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ޮއޑިޓް އެންޑް ރިސްކް މެނޭޖްމެންޓް ޮކމިޓީ އޭ.އާރު.އެމް.ސީ  

ޗީފް އެްގޒެކެޓިވް ޮއފިސަރ ސީ.އީ.އޯ   

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެޮލޕްމެންޓް ޮއޯތރިޓީ ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ  

ހައުސިންގ ޑިވެޮލޕްމެންޓް ފައިނޭްނސް ޯކޕަރޭޝަން އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ  

ހިޔުމަން ރިޯސސަސް އެޗް.އާރު   

އިންޓަރނޭޝަނަލް އިންޓަރނަލް ޮއޑިްޓ ސްޓޭންޑެޑްސް އައި.އައި.އޭ.އެސް  

އިނިޝަްލ ޕަބްލިކް ޮއފަރިންގ އައި.ޕީ.ޯއ  

އިންޓަރނޭޝަނަލް ޯސޝަލް ސެކިއުރިީޓ އެޯސސިއޭޝަން  އައި.އެސް.އެސް.އޭ 

ިއންޮފމޭޝަން ޓެކްޮނޮލޖީ އައި.ޓީ   

ޯމލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ޮއޯތރިޓީ އެމް.އެމް.އޭ  

ޯމލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް  

ރިޒާވް އެޑްވައިޒަރީ އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ޕްޮރގްރާމް އާރު.އޭ.އެމް.ޕީ  

ރެމިއުނަރޭޝަން އެްނޑް ޮނމިނޭޝަން ޮކމިޓީ  އާރު.އެން.ސީ  

ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގްސް އެކައުންޓް އާރު.އެސް.އޭ  

ސްޓްރެޓެޖިކް އެސެޓް އެޮލކޭޝަން އެސް.އޭ.އޭ  

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސް އެސް.ޯއ.އީ  

ސްޓޭޓްމެންޓް ޮއފް އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރިންސިޕަލްސް އެސް.ޯއ.އައި.ޕީ  

ސްޓޭންޑެޑް ޮއޕަރޭޓިންގ ޕްޮރސީޖަރ އެސް.ޯއ.ޕީ  

ސްޓޭޓްމެންޓް ޮއފް ޕެންޝަން ޮކންޓްރިބިއުޝަން އެސް.ޕީ.ސީ  

މްސް ޮރނި ކް އެ
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ން ޔާ ގެ ބަ ވް ޮއފިސަރު ޓި ކެ ޒެ ގް ފް އެ ޗީ

2019 ވަނަ އަހަރަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމަތި  2018 ވަނަ އަހަރު ނިމި 

މިލަނީ ޕެންޝަން ޮއފީސް ޤާއިމު ކުރެވުނުތާ 10 އަހަރު ފުރިހަމަވާ ޚާއްޞަ 

ފަހުން،  އުފެދުނު  ޮއފީސް  ޕެންޝަން  އަހަރު  ވަނަ   2009 އަހަރަށެވެ. 

ޮއފީސް  މި  މުއައްސަސާއަކަށް  ލިބިފައިވާ  އިތުބާރު  ރުހުމާއި  ރައްޔިތުންގެ 

ވެފައިވާކަން ޔަޤީނެވެ. މިއީ، މި ޮއފީހުގެ ހިންގުންތެރި މުވައްޒަފުންގެ ބުރަ 

ނަތީޖާއެވެ.   މަސައްކަތުގެ 

ޕެންޝަން ފަންޑުގެ އެސެޓްސް މިހާރު 12.40 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށްވަނީ އިތުރު 

ކުރެވިފައެވެ. ފަންޑަށް ފައިސާ ޖަމާޮކށްފައިވާ ފަރުދުންގެ އަދަދު 140،000 

އަށް ވުރެ އިތުރުވެއްޖެއެވެ. އަހަރު ތެރޭގައި ޕެންޝަން ޮކންޓްރިބިއުޝަނުގެ 

މަތިވެއްޖެއެވެ.  އަށްވުރެ  ރުފިޔާ  ބިލިއަން   1 މިންވަރު  ޖަމާކުރާ  ޮގތުގައި 

 25،000 އަދަދު  މީހުންގެ  ޯފރުޮކށްދެވޭ  ފައިސާ  މަހަކު ޕެންޝަން  ޮކންމެ 

މީހުންނަށް ވުރެ ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. 

ވަނަ   10 ފުރި  އަހަރު   9 ޮއފީހަށް  ޕެންޝަން  ހުރުމާއިއެކު،  ކަންމިހެން 

އަހަރަށް ކުރިމަތިލާއިރު ކުރަންހުރި ގިނަ ކަންތައްތައް އަދިވެސް އެބަހުއްޓެވެ. 

ފާއިތުވީ 9 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޕެންޝަން ފަންޑެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ މައިގަނޑު 

ފަންޑެއްގެ  ޕެންޝަން  މިފަދަ  ނަމަވެސް،  ކުރެވިފައިވީ  ޤާއިމު  އަސާސްތައް 

މެންބަރުންނަށް، ރިޓަޔަރމަންޓް ޢިނާޔަތުގެ ޮގތުގައި ލިބޭ ފައިސާގެ މިންވަރު 

ކުރުމަށް  އިތުރު  ބައިވެރިވުން  ނުވަތަ  ކަވަރޭޖް  ފަންޑުގެ  ކުރުމާއި،  އިތުރު 

ފާހަގަޮކށްލަން  ހުރިކަން  ކުރިޔަށް  އަދިވެސް  ކަންކަން  އިތުރު  ކުރަންޖެހޭ 

ޖެހެއެވެ. 

ބިނާކުރާނެ  ކުރިމަގު  ރިޢާޔަތްޮކށް  ކަންކަމަށް  މިދެންނެވި  އިސްވެ 

އަދި  ޤާނޫނީ  ހުރި  މިހާރު  ކަނޑައަޅަންޖެހެއެވެ.  އަލުން  އަސާސްތަކެއް 

އައު  ފައިދާއަށްޓަކައި  މެންބަރުންގެ  ޙައްލުޮކށް،  ޮގންޖެހުންތައް  އިދާރީ 

ވިސްނުންތަކެެއް ގެންނަންޖެހެއެވެ. ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ 

އުޅޭ  ވަޒީފާގައި  އަމިއްލަ  ފަށައިގަތުމާއި،  އިންޝުއަރެންސް  ޑިސްއެބިލިޓީ 

ފަރާތްތައް ޕެންޝަން ފަންޑުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މަގު އިތުރަށް ފަހިކުރުމުގެ 

ޖެހެއެވެ.  ކުރަން  މަސައްކަތްތައް 

މުޙައްމަދު ޙުސައިން މަނިކު | ޗީފް އެްގޒެކެޓިވް ޮއފިސަރ
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ޕެންޝަން ފަންޑު އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި 2019 ވަނަ އަހަރު 

މައިގަނޑު ދެކަމެއް ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ، އެނުއިޓީ 

ޕްޮރޑަކްޓްސް އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގެ މެންބަރުންނަށް ލިބިދެވޭނެޮގތް ހެދުމެވެ. 

މިޮގތުން، އެނުއިޓީ ޕްޮރޑަކްޓްސް ތަޢާރުފު ކުރުމުގެ އިދާރީ ކަންކަން މިހާރު 

ނިންމާފައިވަނީ،  ޮގތުގައި  ކަމެއްގެ  ދެވަނަ  ފާހަގަޮކށްލަމެވެ.  ނިމިފައިވާކަން 

އިންވެސްޓްމެންޓްގެ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ޤާނޫނުގައި  ކުރެވެމުންދާ  ޢަމަލު 

މިންގަނޑުތައް، އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ޯވލްޑް ބޭންކުގެ ޓެކްނިކަލް 

ޤާނޫނު  ސަބަބުން  މިކަމުގެ  ޯހދުމެވެ.  އެހީތެރިކަން  ޮކންސަލްޓެންސީއެއްގެ 

މުރާޖަޢާކުރުމަށް ކުރަމުންދާ ކަންތައްތައް ސިސްޓަމެޓިކް ޮގތެއްގައި ސަރުކާރަށް 

ހުށަހެޅުމަށް މަގުފަހިވާނެއެވެ. މިކަމުން ވަރަށް ޮބޑު ހެޮޔ ބަދަލެއް ޕެންޝަން 

ޮއފީހާއި ޕެންޝަން ފަންޑަށް އަންނާނޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑު އުންމީދު ކުރަމެވެ. 

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޕެންޝަން ފަންޑުގެ ފައިސާ ބޭނުންޮކށްގެން 

ފަރުޟް ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގެ މެންބަރުންނަށް 

ފުރުޞަތުވަނީ ދެވިފައެވެ. ނަމަވެސް މިކަން ކުރެވިފައިވަނީ ޕެންޝަން ފަންޑުގެ 

މައިގަނޑު މަފްޙޫމް ނުގެއްލޭޮގތަށް މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައެޅިގެންކަން ފާހަގަ 

ޮކށްލަެމވެ. 

ފުރިހަަމަ  ޯބޑުގެ  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  ހިންގުމުގައި،  ޮއފީސް  ޕެންޝަން 

ޯބޑުގެ  މިކަމަށްޓަކައި  ލިބިފައިވެއެވެ.  އަޅުގަނޑަށް  އިރުޝާދު  ލަފަޔާއި 

ދަންނަވަމެވެ.  ޝުކުރު  އަޅުގަނޑު  މެންބަރުންނަށް  ޗެއަރޕާރސަންއަށާއި 

މަސައްކަތަށް  މުވައްޒަފުން  ވެރިންނާއި  ހީވާގި  ޮއފީހުގެ  މި  ހަމަމިމޭރުމުން، 

ބަހައްޓާ ފަރުވާތެރިކަން އަޅުގަނޑު ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހުމާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. 

އެ  ޯލތްބަކީ  އިތުބާރާއި  ލިބިފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްޔިތުންގެ  ޮއފީހަށް  މި 

ޯލތްބެވެ.  އިތުބާރާއި  ޯހދާފައިވާ  މަސައްކަތުން  ހިތްވަރާއި  މުވައްޒަފުންގެ 

މި ޮއފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމައަށް ގެންދިއުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ސަރުކާރުގެ  އެހެނިހެން  އަދި  ފިނޭންސް  ޮއފް  މިނިސްޓްރީ  ޮއފީހާއި 

ދަންނަވަމެވެ.  ޝުކުރު  އެއްބާރުލުމަށް  ލިބިފައިވާ  ޮއފީސްތަކުން 

ފާގަތި  މެންބަރުންނަށް  ފަންޑުގެ  ޕެންޝަން  އެދެނީ،  އަޅުގަނޑު 

މި  މުވައްޒަފުންނަށް  ހުރިހާ  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  އަދި  މުސްތަޤުބަލަކަށެވެ. 

މަސައްކަތުގައި ސާބިތުކަމާއެކު ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ހެޮޔ ތަޢުފީޤު ދެއްވުމަށެވެ. 
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ދައުލަތުގެ 423 އަށްވުރެ ގިނަ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެމް.އާރު.ޕީ.ެއސް ގައި ބައިވެރިވެފައިވޭ.

ވަޒީފާދޭ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 1,632 އަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުން އެމް.އާރު.ޕީ.ެއސް ގައި ބައިވެރިވެފައިވޭ.

ޖުމްލަ 95,087 މުވައްޒަފުން އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަމުންދޭ.

އެވްރެޖްޮކށް މަހަކު 92.00 މިލިއަން ރުފިޔާ އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް އަށް ޮކންޓްރިބިއުޝަނުގެ ޮގތުގައި ލިބިފައިވޭ.

އެވްރެޖްޮކށް މަހަކު 4.87 މިލިއަން ރުފިޔާ ެއމް.އާރު.ޕީ.އެސް އިން ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަނުގެ ޮގތުގައި ދޫޮކށްފައިވޭ.

އެކްރޫޑް ރައިޓްސް ހިމަނައިގެން ޕެންޝަން ފަންޑުގައި 12.40 ބިލިައން ރުފިޔާ އެބަހުރި.

16,860 ފަރާތަކަށް އަސާސީ ޕެންޝަން ޯފރުޮކށްދެވިފައިވޭ.

އެވްރެޖްޮކށް އަސާސީ ޕެންޝަނުގެ ޮގތުގައި މަހަކު 36.93 މިލިައން ރުފިޔާ ދޫޮކށްފައިވޭ.

ދައުލަތުން ޯފރުޮކށްދޭ އެހެނިހެން ޕެންޝަނުގެ ޮގތުގަިއ އެވްރެޖްޮކށް މަހަކު 23.38 މިލިައން ރުފިޔާ ދޫޮކށްފައިވޭ.

ސީނިއަރ ސިޓިޒެން އެލަވަންސްގެ ޮގތުގައި އެވްރެޖްޮކށް މަހަކު 45.90 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫޮކށްފައިވޭ.

އް ތަ ބު މު ތަފާސްހިސާ ހިން ގެ މު ހަރު 2018 ވަނަ އަ
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އާމްދަނީގެ  ރައްޔިތުންގެ  ހުރިހާ  ކުރާއިރު  ރިޓަޔަރ 

ޮކށްދިނުން. ކަށަވަރުު  ހަމަޖެހުން  ރައްކާތެރިކަމާއި 

ުޒ ައމާ

ފް ރު ޢާ ގެ ތަ ހު ފީ ޕެންޝަން އޮ

ރައްޔިތުން އެންމެ އިތުބާރުކުރާ، ގަދަރުކުރާ އަދި 

ޯލބިވާ ދައުލަތުގެ މުއަްއސަސާ ކަމުގައިވުން.

ްއަކތް ުކަރީނ: ަގނޑެުމްނ މަަސ ައޅު

ުރ ތަަސްއުވ

ޯމލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް ބެލެހެއްޓުމަށް 	 

ޕެންޝަނުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ޚިދުަމތްތައް ޯފރުޮކށްދިނުމަށް 	 

މަޢުލޫމާތު 	  ކުރުމާއި  މުޢާމަލާތް  ދާއިރާއެއްގައި  ފުޅާ 

ށް މަ ނު ދި ށް ޮކ ރު ޯފ

ނަމޫނާ އަދި އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ޕެންޝަނަށް ވާސިލުވުމަށް	 

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޮއފީސް )''ޕެންޝަން ޮއފީސް''( ވުޖޫދަށް އައިސްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2009/8 )''ޕެްނޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު''( 13 

މޭ 2009 ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ޕެންޝަން ޮއފީހަކީ، މެދުކެނޑުމެއްނެތި ހިނގަމުންދާނޭ ޮގތެއްގައި އުފައްދާފައިވާ، އަމިއްލަ ނަމުގައި ދަޢުވާ ކުރުމާއި ދަޢުވާ ލިބިގަތުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ، އުފުލޭ 

މުދަލާއި ނުއުފުލޭ މުދާ ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ޮގތުގެމަތިން ޯހދުމާއި، ލިބިގަތުމާއި އަމިއްލަ ނަމުގައި މުޢާމަލާތް ކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ އަދި ވަކި ސިއްކައެއް ޮއންނަ 

މިނިވަން ޤާނޫނީ ޝަޚްެޞެކެވެ. 
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ެޕްނަޝްނ 
ޮއީފުހގެ ަމިއަގނޑު 

ްއ ްއަކތަްތ މަަސ ިރ ިސަފަތްއ ައަރއުިހ

ޮގތަށް  ދެފުށްފެންނަ  އަދި  ތެދުވެރިކަމާއި 

ދަރަޖަ  މަތީ  އެންމެ  ކުރުމުގެ  މަސައްކަތް 

ހާސިލު ކުރުމާއި، ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ދެމެހެއްޓުން. ނަން  ސާފު  ފެންވަރުގައި 

އަނެކުންގެ  ކުރުމުގެ ސަޤާފަތާއި،  މަޝްވަރާ 

ޚިޔާލަށް އިޙްތިރާމު ކުރުމާއި، ސާދާކަމާއެކު 

ދަސްކުރުމާއި  ޮގތެއްގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި 

ކުރުން.  މަސައްކަތް  އެހީތެރިވެދިނުމަށް 

ޚިޔާލު ހުށަހަޅާ، މާޙައުލާއި އަލަށް ތަޢާރުފުވާ 

އައު  ފަހުމުކުރާނެ  އަދި  ދެނެގަނެ  ކަންކަން 

ޮގތްތައް ޯހދާ ފަރާތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރުން.

ނަތީޖާ  ރަނގަޅު  އެންމެ  މެންބަރުންނަށް 

ހިންގުންތެރިކަމާއި  ޯޖޝާއި،  ޯހދައިދިނުމަށް 

ކުރުމާއި،  މަސައްކަތް  ހިތްވަރާއެކު  އަދި 

އަދި ޮކންމެ މީހަކުވެސް އެންމެ ފުރިހަމައަށް 

ކުރުން. ކަށަވަރު  މަސައްކަތްކުރާކަން 

ސީދާ  ސާފު   ޮގތަށް،  ހުޅުވާލެވިފައިވާ 

ކުރުން. ޙިއްޞާ  އަވަހަށް  މަޢުލޫމާތު 

ނަޒާހަތްތެރިކަން:

ޓީމު ރޫޙު:

އީޖާދުކުރުން:

އެްނމެ ރަނގަޅު:

މުޢާމަލާތްކުރުން:

ޕެންޝަން 	  ގާއިމުކުރެވޭ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ޕެންޝަނާބެހޭ 

ބެލެހެއްޓުން ހިންގައި  ސްކީމްތައް 

ޯމލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެްނޝަން ޯފރުޮކށްދިނުން	 

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އަސާސީ ޕެންޝަނުގެ ފައިސާ 	 

ދޫކުރުން

ސްކީމްތައް 	  ޤާއިމުކުރެވޭ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ޕެންޝަނާބެހޭ 

އަދި  މިންގަނޑުތަކާއި  ގަވާއިދުތަކާއި،  ހިންގުމާބެހޭ 

އެކުލަވާލުން ގައިޑްލައިންތައް 

ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރެވޭ ސްކީމްތަކާބެހޭ 	 

ޮގތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ޕްޮރގްރާމްތައް ހިންގުން

މައިގަނޑު  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ޕެންޝަނާބެހޭ 

ހިމެނެނީ: ތެރޭގައި  މަސައްކަތްތަކުގެ 

އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ އިތުރުން، ޕެންޝަން 

ޮއފީހުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން 

ޕެންޝަން އަދި އިސްރަށްވެހިންނަށް ސަރުކާރުން ދެއްވާ ސީނިއަރ 

ޯފރުޮކށްދިނުން  ޙައްޤުވެރިންނަށް  އޭގެ  އެލަވަންސް  ސިޓިޒަން 

ހިމެނެއެވެ.
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ޯޕޓު ހޭ ރި ބެ މާ ގު ދާރީ ހިން އި
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 އިދާރީ ޮއނިގަނޑު 

މަޤުޞަދުތަކަށް  އަމާޒާއި  ހަރުދަނާކުރުމަށާއި،  ހިންގުން  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން 

ފުރިހަމައަށް ވާސިލުވުމަށާއި އަދި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ދުވެލި ހަލުވި 

ޕެންޝަން  ފެށިގެން  ދުވަހުން   2018 ޖެނުއަރީ   01 އަމާޒުގައި،  ކުރުމުގެ 

ގެނެވިފައެވެ.  ބަދަލުތަކެއް  މުހިންމު  ޮއނިގަނޑަށްވަނީ  އިދާރީ  ޮއފީހުގެ 

ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޯބޑުގެ ނިންމެވުންތަކާ އެއްޮގތްވާ ޮގތުގެމަތިން ޮއފީހުގެ 

އިތުރަށްވަނީ  ސަބަބުން  ބަދަލުގެ  މި  ހިންގުމަށް  ރާވައި  މަސައްކަތްތައް 

  . ވެ އެ ފަ ވެ ހަ ފަސޭ

2018 ވަނަ އަހަރު ތަޢާރުފު ކުރެވުނު އިދާރީ ޮއނިގަނޑު އެކުލެވިގެންވަނީ ޗީފް 

އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ 3 ޑިވިޜަނުގެ 

މައްޗަށެވެ. އެ 3 ޑިވިޜަނަކީ، ޯކޕަރޭޓް އެފެއާޒް އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް 

ޑިވިޜަނާއި، އިންވެސްޓްމެންޓް އެންޑް ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމެންޓް ޑިވިޜަނާއި 

މި  ޑިވިޜަނެވެ.  ޓެކްޮނޮލޖީ  އެންޑް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ޕެންޝަން  އަދި 

ތިން ޑިވިޜަނުގެ މަސައްކަތްތައް ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވަނީ 12 ޑިޕާޓްމެންޓް  

ހިމެނޭ ޮގތަށެވެ. 

ޮކމިޓީއަށް  މެނޭޖްމެންޓް  ރިސްކް  އެންޑް  ޮއޑިޓް  ޯބޑުގެ  އިތުރުން،  މީގެ 

ރިޯޕޓުކުރާ އިންޓަރނަލް ޮއޑިޓް ފަންކްޝަނެއްވެސް މިހާރު ޢަމަލުކުރާ އިދާރީ 

ޮއނިގަނޑުގައި ހިމެނެއެވެ. ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތަކާއި 

މުވައްޒަފުން ބެހިގެންވަނީ މި ތިން ޑިވިޜަނާއި ފަންކްޝަނުގެ މައްޗަށެވެ. 
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 ޯކޕަރޭޓް އެފެއާޒް އެްނޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް 

 5 ހިމެނޭ  ޑިވިޜަނުގައި  މި  ދަށުންނެވެ.  ބެއްލެވުމުގެ  ޮއފިސަރުގެ  ޮއޕަރޭޓިންގ  ޗީފް  ހިންގަވަނީ  ޑިވިޜަން  ރިލޭޝަންސް  ޕަބްލިކް  އެންޑް  އެފެއާޒް  ޯކޕަރޭޓް 

އެވެ. ސަރވިސަސް  މެންބަރ  އަދި  ރިލޭޝަންސް  ޕަބްލިކް  އެފެއާޒް،  ލީގަލް  އެފެއާޒް،  ޯކޕަރޭޓް  ބިއުޯރ،  އެގްޒެކެޓިވް  ޑިޕާޓްމެންޓަކީ، 

ޗީފް ފައިނޭންޝަލް ޮއފިސަރުގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ އިންވެސްޓްމެންޓް އެންޑް ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމެންޓް ޑިވިޜަނުގައި ހިމެނޭ 4ޑިޕާޓްމެންޓަކީ، ރިސަރޗް އެންޑް 

އެނަލެޓިކްސް، އިންވެސްޓްމެންޓްސް އެންޑް އެޑްވައިޒަރީ ސަރވިސަސް، އިންވެސްޓްމެންޓް ޮއޕަރޭޝަންސް، އަދި ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމެންޓް އެންޑް ޮކންޓްޯރލް އެވެ.

އެގްޒެކެޓިވް ބިއުޯރ

ހިމެނެނީ،  ތެރޭގައި  މަސައްކަތްތަކުގެ  މައިގަނޑު  ބިއުޯރގެ  އެގްޒެކެޓިވް 

ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޯބޑާއި އަދި ސީ.އީ.ޯއ އަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އެހީތެރިކަން 

ޯބޑާއި  އަދާކުރުމާއި،  ޒިންމާތައް  ޯބޑުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓުގެ  ޯފރުޮކށްދިނުމާއި، 

އަލަށް  ޯބޑަށް  އަދި  ރައްކާކުރުމާއި  ތައްޔާރުޮކށް  ލިޔެކިޔުންތައް  ގުޅުންހުރި 

ހިންގުމެވެ.  ޕްޮރގްރާމް  އިންޑަކްޝަން  މެންބަރުންގެ  ގުޅޭ 

 ޯކޕަރޭޓް އެފެއާޒް

ގުޅުންހުރި  ހިންގުމާ  އިދާރީ  އަދި  މުވައްޒަފުންނާ  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން 

އެންމެހައި  ގުޅުންހުރި  މުވައްޒަފުންނާ  ކުރުމާއި،  ތަރައްޤީ  ސިޔާސަތުތައް 

ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމާއި އަދި ޮއފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި އިދާރީ 

ޑިޕާޓްމެންޓުންނެވެ.  އެފެއާޒް  ޯކޕަރޭޓް  ހިންގަނީ  ރާވާ  އިންތިޒާމުތައްް 

 ލީގަލް އެފެއާޒް

ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ލީގަލް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމެންޓުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ 

ޮއފީސް  ޕެންޝަން  ޯކޓުތަކުގައި  ލަފާދިނުމާއި،  ޤާނޫނީ  ހިމެނެނީ،  ތެރޭގައި 

ތަމްސީލު ކުރުމާއި، ޤާނޫނާއި، ގަވާއިދުތަކާއި އަދި އެއްބަސްވުންތައް ޑްރާފްޓް 

ކުރުމާއި، އަދި ޤާނޫނީ ކަންކަމުގައި ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ މުޢާމަލާތް 

ކުރުމެވެ. 

ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް

ތަފާތު  ޮގތުން  އިތުރުކުރުމުގެ  ހޭލުންތެރިކަން  ޮގތުން  ޕެންޝަން ނިޒާމާބެހޭ 

ވަސީލަތްތައް ބޭނުންޮކށްގެން ކެމްޕޭންތައް ހިންގުމާއި،  މަސްލަހަތުވެރިންނާ 

ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާއި، ޕެންޝަން ޮއފީހުން ހިންގާ ތަފާތު ހަރަކާތްތައް އިންތިޒާމު 

މަންސަތައް  މީސްމީޑިއާ  އަދި  ވެބްސައިޓާއި  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  ކުރުމާއި، 

އަދާހަމަޮކށް ބަލަހައްޓަނީ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ޑިޕާޓްމެންޓުންނެވެ.

މެންބަރ ސަރވިސަސް

ޕެންޝަން  ކުރެވިފައިވަނީ  ޤާއިމު  ޑިޕާޓްމެންޓް  ސަރވިސަސް  މެންބަރ 

ޮއފީހުން ތަފާތު މަޢުލޫމާތު ޮއޅުންފިލުވަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މުޢާމަލާތް 

ކުރުމަށާއި، ޕެންޝަން ޮއފީހަށް ހުށަހެޅޭ ލިޔެކިޔުމާއި ޯފމުތައް ސިސްޓަމަށް 

ސްޓޭޓްމެންޓްތައް  ދޫކުރާ  ޮއފީހުން  ޕެންޝަން  އަދި  ކުރުމަށާއި،  އެންޓަރ 

ކުރުމަށެވެ.  މަސައްކަތްތައް  ފަދަ  ޯފރުޮކށްދިނުން 

ރިސަރޗް އެންޑް އެނަލެޓިކްސް

އިންވެސްޓްމެންޓްތަކާ ގުޅޭ ޑިޔު ޑިލިޖެންސް ހެދުމާއި، ޙިއްޞާގެ ބާޒާރުގައި 

ހަރަކާތްތެރިވާ ކުންފުނިތަކާއި އަދި ބޭންކުތަކުގެ މާލީ ޙާލަތު ދިރާސާކުރުމާއި، 

ތަފާތު އިންޑަސްޓްރީތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމާއި އަދި އިންވެސްޓްމެންޓުގެ 

އެންޑް  ރިސަރޗް  ކުރަނީ  މަސައްކަތްތައް  ކުރުމުގެ  ވަޒަން  ރިސްކުތައް 

އެނަލެޓިކްސް ޑިޕާޓްމެންޓުންނެވެ. 

އިންވެސްޓްމެންޓްސް އެންޑް އެޑްވައިޒަރީ ސަރވިސަސް

ގެ  އެސް.ޯއ.އައި.ޕީ  ކުެރވެނީ،  އިންވެސްޓް  އިން  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް 

އުސޫލުތަކާއި  ގަވަނެންސްގެ  އަދި  މެނޭޖްމެންޓް  ރިސްކް  މަޤުސަދުތަކާއި، 

އެއްޮގތްވާ ޮގތުގެމަތިންކަން ކަށަވަރު ކުރުމަކީ އިންވެސްޓްމެންޓްސް އެންޑް 

ޒިންމާއެވެ.  މައިގަނޑު  ޑިޕާޓްމެންޓުގެ  ސަރވިސަސް  އެޑްވައިޒަރީ 

 އިންވެސްޓްމެންޓް އެންޑް ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމެންޓް 



2018 ޯޕޓް  ރީ ރި ހަ އަ 12

އިންވެސްޓްމެންޓް ޮއޕަރޭޝަންސް

އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގެ ފަންޑުތަކާ ގުޅޭ ކަންކަން ބަލަހައްޓަނީ އިންވެސްޓްމެންޓް 

ފަންޑުގެ  ދުވަހަށް  ދުވަހުން  މިޮގތުން،  ޑިޕާޓްމެންޓުންނެވެ.  ޮއޕަރޭޝަންސް 

ވެލިއުއޭޝަން އާއި ޔުނިޓް ޕްރައިސް ހިސާބުކުރުމާއި، ސެކިއުރިޓީސް ގަނެ 

ވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި، އަދި އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް އިން 

ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަނީ އިންވެސްޓްމެންޓް އޮޕަރޭޝަންސް 

ޑިޕާޓްމެންޓުންނެވެ.

ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްެމންްޓ އެންޑް ޮކންޓްޯރލް

މައިގަނޑު  ޑިޕާޓްމެންޓުގެ  ޮކންޓްޯރލް  އެންޑް  މެނޭޖްމެންޓް  ފައިނޭންޝަލް 

ޕެންޝަން  އިން  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް  ހިމެނެނީ،  ތެރޭގައި  މަސައްކަތްތަކުގެ 

ފައިސާ ޯފރުޮކށްދިނުމާ ގުޅޭ އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމާއި،  ޙައްޤުވެރިންނަށް 

ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން ޕެންޝަން ޯފރުޮކށްދިނުމާއި، ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ބަޖެޓް 

ތައްޔާރު ކުރުމާއި އަދި ޚަރަދުތަކުގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމެވެ. 

ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ޓެކްޮނލޮޖީ ޑިވިޜަނުގައި ހިމެނޭ 3 ޑިޕާޓްމެންޓް ހިންގަވަނީ  ޗީފް ޓެކްޮނޮލޖީ ޮއފިސަރެވެ. މި ޑިވިޜަނުގައި ހިމެނޭ 3 

ޑިޕާޓްމެންޓަކީ، ޕެންޝަން އެންޑް ކްލެއިމްސް، ކަލެކްޝަން އެންޑް ޮކމްޕްލަޔަންސް، އަދި ޑޭޓާ އެންޑް އެޕްލިކޭޝަން  އެވެ.

ޕެންޝަން އެންޑް ކްލެއިމްސް

ޕެންޝަން އެންޑް ކްލެއިމްސް ޑިޕާޓްމެންޓުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ 

ފައިސާ  ޢިނާޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ  އަދި  ޕެންޝަނާއި  ހިމެނެނީ،  ތެރޭގައި 

ޙައްޤުވެެެރިންނަށް ގަވާއިދުން ޯފރުޮކށްދިނުމާއި، ނިޔަވާ ފަރާތްތަކުގެ ޕެންޝަން 

ފައިސާ ޯކޓުތައް މެދުވެރިޮކށް ވާރިޘުންނަށް ރައްދުކުރުމާއި، ގެޮދރު ގަތުމަށް 

ކުރުމުގެ  ޮކލެޓްރަލައިޒް  ފައިސާ  ޖަމާކުރެވިފައިވާ  ގައި  އާރު.އެސް.އޭ 

އިތުރަށް  ޮގތުގައި  ޕެންޝަނުގެ  އަދި  ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި  އިންތިޒާމުތައް 

ޯހދުމެވެ.  އަނބުރާ  ފައިސާ  ދޫކުރެވިފައިވާ 

ކަލެކްޝަން އެންޑް ޮކމްޕްލަޔަންސް

ބަލައިގަތުމާއި  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ޮކންޓްރިބިއުޝަން  ގެ  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް 

އަދި މެންބަރުންގެ އެކައުންޓަށް ޮކންޓްރިބިއުޝަން ޖަމާކުރުމާއި، ޕެންޝަނާބެހޭ 

ފަރާތްތަކުން  ވަޒީފާދޭ  ޮގތުގެމަތިން  އެއްޮގތްވާ  ގަވާއިދުތަކާ  ޤާނޫނާއި 

ފިޔަވަޅު  މެދު  ފަރާތްތަކާ  ޚިލާފުވާ  ގަވާއިދާ  ކުރުމާއި،  ޔަޤީން  ޢަމަލުކުރޭޯތ 

އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރެވިފައިވަނީ ކަލެކްޝަން އެންޑް ޮކމްޕްލަޔަންސް 

ޑިޕާޓްމެންޓަށެވެ. 

ޑޭޓާ އެންޑް އެޕްލިކޭޝަން

ޑޭޓާ އެންޑް އެޕްލިކޭޝަން ޑިޕާޓްމެންޓުގެ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި 

އިންޓަރނަލް  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  އަދި  ސިސްޓަމާއި  ''ޮކށާރު''  ހިމެނެނީ، 

ސިސްޓަމްތަކާއި ޑޭޓާބޭސްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، ގޫގުލް ކްލައުޑް ޕްލެޓްޯފމުގެ 

ޓެކްނިކަލް  ބެލެހެއްޓުމާއި،  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ޓެކްޮނޮލޖީ  އިންޮފމޭޝަން 

ލިބޭނެ  ރިޯޕޓުތައް  ބޭނުންވާ  މެނޭޖްމެންޓަށް  ޯފރުޮކށްދިނުމާއި،  އެހީތެރިކަން 

ޮގތް ހެދުމާއި، ޮސފްޓްވެއަރ ޑިވެޮލޕްކުރުމާއި، ޮސފްޓްވެައރ ބޭނުންކުރުމަށް 

ވެބްސައިޓާއި  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  އަދި  ކުރުމާއި،  ތަމްރީނު  މުވައްޒަފުން 

ކުރުމެވެ.  ތަރައްޤީ  އެޕްލިކޭޝަންތައް 

 ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްްޓރޭޝަްނ އެންޑް ޓެކްޮނޮލޖީ 
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އިންޓަރނަލް ޮއޑިޓަކީ، ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ އެކި ދާއިރާތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ޮއޑިޓް ކުރުމާއި، ޮއޑިޓުގެ ނަތީޖާތައް އެކަށީގެންވާ ވަގުތުގައި ސީ.އީ.ޯއ އާއި ޯބޑުގެ 

ޮއޑިޓް  އިންޓަރނަލް  ފަންކްޝަނެކެވެ.  ކުރެވިފައިވާ  ޤާއިމު  ބެލުމަށް  މިންވަރު  ޢަމަލުކުރާ  ލަފާތަކަށް  ޯހދުންތަކާއި  ޮއޑިޓުގެ  އަދި  ކުރުމާއި  ރިޯޕޓު  ކޮމިޓީތަކަށް 

ފަންކްޝަން ހިންގަވަނީ ޗީފް އިންޓަރނަލް ޮއޑިޓަރުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުންނެވެ. 

ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ޮގތުގެމަތިން ޕެންޝަން ޮއފީސް ހިންގަނީ އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގެ ބައިވެރިންގެ އާރު.އެސް.އޭ އިން ނެގޭ 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފީ އަކުންނެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފީ ގެ ގޮތުގައި ނަގާފައިވާ 0.60 އިންސައްތައަކީ 2017 ވަނަ އަހަރު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 

ފީ ގެ ޮގތުގައި ނެގުނު 0.80 އިންސައްތައަށް ވުރެ ކުޑަ އަދަދެކެވެ. 

މިޮގތުން، 2018 ވަނަ އަހަރު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފީ ގެ ޮގތުގައި ޖުމްލަ ލިބިފައިވަނީ 49,852,977.08 ރުފިޔާއެވެ. މި ފައިސާގެ ތެރެއިން 2018 ވަނަ އަހަރު 

ޖުމްލަ ޚަރަދުވެފައިވަނީ 38,589,839.54 ރުފިޔާއެވެ.

 އިންޓަރނަލް ޮއޑިޓް  

 ޕެންޝަން ޮއފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތައް
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 އިންޓަރނަލް ޮއޑިޓް އަދި ރިސްކް މެނޭޖްމެންޓް  

އިންޓަރނަްލ ޮއޑިޓްގެ އަހަރީ ޕްލޭން

ޮއޕަރޭޓިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ މުހިންމު ޮކންޓްޯރލްސްތަކާއި މަސައްކަތްތައް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ުމރާޖަޢާ ކުރުން 

ޢަމަލުނުޮކށްވާ ޮއޑިޓް ލަފާތައް ގަވާއިދުން ބެލުން

އިންޓަރނަލް ޮއޑިޓްގެ ގެޕް އެނަލިސިސް ތަމްރީނު

2015 ވަނަ އަހަރުގެ ޮއގަސްޓް މަހު ޤާއިމު ކުރެވުނު އިންޓަރނަލް ޮއޑިޓް ފަންކްޝަނަކީ، ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ގަވަރނެންސް ފްރޭމްޯވކުގައި ހިމެނޭ މުހިންމު ތަނބެކެވެ.  

ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި، އެކަށީގެންވާ އަދި ބޭނުންތެރި އިންޓަރނަލް ޮކންޓްޯރލްސް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަން މި ފަންކްޝަނުން ކަށަވަރު 

ކުރެއެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރު އޭ.އާރު.އެމް.ސީ ގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މެނޭޖްމެންޓާއި ގުޅިގެން އިންޓަރނަލް ޮއޑިޓުންވަނީ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ޮކށްފައެވެ. 

ހިމެނޭ  ތާވަލު  ޮއޑިޓް  އަދި  ޮއޑިޓްތަކާއި  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ހިންގަން  އަހަރު  ވަނަ   2018 ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި،  ޕްޮރގްރާމް  ޮއޑިޓް  މުއްދަތުގެ  ކުރަންޖެހޭ  ރިޯޕޓު 

އަހަރީ ޮއޑިޓް ޕްލޭނެއްވަނީ އެކުލަވާލެވިފައެވެ. މި ޕްލޭންގައި ޮއޑިޓުތައް ތަރުތީބު ކުރުމުގައި ބަލާފައިވާނީ، ޮއޑިޓް ޔުނިވާރސްގެ އެނުއަލް ރިސްކް އެސެސްމެންޓުގެ 

ޕެންޝަން  ހިމެނެނީ،  ތެރޭގައި  ދާއިރާތަކުގެ  ޮބޑެތި  ކަނޑައެޅުނު  ހިންގުމަށް  ޮއޑިޓު  މަޝްވަރާއަށެވެ.  ގެ  އޭ.އާރު.އެމް.ސީ  އަދި  މެނޭޖްމެންޓާއި  ނަތީޖާތަކަށާއި، 

ދާއިރާތަކެވެ. ޮއޕަރޭޝަން  އިންވެސްޓްމެންޓް  އަދި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

2018 ވަނަ އަހަރު 4 ޮއޑިޓެއްގެ މަސައްކަތް ފަށައި، 3 ޮއޑިޓެއްވަނީ އެކުގައި ފުރިހަމަ ކުރެވިފައެވެ. ނިންމާލެވުނު ޮއޑިޓުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ޕެންޝަން 

ފައިސާ ދޫކުރުމާއި އަދި ގުޅުންހުރި އެކައުންޓުތައް ރިޮކންސައިލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބެލުމަށް ކުރެވުނު ޮއޑިޓާއި، ގެޮދރުވެރިކުރުމުގެ ޕްޮރގްރާމްތަކަށް ޮކލެޓަރަލައިޒް 

ކުރެވޭ ސްކީމްގެ ޮއޑިޓާއި،  ޕެންޝަން ފައިސާ ދޫކުރުމުގައި ބޭންކުން މެންބަރުން ކަށަވަރުކުރާޮގތާބެހޭ ޮއޑިޓާއި، މެންބަރުންގެ އާރު.އެސް.އޭ ގެ ވެލިއުއޭޝަން ހެދުމަށް 

ޔުނިޓް ޕްރައިސް ކަނޑައެޅުމާއި، މެންބަރުން ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަންޑު ބަދަލުކުރުމާއި އަދި ޕެންޝަނުގެ ޮގތުގައި އިތުރަށް ދޫކުރެވުނު ފައިސާ އަނބުރާ ޯހދުމާ 

ގުޅޭ ޮއޑިޓެވެ. ކުރެވުނު ޮއޑިޓުތަކުން ފާހަގަވި ކަންކަމާއި، މެނޭޖްމެންޓުގެ ބަހާއި އަދި ޮއޑިޓުގެ ލަފާތައްވާނީ އޭ.އާރު.އެމް.ސީ އަށް އަހަރު ތެރޭގައި ހުށަހެޅިފައެވެ.

ލަފާތަކަށް  ދެވިފައިވާ  އެއްބަސްވެގެން  ދަށުން  ޮއޑިޓްތަކުގެ  ކުރެވުނު  ކުރިން  ދީގެންވަނީ  ސަމާލުކަމެއް  ޚާއްޞަ  ފަންކްޝަނުން  ޮއޑިޓް  ތެރޭގައި،  އަހަރު  މުޅި 

މެނޭޖްމެންޓުން ޢަމަލުކުރާ މިންވަރު ބެލުމަށް މަސައްކަތް ޮކށްފައެވެ. މި ޮގތުން ލަފާތަކަށް ޢަމަލުކުރާ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޯޕޓުތައް އެކުލަވާލުމަށްފަހު އޭ.އާރު.

ޮއޑިޓުގައި ފާހަގަޮކށްފައިވާ ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް މެނޭޖްމެންޓުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް  އެމް.ސީ އަށް ހުށަހަޅަމުން ގެންޮގސްފައިވެއެވެ. މި ރިޯޕޓުތަކުން 

. ހާމަޮކށްދެއެވެ

ޮއޑިޓު ފަންކްޝަން ހަރުދަނާޮކށް، ޮއޑިޓުތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުޮކށް، ދާއިރާގެ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްއާއި އެއްޮގތަށް ޮއޑިޓުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ 

ޮގތް ހެދުމަށްޓަކައި، ގެޕް އެނަލިސިސް ތަމްރީނުތަކެއްވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރގައި ކުރިއަށް ގެންޮގސްފައެވެ. މި ތަމްރީނުގެ ސަބަބުން، މިހާރުގެ 

ހާލަތާއި މުސްތަޤުބަލުގެ ތަސައްވުރާއި ދެމެދު ހުރި ފަރަޤު ދެނެގަނެވި، ބޭނުންތަކާއި އަދި ފުރުޞަތުތައްވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. އެޮގތުން ފާހަގަކުރެވުނު އިންޓަރނަލް 

ޮއޑިޓުގެ އެންމެ މުހިންމު ސިފަތަކާ ގުޅުންހުރި ދައުރާއި، މީހުންނާއި، ރޭވުމާއި، މަސައްކަތުގެ އާދަތަކާއި، ފެންވަރާއި، މަސައްކަތްކުރާ ޮގތާއި އަދި ޓެކްޮނޮލޖީ ފަދަ 

ކަންކަން ވަނީ 2019 ވަނަ އަަހަރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭންގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައެވެ. ފަންކްޝަން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި، ގެޕް އެނަލިސިސް 

ތަމްރީނު ޮކންމެ އަހަރަކުވެސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްވަނީ ނިންމާފައެވެ. 
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އިންޓަރނަލް ޮއޑިޓް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ހިންގުނު މުހިންމު އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް

ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ އިންސްޕެކްޝަން 

މުސްތަޤުބަލުގެ ޮއޑިޓުތަކަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ޮގތުން މުހިންމު ހަތަރު ދާއިރާއެއްގެ ޕްޮރސެސް މެޕް ހެދުމާއި، ޮކންޓްޯރލް ރިވިއު ހެދުމާއި އަދި ޓެސްޓް ޕްޮރގްރާމްތައް 

ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރިޯޕޓުކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައިވަނީ ކުރެވިފައެވެ.  މީގެ އިތުރުންވެސް ކުރެވުނު މުހިންމު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، ވަރކިންގ 

ހަމަ  ހިމެނެއެވެ.  ފެއްތުން  މިންގަނޑަށް  ގެ  އައި.އައި.އޭ.އެސް  ލިޔެކިޔުންތައް  ފަދަ  ފައިންޑިންގސް ޝީޓު  އަދި  ޯފމެޓާއި  ޓެސްޓު  ރިވިއުކުރުމަށްޓަކައި،  ޕޭޕަރ 

މިއާއެކު، މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުޮކށް އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި، ޕަރޯފމެންސް ޓާގެޓް ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތްވެސް 2018 

ވަނަ ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ. އިންޓަރނަލް ޮއޑިޓާއި އަދި އެހެން ދާއިރާތަކުން ޮއފީހުގައި އާއި ޮއފީހުން ބޭރުގެ ތަމްރީނުތަކުގައި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެ ތަޖުރިބާ 

ޯހދާފައިވެއެވެ.

އަހަރީ  ހިންގާ  ޙާޟިރުވެ  ޮއފީހަށް  ޕެންޝަން  އިން  ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ  އިތުރުން،  ޮއޑިޓުތަކުގެ  ހިންގި  ފަންކްޝަނުން  ޮއޑިޓު  އިންޓަރނަލް  އަހަރު،  ވަނަ   2018

ރިސްކް،  އިންވެސްޓްމެންޓް  ރިސްކް،  ޮއޕަރޭޝަނަލް  ބަލާފައިވަނީ  ޮގތެއްގައި  މައިގަނޑު  އިންސްޕެކްޝަނުގައި  މި  ގެންޮގސްފައިވެއެވެ.  ކުރިއަށް  އިންސްޕެކްޝަން 

އަދި  ޮކންޓްޯރލްތަކާއި  ކުރަންޖެހޭ  އިޞްލާޙު  އިންވަނީ  ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ  ރިސްކަށެވެ.  ގުޅުންހުރި  ހޭލުންތެރިކުރުވުމާ  އާއްމުން  އަދި  މަޢުލޫމާތާއި  މެންބަރުންގެ 

ޮކށްފައެވެ. ޙިއްޞާ  އިންސްޕެކްޝަނަށްފަހު  މި  ކަންކަން  ގުޅުހުންހުރި  މަސައްކަތްތަކާ 

 މަސްލަހަތުވެރިންނާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުން

ޕެންޝަނާބެހޭ ކަންކަމުގައި މަސްލަހަތުވެރިންނާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށާއި އަދި އާއްމުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޮގތުން 2018 ވަނަ އަހަރު ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ 

ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ޑިޕާޓްމެންޓުގެ ފަރާތުންވަނީ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގާފައެވެ. 

2018 ވަނަ އަހަރު ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ދާއިރާއިން ހިންގުނު ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް

އަދަދު ހަރަކާތް/މަސައްކަތް

16 މަޢުލޫމަތު ސެޝަން

12 ޓީވީ/ރޭޑިޯއ ޕްޮރގްރާމް

42 ޚަބަރު/ނިއުސް އާރޓިކަލްސް

263 ޯސޝަލް މީޑިއާ ޯޕސްޓް

6 ޓީވީީ ޮކމާޝަލްސް

12 ބިލްޯބޑްސް/ޓެކްޓިކަލް ޯބޑްސް

300 ލީފްލެޓްސް

1500 މަރޗަންޑައިޒް ޑިސްޓްރިބިއުޝަން
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ޯމްލޑިވްސް ފައިނޭންސް ޯފރަމް 

2012 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޕެންޝަން ޮއފީހުން ޮކންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުންގެންދާ ޯމލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ޯފރަމް 2018 ވަނަ އަހަރުވެސް ބޭއްވުނެވެ. 2018 

ވަނަ އަހަރުގެ ޯފރަމްގެ ޝިޢާރަކީ ''ދަ ޯރލް ޮއފް އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އިންވެސްޓަރސް އިން ޯލންގް ޓާރމް ފައިނޭންސިންގ ޯފރ ގްޯރތް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް'' 

އެވެ. 30 އެޕްރީލް 2018 ގައި ކުރުނބާ ޯމލްޑިވްސް ރިޯސޓުގައި ބޭއްވުނު މި ޯފރަމްގައި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ އަދި މާލީ ދާއިރާގެ އިސް އަދި ފަންނީ ބޭފުޅުން 

ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
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އެޗް އާރު ސަމިޓް 2018 ގައި ބައިވެރިވުން 

ޯރޑް ޯޝ

ހިޔުމަން ރިޯސސަސް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ރާއްޖޭގެ އިސްފަރާތްތަކަށް އަމާޒުޮކށްގެން އެޗް.އާރު ޯމލްޑިވްސްއިން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ''އެޗް އާރު ސަމިޓް 2018'' 

ގައި ޕެންޝަން ޮއފީހުންވަނީ ''ޕެންޝަން އޭޒް އޭން އެމްޕްޯލއީ ބެނެފިޓް'' މި ތީމަށް ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ހުށަހަޅާފައެވެ. 200 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވި 

މި ސަމިޓްގައި ހުށަހެޅި ޕްރެޒެންޓޭޝަންގައި މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިދެވޭ ޢިނާޔަތެއްގެ ޮގތުގައި ޕެންޝަން ޕްޮރޯމޓު ކުރުމާއި، އެކަމުން މުވައްޒަފުންނާއި ވަޒީފާދޭ 

ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ފައިދާތަކާބެހޭ ޮގތުން މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާ ކުރެވުނެވެ. މީގެ އިތުރުން، މި ސަމިޓްގައި ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ސްޯޓލެއް މެދުވެރިޮކށް ޕެންޝަނާބެހޭ 

މަޢުލޫމާތު ޯފރުޮކށްދެވުނެވެ. 

ގެޮދރުގަތުމަށް ޕެންޝަން ފައިސާ ޮކލެޓަރަލައިޒް ކުރެވޭ ޮގތްތަކާ ބެހޭޮގތުން އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގެ ބައިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްޓަކައި ބޭއްވުނު ޯރޑް ޯޝ 

ޮގތުގެ  ކުރެވޭ  ޮކލެޓަރައިލްޒް  ފައިސާ  ޕެންޝަން  ގެޮދރުގަތުމަށް  ގުޅިގެންނެވެ.  ޯކޕަރޭޝަނާ  ފައިނޭންސް  ޑިވެޮލޕްމަންޓް  ހައުސިންގ  ގެންޮގސްފައިވަނީ  ކުރިޔަށް 

މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް އާ ބެހޭޮގތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުންނަށް މަޢުލޫމާތު ޯފރުޮކށްދެވުނެވެ. 
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މަޢުލޫމާތު ސެޝަންތައް 

މީޑިއާ

އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް އާ ގުޅޭޮގތުން ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އަދި ޕަބްލިކް ސެކްޓަރުގެ މުވައްޒަފުންނަށާއި ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ޯފރުޮކށްދިނުމަށް މާލެ 

އާއި އަޮތޅު ތެރޭގައި މަޢުލޫމާތު ސެޝަންތަކެއް ބޭއްވުނެވެ. މި ސެޝަން ތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ޕެންޝަން ނިޒާމު އަދި ޕެންޝަން ސްކީމްތަކާ ގުޅޭޮގތުން 1087 

ފަރާތަކަށް މަޢުލޫމާތު ޯފރުޮކށްދެވުނެވެ.   

2018 ވަނަ އަަހަރު މީޑިއާ މެދުވެރިޮކށް ޕެންޝަނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފަތުރައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޮގތުން ޓީވީ، ރޭޑިޯއ އަދި ނޫސްތައް މެދުވެރިޮކށް މަޢުލޫމާތު 

ޯފރުޮކށްދެވުނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އިޝްތިހާރާއި، ޓީވީ ޕްޮރގްރާމްތަކާއި، އަދި ނޫސް އާރޓިކަލްތައް ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، 2018 ވަނަ އަހަރު ފާހަގަ ކުރެވެނީ 

މީސްމީޑިއާ މެދުވެރިޮކށް މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެވުނު އަހަރެއްގެ ޮގތުގައެވެ. މިޮގތުން، މީސްމީޑިއާގެ މަޝްހޫރު މަންސަތައް މެދުވެރިޮކށް 

ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަޢުލޫމާތާއި ޚަބަރު ފެތުރުނެވެ. 
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އިސްރަށްވެހިންނާއެކު ޕެންޝަން ޮއފީސް

ޮއފީސް  ޕެންޝަން  އިސްރަށްވެހިންނާއެކު  ގެންދާ  ކުރިޔަށް  ޮއފީހުން  ޕެންޝަން  ޮގތުން  ކުރުމުގެ  ފާހަގަ  ދުވަސް  މީހުންގެ  ދުވަސްވީ  އުމުރުން  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ޕްޮރގްރާމް މި އަހަރު ކުރިޔަށް ގެންޮގސްފައިވަނީ  12 ޑިސެމްބަރ 2018 ދުވަހު ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް 

ބޭނުންވާ ތަފާތު ދާއިރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ޯފރުޮކށްދެވުނެވެ. މީގެ އިތުރުން، ކުޅުދުއްފުށީގެ އިސްރަށްވެހިންގެ ތެރެއިން ފާހަގަ ޮކށްލެވޭ ބޭފުޅުންގެ ވީޑިޯއ ޕްޮރފައިލް 

ހުށަހެޅުމުގެ އިތުރުން ޕެންޝަން ޮއފީހާ ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓް ގުޅިގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ''މަދަދު'' ޕްޮރގްރާމު އިފްތިތާޙު ކުރެވުނެވެ. އަދި ޕެންޝަން 

ޮއފީހުގެ ފަރާތުން ކުޅުދުއްފުށީގެ އިސްރަށްވެހިންނަށް ޚާއްޞަ ޕާކެއް ހެދުމަށް ހަމަޖައްސައި އެކަން އިޢުލާނު ކުރެވުނެވެ. 
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އިޖުތިމާޢީ ޒިންމާގެ ދަށުން ހިންގުނު މުހިންމު ހަރަކާތްތައް

ޕެންޝަން ޮއފީހުން 2018 ވަނަ އަހަރު އިޖުތިމާޢީ ޒިންމާގެ ދަށުން ހިންގި މުހިންމު ހަރަކާތްތަކުގެ ޚުލާޞާ ތިރިގައި އެވަނީއެވެ. 

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއާ ޕެންޝަން ޮއފީހާ ދެމެދު ވެފައިވާ ފަހުމުނާމާގެ ދަށުން ''ރަންވޭލާ'' ޕްޮރގްރާމުގެ ތެރެއިން ހިންގާފައިވާ 	 

ހަރަކާތްތަކަށް ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ފަރާތުން ފައިސާގެ އެހީތެރިކަމާއި ފަންނީ އެހީތެރިކަން ޯފރުޮކށްދިނުން. 

އެހީތެރިކަން 	  ފައިސާގެ  ފަރާތުން  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  ޖަމުޢިއްޔާއަށް  އެ  ޮގތުން  ހަރުދަނާކުރުމުގެ  ހިންގުން  އިދާރީ  ޖަމުޢިއްޔާގެ  އިސްރަށްވެހިންގެ 

ްނ. ދިނު ޮކށް ޯފރު

ޙާލަތު 	  ދިރިއުޅުމުގެ  ފަރާތްތަކުގެ  ބޭނުންވާ  އެހީއަށް  ޚާއްޞަ  އިސްރަށްވެހީންނާއި  ފަރާތުން  ޯމލްޑިވްސްގެ  ދަ  ޮއފް  ޮކމިޝަން  ރައިޓްސް  ހިއުމަން 

ޯފރުޮކށްދިނުން. އެހީތެރިކަން  ފައިސާގެ  ފަރާތުން  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  ސަރވޭއަށް  ކުރެވުނު  ދެނެގަތުމަށް 

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީން ރާވާ ހިންގި ސްޕެޝަލް ޕްރިވެންޝަން ޕްޮރގްރާމަށް ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ފަރާތުން ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ޯފރުޮކށްދިނުން.	 

ެއނދުމަތިޮކށްފައިވާ 	  ގައި  އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް  ޮގތުން  ފާހަގަކުރުމުގެ  ދުވަސް''  ''އިސްރަށްވެހިންގެ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ގައި   2018 ޮއކްޯޓބަރ   01

ހަދިޔާކުރުން. ފަރާތްތަކަށް  އެ  ވަށިގަނޑު  މޭވާ   150 އަދި  ކުރުމާއި  ޒިޔާރަތް  މުވައްޒަފުން  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  ގާތަށް  އިސްރަށްވެހިން 

ޮއޑިޓް ޮއފީހުން ރާވައި ހިންގި އެކައުންޓިންގ ޯފރަމަށް ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ފަރާތުން ފައިސާގެ އެީހތެރިކަން ޯފރުޮކށްދިނުން.	 
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 އިންޮފމޭޝަން ޓެކްޮނޮލޖީ

ޒަަމާނީ އިންޮފމޭޝަން ޓެކްޮނޮލޖީގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންޮކށްގެން، ޚިދުމަތްޯހދާ 

ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަ އަދި އަވަސް ޚިދުމަތްތަކެއް ޯފރުޮކށްދިނުމަށް ޕެންޝަން 

ޚިދުމަތްޯހދާ  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  ކަމެއްދެއެވެ.  ސަމާލު  ޚާއްޞަ  ޮއފީހުން 

އިތުރުން،  ސިސްޓަމްތަކުގެ  ޮކށްފައިވާ  ތަރައްޤީ  ބޭނުމަށް  ފަރާތްތަކުގެ 

ޤާއިމު  ސިސްޓަމްތައް  ތަފާތު  ބޭނުމަށްވެސް  އެތެރޭގެ  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން 

ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

އެންޑް  ޑޭޓާ  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  އަހަރުވެސް  ވަނަ   2018 މިޮގތުން، 

ޓެކްޮނޮލޖީއާ  އިންޮފމޭޝަން  ފަރާތުންވަނީ  ޑިޕާޓްމެންޓުގެ  އެޕްލިކޭޝަން 

ޮކށްފައެވެ.  މަސައްކަތެއްތަކެއް  ގިނަ  މުހިންމު  ގުޅުންހުރި 

ކްލައުޑްނެޓް ތަރައްޤީ ކުރުން

ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ދުވެލި ހަލުވިޮކށް، ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ 

ޮގތުގައި  އިންޓްރާނެޓުގެ  ގުޅުވައިދޭ  ޑިޕާޓްމެންޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް  އެކި 

އިތުރަށް  އަހަރު ކްލައުޑްނެޓް  2018 ވަނަ  ބޭނުންކުރަނީ ކްލައުޑްނެޓްއެވެ. 

ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

ޓިކެޓް  ލިޔުންތަކުގެ  ޮފނުވާ  ބޭރަށް  މެދުވެރިޮކށް  ކްލައުޑްނެޓް  މިޮގތުން، 

ޮމޑިއުލް  ޖެނެރޭޓްކުރެވޭ  ޓިކެޓް  ގިނަ  އެއްފަހަރާ  ޖެނެރޭޓްކުރުމަށާއި، 

އުފެއްދުމަށާއި، އެއްފަހަރާ ގިނަ ލިޔުންތަކާއި ޯނޓިސްތައް އެޓޭޗްކުރާ ޮމޑިއުލް 

ގުޅާލަދޭ  ޑިވައިސްތަކާ  އެޓެންޑެންސް  ސިސްޓަމާ  އެޗް.އާރު  އުފެއްދުމަށާއި، 

އޭޕީއައި އުފެއްދުމަށާއި، އަދި ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ އެސް.ޯއ.ޕީ ބަލަހައްޓާ އެޕް 

ކުރެވުނެވެ.  މަސައްކަތް  އަދާހަމަކުރުމުގެ 

ޮފނުވުމަށް  ޮނޓިފިކޭޝަން  އެސް.އެމް.އެސް  ކްލައުޑްނެޓްގެ  އިތުރުން،  މީގެ 

ލިޔުންތައް  ޯނޓިސްފަދަ  އަދި  ސިޓީ  ވާރޝަނާއި،  އައު  އެޕްގެ  ބޭނުންކުރާ 

ޕްރިންޓްކުރުމަށް  ޗެކު  އެޕާއި،  ބޭނުންކުރާ  ޖެނެރޭޓްކުރުމަށް  ޮއޮޓމެޓިކުން 

ޗެޓް  ޯވކްޕްލޭސް  ފޭސްބުކް  މަޢުލޫމާތު  އެޓެންޑެންސް  އެޕާއި،  ބޭނުންކުރާ 

މެދުވެރިޮކށް ޮފނުވުމަށް ބޭނުންކުރާ އެޕާއި، ގެސްޓް ވައި-ފައި ޯކޑު ޖެނެރޭޝަން 

އެޕާއި، އަދި ޕެންޝަން ޕޭއައުޓްއާ ގުޅުންހުރި ބެނެފިޝަރީ ޯޕޓަލް އުފެއްދުމުގެ 

ފުރިހަމަޮކށްފައެވެ.  މަސައްކަތްވަނީ 

ކްލައުޑްނެޓްގެ ބޭނުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް ކުރެވުނު އެހެން މަސައްކަތްތަކުގެ 

ތެރޭގައި، ބޭންކް އެކައުންޓް ވެރިފިކޭޝަން ޯޕޓަލް އުފެއްދުމާއި، ޯފން ޯކލުތައް 

ވަގުތުން ޮލގްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ކްލައުޑްނެޓް އެޕް އުފެއްދުމާއި، މެނުއަލް 

ޯޕޓަލް  ކްލައުޑްނެޓް   ބޭނުންކުރާ   ކުރުމަށް  ރިފަންޑް  ޯއވަރޕޭމަންޓް 

އުފެއްދުމާއި، ''ޮކށާރު'' ގެ ޕެންޝަން ޕޭއައުޓް އަދި ބިލިން ޝެޑިއުލްކުރަން 

ބޭނުންކުރާ ކްލައުޑްނެޓް އެޕް އުފެއްދުމާއި އަދި ޕެންޝަން ފަންޑުގެ އެސެޓް 

މެނޭޖްމެންޓް ޮސފްޓްވެއަރ އުފެއްދުން ހިމެނެއެވެ. 

ޮސފްޓްވެައރ ތަރައްޤީ ކުރުން

ތަރައްޤީ  ޮސފްޓްވެއަރ  ބޭނުންކުރާ  ކަންކަމުގައި  އެކި  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން 

2018 ވަނަ އަހަރު ކުރެވިފައެވެ.  ކުރުމުގެ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއްވަނީ 

ހިމެނެނީ:  ތެރޭގައި  މަސައްކަތްތަކުގެ  ކުރެވުނު  މިޮގތުން 

އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް މެންބަރުންނާ އަދި ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުތައް 	 

އަދާހަމަޮކށް ބެލެހެއްޓުމަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ އިންޮފމޭޝަން ސިސްޓަމް 

ޮސފްޓްވެއަރ އުފެއްދުން

ކުރެވިގެން 	  ޚާއްޞަ  ފަރާތްތަކަށް  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ޮގތުން  އަމިއްލަ 

ބޭނުންކުރާ  ދެއްކުމަށް  ފަސޭހަކަމާއެކު  ޮކންޓްރިބިއުޝަން  ޕެންޝަން 

އުފެއްދުން ޮސފްޓްވެއަރ  ޮކންޓްރިބިއުޝަން  ޮވލަންޓަރީ  ޮއންލައިން 

އެއް ޔޫސަރނޭމް އަދި ޕާސްޯވޑް ބޭނުންޮކށްގެން ގިނަ ޮސފްޓްވެއަރ އަދި 	 

ވެބްސައިޓްތަކަށް ވަދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ޮއތެންޓިކޭޝަން 

ސިސްޓަމެއް އުފެއްދުން

ޝައުގުވެރިވާ 	  ކުރުމަށް  އިންވެސްޓް  މެދުވެރިކޮށް  ފަންޑު  ޕެންޝަން 

ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާ ޮޑކިއުމެންޓްތައް ބަދަލުކުރުމަށް ''ބިނާ'' ނަމުގައި 

އުފެއްދުން ޯޕޓަލް  އިންވެސްޓްމެންޓް 

ޕެންޝަން ޮއފީހުން ޯފރުޮކށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް އެދުމަށް ބޭނުންވާ ޯފމުތައް 	 

ޮއންލައިންޮކށް ފުރުމަށް ބޭނުންވާ ޮސފްޓްވެއަރ އުފެއްދުން

ޕެންޝަން ސިސްޓަމުން އެނުއިޓީ ޕޭމަންޓް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ''ޮކށާރު'' 	 

ޮމޑިއުލް އުފެއްދުން
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ވެބްސައިޓާއި ޯމބައިލް އެޕް ތަރައްޤީ ކުރުން

ހެދުމަށްޓަކައި،  ޮގތް  ލިބޭނެ  ފަސޭހައިން  މަޢުލޫމާތު  ޮއފީހާބެހޭ  ޕެންޝަން 

2018 ވަނަ އަހަރު ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ވެބްސައިޓާއި އަދި ޯމބައިލް އެޕް 

އިނގިރޭސި  ވެބްސައިޓުގެ  މިޮގތުން،  ކުރެވިފައެވެ.  ތަރައްޤީ  އިތުރަށްވަނީ 

ވާރޝަން ޯލންޗުކުރުމާއި، ވެބްސައިޓުގެ ދެވަނަ ވާރޝަންގެ މަސައްކަތްވަނީ 

ކުރެވިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޯމބައިލް އެޕްގައި އިތުރު 

ބައިތައް ހިމަނައިގެން އެޕްލިކޭޝަން ފަރުމާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސްވަނީ މި 

ތެރޭގައި ކުރެވިފައެވެ. އަހަރުގެ 

އައި.ޓީ ސެކިއުރިޓީ

2017 ވަނަ އަހަރު ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ މުޅި އައި.ޓީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 

ގޫގުލް ކްލައުޑް ޕްލެޓްޯފމަށްވަނީ  ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.  ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ 

އައި.ޓީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗާރގެ ސެކިއުރިޓީ ކަށަވަރު ކުރުމަށް ހުއްޓުމެއްނެތި 

ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެއެވެ. ޕެންޝަން ޮއފީހުން ޯފރުޮކށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި 

އަދި އައި.ޓީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަށް ދިމާވެދާނެ ސެކިއުރިޓީ ޮގންޖެހުމަކުން 

ރައްކާތެރިވުމުގެ ޮގތުން، މުޅިި އިންފްރާސްޓަރަކްޗރ ގޫގުލް ކްލައުޑުގެ އެހެން 

އަލުން  ތެރޭގައި  ވަގުތުޮކޅެއްގެ  ކުޑަ  ފަސޭހަކަމާއެކު  ބެކަޕްޮކށް  ތަނަކަށް 

ހަދާ  ސެޓަޕްތައް  ބޭނުންވާ  އެކަމަށް  ދެނެގަނެ،  ޮގތްތައް  ކުރެވޭނެ  އިޔާދަ 

ޓެސްޓުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 2018 ވަނަ އަހަރުވަނީ ކުރެވިފައެވެ. 

 ޤާނޫނާ އެއްޮގތަށް ޢަމަލުކުރޭޯތ ބެލުން

ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގައި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރުމާއި އަދި ޕެންޝަން ޮކންޓްރިބިއުޝަން ގަވާއިދުން ދެއްކުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ 

މައްޗަށް ލާޒިމުކަމެކެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރު ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްޮގތަށް ޕެންޝަން ޮކންޓްރިބިއުޝަން ދައްކާފައިނުވާތީ 3463 ފަރާތަކަށް ފުރަތަމަ 

ޯނޓިސް ޮފނުވައި އަދި 1370 ފަރާތަކަށް އެންމެ ފަހުގެ ޯނޓިސް ޮފނުވުނެވެ. 

ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކަށް، ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދޭޯތ ބެލުމަށް އިންސްޕެކްޝަންތަކެއް 2018 ވަނަ 

އަހަރު ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިޮގތުން ކުރެވިފައިވާ އިންސްޕެކްޝަންތަކުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

އަދަދު ކުރެވިފައިވާ އިންސްޕެކްޝަންތަކުގެ ތަފްޞީލު

66 ކުރިއަށް ރޭވިގެން އަދި ރޭވުމަކާނުލާ ކުރެވުނު އެޑް-ޮހކް އިންސްޕެކްޝަންތަކުގެ އަދަދު

84 ޮދރުން ޮދރަށް ހިނގައިގެން ކުރެވުނު އިންސްޕެކްޝަންތަކުގެ އަދަދު

150 2018 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު އިންސްޕެކްޝަންތަކުގެ ޖުމްލަ އަދަދު
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 ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުން

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތައް

ގަވާއިދުތަކާ  ހެދިފައިވާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  އެ  އަދި  ޤާނޫނާއި  ޕެންޝަނާބެހޭ 

އެއްޮގތަށް ޢަމަލު ކުރަމުން ނުދާ 69 ވަޒީފާދޭ ފަރާތަކަށް ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު 

ޑިޕާޓްމެންޓުން  ޮކމްޕްލަޔަންސް  އެންޑް  ކަލެކްޝަން  އެދި  އަޅައިދިނުމަށް 

2018 ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅިއެވެ. މީގެ ތެރެއިން، 28 ވަޒީފާދޭ ފަރާތަކުންވަނީ 

ޯކޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ޕެންޝަން ޮކންޓްރިބިއުޝަންގެ ފައިސާ 

ދައްކައި އަދި އެސް.ޕީ.ސީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ހުށަހެޅުމަށް  އެސް.ޕީ.ސީ  އަދި  ދެއްކުމަށާއި  ޮކންޓްރިބިއުޝަން  ޕެންޝަން 

ދެވުނު ޯނޓިސްތަކާއި އެއްޮގތަށް ޢަމަލު ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން، 39 ވަޒީފާދޭ 

ފަރާތެއްގެ މައްސަަލަ 2018 ވަނަ އަހަރު ސިވިލް ޯކޓަށް ހުށަހެޅި ރަޖިސްޓްރީ 

އެއްޮގތަށް  ޙުކުމާ  މައްސަލަތަކުގެ  ހުށަހެޅުނު  މިޮގތުން  ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ފައިސާ  ދައްކަންޖެހޭ  ޮއފީހަށް  ޕެންޝަން  ޢަމަލުޮކށް  ފަރާތަކުންވަނީ   14

ދައްކާފައެވެ. 

ޕެންޝަން ޮއފީހުން ދަޢުވާކުރުމުން، ސިވިލް ޯކޓުން ކުރިން ނިންމަވާފައިވާ 

26 ވަޒީފާދޭ  މައްސަލަތަކުގެ ޙުކުމާ އެއްޮގތަށް ޢަމަލު ކުރަމުން ނުގެންދާ 

ފަރާތެއްގެ ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރުމުގެ މައްސަލަވެސް ޯކޓަށް ހުށަހެޅުނެވެ.  

ތަޢާރުފް ކުރެވުނު ތާރީޚު ގަވާއިދުގެ ނަން

27 މާރޗް 2018
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރުމާއި، ސްކީމުގެ ދަށުން ޯފރުޮކށްދޭންޖެހޭ 

ޢިނާޔަތްތައް ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް ޯފރުޮކށްދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު

27 ޑިސެމްބަރ 2018 އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އަސާސީ ޕެންޝަން ދިނުމުގެ ގަވާއިދު އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

27 ޑިސެމްބަރ 2018 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުން ފައިސާ ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

27 ޑިސެމްބަރ 2018 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ގަވާއިދު އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
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 ތަމްރީނު

ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަކީ، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް 

ބޭނުންވާ ހުނަރާއި މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ޕެންޝަން ޮއފީހުން 

އުފެއްދުންތެރިކަން  މުވައްޒަފުންގެ  އަހަރު  ވަނަ   2018 އިސްކަންދެއެވެ. 

އިތުރުކުރުމަށް ތަފާތު ގިނަ ތަމްރީނު ފުރުޞަތުތަކެއް ފަހިކުރެވުނެވެ.

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބޭއްވުނު ސެމިނާރ، ޯވރކްޮޝޕް އަދި ޮކންފަރެންސްތަކުގައި 

މުއައްސަސާއަކުން   11 ރާއްޖޭގެ  ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.  މުވައްޒަފަކު   21

ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  ޯފރަމްތަކުގައި  އަދި  ތަމްރީން/ޯވރކްޮޝޕް  ހިންގާފައިވާ 

33 މުވައްޒަފުންވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، ޕެންޝަން ޮއފީހުން 

ބަހުގެ  ދިވެހި  އަމާޒުޮކށްގެން  މުވައްޒަފުންނަށް  ހުރިހާ  އިންތިޒާމުޮކށްގެން 

ގެންޮގސްފައެވެ. ކުރިއަށް  ވަނީ  ޕްޮރގްރާމެއްވެސް  ތަމްރީން 

ފައިސާ  ޕެންޝަން  ފަރާތްތަކުން  ބައިވެރިވެފައިވާ  ގައި  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް 

2019 ވަނަ އަހަރު  ''ޮކށާރު'' ޯޕޓަލް  ދެއްކުމުގެ ކަންކަމުގައި ބޭނުްނކުރާ 

އަލުން ޑިވެޮލޕް ކުރުމަށްވަނީ ނިންމާފައެވެ. މިކަމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ޮގތުން،  

މި  މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ  ޑިޕާޓްމެންޓުގެ  އެޕްލިކޭޝަން  އެންޑް  ޑޭޓާ 

ސިސްޓަމް  ބަދަލުކޮށް،  ޚިޔާލު  މެދު  ޮގތާ  ގެންދާނެ  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް 

ޮމޑިއުލްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޮގތުން 1 ދުވަހުގެ ޯވކްޮޝޕެއް ވ.ފުލިދޫ 

ބޭއްވުނެވެ.  ގައި 

ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޚިދުމަތް ޯހދާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުޮކށްގެންވެސް ތަމްރީނު 

 65 ވަޒީފާދޭ  އަހަރު  ވަަަނަ   2018 މިޮގތުން،  ހިންގެއެވެ.  ޕްޮރގްރާމްތައް 

ފަރާތަކަށް އެސް.ޕީ.ސީ ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޮގތާބެހޭ ތަމްރީނުވަނީ 

ދެވިފައެވެ. 
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 ޯމލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް 

ޕެންޝަނާބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން މި ވަގުތު 3 ސްކީމެއް  ޕެންޝަން އޮފީހުން ހިންގައެވެ. އެއީ، ޯމލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް )އެމް.އާރުޕީ.އެސް( 

އާއި، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އަސާސީ ޕެންޝަން ސްކީމާއި )ބީ.ޕީ(، އަދި އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް މެންބަރުންގެ އާރު.އެސް.އޭ ގައި ޖަމާކުރެވިފައިވާ ފައިސާ، 

ގެޮދރުވެރިކުރުމުގެ ޕްޮރގްރާމްތަކަށް ޮކލެޓަރަލައިޒް ކުރުމުގެ ސްކީމެވެ. މީގެ އިތުރުން، ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން ޕެންޝަން ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ޕެންޝަން 

ޮއފީހުން އެޖެންސީ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ކުރެއެވެ. 

އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ ވަޒީފާއަދާކުރާ ދުވަސްވަރު، ފަހަށް ފައިސާ ރައްކާކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމާއި އަދި ރިޓަޔަރ ކުރުމަށްފަހުގައިވެސް 

ފަރާތުން   އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ފަރާތާއި  ވަޒީފާދޭ  އަކީ  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް  ޮކށްދިނުމެވެ.  މަގުފަހި  އުޅެވޭނެ  ދިރިއުޅުމެއް  އަބަރުވެރި  ލިބިގެންވާ  މިނިވަންކަން  މާލީ 

ޕެންޝަނަށް ބަލާ މުސާރައިގެ ޖުމްލަ 14.00 އިންސައްތަ ނަގައިގެން، އެ ފައިސާ އިންވެސްޓްޮކށްގެން ހިންގޭ ސްކީމެކެވެ. މި ސްކީމްގެ ބައިވެރިންނަށް ޕެންޝަން 

ޮކންޓްރިބިއުޝަނުގެ ޮގތުގައި ޖަމާކުރެވޭ ފައިސާގެ އިތުރުން، އިންވެސްޓްމެންޓުގެ ފައިދާވެސް ލިބެއެވެ. 

31 ޑިސެމްބަރ 2018 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް އަށް ޖަމާކުރެވިފައިވާ ފައިސާއާއި، އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގައި ބައިވެރިވެފައިވާ މެންބަރުންނާއި އަދި 

ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރު އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް އިން ޕެންޝަން ބެނިފިޓުގެ ޮގތުގައި ޖުމްލަ 58,462,860.47 ރުފިޔާ މެންބަރުންނަށް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް 

އިން ފައިސާ ދޫކުރެވިފައިވަނީ އެވްރެޖް ޮގތެއްގައި މަހަކު 1،240 މެންބަރުންނަށެވެ.

ސީނިއަރ ސިޓިޒެން 

އެލަވަންސް

ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން 

ޕެންޝަން
އަސާސީ ޕެންޝަން އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ތަފްޞީލު

17,335 7,230 16,860 1,240 ބެނެފިޝަރީސް މަހެއްގެ މައްޗަށް )އެވްރެޖް(

550,823,763.65 280,560,577.89 443,152,107.85 58,462,860.47 ޖުމްލަ ދޫކުރެވިފައިވާ ފައިސާ )ދިވެހި ރުފިޔާ(

އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް އަށް ޖަމާޮކށްފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު )ދިވެހި ރުފިޔާ އިން(

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިން ޖަމާޮކށްފައިވާ ފައިސާ 437,284,981.49 

663,570,658.35 ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އިން ޖަމާޮކށްފައިވާ ފައިސާ

1,100,855,639.84 2018 ވަނަ އަހަރު ސްކީމަށް ޖަމާޮކށްފައިވާ ޖުމްލަ ފައިސާ

އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގައި ބައިވެރިވެފައިވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު

40,066 ޕަބްލިކް ސެކްޓަރުން ބައިވެރިވެފައިވާ މެންބަރުން

55,021 ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުން ބައިވެރިވެފައިވާ މެންބަރުން

95,087 31 ޑިސެމްބަރ 2018 ގެ ނިޔަލަށް ސްކީމްގައި ތިބި ޖުމްލަ މެންބަރުން

އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު

423 ޕަބްލިކް ސެކްޓަރުން ބައިވެރިވެފައިވާ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތައް

1,632 ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުން ބައިވެރިވެފައިވާ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތައް

2,055 31 ޑިސެމްބަރ 2018 ގެ ނިޔަލަށް ސްކީމްގައި ހިމެނޭ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުގެ ޖުމްލަ

ޕެންޝަން ޮއފީހުން ހިންގާ ސްކީމްތަކާއި އަދި ދައުލަތުގެ އެެހނިހެން ޕެންޝަނުގެ ޮގތުގައި 2018 ވަނަ އަހަރު ފައިސާ ދޫކުރެވުނު ޮގތުގެ ތަފްޞީލު
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 އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އަސާސީ ޕެންޝަން ސްކީމް

ގެޮދރުވެރިކުރުމުގެ ޕްޮރގްރާމްތަކަށް އާރު.އެސް.އޭ ބެލެންސް ޮކލެޓަރަލަިއޒް ކުރުމުގެ ސްކީމް

ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން ޕެންޝަން އަދި ސީނިއަރ ސިޓިޒެން އެލަވަންސް ދޫކުރުން

ރައްކާތެރިކަން  މާލީ  ފަރާތްތަކަށް  އަދާނުކުރާ  ވަޒީފާއެއް  ލިބޭފަދަ  ޕެންޝަން  ތެރެއިން  މީހުންގެ  ހަމަވާ  އުމުރު  ލިބޭ  ޕެންޝަން  ޕެންޝަން ސްކީމަކީ  އަސާސީ 

ޯފރުޮކށްދިނުމުގެ މަޤްސަދުގައި ޤާއިމު ޮކށްފައިވާ ސްކީމެކެވެ. މި ސްކީމަކީ، އަސާސީ ޕެންޝަނުގެ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ އުމުރުން 65 އަހަރުން މަތީގެ ޮކންމެ 

ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް، މުޅި އުމުރަށް ދެމިގެންދާޮގތަށް ދައުލަތުން ޚަރަދުޮކށްގެން ހިންގާ ސްކީމެކެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރު އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އަސާސީ ޕެންޝަނުގެ ޮގތުގައި ޖުމްލަ 443,152,107.85 ރުފިޔާ ޙައްޤުވެރިންނަށް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. އަސާސީ 

ޕެންޝަނުގެ ފައިސާ ދޫކުރެވިފައިވަނީ  އެވްރެޖް ޮގތެއްގައި މަހަކު 16,860 މީހަކަށެވެ.

ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 3 ވަނަ އިޞްލާޙާއެކު އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް މެންބަރުންނަށް އިތުރަށް ލިބިދޭ ޢިނާޔަތެއްގެ ޮގތުން އާރު.އެސް.އޭ ގައި ޖަމާކުރެވިފައވާ 

ފައިސާ ގެޮދރުވެރިކުރުމުގެ ޕްޮރގްރާމްތަކަށް ޮކލެޓަރަލައިޒް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. މި ސްކީމް ހިންގަމުންދަނީ ހައުސިންގ ޯލނު ދޫކުރާ މާލީ 

އިދާރާތަކާ ގުޅިގެންނެވެ. މި ސްކީމުގެ ދަށުން މެންބަރުންގެ އާރު.އެސް.އޭ ގައި ޖަމާކުރެވިފައިވާ ޖުމްލަ ފައިސާ ނުވަތަ ފައިސާއިން ބައެއް، އެ މެންބަރެއްގެ އުމުރަށް 

ބަލައި، ހައުސިންގ ޯލނުތަކުގެ ޑައުންޕޭމަންޓުގެ ޮގތުގައި ޮކލެޓަރަލައިޒް ކުރެވޭނެއެވެ. 

ގެޮދރުވެރިކުރުމުގެ ޕްޮރގްރާމްތަކަށް އާރު.އެސް.އޭ ގައިވާ ފައިސާ ޮކލެޓަރަލައިޒް ކުރުމަށް 2018 ވަނަ އަހަރު 242 އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ޖުމްލަ 

159 އެޕްލިކޭޝަން ލިބިފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން، ޝަރުޠު ހަމަވާ 206 މެންބަރުންގެ 138 އެޕްލިކޭޝަނަކަށް ފައިސާ ޮކލެޓަރަލައިޒް ޮކށްދެވިފައިވެއެވެ. މިޮގތުން، 

ޮކލެޓަރަލައިޒް ކުރެވިފައިވާ ފައިސާގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ 31,345,050.14 ރުފިޔާއެވެ.

ޕެންޝަން ޮއފީހާއި މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސްއާ ދެމެދު ޮސއިކުރެވިފައިވާ ފަހުމުނާމާއެއްގެ ދަށުން، 2011 ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ދައުލަތުގެ 

އެހެނިހެން ޕެންޝަން ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ޕެންޝަން ޮއފީހުންނެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން ޕެންޝަނުގެ ޮގތުގައި ޖުމްލަ 280,560,577.89 ރުފިޔާ ޙައްޤުވެރިންނަށް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން 

ޕެންޝަން އެވްރެޖް ޮގތެއްގައި ދޫކުރެވިފައިވަނީ މަހަކު 7،230 މީހަކަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން، 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުން ފެށިގެން، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ތެރެއިން ޕެންޝަނުގެ ޮގތުގައި މަހަކު 5،000.00 ރުފިޔާ ނުލިބޭ 

ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުން ދެއްވާ ސީނިއަރ ސިޓިޒެން އެލަވަންސް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޕެންޝަން ޮއފީހާ ހަވާލުކުރެވުނެވެ. 

2018 ވަނަ އަހަރު ސީނިއަރ ސިޓިޒެން އެލަވަންސް ފައިސާގެ ޮގތުގައި ޖުމްލަ 550,823,763.65 ރުފިޔާ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.  ސީނިއަރ ސިޓިޒެން އެލަވަންސް 

އެވްރެޖް ޮގތެއްގައި  ދޫކުރެވިފައިވަނީ މަހަކު 17،335 މީހަކަށެވެ.
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އް ތަ ލި އަ ގެ އުސް އިރާ އި މާލީ ދާ ޒާރާ ގެ ބާ ޙިއްޞާ
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 އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުން

 މާލީ އަދި ޙިއްޞާގެ ބާޒާރުގެ ޚުލާޞާ

ޯމލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ޮއތޯރިޓީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާޮގތުން، 2018 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ކުރިއަރާފައިވަނީ 7.65 އިންސައްތައިގައެވެ. 

މި ކުރިއެރުން އައިސްފައިވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ޑިސެމްބަރ މަހާ ދެމެދު ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ 21.32 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް 

އިތުރު ވެފައިވާތީއެވެ. މިއީ، ފާއިތުވީ އަހަރުގެ އާމްދަނީއާ އަޅާބަލާއިރު 5.25 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.

 14.74 2017 ވަނަ އަހަރު ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު  15.36 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ.  މިއީ،  ޮގތުގައި  2018 ވަނަ އަހަރު ދައުލަތަށް ޓެކްސްގެ 

ބިލިއަން ރުފިޔާއާ އަޅާބަލާއިރު 4.21 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.  ޓެކްސް އާމްދަނީގެ 85.16 އިންސައްތަ ޙިއްޞާކުރާ ޖީ.އެސް.ޓީ އާއި އިމްޯޕޓް ޑިއުޓީއާއި 

އަދި ބީ.ޕީ.ޓީ ފާއިތުވި އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު ކުރިއަރާފައިވާ ނިސްބަތަކީ 5.86 އިންސައްތައެވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ ޚަރަދުވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރާ 

އަޅާބަލާއިރު  އަހަރާ  އިތުރުވެފައިވަނީ،ފާއިތުވީ  ޚަރަދު  ދައުލަތުގެ  މިޮގތުން،  އަރާފައެވެ.  ރުފިޔާއަށް  ބިލިއަން   25.84 އިތުރުވެ  އިންސައްތަ   14.84 އަޅާބަލާއިރު 

ރިކަރެންޓް ޚަރަދުތައް 20.29 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައިވާތީއެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކުތަކަށް ބަލާއިރު، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ޑިސެމްބަރ މަހާ ދެމެދު ބޭންކިން އެސެޓް ހުރީ 50.97 ބިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ. 

މިއީ، ކުރީ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 4.67 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. ބޭންކުތަކުގައި ބަހައްޓާ ޑިޮޕސިޓްވެސް ވަނީ 3.23 އިންސައްތާގައި ކުރިއަރައި 30.03 

ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް މަތިވެފައެވެ. 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޭންކިން ރިޒާވްގެ ޮގތުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ އެންމެ މަދު މިންވަރު އެމް.އެމް.އޭ އިން ދަށްޮކށްފައިވީ 

ނަމަވެސް، ބޭންކުތަކުން ޖުމްލަ ލޯނުގެ ޮގތުގައި ދޫކުރި މިންވަރު 2018 ގައި ކުރިއަރާފައިވަނީ 7.89 އިންސައްތައެވެ.2017 ވަނަ އަހަރު ޯލނު ދޫކުރި މިންވަރު 

އިތުރުވީ 16.00 އިންސައްތާގައެވެ. ބޭންކުތަކުން އެމް.އެމް.އޭ ގައި ބަހައްޓާ ޑިޮޕސިޓުގެ އަދަދު 2018 ވަނަ އަހަރު 1.72 އިންސައްތައިން އިތުރުވިއިރު، 2017 

ވަނަ އަހަރު ބޭންކުތަކުން އެމް.އެމް.އޭ ގައި ބަހައްޓާ ޑިޮޕސިޓުގެ އަދަދު 15.06 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައިވެއެވެ.

ބޭންކުތަކުން ޯލނު ދޫކުރާ ރޭޓުތަކަށް ބަލާއިރު، 2018 ވަނަ އަހަރު ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރަށް ޯލނު ދޫކުރި އެވްރެޖް ރޭޓަކީ 10.68 އިންސައްތައެވެ. ފާއިތުވީ އަހަރު 

މި ރޭޓުހުރީ 10.11 އިންސައްތައިގައެވެ. ޕަބްލިކް ސެކްޓަރަށް ބޭންކުތަކުން ޯލނު ދޫކުރި ރޭޓުވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރު 9.68 އިންސައްތައަށް އިތުރުވެފައެވެ. 

2017 ވަނަ އަހަރު ޕަބްލިކް ސެކްޓަރަށް ބޭންކުތަކުން ޯލނު ދޫކުރި އެވްރެޖް ރޭޓަކީ 9.17 އިންސައްތައެވެ.

2.52 އިންސައްތައަށް މަތިވިއެވެ. ދިގު މުއްދަތުގެ  ޮގތެއްގައި  ބޭންކުތަކުން ކުރު މުއްދަތުގެ ޑިޮޕސިޓްތަކަށް ދޭ އިންޓްރަސްޓް ރޭޓް މި މުއްދަތުގައި އެވްރެޖް 

ޑިޮޕސިޓްތަކަށް ދޭ އިންޓްރަސްޓް ރޭޓް 3.28 އިންސައްތައަށް ކުރިއެރިއެވެ. ދައުލަތުގެ ޓްރެޜަރީ ބިލްތަކުގެ ރޭޓަށް 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ބަދަލެއް 

އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ. ޓްރެޜަރީ ބިލްތަކުގެ ރޭޓު މުޅި އަހަރު ބަދަލުނުވެ 28 ދުވަސް، 91 ދުވަސް، 182 ދުވަސް އަދި 364 ދުވަހު ހުރީ 3.50 އިންސައްތަ، 

3.87 އިންސައްތަ، 4.23 އިންސައްތަ އަދި 4.60 އިންސައްތާގައެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރު ހުޅުމާލޭގެ ހައުސިންގ މަޝްރޫޢުތަކަށް ޮއތް ޮބޑު ޑިމާންޑާ ގުޅިގެން، އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ އިން ވަނީ ޮކންވެންޝަނަލް ޮބންޑުގައި އިންވެސްޓް 

ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރު ކެޕިޓަލް މާރކެޓުގައި އިންވެސްޓް ކުރުމަށް އައު އައި.ޕީ.ޯއ އެއް ހުޅުވާލާފައި ނުވާއިރު، ކެޕިޓަލް މާރކެޓުގެ 

އެކްޓިވިޓީ ދަށެވެ. މީގެ އިތުރުން، 2018 ވަނަ އަހަރު ޯމލްޑިވްސް ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖްގެ މަސިކްސް އިންޑެކްސް 2.96 އިންސައްތައިން ދަށްވިއެވެ.
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ޕެންޝަން ޮކންޓްރިބިއުޝަން އަދި ދޫކުރެވުނު ފައިސާ

2018 ވަނަ އަހަރު އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް މެންބަރުުންގެ ފަރާތުން ޮކންޓްރިބުއިޝަންގެ ޮގތުގައި ޖުމްލަ 1,100.86 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނެވެ. މިއީ، ފާއިތުވީ އަހަރަށްވުރެ 

8.00 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެކެވެ. ފާއިތުވީ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު މަހެއްގެ މައްޗަށް އިތުރު 7 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާއިރު، އެވްރެޖް ޮގތެއްގައި މަހެއްގެ މައްޗަށް 

92.00 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރު ޕެންޝަން ފައިސާގެ ޮގތުގައި ޖުމްލަ ދޫޮކށްފައިވަނީ 58.46 މިލިއަން ރުފިޔާއެެވެ. އެހެންކަމުން، މަހަކު 

އެވްރެޖް ޮގތެއްގައި 4.87 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކުރެވުނެވެ. ސްކީމަށް ޖުމްލަ ޖަމާޮކށްފައިވާ ފައިސާއަށް ބަލާއިރު، ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުންވަނީ 60.00 އިންސައްތަ 

ޖަމާޮކށްފައެވެ.

އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގެ ފަންުޑތަކުގެ ޖުމްލަ ޕާޯފމަންސް

.ީފ.ެއްސ ެއެސޓްްސ ިއްނވްެސްޓ ުކެރވަިފއިވާ ޮގތް .އާުރ .ީފ.ެއްސ ެއެސޓްްސެއމް .އާުރ ެއމް

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

ފަންޑެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މި ފަންޑުތަކުގެ ޖުމްލަ އެސެޓް ވެލިއު ވަނީ 20.05 އިންސައްތަ އިތުރުވެ 8.78 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާފައެވެ. 2017 

ވަނަ އަހަރު ފަންޑުތަކުގެ ޖުމްލަ އެސެޓް ވެލިއު ހުރީ 7.31 ބިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ.

ޓްރެޜަރީ ބިލާއި ފިކްސްޑް ޑިޮޕސިޓްގައި 2017 ވަނަ އަހަރު މުޅި ފަންޑުގެ ނިސްބަތުން އިންވެސްޓް ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ކަމުގައިވާ 46.48 އިންސައްތައާއި 

2.08 އިންސައްތަވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 53.20 އިންސައްތައާއި 2.65 އިންސައްތައަށް މަތިކުރެވިފައެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރުވެސް ފަންޑުގެ އެސެޓް 

އެޮލކޭޝަން 2017 ވަނަ އަހަރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތާއި އެއްޮގތަށް، ކުރު މުއްދަތުގެ ސެކިއުރިޓީތަކުން ދިގު މުއްދަތުގެ ސެކިއުރިޓީތަކަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ 

ޮގތުން ދިގު މުއްދަތުގެ ފިކްސްޑް ޑިޮޕސިޓްގައި އިންވެސްޓްކުރާ މިންވަރު އިތުރުކުރެވުނެވެ. ތަފާތު އެސެޓް ކްލާސްތަކުގައި އިންވެސްޓް ކުރެވުނު މިންވަރާއި އަދި 

މެޗުއަރވީ މިންވަރު 2017 ވަނަ އަހަރެކޭ މިއަހަރުވެސް ދާދި އެއްޮގތެވެ.  
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ވަކިވަކި އެސެޓް ކްލާސްތަކުގެ އިންވެސްޓްމެންޓް ފައިދާ

އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގެ ވަކިވަކި ފަންޑުތަކުގެ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕާޯފމަންސް

އިންވެސްޓްޮކށްފައިވާ  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް އިން  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  2018 ވަނަ 

ލިބިފައިވަނީ  ފައިދާއެއް  ޮބޑު  އެންމެ  ބަލާއިރު،  ކްލާސްތަކަށް  އެސެޓް 

ޙިއްޞާގައި  ކުންފުނިތަކުގެ  މިޮގތުން،  ޙިއްޞާއިންނެވެ.  ކުންފުނިތަކުގެ 

އަހަރު  ވަނަ   2018 ޮގތުގައި  ޑިވިޑެންޑްގެ  ފައިސާއިން،  އިންވެސްޓްކުރި 

12.93 އިންސައްތަ ފައިދާ ލިބިފައިވެއެވެ. 2017 ވަނަ އަހަރު ކުންފުނިތަކުގެ 

އަށް  ދެވަނަ  ލިބުނެވެ.  އިންސައްތަ   18.80 ޮގތުގައި  ފައިދާގެ  ޙިއްޞާގެ 

އެންމެ ޮބޑު ފައިދާއެއް ލިބިފައިވަނީ 8.41 އިންސައްތައިގެ ފައިދާއެއް ލިބުނު 

ދައުލަތުގެ  ދެމެދުގެ  އަހަރާ   5 އަހަރާއި   8 އިންވެސްޓްމެންޓުންނެވެ.  ސުކޫކް 

 5.21 ޮގތެއްގައި  ދިގު މުއްދަތުގެ ޮބންޑުން ލިބިފައިވާ ކޫޕަންތަކަށް އެވްރެޖް 

ޮބންޑަށް  ޓްރެޜަރީ  މުއްދަތުގެ  މި  ލިބިފައިވާއިރު،  ފައިދާއެއް  އިންސައްތައިގެ 

2017  ވަނަ އަހަރު ލިބިފައިވަނީ 5.50 އިންސައްތައިގެ ފައިދާއެކެވެ. ޓްރެޜަރީ 

އަހަރު  ވަނަ   2017 އެރިއިރު،  އިންސައްތައަށް   4.76 ފައިދާ  ލިބުނު  ބިލުން 

އިންސައްތައެވެ.   4.71 ފައިދާއަކީ  ލިބުނު  ބިލުން  ޓްރެޜަރީ 

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގެ އެންމެ ޮބޑު ފަންޑުކަމުގައިވާ އިންވެސްޓްމެންޓް ފަންޑަށް ފައިދާގެ ޮގތުގައި 5.40 އިންސައްތަ ލިބިފައިވާއިރު، 

 5.88 2018 ވަނަ އަހަރު ލިބިފައިވަނީ  5.20 އިންސައްތައެވެ. ޝަރީއާ ފަންޑަށް ލިބިފައިވާ ފައިދާއަށް ބަލާއިރު،  ފާއިތުވީ އަހަރު މި ފަންޑަށް ލިބިފައިވަނީ 

އިންސައްތައިގެ ފައިދާއެކެވެ. މިއީ، 2017 ވަނަ އަހަރު މި ފަންޑަށް ލިބިފައިވާ 2.80 އިންސައްތަ ފައިދާއާއި އަޅާ ބަލާއިރު އިތުރު މިންވަރެކެވެ.  ޝަރިއާ ފަންޑަށް 

ލިބިފައިވާ ފައިދާ ޮބޑުވީ، 2017 ވަނަ އަހަރު އިންވެސްޓްކުރެވުނު ޝަރިއާ ޮބންޑުން ލިބުނު ފައިދާ އިތުރުވުމުންނެވެ.

ޮކންސަވޭޓިވް ފަންޑަކީ ޓްރެޜަރީ ބިލް ފަންޑެކެވެ. މި ފަންޑުން 2018 ވަނަ އަހަރު ފައިދާގެ ޮގތުގައި 4.59 އިންސައްތަ ލިބިފައިވާއިރު، ޮކންސަވޭޓިވް ފަންޑަށް 

އިންވެސްޓްމެންޓް  ޖެނެރަލް  ކުރެވެނީ  އިންވެސްޓްމެންޓެއް  ހުރިހާ  ފަންޑުގެ  ޮކންސަވޭޓިވް  އިންސައްތައެެވެ.  ޝަރީއާ   4.35 ލިބިފައިވަނީ  އަހަރު  ވަނަ   2017

އެކައުންޓުސްގައެވެ. ޝަރީއާ ޮކންސަވޭޓިވް ފަންޑުން އިންވެސްޓް ޮކށްގެން 3.39 އިންސައްތައިގެ ފައިދާއެއް ލިބިފައިވެއެވެ. 

ރެޮކގްނިޝަން ޮބންޑަކީ، 2009 ވަނަ އަހަރު ޕެންޝަން ގާނޫނު ތަޞްދީޤު ކުރެވުނުއިރު ދައުލަތުގެ ވަޒީފާގައި ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް އައު ޕެންޝަން ނިޒާމުގައި 

ދަރަންޏެކެވެ.  ދައުލަތުގެ  ރަމްޒުޮކށްދޭ  ފައިސާ  ދެވިފައިވާ  ބަލައި  މުއްދަތަށް  ޚިދުމަތުގެ  ހިމެނުމަށްޓަކައި،  ޚިދުމަތް  މުއްދަތުގެ  ދިޔަ  ފާއިތުވެ  މުވައްޒަފުންގެ  އެ 

ރެޮކގްނިޝަން ޮބންޑުގެ އިންވެސްޓްމެންޓް ފައިދާ ހިސާބުކުރަނީ، ފާއިތުވީ އަހަރުގެ އެންމެ މަތީ ފިކްސްޑް ޑިޮޕސިޓް ރޭޓަށް ބިނާޮކށެވެ. ރެޮކގްނިޝަން ޮބންޑުގެ 

ފައިދާގެ ޮގތުގައި 2018 ވަނަ އަހަރު ލިބިފައިވަނީ 5.00 އިންސައްތައެވެ. 

އެނުއަލް ރިޓާން 2018 ވެއިޓް  އެސެޓް ކްލާސް

12.93% 5.44% އިކުއިޓީ
8.41% 1.11% ސުކޫކް
5.21% 35.34% ޓްރެޒަރީ ޮބންޑު
4.76% 53.30%  ޓްރެޒަރީ ބިލް
3.60% 2.66% ފިކްސްޑް ޑިޮޕސިޓް
3.34% 1.28% ޖެނެރަލް އިންވެސްޓްމަންޓް
3.14% 0.88% ޮބންޑް

ފައިދާ
ނެޓް އެސެޓްސް )ރުފިޔާ، 

މިލިޔަން( 
އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ފަންޑްސް

ފެށުނީއްސުރެ
2 އަހަރުގެ 

އެވެރެޖް ފައިދާ
2017 2018

ޕްރީ ރިޓަޔަރމަންޓް ފަންޑްސް

6.78% 5.30% 5.20% 5.40% 8,273.49 އިންވެސްޓްމެންޓް 

2.37% 4.34% 2.80% 5.88% 146.44 ޝަރީއާ

ޯޕސްޓް ރިޓަޔަރމަންޓް ފަންޑްސް

5.71% 4.47% 4.35% 4.59% 334.08 ޮކންސަވޭޓިވް

0.47% 1.91% 0.42% 3.39% 5.47 ޝަރީއާ ޮކންސަވޭޓިވް

5.46% 5.50% 6.00% 5.00% 3,422.85 ރެޮކގްނިޝަން ޮބންޑް

އެނުއަލް ރިޓާން ވެއިޓް  ފިކްސްޑް ޑިޮޕސިޓްސް

2.58% 1.26% 12 މަސް
0.51% 0.53% 03 އަހަރު
0.51% 0.87% 05 އަހަރު
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އިންވެސްޓްމެންޓް ފަންޑު

އިންވެސްޓްމެންޓް ފަންޑުގެ އެސެޓް ވެލިއު 2017 ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 19.63 އިންސައްތަ ކުރިއަރައި، ޕެންޝަން ޮކންޓްރިބިއުޝަނުގެ ޮގތުގައި 1 ބިލިއަން 

ރުފިޔާ ލިބިފައިވާއިރު، އިންވެސްޓްމެންޓް ފައިދާގެ ޮގތުގައި 398 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރު އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގެ ހައުސިންގ ޮކލެޓަރަލައިޒޭޝަން 

ސްކީމްގެ ދަށުން ޯމގޭޖް ޯލނު ހަމަޖެހުނު ފަރާތްތަކުގެ ޮކލެޓަރަލްގެ ޮގތުގައި ގެޮދރަށް ފައިނޭންސް ޮކށްދޭ މާލީ މުއައްސަސާތަކަށް ޓްރާންސްފަރ ކުރެވިފައިވަނީ 15 

މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. ގަނޑުޮކށް ދެވޭ އަދި އެހެނިހެން ޓްރާންސްފަރގެ ޮގތުގައި ދެވިފައިވާ ފައިސާއަކީ އިންވެސްޓްމެންޓް ފަންޑުން ރިޓަޔަރޮކށް އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް 

ގެ ރިޓަޔަރީންގެ ފަންޑުތަކަށް ބަދަލުވުމުން ނުވަތަ މެންބަރަކު ނިޔާވުމުގެ ސަބަބުން ގަނޑުޮކށް ޓްރާންސްފަރ ކުރެވިފައިވާ ފައިސާއެވެ.  މި ޮގތުން 2018 ވަނަ 

އަހަރު ޖަމާކުރެވުނު ފައިސާގެ އަދަދު 61.6 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރައެވެ. އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގެ ހުރިހާ ފަންޑަކީވެސް މި ފަންޑުތައް ހިންގުމުގެ ފީގެ ޮގތުގައި 0.60 

އިންސައްތަ ނެގެމުންދާ ފަންޑުތަކެވެ. މިޮގތުން، 2018 ވަނަ އަހަރު ހިންގުމުގެ ފީގެ ޮގތުގައި 45.90 މިލިއަން ރުފިޔާ އިންވެސްޓްމެންޓް ފަންޑުން ނެގިފައިވެއެވެ. 

ފަންޑުން އިންވެސްޓްޮކށްފައިވާ އެސެޓް ކްލާސްތަކަށް ބަލާއިރު، މުޅި ފަންޑުގެ 43.00 އިންސައްތަ އިންވެސްޓް ކުރެވިފައިވަނީ، ދިގު މުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމެންޓްތައް 

ކަމުގައިވާ ދައުލަތުގެ ޓްރެޜަރީ ޮބންޑާއި، ކުންފުނިތަކުގެ ޙިއްޞާއާއި އަދި ޯކޕަރޭޓް ޮބންޑުގައެވެ. ފަންޑުގެ 56.00 އިންސައްތަ ޓްރެޜަރީ ޮބންޑާއި އަދި ފިކްސްޑް 

ޑިޮޕސިޓްގައި އިންވެސްޓް ކުރެވިފައިވާއިރު، ފިކްސްޑް ޑިޮޕސިޓުގެ 53.00 އިންސައްތަ އިންވެސްޓް ކުރެވިފައިވަނީ ދިގު މުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމެންޓުގައެވެ. 

ްޓެމްންޓ ަފްނޑް ިއްނވްެސ ިއްނވްެސްޓ ުކެރވަިފއިވާ ޮގތް
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ޝަރީއާ ފަންޑު

ޝަރީއާ ސެކިއުރިޓީސްގައި އިންވެސްޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މެންބަރުންގެ ޕެންޝަން ޮކންޓްރިބިއުޝަން ޖަމާކުރެވި، އިންވެސްޓް ކުރެވެނީ އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގެ ޝަރީއާ 

ފަންޑުގައެވެ. ފަންޑުގެ ނެޓް އެސެޓްވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 49.00 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައެވެ. މި ފަންޑުގެ ޮކންޓްރިބިއުޝަނުގެ ޮގތުގައި 2018 

ވަނަ އަހަރު 18.53 މިލިއަން ރުފިޔާ ރިކޯޑު ކުރެވިފައިވާއިރު، ފަންޑުގެ ފައިސާ އިންވެސްޓް ޮކށްގެން ފައިދާގެ ޮގތުގައި ލިބިފައިވަނީ 6.77 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. 

2018 ވަނަ އަހަރު ހައުސިންގ ޮކލެޓަރަލައިޒް ކުރެވޭ ސްކީމްގެ ދަށުން ޯމގޭޖް ޯލނު ހަމަޖެހުނު ފަރާތްތަކުގެ ޮކލެޓަރަލްގެ ޮގތުގައި ޝަރީއާ ފަންޑުން ޓްރާންސްފަރ 

ކުރެވިފައިވަނީ 1.64 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. ގަނޑުޮކށް ދެވޭ އަދި އެހެނިހެން ޓްރާންސްފަރގެ ޮގތުގައި 2018 ވަނަ އަހަރު މި ފަންޑުން ދެވިފައިވާ 25.38 މިލިއަން 

ރުފިޔާއަކީ، ޮކންސަވޭޓިވް ފަންޑުން އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގެ ޝަރީއާ ރިޓަޔަރީންގެ ފަންޑަށް ބަދަލުވުމުން ނުވަތަ މެންބަރަކު ނިޔާވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ރިޓަޔަރ 

ކުރުމުގެ ސަބަބުން ގަނޑުޮކށް ޓްރާންސްފަރ ކުރެވިފައިވާ ފައިސާއެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރު ޝަރީއާ ފަންޑުގެ އިދާރީ ފީގެ ޮގތުގައި 0.60 އިންސައްތައިގެ ރޭޓުން 

ޖުމްލަ 0.73 މިލިއަން ރުފިޔާ ނެގިފައިވެއެވެ.

އެސެޓް  ބާވަތެއްގެ  ދެ  ބެހިފައިވަނީ  އިންވެސްޓްމެންޓްތައް  ފަންޑުގެ  ޮގތެއްގައި  ޖުމްލަ  ބަލާއިރު،  ކްލާސްތަކަށް  އެސެޓް  އިންވެސްޓްޮކށްފައިވާ  ފަންޑުން  ޝަރީއާ 

ކްލާހަށެވެ. މިޮގތުން، ސުކޫކް ފިކްސްޑް އިންކަމް އިންސްޓްރުމަންޓުތަކުގައި މުޅި ފަންޑުގެ 26.00 އިންސައްތަ އިންވެސްޓް ކުރެވިފައިވާއިރު، 73.00 އިންސައްތަ 

އިންވެސްޓް ކުރެވިފައިވަނީ ޯމލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓްމެންޓް އެކައުންޓްތަކުގައެވެ. 

ަޝީރއާ ަފްނޑް ިއްނވްެސްޓ ުކެރވަިފއިވާ ޮގތް
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ޮކންސަވޭޓިވް ފަންޑް

ޮކންވެންޝަނަލް  ފައިސާ،  ލިބެމުންދާ  ޮގތުގައި  ޕެންޝަނުގެ  މަހަށް  މަހުން  ކުރުމުން  ރިޓަޔަރ  މެންބަރުން  ގެ  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް  ފަންޑަކީ،  ޮކންސަވޭޓިވް 

އިންސައްތަ   14.00 ތެރޭގައިވަނީ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2018 އެސެޓްސް  މިފަންޑުގެ  ފަންޑެކެވެ.  ކުރެވިފައިވާ  ޚާއްޞަ  އިންވެސްޓްކުރުމަށްޓަކައި  ސެކިއުރިޓީސްގައި 

ލިބޭ  ލިކުއިޑޭޓްވެގެން  ޮބންޑު  ރެޮކގްނިޝަން  ފަރާތްތަކުގެ  ރިޓަޔަރކުރާ  ފައިސާއަކީ،  ލިބޭ  ޮގތުގައި  ޮކންޓްރިބިއުޝަނުގެ  ފަންޑަށް  ޮކންސަވޭޓިވް  އިތުރުވެފައެވެ. 

ފައިސާއާއި، ރިޓަޔަރވުމުގެ ކުރީގައި އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގެ އިންވެސްޓްމެންޓް ފަންޑުން އިންވެސްޓްޮކށްފައިވާ އެ މެންބަރުންގެ ފައިސާއެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރުގެ 

ތެރޭގައި، މި ފަންޑުން 57.89 މިލިއަން ރުފިޔާ ޕެންޝަނުގެ ޮގތުގައި ރިޓަޔަރީންނަށް މަހުން މަހަށް ޖަމާކުރެވުނެވެ. އިދާރީ ފީގެ ޮގތުގައި މި ފަންޑުން ނެގިފައިވަނީ 

1.76 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މި ފަންޑު އިންވެސްޓް ކުރެވިފައިވާ ޮގތަށް ބަލާއިރު، މަހުން މަހަށް ޕެންޝަން ދިނުމަށްޓަކައި ބެހެއްޓޭ ފައިސާ ނެގުމަށް ފަހު، މުޅި 

ފަންޑު އިންވެސްޓް ކުރެވިފައި ވަނީ ޓްރެޜަރީ ބިލުގައެވެ.

ޮކްނަސވޭިޓވް ަފްނޑްްނ ިއްނވްެސްޓ ުކެރވަިފއިވާ ޮގތް
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ޝަރީއާ ރިޓަރޔަރީސް ފަންޑު

ޝަރީއާ ރިޓަޔަރރީސް ފަންޑު 2016 ވަނަ އަހަރު ޤާއިމް ކުރެވިފައިވަނީ، ރިޓަޔަރކުރާ މެންބަރުންގެ ފައިސާ ޝަރީއާ ޙުއްދަކުރާ އެސެޓްސްގައި އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ 

ޮގތުންނެވެ. މި ފަންޑު އެއްޮކށް އިންވެސްޓް ކުރެވިފައިވަނީ ޯމލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓްމެންޓް އެކައުންޓުތަކުގައެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރުގެ 

ނިޔަލަށް މި ފަންޑުން ޕެންޝަނުގެ ޮގތުގައި 0.46 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކުރެވިފައިވާއިރު، މި ފަންޑުގެ އިދާރީ ފީގެ ޮގތުގައި ނެގިފައިވަނީ 0.03 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

ަޝީރއާ ިރަޓަޔީރްސ ަފްނޑް ިއްނވްެސްޓ ުކެރވަިފއިވާ ޮގތް

ހައުސިންގ ފަންޑު

ހައުސިންގ ފަންޑު ޤާއިމު ކުރެވިފައިވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރުއެވެ. މި ފަންޑުގައި ހިމެނެނީ ގެޮދރުވެރިކުރުމުގެ ޕްޮރގްރާމްތަކަށް ޮކލެޓަރަލައިޒް ކުރެވޭ ސްކީމްގެ 

ދަށުން މާލީ މުއައްސަސާތަކަށް ޓްރާންސްފަރ ކުރެވޭ ފައިސާއެވެ. އިންވެސްޓްމެންޓް ފަންޑާއި އަދި ޝަރީއާ ފަންޑުން 17.10 މިލިއަން ރުފިޔާ 2018 ވަނަ އަހަރު 

ހައުސިންގ ފަންޑަށް ޓްރާންސްފަރ ކުރެވުނެވެ. މީގެ އިތުރުން، ރިޮކގްނިޝަން ޮބންޑުން 1.45 މިލިއަން ރުފިޔާ މި ފަންޑަށް ޓްރާންސްފަރ ކުރެވުނެވެ. މިޮގތުން، 

ޮކލެޓަރަލައިޒް ކުރުމުގެ ބޭނުމަށް 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ 25.42 މިލިއަން ރުފިޔާ ހައުސިންގ ފަންޑަށް ޓްރާންސްފަރ ކުރެވިފައިވެއެވެ.  
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ޯޕޓު ގެ ރި ޯބޑު މެންބަރުން
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ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޯބޑު އެކުލެވިގެންވާޮގތް

ޯބޑު މެންބަރުން

ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ޯބޑު އެކުލެވިގެންވަނީ ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އާއި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްސީލުކުރާ 8 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 8 

ޯބޑުގެ ޗެއަރޕާރސަންއާއި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ  ޯބޑަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރައްވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.  ޮގތުގެމަތިން  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ 

ތަމްސީލްކުރާ ހަތަރު މެންބަރުން ޮހވަނީ ސިވިލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނާއި، މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ އިތުރުން އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ 

ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ މިނިސްޓްރީއާއި ގުޅިގެން އުފައްދާ ސިލެކްޝަން ޮކމިޓީ އަކުންނެވެ. ޯބޑަށް ޢައްޔަން ކުރަން ޮހވޭ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުޠު ހަމަވޭޭޯތ 

ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ އިން ބަލައެވެ.

އެ  ހަމަވުމުން  ދައުރު  މެންބަރުންގެ  އަދި  ދައުރަކަށެވެ.  އަހަރުގެ   3 ޢައްޔަންކުރަނީ  ޯބޑަށް  މެންބަރަކުވެސް  ޮކންމެ  ޢައްޔަންކުރެވޭ  ޯބޑަށް  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން 

މެންބަރަކު އަލުން ޯބޑަށް ޢައްޔަން ކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް، ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޯބޑުގެ ''ރޫލްސް ޮއފް ޕްޮރސީޖަރ'' ގައި ވާޮގތުން، ވިދިވިދިގެން މެންބަރުކަމުގައި 

ދެމިހުރެވޭނީ  3  އަހަރުގެ ދެ ދައުރުގެ މުއްދަތަށެވެ. 

ުރ ައލްފިާޟލާ ަމްރަޔމް ަޢްބުދްއ ނިާޞ

ިމިންސްޓީރ ޮއފް ިފޭނންްސ ެއްނޑް ްޓެރަޜީރ 

ަތމްީސލުުކަރްއވާ ެމްނަބުރ

ައލްުއްސތާާޛ ޫނުރބާްނ ަފުހމީ

ްޓ ެސކްަޓރ ަތމްީސލުުކަރްއވާ  ޕްަރއެިވ

ެމްނަބުރ

ައލްފިާޟލް ަޢްބުދهللا ަޢީލ

ްޓ ެސކްަޓރ ަތމްީސލުުކަރްއވާ  ޕްަރއެިވ

ެމްނަބުރ

ްނ ައލްފިާޟލާ އާއިަޝުތ ލުުއލުއާ ޙަަސ

ްޓ ެސކްަޓރ ަތމްސީލުުކަރްއވާ  ޕްަރއެިވ

ެމްނަބުރ

ުދ ީނ މުަޙްއަމ ައލްފިާޟލް މުޒް

ެކޕަިޓލް މާރެކްޓ ިޑެވޮލޕްަމްންޓ ޮއޯތިރީޓ 

ަތމްީސލުުކަރްއވާ ެމްނަބުރ

ައލްފިާޟލާ ައިއިމަނުތ ިޝފާާނ

ިމިންސްޓީރ ޮއފް ޖެްނޑަރ ެއްނޑް ފިެމީލ 

ަތމްީސލުުކަރްއވާ ެމްނަބުރ

ައލްފިާޟލް ިއލްާޔްސ ަހީނފް

ްޓ ެސކްަޓރ ަތމްީސލުުކަރްއވާ  ޕްަރއެިވ

ެމްނަބުރ
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2018  ވަނަ އަހަރު ެޕންޝަން ޮއފީހުެގ ބޯޑަށް އައި ބަދަލުތައް

2018 ވަނަ އަހަރު ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޯބޑުގެ ޗެއަރޕާރސަންގެ މަޤާމަށް ބަދަލެއް އައިސްފައި ނުވާއިރު، އެ މަޤާމުގައި 2018 ވަނަ އަހަރު ހުންނެވީ އަލްފާޟިލް 

އިބްރާހީމް އަޙުމަދު ނާޞިރު އެވެ.

ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޯބޑުގައި ސެކިއުރިޓީސް މާރކެޓް ރެގިއުލޭޓަރ )ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ( ތަމްސީލުކުރައްވާ މެންބަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރައްވާ އަލްފާޟިލް 

މުޒްނީ މުޙައްމަދު ޯބޑު މެންބަރުކަމުގެ ދެވަނަ ދައުރަކަށް ވަނީ 20 ފެބްރުއަރީ 2017 ގައި ޢައްޔަންކުރައްވާފައެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރު ސެކިއުރިޓީސް މާރކެޓް 

ރެގިއުލޭޓަރ ތަމްސީލްކުރައްވާ މެންބަރު ބަދަލުވެފައެއް  ނުވެއެވެ.

ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް( ތަމްސީލުކުރައްވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިސް  ޮއފް ޖެންޑަރ،  )މިނިސްޓްރީ  އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާގުޅޭ މިނިސްޓްރީ 

މުވައްޒަފެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން، އަލްފާޟިލާ އައިމިނަތު ޝިފާނާ ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޯބޑަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ 21 މާރޗް 2017 ގައެވެ. 

2018 ވަނަ އަހަރު އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާގުޅޭ މިނިސްޓްރީ ތަމްސީލުކުރައްވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިސް މުވައްޒަފެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އިންނަވާ މެންބަރަށް 

އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއްނުވެއެވެ.

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް ތަމްސީލްކުރައްވާ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޯބޑުގައި އިންނަވާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޢަލީ މިނިސްޓްރީ 

ޮއފް ފިނޭންސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވުމާ ގުޅިގެން، 28 މާރޗް 2018 ގައި ވަނީ ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޯބޑުން ވަކިވެފައެވެ. އެހެންކަމުން، 28 މާރޗް 2018 

ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސްގެ ފަރާތުން އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޢަބްދުއް ނާޞިރު ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޯބޑަށް ޢައްޔަން ކުރައްވާފައެވެ. 

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަރީފް ޯބޑު މެންބަރުކަމުގެ ފުރަތަމަ ދައުރު ހަމަވުމުން، 03 ފެބްރުއަރީ 2018 ގައި ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޯބޑުން 

ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަރީފްގެ ބަދަލުގައި، 15 ފެބްރުއަރީ 2018 ގައި ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޯބޑަށް ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްސީލްކުރައްވާ 

މެންބަރެއްގެ ޮގތުގައި  އަލްއުސްތާޛާ ނޫރުބާން ފަހުމީ ޢައްޔަން ކުރެއްވިއެވެ. 

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރު ފާތިމަތު މުޢާޛާ އިބްރާހީމްގެ ފުރަތަމަ ދައުރު 11 ޮއކްޯޓބަރ 2018 ގައި ވަނީ ހަމަވެފައެވެ. އެހެންކަމުން، އެ 

ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި 10 ޑިސެމްބަރ 2018 ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ބޯޑަށް ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްސީލްކުރައްވާ މެންބަރެއްގެ ޮގތުގައި 

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޢަލީ ޢައްޔަން ކުރައްވާފައެވެ. 

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފާރިސް މުޙައްމަދުގެ މެންބަރުކަމުގެ ފުރަތަމަ ދައުރު ހަމަވުމުން، 21 ޮނވެމްބަރ 2018 ގައި ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ 

ޯބޑުން ވަނީ ވަކިވެވަޑައިގެންފައެވެ. 



2018 ޯޕޓް  ރީ ރި ހަ އަ 41

ހައިސިއްޔަތު ޯބޑު މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރެވުނު އަދި ވަކިކުރެވުނު ތާރީޙް ނަން #

ޯބޑު މެންބަރު، ސެކިއުރިޓީސް މާރކެޓް 

ރެގިއުލޭޓަރގެ ފަރާތުން

ޢައްޔަންކުރި: 20 ފެބްރުއަރީ 2014 ގައި 3 އަހަރު ދުވަހުގެ 	 

މުއްދަތަށް. )ފުރަތަމަ ދައުރު(

ޢައްޔަންކުރި: 20 ފެބްރުއަރީ 2017 ގައި 3 އަހަރު ދުވަހުގެ 	 

މުއްދަތަށް )ދެވަނަ ދައުރު(

އަލްފާޟިލް މުޒްނީ މުޙައްމަދު 1

ޯބޑު މެންބަރު، މިނިސްޓްރީ ޮއފް 

ފިނޭންސް ތަަމްސީލުކުރާ ފަރާތް

ޯބޑު މެންބަރު، ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ 

ތަަމްސީލުކުރާ ފަރާތް

ޢައްޔަންކުރި: 20 ފެބްރުއަރީ 2017 ގައި 3 އަހަރު ދުވަހުގެ 	 

މުއްދަތަށް. )ފުރަތަމަ ދައުރު(

ވަކިވީ: 28 މާރޗް 2018 )ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ވަޒީފާއިން 	 

ވަކިވުމުން(

ޢައްޔަންކުރި: 10 ޑިސެމްބަރ 2018 ގައި 3 އަހަރު ދުވަހުގެ 	 

މުއްދަތަށް. )ދެވަަނަ ދައުރު(

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޢަލީ 2

ޯބޑު މެންބަރު، އިޖްތިމާޢީ 

ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ މަސައްކަތްކުރާ 

މިނިސްޓްރީ ތަަމްސީލުކުރާ ފަރާތް

21 މާރޗް 2017 ގައި 3 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް. )ފުރަތަމަ 	 

ދައުރު( 

އަލްފާޟިލާ އައިމިނަތު ޝިފާނާ 3

ޯބޑު މެންބަރު، ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ 

ތަަމްސީލުކުރާ ފަރާތް

12 އޭޕްރީލް 2017 ގައި 3 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް. )ފުރަތަމަ 	 

ދައުރު( 

އަލްފާޟިލް އިލްޔާސް ހަނީފް 4

ޯބޑު މެންބަރު، ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ 

ތަަމްސީލުކުރާ ފަރާތް

ޯބޑުގެ ޗެއަރޕާރސަން

20 ޮއގަސްޓް 2012   3 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް.  )ފުރަތަމަ 	 

ދައުރު(

7 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 ގައި 3 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް.	 

ވަކިވި: 18 ފެބްރުއަރީ 2019 )އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމުން( 	 

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް އަޙްމަދު ނާޞިރު  5

ޯބޑު މެންބަރު، ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ 

ތަަމްސީލުކުރާ ފަރާތް

ޢައްޔަންކުރި: 4 ފެބްރުއަރީ 2015 ގައި 3 އަހަރު ދުވަހުގެ 	 

މުއްދަތަށް. )ފުރަތަމަ ދައުރު( 

ވަކިވީ: 3 ފެބްރުއަރީ 2018 )ދައުރު ހަމަވުމުން(	 

އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަރީފު 6

ޯބޑު މެންބަރު، ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ 

ތަަމްސީލުކުރާ ފަރާތް

ޢައްޔަންކުރި: 15 ފެބްރުއަރީ 2018 ގައި 3 އަހަރު ދުވަހުގެ 	 

މުއްދަތަށް. )ފުރަތަމަ ދައުރު( 

އަލްއުސްތާޛާ ނޫރުބާން ފަހުމީ 7

ޯބޑު މެންބަރު، މިނިސްޓްރީ ޮއފް 

ފިނޭންސް ތަަމްސީލުކުރާ ފަރާތް

ޢައްޔަންކުރި: 28 މާރޗް 2018 ގައި 3 އަހަރު ދުވަހުގެ 	 

މުއްދަތަށް. )ފުރަތަމަ ދައުރު(

އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޢަބްދުއް ނާޞިރު  8

ޯބޑު މެންބަރު، ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ 

ތަަމްސީލުކުރާ ފަރާތް

ޢައްޔަންކުރި: 12 ޮއކްޯޓބަރ 2015 ގައި 3 އަހަރު ދުވަހުގެ 	 

މުއްދަތަށް. )ފުރަތަމަ ދައުރު( 

ވަކިވީ: 11 ޮއކްޯޓބަރ 2018 )ދައުރު ހަމަވުމުން(	 

އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު މުޢާޛާ އިބްރާހީމް 9

ޯބޑު މެންބަރު، ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ 

ތަަމްސީލުކުރާ ފަރާތް

ޢައްޔަންކުރި: 22 ޮނވެމްބަރު 2015 ގައި 3 އަހަރު ދުވަހުގެ 	 

މުއްދަތަށް. )ފުރަތަމަ ދައުރު( 

ވަކިވީ: 21 ޮނވެމްބަރ 2018 )ދައުރު ހަމަވުމުން(	 

އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފާރިސް މުޙައްމަދު 10
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ޯބޑުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޙާޟިރީ

2018 ވަނަ އަހަރު ޯބޑު ޮކމިޓީތަކާއި ޮކމިޓީތަަކށް އައި ބަދަލުތައް

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޯބޑުގެ 14 ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ. މިޮގތުން، ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޙާިޟރީގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

ޯބޑުގެ  ކުރުމަށްޓަކައި  ހަރުދަނާ  މަސައްކަތްތައް  ޯބޑުގެ  އިތުރުން،  ޮކމިޓީގެ  އިންވެސްޓްމެންޓް  އުފައްދާފައިވާ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ   9 ޤާނޫނުގެ  ޕެންޝަނާބެހޭ 

މަސައްކަތްތައްވަނީ ސަބް ޮކމިޓީތަކަކަށް ބަހާލެވިފައެވެ. އެ ޮކމިޓީތަކަކީ، ޮއޑިޓް އެންޑް ރިސްކް މެނޭޖްމެންޓް ޮކމިޓީ، ރެމިއުނަރޭޝަން އެންޑް ޮނމިނޭޝަން ޮކމިޓީ 

އަދި އިޮނވޭޝަން އެންޑް ޓެކްޮނޮލޖީ ޮކމިޓީއެވެ.   

އިޮނވޭޝަން އެންްޑ ޓެްކޮނޮލޖީ ޮކމިޓީއަކީ، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ޯބޑުން އުފައްދަވައި، މެންބަރުން ޢައްޔަްނ ކުރެއްވި ޮކމިޓީއެކެވެ.

އެންމެ  ކަންކަން  ގުޅުންހުރި  ދާއިރާއާ  ޓެކްޮނޮލޖީ  އިންޮފމޭޝަން  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  މަޤްސަދަކީ،  މައިގަނޑު  އެކުލަވާލި  ޮކމިޓީ  ޓެކްޮނޮލޖީ  އެންޑް  އިޮނވޭޝަން 

ފަރާތަކަށް ބަޯރސާވެ ނިންމުމުގެ ބަދަލުގައި، އިންޮފމޭޝަން ޓެކްޮނޮލޖީއާ ގުޅުންހުރި ޮބޑެތި ކަންކަން ނިންމުމުގައި ޯބޑު މެންބަރުންގެ ވިސްނުންފުޅު ހިމެނުމަށާއި، 

ޯބޑު މެންބަރުންގެ އިތުރުން މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ފަރާތެއްގެ ބައިވެރިވުން ހޯދައި، ހަރުދަނާ ނިންމުންތަކެއް ނިންމުމަށް މަގުފަހި ކުރުމަށެވެ. 

ޙާޟިރުވި ބައްދަލުވުންތަކުގެ އަދަދު ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އަދަދު ޯބޑު މެންބަރުން #

14 14 އަލްފާޟިލް މުޒްނީ މުޙައްމަދު 1

4 4 އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޢަލީ 2

13 14 އަލްފާޟިލާ އައިމިނަތު ޝިފާނާ 3

14 14 އަލްފާޟިލް އިލްޔާސް ހަނީފް 4

14 14 އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަޙްމަދު ނާޞިރު 5

0 1 އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަރީފު 6

11 12 އަލްއުސްތާޛާ ނޫރުބާން ފަހުމީ 7

11 11 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޢަބްދުއް ނާޞިރު  8

9 11 އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު މުޢާޛާ އިބްރާހީމް 9

9 12 އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފާރިސް މުޙައްމަދު 10
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 2018 ވަނަ އަހަރު ޯބޑުން ނިންމަވާފައިވާ ނިންމުންތަާކއި ހިންގުނު ހަރަކާތްތަކުގެ އުސްއަލިތައް

ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ަގވަރނެންސް ހަރުދަނާކުރުން

ހިންގުމުގެ  ޮއފީސް  ޕެންޝަން  ޮގތެއްގައި  ޮބޑު  ހާމަކަން  އަދި  ޒިންމާދާރު 

ބޭނުމުގައި، އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން ޕެންޝަން ޮއފީހުގައި ހެދިފައިވާ 

ވަނަ   2018 މަސައްކަތްތަކެއް  ގިނަގުނަ  ކުރުމުގެ  މުރާޖަޢާ  އުސޫލުތައް 

އަހަރުވެސް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. މިޮގތުން، ގިނަ އުސޫލުތަކެއް ވަނީ އެކުލަވާލައި 

ފަށާފައެވެ. ތަންފީޒުކުރަން 

މުހިންމު  ނިންމަވާފައިވާ  ޯބޑުން  ކުރުމަށް  މުރާޖަޢާ  އަހަރަކުވެސް  ޮކންމެ 

ފަދަ  ސިޔާސަތު  ކާޑް  ކްރެޑިޓް  އެސް.ޯއ.އައި.ޕީ،  ސިޔާސަތުތައްކަމުގައިވާ 

އެޮލކޭޝަން  އެސެޓް  ސްޓްރެޓެޖިކް  ކުރުމާއި،  މުރާޖަޢާ  ސިޔާސަތުތައް 

ނިންމަވާފައެވެ.  ވަނީ  ޯބޑުން  ސިޔާސަތުތައް  މުހިންމު  ފަދަ  ކަނޑައެޅުުން 

މީގެ އިިތުރުން، އެމްޕްޯލއީ ހައުސިންގ އެސިސްޓެންސް ޮޕލިސީ، ގްރެޓުއިޓީ 

މެނޭޖްމެންޓް  ޮކންޓިނިއުޓީ  ބިޒްނަސް  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  އަދި  ޮޕލިސީ 

ޮޕލިސީ  ޯބޑުން ވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފާސްކުރައްވާފައެވެ. 

ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރެވޭ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުނުކުރާ ވަޒީފާދޭ 

ފަރާތްތަކާ އަދި މި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޯކޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އަދި ޯކޓުގައި 

ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ އަދާހަމަ މަޢުލޫމާތު، ޯބޑުން ވަރަށް ގާތުން 

ބައްލަވަމުން ޮގސްފައިވެއެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން އަޅުއްވަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

އެޅުއްވުމާއި، ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކާއި އެއްޮގތްވާ ޮގތުގެމަތިން 

ކަންކަން ހިނގާޯތ  ޯބޑުން ބައްލަވައިފައިވެއެވެ. 

މަސައްކަތާއެކު،  ބުރަ  މެނޭޖްމެންޓުގެ  ޯބޑާއި  ޮގތުގައި،  ކަމެއްގެ  މުހިންމު 

ކުރިއަށް ޮއތް 3 އަހަރު ދުވަހަށް ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން 

އެކުލަވާލައި  2018 ވަނަ އަހަރު ޢަމަލު ކުރަން ފެށުނެވެ. މީގެ އިތުރުން، 

ޮއފް  ރޫލްސް  ޯބޑުގެ  އަދި  ޮކންޑަކްޓް  ޮއފް  ޯކޑް  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން 

ޕްޮރސީޖަރ އަށް ގެންނަންޖެހޭ މުހިންމު ބަދަލުތަކެއް ހުރިކަމަށް ފާހަގަޮކށް 

ފަށާފައެވެ.   ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ   2018 މަސައްކަތްވެސްވަނީ  އެކަމުގެ 

ޯބޑުގެ ހުއްދައާއެކު، ހާމަކަން އިތުރުޮކށް ސިސްޓަމްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ 

ޮގތުން، ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ ގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ އިންޮފމޭޝަން 

ޓެކްޮނޮލޖީ ސިސްޓަމްގެ ޮއޑިޓެއް، ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. 

ގެންދަވާ  ކުރައްވަމުން  ފަރާތުން  ގެ  ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ  އަހަރަކުވެސް  ޮކންމެ 

ކަންކަމާމެދު  ކުރެވިގެންދިޔަ  ފާހަގަ  ޮއޑިޓުން  އަހަރީ  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން 

ޯބޑުގައި މަޝްވަރާ ކުރަައްވައި، އަޅުއްވަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައްވަނީ އަޅުއްވާފައެވެ. 

އިތުރުކުރުމުގެ  ކްރެޑިބިލިޓީ  ޮއފީހުގެ  ޯބޑުގެ އިސްނެންގެވުމާއެކު ޕެންޝަން 

ޤަބޫލުކުރާ، ބެސްޓް  ފެންވަރުގައި  ދުނިޔޭގެ  ޮއފީހަކީ  ޕެންޝަން  ނިޔަތުގައި، 

ކަށަވަރުކުރުމުގެ  ޮއފީހެއްކަން  ތަބާވާ  ގައިޑްލައިންސްތަކަށް  ޕްރެކްޓިސް 

މެނޭޖްމެންޓުންވަނީ  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ   ވަނަ   2018 މަސައްކަތްތައް 

ފަށާފައެވެ. މިޮގތުން، އައި.އެސް.އެސް.އޭ ގެ ސެޓްފިކޭޝަން ހާސިލް ކުރުމަށް 

ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ، ޕެންޝަން އެންޑް ކްލެއިމްސް އެސް.ޯއ.ޕީ ހުށަހެޅުމުގެ 

ފަށާފައެވެ.  ވަނީ  ގައި   2018 މަސައްކަތްވެސް 

އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގެ މެންބަުރންނަްށ ލިބިދެވޭ ފައިދާ 
އިތުރުކުރުން

ފާއިތުވީ އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން، އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގެ ބައިވެރިންނަށް 

 2018 ކަންކަމާމެދު  ކުރެވިދާނެ  އިތުރުކުރުމަށް  ފައިދާ  ލިބިދެވޭ  ސްކީމުން 

ވަނަ އަހަރުވެސް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޯބޑުގައިވަނީ މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

މިޮގތުން، އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް މެންބަރުންނަށް އެނުއިޓީ ޕްޮރޑަކްޓްސް ތަޢާރުފް 

ކުރުމަށް ޯބޑުގެ އިރުޝާދާއެކު 2018 ވަނަ އަހަރުވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް 

ކުރެވުނެވެ. އެނުއިޓީ ޕްޮރޑަކްޓްސް ތަޢާރުފް ކުރުމަށް ވާންޖެހޭ އެންމެ ފަހުގެ 

ތައްޔާރީތައް ޕެންޝަން ޮއފީހުން ވަނީ އަހަރު ނިމުނުއިރު ފަށާފައެވެ. 

އެމް.އާރު. މުވައްޒަފުން  ބިދޭސީ  ފާސްކުރެވިފައިވާ،  އަހަރު  ވަނަ   2017

ޕީ.އެސް ގައި ބައިވެރިޮކށް،  ސްކީމުގެ ދަށުން ޯފރުޮކށްދޭންޖެހޭ ޢިނާޔަތްތައް 

2018 ވަނަ އަހަރު  ޯފރުޮކށްދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް 

ޯބޑުގައިވަނީ މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ. މި ސްކީމުގައި ބައިވެރިވާ މެންބަރުންނަށް 

ފަސޭހަވާނެ ފަދަޮގތަކަށް ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށާއި، ޮއޕަރޭޝަނަލް ކަންކަން 

ބައިވެރިވެފައިވާ  ސްކީމުގައި  މަޝްވަރާކުރެވި،  ޯބޑުގައި  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

އާރު. ފަރާތްތަކުގެ  ދޫޮކށްދާ  އެއްޮކށް  ދިވެހިރާއްޖެ  ތެރެއިން  ބިދޭސީންގެ 

އެސް.އޭ އަށް ޖަމާކުރެވިފައިވާ ފައިސާ ނެގޭނެޮގތަށް ގަވާއިދުވަނީ އިޞްލާޙު 

ކުރެވިފައެވެ.  

ގައިވާ  އާރު.އެސް.އޭ  މެންބަރުންގެ  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް  އިތުރުން،  މީގެ 

ފައިސާއިން ފަރުޟް ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރެވޭނެ ފުރުޞަތު ފަހިޮކށްދިނުމަށް 
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ސަރުކާރުން  ޮއފީހަށް  ޕެންޝަން  ގުޅިގެން  ވަޢުދާ  ވެފައިވާ  ސަރުކާރުން 

ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންކަމަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޯބޑުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ. 

މިޮގތުން، ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލް ޑްރާފްޓް 

ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޯބޑުގެ އިރުޝާދާއި އެއްޮގތްވާ ޮގތުގެމަތިން ޕެންޝަން 

ޮއފީހުން 2018 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަ ޮކށްފައިވެއެވެ. 

ޯބޑުގެ މަަސއްކަތްތަކާއި ޯބޑުން ނިންމާ ނިންމުންތައް 
ހަރުދަނާކުރުމަށް އެޅުނު ފިޔަވަޅުތައް

އެކަށީގެންވާ  އެންމެ  މަސްއޫލިއްޔަތު  ހަވާލުވެފައިވާ  މެންބަރުންނާއި  ޯބޑު 

ޮގތުގައި އަދާކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ޮގތުން، 2018  ވަނަ އަހަރު ޯބޑާއި 

''އިންޑަކްޝަން  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  މެންބަރުންނަށްވަނީ  ގުޅިވަޑައިގެންނެވި 

ޕްޮރގްރާމް'' ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ޯފރުޮކށްދެވިފައެވެ. ޮކންމެ އަހަރަކުވެސް، މި 

ޕްޮރގްރާމުގައި ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ގަވަރނެންސް ޮކންސެޕްޓް، ޕެންޝަނާބެހޭ 

އަދި  އުސޫލުތައް  ހެދިފައިވާ  ޢަމަލުކުރުމަށް  މެންބަރުން  ޯބޑު  ޤާނޫނު، 

ޕެންޝަން ޮއފީހުން ކުރަމުންގެންދާ އެންމެހާ މަސައްކަތްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

ޙިއްޞާކުރެވެއެވެ.  

ޯއވަރސައިޓް  ޯބޑުގެ  އެކުލެވިގެންވަނީ  ޯބޑު  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން 

ޢިލްމު  ތަޖްރިބާއާއި  ހުނަރާއި،  އެކިއެކި  ބޭނުންވާ  ފަންކްޝަންތަކަށް 

ލިބިގެންވާ މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. މެންބަރުންގެ ތަޖުރިބާއާއި ޤާބިލިއްޔަތު 

އިތުރުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ޮގތުން، ބޯޑު މެންބަރުންވަނީ އިސްވެސްޓްމަންޓް، 

އަދި  މެނޭޖްމެންޓް  ރިސްކް  ޮއޑިޓް،  އިންޓަރނަލް  ގަވަރނެންސް،  ގުޑް 

އަދި  ރާއްޖެއިން  ދާއިރާތަކުން  ފަދަ  ޮކމްޕްލަޔަންސް  އެންޑް  ރިސްކް 

2018 ވަނަ އަހަރު ޯބޑު  ރާއްޖެއިން ބޭރުން ތަމްރީންތައް ލިބިގެންފައެވެ. 

ތަމްރީނުތަކުގެ  މުހިންމު  ފާހަގަޮކށްލެވޭ  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  މެންބަރުން 

ތެރޭގައި ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ އިން ޯބޑު ޑިރެކްޓަރުންނަށް ޚާއްޞަޮކށްގެން ޮކންމެ 

އަހަރަކުވެސް ހިންގާ ''ޑައިރެްކޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްޮރގްރާމް'' އާިއ އައި.

ޮއން  ގައިޑްލައިންސް  ''އައި.އެސް.އެސް.އޭ  ހިންގާ  އިން  އެސް.އެސް.އޭ 

''އައި. އަދި  ފަންޑްސް''  ސެކިޔުރިޓީ  ޯސޝަލް  އެންޑް  އިންވެސްޓްމެންޓް 

އެސް.އެސް.އޭ ގައިޑްލައިންސް ޮއން ގުޑް ގަވަރނެންސް'' ހިމެނެއެވެ. މީގެ 

އިތުރުން، ކުރީ އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން ''ޯވލްޑް ޕެންޝަން ސަމިޓް'' 

ގައި 2018 ވަނަ އަހަރުވެސް ޯބޑު މެންބަރުން ބައިވެރިވެވަޑަައިގެންނެވިއެވެ.

ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޯބޑު އަދި އެގްޒެކެޓިވް ލެވަލްެގ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި 

ކަންކަމާ  ހުރި  ކުރަން  ތަރައްޤީ  ލެވަލްގައި  ޮޕލިސީ  އަދި  ޮއޕަރޭޝަނަލް 

އަދި އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރަން ހުރި ކަންކަމާމެދު ނުރަސްމީޮކށް މަޝްވަރާ 

ކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޮއގަސްޓް މަހު 2 ދުވަހުގެ 

މުއްދަތަށް ވަނީ ޯބޑު ރިޓްރީޓެއް ބާއްވާފައެވެ.

ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ އިންވެސްޓްމެންޓް މެނޭޖްމެންޓް 
ހަރުދަނާކުރުން

ފުޅާކުރުމާއި  މެނޭޖްމެންޓް  އިންވެސްޓްމެންޓް  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން 

ޯބޑުގެ  އަދި  ޯބޑު  ކުރުމުގައި  ހަރުދަނާ  ޮއޕަރޭޝަންސް  އިންވެސްޓްމެންޓް 

އަދާކުރައްވާފައެވެ.  ދައުރެއް  މުހިންމު  ވަނީ  ޮކމިޓީން  އިންވެސްޓްމެންޓް 

ޮބޑެތި ނިންމުންތަކެއް  މުހިންމު  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ   2018 މިޮގތުން، 

ކުރެވިފައެވެ.  މަސައްކަތްތަކެއްވަނީ  ގިނަގުނަ  ނިންމަވައި 

މިލިއަން 	   80 އިޝޫގައި  ޮބންޑް  ޮކންވެންޝަނަލް  އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ 

ރުފިޔާ އިންވެސްޓް ކުރުމަށް ނިންމުން 

ދިގު މުއްދަތުގެ ފިކްސްޑް ޑިޮޕސިޓްސް ގައި ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ 	 

ނިންމުން  ކުރުމަށް  އިތުރު  އިންވެސްޓްމެންޓްސް 

ހަދާ 	  އެޮލކޭޝަންސް  ޑިޮޕސިޓްސް  ފިކްސްޑް  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް 

ގެނައުން ބަދަލު  އުސޫލުތަކަށް 

ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ އިންވެސްޓްމެންޓް ސަބްމިޝަން ޯޕޓަލް ''ބިނާ'' 	 

ތަޢާރުފް ކުރުން

ޑަިއވަރސިފައިޮކށް 	  އިްނވެސްޓްމެންޓް  ގެ  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް 

މަޝްވަރާކުރުން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި  ޯބޑުގައި  ގުޅޭޮގތުން  ފުޅާކުރުމާއި 

ޑައިރެކްޓް އިންވެސްޓްމެންޓަށް ދިޔުމާއި ބޭރުގެ އިންވެސްޓްމެންޓްތަކަށް 	 

ގުޅޭޮގތުން  ކަންކަމާ  މުހިންމު  ޯހދުންފަދަ   އެކްސްޯޕޝަރ 

ން ރު ކު ރާ ވަ މަޝް

އިތުރަށް 	  ޮއޕަރޭޝަންތައް  އިންވެސްޓްމެންޓް  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން 

ހަރުދަނާ  ކުރުމަށް ރަނގަޅު ޮއނިގަނޑެއްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ޮއތް 

3 އަހަރަށް، ޯވލްޑް ބޭންކް ޓްރެޜަރީގެ އާރު.އޭ.އެމް.ޕީ ގެ ފަންނީ 

ލަފާ ހޯދުމަށް ނިންމަވާ އެއްބަސްވުމެއްގައި ޮސއިކުރުން. 
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މަސައްކަތެއްގެ  ހަރުދަނާކުރުމުގެ  އިންވެސްޓްމެންޓްތައް  އިތުރުން،  މީގެ 

އެސް.އޭ.އޭ  މުރާޖަޢާކުރުމާއި،  އެސް.ޯއ.އައި.ޕީ  އެކުލަވާލެވިފައިވާ  ޮގތުގައި 

ހިމެނެއެވެ.  ކަނޑައެޅުން 

ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޮއޕަރޭޝަނަލް އިފެކްޓިވްނަސް 
ހަރުދަނާކުރުން

ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާޮކށް އާއްމުންނަށް ޯފރުޮކށްދޭ ޚިދުމަތްތައް 

އިރުޝާދުގެ  އިސްނެންގެވުމާއި  ބޯޑުގެ  ޮގތުން  ރަނގަޅުކުރުމުގެ  އިތުރަށް 

ދަށުން 2018 ވަނަ އަހަރު ވަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައެވެ. 

ޯބޑުން ފާސްކުރެއްވި މުހިންމު އެއް ނިންމުމަކީ، ޕެންޝަން ޮއފީހުން ޯފރުޮކށްދޭ 

ޮގތުން،  މަގުފަހިކުރުމުގެ  ޮގތް  އެދެވޭނެ  ފަސޭހައިން  ޯހދުމަށް  ޚިދުމަތްތައް 

އިލެކްޓްޯރނިކް ވަސީލަތް މެދުވެރިޮކށް ޯފމު ހުށަހެޅޭނެ ޮގތް ހެދުމަށްޓަކައި، 

ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ 3 ގަވާއިދަކަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމެވެ.  

މީގެ އިތުރުން، ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން، 

ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރެވުނެވެ. އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގެ 

ބައިވެރިންގެ އަތުން ނަގަމުންދާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފީ، 1 ޖެނުއަރީ 2018 

އިން ފެށިގެން 0.80 އިންސައްތަ އިން 0.60 އިންސައްތަށް ކުޑަކުރުމަށް 

އަހަރުވެސް  ވަނަ   2019 އެއްޮގތަށް  ނިންމެވުމާއި  ނިންމަވާފައިވާ  ޯބޑުން 

މިއަދަދު   0.60 އިންސައްތާގައި ބެހެއްޓުމަށް  ޯބޑުން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. 

ޙައްލެއް  މައްސަލައަށް  ފައިސާގެ  ދޫކުރެވޭ  އިތުރަށް  ޮގތުގައި  ޕެންޝަނުގެ 

2018 ވަނަ އަހަރު ޯބޑުގައި ގިނަ މަޝްވަރާތަކެއް ވަނީ  ޯހދުމުގެ ޮގތުން 

ކުރެވިފައެވެ. މިޮގތުން، އިތުރަށް ފައިސާ ދޫކުރެވުމަށް މެދުވެރިވާ މައިގަނޑު 

އެއް ސަބަބު ކަމުގައިވާ، ނިޔާވާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު އިތުބާރު ހުރި ޮގތެއްގައި 

ޯބޑުގައި  ޮގންޖެހުންތަކާމެދު  ހުރި  ލިބުމަށް  ވަގުތުގައި  އެކަށީގެންވާ  އަދި 

އިރުޝާދުގެ  ޯބޑުގެ  ކުރެވިފައެވެ.  މަޝްވަރާ  ދާއިރާއެއްގައި  ފުޅާ  ވަނީ 

ދަށުން، މިކަމާ ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކާއި، ޮހސްޕިޓަލްތަކާއި، މީސްމީޑިއާ 

މަންސަތަކާއި އަދި ވަކިވަކި ފަރުދުންނާ މަޝްވަރާޮކށް ހަރުދަނާ އުސޫލެއްގެ 

ކުރެވިފައެވެ.  ވަނީ  މަސައްކަތްތަކެއް  ގިނަގުނަ  އިންތިޒާމްކުރުމަށް  މަތިން 

މުހިންމު މަސައްކަތެއްގެ ޮގތުގައި، ޕެންޝަން ޮއފީހަކީ އުފެއްދުންތެރި ޤާބިލު 

މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ ޮއފީހަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި، އަދި މުވައްޒަފުންގެ 

ޕެންޝަން  މަޤްސަދުގައި،  ވަޒަންކުރުމުގެ  ދެނެގަނެ  ޤާބިލިއްޔަތު  ހުނަރާއި 

ޮއފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ކަންކަން ގެންދާނޭ 

ޮގތުގެ އުސޫލުތައް އަލުން މުރާޖަޢާޮކށް ފުރިހަމަ ''ޕަރޯފމެންސް އެޕްރެއިޒަލް 

ޓޫލް'' އެއް ޯބޑުން ވަނީ ފާސްކުރައްވާފައެވެ.  

ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ ފުޅާކުރުން

ޕެންޝަން  ޮގތުން  ފިޔަވަޅެއްގެ  އެޅުނު  ކުރުމަށް  ފުޅާ  ދާއިރާ  ޚިދުމަތުގެ 

ޮއފީހުގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އިތުރަށް ވަރުގަދަޮކށް، އާންމުންނަށް ހަރުދަނާ 

ޮގތެއްގައި ވާސިލުވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ގުޅޭޮގތުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި 

ޯބޑުގައިވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުވެސް މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ.

އަހަރަކުވެސް  ޮކންމެ  ދީގެން  އިސްކަމެއް  ޚާއްޞަ  ޮއފީހުން  ޕެންޝަން 

ބާއްވަމުން ގެންދާ ޯމލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ޯފރަމްގައި 2018 ވަނަ އަހަރު 

މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އެންމެ އެކަށޭނަ މަޢުޟޫއެއް ޚިޔާރު ކުރުމުގައާއި، ޯފރަމް 

ޮބޑު  ވަރަށް  ފަރާތުންވަނީ  ޯބޑުގެ  ހިންގުމަށް  ރާވާ  ޮގތެއްގައި  ކާމިޔާބު 

އެއްބާރުލުމެއް ލިބިފައެވެ. މިޮގތުން، އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އިންވެސްޓަރުންގެ 

ފާހަގަޮކށް،  މުހިންމުކަން  ޙިއްޞާކުރުމުގެ  ތަޖުރިބާ  މަޢުލޫމާތާއި  މެދުގައި 

ބޭރުގެ އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އިންވެސްޓަރުން މެދުވެރިޮކށް ރާއްޖޭގެ ޕްރައިވެޓް 

ސެކްޓަރަށް ފަންޑިންގ ޯހދިދާނެ ޮގތްތަކާ ބެހޭޮގތުން މަޝްވަރާތައް ގެންދިއުމަކީ 

އަހަރުގެ  ވަނަ   2018 ފާހަގަޮކށް،   ޮގތުގައި  ކަމެއްގެ  ބޭނުންތެރި  ވަރަށް 

ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ  ޮގތުގައި  ތީމްގެ  ޯފރަމްގެ  ފައިނޭންސް  ޯމލްޑިވްސް 

''ދަ ޯރލް ޮއފް އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އިންވެސްޓަރސް އިން ޯލންގް-ޓާރމް 

ފައިނޭންސިންގ ޯފރ ގްޯރތް އެންޑް ޑިވެޮލޕްމެންޓް'' އެވެ. 

ހަރުދަނާ  އިތުރަށް  ކަންކަން  ޯފރަމްގެ  ފައިނޭންސް  ޮއތްތަނުގައި  ކުރިއަށް 

ތީމް  ޯފރަމްގެ  ފައިނޭންސް  އަހަރުގެ  ވަނަ   2019 ޮގތުން،  ކުރުމުގެ 

ފާސްކުރުމާއި ޯފރަމް ކުރިއަށް ގެންދާނޭޮގތާއި ބެހޭޮގތުން ދުރާލާ ރާވައިގެން 

މަސައްކަތް  ފަރާތްތަކާއެކު  ހަރަކާތްތެރިވާ  ދާއިރާގައި  މާލީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ވަނަ   2019 ވަނީ  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ   2018 ބޭނުމުގައި،  ފެށުމުގެ 

ފައްޓަވާފައެވެ.  މަޝްވަރާތައް  ޯބޑު  ގުޅޭ  ޯފރަމާއި  ފައިނޭންސް  އަހަރުގެ 

ޮގތުގައި  އިސްނެގުމެއްގެ  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  އެއްބާރުލެއްވުމާއެކު،  ޯބޑުގެ 

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންޮކޅުތަކުގައި އިސްރަށްވެހިންގެ ދުވަސް ޚާއްޞަ ދުވަހެއްގެ 

ޮގތުގައި ފާހަގަކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް 2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދަނީ 

ހިންގަމުންނެވެ. މިޮގތުން، 2018 ވަނަ އަހަރު މިދުވަސް ކުލަގަދަޮގތެއްގައި 
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ފާހަގަ ކުރެވިގެން ދިޔައީ ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައެވެ. ހދ.ކުޅުުދއްފުށީގައި ގިނަ 

ޕެންޝަން  ވެގެންދިޔައީ  ޖަލްސާ  ބޭއްވި  އިސްރަަށްވެހިންނާއެކު  އަދަދެއްގެ 

ކާމިޔާބު  ހާސިލުވެގެންދިޔަ  މަޤްސަދު  ފާހަގަކުރުމުގެ  ދުވަސް  މި  ޮއފީހުން 

ހިންގޭ  ދަށުން  ޒިންމާގެ  އިޖްތިމާޢީ  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  ޖަލްސާއަކަށެވެ. 

ޕްޮރގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން އިސްރަށްވެހިންނަށް ޚާއްޞަޮކށް ހދ.ކުުދުއްފުށީގައި 

މަސައްކަތްވެސް  މިކަމުގެ  ނިންމަވާފައިވާތީ،  ޯބޑުން  އެޅުމަށް  ޕާކެއް 

ހިތަދޫގައި  ސިޓީ  އައްޑޫ  މިއާއެކު،  ހަމަ  ފެށިފައެވެ.  ޖަލްސާއަށްފަހުވަނީ 

އިސްރަށްވެހިންނަށް ޚާއްޞަޮކށްގެން ޕާކެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް 

ގެންޮގސްފައެވެ.  ކުރިއަށްެ  މަޝްވަރާތައް  ބާރުއަޅުއްވައި  ވަނީ  ޯބޑުން 

މީގެ އިތުރުން، ޮދށީ އުމުރުގެ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިޮކށް ކުރިއެރުވުމަށް 

މަސައްކަތްކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ 

އާއި ޕެންޝަން ޮއފީހާ ދެމެދު ޮސއިކުރެވިފައިވާ ފަހުމުނާމާގެ ދަށުން، 2018 

ހަރަކާތްތަކެއް  ގިނަ  ކަންޮކޅުތަކުގައި  އެކި  ރާއްޖޭގެ  ވަނީ  އަހަރު  ވަނަ 

ހިންގާފައެވެ. 

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ  ބެލުމުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ 

ފިޔަވަތީގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިން ބަލަހައްޓާ މީހުންގެ ޮގތުގައި މަސައްކަތްކުރާ 2 

ފަރާތެއްގެ އުޖޫރަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްރަށްވެހިންގެ ޖަމުޢިއްޔާގެ މަސައްކަތަށް 

ޚާއްޞަ  ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ  ކ.ގުރައިދޫގައި  އުޖޫރަ،  މުވައްޒަފުގެ   1 ނަގާ 

ޮއކިއުޕޭޝަނަލް  މަސައްކަތްކުރާ  މަރުކަޒުގައި  މީހުންގެ  ބޭނުންވާ  އެހީއަށް 

ތެރަޕިސްޓުގެ އުޖޫރަ އަދި ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގައި މަސައްކަތް ކުރާ 

1 މުވައްޒަފުގެ އުޖޫރަ، 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ 

ސްޮޕންސަރ  ދަށުން  ޕްޮރގްރާމްތަކުގެ  ހިންގޭ  ދަށުން  ޒިންމާގެ  އިޖްތިމާޢީ 

އަހަރުވެސް  ވަނަ   2018 ޮގތުގެމަތިން  ނިންމަވާފައިވާ  ޯބޑުން  ކުރުމަށް 

ޢަމަލުޮކށްފަިއވެއެވެ.  

މީގެ އިތުރުން، އޫރިދޫ ޯމލްޑިވްސް އާއި އެޗް.އާރު ޯމލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމް 

ޮކށްގެން 2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި އެޗް.އާރު ސަމިޓް އެންޑް އެކްސްޯޕ ގައި 

ޕެންޝަން ޮއފީހުން ބައިވެރިވުމާއި އަދި ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ އިން ހިންގާ އެކިއެކި 

ހިމެނެއެވެ.  ކަންކަން  ފަދަ  ކުރުން  ސްޮޕންސަރ  ޕްޮރގްރާމް  ޓްރެއިނިންގ 

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ޚާއްޞަޮކށްގެން ޯއލްޑް އޭޖް ޯހމެއް ހެދުމާއި 

މިޮގތުން،  މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ.  ފުޅާދާއިރާއެއްގައި  ބޯޑުގައިވަނީ  ބެހޭޮގތުން 

ފަރާތްތަކާ  ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ  ކަންކަން  މީހުންގެ  ދުވަސްވީ  އުމުރުން 

ދުވަސްވީ  އުމުރުން  ތިބި  ދަށުގައި  ބެލުމުގެ  ދައުލަތުގެ  މިހާރު  ގުޅިގެން 

ފަރާތްތަކުގެ ޙާލަތު ދެނެގަނެ، އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ބެލުމަށް 

ޯބޑުންވަނީ  ކުރުމަށް  ދިރާސާއެއް  ފުރިހަމަ  މެދުވެރިޮކށް  ތަޖުރިބާކާރުން 

ނިންމަވާފައެވެ. 
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ތަޢާރުފު

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ޮކމިޓީ އެކުލެވިގެންވާ ޮގތް

އިންވެސްޓްމެްނޓް ޮކމިޓީ ރިޯޕޓު

އިންވެސްޓްމެންޓް ޮކމިޓީއަކީ އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގެ އިންވެސްޓްމެންޓްތަކާބެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމުމާއި، އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ އެންމެހައި އުސޫލުތަކާއި ގަވާއިދުތައް 

ހެދުމުގައި ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ބޯޑަށް ލަފާދިނުމަށްޓަކައި ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ސަބް ޮކމިޓީއެކެވެ.  

އިންވެސްޓްމެންޓް ޮކމިޓީގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުަތކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

އިންވެސްޓްމެންޓް ޮކމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޯބޑު މެންބަރުންގެ ތެރެއިން، ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުގެ 2 މެންބަރުންނާއި މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް 

ތަމްސީލުކުރައްވާ ބޯޑު މެންބަރު ހިމެނޭ ޮގތަށް، ޖުމްލަ 3 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. ޮކމިޓީގެ ޗެއަރޕާރސަނަކީ، ޮކމިޓީ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ދައުރުވާޮގތަށް އެއް 

އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޢައްޔަނުކުރާ މަގާމެކެވެ. 

2018 ވަނަ އަހަރު ޮކމިޓީގައި ހިމެުނނު މެންބަރުންނަކީ:

ޕެންޝަން އެސެޓުތައް އިންވެސްޓް ކުރުމާބެހޭ އެްސ.ޯއ.އައި.ޕީ އެކުލަވާލުން	 

އިންވެސްޓްކުރުމާ ގުޅުންހުރި ގައިޑްލައިންތައް މުރާޖަޢާ ކުރުން	 

އެސެޓް މެނޭޖެރުންނާއި އަދި ކަސްޯޓޑިއަން އަޢްޔަންކުރުމާ ގުޅޭ ކަންަކމުގައި ޯބޑަށް ލަފާ ދިނުން	 

އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފާރިްސ )ެޗއަރޕާރސަން(	 

އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު މުޢާޛާ އިބްރާހިމް	 

އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ޢަބްދުއް ނާޞިރު	 

ޮކމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކާއި ޙާޟިރީ

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޮކމިޓީގެ 3 ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ. ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީ ޮކިމޓީ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޙާޟިރީއެވެ.

* 2018 ވަނަ އަހަރު މާރޗް މަހުން ފެށިގެން ޮކމިޓީގެ ޗެއަރޕާރސަންގެ މަޤާމުގައި 9 މަސްދުވަސް ވަންދެން )މެންބަރުކަމުގެ ދައުރު ހަމަވަންދެން( އަލްފާޟިލް 

ޢަލީ ފާރިސް މުޙައްމަދު ހުންނެވިއެވެ. 

** އަލްފާޟިލް މުޒްނީ މުޙައްމަދު ޮއބްޒާވަރެއްގެ ހައިސިއްޔަުތން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ޙާޟިރުވި ބައްދަލުވުންތަކުގެ އަދަދު ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އަދަދު މެންބަރުގެ ނަން #

3 3 އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފާރިސް * 1

3 3 އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު މުޢާޛާ އިބްރާހިމް 2

3 3 އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ޢަބްދުއް ނާޞިރު 3

1 - އަލްފާޟިލް މުޒްނީ މުޙައްމަދު ** 4
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އިންވެސްޓްމެންޓްތަކާބެހޭ ނިންމުންތައް

ޮއންނަ  ހުއްދަ  ކުރުމަށްޓަކައި  އިންވެސްޓް  އިން  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް 

ފުޅާޮކށް  އެންމެ  ފުރުޞަތުތައް  އިންވެސްޓްމެންޓުގެ  ތެރެއިން،  ބާވަތްތަކުގެ 

އިންވެސްޓް  ދަރަނީގައި  ދައުލަތުގެ  ޑިޮޕސިޓާއި  ބޭންކުތަކުގެ  ލިބިފައިވަނީ 

ކުރުމުގެ ފުރުޞަތެވެ. ބޭންކުތަކުގެ ޑިޮޕސިޓުގައި އިންވެސްޓްކުރާ މިންވަރު 

 2018 އެދި  އިތުރުކުރުމަށް  މުއްދަތު  އިންވެސްޓްމެންޓުގެ  އިތުރުކުރުމަށާއި 

ވަނަ އަހަރު ގިނަ ބޭންކުތަކުން   ޕެންޝަން ޮއފީހަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. 

ދިގު މުއްދަތަށް އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ރޭޓުތައް ނިސްބަތުން 

ރޭޓުތަކަށްވުރެ  ޑިޮޕސިޓުގެ  ބޭންކް  އަހަރުގެ  އެއް  އަދި  ބިލާއި  ޓްރެޜަރީ 

ރަނގަޅެވެ. މިޮގތަށް ދިގު މުއްދަތުގެ ޑިޮޕސިޓްތަކުގައި އިންވެސްޓް ކުރުމުން 

ލިބޭނެއެވެ.  ރޭޓެއް  އިންޓަރެސްޓް  ޮބޑު  ޮއފީހަށް  ޕެންޝަން 

2018 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހު ޮކމިޓީންވަނީ ޕެންޝަން ޮކންޓްރިބިއުޝަނުގެ 

މުއްދަތުގެ  ދިގު  އިންސައްތަ   10.00 މިންވަރުގެ  ޖަމާކުރާ  ޮގތުގައި 

މިފަދަ  ނިންމަވާފައެވެ.  އިންވެސްޓުކުރުމަށް  ޑިޮޕސިޓުގައި  ފިކްސްޑް 

ލިބެއެވެ.  ވާދަވެރި ރޭޓުތަކެއް  ބިލަށްވުރެ  ޓްރެޜަރީ  އިންވެސްޓްމެންޓްތަކުން 

ފައިނޭންޝަލް މާރކެޓުގައި ހުރި ދަރަނީގެ އައު ގިނަ އިންސްޓްރުމަންޓްތަކެއްގައި 

އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލިބުނު ފުރުޞަތުތަކާމެދު ޮކމިޓީގައި މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. 

ކުރުމުގެ  އިންވެސްޓް  ޑިޮޕސިޓުގައި  ބޭންކުތަކުގެ  އަދި  ދަރަނި  ދައުލަތުގެ 

 80.00 އިތުރުން، އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ ގެ ދެވަނަ ޮކންެވެންޝަނަލް ޮބންޑުގައި 

މިލިއަން ރުފިޔާ އިންވެސްޓުކުރުމަށް ޮކމިޓީން ނިންމެވިއެވެ.

އިންވެސްޓްމެންޓް ގައިޑްލައިން އަދި ޮޕލިސީތައް ހެދުމާއި 
މުރާޖަޢާ ކުރުން

ފިކްސްޑް  ބޭންކެއްގެ  އެއް  މުރާޖަޢާޮކށް  އެސް.އޭ.އޭ  ގެ  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް 

 60.00 އިންސައްތައިން   50.00 މިންވަރު  އިންވެސްޓްކުރާ  ޑިޮޕސިޓުގައި 

އިންސައްތައަށް ބަދަލުކުރަން ޮކމިޓީން ނިންމެވިއެވެ. މި މިންވަރު ކަނޑައަޅަނީ 

އިންވެސްޓް  ޮއފީހުން  ޕެންޝަން  ޑިޮޕސިޓްގައި  ފިކްސްޑް  ބޭންކެއްގެ  ވަކި 

ޑިޮޕސިޓް  ފިކްސްޑް  ޖުމްލަ  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  މިންވަރާއި  ޮކށްފައިވާ 

ޯޕޮޓޯފލިޯއ އަޅާކިޔައިގެންނެވެ. ލިމިޓް ޮބޑުކުރުމަށް ޮކމިޓީން ނިންމެވީ ފިކްސްޑް 

މަޤްސަދުގައެވެ.  އިތުރުކުރުމުގެ  މިންވަރު  އިންވެސްޓްކުރެވޭ  ޑިޮޕސިޓްގައި 

ޮކމިޓީން ހިންގުނު ހަރަކާތްތަްއ/ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު، ވަކި އުސޫލެއްގެ ދަށުން ޮއކްޝަން ކުރެވިގެން 

މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ  އިންވެސްޓް  ޑިޮޕސިޓުގައި  ފިކްސްޑް  ބޭންކުތަކުގެ 

ޑިޮޕސިޓުގައި  ފިކްސްޑް  ބޭންކުތަކުގެ  އުސޫލަކީ  މި  ބިޑްކުރުމުގެ  ފެށުނެވެ. 

އިންވެސްޓްކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު ހަރުދަނާކުރުމަށް ތަޢާރުފު ކުރެވުނު ކަމެކެވެ. 

ޑިޮޕސިޓުން  ފިކްސްޑް  ކުރެވުނީ،  ތަޢާރުފު  އުސޫލު  މި  އިތުރުން،  މީގެ 

ޕެންޝަން ޮއފީހަށް ރަނގަޅު ރޭޓުތައް ޯހދުމަށާއި އަދި ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

ޮއފީހާ  ޕެންޝަން  މުއައްސަސާތަކާއި  މާލީ  ޮގތުގެމަތިން  އެއްޮގތްވާ  ރޫހާއި 

ދެމެދު ހާމަކަން ޮބޑުޮގތެއްގައި މުޢާމަލާތް ކުރުމަށް މަގުފަހި ކުރުމަށެވެ. 

2012 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އިންވެސްޓްމެންޓް ޮކމިޓީގެ އިސްނެންގެވުމާއެކު 

ފައިނޭންޝަލް ސެކްޓަރ ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ 

އަމާޒުޮކށް  މަސްލަހަތުވެރިންނަށް  ސެކްޓަރގެ  ފައިނޭންޝަލް  ޮގތުން 

ޮކމިޓީން  ބާއްވައެވެ.  ޯފރަމެއް  ފައިނޭންޝަލް  އަހަރަކުވެސް  ޮކންމެ 

ޤަބޫލުކުރައްވާޮގތުގައި ފައިނޭންޝަލް ސެކްޓަރ ކުރިއެރުމަކީ ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ 

ކަމެކެވެ.  މުހިންމު  ނުހަނު  ހާސިލުކުރުމަށް  ލަނޑުދަނޑިތައް  ސްޓްރެޓެޖިކް 

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޯމލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ޯފރަމްގެ ތީމެއްގެ ޮގތުގައި 

ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ ''ދަ ޯރލް ޮއފް އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އިންވެސްޓަރސް 

ޑިވެލޮޕްމެންޓް''  އެންޑް  ގްޯރތް  ޯފރ  ފައިނޭންސިންގ  ޯލންގް-ޓާރމް  އިން 

އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް  ބިނާކުރެވުނީ،  ޯފރަމް  އަހަރުގެ  ވަނަ   2018 އެވެ. 

އިންވެސްޓަރުން މެދުވެރިޮކށް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަދި ޢިމާރާތް ކުރުންފަދަ 

ޮބޑެތި ޕްޮރޖެކްޓުތަކަށް ދިގު މުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމެންޓުތައް ޯހދޭނެ ޮގތާ 

ބޭންކުތަކާއި  އިންވެސްޓަރުންނާއި،  އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް  ބެހޭޮގތުންނެވެ. 

ކުރިމަތިވާ  ޯހދުމަށް  އިންވެސްޓްމެންޓް  ރާއްޖޭގައި  ތަކަށް  އެސް.ޯއ.އީ  އަދި 

ޙައްލުތަކާބެހޭޮގތުން  އަދި  ފުރުޞަތުތަަކާ  ލިބެންހުރި  ޮގންޖެހުންތަކާއި، 

ކުރެވުނެވެ.  މަޝްވަރާ  ފޯރަމުގައި 

2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ޯމލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ޯފރަަމުގައި އިންވެސްޓްމެންޓް 

ޯހދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތައް ސްކްރީންކުރާ ފުރަތަމަ މަންސަ ކަމުގައިވާ 

''ބިނާ'' ތަޢާރުފު ކުރެވުނެވެ. ''ބިނާ'' ޕްޮރގްރާމް ތަޢާރުފުކުރެވުނީ، މާރކެޓުން 

އިންވެސްޓްމެންޓް ޯހދަން ދިއުމުގެ ކުރިން ޕެންޝަން ޮއފީހުން އިންވެސްޓް 

ޕެންޝަން  ކުރުމަށެވެ.  މަގުފަހި  ޮގތް  ބެލޭނެ  ޮއތްޯތ  ފުރުޞަތު  ކުރުމުގެ 

ޮއފީސް މެދުވެރިޮކށް ފައިނޭންސް ޯހދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ޕްޮރޯޕސަލް 

ހުށަހެޅުމުން،  ޮއންލައިންޮކށް                      

''ބިނާ'' ޕްޮރގްރާމްގެ ދަށުން ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ އިންވެސްޓްމެންޓްތަކާއި ގުޅޭ 

ތަޖުރިބާކާރުންގެ ލަފާ ޯފރުޮކށްދެއެވެ.  

ގެ  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް  ޮކމިޓީން  އިންވެސްޓްމެންޓް  އަހަރު  ވަނަ   2018

މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.  ގުޅޭޮގތުން  ކަނޑައެޅުމާ  ޓާރގެޓުތައް  ޕާޯފމެންސް 

އެޮގތުން،  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ފަންޑުތަކާއި އެސެޓް ކްލާސްތަކުގެ ރިޓާންސްގެ 

ކުރެވުނެވެ.  މުރާޖަޢާ  ދިރާސާޮކށް  ކަނޑައެޅުމަށް  ބެންޗްމާރކް  އެކަށީގެންވާ 

މިހާރުގެ މެކްޯރއެޮކނެމިކް މާޙައުލާއި، ރާއްޖޭގެ ފައިނޭންޝަލް އަދި ކެޕިޓަލް 

އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް  ނިންމެވީ  ޮކމިޓީން  ރިޢާޔަތްޮކށް،  ޙާލަތަށް  މާރކެޓުގެ 

ފަންޑަށް އެންމެ އެކަށީގެންވަނީ ރިލެޓިވް ރިޓާން ޓާރގެޓަށްވުރެ އެބްޮސލިއުޓް 

ކަމަށެވެ. ޓާގެޓް  ރިޓާން 

binaa.pension.gov.mv
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ތަޢާރުފު

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ޮކމިޓީ އެކުލެވިގެންވާ ޮގތް

ޮއޑިޓް އެންޑް ރިސްކް މެނޭޖްމެްނޓް ޮކމިޓީގެ ރިޯޕޓު

މަސައްކަތްތަކެއް  ޚާއްޞަ  ދަށުން  ރިފަރެންސްގެ  ޮއފް  ޓާރމްސް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޯބޑުން  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  ޮކމިޓީއަށް  މެނޭޖްމެންޓް  ރިސްކް  އެންޑް  ޮއޑިޓް 

ޑެލިގޭޓު ކުރެވިފައިވެއެވެ. އޭ.އާރު.އެމް.ސީ އަށް ޯބޑުން މަތިޮކށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަަކަކީ މާލީ ހިސާބުތަކާއި، އިންޓަރނަލް ޮކންޓްޯރލްސް އަދި ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ 

އިންޓަރނަލް އަދި އެކްސްޓަރނަލް ޮއޑިޓް މިނިވަންކަމާއިއެކު މުރާޖަޢާކުރުމާއި ސުޕަރވައިޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

އޭ.އާރު.އެމް.ސީ ގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

ޮކމިޓީ އެކުެލވިގެންވަނީ ޯބޑުގައި ހިމެނޭ 4 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރު ޮކމިޓީގައި ހިމެުނނު މެންބަރުންނަކީ:

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރުގެ އިތުރުން ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

އެކްސްޓަރނަލް ޮއޑިޓް ކުރެވެމުންދާ ޮގތާއި އެ ޮއޑިުޓގެ ނަތީޖާ ބަލައި ޮމނީޓަރ ކުރުން	 

އެކްސްޓަރނަލް ޮއޑިޓް އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކާއި ސްޯކޕް ފާސްކުރުމާއި އެ މަޢުލޫމާތު ޯބޑާއި ޙިއްޞާކުރުން	 

ޮއޑިޓް ނިޒާމާއި، ޕްޮރސެސްތަކާއި، އިންޓަރނަލް ޮކންޓްޯރލްސްގެ އިތުރުން ރިސްކް 	  މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ނަޒާހަތްތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އިންޓަރނަލް 
ފާރަވެރިވުން މެނޭޖްމެންޓަށް 

އަލްފާޟިލް އިލްޔާސް ހަނީްފ )ެޗއަރޕާރސަން(	 

އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފާރިސް މުޙައްމަދު	 

އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ޢަބްދުއް ނާޞިރު	 

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝިފާނާ	 

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޢަލީ	 

ޮކމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކާއި ޙާޟިރީ

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޮކމިޓީގެ 4 ބައްދަލުވުެމއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ. ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީ ޮކިމޓީ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޙާޟިރީއެވެ.

ޙާޟިރުވި ބައްދަލުވުންތަކުގެ އަދަދު ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އަދަދު މެންބަރުގެ ނަން #

4 4 އަލްފާޟިލް އިލްޔާސް ހަނީފް 1

2 3 އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ޢަބްދުއް ނާޞިރު 2

4 4 އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފާރިސް މުޙައްމަދު 3

3 4 އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝިފާނާ 4

1 1 އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޢަލީ 5
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ޮކމިޓީން ހިންގުނު ހަރަކާތްތަްއ/ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް

ޮކމިޓީގެ ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް އާއި އެއްޮގތްވާ ޮގތުގެމަތިން ތިރީގައިާވ މަސައްކަތްތައް 2018 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނެވެ.

ހަމަޖެހިފައިވާ 	  ކުރުމަށް  ތެރޭގައި  އަހަރު  ދެނެގަތުމަށްޓަކައި،  މިންވަރު  އަދާކުރެވުނު  ޒިންމާތައް  މަތިޮކށްފައިވާ  ރިޯޕޓުން  އެކްޓިވިޓީ  އަހަރީ  ޯބޑުގެ 

ފާސްޮކށްފައެވެ. ވަނީ  ގައި   2018 ފެބްރުއަރީ   26 މުރާޖަޢާޮކށް  ރިޯޕޓު  ޮކމިޓީގެ  އެކުލަވާލެވުނެވެ.  ޚުލާޞާއެއް  މަސައްކަތްތަކުގެ 

ރިވިއު ޕީރިއަޑް ފެށުމުގެ ކުރިން، އޭ.އާރު.އެމް.ސީ ގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރު ޮކމިޓީްނ ފާސްކުރެއްވިއެވެ.	 

ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ އެކްސްޓަރނަލް ޮއޑިޓަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރި އަރނަސްޓް އެންޑް ޔަންގް އިން ޮއޑިޓުޮކށްފައިވާ ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ 2017 	 

ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާންތައް ޮކމިޓީން ދިރާސާކުރައްވާ ޯބޑުން ފާސްކުރުމަށް 16 އެޕްރީލް 2018 ގައި ލަފާދެއްވިއެވެ. 

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ  ކުއާޓަރުގައި، ކުރިއަށް ޮއތް 3 އަހަރަށް އެކްސްޓަރނަލް ޮއޑިޓަރެއް ޯހދުމަށް ބިޑް ކުރުމުން ލިބުނު ޕްރޮޯޕސަލްތައް 	 

އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު، ކޭ.ޕީ.އެމް.ޖީ ޮހވުމަށް ޮކމިޓީގެ ލަފައާ އެއްޮގތަށް ޯބޑުން ނިންމެވިއެވެ.

އިންޓަރނަލް ޮއޑިޓް ފަންކްޝަނުން 2018 ވަނަ އަހަރު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ހިމެނޭ ރިސްކް ބޭސްޑް އެނުއަލް ޮއޑިޓް ޕްލޭން ދިރާސާޮކށް ޮކމިޓީން 	 

ފާސްކުރެއްވިއެވެ. އެ ޕްލޭނަށް ޢަމަލުކުރެވޭ މިންވަރާއި އަދި ޮއޑިޓް ފަންކްޝަނުގެ އެހެން މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ޮގތް ޮކމިޓީން ބެއްލެވިއެވެ. 

2018 ވަނަ އަހަރު އިންޓަރނަލް ޮއޑިޓް ޑިޕާޓްމެންޓުން ހުށަހެޅި ޮއޑިޓް ރިޯޕޓުތަކާބެހޭ ޮގތުން ޮކމިޓީންވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ. މިޮގތުން، ޮކމިޓީން 	 

މުރާޖަޢާ ކުރެއްވި ޮއޑިޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:  ޕެންޝަން ފައިސާ ދޫކުރުމާއި އަދި ގުޅުންހުރި އެކައުންޓުތައް ރިޮކންސައިލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

ބެލުމަށް ކުރެވުނު ޮއޑިޓާއި، ގެޮދރުވެރިކުރުމުގެ ޕްޮރގްރާމްތަކަށް ޮކލެޓަރަލައިޒް ކުރެވޭ ސްކީމްގެ ޮއޑިޓާއި،  ޕެންޝަން ފައިސާ ދޫކުރުމާއި އެކައުންޓުތައް 

ރިޮކންސައިލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބެލުމަށް ކުރެވުނު ޮއޑިޓާއި، ޕެންޝަނަށްވާ ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ކުރިން ހަދާ ބޭންކް ވެރިފިކޭޝަން މަރުހަލާގެ ޮއޑިޓެވެ. 

މީގެ އިތުރުން، ބޭރު ފަރާތެއް މެދުވެރިޮކށް ހިންގުނު ސިސްޓަމް ޮއޑިޓުގެ ރިޯޕޓުތައްވެސް ޮކމިޓީން ދިރާސާކުރެއްވިއެވެ. 

މި 	  ބެއްލެވިއެވެ.  ދިރާސާޮކށް  ޮކމިޓީން  މިންވަރު  ތަންފީޒުކުރާ  ލަފާތައް  އެ   އަދި  ލަފާތަކާއި  ރިޯޕޓުތަކުގައިވާ  ހުށަހެޅި  މެނޭޖްމެންޓަށް  ޮއޑިޓަށްފަހު 

ގާތުން  ކޮމެޓީން  މަސައްކަތްތައްވެސް  ކުރަމުންދާ  މެނޭޖްމެންޓުން  އިޞްލާޙުކުރުމަށް  ވަގުތުގައި  އެކަށީގެންވާ  ކަންކަން  ފާހަގަޮކށްފައިވާ  ޮއޑިޓުތަކުގައި 

. ވެ އެ ވި ލެ އް ބެ

ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ ގެ އަހަރީ އިންސްޕެކްޝަނަށްފަހު އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ފާހަގަޮކށްފައިވާ ކަންކަމާއި، އެކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް މެނޭޖްމެންޓުން ހުށަހެޅި 	 

ކަންކަމާމެދު ޮކމިޓީން މަޝްވަރާ ކުރައްވައި، އޮޮޑިޓް ރިޯޕޓު ޮކމިޓީން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
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ތަޢާރުފު

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ޮކމިޓީ އެކުލެވިގެންވާ ޮގތް

ރެމިއުނަރޭޝަން އެންްޑ ޮނމިނޭޝަން ޮކމިޓީގެ ރިޯޕޓު

ޕެންޝަން ޮއފީހުން ދެކެނީ ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ތަނުގެ އެންމެ އަގުޮބޑު ރައުސްމާލު ކަމަށެވެ. ފާއިތުވީ ކުރު ތާރީޚުގައި ޕެންޝަން ޮއފީހަށް ލިބުނު 

ކާމިޔާބީއާއި ކުރިއެރުމުގެ އަސްލުކަމުގައެވެ. ޤާބިލް މުވައްޒަފުން ޯހދައި އެ މުވައްޒަފުން ގެންގުޅުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާއި، މުވައްޒަފުންގެ 

ނިންމިއެވެ.  އެކުލަވާލަން  ޮކމިޓީއެއް  ހިމެނޭ  މެންބަރުން  ޯބޑު  ކުރުމަށްޓަކައި  މަގުފަހި  އެކަމަށް  ވިސްނި،  މުހިންމުކަން  އިތުރުކުރުވުމުގެ  ހިތްހަމަޖެހުން  ވަޒީފާގެ 

އެޮގތުން، އާރު.އެން.ސީ އަކީ، މި ދެންނެވި މަޤްޞަދުތައް ޙާސިލްކުރުމަށް ވަކި ޒިންމާތަކަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއެކު ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޯބޑުން އެކުލަވާލާފައިވާ، 

ޯބޑުގެ ސަބް ޮކމިޓީއެކެވެ.

އާރު.އެން.ސީ ގެ މައިގަނޑު މަސްޫއލިއްޔަތުތަކަކީ:

އާރު.އެން.ސީ އެކުލެވިގެންވަނީ 3  ޯބޑު މެންބަރުންނާއި އަދި ސީ.އީ.ޯއ ހިމެނޭ ޮގތަށް، ޖުމްލަ 4 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޓީގައި ހިމެނުނު 

މެންބަރުންނަކީ:

އަލްފާާޟިލް ޢަލީ ޝަރީފު ޮކމިޓީ މެންބަރެއްގެ ޮގތުގައި ހުންނެވީ 3 ފެބްރުއަރީ 2018 ގެ ނިޔަލަށް، އެ ފަރާތުގެ ޯބޑު މެންބަރުކަމުގެ ދައުރު ހަމަވަންދެންނެވެ. 

ވެވަޑައިގެންނެވި  މެންބަރަކަށް  ޯބޑު  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  ގައި   2018 ފެބްރުއަރީ   15 ވެވަޑައިގެންނެވީ  މެންބަރަކަށް  ޮކމިޓީ  ފަހުމީ  ނޫރުބާން  އަލްއުސްތާޛާ 

ހިސާބުންނެވެ. އަލްފާާޟިލާ ފާތިމަތު މުޢާޛާ އިބްރާހިމް ޮކމިޓީ މެންބަރެއްގެ ޮގތުގައި ހުންނެވީ 10 ޮއކްޯޓބަރ 2018 ގެ ނިޔަލަށް،  އެ ފަރާތުގެ ޯބޑު މެންބަރުކަމުގެ 

ދައުރު ހަމަވަންދެންނެވެ. އަލްފާޟިލް އިލްޔާސް ހަނީފް ޮކމިޓީ މެންބަރަކަށް ވެވަޑައިގެންނެވީ އަލްފާާޟިލާ ފާތިމަތު މުޢާޛާގެ ބަދަލުގައި 02 ޑިސެމްބަރ 2018 ގައެވެ.

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

ކުރުން ޯއވަރސީ  މަސައްކަތްތައް  ރިވިއުކުރުމުގެ 

ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ މެނޭޖްމެންޓުގެ އެންމެ އިސް މަޤާމުތަކަށް ޢައްޔަންކުރާ އެގްޒެކެޓިވް ފަންތީގެ މުވައްޒަފުން ޢައްޔަން ކުރުމާބެހޭ މަސައްކަތްތައް ޯއވަރސީ 	 

ކުރުން

މުވައްޒަފުންގެ ސަސްޕެންޝަނާއި އަދި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާގުޅޭ  ޝަކުވާތައް ދިރާސާކުރުން	 

އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު މުޢާޛާ އިބްރާހިްމ )ެޗއަރޕާރސަން(	 

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝިފާނާ	 

އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަރީފް	 

އަލްއުސްތާޛާ ނޫރުބާން ފަހުމީ	 

 އަލްފާޟިލް އިލްޔާސް ހަނީފް	 

ސީ.އީ.ޯއ އަލްފާާާޟިލް މުޙައްމަދު ޙުސެއިން މަނިކު 	 
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ޮކމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކާއި ޙާޟިރީ

2018 ވަނަ އާރު.އެން.ސީ ގެ 4 ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެެވެ. ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީ ޮކިމޓީ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޙާޟިރީއެވެ.

ޮކމިޓީން ހިންގުނު ހަރަކާތްތަްއ/ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް

ތިރީގައި އެވަނީ 2018 ވަނަ ައހަރު އާރު.އެން.ސީ އިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންަތކުެގ ކުރު ޚުލާސާއެކެވެ.

10 މެއި 2018 ގައި ބޭއްވި ޮކމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި ޮކމިޓީގެ ޗެއަރޕާރސަންގެ މަޤާމު ފުރުއްވި އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަރީފްގެ ޯބޑު މެންބަރުކަމުގެ 	 

ދައުރު 3 ފެބްރުއަރީ 2018 ގައި ހަމަވެފައިވާތީ، ހުސްވެފައިވާ ޗެއަރޕާރސަންގެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު މުޢާޛާ އިބްރާހިމް ޢައްޔަން ކުރެވުނެވެ. 

ޕްޮރސެސް  ދިރާސާޮކށް  އެޕްލިކޭޝަން  ހުށަހަޅާފައިވާ  މުވައްޒަފަކު  ދަށުން  ޮޕލިސީގެ  އެސިސްޓެންސް  ހައުސިންގ  ރިޯވޑު-  ޯޓޓަލް  ބައްދަލުވުމުގައި  މި 

ކުރުމަށް ނިންމެވިއެވެ.

4 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 ގައި ބޭއްވި ޮކމިޓީގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް ޮއފިސަރުގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ޯހދުމަށް 	 

ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ޯފމުތަކާއި އިވެލުއޭޝަން ކަރުދާސް ދިރާސާޮކށް މަޤާމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތް ޮހވުމާއި 

ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގައި ބަލަންވީ ކަންކަމުގެ އިރުޝާދު މެނޭޖްމެންޓަށް އެރުވިއެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 ގައި ބޭއްވި ޮކމިޓީގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި 2019 ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާ ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ބަޖެޓުގައި މުސާރައިގެ 	 

ޮގތްތަކެއް ނިންމެވިއެވެ. އެޮގތުން މެނޭޖްމަންޓުން ހުށަހެޅުއްވި ބައެއް ކަންކަން މުރާޖަޢާޮކށް މުސާރައިގެ  އައިޓަމްތަކުގެ އިޞްލާހާ މެދު މަޝްވަރާޮކށް 

ނިންމެވިއެވެ. ކުރެެއްވުމަށް  އިޞްލާޙް  އައިޓަމްތައް 

02 ޑިސެމްބަރ 2018 ގައި ބޭއްވި ޮކމިޓީގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ޮކމިޓީގެ ޗެއަރޕާރސަންގެ މަޤާމު ފުރުއްވަމުން ގެންދެވި އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު މުޢާޛާ 	 

ޯބޑު މެންބަރުކަމުގެ ދައުރު ހަމަވެފައިވާތީ، ހުސްވެފައިވާ ޗެއަރޕާރސަންގެ މަޤާމަށް އަލްއުސްތާޛާ ނޫރުބާން ފަހުމީ ޢައްޔަން ކުރެވުނެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި 

މެނޭޖްމެންޓުން ހުށަހެޅުއްވި ޕާރޯފމެންސް އެޕްރައިސަލް ޯފމަށް ޮކމިޓީގެ މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވި ބައިތައް އިތުރުކުރުމަށް ފަހު ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

ޙާޟިރުވި ބައްދަލުވުންތަކުގެ އަދަދު ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އަދަދު މެންބަރުގެ ނަން #

3 3 އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު މުޢާޛާ އިބްރާހިމް 1

3 4 އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝިފާނާ 2

4 4 އަލްއުސްތާޛާ ނޫރުބާން ފަހުމީ 3

1 1 އަލްފާޟިލް އިލްޔާސް ހަނީފް 4

4 4 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ހުސެއިން މަނިކު 5
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ގު މަ ރި ކު
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ފަރުޟް ޙައްޖުވުމަށް އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގެ ފައިސާ 
ބޭނުންކުރެވޭ ޮގތް ހެދުން

އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް  ޮގތުގެމަތިން  އެއްޮގތްވާ  ސިޔަސާތާއި  ސަރުކާރުގެ 

ފަރުޟް  ފައިސާ  ޖަމާކުރެވިފައިވާ  ގައި  އާރު.އެސް.އޭ  މެންބަރުންގެ 

ޙައްޖުވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ޮގތް ހެދުމަށްޓަކައި، ޕެންޝަން ޮއފީހުން 2018 

ކަމާބެހޭ  ދައުލަތުގެ  މިޮގތުން،  ފަށާފައެވެ.  މަސައްކަތް  ވަނީ  އަހަރު  ވަނަ 

އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން މިކަމަށް މަގުފަހި ކުރުމަށްޓަކައި ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނަށް 

ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްވަނީ އަހަރު ނިމުމުގެ 

ފެށިފައެވެ.  ކުރިން 

އެނުއިޓީ ޕްޮރޑަކްޓްސް ތަޢާރުފް ކުރުން

އިންޝުއަރެންސް  ޕްޮރޑަކްޓްސް  އެނުއިޓީ  ބައިވެރިންނަށް  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް 

ކުންފުނިތައް މެދުވެރިޮކށް ތަޢާރުފް ކުރުމަށް 2018 ވަނަ އަހަރު ގިނަގުނަ 

ތަޢާރުފު  ޕްޮރޑަކްޓްސް  އެނުއިޓީ  ކުރެވިފައެވެ.  މަސައްކަތްތަކެއްވަނީ 

ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގަވާއިދު ޑްރާފްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަހަރު ތެރޭގައި 

ނިމިފައިވާއިރު، 2019 ވަނަ އަހަރު އެނުއިޓީ ޕްޮރޑަކްޓްސްގެ މަންފާ އެމް.

އާރު.ޕީ.އެސް މެންބަރުންނަށް ލިބެން ފަށާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. މި ސްކީމް 

ތަޢާރުފް ކުރެވުމުން، މެންބަރުންނަށް އުމުރު ދުވަހަށް ޕެންޝަނުގެ ފައިދާލިބި 

އަދި ރިޓަޔަރމަންޓް އުމުރަށް ދިއުމުން އާރު.އެސް.އޭ ގައި ހުންނަ ފައިސާގެ 

ބައެއް ގަނޑުޮކށް ނަގަން ބޭނުންވާނަމަ އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިގެންދާނެއެވެ.

ޑިސެބިލިޓީ އިންޝުއަރެންސް ސްކީމް ތަޢާރުފް ކުރުން

ވަޒީފާ  ބޭނުމަކީ  ކުރުމުގެ  ޤާއިމު  ސްކީމް  އިންޝުއަރެންސް  ޑިސެބިލިޓީ 

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،  ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް  ދާއިމީ  ދަނިޮކށް  އަދާކުރަމުން 

މީގެ  މަގުފަހިޮކށްދިނުމެވެ.   ލިބޭނެ  އާމްދަނީ  ޮއތްބައިގައި  ބާކީ  އުމުރުގެ 

ސަބަބުން، ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދަނިޮކށް ކުއްލިއަކަށް ކުރިމަތިވާ ގެއްލުންތަކުގެ 

ސަބަބުން ދިމާވާ މާލީ ޮގންޖެހުންތަކުން ރައްކާތެރިކަން އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ. 

މި ސްކީމް ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒުޮކށް ނިމުމުން ދާއިމީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް 

ކުރިމަތިވާ ފަރާތްތަކަށް މެދުނުކެނޑި އެ ފަރާތްތަކަށް އުނިވެގެންދިޔަ އާމްދަނީ 

މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ.  ލިބުމަށް 

އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ފައިދާ އިތުރު ކުރުން 

ޮކށްގެން  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް އަކީ ޕެންޝަން ޮކންޓްރިބިއުޝަން އިންވެސްޓް 

ހިންގޭ ސްކީމެކެވެ. މި ވަގުތު މި ސްކީމުން އިންވެސްޓް ކުރެވެނީ ހަމައެކަނި 

އެމް.އާރު. ފުރުޞަތުތަކުގައެވެ.  އިންވެސްޓްމެންޓް  ލިބެންހުރި  ރާއްޖެއިން 

އިތުރުކުރުމުގެ  ފައިދާ  އިންވެސްޓްމެންޓްގެ  ލިބޭ  މެންބަރުންނަށް  ޕީ.އެސް 

ބޭނުމުގައި ޯވލްޑް ބޭންކުން ހިންގާ ރިޒާވް އެޑްވައިޒަރީ އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް 

ޕްޮރގްރާމް )އާރު.އޭ.އެމް.ޕީ( ގައި 2018 ވަނަ އަހަރު ޕެންޝަން ޮއފީހުން ވަނީ 

ބައިވެރިވެފައެވެ. މި ޕްޮރގްރާމުގެ ދަށުން އިންވެސްޓްމެންޓް ފުޅާކުރާނެ އައު 

ދާއިރާތަކާއި އަދި ފުރިހަަމަ އިންވެސްޓްމެންޓް ސިޔާސަތުތަކެއް އެކަށައެޅުމަށް 

ޮގތުގައި  ފައިދާގެ  އިންވެސްޓްމެންޓް  ޮގތުން  ނަތީޖާއެއްގެ  މަގުފަހިވާނެއެވެ. 

އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް މެންބަރުންނަށް ލިބޭ މިންވަރު އިތުރުކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް 

އުއްމީދު ކުރެވެއެވެ. 

އަމިއްލަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޕެންޝަނުގެ 
ރައްކާތެރިކަން ލިބިދިނުން

ޕެންޝަން ނިޒާމުގެ ފުރިހަމަ ރައްކާތެރިކަން ވަޒީފާއަދާކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް 

ޯފރުޮކށްދިނުމަކީ ޕެންޝަން ޮއފީހުން ވަރަށް އިސްކަންދޭ ކަމެކެވެ. މިޮގތުން، 

ފަރާތްތައްވެސް  މަސައްކަތްކުރާ  އަމިއްލަ  ނުވަަތަ  ވަޒީފާއަދާކުރާ  އަމިއްލަ 

ކަމެކެވެ.  ބޭނުންތެރި  ވަރަށް  ކުރުމަކީ  ސާމިލު  ނިޒާމުގައި  ޕެންޝަން 

ކުރާނަަމަ،  އިޚްތިޔާރު  ފަރާތަކުން  ވަޒީފާއަދާކުރާ  އަމިއްލަ  މިހާރުވެސް، 

ފުރުޞަތު  ދެއްކުމުގެ  ޮކންޓްރިބިއުޝަން  ޕެންޝަން  އިސްނެގުމަށް  އަމިއްލަ 

ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. މުސްތަޤުބަލުގައި މިކަން އިތުރަށް ފުޅާޮކށް، އަމިއްލަ 

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތައް ޕެންޝަން ނިޒާމުގައި ސާމިލު ކުރުމަށް ޤާނޫނީ 

ޕެންޝަން  މަސައްކަތްތައް  ކުރަންޖެހޭ  ޮގތުން  އިދާރީ  އަދި  ޮގތުންނާއި 

ކުރަމުންނެވެ.   ގެންދަނީ  ޮއފީހުން 

އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގެ ބައިވެރިންނަށް ސްކީމުން ލިބިދޭ ފައިދާ އިތުރުޮކށް، އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި އިތުރު ކަންކަން ތަޢާރުފު ކުރުމަށް 

ޕެންޝަން ޮއފީހުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. މިޮގތުން ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިވާ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.  
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