ
މު އަ އް ސަ ސާތަކު ން ނާ އި،

މާ ލީ

އި ދާ ރާ ތަ ކު ން ނާ އި

ވަ ޒީ ފާ ދޭ

ފަ ރާ ތް ތަކުން

އަދި

ގުޅުންހުރި

އެ ހެ ނި ހެ ން ފަ ރާ ތް ތަ ކު ން ދެ އް ވާ ލަ ފަ ޔާ އި އެ ހީ ތެ ރި ކަ ން ފާ ހަ ގަކޮ ށް އެފަރާތްތަކަށް އަޅުގަނޑު
ޝު ކު ރު އަ ދާ ކު ރަ މެ ވެ.

މ ލް ޑި ވް ސް ޕެ ން ޝަ ން އެ ޑް މި ނި ސް ޓް ރޭ ޝަ ން އޮ ފީ ސް
ޯ
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ނި މި ގެ ން ދި ޔަ  2017ވަ ނަ އަ ހަ ރަ ކީ ވެ ސް ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ން ގި ނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް
ކު ރެ ވި ،ފާ ހަ ގަކޮ ށް ލެ ވޭ ފަ ދަ ކާ މި ޔާބީ ތަ އް ހޯ ދި ފަ އި ވާ އަ ހަ ރެ ކެ ވެ.
 2017ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގަ އި ހާ ސި ލު ކުރެވު ނު އެ ން މެ ބޮ ޑު ކާމި ޔާ ބީ އަކީ ޕެންޝަން އޮފީހުގެ
އި ން ފޮ މޭ ޝަން ޓެ ކް ނޮ ލޮ ޖީ އި ން ފް ރާ ސް ޓް ރަ ކް ޗަރ ގެ އެ ން މެ މު ހި ން މު ބައިތައް ކަމުގައިވާ
ސަރ ވަރ ތަ ކާ އި،

އި ން ފޮ މޭ ޝަ ން

ސިސް ޓަ މް ތަ ކާ އި،

ޑޭ ޓާ ބޭސް ތަ ކާ އި

އަދި

ޑޭޓާ

ސްޓޯރޭޖް

ކް ލަ އު ޑް ބޭ ސް ޑް އި ން ފް ރާ ސްޓް ރަ ކް ޗަރ އަ ކަ ށް ( ގޫ ގުލް ކް ލަ އުޑް ޕްލެޓްފޯމަށް) ބަދަލުކުރުމުގެ
މަ ސަ އް ކަ ތް ކާމި ޔާ ބު ކަ މާ އެ ކު ނި ން މާ ލެ ވުމެ ވެ .މީ ގެ ސަ ބަ ބު ން ކު ރި އަ ށް އޮތްތަނުގައި އިންފޮމޭޝަން
ބޑު ތަ ން ދަށްވެގެންދާނެއެވެ .އަދި
ޓެ ކް ނޮ ލޮ ޖީ ގެ ދާ އި ރާ އި ން ކު ރަ ން ޖެހޭ ޚަރަ ދުތަ އް ވަ ރަ ށް ޮ
ޕެ ން ޝަ ން އޮފީ ހު ން ޚި ދު މަ ތް ލި ބިގަ ން ނަ ފަ ރާ ތް ތަ ކަ ށް މެދު ނު ކެނ ޑި ،އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް
ފަ ސޭ ހަ އި ން ޚި ދު މަ ތް ފޯ ރު ކޮ ށް ދެ ވޭ ނެ އެ ވެ .މީ ގެ އި ތު ރު ން ،ދި މާ ވާ ކާރިސާތަކާއި ކުއްލި
ޙާ ލަ ތް ތަ ކު ގަ އި އޮ ފީ ހު ން ބަ ލަ ހަ އް ޓާ މަ ޢު ލޫ މާތު ތަ އް ގެ އް ލު މު ގެ ފު ރު ޞަ ތު ކްލައުޑް ބެކަޕް އަދި
ރި ކަ ވަ ރީ ސަރ ވި ސް ގެ ސަ ބަ ބު ން ވަ ރަ ށް ބޮ ޑަށް ކު ޑަ ވެ ގެ ން ދާ ނެ އެ ވެ .އަދި އެފަދަ ޙާލަތެއް
މުޙައްމަދު ޙުސައިން މަނިކު
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ

ދި މާ ވެ އް ޖެ ނަ މަ އޮ ފީ ހު ގެ ޚި ދު މަ ތްތަ އް މެ ދު ކެނ ޑު ން ނު ވަ ތަ ސިސް ޓަމް ޑައުންޓައިމް ވެސް
ވަ ރަ ށް ބޮ ޑު ތަ ން ދަ ށް ކު ރެ ވި ގެ ން ދާ ނެ އެ ވެ.
މި ދި ޔަ އަ ހަ ރު ކު ރެ ވު ނު އެ ންމެ މު ހި ން މު ދެ ވަ ނަ މަ ސަ އް ކަ ތަ ކީ ޕެ ން ޝަން އޮފީހުގެ ކުރިއަށް
އޮ ތް ތިން އަ ހަ ރު ގެ ސް ޓް ރެ ޓެ ޖި ކް ޕް ލޭ ން އެ ކު ލަ ވާލު މު ގެ މަ ސަ އް ކަތެވެ .މިގޮތުން ކުރިއަށް
އޮ ތް ތި ން އަ ހަ ރު ( )2020-2018ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ން ހާ ސި ލު ކު ރަން ބޭނުންވާ މުހިންމު
ދި ގު ރާ ސް ތާ ގެ ލަނ ޑު ދަނ ޑި ތަ ކާ އި ،އޮ ފީ ހު ން ޚިދު މަތް ލި ބި ގަ ން ނަ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ
ޚި ދު މަ ތް ތަ އް މިހާ ރަ ށް ވު ރެ ފަ ސޭ ހަ ކޮށް އަ ދި ރަނ ގަ ޅު ފެ ން ވަ ރެ އް ގަ އި ދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ
މަ ސަ އް ކަ ތް ތަކާ އި ،އަ ދި އޮ ފީ ސް ހިން ގު ން އި ތު ރަ ށް ހަ ރު ދަ ނާ ކު ރު މަ ށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް
ސް ޓް ރެޓެ ޖިކް ޕްލޭ ނު ގައި އެ ކުލަ ވާ ލެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ.
މީގެ އި ތު ރު ން ފާ ހަ ގަ ކޮ ށް ލެ ވޭ އެ ހެ ނި ހެ ން ކަ ންތަ އް ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި 1 ،ޖަނަވަރީ  2017އިން
ފެ ށި ގެ ން ،މޯ ލް ޑި ވް ސް ރި ޓަ ޔަރ މަން ޓް ޕެ ން ޝަ ން ސް ކީ މް ( އެ މް .އާރު .ޕީ.އެސް) ގެ މެންބަރުން
އަ ތު ން ނަ ގަ މު ން ދާ އެ ޑްމި ނި ސް ޓް ރޭ ޓި ވް ފީ  0.9%އި ން  0.8%އަށް ދަށްކުރުމާއި،
 1ޖަ ނަ ވަ ރީ  2018އި ން ފެ ށި ގެ ން މި ފީ  0.6%އަ ށް ދަށް ކުރަން ބޯޑުން ނިންމުން
ހި މެ ނެ އެ ވެ .އަ ދި ގެ ދޮ ރު ވެ ރި ކު ރު މު ގެ ޕް ރޮ ގް ރާ މްތަ ކަ ށް އެ މް .އާ ރު.ޕީ.އެސް ގެ މެންބަރުންގެ
ރި ޓަ ޔަރ މަ ން ޓް ސޭ ވި ން ގް ސް އެ ކަ އު ންޓު ގަ އި ވާ ފަ އި ސާ ކޮ ލެ ޓަ ރަ ލަ އި ޒް ކުރުމުގެ ސްކީމު ވަރަށް
ގި ނަ ފަ ރާ ތް ތަކު ން ބޭ ނު ންކު ރަ ން ފަ ށާފަ އި ވު ން ފާ ހަ ގަ ކޮ ށް ލެ ވެ އެ ވެ.
ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީސް ހި ން ގު ން އި ތު ރަ ށް ހަ ރު ދަ ނާ ކު ރު މަށް ޓަ ކަ އި އަ ދި އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް
އި ތު ރަ ށް ސް ޓް ރީ މް ލަ އި ން ކުރުމަ ށް ޓަ ކަ އި ،އޮ ފީހު ގެ އި ދާ ރީ އޮނި ގަނޑު މިދިޔަ އަހަރުގެ
ޑި ސެ ން ބަ ރު މަ ހު ގެ ތެ ރޭ ގައި ވަ ނީ މުރާ ޖަ ޢާ ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ .ޕެ ން ޝަ ން އޮފީހުގެ ބޯޑުން ފާސް
ކު ރަ އް ވާ ފަ އި ވާ މި އާ އި ދާ ރީ އޮ ނި ގަނ ޑަ ށް ޢަ މަ ލު ކު ރަ ން ފަ ށާ ނީ  1ޖަނަވަރީ  2018އިން
ފެ ށި ގެ ން ނެ ވެ.

މ ލް ޑި ވް ސް ޕެ ން ޝަ ން އެ ޑް މި ނި ސް ޓް ރޭ ޝަ ން އޮ ފީ ސް
ޯ
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ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހުގެ އިޖު ތި މާ ޢީ ޒި ން މާ ގެ ދަ ށު ން ފާ ހަ ގަ ކޮ ށް ލެ ވޭ ގި ނަ ހަރަކާތްތަކެއް މިދިޔަ
އަ ހަ ރު ހި ން ގާ ފަ އި ވެ އެވެ .އޭ ގެ ތެ ރޭ ގަ އި މި ނި ސް ޓްރީ އޮ ފް ޖެ ންޑަރ އެންޑް ފެމިލީން ކުރިއަށް
ގެ ން ދަ ވާ ރަ ން ވޭ ލާ ޕް ރޮ ގް ރާ މަ ށާ އި އަދި އެ މި ނި ސް ޓް ރީ ގެ ދަ ށު ން ހިންގަވާ ކުޑަކުދިންގެ
ހި ޔާ އަ ށް ފޯރު ކޮ ށް ދެ ވު ނު އެ ހީ ތަ ކާއި ،އަ ދި ދި ވެ ހި ރާ އް ޖޭ ގެ އި ސް ރަ ށްވެހިންގެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް
ފޯ ރު ކޮ ށް ދެ ވު ނު އެ ހީ ތަ އް ފާ ހަ ގަ ކޮ ށް ލެ ވެ އެ ވެ.
 2017ވަ ނަ އަ ހަ ރު ން ފެ ށި ގެ ން ބަ އި ނަ ލް އަ ޤް ވާ މީ އު މު ރު ން ދު ވަ ސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް
ކު ލަ ގަ ދަ ކޮ ށް ފާ ހަގަ ކު ރަމަ ށް ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ން ވަ ނީ ނި ން މާފަ އެވެ .މިގޮތުން ބޭއްވުނު
އެ ން މެ ފު ރަ ތަމަ އި ވެ ން ޓް ކާ މި ޔާ ބު ކަ މާ އެ ކީ  2017ވަނަ އަ ހަ ރު ބާ އް ވާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
އެ ން މެ އާ ބާ ދީ ބޮ ޑު އަ ތޮ ޅު ކަމު ގަ އިވާ އައް ޑޫ ސި ޓީ ގަ އެ ވެ .އަ ދި މި އި ވެންޓާއި ގުޅިގެން އައްޑޫ
ސި ޓީ ގަ އި އިސް ރަ ށް ވެ ހި ން ނަ ށް ޕާ ކެ އް އެ ޅު މުގެ މަ ސަ އް ކަ ތް ވަ ނީ ފެށިފައެވެ.
ފާ އި ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު ތަ ކެ ކޭ އެ އް ފަ ދަ އި ން މި ދި ޔަ އަ ހަ ރު ވެ ސް ޕެ ން ޝަ ން ސްކީމްތަކަށް ،ގުޅުންހުރި
ފަ ރާ ތް ތަ އް އަހު ލުވެ ރި ކޮ ށް ހޭ ލު ން ތެ ރި ކު ރު ވު މަ ށް ތަފާ ތު ގި ނަ ހަ ރަ ކާ ތް ތަ ކެ އް ހިން ގާފައިވެއެވެ .އަދި
ޕެ ން ޝަ ނާ ބެ ހޭ ޤާ ނޫ ނާ އި އެ ޤާ ނޫ ނާ ގު ޅު ން ހު ރި ޤަ ވާ ޢި ދު ތަ އް ތަ ންފީ ޒު ކު ރުން ހަރުދަނާކުރުމަށްވެސް
ގި ނަ ގު ނަ މަސަ އް ކަ ތް ތަ ކެ އް މި ދި ޔަ އަ ހަ ރު ކު ރެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ .މި ގޮ ތުން ޕެންޝަން ސްކީމަށް
ދަ އް ކަ ން ޖެ ހޭ
ސި ވި ލް

ފަ އި ސާ

ކޯ ޓަ ށް

ނު ދަ އް ކާ

މައް ސަ ލަ

ބައެ އް

ފަ ރާ ތް ތަ ކާމެ ދު

ހު ށަ ހެ ޅިފަ އި ވެ އެ ވެ.

އަ ދި

ޤާ ނޫ ނީ

ފިޔަވަޅު

އެޅުމަށްޓަކައި

ޕެ ން ޝަ ން

ޤާނޫނާއި

ޤަވާޢިދުތަކަށް

ޢަ މަ ލު ކު ރަ މު ން ދޭތޯ ބެ ލު މަ ށް ކު ރި އަ ށް ރޭ ވި ގެ ން ގި ނަ އަ ދަ ދެ އް ގެ ތަންތަން އިންސްޕެކްޓް
ކު ރެ ވި ،އެ އި ން ސް ޕެ ކްޝަ ން ތަ ކު ން ފާ ހަ ގަ ކު ރެ ވު ނު ކަ ން ތަ އް ތައް އި ޞްލާޙުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ
ފި ޔަ ވަ ޅު ތަ އް އެ ޅި ފަ އި ވެ އެ ވެ.
އި ސް ވެ ދެން ނެ ވު ނު މަ ސަ އް ކަ ތް ތަކާ އި ކާ މި ޔާ ބީ ތަކު ގެ އެ ން މެ ބޮޑު ޙިއްޞާއެއް ކޮށްފައިވާ
ފަ ރާ ތް ތަ ކަ ކީ ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ހީ ވާ ގި މު ވަ އް ޒަފު ން ނެ ވެ .ޕެ ން ޝަ ން އޮފީހުގެ އަމާޒުތަކާއި
ލަނ ޑު ދަނ ޑި ތައް ހާސި ލު ކު ރު މަ ށް މު ވަ އް ޒަ ފު ން ކު ރައް ވަ މު ން ގެ ން ދަވާ އިޚްލާޞްތެރި ބުރަ
މަ ސައްކަ ތަ ށް ޓަ ކަ އި ،އަ ޅު ގަނ ޑު އެ ން މެ ހަ އި މު ވަ އް ޒަފު ން ނަ ށް ޝު ކު ރު ދަންނަވަމެވެ.
ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ބޯޑު ގެ ޗެ އަރ ޕާރ ސަން އަ ދި ބޯޑު މެ ން ބަ ރު ން މެދުނުކެނޑި ޕެންޝަން
އޮ ފީ ސް ހި ން ގު މު ގެ ކަން ތައް ތަ ކު ގަ އި އަ ޅު ގަނ ޑަ ށް ދެ އް ވަ މު ން ގެ ން ދަ ވާ އިރުޝާ ދަށާއި އަޅުގަނޑަށް
ކު ރަ އް ވާ އި ތުބާ ރަ ށް ޓަ ކަ އި އެ ފަ ރާ ތްތަ ކަ ށް ވަ ރަ ށް ޙާ އް ޞަ ޝު ކު ރެ އް އަރިސް ކުރަމެވެ.
އަ ޅު ގަނ ޑު ގެ އު އް މީ ދަ ކީ ،ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ސް ،މި އޮ ފީ ހު ން ޚި ދު މަ ތް ލިބި ގަންނަ އެންމެހައި
ފަ ރާ ތް ތަ ކު ން ވެ ސް އު ފަ ލާ އެ ކު ބަ ލައި ގަ ން ނަ ފަ ދަ ޚި ދު މަ ތް ތަ އް ފޯ ރު ކޮ ށް ދޭ ،ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް
ފރުކޮށްދޭ ،އެންމެންގެ
އި ޖް ތި މާ ޢީ ރަ އް ކާ ތެ ރިކަ ން ކަ ށަ ވަ ރު ކޮ ށް ދި ނު މަ ށް ބޭ ނު ން ވާ އެ ހީ ތެ ރި ކަން ޯ
އި ޙް ތި ރާ މް ލި ބި ގެން ވާ ،ނަ މޫ ނާ މު އަ އް ސަ ސާ އެ އް ގެ ގޮ ތު ގަ އި ދެ މި އޮ ތު މެވެ.

މ ލް ޑި ވް ސް ޕެ ން ޝަ ން އެ ޑް މި ނި ސް ޓް ރޭ ޝަ ން އޮ ފީ ސް
ޯ
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ަ 2017ވ ަނ ައ ަހ ުރ ެގ
ރ ެގ
ނގު މު ެގ ާ
ދ އި ާ
މާލީ ހި ް
ސ ައ ލި ަތ ްއ
ުއ ް

ދަ އު ލަ ތު ގެ

389

އަ ށް ވު ރެ ގި ނަ ވަ ޒީ ފާ ދޭ ފަރާ ތްތަ ކު ން އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގައި

ބަ އި ވެ ރި ވެ ފަ އި ވޭ.

ވަ ޒީ ފާ ދޭ އަ މިއް ލަ ފަ ރާ ތް ތަ ކު ގެ ތެ ރެ އި ން

1,503

އަ ށް ވު ރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން އެމް.

އާ ރު .ޕީ .އެސް ގަ އި ބަ އި ވެ ރި ވެ ފަ އި ވޭ.

ޖު މް ލަ

88,716

އެ ވް ރެ ޖް ކޮ ށް

މު ވައްޒަފު ން އެ މް .އާރު.ޕީ .އެ ސް އަ ށް ފައި ސާ ޖަމާކުރަމު ން ދޭ.

85.17

މަ ހަ ކު

ކޮ ން ޓް ރިބި އު ޝަ ން ގެ

ގޮ ތު ގަ އި

އެ ވް ރެ ޖް ކޮ ށް މަ ހަ ކު

4.55

މި ލިއަ ން

ރު ފި ޔާ

އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް

އަށް

ލި ބި ފަ އި ވޭ.

މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެ ސް އިން ރިޓަޔަރމަންޓް

ޕެ ންޝަ ން ގެ ގޮ ތު ގަ އި ދޫކޮ ށް ފަ އި ވޭ.

އެ ކް ރޫޑް ރަ އި ޓް ސް ހި މަ ނަ އި ގެ ން ޕެ ންޝަ ން ފަ ން ޑު ގަ އި

16,533

10

އން ރުފިޔާ އެބަހުރި.
ބިލި ަ

ފަ ރާތަ ކަ ށް އަ ސާ ސީ ޕެ ންޝަ ން ފޯރުކޮ ށްދެ ވިފައި ވޭ.

އެ ވް ރެ ޖް ކޮ ށް އަސާ ސީ ޕެ ން ޝަނު ގެ ގޮ ތު ގަ އި މަ ހަ ކު

36.27

މިލިއަން ރުފިޔާ

ދޫ ކޮ ށް ފަ އި ވޭ.

ދަ އު ލަތު ން ފޯ ރު ކޮ ށް ދޭ އެ ހެ ނި ހެ ން ޕެ ން ޝަ ނު ގެ ގޮ ތު ގަ އި އެ ވް ރެ ޖް ކޮ ށް މަހަކު

22.55

މި ލި އަން ރުފި ޔާ ދޫކޮ ށް ފަ އި ވޭ.

ސީ ނި އަރ ސި ޓި ޒެ ން ސް އެ ލަ ވަ ން ސް ގެ ގޮ ތު ގަ އި އެ ވް ރެ ޖްކޮ ށް މަ ހަކު

44.92

މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ ދޫ ކޮ ށް ފަ އި ވޭ.

މ ލް ޑި ވް ސް ޕެ ން ޝަ ން އެ ޑް މި ނި ސް ޓް ރޭ ޝަ ން އޮ ފީ ސް
ޯ
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ބ ލައި ލު ެމ ްއ
ނ ޮއ ފީ ަހ ް
ޝ ް
ެޕ ް
ނ ަ
ށ ަ
ނގެ ުއ ްއމީ ުދ ަތ ްއ
ައޅު ަގނޑ ު ެމ ް

ސ ްއ ުވ ުރ
ަތ ަ

ައމާ ޒު

ފާ ގަ ތި މު ސް ތަ ޤު ބަލަ ކަ ށް މާ ލީ ރައް ކާ ތެ ރި ކަ ން

މެ ން ބަ ރު ން ގެ މަ ސް ލަ ހަ ތު އޭ ގެ އެ ންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި

ފޯ ރު ކޮށް ދި ނު މުގެ

ރަ އް ކާ ތެ ރި ކޮ ށް،

އިންވެސްޓްކުރުމާއި

ދަ ރަ ޖަ އި ގަ އި

ބެ ލެ ހެ އް ޓު ން .

ޕެ ން ޝަ ން

ކަށަވަ ރު ކޮށް،
ޚި ދު މަ ތް

އޭ ގެ

އެ ން މެ

ދި ނު މާ އި

އަ ދި

މުސް ތަ ޤު ބަ ލަ ށް ޓަ ކަ އި

ހަ މަ ޖެ ހު ން

މަ ތީ

މާ ލީ

ޕެ ން ޝަ ން

ފަ ންޑު

އަޅުގަނ ޑު މެ ން މަ ސަ އްކަ ތް ކުރަ ނީ:

ގެ ނެ ސް ދި ނު ން.

•ޚި ދު މަ ތް ލި ބި ގަ ންނަ ފަ ރާ ތް ތަ ކަ ށް އޮޓޮމޭޓަޑް ފަސޭހަ
ޚި ދު މަ ތް ތަ ކެ އް

ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު މަ ށް

•ޕެ ން ޝަ ނާ އި ބެ ހޭ

ފު ޅާ

މަ ޢު ލޫ މާ ތު

ދާއިރާއެއްގައި

ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު މަ ށް
•ޕެ ން ޝަ ނާ އި ބެ ހޭ ކަ ން ކަ މާއި ޚި ދު މަ ތްތަ ކު ގައި އުފެއްދުންތެރި
އާ ގޮ ތް ތަ ކަ ށް މަ ގު ފަ ހި ކު ރު މަ ށް

ސ ަތ ްއ
ޯކ ރ ެވލި ުއ ް
ޝ ަނ ލި ަޒމް
 ޕް ޮރ ެފ ަ

ސ ްއ ަކ ތު ގެ އާ ަދ ަތ ްއ
ަ މ ަ
މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރު ން،

އި ޙް ތި ރާ މް ކުރުން

އަދި

ނަ ޒާ ހަ ތް ތެ ރި ކަ ން ،ސި އް ރު ހި ފެ ހެ އް ޓުން އަ ދި ވަކި ކޮ ޅަ ކަ ށް

އެކު ގަ އި

ބު ރަ ނު ވެ ނި ން މު ން ތަ އް ނި ން މު ން.

ދަ ސް ކު ރު މު ގެ

ނ
ކ ުރ ް
 މުޢާ ަމލާތް ު

ނ
ނ މާ ާ
ދ ުރ ަކ ް
 ޒި ް

ސާ ފު ،ސީ ދާ އަ ދި ޙި އް ޞާ ކު ރެވޭ މަ ޢު ލޫ މާތު.

މަ ސް އޫ ލި އް ޔަ ތު އު ފު ލު ން ،ތެ ދު ވެ ރިކަ ން ،ދެ ފުށްފެނުން އަދި

މާ ޙަ އު ލު.

ރި ސް ކު ތަ ކަށް ލޯ ހު ޅު ވި ފަ އި ވު ން.

ނ
ނ ެތރި ަކ ް
ު އ ެފ ްއ ުދ ް
ބޭ ނު ން ކު ރަ ން ފަ ސޭ ހަ ،ފަން ނު ވެ ރި އަ ދި އެ ން މެ ފަ ހު ގެ
ޓެ ކް ނޮ ލޮ ޖީ.

މ ލް ޑި ވް ސް ޕެ ން ޝަ ން އެ ޑް މި ނި ސް ޓް ރޭ ޝަ ން އޮ ފީ ސް
ޯ

|

އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 2017

9

ަތޢާ ަރފު
މޯލްޑިވްސް ޕެ ން ޝަ ން އެ ޑް މި ނި ސް ޓް ރޭ ޝަ ން އޮފީސް ( ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީސް) ވު ޖޫ ދަ ށް އަ އި ސް ފަ އި ވަ ނީ ޤާ ނޫ ނު ނަ ން ބަ ރު  8/2009ދި ވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ
ޤާނޫނު (ޕެ ން ޝަ ނާ ބެ ހޭ ޤާ ނޫ ނު)  13މޭ  2009ގަ އި ރަ އީ ސުލް ޖު މް ހޫ ރި އް ޔާ ތަ ޞް ދީ ޤު ކު ރެ އް ވު މާ ގު ޅި ގެ ން އުފެ ދު ނު މި ނި ވަން މު އައް ސަސާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ސ އޫލި ްއ ަޔތު ަތ ްއ
ނ ޮއފީ ުހ ގެ ަމއި ަގނޑ ު ަމ ް
ޝ ް
ެޕ ް
ނ ަ
ސއޫ ލި އް ޔަ ތު ތަކަކީ؛
ޕެން ޝަނާބެ ހޭ ޤާ ނޫ ނުގެ ދަށު ން ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ން އަ ދާ ކު ރަ ން ޖެ ހޭ މަ އިގަނ ޑު މަ ް
•ޕެން ޝަނާ ބެ ހޭ ޤާ ނޫ ނު ގެ ދަ ށު ން ގާ އި މު ކު ރެ ވޭ ޕެން ޝަ ން ސް ކީ މް ތަ އް ހި ންގަ އި ބެ ލެ ހެ އް ޓު ން،
ޕން ޝަ ން ފޯ ރު ކޮށް ދި ނު ން،
•ރިޓަ ޔަރ މަ ން ޓް ެ
•އުމު ރު ން ދު ވަ ސް ވީ މީ ހުން ގެ އަ ސާ ސީ ޕެ ން ޝަ ން ފަ އި ސާ ދޫ ކު ރު ން،
•ޕެންޝަ ނާ ބެ ހޭ ޤާ ނޫ ނު ގެ ދަ ށު ން ގާ އި މު ކު ރެ ވޭ ސް ކީ މް ތައް ހިން ގު މާ ބެ ހޭ ޤަ ވާ ޢި ދު ތަ އް ހެ ދު މާ އި ،އެ ކަ މާ ބެހޭ މި ން ގަނ ޑު ތަ ކާ އި ގަ އި ޑްލައިންތައް އެކުލަވާލުން،
•ޕެން ޝަ ނާ ބެ ހޭ ޤާ ނޫ ނުގެ ދަށު ން ގާ އި މު ކު ރެވޭ ސް ކީ މް ތަ ކާ ބެ ހޭ ގޮތު ން ހޭ ލު ން ތެ ރި ކަ ން އި ތުރުކުރު މަ ށް ޕްރޮ ގްރާ މް ތަ އް ހި ން ގުން ،އަ ދި
•މޯލް ޑި ވްސް ރި ޓަ ޔަރ މަ ން ޓް ޕެ ން ޝަ ން ސް ކީ މު ގެ ބައި ވެ ރި ން ނަ ށް އަ މާ ޒުކޮ ށް ގެ ން ،ޕެ ންޝަ ން ފަ ން ޑު ގަ އި ވާ ފަ އި ސާ ،ގެ ދޮ ރު ވެ ރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް
ކޮލެ ޓަ ރަ ލަ އި ޒް ކު ރެ ވޭ ނެ ސް ކީމެ އް ޕެ ން ޝަ ނާ ބެ ހޭ ޤާ ނޫ ނާ އެ އް ގޮ ތް ވާ ގޮ ތު ގެ މަ ތި ން ހިން ގު ން ،މި އެ ވެ.
އިސްވެ ބަޔާ ން ކު ރެ ވު ނު މަ ސް އޫ ލި އް ޔަ ތު ތަ ކު ގެ އި ތު ރު ން ޕެ ން ޝަ ން އޮފީ ހުން ކު ރާ މަ ސަ އްކަ ތް ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ދައު ލަ ތު ގެ އެހެ ނި ހެ ން ޕެންޝަންތަކާއި އަދި
އިސްރަށްވެ ހި ން ނަ ށް ސަ ރު ކާ ރު ން ދެ އް ވާ ސީ ނި އަރ ސި ޓި ޒަ ން ސް އެ ލަ ވަ ން ސް އޭގެ ޙަ އް ޤު ވެ ރި ން ނަ ށް ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު ން ހި މެ ނެ އެ ވެ.

މ ލް ޑި ވް ސް ޕެ ން ޝަ ން އެ ޑް މި ނި ސް ޓް ރޭ ޝަ ން އޮ ފީ ސް
ޯ
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ކ ުރ ަތޢާ ަރ ެފ ްއ
ޝ ް
ެޕ ް
ނގާ ް
ނ ހި ް
ނ ޮއފީ ުހ ް
ނ ަ
ކގެ ު
ސކީމް ަތ ު
ޕެންޝަނާބެ ހޭ ޤާ ނޫ ނު ގެ ދަ ށު ން ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ން ތިން ސް ކީ މެ އް ހި ން ގަ އެ ވެ .އެ އީ ،ދި ވެ ހި ރާ އް ޖޭ ގެ ރި ޓަ ޔަރ މަންޓް ޕެ ން ޝަން ސްކީމް (އެމް.އާރު.
ޕީ.އެސް) ،އު މު ރު ން ދު ވަ ސްވީ މީ ހު ން ގެ އަ ސާ ސީ ޕެ ން ޝަ ން ،އަ ދި އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެ ސް

ގަ އި ވާ ފަ އިސާ ގެ ދޮ ރު ވެ ރި ކުރު މު ގެ ޕް ރޮ ގް ރާމްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް

ކޮލެޓަރަލައި ޒް ކު ރުމު ގެ ސް ކީ މެ ވެ .މީ ގެ އި ތު ރު ން ،މި ނި ސް ޓް ރީ އޮ ފް ފި ނޭ ން ސް އެ ންޑް ޓް ރެ ޜަ ރީ ގެ ފަ ރާ ތު ން ،ދަ އު ލަ ތު ގެ އެ ހެނިހެން ޕެންޝަންތަކާއި
ސިނިއަރ ސި ޓި ޒެ ން ސް އެ ލަ ވަ ންސް އޭ ގެ ޙަ އް ޤު ވެ ރި ން ނަ ށް ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު މު ގެ މަ ސަ އްކަ ތް ވެ ސް ކު ރި އަ ށް ގެ ން ދަ ނީ ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހުންނެވެ.

ސ)
ސކީމް ( ެއމް .އާ ުރ .ޕީެ .އ ް
ނ ް
ޝ ް
ނ ްޓ ެޕ ް
ޯމލްޑިވް ް
ސ ރި ަޓ ަޔރ ަމ ް
ނ ަ
އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެސް ގެ މައިގަނ ޑު މަ ޤް ޞަ ދަ ކީ ފަ ރު ދު ން ވަ ޒީފާ އަ ދާކުރަމުންދާ ދުވަސްވަރު،
ވަ ޒީ ފާ އި ން މު ސްކު ޅި ކު ރަ ން ވާ އި ރަ ށް ،ފަ ހަ ށް ފައި ސާ ރަ އް ކާ ކު ރެ ވޭ ނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކޮށްދީ،
އަ ދި އެ ފަ ރާތް ތަ ކަ ށް މާ ލީ މިނި ވަ ން ކަ ން ހޯ ދަ އި ދި ނު މެ ވެ.
އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެސް

އަކީ

ފަ ރާތާ އި

ވަ ޒީ ފާދޭ

ވަ ޒީފާ

އަ ދާކު ރާ

ފަ ރާތު ން

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ވަ ކި އަ ދަ ދަ ކަށް ފަ އި ސާ ނަ ގަ އި ގެ ން ،އެ ފަ އި ސާ އި ން ވެސް ޓް ކޮ ށް ގެ ން ހިންގޭ ސްކީމެކެވެ.
ޕެ ން ޝަ ނާ ބެ ހޭ ޤާ ނޫ ނު ގެ ދަ ށު ން އެ މް.އާ ރު .ޕީ .އެ ސް ގެ ކޮ ންމެ ބަ އި ވެ ރިއެއްގެ ޕެންޝަނަށްބަލާ
މު ސާ ރަ އި ގެ މަ ދު ވެ ގެ ން  7%އެ މު ވަ އް ޒަ ފަކު ،އަ ދި ވަ ޒީ ފާ ދޭ ފަ ރާތުން މަދުވެގެން 7%
ސް ކީ މަ ށް ދަ އް ކަ ން ޖެ ހެ އެ ވެ .ނަ މަ ވެ ސް ވަ ޒީ ފާ ދޭ ފަ ރާ ތު ން އެ އް ބަ ސް ވާނަ މަ ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ
ފަ ރާ ތު ން ފަ އިސާ ނު ނަ ގާ ގޮ ތަ ށް ،ހަ މަ އެ ކަ ނި ވަ ޒީފާ ދޭ ފަ ރާ ތު ން މު ވަ އްޒަފުގެ ޕެންޝަނަށްބަލާ
މު ސާ ރަ އި ގެ  14%އަ ށް ވު ރެ މަ ދު ނޫ ން އަ ދަ ދަ ކަ ށް ސް ކީ މަ ށް ފައި ސާ ދަ އްކާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް
ޕެ ން ޝަ ނާ ބެހޭ ޤާ ނޫ ނު ހު އް ދަ ކު ރެ އެ ވެ .މީ ގެ އި ތު ރު ން ޤާ ނޫނު ން ލާ ޒިމްކުރާ ޕެންޝަނަށްބަލާ
މު ސާ ރައި ގެ  7%ގެ އި ތު ރު ން '' ވޮ ލެ ން ޓަ ރީ ކޮ ން ޓް ރިބި އު ޝަ ން'' ގެ ގޮތުގައި މެންބަރުން
އަ މި އް ލަ އަ ށް

އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެ ސް

އަ ށް

ކޮ ން ޓް ރި ބި އު ޓް

ކު ރު މު ގެ

ފުރުޞަތު

ޕެންޝަނާބެހޭ

ޤާ ނޫ ނު ން ލި ބި ދީ ފަ އި ވެ އެ ވެ.
ސް ކީ މް ގެ ބަ އި ވެރި ން ގެ އު މު ރު ން  65އަ ހަ ރު ވު މު ން ޕެ ން ޝަ ނަ ށް ކޮންޓްރިބިއުޓް ކުރުން
ހު އް ޓު މަ ކަ ށް އާ ދެ އެ ވެ .އަ ދި އެ ހި ސާ ބު ން ފެ ށި ގެ ން ޕެ ން ޝަން ސް ކީ މު ން ބައިވެރިން ނަށް މަހުން
މަ ހަ ށް ފަ އި ސާ ދޫ ކު ރަ ން ފަ ށަ އެ ވެ.

މ ލް ޑި ވް ސް ޕެ ން ޝަ ން އެ ޑް މި ނި ސް ޓް ރޭ ޝަ ން އޮ ފީ ސް
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ނ
ނ ުދ ަވ ް
ޝ ް
ސސީ ެޕ ް
ނގެ ައ ާ
ސވީ މީ ުހ ް
ުއމު ުރ ް
ނ ަ
އު މު ރު ން ދު ވަ ސް ވީ މީ ހު ން ގެ އަ ސާ ސީ ޕެ ން ޝަ ން ސް ކީ މަ ކީ ޕެންޝަން ލިބޭ އުމުރު
ހަ މަ ވާ މީ ހު ން ގެ ތެ ރެ އި ން ޕެ ންޝަ ނެ އް ލި ބޭ ފަ ދަ ވަ ޒީ ފާ އެ އް އަ ދާ ނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް މާލީ
ރަ އް ކާ ތެ ރި ކަ ން ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު މު ގެ މަ ޤް ޞަ ދު ގަ އި ގާއި މު ކޮ ށް ފަ އި ވާ ސް ކީމެކެވެ .މިސްކީމަކީ މުޅި
އު މު ރަ ށް ދެ މިގެ ން ދާގޮ ތަ ށް ދި ނު މަ ށް ހަ މަ ޖެ ހިފަ އި ވާ ،އި ން ފް ލޭ ޝަނަ ށް އިންޑެކްސް ކުރެވިފައިވާ،
ދި ވެ ހި ދަ އު ލަ ތު ން އެ އްކޮށް ޚަ ރަ ދު ކޮ ށް ގެ ން ހި ން ގާ ،އު މު ރު ން ދު ވަ ސްވީ މީހުންގެ އަސާސީ
ޕެ ން ޝަ ނު ގެ ޝަ ރު ޠު ތަ އް ފު ރި ހަ މަ ވާ އު މު ރު ން  65އަ ހަ ރު ން މަ ތީ ގެ ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް
ފަ އި ސާ ދޫކު ރު މަ ށް ހަ މަ ޖެ ހި ފަ އި ވާ ސް ކީ މެ ކެ ވެ.

ނ
ިސ ޫ
ނ ަފއ ާ
ޝ ް
ނ ެޕ ް
ަދ ުއ ލަތު ގެ ެއ ެހ ނި ެހ ް
ކ ުރ ް
ނ ަ
ދ ު
ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހާ އި މި ނި ސް ޓް ރީ އޮ ފް ފި ނޭ ން ސް އެ ން ޑް ޓް ރެ ޜަ ރީ އާ ދެމެދު ސޮއިކުރެވިފައިވާ
ފަ ހު މު ނާ މާ އެ އް ގެ ދަ ށު ން 2011 ،ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ އެ ޕް ރީ ލް މަ ހު ން ފެށި ގެ ން ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން
ޕެ ން ޝަ ން ފަ އި ސާ ދޫކު ރާ އި ދާ ރާ އަ ކީ ޕެން ޝަ ން އޮ ފީ ސް ކަ މު ގަ އި ވަ ނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
އަ ދި މީ ގެ އި ތު ރު ން 2014 ،ވަނަ އަ ހަ ރު ގެ ފެ ބު ރު ވަ ރީ މަ ހު ން ފެ ށި ގެން ،އުމުރުން ދުވަސްވީ
މީ ހު ން ގެ ތެ ރެ އި ން ޕެ ން ޝަ ނު ގެ ގޮ ތު ގަ އި މަ ހަ ކު  5،000.00ރު ފިޔާ ނުލިބޭ ފަރާތްތަކަށް
ސަ ރު ކާ ރު ން ދެ އް ވާ ސީ ނި އަރ ސި ޓި ޒެ ން ސް އެ ލަ ވަ ން ސް ދޫ ކު ރާ އި ދާ ރާއަކީ ޕެ ންޝަން އޮފީސް
ކަ މު ގަ އި ވަ ނީ ހަމަ ޖެ ހި ފަ އެ ވެ.

ނ
ރ މް ަތ ަކ ް
ނ ަފއ ާ
ޝ ް
ެޕ ް
ިސ ގެ ޮދ ުރ ެވ ރި ު
ކ ުރމު ގެ ޕް ޮރ ގް ާ
ނ ަ
ކ ުރ ް
ށ ޮކ ލެ ަޓ ަރ ލަ އި ޒް ު
ޕެ ން ޝަ ން ޤާ ނޫ ނަ ށް ގެ ނެ ވު ނު  3ވަ ނަ އި ޞް ލާ ޙާއެ ކު ޕެން ޝަ ން ސްކީމުގެ މެންބަރުންނަށް
އި ތު ރަ ށް ލި ބިދޭ ޢި ނާ ޔަ ތެ އް ގެ ގޮ ތު ން ޕެ ން ޝަ ން ފަ ން ޑު ގައި ހު ރި ފަ އިސާ ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ
ޕް ރޮ ގް ރާ މް ތަ ކަ ށް ކޮ ލެ ޓަ ރަ ލަ އިޒް ކު ރު މު ގެ ފު ރު ޞަ ތު ވަ ނީ ހު ޅު ވާ ލާ ފަ އެ ވެ .މިސްކީމް ހިންގަމުންދަނީ
ހަ އު ސި ންގ ލޯ ނު ދޫ ކު ރާ މާ ލީ އި ދާ ރާ ތަ ކާ ގު ޅި ގެ ން ނެ ވެ .މި ސް ކީ މުގެ ދަށުން ޕެންޝަން
ފަ ން ޑު ގަ އި ވާ މެ ން ބަ ރު ންގެ ފަ އި ސާ ނު ވަ ތަ ފަ އި ސާ އި ން ބަ އެ އް ،އެ މެންބަރެއްގެ އުމުރަށް
ބަ ލަ އި ،ހަ އުސި ންގ ލޯނު ތަކު ގެ ޑަ އު ން ޕޭ މަން ޓް ދެ އްކު މަ ށް ކޮ ލެ ޓަ ރަލައިޒް ކުރެވޭނެއެވެ.

މ ލް ޑި ވް ސް ޕެ ން ޝަ ން އެ ޑް މި ނި ސް ޓް ރޭ ޝަ ން އޮ ފީ ސް
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ބލައިލު ެމ ްއ
ނގު ަމ ް
ޮއ ފ ް
ީސ ހި ް
ށ ަ

ދ ީ
ޮއފީ ުހ ެގ އި ާ
ރ ޮއނި ަގނޑ ު
ޕެ ން ޝަ ން

އޮ ފީ ހު ގެ

އި ދާ ރީ

އޮ ނި ގަނޑު

4

އެކު ލެ ވި ފަ އި ވަ ނީ

މައްޗަށެވެ.

ޑިވިޜަނުގެ

އެ ޑި ވި ޜަ ން ތަ ކަކީ އޮ ޕަ ރޭ ޝަން ސް ޑި ވި ޜަ ން ،އެ ސެ ޓް މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް ޑިވިޜަން ،ސްޓޭކްހޯލްޑަރ
ރި ލޭ ޝަ ން ސް ޑި ވި ޜަ ން އަ ދި ކޯޕަ ރޭ ޓް އެ ފެ އަރ ޒް ޑި ވި ޜަ ނެ ވެ .މިހަތަރު ޑިވިޜަންތަކުގެ
ބަ ހާ ލެ ވި ފަ އި ވަ ނީ

މަ ސަ އް ކަ ތް

 11ޑިޕާ ޓް މަ ން ޓް ގެ

މަ އް ޗަ ށެ ވެ.

މީ ގެ އި ތު ރު ން ،އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް ތައް ކު ރި އަ ށް ގެ ން ދާ ގޮ ތް ބެ ލު މަ ށާ އި އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް
ކު ރު މަ ށް

މަ ސަ އް ކަ ތް

އި ން ވެސް ޓްމަ ން ޓް

އެ ން ޑް

ކޮ މް ޕް ލަ ޔަ ން ސް

އިންޓަރނަ ލް

އޮޑިޓް

ފަ ން ކް ޝަ ނެ އް އޮ ވެ އެ ވެ .އަ ދި ސީ .އީ .އޯ އަ ށް އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް ސަ ޕޯ ޓް ދިނުމަށާއި ޕެންޝަން
އޮ ފީ ހު ގެ ބޯ ޑު ގެ ސެކެ ޓޭ ރި އަ ޓް ބެ ލެ ހެ އް ޓުމަ ށް ސީ .އީ .އޯ ބި އު ރޯ އެ އް ގާއިމު ކުރެވިފައިވެއެވެ.

ނ
ނ ް
ޝ ް
ޮއ ަޕ ޭ
ސ ޑިވި ަޜ ް
ރ ަ
ޕެ ން ޝަ ން

ސް ކީ މް ތަ ކު ގެ

ބަ އި ވެ ރި ން ނާ އި،

ވަ ޒީ ފާ ދޭ

ފަ ރާ ތް ތަ އް

ރަޖިސްޓްރީ

ކުރުމާއި،

ޕެ ން ޝަ ން ކޮ ން ޓް ރި ބި އު ޝަ ން ބަލަ އި ގަ ތު މާ އި ،ޕެ ން ޝަން ލި ބޭ ފަ ރާ ތްތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރުމަކީ
އޮ ޕަ ރޭ ޝަ ން ސް ޑި ވި ޜަ ން ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ހި މެ ނޭ ކަ ންކަމެވެ .ޕެންޝަނާބެހޭ
ޤާ ނޫ ނަ ށް ވަޒީ ފާ ދޭ ފަ ރާ ތް ތަ ކު ން ޢަ މަ ލު ކު ރަ މު ން ދާ މި ން ވަ ރު ބެ ލު މަ ށް ޓަކައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތައް
އި ން ސް ޕެ ކް ޓްކޮ ށް ޤާ ނޫ ނަ ށް ޢަ މަ ލު ކު ރަ މު ން ނު ދާ ފަ ރާ ތް ތަ ކާމެ ދު ގާ ނޫ ނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީވެސް
މި ޑި ވި ޜަ ން ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ކުގެ ތެ ރޭ ގަ އި ހި މެ ނޭ ކަ ން ކަ މެ ވެ .އިން ފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާއި
ގު ޅޭ ހާރ ޑް ވެއަރ އަ ދި ސޮ ފް ޓް ވެ އަރ ،ނެ ޓް ވަރ ކް ސެ ކި އު ރި ޓީ ،ކް ލަ އު ޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް ،ޑޭ ޓާ ބޭ ސް މެ ނޭ ޖް މަ ންޓް އަ ދި އި ން ފޮ މޭ ޝަ ން ސި ސްޓަމްތައް ގާއިމުކުރުމާއި
ބެ ލެ ހެ އް ޓު މަ ކީ ވެ ސް މި ޑި ވި ޜަ ން ގެ މަ ސަ އް ކަތް ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ހި މެ ނޭ ކަންކަމެވެ.

ނ
ެއ ެ
ނޖް ަމ ް
ނޓް ޑިވި ަޜ ް
ސ ޓް ެމ ޭ
އެ ސެ ޓް މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް ޑި ވި ޜަ ން ގެ މަސަ އް ކަ ތް ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ،އި ން ވެ ސް ޓްމަންޓްތަކާއި ގުޅުންހުރި
އެ ން މެ ހާ

ކަ ން ތަ އް ތަ ކާ އި،

ޕެ ން ޝަ ން

ފަ ން ޑާ އި

ކަ ން ތައްތައް

ގުޅު ން ހު ރި

ހިމެނެއެވެ.

އެ

މަ ސަ އް ކަ ތްތަކު ގެ ތެ ރޭ ގައ  ި،ދު ވަ ހު ން ދު ވަ ހަ ށް ފަ ން ޑު ގެ ވެ ލި އު އޭ ޝަ ން އާއި ޔުނިޓް ޕްރައިސް
ޑި ޓަރ މި ން ކު ރު ން ހި މެ ނެ އެ ވެ .މީ ގެ އި ތު ރު ން ޤާ ނޫ ނީ ގޮ ތުން އެ މް .އާރު.ޕީ.އެސް އާގުޅޭގޮތުން
ހު ށަ ހަ ޅަ ން ޖެ ހޭ

ރި ޕޯ ޓް ތަ އް

ހު ށަ ހެޅު މާއ ި،

ލި ޔެ ކި ޔުންތައް

ބަ ލަ ހަ އް ޓަ ން ޖެ ހޭ

ބެލެހެއްޓުމާއި،

އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް ތަކާ އި އަ ދި ފަ ން ޑް މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓާ އި ގު ޅޭ ގޮ ތު ން އެ ކި ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއިއެކު
މަ ސަ އް ކަ ތްކު ރު މަ ކީ ވެ ސް މި ޑި ވި ޜަ ން ގެ ޒި ން މާ ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ހި މެ ނޭ ކަންކަމެވެ.

މ ލް ޑި ވް ސް ޕެ ން ޝަ ން އެ ޑް މި ނި ސް ޓް ރޭ ޝަ ން އޮ ފީ ސް
ޯ
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ނ
ނ ް
ޝ ް
ް
ސ ޑި ވި ަޜ ް
ސ ޓޭކް ޯހ ލްޑަރ ރިލޭ ަ
ސް ޓޭ ކް ހޯ ލް ޑަރ ރި ލޭ ޝަ ން ސް ޑި ވި ޜަ ން ގެ މަ އި ގަނ ޑު މަ ސަ އް ކަ ތަ ކީ ހޭލުންތެރިކަމުގެ އެކިއެކި
ޕް ރޮ ގް ރާ މް ތަ އް ރާ ވަ އި ހި ން ގު މާއ ި،ޕެ ން ޝަ ން ސްކީ މް ތަ ކާ އި ގު ޅޭ ގޮ ތުން ސްކީމްގެ ބައިވެރިންނާއި
ޢާ އް މު ރަ އް ޔި ތު ން ނާ އި މު ޢާ މަ ލާ ތު ކު ރު މާއ  ި،ސް ކީ މް ތަ ކާ ބެ ހޭ މަ ޢު ލޫ މާ ތު ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ .މީގެ
އި ތު ރު ން ސްކީ މް ތަ ކު ގެ ބަ އި ވެ ރި ން ނާއ  ި،ވަ ޒީ ފާ ދޭ ފަ ރާ ތް ތަކާ އި ،އަ ދި އެހެނިހެން ގުޅުންހުރި
ފަ ރާ ތް ތަ ކަ ށް ފަސޭ ހަ ކަ މާ އެ ކު ޚި ދު މަ ތް ދި ނު މު ގަ އި އެ ހީ ތެ ރި ވެ ދި ނުމަކީވެސް މިޑިވިޜަންގެ
މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ކުގެ ތެރޭ ގައި ހި މެ ނޭ ކަ ން ކަ މެ ވެ.

ނ
ޯކ ަޕ ޭ
ރޓް ެއ ެފ ައރ ޒް ޑިވި ަޜ ް
ޕެ ން ޝަ ން އޮފީ ހު ގެ އި ދާ ރީ އެ ން މެ ހައި މަ ސަ އް ކަ ތް ތައް ކު ރި އަ ށް ގެ ންދަނީ މިޑިވިޜަނުންނެވެ.
މި ޑި ވި ޜަ ނު ގެ ދަ ށު ން ކު ރި އަ ށް ދާ މަ ސަ އް ކަތް ތަ ކު ގެ ތެރޭ ގަ އި އޮފީ ހު ގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ބަޖެޓާގުޅޭ
މަ ސަ އް ކަ ތް ތަކާ އި ،ޕެ ން ޝަ ން ފަ އި ސާ ބޭ ން ކު ތަ އް މެ ދު ވެ ރި ކޮ ށް ޕެ ން ޝަ ނަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން
ހި މެ ނެ އެ ވެ .މީ ގެ އި ތު ރު ން ،ހި އުމަ ން ރި ސޯރ ސް މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް ،ޕް ރޮކިޔުމަންޓާއި ފެސިލިޓީ
މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓާ ބެ ހޭ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ އް ވެސް ކު ރި އަ ށް ގެން ދަ ނީ މި ޑި ވި ޜަ ނު ންނެވެ.

ނ
ކ ުރ ް
މު ަވ ްއ ަޒފު ް
ީނ ު
ނ ަތމްރ ު
ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ މު ވަ އް ޒަފު ން ނަ ކީ އެ ކަ ށީ ގެ ން ވާ ހު ނަ ރާ އި ޤާ ބި ލް ކަންހުރި މުވައްޒަފުންކަން
ކަ ށަ ވަ ރު ކު ރު މު ގެ ގޮ ތު ން މު ވަ އް ޒަ ފު ން ތަ މް ރީ ން ކު ރު މަ ށް މެ ދުނު ކެނ ޑި މަސައްކަތް ކުރެވެމުން
ދެ އެވެ .މިގޮތު ން 6 ،މު ވަ އް ޒަ ފަ ކު ރާ އް ޖޭ ން ބޭ ރު ން ކު ރު މު އް ދަ ތު ގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް
ހމަ ކޮ ށް ފަ އިވާ އި ރު 11 ،މު ވަ އް ޒަ ފަ ކު ވަ ނީ ރާ އް ޖޭ ން ބޭ ރު ގަ އި ބޭ އް ވުނު ސެމިނާރ ،ވޯކްޝޮޕް
ފު ރި ަ
އަ ދި ކޮ ން ފަ ރެ ން ސް ތަ ކު ގަ އި ބައި ވެ ރި ވެ ފަ އެ ވެ .އެ ކި މު އަ އް ސަ ސާ ތަކު ން ރާއްޖޭގައި ހިންގާފައިވާ
ތަ މް ރީ ން ޕްރޮ ގް ރާ މް ތަ ކު ގަ އި  3މު ވަ އް ޒަ ފަ ކު ބަ އި ވެ ރި ވެ ފަ އި ވާ އިރު ،ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު 3
ވޯ ކް ޝޮ ޕެ އްގަ އި  4މު ވަ އް ޒަ ފަ ކު ބަ އި ވެ ރި ވެ ފަ އި ވެ އެ ވެ .މީ ގެ އި ތު ރު ން ޕެންޝަން އޮފީހުން
އި ން ތި ޒާ މް ކޮ ށް ގެ ން  3އި ން -ހަ އު ސް ޓް ރެ އިނި ންގ އޮ ފީ ހު ގެ ސް ޓާ ފު ންނަށް ހިންގާފައިވެއެވެ.
މު ވަ އް ޒަ ފު ން ނަށް ތަ މް ރީނާ އި އެ ކް ސް ޕޯ ޝަރ ހޯ ދަ އި ދެ ވު ނު ދާ އި ރާ ތަ ކު ގެ ތެރޭގައ ި،އިންފޮމޭޝަން
ޓެ ކް ނޮ ލޮ ޖީ ،ޚި ދު މަ ތް ދި ނު މު ގެ ދާ އި ރާ ،މާ ލީ ދާ އި ރާ އަ ދި ހި ން ގު މު ގެ ދާއިރާ ހިމެނެއެވެ.

ނގުމުގެ ަޚ ަރ ުދ ަތ ްއ
ޮއ ފ ް
ީސ ހި ް
ޕެ ން ޝަ ން ޤާ ނޫ ނު ގަ އި ވާ ގޮ ތު ގެ މަ ތި ން ޕެން ޝަ ން އޮ ފީ ސް ހި ން ގަ ނީ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން
ސް ކީ މު ގެ ބަ އި ވެ ރި ން ގެ ޕެ ން ޝަ ން އެ ކަ އު ން ޓު ން ޗާރ ޖް ކު ރާ އެ ޑް މި ނި ސްޓްރޭޓިވް ފީ އަކުންނެވެ.
މި ގޮ ތު ން އެ ޑް މި ނި ސް ޓްރޭ ޓި ވް ފީ ގެ ގޮ ތު ގަ އި  2017ވަ ނަ އަހަ ރު ނަ ގާފައިވަނީ  0.8%އެވެ.
ޖު މް ލަ ފީ ގެ ގޮ ތު ގަ އި ލި ބި ފަ އި ވަ ނީ  53,517,212.32ރު ފިޔާ އެވެ .މިއީ  2016ވަނަ އަހަރާ
އަ ޅާ ބަ ލާ އި ރު  8%ގެ އި ތު ރު ވު މެ ކެ ވެ.
މ ލް ޑި ވް ސް ޕެ ން ޝަ ން އެ ޑް މި ނި ސް ޓް ރޭ ޝަ ން އޮ ފީ ސް
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ސ
ނ ް
ޝ ް
ް
ސޓޭކް ޯހލްޑަރ ރިލޭ ަ
ނ ެތ ި
ރމް ަތ ްއ
ހޭލު ް
ކ ުރ ުވމު ެގ ޮގ ުތ ް
ނ ޕް ޮރ ގް ާ
ނ ހި ް
ރ ު
ނގު ު
 2017ވަ ނަ އަ ހަ ރު ފާ ހަ ގަ ކު ރެ ވި ފަ އި ވަ ނީ އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގެ
މެ ން ބަ ރުން ނާ އި ޕެ ން ޝަ ނަ ރު ން އަ ދި ވަ ޒީ ފާ ދޭ ފަރާތްތަކަށް ސްކީމާ
ގު ޅޭ ގޮ ތު ން މަ ޢު ލޫ މާ ތު ފޯ ރު ކޮ ށް ދީ ހޭ ލު ން ތެ ރި ކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި
މާ ލެ އާ އި އަ ތޮޅު ތެ ރޭ ގަ އި ތަ ފާ ތު އެ ކި ހަރަކާތްތަކެއް ކާމިޔާބު
ކަ މާއެ ކު ހި ން ގު ނު އަ ހަ ރެ އް ގެ ގޮ ތު ގަ އެ ވެ .މިގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ
ހަ ރަ ކާ ތްކަ ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ވަ ޒީ ފާ އަ ދާކު ރާ ފަ ރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން
އެ މް .އާ ރު.ޕީ .އެ ސް އާ ގު ޅޭ މަ ޢު ލޫ މާ ތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހިންގުނު
ޕް ރޮ ގް ރާ މް ތަކާ އި ،ރި ޓަ ޔަރ މަ ން ޓަ ށް ތަ އްޔާ ރު ވު މާއި ފަހަށް ރައްކާކުރުމުގެ
މު ހި ން މުކަ ން

ޢާ އް މު ން ނަ ށް އަ ން ގަ އި ދީ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން

ހި ން ގުނު ޕް ރޮގް ރާ މް ތަ އް ހި މެ ނެ އެ ވެ.

ނ ަތ ްއ
ނ މު ގެ ެ
ޝ ް
ސ ަ
ަމ ުޢލޫމާތު ދި ު
ވަ ޒީ ފާ އަ ދާކު ރާ

ޕެ ން ޝަ ނާ ބެ ހޭ

ފަ ރާ ތް ތަ ކަ ށް

ހި ން ގު ނު ޕް ރޮ ގް ރާ މު ގެ ތެ ރެ އި ން 343

މަޢުލޫމާތު

ދިނުމަށް

ފަރާތަކަށް މަޢުލޫމާތު

ދެ ވު ނެ ވެ .މި ސެޝަ ން ތަ ކު ގަ އި އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެސް އާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ދި ނު މު ގެ

އި ތު ރު ން

ރި ޓަ ޔަރމަންޓް

މެ ން ބަ ރު ން ގެ

ސޭވިންގްސް

އެ ކަ އުން ޓަ ށް ޖަ މާ ވާ ފަ އި ސާ ގެ ތަ ފް ޞީ ލު ބަ ލާނެ ގޮތާއި ޕެންޝަނާއި
ގު ޅޭ މަ ޢު ލޫ މާ ތު ހޯ ދު މާ އި ޝަކު ވާ ހު ށަ ހަޅާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު
މެ ންބަރު ން ނަ ށް ވަ ނީ

ފޯރުކޮ ށްދެ ވިފަ އެ ވެ.

މީ ގެ އި ތު ރު ން ،ކި ޔެ ވު ން ފު ރި ހަމަ ކޮ ށް ވަ ޒީފާގެ ބާޒާރަށް ނުކުންނަ
ޒު ވާ ނު ން ނަކީ

ޕެ ން ޝަނާ ބެ ހޭ

މަޢު ލޫ މާ ތު

ބަޔަކަށް

ލިބިފައިވާ

ހެ ދު މު ގެ މަ ޤް ޞަ ދު ގަ އި ސް ކޫ ލު އަ ދި ކޮ ލެ ޖް ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށް
ޕެ ން ޝަނާ ބެ ހޭ

މަ ޢުލޫ މާ ތު

ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު މަ ށް

ހިންގާ

ޕްރޮގްރާމްގެ

ދަ ށު ން  2031ދަ ރި ވަ ރަކަ ށް މަ ޢު ލޫ މާ ތު ދެވިފައިވެއެވެ.

މ ލް ޑި ވް ސް ޕެ ން ޝަ ން އެ ޑް މި ނި ސް ޓް ރޭ ޝަ ން އޮ ފީ ސް
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ް
ކ ދި ް
ނ އާރ ޓް
ޝ ް
ރތް – ެޕ ް
ކ ެރ ުހމު ގެ މުބާ ާ
ސ ކޫލް ު
ނ ަ
ނގެ ު
ސ ޓް
ނ ެޓ ް
ޮކ ް
މި މު ބާ ރާ ތަކީ ފަ ހަ ށް ރަ އް ކާކު ރު މާ އި ރި ޓަ ޔަރމަންޓަށް ތައްޔާރުވުމުގެ
މު ހި ން މު ކަމާ އި މެ ދު
ދަ ރި ވަ ރު ން ނަ ށް

ވި ސް ނަ އި

ފި ކު ރު ކުރުމުގެ

އަ ން ގަ އި ދި ނު މު ގެ

އި ތު ރުން،

މުހިންމުކަން
ކިޔަވާކުދިންނަށް

އެ ކު ދި ން ގެ ވި ސް ނު މާ އި ހު ނަ ރު ދަ އް ކާ ލު މު ގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމުގެ
މަ ޤް ޞަ ދު ގަ އި ބޭ އް ވު ނު މި ފަ ދަ  3ވަ ނަ ކު ރެހުމުގެ މުބާރާތެވެ .ކުރީ
އަ ހަ ރު ތަކެ ކޭ އެ އް ފަ ދަ އި ން މި އަ ހަ ރު ގެ މު ބާ ރާ ތަށް ވެސް ވަރަށް ފުރިހަމަ
ތަ ރު ހީ ބެ އް ލި ބި ފަ އިވެ އެ ވެ .މި މު ބާ ރާ ތަ ށް  21ސްކޫލަކުން 464
ކުރެ ހުން

ހު ށަހަ ޅާ ފަ އި ވެ އެ ވެ.

ކ އިޒް
ޝ ް
ސ ކޫލް ެޕ ް
ނ ަޓރ ް
އި ް
ނ ަ
ނ ު
އެ މް .އާ ރު.ޕީ .އެ ސް

އާ

ބެ ހޭ

މަ ޢު ލޫ މާ ތު

ޢާއްމުކުރުމަށް

ކުރެވޭ

މަސަ އް ކަ ތު ގެ ތެ ރެ އި ން ސް ކޫ ލް ކު ދި ން ނަށް އަމާޒުކޮށްގެން 2016
ވަ ނަ އަ ހަ ރު ތަ ޢާ ރަ ފު ކު ރެ ވު ނު އި ން ޓަރ ސްކޫލް ޕެންޝަން ކުއިޒް
މު ބާ ރާތް މި އަ ހަ ރު ވެ ސް ކު ރި ޔަ ށް ގެ ން ދެ ވު ނެވެ .މިމުބާރާތުގައި 7
ސް ކޫ ލަ ކު ން

ބަ އި ވެރި ވެ ފަ އި ވެ އެ ވެ.

މީ ޑި އާ
އެ މް .އާ ރު.ޕީ .އެ ސް އާ ބެ ހޭ ގޮ ތު ން ޢާ އް މުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ
ގޮ ތު ން  12ރޭ ޑި އޯ ޕް ރޮ ގްރާ މު ގަ އް ޔާ އި  27ޓީވީ ޕްރޮގްރާމުގައި
ބަ އި ވެ ރި ވެ ޕެން ޝަ ނާ ބެ ހޭ ތަ ފާ ތު ގި ނަ ގު ނަ މަޢުލޫމާތު އެޕްރޮގްރާމްތައް
މެ ދު ވެ ރިކޮ ށް ޢާ އް މު ން ނާ ޙި އް ޞާ ކު ރެ ވި ފަ އިވެ އެވެ .މީގެ އިތުރުން،
މި އަ ހަ ރު ތެ ރޭ ރާ އް ޖޭ ގައި ނެ ރޭ އެ ކި ނޫ ސް ތަ ކުގައި ޕެންޝަނާބެހޭ 21
ލި ޔު މެއް ޝާ އި ޢު ކު ރެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ.

މ ލް ޑި ވް ސް ޕެ ން ޝަ ން އެ ޑް މި ނި ސް ޓް ރޭ ޝަ ން އޮ ފީ ސް
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ޞ ަހ ަރ ކާތް ަތ ްއ
ޚާ ްއ ަ

ނ
ނ ުދ ަވ ް
ކ ުރ ް
ނގެ ުދ ަވ ް
ސ ވީ މީ ުހ ް
ިނ ލް ައޤް ވާމީ ުއމު ުރ ް
ބއ ަ
ަ
ސ ފާ ަހ ަގ ު
ބައިނަލްއަޤް ވާ މީ އު މު ރު ން ދު ވަ ސް ވީ މީ ހު ން ގެ ދު ވަ ސް ދި ވެ ހި ރާ އް ޖޭ ގަ އި ފާ ހަގަ ކުރު މު ގެ ގޮތު ން ވަ ރަށް ޚާއްޞަ ޕްރޮ ގް ރާ މެ އް އަ އް ޑޫ ސިޓީގެ ގަމުގައި ހުންނަ
އީކުއޭޓަރ ވި ލެ ޖު ގަ އި ބޭ އް ވު ނެ ވެ .މި ޕް ރޮ ގް ރާ މް ގަ އި އަ އްޑޫ ސި ޓީ ގެ އެ ކި އަ ވަ ށް ތަ ކު ން  600އި ސް ރަ ށް ވެ ހި ން ބަ އި ވެ ރި ވެ ފަ އި ވެ އެ ވެ.

މިއީ ޕެންޝަން އޮފީހުން

އުމުރުން ދު ވަ ސް ވީ މީ ހު ން ނަ ށް ޚާއް ޞަ ކޮ ށް ގެ ން ހި ން ގާ ފަ އި ވާ ޕް ރޮ ގް ރާ މް ތަ ކު ގެ ތެ ރެ އި ން މިހާ ތަ ނަ ށް އެ ން މެ ބޮ ޑު ތަ ރުހީ ބެ އް ލި ބި ގެ ންދިޔަ ޕްރޮގްރާމްކަމުގައި
ފާހަގަކޮށްލެ ވެ އެ ވެ .މި ޕް ރޮ ގް ރާ މު ގައި އު މު ރު ން ދު ވަ ސް ވީ މީ ހު ންނަ ށް ބޭ ނު ން ތެ ރި ތަ ފާ ތު އެ ކި މަ ޢު ލޫ މާ ތު ކަ މާބެ ހޭ އި ދާ ރާ ތަ އް މެ ދު ވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ
އިތުރު ން ،ދު ވަ ސް ވީ ރަ ޙް މަ ތް ތެ ރި ން ނާ އި ބަ އް ދަ ލު ކޮ ށް އު ފާ ވެ ރި ވަ ގު ތު ކޮ ޅެ އް ހޭ ދަކޮ ށް ލު މު ގެ ފު ރު ޞަ ތު އެ ފަ ރާ ތް ތަ ކަ ށް ހޯ ދަ އި ދެ ވު ނެ ވެ.

ޫ
ޝ ޕް
ސ ެވރި ް
ނ ް
ނ ެގ ޯވކް ޮ
ޕެ ން ޝަ ނާ ބެ ހޭ

ޚަ ބަ ރު ތަކާ އި

މަޢު ލޫ މާ ތު

ރަ އް ޔި ތު ން ނަ ށް

ފޯ ރު ކޮ ށް ދިނުމުގެ

މަސައްކަތުގައި

ހަ ރަ ކާ ތް ތެ ރި ވާ ނޫ ސް ވެ ރި ން ނަ ށް ޕެ ންޝަ ނާ ބެ ހޭ އެ ން މެ ފު ރިހަ މަ މަ ޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ
ބޭ ނު މު ގަ އި ނޫ ސް ވެ ރި ން ނަ ށް އަމާ ޒު ކޮ ށް ގެ ން މަ ޢު ލޫ މާ ތު ދި ނު މު ގެ ވޯ ކް ޝޮޕެއް ހިންގާފައިވެއެވެ.
މިވޯކް ޝޮ ޕް ގަ އި އެ ކި މީ ޑި އާ ތަ ކު ން  12ނޫސް ވެ ރި ން ބައި ވެ ރި ވެ ފަ އި ވެއެވެ.

މ ލް ޑި ވް ސް ޕެ ން ޝަ ން އެ ޑް މި ނި ސް ޓް ރޭ ޝަ ން އޮ ފީ ސް
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ނ ް
ސ ަފ އި ޭ
ސ ޯފ ަރ މް
ނ ް
ޯމލްޑި ވް ް
 2012ވަނަ އަ ހަ ރު ން ފެ ށިގެ ން ޕެ ން ޝަން އޮ ފީ ހު ން ކޮ ން މެ އަ ހަ ރަ ކު ބާ އް ވަ މު ން ގެ ން ދާ މޯ ލްޑި ވް ސް ފަ އިނޭ ން ސް ފޯ ރަ މް މި އަ ހަ ރު ވެ ސް ބޭއްވުނެވެ .މިއަހަރުގެ
ފޯރަމްގެ ޝިޢާ ރަ ކީ ''އި މަރ ޖެ ން ސް އޮފް ޕް ރޮ ފެޝަނަ ލް އި ން ވެ ސް ޓް މަން ޓް މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް އި ން ދި މޯ ލް ޑި ވް ސް'' އެ ވެ 11 .މޭ  2017ގައި ކުރުނބާ
މޯލްޑިވްސް ރި ޒޯ ޓު ގައި ބޭ އް ވު ނު މި ފޯ ރަ މް ގަ އި ރާއް ޖޭ ގެ އި ޤް ތި ޞާ ދީ އަ ދި މާ ލީ ދާ އި ރާ ގެ އިސް އަ ދި ފަ ން ނީ ބޭ ފު ޅު ން ބައި ވެ ރި ވެ ފައިވެއެވެ.

ނ
ޗ ރ ގޫގުލް ކްލަ ުއ ޑަ ް
ނފް ާ
ރ ް
ނ ޮއ ފީ ުހ ގެ ައ އި .ޓީ އި ް
ޝ ް
ެޕ ް
ސ ޓް ަރކް ަ
ނ ަ
ކ ުރ ް
ކ ުރ ް
ބ ަދލު ު
ނ ފާ ަހ ަގ ު
ށ ަ
ޕެ ންޝަން އޮފީ ހު ގެ އިން ފޮ މޭ ޝަ ން ޓެ ކް ނޮ ލޮ ޖީ އި ން ފް ރާ ސް ޓް ރަ ކް ޗަރ ގެ މަ އި ގަނ ޑު ބަ އި ތަ އް ކަ މު ގަ އި ވާ ސަރ ވަރ ތަ ކާ އި ،އި ން ފޮ މޭޝަން ސިސްޓަމްތަކާއި،
ޑޭޓާބޭސްތަ ކާ އި އަ ދި ޑޭ ޓާ ސް ޓޯ ރޭ ޖް ކް ލަ އު ޑް ބޭ ސް ޑް އި ންފް ރާ ސް ޓް ރަ ކް ޗަރ އަ ށް ( ގޫ ގު ލް ކް ލަ އުޑަށް) ބަ ދަ ލު ކު ރު ން ރަ ސް މީ ކޮށް ފާހަގަކުރުމަށް 17
އޯގަސްޓް  2017ގަ އި ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީހު ގަ އި ރަ ސް މި އް ޔާތެ އް ބޭ އް ވު ނެ ވެ .މި ރަސް މި އް ޔާ ތު ޝަ ރަ ފުވެރި ކޮ ށް ދެ އް ވީ މި ނި ސް ޓަރ އޮފް ހެލްތު އަލްފާޟިލް
ޢަބް ދުﷲ ނާ ޒި މް އިބް ރާހީ މެ ވެ .މި ރަ ސް މި އް ޔާ ތު ގައި ގޫ ގު ލް ގެ ފަ ރާ ތު ން ނާއި ސަ ރު ކާ ރާ އި ދަ އު ލަތުގެ މު އަ އް ސަ ސާ ތަ ކު ގެ އި ސް ވެ ރިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
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ސ
ނ ް
ޝ ް
ޮއ ަޕ ޭ
ރ ަ
ޗރ
ނފް ާ
ރ ް
ައ އި.ޓީ ިއ ް
ސ ްޓ ަރކް ަ
ޕެންޝަން އޮފީ ހު ގެ އިން ފޮ މޭ ޝަ ން ޓެ ކް ނޮ ލޮ ޖީ އި ން ފް ރާ ސް ޓް ރަ ކް ޗަރ ގެ މަ އި ގަނ ޑު ބަ އި ތަ އް ކަ މު ގަ އި ވާ ސަރ ވަރ ތަ ކާ އި ،އި ން ފޮ މޭޝަން ސިސްޓަމްތަކާއި،
ޑޭޓާބޭސްތަކާ އި އަ ދި ޑޭ ޓާ ސް ޓޯ ރޭ ޖް ކް ލަ އު ޑް ބޭ ސްޑް އި ން ފް ރާ ސް ޓް ރަ ކް ޗަރ އަ ށް ( ގޫ ގު ލް ކް ލަ އުޑަ ށް) ބަ ދަ ލު ކު ރު މަ ށް  2016ވަނަ އަހަރު ފެށުނު
މަސައްކަތް ތަ އް ކާ މި ޔާ ބު ކަ މާ އެ ކު މި ދި ޔަ އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭގަ އި ނި ން މާ ލެ ވު ނެ ވެ .މީ ގެ ސަ ބަ ބު ން ދި ވެ ހި ރާ އް ޖޭ ގެ އެންމެ ފު ރަ ތަ މަ ''ފުލީ ކްލައުޑް-ބޭސްޑް''
މުއައްސަސާ އަ ކަ ށް ޕެ ންޝަ ން އޮ ފީ ސް ވަ ނީ ވެގެ ން ގޮ ސް ފަ އެ ވެ.

ސ
ސ ެއ ް
ނ ް
ޝ ް
ެޕ ް
ނޑ ް ކްލެއިމް ް
ނ ަ
ޕެންޝަންސް އެ ން ޑް ކް ލެ އި މް ސް ގެ މަ އި ގަނޑު މަސަ އް ކަ ތް ތަ ކަ ކީ ޕެ ން ޝަ ން ފަ އި ސާ އޭ ގެ ޙަ އް ޤު ވެ ރި ން ނަ ށް ފޯ ރު ކޮ ށް ދިނު މާ އި ،ޕެންޝަން ފައިސާ
ފޯރުކޮށްދެވެ ނީ އޭގެ ޙަ އް ޤު ވެ ރި ފަ ރާ ތް ތަ ކަ ށް ކަން ކަ ށަ ވަ ރު ކު ރު މާއި ،އަ ދި ޕެ ން ޝަ ން ފަ އި ސާ ޙަ އް ޤު ނޫ ން ފަ ރާ ތް ތަ ކަ ށް ފޯ ރު ކޮ ށްދެވިފައިވާނަމަ އެފައިސާ
އަނބުރާ ހޯ ދު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތެ ވެ.

ިސ
ދ ޮކ ް
ނ ގެ ޮގ ތު ަގ އި ޫ
ަ 2017ވ ަނ ައ ަހ ުރ ެޕ ް
ށ ަފއިވާ ަފއ ާ
ނ ަ
ޝ ު

މ ލް ޑި ވް ސް ޕެ ން ޝަ ން އެ ޑް މި ނި ސް ޓް ރޭ ޝަ ން އޮ ފީ ސް
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ކ ެގ ައ ަދ ުދ
ިސ ޫ
ނ ަފ ާ
ނ ަފއ ާ
ޝ ް
ަ 2017ވ ަނ ައ ަހ ުރ ެޕ ް
ނ ަ
ދ ު
ރ ތް ަތ ު
ކ ެރ ުވ ު

 2017ވަނަ އަ ހަ ރު އަ ސާ ސީ ޕެ ންޝަ ނު ގެ ގޮ ތު ގަ އި ޖު މް ލަ  435.25މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ އަ ދި ސީ ނި އަރ ސި ޓި ޒެ ން ސް އެ ލަ ވަ ން ސްގެ ގޮތުގައި 539.04
މިލިއަން ރު ފި ޔާ ދޫ ކު ރެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ .އަ ދި ދަ އު ލަ ތު ގެ އެ ހެ ނި ހެ ން ޕެ ން ޝަ ން ތަ ކު ގެ ގޮ ތު ގަ އި ޖު މް ލަ  270.66މިލިއަ ން ރުފިޔާ ދޫކު ރެވިފައިވާއިރު ،އެމް.އާރު.
ޕީ.އެސް އި ން ޖު މް ލަ  54.64މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ މެ ން ބަ ރު ން ނަ ށް ދޫކު ރެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ.
އަސާސީ ޕެ ން ޝަ ން އަ ދި ސީ ނި އަރ ސި ޓި ޒެ ން ސް އެ ލަ ވަ ން ސް އެ ވް ރެ ޖް ކޮށް މަ ހަ ކު  16،750ފަރާ ތަ ކަ ށް ފޯ ރު ކޮ ށް ދެ ވި ފަ އިވެ އެ ވެ .އަ ދި ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން
ޕެންޝަންތަ އް އެ ވް ރެ ޖް ކޮ ށް މަ ހަ ކު  7،200ފަރާތަ ކަ ށް އަ ދި އެ މް .އާރު .ޕީ .އެ ސް އި ން އެ ވް ރެ ޖް ކޮ ށް މަ ހަ ކު  1،100މެ ންބަ ރު ން ނަށް ޕެންޝަން ފައިސާ
ދޫ ކު ރެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ.
އެމް.އާރު.ޕީ .އެ ސް ގެ މެ ން ބަ ރު ން ގެ ތެ ރެ އި ން ،ގެ ދޮ ރު ވެ ރި ކު ރު މު ގެ ޕް ރޮ ގް ރާ މް ތަ ކަ ށް ރި ޓަ ޔަރ މަ ން ޓް ސޭ ވި ން ގްސް އެ ކަ އުން ޓު ގަ އި ވާ ފައިސާ ކޮލެޓަރަލައިޒް
ކުރުމަށް  2017ވަ ނަ އަ ހަ ރު  54މެ ން ބަ ރު ން ގެ ފަ ރާ ތު ން ޖު މް ލަ  33އެ ޕް ލި ކޭ ޝަ ން ލި ބި ފަ އި ވެ އެ ވެ .އަ ދި މީ ގެ ތެ ރެ އި ން ޝަ ރު ޠު ހަމަވާ  41މެންބަރުންގެ
 27އެޕްލި ކޭ ޝަ ނަ ކަށް ފަ އި ސާ ކޮ ލެ ޓަ ރަ ލަ އި ޒް ކޮ ށް ދެ ވި ފަ އި ވެއެ ވެ .މި ގޮ ތު ން ކޮ ލެ ޓަ ރަ ލަ އި ޒް ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ފަ އި ސާ ގެ އަ ދަ ދަ ކީ  6.99މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.
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ސ
ނޑ ް ޮކމްޕް ަ
ނ ް
ލ ަޔ ް
ސ ެއ ް
ނ ް
ޝ ް
ަކ ލެކް ަ
ކަލެކްޝަން ސް އެ ން ޑް ކޮ މް ޕް ލަ ޔަ ން ސް ގެ މަ އި ގަނ ޑު މަ ސަ އް ކަތް ތަކަ ކީ އެމް .އާ ރު .ޕީ .އެ ސް އަ ށް ކޮންޓް ރި ބި އު ޝަ ން ގެ ގޮ ތު ގަ އި ޖަމާކުރަންޖެހޭ ފައިސާ
ޤަވާޢިދުން ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހަ ށް ވަ ޒީ ފާ ދޭ ފަ ރާ ތް ތަ ކު ން ޖަ މާ ކު ރޭ ތޯ ޔަ ޤީ ން ކު ރު މާ އި ،ވަ ޒީ ފާ އަ ދާ ކު ރާ ފަ ރާ ތް ތަކު ގެ ޙަ އް ޤު ތަ އް ޙި މާޔަތްކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން
ޕެންޝަން ސް ކީ މަ ށް ލި ބެ ން ޖެހޭ ފަ އި ސާ ހޯ ދު މަ ށް ކު ރަ ން ޖެ ހޭ އެ ން މެ ހައި މަސަ އް ކަ ތް ތަ އް ކު ރު މާ އި ،އަ ދި ވަ ޒީ ފާ ދޭ ފަ ރާ ތް ތައް ޖަވާބުދާރީކުރުވުމެވެ.
މިގޮތުން  2017ވަނަ އަ ހަ ރު އެ މް.އާ ރު .ޕީ .އެ ސް އަ ށް ޖަ މާ ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ފަ އި ސާ އާ އި ،އެ މް .އާ ރު.ޕީ .އެ ސް ގަ އި ބަ އިވެރި ވާ މެން ބަ ރު ން ނާއި ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުގެ
ތަފްޞީލު ތި ރީ ގަ އި އެ ވަ ނީ އެ ވެ.

ދިވެހި ރުފިޔާ އިން

ގތުގައި ލިބިފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު
ކންޓްރިބިއުޝަންގެ ޮ
އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް އަށް ޮ
ކށްފައިވާ ފައިސާ
ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިން ޖަމާ ޮ

415,670,259.07

ކށްފައިވާ ފައިސާ
ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އިން ޖަމާ ޮ

607,774,752.96

ކށްފައިވާ ޖުމްލަ ފައިސާ
 2017ވަނަ އަހަރު ސްކީމަށް ޖަމާ ޮ

1,023,445,012.03

ޖުމްލަ

އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގައި ބައިވެރިވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު
ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިން ބައިވެރިވެފައިވާ މެންބަރުން

36,625

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އިން ބައިވެރިވެފައިވާ މެންބަރުން

52,091

 31ޑިސެންބަރު  2017ގެ ނިޔަލަށް ސްކީމްގައި ތިބި ޖުމްލަ މެންބަރުން

88,716

އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގައި ބައިވެރިވާ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު
ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިން ބައިވެރިވެފައިވާ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތައް

ޖުމްލަ
389

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އިން ބައިވެރިވެފައިވާ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތައް

1,503

 31ޑިސެންބަރު  2017ގެ ނިޔަލަށް ސްކީމްގައި ބައިވެރިވާ ޖުމްލަ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތައް

1,892

މ ލް ޑި ވް ސް ޕެ ން ޝަ ން އެ ޑް މި ނި ސް ޓް ރޭ ޝަ ން އޮ ފީ ސް
ޯ
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މީގެ އިތުރު ން ،ޕެ ން ޝަ ނާ ބެ ހޭ ޤާ ނޫ ނާ އި ޤަ ވާ ޢި ދު ތަ ކަ ށް ވަ ޒީ ފާ ދޭ ފަ ރާ ތް ތަކުން ޢަ މަ ލު ކު ރަ މު ން ދޭތޯ ބެ ލު މަ ށް ގި ނަ އަ ދަ ދެ އް ގެ އި ން ސްޕެކްޝަންތަކެއް 2017
ވަނަ އަހަރު ކު ރެ ވިފަ އި ވެ އެ ވެ .މި ގޮ ތު ން ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ އި ން ސް ޕެ ކް ޝަން ތަ ކު ގެ ތަ ފް ޞީ ލު ތި ރީ ގަ އި އެ ވަ ނީ އެ ވެ.

ޖުމްލަ

ކުރެވިފައިވާ އިންސްޕެކްޝަންތަކުގެ ތަފްޞިލު

ކުރިއަށް ރޭވިގެން ކުރެވުނު އިންސްޕެކްޝަންތަކުގެ އަދަދު

22

ހކް އިންސްޕެކްޝަންތަކުގެ އަދަދު
ރޭވުމަކާނުލާ ކުރެވުނު އެޑްޮ -

33

ދރަށް ހިނގައިގެން ކުރެވުނު އިންސްޕެކްޝަންތަކުގެ އަދަދު
ދޮރުން ޮ

180

 2017ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު އިންސްޕެކްޝަންތަކުގެ ޖުމްލަ އަދަދު

235

ނ
ޤާ ޫ
ނނީ ފ ަިޔ ަވޅު ެއޅު ް
އެމް.އާރު.ޕީ .އެ ސް އަ ށް ދަ އް ކަ ންޖެ ހޭ ކޮ ން ޓް ރި ބި އު ޝަން ފަ އި ސާ ޤަ ވާ ޢި ދު ން ދަ އް ކަ މު ން ނު ދާ ތީ 2017 ،ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި  43މައްސަލައެއް ސިވިލް
ކޯޓަށް ހުށަ ހެ ޅު ނެ ވެ .އަދި ކޯ ޓު ގެ ޙު ކު މާ އެ އް ގޮތަ ށް ޢަ މަ ލު ކޮ ށް ފަ އި ނުވާ ތީ ،ޙު ކު މް ތަ ން ފީ ޒުކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި  17ފަ ރާތެ އް ގެ މަ އް ސަ ލަ ކޯ ޓަށް ހުށަހެޅުނެވެ.

ިޞލާ ުޙ ަތ ްއ
ނއި ަޤ ވާޢި ުދ ަތ ަކ ް
ޤާ ޫ
ނ ާ
ނ އ ް
ށ ގެ ެނ ުވ ު

ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް

މޯލްޑިވްސް

ޕެންޝަން

ތަޢާރަފް ކުރެވުނު ތާރީޚު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

އެންމެ ފަހުގެ އިޞްލާޙު

އޮފީހުގެ

ސަރވިސް ޑެލިވަރީ ޗެނަލްގެ ގޮތުގައި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތައް

-

 2އޮގަސްޓު 2017

ޢައްޔަން ކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު

މ ލް ޑި ވް ސް ޕެ ން ޝަ ން އެ ޑް މި ނި ސް ޓް ރޭ ޝަ ން އޮ ފީ ސް
ޯ

|
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ނޓް
ނޖް ަމ ް
ރނ ލް ޮއ ޑިޓް ައ ދި ރ ް
އި ް
ިސ ކް ެމ ޭ
ނ ަޓ ަ
މުއައްސަސާ އެ އް ގެ ހި ން ގު ން ހަ ރު ދަ ނާ ކު ރެ ވޭނީ އެ މު އަ އް ސަ ސާ އެއް ގެ އި ން ޓަރނަ ލް ކޮ ން ޓް ރޯ ލް ސް ހަ ރު ދަ ނާ ކު ރެ ވި ގެ ން ނެ ވެ .އި ންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްސް
ވަރުގަދަ ކު ރު މަ ށް އެ ހީ ވެ ދޭ އެ ންމެ މު ހި ން މު މަ ސަ އް ކަތް ތަކަ ކީ ރި ސް ކް މެ ނޭ ޖް މަން ޓާއި އަ ދި އޮ ޑި ޓި ން ގެ މަ ސަ އްކަ ތް ތަ ކެ ވެ .މިފަދަ މަސައްކަތްތަކުން
މުއައްސަސާ ގެ ލަނ ޑު ދަނ ޑި ތަ އް ހާ ސި ލު ކު ރު މަ ށް އެ ޅި ދާ ނެ ހު ރަ ސް ތައް ދެ ނެ ގަ ނެވި ،އެ ފަ ދަ ކަ ންތަ އް ތަ އް ރަ ގަ ޅުކު ރު މަ ށް އި ތު ރު ފުރުޞަތުތައް ލިބިދެއެވެ.
އެގޮތުން ނި މި ގެ ން ދި ޔަ އަ ހަ ރަ ކީ ވެ ސް ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީހު ގެ އި ން ޓަރ ނަ ލް އޮ ޑި ޓް ގެ އި ދާ ރީ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ކަށް ބަ ދަ ލު ގެ ނެ ސް އަ ދި އެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް
ހަރުދަނާ ކު ރެ ވި ގެ ން ދި ޔަ އަ ހަ ރެ ކެ ވެ .މީ ގެ ސަ ބަ ބު ން ފު ރި ހަމަ އޮ ޑި ޓް ތަ ކެ އް ކު ރެ ވި ގި ނަ ގު ނަ ކަ ން ތަ އް ތަ ކެ އް އި ޞް ލާ ޙުކު ރެ ވި ގެ ން ދިޔައެވެ.
ނިމިގެންދިޔަ އަ ހަ ރު ތެ ރޭ ގަ އި އި ން ޓަރ ނަ ލް އޮ ޑިޓް ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ އް އި ތު ރަ ށް ހަ ރު ދަނާ ކުރު މު ގެ ގޮ ތު ން އޮ ޑި ޓް ކު ރު މަ ށް ބޭ ނުންކުރާ ލިޔެކިޔުންތައް
ސްޓޭންޑަރ ޑަ އި ޒް ކު ރެ ވުނެ ވެ .މި ގޮ ތު ން ޕެ ންޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ މަ އި ގަނ ޑު ޕް ރޮ ސެސް ތަ ކު ގެ ފް ލޯ ޗާ ޓު ތަ އް އަ ޕް ޑޭ ޓް ކު ރެ ވި ،މި ފް ލޯޗާޓު ތަކަށް ބިނާކޮށް
ޕްރޮސެސްތަ ކު ގެ ރި ސް ކު ތަ އް ދެނެ ގަ ނެ ވި ،އޮޑި ޓް ކު ރި އަ ށް ގެ ން ދާ ނެ އު ސޫ ލު ތަ އް ލި ޔެ ވި އަދި އެ އާ ގު ޅޭ މަ ސަ އް ކަ ތު ގެ ކަ ރު ދާ ސް ތައް ތައްޔާރު ކުރެވުނެވެ.
ނިމިގެންދިޔަ އަހަ ރުގަ އި އޮ ޑިޓް ތައް ކު ރި އަ ށް ގެ ން ގޮ ސް ފަ އި ވަނީ މި ޑޮ ކި އު މެ ން ޓް ތައް ބޭ ނު ން ކޮ ށް ގެ ން ނެ ވެ .އަ ދި މީ ގެ އި ތު ރު ން އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް
ފަންކްޝަނު ގެ އި ން ސާ ނީ ވަޞީ ލަ ތް ތަ އް ކު ރި އެ ރު ވު މު ގެ ގޮ ތުން މު ޅި އަ ހަ ރު ތެ ރޭ ގަ އި އެ ކި ދު ވަ ސް ތަ ކަ ށް ބަ ހާ ލައި ގެ ން ތަ މް ރީ ނު ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް
ގެންދެވިފައި ވެ އެ ވެ .މި ގޮ ތު ން ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގަ އި ބޭ އް ވި ގެ ން ދި ޔަ ތަ މް ރީ ން ޕް ރޮ ގް ރާ މް ތަ ކު ގެ އި ތު ރު ން އެ ހެ ނި ހެ ން މުއަ އް ސަ ސާ ތަ ކުގައި ބޭއްވުނު ތަމްރީން
ޕްރޮގްރާމްތަ ކު ގަ އި ބަ އި ވެ ރި ވު މު ގެ ފު ރު ޞަ ތު ފަ ހިކޮށް ދެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ.
ނިމިގެންދިޔަ އަ ހަ ރު ކު ރުމަ ށް ހަ މަޖެ ހި ފަ އި ވާ އޮ ޑި ޓް ތަ ކު ގެ އަ ހަ ރީ އޮ ޑި ޓް ޕް ލޭ ނެ އް އަ ހަ ރު ގެ ކު ރީ ކޮ ޅު ގަ އި ކަނ ޑަ އެ ޅި ފަ އިވެއެ ވެ .މި ޕް ލޭ ން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ
 2016ވަނަ އަހަ ރު ގަ އި ރިސް ކް ތަ އް ދެ ނެ ގަ ތު މަ ށް ފަ ހު އޭ ގެ ން އެ ން މެ ރި ސް ކް ބޮ ޑު ދާ އި ރާ ތަ ކަށް ބި ނާ ކޮށެ ވެ .ނި މި ގެން ދިޔަ އަހަ ރު ގަ އި ކުރެވުނު އޮޑިޓްތަކުގެ
ތެރޭ ގައި ޕްރޮ ކި ޔު މަ ން ޓް އޮ ޑި ޓް އާ އި ކަ ލެ ކް ޝަ ން އެ ން ޑް ކޮ މް ޕް ލަ ޔަ ން ސް ޑި ޕާ ޓް މެ ންޓު ން ވަ ޒީ ފާ ދޭ ފަ ރާ ތް ތަކު ން ޕެ ންޝަ ން ގެ ޤަވާ ޢިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރާގޮތް
ރިވިއު ކުރަމު ން ގެ ން ދާ ގޮ ތު ގެ މަ އް ޗަ ށް ބަ ލާ ލެ ވި ކު ރެ ވު ނު އޮ ޑި ޓް ހި މެ ނެ އެ ވެ .އަ ދި ހަމަ އެ ހެ ން މެ އެ ސެ ޓް މެނޭ ޖް މަ ން ޓް ޑި ވި ޜަ ން ގެ ފަރާތުން ޕެންޝަނަރުންގެ
ފައިސާ އި ން ވެ ސް ޓް ކު ރަ މު ން ދާ ގޮ ތު ގެ އޮ ޑި ޓަ ކާއި ޕެ ން ޝަ ން ސް އެ ންޑް ކް ލެ އި މް ސް ޑި ޕާ ޓްމަ ން ޓު ން ޕެ ން ޝަ ން ފަ އިސާ ދި ނު މާ އި ގުޅޭ  3ޕްރޮސެސް އެއްގެ
އޮޑިޓެއް ހި މެ ނެއެ ވެ .މި އޮ ޑި ޓް ތަ ކު ން ފާ ހަ ގަ ކު ރެވު ނު ކަ ން ތައް ތަ ކާ އި އި ޞް ލާޙު ކު ރަ ން ލަ ފާ ދީ ފަ އި ވާ ގޮ ތު ގެ މަ އް ޗަށް ބި ނާ ކޮ ށް ރިޕޯޓް ނެރެފައިވެއެވެ.
އޮޑިޓް އަހަ ރު ނި މު ނު އި ރު މަ ސަ އް ކަ ތް ނި މިފަ އި ވާ ރި ޕޯ ޓް ތަ އް ވަ ނީ މެ ނޭ ޖް މަން ޓަ ށާ އި އޮ ޑި ޓް ކޮ މި ޓީ އަ ށް ހު ށަ ހަ ޅާ ފަ އެ ވެ.
އޮޑިޓްގެ އި ދާރީ މަ ސަ އްކަ ތްތަ އް ހަ ރު ދަ ނާ ކު ރު މަ ށް ކުރެ ވު ނު މަ އި ގަނޑު އެ އް ކަ މަކީ ،އޮ ފީ ހު ގެ އި ން ޓަރ ނަ ލް އޮ ޑި ޓް ޑިޕާ ޓް މަ ން ޓު ން މިދިޔަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް
ކުރެވިފައިވާ އޮ ޑި ޓް ތަ ކާ އި ،އެ ހެ ނި ހެ ން މު އަ އް ސަސާ ތަ ކާ އި އަ ދި އޮ ޑި ޓް ފާރމް ސް ތަ ކު ން ކޮ ށް ފައި ވާ އޮ ޑި ޓް ތަ ކު ން ފާ ހަ ގަ ކޮ ށް ފަ އި ވާ ކަ ންކަމާއި އިޞްލާޙުކުރަން
ލަފާދިން ގޮ ތްތަ އް އެކު ލަ ވާ ލެ ވި ،ޑޭ ޓާ ބޭ ސް އެ އް ތަ އް ޔާ ރު ކު ރެ ވު މެ ވެ .މީ ގެ ތެ ރެ އި ން އެ ކި އެކި ކަ ންކަ ން ތަ ން ފީ ޒު ކު ރެ ވެ މު ން ދާ މި ން ވަ ރު މެނޭޖްމަންޓާއި ބޯޑުގެ
އޮޑިޓް ކޮމި ޓީ ން ބެ ލު މަ ށް ހު ށަ ހަ ޅާ ރި ޕޯ ޓު ފަ ރު މާ ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ގޮ ތް މު ރާ ޖަ ޢާ ކޮ ށް ވަ ނީ ބަ ދަލު ކު ރެ ވިފަ އި ވެ އެ ވެ .އަ ދި އަހަ ރު ތެ ރޭ ގައި މި ރިޕޯޓް މެނޭޖްމަންޓަށާއި
އޮޑިޓް ކޮމި ޓީ އަ ށް ވަ ނީ ހު ށަ ހަ ޅާ ފަ އެވެ .މީ ގެ އި ތު ރު ން  2017ވަ ނަ އަ ހަ ރު ފެ ށު މު ގެ ކުރި ން އަ ހަ ރު ތެ ރޭ ގަ އި ކު ރަ ން ރާ ވާފަ އި ވާ މަ ސައްކަތްތަކުން ކުރިއަށްދާ
މަސައްކަތް ތަ ކު ގެ މަޢު ލޫ މާ ތު އެ ކު ލެ ވޭ ރި ޕޯ ޓެއް އަ ލަ ށް ފަ ރު މާ ކު ރެ ވި އޮ ޑި ޓް ކޮ މި ޓީ އަ ށް ވަނީ ހު ށަ ހެ ޅި ފަ އެ ވެ .މީ ގެ މައި ގަނ ޑު އެއް މަޤްޞަ ދަކީ އޮޑިޓް
ކޮމިޓީއިން އޮ ޑި ޓް ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް ގެ ފަ ރާތު ން ކު ރެ ވޭ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ އް ގާ ތު ން ބެ ލު މަ ށް މަ ގު ފަހި ކޮ ށް ދި ނު މެ ވެ.
މައިގަނޑު  3ކަ މަކު ން ޕެ ންޝަ ން އޮ ފީހު ގެ މަ ސަ އްކަ ތް ތަ ކު ގެ އި ން ޓަރ ނަ ލް ކޮ ން ޓް ރޯ ލް ސް ތަ އް ބަ ލަ އި ޗެކް ކު ރެ ވި ،ރި ސް ކް ތަ އް ފާހަގަ ކުރެވިގެން ދެއެވެ.
މިގޮ ތުން 2016 ،ވަ ނަ އަ ހަ ރު ތެ ރޭ ގަ އި ގާއިމު ކު ރެ ވި 2017 ،ވަނަ އަ ހަ ރު ގަ އި އަ ޕްޑޭޓް ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ރި ސްކް ރެ ޖި ސް ޓަރ އި ން ޕެ ން ޝަން އޮފީސް ހިންގުމަށް
ނޭދެވޭ އަސަ ރު ކު ރު ން އެ ކަށީ ގެ ން ވާ އޮ ޕަ ރޭ ޝަނަ ލް ރި ސް ކު ތަ އް ހޯ ދަ އި ގަ ނެ ވެ އެ ވެ .މީ ގެ އި ތު ރު ން ކެ ޕި ޓަ ލް މާރ ކެ ޓް ޑި ވެ ލޮ ޕް މަ ންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޕެންޝަން
ސުޕަރވިޝަ ން ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓު ގެ ފަ ރާ ތު ން ޕެ ންޝަ ން އޮ ފީހު ގެ މަ ސަ އް ކަތް ތަ އް ބަ ލައި ޗެ ކް ކު ރު މަށް ބޭ ނު ން ކު ރާ ރި ސް ކް ބޭ ސް ޑް އެޕްރޯޗްގެ ސަބަބުން
ރިސްކުތައް ފާ ހަ ގަ ކު ރެ ވެއެ ވެ .އަ ދި ހަ މަ އެ ހެ ން މެ ،ޤާ ނޫ ނީ ގޮ ތު ން ލާ ޒި މް ވެ ގެ ން އަހަ ރަ ކު އެ އް ފަ ހަ ރު ކު ރެ ވޭ އެކް ސް ޓާ ނަ ލް އޮ ޑި ޓް ގެ ތެރޭގައި އިންޓަރނަލް
ކޮންޓްރޯލްސް ތަ ކު ގަ އި ހު ން ނަ މަ އް ސަ ލަ ތަކާ އި ރިސް ކު ތަ އް ފާ ހަ ގަ ކު ރެ ވި ގެ ން ދެ އެ ވެ .މި ހު ރި ހާ ގޮ ތް ގޮ ތަ ށް ރި ސް ކު ތަ ކާ އި އި ން ޓަރ ނަލް ކޮންޓްރޯލްސްތަކުގެ
މައްސަލަތަ އް ފާ ހަ ގަ ކު ރެ ވި ،އެ މަ އް ސަ ލަ ތަ އް ޙަ އް ލު ކު ރެ ވިގެ ން ދާ ދި ޔު މަ ކީ ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ އް ހަ ރު ދަ ނާ ވު މަ ށް މަގުފަހިވެގެންދާ ކަމެކެވެ.
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ސ ައ ލި ަތ ްއ
ރ ގެ ުއ ް
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ސ ައ ލި ަތ ްއ
ިޞ ދީ ުއ ް
އި ުޤ ތ ާ
 2017ވަނަ އަ ހަ ރު ރާ އް ޖޭ ގެ އި ޤު ތި ޞާ ދީ ދު ވެ ލި ކު ރި އަ ރާ ފަ އި ވާ ކަ މަ ށް އެ މް .އެމް.އޭ އިން ލަފާ ކޮ ށް ފަ އި ވާ ރޭ ޓަ ކީ  6.9އި ންސަ އް ތައެވެ .މިނަތީޖާ ހާސިލް
ކުރެވިފައި ވަ ނީ ،ޓޫ ރި ޒަ މާ އި ،ރި އަ ލް އެ ސް ޓޭޓް،

ކޮ ން ސް ޓް ރަ ކް ޝަ ން އަ ދި ދަ ތު ރު ފަ ތުރު ކު ރު މު ގެ ސި ނާ އަ ތު ތަ ކަ ށް އަ އި ސް ފަ އި ވާ ކު ރިއެރުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

ޓޫރިޒަމް ސި ނާ އަ ތު ން ސީ ދާ ގޮ ތެ އް ގައި އި ޤު ތި ޞާ ދު ގަ އި ޙި އް ޞާ ކު ރާ މި ންވަ ރު ވަ ނީ  25އި ން ސައްތަ އަ ށް ވު ރެ މަ އް ޗަ ށް ގޮ ސް ފަ އެވެ .ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް
ކޮށްފައިވާ ފަ ތު ރު ވެ ރި ން ގެ އަ ދަ ދާ އި ،އޮ ޕަ ރޭ ޓް ކު ރާ އެނ ދު ގެ ނި ސް ބަ ތް ވަ ނީ  2016ވަނަ އަ ހަ ރާ އި އަ ޅާ ބަ ލާ އި ރު ނި ސް ބަ ތު ން  7އިންސައްތައާއި 15
އިންސައްތަ އި ގެ ކު ރި އެ ރު މެ އް ހޯ ދާ ފައެ ވެ .އި ޤު ތި ޞާ ދީ ދު ވެ ލި ކު ރި އަ ރާ ފަ އި ވީ ނަ މަ ވެ ސް ،މި މު އް ދަ ތު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި އި ން ފްލޭ ޝަ ން ވަ ނީ އެވްރެޖް ގޮތެއްގައި 2.3
އިންސައްތާ ގަ އި ހިފެ ހެ އް ޓި ފަ އެ ވެ.
އި ޤުތިޞާދަ ށް އަ އި ހެ ޔޮ ބަ ދަލު ތަ ކާ އެ ކު 2017 ،ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ނޮ ވެ މް ބަރ މަ ހު ގެ ނި ޔަ ލަ ށް ދަ އު ލަ ތަ ށް ލިބިފަ އި ވާ ޓެ ކްސް އާ މް ދަ ނީ ވަނީ ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރާއި
އަޅާބަލާއިރު 8 ،އި ން ސަ އް ތަ އި ގެ ކު ރި އެ ރު މެ އް ހޯ ދަ އި  18.3ބި ލި އަ ން ރު ފި ޔާއަ ށް އަ ރާ ފަ އެވެ .ޓެ ކް ސް އާ މް ދަ ނީ ގެ  67އި ން ސަ އް ތަ ޙިއްޞާކުރާ ޖީ.އެސް.
ޓީ އާއި ،އި މް ޕޯ ޓް ޑި އު ޓީ އާ އި އަ ދި ބީ .ޕީ .ޓީ ކު ރި އަ ރާފަ އި ވާ ނިސް ބަ ތަ ކީ  11އިން ސަ އް ތަ އެ ވެ .މި މު އް ދަ ތު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ދަ އު ލަ ތު ގެ ޚަ ރަދު ވަނީ ފާއިތުވެ ދިޔަ
އަހަރާއި އަ ޅާ ބަ ލާ އި ރު  16އި ން ސަ އް ތަ ދަ ށް ވެ  18.01ބި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ ގަ އި ހި ފެ ހެ އް ޓި ފައެ ވެ .މި ގޮ ތު ން ،ދަ އު ލަ ތު ގެ ޚަ ރަ ދު ކު ޑަ ކުރެވިފައި ވަނީ2017 ،
ވަނަ އަހަރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ކު ރު މަ ށް ނި ން މާ ފަ އި ވާ ބަ އެއް ކެ ޕި ޓަލް ޚަރަ ދު ތައް ދަ ށްކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ތީ އެ ވެ.

މާ ީ
ސ ައ ލި ަތ ްއ
ލ ައ ި
ޞ ެގ ބާޒާ ުރ ެގ ުއ ް
ދ ޙި ްއ ާ
ރާއް ޖޭގެ ބޭން ކް ތަ ކަ ށް ބަ ލާ އި ރު  2017ވަ ނަ އަ ހަ ރު ބޭ ން ކި ން އެ ސެ ޓް ވަ ނީ  5އި ން ސައް ތަ ގެ ރޭ ޓެ އް ގަ އި ކު ރި އަ ރަ އި  48.2ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް
އިތުރުވެފައެ ވެ .ކަ ސް ޓަ މަ ރު ން ގެ ފަ ރާ ތު ން ބޭ ން ކް ތަ ކު ގަ އި ބަ ހަ އް ޓާ ޑެޕޮސި ޓް ވެ ސް ވަ ނީ  5އި ން ސަ އް ތާގަ އި ކު ރި އަ ރަ އި  28ބި ލި އަ ން ރުފިޔާއަށް މަތިވެފައެވެ.
ބޭންކް ޑެޕޮ ސި ޓާ އި  2016ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގައި ބޭ ންކި ން ރި ޒާ ވްގެ ގޮ ތު ގަ އި ބަ ހަ އް ޓަ ން ޖެ ހޭ އެ ންމެ ދަ ށް މި ން ވަ ރު އެ މް .އެ މް .އޭ އިން ދަށް ކޮށްފައިވީ
ނަމަވެސް ،ބޭ ން ކް ތަ ކު ން ލޯ ނު ދޫކު ރާ މި ން ވަ ރު ކު ރިއަ ރާ ފަ އި ވަ ނީ  19އި ން ސަ އް ތަ އިގެ ރޭ ޓެ އް ގަ އެ ވެ .މިކު ރި އެ ރު މަ ކީ 2016 ،ވަ ނަ އަ ހަރު ބޭންކިން ޑެޕޮސިޓް
ކުރިއަރާފައި ވާ ރޭ ޓް ކަ މު ގަ އި ވާ  27އި ން ސަ އް ތަ އަ ށް ވު ރެ ދަ ށް ރޭ ޓެ ކެ ވެ .މީ ގެ އި ތު ރު ން ،ބޭ ން ކް ތަ ކު ން އެމ ް.އެ މް .އޭ ގަ އި ބަ ހަ އްޓާ ޑެޕޮސިޓްގެ އަދަދު
 23އިންސަ އް ތަ އަ ށް އި ތު ރު ވެ ފަ އި ވާ އި ރު ،ބޭ ން ކު ތަ ކު ން ކު ން ފުނި ތަ ކު ގެ ޙިއް ޞާ ގަ ޔާ އި އެ ފަ ދަ އެ ހެ ނި ހެ ން ސެކި އު ރި ޓީ ސް ގަ އި އި ން ވެ ސްޓްކުރާ މިންވަރު ވަނީ
 400އިން ސަ އް ތަ މަ ތި ވެ ފަ އެ ވެ.
ބޭންކުތަކުން ލޯ ނު ދުކު ރާ ރޭ ޓް ތަ ކަ ށް ބަ ލާ އި ރު 2016 ،ވަ ނަ އަ ހަ ރު އެ ވް ރެޖް ގޮ ތެއް ގައި

ޕް ރައި ވެ ޓް ސެކް ޓަ ރަ ށް ލޯ ނު ދޫ ކު ރި ރޭ ޓް ކަމުގައިވާ  10.62ގެ

އިންޓްރަސް ޓް ރޭ ޓް  2017ވަ ނަ އަ ހަ ރު ވަ ނީ  9.90އަ ށް ދަ ށް ވެ ފައެ ވެ .އަ ދި ޕަ ބް ލިކް ސެ ކް ޓަ ރަ ށް ބޭން ކު ތަ ކު ން  2016ވަ ނަ އަ ހަ ރު ލޯނު ދޫކުރި އެވްރެޖް
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ރޭޓް ކަމުގަ އި ވާ  9.37ގެ އި ން ޓް ރަ ސް ޓް ރޭ ޓް ވަ ނީ 2017 ،ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި  9އި ން ސަ އް ތަ އަ ށް ދަ ށް ވެ ފައެ ވެ .ބޭ ން ކްތަކުން ކުރު މުއްދަތުގެ
ސޭވިންގ ޑެ ޕޮ ސި ޓް ތަކަ ށް ދޭ އި ން ޓް ރަ ސް ޓް ރޭ ޓަ ށް މި މު އް ދަ ތު ގެ ތެރޭ ގަ އި އެ ވް ރެ ޖް ގޮ ތެ އް ގަ އި  2.24ގެ އި ން ޓް ރަސް ޓް ރޭ ޓެ އް ގަ އި ހިފެހެއްޓިފައިވާ އިރު،
ދިގު މުއްދަ ތުގެ ޑެ ޕޮ ސި ޓް ތަ ކަ ށް ދޭ އި ން ޓް ރަ ސް ޓް ރޭ ޓް ވަ ނީ އެ ވް ރެ ޖް ގޮ ތެއް ގަ އި އި ތު ރު ވެ  2.75އި ން ސަ އް ތަ އަ ށް މަ އް ޗަ ށް ޖެހިލާފައެވެ .ދައުލަތުގެ
ޓްރެޜަރީ ބި ލް ރޭ ޓަ ށް  2017ވަ ނަ އަހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި އެ އް ވެ ސް ބަ ދަ ލެއް އަ އި ސް ފަ އި ނު ވެ އެ ވެ.
ޙިއްޞާގެ ބާ ޒާ ރަ ށް ބަ ލާ އި ރު 2017 ،ވަ ނަ އަ ހަރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި އޫ ރީ ދޫ މޯ ލް ޑި ވް ސް ގެ އަ އި .ޕީ .އޯ އާ އި އެ މް .ޓީ .ސީ .ސީ ގެ ރަ އި ޓް ސް އިޝޫއެއް މޯލްޑިވްސް
ސްޓޮކް އެކް ސް ޗޭ ން ޖް ގަ އި ލި ސް ޓް ކޮ ށް ޙިއް ޞާ ވި އް ކަ ން ފެ ށު މާ އި ގު ޅި ގެ ން ޙި އް ޞާ ގެ މު ޢާ މަ ލާތު ކު ރާ މި ން ވަ ރު ( މާ ކެ ޓް ލި ކު އި ޑި ޓީ) އިތުރު ވެފައިވާކަން
ފާހަގަ ކުރެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ .މި ގޮ ތު ން އަ އި .ޕީ .އޯ އާ އި ރަ އި ޓްސް އި ޝޫއި ން މަތީ ގަ އި ދެން ނެ ވި ފަ އި ވާ ދެ ކުން ފު ން ޏަ ށް ޖު މް ލަ ގޮ ތެ އް ގަ އި  500މިލިއަން ރުފިޔާ
ލިބިފައިވާނެ ކަ މަ ށް އަ ން ދާ ޒާ ކު ރެ ވެ އެ ވެ .އަ ދި މީ ގެ އި ތު ރު ން  2017ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި އެ ޗް.ޑީ .އެ ފް .ސީ މޯ ލް ޑި ވް ސް އި ން ވެ ސް ވަނީ

 150މިލިއަން

ރުފިޔާގެ ސު ކޫ ކް ބޮ ން ޑެ އް ގައި އި ން ވެސް ޓް ކު ރު މު ގެ ފު ރު ޞަ ތު މޯ ލް ޑި ވް ސް ސް ޓޮ ކް އެ ކް ސް ޗޭން ޖް މެ ދުވެ ރިކޮ ށް ހު ޅު ވާ ލާ ފަ އެ ވެ 2017 .ވަނަ އަހަރުގެ
ތެރޭގައި މޯ ލް ޑި ވްސް ސް ޓޮ ކް އެ ކް ސް ޗޭ ން ޖް ގެ މަ ސި ކް ސް އި ން ޑެ ކް ސް ކު ރި އަ ރާ ފަ އި ވާ ނިސް ބަ ތަ ކީ  13އި ންސަ އް ތަ އެ ވެ.
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ނ ޮކ ް
ޝ ް
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ަ 2017ވ ަނ ައ ަހ ުރ ެއމް .އާ ުރ .ޕީެ .އ ް
ނޓްރި ބި ުއ ަ
ނ ަ

 2017ވަނަ އަ ހަ ރަ ކީ ،އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެ ސް ގާ އި މް ކު ރެ ވު ނު ފަ ހު ން ޕެ ން ޝަ ން ކޮ ން ޓް ރި ބި އު ޝަން ގެ ގޮ ތު ގަ އި ފު ރަ ތަ މަ ފަ ހަ ރަ ށް  1ބި ލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ
ގިނަ ފައިސާ ލިބި މު ހި ން މު ލަނ ޑު ދަނ ޑި ތަކެ އް ހާ ސި ލް ކު ރެ ވުނު އަ ހަ ރެ ކެ ވެ 2017 .ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ޕެ ން ޝަން ކޮ ން ޓް ރި ބި އުޝަންގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ
ލިބިފައިވާ  1.02ބި ލި އަ ން ރުފި ޔާ އަ ކީ 2016 ،ވަ ނަ އަ ހަ ރު ލި ބި ފަ އި ވާ  937މި ލި އަ ން ރުފި ޔާ އަ ށް ވު ރެ  9އި ން ސަ އް ތަ އި ތު ރު އަދަދެކެވެ .މި ނަތީޖާއާއެކު
މަހުން މަހަށް ޕެ ން ޝަން ކޮން ޓް ރިބި އު ޝަ ން ގެ ގޮ ތު ގަ އި ލި ބޭ އެ ވް ރެ ޖް އަ ދަ ދު ވަ ނީ  2016ވަ ނަ އަ ހަ ރު ލި ބި ފަ އި ވާ  78.10މި ލި އަން ރުފިޔާއިން 85.17
އަށް އިތުރު ވެ ފަ އެ ވެ.
ދއް ކު މުގަ އި ޕް ރަ އިވެ ޓް އަ ދި ޕަ ބް ލި ކް ސެ ކްޓަރ ޙި އް ޞާވާ ނި ސްބަ ތަކީ  59އި ންސަ އް ތަ އާ އި  41އި ންސައްތައެ ވެ.
ޕެން ޝަން ކޮ ންޓް ރި ބި އު ޝަ ން ެ
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ސ
ނ ް
ކގެ ޖުމްލަ ޕާރ ޯފ ަމ ް
ސ ގެ ަފ ް
ެއމް .އާ ުރ .ޕީެ .އ ް
ނ ޑ ު ަތ ު

އެޑްމި ނި ސް ޓް ރޭ ޓި ވް ފީ
އެމް.އާ ރު .ޕީ .އެ ސް އެ ކު ލެވިގެ ންވާ  4ފަ ން ޑަކީ؛ ( )1އި ން ވެސް ޓް މަ ން ޓް ފަ ން ޑު ( )2ޝަ ރީ އާ ފަ ން ޑު ( )3ކޮ ން ޒަ ވޭ ޓި ވް ފަ ންޑު އަދި ( )4ޝަރީއާ
ކޮންޒަވޭޓިވް ފަ ން ޑެ ވެ 2017 .ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި މި ފަ ން ޑު ތަ ކުގެ ޖު މް ލަ އެ ސެ ޓް ވެ ލި އު ވަ ނީ  7.31ބި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ އަ ށް މަތިވެފައެވެ2017 .
ވަނަ އަހަރު ގެ ތެރޭ ގަ އި ޖު މް ލަ ގޮ ތެ އްގަ އި ފަ ން ޑު ގެ އެ ސެ ޓް އެ ލޮ ކޭ ޝަ ން ވަ ނީ ،ކު ރު މު އް ދަ ތު ގެ ސެ ކި އު ރި ޓީ ސް ތަކު ން ދި ގު މު އް ދަތުގެ ސެކިއުރިޓީސްއަށް
ބަދަލު ކުރެ ވިފަ އެ ވެ .މި ގޮ ތު ން ބަ ލާ އި ރު ދި ގު މު އް ދަތު ގެ ސެ ކި އު ރި ޓީ ތަ އް ކަ މު ގަ އި ވާ ކު ން ފު ނިތަ ކު ގެ ޙި އް ޞާ އާ އި ސަ ރު ކާ ރު ގެ ޓް ރެޜަރީ ބޮންޑުގައި 2016
ވަނަ އަހަރު މު ޅި ފަންޑު ގެ ނި ސް ބަ ތު ން އި ން ވެސް ޓް ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ މި ންވަ ރު ކަ މު ގަ އި ވާ  3.74އި ންސަ އް ތަ އާ އި  40.10އިން ސައްތަ ވަނީ  2017ވަނަ
އަހަރުގެ ތެ ރޭ ގަ އި  6.51އަ ދި  42.31އި ން ސައް ތަ އަ ށް މަ ތި ކު ރެވި ފަ އެ ވެ .ކު ރު މު އް ދަ ތު ގެ ސެ ކި އު ރި ޓީ ތަ އް ކަ މު ގަ އި ވާ ޓް ރެޜަ ރީ ބި ލާއި ބޭންކް ޑެޕޮސިޓްގައި
އިންވެސްޓް ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ މި ން ވަ ރު ވަ ނީ  46.48އި ންސަ އް ތަ އާ އި  3.20އި ން ސަ އް ތަ އަ ށް ކުޑަ ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ.
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އެސެޓް ކްލާސް

މުޅި ފަންޑުގެ ނިސްބަތުން އެސެޓް ކްލާހުގެ ޙިއްޞާ

 2017ވަނަ އަހަރު ލިބިފައިވާ ފައިދާ

ބޭންކް ޑެޕޮސިޓް

3.20%

2.71%

ޓްރެޜަރީ ބިލް

46.48%

4.71%

ކުންފުނިތަކުގެ ޙިއްޞާ

6.51%

18.80%

ޓްރެޜަރީ ބޮންޑު

42.31%

5.50%

ކޯޕަރޭޓް ބޮންޑު

1.38%

11.62%

 2017ވަނަ އަ ހަރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި އެ މް .އާ ރު.ޕީ.އެ ސް އި ން އި ން ވެސް ޓް ކޮ ށް ފަ އި ވާ އެސެ ޓް ކް ލާ ސް ތަ ކަ ށް ބަ ލާ އި ރު އެ ން މެ ބޮ ޑު ފައިދާއެއް ހޯދާފައިވަނީ،
ކުންފުނިތަކު ގެ ޙި އް ޞާ އި ން ނެ ވެ .މި ގޮ ތު ން ކު ންފު ނި ތަ ކު ގެ ޙި އް ޞާއިން ވަ ނީ ،ޑިވި ޑެ ން ޑް ގެ ގޮ ތު ގަ އި ލި ބި ފަ އި ވާ ފަ އި ދާ އި ން  18.80އިންސައްތައިގެ ފައިދާއެއް
ހޯ ދާފައެވެ .ދެ ވަ ނަ އަ ށް އެން މެ ބޮ ޑު ފަ އި ދާ އެއް ހޯ ދާ ފަ އި ވާ ކޯ ޕަ ރޭޓް ބޮ ން ޑަ ށް ލި ބިފަ އި ވާ ކޫ ޕަ ން ތަ ކު ން ( ކޮ ން ވެ ން ޝަ ނަ ލް އަ ދި ޝަ ރީއާ ބޮންޑު) ލިބިފައިވަނީ
 11.62އި ން ސަ އް ތަ އި ގެ ފައި ދާއެ ކެ ވެ .ދަ އު ލަ ތު ގެ ދި ގު މު އް ދަ ތު ގެ ބޮ ން ޑު ން ލި ބި ފަ އި ވާ ކޫ ޕަ ންތަކަ ށް އެ ވް ރެ ޖް ގޮ ތެ އް ގައި ލި ބި ފަ އިވާ ފައިދާ އަކީ 5.50
އިންސައްތަ އި ގެ ފަ އި ދާ އެ ކެ ވެ .މީ ގެ އި ތު ރު ން ޓް ރެ ޜަ ރީ ބި ލަ ށް އެ ވް ރެޖް ފަ އި ދާ ގެ ގޮ ތު ގަ އި  4.71އި ން ސައް ތަ އި ގެ ފަ އި ދާ އެ އް ލިބިފައިވާއިރު ބޭންކް
ޑެޕޮސިޓްތަ ކަ ށް ލި ބި ފަ އިވާ ފަ އި ދާ އަ ކީ  2.71އި ން ސަ އް ތަ އެ ވެ.
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ސ ޓް ަމ ް
ނ ެވ ް
ކގެ އި ް
ކ ަފ ް
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ނ ޑ ު ަތ ު
ފަންޑުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ފައިދާ

އެސެޓް ވެލިއު
އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގެ ފަންޑު

(މިލިއަން
ރުފިޔާއިން)

2016

2017

 2އަހަރުގެ

ފަންޑު ފެށުނީއްސުރެ

އެވްރެޖް ފައިދާ

ލިބިފައިވާ އެވްރެޖް ފައިދާ

ކންޓްރިބިއުޝަން އިންވެސްޓް ކުރެވޭ ފަންޑުތައް
ރިޓަޔަރ ކުރުމުގެ ކުރިން ބައިވެރިންގެ ޕެންޝަން ޮ
އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑު
ޝަރީއާ ފަންޑު

6915

5.20%

6.10%

5.65%

6.98%

98

2.80%

4.40%

3.60%

1.88%

ކންޓްރިބިއުޝަން އިންވެސްޓް ކުރެވޭ ފަންޑުތައް
ރިޓަޔަރ ކުރުމުގެ ފަހުން ބައިވެރިންގެ ޕެންޝަން ޮ
ކޮންޒަވޭޓިވް ފަންޑު
ކންޒަވޭޓިވް ފަންޑު
ޝަރީއާ ޮ

293

4.35%

5.20%

2.78%

5.87%

4

0.42%

-

-

0.42%

ދައުލަތުން ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދޫކުރެވިފައިވާ ބޮންޑު
ކގްނިޝަން ބޮންޑު
ރި ޮ

3312

6.00%

6.50%

5.52%

6.25%

 2017ވަނަ އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެ ސް ގެ އެ ން މެ ބޮ ޑު ފަ ންޑު ކަ މު ގަ އި ވާ އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް ފަ ން ޑަ ށް އި ން ވެސް ޓް މަންޓް ފައިދާގެ ގޮތުގައި
ލިބިފައިވަނީ  5.20އި ންސަ އް ތަ އި ގެ ފަ އި ދާ އެ ކެ ވެ .މި ފަ އި ދާ އަ ކީ  2016ވަ ނަ އަ ހަ ރު މި ފަ ން ޑަށް ލި ބި ފަ އި ވާ  6.10އި ން ސަ އް ތަ އި ގެ ފައިދާއަށް ވުރެ ދަށް
ފައިދާއެކެވެ .ޝަ ރީ އާ ފަ ން ޑަށް ލި ބި ފަ އި ވާ ފަ އި ދާ އަ ށް ބަ ލާ އި ރު 2017 ،ވަ ނަ އަ ހަ ރު ލި ބި ފަ އި ވަ ނީ  2.80އި ން ސަ އް ތަ އި ގެ ފަ އި ދާ އެ ކެވެ .މިފައިދާއަކީ ވެސް
 2016ވަނަ އަ ހަ ރު މި ފަ ން ޑަ ށް ލި ބި ފަ އި ވާ  4.40އި ން ސަ އް ތަ ފަ އި ދާ އަ ށް ވު ރެ ދަ ށް ފަ އި ދާ އެ ކެ ވެ .އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް ފަ ން ޑާއި ޝަ ރީއާ ފަންޑަށް ލިބިފައިވާ
ފައިދާ ދަށް ވެ ފަ އި މި ވަ ނީ  2017ވަ ނަ އަ ހަ ރު މި ފަ ންޑު ތަ ކު ން ގި ނަ އަ ދަ ދެ އް ގެ އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް ތަ ކެއް ހެ ދި ފަ އި ވު މު ން ނާ އި މި އި ން ވެ ސްޓްމަންޓްތަކަށް ލިބެންވާ
ފައިދާ އަންނަ ން ނަ ގާ ވަ ގު ތު ގެ ސަ ބަބު ން ނެ ވެ .އެ ހެ ން ކަ މު ން 2018 ،ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި މި އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓްތަ ކު ން ފަ އިދާ އަންނަން ފެށުމުން
މިފަންޑުތަކު ގެ ފަ އި ދާ އަ ށް ހެ ޔޮ ބަ ދަ ލު ތަ ކެ އް އަ ން ނާ ނެ ކަމަ ށް ލަ ފާ ކު ރެ ވެ އެ ވެ.
ރިޓަޔަރީން ގެ ފަ އި ސާ އި ން ވެސް ޓް ކު ރެ ވޭ ފަ ން ޑު ތައް ކަ މު ގަ އި ވާ ކޮ ން ޒަ ވޭ ޓި ވް އަ ދި ޝަ ރީ އާ ކޮ ން ޒަ ވޭ ޓި ވް ފަ ން ޑަ ށް  2017ވަ ނަ އަހަރު ލިބިފައިވާ ފައިދާ
އަކީ 4.35 ،އި ންސަ އް ތަ އާ އި  0.42އި ން ސަ އް ތަ ފަ އި ދާ އެ ކެ ވެ .މި ފަ ން ޑު ތަ ކަކީ ،ރި ޓަ ޔަ ރީ ން ގެ މަ ހު ން މަ ހަ ށް ދެ ވޭ ޕެ ން ޝަ ނުގެ ފައިސާ ދިނުމަށާއި ،ބާކީ
ހުންނަ ފަ އިސާ އި ން ވެ ސްޓް ކު ރު މަ ށް ބޭ ނު ން ކު ރެ ވޭ ފަ ން ޑު ތަ އް ކަ މު ގަ އި ވު މު ން ،މިފަ ން ޑު ތަ ކު ގަ އި ކޮ ން މެ މަ ހަކު ވެ ސް ލި ކުއި ޑިޓީ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި
ކޭޝްގެ ގޮތު ގައި އެ ކަށީ ގެން ވާ މިން ވަރެ އް ބަ ހައް ޓަ ން ޖެ ހެ އެ ވެ .މީ ގެ އި ތު ރުން ،ރެ ކޮ ގް ނިޝަ ން ބޮ ން ޑަ ށް އިން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް ފަ އި ދާ ގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ
 6އިންސަ އް ތަ އި ގެ އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް ފަ އި ދާ އެ ކެ ވެ .ރެކޮގް ނިޝަ ން ބޮ ން ޑަ ކީ 2009 ،ވަ ނަ އަ ހަ ރު ޕެ ން ޝަ ން ޤާ ނޫ ނު ތަ ޞް ދީ ޤު ކުރެވުނު އިރު ދައުލަތުގެ
ވަޒީފާގައި ތި ބި މު ވަ އް ޒަ ފު ން ނަ ށް އާޕެ ން ޝަ ން ނި ޒާ މު ގަ އި އެ މު ވަ އްޒަ ފު ން ގެ ފާ އި ތު ވެ ދި ޔަ މު އް ދަ ތު ގެ ޚި ދުމަ ތް ހި މެ ނު މަ ށް ޓަ ކަ އި ،ޚި ދުމަތުގެ މުއްދަތަށް ބަލައި
ދެވިފައިވާ ފަ އިސާ ރަ މް ޒު ކޮ ށް ދޭ ދަ އު ލަ ތު ގެ ދަ ރަ ން ޏެކެ ވެ .މި ގޮ ތު ން ރެ ކޮ ގް ނި ޝަ ން ބޮ ން ޑަ ކީ ،މިބޮ ން ޑު ލި ބި ފައި ވާ ފަ ރާ ތް ތަ ކު ގެ ރި ޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގްސް
އެކައުންޓްގެ ބަ އެ ކެ ވެ .އަ ދި މި ފަ އި ސާ އެ ފަ ރާ ތް ތަ އް  65އަ ހަރު ވެ ގެ ން ރި ޓަ ޔަރ ކު ރާ އި ރު ޕެ ން ޝަ ން ދި ނު މަ ށް ޓަ ކަ އި ބޭ ނު ން ކު ރެވޭނެއެވެ.
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އެމް.އާރު.ޕީ .އެ ސް ގެ ފަ ންޑު ތަ ކު ގެ ތެ ރެއި ން އެ ސެޓް ވެ ލި އު އަ ށް ބަ ލާ އި ރު އެ ން މެ ބޮ ޑު ފަ ން ޑު ކަ މު ގަ އި ވާ އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް ފަ ން ޑު ގެ އެސެޓް ވެލިއު 2017
ވަނަ އަހަރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި  21އިން ސަ އް ތަ ކު ރި އަ ރަ އި ފަ ންޑު ގެ ޖު މް ލަ އެ ސެ ޓް ވެ ލި އު  6.9ބިލި އަ ން ރުފި ޔާ އަ ށް ވު ރެ މަ ތި ވެ ފައެވެ .މިގޮތުން ބަލާއިރު
މިފަންޑަ ށް ޕެ ންޝަ ން ކޮ ން ޓް ރި ބި އު ޝަ ން ގެ ގޮ ތު ގަ އި  1ބި ލި އަ ން ރު ފިޔާ ލި ބި ފައި ވާ އި ރު އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް ފަ އި ދާ ގެ ގޮ ތު ގަ އި  318މިލިއަން ރުފިޔާވަނީ
ލިބިފައެވެ .ހަ އު ސި ންގ ކޮ ލެ ޓަ ރަ ލް ގެ ގޮ ތު ގަ އި ޓް ރާ ން ސް ފަރ ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ފަ އި ސާ އަ ކީ 2017 ،ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި އެ މް .އާ ރު.ޕީ.އެސް ގެ ހައުސިންގ
ކޮލެޓަރަލައި ޒޭ ޝަ ން ސް ކީ މް ގެ ދަ ށު ން މޯ ގޭ ޖް ލޯ ން ހަމަ ޖެހު ނު ފަ ރާ ތް ތަ ކު ގެ ކޮ ލެ ޓަރަ ލް ގެ ގޮ ތު ގަ އި ގެ ދޮ ރަ ށް ފަ އި ނޭ ންސް ކޮ ށް ދޭ މާލީ މުއައްސަސާތަކަށް
ޓްރާންސްފަރ ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ  4.97މި ލި އަ ން ރު ފިޔާ އެ ވެ .ގަނ ޑު ކޮ ށް ދެ ވޭ އަ ދި އެ ހެ ނި ހެ ން ޓް ރާ ން ސް ފަރ ގޮ ތު ގައި ދެ ވި ފަ އި ވާ  44.33މިލިއަން ރުފިޔާއަކީ،
އިންވެސްޓް މަ ން ޓް ފަ ން ޑު ން ރި ޓަ ޔަރ ކޮށް އެމް.އާ ރު .ޕީ .އެ ސް ގެ ރި ޓަ ޔަ ރީ ން ގެ ފަ ން ޑު ތަކަ ށް ބަ ދަ ލު ވު މު ން ނު ވަ ތަ މެ ން ބަ ރަ ކު ނި ޔާ ވު މުގެ ސަބަބުން ގަނޑުކޮށް
ޓްރާންސްފަރ ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ފަ އި ސާ އެ ވެ .އެ މް .އާ ރު.ޕީ.އެ ސް ގެ ހު ރިހާ ފަން ޑަ ކީ ވެ ސް މިފަ ން ޑު ތަ އް ހި ން ގު މު ގެ ފީ ގެ ގޮ ތު ގަ އި  2017ވަނަ އަހަރު 0.8
އިންސައްތަ އި ގެ ފީ އެ އް ނެ ގެ މު ން ދާ ފަ ން ޑު ތަ ކެވެ .މި ގޮ ތު ން  2017ވަ ނަ އަ ހަ ރު ހި ން ގު މު ގެ ފީ ގެ ގޮ ތު ގަ އި  50.73މިލި އަ ން ރުފިޔާ އިންވެސްޓްމަންޓް
ފަންޑުން ނެ ގި ފަ އި ވެ އެ ވެ.
ފަންޑުން އި ން ވެ ސް ޓް ކޮ ށް ފަ އި ވާ އެ ސެ ޓް ކް ލާ ސް ތަ ކަ ށް ބަ ލާ އި ރު މު ޅި ފަ ން ޑު ގެ  52.92އި ންސަ އް ތަ އިން ވެ ސް ޓް ކު ރެ ވިފަ އި ވަނީ ،ދިގު މުއްދަތުގެ
އިންވެސްޓް މަ ން ޓް ތަ އް ކަ މު ގަ އި ވާ ދަ އު ލަ ތު ގެ ޓް ރެ ޜަ ރީ ބޮ ން ޑާ އި ،ކު ން ފު ނި ތަކު ގެ ޙިއް ޞާ އާ އި އަ ދި ކޯޕަ ރޭ ޓް ބޮން ޑު ގަ އެ ވެ .ޓް ރެޜަރީ ބޮންޑާއި ބޭންކް
ޑެޕޮސިޓް ގައި އި ން ވެ ސް ޓް ކޮ ށް ފަ އި ވަނީ މު ޅި ފަ ން ޑު ގެ  47އި ން ސަ އް ތަ އެ ވެ.
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ޕެންޝަން ކޮ ން ޓް ރި ބި އު ޝަ ން ގެ ގޮ ތު ގައި ދަ އްކާ ފަ އި ސާ ،ޝަ ރީ އާ ސެ ކި އު ރި ޓީސްގަ އި އި ން ވެ ސް ޓް ކު ރު މަ ށް ބޭ ނު ން ވާ މެ ން ބަ ރު ންގެ ފައިސާ ޖަމާކުރެވި،
އިންވެސްޓް ކު ރެ ވެ ނީ އެމް.އާ ރު .ޕީ .އެ ސް ޝަ ރީ އާ ފަ ން ޑު ގަ އެ ވެ 2017 .ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ޝަރީ އާ ފަ ން ޑު ގެ އެ ސެ ޓް ވެ ލި އު ވަނީ  48އިންސައްތަ
ކުރިއަރައި  98މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ އަ ށް މަ ތި ވެ ފަ އެ ވެ .މި ފަން ޑަ ށް ޕެ ން ޝަ ން ކޮ ން ޓް ރި ބި އު ޝަ ން ގެ ގޮ ތު ގަ އި  14.88މި ލި އަ ން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ އިރު
އިންވެސްޓް މަ ން ޓް ފަ އި ދާ ގެ ގޮ ތު ގަ އި  2.29މި ލިއަ ން ރު ފިޔާ ވަ ނީ ލި ބި ފަ އެވެ .ހަ އު ސި ންގ ކޮ ލެ ޓަ ރަ ލް ގެ ގޮ ތު ގަ އި ޓް ރާން ސް ފަރ ކުރެ ވިފައިވާ

ފައިސާ އަކީ،

 2017ވަނަ އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެ ސް ގެ ހަ އުސި ންގ ކޮ ލެ ޓަ ރަ ލަ އި ޒޭޝަ ން ސް ކީ މް ގެ ދަ ށު ން މޯ ގޭ ޖް ލޯ ނު ހަ މަ ޖެ ހު ނު ފަރާތްތަކުގެ ކޮލެޓަރަލްގެ
ގޮތުގައި ގެ ދޮ ރަ ށް ފަ އި ނޭ ން ސް ކޮ ށް ދޭ މާ ލީ މު އަ އް ސަ ސާ ތަ ކަ ށް ޓް ރާ ން ސް ފަރ ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ  0.14މި ލި އަ ން ރު ފިޔާ އެ ވެ .ގަނ ޑު ކޮ ށް ދެވޭ އަދި އެހެނިހެން
ޓްރާ ންސްފަރ ގޮ ތު ގަ އި ދެ ވި ފަ އި ވާ  15.61މި ލި އަން ރު ފިޔާ އަ ކީ ،ޝަ ރީ އާ ފަ ން ޑު ން ރި ޓަ ޔަރ ކޮ ށް އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެސް ގެ ރިޓަޔަރީ ންގެ ފަންޑުތަކަށް
ބަދަލުވުމުން ނު ވަ ތަ މެ ން ބަ ރަ ކު ނި ޔާ ވު މު ގެ ސަ ބަ ބު ން ގަނ ޑު ކޮ ށް ޓް ރާ ން ސް ފަރ ކު ރެ ވިފަ އި ވާ ފަ އި ސާ އެ ވެ 2017 .ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ތެރޭގައި ޝަރީއާ ފަންޑުގެ
ހިންގުމުގެ ފީ ގެ ގޮ ތު ގަ އި ނެ ގި ފަ އި ވަ ނީ  0.67މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ އެ ވެ.
ފަންޑުން އި ން ވެސް ޓްކޮ ށް ފަ އި ވާ އެ ސެ ޓް ކް ލާ ސް ތަ ކަ ށް ބަ ލާ އި ރު ޖު މް ލަ ގޮ ތެ އް ގަ އި ފަ ންޑު ގެ އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް ތަ އް ބެ ހި ފަ އި ވަ ނީ ދެބާވަތެއްގެ އެސެޓް
ކްލާހަށެވެ .މި ގޮ ތު ން ،ސު ކޫކް އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް ގެ ގޮ ތު ގަ އި މު ޅި ފަ ން ޑު ގެ  39އި ން ސަ އް ތަ އި ން ވެ ސް ޓް ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ އި ރު  61އިންސައްތަ އިންވެސްޓް
ކުރެވިފައިވަ ނީ ޖެ ނެ ރަ ލް އި ން ވެސް ޓް މަ ން ޓް އެ ކައު ން ޓު ތަ ކު ގަ އެ ވެ.
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ކޮންޒަވޭޓިވް ފަ ންޑަ ކީ ،އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެ ސް ގެ އި ން ވެސް ޓް މަ ން ޓް ފަން ޑު ން ރި ޓަ ޔަކޮ ށް މަ ހުން މަ ހަ ށް ޕެ ން ޝަ ން ލި ބެ މު ން ދާ މެންބަރުންގެ ފައިސާ،
ކޮންވެންޝަ ނަ ލް ސެ ކި އު ރި ޓީ ސް ގަ އި އި ން ވެ ސް ޓް ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި ޚާ އް ޞަ ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ފަ ން ޑެ ކެ ވެ .މި ފަ ން ޑު ގެ އެ ސެ ޓް ވެ ލި އު  2017ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި
ވަނީ  13އި ން ސަ އް ތަ އި ތު ރު ވެ  292.99މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ އަ ށް އަ ރާ ފަ އެ ވެ .ކޮ ން ޒަ ވޭ ޓި ވް ފަ ން ޑަ ށް ކޮ ން ޓް ރި ބި އު ޝަ ން ގެ ގޮ ތު ގަ އި ލިބޭ ފައިސާއަކީ ،ރިޓަޔަ
ކުރާ ފަރާތް ތަ ކު ގެ ރެ ކޮ ގް ނި ޝަ ން ބޮ ން ޑު ލި ކު އި ޑޭޓް ވެ ގެ ން ލި ބޭ ފަ އި ސާ އާ އި ،ރި ޓަ ޔަ ވު މު ގެ ކު ރީ ގަ އި އެ މް.އާ ރު .ޕީ .އެ ސް ގެ އި ންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުން
އިންވެސްޓް ކޮ ށްފަ އި ވާ އެ މެ ން ބަ ރު ން ގެ ފަ އި ސާ އެ ވެ 2017 .ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި މި ފަން ޑު ން  54.25މި ލި އަ ން ރު ފިޔާ ޕެ ން ޝަނުގެ ގޮތުގައި ފަންޑުގެ
ރިޓަޔަރީންނަ ށް ދީ ފަ އި ވެ އެ ވެ .އަ ދި ފަ ން ޑު ގެ އެ ޑްމި ނި ސް ޓް ރޭ ޓި ވް ފީ ގެ ގޮ ތު ގަ އި  2.10މިލި އަ ން ރުފި ޔާ ނެ ގި ފަ އި ވެ އެ ވެ.
މިފަންޑު އިން ވެ ސް ޓް ކު ރެ ވި ފައި ވާ ގޮ ތަ ށް ބަ ލާ އި ރު ،މަ ހުން މަ ހަ ށް ޕެ ން ޝަ ން ދިނު މަ ށް ޓަ ކަ އި ބެހެ އް ޓޭ ފަ އި ސާ ނެ ގު މަ ށް ފަ ހު ،މުޅި ފަންޑު އިންވެސްޓް
ކުރެވިފައި ވަ ނީ ޓް ރެ ޜަ ރީ ބި ލު ގަ އެ ވެ.
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ޝަރީއާ ކޮ ން ޒަ ވޭ ޓި ވް ފަ ން ޑު ގާ އި މް ކު ރެ ވި ފަ އި ވަ ނީ  2016ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ޝަ ރީ އާ ފަ ން ޑު ގެ ފު ރަ ތަ މަ ބަ އި ވެ ރި ޔާ ރި ޓަ ޔަކު ރުމާއި އެކު މިފަންޑުން
ރިޓަޔަރ ކު ރާ މެ ން ބަ ރު ން ގެ ފަ އި ސާ އި ން ވެ ސް ޓް ކު ރު މު ގެ ގޮ ތު ން ނެ ވެ .މި ފަ ން ޑަ ކީ ޝަ ރީ އާ ފަ ން ޑެ ކޭ އެ އް ގޮ ތަ ށް ޝަ ރީ އާ ސެކިއުރިޓީސްގައި މުޅިން
އިންވެސްޓް ކު ރެ ވެ މު ން ދާ ފަ ން ޑެ ކެވެ .މި ގޮ ތު ން މި ފަ ން ޑު އި ން ވެ ސް ޓް ކު ރެ ވިފަ އި ވަ ނީ މު ޅި ން ޖެ ނެ ރަ ލް އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް އެ ކައު ން ޓްތަކުގައެވެ 2017 .ވަނަ
އަހަރުގެ ނި ޔަ ލަށް މި ފަ ން ޑު ގެ އެ ސެ ޓް ވެ ލި އު ވަ ނީ  2.54މި ލި އަ ން ރުފި ޔާ އަ ށް އި ތު ރު ވެ ފަ އެވެ .ހަ މަ މި މު އް ދަ ތު ގެ ތެ ރޭ ގައި ޕެ ން ޝަނުގެ ގޮތުގައި ފަންޑުގެ
ބައިވެރިންނަ ށް  0.33މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ ދެ ވި ފައި ވާ އި ރު މިފަ ން ޑު ގެ ހި ން ގު މުގެ އި ދާ ރީ ފީ ގެ ގޮ ތު ގައި ނެ ގި ފަ އި ވަ ނީ  0.03މި ލި އަ ން ރުފިޔާއެވެ.
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ޕް ަރ އި ެވ ްޓ ެ
ކ ަރ ްއވާ
ސލު ު

ސ ކް ަޓރ ަތމް ީ
ޕް ަރ އި ެވ ްޓ ެ
ކ ަރ ްއވާ
ސލު ު

ސ ކް ަޓރ ަތމް ީ
ޕް ަރ އި ެވ ްޓ ެ
ކ ަރ ްއވާ
ސލު ު

ބ ުރ
ެމ ް
ނ ަ

ބ ުރ
ެމ ް
ނ ަ

ބ ުރ
ެމ ް
ނ ަ

ބ ުރ
ެމ ް
ނ ަ

މ ލް ޑި ވް ސް ޕެ ން ޝަ ން އެ ޑް މި ނި ސް ޓް ރޭ ޝަ ން އޮ ފީ ސް
ޯ
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ޝ ް
ެޕ ް
ނވާ ޮގތް
ކލެވި ގެ ް
ނ ަ
ނ ޮއފީ ުހ ގެ ޯބޑ ު ެއ ު
ދިވެހިރާއްޖޭ ގެ ޕެ ންޝަ ނާ ބެ ހޭ ޤާ ނޫ ނު ގަ އި ވާ ގޮ ތު ގެ މަ ތި ން ،ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ބޯ ޑަ ށް މެ ން ބަ ރު ން ޢަ އް ޔަ ން ކު ރަ އް ވަ ނީ ދި ވެ ހި ރާ އް ޖޭ ގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.
ޕެންޝަން އޮ ފީ ހު ގެ ބޯ ޑު އެ ކު ލެ ވި ގެ ންވަ ނީ ޕަ ބް ލި ކް އަ ދި ޕް ރަ އި ވެ ޓް ސެކް ޓަރ ތަ މް ސީ ލު ކު ރާ  8މެ ންބަ ރު ން ގެ މަ އް ޗަ ށެ ވެ .މި ބޯޑުގެ ޗެއަރޕާސަންއާއި
ޕްރައިވެޓް ސެކް ޓަރ ތަ މްސީ ލްކު ރާ ހަ ތަ ރު މެ ން ބަ ރު ން ބޯ ޑަ ށް ހޮ ވަނީ ސި ވި ލް ސަރ ވި ސް ކޮ މި ޝަ ނާ އި ،މި ނި ސް ޓް ރީ އޮފް ފި ނޭ ންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ
އިތުރުން އި ޖް ތި މާ ޢީ ރަ އް ކާ ތެ ރި ކަމާ އި ގު ޅޭ މި ނި ސް ޓް ރީ (2017

ވަ ނަ އަ ހަ ރު އި ޖް ތި މާޢީ ރަ އް ކާ ތެ ރި ކަ މާ އި ގު ޅޭ މަ ސަ އް ކަ ތް ތައް ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް

ޖެންޑަރ އެ ން ޑް ފެ މި ލިީ ގެ ދަ ށަ ށް ބަ ދަ ލު ވެ ފައި) ގު ޅި ގެ ން އު ފަ އް ދަ ވާފަ އި ވާ ސި ލެ ކް ޝަން ކޮމި ޓީ އަ ކު ން ނެ ވެ .ބޯ ޑަ ށް ޢަ އް ޔަ ން ކު ރަން ހޮވޭ ފަރާތްތައް ،ބޯޑަށް
ޢައް ޔަންކުރު މު ގެ ކު ރި ން ކެ ޕި ޓަ ލް މާރ ކެ ޓް ޑި ވެ ލޮ ޕް މަ ން ޓް އޮ ތޯ ރި ޓީ އި ން ،އެ ފަ ރާތް ތަ އް ޤާ ނޫ ނާ އި ޤަވާ ޢި ދު ތަ ކު ގަ އި ވާ ގޮ ތު ގެ މަ ތި ން ބަ އް ލަވަންޖެހޭ ބެއްލެވުންތައް
ބަ އް ލަ ވާ ނެ އެ ވެ.
ޕެންޝަން އޮ ފީ ހު ގެ ބޯ ޑަ ށް ޢަ އްޔަ ން ކު ރެ ވޭ ކޮ ން މެ މެ ން ބަ ރަ ކު ވެ ސް ބޯ ޑަ ށް ޢައް ޔަ ން ކު ރަ ނީ  3އަ ހަ ރު ދު ވަ ހު ގެ މު އް ދަ ތަ ށެ ވެ .އަ ދި މެންބަރުކަމުގެ މުއްދަތު
ހަމަވުމުން އެ މެ ން ބަ ރު ން އަ ލު ން ބޯ ޑަ ށް ޢަ އް ޔަ ން ކު ރެ ވި ދާ ނެ އެ ވެ .ނަ މަ ވެ ސް ،ޕެން ޝަ ން އޮ ފީ ހުގެ ބޯ ޑު ގެ ރޫ ލް ސް އޮފް ޕް ރޮ ސީ ޖަރގައި ވާގޮތުން ،ކޮންމެ
މެންބަރަކަށް ވެ ސް މެ ން ބަ ރު ކަ މު ގައި ދެ މި ހު ންނެ ވޭ ނީ ޖެހި ޖެ ހި ގެ ން އެ ން މެ ގި ނަ ވެ ގެ ން  3އަ ހަ ރު ދު ވަ ހު ގެ  2ޓާރ މް ގެ މު އް ދަ ތަ ށެ ވެ.

ނ ެގ ަތފްޞީލު ައ ި
ށ
ނ ަނ ް
ބ ުރ ް
ޝ ް
ަ 2017ވ ަނ ައ ަހ ުރ ެޕ ް
ބ ުރ ް
ނ ޮއ ފީ ުހ ެގ ޯބޑ ު ަގ ިއ ަހ ަރ ކާތް ެތރި ވި ެމ ް
ދ ެމ ް
ނ ަ
ނ ަ
ނ ަ
ބ ަދލު ަތ ްއ
ިސ ަފ ިއވާ
ައ އ ް
ަ
2017

ވަ ނަ އަ ހަ ރު ބޯ ޑު ގެ ޗެ އަރ ޕަރސަން ގެ މަ ޤާ މު ގަ އި ހު ން ނެ ވި އަ ލްފާ ޟި ލާ ޢާ ތި ފާ ޢަ ލީ ގެ މެ ންބަ ރުކަ މު ގެ ޓަރ މް  19އޮ ގަ ސް ޓް  2017ގައި ހަމަވުމުން،

އެމަޤާމަށް އަ ލްފާ ޟި ލް އި ބް ރާ ހީ މް އަ ޙް މަ ދު ނާ ޞި ރު ރަ އީ ސު ލް ޖު މް ހޫ ރި އް ޔާ ޢަ އް ޔަ ން ކު ރަ އް ވާ ފަ އި ވަ ނީ  7ސެ ޕް ޓެ ން ބަ ރު  2017ވަ ނަ ދުވަހުގައެވެ.
ޕެންޝަން އޮ ފީ ހު ގެ ބޯ ޑު ގަ އި ސެކި ޔު ރި ޓީ ސް މާރ ކެ ޓް ރެ ގި އު ލޭ ޓަރ ( ކެ ޕި ޓަ ލް މާރކެ ޓް ޑި ވެ ލޮ ޕް މަ ން ޓް އޮ ތޯ ރި ޓީ) ތަ މް ސީ ލު ކު ރަ އް ވާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް
މުޒްނީ މުޙައް މަ ދު ގެ މެ ން ބަ ރު ކަ މު ގެ ފު ރަ ތަ މަ ޓަރ މް  19ފެ ބް ރު އަ ރީ  2017ގަ އި ހަ މަ ވު މުން ،މެ ން ބަ ރު ކަ މު ގެ ދެ ވަ ނަ ޓަރ މް އަ ކަ ށް 20 ،ފެބްރުއަރީ 2017
ގައި ރައީސު ލް ޖު މް ހޫރި އް ޔާ ވަ ނީ މު ޒު ނީ މު ޙަ އް މަ ދު ޢަ އް ޔަން ކު ރަ އް ވާ ފަ އެ ވެ.
އިޖްތިމާޢީ ހަ ރަ ކާ ތް ތެ ރިކަ މާ އި ގު ޅޭ މަސަ އް ކަ ތް ތަ އް  2017ވަ ނަ އަ ހަރު ރަ އީ ސު ލް ޖުމް ހޫ ރި އް ޔާ މި ނިސް ޓް ރީ އޮ ފް ޖެ ން ޑަރ އެ ން ޑް ފެ މިލީއަށް ބަދަލުކުރެއްވުމާ
ގުޅިގެން 2017 ،ވަ ނަ އަ ހަ ރު ފެ ށު ނު އި ރު މި ނިސް ޓް ރީ އޮ ފް ހެ ލް ތު ގެ ފަ ރާ ތު ން ޕެ ން ޝަ ން އޮފީ ހު ގެ ބޯ ޑު ގަ އި އިން ނެވި އަ ލް ފާޟިލާ ފާތިމަތު ސާރާގެ
ބަދަލުގައި ،މި ނި ސް ޓް ރީ އޮ ފް ޖެ ން ޑަރ އެ ން ޑް ފެ މިލީ ގެ ފަ ރާ ތުން އަ ލްފާ ޟި ލާ އަ އި މި ނަ ތު ޝި ފާ ނާ 21 ،މާ ރި ޗު  2017ގައި ރަ އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ
ޕެންޝަން އޮ ފީ ހު ގެ ބޯ ޑަށް ޢަ އް ޔަ ން ކު ރަ އް ވާ ފަ އެ ވެ.
ޕެންޝަން އޮ ފީ ހު ގެ ބޯޑު ގަ އި މި ނި ސް ޓް ރީ އޮ ފް ފިނޭ ން ސް އެ ން ޑް ޓް ރެ ޜަ ރީ ތަ މްސީ ލު ކު ރަ އް ވާ މެ ން ބަ ރު އަ ލްފާ ޟި ލާ ޒު މް ރާ އަ ޙު މަ ދު ގެ މެންބަރުކަމުގެ ޓަރމް
 19ފެބްރު އަ ރީ  2017ގަ އި ހަ މަ ވު މާ އި ގު ޅި ގެ ން ،އެ މި ނި ސް ޓް ރީ ތަ މް ސީ ލުކުރައް ވާ މެން ބަ ރު ގެ ގޮތު ގަ އި އަ ލް ފާ ޟި ލް ޢަ ބް ދުﷲ ޢަލީ 20 ،ފެބްރުއަރީ
 2017ގައި ރަ އީ ސު ލްޖު މް ހޫ ރި އް ޔާ ވަ ނީ ޕެ ން ޝަ ން އޮފީ ހު ގެ ބޯ ޑަ ށް ޢަ އް ޔަ ން ކުރަ އް ވާ ފަ އެވެ.
މީގެ އިތުރު ން ،ޕް ރަ އި ވެ ޓް ސެ ކް ޓަރ ތަ މް ސީ ލުކު ރައް ވާ މެން ބަ ރު އަލްފާ ޟި ލް މު ން ތަ ޒި މް އި ބް ރާ ހީ މް ވަ ނީ  11ޖެ ނު އަ ރީ  2017ގައި ޕެންޝަން އޮފީހުގެ
ބޯޑާއި ވަކި ވެ ވަ ޑަ އި ގެ ންފައެ ވެ .އަ ދި  12އޭ ޕް ރީ ލް  2017ގަ އި ރަ އީ ސު ލް ޖު މް ހޫ ރި އް ޔާ ވަ ނީ ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ބޯ ޑަ ށް ޕްރަ އި ވެ ޓް ސެކްޓަރ ތަމްސީލްކުރައްވާ
މެންބަރެއްގެ ގޮ ތު ގަ އި އަ ލް ފާ ޟި ލް އި ލް ޔާ ސް ހަ ނީ ފް ޢަ އްޔަ ން ކު ރަ އް ވާ ފަ އެ ވެ.

މ ލް ޑި ވް ސް ޕެ ން ޝަ ން އެ ޑް މި ނި ސް ޓް ރޭ ޝަ ން އޮ ފީ ސް
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#

ނަން

މުއްދަތު

ހައިސިއްޔަތު

• 20ފެބްރުއަރީ  2014ގައި  3އަހަރު ދުވަހުގެ
1

އަލްފާޟިލް މުޒްނީ މުޙައްމަދު

2

އަލްފާޟިލާ ޒުމްރާ އަޙުމަދު

3

އަލްފާޟިލާ އާތިފާ ޢަލީ

4

އަލްފާޟިލް މުންތަޒިމް އިބްރާހީމް

5

އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ސާރާ

6

އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަރީފު

7

އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު މުޢާޛާ އިބްރާހީމް

8

އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފާރިސް މުޙައްމަދު

9

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝިފާނާ

10

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޢަލީ

11

އަލްފާޟިލް އިލްޔާސް ހަނީފް

12

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަޙްމަދު ނާޞިރު

މުއްދަތަށް( .ފުރަތަމަ ދައުރު)
• 20ފެބްރުއަރީ  2017ގައި  3އަހަރު ދުވަހުގެ

ސެކިޔުރިޓީސް މާކެޓް ރެގިއުލޭޓަރ
ތަމްސީލުކުރައްވާ ބޯޑު މެންބަރު

މުއްދަތަށް (ދެވަނަ ދައުރު)
• 20ފެބްރުއަރީ  2014ގައި  3އަހަރު ދުވަހުގެ
މުއްދަތަށް.
• 20އޮގަސްޓް  2009ގައި  3އަހަރު ދުވަހުގެ
މުއްދަތަށް( .ފުރަތަމަ ދައުރު)
• 20އޮގަސްޓް  2014ގައި  3އަހަރު ދުވަހުގެ
މުއްދަތަށް( .ދެވަނަ ދައުރު)
• 20އޮގަސްޓް  2014ގައި  3އަހަރު ދުވަހުގެ
މުއްދަތަށް.
• 29ފެބްރުއަރީ  2015ގައި  3އަހަރު ދުވަހުގެ
މުއްދަތަށް
• 04ފެބްރުއަރީ  2015ގައި  3އަހަރު ދުވަހުގެ
މުއްދަތަށް.
• 11އޮކްޓޯބަރ  2015ގައި  3އަހަރު ދުވަހުގެ
މުއްދަތަށް.
• 22ނޮވެމްބަރ  2015ގައި  3އަހަރު ދުވަހުގެ
މުއްދަތަށް.

އފް ފިނޭންސް އެންޑް
މިނިސްޓްރީ ޮ
ޓްރެޜަރީ ތަމްސީލުކުރައްވާ ބޯޑު
މެންބަރު
ބޑު ޗެއަރޕަރސަން ،އަދި ޕްރައިވެޓް
ޯ
ސެކްޓަރ ތަމްސީލުކުރައްވާ ބޯޑު
މެންބަރު
ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްސީލުކުރައްވާ
ބޯޑު މެންބަރު
ބޑު މެންބަރު ،އިޖްތިމާޢީ
ޯ
ހަރަކާތްތެރިކަމާއިގުޅޭ މަސައްކަތްކުރާ
މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން
ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްސީލުކުރައްވާ
ބޯޑު މެންބަރު
ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްސީލުކުރައްވާ
ބޯޑު މެންބަރު
ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްސީލުކުރައްވާ
ބޯޑު މެންބަރު
ބޑު މެންބަރު ،އިޖްތިމާޢީ
ޯ

• 21މާރޗް  2017ގައި  3އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް.

ހަރަކާތްތެރިކަމާއިގުޅޭ މަސައްކަތްކުރާ
މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން

• 20ފެބްރުއަރީ  2017ގައި  3އަހަރު ދުވަހުގެ
މުއްދަތަށް.

• 12އޭޕްރީލް  2017ގައި  3އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް.
• 20އޯގަސްޓް  2012އިން  1އޮކްޓޫބަރު  2014އަށް
(ފުރަތަމަ ދައުރު)
• 7ސެޕްޓެމްބަރ  2017ގައި  3އަހަރު ދުވަހުގެ
މުއްދަތަށް( .ދެވަނަ ދައުރު)

މ ލް ޑި ވް ސް ޕެ ން ޝަ ން އެ ޑް މި ނި ސް ޓް ރޭ ޝަ ން އޮ ފީ ސް
ޯ

އފް ފިނޭންސް އެންޑް
މިނިސްޓްރީ ޮ
ޓްރެޜަރީ ތަމްސީލުކުރައްވާ ބޯޑު
މެންބަރު
ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްސީލުކުރައްވާ
ބޯޑު މެންބަރު
ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްސީލުކުރައްވާ
ބޑު ޗެއަރޕަރސަން،
ބޯޑު މެންބަރުޯ ,
އަދި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ
ތަމްސީލުކުރައްވާ ބޯޑު މެންބަރު
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ކ ެގ ޙާޟި ރީ
ބ ްއ ަދލު ުވ ް
ޯބޑ ު ަ
ނ ަތ ު
ރގެ ތަފްޞީލް ތިރީ ގައި އެ ވަ ނީއެ ވެ.
 2017ވަނަ އަ ހަ ރުގެ ތެ ރޭގަ އި ބޯ ޑުގެ  14ބަ އް ދަ ލުވު މެ އް ބޭ އްވި ފަ އިވެ އެވެ .އެ ބަ އް ދަ ލު ވު ން ތަކު ގެ ޙާ ޟި ީ

#

ބޑު މެންބަރުން
ޯ

1

އަލްފާޟިލް މުޒްނީ މުޙައްމަދު

14

2

އަލްފާޟިލާ ޒުމްރާ އަޙުމަދު

2

2

3

އަލްފާޟިލާ އާތިފާ ޢަލީ

9

9

4

އަލްފާޟިލް މުންތަޒިމް އިބްރާހީމް

0

0

5

އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ސާރާ

2

0

6

އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަރީފު

14

11

7

އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު މުޢާޛާ އިބްރާހީމް

14

13

8

އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފާރިސް މުޙައްމަދު

14

11

9

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝިފާނާ

12

8

10

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޢަލީ

12

12

11

އަލްފާޟިލް އިލްޔާސް ހަނީފް

11

10

12

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަޙްމަދު ނާޞިރު

5

5

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އަދަދު

ޙާޟިރުވި ބައްދަލުވުންތަކުގެ އަދަދު
12

ބ ަދލު ަތ ްއ:
ޯބޑ ު ޮކ މިޓީ ަތކާ އިޮ ،ކމިޓީ ަތ ަކ ް
ށ ައ އި ަ
ބޯޑުގެ މަސައްކަ ތް ތަ އް ހަ ރު ދަ ނާ ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި ބޯ ޑު ގެ ބަ އެ އް މަސަ އް ކަ ތް ތަ އް ވަ ނީ  3ކޮ މި ޓީއަކާއި ހަ ވާލުކޮ ށްފަ އެ ވެ .އެކޮ މި ޓީތަކަކީ ،އޮޑިޓް އެންޑް
ރިސްކް މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް ކޮ މި ޓީ ،އި ން ވެ ސް ޓްމަ ން ޓް ކޮ މި ޓީ އަ ދި ރެ މި އު ނަ ރޭ ޝަ ން އެ ން ޑް ނޮ މި ނޭޝަ ން ކޮ މި ޓީ އެ ވެ .މި ކޮ މި ޓީ ތަ ކު ގެ ތަ ފްޞީލްތަކަށް މިރިޕޯޓްގައި
އަ ލި އަ ޅު ވާ ލެ ވި ފަ އި ވާ ނެ އެ ވެ.

މ ލް ޑި ވް ސް ޕެ ން ޝަ ން އެ ޑް މި ނި ސް ޓް ރޭ ޝަ ން އޮ ފީ ސް
ޯ
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ސ ައލި ަތ ްއ
ނ ނި ް
ަ 2017ވ ަނ ައ ަހ ުރ ޯބޑ ު ް
ނ ަމވާ ަފއި ވާ ނި ް
ކ ެގ ުއ ް
ނ ަތ ކާ ިއ ހި ް
ނމު ް
ނ ަހ ަރ ކާތް ަތ ު
ނގު ު

ނ
ކ ުރ ް
ސ ަހ ުރ ަދ ާ
ނ ް
ރނ ް
ޝ ް
ެޕ ް
ނ ަ
ނ ޮއފީ ުހ ެގ ަގ ަވ ަ
ނ ު
އެހެނިހެން އަ ހަ ރު ތަ ކެ ކޭ ވެ ސް އެ އް ފަ ދައި ން ،ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ސް ޒި ން މާ ދާ ރު ކު ރު ވު މަ ށާއި ހާމަ ކަ ން އި ތު ރު ކު ރު މު ގެ ބޭ ނު މު ގަ އި ،ޕެ ން ޝަން އޮފީހުގައި ހެދިފައިވާ
އުސޫލުތައް މު ރާ ޖަ ޢާ ކު ރު މު ގެ ގި ނަ ގު ނަ މަ ސަ އްކަ ތް ތަ ކެ އް  2017ވަ ނަ އަ ހަރުވެސް ވަ ނީ ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ .މި ގޮ ތު ން ގި ނަ އު ސޫ ލު ތަކެއް ވަނީ އެކުލަވާލެވި
ޕ ލިސީ އަ ދި ޓް ރެ ވެ ލް ޕޮ ލިސީ ހި މެ ނެ އެވެ .އަދި  2017ވަނަ
ތަންފީޒުކުރަ ން ފަ ށާ ފަ އެ ވެ .މީ ގެ ތެ ރޭ ގައި ޕް ރޮ ކި އު މަން ޓް ޕޮ ލި ސީ ،ވި ސް ޓް ލް ބް ލޮ ވި ންގ ޮ
އަހަރުގެ ތެ ރޭ ގަ އި މުރާ ޖަޢާ ކު ރެ ވު ނު އުސޫ ލު ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހުގެ ސް ޓޭ ޓް މަ ން ޓް އޮ ފް އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް ޕް ރިންސި ޕަލްސްސް (އެސް.އޯ.އައި.
ޕީ) ،ވެލު އޭ ޝަ ން ޕޮ ލި ސީ (ގަ އި ޑް ލަ އި ން ސް އޮ ން ވެ ލު އޭ ޝަ ން އޮ ފް ސެ ކި ޔު ރިޓީ ސް) ،ސީ .އެ ސް .އާރް ޕޮލި ސީ އާއި ސްކޮލަރ ޝިޕް ޕޮލި ސީ ހިމެ ނެ އެވެ.
މީގެ އިތުރު ން ،ސް ޓް ރެ ޓެ ޖި ކް އެ ސެ ޓް އެ ލޮ ކޭޝަ ން ކަނ ޑައެ ޅު ން އަ ދި ކޭ ޝް އެން ޑް ޓް ރެ ޜަ ރީ މެ ނޭ ޖް ކު ރާ ނޭ އު ސޫ ލު ތައް ކަނ ޑަ އެޅުމުގެ އިތުރުން ބޯޑުގެ
ރޫލްސް އޮ ފް ޕް ރޮ ސީ ޖަރ ވަ ނީ މު ރާ ޖަޢާ ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ.
އަދި ،ބޯޑު ގެ އި ސް ނެ ން ގެ ވު މާ އި އެ ކު މު ހި ންމު ޕް ރޮޖެ ކް ޓެ އް ގެ ގޮ ތު ގަ އި ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހުގައި ސަ ކް ސެ ޝަ ން ޕޮ ލި ސީ އެ އް ގާ އިމުކުރެވި ސަކްސެޝަން
ޕްލޭނިންގެ މަ ސައް ކަ ތް ފެށި ގެން ދި ޔަ އެ ވެ .އަ ދި ކު ރި ން ޢަ މަ ލު ކު ރަ މު ން ގެ ން ދި ޔަ މަ އި ގަނ ޑު ހުރިހާ ހި އު މަ ން ރި ސޯ ސް އު ސޫ ލު ތަ އް ވަނީ އަލުން މުރާޖަޢާ
ކުރެވި ޢަމަ ލުކު ރަ ން ފެ ށި ފަ އެވެ .މި ގޮ ތު ން މު ރާ ޖަ ޢާ ކު ރެ ވު ނު މައި ގަނ ޑު އުސޫ ލު ތަ ކު ގެ ތެ ރޭގަ އި އެ މް ޕް ލޯއި މަ ން ޓް ޕޮ ލި ސީ ،އެ ޗް.އާރު ޕްލޭނިންގ އެންޑް
ކޮންޓް ރޯލް ،ޖޮ ބް ޓް ރާ ން ސް ފަރ ޕޮ ލި ސީ ،ލީވް ޕޮ ލި ސީ ،ޕް ރޮ ބޭ ޝަ ން ޕޮ ލި ސީ ،ޕް ރޮ މޯ ޝަ ން ޕޮލި ސީ ،ރެކްރޫ ޓް މަ ން ޓް ޕޮލި ސީ ،ސެލެރީ އެ ންޑް ބެ ނެފިޓް،
ގްރީވަންސް ޕޮ ލި ސީ ،ޓަރ މި ނޭ ޝަ ން ޕޮ ލި ސީ އަ ދި ހަ ރު ދަ ނާ ތަ ޖު ރި ބާ ހު ރި މު ވަ އް ޒަ ފު ން ތަ ކެ އް ޕެ ންޝަ ން އޮ ފީ ހު ގަ އި ދެ މެ ހެ އް ޓުމު ގެ މަޤްޞަދުގައި 2016
ވަނަ އަހަރު އެ ކު ލަ ވާ ލެ ވު ނު ރި ޓެ ން ޝަ ން ޕޮލި ސީ ހި މެ ނެ އެ ވެ.
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ނ ަނ ް
ބ ުރ ް
ެއމް .އާ ުރ  .ޕީެ .އ ް
ށ ލި ބި ެދވޭ ަފއި ާ
ދ އިތު ުރ ު
ސގެ ެމ ް
ކ ުރ ް
ނ ަ
މޯލްޑިވްސް ރި ޓަ ޔަރމަ ންޓް ޕެ ން ޝަ ން ސް ކީ މް ގެ ބަ އި ވެ ރި ން ނަ ށް މި ސް ކީ މު ން ލި ބިދެވޭ ފަ އި ދާ އި ތު ރުކު ރު މަ ށް ކު ރެ ވި ދާ ނެ ގި ނަ ކަންތައްތަކާމެދު ބޯޑުގައި
މަޝްވަރާ ކުރެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ .މި ގޮ ތު ން ،އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެ ސް އި ން ރި ޓަ ޔަރ ކު ރާ ފަ ރާ ތް ތަ ކަ ށް މި ހާ ރު ވެ ސް ދަ ނީ މަ ހު ން މަ ހަ ށް ފަ އި ސާ ދޫކުރަމުންނެވެ .އަދި،
އެމް.އާރް.ޕީ .އެ ސް މެ ން ބަ ރު ންނަ ށް އެ ނު އި ޓީ ތަ ޢާ ރަ ފް ކުރު މަ ށް ކު ރަ ން ޖެ ހޭ ކަ ން ކަން ހަ މަ ޖެ އް ސު މަ ށް ވެ ސް ބޯޑު ގެ އި ރު ޝާ ދު ގެ ދަ ށު ން ،ޕެންޝަން އޮފީހުންދަނީ
މަސައްކަތް ކު ރަ މު ން ނެ ވެ .މި ގޮ ތު ން ،މޯ ލް ޑި ވް ސް ރި ޓަ ޔަރ މަ ން ޓް ޕެ ން ޝަ ން ސް ކީ މު ގެ ބައި ވެ ރި ން ނަ ށް އެނު އި ޓީ ޕް ރޮޑަކް ޓް ސް ތަ ޢާ ރަފް ކުރުމަށް ބޯޑުން ވަނީ
ނިންމަވާފައެވެ.
މީ ގެ އިތުރު ން ،ބި ދޭ ސީ މު ވަ އްޒަ ފު ން އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެ ސް ގަ އި ބަ އި ވެ ރި ކޮ ށް ސް ކީ މު ގެ ދަ ށު ން ފޯ ރު ކޮ ށް ދޭ ން ޖެ ހޭ ޢި ނާ ޔަ ތް ތައް ފޯ ރުކޮށްދިނުމާއިބެހޭ ޤަވާޢިދު
ވަނީ ބޯޑުން ފާ ސްކު ރަ އް ވާ ފަ އެ ވެ.
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ނ
ކ ުރ ް
ނޓް ަހ ުރ ަދ ާ
ނޖް ަމ ް
ސ ޓް ަމ ް
ނ ެވ ް
ނ ޮއފީ ުހ ގެ އި ް
ޝ ް
ެޕ ް
ނޓް ެމ ޭ
ނ ަ
ނ ު
ޕެންޝަން އޮފީ ހު ގެ އި ންވެ ސް ޓް މަ ން ޓް މެ ނޭޖް މަ ން ޓް ފު ޅާކު ރު މާ އި އި ންވެ ސް ޓް މަ ން ޓް އޮޕަ ރޭ ޝަ ން ސް ހަ ރު ދަ ނާ ކު ރުމު ގަ އި ބޯ ޑު އަ ދި ބޯޑުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް
ކޮމިޓީއިން ވަ ނީ މު ހި ންމު ރޯ ލެ އް އަ ދާ ކު ރަ އް ވާ ފައެ ވެ .މި ގޮ ތު ން 2017 ،ވަ ނަ އަ ހަރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި މު ހި ން މު ބޮޑެ ތި ނި ން މު ން ތަ ކެ އް ނިންމަވައި ގިނަގުނަ
މަސައްކަތް ތަ ކެ އް ވަ ނީ ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ.
ނކަ ން ފާ ހަގަ ކޮ ށް ލެވެއެ ވެ.
މިގޮ ތުން ކު ރެވު ނު މަ ސަ އް ކަތް ތަ ކުގެ ތެ ރޭގަ އި ތި ރީގަ އިވާ މު ހި ން މު ކަ ް
•ލިކު އި ޑި ޓީ އަ ދި ބޮ ން ޑް މާ ކެ ޓް ރަނގަ ޅުކު ރު މަ ށް ކު ރި އަ ށް އޮތް ތަ ނު ގަ އި ލި ސް ޓް ކޮ ށް ގެ ން ބޮ ން ޑު ސީ ރީ ޒް ކު ރި އަ ށް ގެންދި އުމާއިމެދު ސަރުކާރާއިއެކު
މަޝް ވަ ރާ ކުރު މަ ށް ނި ން މެ ވު ން.
•އޫ ރި ދޫ ކު ން ފު ނީގެ އަ އި .ޕީ .އޯ ގަ އި  250މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ އި ންވެ ސް ޓް ކު ރު މަ ށް ނި ން މެ ވު ން.
•ޕެން ޝަން އޮ ފީ ހު ގެ އި ން ވެ ސް ޓް މަ ންޓް ސް ދާ އި ރާ އި ތު ރަ ށް ވަ ރު ގަ ދަ ކު ރު މަ ށް ރަނ ގަ ޅު ސް ޓަ ރަ ކް ޗަރ އެ އް ގެ ދަ ށު ން ކު ރިއަށް އޮތް  3އަހަރަށް،
ވޯ ލް ޑް ބޭ ން ކް ޓް ރެ ޜަ ރީ ގެ ' ރިޒާރ ވް އެ ޑްވަ އި ޒަ ރީ އެން ޑް މެ ނޭޖް މަން ޓް ޕް ރޮ ގް ރާމް ( ރޭ މް ޕް)' ގެ ފަ ރާ ތު ން ޓެ ކް ނި ކަ ލް އެ ޑް ވަ އިޒް ހޯދުމަށް ނިންމެވުން.
•އެޗް .ޑީ .އެ ފް .ސީ ގެ ސު ކޫ ކް ގަ އި  80މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ އި ން ވެ ސް ޓް ކު ރު މަ ށް ނި ން މު ން ،އަ ދި  80މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ ގެ ތެރެއިން  15މިލިއަން
ރުފި ޔާ ޝަ ރީ އާ ފަ ން ޑު ން އި ން ވެ ސް ޓް ކު ރު މަ ށް އަ ދި ބާ ކީ ބަ އި އި ން ވެސް ޓް މަ ން ޓް ފަ ން ޑު ން އި ން ވެ ސް ޓް ކު ރު މަ ށް ނި ންމެވުން.
މީގެ އިތު ރު ން ،އި ން ވެސް ޓް މަ ން ޓް ހަ ރު ދަ ނާ ކު ރު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތެ އް ގެ ގޮ ތު ގަ އި އެ ކު ލަ ވާ ލެ ވި ފަ އި ވާ ސް ޓޭ ޓް މަ ން ޓް އޮ ފް އި ން ވެ ސް ޓް މަ ންޓް ޕްރިންސިޕަލްސްސް
( އެސް.އޯ.އަ އި .ޕީ) ،ވެ ލު އޭ ޝަ ން ޕޮ ލި ސީ ( ގަ އި ޑް ލައި ންސް އޮ ން ވެ ލު އޭޝަ ން އޮފް ސެކިޔު ރި ޓީ ސް) ،ސް ޓް ރެ ޓެ ޖި ކް އެ ސެ ޓް އެ ލޮ ކޭ ޝަން އަދި ކޭޝް އެންޑް
ޓްރެޜަރީ މެ ނޭ ޖް ކު ރާ ނޭ އު ސޫ ލު ތަ އް މު ރާ ޖަ ޢާ ކު ރު ން ހި މެ ނެ އެ ވެ.
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ނ ޮއފީ ުހ ގެ ޮއ ަޕ ޭ
ޝ ް
ެޕ ް
ރ ަ
ނ ަ
ނ ު
ޕެންޝަން އޮ ފީ ހު ގެ ހި ން ގު ން ހަ ރު ދަ ނާ ކޮ ށް ޢާ ން މު ން ނަ ށް ފޯ ރު ކޮ ށް ދޭ ޚި ދު މަ ތް ތަ ށް އި ތު ރަ ށް ރަނ ގަ ޅު ކު ރު މުގެ ގޮ ތު ން ބޯ ޑު ގެ އި ސްނެ ންގުވުމާއިއެކު 2017
ވަނަ އަހަރު ވަ ނީ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ކެއް ކު ރެ ވިފަ އެ ވެ .މި ގޮ ތުން ،ކޮ ން މެ އަ ހަ ރަ ކު ވެސް ޕެންޝަ ން އޮފީހު ން ބާ އްވަ މުން ގެ ން ދާ މޯލް ޑި ވް ސް ފައިނޭންސް ފޯރަމްގައި
މަޝްވަރާކު ރަ ން އެ ން މެ އެކަ ށޭ ނަ މަ ޢު ޟޫ އެ އް ޙިޔާ ރު ކު ރު މު ގަ އާ އި މި ފޯ ރަ މް ކާ މި ޔާބު ގޮ ތެ އް ގަ އި ރާ ވާ ހި ން ގު މަ ށް ބޯ ޑު ގެ ފަރާތުންވަނީ ވަ ރަށް ބޮޑު
އެއްބާރުލެއް ވު މެއް ލިބި ގެ ން ގޮ ސް ފަ އެ ވެ.
ބޯޑުގެ އިރު ޝާ ދު ގެ ދަށު ން ގިނަ މަ ސަ އްކަ ތް ތަ ކެ އް ވަ ނީ ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ .މި ގޮ ތު ން ،ދަ އު ލަ ތު ން ޚަ ރަ ދު ކު ރާ ޕެ ން ޝަ ން ސް ކީ މް ތަ ކު ގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓެއް
ވަނީ އޮޑިޓް އޮ ފީސް މެ ދު ވެ ރި ކޮ ށް ހެ ދި އަ ދި ސި ސް ޓަ މަ ށް އި ޞް ލާ ޙު ތަ ކެ އް ގެ ނެ ވި ފަ އެ ވެ .އަ ދި

ޕެ ން ޝަ ން ފަ ން ޑް ގެ ކަސް ޓޯ ޑި އަ ން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ

އެގްރީމަންޓް ގަ އި ކު ރި އަ ށް އޮ ތް  3އަ ހަ ރު ދު ވަ ހަ ށް ބޭ ން ކް އޮ ފް މޯ ލް ޑި ވް ސް އާ އި އެ ކު ވަ ނީ ސޮ އި ކު ރެ ވިފަ އެ ވެ .މީ ގެ އިތު ރުން ،ބޯ ޑު ކޮމިޓީތަކުގެ ޓާރމްސް
އޮފް ރިފަރެ ން ސް މު ރާ ޖަ ޢާ ކު ރު މާ އި ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ އަ ދި މޯ ލް ޑި ވް ސް ރި ޓަ ޔަރ މަ ން ޓް ޕެ ން ޝަ ން ސް ކީ މު ގެ  2016ވަ ނަ އަހަރުގެ ހިސާބުތައް ވަނީ
ފާސްކުރެވިފައެވެ.

މ ލް ޑި ވް ސް ޕެ ން ޝަ ން އެ ޑް މި ނި ސް ޓް ރޭ ޝަ ން އޮ ފީ ސް
ޯ
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އަހަރުގެ ތެ ރޭ ގަ އި ފާ ހަ ގަ ކޮ ށް ލެ ވު ނު މު ހި ން މު ކަ މެ އް ގެ ގޮ ތު ގަ އި ،ޕެން ޝަ ން އޮ ފީހު ގެ ހި ން ގު ން ހަ ރު ދަ ނާ ކު ރު މަ ށް ކު ރެ ވު ނު މަ ސަ އް ކަ ތުގެ ސަބަބުން ،ޕެންޝަން
އޮފީސް ހި ން ގު މު ގެ ޚަ ރަ ދު ވަ ރަ ށް ބޮޑުތަ ން ކު ޑަ ވެ ،އެ މް .އާ ރު .ޕީ.އެ ސް ގެ ބަ އި ވެ ރި ން ގެ އަ ތު ން ނަގަ މު ން ދާ ފީ

 1ޖެ ނު އަ ރީ  2018އިން ފެށިގެން 0.8%

ބޑު ން ނިން މަ ވާ ފަ އެ ވެ.
ން  0.6%އަ ށް ކު ޑަ ކު ރު މަ ށް ވަނީ ޯ
އަދި  2017ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ޑި ސެ މް ބަ ރު މަ ހު ގަ އި ބޯ ޑު ން ވަ ނީ  01ޖެ ނު އަ ރީ  2018އި ން ފެ ށި ގެ ން ޢަ މަ ލު ކު ރަ ން ފަ ށާ ގޮ ތަ ށް މުހިންމު ބަދަލުތަކަކާއިއެކު
ޕެންޝަން އޮފީ ހު ގެ އި ދާ ރީ އޮ ނި ގަނޑު ފާސް ކު ރަ އް ވާ ފަ އެ ވެ .އަ ދި ބޯ ޑު ގެ އެ އް ބާ ރު ލެ އް ވު މާ އި އެކު މު ވައް ޒަ ފު ން ގެ ހުނަ ރާ އި ޤާ ބި ލި އް ޔަ ތުކަން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ
ގޮތުން ،މޯލް ޑި ވް ސް ނޭ ޝަ ނަ ލް ޑި ފެ ން ސް ފޯ ސް މެ ދު ވެ ރި ކޮށް ޕެ ންޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ހު ރި ހާ މު ވަ އް ޒަ ފު ން ނަ ށް ލީ ޑަރ ޝިޕް ޓް ރެއި ނިންގ އެއް ހިންގިފައިވެއެވެ.

ނ
ކ ުރ ް
ދއި ާ
ޚި ުދ ަމތު ގެ ާ
ރ ފުޅާ ު
ޚިދުމަތުގެ ދާ އި ރާ ފު ޅާ ކު ރު މަ ށް އެ ޅު ނު ފި ޔަ ވަ ޅެއް ގެ ގޮ ތު ން ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ޕަ ބް ލި ކް ރި ލޭ ޝަ ން ސް ޑި ވި ޜަ ން ވަ ރު ގަދަ ކޮށް ޕެންޝަން އޮފީހާއި
ޢާންމުންގެ މެ ދު ގަ އި އޮ ން ނަ ގު ޅު ން އި ތު ރަ ށް ހަ ރު ދަ ނާ ކު ރެ ވި ދާ ނެ ކަ ންކަ މާ އި ގު ޅޭ ގޮ ތު ން ފު ޅާ ދާ އި ރާ އެއް ގަ އި ބޯ ޑު ގަ އި ވަ ނީ މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ.
ބޯޑުގެ އެދި ލެ އް ވު މު ގެ މަ ތީ ން  2017ވަ ނަ އަހަ ރުގެ އު މު ރު ން ދު ވަ ސް ވީ މީ ހު ން ގެ ދުވަސް ކު ލަގަ ދަ ގޮ ތެއް ގަ އި ފާ ހަ ގަކު ރު މު ގެ ގޮތުން،

ސ.ހިތަދޫގައި

ޕެންޝަން އޮ ފީ ހު ގެ ފަ ރާ ތު ން ރަ ސް މި އް ޔާ ތެ އް ބާ އް ވާ ފަ އި ވެއެ ވެ .އަ ދި ޕެ ންޝަ ން އޮފީ ހު ގެ އި ޖް ތި މާ ޢީ ޒި ން މާ ގެ ޕް ރޮ ގް ރާ މް ތަ ކު ގެ ދަ ށު ން ސ .ހިތަދޫގައި ޕާކެއް
އެޅުމަށް ބޯ ޑު ން ނިން މަ ވާ ފަ އި ވާ ތީ ،މި ކަ މު ގެ މަސަ އް ކަ ތް ވެ ސް ވަ ނީ މިހާ ރު ފެ ށިފަ އެ ވެ .މީގެ އި ތު ރު ން ،ދޮ ށީ އު މު ރު ގެ މީ ހު ން ގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް
ކުރިއެރުވުމަ ށް މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރު މު ގެ މަ ޤް ޞަ ދު ގަ އި މި ނި ސް ޓް ރީ އޮ ފް ޖެ ން ޑަރ އެ ން ޑް ފެ މި ލީ އާ އި ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހާ އި ދެ މެ ދު ފަހުމުނާމާ އެއްގައިވަނީ
ވ ފަ އެ ވެ.
ސޮ އި ކު ރެ ި
އަދި ޕެންޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ އި ޖް ތިމާ ޢީ ޒި ން މާ ގެ ޕް ރޮ ގް ރާމް ތަ ކު ގެ ދަ ށު ން  2017ވަ ނަ އަ ހަރު ހި ން ގު ނު އި ތު ރު ކަ ންކަ މު ގެ ތެ ރޭގައި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް
ޖެންޑަރ އެ ން ޑް ފެ މިލީ ގެ ދަ ށު ން ހު ޅު މާ ލޭ ގަ އި ހި ން ގާ ފި ޔަ ވަ ތީ ގަ އި ދި ރިއު ޅޭ ކު ދި ން ބަ ލަ ހަ އް ޓާ މީ ހު ން ގެ ގޮ ތު ގަ އި މަ ސައް ކަ ތް ކު ރާ  2ފަރާތެއްގެ އުޖޫރަ،
ދިވެހިރާއްޖޭ ގެ އި ސް ރަ ށް ވެ ހިން ގެ ޖަ މި އް ޔާ ގަ އި މަ ސަ އް ކަތް ކު ރާ ނެ

 1މު ވަ އް ޒަފެ އް ގެ އު ޖޫ ރަ ،ކ .ގު ރަ އި ދޫ ގައި ހު ން ނަ ޚާ އް ޞަ އެ ހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ

މަރުކަޒުގައި މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރާ ނެ އޮ ކި އު ޕޭ ޝަ ނަ ލް ތެ ރަ ޕި ސް ޓް ގެ އު ޖޫ ރަ އަދި ނޭ ޝަ ނަ ލް ޑް ރަ ގް އެ ޖެ ން ސީ ގަ އި މަ ސަ އް ކަ ތް ކުރާ ނެ އެއް މުވައްޒަފުގެ އުޖޫރަ
 2017ވަނަ އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ހަ މަ ޖެ އް ސު މަ ށް ބޯ ޑުން ނި ން މަ ވަ އި މި ފަ ރާ ތްތަކާ އި އެ ކު ފަ ހު މު ނާ މާ ތަ ކު ގަ އި ސޮ އި ކު ރުން ހި މެ ނެ އެ ވެ.
މީގެ އިތުރު ން ،މި ނި ސް ޓް ރީ އޮ ފް އި ކޮ ނޮ މި ކް ޑި ވެ ލޮ ޕް މަ ން ޓު ން ކޮ ން މެ އަ ހަ ރަ ކު ބާ އް ވާ ' މޯ ލް ޑިވްސް އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް ފޯ ރަ މް  '2017ގައި ޕެންޝަން
އޮފީހުން ބަ އި ވެ ރި ވެ ' ބް ރޯ ން ޒް ޕެ ކޭ ޖް' ސް ޕޮ ން ސަރ ކު ރު މަ ށް ބޯ ޑު ން ނި ން މެ ވި އެ ވެ.
އަދި  2017ވަ ނަ އަ ހަ ރު ބޯ ޑު ން ނި ން މަ ވާ ފަ އި ވާ ފާ ހަ ގަ ކޮ ށް ލެ ވޭ މުހި ން މު ނި ން މު މެ އް ގެ ގޮ ތު ގަ އި 2016 ،ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ޕެންޝަން
އޮފީހުގެ ހި ން ގު ން އަ އު އި މާރާ ތަ ކަ ށް ބަ ދަ ލު ވު މާއި ގު ޅި ގެ ން  2016ވަ ނަ އަހަ ރު ގެ ނި ޔަ ލަ ށް ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީހު ގަ އި ބޭ ނު ން ކު ރަމު ން ގެންދިޔަ ފަރުނީޗަރުތައް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެ ން ޑަރ އެ ން ޑް ފެ މި ލީ އަ ށް ހަ ދި ޔާ ކު ރު ން ހި މެ ނެ އެ ވެ.

މ ލް ޑި ވް ސް ޕެ ން ޝަ ން އެ ޑް މި ނި ސް ޓް ރޭ ޝަ ން އޮ ފީ ސް
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ނ ފ ަިޔ ަވޅު ަތ ްއ
ކ ުރ ަމ ް
ސ ްއ ަކތް ަތ ްއ ަހ ުރ ަދ ާ
ޯބޑުގެ ަމ ަ
ށ ެއޅު ު
ނ ު
އެންމެ އެކަ ށީ ގެ ން ވާ ގޮ ތު ގަ އި ބޯ ޑު ގެ ގަ ވަރ ނަ ން ސް މަ ސް އޫ ލިއް ޔަ ތު އަ ދާ ކު ރު މަ ށް އެ ހީތެ ރި ވެ ދި ނު މު ގެ ގޮ ތު ން ،ކޮ ން މެ އަ ހަ ރަކުވެސް އަލަށް ބޯޑާއި
ގުޅިވަޑައިގަ ން ނަ ވާ މެ ން ބަ ރު ން ނަ ށް ޕެ ންޝަ ން އޮ ފީ ހު ން '' އި ން ޑަކް ޝަ ން ޕް ރޮ ގް ރާ މް'' ހި ންގަމު ން ގެ ން ދެ އެ ވެ .މި ޕް ރޮ ގް ރާ މު ގައި ޕެންޝަން އޮފީހުގެ
ގަވަރނަންސް ކޮ ން ސެޕް ޓް ،ޕެ ން ޝަ ނާ ބެހޭ ޤާ ނޫ ނު އަ ދި ޕެ ންޝަ ން އޮ ފީ ހު ން ކު ރަ މު ން ގެ ން ދާ އެ ން މެ ހާ މަސަ އް ކަ ތް ތަ ކާ އި ބެ ހޭ މަޢުލޫމާތު މެންބަރުންނާއި
ޙިއްޞާކުރެ ވެއެ ވެ .މި ގޮ ތު ން  2017ވަ ނަ އަ ހަ ރު ވެ ސް އަ ލަށް ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހާއި ގު ޅި ވަ ޑަ އި ގެ ން ނެ ވި މެ ން ބަ ރު ންނަށް ވަ ނީ މި ފަ ދަ އިން މަޢުލޫމާތުދެވިފައެވެ.
އަދި ،ޕެން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ބޯޑު އެ ކު ލެ ވި ގެ ން ވަ ނީ ބޯ ޑު ގެ އޯ ވަރ ސަ އި ޓް ފަ ން ކް ޝަން ތަ ކަ ށް ބޭ ނު ން ވާ އެ ކި އެކި ހު ނަ ރާ އި ،ތަ ޖް ރި ބާއާއި ޢިލްމު ލިބިގެންވާ
މެ ންބަރުންގެ މަ އް ޗަ ށެ ވެ .މީ ގެ އި ތު ރުން ވެ ސް ،މެ ން ބަ ރު ން ގެ ހު ނަ ރާ އި ތަ ޖު ރި ބާ އި ތު ރަ ށް ހަ ރު ދަ ނާ ކުރު މަ ށް ބާރު އެ ޅު މު ގެ ގޮ ތުން އެހެން އަހަރު ތަކެކޭވެސް
އެއްފަދައިން މިއަ ހަ ރު ވެ ސް ބޯޑު މެ ން ބަ ރު ން ވަ ނީ އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް ،ކޯ ޕަ ރޭ ޓް ގަ ވަރ ނަ ން ސް ފަ ދަ ދާ އި ރާ ތަ ކުން ރާ އް ޖޭ ން އަ ދި ރާ އް ޖޭން ބޭރުން ތަމްރީންތައް
ލި ބި ގެ ން ފަ އެ ވެ.
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ނޓް ޮކމި ޓީގެ ރި ޯޕޓް
ސ ޓް ަމ ް
ނ ެވ ް
އި ް
ަތޢާ ަރފު
އިން ވެސްޓް މަ ން ޓް ކޮ މި ޓީ އަ ކީ ރި ޓަ ޔަރ މަ ން ޓް ޕެ ން ޝަ ން ސް ކީ މު ގެ އި ން ވެ ސް ޓް މަ ންޓް ތަކާ ބެ ހޭ ނިން މު ން ތަ އް ނިން މު މާ އި ،އި ން ވެ ސްޓް ކުރުމުގެ އެންމެހައި
އުސޫލުތަކާ އި ޤަ ވާ ޢި ދު ތަ އް ހެ ދު މު ގަ އި ޕެން ޝަ ން އޮފީ ހު ގެ ބޯޑަ ށް ލަ ފާ ދި ނުމަ ށް ޓަ ކަ އި އު ފެ ދި ފަ އި ވާ ކޮ މި ޓީ އެ ކެ ވެ .އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ
ޕެންޝަން އޮ ފީ ހު ގެ ބޯ ޑު މެ ން ބަ ރު ން ގެ ތެ ރެ އި ން ،ޕް ރަ އި ވެ ޓް ސެ ކް ޓަ ރު ން ދެ މެ ން ބަ ރު ން ނާ އި މި ނި ސް ޓް ރީ އޮ ފް ފަ އި ނޭ ންސް އެ ންޑް ޓްރެޜަރީ ތަމްސީލުކުރައްވާ
ބޯޑު މެންބަ ރު ހި މެ ނޭ ގޮ ތަ ށް ،ޖު މް ލަ ތި ން މެ ން ބަ ރު ން ގެ މަ އް ޗަ ށެ ވެ .ކޮ މި ޓީ ގެ ޗެ އަރ ޕާ ސަ ނަކީ ،އެ އް އަ ހަ ރު ދު ވަ ހުގެ މު އް ދަ ތަ ކަ ށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ
ތެރެއިން ޢަ އް ޔަ ން ކު ރެ ވި ބަ ދަ ލު ކުރެ ވެ މު ން ދާ މަ ޤާ މެ ކެ ވެ.
ކޮމިޓީގެ މި ދައު ރު ގެ ޗެ އަރ ޕާ ސަ ންއަ ކީ އަ ލް ފާ ޟި ލާ ފާ ތި މަ ތު މު ޢާ ޛާ އި ބް ރާ ހީ މެ ވެ .މު ޢާ ޛާ މިމަ ޤާ މަ ށް ޢަ އް ޔަ ން ކު ރެ ވި ފަ އި ވަ ނީ  30މާރޗް  2017ވަނަ
ދު ވަ ހު އެ ވެ.

ޮކމި ޓީ ެގ ޙާޟި ރީ
#

މެންބަރުގެ ނަން

1

ފާތިމަތު މުޢާޛާ އިބްރާހީމް

9

2

ޢަލީ ޝަރީފް

9

8

3

ޢަބްދުﷲ ޢަލީ

9

9

4

ޢަލީ ފާރިސް

1

1

ޙާޟިރުވާން ޖެހޭ ޖަލްސާ ތަކުގެ އަދަދު

ޙާޟިރުވި ޖަލްސާ ތަކުގެ އަދަދު
9

ކމިޓީގެ ރިޒާވް މެންބަރު)
( ޮ

ނ
ބ ާޔ ް
ކގެ ުޚލާ ާ
ކ ެރވި ަފއިވާ ަމ ަ
ސ ަ
ސ ްއ ަކތް ަތ ު
ު
 2017ވަނަ އަ ހަ ރުގެ ތެ ރޭގަ އި އި ންވެ ސް ޓް މަ ންޓް ކޮ މި ޓީ ން އަ ން ނަ ނިވި ނި ން މު ން ތަ އް ނި ން މާފައި ވެ އެ ވެ.
•އޫރީދޫ މޯ ލް ޑި ވް ސް ގެ ޙި އް ޞާ ގަ އި  250މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ ،އަ ދި އެ ޗް .ޑީ .އެ ފް .ސީ މޯ ލް ޑި ވް ސް ގެ ބޮ ން ޑު ގަ އި  80މި ލި އަ ން ރު ފިޔާ އިންވެސްޓް ކުރުމަށް
ނިންމުނެވެ.
•އެމް .އާ ރު .ޕީ .އެ ސް ގެ ސްޓޭ ޓް މަ ންޓް އޮ ފް އި ންވެ ސް ޓް މަ ން ޓް ޕް ރި ން ސި ޕަ ލް ސް ( އެ ސް.އޯ.އައި.ޕީ) މުރާ ޖަޢާ ކުރެ ވި “އި ން ވެ ސް ޓްމަ ންޓް ފަ ންޑު” ތަކަ ކީ،
ކުރުން ހު އް ދަ ބާ ވަ ތު ގެ އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް ގެ ގޮ ތު ގަ އި އި ތު ރު ކު ރު މަ ށް ނި ން މު ނެ ވެ.
ސއަ ށް އަ ގު ކުރުމަށް ނި ންމު ނެ ވެ.
•އެމް .އާ ރު .ޕީ .އެ ސް ގެ ވެ ލު އޭ ޝަ ން ޕޮ ލި ސީ މު ރާ ޖަ ޢާ ކު ރެވި ޝަ ރީ އާ އި ންވެ ސް ޓް މަ ން ޓް ތަ އް އެކްރޫއަލް ބޭ ސި ް
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ނ ަތ ްއ
ބހޭ ނި ް
ނޓް ަތ ކާ ެ
ސ ޓް ަމ ް
ނ ެވ ް
އި ް
ނމު ް
ޕެންޝަން ޤާ ނޫ ނު ގައި ޕެ ން ޝަ ން ފަ ން ޑަ ށް އި ން ވެ ސްޓް ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި ހު އް ދަ އޮން ނަ ބާ ވަ ތް ތަކު ގެ ތެ ރެ އި ން ،އިން ވެ ސް މަ ން ޓް ފު ރުޞަ ތުތައް އެންމެ ފުޅާކޮށް
ލިބިފައިވާ ބާ ވަ ތްތަ ކަ ކީ ބޭ ން ކް ތަ ކު ގެ ޑެ ޕޮ ސި ޓާ އި ދަ އުލަތު ގެ ދަ ރަ ނީ ގައި އިން ވެ ސް ޓް ކު ރު މު ގެ ފު ރު ޞަ ތެ ވެ 2017 .ވަ ނަ އަ ހަ ރަކީ އެހެން އަހަރުތަކާއި
އަޅާބަލާއިރު ،ޕް ރަ އި ވެ ޓް ސެކް ޓަ ރު ން

މާ ކެ ޓް މެ ދު ވެ ރި ކޮ ށް ކު ން ފު ނި ތަ ކު ގެ ޙި އް ޞާ ގަ ޔާ އި ދަ ރަ ނީ ގަ އި އި ން ވެ ސް ޓް ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި ގިނަ ފުރު ޞަތަކުތަކެއް

ހުޅުވާލި އަ ހަ ރެ ކެ ވެ .މި ގޮ ތު ން ލި ބި ފަ އިވާ ފު ރު ޞަ ތު ތަ ކު ގެ ތެ ރެ އި ން  2ފު ރު ޞަ ތެ އް ގަ އި  330މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ އި ން ވެ ސް ޓް ކުރުމަ ށްޓަކައި ކޮމިޓީގައި
މަޝްވަރާކު ރެ ވި ނި ން މު ން ތަ އް ނި ން މާ ފަ އި ވެ އެ ވެ .މި ގޮ ތު ން އި ން ވެސް ޓް ކު ރު މަ ށް ޓަކައި ނި ން މާ ފަ އި ވަނީ ،އޫ ރީ ދޫ މޯލްޑި ވް ސް ގެ އަ އި .ޕީ .އޯ ގައި ބައިވެރިވެ 250
މިލިއަން ރު ފި ޔާ އި ން ވެ ސް ޓް ކު ރު މަ ށާ އި ،އެ ޗް.ޑީ.އެ ފް .ސީ ގެ ދެ ވަ ނަ ސު ކޫ ކު ގަ އި  80މި ލިއަ ން ރު ފި ޔާ އި ން ވެ ސް ޓް ކު ރު މަ ށެ ވެ.

ނ
ކ ުރ ް
ސ ޓް ަމ ް
ނ ެވ ް
އި ް
ކ ުރމާއި ޑައި ަވސި ަފ އި ު
ނޓް ފުޅާ ު
ޕެންޝަން ފަ ން ޑަ ށް އި ން ވެސް ޓް ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި ސަ ރު ކާ ރާ އި ޕްރަ އި ވެ ޓް ސެ ކް ޓަ ރު ން ލި ބި ފަ އި ވާ ހު ށަ ހެ ޅު ން ތަ ކު ގެ ތެ ރެ އި ން ،ޕެންޝަން ފަންޑަށް ދިގު
މުއްދަތުގައި ފަ އި ދާ ކު ރާ ނެ ޕް ރޮ ޕޯ ސަ ލް ތަ ކު ގެ މަ އް ޗަ ށް އި ން ވެސް ޓް މަ ން ޓް ކޮ މި ޓީ ގަ އި މަ ޝް ވަ ރާ ކު ރެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ .މި ގޮ ތުން ސަރު ކާ ރުގެ ސޯޝަލް ހައުސިން
ސްކީމުގެ ދަ ށު ން އި މާ ރާ ތް ކު ރު މު ގެ ދާ އި ރާ އި ން ލިބި ފަ އި ވާ ފު ރު ޞަ ތު ތަ ކު ގެ ދަ ށު ން ،އި މާ ރާ ތް ކު ރުމަ ށް ޓަ ކަ އި ބޭ ނު ން ވާ ފަ އި ނޭ ން ސް ހޯދުމަށް ޝައުގުވެރިކަން
ހުރި ފަރާ ތް ތަ ކަ ށް ،ޕެ ން ޝަ ން ފަ ންޑު މެ ދު ވެ ރި ކޮ ށް ފަ އި ސާ ހޯ ދު މު ގަ އި ޤާ ނޫ ނީ ގޮ ތުން ފުރި ހަ މަ ވާ ން ޖެ ހޭ ޝަ ރު ޠުތަ ކާ އި ،މިފަދަ އިންވެސްޓްމަންޓް
ނިންމުންތަ އް ނި ން މު މު ގަ އި

ކޮމި ޓީ ން ބަ ލާ ،މާ ލީ މި ން ގަނޑު ތަ އް ކި ޔަ އި ދީ ލަ ފާ ދީފަ އި ވެ އެ ވެ .މީ ގެ އި ތު ރު ން ،ޝަ ރީއާ އި ން ވެ ސް ޓް މަންޓްތަކަށް ލިބޭ ފައިދާ

އިތުރު ކުރު މަ ށް ޓަ ކައި ހު ރި ފު ރު ޞަ ތުތަ ކަ ކީ ކޮ ބަ އި ތޯ ބަ ލަ އި 5 ،އަ ހަ ރު ދު ވަ ހު ގެ ޖެ ނެ ރަ ލް އި ން ވެ ސް ޓްމަ ން ޓް އެ ކަ އު ން ޓު ތަކު ގަ އި އިންވެސްޓް ކުރުމަށް
ނި ން މާ ފަ އި ވެ އެ ވެ.
މީގެ އިތުރު ން ވެސް ޕެ ން ޝަ ން ފަ ން ޑު މެ ދު ވެ ރިކޮ ށް ދި ގު މުއް ދަ ތު ގެ ޕް ރޮ ޖެ ކް ޓް ތަކަ ށް ފައި ސާ ހޯ ދި ދާ ނެ ގޮ ތް ތަ އް ސެ ކި އު ރި ޓީ އިޝުއަރުންނަށް އަންގައި
ދިނުމަށްޓަކަ އި ކު ރެ ވި ދާ ނެ ކަ ން ތަ އް ތަ ކާ އި ގު ޅޭ ގޮ ތު ން މަ ޝް ވަ ރާ ކު ރެ ވި ފައި ވެ އެވެ .މި ގޮ ތު ން ،ޙި އް ޞާ ގެ ބާ ޒާ ރު މެ ދު ވެ ރިކޮ ށް ފަ އިސާ ހޯދުމަށް ޝައުގުވެރިކަން
ހުރި ކުންފު ނި ތަކު ގެ ތެ ރެ އި ން އަ އި .ޕީ .އޯ އަ ކަ ށް ދި ޔު މު ގެ ކު ރި ން އެ ފަ ދަ ފަ ރާ ތް ތަކު ގެ ފަ އި ނެ ން ޝަލް ސް ކް ރީ ނި ން އެ އް ހެ ދު މަ ށް ޓަ ކައި ،ޕެންޝަން އޮފީހަށް
ހުށަހެޅިދާނެ އު ސޫ ލެ އް އެކު ލަ ވާ ލު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރު މަ ށް ނި ން މު ނެ ވެ.
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ނ ައ ދި ޮޕލިސީ ަތ ްއ ެހ ުދމާއި މު ާ
ކ ުރ ް
ރ ަޖޢާ ު
އިންވެސްޓް މަ ން ޓް ފަ ން ޑު ތަ އް ރާ އް ޖޭ ގަ އި ހި ން ގު މާ އި ގު ޅޭ ގޮ ތު ން ސީ .އެ މް .ޑީ .އޭ އި ން ޚާ އް ޞަ ޤަ ވާ ޢި ދެ އް ނެ ރު މާ އި ގު ޅި ގެ ން އި ން ވެ ސްޓްމަންޓް އަދި މިއުޗުއަލް
ފަންޑު ރާއްޖޭ ގައި ރެ ގި އުލޭ ޓް ކު ރެ ވި ގެ ން ދާ ނެ މާ ޙަ އު ލެ އް ގާ އި މް ވެ ގެ ން ދި ޔަ އެ ވެ .މި ބަ ދަ ލު ގެ ނަ އު މު ގެ ކުރީ ގަ އި ،އި ން ވެސް ޓް މަ ން ޓް ފަންޑުތަކުގައި އިންވެސްޓް
ކުރުމުގެ ހު އް ދަ ޕެ ން ޝަ ން ޤާ ނޫ ނު ގެ  16ވަ ނަ މާ އް ދާ އި ން ލި ބި ދީ ފަ އި ވީ ނަ މަ ވެ ސް ،މި ބާ ވަ ތު ގެ އި ން ވެ ސް ޓްމަ ން ޓް ރާއް ޖޭ ގަ އި ،ރެގިއުލޭޓް ކުރެވެމުން
ނު ދާތީ ،އި ން ވެ ސް ޓް ކު ރު މަ ށް ހު އް ދަ ބާ ވަ ތު ގެ ގޮ ތު ގަ އި އެމް .އާ ރު .ޕީ .އެ ސް ގެ ސް ޓޭ ޓް މަ ން ޓް އޮ ފް އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް ޕް ރި ން ސިޕަލްސް (އެސް.އޯ.އައި.
ޕީ) އަށް އި ތުރު ކު ރެ ވިފަ އި ނު ވެ އެ ވެ .އެ ހެ ން ނަ މަ ވެ ސް

މި ޤަ ވާ ޢި ދާ ގުޅި ގެ ން ،އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެ ސް ގެ އެ ސް .އޯ .އަ އި .ޕީ މު ރާ ޖަ ޢާކޮށް ،އިންވެސްޓްކުރުން

ހުއްދަ ބާވަ ތު ގެ އި ން ވެސް ޓް މަ ން ޓެ އް ގެ ގޮ ތު ގަ އި އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް ފަ ން ޑު ތަ އް އި ތުރު ކު ރުމަ ށް އިން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް ކޮ މި ޓީ ން ނި ންމިއެވެ .މީގެ އިތުރުން،
އިންވެސްޓް މަ ން ޓް ފަ ން ޑު ތަ ކު ގަ އި އި ން ވެސް ޓް ކު ރު މު ގަ އި ،އެ ފަ ން ޑެ އް ލި ސް ޓް ކު ރެ ވި ފައި ވު މަ ކީ ޝަ ރު ތެ އް ކަ މު ގަ އި ބަ ލަ އި ގަ ތު މަށް ވެސް އިންވެސްޓްމަންޓް
ކޮމިޓީން ނި ން މި އެ ވެ.
މ ލް ޑި ވް ސް ޕެ ން ޝަ ން އެ ޑް މި ނި ސް ޓް ރޭ ޝަ ން އޮ ފީ ސް
ޯ
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އެމް.އާރު.ޕީ .އެ ސް ގެ ސް ޓް ރެ ޓެ ޖި ކް އެ ސެ ޓް އެ ލޮ ކޭ ޝަ ން ( އެ ސް .އޭ .އޭ) އަ ށް މި އަ ހަ ރު ތެ ރޭ ގަ އި ގެ ނެ ވު ނު ބަ ދަ ލަ ކީ ދަ ރަ ނީ ގަ އި އިންވެސްޓް ކުރުމުގައި
ގެންގުޅެމުން އަ އި ،ސަ ރު ކާ ރުގެ ދަ ރަ ނީ ގަ އި  80އި ން ސަ އް ތަ އަ ދި ޕް ރަ އި ވެ ޓް ސެ ކް ޓަ ރު ގަ އި  20އި ން ސަ އް ތަ އި ން ވެ ސް ޓް ކު ރު މަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލު
ދޫކޮށްލުމެވެ .މި ގޮ ތަ ށް އެ ސް .އޭ .އޭ މު ރާ ޖަ ޢާ ކު ރުމު ގެ ބޭ ނު މަ ކީ ،ޕް ރަ އި ވެ ޓް ސެ ކް ޓަ ރުން ކު ރި އަ ށް ހު ރި އަ ހަ ރު ތަ ކު ގަ އި އަ ން ނާ ނެ ކަ މަށް ލަފާކުރެވޭ ދަރަނީގައި
އިން ވެސްޓް ކު ރު މަ ށް މަ ގު ފަ ހި ކު ރު މަ ށެ ވެ .މި އަހަ ރަ ށް ކަނ ޑަ އަ ޅާ ފަ އި ވާ އެ ސް .އޭ .އޭ ގެ މަ ޤު ޞަ ދަ ކީ ވެ ސް ،އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެ ސް ގެ އި ންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ބޮޑު
އިންސައްތަ އެ އް ދި ގު މު އް ދަ ތު ގެ އިން ވެސް ޓް މަ ން ޓް ތަ ކަ ށް ބަ ދަ ލު ކު ރު މާ އި ،ކު ރު މުއް ދަތު ގެ އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް ތަ ކު ގެ އި ން ސައް ތަ ކު ޑަ ކު ރުމެވެ.

މީ ގެ އިތުރު ން ،އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެ ސް ގެ ވެ ލު އޭ ޝަ ން ޕޮ ލި ސީ ވަ ނީ ކު ރީ ގަ އި ކޭޝް ބޭ ސި ސްއަ ށް އަ ގު ކު ރެ ވެނު ޝަ ރީ އާ އި ން ވެ ސްޓްމަންޓްތައް އެކްރޫއަލް
ބޭސިސްއަށް އަ ގު ކު ރު މަ ށް ޓަ ކައި ބަ ދަ ލު ކު ރެ ވި ފަ އެވެ .މި ބަ ދަލު ގެ ނެ ވި ފައި ވަ ނީ ޝަ ރީ އާ އި ން ވެސް ޓް މަ ން ޓް ތަ އް މެ ޗު އަރ ވު މު ން އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގެ
ފަންޑުތަކުގެ އަ ގަށް އަ ން ނަ ބަ ދަ ލު ތަ އް ކުޑަ ކޮ ށް ،ޝަ ރީއާ އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް ތަކު ން ލި ބޭ އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް ފަ ން ޑު ގެ ބައި ވެ ރި ން ގެ މެ ދުގައި ހަމަހަމަ ކަމާއިއެކު
ބެހިގެންދާ އު ސޫ ލު ހަ ރު ދަ ނާ ކު ރު މު ގެ ގޮ ތު ން ނެ ވެ .މިނި ން މު ން ނި ން މު މުގަ އި ކޮ މި ޓީ ން ވަ ނީ ރާ އް ޖޭ ގަ އި ޝަ ރީ އާ އި ން ވެސް ޓް މަންޓްތައް އިތުރު ވަމުން
ދިޔުމާއި ،މި ކަ މު ގެ ސަ ބަ ބު ން އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެ ސް ގެ ކޮ ން ވެ ން ޝަ ނަ ލް ފަ ން ޑު ތަ ކު ން ވެ ސް މު ސް ތަ ޤު ބަ ލު ގައި ޝަ ރީ އާ އި ން ވެ ސް ޓް މަންޓްތައް އިތުރުކުރުމުގެ
ސަބަބުން ދި މާ ވާ ނެ ކަ ން ތަ އް ތަ ކަށް ރި ޢާޔަ ތް ކޮ ށް ފަ އެ ވެ.
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ނޓް ޮކމިޓީގެ ރި ޯޕ ުޓ
ނޖް ަމ ް
ނޑ ް ރ ް
ޮއ ޑި ްޓ ެއ ް
ިސ ކް ެމ ޭ

ަތޢާ ަރފް
އޮޑިޓް އެންޑް ރި ސް ކް މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް ކޮ މި ޓީއަ ށް ބޯ ޑު ން މަ ތި ކޮ ށް ފަ އި ވާ މަ ސް އޫ ލި އް ޔަ ތު ތަ ކަކީ މާ ލީ ހިސާ ބު ތަ ކާ އި ،އި ން ޓަރ ނަލް ކޮންޓްރޯލްސް އަދި
އިންޓަރނަ ލް އަ ދި އެ ކް ސް ޓަރނަ ލް އޮ ޑި ޓް މި ނި ވަ ން ކޮ ށް މު ރާ ޖަ ޢާ ކު ރުމާ އި ސު ޕަރ ވަ އި ޒް ކު ރު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތެ ވެ 2017 .ވަ ނަ އަ ހަ ރުގެ ތެރޭގައި ޕެންޝަން
އޮފީހުގެ އެގް ޒެ ކެ ޓި ވް މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓު ން އޮ ޑި ޓާ އި ،އެ ކަ އު ން ޓި ންގ ގެ އި ތުރު ން މާ ލީ ހި ސާބުތަ ކާ އި ގު ޅޭ ކަ ން ކަ ން ކޮ މި ޓީ އަ ށް ރި ޕޯ ޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

ނ
ނވާ ޮގ ތާއިޮ ،ކމި ޓީ ައ ް
ކލެވި ގެ ް
ށ ލި ބި ަފއި ވާ ެއހީ ެތރި ަކ ް
ޮކމި ޓީ ެއ ު
ކޮމިޓީ އެކު ލެ ވި ގެ ން ވަ ނީ ބޯ ޑު ގަ އި ހި މެނޭ ހަ ތަ ރު މެ ން ބަ ރެ އް ގެ މަ އް ޗަ ށެ ވެ .އަ ހަ ރު ނިމުނު އި ރު ކޮ މި ޓީ އަ ށް ޚި ދު މަ ތް ކޮ ށް ދި ން ބޯޑު މެންބަރުން ތިރީގައި
އެ ވަ ނީ އެ ވެ.
•އިލްޔާ ސް ހަ ނީ ފް
•ޢަލީ ފާ ރި ސް މު ޙަ އް މަ ދު
•ޢަބް ދުﷲ ޢަ ލީ
•އާމި ނަ ތު ޝި ފާ ނާ
ތކު ގެ މު ވަ އްޒަފު ން ބަ އި ވެރި ވެފަ އި ވެ އެ ވެ.
ކޮމިޓީގެ ބަ އް ދަ ލުވު ން ތަ ކުގަ އި ޗީ ފް އެގް ޒެ ކެޓިވް އޮ ފި ސަ ރުގެ އި ތު ރު ން ގުޅު ން ހު ރި ދާ އި ރާ ަ

ސ އޫލި ްއ ަޔތް ަތ ްއ
ަމ ް
ކޮމިޓީއަށް މަ ތިކޮ ށް ފަ އި ވާ މަ ސް އޫ ލި އް ޔަ ތު ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި އެ ކް ސް ޓަރ ނަ ލް އޮ ޑި ޓް ކު ރެ ވެ މު ން ދާ ގޮ ތާ އި އެ އޮ ޑި ޓް ގެ ނަ ތީ ޖާ ބަ ލަ އި މު ރާޖަޢާ ކުރުން ހިމެނެއެވެ.
މީ ގެ އިތުރު ން އެ ކް ސްޓަރ ނަ ލް އޮ ޑި ޓް އެ ންގޭ ޖް މަ ން ޓާ އި ސް ކޯ ޕް ފާ ސް ކު ރު މަ ކީ ވެ ސް ކޮ މި ޓީ ގެ މަ ސްއޫ ލިއް ޔަ ތު ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ހި މެ ނޭ ކަންކަމެވެ .އަދި މާލީ
ހިސާބުތަކު ގެ ނަޒާ ހަ ތް ތެ ރި ކަ ން ކަ ށަ ވަ ރު ކު ރު މަ ށް އި ން ޓަރ ނަ ލް އޮ ޑި ޓް ނި ޒާ މާ އި ،ޕް ރޮ ސެ ސް ތަ ކާ އި ،އި ން ޓަރ ނަ ލް ކޮ ންޓް ރޯ ލް ގެ އި ތު ރު ން ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓަށް
ފަރުވާކުރުމަ ކީ ވެސް ކޮ މި ޓީ ގެ ޒި ން މާ ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ހިމެ ނޭ ކަ ން ކަ މެ ވެ.
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ނ ަތ ކާއި ޙާޟި ރީ
ބ ްއ ަދލު ުވ ް
ޮކމި ޓީގެ ަ
 2017ވަނަ އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ކޮ މި ޓީ ގެ  5ބަ އް ދަ ލު ވު މެ އް ބޭ އް ވި ފަ އި ވެއެވެ .ތި ރީ ގައި ވާ ތާ ވަ ލު ގައި އެ ވަނީ ކޮމި ޓީ ގެ މެ ން ބަ ރު ން ނާއި  2017ވަނަ އަހަރު
ބޭއްވުނު ބަ އްދަ ލުވު ން ތަ ކު ގެ ޙާ ޟި ރީ އެ ވެ.

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ

ޙާޟިރުވި

ބައްދަލުވުންތައް

ބައްދަލުވުން

5

#

މެންބަރުގެ ނަން

1

ޢަލީ ފާރިސް މުޙައްމަދު

5

2

މުންތަޒިމް އިބްރާހިމް

1

1

3

ފާތިމަތު ސާރާ

1

0

4

ޒުމްރާ އަޙްމަދު

1

1

5

ޢަބްދުﷲ ޢަލީ

4

3

ޢައްޔަންކޮށްފައިވަނީ  1ޖެނުއަރީ  2017ގައި

6

އާމިނަތު ޝިފާނާ

4

2

ޢައްޔަންކޮށްފައިވަނީ  1ޖެނުއަރީ  2017ގައި

7

އިލްޔާސް ހަނީފް

4

3

ޢައްޔަންކޮށްފައިވަނީ  1ޖެނުއަރީ  2017ގައި

ކޮމިޓީގެ ޓަރމް

ޢައްޔަންކޮށްފައިވަނީ  23ނޮވެމްބަރ  2015ގައި

ޢައްޔަންކޮށްފައިވަނީ  23ފެބްރުއަރީ  2015އިން 1
ޖެނުއަރީ  2017ގެ ނިޔަލަށް

ޢައްޔަންކޮށްފައިވަނީ  23ފެބްރުއަރީ  2015އިން 1
ޖެނުއަރީ  2017ގެ ނިޔަލަށް

ޢައްޔަންކޮށްފައިވަނީ  5މެއި  2014އިން  1ޖެނުއަރީ
 2017ގެ ނިޔަލަށް
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ބލައި ލު ެމ ްއ
ަ 2017ވ ަނ ައ ަހ ުރ ގެ ޮކމި ޓީގެ ަހ ަރ ކާތް ަތ ަކ ް
ށ ަ
ކގެ އު ސް އަ ލި ތަ އް:
ކޮމިޓީގެ މު ހި ން މު ނި ން މު ންތަ ކާ އި ހަ ރަ ކާތް ތަ ު
•ޢަލީ ފާރިސް މު ޙަ އް މަ ދުގެ ޗެ އަރ ޕަރ ސަ ން ކަ މު ގެ ދަ އު ރު ހަ މަ ވެ ފަ އި ވާ ތީ ވެ 20 ،ޖު ލަ އި  2017ގަ އި ބޭ އް ވު ނު ބައްދަ ލު ވު މު ގައި ޗެއަރޕަރސަންކަމަށް
އިލްޔާ ސް ހަ ނީ ފު ޢަ އް ޔަ ން ކު ރެ ވު ނެ ވެ.
• 2017ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ފު ރަ ތަ މަ ބަ އް ދަ ލު ވު މު ގަ އި ކޮ މި ޓީ ގެ މަސް އޫ ލި އް ޔަ ތު ތަ އް ބަޔާ ން ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ޓަރމް ސް އޮ ފް ރިފަ ރެންސް (ޓީ.އޯ.އާ ރު) އާ
ބެހޭގޮ ތު ން މަ ޝް ވަ ރާ ކު ރެ ވި ،ޓީ .އޯ .އާ ރު މު ރާ ޖަ ޢާ ކު ރެ ވި ފަ އި ވެ އެވެ .އަ ދި މީ ގެ އި ތު ރު ން ކޮ މި ޓީ އަށް ރި ޕޯ ޓް ކު ރާ ކަ ން ތަ އް ތަ އް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން
އަހަރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ކޮ މި ޓީ އި ން ބަ ލާ ނެ މަ ސަ އް ކަ ތު ގެ މަ އްޗަ ށް ބި ނާކޮ ށް ކޮ މި ޓީ އެ ކް ޓި ވި ޓީ ކަ ލަ ން ޑަ ރެ އް ފާ ސްކޮށް ފަ އި ވެ އެ ވެ.
•ޕްރޮސެ ސްތަ ކު ގަ އި ހި މެނޭ ރި ސް ކު ތަ ކަ ށް ބަ ލަ އި ލެ ވި ގެ ން

އަހަ ރު ތެ ރޭ ގަ އި ކު ރި އަ ށް ގެ ން ދާ ނެ އޮޑި ޓް ތަ ކާ އި ބެހޭ ގޮ ތު ން މަޝްވަރާ ކުރެވި ،އޮޑިޓް

ޕްލޭނެ އް ކޮ މި ޓީ އަށް ހު ށަހެ ޅި ،ފާ ސް ކު ރެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ .އަދި މުޅި އަ ހަ ރު ތެ ރޭ ގަ އި އޮ ޑި ޓާ އި ގު ޅޭ މަ ސަ އް ކަ ތްތަ ކާ އި އެ ހެ ނި ހެ ން މަސައްކަތްތައް ތަންފީޒު
ކުރަމު ން ދާ މި ން ވަ ރު ބެ ލު މަ ށް ރި ޕޯ ޓެ އް ކޮ މި ޓީ އަ ށް ހު ށަހަ ޅަ އި މަޝް ވަ ރާކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ.
•އޮޑިޓް ކު ރު މަ ށް ބޭނު ން ކު ރާ މަ ސަ އް ކަ ތު ކަ ރު ދާ ސް ތައް ސް ޓޭ ން ޑަރ ޑަ އި ޒް ކު ރު މަ ށް ތައް ޔާ ރު ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ އޮ ޑި ޓް ޕް ރޮ ގް ރާމް ތަކާއި ،ކޮންޓްރޯލް
އެސެސް މެ ން ޓް ތަ ކާ އި އަ ދި އޮ ޑި ޓް ޓެ ސް ޓް ތަ އް ކޮ މި ޓީ އަ ށް ހު ށަ ހަޅަ އި މު ރާ ޖަ ޢާ ކު ރެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ.
•އާން ސް ޓް އެ ން ޑް ޔަ ން ގް އި ން  31ޑި ސެ މް ބަރ  2016ގަ އި ނި މު ނު އަ ހަ ރު ގެ އޮ ޑި ޓް ކޮ ށް ހު ށަ ހަ ޅާ ފަ އި ވާ އޮޑި ޓް ރި ޕޯ ޓް މު ރާޖަ ޢާކޮށް ،އެރިޕޯޓް ކޮމިޓީން
އެން ޑޯ ސް ކޮ ށް ،ބޯ ޑު ން ރި ޕޯ ޓް ފާސް ކު ރު މަ ށް ލަ ފާ ދި ނު މަ ށް  16އޭ ޕް ރި ލް  2017ގަ އި ބޭ އް ވުނު ކޮމި ޓީގެ ބައް ދަ ލު ވު މު ގަ އި ނި ން މު ނެވެ.
• 2017ވަ ނަ އަ ހަ ރު އިން ޓަރ ނަ ލް އޮޑި ޓު ފަ ންކް ޝަ ނު ން ނި ން މާ ފަ އި ވާ އޮ ޑި ޓް ރި ޕޯ ޓް ތަ އް ކޮ މި ޓީ އަ ށް ހު ށަ ހެ ޅި ފަ އި ވެއެވެ .މި ރިޕޯޓްތަކުން
ފާހަގަ ކޮ ށްފައި ވާ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ކަ ކީ ޕް ރޮ ކިޔު މަ ން ޓް ގެ މަ ސަ އް ކަ ތާ އި ،ވަ ޒީ ފާ ދޭ ފަ ރާތް ތަ ކު ން ޕެ ން ޝަ ން ގެ ޤަ ވާ ޢި ދު ތަ ކަ ށް ޢަ މަ ލުކު ރާގޮތް ރިވިޔު ކުރަމުންދާ
ގޮތުގެ މަ ސަ އްކަ ތާ އި އަ ދި

ކށް ،އެ ފަ އި ސާ ދޫ ކު ރަމު ން ދާ ގޮ ތު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ކެ ވެ .މި ރި ޕޯ ޓްތަކުން ފާހަ ގަކޮށްފައިވާ
ޕެ ން ޝަން ފަ އި ސާ އި ން ވެ ސް ޓް ޮ

މައިގަނ ޑު ކަ ން ތަ އް ތަ އް ރިޕޯ ޓް ކޮ ށް ފަ އި ވަ ނީ ރިސް ކް ކް ލެ ސި ފި ކޭޝަ ން ޕް ރޭ މް ވޯރ ކް އާ އި އެ އް ގޮ ތް ވާ ގޮ ތު ގެ މަ ތި ން ނެ ވެ .އަ ދި އެކަންކަމަށް އެޅިދާނެ
ފިޔަވަ ޅު ތަ ކު ގެ މަ އް ޗަ ށް ލަ ފާ ދެ ވި މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓު ން މި ކަ ން ކަ މަ ށް ވަ ނީ އެ އްބަ ސް ވެ ވި ފަ އެ ވެ.
•އޮޑިޓް ރި ޕޯ ޓް ތަ ކު ން އިޞް ލާޙު ކު ރު މަ ށް ލަ ފާ ދީ ފަ އިވާ ގޮ ތް ތަ ކު ގެ މައް ޗަ ށް މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓު ން ޢަ މަ ލު ކު ރު މަ ށް ނި ން މާ ފަ އި ވާ ގޮ ތް ތަ އް އަހަރުތެރޭގައި ކޮމިޓީއިން
ވަނީ ރި ވި ޔު ކޮ ށް ފަ އެ ވެ .އަދި ހަމަ އެ ހެ ން މެ ،ފާ އި ތު ވެ ގޮ ސް ފައި ވާ އަ ހަ ރު ތަ ކު ގަ އި އޮ ޑި ޓް ތަކުން ފާ ހަ ގަ ކޮ ށް އި ޞް ލާ ޙު ކު ރަ ން ލަފާދީފައިވާ ކަންކަން
ތަންފީ ޒު ކު ރެ ވެ މު ން ދާ މި ން ވަ ރު ބެ ލު މު ގެ ގޮ ތުން ހު ށަ ހެ ޅި ފަ އި ވާ ރި ޕޯ ޓް ތަ އް ބަލާ ލެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ.
•އިން ޓަރ ނަ ލް އޮ ޑި ޓް ގެ މަ ސަ އް ކަ ތްތަ ކު ގެ އި ތު ރު ން އިން ޓަރ ނަ ލް އޮ ޑި ޓް ރިޕޯ ޓް ތަ ކު ގަ އި ފާ ހަ ގަ ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ރި ސް ކުތަ ކާ އި ބެހޭގޮތުން ކޮމިޓީގައި
މަޝް ވަ ރާ ކު ރެ ވި ފަ އި ވެއެ ވެ .މީ ގެ އި ތުރު ން ރެ ގި އު ލޭ ޓަރީ އޮތޯރި ޓީ (ސީ .އެ މް .ޑީ .އޭ) ގެ އަ ހަ ރީ އި ން ސް ޕެ ކް ޝަ ނު ގަ އި ފާަ ހަ ގަ ކޮށްފައިވާ ކަންކަމާއި
ގުޅޭގޮ ތު ންނާ އި އެ ކަ ން ކަ ން ރަގަ ޅު ކު ރު މަ ށް މެ ނޭ ޖް މަން ޓު ން ހު ށަ ހަ ޅާ ފަ އި ވާ ކަން ތަ އް ތަ ކާ އި ގު ޅެ ގޮ ތު ން ކޮ މި ޓީ ގަ އި މަ ޝް ވަ ރާ ކުރެވިފައިވެއެވެ.

މ ލް ޑި ވް ސް ޕެ ން ޝަ ން އެ ޑް މި ނި ސް ޓް ރޭ ޝަ ން އޮ ފީ ސް
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ނ ޮކމިޓީގެ ރި ޯޕ ުޓ
ޝ ް
ނޑ ް ޮނ މި ޭ
ނ ެއ ް
ޝ ް
ެރމި ުއ ަނ ޭ
ނ ަ
ރ ަ

ަތޢާ ަރފު
ރެމިއުނަރޭޝަ ން އެން ޑް ނޮ މި ނޭޝަ ން ކޮ މި ޓީ ( އާ ރު .އެ ން .ސީ ).އަ ކީ ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ބޯ ޑު މެ ންބަ ރު ން ނަ ށާ އި މުވަ އް ޒަ ފު ން ނަ ށް އެކަށީގެންވާ މުސާރައާއި
ޢިނާޔަތްތައް ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނުމާ ބެ ހޭ އު ސޫ ލު ތަ އް ކަނ ޑަ އެ ޅު މަ ށާ އި ،އަ ދި އޮ ފީ ހު ގެ އެ ން މެ އި ސް މަ ޤާ މު ތަ ކަށް އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް ފަ ން ތީ ގެ މު ވަ އް ޒަފުން ޢައްޔަންކުރުމާބެހޭ
މަސައްކަތް ތަ އް އޯ ވަރ ސީ ކު ރު މަ ށް ޕެ ން ޝަން އޮ ފީ ހު ގެ ބޯ ޑުން އެ ކު ލަ ވާ ލާ ފަ އި ވާ ކޮ މި ޓީ އެ ކެ ވެ.

ނ
ޮކމިޓީގެ ނ ް
ބ ުރ ް
ބތް ައ ދި ެމ ް
ިސ ަ
ނ ަ
އާރު.އެން.ސީ އެ ކު ލެވި ގެން ވަ ނީ ތި ން ބޯޑު މެ ން ބަ ރު ން ނާއި ޗީ ފް އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް އޮ ފިސަރ ( ސީ .އީ .އޯ) ހި މެ ނޭ ގޮ ތަށް ،ޖު މް ލަ ހަތަރު މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.
 2017ވަނަ އަ ހަ ރު ފެ ށުނު އި ރު އާ ރު .އެ ން .ސީ ގެ މެން ބަ ރު ން ގެ ގޮ ތު ގަ އި ތި އް ބެ ވީ ސީ .އީ .އޯ މުޙަ އް މަ ދު ޙު ސެ އިން މަ ނި ކު އަ ދި ބޯ ޑު މެންބަރުންގެ ތެރެއިން
ފާތިމަތު މު ޢާ ޛާ އި ބް ރާ ހީ މް ،ޢަ ލީ ޝަ ރީ ފް ،އަ ދި މު ން ތަ ޒި މް އި ބް ރާ ހީ މެ ވެ.
ޕެންޝަން އޮ ފީ ހު ގެ ބޯ ޑަ ށް އަ އި ބަ ދަ ލަ ކާ އެ ކު  11ޖަ ނަ ވަ ރީ  2017އި ން ފެ ށި ގެ ން މު ން ތަ ޒި މް އި ބް ރާ ހީ މް އާ ރު .އެ ން .ސީ ގެ މެ ން ބަ ރުކަމުން ވަކިވިއެވެ .އަދި
މުންތަޒިމް އި ބް ރާ ހީ މް ގެ ބަ ދަ ލު ގަ އި ކޮ މި ޓީ އަ ށް ބޯ ޑު މެ ން ބަ ރު އާ މި ނަ ތު ޝި ފާ ނާ  27މާ ރި ޗު  2017ގަ އި ޢަ އް ޔަ ން ކު ރެ ވު ނެ ވެ.

ސ އޫލި ްއ ަޔތު ަތ ްއ
ޮކމިޓީގެ ަމ ް
އާ ރު.އެން.ސީ ގެ މަ އިގަނ ޑު މަ ސް އޫ ލި އް ޔަތު ތަ ކަ ކީ؛
•ޕެން ޝަން އޮ ފީ ހު ގެ ބޯ ޑު މެ ން ބަ ރު ން ނާ އި މު ވައް ޒަ ފު ން ނަ ށް މު ސާ ރަ އާއި ޢި ނާ ޔަ ތް ތަ އް ދެ ވޭ އު ސޫ ލު ތަ އް ކަނޑަ އެ ޅު މާ އި ،މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު
ރިވި އު ކު ރު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ އް އޯ ވަރސީ ކު ރު ން،
•ޕެން ޝަން އޮ ފީހު ގެ މެ ނޭ ޖްމަ ންޓް ގެ އެ ން މެ އި ސް މަ ޤާ މު ތަ ކަ ށް ޢަ އް ޔަ ން ކު ރާ އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް ފަ ން ތީ ގެ މު ވަ އް ޒަ ފު ން ޢަ އް ޔަ ން ކުރުމާބެހޭ މަސައްކަތްތައް
އޯވަރ ސީ ކު ރު ން ،އަ ދި
•ޕެން ޝަން އޮ ފީ ހު ގެ ހި އު މަ ން ރިސޯރ ސް ޕޮ ލި ސީ ތައް ކަނ ޑަ އެޅު މުގަ އް ޔާ އި ،މު ވަ އް ޒަފު ން ނާ ގު ޅޭ ބޮ ޑެ ތި ސު ލޫ ކީ މަ އް ސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ
ގޮތް ތަ ކާ މެ ދު މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓަ ށް ލަފާ ދި ނު ން ،މި އެ ވެ.

ނ ަތ ްއ
ބ ްއ ަދލު ުވ ް
ޮކމިޓީގެ ަ
ދލުވު މެ އް ބާ އްވާ ފަ އިވެ އެވެ.
ވނަ އަ ހަ ރު އާ ރު .އެ ން .ސީ ގެ  3ބަ އް ަ
ަ 2017
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ކގެ ޙާޟި ރީ
ބ ްއ ަދލު ުވ ް
ޮކ މި ޓީ ަ
ނ ަތ ު
#

މެންބަރުން

1

ފާތިމަތު މުޢާޛާ އިބްރާހީމް

3

2

ޢަލީ ޝަރީފް

3

3

3

މުންތަޒިމް އިބްރާހީމް

0

0

4

އާމިނަތު ޝިފާނާ

3

3

5

މުޙައްމަދު ޙުސެއިން މަނިކު

3

3

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އަދަދު

ޙާޟިރުވި ބައްދަލުވުންތަކުގެ އަދަދު
3

ބލައި ލު ެމ ްއ
ަ 2017ވ ަނ ައ ަހ ުރ ގެ ޮކމި ޓީގެ ަހ ަރ ކާތް ަތ ަކ ް
ށ ަ
ރ ޚުލާ ސާއެ އް އެކެ ވެ.
ތިރީގައި އެ ވަ ނީ  2017ވަ ނަ އަ ހަ ރު އާ ރު .އެ ން .ސީ އި ން ނި ން މާ ފަ އިވާ ނި ން މު ން ތަ ކުގެ ކު ު
• 5އެ ޕް ރީ ލް  2017ގަ އި ބޭ އް ވު ނު އާ ރު .އެ ން .ސީ ގެ އަހަ ރު ގެ ފު ރަ ތަ މަ ބަ އް ދަ ލު ވު މު ގަ އި ކޮމި ޓީ ގެ ޗެ އަރ ޕަރ ސަ ން ގެ މަ ޤާ މަށް ބޯޑު މެންބަރު ޢަލީ
ޝަރީ ފް ޢަ އް ޔަ ންކު ރެ ވު ނެ ވެ .މި ބަ އް ދަ ލު ވު މު ގަ އި ރި ވިޔު ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ކޮ މި ޓީ ގެ ޓީ .އޯ .އާ ރު ބޯޑަ ށް ހު ށަ ހެ ޅު މަ ށް ނި ން މު ނެ ވެ .އަދި ޕެންޝަން އޮފީހުގެ
އިދާރީ އޮ ނި ގަނޑަ ށް މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓު ން ގެ ންނަ ން ހު ޅަ ހަ ޅާ ފަ އި ވާ ބަ ދަލު ތަ ކާ އި ،ރާ އް ޖެ އި ން ބޭ ރަ ށް ކު ރާ ރަ ސް މީ ދަ ތު ރު ތަ ކު ގެ އިދާރީ ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން
އެކުލަ ވާ ލާ ފަ އި ވާ ޓް ރެ ވަ ލް ޕޮ ލި ސީ ކޮ މި ޓީ ން ފާ ސްކޮ ށް ،ބޯ ޑަ ށް ހުޅަ ހެ ޅު މަ ށް ވެ ސް ނި ން މުނެވެ .އަ ދި 2017 ،ވަ ނަ އަ ހަ ރު ރިޓެންޝަން އެލަވަންސް
ދިނު މަ ށް ބޯ ޑު އެ ޕް ރޫ ވަ ލް ހޯ ދު މަ ށާ އި ،ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ހި އު މަ ން ރިސޯރ ސް ޕޮ ލި ސީ ތަ ކަ ށް ކޮ މެ ން ޓް ކު ރު މަ ށް ކޮ މި ޓީ ން ޢަމަލުކުރާނެގޮތް ވެސް
ކަނ ޑަ އެ ޅު ނެ ވެ.
• 5ޖު ލަ އި  2017ގަ އި ބޭ އް ވު ނު އާ ރު .އެ ން .ސީ ގެ ދެވަ ނަ ބަ އް ދަ ލު ވު މު ގަ އި ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ އި ދާ ރީ އޮ ނި ގަނ ޑަ ށް މެނޭޖްމަންޓުން ގެންނަން
ހުޅަހަ ޅާ ފަ އި ވާ ބަ ދަ ލު ތަ ކާ ބެ ހޭ ގޮ ތު ން އި ތު ރަ ށް މަ ޝް ވަ ރާ ކު ރެ ވި ،މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓު ގެ ހު ށަހެ ޅުން ތަ އް ބޯ ޑު އެ ޕް ރޫ ވަލް އަ ށް ފޮ ނު ވުމަށް ނިންމުނެވެ .އަދި
ރިވިޔު ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ރި ޓެ ން ޝަން އެ ލަ ވަ ން ސް ޕޮ ލި ސީ ކޮ މި ޓީ ން ފާ ސް ކޮ ށް ،ބޯ ޑަ ށް ހު ށަ ހަ ޅަ ން ނި ންމު ނެ ވެ .އެ އާ އެ ކު  2017ވަނަ އަހަރު ރިޓެންޝަން
އެލަވަ ން ސް ދިނު މަ ށް މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓު ން ހު ށަ ހަ ޅާ ފަ އި ވާ  7މު ވަ އްޒަ ފަ ކަ ށް އެ އެ ލަ ވަން ސް ދި ނު މަ ށް ކޮ މި ޓީ ން އެ ން ޑޯ ޒް ކު ރެވުނެވެ .މީގެ އިތުރުން،
ސަކް ސެ ޝަ ން ޕް ލޭ ނި ން ގެ މަސަ އް ކަ ތް ކު ރި އަ ށް ދާ ގޮ ތު ގެ މަ ޢު ލޫ މާ ތު ބޯ ޑާ ޙި އް ޞާ ކު ރާ ގޮ ތަ ށް ވެ ސް ނި ން މު ނެ ވެ.
• 31އޮ ކް ޓޫ ބަ ރު  2017ގަ އި ބޭ އް ވު ނު އާ ރު .އެން.ސީ ގެ ތި ން ވަ ނަ ބަ އް ދަ ލު ވުމު ގަ އި ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ އި ދާ ރީ އޮ ނި ގަނޑަ ށް މެނޭޖްމަންޓުން ގެންނަން
ހުޅަހަ ޅާ ފައި ވާ ބަ ދަ ލު ތަ ކާ ބެހޭ ގޮ ތު ން އެ ކު ލަ ވާ ލާ ފަ އި ވާ ބޯ ޑު ޕޭ ޕަ ރު ކޮ މި ޓީ ން ފާ ސްކޮށް ،ބޯ ޑަ ށް ހުށަހަ ޅަ ން ނި ން މު ނެ ވެ .އަދި ވި ސްލް ބްލޮވިންގ ޕޮލިސީ
އާއި ޕް ރޮ ސީ ޖަރ ،އަ ދި ނޮ ން -ޕް ރެ ކް ޓިސި ންގ އެ ލަ ވަ ން ސް ދޭ ގޮ ތާ މެ ދު އެ ކު ލަ ވާ ލާ ފަ އިވާ ޕޮ ލި ސީ ކޮ މި ޓީން ފާ ސް ކޮ ށް ބޯ ޑަ ށް ހު ށަހަޅަން ނިންމުނެވެ.

މ ލް ޑި ވް ސް ޕެ ން ޝަ ން އެ ޑް މި ނި ސް ޓް ރޭ ޝަ ން އޮ ފީ ސް
ޯ
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ކ ރި ަމ ގު
ު

 2018ވަ ނަ އަ ހަ ރަ ކީ ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހަ ށް ވަ ރަ ށް މު ހި ން މު އަ ހަ ރެކެވެ .އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް
ގެ ބަ އި ވެ ރި ން ނަށް ލި ބި ދޭ ފަ އި ދާ ތަ އް އި ތު ރު ކޮ ށް ،އި ޖް ތި މާ ޢީ ރަ އް ކާ ތެ ރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ
ބޭ ނު މު ގަ އި އި ތު ރު ދެ ސް ކީ މެ އް ތަ ޢާ ރަ ފު ކު ރު މުގެ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަކެ އް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.
އެ ދެ ސް ކީ މަ ކީ:

ނ
ކ ުރ ް
ނއިޓީ ޕް ޮރ ޑަ ކްޓް ް
ސ ަތޢާ ަރފް ު
ެ .1އ ު
އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެސް އި ން މެ ން ބަރު ން ނަށް މި ހާ ރު ލި ބޭ އަ ދަ ދު ކަނ ޑަ އަ ޅަ ނީ އެމީހެއްގެ ރިޓަޔަރމަންޓް
ސޭ ވި ން ގް ސް އެ ކައު ން ޓް ( އާ ރު .އެ ސް .އޭ) ގަ އި ހު ންނަ ބާ ކީ އަ ކަ ށް ބެ ލުމަށްފަހުކަމަށްވާތީ ،އާރު.
އެ ސް .އޭ ބެ ލެ ންސް ހު ސް ވު މު ން މި އަ ދަ ދު ލި ބު ން ހު އް ޓެ އެ ވެ .އެ ހެ ންވުމުގެ ސަބަބުން އެމް.
އާ ރު .ޕީ .އެ ސް ގެ ބައި ވެ ރި ން ނަ ށް އެ ނުއި ޓީ ޕް ރޮ ޑަ ކް ޓްސް ތަ ކެ އް އި ންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތައް
މެ ދު ވެ ރި ކޮ ށް

ތަ ޢާ ރަ ފްކު ރު މަ ށް

ގި ނަ ގު ނަ

މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ކެ އް

ކު ރެވެމުންދާއިރު،

ޤާނޫނަށް

ގެ ންނަ ން ޖެ ހޭ ބަ ދަ ލު ތަ އް  2018ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ގެ ނެ ވޭ ނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.
މި ސް ކީ މް ތަ ޢާ ރަފް ކު ރެ ވު މު ން ،މެ ން ބަ ރު ން ނަ ށް އު މު ރު ދު ވަ ހަ ށް ޕެ ންޝަނުން ފައިދާލިބި އަދި
ރި ޓަ ޔަރ މަ ން ޓް އު މު ރަ ށް ދި އުމު ން އާ ރު .އެ ސް.އޭ ގަ އި ހު ންނަ ފަ އި ސާގެ ބައެއް ގަނޑުކޮށް
ނަ ގަ ން ބޭ ނުން ވާ ނަ މަ އެ ފު ރު ޞަ ތު ހު ޅު ވި ގެ ން ދާ ނެ އެ ވެ.

 .2ޑ ެ
ިސ ބިލިޓީ އި ް
ސކީމް
ސ ް
ނ ް
ޝ ައ ެރ ް
ނ ު
ވަ ޒީ ފާ

އަ ދާ ކު ރާ

ފަ ރާ ތް

ވަ ޒީ ފާ

އަ ދާކުރަ މު ން

ދާ އި މީ

ދަ ނި ކޮ ށް

ނުކުޅެ ދުންތެރިކަމެއް

މެ ދު ވެ ރި ވެ އް ޖެ ނަ މަ ،އު މު ރު ގެ ބާ ކީ އޮ ތް ބަ އި ގަ އި މި ސް ކީ މް ގެ ދަ ށު ން ފައިސާ ލިބިދިނުމަށް،
ވަ ޒީ ފާ ދޭ ފަ ރާ ތްތަ ކު ން ޕެ ން ޝަ ން އޮފީ ހަ ށް ފަ އި ސާ ދަ އްކަ މު ން ދާ ނީ އެ ވެ .މީގެ ސަބަބުން ވަޒީފާ
އަ ދާ ކު ރަ މު ން ދަ ނި ކޮށް ،ކު ރި ން އެނ ގު މަ ކާ އި ނު ލަ އި ކު ރި މަ ތި ވާ ގެ އް ލު ން ތަކަށް އިތުރު ލުޔެއް ލިބި
ރަ އް ކާ ތެ ރި ކަ ން އި ތު ރު ވެ ގެ ން ދާ ނެ އެ ވެ .މި ސް ކީ މް ފު ރި ހަ މަ އަށް ތަ ން ފީޒުކޮށް ނިމުމުން ދާއިމީ
ނު ކު ޅެ ދު ން ތެ ރި ކަ މެއް މެ ދު ވެރި ވާ ފަރާ ތް ތަ ކަ ށް މެ ދު ނު ކެނ ޑި އެ ފަ ރާތްތަކަށް އުނިވެގެންދިޔަ
އާ މް ދަ ނީ ލި ބު މަ ށް މަ ގު ފަ ހި ވެ ގެ ން ދާ ނެކަ މަ ށް އު ން މީ ދު ކު ރެ ވެ އެ ވެ.
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