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އެކްޮރނިމްސް

ޗެައރޕާރސަންގެ ބަޔާން

އެކްޓިންގ ޗީފް އެގްޒެެކޓިްވ ޮއފިސަރުގެ ބަޔާން 

2019 ވަނަ އަހަރުގެ މުހިންމު ތަފާސް ހިސާބުތައް

ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ތަޢާރަފް

އިދާރީ ހިންގުމާބެހޭ ރިޯޕޓު

ހަރަކާތްތަކާބެހޭ ރިޯޕޓު

އިންޓަރނަލް ޮއޑިޓް އަދި ރިސްކް މެނޭޖްމެންޓް

މަސްލަހަތުވެރިންނާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުން

އިންޮފމޭޝަން ޓެކްޮނޮލޖީ

ާޤނޫނާ އެއްޮގތަށް ޢަމަލުކުރޭޯތ ބެލުން

ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުން

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތައް

ތަމްރީނު

ސްކީމް ހިންގުމާބެހޭ ރިޯޕޓު

ޯމލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އަސާސީ ޕެންޝަން ސްކީމް

ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން ޕެންޝަން 

ސީނިއަރ ސިޓޒަން އެލަވަންސް ދޫކުރުން  

ގެޮދރުވެރިކުރުމުގެ ޕްޮރގްރާމްތަކަށް އާރު.އެސް.އޭ ބެލެންސް ޮކލެޓަރަލައިޒް ކުރުުމގެ ސްކީމް

ޕެންޝަން ފަންޑުގެ ފައިސާ ބޭނުންޮކށްގެން ފަރުޟް ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުން

ޙިއްޞާގެ ބާޒާރާއި މާލީ ދާއިރާގެ އުސްއަލިތައް
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އެމް.އާރު.ޕީ.ެއސް އިންވެސްޓްމެންޓް ރިޯޕޓު

ޑު އިންވެސްޓްމެންޓް ފަން

ޝަރީއާ ފަންޑު

ޮކންސަވޭޓިވް ފަންޑު 

ޝަރީއާ ރިޓަރޔަރީސް ފަންޑު

ހައުސިންގ ޯޕރޓްޯފލިޯއ

ޯބޑު މެންބަރުންގެ ރިޯޕޓު

2019 ވަނަ އަހަރު ޯބޑުން ނިންމަވާފައިވާ ނިންމުންތަކާއި ހިންގުނު ހަރަކާތްތަކުގެ އުސްއަލިތައް

އިންެވސްޓްމެންޓް ޮކމިޓީ ރިޯޕޓު

ޮއޑިޓް އެންޑް ރިސްކް މެނޭޖްމެންޓް ޮކމިޓީގެ ރިޯޕޓު

ރެމިއުނަރޭޝަން އެންްޑ ޮނމިނޭޝަން ޮކމިޓީގެ ރިޯޕޓު

އިޮނވޭޝަން އެންޑް ެޓކްޮނޮލޖީ ޮކމިޓީ ރިޯޕޓު

ކުރިމަގު

މާލީ ބަޔާންތައް
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ޮއޑިޓް އެންޑް ރިސްކް މެނޭޖްމެންޓް ޮކމިޓީ

ޗީފް އެގްޒެކެޓިްވ ޮއފިސަރ

ޮލޕްމެންޓް ޮއޯތރިޓީ ކެޕިޓަލް މާރކެްޓ ޑިވެ

ޮލޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ޯކޕަރޭޝަން ހައުސިންގ ިޑވެ

ހިޔުމަން ރިޯސސަސް

އިންޓަރނޭޝަނަލް އިންޓަރނަލް ޮއޑިޓް ސްޓޭންެޑޑްސް

އިނިޝަލް ޕަބްލިކް ޮއފަރިންގ

އިންޓަރނޭޝަަނލް ޯސޝަލް ސެކިއުރިޓީ އެޯސިސއޭޝަން 

ޮނޮލޖީ ިއންޮފމޭޝަން ެޓކް

ޯމްލޑިވްސް މަނިޓަރީ ޮއޯތރިޓީ

ޯމްލޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް

ރިޒާވް އެޑްވައިޒަރީ އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ޕްޮރގްރާމް

ރެމިއުނަރޭޝަން ެއންޑް ޮނމިނޭޝަްނ ޮކމިޓީ 

ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގްސް އެކައުންޓް

ސްޓްރެޓެޖިކް އެސެޓް އެޮލކޭޝަން

ސްޓޭޓް ޯއންޑް އެންޓަރްޕރައިސް

ސްޓޭޓްމެންޓް ޮއފް އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރިންސިޕަލްސް

 ސްޓޭންޑެްޑ ޮއޕަރޭޓިންގ ޕްޮރސީޖަރ

ސްޓޭްޓމެންޓް ޮއފް ޕެންޝަން ޮކންޓްރިބިއުޝަން
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ވަނަ   2019 ޮއފީހުގެ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ޕެންޝަން  ޯމލްޑިވްސް 

ޗެއަރޕާސަންގެ  ޯބޑުގެ  ހިސާބުތައް  މާލީ  ރިޯޕޓާއި  އަހަރީ  އަހަރުގެ 

ހައިސިއްޔަތުން ތިޔަ ބޭފުޅުންނާއި ހިއްސާކުރުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ލިބޭ 

އުފަލަކާއި ޝަރަފެކެވެ. ޮބޑު  ވަރަށް 

10 އަހަރު ފުރިގެންދިޔަ  2019 ވަނަ އަހަރަކީ ޕެންޝަން ޮއފީހަށް 

ވަރަށް ހާއްސަ އަދި އެހާމެ އުފާވެރި މުނާސަބަތެކެވެ. އަދި ޕެންޝަން 

ކާމިޔާބީއާއި،  ފަހުރުވެރި  ހާސިލްޮކށްފައިވާ  މިހާތަނަށް  ޮއފީސް 

ޕެންޝަން  ވާސިލްޮކށްދިނުމުގައި  މިހާހިސާބަށް  ޮއފީސް  ޕެންޝަން 

ދައުރެއް  ހާއްސަ  އިސްސަފުގައި  އެންމެ  އުފެދުނީއްސުރެ  ޮއފީސް 

އަދާޮކށްދެއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޯބޑުގެ އަދި މުވައްޒަފުންގެ ޝުކުރު 

ތަކެކޭވެސް  އަހަރު  ވޭތުވެދިޔަ  ފާހަގަކުރަމެވެ.  ހައްޤުވެގެންވާކަން 

ޮއފީހަށް  ޕެންޝަން  އަހަރަކީވެސް  ވަނަ   2019 އެއްފަދައިން 

މިފާއިތުވި  އަހަރެކެވެ.  ލިބިގެންދިޔަ  ކާމިޔާބީތަކެއް  ފާހަގަޮކށްލެވޭފަދަ 

10 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޕެންޝަން ޮއފީސް ހާސިލްޮކށްފައިވާ ކަމިޔާބީ 

އަދި  ފަހުރުވެރިވާ   އެކަމާއިމެދު  އެންމެން  އަޅުގަނޑުމެން  ތަކަކީ 

ކުރާނެ  ދަމަހައްޓަން މަސައްކަތް  ތަނުގައި  ޮއތް  ކުރިޔަށް  މިޮގތުގައި 

ކާމިޔާބީތަކެކެވެ.  މުހިންމު  ފަދަ 

ދުވަހު  އަހަރު   10 މިފާއިތުވެދިޔަ  ހަޔާތުގައި  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން 

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރުގެ ޮގތުގައި ޕެންޝަން ޮއފީސް ހިންގުމުގެ 

ވަނަ   2019 ޑިސެމްބަރު   31 އުފުއްލަވައި،  ޒިންމާ  މަތީ  އެންމެ 

އެމަޤާމުން  ކުރައްވުމަށްފަހު  ފުރިހަމަ  ދައުރު  އެމަޤާމުގެ  ދުވަހު 

އަށް  މަނިކު  ޙުސެއިން  މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލް  ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި 

ޯބޑާއި  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  ވަޒަންޮކށް  އަގު  ޚިދުމަތުގެ  އެބޭފުޅާގެ 

މުވައްޒަފުންގެ ނަމުގައި ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. ޝައްކެއް 

ވެސް ނެތް ޮގތުގައި އެބޭފުޅާގެ ހަރުދަނާ ހިންގުންތެރިކަމުގެ ދަށުން 

ބަލައިގަންނަ  ރައްޔިތުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވަނީ  ޮއފީސް  ޕެންޝަން 

ާއޠާިފ ަޢލީ |  ެޗައރަޕރަސްނ

ެޗައރަޕރަސްނެގ ަބާޔްނ
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ވެފައެވެ.  މިއަދު  މުއައްސަސާއަށް  އެއް  ކުރާ  އިތުބާރު  އެންމެ  އަދި 

 2019 މުއްދަތު  ކަމުގެ  ސީއީއޯ  މަނިކުގެ  ޙުސެއިން  މުޙައްމަދު 

ޕެންޝަން  ވަނީ  މިހާރު  ޯބޑުން  ގުޅިގެން  ހަމަވުމާއި  އަހަރު  ވަނަ 

ޮއފީސް އާމަރުހަލާތަކަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި ސީއީޯއގެ މަގާމަށް އެންމެ 

ފަށްޓާފައެވެ.  މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ  އައްޔަން  ބޭފުޅަކު  އެކަށީގެންވާ 

އެންމެ  މިހާރުޯބޑުން  މަސައްކަތަކީ  ކުރުމުގެ  އަންޔަން  ސީއީޯއއެއް 

މިޮގތުން،  އެއްކަންތަކެވެ.  އަންނަ  ކުރަމުން  ދީގެން  އިސްކަމެއް 

ޕްޮރސެސްއެއްގެ  މުސްތަޤިއްލު  ތަކާއި،  މިންގަނޑު  ރަނގަޅު  އެންމެ 

ދަށުން ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ސީއީޯއއެއް އައްޔަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

އަމާޒެކެވެ.  ޯބޑުގެ  ނިންމާލުމަކީ 

ރައްކާތެރިކަމުގެ  އިޖުތިމާއީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފަންޑަކީ  ޕެންޝަން 

ދިޔަ  ފާއިތުވެ  ތަނބެވެ.  އެއް  މުހިންމު  ވެސް  ވަރަށް  ނިޒާމުގެ 

ކުރަން  ގާއިމް  ދަށުން  ގާނޫނުގެ  ޕެންޝަން  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ   10

ވަނީ  ޕެންޝަން ސްކީމް  ރިޓަޔަމަންޓް  ޯމލްޑިވްސް  ކުރެވުނު  ލާޒިމް 

ވަރަށް ފުރިހަމަކަމާއި އެކު ގާއިމް ކުރެވި ހިނގައިގަންނަން ފަށާފައެވެ. 

ކުރުމަށްޓަކައި  ފުރިހަމަ  އިތުރަށް  ނިޒާމު  ޕެންޝަން  ކަމުން  އެހެން 

މިނިޒާމު  އެހީގައި  ޓެކްޮނޮލޖީގެ  ޒަމާނީ  ވަނީ  ޖެހިފައި  ކުރަން  ދެން 

އިތުރަށް ފުޅާޮކށް މިނިޒާމުގެ ދަށުން އިތުރު އިނާޔަތްތައް ޕެންޝަން 

ފަންޑުގެ ބައިވެރިންނަށް ލިބިދެވޭނޭ ޮގތްތައް ޯހދައި ދިރާސާޮކށް އޭގެ 

ހަމަޖެއްސުން  ޮގތް  ލިބިގެންދާނެ  ރައްޔިތުންނަށް  ދިވެހި  ފަސޭހަަތަށް 

ވެސް  އަހަރަކީ  މިފާއިތުވެދިޔަ  ދެކެމެވެ.  އަޅުގަނޑު  ކަމުގައި 

ކުރެވިފައިވާ  ހާސިލް  ލަނޑުދަނޑިތަކެއް  މުހިންމު  ބަލާއިރު  މިޮގތުން 

ޕެންޝަން  މިޮގތުން  ޖެހެއެވެ.  ދަންނަވާލަން  ކަމުގައި  އަހަރެއް 

މަސައްކަތުގައި  ކުރަމުންދާ  ކުރުމަށްޓަކައި  އިތުރު  ފައިދާ  ފަންޑުގެ 

ޕެންޝަން ފަންޑުންވަނީ ޯމލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ ހިއްސާގައި 

ޮގތުގައި  ހިއްސާދާރެއްގެ  މެޯޖރިޓީ  އެބޭންކުގެ  އިންވެސްޓްޮކށް 

ހައްޖުވުމުގެ  ފަރުޟު  އިތުރުން  މީގެ  އަދި  ޮގސްފައެވެ.  ހަމަޖެހިގެން 

ފަހިޮކށްދިނުމަށްޓަކައި  މެންބަރުންނަށް  ފަންޑުގެ  ޕެންޝަން  ފުރުޞަތު 

ޕެންޝަން ޮއފީހުން ވަނީ ސަރުކާރާއި އެކު މަސައްކަތްޮކށް އެކަމަށް 

ބޭނުންވާ ފަންނީ ދިރާސާތައްކޮށް އެދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި ޕެންޝަން 

ގާނޫނަށް ގެނެވުނު 4 އަދި 5 ވަނަ އިސްލާހުގެ ދަށުން މިފުރުޞަތު 

ފަހިޮކށްދީފައެވެ. ބައިވެރިންނަށް  ފަންޑުގެ 

ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޯބޑުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދަނީ 

ނެރެ  ކުރިޔަށް  އުސޫލުތައް  ރަގަޅު  އެންމެ  ގަވަނަންސްގެ  ޯކޕަރޭޓް 

އެއުސޫލުތަކާއި އެއްޮގތްވާ ޮގތުގެމަތީން ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ހިންގުން 

ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ   2018 މިޮގތުން  ގެންދިޔުމަށެވެ.  ކުރިޔަށް 

އަމަލު ކުރަންފެށިފައިވާ ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން 

ލަނޑުދަޑިތަކަށް  ކުރަންޖެހޭ  ހާސިލް  ކުރުމަށްޓަކައި  ތަންފީޒު  ޕްލޭން 

ވާސިލް ވުމަށްޓަކައި ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ މެނޭޖްމަންޓާއި އެކު 2019 

ކުރެވިފައެވެ.  މަސައްކަތްތަކެއް  ގިނަގުނަ  ވަނީ  އަހަރުވެސް  ވަނަ 

މުހިންމު  އެންމެ  ހިންގުނު  ޯބޑުން  އަހަރު  ވަނަ   2019 މިޮގތުން 

ބާއްވަމުން  އަހަރަކުވެސް  ޮކންމެ  ޮގތުގައި  ހަރަކާތެއްގެ  އެއް 

މި  ފާހަގަޮކށްލަމެވެ.  ސެޝަން  ޕްލޭނިންގ  ސްޓެރެޓެޖިކް  ގެންދާ 

ގެނައުމުގައި  ބަދަލުތައް  ޒަމާނީ  ޮއފީހަށް  ޕެންޝަން  ސެޝަންގައި، 

ޮއޕަރޭޝަންތައް  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  ހުނަރުތަކާއި،  ފަންނީ  ބޭނުންވާ 

އިތުރަށް ހަރުދަނާޮކށް މެންބަރުންނަށް ފަސޭހަކަމާއި އެކު ހިދުމަތްތައް 

ޯފރުޮކށްދިނުމާއި ގުޅޭޮގތުން ވަނީ ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާ 

ދެނެގަނެވިފައެވެ.  ކަންކަން  މުހިންމު  ކުރަންޖެހޭ  ކުރެވި 

ޯފރުޮކށްދިނުމުގައި  ރައްޔިތުންނަށް  ހިދުމަތްތައް  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން 

އެހީތެރިކަން  އަދި  ހިފުމާއި  ބޭނުން  ޓެކްޮނޮލޖީގެ  ޒަމާނީ  އެންމެ 

ވަރަށް  ޯބޑުން  ތަނުގައިވެސް  ވޭތުވެދިޔަ  ޯފރުޮކށްދިނުމަކީ 

އިސްކަންދީގެން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތެކެވެ. މިޮގތުން، ޕެންޝަން 

ޮއފީހުގެ އިންޮފމޭޝަން ސެކިއުރިޓީ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމްތައް އަދި 

ކުރެވޭ  ގަބޫލު  ޮގތުން  ބައިނަލްއަގުވާމީ  ޮކންޓްޯރލްތަކަކީ  ސެކިއުރިޓީ 

އެއްބާރުލުމާއެކު  ޯބޑުގެ  މަސައްކަތް  ހެދުމުގެ  ކަންކަމަށް  ފެންވަރުގެ 
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. މެނޭޖްމަންޓުންވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު ފަށައިގަނެފައެވެ. މިޮގތުން، އައި

އެސް.ޯއ 27001 ސެކިއުރިޓީ ގައިޑްލައިން ފްރޭމްޯވކް ސަރޓިފިކޭޝަން 

ހާސިލްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް 2019 

ނިންމާލެވިފައެވެ.  ހާސިލްޮކށް  ވަނީ  ކުރީން  ނިމުމުގެ  އަހަރު  ވަނަ 

އައި.އެސް.ޯއ 27001 އަށް ސަރޓިފައިވުމާއެކު ލިބޭނެ އެންމެ ޮބޑު 

ބެލެހެއްޓުމުގައި  މައުލޫމާތު  ޮއފީހުން  ޕެންޝަން  ފައިދާއަކީ  އެއް 

ދެމެހެއްޓެނިވި އިތުބާރާ ޔަޤީންކަން ލިބިގެން ދިއުމެވެ. މީގެ އިތުރުން، 

މެމްބަރުންނަށް  ސްކީމުގެ  ޕެންޝަން  ރިޓަޔަރމަންޓް  ޯމލްޑިވްސް 

އަދިފައިދާތަކެއް  ފަސޭހަތަކެއް  ގިނަގުނަ  ޯފރުޮކށްދިނުމުގައި  ހިދުމަތް 

ވޭތުވެދިޔަ  އިތުރުންވެސް،  މީގެ  ވެގެންދިއުމެވެ.  ކަމަކަށް  ކުރުވަނިވި 

އިތުރު  ކަންކަމާއިބެހޭ  ހާސިލްޮކށްފައިވާ  ޮއފީހުން  ޕެންޝަން  އަހަރު 

ތަފްޞީލް އަހަރީ ރިޯޕޓްގައި އަލިއަޅުއްވާލާފައި ވާނެއެެވެ. 

އަދި  ކުރަމުން،  މަސައްކަތް  ތެރޭގައި  އިމުގެ  ޤާނޫނުގެ  ޕެންޝަން 

ޮގންޖެހުންތަކާއި  ވަމުންދާ  ކުރިމަތި  ޯފރުޮކށްދިނުމުގައި  ހިދުމަތް 

އެކުވެސް ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޯބޑުން އަބަދުވެސް އެންމެ އިސްކަމެއް 

ދީގެން މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާނީ ޯކޕަރޭޓް ގަވަނެންސްގެ އެންމެ 

ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  ޮގތުގެމަތީން  އެއްޮގތްވާ  އުސޫލުތަކައި  ރަގަޅު 

ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމާއި، ސްކީމުގެ ބައިވެރިންގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ 

ޯފރުޮކށްދިނުމަށް  ހިދުމަތްތަކެއް  އެކަށޭނަ  އެންމެ  ރައްޔިތުންނަށް 

ފާހަގަކުރަމެވެ.  ކަމުގައި 

އެކަނި  ޯބޑުން  ކަންކަމަކީ  ކުރެވިގެންދިޔަ  ފާހަގަ  މިބަޔާނުގައި 

މިފުރުސަތުގައި  ދެކި،  ނޫންކަމުގައި  ކަންކަމެއް  ކުރެވޭނޭ  ހާސިލު 

ޮއފީސް  ޕެންޝަން  ނަމުގައި  ބޯޑުގެ  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން 

ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު މިހިސާބަށް ގެނެސްދެއްވުމުގައި ސާބިތުކަންމަތީގައި 

ޕެންޝަން  ސްޓާފުންނާއި  ހިންގުންތެރި  މިޮއފީހުގެ  ހަރަކާތްތެރިވި 

ހިންގާ  ނިޒާމު  ޕެންޝަންގެ  ދުވަހުންފެށިގެން  އައި  ވުޖޫދަށް  ޮއފީސް 

ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކާއި އިދާރާތަކުންނާއި، 

ވަޒީފާދޭ  އިދާރާތަކުންނާއި  މާލީ  މުއައްސަސާތަކުންނާއި،  ދައުލަތުގެ 

ފަރާތްތަކުން އަދި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ދެއްވާ ލަފަޔާއި 

އެހީތެރިކަން ފާހަގަޮކށް އެފަރާތްތަކަށް އަޅުގަނޑު ނިހާޔަތަށް ޝުކުރު 

ދަންނަވަމެވެ. އަދި ދިމާވަމުންދާ ގިނަގުނަ ޮގންޖެހުން ތަކާއެކުގައިވެސް، 

އެއްސަފެއްގައި  އަޅުގަނޑާއި  ކުރުމުގައި  ލީޑް  ޮއފީސް  ޕެންޝަން 

އެންމެހާ  ޯބޑު  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  ގެންދަވާ  މަސައްކަތްކުރައްވަމުން 

އެފަރާތްތަކަށްވެސް  ފާހަގަޮކށް  މަސައްކަތްތައް  އަގުހުރި  މެމްބަރުންގެ 

ދަންނަވަމެވެ.  ޝުކުރު 

ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ އަމާޒުތަކާއި ތަސައްވުރު ބައްޓަން ކުރެވިފައިވަނީ 

އެންމެ އިޙްތިރާމްލިބިގެންވާ، އިތުބާރުކުރެވޭ އަދި ޢާންމު ރައްޔިތުނާއި 

މެމްބަރުންގެ  ސްކީމުގެ  ޕެންޝަން  ރިޓަޔަރމަންޓް  ޯމލްޑިވްސް 

ހެދުމަށެވެ.  ޮއފީސް  ޕެންޝަން  މުއައްސަސާއަކަށް  ލިބިގެންވާ  ޯލބި 

ދުރުރާސްތާގެ  ހަރުދަނާޮކށް  ހިންގުން  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  މިޮގތުން، 

ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް އަދި ސްކީމުގެ މެމްބަރުންނަށް ފާގަތި 

މުސްތަޤްބަލެއް ޯހދައިދިނުމަށް ކުރިއަށް ޮއތްތަނުގައިވެސް މެނޭޖްމަންޓާ

އަރުވަމެވެ.  ޔަޤީންކަން  ކަމުގެ  ގެންދާނޭ  އެކުމަސައްކަތްކުރަމުން 
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2019 ވަނަ އަހަރަކީ ޕެންޝަން ޮއފީސް ޤާއިމު ކުރެވުނުތާ 10 އަހަރު 

ވަނަ   2020 އެހެންކަމުން،   އަހަރެކެވެ.  ޚާއްޞަ  ފާހަގަކުރި  ފުރުން 

ހަނދާން  އުސްއަލިތަކުގެ  ދަހަރުގެ  ވޭތުވެދިޔަ  ކުރިމަތިލާއިރު،  އަހަރަށް 

އާޮކށްލުމަކީ މުޙިއްމުކަމެއްކަމަށް ދެކެމެވެ. ޕެންޝަން ޮއފީސް އުފެއްދުމުގެ 

މައިގަނޑު މަޤުޞަދަކީ އެންމެން ޝާމިލްވާ ޕެންޝަން ނިޒާމެއް ޤާއިމުޮކށް، 

ނިޒާމެއް  ރައްކާތެރިކަމުގެ  އިޖުތިމާޢީ  ޮއތް  ބައިވެރިވުން  އެންމެންގެ 

އުފައްދާ، ޕެންޝަންގެ ޮގތުގައި ދައުލަތުން އުފުލަންޖެހޭ މާލީ ބުރަ  ދުރު 

ތެރޭގައި  އަހަރު  ދިހަ  ވޭތުވެދިޔަ  ކުޑަކުރުމެވެ.   މުސްތަޤުބަލެއްގައި 

ޮބޑު  މުވައްޒަފުންގެ  ސެކްޓަރގެ  ޕަބްލިކް  އާއި  ސެކްޓަރ  ޕްރައިވެޓް 

ސްކީމެއް  ޕެންޝަން  ޮކންޓްރިބިއުޓަރީ  ބައިވެރިވެފައިވާ  އިންސައްތައެއް 

ކާމިޔާބުކަމާއެކު ޤާއިމުޮކށް ހިންގަމުން ގެންދެވިފައިވާތީ، ކުރިން ދެންނެވި 

ފާހަގަކުރަމެވެ.  އުފަލާއެކު  ހާޞިލްވަމުންދާކަން  މަޤުޞަދުވެސް  ދެ 

މިއަދު ޯމލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމު )އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް( 

 1353 އަދި  އެބަތިއްބެވެ.  ބައިވެރިވެފައި  މެންބަރުން   104558 ގައި 

މީހުންނަށް ޕެންޝަން ސްކީމުން ފައިސާ ދެމުން ގެންދެއެވެ. އެހެންކަމުން، 

މެންބަރުން އިތުރު ކުރުމުންނާއި އިންވެސްޓްމަންޓުތަކުން ލިބުނު ފައިދާއަށް 

ތާރީޚުގައި  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  އަހަރަކީ  ވޭތުވެދިޔަ  ކުރާއިރު،  ރިޢާޔަތް 

ފާހަގަޮކށްލެވޭ، ވަރަށް ކާމިޔާބު އަހަރެކޭ ދެންނެވިދާނެއެވެ.

އިޞްލާހެއް  ވަނަ   4 ޤާނޫނަށް  ޕެންޝަނާބެހޭ  އަހަރަކީ  ވަނަ   2019

 2019 މާރިޗު   10 މިޮގތުން   ފެށުނުއަހަރެވެ.  އަމަލުކުރަން  ގެނެވި 

އަމަލުކުރަން  އެއްޮގތަށް  އިޞްލާޙާ  ވަނަ   4 ކުރެވުނު  ތަޞްދީޤު  ގައި 

ފައިސާއިން  ހުރި  އާރު.އެސް.އޭގައި  ކުރުމަށް  ޙައްޖު  ފަރުޟު  ފެށުމުން، 

އެހެންކަމުން  ދިޔައެވެ.  ފަހިވެގެން  ފުރުޞަތު  ބޭނުންކުރުމުގެ  ބައެއް 

މެންބަރުންނަށް  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސްގެ  އަވަހަކަށް  ވީހާވެސް  މިފުރުޞަތު 

ޙައްޖު  ތެރޭގައި  ޖޫންމަހުގެ  އަހަރު  ވަނަ   2019 ފަހިޮކށްދިނުމަށްޓަކައި، 

ފެށުނެވެ. މަސައްކަތް  އެ  ޮސއިޮކށް،  ފަހުމްނާމާގައި  ޯކޕަރޭޝަނާއެކު 

ޕެންޝަން ޮއފީހަކީ މެންބަރުންނާއި މަސްލަހަތު ވެރިންނާއި ގުޅުންހުރި ވަރަށް 

ނާޒުކު މަޢުލޫމާތުތަކެއް ބަލަހައްޓަމުންދާ މުއައްސަސާއެކެވެ.  އެހެންކަމުން، 

2018 ވަނައަހަރު ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ މުޅި އައި.ޓީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 

ުސާޖާތ ަހލްީމ | ެއްކޓްިނ ޗްީފ ެއްގެޒެކޓްިވ ޮއފަިސރ

ެއްކޓިްނގ ޗީްފ ެއްގެޒެކޓްިވ ޮއފިަސުރެގ ަބާޔްނ
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ގޫގަލް ކްލައުޑު މާހައުލަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ތާރީޚީ ބަދަލަށްފަހު، މިޮއފީހުން 

އައި.އެސް.ޯއ  ބެލެހެއްޓުމުގައި  ނިޒާމްތައް  މަޢުލޫމާތާއި  ބަލަހައްޓަމުންދާ 

27001 ފަދަ ބައިނަލް އަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ޤަބޫލުކުރާ ޑޭޓާ ސެކިއުރިޓީ 

ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ   2019 މަސައްކަތް   ޯހދުމުގެ  ސެޓްފިކެޓެއް 

ފެށުނެވެ.  ޮގތުގައި  ޕްޮރޖެކްޓެއްގެ  ޚާއްޞަ 

ރިޒާރވް  ޓްރެޜަރީގެ  ބޭންކު  ޯވލްޑް  އަހަރުގެތެރޭގައި  ވަނަ   2018

މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް އެޑްވައިޒަރީ ޕްޮރގްރާމް )ރޭމްޕް( އާއިއެކު ޕެންޝަން 

ޮއފީހުން ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ އެއްބަސްވުމެއްގައި ޮސއިކުރިއެވެ. އަދި 

މިޝަންގެ  ފުރަތަމަ  ބޭންކުގެ  ޯވލްޑް  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ   2019

މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. މި މިޝަންގައި ޕެންޝަން ފަންޑުގެ 

މުއްދަތުގެ  ދިގު  މުޠާލިއާޮކށް،   އެޮލކޭޝަން  އެސެޓް  ސްޓްރެޓީޖިކް 

ފަންޑުން  ޕެންޝަން  މަތިން،  ސްޓްރެޓަޖީގައިވާޮގތުގެ  އިންވެސްޓްމަންޓް 

ބޭރު ފައިސާ ލިބޭ ތަނެއްގައި އިންވެސްޓު ކުރުން ފަދަ މުހިއްމު ބަދަލުތައް 

ޕެންޝަން  ލަފާދެއްވިއެވެ.  ރޭމްޕުން  ގެނައުމަށް  އިންވެސްޓްމަންޓަށް 

ޮއފީހުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ ފެންވަރު ރަގަޅު އިންވެސްޓްމަންޓް 

ޕްޮރޯޕސަލްތަކުއި އިންވެސްޓު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކުރުމަށެވެ. މިޮގތުން 

ޤައުމުގެ ދަރަނީގައްޔާއި ސެކިއުރިޓީސް މާރުކޭޓުގައިވަނީ 10 ބިލިއަނަށްވުރެ 

ޮކށްފައެވެ. ގިނަ ރުފިޔާ އިންވެސްޓް 

ނަފާ  އިތުރު  މެންބަރުންނަށް  ކުރިމަތިލާއިރު  އަހަރަށް  ވަނަ   2020

ބަދަހި  ގުޅުން  އިތުރަށް  މުއައްސަސާއާއި  މި  މެންބަރުންނާއި  ޯހދައިދީ، 

ޕެންޝަން  ފެށުމަށް  ޕްޮރގްރާމްތަކެއް  ގިނަ  ތަފާތު  ކުރުމަށްޓަކައި 

ސްކީމުގެ  އިންޝުއަރެންސް  ޑިސެބިލިޓީ  ތައްޔާރުވެފައެވެ.  ޮއފީސްވަނީ 

ސްކީމުގެ  ޕެންޝަން  ރިޓަޔަރމަންޓު  ދާއިރު  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް 

ތެރޭގައި، މަސްވެރިންނާއި ދަނޑުވެރިންގެ ޕެންޝަން ސްކީމެއް ހިމެނުމުގެ 

މަސައްކަތްވެސްދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިފަދަ ސްކީމެއް ޮއތުމަކީ މިސަރުކާރުގެ 

ފާހަގަޮކށްލަމެވެ. ވަޢުދެއްކަންވެސް  މުހިއްމު 

އަދާކުރައްވާފައިވާ  ދައުރެއް  އެންމެޮބޑު  ކާމިޔާބީގައި  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން 

މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލް  ޮއފިސަރ )ސީ.އީ.ޯއ(  އެގްޒެކެޓިވް  ޗީފް  ކުރީގެ 

ޙުސައިން މަނިކަށް މިފުރުޞަތުގައި ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ. 

މުޙައްމަދު ޙުސައިން މަނިކަކީ ވޭތުވެދިޔަ 10 އަހަރު ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ 

ސީ.އީ.ޯއގެ މަޤާމް ޤާބިލުކަމާއި ހިކުމަތްތެރިކަމާއެކު އަދާކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 

ކުރިއަށް  ކާމިޔާބުކަމާއެކު  ބިނާކުރައްވައި،  ކުރިމަގު  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން 

އަގުހުރި،  ޮކށްދެއްވި  ޮއފީހަށް  ޕެންޝަން  ކުރައްވަވައި،  މަގުފަހި  ދެވޭނެ 

ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންޮކށް، މުޙައްމަދު ޙުސައިން މަނިކަށް އަޅުގަނޑުގެ 

ހިތުގެ ފުންމިނުން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.  ޒިންމާދާރު ކަމާއެކު ވޭތުވެތިޔަ 

10 އަހަރު ޕެންޝަން ޮއފީސް ހިންގެވުމަށްފަހު، މުޙައްމަދު ޙުސައިން މަނިކު 

ވަނީ  31 ޑިސެމްބަރު 2019 ވަނަ ދުވަހު ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ސީއީޯއގެ 

މަގާމުގެ ދައުރު ފުރިހަމަ ކުރައްވުމަށްފަހު އެމަޤާމުން ވަކިވެވަޑައިގެންފައެވެ. 

އަދާޮކށްފައިވަނީ  ދައުރެއް  ޮބޑު  އެންމެ  ކާމިޔާބީގެ  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން 

ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ހީވާގި ހިންގުންތެރި މުވައްޒަފުންނާއި، ޕެންޝަން ޮއފީސް 

ހިންގުމުގެ ފުރިހަމަ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދެއްވަމުންދާ، ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ 

ޮއފީސްހިންގުމުގެ  އަހުލުވެރިވުމާއި،  ޓެކްޮނޮލޖީއަށް  މެންބަރުންނެވެ.  ޯބޑު 

ހެދުމަށް،  ޮއފީސް  ޕެންޝަން  މުއައްސަސާއަކަށް  ނަމޫނާ  ޮރނގުން 

ޗެއަރޕާސަން އާއި ޯބޑު މެންބަރުން ކެނޑިނޭޅި ދެއްވަމުންގެންދަވާ ލަފައާއި 

އިރުޝާދަށްޓަކައި، ޗެއަރ ޕާސަން އަށާއި ޯބޑު މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު 

ވެރިންނާއި  ހީވާގި  ޮއފީހުގެ  މި  އިތުރުން،  މީގެ  އަދާކުރަމެވެ.  ޝުކުރު 

ވަރަށް  އަޅުގަނޑު  ފަރުވާތެރިކަން  ބަހައްޓާ  މަސައްކަތަށް  މުވައްޒަފުން 

އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. މި ޮއފީހަށް ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ 

އިތުބާރާއި ޯލތްބަކީ އެމުވައްޒަފުންގެ ހިތްވަރާއި މަސައްކަތުން ޯހދާފައިވާ 

ޯލތްބެވެ.  އިތުބާރާއި 

މިޮއފީހުގެ މަސައްކަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 

މިނިސްޓްރީ  މަޖިލީސް،  ރައްޔިތުންގެ  ޮއފީސް،  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ޯސޝަލް  އެންޑް  ފެމެލީ  ޖެންޑަރ،  ޮއފް  މިނިސްޓްރީ  ފިނޭންސް،  ޮއފް 

މާކެޓް  ކެޕިޓަލް  ޮއޯތރިޓީ،  މަނިޓަރީ  ޯމލްޑިވްސް  ސަރވިސަސް، 

ޮއފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  އެހެނިހެން  އަދި  ޮއޯތރިޓީ  ޑިވެޮލޕްމަންޓް 

ދަންނަވަމެވެ.  ޝުކުރު  އެއްބާރުލުމަށް  ލިބިފައިވާ 

ފާގަތި  މެންބަރުންނަށް  ފަންޑުގެ  ޕެންޝަން  އެދެނީ،  އަޅުގަނޑު 

މުސްތަޤުބަލަކަށެވެ. އަދި ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް މި 

މަސައްކަތުގައި ސާބިތުކަމާއެކު ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ހެޮޔ ތަޢުފީޤު ދެއްވުމެވެ. 
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ފޭާދ ަފާރުތްނ ެއްމ.ާއުރ.ޕީ.ެއްސ ަގއި ަބއިެވރެިވަފއިޭވ. ަދުއަލުތެގ 445 ައްށުވެރ ގަިނ ަވޒީ

ފޭާދ ައމިްއަލ ަފާރްތަތުކެގ ެތެރއްިނ 2408 ައްށުވެރ ގަިނ ަފާރުތްނ ެއްމ.ާއުރ.ޕީ.ެއްސ ަގއި ަބއިެވރެިވަފއިޭވ. ަވޒީ

ޮގުތަގއި  ެޕްނަޝުނެގ  ރަިޓަޔރަމްންޓ  އްިނ  ެއްމ.ާއުރ.ޕީ.ެއްސ  ުރފާިޔ  މިލަިއްނ   7.58 ަމަހުކ  ެއްވެރްޖޮކްށ 

ޫދޮކްށަފއިޭވ.

ެއްކޫރްޑ ަރއިޓްްސ ހަިމަނއެިގްނ ެޕްނަޝްނ ަފްނުޑަގއި 13.9 ބިލަިއްނ ުރފާިޔ ެއަބުހރި.

ެއްވެރްޖޮކްށ ައާސސީ ެޕްނަޝުނެގ ޮގުތަގއި ަމަހުކ 75.33 މިލަިއްނ ުރފާިޔ ޫދޮކްށަފއިޭވ.

ަދުއަލުތްނ ޯފުރޮކްށޭދ ެއެހނެިހްނ ެޕްނަޝުނެގ ޮގުތަގއި ެއްވެރްޖޮކްށ ަމަހުކ 24.79  މިލަިއްނ ުރފާިޔ ޫދޮކްށަފއިޭވ.

ސީނިައރ ސިޓިަޒްނ ެއަލަވްންސެގ ޮގުތަގއި ެއްވެރްޖޮކްށ ަމަހުކ 46.83 މިލަިއްނ ުރފާިޔ ޫދޮކްށަފއިޭވ.

17,496 ަފާރަތަކްށ ައާސސީ ެޕްނަޝްނ ޯފުރޮކްށެދވަިފއިޭވ.

ުޖްމަލ 100,225 ުމަވްއަޒުފްނ ެއްމ.ާއުރ.ޕީ.ެއްސ ައްށ ަފއިާސ ަޖާމުކަރުމްނޭދ.

ެއްވެރްޖޮކްށ ަމަހުކ 98.65 މިލަިއްނ ުރފާިޔ ެއްމ.ާއުރ.ޕީ.ެއްސ ައްށ ޮކްންޓރިބިުއަޝުނެގ ޮގުތަގއި ލިބިަފއިޭވ.

2019 ަވަނ ައަހުރެގ ުމހްިނުމ ަތާފްސ ހާިސުބަތްއ
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ެޕްނަޝްނ ޮއފީުހެގ ަތާޢަރްފ

ތަަސްއުވުރ

ައާމުޒ

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

. 13 މޭ 2009 ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެންނެވެ ާޤނޫނު‘‘( 

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

ޙައްޤު  ކުރުމުގެ  މުޢާމަލާތް  ނަމުގައި  އަމިއްލަ  ލިބިގަތުމާއި   ، ޯހދުމާއި ޮގތުގެމަތިން  ހުއްދަކުރާ  ޤާނޫނު  މުދާ  ނުއުފުލޭ  މުދަލާއި  އުފުލޭ   ، ލިބިފައިވާ

ޝަޚްޞެކެވެ.  ޤާނޫނީ  މިނިވަން  ޮއންނަ  ސިއްކައެއް  ވަކި  އަދި  ލިބިފައިވާ 

ުމގައި ވުން“ ، ޤަދަރުކުރާ އަދި އެންމެ ޯލިބވާ ދައުލަތުގެ މުައއްސަސާ ކަ "ރައްޔިތުން އެންމެ އިތުބާރުކުރާ

ަމޖެހުން ކަށަވަރު ޮކށްދިނުން. ރިޓަޔަރ ކުރާއިރު ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ާއމްދަނީގެ ރައްކާެތރިކަމާއި ހަ

އަޅުގަނޑުެމން މަސައްކަތް ކުރަނީ:

ޯމލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ްސކީމް ބެލެހެއްޓުމަށް	 

ޕެންޝަނުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ޚިުދމަތްތައް ޯފރުޮކށްދިނުމަށް	 

ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މުޢާމަލާތް ކުރުމާއި މަޢުޫލމާތު  ޯފރުޮކށްދިނުމަށް	 

ޕެންޝަން ޯފރުކޮށް ިދނުމުގައި ނަމޫނާ އަދި އެންމެ ފުރިަހމަ މިންގަޑުތަކެއް ހިފެހެއްޓުން	 
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ަމއިަގނުޑ ަމަސްއަކްތަތްއ

ަމއިަގނުޑ ައާސްސަތްއ

: ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ

ނަޒާހަތްތެރިކަން: ތެދުވެރިކަމާއި އަދި ދެފުށްފެންނަ ޮގތަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އެންމެ މަތީ ދަރަޖަ ހާސިލު ކުރުމާއި، 

ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ސާފު ނަން ދެމެހެއްޓުން.

. ޮގތަކަށް، ސާުފ ސީދާ މަޢުލޫމާތު އަވަހަށް ޙިއްާޞ ކުރުން ޮބޑު މުޢާމަލާތްކުރުން: ހާމަކަން

  ޓީމު ރޫޙު:   މަޝްވަރާ ކުރުމުގެ ޘަޤާފަތާއި، އަނެކުންގެ ޚިޔާލަށް އިޙްތިރާމު ކުރުމާއި، ސާދާކަމާއެކު ދެމެހެއްޓެނިވި 

ޮގތެއްގައި ދަސްކުރުމާއި އެހީތެރިވެދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.

، މާހައުލާއި އަލަށް ތަޢާރުފުވާ ކަންކަން ދެނެގަނެ އަދި ފަހުމުކުރާނެ އައު ޮގތްތައް   އީޖާދުކުރުން:  ޚިޔާލު ހުށަހަޅާ

ވަޒަންކުރުން. އަގު  ފަރާތްތަކުގެ  ޯހދާ 

އެންމެ ރަނގަޅު: މެންބަރުންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ޯހދައިދިނުމަށް ޯޖޝާއި، ހިންގުންތެރިކަމާއި އަދި ހިތްަވރާއެކު 

. މަސައްކަތް ކުރުމާއި، އަދި ޮކންމެ މީހަކުވެސް އެންމެ ފުރިހަމައަށް މަސައްކަތްކުރާކަން ކަށަވަރު ކުރުން

އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ އިތުރުން، ޕެންޝަން ޮއފީހުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ 

އެހެނިހެން ޕެންޝަން އަދި އިސްރަށްވެހިންނަށް ސަރުކާރުން ދެއްވާ ސީނިއަރ ސިޓިޒަން އެލަވަންސް އޭގެ ޙައްޤުވެރިންނަށް 

. ޮކށްދިނުން ހިމެނެއެވެ ޯފރު

ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރެވޭ ޕެންޝަން ސްކީމްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން	 

ޯމލްޑިވްސް ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުން ޕެންޝަން ޯފރުޮކށް ދިނުން	 

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އަސާސީ ޕެންޝަނުގެ ފައިސާ ދޫކުރުން	 

އަދި 	  މިންގަނޑުތަކާއި  ގަވާއިދުތަކާއި،  ހިންގުމާބެހޭ  ސްކީމްތައް  ޤާއިމުކުރެވޭ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ޕެންޝަނާބެހޭ 

އެކުލަވާލުން ގައިޑްލައިންތައް 

ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރެވޭ ސްކީމްތަކާބެހޭ ޮގތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ޕްޮރގްރާމްތައް 	 

ހިންގުން
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އިާދރީ ހްިނުގާމެބހޭ ރިޯޕުޓ
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އިާދރީ ޮއނަިގނުޑ
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ޯކަޕޭރްޓ ެއެފާއްޒ ެއްންޑ ަޕްބލްިކ ރިޭލަޝްންސ 

ދުވެލި  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފުންގެ  އަދި  ވާސިލުވުމަށާއި  ފުރިހަމައަށް  މަޤުޞަދުތަކަށް  އަމާޒާއި   ، ހަރުދަނާކުރުމަށާއި ހިންގުން  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން 

ޮއފިސަރުގެ  އެގްޒެކެޓިވް  ޗީފް  އެކުލެވިގެންވަނީ  ޮއނިގަނޑު  އިދާރީ  ކުރެވުނު  ތަޢާރުފު  ގައި   2018 ޖެނުއަރީ   01 އަމާޒުގައި،  ކުރުމުގެ  ހަލުވި 

 ، ޑިވިޜަނާއި ރިލޭޝަންސް  ޕަބްލިކް  އެންޑް  އެފެއާޒް  ޯކޕަރޭޓް   ، ޑިވިޜަނަކީ  3 އެ  މައްޗަށެވެ.  ޑިވިޜަނުގެ   3 މަސައްކަތްކުރާ  ދަށުން  ބެއްލެވުމުގެ 

ތިން  މި  ޑިވިޜަނެވެ.  ޓެކްޮނޮލޖީ  އެންޑް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ޕެންޝަން  އަދި  ޑިވިޜަނާއި  މެނޭޖްމެންޓް  ފައިނޭންޝަލް  އެންޑް  އިންވެސްޓްމެންޓް 

ޮގތަށެވެ.  ހިމެނޭ  ޑިޕާޓްމެންޓް    12 ކުރެވިފައިވަނީ  ތަރުތީބު  މަސައްކަތްތައް  ޑިވިޜަނުގެ 

މީގެ އިތުރުން، ޯބޑުގެ ޮއޑިޓް އެންޑް ރިސްކް މެނޭޖްމެންޓް ޮކމިޓީއަށް ރިޯޕޓުކުރާ އިންޓަރނަލް ޮއޑިޓް ފަންކްޝަނެއްވެސް މިހާރު ޢަމަލުކުރާ އިދާރީ 

ޮއނިގަނޑުގައި ހިމެނެއެވެ. ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތަކާއި މުވައްޒަފުން ބެހިގެންވަނީ މި ތިން ޑިވިޜަނާއި ފަންކްޝަންތަކުގެ މައްޗަށެވެ. 

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

. ، ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އަދި މެންބަރ ސަރވިސަސް އެވެ ، ލީގަލް އެފެއާޒް ޯރ، ޯކޕަރޭޓް އެފެއާޒް ، އެގްޒެކެޓިވް ބިއު 5 ޑިޕާޓްމެންޓަކީ

ެއްގެޒެކޓްިވ ބިުއޯރ

 ޯކަޕޭރްޓ ެއެފާއްޒ

 ލަީގްލ ެއެފާއްޒ

ަޕްބލްިކ ރިޭލަޝްންސ

ތެރޭގައި  މަސައްކަތްތަކުގެ  މައިގަނޑު  ބިއުޯރގެ  އެގްޒެކެޓިވް 

އަށް  .ޯއ  .އީ ސީ އަދި  ޯބޑާއި  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  ހިމެނެނީ، 

ޯބޑުގެ   ، ޯފރުކޮށްދިނުމާއި އެހީތެރިކަން  އިދާރީ  ބޭނުންވާ 

ގުޅުންހުރި  ޯބޑާއި   ، އަދާކުރުމާއި ޒިންމާތައް  ސެކްރެޓޭރިއެޓުގެ 

އަލަށް  ޯބޑަށް  އަދި  ރައްކާކުރުމާއި  ތައްޔާރުޮކށް  ލިޔެކިޔުންތައް 

ހިންގުމެވެ.  ޕްޮރގްރާމް  އިންޑަކްޝަން  މެންބަރުންގެ  ގުޅޭ 

ހިންގުމާ  އިދާރީ  އަދި  މުވައްޒަފުންނާ  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން 

މުވައްޒަފުންނާ  ކުރުމާއި،  ތަރައްޤީ  ސިޔާސަތުތައް  ގުޅުންހުރި 

ޮއފީސް  އަދި  ބެލެހެއްޓުމާއި  ކަންކަން  އެންމެހައި  ގުޅުންހުރި 

ރާވާ  އިންތިޒާމުތައް  އިދާރީ  އެންމެހައި  ބޭނުންވާ  ހިންގުމަށް 

. ޑިޕާޓްމެންޓުންނެވެ އެފެއާޒް  ޯކޕަރޭޓް  ހިންގަނީ 

މައިގަނޑު  ޑިޕާޓްމެންޓުގެ  އެފެއާޒް  ލީގަލް  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން 

ލަފާދިނުމާއި،  ޤާނޫނީ   ، ހިމެނެނީ ތެރޭގައި  މަސައްކަތްތަކުގެ 

ޤާނޫނާއި،   ، ކުރުމާއި ތަމްސީލު  ޮއފީސް  ޕެންޝަން  ޯކޓުތަކުގައި 

އަދި  ކުރުމާއި،  ޑްރާފްޓް  އެއްބަސްވުންތައް  އަދި  ގަވާއިދުތަކާއި 

މުޢާމަލާތް  އިދާރާތަކާ  ކަމާބެހޭ  ދައުލަތުގެ  ކަންކަމުގައި  ޤާނޫނީ 

 . ވެ މެ ރު ކު

ޕެންޝަން ނިޒާމާބެހޭ ޮގތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޮގތުން 

ހިންގުމާއި،   ކެމްޕޭންތައް  ޮކށްގެން  ބޭނުން ވަސީލަތްތައް  ތަފާތު 

ޮއފީހުން  ޕެންޝަން  ބަދަހިކުރުމާއި،  ގުޅުން  މަސްލަހަތުވެރިންނާ 

ޕެންޝަން  ކުރުމާއި،  އިންތިޒާމު  ހަރަކާތްތައް  ތަފާތު  ހިންގާ 

ޮއފީހުގެ ވެބްސައިޓާއި އަދި މީސްމީޑިއާ މަންސަތައް އަދާހަމަޮކށް 

. ޑިޕާޓްމެންޓުންނެވެ ރިލޭޝަންސް  ޕަބްލިކް  ބަލަހައްޓަނީ 
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އްިނެވްސްޓެމްންޓ ެއްންޑ ަފއިޭންނަޝްލ ެމޭންޖެމްންޓ

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

ފައިނޭންޝަލް  އަދި  ޮއޕަރޭޝަންސް،  އިންވެސްޓްމެންޓް  އެޑްވައިޒަރީ ސަރވިސަސް،  އެންޑް  އިންވެސްޓްމެންޓްސް  އެނަލެޓިކްސް،  އެންޑް  ރިސަރޗް 

މެނޭޖްމެންޓް އެންޑް ޮކންޓްޯރލް އެވެ.

ެމްނަބރ ަސރވަިސްސ

ްކްސ ރަިސރްޗ ެއްންޑ ެއަނެލޓި

އްިނެވްސްޓެމްންޓްސ ެއްންޑ ެއްޑަވއިަޒރީ 
ަސރވަިސްސ

އްިނެވްސްޓެމްންޓ ޮއަޕޭރަޝްންސ

ަފއިޭންނަޝްލ ެމޭންޖެމްންޓ ެއްންޑ ޮކްންޓޯރްލ

މެންބަރ ސަރވިސަސް ޑިޕާޓްމެންޓް ޤާއިމު ކުރެވިފައިވަނީ ޕެންޝަން ޮއފީހުން ތަފާތު މަޢުލޫމާތު ޮއޅުންފިލުވަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް 

މުޢާމަލާތް ކުރުމަށާއި، ޕެންޝަން ޮއފީހަށް ހުށަހެޅޭ ލިޔެކިޔުމާއި ޯފމުތައް ސިސްޓަމަށް އެޅުމަށާއި، އަދި ޕެންޝަން ޮއފީހުން ދޫކުރާ 

ޮކށްދިނުން ފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށެވެ.  ސްޓޭޓްމެންޓްތައް ޯފރު

އިންވެސްޓްމެންޓްތަކާ ގުޅޭ ޑިޔު ޑިލިޖެންސް ހެދުމާއި، ޙިއްޞާގެ 

ބާޒާރުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކުންފުނިތަކާއި އަދި ބޭންކުތަކުގެ މާލީ 

، ތަފާތު އިންޑަސްޓްރީތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު  ޙާލަތު ދިރާސާކުރުމާއި

ވަޒަން  ރިސްކުތައް  އިންވެސްޓްމެންޓުގެ  އަދި  އެއްކުރުމާއި 

ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަނީ ރިސަރޗް އެންޑް އެނަލެޓިކްސް 

 . ވެ ޓްމެންޓުންނެ ޕާ ޑި

.ޕީ  .ޯއ.އައި ކުރެވެނީ، އެސް .ޕީ.އެސް އިން އިންެވސްޓް  .އާރު އެމް

ގެ މަޤުޞަދުތަކާއި، ރިސްކް މެނޭޖްމެންޓް އަދި ގަވަރނެންސްގެ 

ކުރުމަކީ  ކަށަވަރު  ޮގތުގެމަތިންކަން  ޮގތްވާ  އެއް އުސޫލުތަކާއި 

ސަރވިސަސް  އެޑްވައިޒަރީ  އެންޑް  އިންވެސްޓްމެންޓްސް 

ޒިންމާއެވެ.  މައިގަނޑު  ޑިޕާޓްމެންޓުގެ 

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

 ، ޮގތުން އިންވެސްޓްމެންޓް ޮއޕަރޭޝަންސް ޑިޕާޓްމެންޓުންނެވެ. މި

ޔުނިޓް  އާއި  ވެލިއުއޭޝަން  ފަންޑުގެ  ދުވަހަށް  ދުވަހުން 

ވިއްކުމުގެ  ގަނެ  ސެކިއުރިޓީސް  ހިސާބުކުރުމާއި،  ޕްރައިސް 

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

އިން ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަނީ އިންވެސްޓްމެންޓް 

. ޑިޕާޓްމެންޓުންނެވެ ޮއޕަރޭޝަންސް 

ޑިޕާޓްމެންޓުގެ  ޮކންޓްޯރލް  އެންޑް  މެނޭޖްމެންޓް  ފައިނޭންޝަލް 

. .އާރު އެމް  ، ހިމެނެނީ ތެރޭގައި  މަސައްކަތްތަކުގެ  މައިގަނޑު 

އިދާރީ  ގުޅޭ  ޯފރުކޮށްދިނުމާ  ފައިސާ  ޕެންޝަން  އިން  ޕީ.އެސް 

ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމާއި،  ޙައްޤުވެރިންނަށް ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން 

ޮކށްދިނުމާއި، ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރު  ޕެންޝަން ޯފރު

ބެލެހެއްޓުމެވެ.  ހިސާބުތައް  ޚަރަދުތަކުގެ  އަދި  ކުރުމާއި 
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ެޕްނަޝްނ ެއްޑމިންިސްޓޭރަޝްނ ެއްންޑ ެޓްކޮނޮލޖީ 

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

. ހިމެނޭ 3 ޑިޕާޓްމެންޓަކީ، ޕެންޝަން އެންޑް ކްލެއިމްސް، ކަލެކްޝަން އެންޑް ޮކމްޕްލަޔަންސް، އަދި ޑޭޓާ އެންޑް އެޕްލިކޭޝަން  އެވެ

ޑާޭޓ ެއްންޑ ެއްޕލިކޭަޝްނަކެލްކަޝްނ ެއްންޑ ޮކްމޕަްލަޔްންސ

ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ޮކންޓްރިބިއުޝަން  ގެ  .ޕީ.އެސް  .އާރު އެމް

ބަލައިގަތުމާއި އަދި މެންބަރުންގެ އެކައުންޓަށް ކޮންޓްރިބިއުޝަން 

ޮގތްވާ  އެއް ގަވާއިދުތަކާ  ޤާނޫނާއި  ޕެންޝަނާބެހޭ  ޖަމާކުރުމާއި، 

ޮގތުގެމަތިން ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރޭޯތ ޔަޤީން ކުރުމާއި، 

ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް 

ޮކމްޕްލަޔަންސް  އެންޑް  ކަލެކްޝަން  ކުރެވިފައިވަނީ  ހަވާލު 

 . ވެ ށެ ޓަ ން މެ ޓް ޕާ ޑި

މުހިންމު  ޑިޕާޓްމެންޓުގެ  އެޕްލިކޭޝަން  އެންޑް  ޑޭޓާ 

ސިސްޓަމާއި  '‘ޮކށާރު‘‘   ، ހިމެނެނީ ތެޭރގައި  މަސައްކަތްތަުކގެ 

ސިސްޓަމްތަކާއި  އިންޓަރނަލް  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  އަދި 

ޯފމުގެ  ޕްލެޓް ކްލައުޑް  ގޫގުލް   ، ބެލެހެއްޓުމާއި ޑޭޓާބޭސްތައް 

ްއޓުމާއި،  ބެލެހެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ޓެކްޮނޮލޖީ  އިންޮފމޭޝަން 

ޮކށްދިނުމާއި، މެނޭޖްމެންޓަށް ބޭނުންވާ  ޓެކްނިކަލް އެހީތެރިކަން ޯފރު

ޮލޕްުކރުމާއި،  ޯޕުޓތައް ލިބޭނެ ޮގތް ެހދުމާއި، ޮސފްޓްެވއަރ ޑިވެ ރި

ކުރުމާއި،  ތަމްރީނު  މުވައްޒަފުން  ބޭނުންކުރުމަށް  ޮސފްޓްވެއަރ 

އަދި ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ވެބްސައިޓާއި އެޕްލިކޭޝަންތައް ތަރައްޤީ 

 . ވެ މެ ރު ކު

ެޕްނަޝްނ ެއްންޑ ްކެލއިްމްސ

ޕެންޝަން އެންޑް ކްލެއިމްސް ޑިޕާޓްމެންޓުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ޕެންޝަނާއި އަދި ދައުލަތުގެ އިނާޔަތުގެ 

ވާރިޘުންނަށް  މެދުވެރިޮކށް  ޯކޓުތައް  ފައިސާ  ޕެންޝަން  ފަރާތްތަކުގެ  ނިޔަވާ  ޮކށްދިނުމާއި،  ޯފރު ގަވާއިދުން  ވެެެރިންނަށް  ޤު ޙައް ފައިސާ 

.އޭ ގައި ޖަމާކުރެވިފައިވާ ފައިސާ ޮކލެޓްރަލައިޒް ކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ދިނުމާއި،  ، ގެޮދރު ގަތުމަށް އާރު.އެސް ރައްދުކުރުމާއި

.އޭ އިން ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ދިނުމާއި އަދި ޕެންޝަނުގެ ޮގތުގައި އިތުރަށް  ފަރުޟު ހައްޖުވުމަށް އާރު.އެސް

ދޫކުރެވިފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ޯހދުމެވެ. 
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އްިނަޓރަންލ ޮއޑިްޓ 

ެޕްނަޝްނ ޮއފީްސ ހްިނުގުމެގ ަޚަރުދަތްއ

.އީ.ޯއ  ، ޮއޑިޓުގެ ނަތީޖާތައް އެކަށީގެންވާ ވަގުތުގައި ސީ އިންޓަރނަލް ޮއޑިޓަކީ، ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ އެކި ދާއިރާތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ޮއޑިޓް ކުރުމާއި

އާއި ޯބޑުގެ ޮކމިޓީތަކަށް ރިޯޕޓު ކުރުމާއި އަދި ޮއޑިޓުގެ ޯހދުންތަކާއި ލަފާތަކަށް ޢަމަލުކުރާ މިންވަރު ބެލުމަށް ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާ ފަންކްޝަނެކެވެ. 

އިންޓަރނަލް ޮއޑިޓް ފަންކްޝަން ހިންގަވަނީ ޗީފް އިންޓަރނަލް ޮއޑިޓަރުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުންނެވެ. 

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

އޭ އިން ނެގޭ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފީ އަކުންނެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފީ ގެ ޮގތުގައި ނަގާފައިވަނީ 0.60 އިންސައްތައެވެ. 

ިމޮގތުން، 2019 ވަނަ އަހަރު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފީ ގެ ޮގތުގައި ޖުމްލަ ލިބިފައިވަނީ 57,727,167.54 ރުފިޔާއެވެ. މި ފައިސާގެ ތެރެއިން 2019 

. ވަނަ އަހަރު ޖުމްލަ ޚަރަދުވެފައިވަނީ 42,984,793.17 ރުފިޔާއެވެ
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ަހަރާކްތަތާކެބހޭ ރިޯޕުޓ
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2015 ވަނަ އަހަރުގެ ޮއގަސްޓް މަހު ޤާއިމު ކުރެވުނު އިންޓަރނަލް 

ޮއޑިޓް ފަންކްޝަނަކީ، ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ގަވަރނެންސް ފްރޭމްޯވކުގައި 

ލަނޑުދަނޑިތައް  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  ތަނބެކެވެ.  މުހިންމު  ހިމެނޭ 

އިންޓަރނަލް  ބޭނުންތެރި  އަދި  އެކަށީގެންވާ  ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި، 

ކަށަވަރު  ފަންކްޝަނުން  މި  ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަން  ޮކންޓްޯރލްސް 

ދަށުން  ބެލުމުގެ  ގެ  އޭ.އާރު.އެމް.ސީ  އަހަރު  ވަނަ   2019 ކުރެއެވެ. 

މުހިންމު  ޮއޑިޓުންވަނީ  އިންޓަރނަލް  ގުޅިގެން  މެނޭޖްމެންޓާއި 

ޮކށްފައެވެ.  މަސައްކަތްތަކެއް 

1

ުޓެގ ައަހރީ ޕޭްލްނ އިްނަޓރަންލ ޮއޑި

ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި،  ޕްޮރގްރާމް  ޮއޑިޓް  މުއްދަތުގެ  ކުރަންޖެހޭ  ރިޯޕޓު 

އަދި  ޮއޑިޓްތަކާއި  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ހިންގަން  އަހަރު  ވަނަ   2019

ޮއޑިޓް ޕްލޭނެއްވަނީ އެކުލަވާލެވިފައެވެ.  ޮއޑިޓް ތާވަލު ހިމެނޭ އަހަރީ 

ޮއޑިޓް  ބަލާފައިވާނީ،  ކުރުމުގައި  ތަރުތީބު  ޮއޑިޓުތައް  ޕްލޭންގައި  މި 

ނަތީޖާތަކަށާއި،  އެސެސްމެންޓުގެ  ރިސްކް  އެނުއަލް  ޔުނިވާރސްގެ 

ޮއޑިޓު  މަޝްވަރާއަށެވެ.  ގެ  އޭ.އާރު.އެމް.ސީ  އަދި  މެނޭޖްމެންޓާއި 

ހިމެނެނީ،  ތެރޭގައި  ދާއިރާތަކުގެ  ޮބޑެތި  ކަނޑައެޅުނު  ހިންގުމަށް 

މުވައްޒަފުން  ވަޒީފާއަށް  ޖަމާކުރުމާއި،  ފައިސާ  ދައްކާ  ޕެންޝަނަށް 

އެކައުންޓް  ސޭވިންގްސް  ރިޓަޔަރމަންޓް  ދިއުމަށް  ހައްޖަށް  ނެގުމާއި، 

ކުރުމެވެ.  ބޭނުން 

ުޓެގ ަތްފޞީްލ ޕޭްލްނޮކްށަފއިާވ އިްނަޓރަންލ ޮއޑި

2019 ވަނައަހަރުގެ ޕްލޭންގައިވާޮގތަށް 4 ޮއޑިޓެއްގެ މަސައްކަތް ވަނީ 

ފުރިހަމަކުރެވިފައެވެ. އަދި 2018 ގައި ކުރަން ކަނޑައެޅުނު ޮއޑިޓެއް 

2019ގައި ކުރެވުނެވެ. ނިންމާލެވުނު ޮއޑިޓުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، 

ޕެންޝަނުގެ ޮގތުގައި އިތުރަށް ދޫކުރެވުނު ފައިސާ އަނބުރާ ޯހދުމާ ގުޅޭ 

ޮއޑިޓާއި، ޕެންޝަން ފައިސާ ދޫކުރުމާއި އަދި ގުޅުންހުރި އެކައުންޓުތައް 

ޮއޑިޓާއި،  ކުރެވުނު  ބެލުމަށް  މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ  ރިޮކންސައިލް 

ދިނުމާބެހޭ  ފައިސާ  އަނބުރާ  ކުރުމާއި  ޖޫރިމަނާ  ފަރާތް  ވަޒީފާދޭ 

އްިނަޓރަންލ ޮއޑިްޓ ައދި ރްިސްކ ެމޭންޖެމްންޓ

މަޤުޞަދުތައް  ޤާއިމުކުރެވުނު  ޮއފީސް  ޕެންޝަން  ހިންގިއެވެ.  ހަރަކާތްތަކެއް  ގިނަގުނަ  ޮކށްލެވޭފަދަ  ފާހަގަ ޮއފީހުން  ޕެންޝަން  އަހަރު  ވަނަ   2019

ޮކށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާޮކށް ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށްޓަކައި  ، ޮއފީހުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށާއި، މަސްލަހަތުވެރިންނަށް ޯފރު ކުރިއެރުވުމަށާއި

މުޖުތަމަޢުއަށް މަންފާކުރާނެ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގައި  މަސައްކަތްތަކެއްވަނީ މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރެވިފައެވެ. 

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ހަރަކާތްތަކަށް ބަލާލުން

ަމއިަގނުޑ ަމަސްއަކްތަތްއ

ޮކންޓްޯރލްތަކުގެ 	  އިންޓަރނަލް  ކުރެވިފައިވާ  ޤާއިމް 

ކަމާއެކު  މިނިވަން  އެކަށޭނަކަން  ހަރުދަނާކަމާއި، 

ހަރުދަނާކުރެވޭނެޮގތްތަކާއި  އިތުރަށް  ވަޒަންކުރުމުގެ 

ޚިޔާލުހުށަހެޅުން. ގުޅޭޮގތުން 

 ވަޒަންކުރުމާ ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހުންނަ ހަރުދަނާނޫން 	 

ހުންނަ  ޚިލާފަށް  ގަވާއިދުތަކާއި  ޤާނޫނާއި  ކަންކަމާއި 

މަގުފަހިކުރުން. ފާހަގަކުރުމަށް  ކަންކަން 

ކަންކަމާބެހޭ 	  އެކި  އޭ.އާރު.އެމް.ސީން  މެނޭޖުމަންޓުންނާއި 

ގެންދިއުން. ކުރިއަށް  ތަހްޤީޤުތައް  އެދިވަޑައިގަންނަވާ  ޮގތުން 
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ޮއޑިޓާއި،  ވަޒީފާއަށް މީހުން ނެގުމުގެ ޮއޑިޓެވެ. ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު 

ޖެހުނުއިރު މަސައްކަތް ނުނިމި ކުރިއަށް ދެ ޮއޑިޓެއް ގެންދިޔައެވެ. އެދެ 

ޮއޑިޓަކީ ތަކެތި ގަތުމާބެހޭ ޮއޑިޓަކާއި، ޙައްޖަށް ދިއުމަށް ރިޓަޔަރމަންޓް 

ކުރެވުނު  ޮއޑިޓެކެވެ.  ކުރުމާބެހޭ  ބޭނުން  އެކައުންޓް  ސޭވިންގްސް 

ޮއޑިޓުތަކުން ފާހަގަވި ކަންކަމާއި، މެނޭޖްމެންޓުގެ ބަހާއި އަދި ޮއޑިޓުގެ 

ލަފާތައްވާނީ އޭ.އާރު.އެމް.ސީ އަށް އަހަރު ތެރޭގައި ހުށަހެޅިފައެވެ.

ްޓ ަލާފަތްއ ަގާވއިުދްނ ެބުލްނ ައަމުލުނޮކްށާވ ޮއޑި

ސަމާލުކަމެއް  ޚާއްޞަ  ފަންކްޝަނުން  ޮއޑިޓް  ތެރޭގައި،  އަހަރު  މުޅި 

އެއްބަސްވެގެން  ދަށުން  ޮއޑިޓްތަކުގެ  ކުރެވުނު  ކުރިން  ދީގެންވަނީ 

ބެލުމަށް  މިންވަރު  އަމަލުކުރާ  މެނޭޖްމެންޓުން  ލަފާތަކަށް  ދެވިފައިވާ 

މިންވަރު  އަމަލުކުރާ  ލަފާތަކަށް  ޮގތުން  މި  ޮކށްފައެވެ.  މަސައްކަތް 

އެއްޮގތަށް  އެލަފަޔަކާ  އެކުލަވާލުމަށްފަހު  ރިޯޕޓުތައް  ބަޔާންކުރާ 

އަމަލުކުރަންދެން، އެކަމެއް ބަލަމުން ގެންދެވެއެވެ. މިޮގތުން، ޮއޑިޓުން 

 2019 ކަށަވަރުކުރުމަށް  އަމަލުކުރިކަން  ލަފާތަކަށް  ފާހަގަޮކށްފައިހުރި 

ގައި އިތުރު މަސައްކަތްކުރެވި، ރަގަޅު ކާމީޔާބެއް ޙާޞިލުކުރެވިފައިވާކަން 

ފާހަގަޮކށްލެވެއެވެ. މި ރިޯޕޓުތަކުން ޮއޑިޓުގައި ފާހަގަޮކށްފައިވާ ކަންކަން 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް މެނޭޖްމެންޓުން ކުރި މަސައްކަތްތައް އޭ.އާރު.އެމް.ސީ 

އަށް އަހަރު ތެރޭގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުތަކުގައި ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ. 

ްޓ ަތަރްއޤީ ުކުރަމްށ ހްިނުގުނ ުމހްިނުމ  އިްނަޓރަންލ ޮއޑި
ެއެހނެިހްނ ަހަރާކްތަތްއ

2019 ވަނަ އަހަރުވެސް އިންޓަރނަލް ޮއޑިޓް އިތުރަށް ރަގަޅުކުރުމަށް 

ދާއިމީޮގތެއްގައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންދިޔައެވެ.މިއީ އިންސްޓިޓިއުޓް 

ޕްޮރފެޝަނަލް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ޮއޑިޓަރސް  އިންޓަރނަލް  ޮއފް 

ކަންކަން  ޮއޑިޓުގެ  އެތެރޭގެ  އެއްޮގތަށް  ފްރޭމްޯވކާއި  ޕްރެކްޓިސަސް 

ކުރުމުގެ ޮގތުން ނެގުނު އިސްނެގުމެކެވެ. މި ޮގތުން، ޮއޑިޓްގެ ފުރަތަމަ 

ދެލިޮކޕީގެ ޯފމެޓު މުޠާލިޢާޮކށް، ފެންވަރު ބަލާނެ ޗެކްލިސްޓެއް ތަޢާރަފް 

ކުރެވުނެވެ. 

ޮއޑިޓު  އިންޓަރނަލް  މުއްދަތުގައި  ޮއންނަ  ހުށަހަޅަން  ނިންމާ  ޮއޑިޓް 

ކުރިއަށް ގެންދާނެ ޮގތްތައް ވަރަށްޮބޑަށް ތަފްޞީލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

ޮޕލިސީއާއި  ރިޯޕޓުކުރާނެ  ޮއޑިޓު  އިންޓަރނަލް  މިޮގތުން،  ކުރެވުނެވެ. 

އިރުޝާދާ  ޮއޑިޓުގެ  އިތުރުން،  މީގެ  މުޠާލިޢާކުރެވުނެވެ.  ޕްޮރސީޖަރ 

ކުރާނެ  ޮމނިޓަރ  ގަވާއިދުން  މަސައްކަތްތައް  ކުރެވެމުންދާ  އެއްޮގތަށް 

ޮގތްތަކުގެ ވަރަށް ތަފްޞީލީ ގައިޑުލައިނެއް އަލުން ތައްޔާރުކުރެވުނެވެ. 

ރަނގަޅުޮކށް  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފުންގެ  މިއާއެކު،  ހަމަ 

އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި، ޮއޑިޓު މުވައްޒަފުން އިންޓަރނަލް 

ބޭރުގެ  ޮއފީހުން  އާއި  ޮއފީހުގައި  ދާއިރާތަކުން  އެހެން  އަދި  ޮއޑިޓާއި 

ޯހދާފައިވެއެވެ. ތަޖުރިބާ  ބައިވެރިވެ  ތަމްރީނުތަކުގައި 

ސީ.ެއްމ.ޑީ.ޭއ އިްންސެޕްކަޝްނ 

ހިންގި  ފަންކްޝަނުން  ޮއޑިޓު  އިންޓަރނަލް  އަހަރު،  ވަނަ   2019

ޮއޑިޓުތަކުގެ އިތުރުން، ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ އިން ޕެންޝަން ޮއފީހަށް ޙާޟިރުވެ 

މި  ގެންޮގސްފައިވެއެވެ.  ކުރިއަށް  އިންސްޕެކްޝަން  އަހަރީ  ހިންގާ 

އިންސްޕެކްޝަނުގައި މައިގަނޑު ޮގތެއްގައި ބަލާފައިވަނީ ޮއޕަރޭޝަނަލް 

އަދި  މަޢުލޫމާތާއި  މެންބަރުންގެ  ރިސްކް،  އިންވެސްޓްމެންޓް  ރިސްކް، 

ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ  ރިސްކަށެވެ.  ގުޅުންހުރި  ހޭލުންތެރިކުރުވުމާ  އާއްމުން 

އިންވަނީ އިޞްލާޙު ކުރަންޖެހޭ ޮކންޓްޯރލްތަކާއި އަދި މަސައްކަތްތަކާ 

ގުޅުހުންހުރި ކަންކަން މި އިންސްޕެކްޝަނަށްފަހު ޙިއްޞާ ޮކށްފައެވެ.
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ަމްސަލަހުތެވރްިނާނ ުގުޅްނ ަބަދހިުކުރްނ

ޕެންޝަނާބެހޭ ކަންކަމުގައި މަސްލަހަތުވެރިންނާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށާއި އަދި އާއްމުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޮގތުން 2019 ވަނަ އަހަރު 

ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ޑިޕާޓްމެންޓުގެ ފަރާތުންވަނީ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގާފައެވެ. މިޮގތުން ހިންގުނު ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި 

މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމާއި، ޓީވީ/ރޭޑިޯއ ޕްޮރގްރާމް ތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި، ޕެންޝަނާބެހޭ ޚަބަރު ނޫސްތަކުގައި ޝާއިޢު ކުރުމާއި، 

، ލީފުލެޓު ތައްާޔރުޮކށް ޯފުރޮކށްދިނުން ހިެމނެއެވެ.  ، ބިލްޯބޑް ބެހެއްޓުމާއި ، ޓީވީީ ޮކމާޝަްލ ހެދުމާއި ޯސޝަލް މީޑިއާގައި ޯޕސްޓްކުރުމާއި

2019 ވަނަ އަހަރު ޯމލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގެ މެންބަރުންނާއި ޕެންޝަނަރުން އަދި ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކަށް ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ 

ޮތޅުތެރޭގައި ތަފާތު އެކި ހަރަކާތްތައް ވަނީ ހިންގިފައެވެ.  ޮކށްދީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި މާލެ އާއި އަ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭޮގތުން މަޢުލޫމާތު ޯފރު

ގުޅޭ  ސްކީމާ  ޕެންޝަން  ރިޓަޔަރމަންޓް  ޯމލްޑިވްސް  ޮކށްގެން  އަމާޒު ފަރާތްތަކަށް  ވަޒީފާއަދާކުރާ  ތެރޭގައި  ހަރަކާތްތަކުގެ  ޮކށްލެވޭ  ފާހަގަ މިޮގތުން 

ޮކށްދިނުމަށް ހިންގުނު ޕްޮރގްރާމްތަކާއި، ރިޓަޔަރމަންޓަށް ތައްޔާރުވުމާއި ފަހަށް ރައްކާކުރުމުގެ މުހިންމުކަން  އާންމުންނަށް އަންގައިދީ  މަޢުލޫމާތު ޯފރު

ހޭލޫންތެރިކުރުމުގެ ޮގތުން ހިންގުނު ޕްޮރގްރާމްތަކުގެ އިތުރުން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ އެކި ޕްޮރގްރާމުތަކުގެ 

. ބައިވެރިވެ ހިންގުނު ހަރަކާތްތައް ހިމެނެއެވެ

ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް

ްއ ޭހުލްނެތރި ުކުރުވުމެގ ޮގުތްނ ހްިނުގުނ ްޕޮރްގާރްމަތ
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ފަރާތަކަށް   465 ޖުމްލަ  ސެޝަންތަކުގައި  މަޢުލޫމާތު  ބޭއްވުނު  ދިނުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ފަރާތްތަކަށް  ވަޒީފާއަދާކުރާ  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ   2019

މަޢުލޫމާތު ދެވުނެވެ. މި ސެޝަންތަކުގައި ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމާ ބޭހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ އިތުރުން މެންބަރުންގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގ 

އެކައުންޓަށް ޖަމާވާ ފައިސާގެ ތަފްޞީލު ބަލާނެ ޮގތާއި ޕެންޝަނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޯހދުމާއި ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނެ ޮގތުގެ މަޢުލޫމާތު މެންބަރުންނަށް 

. ޮކށްދެވިފައެވެ ވަނީ ޯފރު

 14 ޮގތަށް  ހިމެނޭ ރޭޑިޯއ  އާއި  ޓީވީ  ޮގތުން  ކުރުމުގެ  ހޭލުންތެރި  އާންމުން  ބެހޭޮގތުން  ޕެންޝަން ސްކީމާއި  ރިޓަޔަރމަންޓް  އަހަރު  ވަނަ   2019

ކުރެވިފައިވެއެވެ.  ޝާއިޢު  އާޓިކަލެއް   35 ޕެންޝަނާބެހޭ  ނޫސްތަކުގައި  އެކި  އަދި  ޮކށްދެވުނެވެ.  ޯފރު މަޢުލޫމާތު  ބައިވެރިވެ  ޕްރްގްރާމުގައި 

ަމުޢޫލާމުތ ެސަޝްނ

ާއ ޑި މީ
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2019 ވަނަ އަހަރުވެސް  2012 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޕެންޝަން ޮއފީހުން ޮކންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުންގެންދާ ޯމލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ޯފރަމް 

ޮލޕްމަންޓް‘‘  ޮކޮނމިކް އެންޑް ޯސޝަލް ޑިވެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޯފރަމްގެ ޝިޢާރަކީ '‘ އެންގޭޖިންގ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ޮފރ އި ބޭއްވުނެވެ. 

އެވެ. 22 އޭޕްރިލް 2019 ވަނަ ދުވަހު ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިޯސޓުގައި ބޭއްވުނު މިޯފރަމްގައި ރާއްޖޭގެ މާލީދާއިރާގެ އިސްފަރާތްތަކާއި ރާައްޖެއިން 

. ބޭރުގެ ފަންނީ މީހުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ

ޭންންސ ޯފަރްމ ަފއި
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ޮކށްދިނުމަށްޓަކައި  ޯމލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމާގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ސްކީމުގެ މެންބަރުންނަށާއި އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ޯފރު

ޮގތުގެ  ބަލާނެ  ސްޓޭޓްމަންޓް  އެކައުންޓު  ސޭވިންގްސް  ރިޓަޔަރމަންޓް  ޯޝތަކުގައި  ޯރޑް  މި  ބޭއްވުނެވެ.  އަހަރު  ވަނަ   2019 ޯޝއެއް  ޯރޑް   2

ޮކށްދެވުނެވެ.  ، ގެޮދރުގަތުމަށާއި ޙައްޖުގެ އަޅުކަންއަދާ ކުރުމަށް ޕެންޝަން ފައިސާ ބޭނުންކުރެވޭ ޮގތްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޯފރު މަޢުލޫމާތާއި

، ޮދށީ އުމުރުގެ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިޮކށް ކުރިއެރުވުމަށް  މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޖެންޑަރ ފެމިލީ އެންޑް ޯސޝަލް ސާރވިސަސް އާއި ގުޅިގެން

މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި، 2018 ވަނަ އަހަރު ފެށި ރަންވޭލާ ޕްޮރގްރާމު  2019 ވަނަ އަހަރުވެސް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ. މި ޕްޮރގްރާމުގެ ދަށުން 

ޮކށްދެވުނެވެ.  23 ރަށަކަށް ދަތުރުޮކށް އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާ ބައްދަލުޮކށް މަޢުލޫމާތު  ޯފރު

ޯރްޑޯޝ

ަރްނޭވާލ
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ޮކށްގެން ބޭއްވި ނޭޝަނަލް އެޗްއާރު ޮކންވެންޝަން  ޯމލްޑިވްސް އެޯސސިއޭޝަން ޮއފް ހިއުމަން ރިޯސސް ޕްޮރފެޝަނަލްސް )މާރޕް( އިން އިންތިޒާމު

ޯޕގައި ޕެންޝަން ޮއފީހުން ޚާއްޞަ ސްޯޓލެއް ތައްޔާރުކުރެވި، މިސްޓޯލް މެދުވެރިޮކށް ޯމލްޑިވްސް ރިޓަޔަރަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމާ  އެންޑް އެކްސް

ޮކށްދެވުނެވެ.  ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޯފރު

ޮކށްގެން ބޭއްވި ބިޒްނަސް ޮކންވެންޝަންގައި ސްޯޓލެއް ތައްޔާރުކުރެވި، މިސްޯޓލް މެދުވެރިޮކށް  ޮލޕްމަންޓުން އިންތިޒާމު ޮކޮނމިކް ޑިވެ މިނިސްޓްރީ ޮއފް އި

ޮކށްދެވުނެވެ.  ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޯފރު

ަންލ ެއްޗ ާއުރ ޮކްނެވްނަޝްނ ެއްންޑ ެއްކްސޯޕ  ޭނަޝ

ްޒަންސ ޮކްނެވްނަޝްނ  ބި
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ދަރިވަރުންނަށް  ސްކޫލުތަކުގެ  ބައިވެރިވެ،  ވީކުގައި  މަނީ  ޯލބަލް  ގް ގެންދިޔަ  ކުރިޔަށް  ޮކށްގެން  އިންތިޒާމު ޮއޯތރިޓީއން  މަނިޓަރީ  ޯމލްޑިވްސް 

ޮކށްދެވުނެވެ.  ރިޓަޔަރމަންޓަށް ފައިސާރައްކާ ކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި ގުޅޭ ޮގތުންނާއި ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭޮގތުން މަޢުލޫމާތު ޯފރު

ްގޯލަބްލ ަމނީ ވީްކ 
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ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  ބައިވެރިވެ  ޕްޮރގްރާމުތަކުގައި  ހިންގި  ޮއޯތރިޓީއިން  ޮލޕްމަންޓް  ޑިވެ މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި  ވީކް  އިންވެސްޓަރ 

ސެޝަންތަކުގައި  ހިންގުނު  ދިނުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ތެރެއިން  މިއިވެންޓްގެ  އިތުރުން  މީގެ  ހުށާހަޅާފައެވެ.  ވަނީ  ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް  ޚާއްޞަ  ފަރާތުން 

ޮކށްދެވުނެވެ.  ޯފރު މަޢުލޫމާތު  ގުޅޭ  ސްކީމާ  ޕެންޝަން  ރިޓަޔަރަމަންޓް  ބައިވެރިވެ 

ބައިނަލް އަޤްވާމީ އިސްރަށްވެހިންގެ ދުވަސް ފާހަކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޖެންޑަރ ފެމިލީ އެންޑް ޯސޝަލް ސަރވިސަސް އިން އިންތިޒާމު ކުރި 

، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ޢާއިލާތަކަށް އަމާޒުޮކށް ޚާއްޞަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުނެވެ.  ޢާއިލީ ހަވީރުގައި ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ

އިްނެވްސަޓރ ވީްކ 

ަންލ ައްޤާވމީ އިްސަރްށެވހިްނެގ ުދަވުހެގ ަހަރާކްތަތްއ  ަބއި
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ބައިނަލްއަޤްވާމީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ތްރީ ޖެނެރޭޝަން ޯވކުގެ ނަމުގައި ހިނގާލުމެއް ބޭއްވުނެވެ. އުމުރުން ދުވަސްވީ 

އިންތިޒާމުކުރި  މަޤްޞަދުގައި  އިތުރުކުރުމުގެ  ހޭލުންތެރިކަން  ބެހޭޮގތުން  ހުރިކަންކަމާއި  ކުރެވެން  އުޅުމަށް  މަތީ  އުފާވެރިކަން  ދުޅަހެޮޔކަމާއި  މީހުން 

/ކާފައިން ހިމޭނެ ޮގތަށް ޢާއިލާތަކުގެ 3 ޖީލެއްގެ މީހުން ބައިވެރިވާ  މިހިނގާލުން ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވަނީ ކުޑަކުދީންނާއި މައިންބައިފައިން އަދި މާމާ

ހިނގާލުމެއްގެ ޮގތުގައެވެ.  

ުލެގ ހިނާގުލްނ )ްތރީ ެޖެނޭރަޝްނ ޯވްކ( ތިްނޖީ
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ޕެންޝަން ޮއފީހުން 2019 ވަނަ އަހަރު އިޖުތިމާޢީ ޒިންމާގެ ދަށުން ހިންގި މުހިންުމ ހަރަކާތްތަކުގެ ޚުލާޞާ ތިރީގައި އެަވނީއެވެ. 

ްނާމެގ ަދުށްނ ހްިނުގުނ ުމހްިނުމ ަހަރާކްތަތްއ އުިޖތާިމޢީ ޒި

ތެރެއިން 	  ޕްޮރގްރާމުގެ  "ރަންވޭލާ“  ދަށުން  ފަހުމުނާމާގެ  ވެފައިވާ  ދެމެދު  ޮއފީހާ  ޕެންޝަން  ފެމިލީއާ  އެންޑް  ޖެންޑަރ  ޮއފް  މިނިސްޓްރީ 

ޯފރުޮކށްދިނުން.  އެހީތެރިކަން  ފަންނީ  އެހީތެރިކަމާއި  ފައިސާގެ  ފަރާތުން  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  ހަރަކާތްތަކަށް  ހިންގާފައިވާ 

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

ޯފުރޮކށްދިނުން.

ޮއޑިޓް ޮއފީހުން ރާވައި ހިންގި އެކައުންޓިންގ ޯފރަމަށް ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ފަރާތުން ފައިާސގެ ެއހީތެރިކަން ޯފރުޮކށްދިނުން. 	 

ސީއެމްޑީއޭއިން ހިންގި އިންވެސްޓަރ ޯފރަމަށް ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ފަރާތުން ފައިސާގެ އެީހތެރިކަން ޯފރުޮކށްދިނުން.	 

މެންބަރ ސަރވިސަސް

މެންބަރ ސަރވިސަސް ޑިޕާޓްމަންޓަކީ ޕެންޝަން ޮއފީހުން  ޯފރުޮކށްދޭ 

ފަސޭހަކަމާއެކު  ފަރާތްތަކަށް  ބޭނުންވާ  ޚިދުމަތްތައް  އެ  ޚިދުމަތްތައް، 

ޚާއްޞަޮކށް  ޑިޕާޓްމަންޓެވެ.  އަދާކުރާ  ޒިންމާ  ޯފރުޮކށްދިނުމުގެ 

ސްކީމުގެ  ޕެންޝަން  ފަރާތްތަކަށާއި،  ވަޒީފާދޭ  ޕެންޝަނަރުންނަށާއި، 

ބައިވެރިންނަށް ބޭނުންވާ އެކިއެކި ޚިދުމަތްތައް ލުއިފަސޭހަޮގތަކަށް ޯފރު 

ޒިންމާއެކެވެ.   ޑިޕާޓްމެންޓުގެ  މި  ޮކށްދިނުމަކީ 

ްއ 2019  ަވަނ ައަހުރ ުކެރުވުނ ުމހްިއުމ ަމަސްއަކްތަތ

މި ޑިޕާޓްމަންޓުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި މެންބަރުންނާއި، އަދި 	 

ޕެންޝަން ލިބޭފަރާތްތަކަށް އަމާޒުޮކށްގެން ތަފާތު 3 ސާރވޭއެއް 

ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. މި ސަރވޭ ތަކުގެ ބޭނުމަކީ ވަޒީފާދޭ 

ފަރާތްތަކާއި މެންބަރުންނާއި، އަދި ޕެންޝަން ލިބޭފަރާތްތަކަށް 

ޕެންޝަން ޮއފީހުން ޯފރުޮކށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާ ދޭތެރޭ ދެކޭޮގތް 

ޚިދުމަތްތައް  ދެމުންގެންދާ  ޮއފީހުން  ޕެންޝަން  ޮއޅުންފިލުވާ، 

އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމެވެ.  އަދި ޕެންޝަނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

ބަލައި،  ދާއިރާތައް  ބޭނުންވާ  އިތުރަށް  މެންބަރުންނަށް 

ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ އިތުރު ހަރަކާތްތައް ހިންގުމެވެ.

އެސްޯއޕީތައް 	  ބޭނުންކުރާ  ސަރވިސަސްގައި  މެންބަރު 

އެސް.ޯއ.ޕީތައް  އައު  އަދި  އިޞްލާޙުކުރުން.  މުތާލިޢާޮކށް 

. ން ރު ކު ރު ޔާ އް ތަ

ޕެންޝަން ޮއފީހުން ޚިދުމަތް ޯހދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެޕްލިކޭޝަން 	 

ޯފމުތައް މުތާލިޢާކޮށް، އާޯފމުތަކަށް ބަދަލު ކުރުން.

ުބަތްއ 2019 ަވަނ ައަހުރ ޑިާޕްޓަމްންޓެގ ަތާފްސ ހާިސ

2019 ވަނަ އަހަރު 773 ވަޒީފާދޭ ފަރާތެއް ރިޓަޔަރމަންޓް 	 

ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވެއެވެ. )މީގެ ތެރޭގައި 

އަމިއްލަ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި، ވަޒީފާދޭ ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތައް 

ހިމެނެއެވެ(. 

2019 ވަނަ އަހަރު 1722 ފަރާތަކުން ޕެންޝަން ލިބިގަތުމަށް 	 

ބިދޭސިންގެ  ތެރޭގައި،101  )މީގެ  ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.  ޯފމު 

ޕެންޝަން/ރިޓަޔަރމަންޓް  އަސާސީ   1521 އަދި  ޕޭއައުޓް، 

ހިމެނެއެވެ(.  ޯފމު  ޕެންޝަން 

ޢަދަދު  މެންބަރ ސަރވިސަސްގެ މަސައްކަތްތައް #

9186 ޕެންޝަން ޮއފީހަށް ހުށަހެޅުނު ޮޑކިއުމަންޓްތައް 1

13896 އުފެއްދި ޓިކެޓް 2

4585 ޮކށާރު ޯވކްފްޯލ 3

32352 ޕެންޝަން ޮއފީހަށް އައި ޯކލްތަކުގެ އަދަދު 4
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އްިނޮފޭމަޝްނ ެޓްކޮނޮލޖީ

ބޭނުންޮކށްގެން،  ވަޞީލަތްތައް  ޓެކްޮނޮލޖީގެ  އިންޮފމޭޝަން  ޒަމާނީ 

ޚިދުމަތްތަކެއް  އަވަސް  އަދި  ފަސޭހަ  ލުއި  ފަރާތްތަކަށް  ޚިދުމަތްޯހދާ 

ކަމެއްދެއެވެ.  ސަމާލު  ޚާއްޞަ  ޮއފީހުން  ޕެންޝަން  ޯފރުޮކށްދިނުމަށް 

ތަރައްޤީ  ބޭނުމަށް  ފަރާތްތަކުގެ  ޚިދުމަތްޯހދާ  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން 

އެތެރޭގެ  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  އިތުރުން،  ސިސްޓަމްތަކުގެ  ޮކށްފައިވާ 

ކުރެވިފައިވެއެވެ.  ޤާއިމު  ސިސްޓަމްތައް  ތަފާތު  ބޭނުންތަކަށްވެސް 

މިޮގތުން، 2019 ވަނަ އަހަރުވެސް ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޑޭޓާ އެންޑް 

އެޕްލިކޭޝަން ޑިޕާޓްމެންޓުގެ ފަރާތުންވަނީ އިންޮފމޭޝަން ޓެކްޮނޮލޖީއާ 

މިޮގތުން  ޮކށްފައެވެ.  މަސައްކަތެއްތަކެއް  ގިނަ  މުހިންމު  ގުޅުންހުރި 

ތެރޭގައި: ކަންތައްތަކުގެ  މައިގަނޑު  ކުރެވުނު 

ދޫކުރެވޭނެ 	  ފައިސާ  ދިއުމަށް  ޙައްޖަށް  ތެރެއިން  ޮކށާރުގެ 

ހަމަޖެއްސުން. އިންތިޒާމް 

އިޞްލާޙާ 	  ވަނަ   4 ގެނެވުނު  ޤާނޫނަށް  ޕެންޝަނާބެހޭ 

އެއްޮގތަށް  ބަދަލާ  އައި  މިންވަރަށް  ޕެންޝަންގެ  ގުޅިގެން 

ހަމަޖެއްސުން. އިންތިޒާމް  ޕެންޝަންދިނުމުގެ 

އައި.އެސް.ޯއ 27001 ތަންފީޒު ކުރުން.	 

މިބަދަލުތައް ހަރުދަނާކަމާއެކު ގެނައުމަށްޓަކައި ޑޭޓާ އެންޑް އެޕްލިކޭޝަން 

ޑިޕާޓްމެންޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކަމާއިބެހޭ ތަމްރީންތައް ވަނީ ދެވިފައެވެ.

ޕެންޝަން  ހަލުވިޮކށް،  ދުވެލި  މަސައްކަތްތަކުގެ  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން 

ޮއފީހުގެ އެކި ޑިޕާޓްމެންޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ގުޅުވައިދޭ އިންޓްރާނެޓުގެ 

ޮގތުގައި ބޭނުންކުރަނީ ކްލައުޑްނެޓްއެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރު ކްލައުޑްނެޓް 

އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

 މިޮގތުން، ކްލައުޑް އެޕްތައް އުފައްދާ، އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރެވުނެވެ. 

ތަރައްޤީ ކުރެވުނު އެޕްތަކުގެ ތެރޭގައި ލައިވް ޗެޓު އެޕާއި، މެންބަރ 

ވެރިފިކޭޝަން އެޕާއި، ޗެކު ޕްރިންޓްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އެޕާއި، ގެސްޓް 

ޯޕޓަލުން  ޯއވަރޕޭމަންޓް   އެޕާއި،   ޖެނެރޭޝަން  ޯކޑު  ވައި-ފައި 

ޕެންޝަން  އަދި  އެޕާއި،  ލިބިދޭ  ޤާބިލުކަން  ކުރުމުގެ  އިންޮވއިސް 

ހިމެނެއެވެ.  ޯޕޓަލް  ބެނެފިޝަރީ  ގުޅުންހުރި  ޕޭއައުޓްއާ 

މީގެ އިތުރުން، ކްލައުޑްނެޓްގެ އެސް.އެމް.އެސް ޮނޓިފިކޭޝަން ޮފނުވުމަށް 

ޯނޓިސްފަދަ  އަދި  ސިޓީ  ވާރޝަނާއި،  ދެވަނަ  އެޕްގެ  ބޭނުންކުރާ 

ދެވަނަ  އެޕްގެ  ބޭނުންކުރާ  ޖެނެރޭޓްކުރުމަށް  ޮއޮޓމެޓިކުން  ލިޔުންތައް 

އެޕް  ބަލަހައްޓާ  އެސް.ޯއ.ޕީ  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  އަދި  ވާރޝަންއާއި، 

)ލިޔުންތައް ޕްޮރސެސް ކުރާ ނިޒާމް( ގެ ދެވަނަ ވާރޝަން އުފެއްދުން 

ހިމެނެއެވެ. 

ްކަލުއްޑެންޓ ަތަރްއޤީ ުކުރްނ
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ޮސފްޓްވެއަރ  ބޭނުންކުރާ  ކަންކަމުގައި  އެކި  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން 

ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއްވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު 

ކުރެވިފައެވެ. މިޮގތުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ: 

ޮކށާރުގެ  މަޢުލޫމާތު މައިގްޭރޓްޮކށް، ޑީ.އެން.އާރާއި ގުޅުވައި، 	 

އިންޮފމޭޝަން ސިސްޓަމެއް ފަރުމާޮކށް  ޯލންޗު ކުރުން.

ޚާއްޞަ 	  ފަރާތްތަކަށް  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ޮގތުން  އަމިއްލަ 

ފަސޭހަކަމާއެކު  ޮކންޓްރިބިއުޝަން  ޕެންޝަން  ކުރެވިގެން 

ދެއްކުމަށް ބޭނުންކުރާ ޮއންލައިން ޮވލަންޓަރީ ޮކންޓްރިބިއުޝަން 

އުފެއްދުން. ޮސްފޓްވެއަރ 

ގިނަ 	  ބޭނުންޮކށްގެން  ޕާސްޯވޑް  އަދި  ޔޫސަރނޭމް  އެއް 

އިންތިޒާމް  ވަދެވޭނެ  ވެބްސައިޓްތަކަށް  އަދި  ޮސފްޓްވެއަރ 

ދެވަނަ  ސިސްޓަމްގެ  ޮއތެންޓިކޭޝަން  ހަމަޖެއްސުމަށް 

އުފެއްދުން.   ވާރޝަން 

ޮސފްޓްވެއަރ 	  މެނޭޖްމެންޓް  އެސެޓް  ފަންޑުގެ  ޕެންޝަން 

. ން ދު އް ފެ އު

އައި.އެސް.ޯއގެ މިންގަނޑަށް ފެއްތުމަށް ބޭނުންވާ ތިރީގައިވާ ޮސފްޓްވެއަރ 

ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ   2019 ބޭނުންކުރަންވެސް  އުފައްދާ  ޓޫލްތައް 

ފެށުނެވެ.

ޗޭންޖް މެނޭޖްަމންްޓ )ފުރަތަމަ ވާރޝަން(	 

އައި.އެސް.އެމް.އެސް ޑޭޝްޯބޑް  )ފުރަތަމަ ވާރޝަން(	 

ޮކންޓެކްސްޓު ޮއފް ޮއގަނައިޒޭޝަން  )ފުރަތަމަ ވާރޝަން(	 

ބެކަޕް މެނޭޖްމަްނޓް  )ފުރަތަމަ ވާރޝަން(	 

އިންސިޑެންޓް މެނޭޖްމަންޓް  )ފުރަތަމަ ވާރޝަން(	 

އެސެޓް ރެޖިސްޓްރީ  )ފުރަތަމަ ވާރޝަން(	 

ޓްރެއިނިންގ މެނޭޖްމަންޓް  )ފުރަތަމަ ވާރޝަން(	 

ޮއޯތރައިޒްޑް ޮސފްޓްވެއަރ މެނޭޖްމަންޓް  )ފުރަތަމަ ވާރޝަން(	 

ިވޒިޓަރ ޮލގް  )ފުރަތަމަ ވާރޝަން(	 

މެއިންޓެނަންސް ޮލގު  )ފުރަތަމަ ވާރޝަން(	 

ސުޕަރ އެޑްމިން އެކައުންޓް މެނޭޖްމަންޓް )އެސް. އޭ. އޭ. 	 

އެމް(  )ފުރަތަމަ ވާރޝަން(

ޮސްފްޓެވައރ ަތަރްއޤީ ުކުރްނ
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ޕެންޝަން ޮއފީހާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފަސޭހައިން ލިބޭނެ ޮގތް ހެދުމަށްޓަކައި، 

2019 ވަނަ އަހަރު ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ވެބްސައިޓާއި އަދި ޯމބައިލް 

ވެބްސައިޓުގެ  މިޮގތުން،  ކުރެވިފައެވެ.  ތަރައްޤީ  އިތުރަށްވަނީ  އެޕް 

ދެވަނަ  ވެބްސައިޓުގެ  ޯލންޗުކުރުމާއި،  ވާރޝަން  އިނގިރޭސި 

ޕެންޝަން  އިތުރުން،  މީގެ  ކުރެވިފައެވެ.  މަސައްކަތްވަނީ  ވާރޝަންގެ 

ޮއފީހުގެ ޯމބައިލް އެޕްގައި އިތުރު ބައިތައް ހިމަނައިގެން އެޕްލިކޭޝަން 

ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 

. ކުރިއަށްގެންދެވިފައެވެ

މުވައްޒަފުން  ގައި  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ޕެންޝަނާބެހޭ 

ގަވާއިދުން  ޮކންޓްރިބިއުޝަން  ޕެންޝަން  އަދި  ބައިވެރިކުރުމާއި 

ވަނަ   2019 ލާޒިމުކަމެކެވެ.  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ވަޒީފާދޭ  ދެއްކުމަކީ 

ޕެންޝަން  އެއްޮގތަށް  ގަވާއިދާ  ޤާނޫނާއި  ޕެންޝަނާބެހޭ  އަހަރު 

ޮކންޓްރިބިއުޝަން ދައްކާފައިނުވާތީ 3570 ފަރާތަކަށް ފުރަތަމަ ޯނޓިސް 

ފޮނުވައި އަދި 1511 ފަރާތަކަށް އެންމެ ފަހުގެ ޯނޓިސް ޮފނުވުނެވެ. 

ޮފނުވުނެވެ.  ޯނޓިސް  ތަނަކަށް   5081 ޖުމަލް  މިޮގތުން 

ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކަށް، 

ބެލުމަށް  ގެންދޭޯތ  އަމަލުކުރަމުން  ފަރާތްތަކުން  ވަޒީފާދޭ 

އިންސްޕެކްޝަންތަކެއް 2019 ވަނަ އަހަރު ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިޮގތުން 

އެވަނީއެވެ. ތިރީގައި  ތަފްޞީލު  އިންސްޕެކްޝަންތަކުގެ  ކުރެވިފައިވާ 

ާޓއި ޯމަބއިްލ ެއްޕ ަތަރްއޤީ ުކުރްނ ެވްބަސއި

ޤޫާނާނ ެއްއޮގަތްށ ަޢަމުލުކޭރޯތ ެބުލްނ

ޢަދަދު  ކުރެވިފައިވާ އިންސްޕެކްޝަންތަުކގެ ތަފްޞީލު

97
ކުރިއަށް ރޭވިގެން އަދި ރޭވުމަކާނުލާ ކުރެވުނު އެޑް-ޮހކް 

އިންސްޕެކްޝަންތަކުގެ އަދަދު

467
ޮދރުން ޮދރަށް ހިނގައިގެން ކުރެވުނު އިންސްޕެކްޝަންތަކުގެ 

އަދަދު

564
2019 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު އިންސްޕެކްޝަންތަކުގެ ޖުމްލަ 

އަދަދު
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ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  އެ  އަދި  ޤާނޫނާއި  ޕެންޝަނާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްޮގތަށް އަމަލުނުކުރާ 93 ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން 

ޕެންޝަން ޮކންޓްރިބިއުޝަނުގެ ޮގތުގައި ދައްކަންޖެހޭ 5.27 މިލިއަން 

ޮކމްޕްލަޔަންސް  އެންޑް  ކަލެކްޝަން  އެދި  ޯހދައިދިނުމަށް  ރުފިޔާ 

ޑިޕާޓްމެންޓުން 2019 ވަނަ އަހަރު ލީގަލް އެފެއާރޒް ޑިޕާޓްމެންޓަށް 

 . ވެ އެ ޅި ހެ ށަ ހު

2019 ވަނަ އަހަރު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅައިދޭން އެދުނު 93 ވަޒީފާދޭ 

ފަރާތުގެ މައްސަލާގައި އަމަލުޮކށްފައިވާ ޮގތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

56 ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މައްސަލަ ސިވިލް ޯކޓުގައި ރަޖިސްޓަރީ 	 

ކުރުމަށްފަހު، ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. 

ހުށަހެޅުމުގެ 	  މައްސަލަ  ޯކޓަށް  ފަރާތަކުންވަނީ  ވަޒީފާދޭ   21

ދައްކައި  ފައިސާ  ޮކންޓްރިބިއުޝަންގެ  ޕެންޝަން  ކުރިން 

ޮކންޓްރިބިއުޝަންސް  ޕެންޝަން  ޮއފް  ސްޓޭޓްމެންޓް  އަދި  

. ވެ އެ ފަ ޅާ ހަ ށަ ހު

9 ވަޒީފާދޭ ފަރާތެއްގެ މައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ޯފމު ތައްޔާރުޮކށް 	 

ހުށަހަޅައި، ޯކޓުގައި މައްސަލަ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ މަރުޙަލާ 

އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. 

ބޭނުންވާ 	  ހުށަހެޅުމަށް  ޯކޓަށް  ދަޢުވާ  ފަރާތުގެ  ވަޒީފާދޭ   4

އެންޑް  ކަލެކްޝަން  ކަންކަމުގައި  ގުޅުންހުރި  އެޑްރެސްއާ 

އަނބުރާ  މައްސަލަ  ޑިޕާޓްމެންޓަށް  ޮކމްޕްލަޔަންސް 

 . ވެ އެ ވެ އި ފަ ވި ލެ ވާ ނު ޮފ

3 ވަޒީފާދޭ ފަރާތަކަށް ޕެންޝަން ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް އިތުރު 	 

މުއްދަތު ދިނުމާއި ގުޅިގެން އެ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ ޯކޓަށް 

ހުށަހަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.

ވަނަ   2019 ޮގތަށް  ރައްދުވާ  ދަޢުވާ  މައްޗަށް  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން 

އަހަރު ހުށަހެޅުނީ 1 މައްސަލައެވެ. ދައުލަތުގެ ރިޓަރޔަމަންޓް ޕެކޭޖެއް 

ހުއްޓާލުމާ  ދިނުން  ޕެންޝަން  އަހަރުގެ   20 ފަރާތަކަށް  ހަމަޖެހުނު 

ގުޅިގެން ކުރެވުނު މި ދަޢުވާއަކީ، ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ މައްޗަށް ކުރެވޭނެ 

ގައި   2020 ޖެނުއަރީ   12 ކަނޑައަޅުއްވައި،  ނޫންކަމަށް  ދަޢުވާއެއް 

ނިންމަވާފައެވެ.  މައްސަލަވަނީ  މި  ޯކޓުން  ސިވިލް 

ޕެންޝަން ޮއފީސް ހިމެނޭ 444 ޯކޓު އަޑުއެހުން 2019 ވަނަ އަހަރު 

ތާވަލު ކުރެވުނެވެ. ޕެންޝަން ޮއފީސް ހިމެނޭ އެންމެ ގިނަ މައްސަލަތައް 

ތާވަލު ކުރައްވާފައިވަނީ ސިވިލް ޯކޓުންނެވެ. ީމގެ އިތުރުން، ސުޕްރީމް 

ޯކޓާއި، ހައިޯކޓާއި އަދި ގއ. ވިލިނގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓުގައިވެސް 

ޕެންޝަން ޮއފީސް ހިމެނޭ މައްސަލަތަކުގެ އަޑުއެހުން ބޭއްވުނެވެ. 

ޙުކުމް  ސަބަބުން،  ނުވުމުގެ  ޢަމަލުޮކށްފައި  އެއްޮގތަށް  ޙުކުމާ  ޯކޓުގެ 

ތަންފީޛު ކުރުމަށްޓަކައި ޖުމްލަ 52 މައްސަލައެއް 2019 ވަނަ އަހަރު 

ސިވިލް ޯކޓަށް ހުށަހެޅުނެވެ. މީގެ ތެރެއިން، 18 މައްސަލައަކީ 2019 

ނުކުރުމުގެ  އަމަލު  އެއްޮގތަށް  ޙުކުމާ  ކުރެއްވި  ޯކޓުން  އަހަރު  ވަނަ 

ސަބަބުން ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރުމަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކެވެ.

އަދި  މައްސަލަތަކާއި  ހުށަހެޅި  ގައި   2019 އެދި  ދަޢުވާކޮށްދިނުމަށް 

މައްސަލަތައް  އައި  ހިނގަމުން  ފެށިގެން  އަހަރުތަކުން  ކުރީ  އޭގެ 

ހިމެނޭޮގތަށް، ޖުމްލަ 69 މައްސަލައެއް 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 

ވުރެ  ރުފިޔާއަށް  މިލިއަން   5.21 މައްސަލަތަކުން  މި  ނިމިފައިވެއެވެ. 

ޯހދިފައެވެ.  ފައިސާވަނީ  ކޮންޓްރިބިއުޝަންގެ  ޕެންޝަން  ގިނަ 

ޤޫާނނީ ފިަޔަވުޅ ެއުޅްނ

ތާވަލު ކުރެވުނު ޯކޓު އަޑުއެހުމުގެ އަދަދު މަސް

41 ޖެނުއަރީ

28 ފެބްރުއަރީ

23 މާރިޗު

28 އެޕްރީލް

32 މޭ

48 ޖޫން

50 ޖުލައި

32 ޮއގަސްޓް

45 ސެޕްޓެމްބަރ

50 ޮއކްޯޓބަރ

41 ޮނވެމްބަރ

26 ޑިސެމްބަރ

444 ޖުމްލަ

2019 ަވަނ ައަހުރ ޯކުޓަގއި ތަާވުލ ުކެރުވުނ ެޕްނަޝްނ ޮއފްީސ ހެިމޭނ ައުޑެއުހްނަތުކެގ ަތްފޞްީލ



2019 ޯޕުޓ  ރީ ރި ަހ ައ 35

 5 އަދި  އިޞްލާޙު  ވަނަ   4 ޤާނޫނަށް  ޕެންޝަނާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ވަނަ   2019 ކުރަން  އަމަލު  ޤާނޫނަށް  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ވަނަ 

ޤާނޫނަށް  ޕެންޝަނާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މިޮގތުން،  ފެށުނެވެ.  އަހަރު 

ގެނެވުނު 4 ވަނަ އިޞްލާޙުގެ ދަށުން އަސާސީ ޕެންޝަނުގެ އަދަދު 

5،000 ރުފިޔާއަށް އިތުރުޮކށް، ފަރުޟު ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް 

ޯމލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުން ފައިސާ ދޫކުރެވޭނެ 

ހަމަޖެހުނެވެ.  އިންތިޒާމު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 5 ވަނަ އިޞްލާޙުގެ 

ޕެންޝަން  ރިޓަޔަރމަންޓް  ޯމލްޑިވްސް  ޙައްޖުވުމަށް  ފަރުޟު  ދަށުން، 

ސްކީމުން ދޫކުރާ ފައިސާގެ މިންވަރު، ޙައްޖުގެ ރަސްމީ އަގުގެ 50% 

)ފަންސާސް އިންސައްތަ( އިން %80 )އަށްޑިހަ އިންސައްތަ( އަށް 

ވަނީ އިތުރު ކުރެވިފައެވެ. 

ބައިވެރިންގެ  ސްކީމުގެ  ޕެންޝަން  ރިޓަޔަރމަންޓް  ޯމލްޑިވްސް 

ފައިސާ،  ޖަމާކުރެވިފައިވާ  އެކައުންޓުގައި  ސޭވިންގްސް  ރިޓަޔަރމަންޓް 

އަމަލުކުރާނެ  ދޫކުރުމުގައި  އަދާކުރުމަށް  އަޅުކަން  ޙައްޖުގެ  ފަރުޟު 

އުޞޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު 2019 ވަނަ އަހަރު ގެޒެޓް ކުރެވުނެވެ.

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ވަޒީފާގެ  މުވައްޒަފުންނަކީ،  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން 

އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރާއި މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށް ހެދުމަށް 

 2019 މިޮގތުން  އިސްކަމެއްދެއެވެ.  އަބަދުވެސް  ޮއފީހުން  ޕެންޝަން 

އިތުރުކުރުމަށް  އުފެއްދުންތެރިކަން  މުވައްޒަފުންގެ  އަހަރުވެސް  ވަނަ 

ފަހިކުރެވުނެވެ. ފުރުޞަތުތަކެއް  ތަމްރީނު  ގިނަ  ތަފާތު 

ޯވރކްޮޝޕް  ސެމިނާރ،   ބޭއްވުނު  ބޭރުގައި  ރާއްޖެއިން  މިގޮތުން, 

ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.  މުވައްޒަފަކު   18 ޮކންފަރެންސްތަކުގައި  އަދި 

ތަމްރީން/ ހިންގާފައިވާ  މުއައްސަސާއަކުން   11 ރާއްޖޭގެ  އަދި 

 47 ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  ޯފރަމްތަކުގައި  އަދި  ޯވރކްޮޝޕް 

މުވައްޒަފުންވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ 

ތަމްރީނު  ބިލްޑިންގ''  ''ޓީމް  އަމާޒުޮކށްގެން  މުވައްޒަފުންނަށް  ހުރިހާ 

ގެންދެވުނެވެ. ކުރިއަށް  އަހަރު  ވަނަ   2019 ޕްޮރގްރާމެއްވެސް 

އަމާޒުޮކށްގެންވެސް  ފަރާތްތަކަށް  ޯހދާ  ޚިދުމަތް  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން 

ހިންގުނެވެ.  ޕްޮރގްރާމްތައް  ތަމްރީނު  އަހަރުވެސް  ވަނަ   2019

މިޮގތުން، 2019 ވަނަ އަހަރު ވަޒީފާދޭ 60 ފަރާތަކަށް އެސް.ޕީ.ސީ 

ދެވިފައެވެ.  ތަމްރީނުވަނީ  ޮގތާބެހޭ  އަމަލުކުރަންޖެހޭ  ހުށަހެޅުމުގައި 

ޤޫާނާނއި ަގާވއިުދަތަކްށ ެގެނުވުނ އިްޞާލުޙަތްއ

ަތްމރުީނ

ތަޢާރަފް ކުރެވުނު ތާރީޚު ޤާނޫނު

10 މާރޗް 2019
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު އަށް 4 

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު 

05 ޮއގަސްޓް 2019
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު އަށް 5 

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު 

ތަޢާރަފް ކުރެވުނު ތާރީޚު ގަވާއިދު

28 މޭ 2019 
ފަަރުޟު ޙައްޖުވުމަށް ޯމލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް 
ޕެންޝަން ސްކީމުން ފައިސާ ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު

06 ޮއކްޯޓބަރ 2019
ފަރުޟު ޙައްޖުވުމަށް ޯމލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް 

ޕެންޝަން ސްކީމުން ފައިސާ ދޫކުރުމާބެހޭ 
ގަވާއިދުއަށް 1 ވަަނ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
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ްސކީްމ ހްިނުގާމެބހޭ ރިޯޕުޓ
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ވަޒީފާއަދާކުރާ  މަޤްޞަދަކީ  މައިގަނޑު  ގެ  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް 

ޤާއިމުކުރުމާއި  ނިޒާމެއް  ރައްކާކުރެވޭނެ  ފައިސާ  ފަހަށް  ދުވަސްވަރު، 

ލިބިގެންވާ  މިނިވަންކަން  މާލީ  ކުރުމަށްފަހުގައިވެސް  ރިޓަޔަރ  އަދި 

އެމް.އާރު. ޮކށްދިނުމެވެ.  މަގުފަހި  އުޅެވޭނެ  ދިރިއުޅުމެއް  އަބުރުވެރި 

ޕީ.އެސް އަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުން  ޕެންޝަނަށް 

ފައިސާ  އެ  ނަގައިގެން،  އިންސައްތަ   14 ޖުމްލަ  މުސާރައިގެ  ބަލާ 

އިންވެސްޓްޮކށްގެން ހިންގޭ ސްކީމެކެވެ. މި ސްކީމްގެ ބައިވެރިންނަށް 

ޕެންޝަން ޮކންޓްރިބިއުޝަނުގެ ޮގތުގައި ޖަމާކުރެވޭ ފައިސާގެ އިތުރުން، 

ލިބެއެވެ.  ފައިދާވެސް  އިންވެސްޓްމެންޓުގެ 

31 ޑިސެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް އަށް 

ބައިވެރިވެފައިވާ  ގައި  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް  ފައިސާއާއި،  ޖަމާކުރެވިފައިވާ 

މެންބަރުންނާއި އަދި ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ޯމްލޑިްވްސ ރަިޓަޔރަމްންޓ ެޕްނަޝްނ ްސކީްމ 

. ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މި ވަގުތު 4 ސްކީމެއް  ޕެންޝަން ޮއފީހުން ހިންގައެވެ. އެއީ ޯމލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް )އެމް

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

ޮކލެޓަރަލައިޒް ކުރުމުގެ ސްކީމް އަދި ފަރުޟް ޙައްޖު ވުމަށް ޕެންޝަން ފަންޑުން ފައިސާ ދޫކުރެވޭ  ޕްޮރގްރާމްތަކަށް  ގެޮދރުވެރިކުރުމުގެ   ، ފައިސާ

ސްކީމެވެ. މީގެ އިތުރުން، ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން ޕެންޝަން ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ޕެންޝަން ޮއފީހުން އެޖެންސީ އެއްބަސްވުމެއްގެ 

ދަށުން ކުރެއެވެ. 

 ޮދށީ ޢުމުރުގެ މީހުންނަށް 
ދެވޭ އިނާޔަތް

ދަޢުލަތުގެ އެހެނިހެން 
ޕެންޝަން

އަސާސީ ޕެންޝަން އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ތަފްޞީލު

17628 7192 17453 1،328 ޕެންޝަން ލިބުނު މީހުންގެ ޢަދަދު މަހެއްގެ މައްޗަށް )އެވްރެޖް(

93,669,343.14 297,502,868.85 903,984,286.06 91,012,606.86 ޖުމްލަ ދޫކުރެވިފައިވާ ފައިސާ )ދިވެހި ރުފިޔާ(

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

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިން ަޖމާޮކށްފައިވާ ފައިސާ 463,902,380.54

719,923,435.82 ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އިން ަޖމާޮކށްފައިވާ ފައިސާ

1,183,825,816.36 2019 ވަނަ އަހަރު ސްކީމަށް ޖަމާޮކށްފައިވާ ޖުމްލަ ފައިސާ

އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގައި ބައިވެރިވެފައިވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު

42650 ޕަބްލިކް ސެކްޓަރުން ބައިވެރިވެފައިވާ މެންބަރުން

57575 ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުން ބައިވެރިވެފައިވާ މެންބަރުން

100,225 31 ޑިސެމްބަރ 2019 ގެ ނިޔަލަށް ސްކީމްގައި ތިބި ޖުމްލަ މެންބަރުން

ެޕްނަޝްނ ޮއފުީހްނ ހްިނާގ ްސކްީމަތާކއި ައދި ަދުއަލުތެގ ެއެހނެިހްނ ެޕްނަޝުނެގ ޮގުތަގއި 2019 ަވަނ ައަހުރ ފައިާސ ޫދުކެރުވުނ ޮގުތެގ ަތްފޞުީލ
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އަސާސީ ޕެންޝަން ސްކީމަކީ ޕެންޝަން ލިބޭ އުމުރު ހަމަވާ މީހުންގެ 

ފަރާތްތަކަށް  އަދާނުކުރާ  ވަޒީފާއެއް.  ލިބޭފަދަ  ޕެންޝަން  ތެރެއިން 

ޮކށްފައިވާ  ޤާއިމު  މަޤްޞަދުގައި  ޯފރުޮކށްދިނުމުގެ  ރައްކާތެރިކަން  މާލީ 

ސްކީމެކެވެ. މި ސްކީމަކީ، އަސާސީ ޕެންޝަނުގެ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ 

މުޅި  ރައްޔިތަކަށް،  ދިވެހި  ޮކންމެ  މަތީގެ  އަހަރުން   65 އުމުރުން 

އުމުރަށް ދެމިގެންދާޮގތަށް ދައުލަތުން ޚަރަދުޮކށްގެން ހިންގާ ސްކީމެކެވެ.

އަސާސީ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2019 އަޅާބަލާއިރު  ވަނައަހަރާ   2018

ވަނަ   2019 ސަބަބަކީ  މައިގަނޑު  އިތުރުވުމުގެ  އަދަދު  ޕެންޝަންގެ 

އަހަރު މާރިޗުމަހު ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 4 ވަނަ އިޞްލާޙާއި 

 5000 ރުފިޔާއިން   2300 އަދަދު  ޕެންޝަންގެ  އަސާސީ  ގުޅިގެން، 

ބަދަލުކުރުމެވެ.  ރުފިޔާއަށް 

ުއުމުރްނ ުދަވްސވީ މުީހްނެގ ައާސސީ ެޕްނަޝްނ ްސކީްމ

.ޕީ.އެސް ިއން ޕެންޝަން ެބނިފިޓުގެ ޮގތުގައި ޖުމްލަ 91,012,606.86  .އާރު 2019 ވަަނ އަހަރު އެމް

.ޕީ.އެސް އިން ފައިސާ ދޫކުރެވިފައިވަނީ އެވްރެޖް  .އާރު ރުފިޔާ މެންބަރުންނަށް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. އެމް

. ޮގތެއްގައި މަހަކު 1،328 މެންބަުރންނަށެވެ

2019 ވަނަ އަހަރު އުުމރުން ދުވަސްވީ މީުހންގެ އަސާސީ ޕެންޝަނުގެ ޮގތުގައި ޖުމްލަ 

903,984,286.06 ުރފިޔާ ޙައްޤުވެރިްނނަށް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. އަސާސީ ޕެންޝަނުގެ ފައިސާ 

ދޫކުރެވިފައިވަނީ  އެވްރެޖް ޮގތެއްގައި މަހަކު 17،453 މީހަކަށެވެ.

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

445 ޕަބްލިކް ސެކްޓަރުން ބައިވެރިވެފައިވާ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތައް

1719 ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުން ބައިވެރިވެފައިވާ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތައް

2,164 31 ޑިސެމްބަރ 2019 ގެ ނިޔަލަށް ސްކީމްގައި ހިމެނޭ ވަޒީފާދޭ ަފރާތްތަކުގެ ޖުމްލަ
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ޕެންޝަން ޮއފީހާއި މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސްއާ ދެމެދު ޮސއިކުރެވިފައިވާ 

ފަހުމުނާމާއެއްގެ ދަށުން، 2011 ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން 

ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން ޕެންޝަން ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް 

ކުރަނީ ޕެންޝަން ޮއފީހުންނެވެ.

2014 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުން ފެށިގެން، އުމުރުން ދުވަސްވީ 

ރުފިޔާ   5،000.00 މަހަކު  ޮގތުގައި  ޕެންޝަނުގެ  ތެރެއިން  މީހުންގެ 

ނުލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުން ދެއްވާ ސީނިއަރ ސިޓިޒަން އެލަވަންސް 

ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރަނީ ޕެންޝަން ޮއފީހުންނެވެ.

ގެނެވުނު  ޤާނޫނަށް  ޕެންޝަނާބެހޭ  މަހު  މާރިޗު  އަހަރު  ވަނަ   2019

4 ވަނަ އިޞްލާހާ ގުޅިގެން  އެއަހަރު މާރިޗު މަހުން ފެށިގެން މި 

ވަނަ   2019 އެހެންކަމުން،  ހުއްޓާލާފައެވެ.  ދިނުން  އެލަވަންސްވަނީ 

އަހަރު މި ޢިނާޔަތް ދެވުނު އަދަދަށް ވަނީ ޮބޑު ބަދަލެއް އައިސްފައިވެއެވެ.

ަދުއަލުތެގ ެއެހނެިހްނ ެޕްނަޝްނ

ސީނިައރ ސިޓިަޒްނ ެއަލަވްންސ ޫދުކުރްނ

ސީނިައރ ސިޓިޒަން އެލަވަްނސް ފައިސާެގ ޮގތުގައި 2019 ވަނަ އަހަރު ފެބުރުއަރީގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ 

93,669,343.14 ރުފިޔާ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.  މި ޢިނާޔަތް އެވްރެޖް ޮގތެއްގައި  ދޫކުރެވިފައިވަނީ މަހަކު 

ަހކަށެވެ. 17628 މީ

2019 ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުެގ އެހެނިހެން ޕެންޝަނުގެ ޮގތުގައި ޖުމްލަ 297,502,868.85 ރުފިޔާ އޭގެ 

ޙައްޤުވެރިންނަށް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން ޕެންަޝން އެވްރެޖް ޮގެތއްގައި ދޫކުރެވިފައިވަނީ 

. މަހަކު 7192 މީހަކަށެވެ
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އެމް.އާރު. އިޞްލާޙާއެކު  ވަނަ   3 ގެނެވުނު  ޤާނޫނަށް  ޕެންޝަނާބެހޭ 

ފައިސާ  ޖަމާކުރެވިފައވާ  ގައި  އާރު.އެސް.އޭ  މެންބަރުންނަށް  ޕީ.އެސް 

ގެޮދރުވެރިކުރުމުގެ ޕްޮރގްރާމްތަކަށް ޮކލެޓަރަލައިޒް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 

ޯލނު  ހައުސިންގ  ހިންގަމުންދަނީ  މި ސްކީމް  ހުޅުވާލެވިފައެވެ.  ވަނީ 

ދޫކުރާ މާލީ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެންނެވެ. މި ސްކީމުގެ ދަށުން މެންބަރުންގެ 

އާރު.އެސް.އޭ ގައި ޖަމާކުރެވިފައިވާ ޖުމްލަ ފައިސާ ނުވަތަ ފައިސާއިން 

ޯލނުތަކުގެ  ހައުސިންގ  ބަލައި،  އުމުރަށް  މެންބަރެއްގެ  އެ  ބައެއް، 

ކުރެވެއެވެ. ޮކލެޓަރަލައިޒް  ޮގތުގައި  ޑައުންޕޭމަންޓުގެ 

ެގޮދުރެވރިުކުރުމެގ ްޕޮރްގާރްމަތަކްށ ާއުރ.ެއްސ.ޭއ ެބެލްންސ ޮކެލަޓަރަލއިްޒ ުކުރުމެގ ްސކީްމ

.ޭއ ގައިވާ ފައިސާ ޮކލެޓަރަލައިޒް ކުރުމަށް 2019  ގެޮދރުވެރިކުރުމުގެ ޕްޮރގްރާމްތަަކށް އާރު.އެސް

ިބފައިވެއެވެ.  ުރ.ޕީ.އެސް މެންބަރުންގެ ފަރާތުްނ ޖުމްލަ 54 އެޕްލިކޭޝަން ލި .އާ ވަނަ އަހަރު 79 އެމް

ޮގތުން،  ެދވިފައިވެއެވެ. މި މީގެ ތެރެއިން، ޝަރުޠު ހަމަވާ 50 މެންބަުރންގެ ފައިސާ ޮކލެޓަރަލައިޒް ޮކށް

. ޮކލެޓަރަލައިޒް ކުރެވިފައިވާ ފައިސާގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ 10,378,553.03 ރުފިޔާއެވެ
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ގެނެވުނު  ޤާނޫނަށް  ޕެންޝަނާބެހޭ  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ   2019

ޕެންޝަން  މެންބަރުންނަށް  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް  އިޞްލާޙާއެކު  ވަނަ   4

ފަންޑުގެ ފައިސާ ބޭނުންޮކށްގެން ފަރުޟް ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން 

ހުޅުވާލެވިފައެވެ.  ވަނީ  ފުރުޞަތު  ދިއުމުގެ 

މި ސްކީމް ހިންގަމުންދަނީ ޙައްޖަށް ދިއުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން 

އެއްބަސްވުން  ޮއފީހާއެކު  ޕެންޝަން  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ހުއްދަދޭ 

ވަނަ   2019 މިޮގތުން  ގުޅިގެންނެވެ.  ފަރާތްތަކާއި  ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ 

އަހަރު ޕެންޝަން ޮއފީހާއެކު އެއްބަސްވުން ޤާއިމުޮކށްފައިވަނީ ޯމލްޑިވްސް 

ޙައްޖު ޯކޕަރޭޝަން އެކަންޏެވެ.

ެޕްނަޝްނ ަފްނުޑެގ ަފއިާސ ބޭުންނޮކްށެގްނ ަފުރްޟ ަޙްއުޖެގ ައުޅަކްނ ައާދުކުރްނ

.ީޕ.އެސް  .އާރު ، އެމް މި ސްކީމުގެ ދަށުން ޯމލްޑިވްސް ޙައްޖު ޯކޕަރޭޝަން މެދުވެރިޮކށް ފަރުޟު ޙައްޖުވުމަށް

އިން ފައިސާ ދޫކުރުމަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަވިފަރާތްތަކަށް، ޙައްޖަށް ދިއުމަށް 

ޮކްށފައެވެ.  ައޅާފައިވާ ރަސްމީ އަގު ) 69,965.00 (ރ ގެ %50 ަވނީ ޙައްޖު ޯކޕަރޭޝަނަށް ދޫ ކަނޑަ

މިޮގތުން 2019 ޝަރުޠު ހަމަވާ 13 މެންބަރުންނަށް  ޙައްޖަށް ދިއުމަށް  ޕެންޝަން ފަންޑުން ފައިސާ 

. ، ޫދކުރެވިފައިވާ ފައިސާގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ 454,772.50 ރުފިޔާއެވެ ޮގތުން ޮކށްދެވިފައިވެއެވެ. މި ދޫ
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ޙިްއާޞެގ ާބާޒާރއި ާމލީ ާދއާިރެގ ުއްސައލިަތްއ
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ޮއޯތރިޓީއިން  ޯމލްޑިވްސް މަނިޓަރީ  އަހަރު ޖަނަވަރީ މަހު  2020 ވަނަ 

ވަނަ   2019 ދައްކާޮގތުން،  ތަފާސްހިސާބުތަކުން  ޝާއިޢުކުރައްވާފައިވާ 

އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ 

)ޖީ.ޑީ.ޕީ(   ޕްޮރޑަކްޓް  ޮޑމެސްޓިކް  ގްޮރސް  ރިއަލް  ނުވަތަ  މިންގަނޑު 

އަހަރާއި  ވަނަ   2018 މިއީ  އިންސައްތާގައެވެ.   5.7 ކުރިއަރާފައިވަނީ 

އައިސްފައިވާ  މިބަދަލު  ދަށްވުމެކެވެ.  އިންސައްތައިގެ   1.1 އަޅާބަލާއިރު 

މަޑުޖެހިފައިވުމާއި، 2018  ދާއިރާ  އިމާރާތްކުރުމުގެ  މައިގަނޑު ސަބަބަކީ 

ގައި ސަރުކާރުގެ  ޮބޑެތި ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ނިމިފައިވާތީއާއި، 2019 

ލަސްވުމުގެ  ނުފެށި  މަޝަރޫޢުތައް  ގިނަ  ކުރެވުނު  ބަޖެޓު  އަހަރު  ވަނަ 

ހުރިނަމަވެސް،   މެދުމިނުގައި  ކުރިއެރުން  އިޤްތިޞާދީ  ސަބަބުންނެވެ. 

2019 ވަނަ އަހަރުދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ 24.1 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް 

އިތުރު ވެފައިވެއެވެ. މިއީ، ފާއިތުވީ އަހަރުގެ އާމްދަނީއާ އަޅާބަލާއިރު 8.3 

ކުރިއެރުމެކެވެ. އިންސައްތައިގެ 

2019 ވަނަ އަހަރު ދައުލަތަށް ޓެކްސްގެ ޮގތުގައި 16.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ 

ލިބުނު  ޮގތުގައި  ޓެކްސްގެ  އަހަރު  ވަނަ   2018 މިއީ،  ލިބިފައިވެއެވެ. 

15.8 ބިލިއަން ރުފިޔާއާ އަޅާބަލާއިރު 2.5 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. 

ޓެކްސް އާމްދަނީގެ 85 އިންސައްތަ ޙިއްޞާކުރަނީ ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާއިން 

އިމްޯޕޓް  )ޖީ.އެސް.ޓީ(،  ޓެކްސް  ސާރވިސަސް  އެންޑް  ގުޑްސް  ނެގޭ 

ޑިއުޓީ، ޖީ.އެސް.ޓީ، އަދި ބިޒްނަސް ޕްޮރފިޓް ޓެކްސްއެވެ.  މި މުއްދަތުގެ 

 9.6 އަޅާބަލާއިރު  އަހަރާ  ވަނަ  ޚަރަދުވަނީ 2018  ދައުލަތުގެ  ތެރޭގައި 

މިޮގތުން،  އަރާފައެވެ.  ރުފިޔާއަށް  ބިލިއަން   29.1 އިތުރުވެ  އިންސައްތަ 

ދައުލަތުގެ ޚަރަދު އިތުރުވެފައިވަނީ، ފާއިތުވި އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު ރިކަރެންޓް 

ޚަރަދުތައް 15.4 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައިވާތީއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކުތަކަށް ބަލާއިރު، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ 

މަހުން ފެށިގެން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހާ ދެމެދު ބޭންކިން 

އެސެޓް ހުރީ 56.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ. މިއީ، ކުރީ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 

10.0 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. ބޭންކުތަކުގައި ބަހައްޓާ ޑިޮޕސިޓްވެސް 

އިންސައްތައިގައި   10.7 އަޅާބަލާއިރު  އެމުއްދަތާ  އަހަރުގެ  ވަނީކުރީ 

ވަނަ   2018 އިތުރުވެފައެވެ.  ރުފިޔާއަށް  ބިލިއަން   33.3 ކުރިއަރައި 

އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު 

މިންވަރުވަނީ  ދޫކުރި  ޮގތުގައި  ޯލނުގެ  ޖުމްލަ  ބޭންކުތަކުން  ދެމެދު  މަހާ 

7.8 އިންސައްތަ ކުރިއަރާފައެވެ. 2018 ގައި ބޭންކުތަކުން އެމް.އެމް.އޭ 

ގައި ބަހައްޓާ ޑިޮޕސިޓުގެ އަދަދު 2019 ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 9.8 

އިންސައްތަ ވަނީ ދަށްވެފައެވެ.

ބޭންކުތަކުން ޯލނު ދޫކުރާ ރޭޓުތަކަށް ބަލާއިރު، 2019 ވަނަ އަހަރު ޑިސެމްބަރު 

އިންސައްތައިގެ   11.5 އެވަރެޖްޮކށް  ބޭންކްތަކުންވަނީ  ނިޔަލަށް  މަހުގެ 

ރޭޓުގައި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރަށް ލޯނު ދޫޮކށްފައިވާއިރު، އެވަރެޖްޮކށް 9.4 

ދޫޮކށްފައިވެއެވެ.  ޯލނު  ސެކްޓަރަށް  ޕަބްލިކް  ރޭޓުގައި  އިންސައްތައިގެ 

ކުރު  ބޭންކުތަކުން  ނިޔަލަށް،  މަހުގެ  ޑިސެމްބަރު  އަހަރު  ވަނަ   2019

ޮގތެއްގައި  އެވްރެޖް  ރޭޓް  އިންޓްރަސްޓް  ދޭ  ޑިޮޕސިޓްތަކަށް  މުއްދަތުގެ 

ދޭ  ޑިޮޕސިޓްތަކަށް  މުއްދަތުގެ  ދިގު  ކުރިއެރިއެވެ.  އިންސައްތައަށް   2.8

އިންޓްރަސްޓް ރޭޓް އެވަރެޖް ޮގތެއްގައި 4.7 އިންސައްތައަށް ކުރިއެރިއެވެ. 

ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ   2019 ރޭޓަށް  ބިލްތަކުގެ  ޓްރެޜަރީ  ދައުލަތުގެ 

އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ. 

ހައުސިންގ  ހުޅުމާލޭގެ  ބަލާއިރު،   އުސްއަލިތަކަށް  މާރކެޓުގެ  ކެޕިޓަލް 

މަޝްރޫޢުތަކަށް ޮއތް ޮބޑު ޑިމާންޑާއި ގުޅިގެން، 2019 ވަނަ އަހަރު  އެޗް.

ޑީ.އެފް.ސީ އިން ވަނީ ޮކންވެންޝަނަލް  އަދި ޝަރީޢާ ހުއްދަކުރާ ޮބންޑު 

 2019 ހުޅުވާލާފައެވެ.  ފުރުޞަތު  ކުރުމުގެ  އިންވެސްޓް  ގައި  )ސުކޫކު( 

ވަނަ އަހަރު ކެޕިޓަލް މާރކެޓުގައި އިންވެސްޓް ކުރުމަށް އައު އައި.ޕީ.ޯއ 

އެއް ހުޅުވާލާފައިވަނީ ހަމައެކަނި ޯމލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުންނެވެ. 

މެސިކްސް  އެކްސްޗޭންޖްގެ  ސްޮޓކް  ޯމލްޑިވްސް  އަހަރު  ވަނަ   2019

އިންޑެކްސް 17.7 އިންސައްތައިން އިތުރުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ސީ.އެމް.

މަސްލަހަތުވެރިންނާއި  ބައެއް  ސިނާއަތުގެ  އިސްނަގައިގެން،  އިން  ޑީ.އޭ 

ބޭއްވިއެވެ.  އަހަރު  ވަނަ   2019 ޯފރަމެއް  މާކެޓް  ކެޕިޓަލް  ގުޅިގެން، 

މަންސައެއް  ތަކުގެ  އިންވެސްޓްމަންޓް  ޕްލޭސްމަންޓް  ޕްރައިވެޓް  އަދި  

)ޕްލެޓްޯފމެއް( ތަޢާރަފް ކުރުމުގެ  މަސައްކަތް ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ އިން ވަނީ 

ޤާނޫނަށް  ކުރިއަށްގެންދިއުމަށްޓަކައި  މަޝްރޫޢު  މި  މިޮގތުން  ފަށާފައެވެ. 

ހުށަހަޅާފައެވެ.  ވަނީ  އިން  ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ  އިޞްލާޙުތައް  ގެންނަންޖެހޭ 

އިްޤތާިޞދީ ުއްސައލިަތްއ

ާމލީ ައދި ޙިްއާޞެގ ާބާޒުރެގ ުޚާލާޞ
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ެއްމ.ާއުރ.ޕީ.ެއްސ އްިނވްެސްޓެމްންޓ ރިޯޕުޓ
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ފަރާތުން  މެންބަރުުންގެ  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް  އަހަރު  ވަނަ   2019

ރުފިޔާ  މިލިއަން   1,183.8 ޖުމްލަ  ޮގތުގައި  ޮކންޓްރިބުއިޝަންގެ 

އިތުރު  އިންސައްތަ   8.0 އަހަރަށްވުރެ  ފާއިތުވީ  މިއީ،  ލިބުނެވެ. 

އަދަދެކެވެ. ފާއިތުވީ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު މަހެއްގެ މައްޗަށް އިތުރު 7.0 

މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާއިރު، އެވްރެޖް ޮގތެއްގައި މަހެއްގެ މައްޗަށް 

ލިބުނެވެ.  ރުފިޔާ  މިލިއަން   99.0

2018 ވަނަ އަހަރު ޕެންޝަން ފައިސާގެ ޮގތުގައި ޖުމްލަ ދޫކުރި ޢަދަދު 

58.5 މިލިއަން ރުފިޔާގައި ހުރިއިރު، އެ އަދަދު 2019 ވަނަ އަހަރުވަނީ 

90.7 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެފައެެވެ. ޕެންޝަން ފައިސާގެ ޮގތުގައި 

 2019 ސަބަބކީ،  މައިގަނޑު  އިތުރުވުމުގެ  އަދަދު  ދޫކުރި  ޖުމްލަ 

އިޞްލާޙާއި  ވަނަ   4 ގެނެވުނު  ޤާނޫނަށް  ޕެންޝަނާބެހޭ  އަހަރު  ވަނަ 

5,000 ރުފިޔާއަށް ބަދަލު  ގުޅިގެން، އަސާސީ ޕެންޝަންގެ މިންވަރު 

މިލިއަން   7.6 ޮގތެއްގައި  އެވްރެޖް  މަހަކު  އެހެންކަމުން،  ކުރުމެވެ. 

ފައިސާއަށް  ޖަމާޮކށްފައިވާ  ޖުމްލަ  ސްކީމަށް  ދޫކުރެވުނެވެ.  ރުފިޔާ 

ބަލާއިރު، ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުންވަނީ 61.0 އިންސައްތަ ޖަމާޮކށްފައެވެ. 

 39.0 އަދަދުގެ  ޖުމްލަ  ޖަމާކުރި  ސެކްޓަރުންވަނީ  ޕަބްލިކް  އަދި  

ޖަމާޮކށްފައެވެ. އިންސައްތަ 

ެޕްނަޝްނ ޮކްންޓރިބިުއަޝްނ ައދި ޫދުކެރުވުނ ަފއިާސ )ުރފާިޔ، މިލަިއުންނ(
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ެއްމ.ާއުރ.ޕީ.ެއްސ ެގ ަފްނޑަުތުކެގ ާޕޯފަމްންސ

ެއްމ.ާއުރ.ޕީ.ެއްސ ެއެސްޓްސ

ެއްމ.ާއުރ.ޕީ.ެއްސ ެއެސްޓްސ އިްނެވްސްޓ ުކެރވިަފއިާވ ޮގްތ

އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް އެކުލެވިގެންވާ 4 ފަންޑަކީ؛ )1( އިންވެސްޓްމަންޓް 

 )4( އަދި  ފަންޑު  ޮކންސަވޭޓިވް   )3( ފަންޑު  ފަންޑު )2( ޝަރީޢާ 

ޝަރީޢާ ޮކންސަވޭޓިވް ފަންޑެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މި 

ފަންޑުތަކުގެ ޖުމްލަ އެސެޓް ވެލިއު ވަނީ 17.9 އިންސައްތަ އިތުރުވެ 

10.4 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާފައެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރު ފަންޑުތަކުގެ 

ޖުމްލަ އެސެޓް ވެލިއު ހުރީ 8.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ.

މުޅި  އަހަރު  ވަނަ   2018 ޑިޮޕސިޓްގައި  ފިކްސްޑް  ބިލާއި  ޓްރެޜަރީ 

ކަމުގައިވާ  މިންވަރު  ކުރެވިފައިވާ  އިންވެސްޓް  ނިސްބަތުން  ފަންޑުގެ 

53.2 އިންސައްތައާއި 2.65  އިންސައްތަ 2019 ވަނަ އަހަރު މި 

އިންސައްތައިގައެވެ.   2.67 އިންސައްތައާއި   55.4 ހުރީ  އަދަދުތައް 

އަދި  މިންވަރާއި  ކުރެވުނު  އިންވެސްޓް  ކްލާސްތަކުގައި  މިއެސެޓް 

އަހަރާއި  ވަނަ   2019 އަހަރާއި  ވަނަ   2018 މިންވަރު  މެޗުއަރވީ 

އެއްޮގތެވެ.   ދާދި 
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އިން  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ   2019

ޮބޑު  އެންމެ  ބަލާއިރު،  ކްލާސްތަކަށް  އެސެޓް  އިންވެސްޓްޮކށްފައިވާ 

މިޮގތުން،  ޙިއްޞާއިންނެވެ.  ކުންފުނިތަކުގެ  ލިބިފައިވަނީ  ފައިދާއެއް 

ކުންފުނިތަކުން ލިބިފައިވާ ޑިވިޑެންޑްގެ ސަބަބުން 2019 ވަނަ އަހަރު 

އަހަރުގެ  ވަނަ   2019 ލިބިފައިވެއެވެ.  ފައިދާ  އިންސައްތަ   12.1

ފަހުޮކޅުގައި ޕެންޝަން ޮއފީހުން ވަނީ ޯމލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް 

ފުރުޞަތުގައި  ހުޅުވާލެވުނު  ވިއްކުމަށް  އާއްމުޮކށް  ޙިއްޞާ  ގެ  ޕލކ 

ބައިވެރިވެ އެބޭންކްގެ ޙިއްޞާގައި އިންވެސްޓްޮކށްފައެވެ. މީގެ ސަބަބުން 

އަދަދު  ޕެންޝަން ފަންޑިން އިންވެސްޓްޮކށްފައިވާ  ޖުމުލަ ޙިއްޞާގެ 

558.0 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. މިއީ  ކުރީއަހަަރާއި 

އަޅާބަލާއިރު 17.5 އިންސައްތައިގެ އިތުރުވުމެކެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރު  

ލިބިފައި  ފައިދާ  ޮގތުގައި  ގެ  ޑިވިޑެންޑް  އުރީދޫއިން  އަދި   ދިރާގު 

ޙިއްޞާ  ގެ  ޕލކ  ބޭންކް  އިސްލާމިކް  ޯމލްޑިވްސް  ވީނަމަވެސް،  

ގަނެފައިވަނީ 2019ގެ ފަހުޮކޅުގައިކަމުން، މި އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ފައިދާ 

ސަބަބުން  މީގެ  ތެރޭގައެވެ.  އަހަރުތަކުގެ  ކުރިއަށްހުރި  ލިބިގެންދާނީ 

2018 ވަނަ އަހަރު ގައި ލިބިފައިވާ 12.9 އިންސައްތައިގެ ފައިދާއާއި 

ކަމުގައި  މަދުވެފައިވާ  ފަައިދާަ  ލިބިފައިވާ  ގައި   2019 އަޅާބަލާއިރު 

. ވެ އެ ކަ ށް ދަ

ދެވަނަ އަށް އެންމެ ޮބޑު ފައިދާއެއް ލިބިފައިވަނީ 9.6 އިންސައްތައިގެ 

އަށް  ތިންވަނަ  އިންވެސްޓްމެންޓުންނެވެ.  ސުކޫކް  ލިބުނު  ފައިދާއެއް 

ފައިދާއެއް  އިންސައްތައިގެ   7.6 ލިބިފައިވަނީ  އެންމެޮބޑުފައިދާއެއް 

ލިބުނު ޯކޕަރޭޓު ޮބންޑު އިންވެސްޓްމެންޓުންނެވެ. 5 އަހަރާއި 8 އަހަރާ 

ދެމެދުގެ ދައުލަތުގެ ދިގު މުއްދަތުގެ ޮބންޑުން ލިބިފައިވާ ކޫޕަންތަކަށް 

އެވްރެޖް ޮގތެއްގައި 5.3 އިންސައްތައިގެ ފައިދާއެއް ލިބިފައިވާއިރު، މި 

މުއްދަތުގެ ޓްރެޜަރީ ޮބންޑަށް 2018 ވަނަ އަހަރު ލިބިފައިވަނީ 5.2 

އިންސައްތައިގެ ފައިދާއެކެވެ. ޓްރެޜަރީ ބިލުންނާއި ފިކްސްޑް ޑިޮޕޒިޓުން 

ލިބުނު ފައިދާއަކީ  4.7 އިންސައްތައެވެ. 

ަވކަިވކި ެއެސްޓ ްކާލްސަތުކެގ އްިނެވްސްޓެމްންޓ ަފއިާދ

2019 ކްޮލސިންގ ބެލެންސް 

)ރުފިޔާ، މިލިއަނުން(
2019ގެ އަހަރީ ފައިދާ 2018ގެ އަހަރީ ފައިދާ އެސެޓް ކްލާސް

558.0 12.1% 12.9% އެކުއިޓީ

197.1 9.6% 8.4% ސުކޫކް

135.5 7.6% 3.1% ޮބންޑް

3,338.7 5.3% 5.2% ޓްރެޜަރީ ބޮންޑް

5,712.2 4.7% 4.8% ޓްރެޜަރީ ބިލް

275.6 4.7% 3.6% ފިކްސްޑް ޑިޮޕސިޓް

85.6 4.5% 3.3% ޖެނެރަލް އިންވެސްޓްމަންޓްސް
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ހިމަނައިގެން  ޮބންޑު  ރެޮކގްނިޝަން  ނިމުނުއިރު  އަހަރު  ވަނަ   2019

ބިލިއަން   13.9 ވެލިއު  އެސެޓު  ނެޓް   ފަންޑުގެ  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް 

 12.2 ހުރި  އަހަރު  ވަނަ   2018 މިއީ  އަރާފައެވެ.  ރުފިޔާއަށްވަނީ 

ބިލިއަން ރުފިޔާއާ އަޅާބަލާއިރު 13.8 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. 

ވަކިވަކި ފަންޑުތަކަށް ބަލާއިރު 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެމް.

އިންވެސްޓްމެންޓް  ފަންޑުކަމުގައިވާ  ޮބޑު  އެންމެ  ގެ  އާރު.ޕީ.އެސް 

ފަންޑަށް ފައިދާގެ ޮގތުގައި 5.2 އިންސައްތަ ލިބިފައިވާއިރު، ފާއިތުވީ 

އަހަރު މި ފަންޑަށް ލިބިފައިވަނީ 5.4 އިންސައްތައެވެ. ޝަރީޢާ ފަންޑަށް 

ލިބިފައިވާ ފައިދާއަށް ބަލާއިރު، 2019 ވަނަ އަހަރު ލިބިފައިވަނީ 4.7 

އިންސައްތައިގެ ފައިދާއެކެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރު މި ފަންޑަށް ލިބިފައި 

ވަނީ 5.9 އިންސައްތައިގެ ފައިދާއެކެވެ. ކުރީ އަހަރާއި އަޅާ ބަލާއިރު 

އިންވެސްޓްމަންޓް އަދި ޝަރީޢާ ފަންޑަށް ލިބިފައިވާ ފައިދާ ދަށްވުމުގެ 

މައިގނޑު ސަބަބަކީ، ކުރީީއަހަރަށްވުރެ 2019 ގައި ެއމް.އާރް.ޕީ.އެސް 

ފަންޑުގެ ނެޓް އެސެޓު ވެލިއު ވަރަށް ޮބޑުތަން އިތުރުވެފައިވުމެވެ. އެމް.

އާރް.ޕީ.އެސް ފަންޑު ޮބޑުވަމުންދާވަރާްއި އަޅާބަލާއިރު އެއާއި އެއްވަރަށް 

ވަރަށް  ފުރުޞަތުތަށް  ލިބެންހުރި  އިންވެސްޓްކުރަން  ފައިސާ  ފަންޑުގެ 

މަދެވެ. ނަމަވެސް، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުޮކޅުގައި ޙިއްޞާ، ޮބންޑް 

އަދި ސުކޫކް ގައި އެމް.އާރް.ޕީ.އެސް އިން ވަނީ އިންވެސްޓް ޮކށްްފައެވެ. 

އަހަރުތަކުގައި  ޮއތް  ކުރިއަށް  ފައިދާ  މިއިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ  އަދި 

އިންވެސްޓްމަންޓް އަދި ޝަރީޢާ ފަންޑަށް ލިބިގެންދާނެވެ.

ޓްރެޜަރީ  ހަމައެކަނި  ޮކށްފައިވަނީ  އިންވެސްޓް  ފަންޑު  ޮކންސަވޭޓިވް 

ބިލުގައެވެ. މި ފަންޑުން 2019 ވަނަ އަހަރު ފައިދާގެ ޮގތުގައި 4.4 

އިންސައްތަ ލިބިފައިވާއިރު، ޮކންސަވޭޓިވް ފަންޑަށް 2018 ވަނަ އަހަރު 

ލިބިފައިވަނީ 4.6 އިންސައްތައެެވެ.  ޝަރީޢާ ޮކންސަވޭޓިވް ފަންޑުގެ 

އިންވެސްޓްމެންޓް  ޖެނެރަލް  ކުރެވެނީ  އިންވެސްޓްމެންޓެއް  ހުރިހާ 

އިންވެސްޓް  ފަންޑުން  ޮކންސަވޭޓިވް  ޝަރީޢާ  އެކައުންޓުތަކުގައެވެ. 

ޮކށްގެން 6.3 އިންސައްތައިގެ ފައިދާއެއް ލިބިފައިވެއެވެ. މިއީ މިހާތަނަށް 

ފައިދާއެވެ.  ރަގަޅު  އެންމެ  ލިބުނު  ޮކށްގެން  އިންވެސްޓު  ފަންޑު  މި 

މި ކުރިއެރުން  ގުޅިފައިވަނީ 2016 ގައި ޖެނެރަލް އިންވެސްޓްމެންޓް 

އެކައުންޓު ގައި ކުރި އިންވެސްޓުމަންޓުތައް 2019 ގައި މެޗުއަރވެ، 

ފައިދާއާއިއެވެ.  ލިބުނު 

ޤާނޫނު  ޕެންޝަން  އަހަރު  ވަނަ   2009 ޮބންޑަކީ،  ރެޮކގްނިޝަން 

މުވައްޒަފުންނަށް  ތިބި  ވަޒީފާގައި  ދައުލަތުގެ  ކުރެވުނުއިރު  ތަޞްދީޤު 

އައު ޕެންޝަން ނިޒާމުގައި އެ މުވައްޒަފުންގެ ފާއިތުވެ ދިޔަ މުއްދަތުގެ 

ދެވިފައިވާ  ބަލައި  މުއްދަތަށް  ޚިދުމަތުގެ  ހިމެނުމަށްޓަކައި،  ޚިދުމަތް 

ފައިސާ ރަމްޒުޮކށްދޭ ދައުލަތުގެ ދަރަންޏެކެވެ. ރެޮކގްނިޝަން ޮބންޑުގެ 

އިންވެސްޓްމެންޓް ފައިދާ ހިސާބުކުރަނީ، ފާއިތުވި އަހަރުގެ އެންމެ މަތީ 

ފިކްސްޑް ޑިޮޕސިޓް ރޭޓަށް ބިނާޮކށެވެ. ރެޮކގްނިޝަން ޮބންޑުގެ ފައިދާގެ 

ޮގތުގައި 2019 ވަނަ އަހަރު ލިބިފައިވަނީ 4.8 އިންސައްތައެވެ. 

ެއްމ.ާއުރ.ޕީ.ެއްސ ެގ ަވކަިވކި ަފްނޑަުތުކެގ އްިނެވްސްޓެމްންޓ ާޕޯފަމްންސ

ފައިދާ ނެޓް އެސެޓް ވެލިއު

)ރުފިޔާ، މިލިއަނުން(
އެމް.އާރު.ޕީ.އެސްގެ ފަންޑުތައް

ފެށުނީއްސުރެ އަހަރުގެ އެވެރެޖް ފައިދާ 2018 2019

ޕްރީ ރިޓަަޔރމަންޓް ފަންޑުތައް

6.6% 5.3% 5.4% 5.2% 9,758.8 އިންވެސްޓްމަންޓް

2.6% 5.3% 5.9% 4.7% 203.0 ޝަަރީޢާ

ޯޕސްޓް ރިޓަަޔރމަންޓް ފަންޑުތައް

5.6% 4.5% 4.6% 4.4% 361.1 ޮކންސަވޭޓިވް

1.1% 4.8% 3.4% 6.3% 5.5 ޝަަރީޢާ ޮކންސަވޭޓިވްް

5.4% 4.9% 5.0% 4.8% 3,529.3 ރެޮކގްނިަޝން ބޮންޑް
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އެމް.އާރު. ފަންޑަކީ  އިންވެސްޓްމެންޓް  ބަލާއިރު،  ސައިޒަށް  އެސެޓުގެ 

ޕީ.އެސް ފަންޑުގެ އެންމެ ޮބޑު ފަންޑެވެ. މިއީ އެމް.އާރު.ޕީ.އެސްގެ ޑިޯފލްޓު 

)ނުވަތަ ޮއޮޓމެޓިކުން އިންވެސްޓްކުރެވޭ( ފަންޑެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރާ 

އަޅާބަލާއިރު 2019 ވަނަ އަހަރު އިންވެސްޓްމެންޓް ފަންޑުގެ ނެޓް އެސެޓް 

އަހަރާއި  ފާއިތުވި  މިއީ  ރުފިޔާގައެވެ.  މިލިއަން   9،758.8 ހުރީ  ވެލިއު 

ޮކންޓްރިބިއުޝަންގެ  ކުރިއެރުމެކެވެ.  އިންސައްތައިގެ   18.0 އަޅާބަލާއިރު 

ޮގތުގައި 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ރިޯކޑު ކުރެވިފައިވާއިރު،  އިންވެސްޓްމެންޓް 

ފައިދާގެ ޮގތުގައި 458.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނެވެ. 

2019 ވަނަ އަހަރު އެމް.އާރު.ޕީ.އެސްގެ ހައުސިންގ ޮކލެޓަރަލައިޒޭޝަން 

ސްކީމްގެ ދަށުން ޯމގޭޖް ޯލނު ހަމަޖެހުނު ފަރާތްތަކުގެ ޮކލެޓަރަލްގެ ޮގތުގައި 

ޓްރާންސްފަރ  މުއައްސަސާތަކަށް  މާލީ  ޮކށްދޭ  ފައިނޭންސް  ގެޮދރަށް 

ކުރެވިފައިވަނީ 3.4 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 

އާރު. މެންބަރުންގެ  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް  ގުޅިގެން،  އިޞްލާޙާއި  ވަނަ   4

އެސް.އޭ ބޭނުންޮކށްގެން ޙައްޖަށް ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިގެން ދިޔައެވެ. 

ރުފިޔާވަނީ  ހާސް   455 ދަށުން  ސްކީމުގެ  ޙައްޖު  ފެށުނު  މިޮގތުން 

ދެވިފައެވެ.  ޮގތުގައި  ޕޭމަންޓުގެ  ޙައްޖު  އިންވެސްޓުމަންޓު ފަންޑުން 

މެންބަރަކު  އަކީ  ޓްރާންސްފަރ'  އެހެނިހެން  އަދި  ދެވޭ  'ގަނޑުޮކށް 

ރިޓަޔަރކުރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މެންބަރަކު ނިޔާވުމުގެ ސަބަބުން އެމް.

ކުރެވިފައިވާ  ޓްރާންސްފަރ  ފަންޑަށް  ޮކންސަވޭޓިވް  ގެ  އާރު.ޕީ.އެސް 

ފައިސާއެވެ. މިޮގތުން 2019 ވަނަ އަހަރު ޮކންސަވޭޓިވް ފަންޑަށް 73.7 

ގެ  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް  ކުރެވިފައިވެއެވެ.  ޓްރާންސްފަރ  ރުފިޔާ  މިލިއަން 

 0.6 ޮގތުގައި  ފީގެ  ހިންގުމުގެ  ފަންޑުތައް  މި  ފަންޑަކީވެސް  ހުރިހާ 

އަހަރު  ވަނަ   2019 މިޮގތުން،  ފަންޑުތަކެވެ.  ނެގެމުންދާ  އިންސައްތަ 

އިންވެސްޓްމެންޓް  ރުފިޔާ  މިލިއަން   54.4 ޮގތުގައި  ފީގެ  ހިންގުމުގެ 

ނެގިފައިވެއެވެ.  ފަންޑުން 

މުޅި  ބަލާއިރު،  ކްލާސްތަކަށް  އެސެޓް  އިންވެސްޓްޮކށްފައިވާ  ފަންޑުން 

ދިގު  ކުރެވިފައިވަނީ،  އިންވެސްޓް  އިންސައްތަ    42.0 ފަންޑުގެ 

މުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމެންޓްތައް ކަމުގައިވާ ދައުލަތުގެ ޓްރެޜަރީ ޮބންޑާއި، 

ކުންފުނިތަކުގެ ޙިއްޞާއާއި، ޯކޕަރޭޓް ޮބންޑު އަދި  ސުކޫކުގައެވެ. ފަންޑުގެ 

ޑިޮޕސިޓްގައި  ފިކްސްޑް  އަދި  ޮބންޑާއި  ޓްރެޜަރީ  އިންސައްތަ    58.0

އިންވެސްޓް ކުރެވިފައިވެއެވެ. ފިކްސްޑް ޑިޮޕސިޓް އިންވެސްޓް ކުރެވިފައިވާ 

މުއްދަތައް ބަލާއިރު، 81.0 އިންސައްތަ އިންވެސްޓް ކުރެވިފައިވަނީ ދިގު 

އިންވެސްޓްމެންޓުގައެވެ. މުއްދަތުގެ 

އްިނެވްސްޓެމްންޓ ަފްނުޑ

އިްނެވްސްޓަމްންޓ ަފްނުޑ

އިާވ ޮގްތ ްޓ ުކެރވިަ އިްނެވްސް
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ޝަރީޢާ ސެކިއުރިޓީސްގައި އިންވެސްޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މެންބަރުންގެ 

ޕެންޝަން ޮކންޓްރިބިއުޝަން ޖަމާކުރެވި، އިންވެސްޓް ކުރެވެނީ އެމް.

އާރު.ޕީ.އެސް ގެ ޝަރީޢާ ފަންޑުގައެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު 

ފަންޑުގެ ނެޓް އެސެޓް  ވެލިއުއަކީ 203.0 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މިއީ 

2018 ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 38.6 އިންސައްތައިގެ އިތުރުވުމެކެވެ. 

މި ފަންޑުގެ ޮކންޓްރިބިއުޝަނުގެ ޮގތުގައި 2019 ވަނަ އަހަރު 24.4 

މިލިއަން ރުފިޔާ ރިޯކޑު ކުރެވިފައިވާއިރު، ފަންޑުގެ ފައިސާ އިންވެސްޓް 

ޮކށްގެން ފައިދާގެ ޮގތުގައި ލިބިފައިވަނީ 8.0 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. 

2019 ވަނަ އަހަރު ހައުސިންގ ޮކލެޓަރަލައިޒް ކުރެވޭ ސްކީމްގެ ދަށުން 

ޝަރީޢާ  ޮގތުގައި  ޮކލެޓަރަލްގެ  ފަރާތްތަކުގެ  ހަމަޖެހުނު  ޯލނު  ޯމގޭޖް 

ރުފިޔާއެވެ.  މިލިއަން   0.2 ކުރެވިފައިވަނީ  ޓްރާންސްފަރ  ފަންޑުން 

'ގަނޑުޮކށް ދެވޭ އަދި އެހެނިހެން ޓްރާންސްފަރ' ގެ ޮގތުގައި 2019 

ވަނަ އަހަރު މި ފަންޑުން ޓްރާންސްފަރ ކުރެވިފައިވާ 25.4 މިލިއަން 

ޝަރީޢާ  ގެ  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް  ފަންޑުން  ޮކންސަވޭޓިވް  ރުފިޔާއަކީ، 

ނިޔާވުމުގެ  މެންބަރަކު  ނުވަތަ  ބަދަލުވުމުން  ފަންޑަށް  ރިޓަޔަރީންގެ 

ސަބަބުން ނުވަތަ ރިޓަޔަރ ކުރުމުގެ ސަބަބުން އެމް.އާރ.ޕީ.އެސްގެ އެކި 

ޓްރާންސްފަރއެވެ.  ނެޓް  ކުރެވިފައިވާ  ފަންޑަށް  ފަންޑްތަކުން ޝަރީޢާ 

 0.6 ޮގތުގައި  ފީގެ  އިދާރީ  ފަންޑުގެ  ޝަރީޢާ  އަހަރު  ވަނަ   2019

1.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ނެގިފައިވެއެވެ. އިންސައްތައިގެ ރޭޓުން ޖުމްލަ 

ޝަރީޢާ ފަންޑުން އިންވެސްޓްޮކށްފައިވާ އެސެޓް ކްލާސްތަކަށް ބަލާއިރު، 

ޖުމްލަ ޮގތެއްގައި ފަންޑުގެ އިންވެސްޓްމެންޓްތައް ބެހެއްޓިފައިވަނީ ދެ 

ޯމލްޑިވްސް  އާއި  ސުކޫކް  އެއީ  ކްލާހުގައެވެ.  އެސެޓް  ބާވަތެއްގެ 

ގައި   2019 އިންވެސްޓްމެންޓެވެ.  ޖެނެރަލް  ބޭންކުގެ  އިސްލާމިކް 

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިފަންޑުން ވަނީ ޯމލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ 

މުޅި  ސުކޫކްގައި  މިޮގތުން،  ކުރެވިފައެވެ.  އިންވެސްޓު  އިކުއިޓީގައި 

 39.8 ކުރެވިފައިވާއިރު،  އިންވެސްޓް  އިންސައްތަ   22.9 ފަންޑުގެ 

އިސްލާމިކް  ޯމލްޑިވްސް  ކުރެވިފައިވަނީ  އިންވެސްޓް  އިންސައްތަ 

 37.3 އެކައުންޓްތަކުގައްޔާއި،  އިންވެސްޓްމެންޓް  ޖެނެރަލް  ބޭންކުގެ 

އިކުއިޓީގައެވެ. އިންސައްތަ 

ަޝރީާޢ ަފްނުޑ

ަޝރީާއ ަފްނުޑ

އިާވ ޮގްތ ްޓ ުކެރވިަ އިްނެވްސް
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ރިޓަޔަރ  މެންބަރުން  ގެ  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް  ފަންޑަކީ،  ޮކންސަވޭޓިވް 

ފައިސާ،  ލިބެމުންދާ  ޮގތުގައި  ޕެންޝަނުގެ  މަހަށް  މަހުން  ކުރުމުން 

ޚާއްޞަ  އިންވެސްޓްކުރުމަށްޓަކައި  ސެކިއުރިޓީސްގައި  ޮކންވެންޝަނަލް 

ވަނަ   2019 އެސެޓްސް  މިފަންޑުގެ  ފަންޑެކެވެ.  ކުރެވިފައިވާ 

އަހަރުގެ ތެރޭގައިވަނީ 8.0 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައެވެ. ޮކންސަވޭޓިވް 

ފަންޑަށް ކޮންޓްރިބިއުޝަނުގެ ޮގތުގައި ލިބޭ ފައިސާއަކީ، ރިޓަޔަރކުރާ 

ފަރާތްތަކުގެ ރެޮކގްނިޝަން ޮބންޑު ލިކުއިޑޭޓްވެގެން ލިބޭ ފައިސާއާއި، 

މެންބަރުން  ވާ  އަހަރު   65 ފައިސާއަކީ  ލިބިފައިވާ  ގަނޑުޮކށް  އަދި 

ފަންޑުން  އިންވެސްޓްމެންޓް  ގެ  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް  ރިޓަޔަރވުމުން 

ޮކންސަވޭޓިވް ފަންޑަށް ޓްރާންސްފަރ ކުރާ ފައިސާއެވެ. 2019 ވަނަ 

އަހަރުގެ ތެރޭގައި، މި ފަންޑުން 89.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ޕެންޝަނުގެ 

 2018 މިއީ  ޖަމާކުރެވުނެވެ.  މަހަށް  މަހުން  ރިޓަޔަރީންނަށް  ޮގތުގައި 

އަޅާބަލާއިރު  ރުފިޔާއާއި  މިލިއަން   57.9 ދޫކުރެވުނު  އަހަރު  ވަނަ 

55.2 އިންސައްތައިގެ އިތުރުވުމެކެވެ. އިދާރީ ފީގެ )0.6 އިންސައްތަ( 

މި  ރުފިޔާއެވެ.  މިލިއަން   1.9 ނެގިފައިވަނީ  ފަންޑުން  މި  ޮގތުގައި 

މަހަށް  މަހުން  ބަލާއިރު،  ޮގތަށް  ކުރެވިފައިވާ  އިންވެސްޓް  ފަންޑު 

ޕެންޝަން ދިނުމަށްޓަކައި ބެހެއްޓޭ ފައިސާ ނެގުމަށް ފަހު، މުޅި ފަންޑު 

ބިލުގައެވެ. ޓްރެޜަރީ  ވަނީ  ކުރެވިފައި  އިންވެސްޓް 

ޮކްނަސޭވޓްިވ ަފްނުޑ

ޮކްނަސޭވޓިްވ ަފްނުޑ

އިާވ ޮގްތ ްޓ ުކެރވިަ އިްނެވްސް
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ޤާއިމް  އަހަރު  ވަނަ   2016 ފަންޑު  ރިޓަޔަރރީސް  ޝަރީޢާ 

ކުރެވިފައިވަނީ، ރިޓަޔަރކުރާ މެންބަރުންގެ ފައިސާ ޝަރީޢާ ހުއްދަކުރާ 

އެސެޓްސްގައި އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ޮގތުންނެވެ. މި ފަންޑު އެއްޮކށް 

އިންވެސްޓް ކުރެވިފައިވަނީ ޯމލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ޖެނެރަލް 

އަހަރުގެ  ވަނަ   2019 އެކައުންޓުތަކުގައެވެ.  އިންވެސްޓްމެންޓް 

ރުފިޔާ  މިލިއަން   0.8 ޮގތުގައި  ޕެންޝަނުގެ  ފަންޑުން  މި  ނިޔަލަށް 

ނެގިފައިވަނީ  ޮގތުގައި  ފީގެ  އިދާރީ  ފަންޑުގެ  މި  ދޫކުރެވިފައިވާއިރު، 

ރުފިޔާއެވެ. މިލިއަން   0.03

ަޝރީާޢ ރަިޓރަޔރްީސ ަފްނުޑ

ަޝރީާއ ޮކްނަސޭވޓިްވ ަފްނުޑ

އިާވ ޮގްތ ްޓ ުކެރވިަ އިްނެވްސް
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ގުޅިގެން،  އިޞްލާޙާ  ތިންވަނަ  ގެނެވުނު  ޤާނޫނަށް  ޕެންޝަނާބެހޭ 

ރިޓަޔަރމަންޓު ސްކީމުގެ މެންބަރުންނަށް އެ މެންބަރެއްގެ އާރު.އެސް.

ޤާއިމު  ފަންޑު  ހައުސިންގ  ލިބޭ  ޯލނު  ހައުސިން  ރަހުނުޮކށްގެން  އޭ 

ހިމެނެނީ  ފަންޑުގައި  މި  އަހަރުއެވެ.  ވަނަ   2017 ކުރެވިފައިވަނީ 

ސްކީމްގެ  ކުރެވޭ  ޮކލެޓަރަލައިޒް  ޕްޮރގްރާމްތަކަށް  ގެޮދރުވެރިކުރުމުގެ 

ފައިސާއެވެ.  ކުރެވޭ  ޓްރާންސްފަރ  މުއައްސަސާތަކަށް  މާލީ  ދަށުން 

މިލިއަން   3.6 ފަންޑުން  ޝަރީޢާ  އަދި  ފަންޑާއި  އިންވެސްޓްމެންޓް 

ޓްރާންސްފަރ  ފަންޑަށް  ހައުސިންގ  އަހަރު  ވަނަ   2019 ރުފިޔާ 

ކުރެވުނެވެ. މީގެ އިތުރުން، ރެޮކގްނިޝަން ޮބންޑު ލިކުއިޑޭޓްވެގެން 0.3 

މިލިއަން ރުފިޔާ މި ފަންޑަށް ޓްރާންސްފަރ ކުރެވުނެވެ. މިޮގތުން،  މި 

ޯޕރޓްޯފލިޯއގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޮއޕަނިންގ ބެލެންސްގެ އިތުރުން 

ގަނޑުޮކށް ލިބިފައިވާ ފައިސާ އާއި އެކު 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 

ވަނީ  ޯޕރޓްޯފލިޯއއިން  ހައުސިންގ  ރުފިޔާ  މިލިއަން   29.9 ޖުމްލަ 

ކުރެވިފައެވެ.   ޓްރާންސްފަރ  ބޭނުމަށް  ކުރުމުގެ  ޮކލެޓަރަލައިޒް 

ަހުއސިްނގ ޯޕރްޓޯފލޯިއ

ަހުއސިްނގ ޯޕރްޓޯފލޯިއ
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ޯބުޑ ެމްނަބުރްނެގ ރިޯޕުޓ



2019 ޯޕުޓ  ރީ ރި ަހ ައ 55

އާއި  ސެކްޓަރ  ޕަބްލިކް  އެކުލެވިގެންވަނީ  ޯބޑު  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން 

މައްޗަށެވެ.  މެންބަރުންގެ   8 ތަމްސީލުކުރާ  ސެކްޓަރ  ޕްރައިވެޓް 

ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޮގތުގެމަތިން 

ޯބޑަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރައްވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. ޯބޑުގެ 

ހަތަރު  ތަމްސީލްކުރާ  ސެކްޓަރ  ޕްރައިވެޓް  ޗެއަރޕާރސަންއާއި 

މެންބަރުން ޮހވަނީ ސިވިލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނާއި، މިނިސްޓްރީ ޮއފް 

ރައްކާތެރިކަމާއި  އިޖްތިމާޢީ  އިތުރުން  ޓްރެޜަރީގެ  އެންޑް  ފިނޭންސް 

ގުޅިގެން  މިނިސްޓްރީއާއި  ގެންދާ  ބަލަހައްޓަމުން  ކަންތައްތައް  ގުޅޭ 

އުފައްދާ ސިލެކްޝަން ޮކމިޓީ އަކުންނެވެ. ޯބޑަށް ޢައްޔަން ކުރަން ޮހވޭ 

ބަލައެވެ. އިން  ހަމަވޭޯތ  ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ  ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުޠު 

ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޯބޑަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ ޮކންމެ މެންބަރަކުވެސް ޯބޑަށް 

ދައުރު  މެންބަރުންގެ  އަދި  ދައުރަކަށެވެ.  އަހަރުގެ   3 ޢައްޔަންކުރަނީ 

ކުރެވިދާނެއެވެ.  ޢައްޔަން  ޯބޑަށް  އަލުން  މެންބަރަކު  އެ  ހަމަވުމުން 

ްޕޮރސީޖަރ''  ޮއފް  ''ރޫލްސް  ޯބޑުގެ  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  ނަމަވެސް، 

ގައި ވާޮގތުން، ވިދިވިދިގެން މެންބަރުކަމުގައި ދެމިހުރެވޭނީ 3 އަހަރުގެ 

ދެ ދައުރުގެ މުއްދަތަށެވެ. 

ެޕްނަޝްނ ޮއފީުހެގ ޯބުޑ ެއުކެލވެިގްނާވޮގްތ

ައްލފާޟިާލ ަމްރަޔްމ ަޢްބުދްއ ާނޞުިރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ތަަމްސީލު 

ކުރައްވާ މެންބަރު

ާއޠިާފ ަޢލީ 
ބޯޑުގެ ޗެއަރޕަރސަން

ައްލުއްސާތާޛ ޫނުރާބްނ ަފުހމީ
ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްސީލުކުރައްވާ

މެންބަރު

ައްލފާޟިްލ ަޢްބުދهللا ަޢލީ
ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްސީލުކުރައްވާ

މެންބަރު

ައްލފާޟިާލ ާއއިަޝުތ ުލުއުލާއ ޙަަސްނ
ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްސީލުކުރައްވާ

މެންބަރު

ައްލފާޟިާލ ާފތިަމުތ ަޢްބުދهللا ަކާމުލްއދީްނ
ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮތޯރިޓީ ތަަމްސީލު 

ކުރައްވާ މެންބަރު

ައްލފާޟިާލ ޝިާފާޒ ަވޖީުހ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް 

ސަރވިސަސް ތަަމްސީލު ކުރައްވާ މެންބަރު

ައްލފާޟިްލ އިްލާޔްސ ަހންީފ
ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްސީލުކުރައްވާ

މެންބަރު
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ގައި  މު ޤާ ގެ މަ އިރު ޯބޑުގެ ޗެއަރޕަރސަން ށުނު ހަރު ފެ 2019 ވަނަ އަ

. މް އެ  . ވެ އެ ނާޞިރު  މަދު  ޙު އަ ހީމް  ބްރާ އި ލްފާޟިލް  އަ ހުންނެވީ 

ޔާގެ  ވެރި އިސް ޓްގެ  ޔުނި ލިޖަންސް  ޓެ އިން އިނޭންޝަލް  ފަ ގެ  .އޭ  މް އެ

ގެން  ޅި އި ގު މާ ވު އްޔަން ކުރެ މަދު ނާޞިރު ޢަ ޙު ހީމް އަ ބްރާ ށް އި މަ ޤާ މަ

ގެ  ހުގެ ޗެއަރޕަރސަން އަރީ 2019 ގައި ޕެންޝަން ޮއފީ ބްރު 18 ފެ

 ، މުން ކަ ހެން އެ  . ވެ އެ ފަ ވާ އް ދެ ފާ  އު ތި އިސް ވަނީ  ހީމް  ބްރާ އި މުން  ޤާ މަ

އްޔާ  ހޫރި މް ޖު ލް މަށް ރައީސު ޤާ ގެ މަ ހުގެ ޗެއަރޕަރސަން ޕެންޝަން ޮއފީ

އްޔަން  ޢަ ޢަލީ  ފާ  ތި ޢާ ލްފާޟިލާ  އަ އި  ގަ  2019 ޖޫން   20 ވަނީ 

. ވެ އެ ފަ ވާ އް ރަ ކު

ލޭޓަރ  އު ގި ރެ މާރކެޓް  އުރިޓީސް  ކި ގައި ސެ ޯބޑު ގެ  ހު ޮއފީ ޕެންޝަން 

ތުން  ޔަ އް ހައިސި ބަރުގެ  މެން އްވާ  ކުރަ ލު ތަމްސީ .އޭ(  .ޑީ މް .އެ )ސީ

ޯބޑު  މަދު  އް ޙަ މު ޒްނީ  މު ލްފާޟިލް  އަ ވާ  އް ކުރަ ތް ކަ އް މަސަ

އަރީ 2017 ގައި  ބްރު ށް ވަނީ 20 ފެ ކަ އުރަ ވަނަ ދަ މުގެ ދެ ކަ ބަރު މެން

އުރިޓީސް މާރކެޓް  ކި ހަރު ސެ . 2019 ވަނަ އަ ވެ އެ ފަ ވާ އް ކުރަ ޔަން އް ޢަ

. ވެ އެ ވެ އެއް  ނު ފަ ވެ ލު ދަ ބަރު ބަ އްވާ މެން ކުރަ ލް ލޭޓަރ ތަމްސީ އު ގި ރެ

ޓްރީ ޮއފް ޖެންޑަރ،  ޓްރީ )މިނިސް ޅޭ މިނިސް ގު މާ ކަ ތެރި ކާ އް މާޢީ ރަ ތި ޖް އި

ވިލް  ސި އްވާ  ކުރަ ލު ތަމްސީ ޯސޝަލް ސަރވިސަސް(  އެންޑް  މިލީ  ފެ

ލްފާޟިލާ  އަ  ، ތުން ޔަ އް ހައިސި އްގެ  ފެ ޒަ އް ވަ މު އިސް  ސަރވިސްގެ 

އްޔާ  ހޫރި މް ޖު ލް ގެ ޯބޑަށް ރައީސު ހު ފާނާ ޕެންޝަން ޮއފީ މިނަތު ޝި އި އަ

. 2019 ވަނަ  ވެ އެ ވަނީ 21 މާރޗް 2017 ގަ އި ފަ ވާ އް އްޔަން ކުރަ ޢަ

. ވެ އެ ވެ އްނު އެ ފަ ލެއް އައިސް ދަ އްވެސް ބަ ށް އެ މަ ޤާ މަ ހަރު މި އަ

އްގެ  ބަރެ މެން އްވާ  ކުރަ ލް ތަމްސީ ފިނޭންސް  ޮއފް  ޓްރީ  މިނިސް

ބަރު  މެން އިންނަވާ  ގައި  ޯބޑު ގެ  ހު ޮއފީ ޕެންޝަން  ތުން  ޔަ އް ހައިސި

ހުގެ  ޮއފީ ޕެންޝަން  ނާޞިރު   ދުއް  ބް ޢަ ޔަމް  މަރް ލްފާޟިލާ  އަ

ވަނީ 28 މާރޗް  އި ފަ ވާ އް އްޔަން ކުރަ އްޔާ ޢަ ހޫރި މް ޖު ލް ޯބޑަށް ރައީސު

އް  ލެ ދަ އްވެސް ބަ ށް އެ މަ ޤާ މަ ހަރު މި . 2019 ވަނަ އަ ވެ އެ 2018 ގަ

. ވެ އެ ވެ ނު އް އެ ފަ ސް އި އަ

ތުން  ޔަ އް އްގެ ހައިސި ބަރެ އްވާ މެން ކުރަ ލް ކްޓަރ ތަމްސީ ވެޓް ސެ އި ޕްރަ

ލްޔާސް  ލްފާޟިލް އި ބަރު އަ ގައި އިންނަވާ މެން ގެ ޯބޑު ހު ޕެންޝަން ޮއފީ

އްޔަން  ޢަ އްޔާ  ހޫރި މް ޖު ލް ރައީސު ޯބޑަށް  ގެ  ހު ޮއފީ ޕެންޝަން  ފް  ހަނީ

ށް  މަ ޤާ މަ މި އަދި   . ވެ އެ ގަ  2017 ޕްރީލް  އޭ  12 ވަނީ  އި ފަ ވާ އް ކުރަ

. ވެ އެ ވެ އްނު އެ ފަ ލެއް އައިސް ދަ އްވެސް ބަ އި އެ 2019 ގަ

ތުން  ޔަ އް އްގެ ހައިސި ބަރެ އްވާ މެން ކުރަ ލް ކްޓަރ ތަމްސީ ވެޓް ސެ އި ޕްރަ

ތާޛާ  ލްއުސް އަ ބަރު  މެން އިންނަވާ  ގައި  ޯބޑު ގެ  ހު ޮއފީ ޕެންޝަން 

އްޔާ  ހޫރި މް ޖު ލް ރައީސު ޯބޑަށް  ގެ  ހު ޮއފީ ޕެންޝަން  ހުމީ  ފަ ބާން  ނޫރު

އަދި   . ވެ އެ ގަ  2018 އަރީ  ބްރު ފެ  15 ވަނީ  އި ފަ ވާ އް ކުރަ އްޔަން  ޢަ

. ވެ އެ ވެ އްނު އެ ފަ އައިސް ލެއް  ދަ ބަ ގައި   2019 ށްވެސް  މަ ޤާ މަ މި

ތުން  ޔަ އް އްގެ ހައިސި ބަރެ އްވާ މެން ކުރަ ލް ކްޓަރ ތަމްސީ ވެޓް ސެ އި ޕްރަ

ލްފާޟިލް  އަ ބަރު  މެން އިންނަވާ  ގައި  ޯބޑު ގެ  ހު ޮއފީ ޕެންޝަން 

އްޔާ  ހޫރި މް ޖު ލް ރައީސު ޯބޑަށް  ގެ  ހު ޮއފީ ޕެންޝަން  ޢަލީ  ބްދުهللا  ޢަ

 2019 . ވެ އެ މްބަރ 2018 ގަ ވަނީ 10 ޑިސެ އި ފަ ވާ އް އްޔަން ކުރަ ޢަ

. ވެ އެ ވެ އްނު އެ ފަ އައިސް ލެއް  ދަ ބަ އްވެސް  އެ ށް  މަ ޤާ މަ މި ގައި 

ތުން  ޔަ އް އްގެ ހައިސި ބަރެ އްވާ މެން ކުރަ ލް ކްޓަރ ތަމްސީ ވެޓް ސެ އި ޕްރަ

ޕެންޝަން  ވަނީ  އްޔާ  ހޫރި މް ޖު ލް ރައީސު ގައި   2019 މާރޗް   17

އްޔަން  ލުއާ ޙަސަން  ޢަ އު ތު ލު ލްފާޟިލާ އައިޝަ ށް އަ ގެ ޯބޑަ ހު ޮއފީ

 . ވެ އެ ވި އް ރެ ކު

2019  ަވަނ ައަހުރ ެޕްނަޝްނ ޮއފީުހެގ ޯބޑްަށ ައއި ަބަދުލަތްއ
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ހައިސިއްޔަތު ޯބޑު މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރެވުނު އަދި ވަކިކުރެވުނު ތާރީޙް މެންބަރު #

ބޯޑު މެންބަރު، ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްސީލުކުރާ 
ފަރާތް

ޯބޑުގެ ޗެއަރޕާރސަން

20 ޮއގަސްޓް 2012 ގައި 3 އަހަރު ދުވަހުގެ 	 
މުއްދަތަށް 

ވަކިވި: 1 ސެޕްޓެމްބަރ  2014 )އިސްިތއުފާ ދެއްވުމުން( ~

7 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 ގައި 3 އަހަރު ދުވަހުގެ 	 
މުއްދަތަށް

ވަކިވި: 18 ފެބްރުއަރީ 2019 )އިސްތިއުފާ ެދއްވުމުން(   ~

އިބްރާހިމް އަޙްމަދު 

ނާޞިރު
1

ޯބޑުގެ ޗެއަރޕާރސަން

20 ޮއގަސްޓް 2009 ގައި 3 އަހަރު ދުވަހުގެ 	 
މުއްދަތަށް

20 ޮއގަސްޓް 2014 ގައި 3 އަހަރު ދުވަހުގެ 	 
މުއްދަތަށް

20 ޖޫން 2019 ގައި 3 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް	 

ޢާޠީފާ ޢަލީ 2

ޯބޑު މެންބަރު، ސެކިއުރިޓީސް މާރކެޓް 
ރެގިއުލޭޓަރގެ ފަރާތުން

20 ފެބްރުއަރީ 2014 ގައި 3 އަހަރު ދުވަހުގެ 	 
މުއްދަތަށް

20 ފެބްރުއަރީ 2017 ގައި 3 އަހަރު ދުވަހުގެ 	 
މުއްދަތަށް

މުޒްނީ މުޙައްމަދު 3

ޯބޑު މެންބަރު، އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ 
މަސައްކަތްކުރާ މިނިސްޓްރީ ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތް

21 މާރޗް 2017 ގައި 3 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް. 	  އައިމިނަތު ޝިފާނާ 4

ޯބޑު މެންބަރު، މިިނސްްޓރީ ޮއފް ފިނޭންސް 
ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތް

28 މާރޗް 2018 ގައި 3 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް. 	 
މަރްޔަމް ޢަބްދުއް 

ނާޞިރު 
5

ބޯޑު މެންބަރު، ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްީސލުކުރާ 
ފަރާތް

12 އޭޕްރީލް 2017 ގައި 3 އަހަރު ދުވަހުގެ 	 
މުއްދަތަށް. 

އިލްޔާސް ހަނީފް 6

ބޯޑު މެންބަރު، ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްީސލުކުރާ 
ފަރާތް

15 ފެބްރުއަރީ 2018 ގައި 3 އަހަރު ދުވަހުގެ 	 
މުއްދަތަށް. 

ނޫރުބާން ފަހުމީ 7

ޯބޑު މެންބަރު، މިިނސްްޓރީ ޮއފް ފިނޭންސް 
ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތް

ޯބޑު މެންބަރު، ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްސީލުކުރާ 
ފަރާތް

20 ފެބްރުއަރީ 2017 ގައި 3 އަހަރު ދުވަހުގެ 	 
މުއްދަތަށް. 

ވަކިވީ: 28 މާރޗް 2018 )މިނިސްޓްރީ ޮއފް ިފނޭންސް ގެ  ~

ވަޒީފާއިން ވަކިވުމުން(

10 ޑިސެމްބަރ 2018 ގައި 3 އަހަރު ދުވަހުގެ 	 
މުއްދަތަށް. 

ޢަބްދުهللا ޢަލީ 8

ބޯޑު މެންބަރު، ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްީސލުކުރާ 
ފަރާތް

17 މާރޗް 2019 ގައި 3 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް. 	 
އައިޝަތު ލުއުލުއާ 

ޙަސަން
9
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ރީ ޯބުޑެގ ަބްއަދުލުވްނަތުކެގ ޙާޟި

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޯބޑުގެ 17 ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ. މިޮގތުން، ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޙާޟިީރގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

އުފައްދާފައިވާ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ   9 ޤާނޫނުގެ  ޕެންޝަނާބެހޭ 

އިންވެސްޓްމެންޓް ޮކމިޓީގެ އިތުރުން، ޯބޑުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ 

ކޮމިޓީތަކަކަށް  ސަބް  މަސައްކަތްތައްވަނީ  ޯބޑުގެ  ކުރުމަށްޓަކައި 

ބަހާލެވިފައެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ޯބޑުގެ ސަބްޮކމިޓީތަކުގެ 

ޮގތުގައި 4 ޮކމިޓީއެއް ހަރަކާތްތެރިވަމުން ގެންދެއެވެ. އެ ޮކމިޓީތަކަކީ، 

އިންވެސްޓްމެންޓް ޮކމިޓީ، ޮއޑިޓް އެންޑް ރިސްކް މެނޭޖްމެންޓް ޮކމިޓީ، 

ރެމިއުނަރޭޝަން އެންޑް ޮނމިނޭޝަން ޮކމިޓީ އަދި އިޮނވޭޝަން އެންޑް 

ޮކމިޓީއެވެ.   ޓެކްޮނޮލޖީ 

ވަނަ   2019 ޮގތަށް  އުފެދިފައިވާ  ޮކމިޓީތަށް  ސްޓޭންޑިންގ  ޯބޑުގެ 

އަހަރު އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައި ނުވެއެވެ. އަދި އިތުރު ޮކމިޓީއެއް 

ނުވެއެވެ.  އުފައްދާފައި 

2019 ަވަނ ައަހުރ ޯބުޑ ޮކމިޓީަތަކްށ ައއި ަބަދުލަތްއ

ހާޟިރުވި ބައްދަލުވުންތަކުގެ އަދަދު ހާޟިރުވާންޖެހޭ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އަދަދު ޯބޑު މެންބަރުން #

1 1 އިބްރާހީމް އަޙްމަދު ނާޞިރު 1

11 11 ޢާޠިފާ ޢަލީ 2

16 17 މުޒްނީ މުޙައްމަދު 3

15 17 އައިމިނަތު ޝިފާނާ 4

16 17 މަރްޔަމް ޢަބްދުއް ނާޞިރު  5

17 17 އިލްޔާސް ހަނީފް 6

17 17 ނޫރުބާން ފަހުމީ 7

16 17 ޢަބްދުهللا ޢަލީ 8

15 15 އައުޝަތު ުލއުލުއާ ޙަސަން 9
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ެޕްނަޝްނ ޮއފީުހެގ ަގަވރަންންސ ަހުރަދާނ ުކުރްނ

ޒިންމާދާރު އަދި ހާމަކަން ޮބޑު ޮގތެއްގައި ޕެންޝަން ޮއފީސް ހިންގުމުގެ 

ޕެންޝަން  އެއްފަދައިން  އަހަރުތަކެކޭވެސް  ވޭތުވެދިޔަ  ބޭނުމުގައި، 

ޮއފީހުގައި ހެދިފައިވާ އުސޫލުތައް މުރާޖަޢާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް 

2019 ވަނަ އަހަރުވެސް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. މިޮގތުން، ގިނަ އުސޫލުތަކެއް 

ވަނީ އެކުލަވާލައި ތަންފީޒުކުރަން ފަށާފައެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރު ޯބޑުން ވަނީ ކުރިއަށް ޮއތް 3 އަހަރު ދުވަހަށް 

އެއަށްަ  އެކުލަވާލައި   ޕްލޭން  ސްޓްރެޓެޖިކް  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން 

އަމަލުކުރަން ފަށާފައެވެ. މިޮގތުން، 2019 ވަނަ އަހަރުވެސް ޯބޑުންވަނީ 

އިތުރަށް  ޕްލޭން  ސްޓްރެޓެޖިކް  އިސްކަމެއްދެއްވައިގެން  ވަރަށް 

ގެ  ސީ.އެްމ.ޑީ.އޭ  އަހަރަކުވެސް  ޮކންމެ  އަދި،  މުރާޖަޢާޮކށްފައެވެ. 

ޮއޑިޓުން  އަހަރީ  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  ގެންދަވާ  ކުރައްވަމުން  ފަރާތުން 

ކުރައްވައި،  މަޝްވަރާ  ބޯޑުގައި  ކަންކަމާމެދު  ކުރެވިގެންދިޔަ  ފާހަގަ 

ގެންޮގސްފައެވެ.  އަޅުއްވަމުން  ފިޔަވަޅުތައްވަނީ  ޖެހޭ  އަޅުއްވަން 

މީގެ އިތުރުން، ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޯކޑް ޮއފް ޮކންޑަކްޓް އަދި ޯބޑުގެ 

ބަދަލުތަކެއް  މުހިންމު  ގެންނަންޖެހޭ  އަށް  ޕްޮރސީޖަރ  ޮއފް  ރޫލްސް 

ހުރިކަމަށް ފާހަގަޮކށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާއި އެކަމާއި ގުޅޭ މަޝްވަރާތަށް 

ގެންނަން  މިޮގތުން  ކުރެވިފައެވެ.  ވަނީ  އަހަރުވެސް  ވަނަ   2019

ހުށަހަޅާ ބަދަލުތައް ގެނައުމުގައި ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް މިންގަނޑުތަކާއި 

އަމަލު  ބަލައި  ކަންކުރާޮގތް  ތަކުގައި  މުއައްސަސާ  މިފަދަ  އެހެނިގެން 

ކުރުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައެޅުމަށްވެސް ޯބޑުގެ 

މަޝްވަރާގެ މަތީން ވަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައެވެ. އަދި، ޮއފީހުގެ 

ފެއްތުމުގެ  އެއްމިންގަނޑަކަށް  ލިޔެކިޔުންތަކެއް  ހުރިހާ  ޯކޕަރޭޓް 

މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަޮކށް ޯބޑުގެ ރެމިއުނަރޭޝަން 

ގެންދެވުމަށް  ކުރިއަށް  މިމަސަކަތް  ޮކމިޓީއިން  ޮނމިނޭޝަން  އެންޑް 

ނިންމަވާފައެވެ. ޯބޑުންވަނީ 

މަޝްވަރާ  ކުރެވޭ  ނިންމުންތަކާއި  ނިންމާ  ޮކމިޓީތަކުން  ޯބޑުގެ 

މަތީން  އުސޫލުތަކެއްގެ  ހަރުދަނާ  ބެލެހެއްޓި  ޒިންމާދާރުޮގތެއްގައި 

ބޭނުމުގައި  ގެންދިއުމުގެ  ކުރިއަށް  މަތިން  ޮގތެއްގަ  ދެފުށްފެންނަފަދަ 

ބައްދަލުވުމުގެ  ޮކމިޓީ  ތަކަށްފަހު  ބައްދަލުވުން  ޮކމިޓީ  ޯބޑުގެ 

ޔައުމިއްޔާ ޮކމިޓީ އަދި ޯބޑާއި ޙިއްޞާކުރުމުގެ މިންގަނޑުތައް އަލުން 

މަޝްވަރާކުރެވި ހަރުދަނާ ކުރެވުނުވެ. މީގެ އިތުރުން، ޮކމިޓީ އަދި ޯބޑުގެ 

ކުރުމަށްވެސް  ހަރުދަނާ  އިތުރަށް  ފަންކްޝަންވެސް  ސެކެރެޓޭރިއަޓް 

ގެނެވުނެވެ.  ބަދަލު  އުސޫލުތަކަށް  ކުރަމުންދާ  އަމަލު  މަޝްވަރާޮކށް 

މިޮގތުން، މުހިންމު ކަމެއްގެ ޮގތުގައި، ޯބޑު ޮކމިޓީގައި މުހިންމު އަދި 

އަވަހަށް ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުމެއް ނިންމަވައިފިނަމަ އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު 

ޗެއަރ  ޮކމިޓީގެ  ޒިންމާ  ޙިއްޞާކުރުމުގެ  އަވަހަކަށް  ވީހާވެސް  ޯބޑާއި 

ނިންމެވިއެވެ. ޯބޑުން  ނެންގެވުމަށްވެސް 

ޮއބްޒަރވަރުންގެ  އިތުރުން  މެންބަރުންގެ  ޮކމިޓީތަކުގެ  އިތުރުން،  މީގެ 

ޯބޑު  ބޭނުންފުޅުވާ  ބައިވެރިވާން  ބައްދަލުވުމުގައި  ޮކމިޓީ  ޮގތުގައި 

ބައްދަލުވުންތަކުގައި  ޮކމިޓީ  ފަހިޮކށްދީ  އެފުރުޞަތު  މެންބަރުންނަށް 

ނިންމިފައެވެ.  ވަނީ  ބާރުއެޅުމަށްވެސް  ބައިވެރިވުމަށް 

އަމަލުނުކުރާ  ޤާނޫނަށް  ޕެންޝަނާބެހޭ  ޝާއިޢުކުރެވޭ  ވެބްސައިޓްގައި 

ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާ އަދި މި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޯކޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ 

މަޢުލޫމާތު،  އަދާހަމަ  ގުޅޭ  މައްސަލަތަކާ  ހިނގަމުންދާ  ޯކޓުގައި  އަދި 

އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން ޯބޑުން ވަރަށް ގާތުން ބައްލަވަމުން 

ފިޔަވަޅުތައް  އަޅުއްވަންޖެހޭ  ގުޅިގެން  މިކަމާއި  ޮގސްފައިވެއެވެ. 

އެއްޮގތްވާ  އުސޫލުތަކާއި  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ޤާނޫނުގައި  އެޅުއްވުމާއި، 

ބައްލަވައިފައެވެ.  ވަނީ  ޯބޑުން  ހިނގާޯތ   ކަންކަން  ޮގތުގެމަތިން 

ެއްމ.ާއުރ.ޕީ.ެއްސ ެގ ެމްނަބުރްނަންށ ލިބިެދޭވ ަފއިާދ 
އިުތުރުކުރްނ

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

ކުރެވިދާނެ  އިތުރުކުރުމަށް  ފައިދާ  ލިބިދެވޭ  ސްކީމުން  ބައިވެރިންނަށް 

ޯބޑުގައި  ދާއިރާއެއްގައި  ފުޅާ  އަހަރުވެސް  ވަނަ   2019 ކަންކަމާމެދު 

މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިޮގތުން، އެމް.އާރު.ޕީ.ެއސް މެމްބަރުންނަށް 

ފައިސާއިން  އެކައުންޓްގައިވާ  ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގ  އެފަރާތްތަކުގެ 

ފަހިޮކށްދިނުމަށް  ފުރުޞަތު  އަދާކުރެވޭނެ  އަޅުކަން  ޙައްޖުގެ  ފަރުޟް 

ސަރުކާރުން ވެފައިވާ ވަޢުދާ ގުޅިގެން ޕެންޝަން ޮއފީހަށް ސަރުކާރުން 

މަޝްވަރާ  ޯބޑުގައި  ދާއިރާއެއްގައި  ފުޅާ  ކަންކަމަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ 
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އެންމެ  މެންބަރުންނަށް  ގެ  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް  މިކަމުގައި 

ހެދި  ދިރާސާތަކެއް  ގިނަގުނަ  ބެލުމަށް  ޮކބައިޯތ  ޮގތަކީ  ފައިދާހުރި 

ކުރެވިފައެވެ.  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ   2019 މަސައްކަތްތަކެއްވަނީ 

ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކަށްވީ، ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

އަސްލު ނުގެއްލޭޮގތަށް މެމްބަރުންނަށް ފަންޑު ބޭނުންކުރެވޭނެ ޮގތްތަކަކީ 

ކަމާއިބެހޭ  ސަރުކާރުގެ  ވަނީ  މިކަންކަން  އަދި  ބެލުމެވެ.  ޮކބައިޯތ 

ޙިއްޞާކުރެވިފައެވެ.  މުއައްސަސާތަކާއި 

އެފަރާތްތަކުގެ  މެމްބަރުންނަށް  އެމް.އާރް.ޕީ.އެސްގެ  މިޮގތުން، 

ހައްޖަށް  ފައިސާއިން  އެކައުންޓްގައިވާ  ސޭވިންގ  ރިޓަޔަރމަންޓް 

ޤާނޫނަށް  ޕެންޝަނާއިބެހޭ  ޯހއްދަވައިދެއްވުމަށްޓަކައި  ފުރުޞަތު  ދެވޭނެ 

ގަވާއިދުގައި  އެމް.އާރް.ޕީ.އެސް.  ގުޅިގެން  ބަދަލާއި  ގެނެވިފައިވާ 

ހިމަނަންޖެހޭ ބައިތަކާއިމެދު ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާޮކށް  ޯބޑުން 

ފާސްޮކށްފައިވާ ޕެންޝަނާއިބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެންނަ 4 ވަނަ އިޞްލާޙުގެ 

ބިލާއި ގުޅިގެން އެމް.އާރް.ޕީ.އެސް ގަވާއިދުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ބައިތަށް 

ގަވާއިދު  ވަނީ  ޯބޑުން  މަޝްވަރާތަކަށްފަހު  ގިނަގުނަ  އެކުލަވާލައި، 

ފާސްޮކށްފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން، ފަރުޟު ޙައްޖުވުމަށް ޯމލްޑިވްސް 

ގަވާއިދަށް  ދޫކުރުމާބެހޭ  ފައިސާ  ޕެންޝަން ސްކީމުން  ރިޓަޔަރމަންޓް 

އެއްވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދުވެސް ޯބޑުން ވަނީ 2019 ގައި 

. ވެ އެ ފަ ވާ އް ރަ ކު ފާސް

ކުރުމުގެ  ފައިދާއިތުރު  ލިބިދެވޭ  މެމްބަރުންނަށް  އެމް.އާރް.ޕީ.އެސް. 

އިންޝުއަރެންސް  ޑިސެބިލިޓީ  މެންބަރުންނަށް  ސްކީމުގެ  ޮގތުން، 

އަހަރު  ވޭތުވެދިޔަ  ވަނީ  މަޝްވަރާތައްވެސް  ހިންގުމުގެ  ސްކީމެއް 

އަހަރުވެސް،  ވަނަ   2019 މިޮގތުން  ކުރެވިފައެވެ.  ޯބޑުގައި  ތަކުގައި 

ކަމާއިބެހޭ  ސަރުކާރުގެ  މަޝްވަރާކުރެވި،  ޯބޑުގައި  ގުޅިގެން  މިކަމާއި 

ހިއްސާޮކށް  މަޢުލޫމާތު  ސްޓޭކްޯހލްޑަރުންނާއި  އިތުރު  އިދާރާތަކާއި 

ޯހދުމަށްވެސް  ހުރިޮގތް  ވިސްނުން  އެފަރާތްތަކުގެ  ގުޅިގެން  ސްކީމާއި 

ނިންމަވާފައެވެ. ޯބޑުންވަނީ 

ތަކެއް  ޕްޮރޑަކްސްޓްސް  އެނުއިޓީ  މެންބަރުންނަށް  އިތުރުން،  މީގެ 

މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ.  ވަނީ  ބޯޑުގައި  ބެހޭޮގތުން  ކުރުމާއި  ތަޢާރަފް 

ސަރުކާރަށްވެސް  މެންބަރުންނަށާއި   މަޝްވަރާގައި  މި  އަދި 

އެކަމުގައި އެންމެ ފައިދާކުރަނިވި ޮގތަކަށް މިސްކީމް ބައްޓަންކުރުމުގެ 

މަޤްޞަދުގައި،  ޯބޑުގެލަފައާއި އިރުޝާދުގެ ދަށުން އެނުއިޓީއާއި ގުޅޭ 

ގައުމުތަކުގައި  އެހެނިގެން  ހަދައި،  ރިސާރޗެއް  ޕްރެކްޓިސް  ބެސްޓް 

އެނުއިޓީގެ ކަންކަން ގެންދާޮގތުގެ ތަފްޞީލް ދިރާސާޮކށް  ސަރުކާރާއި  

ގެއްލުން  އާއި  ފައިދާ  ހުރި  މިކަމުގައި  ނަޒަރުން  ބެނިފިޝަރީގެ  އަދި 

ކުރެވިފައެވެ.  ވަނީ  މަސައްކަތްތަކެއް  ދިރާސާކުރުމުގެ  ރަނގަޅަށް 

ކަށަވަރު  ޕެންޝަން  ރައްކާތެރިކަމާއި  އިޖްތިމާޢީ  މަސްވެރިންގެ 

ގައި  ބިލް'  މަސްވެރިކަމުގެ  'ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގުޅޭޮގތުން،  ޮކށްދިނުމާއި 

ހިމަނާފައިވާ މާއްދާއާއި ގުޅިގެން ޯބޑުގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައި ވެއެވެ. 

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިޯސސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 

މެނޭޖްމަންޓަށް  ޯބޑުންވަނީ  ފަށައިގަތުމަށް  މަސައްކަތް  ގުޅިގެން  އާއި 

ސްކީމް  ޕެންޝަން  މަސްވެރިންގެ  މިޮގތުން،  އިރުޝާދުދެއްވާފައެވެ. 

ޤާއިމުކުރުމާބެހޭ ޮގތުން މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިޯސސަސް 

އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އާއެކު މަޝްވަރާތަށް ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 

ފެށިފައެވެ.  ތެރޭގައި 

ންިނުމްނަތްއ  ންިނާމ  ޯބުޑްނ  ާކއި  ަމަސްއަކްތަތ ޯބުޑެގ 
ފިަޔަވުޅަތްއ ެއުޅުނ  ަހުރަދާނުކުރަމްށ 

ޯބޑު މެންބަރުންނާއި ހަވާލުވެފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު އެންމެ އެކަށީގެންވާ 

ވަނަ    2019 ޮގތުން،  އެހީތެރިވެދިނުމުގެ  އަދާކުރުމަށް  ޮގތުގައި 

ޕެންޝަން  މެންބަރުންނަށްވަނީ  ގުޅިވަޑައިގެންނެވި  ބޯޑާއި  އަހަރު 

ޮއފީހުގެ  ޕެްނޝަން  މިޮގތުން،  ޯފރުޮކށްދެވިފައެވެ.  މަޢުލޫމާތު  ޮއފީހުގެ 

މެންބަރުން  ޯބޑު  ޤާނޫނު،  ޕެންޝަނާބެހޭ  ޮކންސެޕްޓް،  ގަވަރނެންސް 

ޮއފީހުން  ޕެންޝަން  އަދި  އުސޫލުތައް  ހެދިފައިވާ  އަމަލުކުރުމަށް 

ޙިއްޞާކުރެވެއެވެ.   މަޢުލޫމާތު  މަސައްކަތްތަކާބެހޭ  ކުރަމުންގެންދާ 

ޯބޑު  ޮގތުން،  ކުރުމުގެ  ހަރުދަނާ  ހިންގުން  މަސައްކަތްތަކާއި  ޯބޑުގެ 

ކުރިއަށް  ބައްދަލުވުންތައް  ހުށަހެޅުމާއި،  ކަރުދާސް  ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

ވަނަ   2019 ވަނީ  ބަދަލުތައް  ބައެއް  މަޝްވަރާޮކށް  ގެންދާޮގތާއިމެދު 

އެންމެ  ބައްދަލުވުންތައް  މިޮގތުން  ގެނެވިފައެވެ.  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ 

އެކަށޭނަ ޮގތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ބޭނުމުގައި 2 ގަޑި އިރަށް 

ހަމަޖެއްސުމާއި،  ކަންކަން  ފަދަޮގތަކަށް  ދިގުނުވާނޭ  ބައްދަލުވުން  ވުރެ 

ޯބޑު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޓައިމްލައިންއެއް ހެދިގެން މުހިންމު އައިޓަމްތައް 

އެޖެންޑާ ކުރެވިގެން ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން އަދި އިތުރަށް 

ތަފްޞީލްޮކށް މަޝްވަރާކުރައްވަންޖެހޭ ކަންކަމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް 

މުހިންމު  ފަދަ  ރޭވުން  ބައްދަލުވުންތަކެއް  ޯބޑު  ކުއާޓަރލީ 

ވެވިފައެވެ. އެއްބަސް  ވަނީ  ޯބޑުގައި  ކަންކަމާއިމެދުމަޝްވަރާކުރެވި 
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މިހާރުވެސް  ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި،  ތަސައްވުރު  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން 

ކުރެވިދާނެ  ހަރުދަނާ  ފުރިހަމަޮކށް  އިތުރަށް  ކަންކަން  ކުރަމުންދާ 

ޤާނޫނުގެ  އަޑުއަހާ،  ކަންޮބޑުވުންތައް  ރައްޔިތުންގެ  ޯހދައި،  ޮގތްތައް 

ފުރިހަމަ  އެންމެ  ޮއތް  ހަމަޖައްސަވައިދެވެން  އެކަންކަން  ދަށުން 

މިންވަރަކަށް އެކަންކަން ހަމަޖައްސައި ދިނުމަކީ ކުރިއަށް ޮއތްތަނުގައި 

ކަމެއް  ކުރަމުންދާނޭ  މުހިންމުކަމެއްދީގެން  ޮއފީހުން  ޕެންޝަން  ވެސް 

ސަމާލުކަމެއްދީގެން  ޮބޑު  ވަރަށް  މިކަންކަމަށް  ނިންމައި،  ކަމުގައި 

ރާވާ  ކުރަން  ޮއފީހުން  ޕެންޝަން  މިޮގތުން،  މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. 

މުހިންމު ހުރިހާ ކަމެއްގައި ސްޓޭކްޯހލްޑަރުންގެ ބައިވެރިވުން ވީހާވެސް 

ޮބޑަކަށް ޮއތުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ދެކި، އެކަންކަން 

މެނޭޖްމަންޓަށް  ވަނީ  ޯބޑުން  މަސައްކަތްކުރުމަށް  ޙާޞިލުކުރުމަށް 

. ވެ އެ ފަ ވާ ގަ ން އަ

ކުރެވެން  ކުރުމަށް  ހަރުދަނާ  ހިންގުން  ޯބޑުގެ  ޮގތެއްގައި،  ޚާއްޞަ 

ހުރި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ޮޕލިސީ ލެވެލްގެ ކަންކަމުގައި މަޝްވަރާޮކށް 

މެނޭޖްމަންޓް އަށް ސްޓްރެޓީޖިކް ޑައިރެކްޝަން ދިނުން އަދި ޮއޕަރޭޝަނަލް 

ކަންކަން ވީހާވެސް ޮބޑަށް މެނޭޖްމަންޓަށް ދޫޮކށް ޯބޑުގެ އިންޯވލްވްމަންޓް 

މަޝްވަރާކުރެވި  ވަނީ  ކުޑަކުރުމަށް  ކަންކަމުގައި  ޮއޕަރޭޝަނަލް 

އެއްބަސްވެވިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، ޯބޑުގެ ގަވަރނަންސް ހިފެހެއްޓުމަށް، 

ގައިޑްލައިންސްތަކަށް  ޕްރެކްޓިސް  ބެސްޓް  ގަވަރނަންސްގެ  ޯކޕަރޭޓް 

ހުރިހާ ޯބޑު މެންބަރުންވެސް އަދި މެނޭޖްމަންޓުންވެސް، ހުރުމަތްތެރިޮކށް 

މަސައްކަތްތަށް  މަތީން  އެއްޮގތްވާޮގތުގެ  އެކަންކަމާއި  ހިތައި، 

ޯބޑުންވަނީ  މަޝްވަރާކުރެވި  ގެންދެވުމަށްވެސް  ބައްޓަންކުރައްވަމުން 

ނިންމަވާފައެވެ.  ނިންމުންތައް 

ޯއވަރސައިޓް  ޯބޑުގެ  އެކުލެވިގެންވަނީ  ޯބޑު  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން 

ޢިލްމު  ތަޖްރިބާއާއި  ހުނަރާއި،  އެކިއެކި  ބޭނުންވާ  ފަންކްޝަންތަކަށް 

ތަޖުރިބާއާއި  މެންބަރުންގެ  މައްޗަށެވެ.  މެންބަރުންގެ  ލިބިގެންވާ 

ޤާބިލިއްޔަތު އިތުރުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ޮގތުން، ޯބޑު މެންބަރުންވަނީ 

އިސްވެސްޓްމަންޓް، ގުޑް ގަވަރނެންސް، އިންޓަރނަލް ޮއޑިޓް، ރިސްކް 

މެނޭޖްމެންޓް އަދި ރިސްކް އެންޑް ޮކމްޕްލަޔަންސް ފަދަ ދާއިރާތަކުން 

ރާއްޖެއިންނާއިރާއްޖެއިން ބޭރުން ތަމްރީންތައް ލިބިގެންފައެވެ. މިޮގތުން، 

މެންބަރުންނަށް  އެހެން  ތަޖްރިބާ  މަޢުލޫމާތާއި  ލިބޭ  ތަމްރީނުތަކުގައި 

އެންމެ  ލިބިގަތުމަށްފަހު،  ތަމްރީން  މަޤްޞަދުގައި،  ޯފރުޮކށްދިނުމުގެ 

މެންބަރަކުވެސް  ޮކންމެ  ބައްދަލުވުމެއްގައި،  ޯބޑު  ބާއްވާ  ފުރަތަމަ  

އެހެން  ޯބޑުގެ  ތަޖުރިބާ  މަޢުލޫމާތާެޮ  ލިބުނު  އިން   ޓްރެއިނިންގ 

މެންބަރުންނާއި ޙިއްޞާކުރެއްވުމަށް ޯބޑުން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. އަދި، 

އެހެން  މެދުވެރިޮކށް  ސެކްރެޓަރީ   ޯބޑު  މެޓީރިއަލް  ޓްރެއިނިންގ 

ނިންމަވާފައެވެ.  ވަނީ  ޯބޑުން  ޙިއްޞާކުރުމަށްވެސް  ޯބޑުމެންބަރުންނާއި 

މީގެ އިތުރުން، މެންބަރުންގެ ޓްރެއިނިންގ ކަންކަން ހަރުދަނާ އުސޫލެއްގެ 

އެކުލަވާލައި  ޮޕލިސީއެއް  ޓްރެއިނިންގ  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  މަތީން 

ފާސްކުރައްވާފައެވެ.  ޯބޑުންވަނީ 

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  މެންބަރުން  ޯބޑު  އަހަރު  ވަނަ   2019

ފާހަގަޮކށްލެވޭ މުހިންމު ތަމްރީނުތަކުގެ ތެރޭގައި އައި.އެސް.އެސް.އޭ އިން 

އިންވެސްޓްމެންޓް  ޮއން  ގައިޑްލައިްނސް  ''އައި.އެސް.އެސް.އޭ  ހިންގާ 

''ައއި.އެސް.އެސް.އޭ  އަދި  ފަންޑްސް''  ސެކިޔުރިޓީ  ޯސޝަލް  އެންޑް 

ގައިޑްލައިންސް ޮއން ގުޑް ގަވަރނަންސް'' ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، 

'ޯކޕަރޭޓް  ހިންގާފައިވާ  ގައި  ސިންގަޯޕރ  ފަރާތުން  ގެ  ކުއެސްޓް 

އެކްސަލަންސް'  ޑައިނަމިކްސް  ޯބޑް  އެންޑް  ކަލްޗަރ  ގަވަރނަންސް 

ތަމްރީންވަނީ  ބައިވެރިވެވަޑައިގެން  މެންބަރެއް  ޯބޑުގެ  ގައި  ޕްޮރގްރާމް 

ޯހއްދަވާފައެވެ. އަދި 2019 ވަނަ އަހަރު ބެލްޖިއަމްގެ ބްރޫސަލްސް ގައި 

ކުރިއަށްދިޔަ 'ޯވލްޑް ޯސޝަލް ސެކިޔުރިޓީ ޯފރަމް، އެކްސަލަންސް އިން 

ޯސޝަލް ސެކިޔުރިޓީ' ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ޯބޑުގެ މެންބަރަށް 

ޙިއްޞާޮކށްދެއްވާފައެވެ. ޯބޑާއި  ތަޖުރިބާވަނީ  ލިބުނު 

މުވައްޒަފުންގެ  ލެވަލްގެ  އެގްޒެކެޓިވް  އަދި  ޯބޑު  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން 

މެދުގައި ޮއޕަރޭޝަނަލް އަދި ޮޕލިސީ ލެވަލްގައި ތަރައްޤީ ކުރަން ހުރި 

ކަންކަމާ އަދި އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރަން ހުރި ކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާ 

ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި، ޯބޑުންވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު 

މަހު 1 ދުވަހުގެ ޯބޑު ރިޓްރީޓެއް ބާއްވާފައެވެ. މިޮގތުން، 2019 ވަނަ 

އަހަރުގެ ޯބޑު ރިޓްރީޓް ޚާއްޞަކުރެވިގެން ދިޔައީ، ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ 

އެންމެ  މެނޭޖްމަންޓުން  އަދި  ޯބޑުން  ތެރެއިން   މަސައްކަތްތަކުގެ 

މުހިންމު ކަމެއް ދީގެން ކުރަންހުރި ކަންކަން ފާހަގަޮކށް އެކަންކަމާއިމެދު 

ނުރަސްމީ ޮގތެއްގައި މަޝްވަރާކުރުމަށެވެ. 

ެމޭންޖެމްންޓ  އިްނެވްސްޓެމްންޓ  ޮއފީުހެގ  ެޕްނަޝްނ 
ަހުރަދާނުކުރްނ

ފުޅާކުރުމާއި  މެނޭޖްމެންޓް  އިންވެސްޓްމެންޓް  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން 

އަދި  ޯބޑު  ކުރުމުގައި  ހަރުދަނާ  ޮއޕަރޭޝަންސް  އިންވެސްޓްމެންޓް 

ދައުރެއް  މުހިންމު  ދަނީ  އިން  ޮކމިޓީ  އިންވެސްޓްމެންޓް  ޯބޑުގެ 
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މުޠާލިޢާ  ޯޕޓްޯފލިޯއ  އިންވެސްމަންޓް  ފަންޑުގެ  ޕެންޝަން  މިޮގތުން، 

ތަންތަން  އާ  ކުރާނެ  އިންވެސްޓު  ފަންޑު  ޕެންޝަން  ކުރުމަށާއި، 

ޯހދުމަށް  ޮގތްތައް  ފުޅާކުރާނެ  އިންވެސްޓްމަންޓުތައް  ޯހދުމަށާއި، 

އެހީތެރިކަން ޯހދުމުގެޮގތުން، 2018 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  ޯވލްޑް 

ޕްޮރގްރާމް  މެނޭޖްމަންޓް  އެންޑް  އެޑްވައިޒަރީ  ރިޒާރވްސް  ބޭންކްގެ 

ތެރެއިން،  މަސައްކަތްތަކުގެ  އަންނަ  ކުރެވެމުން  އާއެކު  )ރޭމްޕް( 

ބައްދަލުޮކށް  އަހަރު  ވަނަ   2019 ޯބޑުންވަނީ  ޑެލިގޭޝަނާއި  ރޭމްޕްގެ 

މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ. މިޮގތުން، އެ ކަންކަން ރޭވިފައިވާ ޮގތާއިމެދު 

ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  މަޝްވަރާކުރައްވާ،  ފުޅާދާއިރާއެއްގައި  ޯބޑުން 

އިންވެސްޓްމަންޓް ޮއނިގަނޑު އަދި މަސައްކަތްތައް ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު 

ތާރީޚަކާއިމެދު  ކުރެވޭނެ  ޙިއްޞާ  ޯބޑާއި  ރިޯޕޓެއް  މިޝަންގެ  ރޭމްޕް 

މަޝްވަރާ ކުރެވި އެއްބަސްވެވިފައި ވެއެވެ. އަދި އެބޭފުޅުން ދެއްވާފައިވާ 

ރިޮކމެންޑޭޝަން ގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާއިމެދު އިތުރު ދިރާސާތައް ހެދުމަށް  

ހުއްދަދެއްވާފައެވެ.  ޯބޑުންވަނީ 

ޮގތުން،  ފުޅާކުރުމުގެ  އިންވެސްޓްމަންޓް  ޚާއްޞަޮގތެއްގައި،  އަދި 

ދިވެހިރާއްޖެއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި ތަފާސްހިސާބުތަކާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

އެންމެ ރަނގަޅު މިންގަނޑުތައް ހިމަނައި، ޑައިރެކްޓް އިންވެސްޓްމެންޓް، 

ސްޓަޑީ  ރޭމްޕްގެ  ޮގތުން  ހެދުމާބެހޭ  ކްލާސްތަކެއްގައި  އެސެޓް  ގިނަ 

ކުރިއަށް ގެންދެވުމާ ބެހޭޮގތުންވެސް ބޯޑުގައި ވަނީ މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ.

ޮބޑެތި  މުހިންމު  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ   2019 އިތުރުން،  މީގެ 

ނިންމުންތަކެއް ނިންމަވައި ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއްވަނީ ކުރެވިފައެވެ. 

ޯބޑަށް  މަޝްވަރާކުރެވި،  ޮކމިޓީގައި  އިންވެސްޓްމަންޓް  މިޮގތުން، 

ހުށަހެޅުނު އިންވެސްޓްމަންޓް ތަކުގެ ތެރެއިން، ތިރީގައި މިވާ  ތަންތަނުން 

ހުށަހެޅި އިންވެސްޓްމަންޓް ފުރުޞަތުތަކުގައި އިންވެސްޓުކުރުމަށް ޯބޑުން 

. ނިންމެވިއެވެ

 	 82.9 އައި.ޕީ.ޯއގައި  ބޭންކުގެ  އިސްލާމިކް  ޯމލްޑިވްސް 

ރުފިޔާ  މިލިޔަން 

 	 64 ޮބންޑުގައި  ޮކންވެންޝަނަލް  ހުށަހެޅި  އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީން 

ރުފިޔާ  މިލިއަން 

)ސްކޫކު( 	  ހުއްދަކުރާ  ޝަރީޢާ  ހުށަހެޅި  އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީން 

ރުފިޔާ މިލިއަން   100 ޮބންޑުގައި 

 	 250 ޮބންޑުގައި  ޓްރެޜަރީ  އަހަރުގެ   10 ސަރުކާރުގެ  

ރުފިޔާ މިލިއަން 

އިެފްކޓިްވަންސ  ޮއަޕޭރަޝަންލ  ޮއފީުހެގ  ެޕްނަޝްނ 
ުރްނ ަހުރަދާނުކ

ޯފރުޮކށްދޭ  އާއްމުންނަށް  ހަރުދަނާޮކށް  ހިންގުން  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން 

ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރުމުގެ ޮގތުން ޯބޑުގެ އިސްނެންގެވުމާއި 

2019 ވަނަ އަހަރުވެސް ވަނީ މަސައްކަތްތަކެއް  އިރުޝާދުގެ ދަށުން 

ކުރެވިފައެވެ. 

ޕެންޝަން ޮއފީސް އުފެދުނީއްސުރެ ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ސީއީޯއ އެއްގެ 

ޮގތުގައި ހުންނެވި، މުޙައްމަދު ހުސައިން މަނިކުގެ ވަޒީފާގެ ޮކންޓްރެކްޓް 

އަހަރުގެ  ވަނަ   2019 ހަމަވާނެތީ،  ގައި   2019 ޑިސެމްބަރ   31

ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން، ޯބޑުން ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ދެއްވައިގެން 

ޕްޮރސެސް  ރެކްރޫޓްމަންޓް  ސީއީޯއގެ  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  ވަނީ 

ފަށާފައެވެ. މިޮގތުން، ދެ ފަހަރެއްގެ މަތީން ވަނީ ސީއީޯއގެ މަޤާމަށް 

ސްކީންކުރުމާއި  ފަރާތްތައް  ކުރިމަތިލެއްވި  މަޤާމަށް  ކުރެވި،  އިޢުލާން 

ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ   2019 ވަނީ  ޕްޮރސެސް  އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ 

ގެންދެވިފައެވެ.    ކުރިއަށް 

ޕެންޝަންޮއފީހަށް ވީހާވެސް ޮބޑަށް ވިޒިބިލިޓީ އިތުރުކުރުން މުހިންމުކަން 

އެއްފަހަރު  ހަފްތާއަކު  ކުރިއަށްގެންދާ  އާންމުޮކށް   ފާހަގަޮކށް،  

ކުރާނޭފަދަ  އެއް  އިމްޕެކްޓް'  'ހައި  އިތުރުން  އިވެންޓްތަކުގެ  ބާއްވާ 

އިވެންޓްތަކެއްވެސް އަހަރު ތެރެއަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 

އިރުޝާދުދެއްވާފައެވެ.  ޯބޑުންވަނީ 

ޕެންޝަނުގެ ޮގތުގައި އިތުރަށް ދޫކުރެވޭ ފައިސާގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް 

ވަނަ   2019 އެއްފަދައިން  އަހަރެކޭ  ވަނަ   2018 ޮގތުން  ޯހދުމުގެ 

އަހަރުވެސް ޯބޑުގައި ގިނަ މަޝްވަރާތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. މިޮގތުން، 

ސަބަބު  އެއް  މައިގަނޑު  މެދުވެރިވާ  ދޫކުރެވުމަށް  ފައިސާ  އިތުރަށް 

ކަމުގައިވާ، ނިޔާވާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު އިތުބާރު ހުރި ޮގތެއްގައި އަދި 

އެކަށީގެންވާ ވަގުތުގައި ލިބުމަށް ހުރި ޮގންޖެހުންތަކާމެދު ޯބޑުގައި ވަނީ 

ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާ ކުރެވިފައެވެ. މިޮގތުން، ނިޔާވާ މީހުންގެ 

ސިސްޓަމެއް  ދެމެހެއްޓުމަށް  ޯހދައި  ޮގތެއްގައި  ހަރުދަނާ  މަޢުލޫމާތު 

ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަށް ޕެންޝަން ޮއފީހުން އިސްނަގައިގެން 

ކުރުމަށް ޯބޑުން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، މިކަމާއި ގުޅިގެން 

ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ މުހިންމު ކަމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރެވި 

މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.
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ޕެންޝަން ޮއފީސް ISO-27001 އަށް ސަރޓިފައި ކުރުމުގެ ޮގތުން ޯބޑުގެ 

ހުއްދައަށް އެދި މެނޭޖްމަންޓުން ތައްޔާރުޮކށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްޮރޯޕސަލް 

ޯބޑުން ރިވިއުކުރުމަށްފަހު  ISO-27001 ތަންފީޒު ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ 

އަހަރުގެ  ވަނަ   2019 ވަނީ  ޯބޑުން  ފަށައިގަތުމަށް  މަސައްކަތްތައް 

ތެރޭގައި ހުއްދަދެއްވާފައެވެ. ޮއފީހުގެ ސެކިޔުރިޓީއާއި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 

ޚިދުމަތް  މެންބަރުންނަށް  ސްކީމުގެ  އެޅުމުން،  މިމިންގަނޑަށް  ކަންކަން 

ޯފރުޮކށްދިނުމުގައި ވަނީ ގިނަގުނަ ފަސޭހަތަކަކާއި  ފައިދާތަކެއް ޮކށްފައެވެ. 

ޮކންމެ އަހަރަކުވެސް މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް ޯބޑުން ނިންމަވާފައިވާ މުހިންމު 

އެޮލކޭޝަން  އެސެޓް  ސްޓްރެޓެޖިކް  ކުރުމާއި،  މުރާޖަޢާ  ސިޔާސަތުތައް 

ކަނޑައެޅުން ފަދަ މުހިންމު ސިޔާސަތުތައް ޯބޑުން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. 

ކުރުމުގެ  ޙާޞިިލް  ސަރޓިފިކޭޝަން   ISO-27001 އިތުރުން،   މީގެ 

ސެކިޔުރިޓީ  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  ވަނީ  ޯބޑުން  ތެރެއިން،  ޕްޮރސެސްގެ 

ޮޕލިސީ  ޔޫސޭޖް  އެކްސެޕްޓަބަލް  އަދި  ޮޕލިސީ  މެނޭޖްމަންޓް 

ފާސްކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެހެނިހެން މުހިންމު ޮޕލިސީތައް ޯބޑުން ވަނީ 

ކުރައްވާފައެވެ.  މުރާޖަޢާ  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ   2019

މަސައްކަތުގެ  ކުރެވުނު  ހަރުދަނާކުރުމަށް  ހިންގުން  އިތުރުން،  މީގެ 

ސަބަބުން، ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު ވަނީ އެއްހަމައެއްގައި 

ދެމެހެއްޓިފައެވެ. އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގެ ބައިވެރިންގެ އަތުން ނަގަމުންދާ 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފީ، 2019 ވަނަ އަހަރެކޭވެސް އެއްފަދައިން، 2020 

ވަނަ އަހަރުގެވެސް މިއަދަދު  0.60 އިންސައްތާގައި ބެހެއްޓުމަށް  ޯބޑުން 

ޕެންޝަން  އަދި  މެންބަރުންނަށް  އަދި، ސްކީމުގެ  ނިންމަވާފައެވެ.  ވަނީ 

ޯބޑުގައިވަނީ  ދިރާސާކުރުމަށްވެސް  ބަލައި  ޮގތްތައް  ފައިދާހުރި  ފަންޑަށް 

މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ.

ޮއޕަރޭޝަނަލް އިފެކްޓިވްނަސް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ޮގތުން ކުރެވުނު އަހަރުގެ 

އެންމެ ފަހު މަސައްކަތެއްގެ ޮގތުން، 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް އަދި 

އެކްޝަން ޕްލޭނާއިމެދު މަޝްވަރާޮކށް ޯބޑުން ވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 

ބަޖެޓް ފާސްކުރައްވާފައެވެ.

ޚިުދަމުތެގ ާދއިާރ ުފާޅުކުރްނ

ޕެންޝަން ޮއފީހުން ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް ދީގެން ޮކންމެ އަހަރަކުވެސް 

ބާއްވަމުން ގެންދާ ޯމލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ޯފރަމްގައި 2019 ވަނަ އަހަރު 

މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އެންމެ އެކަށޭނަ މަޢުޟޫއެއް ޚިޔާރު ކުރުމުގައާއި، 

ފޯރަމް ކާމިޔާބު ޮގތެއްގައި ރާވާ ހިންގުމަށް ޯބޑުގެ ފަރާތުންވަނީ ވަރަށް 

ޮބޑު އެއްބާރުލުމެއް ދެއްވާފައެވެ. މިޮގތުން 2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު 

ދާއިރާ  އިޤްތިޞާދީ  އަދި  އިޖުތިމާޢީ   '' ތީމަކީ  ޯފރަމްގެ  ފައިނޭންސް 

ކުރިއެރުވުމަށް ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ ދައުރު'' އެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 

ކުރިއެރުވުމާއި،  ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ  ހަދާފައިވަނީ  އަމާޒަކަށް  ފޯރަމްގެ 

ސަރުކާރާއި މާލީ އިދާރާތައް ގުޅިގެން ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަރައްޤީޮކށް 

ކުރިއަރުވާނެ ޮގތްތަކަށެވެ.

ކުރިއަށް ޮއތްތަނުގައި ފައިނޭންސް ޯފރަމްގެ ކަންކަން އިތުރަށް ހަރުދަނާ 

ތީމް  ޯފރަމްގެ  ފައިނޭންސް  އަހަރުގެ  ވަނަ   2020 ޮގތުން،  ކުރުމުގެ 

ދުރާލާ  ބެހޭޮގތުން  ގެންދާނޭޮގތާއި  ކުރިއަށް  ޯފރަމް  ފާސްކުރުމާއި 

ރާވައިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާއެކު 

މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ބޭނުމުގައި، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ 

ޮކންމެވެސް  ގުޅޭޮގތުން  ޯފރަމާއި  ފައިނޭންސް  އަހަރުގެ  ވަނަ   2020

ފައްޓަވާފައެވެ.  މަޝްވަރާތައް  ވަރަކަށް 

ކަށަވަރު  ޕެންޝަން  ރައްކާތެރިކަމާއި  އިޖްތިމާޢީ  މަސްވެރިންގެ 

ގައި  ބިލް'  މަސްވެރިކަމުގެ  'ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގުޅޭޮގތުން،  ޮކށްދިނުމާއި 

ވެއެވެ.  މަޝްވަރާކުރެވިފައި  ޯބޑުގައި  ގުޅިގެން  މާއްދާއާއި  ހިމަނާފައިވާ 

އާއި  އެގްރިކަލްޗަރ  އެންޑް  ފިޝަރީޒް  ޮއފް  މިނިސްޓްރީ  މިޮގތުން، 

މެނޭޖްމަންޓަށް  ޯބޑުންވަނީ  ފަށައިގަތުމަށް  މަސައްކަތް  ގުޅިގެން 

 . ވެ އެ ފަ ވާ އް ދެ ދު ރުޝާ އި

ފިޔަވަޅެއްގެ  އެޅުނު  ކުރުމަށް  ފުޅާ  ދާއިރާ  ޚިދުމަތުގެ  އިތުރުން،  މީގެ 

ޮގތުން ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އިތުރަށް ވަރުގަދަޮކށް، 

ކަންކަމާ  ކުރެވިދާނެ  ވާސިލުވުމަށް  ޮގތެއްގައި  ހަރުދަނާ  އާންމުންނަށް 

ގުޅޭޮގތުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޯބޑުގައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުވެސް 

ކުރައްވާފައެވެ. މަޝްވަރާ 

އިސްނެގުމެއްގެ  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  އެއްބާރުލެއްވުމާއެކު،  ޯބޑުގެ 

ދުވަސް  އިސްރަށްވެހިންގެ  ކަންޮކޅުތަކުގައި  އެކި  ރާއްޖޭގެ  ޮގތުގައި 

ޚާއްޞަ ދުވަހެއްގެ ޮގތުގައި ފާހަގަކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް 2017 ވަނަ 

އަހަރުން ފެށިގެން ދަނީ ހިންގަމުންނެވެ. މިޮގތުން، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 

ޖެނެރޭޝަން   3 ޮގތުން،  ފާހަގަކުރުމުގެ  ދުވަސް  އިސްރަށްވެހިންގެ 

ހިމެނޭޮގތަށް ބޭއްވުނު ހިނގާލުން ރާވާ ހިންގުމުގައި ޯބޑުގެ އެއްބާރުލުން 

ލިބިފައެވެ.  ފުރިހަމައަށް  ވަނީ 
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އްިނވްެސްޓެމްންޓ ޮކމިޓީ ރިޯޕުޓ
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ަތާޢުރުފ

 ޮކމިޓީ ެއުކެލވެިގްނާވ ޮގްތ

ަމްސޫއލިްއަޔުތަތްއ

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

ގަވާއިދުތައް ހެދުމުގައި ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޯބޑަށް ލަފާދިނުމަށްޓަކައި ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ސަބް ޮކމިޓީއެކެވެ.  

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

ފިނޭންސް ތަމްސީލުކުރައްވާ ޯބޑު މެންބަރު ހިމެނޭ ޮގތަށް، ޖުމްލަ 3 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. ޮކމިޓީގެ ޗެއަރޕާރސަނަކީ، ޮކމިޓީ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 

ދައުރުވާޮގތަށް އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޢައްޔަނުކުރާ މަޤާމެކެވެ. 

28 ޖަނަވަރީ 2019 ގައި ޮކމިޓީއަށް ޢައްޔަންކުރެއްވި އަލްފާޟިލް އިލްޔާސް ޙަނީފަކީ ޮކމިޓީގެ މިހާރުެގ ޗެއަރޕާސަން އެވެ. 

2019 ވަނަ އަހަރު ޮކމިޓީގައި ހިމެުނނު މެންބަރުންނަކީ:

އިންވެސްޓްމެންޓް ޮކމިޓީގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުަތކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

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

އިންވެސްޓްކުރުމާ ގުޅުންހުރި ގައިޑްލައިންތައް މުރާޖަޢާ ކުރުން	 

އެސެޓް މެނޭޖެރުންނާއި އަދި ކަސްޯޓޑިއަން ޢައްޔަންކުރުމާ ގުޅޭ ކަންކަުމގައި ޯބޑަށް ލަފާ ދިނުން	 

ައްލފާޟިާލ ަމްރަޔްމ ަޢްބުދްއ ާނޞުިރ ައްލފާޟިްލ ަޢްބުދهللا ަޢލީ ައްލފާޟިްލ އިްލާޔްސ ަހންީފ 
)ެޗައރާޕރަސްނ(
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ރީ ޮކމިޓީެގ ަބްއަދުލުވްނަތާކއި ޙާޟި

އްިނެވްސްޓ ުކުރަމްށ ެއދި ލުިބުނ ުހަށެހުޅްނަތްއ

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޮކމިޓީގެ 10 ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ. ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީ ޮކމިޓީ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޙާޟިރީއެވެ.

އިންވެސްޓް ކުރުމާއި ބެހޭޮގތުން ޮގތެއް ނިންމުމަށް، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިންވެސްޓު ކުރުމާއިބެހޭ މައިގަނޑު ފަސް ޕްޮރޯޕސަލެއް ޕެންޝަން 

ޮއފީހަށް ހުށަހެޅުނެވެ. ޕެންޝަން ފަންޑު މެދުވެރިޮކށް އިންވެސްޓް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާ ޮޑކިއުމެންޓްތައް ބަދަލުކުރުމަށް ފަސޭހަޮކށް 

ދިނުމުގެ ޮގތުން 2018 ވަނަ އަހަރު ތަޢާރަފު ކުރެވުނު  އިންވެސްޓްމެންޓް ސަބްމިޝަން ޯޕޓަލް ''ބިނާ'' މެދުވެރިޮކށް ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އިން އެއް  

ޕްޮރޯޕސަލް ވަނީ ޕެންޝަން ޮއފީހަށް ލިބިފައެވެ.

ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި މިވަނީ އިންވެސްޓް ކުރުމަށް އެދި ޕެންޝަން ޮއފީަހށް ލިބުނު ހުށަހެޅުންތަކެވެ.

ހާޟިރުވި ބައްދަލުވުން ހާޟިރުވާންޖެހޭ ބައްދަލުވުންތައް ސެކްޓަރ މެންބަރުގެ ނަން

10 10 ޕްރައިވެޓް އިލްޔާސް ޙަނީފް )ޗެއަރޕާރސަން(

10 10 ޕްރައިވެޓް ޢަބްދުއްهللا ޢަލީ

10 10 ޕަބްލިކް ަމރިޔަމް ޢަބްދުއް ނާޞިރު

3 - ޕްރައިވެޓް ލުއުލުއު ޙަސަން )ރިޒަރވް މެންބަރު(

7 - ޕަބްލިކް މުޒްނީ މުޙައްމަދު )ޮއބްޒާރވަރ(

ހުށަހެޅި އިންވެސްޓްމަންޓުގެ އަދަދު ހުށަހެޅި ފަރާތް

1 ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ

4 ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ
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އްިނެވްސްޓެމްންޓ ަގއިްޑަލއްިނ ައދި ޕޮލިސީަތްއ ެހުދާމއި ުމާރަޖާޢ ުކުރްނ

ަމއިަގނުޑ އްިނެވްސްޓެމްންޓަތްއ

2019 ވަނަ އަހަރު އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެސެޓް އެޮލކޭޝަން )އެސް.އޭ.އޭ(، ޮކމިޓީން މުރާޖަޢާކުރިއެވެ.  އެސް.އޭ.އޭއަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއި 

ކުރުމުގެ  އިތުރު  ބައެއް  މިޮގތަށް އެސް.އޭ.އޭއަށް  ކުރެވުނެވެ.  ތަޢާރަފް  ލިމިޓެއް  ޓެކްޓިކަލް  ފަންޑަށް  ފަންޑަށާއި ޝަރީޢާ  އިންވެސްޓްމަންޓް  ގުޅިގެން، 

ބޭނުމަކީ ކުއްލިއަކަށް އަންނަ އިންވެސްޓްމަންޓު ފުރުޞަތުތަކުގެ ބޭނުން ޕެންޝަން ޮއފީހުން ހިފުމުގެ މަގު އިތުރަށް ފަހި ކުރުމަށެވެ. ޮކންސަވޭޓިވް އާއި 

ޝަރީޢާ ރިޓަޔަރީ ފަންޑުން އިންވެސްޓުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަމާޒަކަށް މިދިޔަ އަހަރު ބަދަލު ގެނެސްފައި ނުވެއެވެ. 

2019 ވަނަ އަހަރުވެސް އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް މައިގަނޑު ޮގތެއްގައި  އިންވެސްޓް ޮކށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ދަރަނި އަދި ބޭންކުތަކުގެ ޑިޮޕސިޓުގައެވެ. 2018 

މިޮގތުން  ހުޅުވާލިއެވެ.  ފުރުޞަތުތަކެއް  ކުރުމުގެ  އިންވެސްޓް  ފާހަގަޮކށްލެވޭ  ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުން  އަހަރު  ވަނަ   2019 އަޅާބަލާއިރު  އަހަރާއި  ވަނަ 

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުންނާއި ޕަބްލިކް ސެކްޓަރުން ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުތަކާ ބެހޭޮގތުން މަޝްވަރާޮކށް، ތިރީގައި މިވާ  ތަންތަނުން ހުށަހެޅި އިންވެސްޓްމަންޓް 

ފުރުޞަތުތަކުގައި އިންވެސްޓުކުރުމަށް ޮކމިޓީން ނިންމެވިއެވެ.

ޯމލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ އައި.ޕީ.ޯއގައި 195.2 މިލިޔަން ރުފިޔާ  )5.6 މިލިއަން ހިއްސާ(، އެދިފައިވާ ހިއްސާގެ އަދަދުން ޕެންޝަން 	 

ޮއފީހަށް އެކަށައަޅާފައިވަނީ 82.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ) 2.4 މިލިއަން ހިއްސާ(

އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީން ހުށަހެޅި ޮކންވެންޝަނަލް ޮބންޑުގައި 64 މިލިއަން ރުފިޔާ 	 

އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީން ހުށަހެޅި ޝަރީޢާ ހުއްދަކުރާ )ސްޫކކު( ޮބންޑުގައި 100 މިލިއަން ރުފިޔާ	 

ސަރުކާރުގެ  10 އަހަރުގެ ޓްރެޜަރީ ޮބންޑުގައި 250 މިލިއަން ރުފިޔާ	 

2019 ަގއި ގެނެވުނު ބަދަލުތައް
އެމް.އާރު.ޕީ.އެސްގެ ފަންޑުތައް 2018 ގެ އެސް.އޭ.އޭ

ޓެކްޓިކަލް ލިމިޓްސް އެސް.އޭ.އޭ

ޕްރީ ރިޓަަޔރމަންޓް ފަންޑުތައް

ޖީ.އޭ %80 ، ސީ.ސީ.އީ 20%  ޖީ.އޭ %42 ، ސީ.ސީ.އީ 58%
އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑު 

)ޑިޯފލްޓް(

ޖީ.އޭ %70 ، ސީ.ސީ.އީ 30% ޖީ.އޭ %60 ، ސީ.ސީ.އީ 40%
ޝަރީޢާ ރިޓަޔަރީ ފަންޑު 

)އިޚްތިޔާރު ކުރެވޭ(

ޯޕސްޓް ރިޓަަޔރމަންޓް ފަންޑުތައް

- ސީ.ސީ.އީ 100% ސީ.ސީ.އީ 100% ޮކންސަވޭޓިވް ފަންޑު

- ސީ.ސީ.އީ 100% ސީ.ސީ.އީ 100%  ޝަީރޢާ  ފަންޑު

%4-/+%6-/+ޖީ.އޭ        , ސީ.ސީ.އީ

%15-/+%15-/+ޖީ.އޭ        , ސީ.ސީ.އީ

ޯންޓ: - ޖީ.ޭއ: ުގޮރްވުތ ެއެސްޓްސ ، ސީ.ސީ.އީ: ކްޭޝ ެއްންޑ ކްޭޝ އިުކއިެވެލްންޓްސ
ްންކ ޑިޮޕސިްޓ، ްޓެރަޜރީ ބިްލ އީ ެއްސްޓްސ: ކްޭޝ، ބޭ ، ްޓެރަޜރީ ޮބްންޑ، ޯކަޕޭރްޓ ޮބްންޑ، ަފްނުޑ ަތުކަގއި ުކެރޭވ އިްނެވްސްޓަމްންޓ| - ސީސީ     - ުގޮރްވުތ ެއެސްޓްސ: އިުކއިޓީ
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ޮކމިޓީްނ ހްިނުގުނ ަހަރާކްތަތްއ/ ުކެރުވުނ ަމަސްއަކްތަތްއ

ްނުކެގ ްޓެރަޜރްީނ ެޓްކނަިކްލ ަލާފޯހުދްނ ޯވްލްޑ ބޭ

އެމް. ކުރުމަށާއި،  މުޠާލިޢާ  ޯޕޓްޯފލިޯއތައް  ފަންޑުގެ  ޕެންޝަން 

އެއް  އެޮލކޭޝަން  އެސެޓް  ސްޓްރެޓެޖިކް  ގެ  އާރް.ޕީ.އެސް 

ހިމެނޭޮގތަށް  ޮގތްތަށް  ފުޅާކުރާނެ  އިންވެސްމަންޓުތައް  ހުށައެޅުމަށާއި، 

ބޭންކު  ޯވލްޑް  ޯހދުމަށް  ލަފާ  ޓެކްނިކަލް  ބެހޭ  އިންވެސްޓްމަންޓްއާއި 

ޕްޮރގްރާމް  އެޑްވައިޒަރީ  އެންޑް  މެނޭޖްމަންޓް  ރިޒާރވް  ޓްރެޜަރީގެ 

)ރޭމްޕް( އާއި އެއްޮކށް ޕެންޝަން ޮއފީހުން ވަނީ މަސައްކަތް ކުރަން 

ފަށާފައެވެ. މިޮގތުން ރޭމްޕްގެ ފުރަތަމަ މިޝަން ބޭއްވިފައިވަނީ 2019 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގައެވެ. މިޮގތުން، މި މިޝަންއަށް ފަހު، ޕެންޝަން 

ރޭމްޕުން  ބެހެއްޓުމަށް  ގައި  ފައިސާ  ބޭރު  މިންވަރެއް  ކުޑަ  ފަންޑުގެ 

ނުވަތަ  އިކުއިޓީ  ޕްރައިވެޓް  އިތުރުން،  މީގެ  ލަފާދެއްވާފައެވެ.  ވަނީ 

އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުން ވިއްކާ ޙިއްޞާގައްޔާއި، ރިއަލް އެސްޓޭޓު ގައި 

ލަފާއަރުވާފައެވެ.  އިންވެސްޓުކުރުމަށް 

ޮކމިޓީއިން ވަނީ  ގުޅިގެން  ލަފާއާއި  ދެއްވާފައިވާ ޓެކްނިކަލް  ރޭމްޕުން 

ކުރުމަށް  އިންވެސްޓްމަންޓް  ޑިރެކްޓް  ފަންޑުތަކުން  ޕެންޝަން  ބޭރުގެ 

ޑިރެކްޓް  އަދި  މަޢުލޫމާތު،  ޕްރެކްޓިސްތަކުގެ  ބެސްޓް  ގެންގުޅޭ 

އިންވެސްޓްމަންޓާއި ގުޅިގެން މިހާރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ޮއނިގަނޑަށް 

ގެންނަން ޖެހިދާނެ އިޞްލާޙުތަކުގެ ތަފްޞީލްތައް ޯހދުމުގެ މަސައްކަތް 

އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސްގެ  މީގެއިތުރުން  ފަށާފައެވެ. 

ބޭރު ފައިސާ ޯހދުމާއި ގުޅޭޮގތުން އެކުލަވާލެވޭނެ ޮޕލިސީއެއް ޑްރާފްޓް 

ފަށާފައެވެ.  ތެރޭގައި  މިއަހަރު  ވަނީ  ޮކމިޓީއިން  މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ 

އަދި ބޭރު ފައިސާއިން ކުރެވޭ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ސަބަބުން އެމް.

އާރު.ޕީ.އެސް ފަންޑުތަކުގެ އަގުތަކަށް އަންނާނެ ބަދަލުތަކާއި ބެހޭޮގތުން 

ބާއްވާފައެވެ. ބައްދަލުވުންތައް  މަޝްވަރާކުރުމަށްވެސް 

ަމްސަލަހުތެވރްިނާނއި ުގުޅްނ ަބަދހިުކުރްނ

ޮކމިޓީގެ  އިންވެސްޓްމެންޓް  ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ   2012

ކުރިއަރުވައި  ސެކްޓަރ  ފައިނޭންޝަލް  އިސްނެންގެވުމާއެކު 

ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ޮގތުން ފައިނޭންޝަލް ސެކްޓަރގެ 

ފައިނޭންޝަލް  އަހަރަކުވެސް  ޮކންމެ  އަމާޒުޮކށް  މަސްލަހަތުވެރިންނަށް 

ޯފރަމެއް ބާއްވައެވެ. މިޮގތުން 2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ފައިނޭންސް 

ކުރިއެރުވުމަށް  ދާއިރާ  އިޤްތިޞާދީ  އަދި  ''އިޖުތިމާޢީ  ތީމަކީ  ޯފރަމްގެ 

ނުވަތަ  އެވެ.   ދައުރު''  ސެކްޓަރގެ  ޕްރައިވެޓް 

“Engaging Private Sector for Social and 

Economic Development”

ހަދާފައިވަނީ  އަމާޒަކަށް  ޯފރަމްގެ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2019 އެވެ. 

އިދާރާތައް  މާލީ  ސަރުކާރާއި  ކުރިއެރުވުމާއި،  ސެކްޓަރ  ޕްރައިވެޓް 

ގުޅިގެން ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަރައްޤީޮކށް ކުރިއަރުވާނެ ޮގތްތަކަށެވެ. 

ތަރައްޤީކުރުމާއިބެހޭޮގތުން  ވިޔަފާރިތައް  މެދުފަންތީގެ  އަދި  ކުދި 

ވިޔަފާރި  ބެހޭޮގތުންނާއި،  ގަވާއިދުތަކާއި  ޤާނޫނާއި  ހެދިފައިވާ 

ލިބޭނެ  ފައިސާ  ޮގތްތަކާއި،  ޯހދޭނެ  ފައިސާ  ބޭނުންވާ  ކުރިއެރުވުމަށް 

ޯފރަމްގައި  މި  ޕްރެޒެންޓޭޝަންތަކެއް  ހަރުދަނާކުރުމާއިބެހޭ  މަގުތައް 

މެދުފަންތީގެ  އަދި  ކުދި  ގުޅުވައިގެން  މިކަމާ  ގެންދެވުނެވެ.  ކުރިއަށް 

ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރިމަތިވާ ދަތިތަކާއިބެހޭޮގތުން، ޕެންޝަން 

ގިނަ  މިޯފރަމްގައި  ގެންދިޔައެވެ.  ކުރިއަށް  ސާރވޭއެއްވެސް  ޮއފީހުން 

އަދަދެއްގެ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިވެރިން ބައިވެރިވެ، ވިޔަފާރި 

އެފަރާތްތަކަށް  ހިންގުމަށް  ވިޔަފާރި  ޯހދުމާއި  ފައިސާ  ފުޅާކުރުމަށް 

ލިބެންހުރި ފުރުޞަތުތަކާއި، ކުރިމަތިވާ ޮގންޖެހުންތަކާއިބެހޭޮގތުން ފުޅާ 

މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. ދާއިރާއެއްގައި 
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އޮޑިްޓ ެއްންޑ ރްިސްކ ެމޭންޖެމްންޓ ޮކމިޓީެގ ރިޯޕުޓ
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ަތާޢުރުފ

 ޮކމިޓީ ެއުކެލވެިގްނާވ ޮގްތ

ަމުޤަޞުދ

ޮއޑިޓް އެންޑް ރިސްކް މެނޭޖްމެންޓް ޮކމިޓީ )އޭ.އާރު.އެމް.ސީ(އަށް ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޯބޑުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާރމްސް ޮއފް ރިފަރެންސްގެ ދަށުން 

ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް ހަވާލު ކުރެވިފައިވެއެވެ. އޭ.އާރު.އެމް.ސީ އަށް ބޯޑުން މަތިޮކށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ މާލީ ހިސާބުތަކާއި، އިންޓަރނަލް 

ޮކންޓްޯރލްސް އަދި ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ އިންޓަރނަލް އަދި އެކްސްޓަރނަލް ޮއޑިޓް މިނިވަންކަމާއިއެކު މުރާޖަޢާކުރުމާއި ސުޕަރވައިޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

މި ރިޯޕޓުގެ މަޤުޞަދަކީ މި ޮކމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ކުރު ތަޢާރަފެއް ދިނުމާއި، އެ މެންބަރުންގެ މަސްއޫލިޔަތުތަކާއި، 31 ޑިސެންބަރު 2019 އާ ހަމައަށް 

މައްސަލަތަކާއި،  ހުރި  ގުޅިފައި  ހިރާސްތަކާއި  ޮއޑިޓާއި،  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ   2019 ހާމަކުރުމެވެ.  ޚުލާސާއެއް  ހަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގި  މިޮކމިޓީން 

އެކައުންޓިން އާއި މާލީކަންކަން ރިޯޕޓު ކުރުމުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ އެގްޒެކެޓިވް މެނޭޖުމަންޓުން މިޮކމިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައި ވެއެވެ. 

ޮކމިޓީ ެއކުލެވިގެންވަނީ ޯބޑުގައި ހިމެނޭ 4 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރު ޮކމިޓީގައި ހިމެނުނު މެންބަރުންނަކީ:

ޮކމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރުގެ އިތުރުން، ބޭނުންވާ ހާލަތްތަކުގައި ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުގެ މުވައްޒަފުްނ ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ައްލފާޟިާލ ަމްރަޔްމ ަޢްބުދްއ ާނޞުިރ 
)ެޗައރާޕރަސްނ(

ައްލފާޟިްލ ަޢްބުދهللا ަޢލީ ައްލފާޟިާލ ާއމިަނުތ ޝިާފާނ ައްލފާޟިްލ އިްލާޔްސ ަހންީފ
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ަމްސޫއލިްއަޔުތަތްއ

ރީ ޮކމިޓީެގ ަބްއަދުލުވްނަތާކއި ޙާޟި

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޮކމިޓީގެ 7 ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ. ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީ ޮކމިޓީ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޙާޟިރީއެވެ.

މި ޮކމިޓީގެ  މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، އެކްސްޓަރނަލް ޮއޑިޓް ކުރެވެމުންދާ ގޮތާއި އެ ޮއޑިޓުގެ ނަތީޖާ ބަލައި ޮމނިޓަރ 

އިތުރުން،  މީގެ  ޙިއްޞާކުރުމެވެ.  ޯބޑާއި  މަޢުލޫމާތު  އެ  ފާސްކުރުމާއި  ސްޯކޕް  ޝަރުޠުތަކާއި  އެއްބަސްވުމުގެ  ޮއޑިޓް  އެކްސްޓަރނަލް  އަދި  ކުރުމެވެ. 

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

ފާރަވެރިވުމެވެ.  މެނޭޖްމެންޓަށް 

ޓާރމް ހާޟިރުވި ބައްދަލުވުން ހާޟިރުވާންޖެހޭ ބައްދަލުވުންތައް މެންބަރުގެ ނަން

17 އެޕްރީލް 2018 7 7 އަލްފާޟިލް އިލްޔާސް ހަީނފް

28 މާރިޗު 2018 7 7 އަލްފާޟިލާ ަމރިޔަމް ޢަބްދުއް ނާޞިރު

27 މާރިޗު 2017 5 7 އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝިފާނާ

27 މާރިޗު 2017 ން

 20 މާރިޗު 2018 އަށް
6 7 އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޢަލީ
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ޮކމިޓީްނ ހްިނުގުނ ަހަރާކްތަތްއ/ ުކެރުވުނ ަމަސްއަކްތަތްއ

ޮގތުގެމަތިން  އެއްޮގތްވާ  އާއި  ރިފަރެންސް  ޮއފް  ޓާރމްސް  ޮކމިޓީގެ 

ކުރެވުނެވެ. އަހަރު  ވަނަ   2019 މަސައްކަތްތައް  ތިރީގައިވާ 

މަތިޮކށްފައިވާ 	  ރިޯޕޓުން  ހަރަކާތްތަކުގެ  އަހަރީ  ޯބޑުގެ 

އަހަރު  ދެނެގަތުމަށްޓަކައި،  މިންވަރު  އަދާކުރެވުނު  ޒިންމާތައް 

ތެރޭގައި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ޚުލާޞާއެއް 

އެކުލަވާލެވުނެވެ. ޮކމިޓީގެ ރިޯޕޓު މުރާޖަޢާޮކށް 29 ޖަނަވަރީ 

ރިޯޕޓްވަނީ  މި  އަދި  ފާސްޮކށްފައެވެ.  ވަނީ  ގައި   2019

ހިމަނާފައެވެ.  ރިޯޕޓުގައި  އަހަރީ  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން 

ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ އެކްސްޓަރނަލް ޮއޑިޓަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން 	 

މަސައްކަތްކުރި ކޭ.ޕީ.އެމް.ޖީ އިން ޮއޑިޓުޮކށްފައިވާ ޕެންޝަން 

ޮކމިޓީން  ބަޔާންތައް  މާލީ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2018 ޮއފީހުގެ 

ފާސްކުރުމަށް   ރިޯޕޓު  މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު،  މުޠާލިޢާޮކށް 

ޮކމިޓީން  ގައި   2019 މާރިޗު   24 ޮފނުވުމަށް  ޯބޑަށް 

 . ވެ އެ ވި ރު އެ ފާ ލަ

މި ޮކމިޓީގެ ޗެއަރޕާރސަންގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަލްފާޟިލް 	 

ގުޅިގެން،  ހަމަވުމާއި  މުއްދަތު  މަގާމުގެ  ޙަނީފުގެ  އިލްޔާސް 

ބައްދަލުވުމުގައި  ޮކމިޓީގެ  ބޭއްވި  ގައި   2019 ޖުލައި   3

ޗެއަރޕާރސަންގެ މަޤާމަށް، އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް، 

ކުރެވުނެވެ.  އައްޔަން  ނާޞިރު  ޢަބްދުއް  މަރްޔަމް  އަލްފާޟިލާ 

އަހަރު 	  ވަނަ   2019 ފަންކްޝަނުން  ޮއޑިޓް  އިންޓަރނަލް 

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ހިމެނޭ ރިސްކް ބޭސްޑް އެނުއަލް 

އެ  ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  ޮކމިޓީން  ދިރާސާޮކށް  ޕްލޭން  ޮއޑިޓް 

ޕްލޭނަށް ޢަމަލުކުރެވޭ މިންވަރާއި އަދި ޮއޑިޓް ފަންކްޝަނުގެ 

އެހެން މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ޮގތް ޮކމިޓީން ބައްލަވަމުން 

ގެންދެވިއެވެ. 

ޑިޕާޓްމެންޓުން 	  ޮއޑިޓް  އިންޓަރނަލް  އަހަރު  ވަނަ   2019

ހުށަހެޅި ޮއޑިޓް ރިޯޕޓުތަކާބެހޭ ޮގތުން ކޮމިޓީންވަނީ މަޝްވަރާ 

މުރާޖަޢާ  ހުށަހަޅުއްވާ  ޮކމިޓީއަށް  މިޮގތުން،  ކުރައްވާފައެވެ. 

ޯޕޓްޯފލިޯއ  ހިމެނެނީ:   ތެރޭގައި  ޮއޑިޓްތަކުގެ  ކުރެއްވި 

ވެލުއޭޝަން  އެސެޓް  ނެޓް  ޕްޮރސެސްއާއި،  ބަދަލުކުރުމުގެ 

އިތުރަށް  ޮއޑިޓާއި،  ކުރެވުނު  ބެލުމަށް  ޕްޮރސެސް 

ބެލުމަށް  ހިނގާޮގތް  ޯއވަރޕޭމަންޓް  ނުވަތަ  ފައިސާދޫކުރުން 

އަދި  ދޫކުރުމާއި  ފައިސާ  ޕެންޝަން  ޮއޑިޓާއި،  ކުރެވުނު 

ގުޅުންހުރި އެކައުންޓުތައް ރިޮކންސައިލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

ޖޫރިމާނާކުރުމާއި  ވަޒީފާދޭފަރާތް  ޮއޑިޓާއި،  ކުރެވުނު  ބެލުމަށް 

ޮއޑިޓާއި،  ކުރެވުނު  ދިނުމާބެހޭޮގތުން  އަނބުރާ  ފައިސާ 

ކުރެވުނު  ބެލުމަށް  ޕްޮރސެސް  ނަގާ  މީހުން  ވަޒީފާއަށް 

ސްކީމާއިބެހޭޮގތުން  ރައްކާތެރިކަމުގެ  އިޖުތިމާޢީ  ޮއޑިޓާއި، 

ދިރާސާކުރުމެވެ.   ރިޯޕޓް  ޮއޑިޓް  ޕާޯފމަންސް  ޮއފީހުގެ  ޮއޑިޓް 

ޮއޑިޓަށްފަހު މެނޭޖްމެންޓަށް ހުށަހެޅި ރިޯޕޓުތަކުގައިވާ ލަފާތަކާއި 	 

އަދި އެ  ލަފާތައް ތަންފީޒުކުރާ މިންވަރު ޮކމިޓީން ދިރާސާޮކށް 

ކަންކަން  ފާހަގަޮކށްފައިވާ  ޮއޑިޓުތަކުގައި  މި  ބެއްލެވިއެވެ. 

މެނޭޖްމެންޓުން  އިޞްލާޙުކުރުމަށް  ވަގުތުގައި  އެކަށީގެންވާ 

ބެއްލެވިއެވެ. ގާތުން  ޮކމެޓީން  މަސައްކަތްތައްވެސް  ކުރަމުންދާ 

އަދި 	  ބެލުމަށާއި  އަމަލުކުރޭޯތ  އެއްޮގތަށް  ލަފާތަކާއި  ޮއޑިޓް 

ފުރިހަމަ  ކަންކަން  މުއްދަތުގައި  އެއްބަސްވެފައިވާ  ޮއޑިޓުގައި 

ކުރޭޯތ ބެލުމަށް ހާލަތު ވަޒަންކުރާ )ސްޓޭޓަސް ޮމނިޓަރިންގ( 

ޮއޑިޓުން  އިންޓަރނަލް  ހުށަހެޅުނެވެ.  ޮކމިޓީއަށް  ރިޕޯޓެއް 

ދީފައިވާ ލަފާތައް ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން 

ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ޮކމިޓީން 

ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކުރެވި ނިންމުނު އެހެނިހެން ކަންތައްތަކުގެ 	 

ޕެންޝަން  ހުށަހަޅާފައިވާ  އަހަރަށް  ވަނަ   2020 ތެރޭގައި 

ލަފާތަކަށް  ރިޯޕޓުކުރުމާއި،  ޮއޑިޓް  ބަޖެޓާއި،  ޮއފީހުގެ 

އަމަލުކުރާ މިންވަރު ޮމނިޓަރ ކުރުމާއިބެހޭ ޮޕލިސީތަކާއި އަދި 

ހިމެނެއެވެ.  ޕްޮރސީޖަރތައް 

މީގެ އިތުރުން، 2018 އަދި 2019 ވަނަ އަހަރު ސީ.އެމް.	 

ކުރުމަށް  އިޞްލާޙު  އިންސްޕެކްޝަނަށްފަހު  އަހަރީ  ގެ  ޑީ.އޭ 

ކުރުމަށް  ރަނގަޅު  އެކަންކަން  ކަންކަމާއި،  ފާހަގަޮކށްފައިވާ 

މަޝްވަރާ  ޮކމިޓީން  ކަންކަމާމެދު  ހުށަހެޅި  މެނޭޖްމެންޓުން 

ފާސްކުރެއްވިއެވެ. ޮކމިޓީން  ރިޯޕޓު  ޮއޑިޓް  ކުރައްވައި، 
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ެރމުިއަނރަޭޝްނ ެއްންޑ ޮނމޭިނަޝްނ ޮކމިޓީެގ ރިޯޕުޓ
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ަތާޢުރްފ

 ޮކމިޓީ ެއުކެލވެިގްނާވ ޮގްތ

ޮކމީޓީެގ ަމްސޫއލިްއަޔުތަތާކއި ޒިްނާމަތްއ

ޕެންޝަން ޮއފީހުން ދެކޭޮގތުގައި ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަކީ އެންމެ އަގުހުރި ރައުސްމާލެވެ. ވޭތުވެދިޔަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޕެންޝަން ޮއފީހަށް 

ލިބިފައިވާ ކާމިޔާބީތަކާއި ކުރިއެރުންތަކުގެ އަސްލަކީވެސް ޮއފީހުގެ މުވައްޒަފުންކަމަށް ދެކެއެވެ. ޮއފީހުގެ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް އެންމެ އުފެއްދުންތެރި 

ޮގތުގައި ބެލެހެއްޓުމަށާއި ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުންނަށް އެކަށޭނަ މުސާރައާއި އެލެވަންސްތައް ދިނުމާއި، ފެންވަރު ރަނގަޅު މުވައްޒަފުން ޮއފީހުގައި 

ދެމިތިއްބުމާއި ޖުމްލަ ޮގތައްގައި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ދުޅަހެޮޔކަމާއި ވަޒީފާގެ ހިތްހަމަޖެހުން އިތުރުކުރުވުމުގެ މުހިއްމުކަން ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޯބޑުން 

ވަނީ ދެނެގަނެފައެވެ. 

އެކަށީގެންވާ  މުވައްޒަފުންނަށް  އަދި  ސީ.އީ.ޯއ  މެންބަރުންނަށާއި،  ޯބޑް  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  ޮކމިޓީއަކީ  ޮނމިނޭޝަން  އެންޑް  ރެމިއުނަރޭޝަން  އެޮގތުން 

މީގެ  ސަބް-ޮކމިޓީއެކެވެ.  އެކުލަވާލާފައިވާ  ޯބޑުން  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  މަޤްޞަދުގައި  ކަށަވަރުކުރުމުގެ  ޯފރުޮކށްދެވެމުންދާކަން  އިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި 

މިޮކމިޓީއިންނެވެ.  ވެސް  ބަލަހައްޓާނީ  ކަންތައްތައް  ހުރިހާ  އައްޔަންކުރުމުގެ  ވަޒީފާއަށް  މުވައްޒަފުން  ފަންތީގެ  އިސް  ޮއފީހުގެ  އިތުރުން 

ރެމިއުނަރޭޝަން އެންޑް ޮނމިނޭޝަން ޮކމިޓީ )އާރް.އެން.ސީ( އެކުލެވިގެންވަނީ ޯބޑުގެ 3 މެންބަރުންނާއި ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ސީ.އީ.ޯއ ހިމެނޭ ޮގތަށް 

ޖުމްލަ 4 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. އެޮގތުން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އާރް.އެން.ސީ މެންބަރުންނަކީ:

މެންބަރެއްގެ  ޮކމިޓީ  އައްޔަންކުރެވެންދެން  ޮގތުގައި  މެންބަރެއްގެ  ޯބޑު  ހުސެއިން  ލުއުލުއާ  އައިޝަތު  އަލްފާޟިލާ  ވަނީ  ހަނީފް  އިލްޔާސް  އަލްފާޟިލް 

ޮގތުގައި  މެންބަރެއްގެ  ޯބޑު  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  ހުސެއިން  ލުއުލުއާ  އައިޝަތު  އަލްފާޟިލާ  މަސައްކަތްޮކށްދެއްވާފައެވެ.  އަހަރު  ވަނަ   2019 ޮގތުގައި 

ދުވަހުއެވެ.  ވަނަ   2019 މާރޗް   17 އައްޔަންކުރެވިފައިވަނީ 

ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޯބޑް މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް އެކުލަވާލުމާއި މުސާރަ އަދި އިނާޔަތްތަކުގެ ޮއނިގަނޑު 	 

ބަލައި ފާސްކުރުން.

ޮއފީހުގެ އިސްފަންތީގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް އައްޔަންކުރުމުގެ އުސޫލުތަކާއި މަރުހަލާތައް ަބލައި ފާސްކުރުން.	 

އަޚްލާޤީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި، ސަސްޕެންޝަން އަދި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި ބެހޭ މައްސަލަތަކާއި ގުޅުންހުރި އުސޫލްތައް މުރާޖަޢާކުރުން.	 

ައްލުއްސާތާޛ ޫނުރާބްނ 
ަފުހމީ )ެޗައރާޕރަސްނ(

ައްލފާޟިާލ ާއއިަޝުތ 
ުލުއުލާއ ޙަަސްނ

)17 މާރިޗު 2019 އިން 

ފެށިގެން(

ައްލފާޟިްލ ުމަޙްއަމުދ 
ހެުސއްިނ ަމނުިކ  

)ސީ.އީ.ޯއ(

ައްލފާޟިްލ އިްލާޔްސ 
ަހންީފ 

)17 މާރިޗު 2019 އާއި 

ހަމައަށް(

ައްލފާޟިާލ ާއމިަނުތ 
ޝިާފާނ
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ރީ ޮކމިޓީ ަބްއަދުލުވްނަތާކއި ހާޟި

2019 ވަނަ އަހަރު އާރް.އެން.ސީގެ 4 ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. ބައްދަލުވުންތަކުގެ ާހޟިރީ ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީއެވެ.

ޮކމިޓީްނ ހްިނުގުނ ަހަރާކްތަތްއ/ ުކެރުވުނ ަމަސްއަކްތަތްއ

ތިރީގައި އެވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު ޮކމިޓީން ޮކށްފައިވާ މައިގަނޑު 

ކުރު  ނިންމުންތަކުގެ  މުހިއްމު  ނިންމަވާފައިވާ  މަސައްކަތްތަކާއި 

 . ވެ ކެ އެ ލާޞާ ޚު

ފުރަތަމަ 	  ޮކމިޓީގެ  ދުވަހު  ވަނަ   2019 ފެބްރުއަރީ   17

ޮކމިޓީގެ  ފަހުމީ  ނޫރުބާން  އަލްފާޟިލާ  ބައްދަލުވުމުގައި، 

އައްޔަންކުރެވުނެވެ.  ކަމަށް  ޗެއަރޕަރސަން 

ޮކމިޓީގެ ޓީ.ޯއ.އާރް ރިވިއުކުރެވި، ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް ފެންނަ 	 

ބަދަލުތައް ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޯބޑަށް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ. 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ޑިވެޮލޕްމަންޓް އުސޫލާއި 	 

އިންޓަރންޝިޕް އުސޫލް ޮކމިޓީން އެޕްރޫވްކުރުމަށްފަހު ޯބޑުގެ 

އެޕްރޫވަލްއަށް ހުށެހެޅިފައިވެއެވެ. 

އުވާލުމަށާއި 	  ޮކންޓްރެކްޓް  ޮކންސަލްޓަންޓްގެ  އައި.ސީ.ޓީ 

އަލުން  ޮކންސަލްޓަންޓެއް  ފަހުން  ހާލަތުގައި  ބޭނުންޖެހިއްޖެ 

ނިންމާފައިވެއެވެ.  ޮކމިޓީން  އައްޔަންކުރުމަށް  ވަޒީފާއަށް 

އިޞްލާޙު 	  ފުރަތަމަ  އަށް  ޮޕލިސީ''  ޓްރެވަލް  ''ޮޑމެސްޓިކް 

ފާސްޮކށްފައިވެއެވެ.  ޮކމިޓީން  އިޞްލާޙު  އެ  ހުށަހެޅި، 

ކުރެވި، 	  ރިވިއު  ޮކންޑަކްޓް  ޮއފް  ޯކޑް  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން 

ޚާއްޞަކުރުމަށް  ޮކންޑަކްޓް  ޮއފް  ޯކޑް  މުވައްޒަފުންނަށް 

ނަމަށް  ގެ  ޯފ ސްޓާފް''  ޮކންޑަކްޓް  ޮއފް  ''ޯކޑް  ނިންމައި، 

ޮއފް  ޯކޑް  އިތުރުން  މީގެ  ނިންމިފައިވެއެވެ.  ބަދަލުކުރުމަށް 

ޯބޑުގެ  ބައިތައް  ގުޅުންހުރި  ޯބޑާއި  ހިމެނޭ  ޮކންޑަކްޓްގައި 

ޮއފް ޕްޮރސީޖަރ'' ގައި ހިމަނައި، ނަމަށް ބަދަލު  ''ރޫލްސް 

 . ވެ އެ ވެ އި ފަ ވި ނެ ގެ

ޮކމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ 	 

ފަދައިން، ސީ.އީ.ޯއ އައްޔަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޖުލައި 2019 

ހުރިހާ  ބޭނުންވާ  އިޢުލާންކުރުމަށް  ވަޒީފާއަށް  ފަށައި،  ގައި 

ޯބޑަށް  ވަނީ  ޮކމިޓީން  އެންޯޑޒްކުރުމަށްފަހު  ލިޔެކިޔުންތައް 

އައްޔަންކުރުމުގެ  ސީ.އީ.ޯއ  ތެރޭގައި  މީގެ  ހުށަހަޅާފައެވެ. 

ރެފެރަންސާއި،  ޮއފް  ޓަރމްސް  ގަވާއިދުތަކާއި،  އުސޫލާއި، 

ވަޒީފާއަށް އައްޔަންކުރުމުގެ ޓައިމްލައިންގެ އިތުރުން ވަޒީފާގެ 

މީގެ  ހިމެނެއެވެ.  ލިޔެކިޔުންތައް  ބޭނުންވާ  އިޢުލާނަށް 

އިތުރުން އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ އެކުލަވާލުމަށްފަހު ޯބޑުގެ 

ހުށަހަޅާފައެވެ. ވަނީ  ޮކމިޓީން  އެޕްރޫވަލްއަށް 

ހާޟިރުވި ބައްދަލުވުންތަކުގެ އަދަދު ހާޟިރުވާންޖެހޭ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އަދަދު ޮކމިޓީ މެންބަރުން

4 4 ނޫރުބާން ފަހުމީ

3 4 އައިމިނަތު ޝިފާނާ

1 1 އިލްޔާސް ހަނީފް

3 3 އައިޝަތު ލުއުލުއާ ހުސެއިން

3 4 މުހައްމަދު ހުސެއިން މަނިކު
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އޮިނވަޭޝްނ ެއްންޑ ެޓްކޮނޮލޖީ ޮކމިޓީ ރިޯޕުޓ
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ަތާޢުރުފ

ޮކމިޓީެގ ަދުއުރ

ޮކމިޓީ ެއުކެލވެިގްނާވ ޮގްތ، ައދި ޮކމިޓީައްށ ެއހީެތރިެވޭދ ަފާރްތަތްއ

އިޮނވޭޝަން އެންޑް ޓެކްޮނޮލޖީ ޮކމިޓީ އަކީ ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޯބޑު ހިންގުމާއިބެހޭ ޮއނިގަނޑުގައި ހިމަނައިގެން ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޯބޑުގެ މެންބަރުން 

އެކުލެވޭ ކުޑަ ޮކމިޓީއެކެވެ. މިޮކމިޓީ ހަރުދަނާކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ޮކމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައްވަނީ '‘ޓާރމް ޮއފް ރެފަރެންސް‘‘ 

ގައި ބަޔާންޮކށްފައެވެ. 

ޮކމިޓީގެ މަސައްކަތް ޯބޑަށް ހުށަހަޅަން  ޖެހެނީ ޮކންމެ ތިންމަހަކުން އެއްފަހަރު ނުވަތަ ޯބޑުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައެވެ. 

ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި  މަސައްކަތް  މެނޭޖުކުރުމުގެ  އިންޮފމޭޝަން ސެކިއުރިޓީ  އާއި  ޓެކްޮނޮލޖީ  ވިސްނުންތަކާއެއްޮގތަށް  އީޖާދީ  އާ  ދައުރަކީ  ޮކމިޓީގެ  މި 

އިންވެސްޓްމަންޓްތައް،  ޕްޮރޖެކްޓްތަކާއި  ތަކާއި  ޮޕލިސީ  އިންޮފމޭޝަން ސެކިއުރިޓީއާއިބެހޭ  އާއި  ޓެކްޮނޮލޖީ  އެހީތެރިވުމެވެ.  ޯބޑަށް  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން 

ކުރިމަތިވެދާނެ  ސަބަބުން  ޓެކްޮނލިޖީގެ  އިތުރުން  މީގެ  ޔަޤީންކުރާނެއެވެ.  މިޮކމިޓީން  ދިމާވޭޯތ  ކަންކަމާއި  އިސްކަންދޭ  އަމާޒުތަކާއި  ކަނޑައެޅިފައިވާ 

މިޮކމިޓީންނެވެ.  އެހީތެރިވެދޭނީ  ކުރުމަށްވެސް  ޮމނިޓަރ  ފުރުޞަތުތައް  ހިރާސްތަކާއި 

މި ޮކމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ 4 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. މިޮގތުންމިޮކމިޓީގައި ހިެމނޭ މެންބަރުންނަކީ:

މި ޮކމިޓީއަށް އައްޔަންޮކށްަފއިވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 2019 ވަނައަހަރު ނިމުނުއިރު ތިއްބެވި ޯބޑުގެ ދެ މެންބަރުންނަކީ؛ 

1 - އަލްއުސްތާޛާ ނޫރުބާން ފަހުމީ )ޮކމިޓީެގ ޗެއަރ ޕާރސަން(

2 - އަލްފާޟިްލ އިލްޔާސް ޙަނީފް 

ކަމާއިބެހޭ މާހިރުންނާއި، އެތެރެއާއި ބޭރުގެ ޮއޑިޓަރުންފަދަ ބޭފުޅުން ޮކމިޓީގައި ބައިވެރިވުމަށް ދަޢުވަތު އެރުވުމުގެ ބާރު ޗެއަރޕާރސަންއަށް ޮއވެއެވެ.  

ައްލުއްސާތާޛ ޫނުރާބްނ ަފުހމީ 
)ެޗައރާޕރަސްނ(

ައްހަމުދ ަޝފީްޒައްލފާޟިްލ އިްލާޔްސ ަހންީފ
)ސީ.ޓީ.ޯއ(

ައްލފާޟިްލ ުމަޙްއަމުދ ހެުސއްިނ ަމނުިކ  
)ސީ.އީ.ޯއ(
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ޮކމިޓީެގ ަމއިަގނުޑ ަމްސޫއލިްއަޔުތަތްއ

ރީ ޮކމިޓީެގ ަބްއަދުލުވްނަތާކއި ޙާޟި

މި ޮކމިޓީގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ޓެކްޮނޮލޖީ ބޭނުންޮކށްގެން ކުރަން ރާވާ، ތަންފީޒުކުރާ އާ އީޖާދީ މަސައްކަތްތަކަށް އެއްބަސްވެ، އެ 

މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާޮގތް ބެލުމާއި، ރާވައިފައިވާ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި މުސްތަޤުބަލުގައި ޮއފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 

މި ޮކމިޓީން އެހީތެރިކަން ޯފރުޮކށްދޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދިނުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ޓެކްޮނޮލޖީ ބޭނުންޮކށްގެން ކުރަން ރާވާ ކަންކަން މުޠާލިޢާޮކށް، 

ޓެކްޮނޮލޖީގެ އާ ކަންކަން ތަންފީޒު ކުރުމަށް އާބަސް ބުނުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރާނީވެސް މިޮކމިޓީންނެވެ.

ޓެކްޮނޮލޖީގެ ހިރާސްތަކަށް ބަލާއިރު، ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ގައިޑްލައިނާއި ޮޕލިސީތަކާއި އެއްޮގތްވާޮގތުގެ މަތިން، ޕެންޝަން ޮއފީހުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ 

އިތުރުން،  މީގެ  މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.  ޮކމިޓީގެ  މި  ބެލުމަކީ  ކަންކަން  ވަކިވަކި  ހުށަހެޅިދާނެ  ތަކަށް  )ރިސްކު(  ހިރާސް  ޮއޕްރޭޝަންތަކާއި  މައިގަނޑު 

ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ބޭރުގެ ޮކންސަލްޓެންޓުން ބައިވެރިޮކށްގެން މިޮއފީހުގެ ޓެކްޮނޮލޖީ ހިރާސް )ރިސްކު( ތައް މެނޭޖްކުރާޮގތުގެ ހަރުދަނާކަން ބެލުމުގެ 

ބާރު މި ޮކމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  

ޓެކްޮނޮލޖީއާއި ގުޅުންހުރި ޕްޮރޖެކްޓް ތަންފީޒު ކުރުމާއި، އެފަދަ ޕްޮރޖެކްޓުތައް ހުށަހެޅުމާއި، ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ޕްޮރޖެކްޓްތައް ޮމނިޓަރޮކށް، މުވައްޒަފުންގެ 

ޮކމިޓީންނެވެ.  މި  ޒިންމާއަދާކުރާނީވެސް  ލަފާއެރުވުމުގެ  ކަންކަމަށް  ކުރެވޭނެ  ގެނައުމަށް  ކުރިއެރުން  އިތުރު  މުވައްޒަފުންނަށް  ވަޒަންޮކށް،  ޤާބިލުކަން 

ހަރުދަނާކަމާއި ފުރިހަމަޮކށް ކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި، މަޢުލޫމާތުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި، އިންޮފމޭޝަން ޓެކްޮނޮލޖީއާއި ގުޅުންހުރި ޮޕލިސީތަކާއި ކަންކުރަންވީޮގތްތައް 

ކަނޑައަޅައި ޮމނިޓަރ ކުރުންވެސް މިޮކމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ. 

ޮއފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އިންޮފމޭޝަން ސެކިއުރިޓީ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ޮޕލިސީ އާއި ޚިލާފުވާ މުވައްޒަފުން  މީގެ އިތުރުން، ޕެންޝަން 

ޮކމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއްވެސް މެއެވެ.  އެޅުމަކީ މި  ފިޔަވަޅު  ގުޅިގެން، އެފަދަ މުވައްޒަފުންނަށް  އެޗް.އާރު ޑިޕާޓްމަންޓާއި  ފާހަގަޮކށް، 

މި ޮކމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އަހަރު ނިމުމުންނެވެ. ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީ ޮކމިޓީ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޙާޟިރީއެވެ.

ޓާރމް ހާޟިރުވި ބައްދަލުވުމުގެ އަދަދު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގެ އަދަދު މެންބަރުގެ ނަން

13 ޮއގަސްޓް 2018 1 1 ނޫރުބާން ފަހުމީ

13 ޮއގަސްޓް 2018 1 1 އިލްޔާސް ޙަނީފް 

ފެށުނީއްސުރެ 31 ޑިސެންބަރު 2019 އަށް 1 1 ުމޙައްމަދު ޙުސައިން މަނިކު

މިވަގުތު ވެސް މަގާމުގައި 1 1 އަހްމަދު ޝަފީޒު

 ަދްއަކނީ ެއ ެމްނަބަރުކ ަމާޤުމަގއި ުހްނެނވި އިުރ ބޭްއުވުނ ަބްއަދުލުވްނަތުކެގ ައަދުދ.
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2019 ަގއި ޮކމިޓީްނ ުކރިައްށ ެގްނދިަޔ ަހަރާކްތަތްއ

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޮކމިޓީގެ މަސައްކަތްތަކާއި )ޓާރމްސް ޮއފް ރެފަރެންސް( 

އެއްޮގތަވާޮގތުގެ މަތިން މިދިޔަ އަހަރު ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި 

އެވަނީއެވެ.

ޮއކްޯޓބަރ 	   27 ބޭއްވުނީ  ބައްދަލުވުން  ފުރަތަމަ  ޮކމިޓީގެ 

ވަނީ  ފަހުމީ  ނޫރުބާން  މިބައްދަލުވުމުގައި  ގައެވެ.   2019

ދުވަހަށް  އަހަރު  އެއް  މަޤާމަށް  ޗެއަރޕާރސަންގެ  ޮކމިޓީގެ 

ޮކށްފައެވެ.  އައްޔަން 

މަސައްކަތްތައް 	  ޮކމިޓީގެ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  އިތުރުން،  މީގެ 

)ޓާރމްސް ޮއފް ރެފަރެންސް( މުޠާލިޢާޮކްށ ފާސްކުރެވުނެވެ. 

ޚިލާފުވާ  ޮޕލިސީތަކާއި  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ބޭނުމަކީ  މިކަމުގެ 

ފިޔަވަޅު  މުވައްޒަފުންނަށް  އެފަދަ  ފާހަގަޮކށް،  މުވައްޒަފުން 

އިންޮފމޭޝަން  އޮފީހުގެ  ޕެންޝަން  ބެހޭޮގތުން  އެޅުމާއި 

ވަނަ   2.4 ޮޕލިސީގެ  ސިސްޓަމް  މެނޭޖްމަންޓް  ސެކިއުރިޓީ 

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  އައި.ޓީ.ސީ  އަލިއަޅުވާފައިވާ  މާއްދާގައި 

ޮއފް  )ޓާރމްސް  މަސައްކަތް  ޮކމިޓީގެ  ކަނޑައެޅިފައިވާ 

އިތުރުން،  މީގެ  ހިމެނުމެވެ.  ތެރޭގައި  ތަކުގެ  ރެފަރެންސް( 

ކުރެވުނެވެ.  އިޞްލާޙު  ޮގތް  އެކުލަވާލެވިފައިވާ  ޮކމިޓީ 

ޕެންޝަން ޮއފީހަކީ މެންބަރުންގެ ވަރަށް ނާޒުކު މަޢުލޫމާތުތަކެއް 	 

ބެލެހެއްޓުމާއި  މަޢުލޫމާތު  އެހެންކަމުން،  ތަނެކެވެ.  ބަލަހައްޓާ 

ފެންވަރުގައި  ބައިނަލްއަޤުވާމީ  މެނޭޖްކުރުން  ޕްޮރސެސް 

ބޭރުގެ  ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި،  ފެންވަރެއްގައި  ފާހަގަކުރެވޭ 

އައި.އެސް. ލަފަޔާއެކު،  ޓީމުގެ  މެނޭޖްމަންޓު  ޮއޑިޓަރުންނާއި 

ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ޯހދުމުގެ  ސެޓްފިކެޓު   27001 ޯއ 

ނިންމިއެވެ.  ޮކމިޓީން  ގެންދިއުމަށް 

މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް  ~ އިންޮފމޭޝަން ސެކިއުރިޓީ 

ސެކިއުރިޓީއަކީ  އިންޮފމޭޝަން  ބޭނުމަކީ  ޮޕލިސީގެ 

ހުރި  ޮއފީހުގައި  ޕެންޝަން  ޮކބައިކަމާއި، 

ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި  ރައްކާތެރިކަމާއެކު  މަޢުލޫމާތު 

މަސައްކަތް  އެކި  މުވައްޒަފުންނާއި،  މެނޭޖްމަންޓާއި، 

ކުރުމަށް ޮކންޓްރެކްޓު ކުރެވޭފަރާތްތަކާއި، އެހެނިހެން 

މަސައްކަތްތައް  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  ޮގތްޮގތުން 

ކުރަންޖެހޭ  ފަރާތްތަކުން  ހަވާލުވާ  ކުރަން 

އިތުރުން،  މީގެ  ޮއޅުންފިލުވައިދިނުމެވެ.  ކަންކަން 

ޚިދުމަތްތައް  ތަކެއްޗާއި  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން 

ބޭނުންކުރުމާއި ބެހޭ ޮޕލިސީގައި ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ 

ޮގތާއި،  ބޭނުންކުރެވޭނެ  ޚިދުމަތްތައް  ތަކެއްޗާއި 

ނުކުރެވޭނެޮގތްތަކާއި، މަޢުލޫމާތާއި މަޢުލޫމާތާއި ބެހޭ 

ޮއފީހުން  ޕެންޝަން  ބޭނުންޮކށްގެން  ޚިދުމަތްތައް  

ގެންދެވޭނެޮގތްތައް  ކުރިއަށް  ހަރަކާތްތައް  ހިންގާ 

 . ވެ އެ ނެ މެ ހި

މިޮގތުން، މިޮކމިޓީން ވަނީ އިންޮފމޭޝަން ސެކިއުރިޓީ  ~

ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  ޮޕލިސީއާއި  މެނޭޖްމަންޓް 

ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތްތައް ބޭނުންކުރުމާއި ބެހޭ ޮޕލިސީ 

އައި.އެސް.ޯއ  މިއީ  ފާސްޮކށްފައެވެ.  މުޠާލިޢާޮކށް، 

މުހިއްމު  ޮކންމެހެން  ޯހދުމަށް  ސެޓްފިކެޓު   27001

 . ވެ ކެ ކެ ތަ ޔުން ކި ޔެ ލި

ސެކިއުރިޓީ  ~ އިންޮފމޭޝަން  އިތުރުން،  މީގެ 

ދަށުން،  ޮޕލިސީގެ  ސިސްޓަމް  މެނޭޖްމަންޓް 

އިންޮފމޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ޮއފިސަރެއް )އައި.އެސް.

ޯއ( ގެ ޮގތުގައި ވަކި ބޭފުޅަކު ކަނޑައަޅަންޖެހެއެވެ. 

އެހެންކަމުން، މިޮގތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް، މި ޮކމިޓީން 

ކުރިއެވެ. ފައިނަލް  ބަލާ  ީޓ.ޯއ.އާރު  ގެ  އައި.އެސް.އޯ 

ދެއްކުން 	  ފައިސާ  ޕެންޝަނަށް  އިޚްތިޔާރުގައި  އަމިއްލަ 

ޕެންޝަން  ފަސޭހަކުރުމަށް  ޮކންޓްރިބިއުޝަން(  )ޮވލަންޓަރީ 

ޮއފީހުގެ ޕޭމަންޓް ގޭޓްވޭއެއް ތަޢާރަފް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ 

މިޮކމިޓީއާއި  ޯހދުމަްށ  )ޮއޕްޝަންތައް(  ޮގތްތައް  ތަފާތު 

ކުރެވުނެވެ.  މަސައްކަތް  މެނޭޖްމަންޓާއެކު 
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ފައިދާ  ލިބިދޭ  ސްކީމުން  މެންބަރުންނަށް  ސްކީމުގެ  ޕެންޝަން 

ބޭނުމުގައި  ކުރުމުގެ  ކަށަވަރު  ރައްކާތެރިކަން  އިޖްތިމާޢީ  އިތުރުޮކށް، 

އަބަދުވެސް  ޮއފީހުން  ޕެންޝަން  ކުރުމަށް  ތަޢާރުފު  ކަންކަން  އިތުރު 

މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. މިޮގތުން ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި 

ހިމެނެއެވެ.   ކަންކަން  ތިރީގައިވާ 

ޑެިސބިލިޓީ އިްނުޝައެރްންސ ްސކީްމ ަތާޢުރްފ ުކުރްނ

ޑިސެބިލިޓީ އިންޝުއަރެންސް ސްކީމް ޤާއިމު ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ވަޒީފާ 

އަދާކުރަމުން ދަނިޮކށް ދާއިމީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، 

މަގުފަހިޮކށްދިނުމެވެ.   ލިބޭނެ  އާމްދަނީ  ޮއތްބައިގައި  ބާކީ  އުމުރުގެ 

މީގެ 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 ލިބުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ. 

އިްނެވްސްޓެމްންޓެގ ަފއިާދ އިުތުރ ުކުރްނ 

އިންވެސްޓް  ޮކންޓްރިބިއުޝަން  ޕެންޝަން  އަކީ  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް 

އިންވެސްޓް  މި ސްކީމުން  ވަގުތު  މި  ހިންގޭ ސްކީމެކެވެ.  ޮކށްގެން 

އިންވެސްޓްމެންޓް  ލިބެންހުރި  ރާއްޖެއިން  ހަމައެކަނި  ކުރެވެނީ 

ލިބޭ  މެންބަރުންނަށް  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް  ފުރުޞަތުތަކުގައެވެ. 

އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ފައިދާ އިތުރުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ޯވލްޑް ބޭންކުން 

)އާރު. ޕްޮރގްރާމް  މެނޭޖްމެންޓް  އެންޑް  އެޑްވައިޒަރީ  ރިޒާވް  ހިންގާ 

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

 . ވެ އެ ފަ ވެ ރި ވެ އި ބަ

މިޕްޮރގްރާމްގެ ދަށުން މިހާރު ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތަކަކީ ޕެންޝަން 

ރިއަލްއެސްޓޭޓާއި،  އިންވެސްޓްމަންޓްތައް  ކުރަމުންދާ  ފަންޑުން 

އެސެޓް  އިތުރު  ފަދަ  ޑެޓް  ޕްރައިވެޓް  އަދި  އިކުއިޓީ  ޕްރައިވެޓް 

ދިރާސާތައް  ބޭނުންވާ  ކުރުމަށްޓަކައި  އިންވެސްޓް  ތަކުގައި  ކްލާސް 

ތައްޔާރީތައް  ވާންޖެހޭ  ޮއފީހުން  ޕެންޝަން  އެކަމަށްޓަކައި  ކުރުމާއި 

ނިމުމާއި  މިމަސައްކަތްތައް  މަސައްކަތްތަކެވެ.  ފަންނީ  ދެނެގަތުމުގެ 

ޤާނޫނާއި  ޕެންޝަން  ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި  އިންވެސްޓްމަންޓް  އެކު 

މަސައްކަތް  ގެނައުމުގެ  ބަދަލުތައް  ފެންނަ  ގެނައުމަށް  ގަވާއިދުތަކަށް 

ކުރަމުން  ޮއފީހުން  ޕެންޝަން  ގުޅިގެން  އިދާރާތަކާއި  ކަމާއިބެހޭ 

ފުޅާކުރާނެ  އިންވެސްޓްމެންޓް  ދަށުން  ޕްޮރގްރާމުގެ  މި  ގެންދާނެއެވެ. 

އިންވެސްޓްމެންޓް ސިޔާސަތުތަކެއް  ފުރިހަމަ  އަދި  ދާއިރާތަކާއި  އައު 

އެކަށައެޅުމަށް މަގުފަހިވާނެއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ޮގތުން އިންވެސްޓްމެންޓް 

މިންވަރު  ލިބޭ  މެންބަރުންނަށް  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް  ޮގތުގައި  ފައިދާގެ 

ކުރެވެއެވެ.  އުއްމީދު  ކަމަށް  އިތުރުކުރެވިގެންދާނެ 

ެޕްނަޝުނެގ  ަކްށ  ަފާރްތަތ ައާދުކާރ  ާފ  ަވޒީ ައމިްއަލ 
ލިބިދުިންނ ަރްއާކެތރިަކްނ 

ވަޒީފާއަދާކުރާ  ރައްކާތެރިކަން  ފުރިހަމަ  ނިޒާމުގެ  ޕެންޝަން 

ވަރަށް  ޮއފީހުން  ޕެންޝަން  ޯފރުޮކށްދިނުމަކީ  ފަރާތްތަކަށް  ހުރިހާ 

ނުވަތަ  ވަޒީފާއަދާކުރާ  އަމިއްލަ  މިޮގތުން،  ކަމެކެވެ.  އިސްކަންދޭ 

ނިޒާމުގައި  ޕެންޝަން  ފަރާތްތައްވެސް  މަސައްކަތްކުރާ  އަމިއްލަ 

ޝާމިލު ކުރުމަކީ ވަރަށް ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ. މިޮގތުން މިހާރުވެސް، 

އަމިއްލަ  ކުރާނަމަ،  އިޚްތިޔާރު  ފަރާތަކުން  ވަޒީފާއަދާކުރާ  އަމިއްލަ 

އިސްނެގުމަށް ޕެންޝަން ޮކންޓްރިބިއުޝަން ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ވަނީ 

ހުޅުވާލެވިފައެވެ. މުސްތަޤުބަލުގައި މިކަން އިތުރަށް ފުޅާކޮށް، އަމިއްލަ 

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތައް ޕެންޝަން ނިޒާމުގައި ބައިވެރި ކުރުމަށް 

މަސައްކަތްތައް  ކުރަންޖެހޭ  ގޮތުން  އިދާރީ  އަދި  ޮގތުންނާއި  ޤާނޫނީ 

ކުރަމުންނެވެ.   ގެންދަނީ  ޮއފީހުން  ޕެންޝަން 
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ަސުރާކުރެގ ެއްސ.ޭއ.ޕީ ެގ ަދުށްނ ެޕްނަޝްނ ޮއފީުހްނ 
ްއ ުކާރ ަމަސްއަކްތަތ

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 2019-2023 އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ 

ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން )އެސް.އޭ.ޕީ( ގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލު 

ކުރުމުގެ ޮގތުން ޕެންޝަން ޮއފީހުންވެސް މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް 

ގެ  އެސް.އޭ.ޕީ  ސަރުކާރުގެ  މިޮގތުން،  ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.  ކުރުމަށް 

މަސައްކަތްތަކުގެ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ކުރަން  ޮއފީހުން  ޕެންޝަން  ދަށުން 

ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

ޮގތް 	  ބައިވެރިކުރެވޭނެ  މަސްވެރިން  ގައި  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް 

ކުރުން މުރާޖަޢާ  އެ ސްކީމް  ހެދުމަށްޓަކައި 

އަސާސީ ޕެންޝަން ސްކީމު މުރާޖަޢާޮކށް އުމުރުން ދުވަސްވީ 	 

ކަށަވަރު  ރައްކާތެރިކަން  މާލީ  އަދި  އިޖުތިމާޢީ  މީހުންގެ 

ން ރު ކު

ޮގތަށް 	  ފައިދާކުރާނެ  އެންމެ  މީހުންނަށް  ދުވަސްވީ  އުމުރުން 

ސަރުކާރުގެ  އަދި  ޯފރުޮކށްދިނުމަށާއި  ޢިނާޔާތް  ޕެންޝަން 

ހެދުމަށްޓަކައި  ޮގތް  ހިންގޭ  ސްކީމުތައް  ޑިސެބިލިޓީ 

ކުރުން މުރާޖަޢާ  ޤާނޫނު  ޕެންޝަނާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ްކްޓްސ ަތާޢުރްފ ުކުރްނ ެއުނއިޓީ ްޕޮރޑަ

ޕްޮރޑަކްޓްސް  އެނުއިޓީ  ބައިވެރިންނަށް  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް 

އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތައް މެދުވެރިޮކށް ތަޢާރުފް ކުރުމަށް 2019 

އެނުއިޓީ  ކުރެވިފައެވެ.  މަސައްކަތްތަކެއްވަނީ  ގިނަގުނަ  އަހަރު  ވަނަ 

ޕްޮރޑަކްޓްސް ތަޢާރުފު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގަވާއިދު ޑްރާފްޓް ކުރުމުގެ 

މަސައްކަތް ނިމިފައިވާއިރު، 2020 ވަނަ އަހަރު އެނުއިޓީ ޕްޮރޑަކްޓްސް 

ކަމަށް  ފަށާނެ  ކުރަން  ތަޢާރަފް  މެންބަރުންނަށް  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް 

ބެލެވެއެވެ. މި ސްކީމް ތަޢާރުފް ކުރެވުމުން، މެންބަރުންނަށް އުމުރު 

ދުވަހަށް ޕެންޝަނުގެ ފައިދާލިބި އަދި ރިޓަޔަރމަންޓް އުމުރަށް ދިއުމުން 

ނަގަން  ގަނޑުޮކށް  ބައެއް  ފައިސާގެ  ހުންނަ  ގައި  އާރު.އެސް.އޭ 

ހުޅުވިގެންދާނެއެވެ. ފުރުޞަތު  އެ  ބޭނުންވާނަމަ 
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Independent Auditors’ Report 
To the Board of Directors of  
Maldives Pension Administration Office 

Opinion 
We have audited the financial statements of the Maldives Pension Administration Office (“MPAO”), which 
comprises the statement of financial position as at 31 December 2019, and the statement of income, statement 
of changes in accumulated fund and statement of cash flows for the year then ended and notes to the financial 
statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information set out in 
pages 8 to 23. 

In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of 
MPAO as at 31 December 2019 and of its financial performance and its cash flows for the year then ended in 
accordance with International Financial Reporting Standards (“IFRSs”). 

Basic for Opinion 

We conducted our audit in accordance with International Standard on Auditing (“ISAs”). Our responsibilities 
under those standards are further described in the Auditor’s responsibility for the audit of the financial 
statements section of our report. We are independent of the MPAO in accordance with the International Ethics 
Standards Board for Accountants’ Code of Ethics for Professional Accountants (“IESBA Code”), and we have 
fulfilled our other ethical responsibilities in the IESBA Code. We believe that the audit evidence we have 
obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. 

Other Information 

The Board of Members (the “Board”) is responsible for the other information. The other information comprises 
the information included in the annual report but does not include the financial statements and our auditor’s 
report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report. 

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form 
of assurance conclusion thereon.  

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information 
identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially 
misstated. 

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to 
communicate the matter to the Board. 

Responsibilities of the Board of Directors for the Financial Statements 

The Board of Directors (“the Board”) is responsible for the preparation and fair presentation of these financial 
statements in accordance with International Financial Reporting Standards (“IFRSs”), and for such internal 
control as the Board determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free 
from material misstatement, whether due to fraud or error 
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Independent Auditor’s Report 
To the Board of Directors of Maldives Pension Administration Office (Continued 

Responsibilities of the Board of Directors for the Financial Statements (Continued) 

In preparing the financial statements, the Board is responsible for assessing the MPAO’s ability to continue as 
a going concern, disclosing, as applicable, matter related to going concern and using the going concern basis of 
accounting unless the Board either intends to liquidate the MPAO or to cease operation, or has no realistic 
alternative but to do so.  

Auditors’ Responsibilities for the Audit of Financial Statements 

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free 
from material misstatements, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our 
opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in 
accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exits. Misstatements can arise from 
fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected 
to influence the economic decision of users taken on the basis of these financial statements.   

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional 
skepticism throughout the audit. We also; 

• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud
or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that
is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material
misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve
collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that
are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the MPAO’s internal control.

• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates
and related disclosures made by management.

• Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and,
based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or
conditions that may cast significant doubt on the MPAO’s ability to continue as a going concern. If we
conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to
the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our
opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report.
However, future events or conditions may cause the MPAO to cease to continue as a going concern.

• Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and 
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that 
we identify during our audit. 

R. W. M. O. W. Duminda B. Rathnadiwakara 
For and on behalf of KPMG 

29 April 2020 
Male’ 



MALDIVES PENSION ADMINISTRATION OFFICE
(FORMED UNDER THE MALDIVES PENSION ACT NO. 8 OF 2009)
STATEMENT OF INCOME

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019 2018
Notes MVR MVR

Income
Income 7 57,727,167  48,372,972  
Other income 8 3,094,020  1,484,421  

60,821,187  49,857,393  
Expenditure
Salaries and allowance 9 (20,428,651) (16,844,510)  
Bank charges and custodian fees 10 (6,065,881) (6,033,892)  
Administrative expenses (16,763,233)  (15,921,331)  

(43,257,765) (38,799,733)  

Excess of income over expenditure for the year 17,563,422  11,057,660  

These financial statements are to be read in conjunction with the related notes, which form an integral
part of the financial statements of MPAO set out pages 8 to 23. The Report of the Independent Auditors
is given on pages 1 to 3.
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MALDIVES PENSION ADMINISTRATION OFFICE
(FORMED UNDER THE MALDIVES PENSION ACT NO. 8 OF 2009)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

AS AT 31 DECEMBER 2019 2018
Note MVR MVR

ASSETS

Non current assets
Furniture and equipment 11 1,655,349  3,202,984  
Intangible assets 12 111,003  238,837  
Prepaid lease rent 13 - 22,047,786 
Right-of-use assets 13.1 21,087,786  -  
Total non current assets 22,854,138  25,489,607  

Current assets
Investment in fixed deposit 14 59,651,924  20,343,151  
Other receivables 15 6,096,889  4,863,496  
Cash and cash equivalents 16 28,875,679  47,750,207  
Total current assets 94,624,492  72,956,854  

Total assets 117,478,630  98,446,461  

EQUITY AND LIABILITIES

Equity
Accumulated funds 93,547,696  80,984,274  
Capital and General Reserve 17 15,000,000  10,000,000  
Total equity 108,547,696  90,984,274  

Current liabilities
Other payables 18 8,930,934  7,462,187  
Total liabilities 8,930,934  7,462,187  

Total equity and liabilities 117,478,630  98,446,461  

….........................................

Athifa Ali

Chairperson of the Board

Maryam Abdul Nasir �
Chairperson of the Audit and Risk Managment 

Commitee

….................................................... ….......................................

Sujatha Haleem
Acting Chief Executive Officer

These Financial Statements on pages 4 to 23 were approved by the Board of Directors on 29 April 
2020 and signed on its behalf by;

These financial statements are to be read in conjunction with the related notes, which form an integral part of
the financial statements of MPAO set out pages 8 to 23. The Report of the Independent Auditors is given on
pages 1 to 3.
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MALDIVES PENSION ADMINISTRATION OFFICE
(FORMED UNDER THE MALDIVES PENSION ACT NO. 8 OF 2009)
STATEMENT OF CHANGES IN ACCUMULATED FUNDS

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER

Note MVR MVR MVR

Balance as at 1 January 2018 5,000,000       74,926,614     79,926,614     

Excess of income over expenditure for the year - 11,057,660 11,057,660     

Transferred from accumulated fund 17 5,000,000       (5,000,000) - 

Balance as at 31 December 2018 10,000,000     80,984,274     90,984,274     

Balance as at 1 January 2019 10,000,000     80,984,274     90,984,274     

Excess of income over expenditure for the year - 17,563,422 17,563,422     

Transferred from accumulated fund 17   5,000,000       (5,000,000) - 

Balance as at 31 December 2019 15,000,000     93,547,696     108,547,696   

Accumulated 
Fund

Total

These financial statements are to be read in conjunction with the related notes, which form an integral part of
the financial statements of MPAO set out pages 8 to 23. The Report of the Independent Auditors is given on
pages 1 to 3.

Capital and 
General 
Reserve

6



MALDIVES PENSION ADMINISTRATION OFFICE
(FORMED UNDER THE MALDIVES PENSION ACT NO. 8 OF 2009)
STATEMENT OF CASH FLOWS

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019 2018
Note MVR MVR

Cash flows from operating activities
Excess of income over expenditure before tax 17,563,422    11,057,660  

Adjustments for
Depreciation of furniture and equipment 11 1,895,143  1,882,679  
Amortization of intangible assets 12 127,834  1,756,188  
Amortization of prepaid lease rent 13 - 960,000 
Interest income from investment in fixed deposit 8 (2,245,760)    (750,000) 
Loss on disposal of property, plant and equipment 11 103,638  -    
Depreciation of right to use assets 13.1 960,000  
Operating surfeit before working capital changes 18,404,277    14,906,527  

Working capital changes
Changes in other receivables (1,233,393)    1,803,510  
Changes in other payables 1,468,747  (3,288,217)  
Cash flows generated from operating activities 18,639,631 13,421,820

Cash flows from investing activities
Acquisition of property, plant and equipment 11 (451,146)   (659,942)   
Purchase of intangible assets 12 - (130,677) 
Purchase of financial instruments 14 (68,000,000)  -    
Financial instruments matured during the year 14 30,000,000    -    
Interest received 14 936,987  750,000   
Net cash used in investing activities (37,514,159)  (40,619)   

Net (decrease)/increase in cash and cash equivalents (18,874,528)  13,381,202  
Cash and cash equivalents at the beginning of the year 47,750,207    34,369,005  
Cash and cash equivalents at the end of the year 16 28,875,679    47,750,207  

These financial statements are to be read in conjunction with the related notes, which form an integral part of the
financial statements of MPAO set out pages 8 to 23. The Report of the Independent Auditors is given on pages 1
to 3.

7



MALDIVES PENSION ADMINISTRATION OFFICE 
(FORMED UNDER THE MALDIVES PENSION ACT NO. 8 OF 2009) 
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  

8 

1. REPORTING ENTITY

Maldives Pension Administration Office (“MPAO”) was formed on 13th May 2009 under Maldives Pension 
Act No 8/2009. The registered office is located at City Square, Chandhanee Magu, Republic of Maldives. 
MPAO is an independent legal entity with perpetual succession and with a separate seal under the 
Act. 

The principal activities of MPAO are; 

 Administering the Pension Schemes established under the Act.
 Providing the Maldives Retirement Pension.
 Formulating regulations, standards and guidelines to operate the schemes established under the Act.
 Paying Maldives Old-Age Basic Pensions established under the Act.
 Conducting public awareness programs on the pension schemes established under the Act.
 Taking measures considered necessary by the Pension Office in order to discharge its functions under

the Act.

2. BASIS OF PREPARATION

(a) Statement of Compliance
The financial statements have been prepared in accordance with International Financial Reporting Standards
(IFRSs).

This is the first set of the MPAO’s annual financial statements in which IFRS 16, “Leases” has been applied. 
Changes to significant accounting policies are described in Note 3. 

(b) Basis of Measurement
The financial statements have been prepared on the historical cost basis.

(c) Functional and Presentation Currency
These financial statements are presented in Maldivian Rufiyaa, which is MPAO’s functional currency. All
financial information presented in Maldivian Rufiyaa has been rounded to the nearest Rufiyaa.

(d) Use of Estimates and Judgements
The preparation of financial statements in conformity with IFRSs requires management to make
judgements, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported
amounts of assets, liabilities, income and expenses. Actual results may differ from these estimates.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates 
are recognised in the period in which the estimates are revised and in any future periods affected.  

Information about critical judgments in applying accounting policies that have the most significant effect 
on the amounts recognised in MPAO’s financial statements is included in the respective notes.  

Information about assumptions and estimation uncertainties that have a significant risk of resulting in a 
material adjustment within the next financial year are included in the relevant notes.   



MALDIVES PENSION ADMINISTRATION OFFICE 
(FORMED UNDER THE MALDIVES PENSION ACT NO. 8 OF 2009) 
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED) 

9 

3. CHANGES IN SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The MPAO has initially applied IFRS 16 from 1 January 2019. However, this standard has not resulted
in any changes to the balances previously presented.

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented in these
financial statements, and have been applied consistently by the MPAO.

4.1   Foreign Currency Transactions 

Transactions in currencies other than Maldivian Rufiyaa are translated to Maldivian Rufiyaa at the 
exchange rate ruling at the date of transaction. Monetary assets and liabilities denominated in currencies 
other than Maldivian Rufiyaa are translated to Maldivian Rufiyaa at the exchange rate ruling at the 
reporting date. Foreign exchange differences arising on translation are recognized in the income and 
expenditure statement. 

Non-monetary assets and liabilities, which are measured at historical cost, denominated in currencies other 
than Maldivian Rufiyaa, are translated to Maldivian Rufiyaa at the exchange rates ruling at the dates of 
transactions. Non-monetary assets and liabilities, which are stated at fair value, denominated in currencies 
other than Maldivian Rufiyaa, are translated to Maldivian Rufiyaa at the exchange rates ruling at the dates 
the values were determined. 

4.2 Financial Instruments 

(i) Recognition and Initial Measurement

Trade receivables are initially recognized when they are originated. All other financial assets and financial 
liabilities are initially recognized when the MPAO becomes a party to the contractual provisions of the 
instrument. 

A financial asset (Unless it is a trade receivable without a significant financing component) or financial 
liability is initially measured at fair value plus, for an item not at FVTPL (fair value through profit or loss), 
transaction costs that are directly attributable to its acquisition or issue. A trade receivable without a 
significant financing component is initially measured at the transaction price. 

(ii) Classification and Subsequent Measurement

Financial assets 

On initial recognition, a financial asset is classified as measured at: amortized cost; FVOCI (fair value 
through other comprehensive income) – debt investment; FVOCI – equity investment; or FVTPL. 

Financial assets are not reclassified subsequent to their initial recognition unless the MPAO changes its 
business model for managing financial assets, in which case all affected financial assets are reclassified on 
the first day of the reporting period following the change in the business model. A financial asset is 
measured at amortized cost if it meets both of the following conditions and is not designated as at FVTPL: 

- It is held within a business model whose objective is to hold assets to collect contractual cash flows; and
- Its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and

interest on the principal amount outstanding.



MALDIVES PENSION ADMINISTRATION OFFICE 
(FORMED UNDER THE MALDIVES PENSION ACT NO. 8 OF 2009) 
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED) 

10 

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

4.2 Financial Instruments (Continued) 

(ii) Classification and Subsequent Measurement (Continued)

Financial assets – Subsequent measurement and gains and losses 

Financial assets at 
amortized cost  

These assets are subsequently measured at amortised cost using the effective 
interest method. The amortised cost is reduced by impairment losses. Interest 
income, foreign exchange gains and losses and impairment are recognised in profit 
or loss. Any gain or loss on de-recognition is recognised in profit or loss. 

Financial liabilities – Classification, subsequent measurement and gains and losses 

Financial liabilities are classified as measured at amortized cost or FVTPL. A financial liability is 
classified as at FVTPL if it is classified as held for trading, it is a derivative or it is designated as such on 
initial recognition. 

Financial liabilities at FVTPL are measured at fair value and net gains and losses, including any interest 
expense, are recognized in profit or loss. Other financial liabilities are subsequently measured at amortized 
cost using the effective interest method. Interest expense and foreign exchange gains and losses are 
recognized in profit or loss. Any gain or loss on de-recognition is also recognized in profit or loss. 

(iii) De-recognition

Financial Assets 

The MPAO derecognizes a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial 
asset expire, or it transfers the rights to receive the contractual cash flows in a transaction in which 
substantially all of the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred or in which 
the MPAO neither transfer nor retains substantially all of the risks and rewards of ownership and it does 
not retain control of the financial asset. 

Financial Liabilities 

The MPAO derecognizes a financial liability when its contractual obligations are discharges or cancelled, 
or expire. The MPAO also derecognizes a financial liability when its terms are modified and the cash 
flows of the modified liability are substantially different, in which case a new financial liability based on 
the modified terms is recognized at fair value.

On de-recognition of a financial liability, the difference between the carrying amount extinguished and 
the consideration paid is recognized in profit or loss. 

4.3   Impairment 

(i) Financial Assets (including receivables)

The MPAO recognize loss allowance for ECLs (Expected Credit Loss) on financial assets measured at 
amortized cost. 



MALDIVES PENSION ADMINISTRATION OFFICE 
(FORMED UNDER THE MALDIVES PENSION ACT NO. 8 OF 2009) 
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED) 
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4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

4.3   Impairment (Continued) 

(i) Financial Assets (including receivables) (Continued)

The MPAO measures loss allowances at an amount equal to lifetime ECLs, except for the following, which 
measured at 12-month ECLs. 

- Debt instruments that are determined to have low credit risk at the reporting date; and
- Other debt securities and bank balances for which credit risk has not increased significantly since initial

recognition.

Loss allowances for trade receivables are always measured at an amount equal to lifetime ECLs. 

When determining whether the credit risk of a financial asset has increased significantly since initial 
recognition and when estimating ECLs, the MPAO considers reasonable and supportable information that 
is relevant and available without undue cost or effort. 

This includes both quantitative and qualitative information and analysis, based on the MPAO’s historical 
experience and informed credit assessment and including forward looking information. 

ECLs are probability- weighted estimate of credit losses. Credit losses are measured as the present value 
of all the cash shortfalls. ECLs are discounted at the effective interest rate of the financial asset.

(ii) Non – Financial Assets

The carrying amounts of the MPAO’s non-financial assets are reviewed at each reporting date to determine 
whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, then the asset’s recoverable 
amount is estimated. For intangible assets that have indefinite useful lives or that are not yet available for 
use, the recoverable amount is estimated each year at the same time. 

The recoverable amount of an asset or a cash-generating unit is the greater of its value in use and its fair 
value less costs to sell. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their 
present value using a discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and
the risks specific to the asset. For the purpose of impairment testing, assets that cannot be tested individually
are grouped together into the smallest group of assets that generates cash inflows from continuing use that 
are largely independent of the cash inflows of other assets or groups of assets. 

4.4 Furniture and Equipment 

(i) Recognition and Measurement

Items of furniture and equipment are measured at cost less accumulated depreciation and accumulated 
impairment losses. 

Cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the asset. The cost of self-
constructed assets includes the cost of materials and direct labor, any other costs directly attributable to 
bringing the assets to a working condition for their intended use, the costs of dismantling and removing the 
items and restoring the site on which they are located and capitalized borrowing costs. Purchased software 
that is integral to the functionality of the related equipment is capitalized as part of that equipment. 
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4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

4.4 Furniture and Equipment (Continued) 

(i) Recognition and Measurement (Continued)

When parts of an item of furniture and equipment have different useful lives, they are accounted for as 
separate items (major components) of furniture and equipment. 

Gains and losses on disposal of an item of furniture and equipment are determined by comparing the 
proceeds from disposal with the carrying amount of furniture and equipment, and are recognized net within 
other income in profit or loss.  

(ii) Subsequent Costs

The cost of replacing a part of an item of furniture and equipment is recognized in the carrying amount of 
the item if it is probable that the future economic benefits embodied within the part will flow to MPAO, 
and its cost can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognized. The costs 
of the day-to-day servicing of furniture and equipment are recognized in profit or loss as incurred. 

(iii) Depreciation

Depreciation is calculated over the depreciable amount, which is the cost of an asset, or other amount 
substituted for cost, less its residual value. 

Depreciation is recognized in profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful lives of each 
part of an item of furniture and equipment, since this most closely reflects the expected pattern of 
consumption of the future economic benefits embodied in the asset. Leased assets are depreciated over the 
shorter of the lease term and their useful lives unless it is reasonably certain that MPAO will obtain 
ownership by the end of the lease term. Land is not depreciated. 
The estimated useful lives for the current and comparative periods are as follows: 

Computers and Communication Equipment 3-5 years
Furniture and Fittings 3 years
Office Equipment 3-5 years

Depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed at each financial year-end and adjusted 
if appropriate. The charge for the deprecation commences from the month on which the furniture and 
equipment are ready for use. 

4.5   Intangible Asset 

(i) Recognition and Measurement

Intangible assets that are acquired by the entity and have finite useful lives are measured at cost less 
accumulated amortization and accumulated impairment losses if any. 

(ii) Subsequent Expenditure

Subsequent expenditure is capitalized only when it increases the future economic benefits embodied in 
the specific asset to which it relates. All other expenditure is recognized in profit or loss when incurred. 
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4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

4.5   Intangible Asset (Continued) 

(iii) Amortization

Amortization is recognized in profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful lives of 
intangible assets, other than goodwill, from the date that they are available for use. The estimated useful  

lives for the current and comparative periods are as follows: 

Computer Software     Over 5 years 

Amortization methods, useful lives and residual values are reviewed at each financial year-end and 
adjusted if appropriate. 

4.6   Provisions 

A provision is recognized if, as a result of a past event, MPAO has a present legal or constructive obligation 
that can be estimated reliably, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to 
settle the obligation. Provisions are determined by discounting the expected future cash flows at a tax rate 
that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the liability. 
The unwinding of the discount is recognized as finance cost. 

4.7   Interest Income 

Interest income is recognized as it accrues, using the original effective interest rate of the fixed deposit 
calculated at the acquisition or origination date.  

4.8   Income 

Management fee income is recognized on accrual basis when the management service is provided. 

4.9   Events Occurring After the Reporting Date 

The materiality of the events occurring after the reporting date has been considered and appropriate 
adjustments and provisions have been made in the financial statements wherever necessary. 

5. MEASUREMENT OF FAIR VALUES

A number of the Company’s accounting policies and disclosures require the measurement of fair values,
for both financial and non-financial assets and liabilities.

The Company has an established control framework with respect to the measurement of fair values. This
includes a valuation team that has overall responsibility for overseeing all significant fair value
measurements, including Level 3 fair values, and reports directly to the chief financial officer.

The valuation team regularly reviews significant unobservable inputs and valuation adjustments. If third
party information, such as broker quotes or pricing services, is used to measure fair values, then the
valuation team assesses the evidence obtained from the third parties to support the conclusion that these
valuations meet the requirements of the Standards, including the level in the fair value hierarchy in which
the valuations should be classified.

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Company uses observable market data as far
as possible. Fair values are categorized into different levels in a fair value hierarchy based on the inputs
used in the valuation techniques as follows.
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5. MEASUREMENT OF FAIR VALUES (CONTINUED)

• Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
• Level 2: inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the asset or

liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices).
• Level 3: inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable

inputs).

If the inputs used to measure the fair value of an asset or a liability fall into different levels of the fair 
value hierarchy, then the fair value measurement is categorized in its entirety in the same level of the fair 
value hierarchy as the lowest level input that is significant to the entire measurement. 

6. NEW STANDARDS AND INTERPRATATIONS

A number of new standards are effective for annual periods beginning after 1st January 2019 and earlier
application is permitted; however, the Company has not early adopted the new or amended standards in
preparing these financial statements.

The following amended standards and interpretations are not expected to have a significant impact on the
Company’s financial statements.

- Amendments to References to Conceptual Framework in IFRS Standards.
- Definition of a Business (Amendments to IFRS 3).
- Definition of Material (Amendments to IAS 1 and IAS 8).
- Interest Rate Benchmark Reform (Amendments to IFRS 9, IAS 39 and IFRS 7).
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7 INCOME 2019 2018
MVR MVR

Management fee 57,727,167   48,372,972  
57,727,167   48,372,972  

8 OTHER INCOME 2019 2018
MVR MVR

Fines 487,500        419,900       
Sponsors for finance forum 288,000        193,840       
Miscellaneous income 72,760          120,681       
Interest income 2,245,760     750,000       

3,094,020     1,484,421    

9 SALARIES AND ALLOWANCES 2019 2018
MVR MVR

Directors' remuneration 1,076,210     1,144,060    
MRPS contribution 850,105        823,336       
Employee insurance 336,816        341,594       
Salaries and wages 18,165,520   14,535,520  

20,428,651   16,844,510  

10 BANK CHARGES AND CUSTODIAN FEES 2019 2018
MVR MVR

Bank charges 65,881          33,892         
Custodian fees 6,000,000     6,000,000    

6,065,881     6,033,892    

Management fee is the income recognized for administration and management of assets of the Maldives
Retirement Pension Scheme (MRPS). Management fee is charged on accrual basis based on the daily net
asset value of the members' balance at the rate of 0.6% (2018: 0.6%) per annum.

Custodian fee is paid to Bank of Maldives for provision of Custodian Services to MRPS under an
agreement between MPAO and Bank of Maldives. Custodian fee is charged based on assets under
custody. The fee rates are 0.16% up to MVR 5 Billion and 0.10% thereafter till June 2017. From July
2017 onwards MPAO is charged a fixed amount of MVR 6 Million per year.
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11 FURNITURE AND EQUIPMENT 

 Computer and 
Accessories 

 Furniture and 
Fittings 

 Office 
Equipment 

Total        
31/12/2019 

Total        
31/12/2018 

MVR MVR MVR MVR MVR
Cost
Opening balance 2,320,084          3,693,757         1,170,450       7,184,291       6,524,349       
Addition during the year 354,016             16,600              80,530            451,146          659,942          
Disposal during the year (265,030)            (50,000)             (109,745)        (424,775)        -
Closing balance 2,409,070          3,660,357         1,141,235       7,210,662       7,184,291       

Accumulated depreciation
Opening balance 1,348,218          1,969,639         663,449          3,981,307       2,098,627       
Charge during the year 649,617             1,007,946         237,581          1,895,143       1,882,679       
Disposal during the year (206,249)            (43,333)             (71,555)          (321,137)        -
Closing balance 1,791,586          2,934,252         829,475          5,555,313       3,981,306       

Net carrying values
As at  31 December 2019 617,484             726,105            311,760          1,655,349       
As at 31 December 2018 971,866             1,724,118         507,000          3,202,984       

16
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12 INTANGIBLE ASSETS 31/12/2019 31/12/2018
MVR MVR

Cost
Opening balance 8,780,930   8,650,253   
Additions during the year - 130,677 
Closing balance 8,780,930   8,780,930   

Accumulated Amortization
Opening balance 8,542,093   6,785,905   
Amortization during the Year 127,834   1,756,188   
Closing balance 8,669,927   8,542,093   

Net carrying value 111,003   238,837   

13 PREPAID LEASE RENT 31/12/2019 31/12/2018
MVR MVR

Opening balance 22,047,786   23,007,786   
Amortization for the year - (960,000) 
Transfer to the right-of-use asset (22,047,786) -  
Closing balance - 22,047,786 

13.1 RIGHT-OF-USE ASSET 31/12/2019 31/12/2018
MVR MVR

Cost
Transfer from prepaid lease rent  22,047,786  -   
Closing balance    22,047,786  -   

Accumulated Depreciation
Depreciation charge during the Year   960,000  -   
Closing balance   960,000  -   

Net carrying value  21,087,786  -   

Intangible assets includes the Data Centre Virtualization Project and Human Resource and Payroll
Management System.

MPAO has entered into a lease agreement with State Trading Organisation PLC on 18 August 2014 to
lease 8000 square feets (2 floors) of Umar Shopping Arcade Office Complex. As lessee, MPAO has
paid MVR of 24 million as rent for a period of 25 years effective from the date of completion of the
building. This prepayment will be amortized throughout the period of 25 years from the date of 18
December 2016.
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14 INVESTMENT IN FIXED DEPOSIT 31/12/2019 31/12/2018
MVR MVR

Opening balance 20,343,151   20,343,151   
Addition for the year 68,000,000   20,000,000   
Matured during the year (30,936,987)  (20,750,000)  
Interest income 2,245,760   750,000   
Closing balance 59,651,924   20,343,151   

15 OTHER RECEIVABLES 31/12/2019 31/12/2018
MVR MVR

Assets management fee receivables 5,536,274   4,445,646   
Refundable deposits - 60,000
Prepayments 282,864   4,000 
MRPS fines receivables 8,300    4,400 
Retention allowance (Note 15.1) 269,451   349,450 

6,096,889   4,863,496   

15.1

16 CASH AND CASH EQUIVALENTS 31/12/2019 31/12/2018
MVR MVR

Favourable balance
Cash in hand 2,519    10,265  
Balance with banks 28,887,764   47,758,771   

Unfavourable balance
Credit card balance (14,604)    (18,828)    
Cash and cash equivalent in the statement of cash flow 28,875,679   47,750,207   

17 CAPITAL AND GENERAL RESERVE 31/12/2019 31/12/2018
MVR MVR

Opening balance 10,000,000   5,000,000   
Transferred from accumulated fund 5,000,000   5,000,000   
Closing balance 15,000,000   10,000,000   

As per the Remuneration and Nomination committee No. 11/2018 dated on 10 May 2018, MPAO has granted
retention allowance of MVR 400,000 to the employees which has been amortized over 5 year period.

Pursuant to MPAO board meeting No. 126/2016 dated on 1 November 2016, capital and general reserve is set up
the MPAO has to be transferred the purpose of asset replacement reserve. As per this board meeting minute
MVR 5 Mn annually from accumulated funds to capital and general reserve till accumulate the reserve upto
MVR 20 Mn.

The MPAO has made new fixed deposits with Habib Bank of Maldives amount of MVR 27,000,000/-,
20,750,000/- and 10,250,000/- on 14 February 2019, 16 July 2019 and 15 November 2019 for carrying interest
of 4.7%, 4.76% and 4.81% per annum respectively.
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18 OTHER PAYABLES 2019 2018
MVR MVR

Accrued expenses 3,026,903  2,186,247 
Custodian fee 3,000,000  3,000,000 
MRPS pension payouts 86,855  29,814  
Payable to Ministry of Finance (Note 18.1) 2,817,176  2,246,126 

8,930,934  7,462,187 

18.1

19

(A) Accounting classification and fair values

31 December 2019 Financial
Assets at 

Amortised 
Cost

Other
Financial 
Liabilities

Total
Carrying 
Amount

Fair
Values

Fair Value
Hierarchy

MVR MVR MVR MVR
Financial assets
Investments in fixed deposits 59,651,924 - 59,651,924 59,651,924 Level II
Other receivables 5,814,025  - 5,814,025 5,814,025   
Cash and cash equivalents 28,887,764 - 28,887,764 28,887,764 

94,353,713 - 94,353,713 94,353,713 

Financial liabilities
Other payables - 8,930,934 8,930,934  8,930,934  
Credit card balance - 14,604 14,604   14,604  

- 8,945,538 8,945,538  8,945,538  

31 December 2018 Financial 
Assets at 

Amortised 

Other 
Financial 
Liabilities

Total 
Carrying 
Amount

Fair  
Values

Fair Value 
Hierarchy

MVR MVR MVR MVR
Financial assets
Investments in Fixed Deposits 20,343,151 - 20,343,151 20,343,151 Level II
Other receivables 4,859,496  - 4,859,496 4,859,496   
Cash and cash equivalents 47,758,771 - 47,758,771 47,758,771 

72,961,417 - 72,961,417 72,961,417

Financial liabilities
Other payables - 7,462,187 7,462,187  7,462,187  
Credit card balance - 18,828 18,828   18,828  

7,481,015  7,481,015  7,481,015  

Above balances not included non financial assets and non financial liabilities.

The following table shows the carrying amounts and fair values of financial assets financial liabilities, including their
levels in the fair value hierarchy. It does not include fair value information for financial assets and financial liabilities
not measured at fair value if the carrying amount is a reasonable approximation of fair values.

FINANCIAL INSTRUMENTS AND RISK MANAGEMENT - FAIR VAUE AND RISK MANAGEMNT

This amount represents excess collections to be refunded to Ministry of Finance (MOF) as at reporting date. MPAO
disburses state funded pension under an agency agreement with MOF. MPAO invoices MOF for state pensions and on
receipt of funds from MOF disbursements are made to beneficiaries.
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(B) Financial risk management

Overview

 Credit Risk

 Liquidity Risk
 Market Risk

Risk Management Framework

(i) Credit Risk

Cash and cash equivalent 
The MPAO held cash and equivalents of MVR 28,875,679/- as at 31 December 2019 (2018 - MVR
47,750,207/-).

FINANCIAL INSTRUMENTS AND RISK MANAGEMENT - FAIR VAUE AND RISK 
MANAGEMNT (CONTINUED)

The MPAO has exposure to the following risks from it uses of financial instruments;

The Board of Directors has overall responsibility for the establishment and oversight of the MPAO's risk
management framework.

This note present information about the MPOA's exposure to each of the above risks, MPAO's objectives,
policies and process for measuring and managing risk, and MPAO's financial statements.

The Main risks arising from the MPOA's financial statements are credit risk, liquidity risk and market risk. 
The polices for managing each of these risks are summarised below.

The MPAO believes that the unimpaired amounts that is outstanding are still collectible, base on historical
payment behaviour. Based on historic default rates. The MPAO believes that no provision for impairment is
necessary in respect of trade receivables.

Credit risk is the risk of financial loss of MPOA's if a debtor fails to meet its contractual obligations. The
credit risk arises principally from other receivables and investments in fixed deposits as at 31 December 2019.

20
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(ii) Liquidity Risk

31 December 2019 Carrying
Amount

0-6
Months

MVR MVR

Financial liabilities (Non- derivative)
Other payables   8,930,934   8,930,934 
Credit card balance 14,604   14,604   

8,945,538    8,945,538    

31 December 2018 Carrying
Amount

0-6
Months

MVR MVR

Other payables 7,462,187    7,462,187    
Credit card balance 18,828   18,828   

7,481,016 7,481,016

(iii) Market Risk

(a) Interest Rate Risk

At the reporting date, the interest rate profile of the MRPS’s interest-bearing financial instruments was:

Fixed rate instruments
31/12/2019 31/12/2018

MVR MVR

Financial Assets 59,651,924  20,343,151  
59,651,924  20,343,151  

FINANCIAL INSTRUMENTS AND RISK MANAGEMENT - FAIR VAUE AND RISK 
MANAGEMNT (CONTINUED)

Carrying Amount

It is not expected that the cash flows included in the maturity analysis could occur significantly earlier, or at
significantly different amounts.

Liquidity risk is the risk that MPAO will encounter difficulty in meeting the obligations associates with its
financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset. MPAO's approach to managing
liquidity is to ensure, as far as possible, that it will always have sufficient liquidity when due, without incurring
unacceptable losses or risking damage to MPAO's reputation.

Market risk is the risk that changes in market prices, such as foreign exchange rates and interest rates will affect
the MPAO’s income or the value of its holdings of financial instruments. The objective of market risk
management is to manage and control market risk exposures within acceptable parameters, while optimizing the
return.
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(iii) Market Risk (Continued)

(a) Interest Rate Risk (Continue)

(b) Currency Risk

31/12/2019 31/12/2018
USD USD

Cash and cash equivalents 103,590        136,121       
Credit card balance 947               1,221           

104,538        137,342       

The following significant exchange rate applied during the year:

2019 2018 31/12/2019 31/12/2018

1 United States Dollar : Maldives Rufiyaa 15.42 15.42 15.42 15.42

(iv) Capital management 

Currency risk is the risk that the values of a financial instrument will fluctuate due to changes in foreign
exchange rates. This represent exposure the MPAO has due to changes in the values of current holding and
future cash flow positions denominated in currencies other than the local currency.

In respect of the monetary assets and liabilities denominated in MVR, the MPAO has limited currency risk
exposure on such balances since the Maldivian Rufiyaa is pledged to the US Dollar within a band to fluctuate
within ± 20% of the mid-point of exchange rate. 

The Board's policy is to maintain a strong capital base so as to maintain investor, creditor and market
confidence and to sustain future development of the business. The Board of Directors monitors the return on
capital and level of funds to members.

There were no changes in the MPAO's approach to capital management during the year. The MPAO is not
subject to externally imposed capital requirements.

FINANCIAL INSTRUMENTS AND RISK MANAGEMENT - FAIR VAUE AND RISK 
MANAGEMNT (CONTINUED)

The MPAO has account the financial assets and liabilities at fixed rate and therefore, a change in interest rate at
the reporting date would not be affected to the profit or loss.

A change of 100 basis point in interest rates would have increased or decreased profit for the year ended 31
December 2019 by MVR 580,000/- (2018 : MVR 200,000/-). This analysis assumes that all the other variables
remain constant.

Average rate
Reporting date            

spot rate
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20 CAPITAL COMMITMENTS  

There were no material capital commitments approved or contracted as at the reporting date.

21

22 COMPARATIVE FIGUERS 

23 EVENTS AFTER REPORTING DATE

24 RELATED PARTY TRANSACTION 

Nature of
Transactions

2019 2018 31/12/2019 31/12/2018
MVR MVR MVR MVR

Service provided 57,727,167   48,372,972  5,536,274  4,445,646 
Settlement (56,636,539) (48,881,607) 

24.1 Transaction with Key Management Personnel

Maldives Pension 
Retirement Scheme

Administration 
Office

The Board of Directors of MPAO are members of the key management personnel. The MPAO has paid an amount
of MVR 1,076,210/- (2018: 1,144,060/-)

BalanceName of the 
Related Party

Relationship
as at

CONTINGENT LIABILITIES

To facilitate comparison, relevant balances pertaining to the previous year have been re-classified to conform to
current year's classification and presentation.

There were no material contingent liabilities as at the reporting date which require disclosure in the financial
statements.

Amount

The increase in transmission and geographical spread of COVID-19 largely occurred after the reporting date as at
31st December 2019. With the increment of infected number of cases around the world, some governments, non-
governmental organizations and private entities have been taken some precautionary actions such as travel
restrictions and quarantine measures etc. However, the impact from the outbreak is not possible to estimate at the
date of these financial statements were authorized for issue by the Company’s Board of Directors.

No other circumstances have arisen since reporting date which require adjustments to / or disclosure in the financial
statements.
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Independent Auditors’ Report  
To the members of Maldives Retirement Pension Scheme  
(Administered by Maldives Pension Administration Office) 

Opinion 
We have audited the accompanying financial statements of Maldives Retirement Pension Scheme (“MRPS”), 
which comprise the statement of financial position as at 31 December 2019, the statements of comprehensive 
income, changes in net assets attributable to members and cash flows for the year then ended and notes to the 
financial statements, comprising a summary of significant accounting policies and other explanatory 
information set out in pages 3 to 28. 

In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of 
the MRPS as at 31 December 2019 and of its financial performance and its cash flows for the year then 
ended in accordance with International Financial Reporting Standards (“IFRSs”). 

Basis for Opinion 
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (“ISAs”). Our 
responsibilities under those standards are further described in the Auditors’ Responsibilities for  the  Audit  
of  the  Financial  Statements section of our report. We are independent of the MRPS in accordance with the 
International Ethics Standards Board for Accountants’ Code of Ethics for Professional Accountants (“IESBA 
Code”), and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the  IESBA  Code.  We  
believe  that  the  audit  evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our 
opinion. 

Other Information 
The Board of Members (the “Board”) is responsible for the other information. The other information comprises 
the information included in the annual report, but does not include the financial statements and our auditors’ 
report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of the auditors’ report.  

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any 
form of assurance conclusion thereon. 

In connection with our audit of the  financial statements, our responsibility is to read the other 
information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is 
materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise 
appears to be materially misstated.  

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to 
communicate the matter to the Board. 

Responsibilities of the Board of Members for the Financial Statements  
The Board of Members (“the Board”) is responsible for the preparation and fair presentation of the financial 
statements in accordance with International Financial Reporting Standards, and for such internal control as the 
Board determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material 
misstatement, whether due to fraud or error. 

KPMG in the Maldives is a partnership registered in the  
Republic of Maldives. a foreign branch of KPMG.  
the Sri Lankan member firm of the KPMG network 
of independent member firms affiliated with 
KPMG International Cooperative 
('KPMG international"), a Swiss entity. 
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Independent Auditors’ Report 
 To the Members of Maldives Retirement Pension Scheme (Continued) 

Responsibilities of the Board of Members for the Financial Statements (Continued) 

In preparing the financial statements, the Board is responsible for assessing the MRPS’s ability to continue as a 
going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of 
accounting unless the Board either intends to liquidate the MRPS or to cease operations, or has no realistic 
alternative but to do so.  

Auditors’ Responsibilities for the Audit of the Financial Statements 

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free 
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors’ report that includes our 
opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in 
accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from 
fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected 
to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements. 

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional 
skepticism throughout the audit. We also: 

 Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or
error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is
sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material
misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion,
forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

 Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the MRPS’s internal control.

 Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates
and related disclosures made by the Board.

 Conclude on the appropriateness of the Board’s use of the going concern basis of accounting and, based on
the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may
cast significant doubt on the MRPS’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a material
uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors’ report to the related disclosures in the
financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based
on the audit evidence obtained up to the date of our auditors’ report. However, future events or conditions
may cause the MRPS to cease to continue as a going concern.

 Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures,
and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that
achieves fair presentation.

We communicate with the Board regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and 
significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our 
audit.  

R. W. M. O. W. Duminda B. Rathnadiwakara 
For and on behalf of KPMG 

29 April 2020 
Male’ 



MALDIVES  RETIREMENT PENSION SCHEME 
(ADMINISTERED BY MALDIVES PENSION ADMINISTRATION OFFICE)
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019 2018
Note MVR MVR

Income
Net contribution 7 1,091,978,993  1,041,242,179  
Interest income 8 589,459,819  523,551,012  
Dividend income 9 55,220,428  59,892,792  
Other income 10 949,459  1,277,563  
Total income 1,737,608,699  1,625,963,546  

Operating expenses

Administrative expenses 11 57,727,167  48,372,972  
Total expenses 57,727,167  48,372,972  

Increase in net assets attributable to members 1,679,881,532  1,577,590,574  

These financial statements are to be read in conjunction with the related notes, which form an integral
part of the financial statements of the MRPS set out on pages 7 to 28. The Report of the Independent
Auditors is given on pages 1 and 2.
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MALDIVES  RETIREMENT PENSION SCHEME 
(ADMINISTERED BY MALDIVES PENSION ADMINISTRATION OFFICE)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

AS AT 31 DECEMBER 2019 2018
Note MVR MVR

ASSETS

Cash and cash equivalents 12 27,503,083       22,973,405  
Other receivables 13 3,871,423       7,585,570  
Investment in financial assets 14 10,303,608,429 8,736,796,164  
Recognition bond 15 3,529,206,250   3,422,759,616  
Housing collateralization deposit 16 31,103,085       25,821,294  
Total Assets 13,895,292,270 12,215,936,049  

LIABILITIES

Other payables 17 6,980,927 5,511,797
Contribution collection accounts 677,683  2,672,124  

7,658,610  8,183,921  

ACCUMULATED MEMBERS' BALANCE

Accumulated members' balance 13,887,633,660 12,207,752,128  

13,895,292,270 12,215,936,049  

…........................................

Total accumulated members' balance and Liabilities

Total liabilities (excluding net assets attributable to
members)

These financial statements are to be read in conjunction with the related notes, which form an integral part
of the financial statements of the MRPS set out on pages 7 to 28. The Report of the Independent Auditors
is given on pages 1 and 2.

Athifa Ali

Chairperson of the Board

Maryam Abdul Nasir 

Chairperson of the Audit and Risk 

Managment Commitee

….................................................... …................................................

Sujatha Haleem
Acting Chief Executive Officer

These Financial Statements on pages 3 to 28 were approved by the Board of Directors on 29 April 
2020 and signed on its behalf by;
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MALDIVES  RETIREMENT PENSION SCHEME 
(ADMINISTERED BY MALDIVES PENSION ADMINISTRATION OFFICE)
STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO MEMBERS 

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019

Accumulated 
members balance

MVR

Balance as at 1 January 2018 10,630,161,554  

Increase in net assets attributable to members 1,577,590,574  

Balance as at 31 December 2018 12,207,752,128  

Balance as at 1 January 2019 12,207,752,128  

Increase in net assets attributable to members 1,679,881,532    

Balance as at 31 December 2019 13,887,633,660  

These financial statements are to be read in conjunction with the related notes, which form an integral
part of the financial statements of the MRPS set out on pages 7 to 28. The Report of the Independent
Auditors is given on pages 1 and 2.
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MALDIVES  RETIREMENT PENSION SCHEME 
(ADMINISTERED BY MALDIVES PENSION ADMINISTRATION OFFICE)
STATEMENT OF CASH FLOWS

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019 2018
MVR MVR

Cash flows from operating activities
Contribution received to contribution collection account 1,180,729,772  1,101,446,031  
Accrued right received for matured recognition bond 40,359,335  33,505,963  
Interest  received for matured recognition bond 19,142,609 20,023,893
Fine on late contribution 949,459  1,277,563  
Interest received 387,389,135  326,721,572  
Management fee paid (56,636,539)  (53,159,743)  
Benefits paid to members (91,517,444)  (58,456,945)  
Net cash from operating activities 1,480,416,327  1,371,358,334  

Cash flows from investing activities
Dividend received 55,220,428  59,892,792  
Net investments (1,532,203,784) (1,414,362,180) 
Payments for housing collateralization (4,861,564)  (18,944,965)  
Repayment on principle on bond 5,958,271   8,696,902  
Net cash used in investment activities (1,475,886,649) (1,364,717,451)

Net increase in cash and cash equivalents 4,529,678  6,640,883  
Cash and cash equivalents at beginning of the year 22,973,405  16,332,522  
Cash and cash equivalents at end of the year 27,503,083  22,973,405  

Figures in brackets indicate deductions.

These financial statements are to be read in conjunction with the related notes, which form an integral part
of the financial statements of the MRPS set out on pages 7 to 28. The Report of the Independent Auditors is
given on pages 1 and 2.
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MALDIVES RETIREMENT PENSION SCHEME 
(ADMINISTERED BY MALDIVES PENSION ADMINISTRATION OFFICE) 
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  

7 

1. REPORTING ENTITY

Maldives Retirement Pension Scheme (MRPS) was established under Maldives Pension Act No 8/2009
on 13 May 2009. The registered office is located at 8th Floor, City Square, Chaandhanee Magu, Male’,
Republic of Maldives.

The objective of MRPS is to provide a stable retirement income for the participants of the scheme based
on the contributions made and performance of the investments. This forms an important pillar of the
national social protection system. The MRPS is a Defined Contribution Scheme, where the employee
and employer together contribute a minimum of 14% of the pensionable wage on a monthly basis to the
scheme. The pension payout starts at retirement and pensioners are currently provided with monthly
pension benefits for life expected at the time of retirement. The MRPS commenced in May 2010 with
contribution from public Sector employees and in May 2011 with private sector employees.

The Investment and administration activities of MRPS are managed and administered by Maldives
Pension Administration Office (MPAO) in accordance with the requirements of the Act.

2. BASIS OF PREPARATION

(a) Statement of Compliance
The financial statements have been prepared in accordance with International Financial Reporting
Standards (“IFRSs”).

This is the first set of the MRPS’s annual financial statements in which IFRS 16, “Leases” has
been applied. Changes to significant accounting policies are described in Note 3.

(b) Basis of Measurement
The financial statements have been prepared on the historical cost basis except financial
instruments, which are measured at fair value.

(c) Functional and Presentation Currency
These financial statements are presented in Maldivian Rufiyaa, which is the MRPS’s functional
currency. All financial information presented in Maldivian Rufiyaa has been rounded to the nearest
Rufiyaa.

(d) Use of Materiality, Offsetting and Rounding

Materiality and Aggregation
Each material class of similar items is presented separately in the financial statements. Items of
dissimilar nature or functions are presented separately unless they are immaterial.

Offsetting
Assets and liabilities and income and expenses in the financial statements are not set off unless
required or permitted by IFRSs.

Rounding
The amounts in the financial statements have been rounded off to the nearest Rufiyaa, except where
otherwise indicated.



MALDIVES RETIREMENT PENSION SCHEME 
(ADMINISTERED BY MALDIVES PENSION ADMINISTRATION OFFICE) 
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED) 
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2. BASIS OF PREPARATION (CONTINUED)  

 
 (e)  Use of Estimates and Judgements and Assumptions  

 
 The preparation of financial statements in conformity with IFRSs requires management to make 

judgements, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the 
reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Actual results may differ from these 
estimates.  

   
 Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting 

estimates are recognised prospectively.  
   

 Information about critical judgments in applying accounting policies that have the most significant 
effect on the amounts recognised in the MRPS’s financial statements is included in the respective notes.  

 Information about assumptions and estimation uncertainties that have a significant risk of resulting in a 
material adjustment within the next financial year are included in the relevant notes.   

 
       Going concern 

The Management has made an assessment of Fund's ability to continue as a going concern and is 
satisfied that it has the resources to continue in business for the foreseeable future. Therefore, the 
Financial Statements of the Fund continued to be prepared on a going concern basis. In addition to that 
specific accounting judgments, estimations and assumptions were used in following disclosures. 

 
- Valuation of Financial Instruments 
- The impairment of assets 

3. CHANGES IN SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
 

The MRPS has initially applied IFRS 16 from 1 January 2019. However, this standard has not resulted 
in any changes to the balances previously presented. A number of other new standards and amendments 
are also effective from 1 January 2019 but they do not have a material effect on the Financial 
Statements 

 
4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  

 
 The accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented in these 

financial statements and have been applied consistently by the MRPS. 
 

4.1 Foreign Currency Transactions 
 

Transactions in foreign currency are translated to Maldivian Rufiyaa at the exchange rate ruling at the 
date of transaction. Monetary assets and liabilities denominated in currencies are translated to Maldivian 
Rufiyaa at the exchange rate ruling at the reporting date. Foreign exchange differences arising on 
translation are recognized in the statement of changes in net assets available for benefits. 
 

          Non-monetary assets and liabilities, which are measured at historical cost, denominated in foreign 
currencies other than Maldivian Rufiyaa, are translated to Maldivian Rufiyaa at the exchange rates ruling 
at the dates of transactions. Non-monetary assets and liabilities, which are stated at fair value, 
denominated in foreign currencies are translated to Maldivian Rufiyaa at the exchange rates ruling at the 
dates the values were determined. 

 
 



MALDIVES RETIREMENT PENSION SCHEME 
(ADMINISTERED BY MALDIVES PENSION ADMINISTRATION OFFICE) 
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED) 
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4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

4.2 Financial Instruments 

i. Recognition and initial measurement

Trade receivables are initially recognized when they are originated. All other financial assets and 
financial liabilities are initially recognized when the MRPS becomes a party to the contractual provisions 
of the instrument. 

A financial asset (Unless it is a trade receivable without a significant financing component) or financial 
liability is initially measured at fair value plus, for an item not at FVTPL (fair value through profit or 
loss), transaction costs that are directly attributable to its acquisition or issue. A trade receivable without 
a significant financing component is initially measured at the transaction price. 

ii. Classification and subsequent measurement

Financial assets 

On initial recognition, a financial asset is classified as measured at: amortized cost; FVOCI (fair value 
through other comprehensive income) – debt investment; FVOCI – equity investment; or FVTPL. 

Financial assets are not reclassified subsequent to their initial recognition unless the MRPS changes its 
business model for managing financial assets, in which case all affected financial assets are reclassified 
on the first day of the reporting period following the change in the business model. A financial asset is 
measured at amortized cost if it meets both of the following conditions and is not designated as at 
FVTPL: 

- It is held within a business model whose objective is to hold assets to collect contractual cash flows;
and

- Its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal
and interest on the principal amount outstanding.

A debt investment is measured at FVOCI if it meets both of the following conditions and is not 
designated as at FVTPL: 

- It is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash
flows and selling financial assets; and

- Its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal
and interest on the principal amount outstanding.



MALDIVES RETIREMENT PENSION SCHEME 
(ADMINISTERED BY MALDIVES PENSION ADMINISTRATION OFFICE) 
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED) 
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4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

4.2 Financial Instruments (Continued) 

Financial assets – Subsequent measurement and gains and losses 

Financial assets at 
FVTPL  

These assets are subsequently measured at fair value. Net gains and losses, 
including any interest or dividend income, are recognised in profit or loss.  

Financial assets at 
amortized cost  

These assets are subsequently measured at amortised cost using the effective 
interest method. The amortised cost is reduced by impairment losses. Interest 
income, foreign exchange gains and losses and impairment are recognised in 
profit or loss. Any gain or loss on de-recognition is recognised in profit or 
loss. 

Debt investments 
at FVOCI  

These assets are subsequently measured at fair value. Interest income 
calculated using the effective interest method, foreign exchange gains and 
losses and impairment are recognised in profit or loss. Other net gains and 
losses are recognised in OCI. On derecognition, gains and losses accumulated 
in OCI are reclassified to profit or loss.  

Equity 
investments at 
FVOCI 

These assets are subsequently measured at fair value. Dividends are 
recognised as income in profit or loss unless the dividend clearly represents a 
recovery of part of the cost of the investment. Other net gains and losses are 
recognised in OCI and are never reclassified to profit or loss.  

Financial liabilities – Classification, subsequent measurement and gains and losses 

Financial liabilities are classified as measured at amortized cost or FVTPL. A financial liability is 
classified as at FVTPL if it is classified as held for trading, it is a derivative or it is designated as such 
on initial recognition. 

Financial liabilities at FVTPL are measured at fair value and net gains and losses, including any interest 
expense, are recognized in profit or loss. Other financial liabilities are subsequently measured at 
amortized cost using the effective interest method. Interest expense and foreign exchange gains and 
losses are recognized in profit or loss. Any gain or loss on de-recognition is also recognized in profit or 
loss. 

iii De-recognition 

Financial assets 

The MRPS derecognizes a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the 
financial asset expire, or it transfers the rights to receive the contractual cash flows in a transaction in 
which substantially all of the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred or in 
which the MRPS neither transfer nor retains substantially all of the risks and rewards of ownership and 
it does not retain control of the financial asset. 



MALDIVES RETIREMENT PENSION SCHEME 
(ADMINISTERED BY MALDIVES PENSION ADMINISTRATION OFFICE) 
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED) 
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4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

4.2 Financial Instruments (Continued) 

Financial liabilities 

The MRPS derecognizes a financial liability when its contractual obligations are discharges or 
cancelled, or expire. The MRPS also derecognizes a financial liability when its terms are modified and 
the cash flows of the modified liability are substantially different, in which case a new financial liability 
based on the modified terms is recognized at fair value. 

On de-recognition of a financial liability, the difference between the carrying amount extinguished and 
the consideration paid is recognized in profit or loss. 

4.3 Impairment

(i) Financial Assets (including receivables)

The MRPS recognize loss allowance for ECLs (Expected Credit Loss) on financial assets measured at 
amortized cost. 

The MRPS measures loss allowances at an amount equal to lifetime ECLs, except for the following, 
which measured at 12-month ECLs. 

- Debt instruments that are determined to have low credit risk at the reporting date; and
- Other debt securities and bank balances for which credit risk has not increased significantly since

initial recognition.

Loss allowances for trade receivables are always measured at an amount equal to lifetime ECLs. 

When determining whether the credit risk of a financial asset has increased significantly since initial 
recognition and when estimating ECLs, the MRPS considers reasonable and supportable information that 
is relevant and available without undue cost or effort. This includes both quantitative and qualitative 
information and analysis, based on the Company’s historical experience and informed credit assessment 
and including forward looking information.  

ECLs are probability- weighted estimate of credit losses. Credit losses are measured as the present value 
of all the cash shortfalls. ECLs are discounted at the effective interest rate of the financial asset. 

(ii) Non-financial Assets

The carrying amounts of the MRPS’s non-financial assets are reviewed at each reporting date to 
determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, then the asset’s 
recoverable amount is estimated. For intangible assets that have indefinite useful lives or that are not yet 
available for use, the recoverable amount is estimated each year at the same time. 

The recoverable amount of an asset or a cash-generating unit is the greater of its value in use and its fair 
value less costs to sell. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their
present value using a discount rate that reflects current market assessments of the time value of money 
and the risks specific to the asset. For the purpose of impairment testing, assets that cannot be tested 
individually are grouped together into the smallest group of assets that generates cash inflows from 
continuing use that are largely independent of the cash inflows of other assets or groups of assets.
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4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

4.4 Provisions 

A provision is recognized if, as a result of a past event, the MRPS has a present legal or constructive 
obligation that can be estimated reliably, and it is probable that an outflow of economic benefits will be 
required to settle the obligation. Provisions are determined by discounting the expected future cash flows 
at a tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to 
the liability. The unwinding of the discount is recognized as finance cost. 

4.5 Investment Income 

Interest income is recognized as it accrues, using the original effective interest rate of the instrument 
calculated at the acquisition or origination date. Interest income includes the amortization of any 
discount or premium, transaction cost or other differences between the initial carrying amount of an 
interest bearing instrument and its amount at maturity calculated on an effective interest rate basis.  

Dividend income is recognized in the income statement when the right to receive dividend is declared. 

4.6 Contribution Revenue 

Contribution revenue from employees and members is recognized when the control and the benefits 
from the revenue have transferred to the MRPS. Any un-reconciled contributions are held in 
Contribution Collection Account and are not recognized as revenue. 

Contribution revenue from accrued rights is recognized when the government issues the recognition 
bonds for respective employees. 

Revenue from fines on late contribution payments are recognized on accrual basis to the extent that the 
amount is recoverable. 

4.7 Events Occurring After the Reporting Date 

The materiality of the events occurring after the reporting date has been considered and appropriate 
adjustments and provisions have been made in the financial statements wherever necessary. 

5. DETERMINATION OF FAIR VALUES

A number of the MRPS’s accounting policies and disclosures require the measurement of fair values,
for both financial and non-financial assets and liabilities.

The MRPS has an established control framework with respect to the measurement of fair values. This
includes a valuation team that has overall responsibility for overseeing all significant fair value
measurements, including Level 3 fair values, and reports directly to the chief financial officer.

The valuation team regularly reviews significant unobservable inputs and valuation adjustments. If third
party information, such as broker quotes or pricing services, is used to measure fair values, then the
valuation team assesses the evidence obtained from the third parties to support the conclusion that these
valuations meet the requirements of the Standards, including the level in the fair value hierarchy in
which the valuations should be classified.
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5. DETERMINATION OF FAIR VALUES (CONTINUED) 
 

When measuring the fair value of an asset or a liability, the MRPS uses observable market data as far as 
possible. Fair values are categorized into different levels in a fair value hierarchy based on the inputs 
used in the valuation techniques as follows. 
 
• Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities. 
• Level 2: inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the asset or        

liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices). 
• Level 3: inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable 

inputs). 
 
If the inputs used to measure the fair value of an asset or a liability fall into different levels of the fair 
value hierarchy, then the fair value measurement is categorized in its entirety in the same level of the 
fair value hierarchy as the lowest level input that is significant to the entire measurement. 

 
6. NEW STANDARDS AND INTERPRATATIONS NOT YET ADOPTED 

 
Following new standards, amendments to standards and interpretations applicable to the financial 
statements of the MRPS are effective for annual periods beginning after 1 January 2019 and earlier 
application is permitted, however the MRPS has not applied the following new or amended standards 
interpretations in these financial statements. 

 
i. Other standards

 
The following amended standards and interpretations are not expected to have a significant impact on 
the MRPS’s financial statements. 

 
 Amendments to Reference to Conceptual Framework in IFRS Standards. 
 Definition of a Business (Amendments to IFRS 3). 
 Definition of material (Amendments to IAS 1 and IAS 8). 
 Interest Rate Benchmark Reform (Amendments to IFRS 9, IAS 39 and IFRS 7).



MALDIVES  RETIREMENT PENSION SCHEME 
(ADMINISTERED BY MALDIVES PENSION ADMINISTRATION OFFICE)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019

7 NET CONTRIBUTION 2019 2018
MVR MVR

CONTRIBUTION RECEIVED

Contribution from employers 600,427,449  558,142,135  

Contribution from members 582,448,908  541,444,572  
Contribution from self-employed members 20,640     25,121     
Contribution from government on accrued rights (Note 15.1) 557,715   87,296     

1,183,454,712  1,099,699,124  

CONTRIBUTION PAID

Benefits paid to members 91,475,719    58,456,945    
91,475,719    58,456,945    

NET CONTRIBUTION 1,091,978,993  1,041,242,179  

8 INTEREST INCOME 2019 2018
MVR MVR

Interest on recognition of bonds (Note 8.1) 161,503,932  163,867,875  
Interest on treasury bonds 158,955,660  157,703,000  
Interest on treasury bills 236,916,878  180,722,972  
Interest on fixed deposits 17,643,991    10,509,008    
Interest on HDFC bonds 5,619,502   2,883,130   
Income on sukuk 7,946,622   7,865,027   
Income on collateralization deposit 873,234   -   

589,459,819 523,551,012

8.1 Interest income from recognition bonds
Interest on recognition bonds is calculated based on highest annual fixed deposit rate issued by the
Maldivian Monetary Authority during the previous year. Highest annual fixed deposit rate for the
year ended 31 December 2019 was 4.75%. (2018 - 5%)
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MALDIVES  RETIREMENT PENSION SCHEME 
(ADMINISTERED BY MALDIVES PENSION ADMINISTRATION OFFICE)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019

9 DIVIDEND INCOME 2019 2018
MVR MVR

Dividend from equity securities - Quoted 55,220,428     59,892,792       
55,220,428     59,892,792       

10 OTHER INCOME 2019 2018
MVR MVR

Fines on late contribution 949,459          1,243,812         
Other income - 33,751 

949,459          1,277,563         

11 ADMINISTRATIVE EXPENSES 2019 2018
MVR MVR

Management fee (Note 11.1) 57,727,167     48,372,972       
57,727,167     48,372,972       

11.1 Management fee

12 CASH AND CASH EQUIVALENT 31/12/2019 31/12/2018
MVR MVR

Cash at bank (Note 12.1) 27,503,083     22,973,405       
Cash and cash equivalent in the Statements of Cash Flows 27,503,083     22,973,405       

12.1 Balances with Banks 31/12/2019 31/12/2018
MVR MVR

Cash balance in Contribution Holding Account 26,583,228     22,805,731       
Cash balance in Maldives Islamic Bank 909,461          167,674            
Cash balance in Mauritius Commercial Bank 10,394            -

27,503,083     22,973,405       

In accordance with section 6(d) of the Maldivian Pension Act 8/2009, the MPOA is entitled to
charge a fee from the members based on the daily asset value of the members balance of the
MRPS. (Prior to 2013 the fee was charged only on the member balances in the Investment
Portfolio). The Board of MPAO decided to levy a fee on the Sharia and Conservative Portfolio
members effective from January 2013. The fees are reviewed annually. Management Fees are
recognized Monthly on accrual basis at 0.6% per annum on each month end net asset value.
(2018 - 0.6%)
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MALDIVES  RETIREMENT PENSION SCHEME 
(ADMINISTERED BY MALDIVES PENSION ADMINISTRATION OFFICE)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019

13 OTHER RECEIVABLES 31/12/2019 31/12/2018
MVR MVR

Receivable for accrued rights matured during the year 3,096,791           6,983,722         
Other receivables 774,632              601,848            

3,871,423           7,585,570         

14 INVESTMENT IN FINANCIAL ASSETS 31/12/2019 31/12/2018
MVR MVR

Treasury bills - at amortised cost 5,712,193,016    4,656,055,733  
Investment in Fixed deposit - at amortised cost 361,201,409       343,598,288     
Investment in Sukuk - at amortised cost 197,142,249       96,612,727       
Treasury bonds - at amortised cost 3,338,653,852    3,087,401,192  
Investment in HDFC bond - at amortised cost (Note 14.1) 135,532,843       77,171,114       
Equity securities – at FVOCI - (Note 14.2) 558,885,060       475,957,110     

10,303,608,429  8,736,796,164  

14.1 Investment in HDFC bond - at amortised cost 31/12/2019 31/12/2018
MVR MVR

Balance as at 1 January 77,171,114         6,004,937         
Addition during the year 64,000,000         80,000,000       
Interest accrued during the year 5,619,502           -
Interest received during the year (5,299,502)          (136,921)          
Principal repayment during the year (5,958,271)          (8,696,902)       
Balance as at 31 December 135,532,843       77,171,114       

The MRPS has acquired 8,000 bonds of Housing Development Finance Corporation (HDFC) PLC
at MVR 10,000/- each on 1 July 2018, carrying interest of 7% per annum. Repayment will take
place in twenty semi-annual instalments commencing six month after the date of allotment.

The MRPS has acquired 64,000 bonds of Housing Development Finance Corporation (HDFC)
PLC at MVR 1,000/- each on 5 December 2019, carrying interest of 7% per annum. Repayment
will take place in twenty semi-annual instalments commencing six month after the date of
allotment.
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MALDIVES  RETIREMENT PENSION SCHEME 
(ADMINISTERED BY MALDIVES PENSION ADMINISTRATION OFFICE)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019

14 OTHER INVESTMENTS (CONTINUED)

14.2 Equity securities – at FVOCI 31/12/2019 31/12/2018
MVR MVR

Investment in equity shares (quoted) ( Note 14.3) 558,885,060        475,957,110      
558,885,060        475,957,110      

14.3 Investment in equity shares (quoted)

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
MVR MVR

Dhivehi Raajjeyge Gulhun 
PLC (DHR)

2,813,390   2,813,390       225,957,210       225,957,210     

Ooredoo Maldives PLC 
(OMPL)

8,333,330   8,333,330       249,999,900       249,999,900     

Maldives Islamic Bank 
PLC (MIB)

2,369,370   -                 82,927,950         -                     

558,885,060       475,957,110     

14.4 Measurement of fair values

(i) Fair value hierarchy

Number of shares Carrying value

The fair value of investment in equity shares was determined by the management and having
appropriate recognized professional qualifications. The Management determines the fair value
investment in equity shares every three months.

The fair value measurement for investment in equity shares has been categorized as a Level 3 fair
value based on the inputs to the valuation technique used. 

The MRPS has acquired 2,369,370 shares of Maldives Islamic Bank (MIB) PLC at MVR 35/-
each on 9 November 2019.

Financial assets at fair value through other comprehensive Income, comprising principally
marketable equity securities, are measured at fair value annually at the close of the business on 31
December. The management has performed a valuation on a basis of discounted cash flows to
determine the fair value, since the absence of an active market.
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MALDIVES  RETIREMENT PENSION SCHEME 
(ADMINISTERED BY MALDIVES PENSION ADMINISTRATION OFFICE)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019

14 OTHER INVESTMENTS (CONTINUED)

14.4 Measurement of fair values (Continued)

(ii) Valuation technique and significant unobservable inputs

15 RECOGNITION BOND 31/12/2019 31/12/2018
MVR MVR

Accrued pension rights receivable (Note 15.1) 2,043,353,190   2,075,998,964      
Interest receivable on recognition bonds (Note 15.2) 1,485,853,060   1,346,760,652      

3,529,206,250   3,422,759,616      

15.1 Accrued pension rights receivable
Opening balance 2,075,998,964   2,109,417,631      

557,715             87,296

Accrued rights matured during the year (33,203,489)       (33,505,963)          
Closing balance 2,043,353,190   2,075,998,964      

-Expected revenue growth were
higher / (lower);

-Terminal growth and Capital
Investments were higher /  (lower); or

-Weighted average cost of capital
were lower / (higher).

Inter-relationship between key 
unobservable inputs and fair value 
measurement

Significant unobservable 
inputs

The estimated fair value would
increase / (decrease) if:

Net adjustment to contribution from Government on
accrued rights

Valuation technique

Discounted cash flows:
The valuation model
considers the present value
of future free cash flows of
the investee, taking into
account the expected
earnings growth, Terminal
growth and Capital
Investments. The expected
free cash flows are
discounted using weighted
average cost of capital
(WACC). 

-Expected revenue growth
(2019: 6%–14%,2018: 4% -
11%).

-Terminal growth and
Capital Investments: (2019:
1%-3% of the asset base,
2018: 10%-19% of the asset
base)

-WACC (2019:
11%–12.3%, (2018:
12.25%–14% )
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MALDIVES  RETIREMENT PENSION SCHEME 
(ADMINISTERED BY MALDIVES PENSION ADMINISTRATION OFFICE)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019

15 RECOGNITION BOND (CONTINUED)

15.1 Accrued pension rights receivable (Continued)

15.2 Interest receivable on recognition bonds 31/12/2019 31/12/2018
MVR MVR

Opening balance 1,346,760,652   1,202,916,668   
Additions during the year 161,503,932    163,867,875    
Paid during the year (22,411,524)     (20,023,891)  
Closing balance 1,485,853,060 1,346,760,652

16 HOUSING COLLATERALIZATION DEPOSIT 31/12/2019 31/12/2018
MVR MVR

Opening balance 25,821,294   6,876,329
Additions during the year 5,043,654     18,443,107   
Principle received during the year (143,944)   (100,476)   
Interest accrued during the year 1,300,201     866,271    
Interest received during the year (918,120)   (263,936)   
Closing balance 31,103,085   25,821,294   

The amounts under the heading "housing collateralization deposit" concern cash collateral pledged with
Housing Development Finance Corporation (HDFC), Bank of Maldives (BML), Commercial Bank of
Maldives (CBM), Maldives Islamic Bank (MIB) and The Mauritius Commercial Bank (Maldives) Private
Limited (MCB) to facilitate the collateralization of accumulated Retirement Savings Account (RSA) for
the purpose of paying the down payment in obtaining home finance for the members of Maldives
Retirement Pension Scheme.

As per section 25 of Pension Administration Act No 8 of 2009, the accrued rights of employees who were
in employment with Government organizations at the time of commencement of this Act should be
protected. In this regard, Ministry of Finance and Treasury issued recognition bonds to all employees. The
face value of the bond and accrued interest thereon will mature on retirement or on the death of a
member.

In accordance with section 25 of the Maldives Pension Administration Act No. 8 of 2009, "public service
employees" who have not reached the age of 65 years at the commencement of this Act shall have their
Accrued Pension Rights deposited in their Retirement Savings Account in the form of recognition bonds
of Government. As per the agreement dated 19 September 2011 Ministry of Finance and Treasury has
agreed to recognize the Accrued Pension Rights" of MVR 2,380,156,835/- subject to a variation of 5% of
the rights. Accordingly, MRPS has recognized revenue of MVR 2,380,156,835/- as contribution from
Government on Accrued Pension Rights during the period ended 31 December 2010.
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MALDIVES  RETIREMENT PENSION SCHEME 
(ADMINISTERED BY MALDIVES PENSION ADMINISTRATION OFFICE)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019

17 OTHER PAYABLES 31/12/2019 31/12/2018
MVR MVR

Management fee payable 5,536,274          4,445,646   
To be allocated to collateralization deposit members 1,286,498          866,271      
Excess collection from employers 13,342               48,253       
Other payables 144,813             151,627      

6,980,927          5,511,797   

18 CAPITAL COMMITMENTS

There were no material capital commitments outstanding as at the reporting date.
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(A) Accounting classification and fair values 

Fair Value Hierarchy

Level I

Level II

Level III

Assessing the significance of a particular input requires judgment, considering factors specific to the
asset or liability.

The following table shows the carrying amounts and fair values of financial assets financial
liabilities, including their levels in the fair value hierarchy. It does not include fair value information
for financial assets and financial liabilities not measured at fair value if the carrying amount is a
reasonable approximation of fair values.

FINANCIAL INSTRUMENTS AND RISK MANAGEMENT - FAIR VAUE AND RISK
MANAGEMNT

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are
categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that
is significant to the fair value measurement as a whole:

Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to
the fair value measurement is directly or indirectly observable

Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to
the fair value measurement is unobservable

Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or
liabilities
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19 FINANCIAL INSTRUMENTS AND RISK MANAGEMENT - FAIR VAUE AND RISK MANAGEMNT (CONTINUED)

(A) Accounting classification and fair values (Continued)

31 December 2019 Financial assets at 
amortised cost

FVOCI – 
equity

instruments

Other 
financial 
liabilities

Total Level I Level II Level III Total 

MVR MVR MVR MVR MVR MVR MVR MVR

Financial assets
Cash and cash equivalents 27,503,083  -   -  27,503,083    -    -     -   -     
Other receivables 3,871,423    -   -  3,871,423   -    -     -   -     
Financial assets at amortised 
cost

9,744,723,369     
-   -  

9,744,723,369    
-    

-     
-   -     

Equity securities  at FVOCI
- 558,885,060 

- 
558,885,060 

-    
-     

558,885,060   
558,885,060  

Recognition bond 3,529,206,250     -   -  3,529,206,250 -    -     -   -     
Housing collateralization 
deposit

31,103,085  
-   -  

31,103,085    
-    

-     
-   

-     

13,336,407,210   558,885,060   - 13,895,292,270 -    -     558,885,060   558,885,060  

Financial liabilities
Other payables -  -   6,980,927   6,980,927   -    -     -   -     
Contribution collection 
accounts

-  -   677,683    677,683   -    -     -   -     

-  -   7,658,610   7,658,610   -    -     -   -     

Carrying amount Fair value

Financial assets and liabilities included in above table other than equity securities at FVOCI, are not measured at fair value. Their carring amount is a reasonable approxmation
of fair value.
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(A) Accounting classification and fair values (Continued)

31 December 2018 Financial assets 
at amortised cost

FVOCI – 
equity

instruments

Other 
financial 
liabilities

Total Level I Level II Level III Total 

MVR MVR MVR MVR MVR MVR MVR MVR

Financial assets
Cash and cash 
equivalents

22,973,405    -   -  22,973,405    -   -    -  -  

Other receivables 7,585,570   -   -  7,585,570   -   -    -  -  
Financial assets at 
amortized cost

8,260,839,054   -   -  8,260,839,054   -   -    -  -  

Equity securities  at 
FVOCI

- 475,957,110 - 475,957,110 -   -    475,957,110  475,957,110   

Recognition bond 3,422,759,616   -   -  3,422,759,616 -   -    -  -  
Housing 
collateralization 
deposit

25,821,294    -   -  25,821,294    -   -    -  -  

11,739,978,939   475,957,110   - 12,215,936,049 -   -    475,957,110  475,957,110   

Financial liabilities
Other Payables -    -   5,511,797    5,511,797   -   -    -  -  
Contribution
collection accounts

-    -   2,672,124    2,672,124   -   -    -  -  

-    -   8,183,921    8,183,921   -   -    -  -  

Carrying amount Fair value

FINANCIAL INSTRUMENTS AND RISK MANAGEMENT - FAIR VAUE AND RISK MANAGEMNT (CONTINUED)

Financial assets and liabilities included in above table other than equity securities at FVOCI, are not measured at fair value. Their carring amount is a reasonable
approxmation of fair value.
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(B) Financial risk management

Overview

The MRPS has exposure to the following risks from its use of financial instruments:

 Credit Risk
 Market Risk
 Liquidity Risk

Risk Management Framework

(i) Credit Risk

Analysis of Risk Concentration – Investment Composition

MVR % MVR %

Government Securities      8,898,373,660 72.74%      7,620,297,826 71.01%
Recognition bond      2,043,353,190 16.70%      2,075,998,964 19.35%
Investment in Fixed Deposits         374,818,670 3.06%         363,321,294 3.39%

Corporate Debt Securities         330,212,843 2.70%         172,171,114 1.60%
Investment in Equity Securities         558,885,060 4.57%         475,957,110 4.44%

Balance with banks           27,503,083 0.22%           22,973,405 0.21%
12,233,146,506  100% 10,730,719,713  100%

FINANCIAL INSTRUMENTS AND RISK MANAGEMENT - FAIR VAUE AND RISK
MANAGEMNT (CONTINUED)

The Board of Members has overall responsibility for the establishment and oversight of the MRPS’s
risk management framework.

31/12/201831/12/2019Investment

This note presents information about the MRPS’s exposure to each of the above risks, the MRPS’s
objectives. 

Credit Risk is the risk of loss due to the inability or unwillingness of a borrower/ counter-party to meet
its payment obligations. The credit risk of the MRPS is deemed minimal as 89% of the total investment
is made in Government Securities. Composition of the investments of the MRPS as at the year end is as
follows.
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(B) Financial risk management (Continued)

(i) Credit Risk (Continued)

Cash and cash equivalent 

(ii) Market Risk

(a) Interest Rate Risk

Exposure to interest rate risk

At the reporting date, the interest rate profile of the MRPS’s interest-bearing financial instruments was:

2019 2018
MVR MVR

Fixed Rate Instruments   11,616,639,693      10,205,967,904 

The MRPS does not account for any fixed-rate financial assets at FVTPL. Therefore, a change in
interest rates at the reporting date would not affect profit or loss.

Carrying Amount

A change of 100 basis point in  interest rates would have increased or decreased profit for the year ended 
31 December 2019 by MVR 131,037,274/- (2018 : MVR 115,527,579/-). This analysis assumes that all
the other variables remain constant.

FINANCIAL INSTRUMENTS AND RISK MANAGEMENT - FAIR VAUE AND RISK
MANAGEMNT (CONTINUED)

Market Risk is the risk of losses from changes in the market value of portfolios and financial instruments
due to movements in interest rates, foreign exchange and equity prices. The market risk faced by the
MRPS primarily arises from interest rate risk and equity price risk. The objective of market risk
management is to manage and control market risk exposures within acceptable parameters, while
optimizing the return on risk.

The MRPS held cash and equivalents of MVR 27,503,083/- as at 31 December 2019 (2018: MVR
22,973,405/-). 
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(B) Financial risk management (Continued)

(ii) Market Risk (Continued)

(b) Equity Price Risk

(iii) Liquidity Risk

FINANCIAL INSTRUMENTS AND RISK MANAGEMENT - FAIR VAUE AND RISK
MANAGEMNT (CONTINUED)

Liquidity Risk is the risk arising from the inability of the MRPS to meet its financial commitments and
obligations when they fall due. The net contribution of the Fund was between MVR 86 Mn to MVR 101
Mn per month during the year. Further, interest and maturity proceeds provided additional cash flow to
the MRPS. 

Management of liquidity risk includes taking steps to ensure, as far as possible, that it will always have
adequate financial resources to meet its liabilities when due, under both normal and stressed conditions,
without incurring unacceptable losses or risking damage to the MRPS's reputation. 

The equity price risk is the reduction in the value of equity portfolio due to the decline in share prices.
This is an inherent risk of equity investments which has been mitigated by investing in fundamentally
sound stocks with robust value. However, MRPS value equity securities based on discounted free cash
flows of the investee companies.
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(B) Financial risk management (Continued)

(iii) Liquidity Risk  (Continued)

Maturity analysis of financial assets and financial liabilities

0-12 1-3 3-5 More Than Total as at Total as at 
Months Years Years 5 years 31/12/2019 31/12/2018
MVR MVR MVR MVR MVR MVR

Cash and cash equivalents          27,503,083 -                          - - 27,503,083         22,973,405           
Other receivables 3,871,423          - - - 3,871,423           7,585,570             
Treasury bills 5,712,193,016   - - - 5,712,193,016    4,656,055,733      
Investment in Fixed deposit 54,361,405        155,983,921     150,856,083      - 361,201,409 343,598,288         
Investment in Sukuk 2,142,249          - 15,000,000 180,000,000      197,142,249 96,612,727           
Treasury bonds 512,653,852 961,000,000 950,000,000 915,000,000 3,338,653,852 3,087,401,192
Investment in HDFC bond 11,308,075        24,379,770       27,976,347 71,868,651        135,532,843       77,171,114           
Financial assets at FVOCI 558,885,060      - - - 558,885,060       475,957,110         
Recognition bond 58,588,165        124,510,052     128,131,860 3,217,976,173   3,529,206,250    3,422,759,616      
Housing collateralization deposit -              - - 31,103,085        31,103,085         25,821,294           
Total assets 6,941,506,328   1,265,873,743  1,271,964,290   4,415,947,910   13,895,292,270  12,215,936,049    

Financial liabilities
Other Payables 6,980,927          - - - 6,980,927           5,511,797             
Contribution collection accounts 677,683  - - - 677,683              2,672,124             
Total liabilities 7,658,610          - - - 7,658,610           8,183,921             

ACCUMULATED MEMBERS' BALANCE
Contribution payout 93,479,086        214,136,824     263,543,231      13,316,474,519 13,887,633,660  12,207,752,128    

Total accumulated members' balance and Liabilities 101,137,696      214,136,824     263,543,231      13,316,474,519 13,895,292,270  12,215,936,049    

FINANCIAL INSTRUMENTS AND RISK MANAGEMENT - FAIR VAUE AND RISK MANAGEMNT (CONTINUED)

Financial assets 
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20 COMPARATIVE FIGURES

To facilitate comparison, relevant balances pertaining to the previous year have been re-classified to conform to current year's classification and presentation. 

21 EVENTS AFTER THE REPORTING DATE

22 RELATED  PARTY  TRANSACTIONS

22.1 Transactions with the Key Management Personnel

22.2 RELATED  PARTY  TRANSACTIONS 

  Related Party Relationship Nature of 
Transactions 2019 2018 31/12/2019 31/12/2018

MVR MVR MVR MVR

Maldives Pension Administration Office
(MPAO)

Investment Manager Management fee         57,727,167          48,372,972          (5,536,274)            (4,445,646)

23 COMMITTEE OF MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY FOR FINANCIAL STATEMENTS

The Board of Members of the Fund is responsible for the preparation and presentation of these Financial Statements.

24 CONTINGENT LIABILITIES

There were no contingent liabilities which require disclosure in the financial statements as at the reporting date.

Balance as atAmount

The total Board of Members' fee paid for the year ended 31 December 2019 were nil. (2018 - Nil)

The increase in transmission and geographical spread of COVID-19 largely occurred after the reporting date as at 31st December 2019. With the increment of infected number of
cases around the world, some governments, non-governmental organizations and private entities have been taken some precautionary actions such as travel restrictions and
quarantine measures etc. However, the impact from the outbreak is not possible to estimate at the date of these financial statements were authorized for issue by the Board of
Directors.

No other circumstances have arisen since reporting date which require adjustments to / or disclosure in the financial statements.

The Investment and administration activities of MRPS are managed and administered by Maldives Pension Administration Office (MPAO) in accordance with the requirements of
the Act. Under the investment management agreement, the MPAO receives a management fee at an annual rate of 0.6% (2018 - 0.6%) of the MRPS member balance.
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25 INVESTMENT FUND ANALYSIS

MRPS comprise of the following sub funds.

Investment Shariah Conservative Shariah Retirees Housing Recognition
Bond

Consolidated
Adjustment

Total

2019
MVR MVR MVR MVR MVR MVR MVR MVR

Net Contribution Income 1,157,319,513     24,375,522        (34,425,652)       (517,243)              284,150              (55,057,297)     - 1,091,978,993 
Interest Income 403,112,851        7,965,490          15,659,389         344,923               873,234              161,503,932     - 589,459,819 
Dividend Income 55,220,428          - -             - - - - 55,220,428 

1,615,652,792 32,341,012 (18,766,263) (172,320) 1,157,384 106,446,635 - 1,736,659,240
Other income 933,768               3,658 12,028    5 - - 949,459              
Inter-Portfolio Movements (76,847,416)         25,243,253        47,719,326         278,218               3,606,619           - - -
Management fee (54,402,556)         (1,081,345)         (1,913,258)         (33,199) (296,809)             - - (57,727,167)       

Increase in net assets attributable to members 1,485,336,588     56,506,578        27,051,833         72,704 4,467,194           106,446,635     - 1,679,881,532 

ASSETS
Cash and cash equivalents 20,021,191          289,914             4,981,746           612,694               919,855              - 677,683 27,503,083         
Other receivables 869,200               329,187             3,445,473           76 271,888              1,295,842         (2,340,243) 3,871,423           
Investment in financial assets 9,743,287,208     202,519,377      352,865,087       4,936,757            - - - 10,303,608,429  
Recognition bond - - -             - - 3,529,206,250 - 3,529,206,250 
Housing collateralization deposit - - -             - 31,103,085         - 31,103,085         
Total Assets 9,764,177,599     203,138,478      361,292,306       5,549,527            32,294,828         3,530,502,092  (1,662,560)       13,895,292,270  

LIABILITIES
Other Payables 5,355,264            187,373             159,909  2,693 2,410,582           1,205,349         (2,340,243)       6,980,927           
Contribution collection accounts - - -             - - 677,683 677,683              
Total liabilities (excluding net assets 
attributable to members)

5,355,264            187,373             159,909  2,693 2,410,582           1,205,349         (1,662,560)       7,658,610           

ACCUMULATED MEMBERS' BALANCE
Accumulated members' balance 9,758,822,335     202,951,105      361,132,397       5,546,834            29,884,246         3,529,296,743  - 13,887,633,660  
Total accumulated members' balance and 
Liabilities 9,764,177,599     203,138,478      361,292,306       5,549,527            32,294,828         3,530,502,092  (1,662,560)       13,895,292,270  

Income
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