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އަޅުގަނޑު  ރިޯޕޓު  އަހަރީ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2017 ފަރާތުން  ޯބޑުގެ  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން 

ޮއފީހަށް  ޕެންޝަން  އެއްފަދައިން  އަހަރުތަކެކޭ  ކުރީ  އަހަރަކީވެސް  ވޭތުވެދިޔަ  މިހުށަހަޅަނީ، 

ފާހަގަޮކށްލެވޭފަދަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހާސިލުކުރެވުނު އަހަރެއްކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމުންނެވެ.

ގަވަރނަންސްގެ  ޯކޕަރޭޓް  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  ޮގސްފައިވަނީ  ވެގެން  އަހަރު  ވަނަ   2017

މުރާޖަޢާޮކށް  ޮކންޓްޯރލްސްތައް  އުސޫލުތަކާއި  އަދި  ދާއިރާ  ހިންގުމުގެ  ޮއފީސް  ނިޒާމު، 

އެކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމަށް ޯބޑާއި މެނޭޖްމަންޓާއި ގުޅިގެން ވަރަށް ގާތުން މަސައްކަތްކުރެވި 

މިކަމުގެ  ޮގތުގައެވެ.  އަހަރެއްގެ  ހާސިލުކުރެވިފައިވާ  ކާމިޔާބީތަކެއް  ގިނަގުނަ  މިދާއިރާތަކުން 

)އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް( ސްކީމް  ޕެންޝަން  ރިޓަޔަރމަންޓް  ޯމލްޑިވްސް  ޮގތުން،  ނަތީޖާއެއްގެ 

އަދި  ޕަބްލިކް  އަރާފައިވުމާއި،  ރުފިޔާއަށް  އެއްބިލިއަން  ކަލެކްޝަން  ޮކންޓްރިބިއުޝަން  ގެ 

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުގައި ފާހަގަޮކށްލެވޭފަދަ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކެއް ކުރެވިގެން ޮގސްފައިވުން 

އަށް  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް  އިތުރުން،  މީގެ  ކަންކަމެވެ.  މުހިންމު  ޮކށްލަންޖެހޭ  ފާހަގަ  މިއީ 

އަށްވުރެ  ރުފިޔާ  މިލިއަން   85.17 އަދަދު  ފައިސާގެ  ޖަމާކުރެވެމުންދާ  މައްޗަށް  މަހެއްގެ 

އިތުރުވެ ސްކީމުގެ ބައިވެރިންގެ އަދަދު 2017 ވަނަ އަހަރު ސާބިތު ޮގތެއްގައި އިތުރުވަމުން 

ފާހަގަޮކށްލަމެވެ.  ޮގސްފައިވާކަން 

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރަކީ ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ހަޔާތުގައި އިންޮފމޭޝަން ޓެކްޮނޮލޖީގެ ދާއިރާއިންވެސް 

އައި. މުޅި  މިޮގތުން،  އަހަރެކެވެ.  ހާސިލުކުރެވިގެންދިޔަ  ލަނޑުދަނޑިތަކެއް  މުހިންމު 

ފުރަތަމަ  ރާއްޖޭގެ  ކުރި  ބަދަލު  ޕްލެޓްޯފމަށް  ކްލައުޑް  ގޫގުލް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ޓީ 

މުއައްސަސާގެ ޮގތުގައި ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ނަން ވަނީ ތާރީޚުގައި ލިޔެވިގެން ގޮސްފައެވެ. މި 

ބަދަލުގެ ސަބަބުން، އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގެ މެންބަރުންނަށް ދެމުންގެންދިޔަ ޚިދުމަތްތަކަށް އިތުރު 

ޚަރަދުތައްވަނީ  ހިންގުމުގެ  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް   ޮއފީހާއި  ޕެންޝަން  ކަމެއްއައިސް  ފުރިހަމަ 

ވަރަށް ޮބޑުތަން ކުޑަވެގެން ޮގސްފައެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ޮގތުން އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ހިންގުމަށްޓަކައި 

ވަނަ   2017 ފީ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ގެންދިޔަ  ނަގަމުން  އަތުން  މެންބަރުންގެ  ސްކީމުގެ 

ދަށްކުރެވިފައިވާކަން  އަށް   0.8% އިން   0.9% ފެށިގެން  އިން   1 ޖަނަވަރީ  އަހަރުގެ 

އުފަލާއިއެކު ފާހަގަޮކށްލަމެވެ. އަދި 2017 ވަނަ އަހަރު ޑިސެމްބަރުގައި، 1 ޖަނަވަރީ 2018 

އިން ފެށިގެން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފީ %0.6 އަށް ކުޑަކުރުމަށް ޯބޑުން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގެ މެންބަރުންނަށް 2016 ވަނަ އަހަރު ތަޢާރަފް ކުރެވުނު ގެޮދރުވެރިކުރުވުމުގެ 

މެދުވެރިޮކށް،  ސްކީމް  ކުރުމުގެ  ޮކލެޓަރަލައިޒް  ފައިސާ  ޕެންޝަން  ޕްޮރގްރާމްތަކަށް 

މެންބަރުންނަށް ހައުސިންގ ސްކީމުގެ ފައިދާ ޯފރުޮކށްދިނުމަށްޓަކައި މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ ތިން 

ބޭންކަކާއިއެކު ކާމިޔާބު މަސައްކަތްތަކެއްދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. މިޮގތުން، 2017 ވަނަ އަހަރުގެ 

ތެރޭގައި ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ހައުސިންގ ސްކީމުގެ ދަށުން ގެޮދރުގަތުމަށްޓަކައި އެފަރާތްތަކުގެ 

ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގްސް އެކައުންޓްގައި ހުރި ފައިސާ ޮކލެޓަރަލައިޒް ޮކށްފައިވެއެވެ. 

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަޙުމަދު ނާޞިރު

ޯބޑުގެ ޗެއަރޕަރސަން
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އަހަރު  ފާހަގަކުރާ  ދުވަސް  އަހަރީ  ވަނަ   9 ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  އަހަރަކީ  ވަނަ   2018

ކަމުގައިވުމުން، 2018 ވަނަ އަހަރާއި ޕެންޝަން ޮއފީހުން ކުރިމަތިލަނީ އިތުރު ކުރިއެރުންތަކެއް 

ހާސިލުކުރުމުގެ ޮފނި އުންމީދާއި އެކުގައެވެ. މިޮގތުން ކުރިއަށް ޮއތް އަހަރަށް ތައްޔާރުވުމުގެ 

ޮއތް  ކުރިއަށް  ފަށައި،  މުރާޖަޢާކުރަން  އަލުން  ޮއފީހުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް  ޮގތުން ޕެންޝަން 

3 އަހަރަށް މުޅިންއާ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. 

ގިނަގުނަ  ކުރަންޖެހޭ  ވާސިލްވުމަށް  ލަނޑުދަނޑިތަކަށް  ކަނޑައެޅޭ  ދަށުންް  މިޕްލޭންގެ  އަދި 

މަސައްކަތްތައް 2018 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެކަން ފާހަގަޮކށްލަމެވެ.

އިޙްތިރާމް  އެންމެ  ކުރެވިފައިވަނީ  ބައްޓަން  ތަސައްވުރު  އަމާޒުތަކާއި  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން 

ލިބިގެންވާ، އިތުބާރުކުރެވޭ އަދި ޢާންމު ރައްޔިތުންނާއި އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގެ މެންބަރުންގެ 

ޕެންޝަން  މިޮގތުން،  ހެދުމަށެވެ.  ޮއފީސް  ޕެންޝަން  މުއައްސަސާއަކަށް  ލިބިގެންވާ  ޯލބި 

ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި  ލަނޑުދަނޑިތައް  ދުރުރާސްތާގެ  ހަރުދަނާޮކށް  ހިންގުން  ޮއފީހުގެ 

މެނޭޖްމަންޓަށް ޯފރުޮކށްދެމުންދާ އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑާއިއެކު މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން 

ގެންދަވާ އެންމެހައި ޯބޑު މެންބަރުންނަށާއި ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރ މުޙައްމަދު ޙުސެއިން 

މަނިކުގެ ލީޑަރޝިޕާއި އިރުޝާދުގެ ދަށުން ޕެންޝަން ޮއފީސް ޯހދަމުން މިދާ ކާމިޔާބީތަކަށް 

މެނޭޖްމަންޓަށާއި އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނަށް މިފުރުޞަތުގައި އަޅުގަނޑު ނިހާޔަތަށް ޝުކުރު 

އަދާކުރަމެވެ. އަދި ޕެންޝަން ޮއފީސް ވުޖޫދަށް އައި ދުވަހުން ފެށިގެން ޕެންޝަންގެ ނިޒާމު 

ހިންގާ ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކާއި އިދާރާތަކުންނާއި، ދައުލަތުގެ 

ގުޅުންހުރި  އަދި  ފަރާތްތަކުން  ވަޒީފާދޭ  އިދާރާތަކުންނާއި  މާލީ  މުއައްސަސާތަކުންނާއި، 

އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ދެއްވާ ލަފަޔާއި އެހީތެރިކަން ފާހަގަޮކށް އެފަރާތްތަކަށް އަޅުގަނޑު 

އަދާކުރަމެވެ.  ޝުކުރު 
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މަސައްކަތްތަކެއް  ގިނަގުނަ  ޮއފީހުން  ޕެންޝަން  އަހަރަކީވެސް  ވަނަ   2017 ނިމިގެންދިޔަ 

އަހަރެކެވެ. ޯހދިފައިވާ  ކާމިޔާބީތައް  ފާހަގަޮކށްލެވޭފަދަ  ކުރެވި، 

ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  ކާމިޔާބީއަކީ  ޮބޑު  އެންމެ  ހާސިލުކުރެވުނު  އަހަރުގައި  ވަނަ   2017

ކަމުގައިވާ   ބައިތައް  މުހިންމު  އެންމެ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ  ޓެކްޮނޮލޖީ  އިންޮފމޭޝަން 

ސްޯޓރޭޖް  ޑޭޓާ  އަދި  ޑޭޓާބޭސްތަކާއި  ސިސްޓަމްތަކާއި،  އިންޮފމޭޝަން  ސަރވަރތަކާއި، 

ކްލައުޑް ބޭސްޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަކަށް )ގޫގުލް ކްލައުޑް ޕްލެޓްޯފމަށް( ބަދަލުކުރުމުގެ 

މަސައްކަތް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލެވުމެވެ. މީގެ ސަބަބުން ކުރިއަށް ޮއތްތަނުގައި އިންޮފމޭޝަން 

އަދި  ދަށްވެގެންދާނެއެވެ.  ޮބޑުތަން  ވަރަށް  ޚަރަދުތައް  ކުރަންޖެހޭ  ދާއިރާއިން  ޓެކްޮނޮލޖީގެ 

ޕެންޝަން އޮފީހުން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް މެދުނުކެނޑި، އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިޮކށް 

ކުއްލި  ކާރިސާތަކާއި  ދިމާވާ  އިތުރުން،  މީގެ  ޯފރުޮކށްދެވޭނެއެވެ.  ޚިދުމަތް  ފަސޭހައިން 

ޙާލަތްތަކުގައި ޮއފީހުން ބަލަހައްޓާ މަޢުލޫމާތުތައް ގެއްލުމުގެ ފުރުޞަތު ކްލައުޑް ބެކަޕް އަދި 

ރިކަވަރީ ސަރވިސްގެ ސަބަބުން ވަރަށް ޮބޑަށް ކުޑަވެގެން ދާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ޙާލަތެއް 

ވެސް  ޑައުންޓައިމް  ސިސްޓަމް  ނުވަތަ  މެދުކެނޑުން  ޚިދުމަތްތައް  ޮއފީހުގެ  ދިމާވެއްޖެނަމަ 

ދަށްކުރެވިގެންދާނެއެވެ. ޮބޑުތަން  ވަރަށް 

މިދިޔަ އަހަރު ކުރެވުނު އެންމެ މުހިންމު ދެވަނަ މަސައްކަތަކީ ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ކުރިއަށް 

ޮއތް ތިން އަހަރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތެވެ. މިޮގތުން ކުރިއަށް 

މުހިންމު  ބޭނުންވާ  ހާސިލުކުރަން  ޮއފީހުން  ޕެންޝަން   )2020-2018( އަހަރު  ތިން  ޮއތް 

ދެވޭ  ފަރާތްތަކަށް  ހުރިހާ  ލިބިގަންނަ  ޚިދުމަތް  ޮއފީހުން  ލަނޑުދަނޑިތަކާއި،  ދިގުރާސްތާގެ 

ކުރަންޖެހޭ  ދިނުމަށް  ފެންވަރެއްގައި  ރަނގަޅު  އަދި  ފަސޭހަޮކށް  މިހާރަށްވުރެ  ޚިދުމަތްތައް 

މަސައްކަތްތަކާއި، އަދި ޮއފީސް ހިންގުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް 

އެކުލަވާލެވިފައިވެއެވެ. ޕްލޭނުގައި  ސްޓްރެޓެޖިކް 

މީގެ އިތުރުން ފާހަގަ ޮކށްލެވޭ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި، 1 ޖަނަވަރީ 2017 އިން 

ފެށިގެން، ޯމލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް )އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް( ގެ މެންބަރުން 

ދަށްކުރުމާއި،  އަށް   0.8% އިން   0.9% ފީ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ނަގަމުންދާ  އަތުން 

ނިންމުން  ޯބޑުން  ދަށްކުރަން  އަށް   0.6% ފީ  މި  ފެށިގެން  އިން   2018 ޖަނަވަރީ   1

ހިމެނެއެވެ. އަދި ގެޮދރުވެރި ކުރުމުގެ ޕްޮރގްރާމްތަކަށް އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގެ މެންބަރުންގެ 

ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގްސް އެކައުންޓުގައިވާ ފައިސާ ޮކލެޓަރަލައިޒް ކުރުމުގެ ސްކީމު ވަރަށް 

ފާހަގަޮކށްލެވެއެވެ. ފަށާފައިވުން  ބޭނުންކުރަން  ފަރާތްތަކުން  ގިނަ 

ޕެންޝަން ޮއފީސް ހިންގުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި އަދި ޮއފީހުގެ މަސައްކަތްތައް 

އަހަރުގެ  މިދިޔަ  އޮނިގަނޑު  އިދާރީ  ޮއފީހުގެ  ކުރުމަށްޓަކައި،  ސްޓްރީމްލައިން  އިތުރަށް 

ޑިސެންބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ވަނީ މުރާޖަޢާކުރެވިފައެވެ. ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޯބޑުން ފާސް 

އިން   2018 ޖަނަވަރީ   1 ފަށާނީ  ޢަމަލުކުރަން  ޮއނިގަނޑަށް  އިދާރީ  މިއާ  ކުރައްވާފައިވާ 

. ވެ ގެންނެ ށި ފެ

މުޙައްމަދު ޙުސައިން މަނިކު

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރ

ެޒެކިޓވް  ީޗފް ެއގް
ޮއިފަސުރގެ ަބާޔްނ
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ޮއފީހުގެ އިޖުތިމާޢީ ޒިންމާގެ ދަށުން ފާހަގަޮކށްލެވޭ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް މިދިޔަ  ޕެންޝަން 

އަހަރު ހިންގާފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީން ކުރިއަށް 

ކުޑަކުދިންގެ  ހިންގަވާ  ދަށުން  މިނިސްޓްރީގެ  އެ  އަދި  ޕްޮރގްރާމަށާއި  ރަންވޭލާ  ގެންދަވާ 

ޖަމްޢިއްޔާއަށް  އިސްރަށްވެހިންގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަދި  އެހީތަކާއި،  ފޯރުޮކށްދެވުނު  ހިޔާއަށް 

ޮކށްލެވެއެވެ. ފާހަގަ  އެހީތައް  ޯފރުޮކށްދެވުނު 

ދުވަސް  މީހުންގެ  ދުވަސްވީ  އުމުރުން  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ   2017

ބޭއްވުނު  މިޮގތުން  ނިންމާފައެވެ.  ވަނީ  ޮއފީހުން  ޕެންޝަން  ކުރަމަށް  ފާހަގަ  ކުލަގަދަޮކށް 

އެންމެ ފުރަތަމަ އިވެންޓް ކާމިޔާބު ކަމާއެކީ 2017 ވަނަ އަހަރު ބާއްވާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އެންމެ އާބާދީ ޮބޑު އަޮތޅު ކަމުގައިވާ އައްޑޫ ސިޓީގައެވެ. އަދި މި އިވެންޓާއި ގުޅިގެން އައްޑޫ 

ސިޓީގައި އިސްރަށްވެހިންނަށް ޕާކެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފެށިފައެވެ. 

ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން މިދިޔަ އަހަރުވެސް ޕެންޝަން ސްކީމްތަކަށް، ގުޅުންހުރި 

ފަރާތްތައް އަހުލުވެރިޮކށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ތަފާތު ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގާފައިވެއެވެ. އަދި 

ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނާ ގުޅުންހުރި ޤަވާޢިދުތައް ތަންފީޒުކުރުން ހަރުދަނާކުރުމަށްވެސް 

ޕެންޝަން ސްކީމަށް  މިޮގތުން  ކުރެވިފައިވެއެވެ.  އަހަރު  މިދިޔަ  މަސައްކަތްތަކެއް  ގިނަގުނަ 

އެޅުމަށްޓަކައި  ފިޔަވަޅު  ޤާނޫނީ  ފަރާތްތަކާމެދު  ބައެއް  ނުދައްކާ  ފައިސާ  ދައްކަންޖެހޭ 

ޤަވާޢިދުތަކަށް  ޤާނޫނާއި  ޕެންޝަން  އަދި  ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ.  މައްސަލަ  ޯކޓަށް  ސިވިލް 

އިންސްޕެކްޓް  ތަންތަން  އަދަދެއްގެ  ގިނަ  ރޭވިގެން  ކުރިއަށް  ބެލުމަށް  ޢަމަލުކުރަމުންދޭޯތ 

ކުރެވި، އެ އިންސްޕެކްޝަންތަކުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ 

އެޅިފައިވެއެވެ. ފިޔަވަޅުތައް 

ޮކށްފައިވާ  ޙިއްޞާއެއް  ޮބޑު  އެންމެ  ކާމިޔާބީތަކުގެ  މަސައްކަތްތަކާއި  ދެންނެވުނު  އިސްވެ 

ޮއފީހުގެ އަމާޒުތަކާއި  ޮއފީހުގެ ހީވާގި މުވައްޒަފުންނެވެ. ޕެންޝަން  ފަރާތްތަކަކީ ޕެންޝަން 

ބުރަ  އިޚްލާޞްތެރި  ގެންދަވާ  ކުރައްވަމުން  މުވައްޒަފުން  ހާސިލުކުރުމަށް  ލަނޑުދަނޑިތައް 

ދަންނަވަމެވެ. ޝުކުރު  މުވައްޒަފުންނަށް  އެންމެހައި  އަޅުގަނޑު  މަސައްކަތަށްޓަކައި، 

ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރޕާރސަން އަދި ޯބޑު މެންބަރުން މެދުނުކެނޑި ޕެންޝަން 

ޮއފީސް ހިންގުމުގެ ކަންތައްތަކުގައި އަޅުގަނޑަށް ދެއްވަމުން ގެންދަވާ އިރުޝާދަށާއި އަޅުގަނޑަށް 

ކުރައްވާ އިތުބާރަށްޓަކައި އެފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ޙާއްޞަ ޝުކުރެއް އަރިސް ކުރަމެވެ.

އެންމެހައި  ލިބިގަންނަ  ޚިދުމަތް  މިޮއފީހުން  ޮއފީސް،  ޕެންޝަން  އުއްމީދަކީ،  އަޅުގަނޑުގެ 

ފަރާތްތަކުންވެސް އުފަލާއެކު ބަލައިގަންނަ ފަދަ ޚިދުމަތްތައް ޯފރުޮކށްދޭ، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް 

އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުޮކށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ޯފރުޮކށްދޭ، އެންމެންގެ 

އިޙްތިރާމް ލިބިގެންވާ، ނަމޫނާ މުއައްސަސާއެއްގެ ޮގތުގައި ދެމިޮއތުމެވެ. 
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ގައި  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް  ފަރާތްތަކުން  ވަޒީފާދޭ  ގިނަ  އަށްވުރެ   389 ދައުލަތުގެ 

. ވޭ އި ފަ ވެ ރި ވެ އި ބަ

ވަޒީފާދޭ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 1,503 އަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން އެމް.

އާރު.ޕީ.އެސް ގައި ބައިވެރިވެފައިވޭ.

ޖުމްލަ 88,716 މުވައްޒަފުން އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަމުންދޭ.

އަށް  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް  ރުފިޔާ  މިލިއަން   85.17 މަހަކު  އެވްރެޖްޮކށް 

ލިބިފައިވޭ. ޮގތުގައި  ޮކންޓްރިބިއުޝަންގެ 

އެވްރެޖްޮކށް މަހަކު 4.55 މިލިއަން ރުފިޔާ އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް އިން ރިޓަޔަރމަންޓް 

ޕެންޝަންގެ ޮގތުގައި ދޫޮކށްފައިވޭ.

އެކްރޫޑް ރައިޓްސް ހިމަނައިގެން ޕެންޝަން ފަންޑުގައި 10 ބިލިައން ރުފިޔާ އެބަހުރި.

16,533 ފަރާތަކަށް އަސާސީ ޕެންޝަން ޯފރުޮކށްދެވިފައިވޭ.

ރުފިޔާ  މިލިއަން   36.27 މަހަކު  ޮގތުގައި  ޕެންޝަނުގެ  އަސާސީ  އެވްރެޖްޮކށް 

. ވޭ އި ފަ ޮކށް ދޫ

ދައުލަތުން ޯފރުޮކށްދޭ އެހެނިހެން ޕެންޝަނުގެ ޮގތުގައި އެވްރެޖްޮކށް މަހަކު 22.55 

މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫޮކށްފައިވޭ.

 44.92 މަހަކު  އެވްރެޖްޮކށް  ޮގތުގައި  އެލަވަންސްގެ  ސިޓިޒެންސް  ސީނިއަރ 

ދޫޮކށްފައިވޭ. ރުފިޔާ  މިލިއަން 

ުރގެ  2017 ަވަނ ައަހ
މީާލ ިހްނގުމުގެ ާދިއާރގެ 

ުއްސައިލަތްއ



2017 ޯޕޓް  ރީ ރި ހަ ސް   |   އަ ން ޮއފީ ޝަ ރޭ ޓް ސް ިމނި ޑް ން އެ ޝަ ން ސް ޕެ ވް ޑި ލް ޯމ

8

ދާއިރާއެއްގައި  ފުޅާ  އެންމެ  އޭގެ  މަސްލަހަތު  މެންބަރުންގެ 

އިންވެސްޓްކުރުމާއި  ފަންޑު  ޕެންޝަން  ރައްކާތެރިޮކށް، 

. ން ޓު އް ހެ ލެ ބެ

އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރަނީ:

ުޒ ައމާ

ެޕްނަޝްނ ޮއީފަހްށ ަބލިައލުެމްއ

ފަސޭހަ 	  ޮއޮޓމޭޓަޑް  ފަރާތްތަކަށް  ލިބިގަންނަ  ޚިދުމަތް 

ޯފރުޮކށްދިނުމަށް ޚިދުމަތްތަކެއް 

ދާއިރާއެއްގައި 	  ފުޅާ  މަޢުލޫމާތު  ޕެންޝަނާއިބެހޭ 

ށް މަ ނު ދި ށް ޮކ ރު ޯފ

ޕެންޝަނާއިބެހޭ ކަންކަމާއި ޚިދުމަތްތަކުގައި އުފެއްދުންތެރި 	 

އާ ޮގތްތަކަށް މަގުފަހި ކުރުމަށް

ރައްކާތެރިކަން  މާލީ  މުސްތަޤުބަލަކަށް  ފާގަތި 

ޯފރުޮކށްދިނުމުގެ  ޕެންޝަން  ކަށަވަރުޮކށް، 

ދަރަޖައިގައި  މަތީ  އެންމެ  އޭގެ  ޚިދުމަތް 

މާލީ  މުސްތަޤުބަލަށްޓަކައި  އަދި  ދިނުމާއި 

ގެނެސްދިނުން. ހަމަޖެހުން 

ުރ ތަަސްއުވ

ަނލަިޒމް  ޕްޮރފަެޝ
ނަޒާހަތްތެރިކަން، ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން އަދި ވަކިޮކޅަކަށް 

ބުރަނުވެ ނިންމުންތައް ނިންމުން.

 މުޢާމަލާތްުކުރްނ
ސާފު، ސީދާ އަދި ޙިއްޞާކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު.

 ުއެފްއުދްނތިެރަކްނ
ފަހުގެ  އެންމެ  އަދި  ފަންނުވެރި  ފަސޭހަ،  ބޭނުންކުރަން 

. ޮނޮލޖީ ކް ޓެ

ްއަކުތގެ އާަދަތްއ  މަަސ
އަދި  އިޙްތިރާމްކުރުން  މަސައްކަތްކުރުން،  އެކުގައި 

މާޙައުލު. ދަސްކުރުމުގެ 

 ިޒްނމާާދުރަކްނ
މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުން، ތެދުވެރިކަން، ދެފުށްފެނުން އަދި 

ރިސްކުތަކަށް ޯލހުޅުވިފައިވުން.

ޯކރ ވިެލުއްސަތްއ

ަގނޑެުމްނގެ ުއްއމުީދަތްއ ައޅު
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ަތޢާަރފު

ޯމލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޮއފީސް )ޕެންޝަން ޮއފީސް( ވުޖޫދަށް އައިސްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2009 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ 

ޤާނޫނު )ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު( 13 މޭ 2009 ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން އުފެދުނު މިނިވަން މުއައްސަސާއެއްގެ ޮގތުގައެވެ.

ްއ ެޕްނަޝްނ ޮއީފުހގެ ަމިއަގނޑު މްަސއޫިލްއަޔތަުތ

؛ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޕެންޝަން އޮފީހުން އަދާކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަްސއޫލިއްޔަތުތަކަކީ

ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ގާއިމުކުރެވޭ ޕެންޝަން ސްކީމްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން،	 

ރިޓަޔަރމަންޓް ެޕންޝަން ޯފރުޮކށްދިނުން،	 

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އަސާސީ ޕެންޝަން ފައިސާ ދޫކުރުން،	 

ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ގާއިމުކުރެވޭ ސްކީމްތައް ހިންގުމާބެހޭ ޤަވާޢިދުތައް ހެދުމާއި، އެކަމާބެހޭ މިންގަނޑުތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް އެކުލަވާލުން،	 

ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ގާއިމުކުރެވޭ ސްކީމްތަކާބެހޭ ޮގތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ޕްޮރގްރާމްތައް ހިންގުން، އަދި	 

ޯމލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގެ ބައިވެރިންނަށް އަމާޒުޮކށްގެން، ޕެންޝަން ފަންޑުގައިވާ ފައިސާ، ގެޮދރުވެރިކުރުމުގެ ޕްޮރގްރާމްތަކަށް 	 

ޮކލެޓަރަލައިޒް ކުރެވޭނެ ސްކީމެއް ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނާ އެއްޮގތްވާޮގތުގެ މަތިން ހިންގުން، މިއެވެ.

އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ އިތުރުން ޕެންޝަން ޮއފީހުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން ޕެންޝަންތަކާއި އަދި 

އިސްރަށްވެހިންނަށް ސަރުކާރުން ދެއްވާ ސީނިއަރ ސިޓިޒަންސް އެލަވަންސް އޭގެ ޙައްޤުވެރިންނަށް ޯފރުޮކށްދިނުން ހިމެނެއެވެ.
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ުކގެ ުކުރ ަތޢާަރފްެއ ެޕްނަޝްނ ޮއީފުހްނ ިހްނގާ ްސީކމަްތ

)އެމް.އާރު. ޕެންޝަން ސްކީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް  އެއީ،  ހިންގައެވެ.  ތިން ސްކީމެއް  ޮއފީހުން  ޕެންޝަން  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ޕެންޝަނާބެހޭ 

ޕީ.އެސް(، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އަސާސީ ޕެންޝަން، އަދި އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް  ގައިވާ ފައިސާ ގެޮދރުވެރިކުރުމުގެ ޕްޮރގްރާމްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް 

އެހެނިހެން ޕެންޝަންތަކާއި  ދައުލަތުގެ  ފަރާތުން،  ޮއފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ  އިތުރުން، މިނިސްޓްރީ  ޮކލެޓަރަލައިޒް ކުރުމުގެ ސްކީމެވެ. މީގެ 

ސިނިއަރ ސިޓިޒެންސް އެލަވަންސް އޭގެ ޙައްޤުވެރިންނަށް ޯފރުޮކށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރިއަށްގެންދަނީ ޕެންޝަން ޮއފީހުންނެވެ.

.ީޕ.ެއްސ( .އާުރ ޯމލިްޑވްްސ ިރަޓަޔރަމްންޓ ެޕްނަޝްނ ްސީކމް )ެއމް

އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ފަރުދުން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ދުވަސްވަރު، 

ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރަންވާއިރަށް، ފަހަށް ފައިސާ ރައްކާކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުޮކށްދީ، 

އަދި އެފަރާތްތަކަށް މާލީ މިނިވަންކަން ޯހދައިދިނުމެވެ.

ކަނޑައެޅިފައިވާ  ފަރާތުން  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ފަރާތާއި  ވަޒީފާދޭ  އަކީ  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް 

ސްކީމެކެވެ.  ހިންގޭ  އިންވެސްޓްޮކށްގެން  އެފައިސާ  ނަގައިގެން،  ފައިސާ  އަދަދަކަށް  ވަކި 

ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގެ ޮކންމެ ބައިވެރިއެއްގެ ޕެންޝަނަށްބަލާ 

 7% މަދުވެގެން  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  އަދި  އެމުވައްޒަފަކު،   7% މަދުވެގެން  މުސާރައިގެ 

އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  އެއްބަސްވާނަމަ،  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ދައްކަންޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް  ސްކީމަށް 

ފަރާތުން ފައިސާ ނުނަގާޮގތަށް، ހަމައެކަނި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފުގެ ޕެންޝަނަށްބަލާ 

މުސާރައިގެ %14 އަށްވުރެ މަދުނޫން އަދަދަކަށް ސްކީމަށް ފައިސާ ދައްކާޮގތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް 

ޕެންޝަނަށްބަލާ  ލާޒިމްކުރާ  ޤާނޫނުން  އިތުރުން  މީގެ  ހުއްދަކުރެއެވެ.  ޤާނޫނު  ޕެންޝަނާބެހޭ 

މެންބަރުން  ޮގތުގައި  ގެ  ޮކންޓްރިބިއުޝަން''  ''ޮވލެންޓަރީ  އިތުރުން  ގެ   7% މުސާރައިގެ 

ޕެންޝަނާބެހޭ  ފުރުޞަތު  ކުރުމުގެ  ޮކންޓްރިބިއުޓް  އަށް  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް  އަމިއްލައަށް 

ލިބިދީފައިވެއެވެ. ޤާނޫނުން 

ކުރުން  ޮކންޓްރިބިއުޓް  ޕެންޝަނަށް  ވުމުން  އަހަރު   65 އުމުރުން  ބައިވެރިންގެ  ސްކީމްގެ 

ހުއްޓުމަކަށް އާދެއެވެ. އަދި އެހިސާބުން ފެށިގެން ޕެންޝަން ސްކީމުން ބައިވެރިންނަށް މަހުން 

މަހަށް ފައިސާ ދޫކުރަން ފަށައެވެ. 
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ުރްނ ުދަވްސީވ ީމުހްނގެ ައާސީސ ެޕްނަޝްނ ުއމު

އުމުރު  ލިބޭ  ޕެންޝަން  ސްކީމަކީ  ޕެންޝަން  އަސާސީ  މީހުންގެ  ދުވަސްވީ  އުމުރުން 

މާލީ  ފަރާތްތަކަށް  އަދާނުކުރާ  ވަޒީފާއެއް  ލިބޭފަދަ  ޕެންޝަނެއް  ތެރެއިން  މީހުންގެ  ހަމަވާ 

ރައްކާތެރިކަން ޯފރުޮކށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ގާއިމު ޮކށްފައިވާ ސްކީމެކެވެ. މިސްކީމަކީ މުޅި 

އުމުރަށް ދެމިގެންދާޮގތަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ، އިންފްލޭޝަނަށް އިންޑެކްސް ކުރެވިފައިވާ، 

އަސާސީ  މީހުންގެ  ދުވަސްވީ  އުމުރުން  ހިންގާ،  ޚަރަދުޮކށްގެން  އެއްކޮށް  ދައުލަތުން  ދިވެހި 

ޕެންޝަނުގެ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ އުމުރުން 65 އަހަރުން މަތީގެ ޮކންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް 

ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސްކީމެކެވެ.

ިނެހްނ ެޕްނަޝްނ ަފއިާސ ޫދުކުރްނ ަދުއލުަތގެ ެއެހ

ޕެންޝަން ޮއފީހާއި މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއާ ދެމެދު ޮސއިކުރެވިފައިވާ 

ފަހުމުނާމާއެއްގެ ދަށުން، 2011 ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން 

ޕެންޝަން ފައިސާ ދޫކުރާ އިދާރާއަކީ ޕެންޝަން ޮއފީސް ކަމުގައިވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އަދި މީގެ އިތުރުން، 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހުން ފެށިގެން، އުމުރުން ދުވަސްވީ 

ފަރާތްތަކަށް  ނުލިބޭ  ރުފިޔާ   5،000.00 މަހަކު  ޮގތުގައި  ޕެންޝަނުގެ  ތެރެއިން  މީހުންގެ 

ސަރުކާރުން ދެއްވާ ސީނިއަރ ސިޓިޒެންސް އެލަވަންސް ދޫކުރާ އިދާރާއަކީ ޕެންޝަން ޮއފީސް 

ކަމުގައިވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ަކްށ ޮކލަެޓަރަލިއޒް ުކުރްނ ެޕްނަޝްނ ަފއިާސ ގެޮދުރެވިރުކުރމުގެ ޕްޮރގްާރމަްތ

3 ވަނަ އިޞްލާޙާއެކު ޕެންޝަން ސްކީމުގެ މެންބަރުންނަށް  ޕެންޝަން ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 

އިތުރަށް ލިބިދޭ ޢިނާޔަތެއްގެ ޮގތުން ޕެންޝަން ފަންޑުގައި ހުރި ފައިސާ ގެޮދރުވެރިކުރުމުގެ 

ޕްޮރގްރާމްތަކަށް ޮކލެޓަރަލައިޒް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. މިސްކީމް ހިންގަމުންދަނީ 

ޕެންޝަން  ދަށުން  މިސްކީމުގެ  ގުޅިގެންނެވެ.  އިދާރާތަކާ  މާލީ  ދޫކުރާ  ޯލނު  ހައުސިންގ 

އުމުރަށް  މެންބަރެއްގެ  އެ  ބައެއް،  ފައިސާއިން  ނުވަތަ  ފައިސާ  މެންބަރުންގެ  ފަންޑުގައިވާ 

ބަލައި، ހައުސިންގ ޯލނުތަކުގެ ޑައުން ޕޭމަންޓް ދެއްކުމަށް ޮކލެޓަރަލައިޒް ކުރެވޭނެއެވެ. 
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ޮއީފްސ ިހްނގުަމްށ ަބލިައލުެމްއ
ޮއީފުހގެ ިއާދީރ ޮއިނަގނޑު

މައްޗަށެވެ.  ޑިވިޜަނުގެ   4 އެކުލެވިފައިވަނީ  ޮއނިގަނޑު  އިދާރީ  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން 

އެޑިވިޜަންތަކަކީ ޮއޕަރޭޝަންސް ޑިވިޜަން، އެސެޓް މެނޭޖްމަންޓް ޑިވިޜަން، ސްޓޭކްޯހލްޑަރ 

ޑިވިޜަންތަކުގެ  މިހަތަރު  ޑިވިޜަނެވެ.  އެފެއަރޒް  ޯކޕަރޭޓް  އަދި  ޑިވިޜަން  ރިލޭޝަންސް 

މައްޗަށެވެ.  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ   11 ބަހާލެވިފައިވަނީ  މަސައްކަތް 

ޮއޑިޓް  އިންޓަރނަލް  ބެލުމަށާއި  ކުރިއަށްގެންދާޮގތް  އިންވެސްޓްމަންޓްތައް  އިތުރުން،  މީގެ 

ޮއޑިޓް  އިންޓަރނަލް  އެންޑް  ޮކމްޕްލަޔަންސް  އިންވެސްޓްމަންޓް  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް 

ޕެންޝަން  ދިނުމަށާއި  ސަޯޕޓް  އެގްޒެކެޓިވް  އަށް  ސީ.އީ.ޯއ  އަދި  ޮއވެއެވެ.  ފަންކްޝަނެއް 

ޮއފީހުގެ ޯބޑުގެ ސެކެޓޭރިއަޓް ބެލެހެއްޓުމަށް ސީ.އީ.ޯއ ބިއުޯރއެއް ގާއިމު ކުރެވިފައިވެއެވެ.

ޮއަޕރަޭޝންްސ ިޑިވަޜްނ

ކުރުމާއި،  ރަޖިސްޓްރީ  ފަރާތްތައް  ވަޒީފާދޭ  ބައިވެރިންނާއި،  ސްކީމްތަކުގެ  ޕެންޝަން 

ޕެންޝަން ޮކންޓްރިބިއުޝަން ބަލައިގަތުމާއި، ޕެންޝަން ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރުމަކީ 

ޕެންޝަނާބެހޭ  ކަންކަމެވެ.  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  މަސައްކަތްތަކުގެ  ޑިވިޜަންގެ  ޮއޕަރޭޝަންސް 

ޤާނޫނަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަމުންދާ މިންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތައް 

އިންސްޕެކްޓްޮކށް ޤާނޫނަށް ޢަމަލު ކުރަމުން ނުދާ ފަރާތްތަކާމެދު ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީވެސް 

ޓެކްޮނޮލޖީއާއި  އިންޮފމޭޝަން  ކަންކަމެވެ.  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  މަސައްކަތްތަކުގެ  މިޑިވިޜަންގެ 

ގުޅޭ ހާރޑްވެއަރ އަދި ޮސފްޓްވެއަރ، ނެޓްވަރކް ސެކިއުރިޓީ، ކްލައުޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 

ގާއިމުކުރުމާއި  ސިސްޓަމްތައް  އިންޮފމޭޝަން  އަދި  މެނޭޖްމަންޓް  ޑޭޓާބޭސް  މެނޭޖްމަންޓް، 

ކަންކަމެވެ. ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  މަސައްކަތްތަކުގެ  މިޑިވިޜަންގެ  ބެލެހެއްޓުމަކީވެސް 

ެއެސްޓ ެމޭނޖަްމްންޓ ިޑިވަޜްނ

އެސެޓް މެނޭޖްމަންޓް ޑިވިޜަންގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާއި ގުޅުންހުރި 

އެ  ހިމެނެއެވެ.  ކަންތައްތައް  ގުޅުންހުރި  ފަންޑާއި  ޕެންޝަން  ކަންތައްތަކާއި،  އެންމެހާ 

މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައ،ި ދުވަހުން ދުވަހަށް ފަންޑުގެ ވެލިއުއޭޝަން އާއި ޔުނިޓް ޕްރައިސް 

ޑިޓަރމިން ކުރުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޤާނޫނީ ޮގތުން އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް އާގުޅޭޮގތުން 

ބެލެހެއްޓުމާއ،ި  ލިޔެކިޔުންތައް  ބަލަހައްޓަންޖެހޭ  ހުށަހެޅުމާއ،ި  ރިޯޕޓްތައް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާއި އަދި ފަންޑް މެނޭޖްމަންޓާއި ގުޅޭޮގތުން އެކި ސްޓޭކްޯހލްޑަރުންނާއިއެކު 

މަސައްކަތްކުރުމަކީވެސް މިޑިވިޜަންގެ ޒިންމާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ.



2017 ޯޕޓް  ރީ ރި ހަ ސް   |   އަ ން ޮއފީ ޝަ ރޭ ޓް ސް ިމނި ޑް ން އެ ޝަ ން ސް ޕެ ވް ޑި ލް ޯމ

13

ްސޓޭކްޯހލްޑަރ ރިލަޭޝްންސ ިޑިވަޜްނ

ސްޓޭކްޯހލްޑަރ ރިލޭޝަންސް ޑިވިޜަންގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ހޭލުންތެރިކަމުގެ އެކިއެކި 

ޕްޮރގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުމާއ،ި ޕެންޝަން ސްކީމްތަކާއި ގުޅޭޮގތުން ސްކީމްގެ ބައިވެރިންނާއި 

ޢާއްމު ރައްޔިތުންނާއި މުޢާމަލާތުކުރުމާއ،ި ސްކީމްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޯފރުޮކށްދިނުމެވެ. މީގެ 

ގުޅުންހުރި  އެހެނިހެން  އަދި  ފަރާތްތަކާއި،  ވަޒީފާދޭ  ބައިވެރިންނާއ،ި  އިތުރުން ސްކީމްތަކުގެ 

މިޑިވިޜަންގެ  ދިނުމަކީވެސް  އެހީތެރިވެ  ދިނުމުގައި  ޚިދުމަތް  ފަސޭހަކަމާއެކު  ފަރާތްތަކަށް 

މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ.

ޯކަޕޭރްޓ ެއެފައރޒް ިޑިވަޜްނ

މިޑިވިޜަނުންނެވެ.  ކުރިއަށްގެންދަނީ  މަސައްކަތްތައް  އެންމެހައި  އިދާރީ  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން 

މިޑިވިޜަނުގެ ދަށުން ކުރިއަށްދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޮއފީހުގެ ޮއޕަރޭޝަނަލް ބަޖެޓާގުޅޭ 

މަސައްކަތްތަކާއި، ޕެންޝަން ފައިސާ ބޭންކުތައް މެދުވެރިޮކށް ޕެންޝަނަރުންނަށް ޯފރުޮކށްދިނުުން 

ޕްޮރކިޔުމަންޓާއި ފެސިލިޓީ  މެނޭޖްމަންޓް،  ހިއުމަން ރިޯސރސް  އިތުރުން،  މީގެ  ހިމެނެއެވެ. 

މެނޭޖްމަންޓާބެހޭ މަސައްކަތްތައްވެސް ކުރިއަށް ގެންދަނީ މިޑިވިޜަނުންނެވެ. 

މުަވްއަޒފުްނ ަތމްީރުނުކުރްނ

ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަކީ އެކަށީގެންވާ ހުނަރާއި ޤާބިލްކަންހުރި މުވައްޒަފުންކަން 

ކަށަވަރުކުރުމުގެ ޮގތުން މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުމަށް މެދުނުކެނޑި މަސައްކަތް ކުރެވެމުން 

ދެއެވެ. މިޮގތުން، 6 މުވައްޒަފަކު ރާއްޖޭން ބޭރުން ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީން ޕްޮރގްރާމްތައް 

ފުރިަހމަޮކށްފައިވާއިރު، 11 މުވައްޒަފަކު ވަނީ ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ބޭއްވުނު ސެމިނާރ، ޯވކްޮޝޕް 

އަދި ޮކންފަރެންސް ތަކުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ. އެކި މުއައްސަސާތަކުން ރާއްޖޭގައި ހިންގާފައިވާ 

 3 ބޭއްވުނު  ރާއްޖޭގައި  ބައިވެރިވެފައިވާއިރު،  މުވައްޒަފަކު   3 ޕްޮރގްރާމްތަކުގައި  ތަމްރީން 

ޮއފީހުން  ޕެންޝަން  އިތުރުން  މީގެ  ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.  މުވައްޒަފަކު   4 ޯވކްޮޝޕެއްގައި 

އިންތިޒާމް ޮކށްގެން 3 އިން-ހައުސް ޓްރެއިނިންގ ޮއފީހުގެ ސްޓާފުންނަށް ހިންގާފައިވެއެވެ. 

މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނާއި އެކްސްޯޕޝަރ ޯހދައިދެވުނު ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައ،ި އިންޮފމޭޝަން 

ޓެކްޮނޮލޖީ، ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ދާއިރާ، މާލީ ދާއިރާ އަދި ހިންގުމުގެ ދާއިރާ ހިމެނެއެވެ.

ޮއީފްސ ިހްނގުމުގެ ަޚަރުދަތްއ

ޕެންޝަން ޤާނޫނުގައިވާ ޮގތުގެމަތިން ޕެންޝަން ޮއފީސް ހިންގަނީ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން 

ސްކީމުގެ ބައިވެރިންގެ ޕެންޝަން އެކައުންޓުން ޗާރޖްކުރާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފީ އަކުންނެވެ. 

މިޮގތުން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފީގެ ޮގތުގައި 2017 ވަނަ އަހަރު ނަގާފައިވަނީ %0.8 އެވެ. 

ޖުމްލަ ފީގެ ޮގތުގައި ލިބިފައިވަނީ 53,517,212.32 ރުފިޔާއެވެ. މިއީ 2016 ވަނަ އަހަރާ 

އަޅާބަލާއިރު %8 ގެ އިތުރުވުމެކެވެ.
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ްސޓޭކްޯހލްޑަރ ރިލަޭޝްންސ

ްއ ހޭލްުނތިެރ ުކުރުވމުގެ ޮގުތްނ ިހްނގުުނ ޕްޮރގްާރމަްތ

ގެ  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް  ކުރެވިފައިވަނީ  ފާހަގަ  އަހަރު  ވަނަ   2017

މެންބަރުންނާއި ޕެންޝަނަރުން އަދި ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކަށް ސްކީމާ 

ގުޅޭޮގތުން މަޢުލޫމާތު ޯފރުޮކށްދީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި 

ކާމިޔާބު  ހަރަކާތްތަކެއް  އެކި  ތަފާތު  އަޮތޅުތެރޭގައި  އާއި  މާލެ 

ފާހަގަޮކށްލެވޭ  މިޮގތުން  ޮގތުގައެވެ.  އަހަރެއްގެ  ހިންގުނު  ކަމާއެކު 

އަމާޒުޮކށްގެން  ފަރާތްތަކަށް  ވަޒީފާއަދާކުރާ  ތެރޭގައި  ހަރަކާތްކަގެ 

ހިންގުނު  ޯފރުޮކށްދިނުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ގުޅޭ  އާ  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް 

ޕްޮރގްރާމްތަކާއި، ރިޓަޔަރމަންޓަށް ތައްޔާރުވުމާއި ފަހަށް ރައްކާކުރުމުގެ 

ޮގތުން  މުހިންމުކަން  ޢާއްމުންނަށް އަންގައިދީ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 

ހިމެނެއެވެ. ޕްރޮގްރާމްތައް  ހިންގުނު 

ަމުޢލޫމާުތ ިދުނމުގެ ެސަޝްނތްައ

ދިނުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ޕެންޝަނާބެހޭ  ފަރާތްތަކަށް  ވަޒީފާއަދާކުރާ 

މަޢުލޫމާތު  ފަރާތަކަށް    343 ތެރެއިން  ޕްޮރގްރާމުގެ  ހިންގުނު 

ދެވުނެވެ. މިސެޝަންތަކުގައި އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް އާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

ސޭވިންގްސް  ރިޓަޔަރމަންޓް  މެންބަރުންގެ  އިތުރުން  ދިނުމުގެ 

އެކައުންޓަށް ޖަމާވާ ފައިސާގެ ތަފްޞީލު ބަލާނެ ޮގތާއި ޕެންޝަނާއި 

މަޢުލޫމާތު  ޮގތުގެ  ހުށަހަޅާނެ  ޝަކުވާ  ޯހދުމާއި  މަޢުލޫމާތު  ގުޅޭ 

ޯފރުޮކށްދެވިފައެވެ. މެންބަރުންނަށްވަނީ 

މީގެ އިތުރުން، ކިޔެވުން ފުރިހަމަޮކށް ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ނުކުންނަ 

ބަޔަކަށް  ލިބިފައިވާ  މަޢުލޫމާތު  ޕެންޝަނާބެހޭ  ޒުވާނުންނަކީ 

ހެދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ސްކޫލު އަދި ޮކލެޖް ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށް 

ޕްޮރގްރާމްގެ  ހިންގާ  ޯފރުޮކށްދިނުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ޕެންޝަނާބެހޭ 

ދެވިފައިވެއެވެ. މަޢުލޫމާތު  ދަރިވަރަކަށް   2031 ދަށުން 
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އާރްޓ  ެޕްނަޝްނ   – މުބާރާތް  ުކެރުހމުގެ  ުކދްިނގެ  ްސކޫލް 

ްޓ ްނޓްެސ ޮކ

މިމުބާރާތަކީ ފަހަށް ރައްކާކުރުމާއި ރިޓަޔަރމަންޓަށް ތައްޔާރުވުމުގެ 

މުހިންމުކަން  ފިކުރުކުރުމުގެ  ވިސްނައި  މުހިންމުކަމާއިމެދު 

ކިޔަވާކުދިންނަށް  އިތުރުން،  އަންގައިދިނުމުގެ  ދަރިވަރުންނަށް 

އެކުދިންގެ ވިސްނުމާއި ހުނަރު ދައްކާލުމުގެ ފުރުޞަތު ޯހދައިދިނުމުގެ 

މަޤްޞަދުގައި ބޭއްވުނު މިފަދަ 3 ވަނަ ކުރެހުމުގެ މުބާރާތެވެ. ކުރީ 

އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން މިއަހަރުގެ މުބާރާތަށްވެސް ވަރަށް ފުރިހަމަ 

 464 ސްކޫލަކުން   21 މިމުބާރާތަށް  ލިބިފައިވެއެވެ.  ތަރުހީބެއް 

ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. ކުރެހުން 

ިއޒް ިއްނަޓރ ްސކޫލް ެޕްނަޝްނ ުކ

ކުރެވޭ  ޢާއްމުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ބެހޭ  އާ  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް 

މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ސްކޫލް ކުދިންނަށް އަމާޒުޮކށްގެން 2016 

ވަނަ އަހަރު ތަޢާރަފު ކުރެވުނު އިންޓަރ ސްކޫލް ޕެންޝަން ކުއިޒް 

 7 މިމުބާރާތުގައި  ގެންދެވުނެވެ.  ކުރިޔަށް  މިއަހަރުވެސް  މުބާރާތް 

ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.  ސްކޫލަކުން 

ީމިޑއާ

ކުރުމުގެ  ހޭލުންތެރި  ޢާއްމުން  ބެހޭޮގތުން  އާ  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް 

ޕްޮރގްރާމުގައި  ޓީވީ   27 ޕްޮރގްރާމުގައްޔާއި  ރޭޑިޯއ   12 ޮގތުން 

ބައިވެރިވެ ޕެންޝަނާބެހޭ ތަފާތު ގިނަގުނަ މަޢުލޫމާތު އެޕްޮރގްރާމްތައް 

މެދުވެރިޮކށް ޢާއްމުންނާ ޙިއްޞާ ކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، 

މިއަހަރުތެރޭ ރާއްޖޭގައި ނެރޭ އެކި ނޫސްތަކުގައި ޕެންޝަނާބެހޭ 21 

ލިޔުމެއް ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވެއެވެ. 
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ޚާްއަޞ ަހަރކާތްަތްއ

ުރްނ ުދަވްސީވ ީމުހްނގެ ުދަވްސ ފަާހަގ ުކުރްނ ވާީމ ުއމު ަބިއަނލަްއޤް

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފާހަގަ ކުރުމުގެ ޮގތުން ވަރަށް ޚާއްޞަ ޕްޮރގްރާމެއް އައްޑޫ ސިޓީގެ ގަމުގައި ހުންނަ 

އީކުއޭޓަރ ވިލެޖުގައި ބޭއްވުނެވެ. މިޕްޮރގްރާމްގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ އެކި އަވަށްތަކުން 600 އިސްރަށްވެހިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.  މިއީ ޕެންޝަން ޮއފީހުން 

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ޚާއްޞަޮކށްގެން ހިންގާފައިވާ ޕްޮރގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް އެންމެ ޮބޑު ތަރުހީބެއް ލިބިގެންދިޔަ ޕްޮރގްރާމްކަމުގައި 

ފާހަގަޮކށްލެވެއެވެ. މިޕްޮރގްރާމުގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ބޭނުންތެރި ތަފާތު އެކި މަޢުލޫމާތު ކަމާބެހޭ އިދާރާތައް މެދުވެރިޮކށް ޯފރުޮކށްދިނުމުގެ 

އިތުރުން، ދުވަސްވީ ރަޙްމަތްތެރިންނާއި ބައްދަލުޮކށް އުފާވެރި ވަގުތުޮކޅެއް ހޭދަޮކށްލުމުގެ ފުރުޞަތު އެފަރާތްތަކަށް ޯހދައިދެވުނެވެ.

ެވިރްނގެ ޯވކްޮޝޕް ންޫސ

މަސައްކަތުގައި  ޯފރުޮކށްދިނުމުގެ  ރައްޔިތުންނަށް  މަޢުލޫމާތު  ޚަބަރުތަކާއި  ޕެންޝަނާބެހޭ 

ޯފރުޮކށްދިނުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  ފުރިހަމަ  އެންމެ  ޕެންޝަނާބެހޭ  ހަރަކާތްތެރިވާ ނޫސްވެރިންނަށް 

ބޭނުމުގައި ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުޮކށްގެން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޯވކްޮޝޕެއް ހިންގާފައިވެއެވެ. 

ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ނޫސްވެރިން   12 މީޑިއާތަކުން  އެކި  މިވޯކްޮޝޕްގައި 
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ޯމލިްޑވްްސ ަފިއޭންންސ ޯފަރމް

2012 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޕެންޝަން ޮއފީހުން ޮކންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުންގެންދާ މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ޯފރަމް މިއަހަރުވެސް ބޭއްވުނެވެ. މިއަހަރުގެ 

2017 ގައި ކުރުނބާ  11 މޭ  ''އިމަރޖެންސް ޮއފް ޕްޮރފެޝަނަލް އިންވެސްޓްމަންޓް މެނޭޖްމަންޓް އިން ދި ޯމލްޑިވްސް'' އެވެ.  ޯފރަމްގެ ޝިޢާރަކީ 

ޯމލްޑިވްސް ރިޯޒޓުގައި ބޭއްވުނު މިޯފރަމްގައި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ އަދި މާލީ ދާއިރާގެ އިސް އަދި ފަންނީ ބޭފުޅުންް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ކުުރްނ ެޕްނަޝްނ ޮއީފުހގެ ައިއ.ީޓ ިއްނފާްރްސްޓަރކްަޗރ ގޫގުލް ކްލުައޑްަށ ަބަދލުުކުރްނ ފަާހަގ

ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ އިންޮފމޭޝަން ޓެކްޮނޮލޖީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ މައިގަނޑު ބައިތައް ކަމުގައިވާ ސަރވަރތަކާއި، އިންޮފމޭޝަން ސިސްޓަމްތަކާއި، 

 17 ފާހަގަކުރުމަށް  ބަދަލުކުރުން ރަސްމީޮކށް  ކްލައުޑަށް(  )ގޫގުލް  އަށް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ބޭސްޑް  ކްލައުޑް  ޑޭޓާ ސްޯޓރޭޖް  އަދި  ޑޭޓާބޭސްތަކާއި 

ޯއގަސްޓް 2017 ގައި ޕެންޝަން ޮއފީހުގައި ރަސްމިއްޔާތެއް ބޭއްވުނެވެ. މިރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ޮކށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ ޮއފް ހެލްތު އަލްފާޟިލް 

ޢަބްދުهللا ނާޒިމް އިބްރާހީމެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ގޫގުލްގެ ފަރާތުންނާއި ސަރުކާރާއި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އިސް ވެރިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. 
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ޮއަޕރަޭޝންްސ

ައިއ.ީޓ ިއްނފާްރްސްޓަރކްަޗރ

ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ އިންޮފމޭޝަން ޓެކްޮނޮލޖީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ މައިގަނޑު ބައިތައް ކަމުގައިވާ ސަރވަރތަކާއި، އިންޮފމޭޝަން ސިސްޓަމްތަކާއި، 

ފެށުނު  އަހަރު  ވަނަ   2016 ބަދަލުކުރުމަށް  ކްލައުޑަށް(  )ގޫގުލް  އަށް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ބޭސްޑް  ކްލައުޑް  ސްޯޓރޭޖް  ޑޭޓާ  އަދި  ޑޭޓާބޭސްތަކާއި 

ކްލައުޑް-ބޭސްޑް''  ''ފުލީ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ސަބަބުން  މީގެ  ނިންމާލެވުނެވެ.  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  މިދިޔަ  ކާމިޔާބުކަމާއެކު  މަސައްކަތްތައް 

ވެގެންޮގސްފައެވެ. ޮއފީސްވަނީ  ޕެންޝަން  މުއައްސަސާއަކަށް 

ެޕްނަޝްންސ ެއްނޑް ކްލެއިމްްސ

ފައިސާ  ޕެންޝަން  ޯފރުޮކށްދިނުމާއި،  ޙައްޤުވެރިންނަށް  އޭގެ  ފައިސާ  ޕެންޝަން  މަސައްކަތްތަކަކީ  މައިގަނޑު  ކްލެއިމްސްގެ  އެންޑް  ޕެންޝަންސް 

ޯފރުޮކށްދެވެނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށްކަން ކަށަވަރު ކުރުމާއި، އަދި ޕެންޝަން ފައިސާ ޙައްޤު ނޫން ފަރާތްތަކަށް ޯފރުޮކށްދެވިފައިވާނަމަ އެފައިސާ 

މަސައްކަތެވެ. ޯހދުމުގެ  އަނބުރާ 

ުރ ެޕްނަޝުނގެ ޮގުތަގިއ ޫދޮކްށަފއިވާ ަފއިާސ 2017 ަވަނ ައަހ
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ުކގެ ައަދުދ ުރ ެޕްނަޝްނ ަފއިާސ ޫދުކެރުވުނ ަފާރތަްތ 2017 ަވަނ ައަހ

2017 ވަނަ އަހަރު އަސާސީ ޕެންޝަނުގެ ޮގތުގައި ޖުމްލަ 435.25 މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ސީނިއަރ ސިޓިޒެންސް އެލަވަންސްގެ ޮގތުގައި 539.04 

މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން ޕެންޝަންތަކުގެ ޮގތުގައި ޖުމްލަ 270.66 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކުރެވިފައިވާއިރު، އެމް.އާރު.

ޕީ.އެސް އިން ޖުމްލަ 54.64 މިލިއަން ރުފިޔާ މެންބަރުންނަށް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.

އަސާސީ ޕެންޝަން އަދި ސީނިއަރ ސިޓިޒެންސް އެލަވަންސް އެވްރެޖްޮކށް މަހަކު 16،750 ފަރާތަކަށް ޯފރުޮކށްދެވިފައިވެއެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން 

ފައިސާ  ޕެންޝަން  މެންބަރުންނަށް   1،100 މަހަކު  އެވްރެޖްޮކށް  އިން  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް  އަދި  ފަރާތަކަށް   7،200 މަހަކު  އެވްރެޖްޮކށް  ޕެންޝަންތައް 

ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.

އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން، ގެޮދރުވެރިކުރުމުގެ ޕްޮރގްރާމްތަކަށް ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގްސް އެކައުންޓުގައިވާ ފައިސާ ޮކލެޓަރަލައިޒް 

ކުރުމަށް 2017 ވަނަ އަހަރު 54 މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ޖުމްލަ 33 އެޕްލިކޭޝަން ލިބިފައިވެއެވެ. އަދި މީގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަވާ 41 މެންބަރުންގެ 

27 އެޕްލިކޭޝަނަކަށް ފައިސާ ޮކލެޓަރަލައިޒް ޮކށްދެވިފައިވެއެވެ. މިޮގތުން ޮކލެޓަރަލައިޒް ކުރެވިފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދަކީ 6.99 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.
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ަކލެކަްޝންްސ ެއްނޑް ޮކމްޕްަލަޔްންސ

ފައިސާ  ޖަމާކުރަންޖެހޭ  ޮގތުގައި  ޮކންޓްރިބިއުޝަންގެ  އަށް  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް  މަސައްކަތްތަކަކީ  މައިގަނޑު  ޮކމްޕްލަޔަންސްގެ  އެންޑް  ކަލެކްޝަންސް 

ޮގތުން  ޙިމާޔަތްޮކށްދިނުމުގެ  ޙައްޤުތައް  ފަރާތްތަކުގެ  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ޔަޤީންކުރުމާއި،  ޖަމާކުރޭޯތ  ފަރާތްތަކުން  ވަޒީފާދޭ  ޮއފީހަށް  ޕެންޝަން  ޤަވާޢިދުން 

ޖަވާބުދާރީކުރުވުމެވެ. ފަރާތްތައް  ވަޒީފާދޭ  އަދި  ކުރުމާއި،  މަސައްކަތްތައް  އެންމެހައި  ކުރަންޖެހޭ  ޯހދުމަށް  ފައިސާ  ލިބެންޖެހޭ  ޕެންޝަން ސްކީމަށް 

މިޮގތުން 2017 ވަނަ އަހަރު އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް އަށް ޖަމާކުރެވިފައިވާ ފައިސާއާއި، އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގައި ބައިވެރިވާ މެންބަރުންނާއި ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުގެ 

ތަފްޞީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ދިވެހި ރުފިޔާ އިން އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް އަށް ޮކންޓްރިބިއުޝަންގެ ޮގތުގައި ލިބިފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު

415,670,259.07 ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިން ޖަމާޮކށްފައިވާ ފައިސާ

607,774,752.96 ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އިން ޖަމާޮކށްފައިވާ ފައިސާ

1,023,445,012.03 2017 ވަނަ އަހަރު ސްކީމަށް ޖަމާޮކށްފައިވާ ޖުމްލަ ފައިސާ

ޖުމްލަ އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގައި ބައިވެރިވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު

36,625 ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިން ބައިވެރިވެފައިވާ މެންބަރުން

52,091 ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އިން ބައިވެރިވެފައިވާ މެންބަރުން

88,716 31 ޑިސެންބަރު 2017 ގެ ނިޔަލަށް ސްކީމްގައި ތިބި ޖުމްލަ މެންބަރުން

ޖުމްލަ އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގައި ބައިވެރިވާ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު

389 ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިން ބައިވެރިވެފައިވާ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތައް

1,503 ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އިން ބައިވެރިވެފައިވާ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތައް

1,892 31 ޑިސެންބަރު 2017 ގެ ނިޔަލަށް ސްކީމްގައި ބައިވެރިވާ ޖުމްލަ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތައް
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މީގެ އިތުރުން، ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަމުން ދޭޯތ ބެލުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ އިންސްޕެކްޝަންތަކެއް 2017 

ވަނަ އަހަރު ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިޮގތުން ކުރެވިފައިވާ އިންސްޕެކްޝަންތަކުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ްނ ޤާޫނނީ ިފަޔަވޅު ެއޅު

އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް އަށް ދައްކަންޖެހޭ ޮކންޓްރިބިއުޝަން ފައިސާ ޤަވާޢިދުން ދައްކަމުން ނުދާތީ، 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 43 މައްސަލައެއް ސިވިލް 

ޯކޓަށް ހުށަހެޅުނެވެ. އަދި ޯކޓުގެ ޙުކުމާ އެއްޮގތަށް ޢަމަލުޮކށްފައި ނުވާތީ، ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި 17 ފަރާތެއްގެ މައްސަލަ ޯކޓަށް ހުށަހެޅުނެވެ.

ޤާޫނާނިއ ަޤވާިޢުދަތަކްށ ގެެނުވުނ ިއްޞލުާޙަތްއ

ޖުމްލަ ކުރެވިފައިވާ އިންސްޕެކްޝަންތަކުގެ ތަފްޞިލު

22 ކުރިއަށް ރޭވިގެން ކުރެވުނު އިންސްޕެކްޝަންތަކުގެ އަދަދު

33 ރޭވުމަކާނުލާ ކުރެވުނު އެޑް-ޮހކް އިންސްޕެކްޝަންތަކުގެ އަދަދު

180 ޮދރުން ޮދރަށް ހިނގައިގެން ކުރެވުނު އިންސްޕެކްޝަންތަކުގެ އަދަދު

235 2017 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު އިންސްޕެކްޝަންތަކުގެ ޖުމްލަ އަދަދު

އެންމެ ފަހުގެ އިޞްލާޙު ތަޢާރަފް ކުރެވުނު ތާރީޚު ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް

- 2 ޮއގަސްޓު 2017

ޮއފީހުގެ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ޕެންޝަން  ޯމލްޑިވްސް 

ސަރވިސް ޑެލިވަރީ ޗެނަލްގެ ޮގތުގައި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތައް 

ޤަވާޢިދު ކުރުމާބެހޭ  ޢައްޔަން 
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ިއްނަޓރަނލް ޮއިޑްޓ ައިދ ރްިސކް ެމޭނޖަްމްންޓ

މުއައްސަސާއެއްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރެވޭނީ އެ މުއައްސަސާއެއްގެ އިންޓަރނަލް ޮކންޓްޯރލްސް ހަރުދަނާ ކުރެވިގެންނެވެ. އިންޓަރނަލް ޮކންޓްޯރލްސް 

މަސައްކަތްތަކުން  މިފަދަ  މަސައްކަތްތަކެވެ.  ޮއޑިޓިންގެ  އަދި  މެނޭޖްމަންޓާއި  ރިސްކް  މަސައްކަތްތަކަކީ  މުހިންމު  އެންމެ  އެހީވެދޭ  ކުރުމަށް  ވަރުގަދަ 

މުއައްސަސާގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލު ކުރުމަށް އެޅިދާނެ ހުރަސްތައް ދެނެގަނެވި، އެފަދަ ކަންތައްތައް ރަގަޅުކުރުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތުތައް ލިބިދެއެވެ. 

އެޮގތުން ނިމިގެންދިޔަ އަހަރަކީވެސް ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ އިންޓަރނަލް ޮއޑިޓްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކަށް ބަދަލު ގެނެސް އަދި އެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް 

ހަރުދަނާ ކުރެވިގެން ދިޔަ އަހަރެކެވެ. މީގެ ސަަބަބުން ފުރިހަމަ ޮއޑިޓްތަކެއް ކުރެވި ގިނަގުނަ ކަންތައްތަކެއް އިޞްލާޙުކުރެވިގެން ދިޔައެވެ.

ލިޔެކިޔުންތައް  ބޭނުންކުރާ  ކުރުމަށް  ޮއޑިޓް  ކުރުމުގެޮގތުން  ހަރުދަނާ  އިތުރަށް  މަސައްކަތްތައް  ޮއޑިޓްގެ  އިންޓަރނަލް  އަހަރުތެރޭގައި  ނިމިގެންދިޔަ 

ބިނާޮކށް  ތަކަށް  މިފްޯލޗާޓު  އަޕްޑޭޓްކުރެވި،  ފްޯލޗާޓުތައް  ޕްޮރސެސްތަކުގެ  މައިގަނޑު  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  މިޮގތުން  ކުރެވުނެވެ.  ސްޓޭންޑަރޑައިޒް 

ޕްޮރސެސްތަކުގެ ރިސްކުތައް ދެނެގަނެވި، ޮއޑިޓް ކުރިއަށް ގެންދާނެ އުސޫލުތައް ލިޔެވި އަދި އެއާގުޅޭ މަސައްކަތުގެ ކަރުދާސްތައް ތައްޔާރު ކުރެވުނެވެ. 

ޮއޑިޓް  އިންޓަރނަލް  އިތުރުން  މީގެ  އަދި  ޮކށްގެންނެވެ.  ބޭނުން  ޮޑކިއުމެންޓްތައް  މި  ގެންޮގސްފައިވަނީ  ކުރިއަށް  ޮއޑިޓްތައް  އަހަރުގައި  ނިމިގެންދިޔަ 

ފަންކްޝަނުގެ އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް ކުރިއެރުވުމުގެ ޮގތުން މުޅި އަހަރު ތެރޭގައި އެކި ދުވަސްތަަކަށް ބަހާލައިގެން ތަމްރީނު ޕްޮރގްރާމްތައް ކުރިއަށް 

ގެންދެވިފައި ވެއެވެ. މިޮގތުން ޕެންޝަން ޮއފީހުގައި ބޭއްވިގެންދިޔަ ތަމްރީން ޕްޮރގްރާމްތަކުގެ އިތުރުން އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކުގައި ބޭއްވުނު ތަމްރީން 

ފަހިކޮށްދެވިފައިވެއެވެ. ފުރުޞަތު  ބައިވެރިވުމުގެ  ޕްޮރގްރާމްތަކުގައި 

ނިމިގެންދިޔަ އަހަރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޮއޑިޓްތަކުގެ އަހަރީ ޮއޑިޓް ޕްލޭނެއް އަހަރުގެ ކުރީޮކޅުގައި ކަނޑައެޅިފައިވެއެެވެ. މި ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ 

2016 ވަނަ އަހަރުގައި ރިސްކްތައް ދެނެގަތުމަށްފަހު އޭގެން އެންމެ ރިސްކް ޮބޑު ދާއިރާތަކަށް ބިނާޮކށެވެ. ނިމިގެންދިޔަ އަހަރުގައި ކުރެވުނު ޮއޑިޓްތަކުގެ 

ތެރޭގައި ޕްޮރކިޔުމަންޓް ޮއޑިޓް އާއި ކަލެކްްޝަން އެންޑް ޮކމްޕްލަޔަންސް ޑިޕާޓްމެންޓުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުން ޕެންޝަންގެ ޤަވާޢިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރާޮގތް 

ރިވިއު ކުރަމުން ގެންދާޮގތުގެ މައްޗަށް ބަލާލެވި ކުރެވުނު ޮއޑިޓް ހިމެނެއެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ އެސެޓް މެނޭޖްމަންޓް ޑިވިޜަންގެ ފަރާތުން ޕެންޝަނަރުންގެ 

ފައިސާ އިންވެސްޓް ކުރަމުންދާ ޮގތުގެ ޮއޑިޓަކާއި ޕެންޝަންސް އެންޑް ކްލެއިމްސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ޕެންޝަން ފައިސާ ދިނުމާއި ގުޅޭ 3 ޕްޮރސެސް އެއްގެ 

އޮޑިޓެއް ހިމެނެއެވެ. މި ޮއޑިޓްތަކުން ފާހަގަ ކުރެވުުނު ކަންތައްތަކާއި އިޞްލާޙު ކުރަން ލަފާދީފައިވާ ޮގތުގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށް ރިޯޕޓް ނެރެފައިވެއެވެ. 

ޮއޑިޓް އަހަރު ނިމުނުއިރު މަސައްކަތް ނިިމިފައިވާ ރިޯޕޓްތައް ވަނީ މެނޭޖްމަންޓަށާއި ޮއޑިޓް ޮކމިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައެެވެ.                             

ޮއޑިޓްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވުނު މައިގަނޑު އެއްކަމަކީ، ޮއފީހުގެ އިންޓަރނަލް ޮއޑިޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 

ކުރެވިފައިވާ ޮއޑިޓްތަކާއި، އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކާއި އަދި ޮއޑިޓް ފާރމްސްތަކުން ޮކށްފައިވާ ޮއޑިޓް ތަކުން ފާހަގަ ޮކށްފައިވާ ކަންކަމާއި އިޞްލާޙުކުރަން 

ލަފާދިން ޮގތްތައް އެކުލަވާލެވި، ޑޭޓާބޭސްއެއް ތައްޔާރުކުރެވުމެވެ. މީގެ ތެރެއިން އެކިއެކި ކަންކަން ތަންފީޒު ކުރެވެމުުންދާ މިންވަރު މެނޭޖްމަންޓާއި ޯބޑުގެ 

ޮއޑިޓް ޮކމިޓީން ބެލުމަށް ހުށަހަޅާ ރިޯޕޓު ފަރުމާ ކުރެވިފައިވާޮގތް މުރާޖަޢާޮކށްވަނީ ބަދަލު ކުރެވިފައިވެއެެވެ. އަދި އަހަރު ތެރޭގައި މިރިޯޕޓް މެނޭޖްމަންޓަށާއި 

ޮއޑިޓް ޮކމިޓީއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން 2017 ވަނަ އަހަރު ފެށުމުގެ ކުރިން އަހަރު ތެރޭގައި ކުރަން ރާވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކުން ކުރިއަށްދާ 

މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެކުލެވޭ ރިޯޕޓެއް އަލަށް ފަރުމާ ކުރެވި ޮއޑިޓް ޮކމިޓީއަަށް ވަނީ ހުށަހެޅިފައެވެ. މީގެ މައިގަނޑު އެއް މަޤްޞަދަކީ ޮއޑިޓް 

ޮކމިޓީއިން ޮއޑިޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ފަރާތުން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ގާތުން ބެލުމަށް މަގުފަހިޮކށް ދިނުމެވެ.

މައިގަނޑު 3 ކަމަކުން ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ އިންޓަރނަލް ޮކންޓްޯރލްސްތައް ބަލައި ޗެކް ކުރެވި، ރިސްކްތައް ފާހަގަ ކުރެވިގެން ދެއެވެ. 

މިޮގތުން، 2016 ވަނަ އަހަރުތެރޭގައި ގާއިމު ކުރެވި، 2017 ވަނަ އަހަރުގައި އަޕްޑޭޓް ކުރެވިފައިވާ ރިސްކް ރެޖިސްޓަރ އިން ޕެންޝަން ޮއފީސް ހިންގުމަށް 

ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރުން އެކަށީގެންވާ ޮއޕަރޭޝަނަލް ރިސްކުތައް ޯހދައިގަަނެވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެޮލޕްމަންޓް ޮއޯތރިޓީގެ ޕެންޝަން 

ސަބަބުން  އެޕްޯރޗްގެ  ބޭސްޑް  ރިސްކް  ބޭނުންކުރާ  ޗެކްކުރުމަށް  ބަލައި  މަސައްކަތްތައް  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  ފަރާތުން  ޑިޕާޓްމަންޓުގެ  ސުޕަރވިޝަން 

ރިސްކުތައް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ، ޤާނޫނީ ޮގތުން ލާޒިމްވެގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ކުރެވޭ އެކްސްޓާނަލް ޮއޑިޓްގެ ތެރޭގައި އިންޓަރނަލް 

ކޮންޓްޯރލްސްތަކުގައި ހުންނަ މައްސަލަތަކާއި ރިސްކުތައް ފާހަަގަ ކުރެވިގެން ދެއެވެ. މިހުރިހާ ޮގތްޮގތަށް ރިސްކުތަކާއި އިންޓަރނަލް ކޮންޓްޯރލްސްތަކުގެ 

މައްސަަލަތައް ފާހަގަ ކުރެވި، އެ މައްސަލަތައް ޙައްލު ކުރެވިގެން ދާދިޔުމަކީ ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާވުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާ ކަމެކެވެ.
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ިއުޤތާިޞީދ ުއްސައިލަތްއ 

2017 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދީ ދުވެލި ކުރިއަރާފައިވާ ކަމަށް އެމް.އެމް.އޭ އިން ލަފާޮކށްފައިވާ ރޭޓަކީ 6.9 އިންސައްތައެވެ. މިނަތީޖާ ހާސިލް 

ކުރެވިފައި ވަނީ، ޓޫރިޒަމާއި، ރިއަލް އެސްޓޭޓް،  ޮކންސްޓްރަކްޝަން އަދި ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ސިނާއަތުތަކަށް އައިސްފައިވާ ކުރިއެރުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.  

ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތުން ސީދާ ޮގތެއްގައި އިޤުތިޞާދުގައި ޙިއްޞާކުރާ މިންވަރު ވަނީ 25 އިންސައްތައަށް ވުރެ މައްޗަށް ޮގސްފައެވެ. ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް 

ޮކށްފައިވާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދާއި، ޮއޕަރޭޓް ކުރާ އެނދުގެ ނިސްބަތް ވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު ނިސްބަތުން 7 އިންސައްތައާއި 15 

އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް ޯހދާފައެވެ. އިޤުތިޞާދީ ދުވެލި ކުރިއަރާފައިވީ ނަމަވެސް، މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިންފްލޭޝަން ވަނީ އެވްރެޖް ޮގތެއްގައި 2.3 

އިންސައްތާގައި ހިފެހެއްޓިފައެވެ. 

އިޤުތިޞާދަށް އައި ހެޮޔ ބަދަލުތަކާއެކު، 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޮނވެމްބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާ ޓެކްސް އާމްދަނީވަނީ ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރާއި 

އަޅާބަލާއިރު، 8 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް ޯހދައި 18.3 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާފައެވެ. ޓެކްސް އާމްދަނީގެ 67 އިންސައްތަ ޙިއްޞާކުރާ ޖީ.އެސް.

ޓީ އާއި، އިމްޯޕޓް ޑިއުޓީއާއި އަދި ބީ.ޕީ.ޓީ ކުރިއަރާފައިވާ ނިސްބަތަކީ 11 އިންސައްތައެވެ. މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ ޚަރަދު ވަނީ ފާއިތުވެ ދިޔަ 

އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު 16 އިންސައްތަ ދަށްވެ 18.01 ބިލިއަން ރުފިޔާގައި ހިފެހެއްޓިފައެވެ. މިޮގތުން، ދައުލަތުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރެވިފައި ވަނީ، 2017 

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ބައެއް ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތައް ދަށްކުރެވިފައި ވާތީއެވެ. 

މީާލ ައިދ ިޙްއާޞގެ ބާޒާުރގެ ުއްސައިލަތްއ

ރުފިޔާއަށް  ބިލިއަން   48.2 ކުރިއަރައި  ރޭޓެއްގައި  އިންސައްތަގެ   5 ވަނީ  އެސެޓް  ބޭންކިން  އަހަރު  ވަނަ   2017 ބަލާއިރު  ބޭންކްތަކަށް  ރާއްޖޭގެ 

އިތުރުވެފައެވެ. ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ބޭންކްތަކުގައި ބަހައްޓާ ޑެޕޮސިޓް ވެސް ވަނީ 5 އިންސައްތާގައި ކުރިއަރައި 28 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް މަތިވެފައެވެ. 

ބޭންކް ޑެޮޕސިޓާއި 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޭންކިން ރިޒާވްގެ ޮގތުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ އެންމެ ދަށް މިންވަރު އެމް.އެމް.އޭ އިން ދަށް ޮކށްފައިވީ 

ނަމަވެސް، ބޭންކްތަކުން ޯލނުދޫކުރާ މިންވަރު ކުރިއަރާފައިވަނީ 19 އިންސައްތައިގެ ރޭޓެއްގައެވެ. މިކުރިއެރުމަކީ، 2016 ވަނަ އަހަރު ބޭންކިން ޑެޮޕސިޓް 

ކުރިއަރާފައިވާ ރޭޓް ކަމުގައިވާ 27 އިންސައްތައަށް ވުރެ ދަށް ރޭޓެކެވެ. މީގެ އިތުރުން، ބޭންކްތަކުން އެމ.ްއެމް.އޭ ގައި ބަހައްޓާ ޑެޮޕސިޓްގެ އަދަދު 

23 އިންސައްތައަށް އިތުރުވެފައިވާއިރު، ބޭންކުތަކުން ކުންފުނިތަކުގެ ޙިއްޞާގަޔާއި އެފަދަ އެހެނިހެން ސެކިއުރިޓީސްގައި އިންވެސްޓްކުރާ މިންވަރު ވަނީ 

400 އިންސައްތަ މަތިވެފައެވެ. 

ބޭންކުތަކުން ޯލނު ދުކުރާ ރޭޓްތަކަށް ބަލާއިރު، 2016 ވަނަ އަހަރު އެވްރެޖް ޮގތެއްގައި  ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރަށް ޯލނުދޫކުރި ރޭޓް ކަމުގައިވާ 10.62 ގެ 

އިންޓްރަސްޓް ރޭޓް 2017 ވަނަ އަހަރު ވަނީ 9.90 އަށް ދަށްވެފައެވެ. އަދި ޕަބްލިކް ސެކްޓަރަށް ބޭންކުތަކުން 2016 ވަނަ އަހަރު ޯލނު ދޫކުރި އެވްރެޖް 

ިޙްއާޞގެ ބާޒާާރިއ މީާލ ާދިއާރގެ ުއްސައިލަތްއ
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ރޭޓް ކަމުގައިވާ 9.37 ގެ އިންޓްރަސްޓް ރޭޓް ވަނީ، 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 9 އިންސައްތަ އަށް ދަށްވެފައެވެ. ބޭންކްތަކުން ކުރު މުއްދަތުގެ 

ސޭވިންގ ޑެޮޕސިޓްތަކަށް ދޭ އިންޓްރަސްޓް ރޭޓަށް މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެވްރެޖް ޮގތެއްގައި 2.24 ގެ އިންޓްރަސްޓް ރޭޓެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައިވާ އިރު، 

ދިގު މުއްދަތުގެ ޑެޮޕސިޓް ތަކަށް ދޭ އިންޓްރަސްޓް ރޭޓް ވަނީ އެވްރެޖް ޮގތެއްގައި އިތުރުވެ 2.75 އިންސައްތައަށް މައްޗަށް ޖެހިލާފައެވެ. ދައުލަތުގެ 

ޓްރެޜަރީ ބިލް ރޭޓަށް 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައި ނުވެއެވެ.

ޙިއްޞާގެ ބާޒާރަށް ބަލާއިރު، 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އޫރީދޫ ޯމލްޑިވްސްގެ އައި.ޕީ.ޯއ އާއި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ގެ ރައިޓްސް އިޝޫއެއް ޯމލްޑިވްސް 

ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖްގައި ލިސްޓްޮކށް ޙިއްޞާ ވިއްކަން ފެށުމާއި ގުޅިގެން ޙިއްޞާގެ މުޢާމަލާތުކުރާ މިންވަރު )މާކެޓް ލިކުއިޑިޓީ( އިތުރު ވެފައިވާކަން 

ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިޮގތުން އައި.ޕީ.ޯއ އާއި ރައިޓްސް އިޝޫއިން މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ދެ ކުންފުންޏަށް ޖުމްލަ ޮގތެއްގައި 500 މިލިއަން ރުފިޔާ 

ލިބިފައިވާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ ޯމލްޑިވްސްއިން ވެސް ވަނީ  150 މިލިއަން 

ރުފިޔާގެ ސުކޫކް ޮބންޑެއްގައި އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ޯމލްޑިވްސް ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖް މެދުވެރިޮކށް ހުޅުވާލާފައެވެ. 2017 ވަނަ އަހަރުގެ 

ތެރޭގައި ޯމލްޑިވްސް ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖްގެ މަސިކްސް އިންޑެކްސް ކުރިއަރާފައިވާ ނިސްބަތަކީ 13 އިންސައްތައެވެ. 
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2017 ވަނަ އަހަރަކީ، އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގާއިމް ކުރެވުނު ފަހުން ޕެންޝަން ޮކންޓްރިބިއުޝަންގެ ޮގތުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 1 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ 

ގިނަ ފައިސާ ލިބި މުހިންމު ލަނޑުދަނޑިތަކެއް ހާސިލް ކުރެވުނު އަހަރެކެވެ. 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޕެންޝަން ޮކންޓްރިބިއުޝަންގެ ޮގތުގައި ޖުމްލަ 

ލިބިފައިވާ 1.02 ބިލިއަން ރުފިޔާއަކީ، 2016 ވަނަ އަހަރު ލިބިފައިވާ 937 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ 9 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެކެވެ. މިނަތީޖާއާއެކު 

މަހުން މަހަށް ޕެންޝަން ޮކންޓްރިބިއުޝަންގެ ޮގތުގައި ލިބޭ އެވްރެޖް އަދަދު ވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު ލިބިފައިވާ 78.10 މިލިއަން ރުފިޔާއިން 85.17 

އަށް އިތުރު ވެފައެވެ. 

ޕެންޝަން ޮކންޓްރިބިއުޝަން ެދއްކުމުގައި ޕްރައިވެޓް އަދި ޕަބްލިކް ސެކްަޓރ ޙިއްޞާވާ ނިސްބަތަކީ 59 އިންސައްތައާއި 41 އިންސައްތައެވެ. 

ްޓަމްންޓ  .ީޕ.ެއްސ ގެ ިއްނވްެސ .އާުރ ެއމް

.ީޕ.ެއްސ ައްށ ިލިބަފިއވާ ެޕްނަޝްނ ޮކްންޓިރިބުއަޝްނ .އާުރ ުރ ެއމް 2017 ަވަނ ައަހ



2017 ޯޕޓް  ރީ ރި ހަ ސް   |   އަ ން ޮއފީ ޝަ ރޭ ޓް ސް ިމނި ޑް ން އެ ޝަ ން ސް ޕެ ވް ޑި ލް ޯމ

26

)4( ޝަރީއާ  އަދި  ފަންޑު  ޮކންޒަވޭޓިވް   )3( ފަންޑު  )2( ޝަރީއާ  ފަންޑު  އިންވެސްޓްމަންޓް   )1( ފަންޑަކީ؛   4 އެކުލެވިގެންވާ  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް 

 2017 7.31 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް މަތިވެފައެވެ.  2017 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިފަންޑުތަކުގެ ޖުމްލަ އެސެޓް ވެލިއު ވަނީ  ޮކންޒަވޭޓިވް ފަންޑެވެ. 

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޖުމްލަ ޮގތެއްގައި ފަންޑުގެ އެސެޓް އެޮލކޭޝަން ވަނީ، ކުރު މުއްދަތުގެ ސެކިއުރިޓީސްތަކުން ދިގު މުއްދަތުގެ ސެކިއުރިޓީސްއަށް 

ބަދަލު ކުރެވިފައެވެ. މިޮގތުން ބަލާއިރު ދިގު މުއްދަތުގެ ސެކިއުރިޓީތައް ކަމުގައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ޙިއްޞާއާއި ސަރުކާރުގެ ޓްރެޜަރީ ޮބންޑުގައި 2016 

ވަނަ އަހަރު މުޅި ފަންޑުގެ ނިސްބަތުން އިންވެސްޓް ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ކަމުގައިވާ 3.74 އިންސައްތައާއި 40.10 އިންސައްތަ ވަނީ 2017 ވަނަ 

އަހަރުގެ ތެރޭގައި 6.51 އަދި 42.31 އިންސައްތައަށް މަތިކުރެވިފައެވެ. ކުރު މުއްދަތުގެ ސެކިއުރިޓީތައް ކަމުގައިވާ ޓްރެޜަރީ ބިލާއި ބޭންކް ޑެޮޕސިޓްގައި 

އިންވެސްޓް ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ވަނީ 46.48 އިންސައްތައާއި 3.20 އިންސައްތައަށް ކުޑަކުރެވިފައެވެ. 

.ީޕ.ެއްސ ގެ ަފްނޑަުތުކގެ ޖުމްަލ ޕާރޯފަމންްސ .އާުރ ެއމް

 ފީ
ޓިވް

ޓްރޭ
ސް
ނި
ޑްމި

އެ
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ްޓަމްންޓ ަފިއާދ ަވިކަވިކ ެއެސްޓ ކްލްާސަތުކގެ ިއްނވްެސ

2017 ވަނަ އަހަރު ލިބިފައިވާ ފައިދާ މުޅި ފަންޑުގެ ނިސްބަތުން އެސެޓް ކްލާހުގެ ޙިއްޞާ އެސެޓް ކްލާސް

2.71% 3.20% ބޭންކް ޑެޮޕސިޓް

4.71% 46.48% ޓްރެޜަރީ ބިލް

18.80% 6.51% ކުންފުނިތަކުގެ ޙިއްޞާ

5.50% 42.31% ޓްރެޜަރީ ޮބންޑު

11.62% 1.38% ޯކޕަރޭޓް ޮބންޑު

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް އިން އިންވެސްޓް ޮކށްފައިވާ އެސެޓް ކްލާސްތަކަށް ބަލާއިރު އެންމެ ޮބޑު ފައިދާއެއް ޯހދާފައިވަނީ، 

ކުންފުނިތަކުގެ ޙިއްޞާއިންނެވެ. މިޮގތުން ކުންފުނިތަކުގެ ޙިއްޞާއިން ވަނީ، ޑިވިޑެންޑްގެ ޮގތުގައި ލިބިފައިވާ ފައިދާއިން 18.80 އިންސައްތައިގެ ފައިދާއެއް 

ޯހދާފައެވެ. ދެވަނައަށް އެންމެ ޮބޑު ފައިދާއެއް ޯހދާފައިވާ ޯކޕަރޭޓް ޮބންޑަށް ލިބިފައިވާ ކޫޕަންތަކުން )ޮކންވެންޝަނަލް އަދި ޝަރީއާ ޮބންޑު( ލިބިފައިވަނީ 

11.62 އިންސައްތައިގެ ފައިދާއެކެވެ. ދައުލަތުގެ ދިގު މުއްދަތުގެ ޮބންޑުން ލިބިފައިވާ ކޫޕަންތަކަށް އެވްރެޖް ޮގތެއްގައި ލިބިފައިވާ ފައިދާ އަކީ 5.50 

ބޭންކް  ލިބިފައިވާއިރު  ފައިދާއެއް  އިންސައްތައިގެ   4.71 ޮގތުގައި  ފައިދާގެ  އެވްރެޖް  ބިލަށް  ޓްރެޜަރީ  އިތުރުން  މީގެ  ފައިދާއެކެވެ.  އިންސައްތައިގެ 

ޑެޮޕސިޓްތަކަށް ލިބިފައިވާ ފައިދާ އަކީ 2.71 އިންސައްތައެވެ. 



2017 ޯޕޓް  ރީ ރި ހަ ސް   |   އަ ން ޮއފީ ޝަ ރޭ ޓް ސް ިމނި ޑް ން އެ ޝަ ން ސް ޕެ ވް ޑި ލް ޯމ

28

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގެ އެންމެ ޮބޑު ފަންޑު ކަމުގައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑަށް އިންވެސްޓްމަންޓް ފައިދާގެ ޮގތުގައި 

ލިބިފައިވަނީ 5.20 އިންސައްތައިގެ ފައިދާއެކެވެ. މިފައިދާއަކީ 2016 ވަނަ އަހަރު މިފަންޑަށް ލިބިފައިވާ 6.10 އިންސައްތައިގެ ފައިދާއަށް ވުރެ ދަށް 

ފައިދާއެކެވެ. ޝަރީއާ ފަންޑަށް ލިބިފައިވާ ފައިދާއަށް ބަލާއިރު، 2017 ވަނަ އަހަރު ލިބިފައިވަނީ 2.80 އިންސައްތައިގެ ފައިދާއެކެވެ. މިފައިދާއަކީ ވެސް 

2016 ވަނަ އަހަރު މިފަންޑަށް ލިބިފައިވާ 4.40 އިންސައްތަ ފައިދާއަށް ވުރެ ދަށް ފައިދާއެކެވެ. އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑާއި ޝަރީއާ ފަންޑަށް ލިބިފައިވާ 

ފައިދާ ދަށްވެފައި މިވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރު މިފަންޑުތަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކެއް ހެދިފައިވުމުންނާއި މިއިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ލިބެންވާ 

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން ފައިދާ އަންނަން ފެށުމުން  ފައިދާ އަންނަން ނަގާ ވަގުތުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެހެންކަމުން، 

މިފަންޑުތަކުގެ ފައިދާއަށް ހެޮޔ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. 

ރިޓަޔަރީންގެ ފައިސާ އިންވެސްޓް ކުރެވޭ ފަންޑުތައް ކަމުގައިވާ ޮކންޒަވޭޓިވް އަދި ޝަރީއާ ޮކންޒަވޭޓިވް ފަންޑަށް 2017 ވަނަ އަހަރު ލިބިފައިވާ ފައިދާ 

އަކީ، 4.35 އިންސައްތައާއި 0.42 އިންސައްތަ ފައިދާއެކެވެ. މިފަންޑުތަކަކީ، ރިޓަޔަރީންގެ މަހުން މަހަަށް ދެވޭ ޕެންޝަނުގެ ފައިސާ ދިނުމަށާއި، ބާކީ 

ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި  ލިކުއިޑިޓީ  މަހަކުވެސް  ޮކންމެ  މިފަންޑުތަކުގައި  ވުމުން،  ކަމުގައި  ފަންޑުތައް  ބޭނުންކުރެވޭ  ކުރުމަށް  އިންވެސްޓް  ފައިސާ  ހުންނަ 

ކޭޝްގެ ޮގތުގައި އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއް ބަހައްޓަން ޖެހެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ރެޮކގްނިޝަން ޮބންޑަށް އިންވެސްޓްމަންޓް ފައިދާގެ ޮގތުގައި ލިބިފައިވަނީ 

6 އިންސައްތައިގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ފައިދާއެކެވެ. ރެކޮގްނިޝަން ޮބންޑަކީ، 2009 ވަނަ އަހަރު ޕެންޝަން ޤާނޫނު ތަޞްދީޤު ކުރެވުނު އިރު ދައުލަތުގެ 

ވަޒީފާގައި ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް އާޕެންޝަން ނިޒާމުގައި އެމުވައްޒަފުންގެ ފާއިތުވެ ދިޔަ މުއްދަތުގެ ޚިދުމަތް ހިމެނުމަށްޓަކައި، ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތަށް ބަލައި 

ދެވިފައިވާ ފައިސާ ރަމްޒުޮކށްދޭ ދައުލަތުގެ ދަރަންޏެކެވެ. މިޮގތުން ރެޮކގްނިޝަން ޮބންޑަކީ، މިޮބންޑު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގްސް 

އެކައުންޓްގެ ބައެކެވެ. އަދި މިފައިސާ އެފަރާތްތައް 65 އަހަރު ވެގެން ރިޓަޔަރ ކުރާއިރު ޕެންޝަން ދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުން ކުރެވޭނެއެވެ. 

ފަންޑުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ފައިދާ އެސެޓް ވެލިއު 

)މިލިއަން 

ރުފިޔާއިން(

ފަންޑު ފެށުނީއްސުރެ އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގެ ފަންޑު

ލިބިފައިވާ އެވްރެޖް ފައިދާ

2 އަހަރުގެ 

އެވްރެޖް ފައިދާ
2017 2016

ރިޓަޔަރ ކުރުމުގެ ކުރިން ބައިވެރިންގެ ޕެންޝަން ޮކންޓްރިބިއުޝަން އިންވެސްޓް ކުރެވޭ ފަންޑުތައް

6.98% 5.65% 6.10% 5.20% 6915 އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑު

1.88% 3.60% 4.40% 2.80% 98 ޝަރީއާ ފަންޑު

ރިޓަޔަރ ކުރުމުގެ ފަހުން ބައިވެރިންގެ ޕެންޝަން ޮކންޓްރިބިއުޝަން އިންވެސްޓް ކުރެވޭ ފަންޑުތައް

5.87% 2.78% 5.20% 4.35% 293 ޮކންޒަވޭޓިވް ފަންޑު

0.42% - - 0.42% 4 ޝަރީއާ ޮކންޒަވޭޓިވް ފަންޑު

ދައުލަތުން ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދޫކުރެވިފައިވާ ޮބންޑު

5.52% 6.25% 6.50% 6.00% 3312 ރިޮކގްނިޝަން ޮބންޑު

ްޓަމްންޓ ޕާރޯފަމންްސ .ީޕ.ެއްސ ގެ ަވިކަވިކ ަފްނޑަުތުކގެ ިއްނވްެސ .އާުރ ެއމް
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އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގެ ފަންޑުތަކުގެ ތެރެއިން އެސެޓް ވެލިއުއަށް ބަލާއިރު އެންމެ ޮބޑު ފަންޑުކަމުގައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުގެ އެސެޓް ވެލިއު 2017 

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 21 އިންސައްތަ ކުރިއަރައި ފަންޑުގެ ޖުމްލަ އެސެޓް ވެލިއު 6.9 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ މަތިވެފައެވެ. މިޮގތުން ބަލާއިރު 

މިފަންޑަށް ޕެންޝަން ޮކންޓްރިބިއުޝަންގެ ޮގތުގައި 1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާއިރު އިންވެސްޓްމަންޓް ފައިދާގެ ޮގތުގައި 318 މިލިއަން ރުފިޔާވަނީ 

ލިބިފައެވެ. ހައުސިންގ ޮކލެޓަރަލްގެ ޮގތުގައި ޓްރާންސްފަރ ކުރެވިފައިވާ ފައިސާ އަކީ، 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގެ ހައުސިންގ 

ޮކލެޓަރަލައިޒޭޝަން ސްކީމްގެ ދަށުން ޯމގޭޖް ޯލން ހަމަޖެހުނު ފަރާތްތަކުގެ ޮކލެޓަރަލްގެ ޮގތުގައި ގެޮދރަށް ފައިނޭންސް ޮކށްދޭ މާލީ މުއައްސަސާތަކަށް 

ޓްރާންސްފަރ ކުރެވިފައިވާ 4.97 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. ގަނޑުޮކށް ދެވޭ އަދި އެހެނިހެން ޓްރާންސްފަރ ޮގތުގައި ދެވިފައިވާ 44.33 މިލިއަން ރުފިޔާއަކީ، 

އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުން ރިޓަޔަރ ޮކށް އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގެ ރިޓަޔަރީންގެ ފަންޑުތަކަށް ބަދަލުވުމުން ނުވަތަ މެންބަރަކު ނިޔާވުމުގެ ސަބަބުން ގަނޑުޮކށް 

ޓްރާންސްފަރ ކުރެވިފައިވާ ފައިސާއެވެ. އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގެ ހުރިހާ ފަންޑަކީ ވެސް މިފަންޑުތައް ހިންގުމުގެ ފީގެ ޮގތުގައި 2017 ވަނަ އަހަރު 0.8 

50.73 މިލިއަން ރުފިޔާ އިންވެސްޓްމަންޓް  2017 ވަނަ އަހަރު ހިންގުމުގެ ފީގެ ޮގތުގައި  އިންސައްތައިގެ ފީއެއް ނެގެމުންދާ ފަންޑުތަކެވެ. މިޮގތުން 

ފަންޑުން ނެގިފައިވެއެވެ. 

މުއްދަތުގެ  ދިގު  ވަނީ،  ކުރެވިފައި  އިންވެސްޓް  އިންސައްތަ   52.92 ފަންޑުގެ  މުޅި  ބަލާއިރު  ކްލާސްތަކަށް  އެސެޓް  އިންވެސްޓްޮކށްފައިވާ  ފަންޑުން 

ބޭންކް  ޮބންޑާއި  ޓްރެޜަރީ  ބޮންޑުގައެވެ.  ކޯޕަރޭޓް  އަދި  ޙިއްޞާއާއި  ކުންފުނިތަކުގެ  ޮބންޑާއި،  ޓްރެޜަރީ  ދައުލަތުގެ  ކަމުގައިވާ  އިންވެސްޓްމަންޓްތައް 

އިންސައްތައެވެ.   47 ފަންޑުގެ  މުޅި  އިންވެސްޓްޮކށްފައިވަނީ  ޑެޮޕސިޓްގައި 

ްޓަމްންޓ ަފްނޑު ިއްނވްެސ
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ޕެންޝަން ޮކންޓްރިބިއުޝަންގެ ޮގތުގައި ދައްކާ ފައިސާ، ޝަރީއާ ސެކިއުރިޓީސްގައި އިންވެސްޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މެންބަރުންގެ ފައިސާ ޖަމާކުރެވި، 

އިންވެސްޓް ކުރެވެނީ އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ޝަރީއާ ފަންޑުގައެވެ. 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޝަރީއާ ފަންޑުގެ އެސެޓް ވެލިއު ވަނީ 48 އިންސައްތަ 

އިރު  ލިބިފައިވާ  ރުފިޔާ  މިލިއަން   14.88 ޮގތުގައި  ޮކންޓްރިބިއުޝަންގެ  ޕެންޝަން  މިފަންޑަށް  މަތިވެފައެވެ.  ރުފިޔާއަށް  މިލިއަން   98 ކުރިއަރައި 

އިންވެސްޓްމަންޓް ފައިދާގެ ޮގތުގައި 2.29 މިލިއަން ރުފިޔާވަނީ ލިބިފައެވެ. ހައުސިންގ ޮކލެޓަރަލްގެ ޮގތުގައި ޓްރާންސްފަރ ކުރެވިފައިވާ  ފައިސާ އަކީ، 

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގެ ހައުސިންގ ޮކލެޓަރަލައިޒޭޝަން ސްކީމްގެ ދަށުން ޯމގޭޖް ޯލނު ހަމަޖެހުނު ފަރާތްތަކުގެ ޮކލެޓަރަލްގެ 

ޮގތުގައި ގެޮދރަށް ފައިނޭންސް ޮކށްދޭ މާލީ މުއައްސަސާތަކަށް ޓްރާންސްފަރ ކުރެވިފައިވާ 0.14 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. ގަނޑުޮކށް ދެވޭ އަދި އެހެނިހެން 

ފަންޑުތަކަށް  ރިޓަޔަރީންގެ  ގެ  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް  ޮކށް  ރިޓަޔަރ  ފަންޑުން  ޝަރީއާ  ރުފިޔާއަކީ،  މިލިއަން   15.61 ދެވިފައިވާ  ޮގތުގައި  ޓްރާންސްފަރ 

ބަދަލުވުމުން ނުވަތަ މެންބަރަކު ނިޔާވުމުގެ ސަބަބުން ގަނޑުޮކށް ޓްރާންސްފަރ ކުރެވިފައިވާ ފައިސާއެވެ. 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޝަރީއާ ފަންޑުގެ 

ހިންގުމުގެ ފީގެ ޮގތުގައި ނެގިފައިވަނީ 0.67 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. 

އެސެޓް  ދެބާވަތެއްގެ  ބެހިފައިވަނީ  އިންވެސްޓްމަންޓްތައް  ފަންޑުގެ  ޮގތެއްގައި  ޖުމްލަ  ބަލާއިރު  ކްލާސްތަކަށް  އެސެޓް  އިންވެސްޓްޮކށްފައިވާ  ފަންޑުން 

ކްލާހަށެވެ. މިޮގތުން، ސުކޫކް އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ޮގތުގައި މުޅި ފަންޑުގެ 39 އިންސައްތަ އިންވެސްޓް ކުރެވިފައިވާއިރު 61 އިންސައްތަ އިންވެސްޓް 

އެކައުންޓުތަކުގައެވެ.  އިންވެސްޓްމަންޓް  ޖެނެރަލް  ކުރެވިފައިވަނީ 

ަޝީރއާ ަފްނޑު
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ފައިސާ،  މެންބަރުންގެ  ލިބެމުންދާ  ޕެންޝަން  މަހަށް  މަހުން  ރިޓަޔަޮކށް  ފަންޑުން  އިންވެސްޓްމަންޓް  ގެ  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް  ފަންޑަކީ،  ކޮންޒަވޭޓިވް 

ޮކންވެންޝަނަލް ސެކިއުރިޓީސްގައި އިންވެސްޓް ކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ފަންޑެކެވެ. މިފަންޑުގެ އެސެޓް ވެލިއު 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 

ވަނީ 13 އިންސައްތަ އިތުރުވެ 292.99 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާފައެވެ. ޮކންޒަވޭޓިވް ފަންޑަށް ޮކންޓްރިބިއުޝަންގެ ޮގތުގައި ލިބޭ ފައިސާއަކީ، ރިޓަޔަ 

ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ރެޮކގްނިޝަން ޮބންޑު ލިކުއިޑޭޓް ވެގެން ލިބޭ ފައިސާއާއި، ރިޓަޔަ ވުމުގެ ކުރީގައި އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުން 

އިންވެސްޓް ޮކށްފައިވާ އެ މެންބަރުންގެ ފައިސާއެވެ. 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިފަންޑުން 54.25 މިލިއަން ރުފިޔާ ޕެންޝަނުގެ ޮގތުގައި ފަންޑުގެ 

ރިޓަޔަރީންނަށް ދީފައިވެއެެވެ. އަދި ފަންޑުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފީގެ ޮގތުގައި 2.10 މިލިއަން ރުފިޔާ ނެގިފައިވެއެވެ.

މިފަންޑު އިންވެސްޓް ކުރެވިފައިވާ ޮގތަށް ބަލާއިރު، މަހުން މަހަށް ޕެންޝަން ދިނުމަށްޓަކައި ބެހެއްޓޭ ފައިސާ ނެގުމަށް ފަހު، މުޅި ފަންޑު އިންވެސްޓް 

ކުރެވިފައި ވަނީ ޓްރެޜަރީ ބިލުގައެވެ. 

ޮކްނަޒވޭިޓވް ަފްނޑު
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ޝަރީއާ ޮކންޒަވޭޓިވް ފަންޑު ގާއިމް ކުރެވިފައި ވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޝަރީއާ ފަންޑުގެ ފުރަތަމަ ބައިވެރިޔާ ރިޓަޔަކުރުމާއި އެކު މިފަންޑުން 

މުޅިން  ސެކިއުރިޓީސްގައި  ޝަރީއާ  އެއްޮގތަށް  ފަންޑެކޭ  ޝަރީއާ  މިފަންޑަކީ  ޮގތުންނެވެ.  ކުރުމުގެ  އިންވެސްޓް  ފައިސާ  މެންބަރުންގެ  ކުރާ  ރިޓަޔަރ 

އިންވެސްޓް ކުރެވެމުންދާ ފަންޑެކެވެ. މިޮގތުން މިފަންޑު އިންވެސްޓް ކުރެވިފައިވަނީ މުޅިން ޖެނެރަލް އިންވެސްޓްމަންޓް އެކައުންޓްތަކުގައެވެ. 2017 ވަނަ 

އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މިފަންޑުގެ އެސެޓް ވެލިއު ވަނީ 2.54 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެފައެވެ. ހަމަ މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޕެންޝަނުގެ ޮގތުގައި ފަންޑުގެ 

ބައިވެރިންނަށް 0.33 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެވިފައިވާއިރު މިފަންޑުގެ ހިންގުމުގެ އިދާރީ ފީގެ ޮގތުގައި ނެގިފައި ވަނީ 0.03 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. 

ަޝީރއާ ޮކްނަޒވޭިޓވް ަފްނޑު
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ޯބޑު ެމްނަބުރްނ

ުރ ައލްފިާޟލް ިއްބާރީހމް ައުޙމުަދ ނިާޞ

ޯބޑުގެ ެޗައރަޕރަސްނ 

ައލްފިާޟލް ަޢްބުދهللا ަޢީލ

ިމިންސްޓީރ ޮއފް ިފޭނންްސ ެއްނޑް ްޓެރަޜީރ 

ަތމްސީލުުކަރްއވާ ެމްނަބުރ

ުދ ައލްފިާޟލް ަޢީލ ފިާރްސ މުަޙްއަމ

ްޓ ެސކްަޓރ ަތމްީސލުުކަރްއވާ  ޕްަރއެިވ

ެމްނަބުރ

ުދ ީނ މުަޙްއަމ ައލްފިާޟލް މުޒް

ެކޕަިޓލް މާރެކްޓ ިޑެވޮލޕްަމްންޓ ޮއޯތިރީޓ 

ަތމްސީލުުކަރްއވާ ެމްނަބުރ

ައލްފިާޟލާ ފިާތމުަތ މުޢާާޛ ިއްބާރީހމް

ްޓ ެސކްަޓރ ަތމްީސލުުކަރްއވާ  ޕްަރއެިވ

ެމްނަބުރ

ައލްފިާޟލް ަޢީލ ަޝީރފް

ްޓ ެސކްަޓރ ަތމްސީލުުކަރްއވާ  ޕްަރއެިވ

ެމްނަބުރ

ައލްފިާޟލާ ައިއިމަނުތ ިޝފާާނ

ިމިންސްޓީރ ޮއފް ޖެްނޑަރ ެއްނޑް ފިެމީލ 

ަތމްސީލުުކަރްއވާ ެމްނަބުރ

ައލްފިާޟލް ިއލްާޔްސ ަހީނފް

ްޓ ެސކްަޓރ ަތމްީސލުުކަރްއވާ  ޕްަރއެިވ

ެމްނަބުރ
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ެޕްނަޝްނ ޮއީފުހގެ ޯބޑު ެއުކލިެވގެްނވާޮގތް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާޮގތުގެ މަތިން، ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޯބޑަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރައްވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. 

ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޯބޑު އެކުލެވިގެންވަނީ ޕަބްލިކް އަދި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްސީލުކުރާ 8 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. މިޯބޑުގެ ޗެއަރޕާސަންއާއި 

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްސީލްކުރާ ހަތަރު މެންބަރުން ޯބޑަށް ޮހވަނީ ސިވިލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނާއި، މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ 

އިތުރުން އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާއިގުޅޭ މިނިސްޓްރީ )2017  ވަނަ އަހަރު އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ވަނީ މިނިސްޓްރީ ޮއފް 

ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލިީގެ ދަށަށް ބަދަލުވެފައި( ގުޅިގެން އުފައްދަވާފައިވާ ސިލެކްޝަން ޮކމިޓީ އަކުންނެވެ. ޯބޑަށް ޢައްޔަންކުރަން ޮހވޭ ފަރާތްތައް، ޯބޑަށް 

ޢައްޔަންކުރުމުގެ ކުރިން ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެޮލޕްމަންޓް ޮއޯތރިޓީއިން، އެފަރާތްތައް ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކުގައިވާޮގތުގެ މަތިން ބައްލަވަންޖެހޭ ބެއްލެވުންތައް 

ބައްލަވާނެއެވެ.

ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޯބޑަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ ޮކންމެ މެންބަރަކުވެސް ޯބޑަށް ޢައްޔަންކުރަނީ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. އަދި މެންބަރުކަމުގެ މުއްދަތު 

ހަމަވުމުން އެ މެންބަރުން އަލުން ޯބޑަށް ޢައްޔަން ކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް، ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޯބޑުގެ ރޫލްސް ޮއފް ޕްޮރސީޖަރގައި ވާޮގތުން، ޮކންމެ 

މެންބަރަކަށްވެސް މެންބަރުކަމުގައި ދެމިހުންނެވޭނީ ޖެހިޖެހިގެން އެންމެ ގިނަވެގެން 3 އަހަރު ދުވަހުގެ 2 ޓާރމްގެ މުއްދަތަށެވެ. 

ެމްނަބުރްނަންށ  ައިދ  ަތފީްޞލު  ެމްނަބުރްނގެ  ަހަރކާތްެތިރިވ  ޯބޑަުގިއ  ޮއީފުހގެ  ެޕްނަޝްނ  ުރ  ައަހ ަވަނ   2017
ަބަދލަުތްއ ައިއްސަފއިވާ 

2017  ވަނަ އަހަރު ޯބޑުގެ ޗެއަރޕަރސަންގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަލްފާޟިލާ ޢާތިފާ ޢަލީގެ މެންބަރުކަމުގެ ޓަރމް 19 ޮއގަސްޓް 2017 ގައި ހަމަވުމުން، 

އެމަޤާމަށް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަޙްމަދު ނާޞިރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ 7 ސެޕްޓެެންބަރު 2017 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޯބޑުގައި ސެކިޔުރިޓީސް މާރކެޓް ރެގިއުލޭޓަރ )ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެޮލޕްމަންޓް ޮއޯތރިޓީ( ތަމްސީލުކުރައްވާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް 

މުޒްނީ މުޙައްމަދުގެ މެންބަރުކަމުގެ ފުރަތަމަ ޓަރމް 19 ފެބްރުއަރީ 2017 ގައި ހަމަވުމުން، މެންބަރުކަމުގެ ދެވަނަ ޓަރމްއަކަށް، 20 ފެބްރުއަރީ 2017 

ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ މުޒުނީ މުޙައްމަދު ޢައްޔަންކުރައްވާފައެވެ.

އިޖްތިމާޢީ ހަރަކާތްތެރިކަމާއިގުޅޭ މަސައްކަތްތައް 2017 ވަނަ އަހަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއަށް ބަދަލުކުރެއްވުމާ 

ޯބޑުގައި އިންނެވި އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ސާރާގެ  ޮއފް ހެލްތުގެ ފަރާތުން ޕެންޝަން އޮފީހުގެ  2017 ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު މިނިސްޓްރީ  ގުޅިގެން، 

ބަދަލުގައި، މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ފަރާތުން އަލްފާޟިލާ އައިމިނަތު ޝިފާނާ، 21 މާރިޗު 2017 ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ 

ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޯބޑަށް ޢައްޔަން ކުރައްވާފައެވެ. 

ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ބޯޑުގައި މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ތަމްސީލުކުރައްވާ މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ޒުމްރާ އަޙުމަދުގެ މެންބަރުކަމުގެ ޓަރމް 

19 ފެބްރުއަރީ 2017 ގައި ހަމަވުމާއި ގުޅިގެން، އެ މިނިސްޓްރީ ތަމްސީލުކުރައްވާ މެންބަރުގެ ގޮތުގައި އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޢަލީ، 20 ފެބްރުއަރީ 

2017 ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ޯބޑަށް ޢައްޔަން ކުރައްވާފައެވެ. 

މީގެ އިތުރުން، ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްސީލުކުރައްވާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުންތަޒިމް އިބްރާހީމް ވަނީ 11 ޖެނުއަރީ 2017 ގައި ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ 

ބޯޑާއި ވަކިވެވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި 12 އޭޕްރީލް 2017 ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޯބޑަށް ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްސީލްކުރައްވާ 

މެންބަރެއްގެ ޮގތުގައި އަލްފާޟިލް އިލްޔާސް ހަނީފް ޢައްޔަން ކުރައްވާފައެވެ.
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ހައިސިއްޔަތު މުއްދަތު ނަން #

ސެކިޔުރިޓީސް މާކެޓް ރެގިއުލޭޓަރ 

ތަމްސީލުކުރައްވާ ޯބޑު މެންބަރު

20 ފެބްރުއަރީ 2014 ގައި 3 އަހަރު ދުވަހުގެ 	 

މުއްދަތަށް. )ފުރަތަމަ ދައުރު(

20 ފެބްރުއަރީ 2017 ގައި 3 އަހަރު ދުވަހުގެ 	 

މުއްދަތަށް )ދެވަނަ ދައުރު(

އަލްފާޟިލް މުޒްނީ މުޙައްމަދު 1

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް އެންޑް 

ޓްރެޜަރީ ތަމްސީލުކުރައްވާ ޯބޑު 

މެންބަރު

20 ފެބްރުއަރީ 2014 ގައި 3 އަހަރު ދުވަހުގެ 	 

މުއްދަތަށް. 
އަލްފާޟިލާ ޒުމްރާ އަޙުމަދު 2

ޯބޑު ޗެއަރޕަރސަން، އަދި ޕްރައިވެޓް 

ސެކްޓަރ ތަމްސީލުކުރައްވާ ޯބޑު 

މެންބަރު

20 ޮއގަސްޓް 2009 ގައި 3 އަހަރު ދުވަހުގެ 	 

މުއްދަތަށް. )ފުރަތަމަ ދައުރު(

20 ޮއގަސްޓް 2014 ގައި 3 އަހަރު ދުވަހުގެ 	 

މުއްދަތަށް. )ދެވަނަ ދައުރު(

އަލްފާޟިލާ އާތިފާ ޢަލީ  3

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްސީލުކުރައްވާ 

ޯބޑު މެންބަރު

20 ޮއގަސްޓް 2014 ގައި 3 އަހަރު ދުވަހުގެ 	 

މުއްދަތަށް. 
އަލްފާޟިލް މުންތަޒިމް އިބްރާހީމް 4

ޯބޑު މެންބަރު، އިޖްތިމާޢީ 

ހަރަކާތްތެރިކަމާއިގުޅޭ މަސައްކަތްކުރާ 

މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން

29 ފެބްރުއަރީ 2015 ގައި 3 އަހަރު ދުވަހުގެ 	 

މުއްދަތަށް
އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ސާރާ 5

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްސީލުކުރައްވާ 

ޯބޑު މެންބަރު

04 ފެބްރުއަރީ 2015 ގައި 3 އަހަރު ދުވަހުގެ 	 

މުއްދަތަށް. 
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަރީފު 6

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްސީލުކުރައްވާ 

ޯބޑު މެންބަރު

11 ޮއކްޯޓބަރ 2015 ގައި 3 އަހަރު ދުވަހުގެ 	 

މުއްދަތަށް. 
އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު މުޢާޛާ އިބްރާހީމް 7

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްސީލުކުރައްވާ 

ޯބޑު މެންބަރު

22 ޮނވެމްބަރ 2015 ގައި 3 އަހަރު ދުވަހުގެ 	 

މުއްދަތަށް. 
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފާރިސް މުޙައްމަދު 8

ޯބޑު މެންބަރު، އިޖްތިމާޢީ 

ހަރަކާތްތެރިކަމާއިގުޅޭ މަސައްކަތްކުރާ 

މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން

21 މާރޗް 2017 ގައި 3 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް. 	  އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝިފާނާ 9

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް އެންޑް 

ޓްރެޜަރީ ތަމްސީލުކުރައްވާ ޯބޑު 

މެންބަރު

20 ފެބްރުއަރީ 2017 ގައި 3 އަހަރު ދުވަހުގެ 	 

މުއްދަތަށް. 
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޢަލީ 10

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްސީލުކުރައްވާ 

ޯބޑު މެންބަރު
12 އޭޕްރީލް 2017 ގައި 3 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް.	  އަލްފާޟިލް އިލްޔާސް ހަނީފް 11

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްސީލުކުރައްވާ 

ޯބޑު މެންބަރު, ޯބޑު ޗެއަރޕަރސަން، 

އަދި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ 

ތަމްސީލުކުރައްވާ ޯބޑު މެންބަރު

20 ޯއގަސްޓް 2012 އިން 1 ޮއކްޓޫބަރު 2014 އަށް 	 

)ފުރަތަމަ ދައުރު(

7 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 ގައި 3 އަހަރު ދުވަހުގެ 	 

މުއްދަތަށް. )ދެވަނަ ދައުރު(

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަޙްމަދު ނާޞިރު 12
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ީރ ޯބޑު ަބްއަދލުުވްނަތުކގެ ޙިާޟ

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޯބޑުގެ 14 ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ. އެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޙާޟިީރގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

ިއ، ޮކިމީޓަތަކްށ ައިއ ަބަދލަުތްއ: ޯބޑު ޮކިމީޓަތކާ

އެންޑް  ޮއޑިޓް  އެޮކމިޓީތަކަކީ،  ހަވާލުޮކށްފައެވެ.  ޮކމިޓީއަކާއި   3 ވަނީ  މަސައްކަތްތައް  ބައެއް  ޯބޑުގެ  ކުރުމަށްޓަކައި  ހަރުދަނާ  މަސައްކަތްތައް  ޯބޑުގެ 

ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ޮކމިޓީ، އިންވެސްޓްމަންޓް ޮކމިޓީ އަދި ރެމިއުނަރޭޝަން އެންޑް ޮނމިނޭޝަން ޮކމިޓީއެވެ. މިޮކމިޓީތަކުގެ ތަފްޞީލްތަކަށް މިރިޯޕޓްގައި 

އަލިއަޅުވާލެވިފައިވާނެއެވެ.

ޙާޟިރުވި ބައްދަލުވުންތަކުގެ އަދަދު ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އަދަދު ޯބޑު މެންބަރުން #

12 14 އަލްފާޟިލް މުޒްނީ މުޙައްމަދު 1

2 2 އަލްފާޟިލާ ޒުމްރާ އަޙުމަދު 2

9 9 އަލްފާޟިލާ އާތިފާ ޢަލީ  3

0 0 އަލްފާޟިލް މުންތަޒިމް އިބްރާހީމް 4

0 2 އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ސާރާ 5

11 14 އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަރީފު 6

13 14 އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު މުޢާޛާ އިބްރާހީމް 7

11 14 އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފާރިސް މުޙައްމަދު 8

8 12 އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝިފާނާ 9

12 12 އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޢަލީ 10

10 11 އަލްފާޟިލް އިލްޔާސް ހަނީފް 11

5 5 އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަޙްމަދު ނާޞިރު 12
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ުރ ޯބޑްުނ ިންނަމވާަފިއވާ ިންނމުްނަތކާިއ ިހްނގުުނ ަހަރކާތްަތުކގެ ުއްސައިލަތްއ 2017 ަވަނ ައަހ

ެޕްނަޝްނ ޮއީފުހގެ ަގަވރަނންްސ ަހުރަދާނުކުރްނ

އެހެނިހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން، ޕެންޝަން ޮއފީސް ޒިންމާދާރު ކުރުވުމަށާއި ހާމަކަން އިތުރުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި، ޕެންޝަން ޮއފީހުގައި ހެދިފައިވާ 

އުސޫލުތައް މުރާޖަޢާ ކުރުމުގެ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް 2017 ވަނަ އަހަރުވެސް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. މިޮގތުން ގިނަ އުސޫލުތަކެއް ވަނީ އެކުލަވާލެވި 

ތަންފީޒުކުރަން ފަށާފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ޕްޮރކިއުމަންޓް ޮޕލިސީ، ވިސްޓްލް ބްޮލވިންގ ޮޕލިސީ އަދި ޓްރެވެލް ޮޕލިސީ ހިމެނެއެވެ. އަދި 2017 ވަނަ 

އަހަރުގެ ތެރޭގައި މުރާޖަޢާ ކުރެވުނު އުސޫލުތަކުގެ ތެރޭގައި ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ސްޓޭޓްމަންޓް ޮއފް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރިންސިޕަލްސްސް )އެސް.ޯއ.އައި.

ޕީ(، ވެލުއޭޝަން ޮޕލިސީ )ގައިޑްލައިންސް ޮއން ވެލުއޭޝަން ޮއފް ސެކިޔުރިޓީސް(، ސީ.އެސް.އާރް ޮޕލިސީ އާއި ސްޮކލަރޝިޕް ޮޕލިސީ ހިމެނެއެވެ. 

މީގެ އިތުރުން، ސްޓްރެޓެޖިކް އެސެޓް އެޮލކޭޝަން ކަނޑައެޅުުން އަދި ކޭޝް އެންޑް ޓްރެޜަރީ މެނޭޖް ކުރާނޭ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ އިތުރުން ޯބޑުގެ 

ރޫލްސް ޮއފް ޕްޮރސީޖަރ ވަނީ މުރާޖަޢާކުރެވިފައެވެ. 

ސަކްސެޝަން  ގާއިމުކުރެވި  އެއް  ޮޕލިސީ  ސަކްސެޝަން  ޮއފީހުގައި  ޕެންޝަން  ޮގތުގައި  ޕްޮރޖެކްޓެއްގެ  މުހިންމު  އިސްނެންގެވުމާއިއެކު  ޯބޑުގެ  އަދި، 

ޕްލޭނިންގެ މަސައްކަތް ފެށިގެންދިޔައެވެ. އަދި ކުރިން ޢަމަލު ކުރަމުން ގެންދިޔަ މައިގަނޑު ހުރިހާ ހިއުމަން ރިޯސސް އުސޫލުތައް ވަނީ އަލުން މުރާޖަޢާ 

ކުރެވި ޢަމަލުކުރަން ފެށިފައެވެ. މިޮގތުން މުރާޖަޢާ ކުރެވުނު މައިގަނޑު އުސޫލުތަކުގެ ތެރޭގައި އެމްޕްޯލއިމަންޓް ޮޕލިސީ، އެޗް.އާރު ޕްލޭނިންގ އެންޑް 

ޮކންޓްޯރލް، ޮޖބް ޓްރާންސްފަރ ޮޕލިސީ، ލީވް ޮޕލިސީ، ޕްޮރބޭޝަން ޮޕލިސީ، ޕްޮރޯމޝަން ޮޕލިސީ، ރެކްރޫޓްމަންޓް ޮޕލިސީ، ސެލެރީ އެންޑް ބެނެފިޓް، 

ގްރީވަންސް ޮޕލިސީ، ޓަރމިނޭޝަން ޮޕލިސީ އަދި ހަރުދަނާ ތަޖުރިބާހުރި މުވައްޒަފުންތަކެއް ޕެންޝަން ޮއފީހުގައި ދެމެހެއްޓުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 2016 

ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލެވުނު ރިޓެންޝަން ޮޕލިސީ ހިމެނެއެވެ. 

.ީޕ.ެއްސގެ ެމްނަބުރްނަންށ ިލިބެދވޭ ަފިއާދ ިއުތުރުކުރްނ .އާުރ ެއމް

ޯމލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ބައިވެރިންނަށް މިސްކީމުން ލިބިދެވޭ ފައިދާ އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ގިނަ ކަންތައްތަކާމެދު ޯބޑުގައި 

މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިޮގތުން، އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް އިން ރިޓަޔަރ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް މިހާރުވެސް ދަނީ މަހުންމަހަށް ފައިސާ ދޫކުރަމުންނެވެ. އަދި، 

އެމް.އާރް.ޕީ.އެސް މެންބަރުންނަށް އެނުއިޓީ ތަޢާރަފް ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށްވެސް ބޯޑުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން، ޕެންޝަން ޮއފީހުންދަނީ 

މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. މިޮގތުން، ޯމލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގެ ބައިވެރިންނަށް އެނުއިޓީ ޕްޮރޑަކްޓްސް ތަޢާރަފް ކުރުމަށް ޯބޑުން ވަނީ 

ނިންމަވާފައެވެ. 

މީގެ އިތުރުން، ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގައި ބައިވެރިޮކށް ސްކީމުގެ ދަށުން ޯފރުޮކށްދޭންޖެހޭ ޢިނާޔަތްތައް ޯފރުޮކށްދިނުމާއިބެހޭ ޤަވާޢިދު 

ވަނީ ޯބޑުން ފާސްކުރައްވާފައެވެ. 
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ްޓަމްންޓ ެމޭނޖަްމްންޓ ަހުރަދާނުކުރްނ ެޕްނަޝްނ ޮއީފުހގެ ިއްނވްެސ

ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް މެނޭޖްމަންޓް ފުޅާކުރުމާއި އިންވެސްޓްމަންޓް އޮޕަރޭޝަންސް ހަރުދަނާ ކުރުމުގައި ޯބޑު އަދި ޯބޑުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް 

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މުހިންމު ޮބޑެތި ނިންމުންތަކެއް ނިންމަވައި ގިނަގުނަ  ޮކމިޓީއިން ވަނީ މުހިންމު ޯރލެއް އަދާކުރައްވާފައެވެ. މިޮގތުން، 

މަސައްކަތްތަކެއްވަނީ ކުރެވިފައެވެ. 

މިޮގތުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިވާ މުހިންމު ކަްނކަން ފާހަގަޮކށްލެވެއެވެ.

ލިކުއިޑިޓީ އަދި ޮބންޑް މާކެޓް ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރިއަށްޮއތް ތަނުގައި ލިސްޓް ޮކށްގެން ޮބންޑު ސީރީޒް ކުރިއަށްގެންދިއުމާއިމެދު ސަރުކާރާއިއެކު 	 

މަޝްވަރާކުރުމަށް ނިންމެވުން. 

އޫރިދޫ ކުންފުނީގެ އައި.ޕީ.ޯއ ގައި 250 މިލިއަން ރުފިޔާ އިންވެސްޓް ކުރުމަށް ނިންމެވުން. 	 

ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ދާއިރާ އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ރަނގަޅު ސްޓަރަކްޗަރ އެއްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ޮއތް 3 އަހަރަށް، 	 

ޯވލްޑް ބޭންކް ޓްރެޜަރީގެ 'ރިޒާރވް އެޑްވައިޒަރީ އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ޕްޮރގްރާމް )ރޭމްޕް(' ގެ ފަރާތުން ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒް ޯހދުމަށް ނިންމެވުން.  

އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ ގެ ސުކޫކް ގައި 80 މިލިއަން ރުފިޔާ އިންވެސްޓް ކުރުމަށް ނިންމުން، އަދި 80 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން 15 މިލިއަން 	 

ރުފިޔާ ޝަރީއާ ފަންޑުން އިންވެސްޓް ކުރުމަށް އަދި ބާކީ ބައި އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުން އިންވެސްޓް ކުރުމަށް ނިންމެވުން.

މީގެ އިތުރުން، އިންވެސްޓްމަންޓް ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަސައްކަތެއްގެ ޮގތުގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ސްޓޭޓްމަންޓް ޮއފް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރިންސިޕަލްސްސް 

)އެސް.ޯއ.އައި.ޕީ(، ވެލުއޭޝަން ޮޕލިސީ )ގައިޑްލައިންސް ޮއން ވެލުއޭޝަން ޮއފް ސެކިޔުރިޓީސް(، ސްޓްރެޓެޖިކް އެސެޓް އެޮލކޭޝަން އަދި ކޭޝް އެންޑް 

ޓްރެޜަރީ މެނޭޖް ކުރާނޭ އުސޫލުތައް މުރާޖަޢާކުރުން ހިމެނެއެވެ. 

ެޕްނަޝްނ ޮއީފުހގެ ޮއަޕރަޭޝަނލް ިއެފކްިޓވްަންސ ަހުރަދާނުކުރްނ:

ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާޮކށް ޢާންމުންނަށް ޯފރުޮކށްދޭ ޚިދުމަތްތަށް އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރުމުގެ ޮގތުން ޯބޑުގެ އިސްނެންގުވުމާއިއެކު 2017 

ވަނަ އަހަރު ވަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައެވެ. މިޮގތުން، ޮކންމެ އަހަރަކުވެސް ޕެންޝަން ޮއފީހުން ބާއްވަމުންގެންދާ ޯމލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ޯފރަމްގައި 

މަޝްވަރާކުރަން އެންމެ އެކަށޭނަ މަޢުޟޫއެއް ޙިޔާރު ކުރުމުގައާއި މި ޯފރަމް ކާމިޔާބު ޮގތެއްގައި ރާވާ ހިންގުމަށް ޯބޑުގެ ފަރާތުންވަނީ ވަރަށް ޮބޑު 

އެއްބާރުލެއްވުމެއް ލިބިގެންޮގސްފައެެވެ. 

ޯބޑުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްވަނީ ކުރެވިފައެވެ. މިޮގތުން، ދައުލަތުން ޚަރަދުކުރާ ޕެންޝަން ސްކީމްތަކުގެ ޮކމްޕްލަޔަންސް ޮއޑިޓެއްް 

ވަނީ ޮއޑިޓް ޮއފީސް މެދުވެރިޮކށް ހެދި އަދި ސިސްޓަމަށް އިޞްލާޙުތަކެއް ގެނެވިފައެވެ. އަދި  ޕެންޝަން ފަންޑްގެ ކަސްޯޓޑިއަން ޚިދުމަތް ޯފރުޮކށްދިނުމުގެ 

އެގްރީމަންޓްގައި ކުރިއަށް ޮއތް 3 އަހަރު ދުވަހަށް ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް އާއިއެކު ވަނީ ޮސއިކުރެވިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، ޯބޑު ޮކމިޓީތަކުގެ ޓާރމްސް 

ޮއފް ރިފަރެންސް މުރާޖަޢާ ކުރުމާއި ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ އަދި ޯމލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބުތައް ވަނީ 

ފާސްކުރެވިފައެވެ. 
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އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފާހަގަޮކށްލެވުނު މުހިންމު ކަމެއްގެ ޮގތުގައި، ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން، ޕެންޝަން 

ޮއފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު ވަރަށް ޮބޑުތަން ކުޑަވެ، އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގެ ބައިވެރިންގެ އަތުން ނަގަމުންދާ ފީ  1 ޖެނުއަރީ 2018 އިން ފެށިގެން 0.8% 

ން %0.6 އަށް ކުޑަކުރުމަށްވަނީ ޯބޑުން ނިންމަވާފައެވެ. 

އަދި 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގައި ޯބޑުންވަނީ 01 ޖެނުއަރީ 2018 އިން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރަން ފަށާޮގތަށް މުހިންމު ބަދަލުތަކަކާއިއެކު 

ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ އިދާރީ ޮއނިގަނޑު ފާސްކުރައްވާފައެވެ. އަދި ޯބޑުގެ އެއްބާރުލެއްވުމާއިއެކު މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރާއި ޤާބިލިއްޔަތުކަން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ 

ގޮތުން، ޯމލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ޯފސް މެދުވެރިޮކށް ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ލީޑަރޝިޕް ޓްރެއިނިންގ އެއް ހިންގިފައިވެއެވެ. 

ގެ ާދިއާރ ފުޅާުކުރްނ ޚުިދމުަތ

ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ ފުޅާ ކުރުމަށް އެޅުނު ފިޔަވަޅެއްގެ ޮގތުން ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ޑިވިޜަން ވަރުގަދަ ޮކށް ޕެންޝަން ޮއފީހާއި 

ޯބޑުގައިވަނީ މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ. ޢާންމުންގެ މެދުގައި ޮއންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާއި ގުޅޭޮގތުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި 

ޮގތުން،  ސ.ހިތަދޫގައި  ފާހަގަކުރުމުގެ  ކުލަގަދަޮގތެއްގައި  މީހުންގެ ދުވަސް  އުމުރުން ދުވަސްވީ  އަހަރުގެ  2017 ވަނަ  މަތީން  އެދިލެއްވުމުގެ  ޯބޑުގެ 

ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ފަރާތުން ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވާފައިވެއެވެ. އަދި ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާގެ ޕްޮރގްރާމްތަކުގެ ދަށުން ސ. ހިތަދޫގައި ޕާކެއް 

އެޅުމަށް ޯބޑުން ނިންމަވާފައިވާތީ، މިކަމުގެ މަސައްކަތްވެސް ވަނީ މިހާރު ފެށިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، ޮދށީ އުމުރުގެ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިޮކށް 

އެއްގައިވަނީ  ފަހުމުނާމާ  ދެމެދު  ޮއފީހާއި  އާއި ޕެންޝަން  ފެމިލީ  ޮއފް ޖެންޑަރ އެންޑް  ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މިނިސްޓްރީ 

ޮސއިކުރެިވފައެވެ.

ޮއފް  2017 ވަނަ އަހަރު ހިންގުނު އިތުރު ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި، މިނިސްޓްރީ  ޮއފީހުގެ އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާގެ ޕްޮރގްރާމްތަކުގެ ދަށުން  އަދި ޕެންޝަން 

ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ ފިޔަވަތީގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިން ބަލަހައްޓާ މީހުންގެ ޮގތުގައި މަސައްކަތްކުރާ 2 ފަރާތެއްގެ އުޖޫރަ، 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްރަށްވެހިންގެ ޖަމިއްޔާގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ  1 މުވައްޒަފެއްގެ އުޖޫރަ، ކ.ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ 

މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ ޮއކިއުޕޭޝަނަލް ތެރަޕިސްޓްގެ އުޖޫރަ އަދި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ އެއް މުވައްޒަފުގެ އުޖޫރަ 

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހަމަޖެއްސުމަށް ޯބޑުން ނިންމަވައި މިފަރާތްތަކާއިއެކު ފަހުމުނާމާ ތަކުގައި ޮސއިކުރުން ހިމެނެއެވެ. 

މީގެ އިތުރުން، މިނިސްޓްރީ ޮއފް އިޮކޮނމިކް ޑިވެޮލޕްމަންޓުން ޮކންމެ އަހަރަކު ބާއްވާ 'ޯމލްޑިވްސް އިންވެސްޓްމަންޓް ޯފރަމް 2017' ގައި ޕެންޝަން 

ޮއފީހުން ބައިވެރިވެ 'ބްޯރންޒް ޕެކޭޖް' ސްޮޕންސަރ ކުރުމަށް ޯބޑުން ނިންމެވިއެވެ. 

އަދި 2017 ވަނަ އަހަރު ޯބޑުން ނިންމަވާފައިވާ ފާހަގަ ޮކށްލެވޭ މުހިންމު ނިންމުމެއްގެ ޮގތުގައި، 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ޕެންޝަން 

ޮއފީހުގެ ހިންގުން އައު އިމާރާތަކަށް ބަދަލުވުމާއި ގުޅިގެން 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޕެންޝަން ޮއފީހުގައި ބޭނުންކުރަމުން ގެންދިޔަ ފަރުނީޗަރުތައް 

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އަށް ހަދިޔާކުރުން ހިމެނެއެވެ. 
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ުނ ިފަޔަވޅުަތްއ ްއ ަހުރަދާނުކުރަމްށ ެއޅު ްއަކތަްތ ޯބޑުގެ މަަސ

ޯބޑާއި  އަލަށް  އަހަރަކުވެސް  ޮކންމެ  ޮގތުން،  އެހީތެރިވެދިނުމުގެ  އަދާކުރުމަށް  މަސްއޫލިއްޔަތު  ގަވަރނަންސް  ޯބޑުގެ  އެކަށީގެންވާޮގތުގައި  އެންމެ 

ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  ޕްޮރގްރާމުގައި  މި  ގެންދެއެވެ.  ހިންގަމުން  ޕްޮރގްރާމް''  ''އިންޑަކްޝަން  ޮއފީހުން  ޕެންޝަން  މެންބަރުންނަށް  ގުޅިވަޑައިގަންނަވާ 

މެންބަރުންނާއި  މަޢުލޫމާތު  މަސައްކަތްތަކާއިބެހޭ  އެންމެހާ  ކުރަމުންގެންދާ  ޮއފީހުން  ޕެންޝަން  އަދި  ޤާނޫނު  ޕެންޝަނާބެހޭ  ޮކންސެޕްޓް،  ގަވަރނަންސް 

ޙިއްޞާކުރެވެއެވެ. މިޮގތުން 2017 ވަނަ އަހަރުވެސް އަލަށް ޕެންޝަން ޮއފީހާއި ގުޅިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންނަށް ވަނީ މިފަދައިން މަޢުލޫމާތުދެވިފައެވެ.

އަދި، ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޯބޑު އެކުލެވިގެންވަނީ ޯބޑުގެ ޯއވަރސައިޓް ފަންކްޝަންތަކަށް ބޭނުންވާ އެކިއެކި ހުނަރާއި، ތަޖްރިބާއާއި ޢިލްމު ލިބިގެންވާ 

މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް، މެންބަރުންގެ ހުނަރާއި ތަޖުރިބާ އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ޮގތުން އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް 

އެއްފަދައިން މިއަހަރުވެސް ޯބޑު މެންބަރުންވަނީ އިންވެސްޓްމަންޓް، ޯކޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ފަދަ ދާއިރާތަކުން ރާއްޖޭން އަދި ރާއްޖޭން ބޭރުން ތަމްރީންތައް 

ލިބިގެންފައެވެ. 
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ްޓަމްންޓ ޮކިމީޓގެ ރޯިޕްޓ ިއްނވްެސ

ަތޢާަރފު

އިންވެސްޓްމަންޓް ޮކމިޓީއަކީ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާބެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމުމާއި، އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ އެންމެހައި 

އުސޫލުތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް ހެދުމުގައި ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޯބޑަށް ލަފާދިނުމަށްޓަކައި އުފެދިފައިވާ ޮކމިޓީއެކެވެ. އިންވެސްޓްމަންޓް ޮކމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ 

ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޯބޑު މެންބަރުންގެ ތެރެއިން، ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުން ދެ މެންބަރުންނާއި މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފައިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ތަމްސީލުކުރައްވާ 

ބޯޑު މެންބަރު ހިމެނޭ ޮގތަށް، ޖުމްލަ ތިން މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. ޮކމިޓީގެ ޗެއަރޕާސަނަކީ، އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޮކމިޓީގެ މެންބަރުންގެ 

ތެރެއިން ޢައްޔަން ކުރެވި ބަދަލު ކުރެވެމުންދާ މަޤާމެކެވެ.  

ޮކމިޓީގެ މިދައުރުގެ ޗެއަރޕާސަންއަކީ އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު މުޢާޛާ އިބްރާހީމެވެ. މުޢާޛާ މިމަޤާމަށް ޢައްޔަން ކުރެވިފައިވަނީ 30 މާރޗް 2017 ވަނަ 

. ދުވަހުއެވެ

ުކގެ ޚުލާާސ ަބާޔްނ ްއަކތަްތ ުކެރވަިފއިވާ މަަސ

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިންވެސްޓްމަންޓް ޮކމިޓީން އަންނަނިވި ނިންމުންތައް ނިންމާފައި ވެއެވެ.

އޫރީދޫ ޯމލްޑިވްސްގެ ޙިއްޞާގައި 250 މިލިއަން ރުފިޔާ، އަދި އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ ޯމލްޑިވްސްގެ ޮބންޑުގައި 80 މިލިއަން ރުފިޔާ އިންވެސްޓް ކުރުމަށް 	 

ނިންމުނެވެ.

އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގެ ސްޓޭޓްމަންޓް ޮއފް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރިންސިޕަލްސް )އެސް.ޯއ.އައި.ޕީ( މުރާޖަޢާ ކުރެވި “އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑު” ތަކަކީ، 	 

ކުރުން ހުއްދަ ބާވަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ޮގތުގައި އިތުރު ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގެ ވެލުއޭޝަން ޮޕލިސީ މުރާޖަޢާ ކުރެވި ޝަރީއާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އެކްރޫއަލް ބޭސިްސއަށް އަގު ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.	 

ޙާޟިރުވި ޖަލްސާ ތަކުގެ އަދަދު ޙާޟިރުވާން ޖެހޭ ޖަލްސާ ތަކުގެ އަދަދު މެންބަރުގެ ނަން #

9 9 ފާތިމަތު މުޢާޛާ އިބްރާހީމް 1

8 9 ޢަލީ ޝަރީފް 2

9 9 ޢަބްދުهللا ޢަލީ 3

1 1 ޢަލީ ފާރިސް  )ޮކމިޓީގެ ރިޒާވް މެންބަރު( 4

ީރ ޮކިމީޓގެ ޙިާޟ
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ަތކާެބހޭ ިންނމުްނަތްއ ްޓަމްންޓ ިއްނވްެސ

ޕެންޝަން ޤާނޫނުގައި ޕެންޝަން ފަންޑަށް އިންވެސްޓް ކުރުމަށްޓަކައި ހުއްދަ ޮއންނަ ބާވަތް ތަކުގެ ތެރެއިން، އިންވެސްމަންޓް ފުރުޞަތުތައް އެންމެ ފުޅާޮކށް 

ލިބިފައިވާ ބާވަތްތަކަކީ ބޭންކްތަކުގެ ޑެޮޕސިޓާއި ދައުލަތުގެ ދަރަނީގައި އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތެވެ. 2017 ވަނަ އަހަރަކީ އެހެން އަހަރުތަކާއި 

އަޅާބަލާއިރު، ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުން  މާކެޓް މެދުވެރިޮކށް ކުންފުނިތަކުގެ ޙިއްޞާގަޔާއި ދަރަނީގައި އިންވެސްޓް ކުރުމަށްޓަކައި ގިނަ ފުރުޞަތަކުތަކެއް 

ޮކމިޓީގައި  ކުރުމަށްޓަކައި  އިންވެސްޓް  ރުފިޔާ  މިލިއަން   330 ފުރުޞަތެއްގައި   2 ތެރެއިން  ފުރުޞަތުތަކުގެ  ލިބިފައިވާ  މިޮގތުން  އަހަރެކެވެ.  ހުޅުވާލި 

މަޝްވަރާކުރެވި ނިންމުންތައް ނިންމާފައިވެއެވެ. މިޮގތުން އިންވެސްޓް ކުރުމަށްޓަކައި ނިންމާފައިވަނީ، އޫރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ އައި.ޕީ.ޯއ ގައި ބައިވެރިވެ 250 

މިލިއަން ރުފިޔާ އިންވެސްޓް ކުރުމަށާއި، އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ ގެ ދެވަނަ ސުކޫކުގައި 80 މިލިއަން ރުފިޔާ އިންވެސްޓް ކުރުމަށެވެ. 

ަފިއުކުރްނ ްޓަމްންޓ ފުޅާުކުރމާިއ ޑަިއވިަސ ިއްނވްެސ

ދިގު  ފަންޑަށް  ޕެންޝަން  ތެރެއިން،  ހުށަހެޅުންތަކުގެ  ލިބިފައިވާ  ސެކްޓަރުން  ޕްރައިވެޓް  ސަރުކާރާއި  އިންވެސްޓްކުރުމަށްޓަކައި  ފަންޑަށް  ޕެންޝަން 

މުއްދަތުގައި ފައިދާ ކުރާނެ ޕްޮރޯޕސަލްތަކުގެ މައްޗަށް އިންވެސްޓްމަންޓް ޮކމިޓީގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ. މިޮގތުން ސަރުކާރުގެ ޯސޝަލް ހައުސިން 

ސްކީމުގެ ދަށުން އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ފުރުޞަތުތަކުގެ ދަށުން، އިމާރާތް ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ފައިނޭންސް ޯހދުމަށް ޝައުގުވެރިކަން 

އިންވެސްޓްމަންޓް  މިފަދަ  ޝަރުޠުތަކާއި،  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  ޮގތުން  ޤާނޫނީ  ޯހދުމުގައި  ފައިސާ  މެދުވެރިޮކށް  ފަންޑު  ޕެންޝަން  ފަރާތްތަކަށް،  ހުރި 

ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި  ޮކމިޓީން ބަލާ، މާލީ މިންގަނޑުތައް ކިޔައިދީ ލަފާދީފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ޝަރީއާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ލިބޭ ފައިދާ 

އިތުރު ކުރުމަށްޓަކައި ހުރި ފުރުޞަތުތަަކަކީ ޮކބައިޯތ ބަލައި، 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓްމަންޓް އެކައުންޓުތަކުގައި އިންވެސްޓް ކުރުމަށް 

ނިންމާފައިވެއެވެ. 

މީގެ އިތުރުންވެސް ޕެންޝަން ފަންޑު މެދުވެރިޮކށް ދިގު މުއްދަތުގެ ޕްޮރޖެކްޓްތަކަށް ފައިސާ ޯހދިދާނެ ޮގތްތައް ސެކިއުރިޓީ އިޝުއަރުންނަށް އަންގައި 

ދިނުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭޮގތުން މަޝްވަރާ ކުރެވިފައި ވެއެވެ. މިޮގތުން، ޙިއްޞާގެ ބާޒާރު މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ޯހދުމަށް ޝައުގުވެރިކަން 

ހުރި ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން އައި.ޕީ.ޯއ އަކަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ފައިނެންޝަލް ސްކްރީނިންއެއް ހެދުމަށްޓަކައި، ޕެންޝަން ޮއފީހަށް 

ހުށަހެޅިދާނެ އުސޫލެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 

ްޓަމްންޓ ަގިއޑްލިައްނ ައިދ ޮޕިލީސަތްއ ހުެދމާިއ މުާރަޖޢާ ުކުރްނ ިއްނވްެސ

އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުތައް ރާއްޖޭގައި ހިންގުމާއި ގުޅޭޮގތުން ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ އިން ޚާއްޞަ ޤަވާޢިދެއް ނެރުމާއި ގުޅިގެން އިންވެސްޓްމަންޓް އަދި މިއުޗުއަލް 

ފަންޑު ރާއްޖޭގައި ރެގިއުލޭޓް ކުރެވިގެންދާނެ މާޙައުލެއް ގާއިމްވެގެން ދިޔައެވެ. މިބަދަލު ގެނައުމުގެ ކުރީގައި، އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުތަކުގައި އިންވެސްޓް 

ކުރެވެމުން  ރެގިއުލޭޓް  ރާއްޖޭގައި،  އިންވެސްޓްމަންޓް  މިބާވަތުގެ  ނަމަވެސް،  ލިބިދީފައިވީ  މާއްދާއިން  ވަނަ   16 ޤާނޫނުގެ  ޕެންޝަން  ހުއްދަ  ކުރުމުގެ 

ނުދާތީ، އިންވެސްޓް ކުރުމަށް ހުއްދަ ބާވަތުގެ ޮގތުގައި އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގެ ސްޓޭޓްމަންޓް ޮއފް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރިންސިޕަލްސް )އެސް.ޯއ.އައި.

ޕީ( އަށް އިތުރު ކުރެވިފައި ނުވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް  މިޤަވާޢިދާ ގުޅިގެން، އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގެ އެސް.ޯއ.އައި.ޕީ މުރާޖަޢާކޮށް، އިންވެސްޓްކުރުން 

ހުއްދަ ބާވަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓެއްގެ ޮގތުގައި އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުތައް އިތުރު ކުުރުމަށް އިންވެސްޓްމަންޓް ޮކމިޓީން ނިންމިއެެވެ. މީގެ އިތުރުން، 

އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުތަކުގައި އިންވެސްޓް ކުރުމުގައި، އެ ފަންޑެއް ލިސްޓް ކުރެވިފައިވުމަކީ ޝަރުތެއް ކަމުގައި ބަލައިގަތުމަށް ވެސް އިންވެސްޓްމަންޓް 

ޮކމިޓީން ނިންމިއެވެ. 
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އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެސެޓް އެޮލކޭޝަން )އެސް.އޭ.އޭ( އަށް މިއަހަރު ތެރޭގައި ގެނެވުނު ބަދަލަކީ ދަރަނީގައި އިންވެސްޓް ކުރުމުގައި 

ގެންގުޅެމުންއައި، ސަރުކާރުގެ ދަރަނީގައި 80 އިންސައްތަ އަދި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުގައި 20 އިންސައްތަ އިންވެސްޓް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލު 

ދޫޮކށްލުމެވެ. މިޮގތަށް އެސް.އޭ.އޭ މުރާޖަޢާ ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ، ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުން ކުރިއަށް ހުރި އަހަރުތަކުގައި އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ދަރަނީގައި 

އިންވެސްޓް ކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށެވެ. މިއަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެސް.އޭ.އޭގެ މަޤުޞަދަކީ ވެސް، އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ޮބޑު 

އިންސައްތައެއް ދިގުމުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ބަދަލު ކުރުމާއި، ކުރުމުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ އިންސައްތަ ކުޑަކުރުމެވެ. 

މީގެ އިތުރުން، އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގެ ވެލުއޭޝަން ޮޕލިސީ ވަނީ ކުރީގައި ކޭޝް ބޭސިސްއަށް އަގު ކުރެވެނު ޝަރީއާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އެކްރޫއަލް 

ބޭސިސްއަށް އަގުކުރުމަށްޓަކައި ބަދަލު ކުރެވިފައެވެ. މިބަދަލު ގެނެވިފައި ވަނީ ޝަރީއާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް މެޗުއަރ ވުމުން އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގެ 

ފަންޑުތަކުގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ކުޑަޮކށް، ޝަރީއާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން ލިބޭ އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުގެ ބައިވެރިންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަ ކަމާއިއެކު 

ޮކމިޓީން ވަނީ ރާއްޖޭގައި ޝަރީއާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރު ވަމުން  ޮގތުންނެވެ. މިނިންމުން ނިންމުމުގައި  ބެހިގެންދާ އުސޫލު ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ 

ދިޔުމާއި، މިކަމުގެ ސަބަބުން އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގެ ޮކންވެންޝަނަލް ފަންޑުތަކުން ވެސް މުސްތަޤުބަލުގައި ޝަރީއާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރުކުރުމުގެ 

ސަބަބުން ދިމާވާނެ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތް ޮކށްފައެވެ. 
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ޮއިޑްޓ ެއްނޑް ރްިސކް ެމޭނޖަްމްންޓ ޮކމިީޓގެ ރޯިޕުޓ

ަތޢާަރފް

އަދި  ޮކންޓްޯރލްސް  އިންޓަރނަލް  ހިސާބުތަކާއި،  މާލީ  މަސްއޫލިއްޔަތުތަަކަކީ  މަތިޮކށްފައިވާ  ޯބޑުން  ޮކމިޓީއަށް  މެނޭޖްމަންޓް  ރިސްކް  އެންޑް  ޮއޑިޓް 

އިންޓަރނަލް އަދި އެކްސްޓަރނަލް ޮއޑިޓް މިނިވަންޮކށް މުރާޖަޢާކުރުމާއި ސުޕަރވައިޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ. 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޕެންޝަން 

ޮއފީހުގެ އެގްޒެކެޓިވް މެނޭޖްމަންޓުން ޮއޑިޓާއި، އެކައުންޓިންގ ގެ އިތުރުން މާލީ ހިސާބުތަކާއި ގުޅޭކަންކަން ޮކމިޓީއަށް ރިޯޕޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

ެތިރަކްނ ޮކިމީޓ ެއުކލިެވގެްނވާޮގތާިއ، ޮކިމީޓައްށ ިލިބަފިއވާ ެއީހ

ތިރީގައި  މެންބަރުން  ޯބޑު  ޚިދުމަތްޮކށްދިން  ޮކމިޓީއަށް  ނިމުނުއިރު  އަހަރު  މައްޗަށެވެ.  މެންބަރެއްގެ  ހަތަރު  ހިމެނޭ  ޯބޑުގައި  އެކުލެވިގެންވަނީ  ކޮމިޓީ 

. ވެ އެ އެވަނީ

އިލްޔާސް ހަނީފް	 

ޢަލީ ފާރިސް މުޙައްމަދު	 

ޢަބްދުهللا ޢަލީ	 

އާމިނަތު ޝިފާނާ	 

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރުގެ އިތުރުން ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ްއ މްަސއޫިލްއަޔތަްތ

ޮކމިޓީއަށް މަތިޮކށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި އެކްސްޓަރނަލް ޮއޑިޓް ކުރެވެމުންދާޮގތާއި އެޮއޑިޓްގެ ނަތީޖާ ބަލައި މުރާޖަޢާ ކުރުން ހިމެނެއެވެ. 

މީގެ އިތުރުން އެކްސްޓަރނަލް ޮއޑިޓް އެންގޭޖްމަންޓާއި ސްޯކޕް ފާސްކުރުމަކީވެސް ޮކމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ. އަދި މާލީ 

ހިސާބުތަކުގެ ނަޒާހަތްތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އިންޓަރނަލް ޮއޑިޓް ނިޒާމާއި، ޕްޮރސެސްތަކާއި، އިންޓަރނަލް ޮކންޓްޯރލްގެ އިތުރުން ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓަށް 

ފަރުވާކުރުމަކީވެސް ޮކމިޓީގެ ޒިންމާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ.
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ީރ ޮކިމީޓގެ ަބްއަދލުުވްނަތކާިއ ޙިާޟ

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޮކމިޓީގެ 5 ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ. ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާއި 2017 ވަނަ އަހަރު 

ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޙާޟިރީއެވެ.

ޮކމިޓީގެ ޓަރމް
ޙާޟިރުވި 

ބައްދަލުވުން

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ 

ބައްދަލުވުންތައް
މެންބަރުގެ ނަން #

ޢައްޔަންޮކށްފައިވަނީ 23 ޮނވެމްބަރ 2015 ގައި 5 5 ޢަލީ ފާރިސް މުޙައްމަދު 1

ޢައްޔަންޮކށްފައިވަނީ 23 ފެބްރުއަރީ 2015 އިން 1 

ޖެނުއަރީ 2017 ގެ ނިޔަލަށް
1 1 މުންތަޒިމް އިބްރާހިމް 2

ޢައްޔަންޮކށްފައިވަނީ 23 ފެބްރުއަރީ 2015 އިން 1 

ޖެނުއަރީ 2017 ގެ ނިޔަލަށް
0 1 ފާތިމަތު ސާރާ 3

ޢައްޔަންޮކށްފައިވަނީ 5 މެއި 2014 އިން 1 ޖެނުއަރީ 

2017 ގެ ނިޔަލަށް
1 1 ޒުމްރާ އަޙްމަދު 4

ޢައްޔަންޮކށްފައިވަނީ 1 ޖެނުއަރީ 2017 ގައި 3 4 ޢަބްދުهللا ޢަލީ 5

ޢައްޔަންޮކށްފައިވަނީ 1 ޖެނުއަރީ 2017 ގައި 2 4 އާމިނަތު ޝިފާނާ 6

ޢައްޔަންޮކށްފައިވަނީ 1 ޖެނުއަރީ 2017 ގައި 3 4 އިލްޔާސް ހަނީފް 7
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ުރގެ ޮކިމީޓގެ ަހަރކާތްަތަކްށ ަބލިައލުެމްއ 2017 ަވަނ ައަހ

ޮކމިޓީގެ މުހިންމު ނިންމުންތަކާއި ހަރަކާތްތަުކގެ އުސްއަލިތައް:

ޢަލީ ފާރިސް މުޙައްމަދުގެ ޗެއަރޕަރސަންކަމުގެ ދައުރު ހަމަވެފައިވާތީވެ، 20 ޖުލައި 2017 ގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލު ވުމުގައި ޗެއަރޕަރސަންކަމަށް 	 

އިލްޔާސް ހަނީފު ޢައްޔަންކުރެވުނެވެ.

އާ 	  )ޓީ.ޯއ.އާރު(  ރިފަރެންސް  ޮއފް  ޓަރމްސް  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ޮކމިޓީގެ  ބައްދަލުވުމުގަައި  ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2017

ބެހޭޮގތުން މަޝްވަރާކުރެވި، ޓީ.ޯއ.އާރު މުރާޖަޢާ ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން ޮކމިޓީއަށް ރިޯޕޓް ކުރާ ކަންތައްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ޮގތުން 

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޮކމިޓީއިން ބަލާނެ މަސައްކަތުގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށް ޮކމިޓީ އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރެއް ފާސްކޮށްފައިވެއެވެ.

ޕްޮރސެސްތަކުގައި ހިމެނޭ ރިސްކުތަކަށް ބަލައިލެވިގެން  އަހަރު ތެރޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާނެ ޮއޑިޓްތަކާއި ބެހޭޮގތުން މަޝްވަރާ ކުރެވި، ޮއޑިޓް 	 

ޕްލޭނެއް ޮކމިޓީއަށް ހުށަހެޅި، ފާސްކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި މުޅި އަހަރު ތެރޭގައި ޮއޑިޓާއި ގުޅޭ މަސައްކަތްތަކާއި އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ތަންފީޒު 

ކުރަމުންދާ މިންވަރު ބެލުމަށް ރިޯޕޓެއް ޮކމިޓީއަށް ހުށަހަޅައި މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ.

ޮކންޓްޯރލް 	  ތަކާއި،  ޕްޮރގްރާމް  ޮއޑިޓް  ކުރެވިފައިވާ  ތައްޔާރު  ކުރުމަށް  ކަރުދާސްތައް ސްޓޭންޑަރޑައިޒް  މަސައްކަތު  ބޭނުންކުރާ  ކުރުމަށް  ޮއޑިޓް 

ކުރެވިފައިވެއެވެ. މުރާޖަޢާ  ހުށަހަޅައި  ޮކމިޓީއަށް  ޓެސްޓްތައް  ޮއޑިޓް  އަދި  އެސެސްމެންޓްތަކާއި 

އާާންސްޓް އެންޑް ޔަންގް އިން 31 ޑިސެމްބަރ 2016 ގައި ނިމުނު އަހަރުގެ ޮއޑިޓްޮކށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޮއޑިޓް ރިޯޕޓް މުރާޖަޢާޮކށް، އެރިޯޕޓް ޮކމިޓީން 	 

އެންޯޑސްޮކށް، ޯބޑުން ރިޯޕޓް ފާސްކުރުމަށް ލަފާދިނުމަށް 16 އޭޕްރިލް 2017 ގައި ބޭއްވުނު ޮކމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމުނެވެ.

ރިޯޕޓްތަކުން  	  މި  ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ.  ޮކމިޓީއަށް  ރިޯޕޓްތައް  ޮއޑިޓް  ނިންމާފައިވާ  ފަންކްޝަނުން  ޮއޑިޓު  އިންޓަރނަލް  އަހަރު  ވަނަ   2017

ފާހަގަޮކށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަކީ ޕްޮރކިޔުމަންޓްގެ މަސަައްކަތާއި، ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުން ޕެންޝަންގެ ޤަވާޢިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރާޮގތް ރިވިޔު ކުރަމުންދާ 

ޮގތުގެ މަސައްކަތާއި އަދި  ޕެންޝަން ފައިސާ އިންވެސްޓްޮކށް، އެފައިސާ ދޫކުރަމުންދާ ޮގތުގެ މަސައްކަތްތަކެވެ. މި ރިޯޕޓްތަކުން ފާހަގަޮކށްފައިވާ 

މައިގަނޑު ކަންތައްތަައް ރިޯޕޓްޮކށްފައިވަނީ ރިސްކް ކްލެސިފިކޭޝަން ޕްރޭމްޯވރކް އާއި އެއްޮގތްވާ ޮގތުގެ މަތިންނެވެ. އަދި އެކަންކަމަށް އެޅިދާނެ 

ފިޔަވަޅުތަކުގެ މައްޗަށް ލަފާދެވި މެނޭޖްމަންޓުން މިކަންކަމަށް ވަނީ އެއްބަސްވެވިފައެވެ.

ޮއޑިޓް ރިޯޕޓްތަކުން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ލަފާދީފައިވާ ޮގތްތަކުގެ މައްޗަށް މެނޭޖްމަންޓުން ޢަމަލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ޮގތްތައް އަހަރުތެރޭގައި ޮކމިޓީއިން 	 

ޮއޑިޓްތަކުންް ފާހަގަޮކށް އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދީފައިވާ ކަންކަން   ޮކށްފައެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ، ފާއިތުވެ ޮގސްފައިވާ އަހަރުތަކުގައި  ވަނީ ރިވިޔު 

ތަންފީޒު ކުރެވެމުންދާ މިންވަރު ބެލުމުގެ ޮގތުން ހުށަހެޅިފައިވާ ރިޯޕޓްތައް ބަލާލެވިފައިވެއެވެ.

ޮކމިޓީގައި 	  ބެހޭޮގތުން  ރިސްކުތަކާއި  ކުރެވިފައިވާ  ފާހަގަ  ރިޯޕޓްތަކުގައި  ޮއޑިޓް  އިންޓަރނަލް  އިތުރުން  މަސައްކަތްތަކުގެ  ޮއޑިޓްގެ  އިންޓަރނަލް 

މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރެގިއުލޭޓަރީ ޮއތޯރިޓީ )ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ( ގެ އަހަރީ އިންސްޕެކްޝަނުގައި ފާަހަގަ ޮކށްފައިވާ ކަންކަމާއި 

ކުރެވިފައިވެއެވެ. ޮކމިޓީގައި މަޝްވަރާ  ގުޅެޮގތުން  ކަންތައްތަކާއި  ހުށަހަޅާފައިވާ  މެނޭޖްމަންޓުން  ކުރުމަށް  ރަގަޅު  އެކަންކަން  ގުޅޭޮގތުންނާއި 
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ްނ ޮކމިީޓގެ ރޯިޕުޓ ެރިމުއަނރަޭޝްނ ެއްނޑް ޮނިމނަޭޝ

ަތޢާަރފު

ރެމިއުނަރޭޝަން އެންޑް ޮނމިނޭޝަން ޮކމިޓީ )އާރު.އެން.ސީ.( އަކީ ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޯބޑު މެންބަރުންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް އެކަށީގެންވާ މުސާރައާއި 

ޢިނާޔަތްތައް ޯފރުޮކށްދިނުމާބެހޭ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމަށާއި، އަދި ޮއފީހުގެ އެންމެ އިސް މަޤާމުތަކަށް އެގްޒެކެޓިވް ފަންތީގެ މުވައްޒަފުން ޢައްޔަންކުރުމާބެހޭ 

މަސައްކަތްތައް ޯއވަރސީކުރުމަށް ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޯބޑުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޮކމިޓީއެކެވެ.

ަބތް ައިދ ެމްނަބުރްނ ޮކމިީޓގެ ންިސ

އާރު.އެން.ސީ އެކުލެވިގެންވަނީ ތިން ޯބޑު މެންބަރުންނާއި ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރ )ސީ.އީ.ޯއ( ހިމެނޭ ގޮތަށް، ޖުމްލަ ހަތަރު މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. 

2017 ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު އާރު.އެން.ސީ ގެ މެންބަރުންގެ ޮގތުގައި ތިއްބެވީ ސީ.އީ.ޯއ މުޙައްމަދު ޙުސެއިން މަނިކު އަދި ޯބޑު މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 

ފާތިމަތު މުޢާޛާ އިބްރާހީމް، ޢަލީ ޝަރީފް، އަދި މުންތަޒިމް އިބްރާހީމެވެ. 

ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޯބޑަށް އައި ބަދަލަކާއެކު 11 ޖަނަވަރީ 2017 އިން ފެށިގެން މުންތަޒިމް އިބްރާހީމް އާރު.އެން.ސީ ގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިވިއެވެ. އަދި 

މުންތަޒިމް އިބްރާހީމްގެ ބަދަލުގައި ޮކމިޓީއަށް ޯބޑު މެންބަރު އާމިނަތު ޝިފާނާ 27 މާރިޗު 2017 ގައި ޢައްޔަންކުރެވުނެވެ.

ްއ ޮކމިީޓގެ މްަސއޫިލްއަޔތަުތ

؛ އާރު.އެން.ސީ ގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ

ޮއނިގަނޑު 	  މުސާރައިގެ  ކަނޑައެޅުމާއި،  އުސޫލުތައް  ދެވޭ  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  މުވައްޒަފުންނަށް  މެންބަރުންނާއި  ޯބޑު  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން 

ކުރުން، ޯއވަރސީ  މަސައްކަތްތައް  ރިވިއުކުރުމުގެ 

ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ މެނޭޖްމަންޓްގެ އެންމެ އިސް މަޤާމުތަކަށް ޢައްޔަންކުރާ އެގްޒެކެޓިވް ފަންތީގެ މުވައްޒަފުން ޢައްޔަންކުރުމާބެހޭ މަސައްކަތްތައް 	 

ޯއވަރސީކުރުން، އަދި

ޢަމަލުކުރާނެ 	  މައްސަލަތަކުގައި  ސުލޫކީ  ޮބޑެތި  މުވައްޒަފުންނާގުޅޭ  ކަނޑައެޅުމުގައްޔާއި،  ޮޕލިސީތައް  ރިޯސރސް  ހިއުމަން  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން 

މިއެވެ. ލަފާދިނުން،  މެނޭޖްމަންޓަށް  ޮގތްތަކާމެދު 

ޮކމިީޓގެ ަބްއަދލުުވްނަތްއ

2017 ަވނަ އަހަރު އާރު.އެން.ސީ ގެ 3 ބައްަދލުވުމެއް ބާއްވާފައިވެއެވެ.
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ުރގެ ޮކިމީޓގެ ަހަރކާތްަތަކްށ ަބލިައލުެމްއ 2017 ަވަނ ައަހ

ތިރީގައި އެވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރު އާރު.އެން.ސީ އިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކުގެ ކުުރ ޚުލާސާއެއް އެކެވެ.

5 އެޕްރީލް 2017 ގައި ބޭއްވުނު އާރު.އެން.ސީ ގެ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި ޮކމިޓީގެ ޗެއަރޕަރސަންގެ މަޤާމަށް ޯބޑު މެންބަރު ޢަލީ 	 

ޝަރީފް ޢައްޔަންކުރެވުނެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ރިވިޔު ކުރެވިފައިވާ ޮކމިޓީގެ ޓީ.ޯއ.އާރު ބޯޑަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމުނެވެ. އަދި ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ 

އިދާރީ ޮއނިގަނޑަށް މެނޭޖްމަންޓުން ގެންނަން ހުޅަހަޅާފައިވާ ބަދަލުތަކާއި، ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރާ ރަސްމީ ދަތުރުތަކުގެ އިދާރީ ކަންކަމާގުޅޭޮގތުން 

އެކުލަވާލާފައިވާ ޓްރެވަލް ޮޕލިސީ ޮކމިޓީން ފާސްޮކށް، ޯބޑަށް ހުޅަހެޅުމަށްވެސް ނިންމުނެވެ. އަދި، 2017 ވަނަ އަހަރު ރިޓެންޝަން އެލަވަންސް 

ޮއފީހުގެ ހިއުމަން ރިޯސރސް ޮޕލިސީތަކަށް ޮކމެންޓްކުރުމަށް ޮކމިޓީން ޢަމަލުކުރާނެޮގތް ވެސް  ޯހދުމަށާއި، ޕެންޝަން  ދިނުމަށް ޯބޑު އެޕްރޫވަލް 

ކަނޑައެޅުނެވެ.

ގެންނަން 	  މެނޭޖްމަންޓުން  ޮއނިގަނޑަށް  އިދާރީ  ޮއފީހުގެ  ބައްދަލުވުމުގައި ޕެންޝަން  ދެވަނަ  އާރު.އެން.ސީ ގެ  ބޭއްވުނު  ގައި   2017 ޖުލައި   5

އަދި  ނިންމުނެވެ.  ޮފނުވުމަށް  އެޕްރޫވަލްއަށް  ޯބޑު  ހުށަހެޅުންތައް  މެނޭޖްމަންޓުގެ  މަޝްވަރާކުރެވި،  އިތުރަށް  ބެހޭޮގތުން  ބަދަލުތަކާ  ހުޅަހަޅާފައިވާ 

ރިވިޔު ކުރެވިފައިވާ ރިޓެންޝަން އެލަވަންސް ޮޕލިސީ ޮކމިޓީން ފާސްޮކށް، ޯބޑަށް ހުށަހަޅަން ނިންމުނެވެ. އެއާއެކު 2017 ވަނަ އަހަރު ރިޓެންޝަން 

އިތުރުން،  މީގެ  އެންޯޑޒްކުރެވުނެވެ.  ޮކމިޓީން  ދިނުމަށް  އެލަވަންސް  އެ  މުވައްޒަފަކަށް   7 ހުށަހަޅާފައިވާ  މެނޭޖްމަންޓުން  ދިނުމަށް  އެލަވަންސް 

ޮގތުގެ މަޢުލޫމާތު ޯބޑާ ޙިއްޞާކުރާޮގތަށްވެސް ނިންމުނެވެ. ސަކްސެޝަން ޕްލޭނިންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ 

31 ޮއކްޓޫބަރު 2017 ގައި ބޭއްވުނު އާރު.އެން.ސީ ގެ ތިންވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ އިދާރީ ޮއނިގަނޑަށް މެނޭޖްމަންޓުން ގެންނަން 	 

ހުޅަހަޅާފައިވާ ބަދަލުތަކާ ބެހޭޮގތުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޯބޑު ޕޭޕަރު ޮކމިޓީން ފާސްކޮށް، ޯބޑަށް ހުށަހަޅަން ނިންމުނެވެ. އަދި ވިސްލް ބްޮލވިންގ ޮޕލިސީ 

އާއި ޕްޮރސީޖަރ، އަދި ޮނން-ޕްރެކްޓިސިންގ އެލަވަންސް ދޭޮގތާމެދު އެކުލަވާލާފައިވާ ޮޕލިސީ ޮކމިޓީން ފާސްޮކށް ޯބޑަށް ހުށަހަޅަން ނިންމުނެވެ.

ޙާޟިރުވި ބައްދަލުވުންތަކުގެ އަދަދު ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އަދަދު މެންބަރުން #

3 3 ފާތިމަތު މުޢާޛާ އިބްރާހީމް 1

3 3 ޢަލީ ޝަރީފް 2

0 0 މުންތަޒިމް އިބްރާހީމް 3

3 3 އާމިނަތު ޝިފާނާ 4

3 3 މުޙައްމަދު ޙުސެއިން މަނިކު 5

ީރ ޮކިމީޓ ަބްއަދލުުވްނަތުކގެ ޙިާޟ
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އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް  އަހަރެކެވެ.  މުހިންމު  ވަރަށް  ޮއފީހަށް  އަހަރަކީ ޕެންޝަން  ވަނަ   2018

ގެ ބައިވެރިންނަށް ލިބިދޭ ފައިދާތައް އިތުރުޮކށް، އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ 

ބޭނުމުގައި އިތުރު ދެ ސްކީމެއް ތަޢާރަފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. 

އެ ދެ ސްކީމަކީ:

1. ެއުނިއީޓ ޕްޮރޑަކްޓްްސ ަތޢާަރފުްކުރްނ

އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް އިން މެންބަރުންނަށް މިހާރު ލިބޭ އަދަދު ކަނޑައަޅަނީ އެމީހެއްގެ ރިޓަޔަރމަންޓް 

ސޭވިންގްސް އެކައުންޓް )އާރު.އެސް.އޭ( ގައި ހުންނަ ބާކީއަކަށް ބެލުމަށްފަހުކަމަށްވާތީ، އާރު.

އެސް.އޭ ބެލެންސް ހުސްވުމުން މި އަދަދު ލިބުން ހުއްޓެއެވެ. އެހެންވުމުގެ ސަބަބުން އެމް.

އާރު.ޕީ.އެސް ގެ ބައިވެރިންނަށް އެނުއިޓީ ޕްޮރޑަކްޓްސްތަކެއް އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތައް 

ޤާނޫނަށް  ކުރެވެމުންދާއިރު،  މަސައްކަތްތަކެއް  ގިނަގުނަ  ތަޢާރަފްކުރުމަށް  މެދުވެރިޮކށް 

ލަފާކުރެވެއެވެ.  ގެނެވޭނެކަމަށް  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ   2018 ބަދަލުތައް  ގެންނަންޖެހޭ 

މިސްކީމް ތަޢާރަފް ކުރެވުމުން، މެންބަރުންނަށް އުމުރު ދުވަހަށް ޕެންޝަނުން ފައިދާލިބި އަދި 

ރިޓަޔަރމަންޓް އުމުރަށް ދިއުމުން އާރު.އެސް.އޭ ގައި ހުންނަ ފައިސާގެ ބައެއް ގަނޑުޮކށް 

ނަގަން ބޭނުންވާނަމަ އެފުރުޞަތު ހުޅުވިގެންދާނެއެވެ.

2. ޑެިސބިލީިޓ ިއްނުޝައެރްންސ ްސީކމް

ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް  ދާއިމީ  ދަނިޮކށް  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ފަރާތް  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ 

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އުމުރުގެ ބާކީޮއތް ބައިގައި މި ސްކީމްގެ ދަށުން ފައިސާ ލިބިދިނުމަށް، 

ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުން ޕެންޝަން އޮފީހަށް ފައިސާ ދައްކަމުންދާނީއެވެ. މީގެ ސަބަބުން ވަޒީފާ 

އަދާކުރަމުންދަނިޮކށް، ކުރިން އެނގުމަކާއިނުލައި ކުރިމަތިވާ ގެއްލުންތަކަށް އިތުރު ލުޔެއް ލިބި 

ރައްކާތެރިކަން އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ. މި ސްކީމް ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒުޮކށް ނިމުމުން ދާއިމީ 

އުނިވެގެންދިޔަ  އެފަރާތްތަކަށް  މެދުނުކެނޑި  ފަރާތްތަކަށް  މެދުވެރިވާ  ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް 

އުންމީދުކުރެވެއެވެ. މަގުފަހިވެގެންދާނެކަމަށް  ލިބުމަށް  އާމްދަނީ 

ުކިރަމގު
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މީާލ ަބާޔްނަތްއ
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