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ވެ ސް ނެ ތް ގޮ ތު ގަ އި އެ ބޭ ފު ޅާ ގެ ހަ ރު ދަ ނާ ހި ން ގު ން ތެ ރި ކަ މު ގެ ދަ ށު ން

ފާ ހަ ގަ ކޮ ށް ލެ ވޭ ފަ ދަ ކާ މި ޔާ ބީ ތަ ކެ އް ލި ބި ގެ ން ދި ޔަ އަ ހަ ރެ ކެ ވެ .މި ފާ އި ތު ވި

ބަ ލަ އި ގަ ން ނަ

ހަ އް ޤު ވެ ގެ ން ވާ ކަ ން
އެ އް ފަ ދަ އި ން

5

ފާ ހަ ގަ ކު ރަ މެ ވެ.

2019

ވަ ނަ

ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ

އަ ހަ ރަ ކީ ވެ ސް

އަ ހަ ރު
ޕެ ން ޝަ ން

ޕެ ން ޝަ ން

އޮ ފީ ސް

ވަ ނީ

ދި ވެ ހި ރާ އް ޖޭ ގެ

ރަ އް ޔި ތު ން

ައ ަހ ރީ ރި ޯޕޓު 2 0 1 9

އަ ދި އެ ން މެ އި ތު ބާ ރު ކު ރާ އެ އް މު އަ އް ސަ ސާ އަ ށް މި އަ ދު ވެ ފަ އެ ވެ.

އ ފީ ހު ން ވަ ނީ ސަ ރު ކާ ރާ އި އެ ކު މަ ސަ އް ކަ ތް ކޮ ށް އެ ކަ މަ ށް
ޕެ ން ޝަ ން ޮ

2019

ބޭ ނު ން ވާ ފަ ން ނީ ދި ރާ ސާ ތަ އް ކޮ ށް އެ ދި ރާ ސާ ތަ ކު ގެ އަ ލީ ގަ އި ޕެ ން ޝަ ން

ވަ ނަ އަ ހަ ރު ހަ މަ ވު މާ އި ގު ޅި ގެ ން ބޯ ޑު ން މި ހާ ރު ވަ ނީ ޕެ ން ޝަ ން

ގާ ނޫ ނަ ށް ގެ ނެ ވު ނު  4އަ ދި  5ވަ ނަ އި ސް ލާ ހު ގެ ދަ ށު ން މި ފު ރު ޞަ ތު

އޮ ފީ ސް އާ މަ ރު ހަ ލާ ތަ ކަ ށް ގެ ން ދި ޔު މަ ށް ޓަ ކަ އި ސީ އީ އޯ ގެ މަ ގާ މަ ށް އެ ން މެ

ފަ ން ޑު ގެ ބަ އި ވެ ރި ން ނަ ށް ފަ ހި ކޮ ށް ދީ ފަ އެ ވެ.

މު ޙަ އް މަ ދު ޙު ސެ އި ން މަ ނި ކު ގެ ސީ އީ އޯ ކަ މު ގެ މު އް ދަ ތު

އެ ކަ ށީ ގެ ން ވާ ބޭ ފު ޅަ ކު އަ އް ޔަ ން ކު ރު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް ފަ ށް ޓާ ފަ އެ ވެ.
ސީ އީ އޯ އެ އް އަ ން ޔަ ން ކު ރު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތަ ކީ މި ހާ ރު ބޯ ޑު ން އެ ން މެ
އި ސް ކަ މެ އް

ދީ ގެ ން

އަ ން ނަ

ކު ރަ މު ން

މި ގޮ ތު ން،

އެ އް ކަ ން ތަ ކެ ވެ.

އެ ން މެ ރަނ ގަ ޅު މި ން ގަނ ޑު ތަ ކާ އި ،މު ސް ތަ ޤި އް ލު ޕް ރޮ ސެ ސް އެ އް ގެ
ދަ ށު ން ވީ އެ ން މެ އަ ވަ ހަ ކަ ށް ސީ އީ އޯ އެ އް އަ އް ޔަ ން ކު ރު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް
ނި ން މާ ލު މަ ކީ ބޯ ޑު ގެ އަ މާ ޒެ ކެ ވެ.
ޕެ ން ޝަ ން

ފަ ން ޑަ ކީ

ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ބޯ ޑު ން އަ ބަ ދު ވެ ސް މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރަ މު ން ގެ ން ދަ ނީ
ކޯ ޕަ ރޭ ޓް ގަ ވަ ނަ ން ސް ގެ އެ ން މެ ރަ ގަ ޅު އު ސޫ ލު ތަ އް ކު ރި ޔަ ށް ނެ ރެ
އެ އު ސޫ ލު ތަ ކާ އި އެ އް ގޮ ތް ވާ ގޮ ތު ގެ މަ ތީ ން ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ހި ން ގު ން
ކު ރި ޔަ ށް ގެ ން ދި ޔު މަ ށެ ވެ .މި ގޮ ތު ން  2018ވަ ނަ އަ ހަ ރު ން ފެ ށި ގެ ން
އަ މަ ލު ކު ރަ ން ފެ ށި ފަ އި ވާ ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ސް ޓް ރެ ޓީ ޖި ކް އެ ކް ޝަ ން
ޕް ލޭ ން ތަ ން ފީ ޒު ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި ހާ ސި ލް ކު ރަ ން ޖެ ހޭ ލަނ ޑު ދަ ޑި ތަ ކަ ށް

ރަ އް ކާ ތެ ރި ކަ މު ގެ

ވާ ސި ލް ވު މަ ށް ޓަ ކަ އި ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓާ އި އެ ކު 2019

ދި ވެ ހި ރާ އް ޖޭ ގެ

އި ޖު ތި މާ އީ

ނި ޒާ މު ގެ ވަ ރަ ށް ވެ ސް މު ހި ން މު އެ އް ތަނ ބެ ވެ .ފާ އި ތު ވެ ދި ޔަ

ވަ ނަ

ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ.

 10އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ޕެ ން ޝަ ން ގާ ނޫ ނު ގެ ދަ ށު ން ގާ އި މް ކު ރަ ން

މި ގޮ ތު ން  2019ވަ ނަ އަ ހަ ރު ބޯ ޑު ން ހި ން ގު ނު އެ ން މެ މު ހި ން މު

ލާ ޒި މް ކު ރެ ވު ނު މޯ ލް ޑި ވް ސް ރި ޓަ ޔަ މަ ން ޓް ޕެ ން ޝަ ން ސް ކީ މް ވަ ނީ

ބާ އް ވަ މު ން

ވަ ރަ ށް ފު ރި ހަ މަ ކަ މާ އި އެ ކު ގާ އި މް ކު ރެ ވި ހިނ ގަ އި ގަ ން ނަ ން ފަ ށާ ފަ އެ ވެ.
އެ ހެ ން ކަ މު ން ޕެ ން ޝަ ން ނި ޒާ މު އި ތު ރަ ށް ފު ރި ހަ މަ ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި
ދެ ން ކު ރަ ން ޖެ ހި ފަ އި ވަ ނީ ޒަ މާ ނީ ޓެ ކް ނޮ ލޮ ޖީ ގެ އެ ހީ ގަ އި މި ނި ޒާ މު
އި ތު ރަ ށް ފު ޅާ ކޮ ށް މި ނި ޒާ މު ގެ ދަ ށު ން އި ތު ރު އި ނާ ޔަ ތް ތަ އް ޕެ ން ޝަ ން
ފަ ން ޑު ގެ ބަ އި ވެ ރި ން ނަ ށް ލި ބި ދެ ވޭ ނޭ ގޮ ތް ތަ އް ހޯ ދަ އި ދި ރާ ސާ ކޮ ށް އޭ ގެ
ފަ ސޭ ހަ ތަ ށް ދި ވެ ހި ރަ އް ޔި ތު ން ނަ ށް ލި ބި ގެ ން ދާ ނެ ގޮ ތް ހަ މަ ޖެ އް ސު ން
އަ ޅު ގަނ ޑު

ކަ މު ގަ އި

ދެ ކެ މެ ވެ.

މި ފާ އި ތު ވެ ދި ޔަ

އަ ހަ ރަ ކީ

ވެ ސް

އެ އް
ގެ ން ދާ

ވަ ނީ

އަ ހަ ރު ވެ ސް

ހަ ރަ ކާ ތެ އް ގެ

ގި ނަ ގު ނަ

ގޮ ތު ގަ އި

ސް ޓެ ރެ ޓެ ޖި ކް

މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ކެ އް

ކޮ ން މެ

ޕް ލޭ ނި ންގ

އަ ހަ ރަ ކު ވެ ސް

ސެ ޝަ ން

ފާ ހަ ގަ ކޮ ށް ލަ މެ ވެ.

މި

ސެ ޝަ ން ގަ އި ،ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހަ ށް ޒަ މާ ނީ ބަ ދަ ލު ތަ އް ގެ ނަ އު މު ގަ އި
ބޭ ނު ން ވާ ފަ ން ނީ ހު ނަ ރު ތަ ކާ އި ،ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ އޮ ޕަ ރޭ ޝަ ން ތަ އް
އި ތު ރަ ށް ހަ ރު ދަ ނާ ކޮ ށް މެ ން ބަ ރު ން ނަ ށް ފަ ސޭ ހަ ކަ މާ އި އެ ކު ހި ދު މަ ތް ތަ އް
ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު މާ އި ގު ޅޭ ގޮ ތު ން ވަ ނީ ވަ ރަ ށް ފު ޅާ ދާ އި ރާ އެ އް ގަ އި މަ ޝް ވަ ރާ
ކު ރެ ވި ކު ރަ ން ޖެ ހޭ މު ހި ން މު ކަ ން ކަ ން ދެ ނެ ގަ ނެ ވި ފަ އެ ވެ.

މި ގޮ ތު ން ބަ ލާ އި ރު މު ހި ން މު ލަނ ޑު ދަނ ޑި ތަ ކެ އް ހާ ސި ލް ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ

ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ހި ދު މަ ތް ތަ އް ރަ އް ޔި ތު ން ނަ ށް ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު މު ގަ އި

ޕެ ން ޝަ ން

އެ ހީ ތެ ރި ކަ ން

ޒަ މާ ނީ

ޓެ ކް ނޮ ލޮ ޖީ ގެ

ފަ ން ޑު ގެ ފަ އި ދާ އި ތު ރު ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި ކު ރަ މު ން ދާ މަ ސަ އް ކަ ތު ގަ އި

ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު މަ ކީ

ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ

ޕެ ން ޝަ ން ފަ ން ޑު ން ވަ ނީ މޯ ލް ޑި ވް ސް އި ސް ލާ މި ކް ބޭ ން ކް ގެ ހި އް ސާ ގަ އި

އި ސް ކަ ން ދީ ގެ ން ކު ރަ މު ން އަ ން ނަ މަ ސަ އް ކަ ތެ ކެ ވެ .މި ގޮ ތު ން ،ޕެ ން ޝަ ން

ގޮ ތު ގަ އި

އޮ ފީ ހު ގެ އި ން ފޮ މޭ ޝަ ން ސެ ކި އު ރި ޓީ މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް ސި ސް ޓަ މް ތަ އް އަ ދި

ހަ މަ ޖެ ހި ގެ ން ގޮ ސް ފަ އެ ވެ .އަ ދި މީ ގެ އި ތު ރު ން ފަ ރު ޟު ހަ އް ޖު ވު މު ގެ

ސެ ކި އު ރި ޓީ ކޮ ން ޓް ރޯ ލް ތަ ކަ ކީ ބަ އި ނަ ލް އަ ގު ވާ މީ ގޮ ތު ން ގަ ބޫ ލު ކު ރެ ވޭ

ފު ރު ޞަ ތު ޕެ ން ޝަ ން ފަ ން ޑު ގެ މެ ން ބަ ރު ން ނަ ށް ފަ ހި ކޮ ށް ދި ނު މަ ށް ޓަ ކަ އި

ފެ ން ވަ ރު ގެ ކަ ން ކަ މަ ށް ހެ ދު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް ބޯ ޑު ގެ އެ އް ބާ ރު ލު މާ އެ ކު

ކަ މު ގަ އި

އަ ހަ ރެ އް

އި ން ވެ ސް ޓް ކޮ ށް

6

ދަ ން ނަ ވާ ލަ ން

އެ ބޭ ން ކު ގެ

ޖެ ހެ އެ ވެ.

މެ ޖޯ ރި ޓީ

މި ގޮ ތު ން

ހި އް ސާ ދާ ރެ އް ގެ

އެ ން މެ

ބޭ ނު ން

ހި ފު މާ އި

ތަ ނު ގަ އި ވެ ސް

އަ ދި

ބޯ ޑު ން

ވަ ރަ ށް
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މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓު ން ވަ ނީ  2019ވަ ނަ އަ ހަ ރު ފަ ށަ އި ގަ ނެ ފަ އެ ވެ .މި ގޮ ތު ން ،އަ އި.

ހާ ސި ލު

އެ ސް .އޯ  27001ސެ ކި އު ރި ޓީ ގަ އި ޑް ލަ އި ން ފް ރޭ މް ވޯ ކް ސަރ ޓި ފި ކޭ ޝަ ން

ޕެ ން ޝަ ން

ހާ ސި ލް ކު ރު މަ ށް ކު ރަ ން ޖެ ހޭ މަ އި ގަނ ޑު ހު ރި ހާ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ކެ އް 2019

ކާ މި ޔާ ބު ކަ މާ އި އެ ކު މި ހި ސާ ބަ ށް ގެ ނެ ސް ދެ އް ވު މު ގަ އި ސާ ބި ތު ކަ ން މަ ތީ ގަ އި

ވަ ނަ އަ ހަ ރު ނި މު މު ގެ ކު ރީ ން ވަ ނީ ހާ ސި ލް ކޮ ށް ނި ން މާ ލެ ވި ފަ އެ ވެ.

ހަ ރަ ކާ ތް ތެ ރި ވި

ޕެ ން ޝަ ން

އަ އި .އެ ސް .އޯ  27001އަ ށް ސަރ ޓި ފަ އި ވު މާ އެ ކު ލި ބޭ ނެ އެ ން މެ ބޮ ޑު

އޮ ފީ ސް ވު ޖޫ ދަ ށް އަ އި ދު ވަ ހު ން ފެ ށި ގެ ން ޕެ ން ޝަ ން ގެ ނި ޒާ މު ހި ން ގާ

ބެ ލެ ހެ އް ޓު މު ގަ އި

ހަ ރު ދަ ނާ ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި ސަ ރު ކާ ރު ގެ މި ނި ސް ޓް ރީ ތަ ކާ އި އި ދާ ރާ ތަ ކު ން ނާ އި،

ދެ މެ ހެ އް ޓެ ނި ވި އި ތު ބާ ރާ ޔަ ޤީ ން ކަ ން ލި ބި ގެ ން ދި އު މެ ވެ .މީ ގެ އި ތު ރު ން،

ދަ އު ލަ ތު ގެ މު އަ އް ސަ ސާ ތަ ކު ން ނާ އި ،މާ ލީ އި ދާ ރާ ތަ ކު ން ނާ އި ވަ ޒީ ފާ ދޭ

މެ މް ބަ ރު ން ނަ ށް

ފަ ރާ ތް ތަ ކު ން އަ ދި ގު ޅު ން ހު ރި އެ ހެ ނި ހެ ން ފަ ރާ ތް ތަ ކު ން ދެ އް ވާ ލަ ފަ ޔާ އި

ހި ދު މަ ތް ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު މު ގަ އި ގި ނަ ގު ނަ ފަ ސޭ ހަ ތަ ކެ އް އަ ދި ފަ އި ދާ ތަ ކެ އް

އެ ހީ ތެ ރި ކަ ން ފާ ހަ ގަ ކޮ ށް އެ ފަ ރާ ތް ތަ ކަ ށް އަ ޅު ގަނ ޑު ނި ހާ ޔަ ތަ ށް ޝު ކު ރު

ކު ރު ވަ ނި ވި ކަ މަ ކަ ށް ވެ ގެ ން ދި އު މެ ވެ .މީ ގެ އި ތު ރު ން ވެ ސް ،ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ

ގ ން ޖެ ހު ން ތަ ކާ އެ ކު ގަ އި ވެ ސް،
ދަ ން ނަ ވަ މެ ވެ .އަ ދި ދި މާ ވަ މު ން ދާ ގި ނަ ގު ނަ ޮ

އަ ހަ ރު ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ން ހާ ސި ލް ކޮ ށް ފަ އި ވާ ކަ ން ކަ މާ އި ބެ ހޭ އި ތު ރު

ޕެ ން ޝަ ން

އެ އް ސަ ފެ އް ގަ އި

ތަ ފް ޞީ ލް އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް ގަ އި އަ ލި އަ ޅު އް ވާ ލާ ފަ އި ވާ ނެ އެ ވެ.

މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރަ އް ވަ މު ން ގެ ން ދަ ވާ ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ބޯ ޑު އެ ން މެ ހާ

އެ އް

ފަ އި ދާ އަ ކީ

މޯ ލް ޑި ވް ސް

ޕެ ން ޝަ ން

ރި ޓަ ޔަރ މަ ން ޓް

އޮ ފީ ހު ން

ޕެ ން ޝަ ން

މަ އު ލޫ މާ ތު

ސް ކީ މު ގެ

ޕެ ން ޝަ ން ޤާ ނޫ ނު ގެ އި މު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރަ މު ން ،އަ ދި
ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު މު ގަ އި

ހި ދު މަ ތް

ކު ރި މަ ތި

ވަ މު ން ދާ

ގޮ ން ޖެ ހު ން ތަ ކާ އި

އެ ކު ވެ ސް ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ބޯ ޑު ން އަ ބަ ދު ވެ ސް އެ ން މެ އި ސް ކަ މެ އް
ދީ ގެ ން މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރަ މު ން ގެ ން ދާ ނީ ކޯ ޕަ ރޭ ޓް ގަ ވަ ނެ ން ސް ގެ އެ ން މެ
ރަ ގަ ޅު އު ސޫ ލު ތަ ކަ އި އެ އް ގޮ ތް ވާ ގޮ ތު ގެ މަ ތީ ން ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ
ހި ން ގު ން ހަ ރު ދަ ނާ ކު ރު މާ އި ،ސް ކީ މު ގެ ބަ އި ވެ ރި ން ގެ އި ތު ރު ން ރާ އް ޖޭ ގެ
ރަ އް ޔި ތު ން ނަ ށް
ކަ މު ގަ އި

އެ ކަ ށޭ ނަ

އެ ން މެ

ހި ދު މަ ތް ތަ ކެ އް

ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު މަ ށް

ފާ ހަ ގަ ކު ރަ މެ ވެ.

މި ބަ ޔާ ނު ގަ އި
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ފާ ހަ ގަ

ކު ރެ ވި ގެ ން ދި ޔަ

ކު ރެ ވޭ ނޭ

ކަ ން ކަ މެ އް
ބޯ ޑު ގެ

އޮ ފީ ހު ގެ

މި އޮ ފީ ހު ގެ

އ ފީ ސް
ޮ

ލީ ޑް

ނޫ ން ކަ މު ގަ އި
ނަ މު ގަ އި

ހި ން ގު ން ތެ ރި

ކު ރު މު ގަ އި

ދެ ކި،

މި ފު ރު ސަ ތު ގަ އި

ޕެ ން ޝަ ން

ސް ޓާ ފު ން ނާ އި

އަ ޅު ގަނ ޑާ އި

އޮ ފީ ސް

މެ މް ބަ ރު ން ގެ އަ ގު ހު ރި މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ އް ފާ ހަ ގަ ކޮ ށް އެ ފަ ރާ ތް ތަ ކަ ށް ވެ ސް
ޝު ކު ރު

ދަ ން ނަ ވަ މެ ވެ.

އ ފީ ހު ގެ އަ މާ ޒު ތަ ކާ އި ތަ ސަ އް ވު ރު ބަ އް ޓަ ން ކު ރެ ވި ފަ އި ވަ ނީ
ޕެ ން ޝަ ން ޮ
އެ ން މެ އި ޙް ތި ރާ މް ލި ބި ގެ ން ވާ ،އި ތު ބާ ރު ކު ރެ ވޭ އަ ދި ޢާ ން މު ރަ އް ޔި ތު ނާ އި
މޯ ލް ޑި ވް ސް

ރި ޓަ ޔަރ މަ ން ޓް

ޕެ ން ޝަ ން

ސް ކީ މު ގެ

މެ މް ބަ ރު ން ގެ

ލޯ ބި ލި ބި ގެ ން ވާ މު އަ އް ސަ ސާ އަ ކަ ށް ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ސް ހެ ދު މަ ށެ ވެ.
މި ގޮ ތު ން ،ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ހި ން ގު ން ހަ ރު ދަ ނާ ކޮ ށް ދު ރު ރާ ސް ތާ ގެ
ލަނ ޑު ދަނ ޑި ތަ އް ހާ ސި ލު ކު ރު މަ ށް އަ ދި ސް ކީ މު ގެ މެ މް ބަ ރު ން ނަ ށް ފާ ގަ ތި
މު ސް ތަ ޤް ބަ ލެ އް ހޯ ދަ އި ދި ނު މަ ށް ކު ރި އަ ށް އޮ ތް ތަ ނު ގަ އި ވެ ސް މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓާ

ކަ ން ކަ މަ ކީ

ބޯ ޑު ން

އެ ކަ ނި

އެ ކު މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރަ މު ން ގެ ން ދާ ނޭ ކަ މު ގެ ޔަ ޤީ ން ކަ ން އަ ރު ވަ މެ ވެ.
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ިސ ުރ ެގ ަބ ާޔ ްނ
ެއ ްކޓ ްިނގ ޗ ްީފ ެއ ްގ ެޒ ެކޓ ްިވ ޮއފ ަ

ިސރ
ު
ސ ާޖ ާތ ަހލ ްީމ | އެ ކް ޓ ްިނ ޗ ްީފ އެ ގް ޒެ ކެ ޓ ްިވ ޮއފ ަ

 2019ވަނަ އަހަރަކީ ޕެންޝަން އޮފީސް ޤާއިމު ކުރެވުނުތާ  10އަހަރު

މެންބަރުން އިތުރު ކުރުމުންނާއި އިންވެސްޓްމަންޓުތަކުން ލިބުނު ފައިދާއަށް

 2020ވަނަ

ރިޢާޔަތް ކުރާއިރު ،ވޭތުވެދިޔަ އަހަރަކީ ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ތާރީޚުގައި

ފުރުން ފާހަގަކުރި ޚާއްޞަ އަހަރެކެވެ .އެހެންކަމުން،

އަހަރަށް ކުރިމަތިލާއިރު ،ވޭތުވެދިޔަ ދަހަރުގެ އުސްއަލިތަކުގެ ހަނދާން
އާކޮށްލުމަކީ މުޙިއްމުކަމެއްކަމަށް ދެކެމެވެ .ޕެންޝަން އޮފީސް އުފެއްދުމުގެ
މައިގަނޑު މަޤުޞަދަކީ އެންމެން ޝާމިލްވާ ޕެންޝަން ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް،
އެންމެންގެ

ބައިވެރިވުން

އޮތް

އިޖުތިމާޢީ

ރައްކާތެރިކަމުގެ

ނިޒާމެއް

އުފައްދާ ،ޕެންޝަންގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން އުފުލަންޖެހޭ މާލީ ބުރަ
މުސްތަޤުބަލެއްގައި ކުޑަކުރުމެވެ.

ދުރު

ވޭތުވެދިޔަ ދިހަ އަހަރު ތެރޭގައި

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އާއި ޕަބްލިކް ސެކްޓަރގެ މުވައްޒަފުންގެ ބޮޑު
އިންސައްތައެއް ބައިވެރިވެފައިވާ ކޮންޓްރިބިއުޓަރީ ޕެންޝަން ސްކީމެއް
ކާމިޔާބުކަމާއެކު ޤާއިމުކޮށް ހިންގަމުން ގެންދެވިފައިވާތީ ،ކުރިން ދެންނެވި
ދެ މަޤުޞަދުވެސް ހާޞިލްވަމުންދާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.
މިއަދު މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމު (އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް)
ގައި  104558މެންބަރުން ބައިވެރިވެފައި އެބަތިއްބެވެ .އަދި 1353
މީހުންނަށް ޕެންޝަން ސްކީމުން ފައިސާ ދެމުން ގެންދެއެވެ .އެހެންކަމުން،

8

ކށްލެވޭ ،ވަރަށް ކާމިޔާބު އަހަރެކޭ ދެންނެވިދާނެއެވެ.
ފާހަގަ ޮ
 2019ވަނަ އަހަރަކީ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނަށް  4ވަނަ އިޞްލާހެއް
ގެނެވި އަމަލުކުރަން ފެށުނުއަހަރެވެ .މިގޮތުން

 10މާރިޗު 2019

ގައި ތަޞްދީޤު ކުރެވުނު  4ވަނަ އިޞްލާޙާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަން
ފެށުމުން ،ފަރުޟު ޙައްޖު ކުރުމަށް އާރު.އެސް.އޭގައި ހުރި ފައިސާއިން
ބައެއް

ބޭނުންކުރުމުގެ

ފުރުޞަތު

ފަހިވެގެން

ދިޔައެވެ.

އެހެންކަމުން

މިފުރުޞަތު ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އެމް.އާރު.ޕީ.އެސްގެ މެންބަރުންނަށް
ފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި 2019 ،ވަނަ އަހަރު ޖޫންމަހުގެ ތެރޭގައި ޙައްޖު
ކށް ،އެ މަސައްކަތް ފެށުނެވެ.
ކޯޕަރޭޝަނާއެކު ފަހުމްނާމާގައި ސޮއި ޮ
ޕެންޝަން އޮފީހަކީ މެންބަރުންނާއި މަސްލަހަތު ވެރިންނާއި ގުޅުންހުރި ވަރަށް
ނާޒުކު މަޢުލޫމާތުތަކެއް ބަލަހައްޓަމުންދާ މުއައްސަސާއެކެވެ .އެހެންކަމުން،
އފީހުގެ މުޅި އައި.ޓީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
 2018ވަނައަހަރު ޕެންޝަން ޮ

ައ ަހ ރީ ރި ޯޕޓު 2 0 1 9

ގޫގަލް ކްލައުޑު މާހައުލަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ތާރީޚީ ބަދަލަށްފަހު ،މިއޮފީހުން

ސީ.އީ.އޯގެ މަޤާމް ޤާބިލުކަމާއި ހިކުމަތްތެރިކަމާއެކު އަދާކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ.

ބަލަހައްޓަމުންދާ މަޢުލޫމާތާއި ނިޒާމްތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި އައި.އެސް.އޯ

ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ކުރިމަގު ބިނާކުރައްވައި ،ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިއަށް

 27001ފަދަ ބައިނަލް އަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ޤަބޫލުކުރާ ޑޭޓާ ސެކިއުރިޓީ

ދެވޭނެ މަގުފަހި ކުރައްވަވައި ،ޕެންޝަން އޮފީހަށް ކޮށްދެއްވި އަގުހުރި،

 2019ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި

ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް ،މުޙައްމަދު ޙުސައިން މަނިކަށް އަޅުގަނޑުގެ

ސެޓްފިކެޓެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް

ރޖެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި ފެށުނެވެ.
ޚާއްޞަ ޕް ޮ
2018

ވަނަ

އަހަރުގެތެރޭގައި

ވޯލްޑް

ހިތުގެ ފުންމިނުން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
ބޭންކު

ޓްރެޜަރީގެ

ރިޒާރވް

މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް އެޑްވައިޒަރީ ޕްރޮގްރާމް (ރޭމްޕް) އާއިއެކު ޕެންޝަން
އޮފީހުން ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރިއެވެ .އަދި

ޒިންމާދާރު ކަމާއެކު ވޭތުވެތިޔަ

 10އަހަރު ޕެންޝަން އޮފީސް ހިންގެވުމަށްފަހު ،މުޙައްމަދު ޙުސައިން މަނިކު
ވަނީ

 31ޑިސެމްބަރު  2019ވަނަ ދުވަހު ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ސީއީއޯގެ

މަގާމުގެ ދައުރު ފުރިހަމަ ކުރައްވުމަށްފަހު އެމަޤާމުން ވަކިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

 2019ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ފުރަތަމަ މިޝަންގެ

ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ކާމިޔާބީގެ އެންމެ ބޮޑު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައިވަނީ

މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ .މި މިޝަންގައި ޕެންޝަން ފަންޑުގެ

ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ހީވާގި ހިންގުންތެރި މުވައްޒަފުންނާއި ،ޕެންޝަން އޮފީސް

ދިގު މުއްދަތުގެ

ހިންގުމުގެ ފުރިހަމަ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދެއްވަމުންދާ ،ޕެންޝަން އޮފީހުގެ

ގތުގެ މަތިން ،ޕެންޝަން ފަންޑުން
އިންވެސްޓްމަންޓް ސްޓްރެޓަޖީގައިވާ ޮ

ލޖީއަށް އަހުލުވެރިވުމާއި ،އޮފީސްހިންގުމުގެ
ބޑު މެންބަރުންނެވެ .ޓެކްނޮ ޮ
ޯ

ބޭރު ފައިސާ ލިބޭ ތަނެއްގައި އިންވެސްޓު ކުރުން ފަދަ މުހިއްމު ބަދަލުތައް

ހެދުމަށް،

ސްޓްރެޓީޖިކް އެސެޓް އެލޮކޭޝަން މުޠާލިއާކޮށް،

އިންވެސްޓްމަންޓަށް

ގެނައުމަށް

ރޭމްޕުން

ލަފާދެއްވިއެވެ.

ރޮނގުން

ނަމޫނާ

ޕެންޝަން

މުއައްސަސާއަކަށް

އޮފީސް

ޕެންޝަން

ޗެއަރޕާސަން އާއި ބޯޑު މެންބަރުން ކެނޑިނޭޅި ދެއްވަމުންގެންދަވާ ލަފައާއި

އޮފީހުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ ފެންވަރު ރަގަޅު އިންވެސްޓްމަންޓް

އިރުޝާދަށްޓަކައި ،ޗެއަރ ޕާސަން އަށާއި ބޯޑު މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު

ޕްރޮޕޯސަލްތަކުއި އިންވެސްޓު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކުރުމަށެވެ .މިގޮތުން

އފީހުގެ ހީވާގި ވެރިންނާއި
ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ .މީގެ އިތުރުން ،މި ޮ

ޤައުމުގެ ދަރަނީގައްޔާއި ސެކިއުރިޓީސް މާރުކޭޓުގައިވަނީ  10ބިލިއަނަށްވުރެ

މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ބަހައްޓާ ފަރުވާތެރިކަން އަޅުގަނޑު ވަރަށް

ގިނަ ރުފިޔާ އިންވެސްޓް ކޮށްފައެވެ.

އފީހަށް ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ
އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ .މި ޮ

 2020ވަނަ އަހަރަށް ކުރިމަތިލާއިރު މެންބަރުންނަށް އިތުރު ނަފާ
ހޯދައިދީ ،މެންބަރުންނާއި މި މުއައްސަސާއާއި އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހި
ކުރުމަށްޓަކައި

ޕެންޝަން

އޮފީސްވަނީ ތައްޔާރުވެފައެވެ .ޑިސެބިލިޓީ އިންޝުއަރެންސް ސްކީމުގެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ،މިނިސްޓްރީ

ސްކީމުގެ

އފް ޖެންޑަރ ،ފެމެލީ އެންޑް ސޯޝަލް
އޮފް ފިނޭންސް ،މިނިސްޓްރީ ޮ

ތެރޭގައި ،މަސްވެރިންނާއި ދަނޑުވެރިންގެ ޕެންޝަން ސްކީމެއް ހިމެނުމުގެ

ސަރވިސަސް،

މާކެޓް

މަސައްކަތްވެސްދަނީ ކުރަމުންނެވެ .މިފަދަ ސްކީމެއް އޮތުމަކީ މިސަރުކާރުގެ

ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ އަދި އެހެނިހެން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން

މުހިއްމު

ކުރިއަށް

ގިނަ

އިތުބާރާއި ލޯތްބެވެ.
މިއޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް

މަސައްކަތް

ތަފާތު

ޕްރޮގްރާމްތަކެއް

ދާއިރު

ވަޢުދެއްކަންވެސް

ރިޓަޔަރމަންޓު

ފެށުމަށް

އިތުބާރާއި ލޯތްބަކީ އެމުވައްޒަފުންގެ ހިތްވަރާއި މަސައްކަތުން ހޯދާފައިވާ

ޕެންޝަން

ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.

ލިބިފައިވާ

މޯލްޑިވްސް

އެއްބާރުލުމަށް

މަނިޓަރީ

ޝުކުރު

އޮތޯރިޓީ،

ކެޕިޓަލް

ދަންނަވަމެވެ.

ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ކާމިޔާބީގައި އެންމެބޮޑު ދައުރެއް އަދާކުރައްވާފައިވާ

އަޅުގަނޑު

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

މުސްތަޤުބަލަކަށެވެ .އަދި ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް މި

ޙުސައިން މަނިކަށް މިފުރުޞަތުގައި ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ.

މަސައްކަތުގައި ސާބިތުކަމާއެކު ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤު ދެއްވުމެވެ.

އެދެނީ،

ޕެންޝަން

ފަންޑުގެ

މެންބަރުންނަށް

ފާގަތި

މުޙައްމަދު ޙުސައިން މަނިކަކީ ވޭތުވެދިޔަ  10އަހަރު ޕެންޝަން އޮފީހުގެ
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ސ ހ ާިސ ުބ ަތ ްއ
ަ 2019ވ ަނ ައ ަހ ުރ ެގ ުމހ ްިނ ުމ ަތ ާފ ް

ސ ަގއި ަބއ ެިވރ ެިވ ަފއި ޭވ.
ީ.އ ް
.އ ުރ.ޕ ެ
ަދ ުއ ަލ ުތ ެގ ަ 445އ ްށ ުވ ެރ ގ ަިނ ަވޒ ާީފ ޭދ ަފ ާރ ުތ ްނ ެއ ްމ ާ
އ ަބއ ެިވރ ެިވ ަފއި ޭވ.
ސ ަގ ި
ީ.އ ް
.އ ުރ.ޕ ެ
ަވޒ ާީފ ޭދ ައމ ްިއ ަލ ަފ ާރ ްތ ަތ ުކ ެގ ެތ ެރއ ްިނ ަ 2408އ ްށ ުވ ެރ ގ ަިނ ަފ ާރ ުތ ްނ ެއ ްމ ާ
ިސ ަޖ ާމ ުކ ަރ ުމ ްނ ޭދ.
ީ.އ ް
.އ ުރ.ޕ ެ
ސ ައ ްށ ަފއ ާ
ުޖ ްމ ަލ ު 100,225މ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ެއ ްމ ާ
އ ލިބ ަިފއި ޭވ.
ޝ ުނ ެގ ޮގ ުތ ަގ ި
ީ.އ ް
.އ ުރ.ޕ ެ
ެއ ްވ ެރ ްޖ ޮކ ްށ ަމ ަހ ުކ  98.65މިލ ަިއ ްނ ުރފ ާިޔ ެއ ްމ ާ
ސ ައ ްށ ޮކ ްނ ްޓރިބ ުިއ ަ
ޝ ުނ ެގ ޮގ ުތ ަގއި
ީ.އ ް
.އ ުރ.ޕ ެ
ެއ ްވ ެރ ްޖ ޮކ ްށ ަމ ަހ ުކ  7.58މިލ ަިއ ްނ ުރފ ާިޔ ެއ ްމ ާ
ސ އ ްިނ ރި ަޓ ަޔ ަ
ރމ ްނ ްޓ ެޕ ްނ ަ
ދޫ ޮކ ްށ ަފއި ޭވ .
ޝ ްނ ަފ ްނ ުޑ ަގ އި  13.9ބިލ ަިއ ްނ ުރފ ާިޔ ެއ ަބ ުހރި.
ެއ ްކރޫ ްޑ ަރއ ްިޓ ް
ސ ހ ަިމ ަނއ ެިގ ްނ ެޕ ްނ ަ
ޝ ްނ ޯފ ުރ ޮކ ްށ ެދވ ަިފއި ޭވ.
ަ 17,496ފ ާރ ަތ ަކ ްށ ައ ާ
ސސީ ެޕ ްނ ަ
ޝ ުނ ެގ ޮގ ުތ ަގއި ަމ ަހ ުކ  75.33މިލ ަިއ ްނ ުރފ ާިޔ ދޫ ޮކ ްށ ަފއި ޭވ.
ެއ ްވ ެރ ްޖ ޮކ ްށ ައ ާ
ސސީ ެޕ ްނ ަ
ޝ ުނ ެގ ޮގ ުތ ަގ ި
އ ެއ ްވ ެރ ްޖ ޮކ ްށ ަމ ަހ ުކ  24.79މިލ ަިއ ްނ ުރފ ާިޔ ދޫ ޮކ ްށ ަފއި ޭވ.
ަދ ުއ ަލ ުތ ްނ ޯފ ުރ ޮކ ްށ ޭދ ެއ ެހނ ެިހ ްނ ެޕ ްނ ަ
ސ ެގ ޮގ ުތ ަގއި ެއ ްވ ެރ ްޖ ޮކ ްށ ަމ ަހ ުކ  46.83މިލ ަިއ ްނ ުރފ ާިޔ ދޫ ޮކ ްށ ަފއި ޭވ.
ސީނ ަިއރ ސިޓ ަިޒ ްނ ެއ ަލ ަވ ްނ ް
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ޝ ްނ ޮއފީ ުހ ެގ ަތ ާޢ ަރ ްފ
ެޕ ްނ ަ
މޯ ލް ޑި ވް ސް ޕެ ން ޝަ ން އެ ޑް މި ނި ސް ޓް ރޭ ޝަ ން އޮ ފީ ސް ( ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ސް) ވު ޖޫ ދަ ށް އަ އި ސް ފަ އި ވަ ނީ ޤާ ނޫ ނު ނަ ން ބަ ރު  ‘'( 8/2009ޕެ ން ޝަ ނާ ބެ ހޭ
ޤ ނޫ ނު‘‘)  13މޭ  2009ގަ އި ރަ އީ ސު ލް ޖު މް ހޫ ރި އް ޔާ ތަ ޞް ދީ ޤު ކު ރެ އް ވު މާ ގު ޅި ގެ ން ނެ ވެ.
ާ
ގ ތެ އް ގަ އި އު ފަ އް ދާ ފަ އި ވާ ،އަ މި އް ލަ ނަ މު ގަ އި ދަ ޢު ވާ ކު ރު މާ އި ދަ ޢު ވާ ލި ބި ގަ ތު މު ގެ ބާ ރު
ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހަ ކީ ،މެ ދު ކެނ ޑު މެ އް ނެ ތި ހިނ ގަ މު ން ދާ ނޭ ޮ
ލި ބި ފަ އި ވާ ،އު ފު ލޭ މު ދަ ލާ އި ނު އު ފު ލޭ މު ދާ ޤާ ނޫ ނު ހު އް ދަ ކު ރާ ގޮ ތު ގެ މަ ތި ން ހޯ ދު މާ އި ،ލި ބި ގަ ތު މާ އި އަ މި އް ލަ ނަ މު ގަ އި މު ޢާ މަ ލާ ތް ކު ރު މު ގެ ޙަ އް ޤު
ލި ބި ފަ އި ވާ އަ ދި ވަ ކި ސި އް ކަ އެ އް އޮ ން ނަ މި ނި ވަ ން ޤާ ނޫ ނީ ޝަ ޚް ޞެ ކެ ވެ.

ސ ްއ ުވ ުރ
ަތ ަ
މ ގަ އި ވު ން“
އ އް ސަ ސާ ކަ ު
ބ ވާ ދަ އު ލަ ތު ގެ މު ަ
" ރަ އް ޔި ތު ން އެ ން މެ އި ތު ބާ ރު ކު ރާ ،ޤަ ދަ ރު ކު ރާ އަ ދި އެ ން މެ ލޯ ި

ައ ާމ ުޒ
މ ޖެ ހު ން ކަ ށަ ވަ ރު ކޮ ށް ދި ނު ން.
ތ ރި ކަ މާ އި ހަ ަ
އ މް ދަ ނީ ގެ ރަ އް ކާ ެ
ރި ޓަ ޔަރ ކު ރާ އި ރު ހު ރި ހާ ރަ އް ޔި ތު ން ނަ ށް ާ
މ ން މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރަ ނީ:
އަ ޅު ގަނ ޑު ެ
ސކީމް ބެ ލެ ހެ އްޓުމަ ށް
ް
•މޯ ލްޑި ވް ސް ރިޓަ ޔަރމަ ންޓް ޕެ ންޝަ ން
ދމަ ތް ތަ އް ފޯ ރުކޮ ށްދި ނުމަ ށް
•ޕެ ންޝަ ނު ގެ އެ ންމެ ފު ރި ހަމަ ޚި ު
ލމާ ތު
•ފުޅާ ދާ އި ރާ އެ އް ގަ އި މު ޢާމަ ލާ ތް ކު ރުމާ އި މަ ޢު ޫ

ފޯ ރުކޮށްދި ނުމަށް

ދނުމު ގަ އި ނަމޫ ނާ އަދި އެ ންމެ ފު ރިހަމަ މި ންގަޑުތަކެއް ހިފެހެއްޓު ން
•ޕެ ންޝަ ން ފޯ ރުކޮ ށް ި
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ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ްއ
ަމއ ަިގނ ުޑ ަމ ަ
ޕެ ން ޝަ ނާ ބެ ހޭ ޤާ ނޫ ނު ގެ ދަ ށު ން ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ މަ އި ގަނ ޑު މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ހި މެ ނެ ނީ:
•ޕެ ން ޝަނާ ބެ ހޭ ޤާ ނޫ ނު ގެ ދަ ށު ން ޤާ އި މު ކު ރެ ވޭ ޕެން ޝަ ން ސްކީމްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން
•މޯ ލްޑި ވް ސް ރިޓަ ޔަމަ ންޓް ޕެ ންޝަ ން ސްކީމު ން ޕެ ންޝަ ން ފޯރުކޮށް ދި ނު ން
•އު މު ރު ން ދު ވަ ސް ވީ މީ ހުން ގެ އަ ސާ ސީ ޕެ ން ޝަ ނު ގެ ފަ އި ސާ ދޫކުރުން
•ޕެ ން ޝަ ނާ ބެހޭ ޤާ ނޫނު ގެ ދަ ށުން ޤާ އިމު ކު ރެ ވޭ ސް ކީ މް ތަ އް ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި ،މިން ގަނޑުތަކާއި އަދި
ގަ އިޑް ލަ އި ން ތަ އް

އެ ކު ލަ ވާ ލު ން

•ޕެ ން ޝަ ނާ ބެހޭ ޤާ ނޫ ނު ގެ ދަ ށުން ޤާ އި މު ކު ރެ ވޭ ސް ކީ މް ތަ ކާ ބެ ހޭ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް
ހި ން ގު ން
އި ސް ވެ ބަ ޔާ ން ކު ރެ ވު ނު މަ ސް އޫ ލި އް ޔަ ތު ތަ ކު ގެ އި ތު ރު ން ،ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ން ކު ރާ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ދަ އު ލަ ތު ގެ
އެ ހެ ނި ހެ ން ޕެ ން ޝަ ން އަ ދި އި ސް ރަ ށް ވެ ހި ން ނަ ށް ސަ ރު ކާ ރު ން ދެ އް ވާ ސީ ނި އަރ ސި ޓި ޒަ ން އެ ލަ ވަ ން ސް އޭ ގެ ޙަ އް ޤު ވެ ރި ން ނަ ށް
ފ ރު ކޮ ށް ދި ނު ން ހި މެ ނެ އެ ވެ.
ޯ

ސ ަތ ްއ
ސ ް
ަމއ ަިގނ ުޑ ައ ާ
ނަ ޒާ ހަ ތް ތެ ރި ކަ ން :ތެ ދު ވެ ރި ކަ މާ އި އަ ދި ދެ ފު ށް ފެ ން ނަ ގޮ ތަ ށް މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރު މު ގެ އެ ން މެ މަ ތީ ދަ ރަ ޖަ ހާ ސި ލު ކު ރު މާ އި،
ޤަ އު މީ އަ ދި ބަ އި ނަ ލް އަ ޤް ވާ މީ ފެ ން ވަ ރު ގަ އި ސާ ފު ނަ ން ދެ މެ ހެ އް ޓު ން.
ޞ ކު ރު ން.
ފ ސީ ދާ މަ ޢު ލޫ މާ ތު އަ ވަ ހަ ށް ޙި އް ާ
މު ޢާ މަ ލާ ތް ކު ރު ން :ހާ މަ ކަ ން ބޮ ޑު ގޮ ތަ ކަ ށް ،ސާ ު
ޓީ މު ރޫ ޙު:

މަ ޝް ވަ ރާ ކު ރު މު ގެ ޘަ ޤާ ފަ ތާ އި ،އަ ނެ ކު ން ގެ ޚި ޔާ ލަ ށް އި ޙް ތި ރާ މު ކު ރު މާ އި ،ސާ ދާ ކަ މާ އެ ކު ދެ މެ ހެ އް ޓެ ނި ވި

ގޮ ތެ އް ގަ އި ދަ ސް ކު ރު މާ އި އެ ހީ ތެ ރި ވެ ދި ނު މަ ށް މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރު ން.
އީ ޖާ ދު ކު ރު ން:

ޚި ޔާ ލު ހު ށަ ހަ ޅާ ،މާ ހަ އު ލާ އި އަ ލަ ށް ތަ ޢާ ރު ފު ވާ ކަ ން ކަ ން ދެ ނެ ގަ ނެ އަ ދި ފަ ހު މު ކު ރާ ނެ އަ އު ގޮ ތް ތަ އް

ހޯ ދާ ފަ ރާ ތް ތަ ކު ގެ އަ ގު ވަ ޒަ ން ކު ރު ން.
ވ ރާ އެ ކު
އެ ން މެ ރަނ ގަ ޅު :މެ ން ބަ ރު ން ނަ ށް އެ ން މެ ރަނ ގަ ޅު ނަ ތީ ޖާ ހޯ ދަ އި ދި ނު މަ ށް ޖޯ ޝާ އި ،ހި ން ގު ން ތެ ރި ކަ މާ އި އަ ދި ހި ތް ަ
މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރު މާ އި ،އަ ދި ކޮ ން މެ މީ ހަ ކު ވެ ސް އެ ން މެ ފު ރި ހަ މަ އަ ށް މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރާ ކަ ން ކަ ށަ ވަ ރު ކު ރު ން.

12

ައ ަހ ރީ ރި ޯޕޓު 2 0 1 9

ރ ހ ްިނ ުގ ާމ ެބހޭ ރ ޯިޕ ުޓ
އ ާިދ ީ
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އ ާިދރީ ޮއނ ަިގނ ުޑ
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ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ހި ން ގު ން ހަ ރު ދަ ނާ ކު ރު މަ ށާ އި ،އަ މާ ޒާ އި މަ ޤު ޞަ ދު ތަ ކަ ށް ފު ރި ހަ މަ އަ ށް ވާ ސި ލު ވު މަ ށާ އި އަ ދި މު ވަ އް ޒަ ފު ން ގެ މަ ސަ އް ކަ ތު ގެ ދު ވެ ލި
ހަ ލު ވި ކު ރު މު ގެ އަ މާ ޒު ގަ އި 01 ،ޖެ ނު އަ ރީ  2018ގަ އި ތަ ޢާ ރު ފު ކު ރެ ވު ނު އި ދާ ރީ އޮ ނި ގަނ ޑު އެ ކު ލެ ވި ގެ ން ވަ ނީ ޗީ ފް އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް އޮ ފި ސަ ރު ގެ
ބެ އް ލެ ވު މު ގެ ދަ ށު ން މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރާ  3ޑި ވި ޜަ ނު ގެ މަ އް ޗަ ށެ ވެ .އެ  3ޑި ވި ޜަ ނަ ކީ ،ކޯ ޕަ ރޭ ޓް އެ ފެ އާ ޒް އެ ން ޑް ޕަ ބް ލި ކް ރި ލޭ ޝަ ން ސް ޑި ވި ޜަ ނާ އި،
އި ން ވެ ސް ޓް މެ ން ޓް އެ ން ޑް ފަ އި ނޭ ން ޝަ ލް މެ ނޭ ޖް މެ ން ޓް ޑި ވި ޜަ ނާ އި އަ ދި ޕެ ން ޝަ ން އެ ޑް މި ނި ސް ޓް ރޭ ޝަ ން އެ ން ޑް ޓެ ކް ނޮ ލޮ ޖީ ޑި ވި ޜަ ނެ ވެ .މި ތި ން
ޑި ވި ޜަ ނު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ އް ތަ ރު ތީ ބު ކު ރެ ވި ފަ އި ވަ ނީ  12ޑި ޕާ ޓް މެ ން ޓް

ހި މެ ނޭ ގޮ ތަ ށެ ވެ.

މީ ގެ އި ތު ރު ން ،ބޯ ޑު ގެ އޮ ޑި ޓް އެ ން ޑް ރި ސް ކް މެ ނޭ ޖް މެ ން ޓް ކޮ މި ޓީ އަ ށް ރި ޕޯ ޓު ކު ރާ އި ން ޓަރ ނަ ލް އޮ ޑި ޓް ފަ ން ކް ޝަ ނެ އް ވެ ސް މި ހާ ރު ޢަ މަ ލު ކު ރާ އި ދާ ރީ
އޮ ނި ގަނ ޑު ގަ އި ހި މެ ނެ އެ ވެ .ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ އެ ން މެ ހަ އި މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ކާ އި މު ވަ އް ޒަ ފު ން ބެ ހި ގެ ން ވަ ނީ މި ތި ން ޑި ވި ޜަ ނާ އި ފަ ން ކް ޝަ ން ތަ ކު ގެ މަ އް ޗަ ށެ ވެ.

ސ
ޝ ްނ ް
ޯކ ަޕ ޭރ ްޓ ެއ ެފ ާއ ްޒ ެއ ްނ ްޑ ަޕ ްބލ ްިކ ރ ޭިލ ަ
ކޯ ޕަ ރޭ ޓް އެ ފެ އާ ޒް އެ ން ޑް ޕަ ބް ލި ކް ރި ލޭ ޝަ ން ސް ޑި ވި ޜަ ން ހި ން ގަ ވަ ނީ ޗީ ފް އޮ ޕަ ރޭ ޓި ންގ އޮ ފި ސަ ރު ގެ ބެ އް ލެ ވު މު ގެ ދަ ށު ން ނެ ވެ .މި ޑި ވި ޜަ ނު ގަ އި ހި މެ ނޭ
 5ޑި ޕާ ޓް މެ ން ޓަ ކީ ،އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް ބި އު ރޯ ،ކޯ ޕަ ރޭ ޓް އެ ފެ އާ ޒް ،ލީ ގަ ލް އެ ފެ އާ ޒް ،ޕަ ބް ލި ކް ރި ލޭ ޝަ ން ސް އަ ދި މެ ން ބަރ ސަރ ވި ސަ ސް އެ ވެ.

ލ ަީގ ްލ ެއ ެފ ާއ ްޒ

ެއ ްގ ެޒ ެކޓ ްިވ ބ ުިއ ޯރ
އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް

ބި އު ރޯ ގެ

ހި މެ ނެ ނީ،

ޕެ ން ޝަ ން

ބޭ ނު ން ވާ

އި ދާ ރީ

މަ އި ގަނ ޑު
އޮ ފީ ހު ގެ

މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ކު ގެ

ބޯ ޑާ އި

އަ ށް

ލަ ފާ ދި ނު މާ އި،

ސީ .އީ .އޯ

ބޯ ޑު ގެ

ސެ ކް ރެ ޓޭ ރި އެ ޓު ގެ ޒި ން މާ ތަ އް އަ ދާ ކު ރު މާ އި ،ބޯ ޑާ އި ގު ޅު ން ހު ރި

ގަ ވާ އި ދު ތަ ކާ އި އަ ދި އެ އް ބަ ސް ވު ން ތަ އް ޑް ރާ ފް ޓް ކު ރު މާ އި ،އަ ދި

ލި ޔެ ކި ޔު ން ތަ އް ތަ އް ޔާ ރު ކޮ ށް ރަ އް ކާ ކު ރު މާ އި އަ ދި ބޯ ޑަ ށް އަ ލަ ށް

ޤާ ނޫ ނީ ކަ ން ކަ މު ގަ އި ދަ އު ލަ ތު ގެ ކަ މާ ބެ ހޭ އި ދާ ރާ ތަ ކާ މު ޢާ މަ ލާ ތް

ގު ޅޭ

ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު މާ އި،

މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ކު ގެ

ތެ ރޭ ގަ އި

ހި މެ ނެ ނީ،

ޤާ ނޫ ނީ

ކޯ ޓު ތަ ކު ގަ އި ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ސް ތަ މް ސީ ލު ކު ރު މާ އި ،ޤާ ނޫ ނާ އި،

މެ ން ބަ ރު ން ގެ

އެ ހީ ތެ ރި ކަ ން

އަ ދި

ތެ ރޭ ގަ އި

ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ލީ ގަ ލް އެ ފެ އާ ޒް ޑި ޕާ ޓް މެ ން ޓު ގެ މަ އި ގަނ ޑު

އި ން ޑަ ކް ޝަ ން

ހި ން ގު މެ ވެ.

ޕް ރޮ ގް ރާ މް

ކު ރު މެ ވެ.

ސ
ޝ ްނ ް
ަޕ ްބލ ްިކ ރ ޭިލ ަ

ޯކ ަޕ ޭރ ްޓ ެއ ެފ ާއ ްޒ
ހި ން ގު މާ

ޕެ ން ޝަ ން ނި ޒާ މާ ބެ ހޭ ގޮ ތު ން ހޭ ލު ން ތެ ރި ކަ ން އި ތު ރު ކު ރު މު ގެ ގޮ ތު ން

ޕެ ން ޝަ ން

އޮ ފީ ހު ގެ

މު ވަ އް ޒަ ފު ން ނާ

ތަ ފާ ތު ވަ ސީ ލަ ތް ތަ އް ބޭ ނު ން ކޮ ށް ގެ ން ކެ މް ޕޭ ން ތަ އް ހި ން ގު މާ އި،

ގު ޅު ން ހު ރި

ސި ޔާ ސަ ތު ތަ އް

ގު ޅު ން ހު ރި އެ ން މެ ހަ އި ކަ ން ކަ ން ބެ ލެ ހެ އް ޓު މާ އި އަ ދި އޮ ފީ ސް

މަ ސް ލަ ހަ ތު ވެ ރި ން ނާ ގު ޅު ން ބަ ދަ ހި ކު ރު މާ އި ،ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ން

ރާ ވާ

ޕެ ން ޝަ ން

ހި ން ގު މަ ށް
ހި ން ގަ ނީ

ބޭ ނު ން ވާ
ކޯ ޕަ ރޭ ޓް

މު ވަ އް ޒަ ފު ން ނާ
ތަ ރަ އް ޤީ

އެ ން މެ ހަ އި
އެ ފެ އާ ޒް

އަ ދި

އި ދާ ރީ

ކު ރު މާ އި،

އި ދާ ރީ

އި ން ތި ޒާ މު ތަ އް

ޑި ޕާ ޓް މެ ން ޓު ން ނެ ވެ.

ހި ން ގާ

ތަ ފާ ތު

ހަ ރަ ކާ ތް ތަ އް

އި ން ތި ޒާ މު

ކު ރު މާ އި،

އޮ ފީ ހު ގެ ވެ ބް ސަ އި ޓާ އި އަ ދި މީ ސް މީ ޑި އާ މަ ން ސަ ތަ އް އަ ދާ ހަ މަ ކޮ ށް
ބަ ލަ ހަ އް ޓަ ނީ ޕަ ބް ލި ކް ރި ލޭ ޝަ ން ސް ޑި ޕާ ޓް މެ ން ޓު ން ނެ ވެ.
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ސ
ސރވ ަިސ ް
ެމ ްނ ަބރ ަ
މެ ން ބަރ ސަރ ވި ސަ ސް ޑި ޕާ ޓް މެ ން ޓް ޤާ އި މު ކު ރެ ވި ފަ އި ވަ ނީ ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ން ތަ ފާ ތު މަ ޢު ލޫ މާ ތު އޮ ޅު ން ފި ލު ވަ ން ބޭ ނު ން ވާ ފަ ރާ ތް ތަ ކަ ށް
މު ޢާ މަ ލާ ތް ކު ރު މަ ށާ އި ،ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހަ ށް ހު ށަ ހެ ޅޭ ލި ޔެ ކި ޔު މާ އި ފޯ މު ތަ އް ސި ސް ޓަ މަ ށް އެ ޅު މަ ށާ އި ،އަ ދި ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ން ދޫ ކު ރާ
ސް ޓޭ ޓް މެ ން ޓް ތަ އް ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު ން ފަ ދަ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ އް ކު ރު މަ ށެ ވެ.

ޖްމ ްނ ްޓ
އ ްިނ ެވ ް
ޝ ްލ ެމ ޭނ ެ
ސ ްޓ ެމ ްނ ްޓ ެއ ްނ ްޑ ަފއ ޭިނ ްނ ަ
ޗީ ފް ފަ އި ނޭ ން ޝަ ލް އޮ ފި ސަ ރު ގެ ދަ ށު ން މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރާ އި ން ވެ ސް ޓް މެ ން ޓް އެ ން ޑް ފަ އި ނޭ ން ޝަ ލް މެ ނޭ ޖް މެ ން ޓް ޑި ވި ޜަ ނު ގަ އި ހި މެ ނޭ  4ޑި ޕާ ޓް މެ ން ޓަ ކީ،
ރި ސަރ ޗް އެ ން ޑް އެ ނަ ލެ ޓި ކް ސް ،އި ން ވެ ސް ޓް މެ ން ޓް ސް އެ ން ޑް އެ ޑް ވަ އި ޒަ ރީ ސަރ ވި ސަ ސް ،އި ން ވެ ސް ޓް މެ ން ޓް އޮ ޕަ ރޭ ޝަ ން ސް ،އަ ދި ފަ އި ނޭ ން ޝަ ލް
މެ ނޭ ޖް މެ ން ޓް އެ ން ޑް ކޮ ން ޓް ރޯ ލް އެ ވެ.

ިކްސ
ރ ަިސ ް
ރޗ ެއ ްނ ްޑ ެއ ަނ ެލޓ ް

ސ
ޝ ްނ ް
އ ްިނ ެވ ް
ސ ްޓ ެމ ްނ ްޓ ޮއ ަޕ ޭރ ަ

އި ން ވެ ސް ޓް މެ ން ޓް ތަ ކާ ގު ޅޭ ޑި ޔު ޑި ލި ޖެ ން ސް ހެ ދު މާ އި ،ޙި އް ޞާ ގެ

އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެ ސް ގެ ފަ ން ޑު ތަ ކާ ގު ޅޭ ކަ ން ކަ ން ބަ ލަ ހަ އް ޓަ ނީ

ބާ ޒާ ރު ގަ އި ހަ ރަ ކާ ތް ތެ ރި ވާ ކު ން ފު ނި ތަ ކާ އި އަ ދި ބޭ ން ކު ތަ ކު ގެ މާ ލީ

އި ން ވެ ސް ޓް މެ ން ޓް އޮ ޕަ ރޭ ޝަ ން ސް ޑި ޕާ ޓް މެ ން ޓު ން ނެ ވެ .މި ގޮ ތު ން،

ޙާ ލަ ތު ދި ރާ ސާ ކު ރު މާ އި ،ތަ ފާ ތު އި ން ޑަ ސް ޓް ރީ ތަ ކާ ގު ޅޭ މަ ޢު ލޫ މާ ތު

ޔު ނި ޓް

އެ އް ކު ރު މާ އި

އަ ދި

އި ން ވެ ސް ޓް މެ ން ޓު ގެ

ވަ ޒަ ން

ރި ސް ކު ތަ އް

ފަ ން ޑު ގެ

ދު ވަ ހު ން

ދު ވަ ހަ ށް

ޕް ރަ އި ސް

ހި ސާ ބު ކު ރު މާ އި،

ވެ ލި އު އޭ ޝަ ން
ސެ ކި އު ރި ޓީ ސް

އާ އި
ގަ ނެ

ވި އް ކު މު ގެ

ކު ރު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ އް ކު ރަ ނީ ރި ސަރ ޗް އެ ން ޑް އެ ނަ ލެ ޓި ކް ސް

މު ޢާ މަ ލާ ތް ތަ އް ކު ރި އަ ށް ގެ ން ދި އު މާ އި ،އަ ދި އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެ ސް

ޑި ޕާ ޓް މެ ން ޓު ން ނެ ވެ.

އި ން ފަ އި ސާ ދޫ ކު ރު މު ގެ ކަ ން ކަ ން ބަ ލަ ހަ އް ޓަ ނީ އި ން ވެ ސް ޓް މެ ން ޓް
އޮ ޕަ ރޭ ޝަ ން ސް

ސ ެއ ްނ ްޑ ެއ ްޑ ަވއ ަިޒރީ
އ ްިނ ެވ ް
ސ ްޓ ެމ ްނ ްޓ ް
ސ
ސރވ ަިސ ް
ަ

ޑި ޕާ ޓް މެ ން ޓު ން ނެ ވެ.

ޖްމ ްނ ްޓ ެއ ްނ ްޑ ޮކ ްނ ްޓ ޯރ ްލ
ޝ ްލ ެމ ޭނ ެ
ަފއ ޭިނ ްނ ަ
ފަ އި ނޭ ން ޝަ ލް މެ ނޭ ޖް މެ ން ޓް އެ ން ޑް ކޮ ން ޓް ރޯ ލް ޑި ޕާ ޓް މެ ން ޓު ގެ

ވ ސް ޓް ކު ރެ ވެ ނީ ،އެ ސް .އޯ .އަ އި .ޕީ
އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެ ސް އި ން އި ން ެ

މަ އި ގަނ ޑު

ގެ މަ ޤު ޞަ ދު ތަ ކާ އި ،ރި ސް ކް މެ ނޭ ޖް މެ ން ޓް އަ ދި ގަ ވަރ ނެ ން ސް ގެ

ޕީ .އެ ސް އި ން ޕެ ން ޝަ ން ފަ އި ސާ ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު މާ ގު ޅޭ އި ދާ ރީ

ކު ރު މަ ކީ

ޙަ އް ޤު ވެ ރި ން ނަ ށް ދަ އު ލަ ތު ގެ އެ ހެ ނި ހެ ން

އު ސޫ ލު ތަ ކާ އި

އެ އް ގޮ ތް ވާ

އި ން ވެ ސް ޓް މެ ން ޓް ސް
ޑި ޕާ ޓް މެ ން ޓު ގެ
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ގޮ ތު ގެ މަ ތި ން ކަ ން
އެ ން ޑް

މަ އި ގަނ ޑު

ކަ ށަ ވަ ރު

އެ ޑް ވަ އި ޒަ ރީ

ޒި ން މާ އެ ވެ.

ސަރ ވި ސަ ސް

މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ކު ގެ

ކަ ން ކަ ން ބެ ލެ ހެ އް ޓު މާ އި،

ތެ ރޭ ގަ އި

ހި މެ ނެ ނީ،

އެ މް .އާ ރު.

ޕެ ން ޝަ ން ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު މާ އި ،ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ބަ ޖެ ޓް ތަ އް ޔާ ރު
ކު ރު މާ އި އަ ދި ޚަ ރަ ދު ތަ ކު ގެ ހި ސާ ބު ތަ އް ބެ ލެ ހެ އް ޓު މެ ވެ.
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ޝ ްނ ެއ ްނ ްޑ ެޓ ްކ ޮނ ޮލޖީ
ޝ ްނ ެއ ްޑމިނ ްިސ ްޓ ޭރ ަ
ެޕ ްނ ަ
ޕެ ން ޝަ ން އެ ޑް މި ނި ސް ޓް ރޭ ޝަ ން އެ ން ޑް ޓެ ކް ނޮ ލޮ ޖީ ޑި ވި ޜަ ނު ގަ އި ހި މެ ނޭ  3ޑި ޕާ ޓް މެ ން ޓް ހި ން ގަ ވަ ނީ

ލ ޖީ އޮ ފި ސަ ރެ ވެ .މި ޑި ވި ޜަ ނު ގަ އި
ޗީ ފް ޓެ ކް ނޮ ޮ
އެ ވެ.

ހި މެ ނޭ  3ޑި ޕާ ޓް މެ ން ޓަ ކީ ،ޕެ ން ޝަ ން އެ ން ޑް ކް ލެ އި މް ސް ،ކަ ލެ ކް ޝަ ން އެ ން ޑް ކޮ މް ޕް ލަ ޔަ ން ސް ،އަ ދި ޑޭ ޓާ އެ ން ޑް އެ ޕް ލި ކޭ ޝަ ން

ސ
ޝ ްނ ެއ ްނ ްޑ ްކ ެލއ ްިމ ް
ެޕ ްނ ަ
ޕެ ން ޝަ ން އެ ން ޑް ކް ލެ އި މް ސް ޑި ޕާ ޓް މެ ން ޓު ގެ މަ އި ގަނ ޑު މަ ސް އޫ ލި އް ޔަ ތު ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ހި މެ ނެ ނީ ،ޕެ ން ޝަ ނާ އި އަ ދި ދަ އު ލަ ތު ގެ އި ނާ ޔަ ތު ގެ
ފަ އި ސާ ޙަ އް ޤު ވެ ރި ން ނަ ށް ގަ ވާ އި ދު ން ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު މާ އި ،ނި ޔަ ވާ ފަ ރާ ތް ތަ ކު ގެ ޕެ ން ޝަ ން ފަ އި ސާ ކޯ ޓު ތަ އް މެ ދު ވެ ރި ކޮ ށް ވާ ރި ޘު ން ނަ ށް
ރަ އް ދު ކު ރު މާ އި ،ގެ ދޮ ރު ގަ ތު މަ ށް އާ ރު .އެ ސް .އޭ ގަ އި ޖަ މާ ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ފަ އި ސާ ކޮ ލެ ޓް ރަ ލަ އި ޒް ކު ރު މު ގެ އި ން ތި ޒާ މް ހަ މަ ޖަ އް ސަ އި ދި ނު މާ އި،
ފަ ރު ޟު ހަ އް ޖު ވު މަ ށް އާ ރު .އެ ސް .އޭ އި ން ފަ އި ސާ ދޫ ކު ރު މު ގެ އި ން ތި ޒާ މް ހަ މަ ޖަ އް ސަ އި ދި ނު މާ އި އަ ދި ޕެ ން ޝަ ނު ގެ ގޮ ތު ގަ އި އި ތު ރަ ށް
ދޫ ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ފަ އި ސާ އަނ ބު ރާ ހޯ ދު މެ ވެ.

ސ
ކްޝ ްނ ެއ ްނ ްޑ ޮކ ްމ ްޕ ަލ ަޔ ްނ ް
ަކ ެލ ަ
އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެ ސް

ގެ

ކޮ ން ޓް ރި ބި އު ޝަ ން

ވަ ޒީ ފާ ދޭ

ޝ ްނ
ޑ ޭ ާޓ ެއ ްނ ްޑ ެއ ްޕލި ޭކ ަ
ފަ ރާ ތު ން

ޑޭ ޓާ

އެ ޕް ލި ކޭ ޝަ ން

އެ ން ޑް

ޑި ޕާ ޓް މެ ން ޓު ގެ

މު ހި ން މު

ބަ ލަ އި ގަ ތު މާ އި އަ ދި މެ ން ބަ ރު ން ގެ އެ ކަ އު ން ޓަ ށް ކޮ ން ޓް ރި ބި އު ޝަ ން

ރ ގަ އި ހި މެ ނެ ނީ ‘' ،ކޮ ށާ ރު‘‘ ސި ސް ޓަ މާ އި
ކ ގެ ތެ ޭ
މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ު

ޖަ މާ ކު ރު މާ އި ،ޕެ ން ޝަ ނާ ބެ ހޭ ޤާ ނޫ ނާ އި ގަ ވާ އި ދު ތަ ކާ އެ އް ގޮ ތް ވާ

އަ ދި

ސި ސް ޓަ މް ތަ ކާ އި

ގޮ ތު ގެ މަ ތި ން ވަ ޒީ ފާ ދޭ ފަ ރާ ތް ތަ ކު ން ޢަ މަ ލު ކު ރޭ ތޯ ޔަ ޤީ ން ކު ރު މާ އި،

ޑޭ ޓާ ބޭ ސް ތަ އް

ގަ ވާ އި ދާ ޚި ލާ ފު ވާ ފަ ރާ ތް ތަ ކާ މެ ދު ފި ޔަ ވަ ޅު އެ ޅު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް

އ ޓު މާ އި،
އި ން ފޮ މޭ ޝަ ން ޓެ ކް ނޮ ލޮ ޖީ އި ން ފް ރާ ސް ޓް ރަ ކް ޗަރ ބެ ލެ ހެ ް

ކޮ މް ޕް ލަ ޔަ ން ސް

ޓެ ކް ނި ކަ ލް އެ ހީ ތެ ރި ކަ ން ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު މާ އި ،މެ ނޭ ޖް މެ ން ޓަ ށް ބޭ ނު ން ވާ

ހަ ވާ ލު

ކު ރެ ވި ފަ އި ވަ ނީ

ޑި ޕާ ޓް މެ ން ޓަ ށެ ވެ.

ކަ ލެ ކް ޝަ ން

އެ ން ޑް

ޕެ ން ޝަ ން

އޮ ފީ ހު ގެ

ބެ ލެ ހެ އް ޓު މާ އި،

އި ން ޓަރ ނަ ލް
ގޫ ގު ލް

ކް ލަ އު ޑް

ޕް ލެ ޓް ފޯ މު ގެ

ކ ރު މާ އި،
ވ އަރ ޑި ވެ ލޮ ޕް ު
ހ ދު މާ އި ،ސޮ ފް ޓް ެ
ޓ ތަ އް ލި ބޭ ނެ ގޮ ތް ެ
ރި ޕޯ ު
ސޮ ފް ޓް ވެ އަރ ބޭ ނު ން ކު ރު މަ ށް މު ވަ އް ޒަ ފު ން ތަ މް ރީ ނު ކު ރު މާ އި،
އަ ދި ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ވެ ބް ސަ އި ޓާ އި އެ ޕް ލި ކޭ ޝަ ން ތަ އް ތަ ރަ އް ޤީ
ކު ރު މެ ވެ.
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ރނ ްލ ޮއޑ ްިޓ
އ ްިނ ަޓ ަ
އި ން ޓަރ ނަ ލް އޮ ޑި ޓަ ކީ ،ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ އެ ކި ދާ އި ރާ ތަ ކު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ އް އޮ ޑި ޓް ކު ރު މާ އި ،އޮ ޑި ޓު ގެ ނަ ތީ ޖާ ތަ އް އެ ކަ ށީ ގެ ން ވާ ވަ ގު ތު ގަ އި ސީ .އީ .އޯ
އާ އި ބޯ ޑު ގެ ކޮ މި ޓީ ތަ ކަ ށް ރި ޕޯ ޓު ކު ރު މާ އި އަ ދި އޮ ޑި ޓު ގެ ހޯ ދު ން ތަ ކާ އި ލަ ފާ ތަ ކަ ށް ޢަ މަ ލު ކު ރާ މި ން ވަ ރު ބެ ލު މަ ށް ޤާ އި މު ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ފަ ން ކް ޝަ ނެ ކެ ވެ.
އި ން ޓަރ ނަ ލް އޮ ޑި ޓް ފަ ން ކް ޝަ ން ހި ން ގަ ވަ ނީ ޗީ ފް އި ން ޓަރ ނަ ލް އޮ ޑި ޓަ ރު ގެ ބެ އް ލެ ވު މު ގެ ދަ ށު ން ނެ ވެ.

ީސ ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ަޚ ަރ ުދ ަތ ްއ
ޝ ްނ ޮއފ ް
ެޕ ްނ ަ
ޕެ ން ޝަ ނާ ބެ ހޭ ޤާ ނޫ ނު ގެ  7ވަ ނަ މާ އް ދާ ގެ (ހ) ގަ އި ވާ ގޮ ތު ގެ މަ ތި ން ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ސް ހި ން ގަ ނީ އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެ ސް ގެ ބަ އި ވެ ރި ން ގެ އާ ރު .އެ ސް.
އޭ އި ން ނެ ގޭ އެ ޑް މި ނި ސް ޓް ރޭ ޓި ވް ފީ އަ ކު ން ނެ ވެ 2019 .ވަ ނަ އަ ހަ ރު އެ ޑް މި ނި ސް ޓް ރޭ ޓި ވް ފީ ގެ ގޮ ތު ގަ އި ނަ ގާ ފަ އި ވަ ނީ  0.60އި ން ސަ އް ތަ އެ ވެ.
މ ގޮ ތު ން 2019 ،ވަ ނަ އަ ހަ ރު އެ ޑް މި ނި ސް ޓް ރޭ ޓި ވް ފީ ގެ ގޮ ތު ގަ އި ޖު މް ލަ ލި ބި ފަ އި ވަ ނީ  57,727,167.54ރު ފި ޔާ އެ ވެ .މި ފަ އި ސާ ގެ ތެ ރެ އި ން 2019
ި
ވަ ނަ އަ ހަ ރު ޖު މް ލަ ޚަ ރަ ދު ވެ ފަ އި ވަ ނީ  42,984,793.17ރު ފި ޔާ އެ ވެ.
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 2019ވަ ނަ އަ ހަ ރު ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ން ފާ ހަ ގަ ކޮ ށް ލެ ވޭ ފަ ދަ ގި ނަ ގު ނަ ހަ ރަ ކާ ތް ތަ ކެ އް ހި ން ގި އެ ވެ .ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ސް ޤާ އި މު ކު ރެ ވު ނު މަ ޤު ޞަ ދު ތަ އް
ކު ރި އެ ރު ވު މަ ށާ އި ،އޮ ފީ ހު ގެ އި ދާ ރީ ހި ން ގު ން ހަ ރު ދަ ނާ ކު ރު މަ ށާ އި ،މަ ސް ލަ ހަ ތު ވެ ރި ން ނަ ށް ފޯ ރު ކޮ ށް ދޭ ޚި ދު މަ ތް ތަ އް ފު ޅާ ކޮ ށް ގު ޅު ން ބަ ދަ ހި ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި
މު ޖު ތަ މަ ޢު އަ ށް މަ ން ފާ ކު ރާ ނެ ގި ނަ ހަ ރަ ކާ ތް ތަ ކެ އް ހި ން ގަ އި

މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ކެ އް ވަ ނީ މި އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ.

ޖްމ ްނ ްޓ
ރނ ްލ ޮއޑ ްިޓ ައދި ރ ްިސ ްކ ެމ ޭނ ެ
އ ްިނ ަޓ ަ
 2015ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ އޮ ގަ ސް ޓް މަ ހު ޤާ އި މު ކު ރެވު ނު އި ން ޓަރ ނަ ލް
އޮ ޑި ޓް ފަ ން ކްޝަ ނަ ކީ ،ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ގަ ވަރ ނެ ން ސް ފް ރޭ މް ވޯ ކު ގަ އި
ހި މެ ނޭ މު ހި ންމު ތަނ ބެ ކެ ވެ .ޕެ ންޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ލަނޑު ދަނ ޑި ތަ އް
ހާ ސި ލު ކު ރު މަ ށް ޓަ ކައި،
ކޮ ން ޓް ރޯ ލް ސް

އެ ކަ ށީ ގެ ން ވާ

އަ ދި

ޤާ އި މު ކު ރެ ވިފަ އި ވާ ކަ ން

ބޭނު ންތެ ރި

މި

އި ން ޓަރ ނަ ލް

ފަ ން ކްޝަ ނު ން

ކަ ށަ ވަ ރު

ކު ރެ އެ ވެ 2019 .ވަ ނަ އަ ހަ ރު އޭ .އާ ރު .އެ މް .ސީ ގެ ބެ ލު މު ގެ ދަ ށު ން
މެ ނޭ ޖް މެ ން ޓާ އި

ގު ޅި ގެ ން

މަ ސަ އް ކަތް ތަ ކެ އް

އޮ ޑި ޓު ން ވަ ނީ

އި ން ޓަރ ނަ ލް

މު ހި ން މު

ކޮ ށް ފަ އެ ވެ.

1

 2019ވަނަ އަހަރުގެ ހަރަކާތްތަކަށް ބަލާލުން
ރނ ްލ ޮއޑިޓު ގެ ައ ަހރީ ޕްލޭ ްނ
އ ްިނ ަޓ ަ

ރިޕޯޓު ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތުގެ އޮޑިޓް ޕްރޮގްރާމް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި،
 2019ވަނަ އަހަރު ހިންގަން ކަނޑައަޅާފައިވާ އޮޑިޓްތަކާއި އަދި
އޮޑިޓް ތާވަލު ހިމެނޭ އަހަރީ އޮޑިޓް ޕްލޭނެއްވަނީ އެކުލަވާލެވިފައެވެ.
މި ޕްލޭންގައި އޮޑިޓުތައް ތަރުތީބު ކުރުމުގައި ބަލާފައިވާނީ ،އޮޑިޓް
އެނުއަލް

ޔުނިވާރސްގެ
މެނޭޖްމެންޓާއި

ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ްއ
ަމއ ަިގނ ުޑ ަމ ަ
•ޤާ އި މް

ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ

އި ން ޓަރ ނަ ލް

ހަ ރު ދަ ނާ ކަ މާ އި،

އެ ކަ ށޭ ނަކަ ން

ވަ ޒަ ން ކު ރު މު ގެ

އި ތު ރަ ށް

ގު ޅޭ ގޮ ތު ން

ހިންގުމަށް
ކޮ ން ޓް ރޯ ލް ތަ ކު ގެ

މި ނި ވަ ން

ކަ މާ އެ ކު

އަދި

އެސެސްމެންޓުގެ

ރިސްކް

އޭ.އާރު.އެމް.ސީ

ކަނޑައެޅުނު

ބޮޑެތި

ގެ

ނަ ތީޖާތަކަށާއި،

މަޝްވަރާއަށެވެ.

ދާއިރާތަކުގެ

ތެރޭގައި

އޮޑިޓު
ހި މެނެނީ،

ޕެންޝަނަށް ދައްކާ ފައިސާ ޖަމާކުރުމާއި ،ވަޒީފާއަށް މުވައްޒަފުން
ނެގުމާއި ،ހައްޖަށް ދިއުމަށް ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގްސް އެކައުންޓް
ބޭނުން

ކުރުމެވެ.

ހަ ރު ދަ ނާ ކު ރެ ވޭ ނެ ގޮ ތް ތަ ކާ އި

ޚި ޔާ ލު ހު ށަ ހެ ޅު ން.

ރނ ްލ ޮއޑިޓު ގެ ަތ ްފޞ ްީލ
ޕްލޭ ްނ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ އ ްިނ ަޓ ަ

• ވަޒަ ން ކު ރު މާ ހި ން ގު މު ގެ ދާ އި ރާ ގަ އި ހު ން ނަ ހަ ރު ދަ ނާ ނޫ ން

 2019ވަނައަހަރުގެ ޕްލޭންގައިވާގޮތަށް  4އޮޑިޓެއްގެ މަސައްކަތް ވަނީ

ހު ން ނަ

ފުރިހަމަކުރެވިފައެވެ .އަދި  2018ގައި ކުރަން ކަނޑައެޅުނު އޮޑިޓެއް

ކަ ން ކަ މާ އި

ޤާ ނޫ ނާ އި

ގަ ވާ އި ދު ތަކާ އި

ޚި ލާ ފަ ށް

ކަ ން ކަ ން ފާ ހަ ގަ ކު ރު މަ ށް މަ ގު ފަ ހި ކު ރު ން.

2019ގައި ކުރެވުނެވެ .ނިންމާލެވުނު އޮޑިޓުތަކުގެ ތެރޭގައި ހި މެނެނީ،
ޕެންޝަނުގެ ގޮތުގައި އިތުރަށް ދޫކުރެވުނު ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމާ ގުޅޭ

•މެ ނޭ ޖު މަ ން ޓު ން ނާ އި އޭ .އާ ރު .އެ މް .ސީ ން އެ ކި ކަން ކަ މާ ބެ ހޭ
ގޮ ތު ން އެ ދި ވަ ޑަ އި ގަ ން ނަ ވާ ތަ ހް ޤީޤު ތަ އް ކު ރި އަ ށް ގެ ން ދި އު ން.

އޮޑިޓާއި ،ޕެންޝަން ފައިސާ ދޫކުރުމާއި އަދި ގުޅުންހުރި އެކައުންޓުތައް
ރިކޮންސައިލް

ކުރުމުގެ

މަސައްކަތް

ބެލުމަށް

ކުރެވުނު

އޮޑިޓާއި،

ވަޒީފާދޭ ފަރާތް ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއި އަނބުރާ ފައިސާ ދިނުމާބެހޭ
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ވަ ޒީ ފާއަ ށް މީ ހު ން ނެ ގު މު ގެ އޮ ޑި ޓެ ވެ .ކަނ ޑަ އެ ޅި ފަ އި ވާ ވަ ގު ތު

އޮޑިޓް ނިންމާ ހުށަހަޅަން އޮންނަ މުއްދަތުގައި އިންޓަރނަލް އޮޑިޓު

އޮ ޑި ޓާ އި،

ޖެ ހު ނު އި ރު މަ ސަ އްކަ ތް ނު ނި މި ކު ރި އަ ށް ދެ އޮ ޑި ޓެއް ގެ ން ދި ޔަ އެ ވެ .އެ ދެ

ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތްތައް ވަރަށްބޮޑަށް ތަފްޞީލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

އޮ ޑި ޓަ ކީ ތަ ކެ ތި ގަ ތުމާބެ ހޭ އޮ ޑި ޓަ ކާ އި ،ޙަ އް ޖަ ށް ދިއު މަ ށް ރި ޓަ ޔަރ މަ ން ޓް

ކުރެވު ނެވެ .މިގޮތުން ،އި ންޓަރނަލް އޮޑިޓު ރިޕޯޓުކު ރާނެ ޕޮލި ސީ އާ އި

ކު ރެ ވު ނު

ޕްރޮސީޖަރ މުޠާލިޢާކުރެވުނެވެ .މީގެ އިތުރުން ،އޮޑިޓުގެ އިރުޝާދާ

އޮ ޑި ޓު ތަ ކު ން ފާ ހަ ގަ ވި ކަ ން ކަ މާ އި ،މެ ނޭ ޖް މެ ން ޓު ގެ ބަ ހާއި އަ ދި އޮ ޑި ޓު ގެ

އެއްގޮތަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތައް ގަވާއިދުން މޮނިޓަރ ކުރާނެ

ލަ ފާ ތަ އް ވާ ނީ އޭ .އާ ރު .އެ މް .ސީ އަ ށް އަ ހަ ރު ތެ ރޭ ގަ އި ހު ށަ ހެ ޅި ފަ އެ ވެ.

ގޮތްތަކުގެ ވަރަށް ތަފްޞީލީ ގައިޑުލައިނެއް އަލުން ތައްޔާރުކުރެވުނެވެ.

ސޭ ވި ން ގް ސް

އެކަ އު ން ޓް

ބޭ ނު ން

ކު ރު މާ ބެ ހޭ

އޮ ޑި ޓެކެ ވެ.

ހަމަ މިއާއެކު ،މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް

ައ ަމ ުލ ުނ ޮކ ްށ ާވ ޮއޑިޓް ަލ ާފ ަތ އް ަގ ާވ އ ުިދ ްނ ބެ ުލ ްނ
މު ޅި އަ ހަ ރު ތެ ރޭ ގަ އި ،އޮޑި ޓް ފަ ންކް ޝަ ނު ން ޚާ އް ޞަ ސަމާ ލު ކަ މެ އް
ދީ ގެ ން ވަ ނީ

ކު ރިން

ކު ރެ ވު ނު

އޮ ޑިޓް ތަ ކު ގެ

ދަ ށު ން

އެ އް ބަ ސް ވެ ގެ ން

ދެ ވި ފަ އި ވާ ލަ ފާ ތަކަ ށް މެ ނޭ ޖް މެ ން ޓު ން އަ މަ ލު ކު ރާ މި ން ވަ ރު ބެ ލު މަ ށް
މަ ސަ އް ކަ ތް ކޮ ށް ފަ އެ ވެ .މި ގޮ ތު ން ލަ ފާ ތަކަ ށް އަ މަ ލު ކު ރާ މި ން ވަ ރު

އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކަ އި ،އޮޑިޓު މުވައްޒަފުން އިންޓަރނަލް
އޮޑިޓާއި އަދި އެހެން ދާއިރާތަކުން އޮފީހުގައި އާއި އޮފީހު ން ބޭރުގެ
ތަމްރީނުތަކުގައި ބައިވެރިވެ ތަޖުރިބާ ހޯދާފައިވެއެވެ.

ކްޝ ްނ
ސީ.އެ ްމ.ޑީޭ .އ އ ްިނ ް
ސޕެ ަ

އެ އް ގޮ ތަ ށް

 2019ވަނަ އަހަރު ،އިންޓަރނަލް އޮޑިޓު ފަންކްޝަނުން ހިންގި

އަ މަ ލު ކު ރަ ން ދެ ން ،އެ ކަ މެ އް ބަ ލަ މު ން ގެ ން ދެ ވެ އެ ވެ .މި ގޮ ތު ން ،އޮ ޑި ޓު ން

އޮޑިޓުތަކުގެ އިތުރުން ،ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ އިން ޕެންޝަން އޮފީހަށް ޙާޟިރުވެ

ފާހަ ގަ ކޮ ށް ފަ އި ހު ރި ލަ ފާ ތަ ކަ ށް އަ މަ ލު ކު ރި ކަ ން ކަ ށަ ވަ ރު ކު ރު މަ ށް 2019

ހިންގާ އަހަރީ އިންސްޕެކްޝަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވެއެވެ .މި

ގަ އި އި ތު ރު މަސަ އް ކަ ތް ކު ރެ ވި ،ރަ ގަ ޅު ކާ މީ ޔާ ބެ އް ޙާ ޞި ލުކު ރެވި ފަ އި ވާ ކަ ން

އިންސްޕެކްޝަނުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބަލާފައި ވަނީ އޮޕަރޭޝަނަލް

ފާ ހަ ގަ ކޮ ށް ލެ ވެ އެ ވެ .މި ރި ޕޯ ޓު ތަ ކު ން އޮ ޑި ޓު ގައި ފާ ހަ ގަ ކޮ ށް ފަ އި ވާ ކަ ން ކަ ން

ރިސްކް ،އިންވެސްޓްމެންޓް ރިސްކް ،މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތާއި އަދި

އި ޞް ލާ ޙު ކު ރު މަ ށް މެ ނޭ ޖް މެން ޓު ން ކު ރި މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ އް އޭ .އާ ރު .އެ މް .ސީ

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

އަ ށް އަ ހަ ރު ތެ ރޭގަ އި ކަނ ޑަ އެ ޅި ފަ އިވާ ތާ ރީ ޚު ތަ ކު ގަ އި ހުށަ ހެ ޅި ފަ އި ވެ އެ ވެ.

އިންވަނީ އިޞްލާޙު ކުރަންޖެހޭ ކޮންޓްރޯލް ތަކާއި އަދި މަސައްކަތްތަކާ

ބަ ޔާ ން ކު ރާ

ރި ޕޯ ޓު ތަ އް

އެ ކު ލަ ވާ ލު މަ ށް ފަ ހު

އެ ލަ ފަ ޔަ ކާ

ގުޅުހުންހުރި ކަންކަން މި އިންސްޕެކްޝަނަށްފަހު ޙިއްޞާ ކޮށްފައެވެ.

ރނ ްލ ޮއޑިޓް ަތ ަރ އް ީޤ ކު ުރ ަމ ްށ ހ ްިނގު ުނ ުމހ ްިނ ުމ
އ ްިނ ަޓ ަ
އެ ހެ ނިހެ ްނ ަހ ަރކާތް ަތ އް
 2019ވަ ނަ އަ ހަ ރު ވެ ސް އި ން ޓަރ ނަ ލް އޮ ޑި ޓް އި ތު ރަ ށް ރަ ގަ ޅު ކު ރު މަ ށް
ދާ އި މީ ގޮ ތެ އް ގަ އި މަސަ އް ކަ ތް ތަ ކެ އް ކު ރެ ވެ މު ން ދި ޔަ އެ ވެ .މި އީ އި ން ސް ޓި ޓި އު ޓް
އޮފް

އި ންޓަރ ނަ ލް

އޮޑިޓަރ ސް

އި ންޓަރ ނޭޝަ ނަ ލް

ޕް ރޮފެޝަ ނަ ލް

ޕް ރެ ކް ޓި ސަ ސް ފް ރޭ މް ވޯ ކާ އި އެ އް ގޮ ތަށް އެ ތެ ރޭ ގެ އޮ ޑި ޓު ގެ ކަ ން ކަ ން
ކު ރު މު ގެ ގޮ ތު ން ނެ ގު ނު އި ސް ނެ ގު މެ ކެވެ .މި ގޮ ތު ން ،އޮ ޑި ޓްގެ ފު ރަ ތަ މަ
ދެ ލި ކޮ ޕީ ގެ ފޯ މެ ޓު މު ޠާ ލި ޢާ ކޮ ށް ،ފެ ން ވަ ރު ބަ ލާ ނެ ޗެ ކް ލި ސް ޓެ އް ތަ ޢާ ރަ ފް
ކު ރެ ވު ނެ ވެ.
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ސ ަލ ަހ ުތ ެވރ ްިނ ާނ ުގ ުޅ ްނ ަބ ަދހ ުިކ ުރ ްނ
ަމ ް
ޕެ ން ޝަ ނާ ބެ ހޭ ކަ ން ކަ މު ގަ އި މަ ސް ލަ ހަ ތު ވެ ރި ން ނާ ގު ޅު ން ބަ ދަ ހި ކު ރު މަ ށާ އި އަ ދި އާ އް މު ން ގެ ހޭ ލު ން ތެ ރި ކަ ން އި ތު ރު ކު ރު މު ގެ ގޮ ތު ން  2019ވަ ނަ އަ ހަ ރު
ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ޕަ ބް ލި ކް ރި ލޭ ޝަ ން ސް ޑި ޕާ ޓް މެ ން ޓު ގެ ފަ ރާ ތު ން ވަ ނީ ގި ނަ ހަ ރަ ކާ ތް ތަ ކެ އް ހި ން ގާ ފަ އެ ވެ .މި ގޮ ތު ން ހި ން ގު ނު ހަ ރަ ކާ ތް ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި
މަ ޢު ލޫ މާ ތު ދި ނު މު ގެ ބަ އް ދަ ލު ވު ން ބޭ އް ވު މާ އި ،ޓީ ވީ /ރޭ ޑި އޯ ޕް ރޮ ގް ރާ މް ތަ ކު ގަ އި ބަ އި ވެ ރި ވު މާ އި ،ޕެ ން ޝަ ނާ ބެ ހޭ ޚަ ބަ ރު ނޫ ސް ތަ ކު ގަ އި ޝާ އި ޢު ކު ރު މާ އި،
މ ނެ އެ ވެ.
ރ ކޮ ށް ދި ނު ން ހި ެ
ޔ ރު ކޮ ށް ފޯ ު
ލ ހެ ދު މާ އި ،ބި ލް ބޯ ޑް ބެ ހެ އް ޓު މާ އި ،ލީ ފު ލެ ޓު ތަ އް ާ
ސޯ ޝަ ލް މީ ޑި އާ ގަ އި ޕޯ ސް ޓް ކު ރު މާ އި ،ޓީ ވީ ކޮ މާ ޝަ ް

ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް
ޭހ ުލ ްނ ެތރި ުކ ުރ ުވ ުމ ެގ ޮގ ުތ ްނ ހި ްނ ުގ ުނ ްޕ ޮރ ްގ ާރ ްމ ަތ ްއ

 2019ވަ ނަ އަ ހަ ރު މޯ ލް ޑި ވް ސް ރި ޓަ ޔަރ މަ ން ޓް ޕެ ން ޝަ ން ސް ކީ މު ގެ މެ ން ބަ ރު ން ނާ އި ޕެ ން ޝަ ނަ ރު ން އަ ދި ވަ ޒީ ފާ ދޭ ފަ ރާ ތް ތަ ކަ ށް ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ
ޚި ދު މަ ތް ތަ ކާ ގު ޅޭ ގޮ ތު ން މަ ޢު ލޫ މާ ތު ފޯ ރު ކޮ ށް ދީ ހޭ ލު ން ތެ ރި ކަ ން އި ތު ރު ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި މާ ލެ އާ އި އަ ތޮ ޅު ތެ ރޭ ގަ އި ތަ ފާ ތު އެ ކި ހަ ރަ ކާ ތް ތަ އް ވަ ނީ ހި ން ގި ފަ އެ ވެ.
މި ގޮ ތު ން ފާ ހަ ގަ ކޮ ށް ލެ ވޭ ހަ ރަ ކާ ތް ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ވަ ޒީ ފާ އަ ދާ ކު ރާ ފަ ރާ ތް ތަ ކަ ށް އަ މާ ޒު ކޮ ށް ގެ ން މޯ ލް ޑި ވް ސް ރި ޓަ ޔަރ މަ ން ޓް ޕެ ން ޝަ ން ސް ކީ މާ ގު ޅޭ
މަ ޢު ލޫ މާ ތު ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު މަ ށް ހި ން ގު ނު ޕް ރޮ ގް ރާ މް ތަ ކާ އި ،ރި ޓަ ޔަރ މަ ން ޓަ ށް ތަ އް ޔާ ރު ވު މާ އި ފަ ހަ ށް ރަ އް ކާ ކު ރު މު ގެ މު ހި ން މު ކަ ން

އާ ން މު ން ނަ ށް އަ ން ގަ އި ދީ

ހޭ ލޫ ން ތެ ރި ކު ރު މު ގެ ގޮ ތު ން ހި ން ގު ނު ޕް ރޮ ގް ރާ މް ތަ ކު ގެ އި ތު ރު ން ދަ އު ލަ ތު ގެ އި ދާ ރާ ތަ ކާ އި އަ މި އް ލަ ފަ ރާ ތް ތަ ކު ން ކު ރި ޔަ ށް ގެ ން ދި ޔަ އެ ކި ޕް ރޮ ގް ރާ މު ތަ ކު ގެ
ބަ އި ވެ ރި ވެ ހި ން ގު ނު ހަ ރަ ކާ ތް ތަ އް ހި މެ ނެ އެ ވެ.
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ޝ ްނ
ލޫމތު ެ
ަމ ޢު ާ
ސ ަ

 2019ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ވަ ޒީ ފާ އަ ދާ ކު ރާ ފަ ރާ ތް ތަ ކަ ށް މަ ޢު ލޫ މާ ތު ދި ނު މަ ށް ބޭ އް ވު ނު މަ ޢު ލޫ މާ ތު ސެ ޝަ ން ތަ ކު ގަ އި ޖު މް ލަ  465ފަ ރާ ތަ ކަ ށް
މަ ޢު ލޫ މާ ތު ދެ ވު ނެ ވެ .މި ސެ ޝަ ން ތަ ކު ގަ އި ރި ޓަ ޔަރ މަ ން ޓް ޕެ ން ޝަ ން ސް ކީ މާ ބޭ ހޭ މަ ޢު ލޫ މާ ތު ދި ނު މު ގެ އި ތު ރު ން މެ ން ބަ ރު ން ގެ ރި ޓަ ޔަރ މަ ން ޓް ސޭ ވި ންގ
އެ ކަ އު ން ޓަ ށް ޖަ މާ ވާ ފަ އި ސާ ގެ ތަ ފް ޞީ ލު ބަ ލާ ނެ ގޮ ތާ އި ޕެ ން ޝަ ނާ އި ގު ޅޭ މަ ޢު ލޫ މާ ތު ހޯ ދު މާ އި ޝަ ކު ވާ ހު ށަ ހަ ޅާ ނެ ގޮ ތު ގެ މަ ޢު ލޫ މާ ތު މެ ން ބަ ރު ން ނަ ށް
ވަ ނީ ފޯ ރު ކޮ ށް ދެ ވި ފަ އެ ވެ.

މީ ޑ ާިއ

 2019ވަ ނަ އަ ހަ ރު ރި ޓަ ޔަރ މަ ން ޓް ޕެ ން ޝަ ން ސް ކީ މާ އި ބެ ހޭ ގޮ ތު ން އާ ން މު ން ހޭ ލު ން ތެ ރި ކު ރު މު ގެ ގޮ ތު ން ޓީ ވީ އާ އި ރޭ ޑި އޯ ހި މެ ނޭ ގޮ ތަ ށް 14
ޕް ރް ގް ރާ މު ގަ އި ބަ އި ވެ ރި ވެ މަ ޢު ލޫ މާ ތު ފޯ ރު ކޮ ށް ދެ ވު ނެ ވެ .އަ ދި އެ ކި ނޫ ސް ތަ ކު ގަ އި ޕެ ން ޝަ ނާ ބެ ހޭ  35އާ ޓި ކަ ލެ އް ޝާ އި ޢު ކު ރެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ.

23

ައ ަހ ރީ ރި ޯޕޓު 2 0 1 9

ސ ޯފ ަރ ްމ
ަފއ ޭިނ ްނ ް

 2012ވަ ނަ އަ ހަ ރު ން ފެ ށި ގެ ން ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ން ކޮ ން މެ އަ ހަ ރަ ކު ބާ އް ވަ މު ން ގެ ން ދާ މޯ ލް ޑި ވް ސް ފަ އި ނޭ ން ސް ފޯ ރަ މް  2019ވަ ނަ އަ ހަ ރު ވެ ސް
ބޭ އް ވު ނެ ވެ 2019 .ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ފޯ ރަ މް ގެ ޝި ޢާ ރަ ކީ '‘ އެ ން ގޭ ޖި ންގ ޕް ރަ އި ވެ ޓް ސެ ކް ޓަރ ފޮރ އި ކޮ ނޮ މި ކް އެ ން ޑް ސޯ ޝަ ލް ޑި ވެ ލޮ ޕް މަ ން ޓް‘‘
އެ ވެ 22 .އޭ ޕް ރި ލް  2019ވަ ނަ ދު ވަ ހު ޕެ ރަ ޑަ އި ސް އަ އި ލެ ން ޑް ރި ސޯ ޓު ގަ އި ބޭ އް ވު ނު މި ފޯ ރަ މް ގަ އި ރާ އް ޖޭ ގެ މާ ލީ ދާ އި ރާ ގެ އި ސް ފަ ރާ ތް ތަ ކާ އި ރާަ އް ޖެ އި ން
ބޭ ރު ގެ ފަ ން ނީ މީ ހު ން ބަ އި ވެ ރި ވެ ފަ އި ވެ އެ ވެ.
24
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ްޝ
ޯރ ޑ ޯ

މޯ ލް ޑި ވް ސް ރި ޓަ ޔަރ މަ ން ޓް ޕެ ން ޝަ ން ސް ކީ މާ ގު ޅޭ އެ ން މެ ފަ ހު ގެ މަ ޢު ލޫ މާ ތު ސް ކީ މު ގެ މެ ން ބަ ރު ން ނަ ށާ އި އާ ން މު ރަ އް ޔި ތު ން ނަ ށް ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު މަ ށް ޓަ ކަ އި
 2ރޯ ޑް ޝޯ އެ އް  2019ވަ ނަ އަ ހަ ރު ބޭ އް ވު ނެ ވެ .މި ރޯ ޑް ޝޯ ތަ ކު ގަ އި ރި ޓަ ޔަރ މަ ން ޓް ސޭ ވި ން ގް ސް އެ ކަ އު ން ޓު ސް ޓޭ ޓް މަ ން ޓް ބަ ލާ ނެ ގޮ ތު ގެ
މަ ޢު ލޫ މާ ތާ އި ،ގެ ދޮ ރު ގަ ތު މަ ށާ އި ޙަ އް ޖު ގެ އަ ޅު ކަ ން އަ ދާ ކު ރު މަ ށް ޕެ ން ޝަ ން ފަ އި ސާ ބޭ ނު ން ކު ރެ ވޭ ގޮ ތް ތަ ކާ ބެ ހޭ މަ ޢު ލޫ މާ ތު ފޯ ރު ކޮ ށް ދެ ވު ނެ ވެ.

ަރ ްނ ޭވ ާލ

މި ނި ސް ޓް ރީ އޮ ފް ޖެ ން ޑަރ ފެ މި ލީ އެ ން ޑް ސޯ ޝަ ލް ސާރ ވި ސަ ސް އާ އި ގު ޅި ގެ ން ،ދޮ ށީ އު މު ރު ގެ މީ ހު ން ގެ ޙަ އް ޤު ތަ އް ރަ އް ކާ ތެ ރި ކޮ ށް ކު ރި އެ ރު ވު މަ ށް
މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި 2018 ،ވަ ނަ އަ ހަ ރު ފެ ށި ރަ ން ވޭ ލާ ޕް ރޮ ގް ރާ މު

 2019ވަ ނަ އަ ހަ ރު ވެ ސް ކު ރި ޔަ ށް ގެ ން ދެ ވު ނެ ވެ .މި ޕް ރޮ ގް ރާ މު ގެ ދަ ށު ން

 23ރަ ށަ ކަ ށް ދަ ތު ރު ކޮ ށް އު މު ރު ން ދު ވަ ސް ވީ މީ ހު ން ނާ ބަ އް ދަ ލު ކޮ ށް މަ ޢު ލޫ މާ ތު

25
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ސ ޯޕ
ޝ ްނ އެ ްނ ްޑ އެ ކް ް
ޭނ ަ
ޝ ަނ ްލ އެ ްޗ ާއ ުރ ޮކ ްނ ެވ ްނ ަ

މޯ ލް ޑި ވް ސް އެ ސޯ ސި އޭ ޝަ ން އޮ ފް ހި އު މަ ން ރި ސޯ ސް ޕް ރޮ ފެ ޝަ ނަ ލް ސް ( މާރ ޕް) އި ން އި ން ތި ޒާ މު ކޮ ށް ގެ ން ބޭ އް ވި ނޭ ޝަ ނަ ލް އެ ޗް އާ ރު ކޮ ން ވެ ން ޝަ ން
އެ ން ޑް އެ ކް ސް ޕޯ ގަ އި ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ން ޚާ އް ޞަ ސް ޓޯ ލެ އް ތަ އް ޔާ ރު ކު ރެ ވި ،މި ސް ޓޯ ލް މެ ދު ވެ ރި ކޮ ށް މޯ ލް ޑި ވް ސް ރި ޓަ ޔަ ރަ މަ ން ޓް ޕެ ން ޝަ ން ސް ކީ މާ
ބެ ހޭ މަ ޢު ލޫ މާ ތު ފޯ ރު ކޮ ށް ދެ ވު ނެ ވެ.

ޝ ްނ
ބިޒް ަނ ް
ސ ޮކ ްނ ެވ ްނ ަ

މި ނި ސް ޓް ރީ އޮ ފް އި ކޮ ނޮ މި ކް ޑި ވެ ލޮ ޕް މަ ން ޓު ން އި ން ތި ޒާ މު ކޮ ށް ގެ ން ބޭ އް ވި ބި ޒް ނަ ސް ކޮ ން ވެ ން ޝަ ން ގަ އި ސް ޓޯ ލެ އް ތަ އް ޔާ ރު ކު ރެ ވި ،މި ސް ޓޯ ލް މެ ދު ވެ ރި ކޮ ށް
ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ޚި ދު މަ ތް ތަ ކާ ބެ ހޭ މަ ޢު ލޫ މާ ތު ފޯ ރު ކޮ ށް ދެ ވު ނެ ވެ.
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ގް ޯލ ަބ ްލ ަމނީ ވީކް

މޯ ލް ޑި ވް ސް މަ ނި ޓަ ރީ އޮ ތޯ ރި ޓީއ ން އި ން ތި ޒާ މު ކޮ ށް ގެ ން ކު ރި ޔަ ށް ގެ ން ދި ޔަ ގް ލޯ ބަ ލް މަ ނީ ވީ ކު ގަ އި ބަ އި ވެ ރި ވެ ،ސް ކޫ ލު ތަ ކު ގެ ދަ ރި ވަ ރު ން ނަ ށް
ރި ޓަ ޔަރ މަ ން ޓަ ށް ފަ އި ސާ ރަ އް ކާ ކު ރު މު ގެ މު ހި ން މު ކަ މާ އި ގު ޅޭ ގޮ ތު ން ނާ އި ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ކާ ގު ޅޭ ގޮ ތު ން މަ ޢު ލޫ މާ ތު ފޯ ރު ކޮ ށް ދެ ވު ނެ ވެ.
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ސ ަޓރ ވީކް
އ ްިނ ެވ ް

ލ ޕް މަ ން ޓް އޮ ތޯ ރި ޓީ އި ން ހި ން ގި ޕް ރޮ ގް ރާ މު ތަ ކު ގަ އި ބަ އި ވެ ރި ވެ ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ
އި ން ވެ ސް ޓަރ ވީ ކް ފާ ހަ ގަ ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި ކެ ޕި ޓަ ލް މާރ ކެ ޓް ޑި ވެ ޮ
ފަ ރާ ތު ން ޚާ އް ޞަ ޕް ރެ ޒެ ން ޓޭ ޝަ ނެ އް ވަ ނީ ހު ށާ ހަ ޅާ ފަ އެ ވެ .މީ ގެ އި ތު ރު ން މި އި ވެ ން ޓް ގެ ތެ ރެ އި ން މަ ޢު ލޫ މާ ތު ދި ނު މަ ށް ހި ން ގު ނު ސެ ޝަ ން ތަ ކު ގަ އި
ބަ އި ވެ ރި ވެ ރި ޓަ ޔަ ރަ މަ ން ޓް ޕެ ން ޝަ ން ސް ކީ މާ ގު ޅޭ މަ ޢު ލޫ މާ ތު ފޯ ރު ކޮ ށް ދެ ވު ނެ ވެ.

ަބ އ ަިނ ްލ ައ ޤް ާވމީ އ ް
ިސ ަރ ްށ ެވހ ްިނ ގެ ުދ ަވހު ގެ ަހ ަރ ާކ ތް ަތ އް

ބަ އި ނަ ލް އަ ޤް ވާ މީ އި ސް ރަ ށް ވެ ހި ން ގެ ދު ވަ ސް ފާ ހަ ކު ރު މަ ށް މި ނި ސް ޓް ރީ އޮ ފް ޖެ ން ޑަރ ފެ މި ލީ އެ ން ޑް ސޯ ޝަ ލް ސަރ ވި ސަ ސް އި ން އި ން ތި ޒާ މު ކު ރި
ޢާ އި ލީ ހަ ވީ ރު ގަ އި ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ފަ ރާ ތު ން ބަ އި ވެ ރި ވެ ،އު މު ރު ން ދު ވަ ސް ވީ މީ ހު ން ނާ އި ޢާ އި ލާ ތަ ކަ ށް އަ މާ ޒު ކޮ ށް ޚާ އް ޞަ ހަ ރަ ކާ ތް ތަ ކެ އް ހި ން ގު ނެ ވެ.
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ރޭޝ ްނ ޯވ ކް )
ތ ްިނޖ ުީލގެ ހ ާ
ިނގ ުލ ްނ (ތް ރީ ެޖ ެނ ަ

ބަ އި ނަ ލް އަ ޤް ވާ މީ އު މު ރު ން ދު ވަ ސް ވީ މީ ހު ން ގެ ދު ވަ ހާ ގު ޅު ވަ އި ގެ ން ތް ރީ ޖެ ނެ ރޭ ޝަ ން ވޯ ކު ގެ ނަ މު ގަ އި ހިނ ގާ ލު މެ އް ބޭ އް ވު ނެ ވެ .އު މު ރު ން ދު ވަ ސް ވީ
މީ ހު ން ދު ޅަ ހެ ޔޮ ކަ މާ އި އު ފާ ވެ ރި ކަ ން މަ ތީ އު ޅު މަ ށް ކު ރެ ވެ ން ހު ރި ކަ ން ކަ މާ އި ބެ ހޭ ގޮ ތު ން ހޭ ލު ން ތެ ރި ކަ ން އި ތު ރު ކު ރު މު ގެ މަ ޤް ޞަ ދު ގަ އި އި ން ތި ޒާ މު ކު ރި
މި ހިނ ގާ ލު ން ކު ރި ޔަ ށް ގެ ން ދެ ވި ފަ އި ވަ ނީ ކު ޑަ ކު ދީ ން ނާ އި މަ އި ން ބަ އި ފަ އި ން އަ ދި މާ މާ /ކާ ފަ އި ން ހި މޭ ނެ ގޮ ތަ ށް ޢާ އި ލާ ތަ ކު ގެ  3ޖީ ލެ އް ގެ މީ ހު ން ބަ އި ވެ ރި ވާ
ހިނ ގާ ލު މެ އް ގެ ގޮ ތު ގަ އެ ވެ.
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އިޖު ތ ާިމ ޢީ ޒ ްިނ ާމ ގެ ަދ ުށ ްނ ހ ްިނގު ުނ ުމހ ްިނ ުމ ަހ ަރ ާކ ތް ަތ އް
ވ ނީ އެ ވެ.
މ ހަ ރަ ކާ ތް ތަ ކު ގެ ޚު ލާ ޞާ ތި ރީ ގަ އި އެ ަ
ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ން  2019ވަ ނަ އަ ހަ ރު އި ޖު ތި މާ ޢީ ޒި ން މާ ގެ ދަ ށު ން ހި ން ގި މު ހި ން ު
•މި ނިސް ޓް ރީ އޮފް ޖެ ންޑަރ އެ ންޑް ފެ މި ލީ އާ ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހާ ދެ މެ ދު ވެފައިވާ ފަހުމުނާމާގެ ދަށުން "ރަންވޭލާ“ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން
ހި ން ގާ ފަ އި ވާ ހަ ރަ ކާ ތް ތަ ކަ ށް ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ފަ ރާ ތު ން ފަ އި ސާ ގެ އެހީތެރިކަމާއި ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
ގތު ން އެ ޖަމުޢިއްޔާއަށް ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ފަރާތުން ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން
•އި ސްރަ ށް ވެ ހި ން ގެ ޖަ މުޢި އް ޔާ ގެ އި ދާ ރީ ހި ން ގު ން ހަ ރު ދަ ނާކު ރު މު ގެ ޮ
ރކޮށްދިނުން.
ފޯ ު
އހީތެރިކަ ން ފޯރުކޮށް ދިނުން.
ސ ގެ ެ
•އޮޑިޓް އޮފީ ހު ން ރާ ވަ އި ހި ން ގި އެކަ އު ންޓި ންގ ފޯ ރަމަ ށް ޕެ ންޝަ ން އޮ ފީހުގެ ފަރާތު ން ފައި ާ
ހތެރިކަ ން ފޯރުކޮށްދިނުން.
•ސީ އެމްޑީ އޭ އި ން ހި ން ގި އި ން ވެ ސްޓަރ ފޯ ރަމަ ށް ޕެ ންޝަ ން އޮފީ ހު ގެ ފަ ރާތުން ފައިސާގެ އެ ީ

މެންބަރ ސަރވިސަސް
މެ ން ބަރ ސަރ ވި ސަ ސް ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓަ ކީ ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ން

ތަ އް ޔާ ރު ކު ރު ން .

ފޯ ރު ކޮ ށް ދޭ

ޚި ދު މަ ތް ތަ އް ،އެ ޚި ދު މަ ތް ތަ އް ބޭ ނު ން ވާ ފަ ރާ ތް ތަ ކަ ށް ފަސޭ ހަކަ މާ އެ ކު
ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު މު ގެ

ޒި ން މާ

ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓެ ވެ.

އަ ދާ ކު ރާ

•ޕެ ންޝަން އޮފީހުން ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެޕްލިކޭޝަން

ޚާ އް ޞަ ކޮ ށް

ޕެ ން ޝަ ނަ ރު ން ނަ ށާ އި ،ވަ ޒީ ފާ ދޭ ފަ ރާ ތް ތަ ކަ ށާ އި ،ޕެ ން ޝަ ން ސް ކީ މު ގެ
ބަ އި ވެ ރި ން ނަ ށް ބޭ ނުން ވާ އެ ކި އެ ކި ޚި ދު މަ ތްތަ އް ލު އި ފަ ސޭ ހަ ގޮ ތަކަ ށް ފޯ ރު
ކޮ ށް ދި ނު މަ ކީ މި ޑި ޕާ ޓް މެ ން ޓު ގެ ޒި ން މާ އެ ކެ ވެ.

ފޯމުތައް މުތާލިޢާކޮށް ،އާފޯމުތަކަށް ބަދަލު ކުރުން.

ސ ހ ާިސ ބު ަތ އް
ަ 2019ވ ަނ ައ ަހ ުރ ޑިޕާޓް ަމ ްނ ޓް ގެ ަތ ާފ ް
#

މެން ބަރ ސަރ ވިސަސް ގެ މަސަ އް ކަ ތްތައް

ޢަދަދު

1

ޕެންޝަން އޮފީހަށް ހުށަހެޅުނު ޑޮކިއުމަންޓްތަ އް

9186

2

އުފެއްދި ޓިކެ ޓް

13896

•މި ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓު ން ވަ ޒީ ފާ ދޭ ފަ ރާ ތް ތަ ކާއި މެން ބަ ރު ން ނާ އި ،އަ ދި

3

ކޮށާރު ވޯކް ފް ލޯ

4585

ޕެ ން ޝަ ން ލި ބޭ ފަ ރާ ތް ތަ ކަށް އަމާ ޒު ކޮ ށް ގެ ން ތަ ފާ ތު  3ސާރ ވޭ އެ އް

4

ޕެންޝަން އޮފީހަށް އައި ކޯ ލްތަކުގެ އަދަދު

32352

ސ އް ަކތް ަތ އް
ަވ ަނ ައ ަހ ުރ ކު ެރ ުވ ުނ ުމހިއް ުމ ަމ ަ

2019

ކުރި އަ ށް ގެ ން ދެ ވު ނެ ވެ .މި ސަރ ވޭ ތަ ކު ގެ ބޭ ނު މަ ކީ ވަ ޒީ ފާ ދޭ
ފަ ރާ ތް ތަ ކާ އި މެ ން ބަ ރު ން ނާއި ،އަ ދި ޕެ ން ޝަ ން ލިބޭ ފަ ރާ ތް ތަ ކަ ށް
ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ން ފޯ ރު ކޮ ށް ދޭ ޚި ދު މަތް ތަ ކާ ދޭ ތެ ރޭ ދެ ކޭ ގޮ ތް
އޮ ޅުން ފި ލު ވާ ،ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ން ދެ މު ން ގެ ން ދާ ޚި ދު މަ ތް ތަ އް
އިތު ރަ ށް ހަ ރު ދަ ނާ ކު ރު މެ ވެ.
މެ ންބަ ރު ން ނަ ށް

އި ތު ރަ ށް

އަ ދި ޕެ ން ޝަ ނާ ބެ ހޭ މަ ޢު ލޫ މާ ތު
ބޭ ނު ން ވާ

ދާ އި ރާ ތައް

ބަ ލަ އި،

ހޭ ލުން ތެ ރި ކު ރު މު ގެ އި ތު ރު ހަ ރަ ކާ ތް ތަ އް ހި ން ގު މެ ވެ.
•މެ ންބަ ރު
މު ތާލި ޢާ ކޮ ށް

30

ސަރ ވި ސަ ސް ގައި

ބޭ ނު ން ކު ރާ

އެސް އޯ ޕީ ތަ އް

އި ޞް ލާ ޙު ކު ރު ން.

އަ އު

އެ ސް .އޯ .ޕީ ތަ އް

އަ ދި

• 2019ވަނަ އަހަރު  773ވަޒީފާދޭ ފަރާތެއް ރިޓަޔަރމަންޓް
ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވެއެވެ( .މީގެ ތެރޭގައި
އަމިއްލަ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި ،ވަޒީފާދޭ ސަ ރުކާރުގެ ފަރާތްތައް
ހިމެނެއެވެ).
• 2019ވަނަ އަހަރު  1722ފަރާތަކުން ޕެންޝަން ލިބިގަތުމަށް
ފޯމު

ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

ޕޭއައުޓް ،އަދި

(މީގެ

ތެރޭގައި101،

ބިދޭސިންގެ

 1521އަސާސީ ޕެންޝަން/ރިޓަޔަރމަންޓް

ޕެންޝަން ފޯމު ހިމެނެއެވެ).
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ޝ ްނ ެޓ ްކ ޮނ ޮލޖީ
އ ްިނ ޮފ ޭމ ަ
އި ން ފޮ މޭ ޝަ ން

ޒަ މާ ނީ

ވަ ޞީ ލަ ތް ތަ އް

ޓެ ކް ނޮ ލޮ ޖީ ގެ

ބޭ ނު ން ކޮ ށް ގެ ން،

ޚި ދު މަ ތް ހޯ ދާ ފަރާ ތް ތަ ކަ ށް ލު އި ފަ ސޭ ހަ އަ ދި އަ ވަ ސް ޚި ދު މަ ތް ތަ ކެ އް
ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު މަ ށް ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ން ޚާ އް ޞަ ސަ މާ ލު ކަ މެ އް ދެ އެ ވެ.
ޕެ ން ޝަ ން

އޮފީ ހު ގެ

ޚި ދު މަ ތް ހޯ ދާ

ފަ ރާ ތް ތަ ކު ގެ

ބޭ ނު މަ ށް

ތަ ރަ އް ޤީ

ކޮ ށް ފަ އި ވާ ސި ސް ޓަ މް ތަ ކު ގެ އި ތު ރު ން ،ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީހު ގެ އެ ތެ ރޭ ގެ
ބޭ ނު ން ތަ ކަ ށް ވެ ސް

ތަ ފާ ތު

ސި ސް ޓަ މް ތަ އް

ޤާއި މު

ކުރެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ.

މި ގޮ ތު ން 2019 ،ވަ ނަ އަހަ ރު ވެ ސް ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ޑޭ ޓާ އެ ން ޑް

ކުރެވުނު މައިގަނޑު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި:
ކ ށާރުގެ ތެރެއިން ޙައްޖަށް ދިއުމަށް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނެ
• ޮ
އިންތިޒާމް

ހަމަޖެއްސުން.

•ޕެންޝަނާބެހޭ

ޤާނޫނަށް

4

ގެނެވުނު

ވަނަ

އިޞްލާޙާ

ގުޅިގެން ޕެންޝަންގެ މިންވަރަށް އައި ބަ ދަލާ އެއްގޮތަށް
ޕެންޝަންދިނުމުގެ

އިންތިޒާމް

ހަމަޖެއްސުން.

•އައި.އެސް.އޯ  27001ތަ ންފީ ޒު ކު ރުން.

އެ ޕް ލި ކޭ ޝަ ން ޑި ޕާ ޓް މެން ޓު ގެ ފަ ރާ ތު ން ވަ ނީ އި ން ފޮ މޭ ޝަން ޓެ ކް ނޮ ލޮ ޖީ އާ

މިބަދަލުތައް ހަރުދަނާކަމާއެކު ގެނައުމަށްޓަކައި ޑޭޓާ އެންޑް އެޕްލިކޭޝަން

ގު ޅު ން ހު ރި މު ހި ންމު ގި ނަ މަ ސަ އް ކަ ތެ އްތަ ކެ އް ކޮ ށް ފައެ ވެ .މި ގޮ ތު ން

ޑިޕާޓްމެންޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކަމާއިބެހޭ ތަމް ރީންތައް ވަނީ ދެވިފައެވެ.

ކް ަލއު ްޑ ެނ ޓް ަތ ަރ އް ޤީ ކު ުރ ްނ

ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ކުގެ ދު ވެ ލި ހަ ލު ވި ކޮ ށް ،ޕެ ން ޝަ ން

އިންވޮއިސް

އޮ ފީ ހު ގެ އެ ކި ޑި ޕާ ޓް މެ ން ޓް ތަ ކު ގެ މަސަ އް ކަ ތް ތަ އް ގު ޅު ވަ އިދޭ އި ން ޓް ރާ ނެ ޓު ގެ

ޕޭއައުޓްއާ ގުޅުންހުރި ބެނެފިޝަރީ ޕޯޓަލް ހިމެނެއެވެ.

ގޮ ތު ގަ އި ބޭ ނު ން ކު ރަ ނީ ކް ލަ އު ޑް ނެ ޓް އެ ވެ 2019 .ވަ ނަ އަ ހަ ރު ކް ލަ އު ޑް ނެ ޓް
އި ތު ރަ ށް ތަ ރަ އް ޤީ ކު ރު މަ ށް ގި ނަ މަ ސައް ކަ ތް ތަ ކެ އް ވަ ނީ ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ.

ކުރުމުގެ

ޤާބިލުކަން

ލިބިދޭ

އެޕާއި،

އަދި

ޕެންޝަން

މީގެ އިތުރުން ،ކްލައުޑްނެޓްގެ އެސް.އެމް.އެސް ނޮޓިފިކޭޝަން ފޮނުވުމަށް
ބޭނުންކުރާ

އެޕްގެ

ދެވަނަ

ވާރޝަނާއި،

ސިޓީ

އަ ދި

ނޯޓިސްފަދަ

މި ގޮ ތު ން ،ކް ލަ އު ޑް އެ ޕް ތަ އް އު ފަ އް ދާ ،އި ތު ރަށް ތަ ރަ އް ޤީ ކު ރެ ވު ނެ ވެ.

ލިޔުންތައް އޮޓޮ މެޓިކުން ޖެނެރޭޓްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އެޕްގެ ދެވަނަ

ތަ ރަ އް ޤީ ކު ރެ ވު ނު އެ ޕް ތަކު ގެ ތެ ރޭ ގައި ލައި ވް ޗެ ޓު އެ ޕާ އި ،މެ ން ބަރ

ވާރޝަންއާއި ،އަދި ޕެންޝަން އޮފީހުގެ އެސް.އޯ.ޕީ ބަލަހައްޓާ އެޕް

ވެ ރި ފި ކޭ ޝަ ން އެ ޕާ އި ،ޗެ ކު ޕް ރި ން ޓް ކު ރު މަ ށް ބޭ ނު ން ކު ރާ އެ ޕާ އި ،ގެ ސް ޓް

(ލިޔުންތައް ޕްރޮސެސް ކުރާ ނިޒާމް) ގެ ދެވަނަ ވާރޝަން އުފެއްދުން

ވަ އި -ފަ އި ކޯ ޑު ޖެ ނެ ރޭ ޝަ ން އެ ޕާ އި،
31

އޯ ވަރ ޕޭ މަ ން ޓް

ޕޯ ޓަ ލު ން

ހި މެ ނެ އެ ވެ.
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ސ ްފ ޓް ެވ ައ ރ ަތ ަރ އް ޤީ ކު ުރ ްނ
ޮ

ޕެ ން ޝަ ން

އެ ކި

އޮ ފީހު ގެ

ބޭ ނު ން ކު ރާ

ކަ ން ކަމު ގަ އި

ސޮ ފް ޓް ވެ އަރ

ތަ ރަ އް ޤީ ކު ރު މު ގެ މު ހި ން މު މަ ސަ އްކަ ތްތަ ކެ އް ވަ ނީ  2019ވަ ނަ އަ ހަ ރު
ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ .މިގޮ ތު ން ކު ރެ ވު ނު މަ ސައް ކަ ތް ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ހި މެ ނެ ނީ:
•ކޮ ށާ ރު ގެ

ރޓްކޮ ށް ،ޑީ .އެ ން .އާ ރާ އި ގުޅު ވަ އި،
މަ ޢު ލޫމާ ތު މަ އި ގް ޭ

ކ ށް
އި ންފޮ މޭ ޝަ ން ސި ސްޓަ މެ އް ފަ ރު މާ ޮ
•އަ މި އް ލަ

ގޮ ތު ން

ކު ރެ ވި ގެން

ވަ ޒީ ފާ

ޕެ ން ޝަ ން

އަ ދާ ކު ރާ

ލޯ ން ޗު ކު ރު ން.
ފަ ރާ ތް ތަ ކަ ށް

ކޮ ން ޓް ރި ބި އު ޝަ ން

ޚާ އް ޞަ

ފަ ސޭހަ ކަ މާ އެ ކު

•އެ އް

އުފެ އްދު ން.
އަ ދި

ޔޫ ސަރ ނޭ މް

ވާރ ޝަން

ޕާ ސް ވޯ ޑް

•ޕެ ން ޝަ ން

އޮ ތެ ން ޓި ކޭ ޝަ ން

ބޭނު ން ކޮ ށް ގެ ން

ގި ނަ

ސި ސް ޓަ މް ގެ

ދެ ވަ ނަ

އެ ސެ ޓް

މެ ނޭ ޖް މެ ން ޓް

ސޮ ފް ޓް ވެ އަރ

އު ފެ އް ދު ން.
އަ އި .އެ ސް .އޯ ގެ މި ން ގަނ ޑަ ށް ފެ އް ތު މަށް ބޭ ނު ން ވާ ތި ރީ ގަ އި ވާ ސޮ ފް ޓް ވެ އަރ
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•އައި.އެސް.އެމް.އެސް ޑޭޝްބޯޑް

ނޓް
•ބެކަޕް މެ ނޭޖްމަ ް

(ފު ރަތަމަ ވާރޝަން)
(ފު ރަތަމަ ވާރޝަ ން)

(ފުރަތަމަ ވާރޝަން)

•އި ންސިޑެންޓް މެ ނޭޖްމަންޓް

(ފު ރަތަމަ ވާރޝަން)

(ފުރަތަމަ ވާރޝަން)

•ޓްރެއި ނި ންގ މެ ނޭޖްމަ ންޓް

(ފުރަތަމަ ވާރޝަން)

•އޮތޯރައިޒްޑް ސޮފްޓްވެއަރ މެނޭޖްމަންޓް (ފު ރަތަމަ ވާރ ޝަ ން)
ވޒިޓަރ ލޮގް
• ި

އު ފެ އް ދު ން.
ފަ ން ޑު ގެ

ޓ (ފުރަތަމަ ވާރޝަން)
މން ް
•ޗޭންޖް މެނޭޖް ަ

•އެސެޓް ރެޖިސްޓްރީ

ސޮފް ޓް ވެ އަރ އަ ދި ވެ ބްސަ އި ޓް ތަ ކަ ށް ވަ ދެ ވޭ ނެ އި ން ތި ޒާ މް
ހަމަ ޖެއް ސު މަ ށް

ފެށުނެވެ.

•ކޮންޓެކްސްޓު އޮފް އޮގަ ނައިޒޭޝަން

ދެ އްކު މަ ށް ބޭ ނު ން ކު ރާ އޮން ލަ އި ން ވޮ ލަ ން ޓަ ރީ ކޮ ން ޓް ރި ބި އު ޝަ ން
ފޓް ވެ އަރ
ސޮ ް

ޓޫލްތައް އުފައްދާ ބޭނު ންކުރަންވެސް  2019ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި

(ފުރަތަމަ ވާރޝަން)

•މެއި ންޓެ ނަ ންސް ލޮގު

(ފުރަތަމަ ވާރޝަން)

•ސުޕަރ އެޑްމިން އެކައުންޓް މެނޭޖްމަންޓް (އެސް .އޭ .އޭ.
އެމް)

(ފުރަތަމަ ވާރޝަ ން)

ައ ަހ ރީ ރި ޯޕޓު 2 0 1 9

އ ޯމ ަބ އ ްިލ އެ ޕް ަތ ަރ އް ޤީ ކު ުރ ްނ
ސ އި ާޓ ި
ެވ ބް ަ

ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހާ ބެހޭ މަ ޢު ލޫ މާ ތު ފަ ސޭ ހަ އި ން ލި ބޭ ނެ ގޮ ތް ހެ ދު މަ ށް ޓަ ކަ އި،

ވާރޝަންގެ މަސައްކަތްވަނީ ކުރެވިފައެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ޕެންޝަން

 2019ވަ ނަ އަ ހަ ރު ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ވެ ބް ސަ އި ޓާ އި އަ ދި މޯ ބަ އި ލް

އޮފީހުގެ މޯބައިލް އެޕްގައި އިތުރު ބައިތައް ހިމަނައިގެން އެޕްލިކޭޝަން

ވެ ބް ސަ އި ޓު ގެ

ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ވަނީ  2019ވަނަ އަހަ ރުގެ ތެރޭގައި

އެ ޕް

އި ތު ރަ ށް ވަނީ

އިނ ގި ރޭ ސި

ތަ ރަ އް ޤީ

ވާރ ޝަ ން

ކު ރެ ވިފަ އެ ވެ.
ލޯ ން ޗު ކު ރު މާ އި،

މި ގޮ ތު ން،

ވެ ބްސަ އި ޓު ގެ

ދެ ވަ ނަ

ކު ރި އަ ށް ގެ ން ދެ ވި ފަ އެ ވެ.

ާޤ ޫނ ާނ ެއ ްއ ޮގ ަތ ްށ ަޢ ަމ ުލ ުކ ޭރ ޯތ ެބ ުލ ްނ
ޕެ ން ޝަ ނާ ބެ ހޭ ޤާ ނޫ ނު ގެ ދަ ށު ން އެ މް .އާރު .ޕީ .އެ ސް ގަ އި މު ވަ އް ޒަ ފު ން
ބަ އި ވެ ރި ކު ރު މާ އި

އަ ދި

ޕެ ން ޝަ ން

ކޮ ން ޓް ރި ބި އު ޝަ ން

ގަ ވާ އި ދު ން

ދެ އް ކު މަކީ ވަ ޒީ ފާ ދޭ ފަ ރާ ތު ގެ މަ އް ޗަ ށް ލާ ޒި މު ކަ މެ ކެ ވެ 2019 .ވަ ނަ
އަ ހަ ރު

ޕެ ންޝަ ނާ ބެ ހޭ

ޤާ ނޫ ނާ އި

ގަ ވާ އި ދާ

އެ އް ގޮ ތަ ށް

ޕެ ން ޝަ ން

ކޮ ން ޓް ރި ބި އު ޝަ ން ދައް ކާ ފަ އި ނު ވާ ތީ  3570ފަ ރާ ތަ ކަ ށް ފުރަ ތަމަ ނޯ ޓި ސް

ޢަދަދު

ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ އިންސް ޕެ ކް ޝަން ތަ ުކގެ ތަ ފްޞީ ލު
ކުރިއަށް ރޭވިގެން އަ ދި ރޭވުމަކާނު ލާ ކުރެވުނު އެޑް -ހޮ ކް
އިންސް ޕެކްޝަންތަކު ގެ އަދަދު

97

ފޮނު ވައި އަ ދި  1511ފަ ރާ ތަ ކަ ށް އެ ން މެ ފަ ހު ގެ ނޯ ޓި ސް ފޮ ނު ވު ނެ ވެ.
ދޮރުން ދޮރަށް ހިނގައިގެން ކުރެވުނު އިންސްޕެ ކްޝަންތަ ކުގެ
އަދަދު

މި ގޮ ތު ން ޖު މަ ލް  5081ތަ ނަކަ ށް ނޯ ޓި ސް ފޮ ނު ވު ނެ ވެ.

467

ޕެ ން ޝަ ނާ ބެ ހޭ ޤާ ނޫ ނާއި އެ ޤާ ނޫ ނު ގެ ދަ ށު ން ހެ ދި ފައި ވާ ގަ ވާ އި ދު ތަ ކަ ށް،
ފަ ރާ ތް ތަ ކުން

ވަ ޒީ ފާ ދޭ

އަ މަ ލު ކު ރަ މު ން

ގެ ން ދޭތޯ

ބެ ލު މަ ށް

އި ން ސް ޕެކް ޝަ ން ތަ ކެ އް  2019ވަ ނަ އަ ހަ ރު ކު ރެ ވި ފަ އި ވެ އެވެ .މި ގޮ ތު ން

 2019ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު އިންސްޕެކްޝަންތަ ކުގެ ޖުމްލަ
އަދަދު

564

ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ އި ން ސް ޕެކް ޝަ ން ތަ ކު ގެ ތަ ފް ޞީ ލު ތި ރީ ގައި އެ ވަ ނީ އެ ވެ.

33

ައ ަހ ރީ ރި ޯޕޓު 2 0 1 9

ނ ފ ަިޔ ަވ ުޅ ެއ ުޅ ްނ
ާޤ ޫނ ީ
ދި ވެ ހި ރާ އް ޖޭ ގެ ޕެ ން ޝަ ނާ ބެ ހޭ ޤާ ނޫ ނާ އި އަ ދި އެ ޤާ ނޫ ނު ގެ ދަ ށު ން

ޕެންޝަން އޮފީސް ހިމެނޭ  444ކޯޓު އަޑުއެހުން  2019ވަނަ އަހަރު

ހެ ދިފަ އި ވާ ގަވާ އިދު ތަ ކާ އެ އް ގޮ ތަ ށް އަ މަ ލު ނު ކު ރާ  93ވަ ޒީ ފާ ދޭ ފަ ރާ ތު ން

ތާވަލު ކުރެވުނެވެ .ޕެންޝަން އޮފީސް ހިމެނޭ އެންމެ ގިނަ މައްސަލަތައް

ޕެ ން ޝަ ން ކޮ ން ޓް ރިބި އު ޝަ ނު ގެ ގޮ ތު ގަ އި ދަ އް ކަ ން ޖެ ހޭ  5.27މި ލި އަ ން

މގެ އިތު ރުން ،ސު ޕްރީ މް
ތާވަލު ކުރައްވާފައިވަ ނީ ސިވިލް ކޯޓު ން ނެވެީ .

ކޮމް ޕް ލަ ޔަ ން ސް

ކޯޓާއި ،ހައިކޯޓާއި އަދި ގއ .ވިލިނގިލީ މެޖި ސްޓް ރޭޓް ކޯޓު ގަ އިވެ ސް

ރު ފި ޔާ

ހޯ ދަ އި ދި ނުމަ ށް

ކަ ލެ ކް ޝަން

އެ ދި

އެ ން ޑް

ޑި ޕާ ޓް މެ ން ޓު ން  2019ވަ ނަ އަ ހަ ރު ލީ ގަ ލް އެ ފެ އާރ ޒް ޑި ޕާ ޓް މެ ން ޓަ ށް

ޕެންޝަން އޮފީސް ހިމެނޭ މައްސަލަތަކުގެ އަޑުއެހުން ބޭއްވުނެވެ.

ހު ށަ ހެ ޅި އެ ވެ.

މަސް

ތާ ވަ ލު ކުރެ ވުނު ކޯޓު އަޑުއެހުމުގެ އަ ދަ ދު

 2019ވަ ނަ އަ ހަ ރު ޤާ ނޫ ނީ ފި ޔަ ވަ ޅު އަ ޅައި ދޭ ން އެ ދު ނު  93ވަ ޒީ ފާ ދޭ

ޖެނުއަރީ

41

ފަރާ ތު ގެ މަ އް ސަ ލާ ގަ އި އަ މަ ލު ކޮ ށް ފަ އި ވާ ގޮ ތް ތި ރީ ގަ އި އެ ވަ ނީ އެ ވެ.

ފެބްރުއަރީ

28

• 56ވަ ޒީ ފާ ދޭ ފަ ރާ ތު ގެ މަ އް ސަ ލަ ސި ވި ލް ކޯ ޓުގަ އި ރަ ޖި ސް ޓަ ރީ

މާރިޗު

23

ކު ރު މަ ށް ފަ ހު ،ޝަ ރީ ޢަ ތު ގެ އަ ޑު އެ ހު ންތަ އް ކުރި އަ ށް ގެން ދެ ވު ނެ ވެ.

އެ ޕްރީ ލް

28

މޭ

32

ކުރި ން

ޕެ ން ޝަން

ދަ އް ކަ އި

ޖޫން

48

އަދި

ސް ޓޭ ޓްމެ ން ޓް އޮ ފް ޕެ ން ޝަ ން ކޮ ންޓް ރި ބި އު ޝަ ން ސް

ޖު ލައި

50

އޮ ގަސް ޓް

32

ސެ ޕް ޓެމްބަރ

45

އޮކްޓޯބަރ

50

ނޮވެމްބަރ

41

ޑިސެމްބަރ

26

ޖުމް ލަ

444

• 21ވަ ޒީ ފާ ދޭ ފަ ރާ ތަ ކު ން ވަ ނީ ކޯ ޓަ ށް މަ އްސަ ލަ ހު ށަ ހެ ޅު މު ގެ
ކޮ ންޓް ރި ބި އު ޝަ ން ގެ

ފަ އި ސާ

ހު ށަ ހަ ޅާ ފަ އެ ވެ.
• 9ވަ ޒީ ފާ ދޭ ފަ ރާތެ އް ގެ މަ އްސަ ލަ އި ގެ ދަ ޢު ވާ ފޯ މު ތަ އް ޔާ ރު ކޮ ށް
ހުށަ ހަ ޅަ އި ،ކޯ ޓު ގަ އި މަ އް ސަ ލަ ރަ ޖިސް ޓަރީ ކު ރު މު ގެ މަ ރު ޙަ ލާ
އަހަ ރު ނި މު މު ގެ ކު ރި ން ކު ރި އަ ށް ގެ ން ދެ ވު ނެ ވެ.
• 4ވަ ޒީ ފާ ދޭ ފަ ރާ ތު ގެ ދަ ޢުވާ ކޯ ޓަ ށް ހު ށަ ހެޅު މަށް ބޭ ނު ން ވާ
އެޑް ރެ ސް އާ

ގު ޅު ން ހު ރި

ކޮމް ޕް ލަ ޔަ ން ސް

ކަން ކަ މު ގަ އި

ޑި ޕާ ޓް މެ ން ޓަށް

ކަ ލެ ކްޝަ ން
މަ އް ސަ ލަ

އެ ން ޑް
އަނ ބު ރާ

ފޮ ނު ވާ ލެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ .

ަ 2019ވ ަނ ައ ަހ ުރ ކޯޓު ަގ ި
ޝ ްނ ޮއފ ްީސ ހ ެިމ ޭނ ައޑުއެ ހު ްނތަކު ގެ ަތ ްފޞ ްީލ
އ ތ ަާވ ުލ ކު ެރ ުވ ުނ ް
ޕެނ ަ

ކޯޓުގެ ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން ،ޙުކުމް

• 3ވަ ޒީފާ ދޭ ފަ ރާ ތަކަ ށް ޕެ ންޝަ ން ފަ އި ސާ ޖަ މާ ކު ރު މަ ށް އި ތު ރު

ތަންފީޛު ކުރުމަށްޓަކައި ޖުމްލަ  52މައްސަލައެއް  2019ވަނަ އަހަރު

މުއް ދަތު ދި ނުމާ އި ގުޅި ގެ ން އެ ފަ ރާތް ތަ ކު ގެ މަ އް ސަ ލަ ކޯ ޓަ ށް

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނެވެ .މީގެ ތެރެއިން 18 ،މައްސަލައަކީ 2019

ހު ށަ ހަ ޅާ ފަ އެ އް ނު ވެ އެ ވެ.

ވަނަ އަހަރު ކޯޓުން ކުރެއްވި ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ނުކުރުމުގެ

ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީހު ގެ މަ އް ޗަ ށް ދަ ޢު ވާ ރަ އް ދު ވާ ގޮ ތަ ށް  2019ވަ ނަ

ސަބަބުން ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރުމަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކެވެ.

އަ ހަ ރު ހު ށަ ހެ ޅު ނީ  1މައް ސަ ލަ އެ ވެ .ދަ އު ލަ ތު ގެ ރި ޓަރ ޔަ މަ ން ޓް ޕެ ކޭ ޖެ އް

ދަޢުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި  2019ގައި ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކާއި އަދި

ހަ މަ ޖެ ހު ނު ފަ ރާ ތަ ކަ ށް  20އަ ހަ ރު ގެ ޕެން ޝަ ން ދި ނު ން ހު އް ޓާ ލު މާ

އޭގެ

މައްސަލަތައް

ގު ޅި ގެ ން ކު ރެ ވު ނު މި ދަޢު ވާ އަ ކީ ،ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ މަ އް ޗަ ށް ކު ރެ ވޭ ނެ

ހިމެނޭގޮތަށް ،ޖުމްލަ  69މައްސަލައެއް  2019ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި

ދަ ޢު ވާ އެ އް ނޫން ކަ މަ ށް ކަނޑަ އަ ޅު އް ވަ އި 12 ،ޖެ ނު އަ ރީ  2020ގަ އި

ނިމިފައި ވެއެވެ .މި މައްސަލަތަކުން  5.21މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ

ސި ވި ލް ކޯ ޓު ން މި މަ އް ސަ ލަ ވަ ނީ ނި ން މަ ވާ ފަ އެ ވެ.

ގިނަ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަންގެ ފައިސާވަނީ ހޯދިފައެވެ.
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ކުރީ

އަހަރުތަކުން

ފެށިގެން

ހިނގަމުން

އައި

ައ ަހ ރީ ރި ޯޕޓު 2 0 1 9

ާޤ ޫނ ާނ ި
ިޞ ާލ ުޙ ަތ ްއ
އ ަގ ާވއ ުިދ ަތ ަކ ްށ ެގ ެނ ުވ ުނ އ ް
ދި ވެ ހި ރާ އް ޖޭ ގެ ޕެ ން ޝަ ނާ ބެ ހޭ ޤާ ނޫ ނަ ށް  4ވަ ނަ އި ޞް ލާ ޙު އަ ދި 5

ޤާނޫނު

ވަ ނަ އި ޞް ލާ ޙު ގެ ނަ އު މު ގެ ޤާ ނޫ ނަ ށް އަ މަ ލު ކު ރަ ން  2019ވަ ނަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު އަށް 4
ވަނަ އިޞް ލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

 10މާރޗް 2019

ގެ ނެ ވު ނު  4ވަ ނަ އި ޞް ލާ ޙު ގެ ދަ ށު ން އަ ސާ ސީ ޕެ ން ޝަ ނު ގެ އަ ދަ ދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު އަށް 5
ވަނަ އިޞް ލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

 05އޮގަ ސްޓް 2019

އަ ހަ ރު ފެ ށު ނެ ވެ .މި ގޮ ތު ން ،ދި ވެ ހި ރާ އް ޖޭ ގެ ޕެ ން ޝަ ނާ ބެ ހޭ ޤާ ނޫ ނަ ށް

 5،000ރު ފި ޔާ އަ ށް އި ތު ރު ކޮ ށް ،ފަ ރު ޟު ޙަ އް ޖު ގެ އަ ޅު ކަ ން އަ ދާ ކު ރު މަ ށް

ތަޢާރަފް ކުރެވުނު ތާރީޚު

މޯލްޑިވްސް

މޯ ލް ޑި ވް ސް ރި ޓަ ޔަރ މަ ން ޓް ޕެ ން ޝަ ން ސް ކީ މު ން ފަ އި ސާ ދޫ ކު ރެ ވޭ ނެ

ރިޓަޔަރމަންޓް

ޕެންޝަން

ބައިވެރިންގެ

ސްކީމު ގެ

ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގްސް އެކައުންޓުގައި ޖަމާކުރެވިފައިވާ ފައިސާ،

އި ން ތި ޒާ މު ހަ މަ ޖެ ހު ނެ ވެ.

ފަރުޟު ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ދޫކުރުމުގައި އަމަލުކުރާނެ
އުޞޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު  2019ވަނަ އަހަރު ގެޒެޓް ކުރެވުނެވެ.

ދި ވެ ހި ރާ އް ޖޭ ގެ ޕެ ން ޝަ ނާ ބެ ހޭ ޤާ ނޫ ނަ ށް ގެ ނެ ވު ނު  5ވަ ނަ އި ޞް ލާ ޙު ގެ
ދަ ށު ން ،ފަ ރު ޟު ޙަ އް ޖު ވު މަ ށް މޯ ލް ޑި ވް ސް ރި ޓަ ޔަރ މަ ން ޓް ޕެ ން ޝަ ން

ގަ ވާއިދު

ސް ކީ މު ން ދޫ ކު ރާ ފަ އި ސާ ގެ މި ން ވަ ރު ،ޙަ އް ޖު ގެ ރަ ސް މީ އަ ގު ގެ 50%

ތަޢާރަ ފް ކު ރެވުނު ތާރީ ޚު

ފަ ރު ޟު ޙައްޖު ވު މަށް މޯލް ޑި ވްސް ރި ޓަ ޔަރމަން ޓް

( ފަ ން ސާ ސް އި ން ސަ އް ތަ) އި ން  ( 80%އަ ށް ޑި ހަ އި ން ސަ އް ތަ) އަ ށް

 28މޭ 2019

ޕެން ޝަން ސް ކީމުން ފަ އިސާ ދޫ ކުރު މާ ބެ ހޭ ގަ ވާ އިދު

ވަ ނީ އި ތު ރު ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ.

ފަ ރު ޟު ޙައްޖު ވު މަށް މޯލް ޑި ވްސް ރި ޓަ ޔަރމަން ޓް

 06އޮ ކްޓޯބަރ 2019

ޕެން ޝަން ސް ކީމުން ފަ އިސާ ދޫ ކުރު މާ ބެ ހޭ
ނ އި ޞްލާ ޙު ގެނަ އު މު ގެ ގަ ވާއިދު
ގަ ވާއިދުއަށް  1ވަ ަ

ަތ ްމރ ުީނ
ޕެ ން ޝަ ން

އޮ ފީ ހު ގެ

މު ވަ އް ޒަ ފު ން ނަ ކީ،

ވަ ޒީ ފާ ގެ

މަ ސް އޫ ލި އް ޔަ ތު ތަ އް

ވޯރ ކް ޝޮ ޕް

އަ ދި

ފޯ ރަ މް ތަ ކު ގަ އި

ޕެ ން ޝަ ން

އޮ ފީ ހު ގެ

47

އަ ދާ ކު ރު މަ ށް ބޭ ނު ން ވާ ހު ނަ ރާ އި މަ ޢު ލޫ މާ ތު ލި ބި ފަ އި ވާ ބަ ޔަ ކަ ށް ހެ ދު މަ ށް

މު ވަ އް ޒަ ފު ން ވަ ނީ ބަ އި ވެ ރި ވެ ފަ އެ ވެ .މީ ގެ އި ތު ރު ން ،ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ

ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ން އަ ބަ ދު ވެ ސް އި ސް ކަ މެ އް ދެ އެ ވެ .މި ގޮ ތު ން 2019

ހު ރި ހާ މު ވަ އް ޒަ ފު ން ނަ ށް އަ މާ ޒު ކޮ ށް ގެ ން '' ޓީ މް ބި ލް ޑި ންގ'' ތަ މް ރީ ނު

ވަ ނަ އަ ހަ ރު ވެ ސް މު ވަ އް ޒަ ފު ން ގެ އު ފެ އް ދު ން ތެ ރި ކަ ން އި ތު ރު ކު ރު މަ ށް
ތަ ފާ ތު ގި ނަ ތަ މް ރީ ނު ފު ރު ޞަ ތު ތަ ކެ އް ފަ ހި ކު ރެ ވު ނެ ވެ.
މި ގޮ ތު ން ,ރާ އް ޖެ އި ން ބޭ ރު ގަ އި ބޭ އް ވު ނު ސެ މި ނާރ،
އަ ދި
އަ ދި

ކޮ ން ފަ ރެ ން ސް ތަ ކު ގަ އި
ރާ އް ޖޭ ގެ
35

11

 18މު ވަ އް ޒަ ފަ ކު

މު އަ އް ސަ ސާ އަ ކު ން

ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ޚި ދު މަ ތް ހޯ ދާ ފަ ރާ ތް ތަ ކަ ށް އަ މާ ޒު ކޮ ށް ގެ ން ވެ ސް
ވޯރ ކް ޝޮ ޕް

ބަ އި ވެ ރި ވެ ފަ އި ވެ އެ ވެ.

ހި ން ގާ ފަ އި ވާ

ޕް ރޮ ގް ރާ މެ އް ވެ ސް

 2019ވަ ނަ

އަ ހަ ރު

ކު ރި އަ ށް

ގެ ން ދެ ވު ނެ ވެ.

ތަ މް ރީ ން/

2019

ވަ ނަ

އަ ހަ ރު ވެ ސް

ތަ މް ރީ ނު

ޕް ރޮ ގް ރާ މް ތަ އް

ހި ން ގު ނެ ވެ.

މި ގޮ ތު ން 2019 ،ވަ ނަ އަ ހަ ރު ވަ ޒީ ފާ ދޭ  60ފަ ރާ ތަ ކަ ށް އެ ސް .ޕީ .ސީ
ހު ށަ ހެ ޅު މު ގަ އި އަ މަ ލު ކު ރަ ން ޖެ ހޭ ގޮ ތާ ބެ ހޭ ތަ މް ރީ ނު ވަ ނީ ދެ ވި ފަ އެ ވެ.
ައ ަހ ރީ ރި ޯޕޓު 2 0 1 9

ސކ ްީމ ހ ްިނ ުގ ާމ ެބހޭ ރ ޯިޕ ުޓ
ް
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ައ ަހ ރީ ރި ޯޕޓު 2 0 1 9

ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ން ހި ން ގަ އެ ވެ .އެ އީ މޯ ލް ޑި ވް ސް ރި ޓަ ޔަރ މަ ން ޓް ޕެ ން ޝަ ން ސް ކީ މް ( އެ މް.

ޕެ ން ޝަ ނާ ބެ ހޭ ޤާ ނޫ ނު ގެ ދަ ށު ން މި ވަ ގު ތު  4ސް ކީ މެ އް

އާ ރު ޕީ .އެ ސް) އާ އި އު މު ރު ން ދު ވަ ސް ވީ މީ ހު ން ގެ އަ ސާ ސީ ޕެ ން ޝަ ން ( ބީ .ޕީ) އަ ދި އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެ ސް މެ ން ބަ ރު ން ގެ އާ ރު .އެ ސް .އޭ ގަ އި ޖަ މާ ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ
ފަ އި ސާ ،ގެ ދޮ ރު ވެ ރި ކު ރު މު ގެ ޕް ރޮ ގް ރާ މް ތަ ކަ ށް ކޮ ލެ ޓަ ރަ ލަ އި ޒް ކު ރު މު ގެ ސް ކީ މް އަ ދި ފަ ރު ޟް ޙަ އް ޖު ވު މަ ށް ޕެ ން ޝަ ން ފަ ން ޑު ން ފަ އި ސާ ދޫ ކު ރެ ވޭ
ސް ކީ މެ ވެ .މީ ގެ އި ތު ރު ން ،ދަ އު ލަ ތު ގެ އެ ހެ ނި ހެ ން ޕެ ން ޝަ ން ފަ އި ސާ ދޫ ކު ރު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް ވެ ސް ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ން އެ ޖެ ން ސީ އެ އް ބަ ސް ވު މެ އް ގެ
ދަ ށު ން ކު ރެ އެ ވެ.
ތަފްޞީ ލު

އެމް.އާރު.ޕީ .އެސް

އަސާ ސީ ޕެންޝަން

ދަޢު ލަ ތު ގެ އެ ހެނި ހެން
ޕެންޝަން

1،328

17453

7192

17628

297,502,868.85

93,669,343.14

ޕެން ޝަން ލި ބުނު މީ ހުން ގެ ޢަ ދަ ދު މަ ހެ އް ގެ މައް ޗަ ށް ( އެވް ރެ ޖް)

903,984,286.06 91,012,606.86

ޖުމް ލަ ދޫކުރެވި ފަ އިވާ ފައި ސާ ( ދިވެ ހި ރު ފި ޔާ)

ދޮށީ ޢުމު ރު ގެ މީހުން ނަށް
ދެވޭ އިނާޔަތް

ިސ ދޫކު ެރ ުވ ުނ ޮގތު ގެ ަތ ްފޞ ުީލ
ް
ިހެނ ް
ޝ ްނ ޮއފ ް
ސކ ްީމ ަތ ާކއި ައދި ދައު ލަތު ގެ އެ ހެ ނ ް
ީހުނ ހ ްިނގާ ް
ޝ ުނގެ ޮގތު ަގއި ަ 2019ވ ަނ ައ ަހ ުރ ަފއ ާ
ޕެނ ަ
ޕެނ ަ

ސކ ްީމ
ޯމ ްލޑ ްިވ ް
ޝ ްނ ް
ސ ރި ަޓ ަޔ ަ
ރމ ްނ ްޓ ެޕ ްނ ަ

ވަ ޒީ ފާ އަ ދާ ކު ރާ

އިންވެސްޓްކޮށްގެން ހިންގޭ ސްކީމެކެވެ .މި ސްކީމްގެ ބައިވެރިންނަށް

އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެ ސް

ގެ

މަ އި ގަނ ޑު

މަ ޤް ޞަ ދަ ކީ

ދު ވަ ސް ވަ ރު ،ފަ ހަ ށް ފަ އި ސާ ރަ އް ކާކު ރެ ވޭ ނެ ނި ޒާ މެ އް ޤާ އި މު ކު ރު މާ އި

ޕެންޝަން ކޮންޓް ރިބިއުޝަނުގެ ގޮތުގައި ޖަމާކުރެވޭ ފައިސާގެ އިތުރުން،

އަ ދި ރި ޓަ ޔަރ ކު ރު މަ ށް ފަ ހު ގަ އި ވެ ސް މާ ލީ މި ނި ވަ ން ކަން ލި ބި ގެ ން ވާ

އިންވެސްޓްމެންޓުގެ ފައިދާވެސް ލިބެއެވެ.

އަ ބު ރު ވެ ރި ދި ރި އު ޅު މެއް އު ޅެ ވޭ ނެ މަގު ފަ ހި ކޮ ށް ދި ނު މެ ވެ .އެ މް .އާ ރު.
ޕީ .އެ ސް އަ ކީ ވަ ޒީ ފާ ދޭ ފަ ރާ ތާ އި ވަ ޒީ ފާ އަ ދާ ކު ރާ ފަ ރާ ތުން

ޕެ ން ޝަ ނަ ށް

ބަ ލާ މު ސާ ރައި ގެ ޖު މް ލަ  14އި ން ސަ އް ތަ ނަ ގަ އި ގެ ން ،އެ ފަ އި ސާ

 31ޑިސެމްބަރ  2019ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް އަށް
ޖަމާކުރެވިފައިވާ ފައިސާއާއި ،އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގައި ބައިވެރިވެފައިވާ
މެންބަރުންނާއި އަދި ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

އެމް.އާ ރު .ޕީ .އެ ސް އަށް ޖަމާކޮށް ފަ އި ވާ ފައި ސާ ގެ އަ ދަ ދު ( ދި ވެ ހި ރު ފި ޔާ އިން)
ޕަ ބް ލިކް ސެކް ޓަރ އިން ަޖމާކޮށް ފައިވާ ފަ އި ސާ
ޕްރަ އިވެ ޓް ސެކް ޓަރ އިން ަޖމާކޮށް ފައިވާ ފަ އި ސާ
 2019ވަ ނަ އަ ހަ ރު ސްކީމަށް ޖަމާކޮށް ފަ އިވާ ޖުމް ލަ ފަ އި ސާ

463,902,380.54
719,923,435.82
1,183,825,816.36

އެ މް.އާ ރު .ޕީ .އެ ސް ގައި ބަ އި ވެ ރި ވެ ފަ އި ވާ މެން ބަރުން ގެ އަ ދަ ދު
ޕަ ބް ލިކް ސެކް ޓަ ރުން ބައިވެ ރިވެ ފައިވާ މެން ބަރުން

42650

ޕްރަ އިވެ ޓް ސެކް ޓަ ރުން ބައިވެ ރިވެ ފައިވާ މެން ބަރުން

57575

 31ޑި ސެމް ބަރ  2019ގެ ނި ޔަ ލަށް ސްކީމް ގަ އި ތި ބި ޖުމް ލަ މެން ބަރުން

37

100,225
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އެ މް.އާ ރު .ޕީ .އެ ސް ގައި ބަ އި ވެ ރި ެވފަ އި ވާ ވަ ޒީ ފާ ދޭ ފަރާތްތަކު ގެ އަ ދަ ދު
ޕަ ބް ލިކް ސެކް ޓަރުން ބަ އިވެ ރިވެ ފަ އިވާ ވަ ޒީ ފާ ދޭ ފަރާ ތް ތަ އް

445

ޕް ރައިވެ ޓް ސެކް ޓަރުން ބަ އިވެ ރިވެ ފަ އިވާ ވަ ޒީ ފާ ދޭ ފަރާ ތް ތަ އް

1719

 31ޑި ސެމް ބަރ  2019ގެ ނި ޔަ ލަށް ސްކީމް ގަ އި ހިމެނޭ ވަ ޒީ ފާ ދޭ ަފރާ ތް ތަކު ގެ ޖުމް ލަ

2,164

ބ ނި ފި ޓު ގެ ގޮ ތު ގަ އި ޖު މް ލަ 91,012,606.86
އ ން ޕެ ން ޝަ ން ެ
ނ އަ ހަ ރު އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެ ސް ި
 2019ވަ ަ
ރު ފި ޔާ މެ ން ބަ ރު ން ނަ ށް ދޫ ކު ރެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ .އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެ ސް އި ން ފަ އި ސާ ދޫ ކު ރެ ވި ފަ އި ވަ ނީ އެ ވް ރެ ޖް
ރ ން ނަ ށެ ވެ.
ގޮ ތެ އް ގަ އި މަ ހަ ކު  1،328މެ ން ބަ ު

ސކ ްީމ
ުއ ުމ ުރ ްނ ުދ ަވ ް
ޝ ްނ ް
ސ ީވ މ ުީހ ްނ ެގ ައ ާ
ސސީ ެޕ ްނ ަ

އަ ސާ ސީ ޕެ ން ޝަ ން ސް ކީ މަ ކީ ޕެ ން ޝަ ން ލި ބޭ އު މު ރު ހަ މަ ވާ މީ ހު ން ގެ

 2018ވަނައަހަރާ

އަޅާބަލާއިރު

 2019ވަނަ

އަހަރުގެ

އަސާސީ

ފަ ރާ ތް ތަ ކަ ށް

ޕެންޝަންގެ އަދަދު އިތުރުވުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ  2019ވަނަ

މާ ލީ ރަ އް ކާ ތެ ރިކަ ން ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު މު ގެ މަ ޤް ޞަ ދު ގަ އި ޤާ އި މު ކޮ ށް ފަ އި ވާ

އަހަރު މާރިޗުމަހު ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު  4ވަނަ އިޞްލާޙާއި

ސް ކީ މެ ކެ ވެ .މި ސް ކީ މަ ކީ ،އަ ސާ ސީ ޕެ ންޝަ ނު ގެ ޝަ ރު ޠު ތަ އް ފު ރި ހަ މަ ވާ

ގުޅިގެން ،އަސާސީ ޕެންޝަންގެ އަދަދު  2300ރުފިޔާއިން 5000

އު މު ރު ން  65އަ ހަރުން މަ ތީ ގެ ކޮ ން މެ ދި ވެ ހި ރަ އް ޔިތަ ކަ ށް ،މު ޅި

ރުފިޔާއަށް ބަދަލުކުރުމެވެ.

ތެ ރެ އި ން

ޕެ ންޝަ ން

ލި ބޭ ފަ ދަ

ވަ ޒީފާ އެ އް.

އަ ދާ ނު ކު ރާ

އު މު ރަ ށް ދެ މި ގެ ން ދާ ގޮތަ ށް ދަ އު ލަ ތު ން ޚަ ރަ ދުކޮ ށް ގެ ން ހި ން ގާ ސް ކީ މެ ކެ ވެ.

ހ ން ގެ އަ ސާ ސީ ޕެ ން ޝަ ނު ގެ ގޮ ތު ގަ އި ޖު މް ލަ
މ ރު ން ދު ވަ ސް ވީ މީ ު
 2019ވަ ނަ އަ ހަ ރު އު ު
ނ ނަ ށް ދޫ ކު ރެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ .އަ ސާ ސީ ޕެ ން ޝަ ނު ގެ ފަ އި ސާ
ރ ފި ޔާ ޙަ އް ޤު ވެ ރި ް
ު 903,984,286.06
ދޫ ކު ރެ ވި ފަ އި ވަ ނީ

38

އެ ވް ރެ ޖް ގޮ ތެ އް ގަ އި މަ ހަ ކު  17،453މީ ހަ ކަ ށެ ވެ.

ައ ަހ ރީ ރި ޯޕޓު 2 0 1 9

ޝ ްނ
ަދ ުއ ަލ ުތ ެގ ެއ ެހނ ެިހ ްނ ެޕ ްނ ަ

ޕެ ން ޝަ ން އޮފީ ހާ އި މި ނި ސް ޓް ރީ އޮ ފް ފި ނޭ ން ސްއާ ދެ މެ ދު ސޮ އި ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ

ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން ޕެންޝަން ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް

ފަ ހުމު ނާ މާ އެ އް ގެ ދަ ށު ން 2011 ،ވަނަ އަހަ ރު ގެ އެ ޕް ރީ ލް މަ ހު ން ފެ ށި ގެ ން

ކުރަނީ ޕެންޝަން އޮފީހުންނެވެ.

ގ އެ ހެ ނި ހެ ން ޕެ ން ޝަ ނު ގެ ގޮ ތު ގަ އި ޖު މް ލަ  297,502,868.85ރު ފި ޔާ އޭ ގެ
 2019ވަ ނަ އަ ހަ ރު ދަ އު ލަ ތު ެ
ތ އް ގަ އި ދޫ ކު ރެ ވި ފަ އި ވަ ނީ
ޝ ން އެ ވް ރެ ޖް ގޮ ެ
ޙަ އް ޤު ވެ ރި ން ނަ ށް ދޫ ކު ރެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ .ދަ އު ލަ ތު ގެ އެ ހެ ނި ހެ ން ޕެ ން ަ
މަ ހަ ކު  7192މީ ހަ ކަ ށެ ވެ.

ދޫކ ުރ ްނ
ސީނ ަިއރ ސިޓ ަިޒ ްނ ެއ ަލ ަވ ްނ ް
ސ ު

 2014ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ފެ ބް ރު އަ ރީ މަ ހު ން ފެށި ގެ ން ،އު މު ރު ން ދު ވަ ސް ވީ

 2019ވަނަ އަހަރު މާރިޗު މަހު ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު

މީ ހު ން ގެ ތެ ރެ އި ން ޕެ ން ޝަ ނު ގެ ގޮ ތު ގަ އި މަ ހަ ކު  5،000.00ރު ފި ޔާ

 4ވަނަ އިޞްލާހާ ގުޅިގެން

އެއަހަ ރު މާރިޗު މަހުން ފެށިގެން މި

ނު ލި ބޭ ފަ ރާ ތް ތަ ކަ ށް ސަ ރު ކާ ރު ން ދެ އް ވާ ސީ ނި އަރ ސި ޓި ޒަ ން އެ ލަ ވަ ން ސް

އެލަވަންސްވަނީ ދިނުން ހުއްޓާލާފައެވެ .އެހެންކަމުން 2019 ،ވަނަ

ދޫކު ރު މު ގެ މަސަ އް ކަ ތް ވެ ސް ކު ރަ ނީ ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ން ނެ ވެ.

އަހަރު މި ޢިނާޔަތް ދެވުނު އަދަދަށް ވަނީ ބޮޑު ބަދަލެއް އައިސްފައިވެއެވެ.

ގ ގޮ ތު ގަ އި  2019ވަ ނަ އަ ހަ ރު ފެ ބު ރު އަ ރީ ގެ ނި ޔަ ލަ ށް ޖު މް ލަ
ނ ސް ފަ އި ސާ ެ
ސީ ނި އަރ ސި ޓި ޒަ ން އެ ލަ ވަ ް
 93,669,343.14ރު ފި ޔާ ދޫ ކު ރެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ.

މި ޢި ނާ ޔަ ތް އެ ވް ރެ ޖް ގޮ ތެ އް ގަ އި

ދޫ ކު ރެ ވި ފަ އި ވަ ނީ މަ ހަ ކު

ހ ކަ ށެ ވެ.
 17628މީ ަ
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ސކ ްީމ
ސޭ .އ ެބ ެލ ްނ ް
.އ ް
ެގ ޮދ ުރ ެވރ ުިކ ުރ ުމ ެގ ްޕ ޮރ ްގ ާރ ްމ ަތ ަކ ްށ ާއ ުރ ެ
ސ ޮކ ެލ ަޓ ަރ ަލއ ްިޒ ުކ ުރ ުމ ެގ ް

ޕެ ން ޝަ ނާ ބެ ހޭ ޤާ ނޫ ނަ ށް ގެ ނެ ވު ނު  3ވަ ނަ އި ޞް ލާ ޙާއެ ކު އެ މް .އާ ރު.

ދޫކުރާ މާލީ އި ދާރާތަކާ ގުޅިގެންނެވެ .މި ސްކީމުގެ ދަށުން މެންބަރުންގެ

ޕީ .އެ ސް މެ ންބަ ރު ން ނަ ށް އާ ރު .އެ ސް .އޭ ގަ އި ޖަ މާ ކު ރެ ވި ފައ ވާ ފަ އި ސާ

އާރު.އެސް.އޭ ގައި ޖަމާކުރެވިފައިވާ ޖުމްލަ ފައިސާ ނުވަތަ ފައިސާއިން

ގެ ދޮ ރު ވެ ރި ކު ރު މު ގެ ޕް ރޮ ގް ރާ މް ތަ ކަ ށް ކޮ ލެ ޓަ ރަ ލަ އި ޒް ކު ރު މު ގެ ފު ރު ޞަ ތު

ބައެއް ،އެ މެންބަރެއްގެ އުމުރަށް ބަލައި ،ހައުސިންގ ލޯނުތަކުގެ

ވަ ނީ ހު ޅު ވާ ލެ ވި ފަ އެ ވެ .މި ސް ކީ މް ހި ން ގަ މު ން ދަ ނީ ހަ އު ސި ންގ ލޯ ނު

ޑައުންޕޭމަންޓުގެ ގޮތުގައި ކޮލެޓަރަލައިޒް ކުރެވެއެވެ.

އ ގަ އި ވާ ފަ އި ސާ ކޮ ލެ ޓަ ރަ ލަ އި ޒް ކު ރު މަ ށް 2019
ކ ށް އާ ރު .އެ ސްޭ .
ގެ ދޮ ރު ވެ ރި ކު ރު މު ގެ ޕް ރޮ ގް ރާ މް ތަ ަ
ނ ޖު މް ލަ  54އެ ޕް ލި ކޭ ޝަ ން ލި ބި ފަ އި ވެ އެ ވެ.
ވަ ނަ އަ ހަ ރު  79އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެ ސް މެ ން ބަ ރު ން ގެ ފަ ރާ ތު ް
ދ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ .މި ގޮ ތު ން،
ރ ން ގެ ފަ އި ސާ ކޮ ލެ ޓަ ރަ ލަ އި ޒް ކޮ ށް ެ
މީ ގެ ތެ ރެ އި ން ،ޝަ ރު ޠު ހަ މަ ވާ  50މެ ން ބަ ު
ކޮ ލެ ޓަ ރަ ލަ އި ޒް ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ފަ އި ސާ ގެ ޖު މް ލަ އަ ދަ ދަ ކީ  10,378,553.03ރު ފި ޔާ އެ ވެ.
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ިސ ބޭ ުނ ްނ ޮކ ްށ ެގ ްނ ަފ ުރ ްޟ ަޙ ްއ ުޖ ެގ ައ ުޅ ަކ ްނ ައ ާދ ުކ ުރ ްނ
ޝ ްނ ަފ ްނ ުޑ ެގ ަފއ ާ
ެޕ ްނ ަ

 2019ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ޕެ ން ޝަ ނާ ބެ ހޭ ޤާނޫ ނަ ށް ގެ ނެ ވު ނު

މި ސްކީމް ހިންގަމުންދަނީ ޙައްޖަށް ދިއުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން

 4ވަ ނަ އި ޞް ލާ ޙާއެ ކު އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެސް މެ ން ބަ ރު ން ނަ ށް ޕެ ން ޝަ ން

ހުއްދަދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޕެންޝަން އޮފީހާއެކު އެއްބަސްވުން

ކ ށްގެ ން ފަ ރު ޟް ޙައް ޖު ގެ އަ ޅު ކަ ން އަ ދާ ކު ރަ ން
ފަ ން ޑު ގެ ފަ އި ސާ ބޭ ނު ން ޮ

ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެންނެވެ .މިގޮތުން  2019ވަނަ

ދި އު މު ގެ ފު ރު ޞަ ތު ވަ ނީ ހު ޅު ވާ ލެ ވި ފަ އެ ވެ.

އަހަރު ޕެންޝަން އޮފީހާއެކު އެއްބަސްވުން ޤާއިމުކޮށްފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް
ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން އެކަންޏެވެ.

މި ސް ކީ މު ގެ ދަ ށު ން މޯ ލް ޑި ވް ސް ޙަ އް ޖު ކޯ ޕަ ރޭ ޝަ ން މެ ދު ވެ ރި ކޮ ށް ފަ ރު ޟު ޙަ އް ޖު ވު މަ ށް ،އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެ ސް
އި ން ފަ އި ސާ ދޫ ކު ރު މަ ށް އެ ދި ފަ އި ވާ ފަ ރާ ތް ތަ ކު ގެ ތެ ރެ އި ން ޝަ ރު ޠު ހަ މަ ވި ފަ ރާ ތް ތަ ކަ ށް ،ޙަ އް ޖަ ށް ދި އު މަ ށް
ށ ފަ އެ ވެ.
ވ ނީ ޙަ އް ޖު ކޯ ޕަ ރޭ ޝަ ނަ ށް ދޫ ކޮ ް
އ ޅާ ފަ އި ވާ ރަ ސް މީ އަ ގު ( ) 69,965.00ރ ގެ ަ 50%
ކަނ ޑަ ަ
މި ގޮ ތު ން  2019ޝަ ރު ޠު ހަ މަ ވާ  13މެ ން ބަ ރު ން ނަ ށް

ޙަ އް ޖަ ށް ދި އު މަ ށް

ޕެ ން ޝަ ން ފަ ން ޑު ން ފަ އި ސާ

ދ ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ފަ އި ސާ ގެ ޖު މް ލަ އަ ދަ ދަ ކީ  454,772.50ރު ފި ޔާ އެ ވެ.
ދޫ ކޮ ށް ދެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ .މި ގޮ ތު ންޫ ،

41

ައ ަހ ރީ ރި ޯޕޓު 2 0 1 9

ސ ައލ ަިތ ްއ
ޞ ެގ ާބ ާޒ ާރ ިއ ާމ ީ
ޙ ްިއ ާ
ލ ާދއ ާިރ ެގ ުއ ް
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ސ ައލ ަިތ ްއ
އ ްިޤތ ާިޞދީ ުއ ް
 2020ވަނަ އަހަރު ޖަނަވަރީ މަހު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއިން
ޝާއިޢުކުރައްވާފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުން 2019 ،ވަނަ
އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ
މިންގަނޑު ނުވަތަ ރިއަލް ގްރޮސް ޑޮމެސްޓިކް ޕްރޮޑަކްޓް (ޖީ.ޑީ.ޕީ)
ކުރިއަރާފައިވަނީ  5.7އިންސައްތާގައެވެ .މިއީ  2018ވަނަ އަހަރާއި
އަޅާބަލާއިރު  1.1އިންސައްތައިގެ ދަށްވުމެކެވެ .މިބަދަލު އައިސްފައިވާ
މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ މަޑުޖެހިފައިވުމާއި2018 ،
ބޮޑެތި ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ނިމިފައިވާތީއާއި2019 ،

ގައި ސަރުކާރުގެ

ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓު ކުރެވުނު ގިނަ މަޝަރޫޢުތައް ނުފެށި ލަސްވުމުގެ
ސަބަބުންނެވެ.

އިޤްތިޞާދީ

ކުރިއެރުން

މެދުމިނުގައި

ހުރިނަމަވެސް،

 2019ވަނަ އަހަރުދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ  24.1ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް
އިތުރު ވެފައިވެއެވެ .މިއީ ،ފާއިތުވީ އަހަރުގެ އާމްދަނީއާ އަޅާބަލާއިރު 8.3

އިންސައްތައިގެ

ކުރިއެރުމެކެވެ.

 2019ވަނަ އަހަރު ދައުލަތަށް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި  16.2ބިލިއަން ރުފިޔާ
ލިބިފައިވެއެވެ .މިއީ 2018 ،ވަނަ އަހަރު ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު
 15.8ބިލިއަން ރުފިޔާއާ އަޅާބަލާއިރު  2.5އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.
ޓެކްސް އާމްދަނީގެ  85އިންސައްތަ ޙިއްޞާކުރަނީ ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާއިން
ނެގޭ ގުޑްސް އެންޑް ސާރވިސަސް ޓެކްސް (ޖީ.އެސް.ޓީ) ،އިމްޕޯޓް
ޑިއުޓީ ،ޖީ.އެސް.ޓީ ،އަދި ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސްއެވެ.

މި މުއްދަތުގެ

ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ ޚަރަދުވަނީ  2018ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 9.6
އިންސައްތަ އިތުރުވެ  29.1ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާފައެވެ .މިގޮތުން،
ދައުލަތުގެ ޚަރަދު އިތުރުވެފައިވަނީ ،ފާއިތުވި އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު ރިކަރެންޓް
ޚަރަދުތައް  15.4އިންސައްތަ އިތުރުވެފައިވާތީއެވެ.

ޞ
ޞ ެގ ާބ ާޒ ުރ ެގ ުޚ ާލ ާ
ާމލީ ައދި ޙ ްިއ ާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކުތަކަށް ބަލާއިރު 2018 ،ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ

އިންޓްރަސްޓް ރޭޓް އެވަރެޖް ގޮތެއްގައި  4.7އިންސައްތައަށް ކުރިއެރިއެވެ.

މަހުން ފެށިގެން  2019ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހާ ދެމެދު ބޭންކިން

ދައުލަތުގެ ޓްރެޜަރީ ބިލްތަކުގެ ރޭޓަށް  2019ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި

އެސެޓް ހުރީ  56.2ބިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ .މިއީ ،ކުރީ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު

އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.

 10.0އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ .ބޭންކުތަކުގައި ބަހައްޓާ ޑިޕޮސިޓްވެސް
ވަނީކުރީ

އަހަރުގެ

އެމުއްދަތާ

އަޅާބަލާއިރު

10.7

އިންސައްތައިގައި

ކުރިއަރައި  33.3ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެފައެވެ 2018 .ވަނަ
އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން  2019ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު
މަހާ ދެމެދު ބޭންކުތަކުން ޖުމްލަ ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކުރި މިންވަރުވަނީ
 7.8އިންސައްތަ ކުރިއަރާފައެވެ 2018 .ގައި ބޭންކުތަކުން އެމް.އެމް.އޭ
ގައި ބަހައްޓާ ޑިޕޮސިޓުގެ އަދަދު  2019ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 9.8
އިންސައްތަ ވަނީ ދަށްވެފައެވެ.
ބޭންކުތަކުން ލޯނު ދޫކުރާ ރޭޓުތަކަށް ބަލާއިރު 2019 ،ވަނަ އަހަރު ޑިސެމްބަރު
މަހުގެ ނިޔަލަށް ބޭންކްތަކުންވަނީ އެވަރެޖްކޮށް  11.5އިންސައްތައިގެ
ރޭޓުގައި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރަށް ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާއިރު ،އެވަރެޖްކޮށް 9.4
އިންސައްތައިގެ ރޭޓުގައި ޕަބްލިކް ސެކްޓަރަށް ލޯނު ދޫކޮށްފައިވެއެވެ.
 2019ވަނަ އަހަރު ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ،ބޭންކުތަކުން ކުރު
މުއްދަތުގެ ޑިޕޮސިޓްތަކަށް ދޭ އިންޓްރަސްޓް ރޭޓް އެވްރެޖް ގޮތެއްގައި
 2.8އިންސައްތައަށް ކުރިއެރިއެވެ .ދިގު މުއްދަތުގެ ޑިޕޮސިޓްތަކަށް ދޭ
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ކެޕިޓަލް މާރކެޓުގެ އުސްއަލިތަކަށް ބަލާއިރު،

ހުޅުމާލޭގެ ހައުސިންގ

ބޑު ޑިމާންޑާއި ގުޅިގެން 2019 ،ވަނަ އަހަރު އެޗް.
މަޝްރޫޢުތަކަށް އޮތް ޮ
ކންވެންޝަނަލް
ޑީ.އެފް.ސީ އިން ވަނީ ޮ

އަދި ޝަރީޢާ ހުއްދަކުރާ ބޮންޑު

(ސުކޫކު) ގައި އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައެވެ2019 .
ވަނަ އަހަރު ކެޕިޓަލް މާރކެޓުގައި އިންވެސްޓް ކުރުމަށް އައު އައި.ޕީ.އޯ
އެއް ހުޅުވާލާފައިވަނީ ހަމައެކަނި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުންނެވެ.
ޓކް އެކްސްޗޭންޖްގެ މެސިކްސް
 2019ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ސް ޮ
އިންޑެކްސް  17.7އިންސައްތައިން އިތުރުވިއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ސީ.އެމް.
ޑީ.އޭ އިން އިސްނަގައިގެން ،ސިނާއަތުގެ ބައެއް މަސްލަހަތުވެރިންނާއި
ގުޅިގެން ،ކެޕިޓަލް މާކެޓް ފޯރަމެއް  2019ވަނަ އަހަރު ބޭއްވިއެވެ.
އަދި

ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ތަކުގެ މަންސައެއް

(ޕްލެޓްފޯމެއް) ތަޢާރަފް ކުރުމުގެ

މަސައްކަތް ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ އިން ވަނީ

ފަށާފައެވެ .މިގޮތުން މި މަޝްރޫޢު ކުރިއަށްގެންދިއުމަށްޓަކައި ޤާނޫނަށް
ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ އިން ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.
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ސ ްޓ ެމ ްނ ްޓ ރ ޯިޕ ުޓ
ެއ ްމާ .އ ުރ.ޕ ެ
ސ އ ްިނ ެވ ް
ީ.އ ް
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(ރ ފ ާިޔ ،މި ލ ަިއ ުނ ްނ )
ިސ ު
ޝ ްނ ައދި ދޫކު ެރ ުވ ުނ ަފއ ާ
ޕެ ްނ ަ
ޝ ްނ ޮކ ްނޓް ރި ބިއު ަ

ފަ ރާ ތު ން

 90.7މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެފައެވެ .ޕެންޝަން ފައިސާގެ ގޮތުގައި

މި ލި އަ ން

ރު ފި ޔާ

ޖުމްލަ ދޫކުރި އަ ދަދު އިތުރުވުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބކީ2019 ،

އި ން ސަ އް ތަ

އި ތު ރު

ވަނަ އަހަރު ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު  4ވަނަ އިޞްލާޙާއި

އަ ދަ ދެ ކެވެ .ފާ އި ތު ވީ އަ ހަ ރާ އަ ޅާ ބަ ލާ އި ރު މަ ހެ އް ގެ މަ އް ޗަ ށް އި ތު ރު 7.0

ގުޅިގެން ،އަސާސީ ޕެންޝަންގެ މިންވަރު  5,000ރުފިޔާއަށް ބަދަލު

މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ ލި ބިފަ އި ވާ އި ރު ،އެ ވް ރެ ޖް ގޮ ތެ އް ގަ އި މަ ހެ އް ގެ މަ އް ޗަ ށް

ކުރުމެވެ .އެހެންކަމުން ،މަހަކު އެވްރެޖް ގޮތެއްގައި  7.6މިލިއަން

 99.0މި ލި އަން ރު ފި ޔާ ލި ބު ނެ ވެ.

ރުފިޔާ ދޫކުރެވުނެވެ .ސްކީމަށް ޖުމްލަ ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާއަށް

ވަ ނަ

2019

އަ ހަ ރު

ކޮ ން ޓް ރި ބު އި ޝަ ން ގެ
ލި ބު ނެ ވެ.

މި އީ،

އެ މް .އާ ރު .ޕީ.އެ ސް

ގޮތު ގަ އި
ފާ އި ތު ވީ

މެ ން ބަ ރު ން ގެ

ޖު މް ލަ

1,183.8

އަ ހަ ރަ ށް ވު ރެ

8.0

 2018ވަ ނަ އަ ހަ ރު ޕެން ޝަ ން ފަ އި ސާ ގެ ގޮ ތު ގަ އި ޖު މް ލަ ދޫ ކު ރި ޢަ ދަ ދު
 58.5މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ ގަ އި ހުރި އި ރު ،އެ އަ ދަ ދު  2019ވަ ނަ އަ ހަ ރު ވަ ނީ

ބަލާއިރު ،ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުންވަނީ  61.0އިންސައްތަ ޖަމާކޮށްފައެވެ.
އަދި

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރުންވަނީ ޖަމާކުރި ޖުމްލަ އަދަދުގެ 39.0

އި ންސައްތަ ޖަމާކޮށްފައެވެ.
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ސ
ސ ެގ ަފ ްނ ުޑ ަތ ުކ ެގ ާޕ ޯފ ަމ ްނ ް
ީ.އ ް
.އ ުރ.ޕ ެ
ެއ ްމ ާ
ޓްސ
ސ ް
.އ ުރ .ޕީ.އެ ް
ސ އެ ެ
އެ ްމ ާ

ެސ ޓް ކު ެރވ ަިފއ ާިވ ޮގ ތް
ޓްސ އ ްިނވ ް
ސ ް
.އ ުރ .ޕީ.އެ ް
ސ އެ ެ
އެ ްމ ާ

އެމް .އާ ރު.ޕީ .އެ ސް އެކު ލެ ވި ގެ ން ވާ  4ފަ ން ޑަ ކީ؛ ( )1އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް

ޓްރެޜަރީ ބިލާއި ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓްގައި  2018ވަނަ އަހަ ރު މުޅި

ފަ ން ޑު ( )2ޝަރީ ޢާ ފަ ން ޑު ( )3ކޮ ން ސަ ވޭ ޓި ވް ފަ ން ޑު އަ ދި ()4

ފަންޑުގެ ނިސްބަތުން އިންވެސްޓް ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ކަމުގައިވާ

ޝަ ރީ ޢާ ކޮ ންސަ ވޭޓި ވް ފަ ން ޑެ ވެ 2019 .ވަ ނަ އަ ހަރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި މި

 53.2އި ންސައްތައާއި 2.65

އިންސައްތަ  2019ވަނަ އަހަރު މި

ފަ ން ޑު ތަކު ގެ ޖު މް ލަ އެ ސެ ޓް ވެ ލި އު ވަ ނީ  17.9އި ން ސައް ތަ އި ތު ރު ވެ

އަ ދަދުތައް ހުރީ  55.4އި ންސައްތައާއި  2.67އިންސައްތައިގައެވެ.

 10.4ބި ލި އަ ން ރުފި ޔާ އަ ށް އަ ރާ ފަ އެ ވެ 2018 .ވަ ނަ އަ ހަ ރު ފަން ޑު ތަ ކު ގެ

މިއެސެޓް

އަދި

ޖު މް ލަ އެ ސެ ޓް ވެ ލި އު ހު ރީ  8.8ބި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ ގަ އެ ވެ.

މެޗުއަރވީ މިންވަރު  2018ވަނަ އަހަރާއި  2019ވަނަ އަހަރާއި

ކްލާސްތަކުގައި

އިންވެސްޓް

ކުރެވުނު

މިންވަރާއި

ދާދި އެއްގޮތެވެ.
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ސ ްޓ ެމ ްނ ްޓ ަފއ ާިދ
ަވކ ަިވކި ެއ ެ
ސ ަތ ުކ ެގ އ ްިނ ެވ ް
ސ ްޓ ްކ ާލ ް
އެސެ ޓް ކް ލާސް

 2019ކްލޮ ސިންގ ބެލެން ސް

2018ގެ އަ ހަރީ ފައި ދާ

2019ގެ އަހަރީ ފައި ދާ

އެކުއި ޓީ

12.9%

12.1%

558.0

ސުކޫކް

8.4%

9.6%

197.1

ބޮންޑް

3.1%

7.6%

135.5

ޓްރެޜަ ރީ ބޮންޑް

5.2%

5.3%

3,338.7

ޓްރެ ޜަރީ ބި ލް

4.8%

4.7%

5,712.2

ފިކްސްޑް ޑި ޕޮސިޓް

3.6%

4.7%

275.6

ޖެނެރަ ލް އިން ވެސް ޓްމަން ޓްސް

3.3%

4.5%

85.6

ވަ ނަ

2019

އި ން

ލިބިގެންދާނީ ކުރި އަށްހުރި އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައެވެ .މީގެ ސަބަބުން

އި ން ވެ ސް ޓް ކޮ ށް ފަ އިވާ އެ ސެ ޓް ކް ލާ ސް ތަކަ ށް ބަ ލާ އި ރު ،އެ ން މެ ބޮ ޑު

 2018ވަނަ އަހަރު ގައި ލިބިފައިވާ  12.9އިންސައްތައިގެ ފައިދާއާއި

މި ގޮ ތު ން،

އަޅާބަލާއިރު  2019ގައި ލިބިފައިވާ ފައިދާަ މަދުވެފައިވާ ކަމުގައި

ފަ އި ދާ އެ އް

އަ ހަ ރު ގެ

ލި ބި ފަ އި ވަ ނީ

ތެ ރޭ ގަ އި

ކު ން ފު ނި ތަ ކު ގެ

އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެ ސް

(ރު ފިޔާ ،މިލިއަނުން)

ޙި އް ޞާ އި ން ނެ ވެ.

ކު ން ފު ނި ތަކު ން ލި ބި ފަ އި ވާ ޑި ވި ޑެ ން ޑް ގެ ސަ ބަ ބު ން  2019ވަ ނަ އަ ހަ ރު
 12.1އި ން ސަ އް ތަ ފަ އި ދާ ލި ބި ފަ އި ވެ އެ ވެ.

 2019ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ

ފަ ހު ކޮ ޅު ގަ އި ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ން ވަ ނީ މޯލް ޑި ވް ސް އި ސް ލާ މި ކް ބޭ ން ކް
ޕލކ ގެ ޙި އް ޞާ އާ އްމު ކޮ ށް ވި އް ކު މަ ށް ހު ޅުވާ ލެވު ނު ފު ރު ޞަ ތު ގަ އި
ބަ އި ވެ ރި ވެ އެ ބޭ ންކް ގެ ޙި އް ޞާ ގަ އި އި ން ވެސް ޓް ކޮ ށް ފަ އެ ވެ .މީ ގެ ސަ ބަ ބު ން
ޕެ ން ޝަ ން ފަ ން ޑި ން އި ން ވެ ސް ޓް ކޮ ށް ފަ އި ވާ

ޖުމު ލަ ޙި އް ޞާ ގެ އަ ދަ ދު

 558.0މި ލި އަ ން ރު ފިޔާ އަ ށް ވަ ނީ އި ތު ރު ވެ ފަ އެ ވެ .މި އީ

ކު ރީ އަ ހަ ރާ އި

އަ ޅާ ބަ ލާ އި ރު  17.5އި ން ސަ އްތަ އި ގެ އި ތު ރު ވު މެ ކެ ވެ 2019 .ވަ ނަ އަ ހަ ރު
ދި ރާ ގު އަ ދި

އު ރީ ދޫ އި ން ޑި ވި ޑެ ން ޑް ގެ ގޮ ތު ގަ އި ފަ އިދާ ލި ބި ފަ އި

ވީ ނަ މަ ވެ ސް،

މޯ ލް ޑި ވް ސް އި ސް ލާ މި ކް ބޭ ންކް ޕލކ ގެ ޙި އް ޞާ

ދަ ށް ކަ އެ ވެ.
ދެވަނަ އަށް އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ލިބިފައިވަނީ  9.6އި ންސައްތައިގެ
ފައިދާއެއް ލިބުނު ސުކޫކް އިންވެސްޓްމެ ންޓުންނެވެ .ތިންވަނަ އަށް
އެންމެބޮޑުފައިދާއެއް

ލިބިފައިވަނީ

7.6

އިންސައްތައިގެ

ފައިދާއެއް

ލިބުނު ކޯޕަރޭޓު ބޮންޑު އި ންވެސްޓްމެންޓުންނެވެ 5 .އަހަރާއި  8އަހަރާ
ދެމެދުގެ ދައުލަތުގެ ދިގު މުއްދަތުގެ ބޮންޑުން ލިބިފައިވާ ކޫޕަންތަކަށް
އެވްރެޖް ގޮތެއްގައި  5.3އިންސައްތައިގެ ފައި ދާއެއް ލިބިފައިވާއިރު ،މި
މުއްދަތުގެ ޓްރެޜަރީ ބޮންޑަށް  2018ވަނަ އަހަރު ލިބިފައިވަނީ 5.2
އިންސައްތައިގެ ފައިދާއެކެވެ .ޓްރެޜަރީ ބިލު ންނާއި ފިކްސްޑް ޑިޕޮޒިޓުން
ލިބުނު ފައިދާއަކީ

 4.7އިންސައްތައެވެ.

ގަ ނެ ފަ އި ވަ ނީ 2019ގެ ފަ ހު ކޮ ޅު ގަ އި ކަ މު ން ،މި އި ން ވެ ސް ޓް މަން ޓް ގެ ފަ އި ދާ
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ސ
ސ ްޓ ެމ ްނ ްޓ ާޕ ޯފ ަމ ްނ ް
ީ.އ ް
ސ ެގ ަވކ ަިވކި ަފ ްނ ުޑ ަތ ުކ ެގ އ ްިނ ެވ ް
.އ ުރ.ޕ ެ
ެއ ްމ ާ
އެމް .އާރު .ޕީ.އެ ސް ގެ ފަން ޑުތަ އް

ފައިދާ

ނެޓް އެސެޓް ވެ ލި އު
(ރު ފިޔާ ،މި ލި އަނުން)

2018

2019

ފެށުނީއްސުރެ

އަހަރު ގެ އެ ވެރެ ޖް ފައިދާ

ޕްރީ ރިޓަޔަރމަންޓް ފަންޑުތައް
9,758.8

5.2%

5.4%

5.3%

6.6%

އިން ވެސް ޓްމަން ޓް
ޝަރީޢާ

203.0

4.7%

5.9%

5.3%

2.6%

ކޮންސަ ވޭ ޓި ވް

ޕޯސްޓް ރިޓަޔަރމަންޓް ފަންޑުތައް
361.1

4.4%

4.6%

4.5%

5.6%

ޝަރީޢާ ކޮންސަ ވޭ ޓި ވް

5.5

6.3%

3.4%

4.8%

1.1%

ޝން ބޮންޑް
ރެކޮގް ނި ަ

3,529.3

4.8%

5.0%

4.9%

5.4%

 2019ވަ ނަ އަ ހަ ރު ނި މު ނުއި ރު ރެ ކޮ ގް ނި ޝަ ން ބޮ ން ޑު ހި މަ ނަ އި ގެ ން

ކޮންސަވޭޓިވް ފަންޑު އިންވެސްޓް ކޮށްފައިވަނީ ހަމައެކަނި ޓްރެޜަރީ

އެ ސެ ޓު ވެ ލި އު  13.9ބި ލި އަ ން

ބިލުގައެވެ .މި ފަންޑުން  2019ވަނަ އަހަރު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 4.4

ރު ފިޔާ އަ ށް ވަ ނީ އަ ރާ ފަ އެވެ .މި އީ  2018ވަ ނަ އަހަ ރު ހު ރި 12.2

އިންސައްތަ ލިބިފައިވާއިރު ،ކޮންސަވޭޓިވް ފަންޑަށް  2018ވަނަ އަހަރު

ބި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ އާ އަ ޅާ ބަ ލާ އި ރު  13.8އި ން ސަ އް ތަ އި ގެ ކުރި އެ ރު މެ ކެ ވެ.

ޝަރީޢާ ކޮންސަވޭޓިވް ފަންޑުގެ

އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެ ސް ފަ ން ޑު ގެ ނެ ޓް

ވަ ކި ވަ ކި ފަ ން ޑު ތަ ކަ ށް ބަ ލާ އި ރު  2019ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި އެ މް.
އާ ރު .ޕީ .އެ ސް

ގެ

އެ ން މެ

ބޮ ޑު

ފަ ން ޑު ކަ މު ގަ އި ވާ

އިން ވެ ސް ޓް މެ ން ޓް

ފަ ން ޑަ ށް ފަ އި ދާ ގެ ގޮ ތު ގަ އި  5.2އި ން ސަ އް ތަ ލި ބި ފަ އި ވާއި ރު ،ފާ އި ތު ވީ
އަ ހަ ރު މި ފަ ން ޑަ ށް ލި ބި ފަ އި ވަ ނީ  5.4އި ން ސަ އް ތަ އެ ވެ .ޝަ ރީ ޢާ ފަ ން ޑަ ށް
ލި ބި ފަ އި ވާ ފައި ދާ އަ ށް ބަ ލާ އި ރު 2019 ،ވަ ނަ އަ ހަ ރު ލި ބި ފަ އި ވަ ނީ 4.7
އި ން ސަ އް ތަ އި ގެ ފަ އި ދާ އެ ކެ ވެ 2018 .ވަ ނަ އަ ހަ ރު މި ފަ ން ޑަ ށް ލި ބި ފަ އި
ވަ ނީ  5.9އި ންސަ އް ތަ އި ގެ ފަ އި ދާ އެކެ ވެ .ކު ރީ އަ ހަ ރާ އި އަ ޅާ ބަ ލާ އި ރު

ލިބިފައިވަނީ  4.6އިންސައްތައެވެ.
ހުރިހާ

އިންވެސްޓްމެންޓެއް

އެކައުންޓުތަކުގައެވެ.

ކުރެވެނީ

ޝަރީޢާ

ޖެނެރަލް

ކޮންސަވޭޓިވް

އިންވެސްޓްމެންޓް

ފަންޑުން

އިންވެސްޓް

ކޮށްގެން  6.3އިންސައްތައިގެ ފައިދާއެއް ލިބިފައިވެއެވެ .މިއީ މިހާތަނަށް
މި ފަންޑު އިންވެސްޓު ކޮށްގެން ލިބުނު އެންމެ ރަގަޅު ފައިދާއެވެ.
މި ކުރިއެރުން

ގުޅިފައިވަނީ  2016ގައި ޖެނެރަލް އިންވެސްޓްމެންޓް

އެކައުންޓު ގައި ކުރި އިންވެސްޓުމަންޓުތައް  2019ގައި މެޗުއަރވެ،
ލިބުނު ފައިދާއާއިއެވެ.
 2009ވަނަ އަހަރު ޕެންޝަން ޤާނޫނު

އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް އަ ދި ޝަރީ ޢާ ފަ ން ޑަ ށް ލި ބި ފަ އި ވާ ފަ އި ދާ ދަ ށް ވު މު ގެ

ރެކޮގް ނިޝަ ން ބޮ ންޑަކީ،

އމް .އާ ރް.ޕީ .އެ ސް
މަ އިގނޑު ސަ ބަ ބަ ކީ ،ކު ރީ އަ ހަ ރަ ށް ވު ރެ  2019ގަ އި ެ

ތަޞްދީޤު ކުރެވުނުއިރު ދައުލަތުގެ ވަޒީފާގައި ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް

ފަ ން ޑު ގެ ނެ ޓް އެ ސެ ޓު ވެ ލިއު ވަ ރަ ށް ބޮ ޑު ތަ ން އި ތު ރު ވެ ފައި ވު މެ ވެ .އެ މް.

އައު ޕެންޝަން ނިޒާމުގައި އެ މުވައްޒަފުންގެ ފާއިތުވެ ދިޔަ މުއްދަތުގެ

އާ ރް .ޕީ .އެ ސް ފަން ޑު ބޮ ޑު ވަ މު ން ދާ ވަ ރާް އި އަ ޅާ ބަ ލާ އި ރު އެ އާ އި އެ އް ވަ ރަ ށް

ޚިދުމަތް ހިމެނުމަށްޓަކައި ،ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތަށް ބަލައި ދެވިފައިވާ

ފަ ން ޑު ގެ ފައި ސާ އި ން ވެ ސް ޓް ކު ރަ ން ލި ބެ ން ހު ރި ފު ރު ޞަ ތު ތަށް ވަ ރަ ށް

ފައިސާ ރަމްޒުކޮށްދޭ ދައުލަތުގެ ދަރަން ޏެކެވެ .ރެކޮގްނިޝަން ބޮންޑުގެ

މަ ދެ ވެ .ނަ މަ ވެ ސް 2019 ،ވަ ނަ އަހަ ރު ގެ ފަ ހު ކޮ ޅު ގަ އި ޙި އް ޞާ ،ބޮ ން ޑް

އިންވެސްޓްމެންޓް ފައިދާ ހިސާބުކުރަނީ ،ފާއިތުވި އަހަރުގެ އެންމެ މަތީ

އަ ދި ސު ކޫ ކް ގަ އި އެ މް .އާ ރް .ޕީ .އެސް އި ން ވަނީ އި ން ވެސް ޓް ކޮ ށް ފަ އެ ވެ.

ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް ރޭޓަށް ބިނާކޮށެވެ .ރެކޮގްނިޝަން ބޮންޑުގެ ފައިދާގެ

އަ ދި މި އި ން ވެ ސް ޓްމަ ން ޓް ތަ ކު ގެ ފަ އި ދާ ކު ރި އަ ށް އޮ ތް އަ ހަ ރު ތަ ކު ގަ އި

ގޮތުގައި  2019ވަނަ އަހަރު ލިބިފައިވަނީ  4.8އިންސައްތައެވެ.

އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް އަ ދި ޝަ ރީ ޢާ ފަ ންޑަ ށް ލި ބި ގެ ން ދާ ނެ ވެ.
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ސ ްޓ ެމ ްނ ްޓ ަފ ްނ ުޑ
އ ްިނ ެވ ް
ެސ ޓް ަމ ްނ ޓް ަފ ްނ ުޑ
އ ްިނވ ް

ެސ ޓް ކު ެރ ަވިއ ާިވ ޮގ ތް
އ ްިނވ ް

އެސެޓުގެ ސައިޒަށް ބަލާއިރު ،އިންވެސްޓްމެންޓް ފަންޑަކީ އެމް.އާރު.

'ގަނޑުކޮށް

ޕީ.އެސް ފަންޑުގެ އެންމެ ބޮޑު ފަންޑެވެ .މިއީ އެމް.އާރު.ޕީ.އެސްގެ ޑިފޯލްޓު

ރިޓަޔަރކުރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މެންބަރަކު ނިޔާވުމުގެ ސަބަބުން އެމް.

(ނުވަތަ އޮޓޮމެޓިކުން އިންވެސްޓްކުރެވޭ) ފަންޑެވެ 2018 .ވަނަ އަހަރާ

އާރު.ޕީ.އެސް ގެ ކޮންސަވޭޓިވް ފަންޑަށް ޓްރާންސްފަރ ކުރެވިފައިވާ

އަޅާބަލާއިރު  2019ވަނަ އަހަރު އިންވެސްޓްމެންޓް ފަންޑުގެ ނެޓް އެސެޓް

ފައިސާއެވެ .މިގޮތުން  2019ވަނަ އަހަރު ކޮންސަވޭޓިވް ފަންޑަށް 73.7

ވެލިއު ހުރީ  9،758.8މިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ .މިއީ ފާއިތުވި އަހަރާއި

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

ކންޓްރިބިއުޝަންގެ
އަޅާބަލާއިރު  18.0އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެޮ .

ހުރިހާ ފަންޑަކީވެސް މި ފަންޑުތައް ހިންގުމުގެ ފީގެ ގޮތުގައި 0.6

އިންވެސްޓްމެންޓް

އިންސައްތަ ނެގެމުންދާ ފަންޑުތަކެވެ .މިގޮތުން 2019 ،ވަނަ އަހަރު

ގޮތުގައި  1.2ބިލިއަން ރުފިޔާ ރިކޯޑު ކުރެވިފައިވާއިރު،
ފައިދާގެ ގޮތުގައި  458.3މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނެވެ.

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

ދެވޭ

އަދި

އެހެނިހެން

ޓްރާންސްފަރ'

އަކީ

މެންބަރަކު

ހިންގުމުގެ ފީގެ ގޮތުގައި  54.4މިލިއަން ރުފިޔާ އިންވެސްޓްމެންޓް
ފަންޑުން

ނެގިފައިވެއެވެ.

ސްކީމްގެ ދަށުން މޯގޭޖް ލޯނު ހަމަޖެހުނު ފަރާތްތަކުގެ ކޮލެޓަރަލްގެ ގޮތުގައި

ފަންޑުން އިންވެސްޓްކޮށްފައިވާ އެސެޓް ކްލާސްތަކަށް ބަލާއިރު ،މުޅި

ގެދޮރަށް ފައިނޭންސް ކޮށްދޭ މާލީ މުއައްސަސާތަކަށް ޓްރާންސްފަރ

ފަންޑުގެ

ދިގު

ކުރެވިފައިވަނީ  3.4މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ .ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު

މުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމެންޓްތައް ކަމުގައިވާ ދައުލަތުގެ ޓްރެޜަރީ ބޮންޑާއި،

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

ސުކޫކުގައެވެ .ފަންޑުގެ

42.0

އިންސައްތަ

އިންވެސްޓް

ކޕަރޭޓް ބޮންޑު އަދި
ކުންފުނިތަކުގެ ޙިއްޞާއާއިޯ ،

ކުރެވިފައިވަނީ،

އެސް.އޭ ބޭނުންކޮށްގެން ޙައްޖަށް ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިގެން ދިޔައެވެ.

58.0

މިގޮތުން ފެށުނު ޙައްޖު ސްކީމުގެ ދަށުން  455ހާސް ރުފިޔާވަނީ

އިންވެސްޓް ކުރެވިފައިވެއެވެ .ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އިންވެސްޓް ކުރެވިފައިވާ

އިންވެސްޓުމަންޓު ފަންޑުން ޙައްޖު ޕޭމަންޓުގެ ގޮތުގައި ދެވިފައެވެ.

މުއްދަތައް ބަލާއިރު 81.0 ،އިންސައްތަ އިންވެސްޓް ކުރެވިފައިވަނީ ދިގު
މުއްދަތުގެ
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ޝރީ ާޢ ަފ ްނ ުޑ
ަ
ޝ ރ ާީއ ަފ ްނ ުޑ
ަ

ެސ ޓް ކު ެރ ަވިއ ާިވ ޮގ ތް
އ ްިނވ ް

ޝަ ރީ ޢާ ސެ ކިއު ރި ޓީ ސް ގަ އި އި ން ވެ ސް ޓް ކު ރު މަ ށް ބޭ ނު ން ވާ މެ ން ބަ ރު ން ގެ

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

ޕެ ން ޝަ ން ކޮ ން ޓް ރިބި އު ޝަ ން ޖަ މާ ކު ރެވި ،އި ން ވެ ސް ޓް ކު ރެ ވެނީ އެ މް.

ފަންޑްތަކުން ޝަރީޢާ ފަންޑަށް ކުރެވިފައިވާ ނެޓް ޓްރާންސްފަރއެވެ.

އާ ރު .ޕީ .އެ ސް ގެ ޝަ ރީ ޢާ ފަ ން ޑު ގަ އެ ވެ 2019 .ވަ ނަ އަހަ ރު ނި މު ނު އި ރު

 2019ވަނަ އަހަރު ޝަރީޢާ ފަންޑުގެ އި ދާރީ ފީގެ ގޮތުގައި 0.6

ވެ ލި އު އަ ކީ  203.0މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާއެ ވެ .މި އީ

އިންސައްތައިގެ ރޭޓުން ޖުމްލަ  1.1މިލިއަން ރުފިޔާ ނެގިފައިވެއެވެ.

ފަ ން ޑު ގެ ނެޓް އެ ސެ ޓް

 2018ވަ ނަ އަ ހަރާ އަ ޅާ ބަ ލާ އި ރު  38.6އި ން ސަ އް ތައި ގެ އި ތު ރު ވު މެ ކެ ވެ.
މި ފަ ންޑު ގެ ކޮ ން ޓް ރި ބި އު ޝަނު ގެ ގޮ ތު ގަ އި  2019ވަނަ އަ ހަ ރު 24.4
މި ލި އަ ން ރު ފިޔާ ރި ކޯ ޑު ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ އި ރު ،ފަ ން ޑު ގެ ފަ އި ސާ އި ން ވެ ސް ޓް
ކޮ ށް ގެ ން ފަ އި ދާ ގެ ގޮ ތު ގަ އި ލިބި ފަ އި ވަ ނީ  8.0މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ އެ ވެ.

ޝަރީޢާ ފަންޑުން އިންވެސްޓްކޮށްފައިވާ އެސެޓް ކްލާސްތަކަ ށް ބަލާއިރު،
ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ފަންޑުގެ އިންވެސްޓްމެންޓްތައް ބެހެއްޓިފައިވަނީ ދެ
ބާވަތެއްގެ
އިސްލާމިކް

އެސެޓް
ބޭންކުގެ

ކްލާހުގައެވެ.
ޖެނެރަލް

އެއީ

ސުކޫކް

އާއި

އިންވެސްޓްމެންޓެވެ.

މޯލްޑިވްސް
 2019ގައި

 2019ވަ ނަ އަ ހަ ރު ހަ އު ސި ންގ ކޮ ލެ ޓަ ރަލަ އިޒް ކު ރެ ވޭ ސް ކީ މް ގެ ދަ ށު ން

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިފަންޑުން ވަނީ މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ

މޯ ގޭ ޖް ލޯ ނު ހަ މަ ޖެ ހު ނު ފަ ރާ ތް ތަ ކު ގެ ކޮ ލެ ޓަ ރަ ލް ގެ ގޮ ތު ގަ އި ޝަ ރީ ޢާ

އިކުއިޓީގައި އިންވެސްޓު ކުރެވިފައެވެ .މިގޮތުން ،ސުކޫކް ގައި މުޅި

ފަ ންޑު ން ޓް ރާ ން ސް ފަރ ކު ރެ ވި ފަ އި ވަ ނީ  0.2މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ އެ ވެ.

ފަންޑުގެ  22.9އިންސައްތަ އިންވެސްޓް ކުރެ ވިފައިވާއިރު39.8 ،

' ގަނ ޑު ކޮ ށް ދެ ވޭ އަ ދި އެ ހެ ނި ހެ ން ޓް ރާ ން ސް ފަރ' ގެ ގޮ ތު ގަ އި 2019

އިންސައްތަ

އިސްލާމިކް

ވަ ނަ އަ ހަ ރު މި ފަ ންޑު ން ޓް ރާ ންސް ފަރ ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ  25.4މި ލި އަ ން

ބޭންކުގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓްމެންޓް އެކައުންޓްތަކުގައްޔާއި37.3 ،

ރު ފި ޔާ އަ ކީ ،ކޮ ން ސަ ވޭ ޓި ވް ފަ ން ޑު ން އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެ ސް ގެ ޝަ ރީ ޢާ

އިންސައްތަ

އިންވެސްޓް

ކުރެވިފައިވަނީ

މޯލްޑިވްސް

އިކުއިޓީގައެވެ.

ރި ޓަ ޔަ ރީ ން ގެ ފަ ން ޑަ ށް ބަ ދަ ލު ވު މު ން ނު ވަ ތަ މެ ން ބަ ރަ ކު ނި ޔާ ވު މު ގެ
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ސ ޭވޓ ްިވ ަފ ްނ ުޑ
ޮކ ްނ ަ
ސ ޭވ ޓ ްިވ ަފ ްނ ުޑ
ޮކ ްނ ަ

ެސ ޓް ކު ެރ ަވިއ ާިވ ޮގ ތް
އ ްިނވ ް

ކޮ ން ސަ ވޭ ޓި ވް ފަން ޑަ ކީ ،އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެސް ގެ މެ ން ބަރު ން ރި ޓަ ޔަރ

ކޮންސަވޭޓި ވް ފަންޑަށް ޓްރާންސްފަރ ކުރާ ފައިސާއެވެ 2019 .ވަނަ

ކު ރު މު ން މަ ހު ން މަ ހަ ށް ޕެ ން ޝަ ނު ގެ ގޮ ތު ގަ އި ލި ބެ މު ން ދާ ފަ އި ސާ،

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ،މި ފަންޑުން  89.9މިލިއަން ރުފިޔާ ޕެންޝަނުގެ

ކޮ ން ވެ ން ޝަ ނަ ލް ސެ ކި އު ރި ޓީ ސް ގައި އި ން ވެސް ޓް ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި ޚާ އް ޞަ

ގޮތުގައި ރިޓަޔަރީންނަށް މަހުން މަހަށް ޖަމާކުރެވުނެވެ .މިއީ 2018

ވަ ނަ

 57.9މިލިއަން ރުފިޔާއާއި އަޅާބަލާއިރު

ކުރެ ވި ފަ އި ވާ

ފަ ން ޑެކެ ވެ.

މި ފަ ން ޑު ގެ

އެ ސެ ޓް ސް

2019

ވަނަ އަހަރު ދޫކުރެވުނު

އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ވަ ނީ  8.0އި ން ސަ އްތަ އި ތު ރު ވެ ފަ އެ ވެ .ކޮ ން ސަ ވޭ ޓި ވް

 55.2އިންސައްތަ އިގެ އިތުރުވުމެކެވެ .އިދާރީ ފީގެ ( 0.6އިންސައްތަ)

ފަ ން ޑަ ށް ކޮ ންޓް ރި ބި އު ޝަ ނު ގެ ގޮ ތު ގަ އި ލި ބޭ ފަ އި ސާ އަ ކީ ،ރި ޓަ ޔަރ ކު ރާ

ގޮތުގައި މި ފަންޑުން ނެގިފައިވަނީ  1.9މިލިއަން ރުފިޔާއެ ވެ .މި

ފަ ރާ ތް ތަ ކު ގެ ރެކޮ ގް ނި ޝަ ން ބޮ ން ޑު ލި ކުއި ޑޭ ޓް ވެ ގެ ން ލި ބޭ ފައި ސާ އާ އި،

ފަންޑު އިންވެސްޓް ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ،މަހުން މަހަށް

އަ ދި ގަނ ޑު ކޮ ށް ލި ބި ފައި ވާ ފައި ސާ އަ ކީ  65އަ ހަ ރު ވާ މެ ން ބަ ރު ން

ޕެންޝަން ދިނުމަށްޓަކައި ބެހެއްޓޭ ފައިސާ ނެގުމަށް ފަހު ،މުޅި ފަންޑު

ރި ޓަ ޔަރ ވު މު ން

51

އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެ ސް

ގެ

އި ން ވެ ސް ޓް މެ ން ޓް

ފަ ން ޑު ން

އިންވެސްޓް ކުރެވިފައި ވަނީ ޓްރެޜަރީ ބިލުގައެވެ.
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ރޔރ ްީސ ަފ ްނ ުޑ
ޝރީ ާޢ ރި ަޓ ަ
ަ
ސ ޭވ ޓ ްިވ ަފ ްނ ުޑ
ޝ ރ ާީއ ޮކ ްނ ަ
ަ

ެސ ޓް ކު ެރ ަވިއ ާިވ ޮގ ތް
އ ްިނވ ް

ރި ޓަ ޔަރ ރީ ސް

ޝަ ރީ ޢާ

ފަ ން ޑު

2016

ވަ ނަ

އަ ހަ ރު

ޤާ އި މް

އިންވެސްޓްމެންޓް

އެކައުންޓުތަކުގައެވެ.

2019

ވަނަ

އަހަރުގެ

ކު ރެ ވި ފަ އި ވަ ނީ ،ރިޓަ ޔަރ ކު ރާ މެ ން ބަ ރު ން ގެ ފަ އި ސާ ޝަ ރީ ޢާ ހު އް ދަ ކު ރާ

ނިޔަ ލަށް މި ފަންޑުން ޕެންޝަނުގެ ގޮތުގައި  0.8މިލިއަން ރުފިޔާ

އެ ސެ ޓް ސް ގަ އި އި ން ވެ ސް ޓް ކު ރު މު ގެ ގޮ ތު ން ނެ ވެ .މި ފަ ން ޑު އެ އް ކޮ ށް

ދޫކުރެވިފައިވާއިރު ،މި ފަންޑުގެ އިދާރީ ފީގެ ގޮތުގައި ނެގިފައިވަނީ

އި ން ވެ ސް ޓް ކު ރެވި ފަ އި ވަ ނީ މޯ ލް ޑި ވް ސް އި ސް ލާ މި ކް ބޭ ން ކުގެ ޖެ ނެ ރަ ލް

 0.03މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.
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ރޓ ޯފލ ޯިއ
ަހ ުއސ ްިނގ ޯޕ ް
ަހ އު ސ ްިނގ ޕޯރޓް ޯފލ ޯިއ

ޕެ ން ޝަ ނާ ބެ ހޭ

ޤާ ނޫ ނަ ށް

ގެ ނެ ވު ނު

ތި ން ވަ ނަ

އި ޞް ލާ ޙާ

ގު ޅި ގެ ން،

ރުފިޔާ

 2019ވަނަ އަހަރު ހައުސިންގ ފަންޑަށް ޓްރާންސްފަރ

ރި ޓަ ޔަރ މަ ން ޓު ސް ކީމު ގެ މެ ން ބަ ރު ން ނަ ށް އެ މެ ން ބަ ރެ އް ގެ އާ ރު .އެ ސް.

ކުރެވުނެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ރެކޮގްނިޝަން ބޮންޑު ލިކުއިޑޭޓްވެގެން 0.3

އޭ ރަ ހު ނު ކޮ ށް ގެ ން ހަ އު ސި ން ލޯ ނު ލިބޭ ހަ އު ސި ންގ ފަ ންޑު ޤާ އި މު

މި

މިލިއަން ރުފިޔާ މި ފަންޑަށް ޓްރާންސްފަރ ކުރެވުނެވެ .މިގޮތުން،

 2017ވަ ނަ އަ ހަ ރު އެ ވެ .މި ފަ ން ޑު ގަ އި ހި މެ ނެ ނީ

ޕޯރޓްފޯލިއޯގެ  2019ވަނަ އަހަރުގެ އޮޕަނިންގ ބެލެންސްގެ އިތުރުން

ގެ ދޮ ރު ވެ ރި ކު ރު މު ގެ ޕް ރޮ ގް ރާ މް ތަ ކަ ށް ކޮ ލެ ޓަ ރަ ލަ އި ޒް ކު ރެ ވޭ ސް ކީ މް ގެ

ގަނޑުކޮށް ލިބިފައިވާ ފައިސާ އާއި އެކު  2019ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް

ދަ ށު ން މާ ލީ މު އައް ސަ ސާ ތަ ކަ ށް ޓް ރާ ންސް ފަރ ކު ރެ ވޭ ފަ އި ސާ އެ ވެ.

ޖުމްލަ  29.9މިލިއަން ރުފިޔާ ހައުސިންގ ޕޯރޓްފޯލިއޯއިން ވަނީ

އި ން ވެ ސް ޓް މެން ޓް ފަ ން ޑާ އި އަ ދި ޝަ ރީ ޢާ ފަ ން ޑު ން  3.6މި ލި އަ ން

ކޮލެޓަރަލައިޒް ކުރުމު ގެ ބޭނުމަށް ޓްރާންސްފަރ ކުރެވިފައެވެ.

ކު ރެ ވި ފަ އި ވަ ނީ
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ޯބ ުޑ ެމ ްނ ަބ ުރ ްނ ެގ ރ ޯިޕ ުޓ
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ޝ ްނ ޮއފ ުީހ ެގ ޯބ ުޑ ެއ ުކ ެލވ ެިގ ްނ ާވ ޮގ ްތ
ެޕ ްނ ަ
ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހުގެ ބޯ ޑު އެ ކު ލެ ވި ގެ ން ވަ ނީ ޕަ ބް ލި ކް ސެ ކް ޓަރ އާ އި
ޕް ރަ އިވެ ޓް

ސެ ކް ޓަރ

ތަ މް ސީ ލު ކު ރާ

މެ ން ބަ ރު ން ގެ

8

އުފައްދާ ސިލެކްޝަން ކޮމިޓީ އަކުންނެވެ .ބޯޑަށް ޢައްޔަން ކުރަން ހޮވޭ
ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުޠު ހަމަވޭތޯ

މަ އް ޗަ ށެ ވެ.

ޕެން ޝަ ނާ ބެ ހޭ ޤާ ނޫ ނު ގެ  8ވަނަ މާ އް ދާ ގަ އި ބަ ޔާ ން ކޮ ށްފަ އި ވާ ގޮ ތު ގެ މަ ތި ން

ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް ބޯޑަށް

ބޯ ޑަ ށް މެ ންބަ ރު ން ޢަ އްޔަ ންކު ރަ އް ވަ ނީ ރައީ ސު ލް ޖު މް ހޫ ރި އް ޔާ އެ ވެ .ބޯ ޑު ގެ
ޗެ އަރ ޕާރ ސަ ން އާ އި

ޕް ރަ އި ވެ ޓް

ސެ ކް ޓަރ

ތަ މްސީ ލްކު ރާ

ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ އިން ބަލައެވެ.

ޢައްޔަންކުރަނީ  3އަހަރު ގެ ދައުރަކަށެވެ .އަދި މެންބަރުންގެ ދައުރު

ހަ ތަ ރު

ހަމަވުމުން އެ މެންބަރަކު އަލުން ބޯޑަށް ޢައްޔަން ކުރެވިދާނެއެވެ.

މެ ން ބަ ރު ން ހޮ ވަ ނީ ސި ވި ލް ސަރ ވި ސް ކޮ މި ޝަ ނާ އި ،މި ނި ސް ޓް ރީ އޮ ފް

ޕރޮސީ ޖަރ''
ނަމަވެސް ،ޕެ ންޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑުގެ '' ރޫލް ސް އޮފް ް

ފި ނޭ ން ސް އެ ންޑް ޓް ރެ ޜަ ރީ ގެ އި ތު ރު ން އި ޖް ތި މާ ޢީ ރަ އްކާ ތެ ރި ކަ މާ އި

ގައި ވާގޮތުން ،ވި ދިވިދިގެން މެންބަރުކަމުގަ އި ދެމިހުރެވޭނީ  3އަހަރުގެ

ގު ޅޭ ކަ ން ތަ އް ތައް ބަ ލަ ހަ އް ޓަ މު ން ގެ ން ދާ މި ނި ސް ޓް ރީ އާއި ގު ޅި ގެ ން

ދެ ދައުރުގެ މުއްދަތަށެވެ.

ާއޠ ާިފ ަޢލީ
ބޯޑުގެ ޗެއަރޕަރސަން

ިލ ާފތ ަިމ ުތ ަޢ ްބ ުދﷲ ަކ ާމ ުލ ްއދ ްީނ ައ ްލ ާފޟ ާިލ ަމ ްރ ަޔ ްމ ަޢ ްބ ުދ ްއ ާނޞ ުިރ
ައ ްލ ާފޟ ާ

ައ ްލ ާފޟ ާިލ ޝ ާިފ ާޒ ަވޖީ ުހ

ރޓީ ތަމްސީލު
ޓ އޮތޯ ި
ޓ ޑިވެލޮޕްމެން ް
ކެޕިޓަލް މާރކެ ް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ިފނޭންސް ތަމްސީލު

ނޑަރ ،ފެ ިމލީ އެންޑް ސޯޝަލް
މިނިސްޓްރީ ޮއފް ެޖ ް

ުކރައްވާ ެމންބަރު

ުކރައްވާ ެމންބަރު

ސަރވިސަސް ތަ ްމސީލު ުކރައްވާ ެމންބަރު

ސ ްނ
ައ ްލ ާފޟ ާ
ިޝ ުތ ުލ ުއ ުލ ާއ ަޙ ަ
ިލ ާއއ ަ

ައ ްލ ާފޟ ްިލ ަޢ ްބ ުދﷲ ަޢލީ

ބ ްނ ަފ ުހމީ
ސ ާތ ާޛ ޫނ ުރ ާ
ައ ްލ ުއ ް

ސ ަހނ ްީފ
ައ ްލ ާފޟ ްިލ އ ްިލ ާޔ ް

ލކުރައްވާ
ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްސީ ު
މެންބަރު

ލކުރައްވާ
ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްސީ ު
މެންބަރު

ލކުރައްވާ
ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްސީ ު
މެންބަރު

ލކުރަ ްއވާ
ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްސީ ު
މެންބަރު
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2019

 2019ވަ ނަ އަ ހަ ރު ފެ ށު ނު އި ރު ބޯ ޑު ގެ ޗެ އަރ ޕަރ ސަ ން ގެ މަ ޤާ މު ގަ އި

 2018ގަ އެ ވެ 2019 .ވަ ނަ އަ ހަ ރު މި މަ ޤާ މަ ށް އެ އް ވެ ސް ބަ ދަ ލެ އް

ހު ން ނެ ވީ އަ ލް ފާ ޟި ލް އި ބް ރާ ހީ މް އަ ޙު މަ ދު ނާ ޞި ރު އެ ވެ .އެ މް.

އަ އި ސް ފަ އެ އް ނު ވެ އެ ވެ .

އެ މް .އޭ ގެ ފަ އި ނޭ ން ޝަ ލް އި ން ޓެ ލި ޖަ ން ސް ޔު ނި ޓް ގެ އި ސް ވެ ރި ޔާ ގެ
މަ ޤާ މަ ށް އި ބް ރާ ހީ މް އަ ޙު މަ ދު ނާ ޞި ރު ޢަ އް ޔަ ން ކު ރެ ވު މާ އި ގު ޅި ގެ ން
 18ފެ ބް ރު އަ ރީ  2019ގަ އި ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ޗެ އަރ ޕަރ ސަ ން ގެ
މަ ޤާ މު ން އި ބް ރާ ހީ މް ވަ ނީ އި ސް ތި އު ފާ ދެ އް ވާ ފަ އެ ވެ .އެ ހެ ން ކަ މު ން،
ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ޗެ އަރ ޕަރ ސަ ން ގެ މަ ޤާ މަ ށް ރަ އީ ސު ލް ޖު މް ހޫ ރި އް ޔާ

ޕް ރަ އި ވެ ޓް ސެ ކް ޓަރ ތަ މް ސީ ލް ކު ރަ އް ވާ މެ ން ބަ ރެ އް ގެ ހަ އި ސި އް ޔަ ތު ން
އ ފީ ހު ގެ ބޯ ޑު ގަ އި އި ން ނަ ވާ މެ ން ބަ ރު އަ ލް ފާ ޟި ލް އި ލް ޔާ ސް
ޕެ ން ޝަ ން ޮ
ހަ ނީ ފް ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ބޯ ޑަ ށް ރަ އީ ސު ލް ޖު މް ހޫ ރި އް ޔާ ޢަ އް ޔަ ން
ކު ރަ އް ވާ ފަ އި ވަ ނީ

 12އޭ ޕް ރީ ލް

 2017ގަ އެ ވެ .އަ ދި މި މަ ޤާ މަ ށް

 2019ގަ އި އެ އް ވެ ސް ބަ ދަ ލެ އް އަ އި ސް ފަ އެ އް ނު ވެ އެ ވެ.

ވަ ނީ  20ޖޫ ން  2019ގަ އި އަ ލް ފާ ޟި ލާ ޢާ ތި ފާ ޢަ ލީ ޢަ އް ޔަ ން
ޕް ރަ އި ވެ ޓް ސެ ކް ޓަރ ތަ މް ސީ ލް ކު ރަ އް ވާ މެ ން ބަ ރެ އް ގެ ހަ އި ސި އް ޔަ ތު ން

ކު ރަ އް ވާ ފަ އެ ވެ.

ޕެ ން ޝަ ން
ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ބޯ ޑު ގަ އި ސެ ކި އު ރި ޓީ ސް މާރ ކެ ޓް ރެ ގި އު ލޭ ޓަރ
( ސީ .އެ މް .ޑީ .އޭ)

ތަ މް ސީ ލު ކު ރަ އް ވާ

މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރަ އް ވާ

އަ ލް ފާ ޟި ލް

މެ ން ބަ ރު ގެ
މު ޒް ނީ

ހަ އި ސި އް ޔަ ތު ން
ބޯ ޑު

މު ޙަ އް މަ ދު

އޮ ފީ ހު ގެ

ބޯ ޑު ގަ އި

އި ން ނަ ވާ

މެ ން ބަ ރު

އަ ލް އު ސް ތާ ޛާ

ނޫ ރު ބާ ން ފަ ހު މީ ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ބޯ ޑަ ށް ރަ އީ ސު ލް ޖު މް ހޫ ރި އް ޔާ
ޢަ އް ޔަ ން ކު ރަ އް ވާ ފަ އި ވަ ނީ
މި މަ ޤާ މަ ށް ވެ ސް

 15ފެ ބް ރު އަ ރީ

 2018ގަ އެ ވެ .އަ ދި

 2019ގަ އި ބަ ދަ ލެ އް އަ އި ސް ފަ އެ އް ނު ވެ އެ ވެ.

މެ ން ބަ ރު ކަ މު ގެ ދެ ވަ ނަ ދަ އު ރަ ކަ ށް ވަ ނީ  20ފެ ބް ރު އަ ރީ  2017ގަ އި
ޢަ އް ޔަ ން ކު ރަ އް ވާ ފަ އެ ވެ 2019 .ވަ ނަ އަ ހަ ރު ސެ ކި އު ރި ޓީ ސް މާރ ކެ ޓް
ނު ވެ އެ ވެ.

ރެ ގި އު ލޭ ޓަރ ތަ މް ސީ ލް ކު ރަ އް ވާ މެ ން ބަ ރު ބަ ދަ ލު ވެ ފަ އެ އް

ޕް ރަ އި ވެ ޓް ސެ ކް ޓަރ ތަ މް ސީ ލް ކު ރަ އް ވާ މެ ން ބަ ރެ އް ގެ ހަ އި ސި އް ޔަ ތު ން
ޕެ ން ޝަ ން

އ ފީ ހު ގެ
ޮ

ބޯ ޑު ގަ އި

އި ން ނަ ވާ

މެ ން ބަ ރު

އަ ލް ފާ ޟި ލް

ޢަ ބް ދުﷲ ޢަ ލީ ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ބޯ ޑަ ށް ރަ އީ ސު ލް ޖު މް ހޫ ރި އް ޔާ
އި ޖް ތި މާ ޢީ ރަ އް ކާ ތެ ރި ކަ މާ ގު ޅޭ މި ނި ސް ޓް ރީ ( މި ނި ސް ޓް ރީ އޮ ފް ޖެ ން ޑަރ،
ފެ މި ލީ އެ ން ޑް ސޯ ޝަ ލް ސަރ ވި ސަ ސް) ތަ މް ސީ ލު ކު ރަ އް ވާ ސި ވި ލް
ސަރ ވި ސް ގެ

އި ސް

މު ވަ އް ޒަ ފެ އް ގެ

ހަ އި ސި އް ޔަ ތު ން،

ޢަ އް ޔަ ން ކު ރަ އް ވާ ފަ އި ވަ ނީ  10ޑި ސެ މް ބަރ  2018ގަ އެ ވެ2019 .
ގަ އި މި މަ ޤާ މަ ށް އެ އް ވެ ސް ބަ ދަ ލެ އް އަ އި ސް ފަ އެ އް ނު ވެ އެ ވެ.

އަ ލް ފާ ޟި ލާ

އަ އި މި ނަ ތު ޝި ފާ ނާ ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ބޯ ޑަ ށް ރަ އީ ސު ލް ޖު މް ހޫ ރި އް ޔާ
ޢަ އް ޔަ ން ކު ރަ އް ވާ ފަ އި ވަ ނީ  21މާރ ޗް  2017ގަ އެ ވެ 2019 .ވަ ނަ

ޕް ރަ އި ވެ ޓް ސެ ކް ޓަރ ތަ މް ސީ ލް ކު ރަ އް ވާ މެ ން ބަ ރެ އް ގެ ހަ އި ސި އް ޔަ ތު ން
 17މާރ ޗް

 2019ގަ އި ރަ އީ ސު ލް ޖު މް ހޫ ރި އް ޔާ ވަ ނީ ޕެ ން ޝަ ން

އޮ ފީ ހު ގެ ބޯ ޑަ ށް އަ ލް ފާ ޟި ލާ އަ އި ޝަ ތު ލު އު ލު އާ ޙަ ސަ ން

އަ ހަ ރު މި މަ ޤާ މަ ށް އެ އް ވެ ސް ބަ ދަ ލެ އް އަ އި ސް ފަ އެ އް ނު ވެ އެ ވެ.

ޢަ އް ޔަ ން

ކު ރެ އް ވި އެ ވެ.
މި ނި ސް ޓް ރީ

އޮ ފް

ފި ނޭ ން ސް

ތަ މް ސީ ލް ކު ރަ އް ވާ

މެ ން ބަ ރެ އް ގެ

ހަ އި ސި އް ޔަ ތު ން ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ބޯ ޑު ގަ އި އި ން ނަ ވާ މެ ން ބަ ރު
އަ ލް ފާ ޟި ލާ

މަ ރް ޔަ މް

ޢަ ބް ދު އް

ނާ ޞި ރު

ޕެ ން ޝަ ން

އޮ ފީ ހު ގެ

ބޯ ޑަ ށް ރަ އީ ސު ލް ޖު މް ހޫ ރި އް ޔާ ޢަ އް ޔަ ން ކު ރަ އް ވާ ފަ އި ވަ ނީ  28މާރ ޗް
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#

މެންބަރު

ބޯ ޑު މެން ބަރުން ޢައްޔަންކުރެވުނު އަދި ވަކިކުރެވުނު ތާރީ ޙް

• 20އޮގަސްޓް  2012ގަ އި  3އަ ހަރު ދު ވަހު ގެ
މުއްދަ ތަށް
އިބްރާ ހިމް އަޙްމަދު

1

ނާޞިރު

~ ~ވަކި ވި 1 :ސެޕްޓެމް ބަރ

( 2014އި ސް ިތއުފާ ދެ އް ވުމުން)

• 7ސެ ޕްޓެ މްބަރ  2017ގަ އި  3އަ ހަރު ދު ވަހުގެ
މުއްދަ ތަށް

ހައިސިއް ޔަ ތު

ބޯ ުޑ މެންބަރު ،ޕްރައިވެޓް ސެ ކްޓަރ ތަމް ސީލު ކުރާ
ފަރާތް

ބޯޑުގެ ޗެއަރޕާރސަން

ދއް ވުމު ން)
~ ~ވަކި ވި 18 :ފެ ބްރުއަރީ ( 2019އި ސް ތިއުފާ ެ

• 20އޮގަސްޓް  2009ގަ އި  3އަ ހަރު ދު ވަހު ގެ
މުއްދަ ތަށް
2

ޢާޠީފާ ޢަ ލީ

3

މުޒްނީ މުޙައްމަދު

4

އައިމިނަ ތު ޝިފާނާ

• 20އޮގަސްޓް  2014ގަ އި  3އަ ހަރު ދު ވަހު ގެ
މުއްދަ ތަށް

ބޯޑުގެ ޗެއަރޕާރސަން

• 20ޖޫން  2019ގަ އި  3އަ ހަރު ދު ވަ ހު ގެ މުއް ދަތަށް
• 20ފެބްރު އަ ރީ  2014ގަ އި  3އަ ހަރު ދު ވަހު ގެ
މުއްދަ ތަށް
• 20ފެބްރު އަ ރީ  2017ގަ އި  3އަ ހަރު ދު ވަހު ގެ
މުއްދަ ތަށް

ބޯޑު މެންބަރު ،ސެކިއުރިޓީ ސް މާރ ކެޓް
ރެގިއު ލޭޓަރގެ ފަރާތުން

• 21މާރ ޗް  2017ގަ އި  3އަ ހަރު ދު ވަ ހުގެ މުއް ދަތަށް.

ބޯޑު މެންބަރު ،އިޖްތިމާޢީ ރަ އް ކާތެރި ކަމާ ގު ޅޭ
މަސައްކަތް ުކރާ މިނިސްޓްރީ ތަމް ސީލު ކުރާ ފަރާތް

• 28މާރ ޗް  2018ގަ އި  3އަ ހަރު ދު ވަ ހުގެ މުއް ދަތަށް.

ނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން ސް
ބޯޑު މެންބަރު ،މި ި
ތަމްސީ ލުކުރާ ފަރާތް

6

އި ލްޔާސް ހަނީފް

• 12އޭ ޕްރީލް  2017ގަ އި  3އަ ހަރު ދު ވަހު ގެ
މުއްދަ ތަށް.

ސލު ކުރާ
ބޯ ުޑ މެންބަރު ،ޕްރައިވެޓް ސެ ކްޓަރ ތަމް ީ
ފަރާތް

7

ނޫރުބާން ފަ ހުމީ

• 15ފެބްރު އަ ރީ  2018ގަ އި  3އަ ހަރު ދު ވަހު ގެ
މުއްދަ ތަށް.

ސލު ކުރާ
ބޯ ުޑ މެންބަރު ،ޕްރައިވެޓް ސެ ކްޓަރ ތަމް ީ
ފަރާތް

8

ޢަބް ދުﷲ ޢަލީ

މަރް ޔަމް ޢަބްދުއް

5

ނާޞިރު

• 20ފެބްރު އަ ރީ  2017ގަ އި  3އަ ހަރު ދު ވަހު ގެ
މުއްދަ ތަށް.
~ ~ވަކި ވީ 28 :މާރ ޗް  ( 2018މިނި ސްޓްރީ އޮ ފް ިފނޭންސް ގެ
ވަ ޒީފާއިން ވަކި ވުމުން)

• 10ޑިސެ މްބަރ  2018ގަ އި  3އަ ހަރު ދު ވަހުގެ
މުއްދަ ތަށް.
އައިޝަ ތު ލުއު ލުއާ

9

ޙަސަން

57

ނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން ސް
ބޯޑު މެންބަރު ،މި ި
ތަމްސީ ލުކުރާ ފަރާތް

• 17މާރ ޗް  2019ގަ އި  3އަ ހަރު ދު ވަ ހުގެ މުއް ދަތަށް.

ބޯ ުޑ މެންބަރު ،ޕްރައިވެޓް ސެ ކްޓަރ ތަމް ސީލު ކުރާ
ފަރާތް

ސލު ކުރާ
ބޯ ުޑ މެންބަރު ،ޕްރައިވެޓް ސެ ކްޓަރ ތަމް ީ
ފަރާތް
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ޯބ ުޑ ެގ ަބ ްއ ަދުލ ުވ ްނ ަތ ުކ ެގ ާޙޟި ރީ
ރގެ ތަފްޞީލް ތި ރީގައި އެ ވަނީ އެ ވެ.
 2019ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ބޯޑު ގެ  17ބަ އްދަ ލު ވުމެ އް ބޭ އް ވު ނެ ވެ .މި ގޮ ތު ން ،ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޙާޟި ީ

#

ހާޟިރު ވާން ޖެހޭ ބައް ދަ ލު ވުންތަ ކު ގެ އަ ދަ ދު

ހާޟިރުވި ބައްދަލުވުން ތަ ކު ގެ އަދަ ދު

ބޯ ޑު މެން ބަރުން

1

އި ބް ރާ ހީމް އަޙްމަ ދު ނާ ޞިރު

1

1

2

ޢާޠިފާ ޢަ ލީ

11

11

3

މުޒްނީ މުޙައްމަދު

17

16

4

އައިމިނަ ތު ޝިފާނާ

17

15

5

މަރްޔަމް ޢަބްދުއް ނާޞިރު

17

16

6

އި ލްޔާ ސް ހަނީފް

17

17

7

ނޫރުބާން ފަ ހުމީ

17

17

8

ޢަބް ދުﷲ ޢަލީ

17

16

9

ލއުލުއާ ޙަސަން
އަ އު ޝަ ތު ު

15

15

ަ 2019ވ ަނ ައ ަހ ުރ ޯބ ުޑ ޮކމިޓ ަީތ ަކ ްށ ައއި ަބ ަދ ުލ ަތ ްއ
ޕެ ން ޝަނާ ބެ ހޭ

ޤާ ނޫ ނު ގެ

 9ވަ ނަ

މާ އް ދާ ގެ

ދަ ށު ން

އުފަ އް ދާ ފަ އި ވާ

އި ން ވެ ސް ޓް މެ ން ޓް ކޮ މި ޓީ ގެ އި ތު ރު ން ،ބޯ ޑު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް ތައް ހަ ރު ދަ ނާ
ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި

ބޯ ޑު ގެ

މަސަ އް ކަ ތް ތަ އް ވަ ނީ

ސަ ބް

ކޮމި ޓީ ތަ ކަ ކަ ށް

ބަ ހާ ލެ ވި ފަ އެ ވެ 2019 .ވަނަ އަ ހަ ރު ނި މު ނު އި ރު ބޯ ޑު ގެ ސަބް ކޮ މި ޓީ ތަ ކު ގެ
ގޮ ތު ގަ އި  4ކޮމި ޓީ އެ އް ހަ ރަކާ ތް ތެ ރި ވަ މު ން ގެ ން ދެ އެ ވެ .އެ ކޮމި ޓީ ތަ ކަ ކީ،

ރެމިއުނަރޭޝަން އެންޑް ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީ އަދި އިނޮވޭޝަން އެންޑް
ޓެކްނޮލޮޖީ ކޮމިޓީއެވެ.
ބޯޑުގެ ސްޓޭންޑިންގ ކޮމިޓީތަށް އުފެދިފައި ވާ ގޮތަށް  2019ވަނަ
އަހަރު އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައި ނުވެ އެވެ .އަދި އިތުރު ކޮމިޓީއެއް
އުފައްދާފައި ނުވެއެވެ.

އި ން ވެ ސް ޓް މެ ން ޓް ކޮ މި ޓީ ،އޮ ޑި ޓް އެ ން ޑް ރި ސްކް މެ ނޭ ޖް މެ ން ޓް ކޮ މި ޓީ،
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ސ ައލ ަިތ ްއ
ަ 2019ވ ަނ ައ ަހ ުރ ޯބ ުޑ ްނ ނ ްިނ ަމ ާވ ަފއ ާިވ ނ ްިނ ުމ ްނ ަތ ާކއި ހ ްިނ ުގ ުނ ަހ ަރ ާކ ްތ ަތ ުކ ެގ ުއ ް
ބޑާއި ޙިއްޞާކުރުމުގެ މިންގަނޑުތައް އަލުން
ޔައުމިއްޔާ ކޮމިޓީ އަދި ޯ

ސ ަހ ުރ ަދ ާނ ކު ުރ ްނ
ރނ ްނ ް
ޝ ްނ ޮއ ފީހު ގެ ަގ ަވ ަ
ޕެ ްނ ަ
ޒި ން މާ ދާ ރު އަ ދި ހާ މަކަ ން ބޮ ޑު ގޮ ތެ އް ގަ އި ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީސް ހި ން ގު މު ގެ
ބޭ ނު މު ގަ އި،

އަ ހަރު ތަ ކެ ކޭ ވެ ސް

ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ

ޕެ ން ޝަ ން

އެ އް ފަ ދަ އިން

އޮ ފީ ހު ގަ އި ހެ ދި ފައި ވާ އު ސޫ ލު ތަ އް މު ރާ ޖަޢާ ކު ރު މު ގެ މަ ސަ އްކަ ތް ތަ ކެ އް
 2019ވަ ނަ އަ ހަ ރު ވެ ސް ވަ ނީ ކު ރެ ވިފަ އެ ވެ .މި ގޮ ތު ން ،ގި ނަ އުސޫ ލު ތަ ކެ އް
ވަ ނީ އެކު ލަ ވާ ލަ އި ތަ ން ފީ ޒު ކު ރަ ން ފަ ށާ ފަ އެ ވެ.

އޮ ފީ ހު ގެ

ޕެ ން ޝަ ން

ސް ޓް ރެ ޓެޖި ކް

އެ ކު ލަ ވާ ލަ އި

އެ އަ ށްަ

އަ މަ ލު ކު ރަ ން ފަ ށާފަ އެ ވެ .މި ގޮ ތު ން 2019 ،ވަ ނަ އަ ހަ ރު ވެސް ބޯ ޑު ން ވަ ނީ
އިސް ކަ މެ އް ދެ އް ވަ އި ގެ ން

ވަ ރަ ށް

އަދި،

މު ރާޖަ ޢާކޮ ށްފަ އެ ވެ.

ސް ޓް ރެ ޓެ ޖި ކް

ކޮ ންމެ

ފަންކްޝަންވެސް

ސެކެރެޓޭރިއަޓް

އިތުރަށް

ހަރުދަނާ

ކުރުމަށްވެސް

މަޝްވަރާކޮށް އަމަލު ކުރަމުންދާ އުސޫލުތަކަށް ބަދަ ލު ގެނެވުނެވެ.
މިގޮތުން ،މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ،ބޯޑު ކޮމި ޓީގައި މުހިންމު އަދި
އަވަހަށް ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުމެއް ނިންމަވައިފިނަމަ އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު
ބޯޑާއި ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ޙިއްޞާކުރުމުގެ ޒިންމާ ކޮމިޓީގެ ޗެއަރ

 2018ވަ ނަ އަ ހަ ރު ބޯޑު ން ވަ ނީ ކު ރި އަށް އޮ ތް  3އަހަ ރު ދު ވަ ހަ ށް
ޕް ލޭ ން

މަޝްވަރާކުރެވި ހަރުދަނާ ކުރެވުނުވެ .މީގެ އިތުރުން ،ކޮމިޓީ އަދި ބޯޑުގެ

އަ ހަ ރަކު ވެ ސް

ޕް ލޭ ން

އި ތު ރަ ށް

ސީ .އެމް.ޑީ .އޭ

ގެ

ފަ ރާ ތު ން ކު ރަ އް ވަ މުން ގެން ދަ ވާ ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ އަ ހަ ރީ އޮ ޑި ޓު ން

ނެންގެވުމަށްވެސް

ބޯޑުން

ނިންމެވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ،ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުންގެ އިތުރުން އޮބްޒަރވަރުންގެ
ގޮތުގައި

ކޮމިޓީ

މެންބަރުންނަށް
ބައިވެރިވުމަށް

ބައްދަލުވުމުގައި
އެފުރުޞަތު

ބައިވެރިވާން

ފަހިކޮށްދީ

ބާރުއެޅުމަށްވެސް

ވަ ނީ

ކޮމިޓީ

ބޭނުންފުޅުވާ

ބޯޑު

ބައްދަލުވުންތަކުގައި

ނިންމިފައެވެ.

ފާ ހަ ގަ ކު ރެ ވި ގެ ން ދިޔަ ކަ ން ކަ މާ މެ ދު ބޯޑު ގަ އި މަ ޝް ވަ ރާ ކު ރަ އް ވަ އި،

ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރެވޭ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނަށް އަމަލުނުކުރާ

އަ ޅު އް ވަ ން ޖެ ހޭ ފި ޔަ ވަ ޅު ތަ އް ވަ ނީ އަ ޅު އް ވަ މު ން ގެ ންގޮ ސް ފަ އެ ވެ.

ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާ އަދި މި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ

މީ ގެ އި ތު ރު ން ،ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީހު ގެ ކޯ ޑް އޮ ފް ކޮ ން ޑަ ކް ޓް އަ ދި ބޯ ޑު ގެ
ރޫ ލް ސް އޮ ފް ޕް ރޮ ސީ ޖަރ އަ ށް ގެ ންނަ ން ޖެ ހޭ މު ހި ން މު ބަ ދަ ލު ތަ ކެ އް
ހު ރި ކަ މަ ށް ފާ ހަ ގަ ކޮ ށް ގެ ން ނަ ން ޖެ ހޭ ބަ ދަ ލު ތަ ކާ އި އެ ކަ މާ އި ގު ޅޭ މަ ޝް ވަ ރާ ތަ ށް
 2019ވަ ނަ އަ ހަ ރު ވެ ސް ވަ ނީ ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ .މި ގޮ ތު ން ގެ ން ނަ ން
ހު ށަ ހަ ޅާ ބަ ދަ ލު ތައް ގެ ނަ އު މު ގަ އި ބެ ސް ޓް ޕް ރެ ކް ޓި ސް މި ން ގަނޑު ތަ ކާ އި
އެ ހެ ނި ގެ ން މި ފަ ދަ މު އަ އް ސަ ސާ ތަ ކު ގަ އި ކަ ން ކު ރާ ގޮ ތް ބަ ލަ އި އަ މަ ލު
ކު ރު މަ ށް އެ ން މެ ރަނ ގަ ޅު މި ން ގަނ ޑު ތަ ކެ އް ކަނ ޑަ އެ ޅު މަ ށް ވެސް ބޯ ޑު ގެ
މަ ޝް ވަ ރާ ގެ މަ ތީ ން ވަ ނީ މަސަ އް ކަ ތް ތަ ކެ އް ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ .އަ ދި ،އޮ ފީ ހު ގެ
ކޯ ޕަ ރޭ ޓް

ލި ޔެ ކި ޔު ންތަ ކެ އް

ހު ރި ހާ

ފެ އް ތު މު ގެ

އެ އް މި ން ގަނ ޑަކަ ށް

މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރު މު ގެ މު ހި ން މު ކަ ން ފާހަ ގަ ކޮ ށް ބޯ ޑު ގެ ރެމި އު ނަ ރޭ ޝަ ން
އެ ން ޑް ނޮ މި ނޭޝަ ން ކޮ މި ޓީ އި ން މިމަ ސަ ކަ ތް ކު ރި އަ ށް ގެ ން ދެ ވު މަ ށް
ބޯ ޑު ން ވަ ނީ ނި ން މަ ވާ ފަ އެ ވެ.

އަދި ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ އަދާހަމަ މަޢުލޫމާތު،
އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން ބޯޑުން ވަރަށް ގާތުން ބައްލަވަމުން
ގޮސްފައިވެއެވެ.
އެޅުއްވުމާއި،

މިކަމާއި
ޤާނޫނުގައި

ގުޅިގެން

އަޅުއްވަންޖެހޭ

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ގޮތުގެމަތިން ކަންކަން ހިނގާތޯ

އުސޫލުތަކާއި

ފިޔަވަޅުތައް
އެއްގޮތްވާ

ބޯޑުން ވަނީ ބައްލަވައިފައެވެ.

ސ ގެ ެމ ްނ ަބ ުރ ްނ ަނ ްށ ލިބ ެިދ ޭވ ަފއ ާިދ
.އ ުރ .ޕީ.އެ ް
އެ ްމ ާ
އިތު ުރކު ުރ ްނ
ފާއިތުވީ

އަހަރުތަކެކޭވެސް

އެއްފަދައިން،

އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް

ގެ

ބައިވެރިންނަށް ސްކީމުން ލިބިދެވޭ ފައިދާ އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ
ކަންކަމާމެދު  2019ވަނަ އަހަރުވެސް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ބޯޑުގައި
އސް މެމްބަ ރުންނަށް
މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވެއެވެ .މިގޮތު ން ،އެމް.އާ ރު.ޕީެ .
އެފަރާތްތަކުގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގ އެކައުންޓްގައިވާ ފައިސާއިން

މަ ޝް ވަ ރާ

ފަރުޟް ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރެވޭނެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް

މަ ތީ ން

ސަރުކާރުން ވެފައިވާ ވަޢުދާ ގުޅިގެން ޕެންޝަން އޮފީހަށް ސަރުކާރުން

ދެ ފު ށް ފެ ން ނަ ފަ ދަ ގޮ ތެ އް ގަ މަ ތި ން ކު ރި އަ ށް ގެ ން ދި އު މު ގެ ބޭ ނު މު ގަ އި

މަޝްވަރާ

ބޯ ޑު ގެ

ކޮ މި ޓީ ތަކު ން

ޒި ން މާ ދާ ރު ގޮ ތެ އް ގަ އި

ބޯ ޑު ގެ

ކޮ މި ޓީ
59

ނި ން މާ
ބެ ލެ ހެއް ޓި

ބަ އް ދަ ލު ވު ން

ނިން މު ން ތަ ކާ އި
ހަ ރު ދަ ނާ

ތަ ކަށް ފަ ހު

ކު ރެ ވޭ

އު ސޫ ލު ތަކެ އް ގެ

ކޮ މި ޓީ

ބަ އް ދަ ލު ވު މު ގެ

ހުށަހަޅާފައިވާ

ކަންކަމަށް

ފުޅާ

ދާއިރާއެއްގައި

ބޯޑުގައި

ކު ރެ ވު ނެ ވެ.
ައ ަހ ރީ ރި ޯޕޓު 2 0 1 9

މި ކަ މު ގަ އި

ގެ

އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެ ސް

އެ ން މެ

މެ ން ބަ ރު ން ނަ ށް

އެނުއިޓީގެ ކަންކަން ގެންދާގޮތުގެ ތަފްޞީލް ދިރާސާކޮށް

ސަރުކާރާއި

ފަ އި ދާ ހު ރި ގޮ ތަ ކީ ކޮ ބަ އި ތޯ ބެ ލު މަ ށް ގި ނަ ގު ނަ ދި ރާ ސާ ތަ ކެ އް ހެ ދި

އަދި ބެނިފިޝަރީގެ ނަޒަރުން މިކަމުގައި ހުރި ފައިދާ އާއި ގެއްލުން

މަ ސައް ކަ ތް ތަ ކެ އް ވަ ނީ  2019ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ.

ރަނގަޅަށް ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

ޕެ ން ޝަ ން އޮފީ ހު ގެ މަ އި ގަނ ޑު މަ ޤް ޞަ ދަ ކަ ށް ވީ ،ޕެ ން ޝަ ނާބެ ހޭ ޤާ ނޫ ނު ގެ
އަ ސް ލު ނު ގެ އް ލޭ ގޮ ތަށް މެ މް ބަ ރު ން ނަ ށް ފަން ޑު ބޭ ނު ން ކު ރެ ވޭ ނެ ގޮ ތް ތަ ކަ ކީ
ކޮ ބަ އި ތޯ ބެ ލު މެ ވެ .އަ ދި މި ކަ ން ކަ ން ވަ ނީ ސަ ރު ކާ ރު ގެ ކަ މާ އި ބެ ހޭ
މު އަ އް ސަ ސާތަ ކާ އި
މި ގޮ ތު ން،

ޙިއް ޞާ ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ.

އެމް .އާ ރް.ޕީ .އެ ސް ގެ
ސޭ ވި ންގ

ރި ޓަ ޔަރ މަ ން ޓް

އިޖްތިމާޢީ

މަސްވެރިންގެ

ރައްކާތެރިކަމާއި

ޕެންޝަން

ކަށަވަރު

ކޮށްދިނުމާއި ގު ޅޭގޮތުން' ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ބި ލް' ގައި
ހިމަނާފައިވާ މާއްދާއާއި ގުޅިގެން ބޯޑުގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައި ވެއެވެ.
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

މެމް ބަ ރު ން ނަ ށް

އެ ކަ އު ން ޓް ގަ އި ވާ

އެފަ ރާ ތް ތަކު ގެ

އާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ފަށައިގަތުމަށް ބޯޑުންވަނީ މެނޭޖްމަންޓަށް

ހަ އް ޖަ ށް

ސްކީމް

ފަ އިސާ އި ން

އިރުޝާދުދެއްވާފައެވެ.

މިގޮތުން،

ޕެންޝަން

މަސްވެރިންގެ

ދެ ވޭ ނެ ފު ރު ޞަ ތު ހޯ އް ދަ ވަ އި ދެއް ވު މަ ށް ޓަ ކަ އި ޕެ ން ޝަ ނާއި ބެ ހޭ ޤާ ނޫ ނަ ށް

ޤާއިމުކުރުމާބެހޭ ގޮތުން މިނިސްޓް ރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް

ގަ ވާ އި ދު ގަ އި

އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އާއެކު މަޝްވަރާތަށް ވަނީ  2019ވަނަ އަހަރުގެ

ބަ ދަ ލާ އި

ގެ ނެ ވި ފަ އި ވާ

އެ މް .އާ ރް .ޕީ .އެސް.

ގު ޅި ގެ ން

ބޯ ޑު ން

ހި މަ ނަ ން ޖެ ހޭ ބަ އިތަ ކާ އި މެ ދު ފު ޅާ ދާ އި ރާ އެ އްގަ އި މަ ޝް ވަ ރާ ކޮ ށް

ފާ ސްކޮ ށް ފަ އި ވާ ޕެ ން ޝަ ނާ އި ބެހޭ ޤާ ނޫ ނަ ށް ގެ ން ނަ  4ވަ ނަ އި ޞް ލާ ޙު ގެ
ބި ލާ އި ގު ޅި ގެ ން އެ މް .އާ ރް .ޕީ .އެ ސް ގަ ވާ އި ދު ގަ އި ހި މަ ނަ ން ޖެ ހޭ ބަ އި ތަ ށް
ގިނަ ގު ނަ

އެ ކު ލަ ވާ ލަ އި،

ބޯ ޑު ން

މަ ޝް ވަ ރާ ތަ ކަ ށް ފަހު

ގަ ވާ އި ދު

ވަނީ

ތެރޭގައި ފެށިފައެވެ.

ޯބޑުގެ

ސ އް ަކތް ަތ ާކ އި ޯބ ުޑ ްނ ނ ްިނ ާމ ނ ްިނ ުމ ްނ ަތއް
ަމ ަ

ަހ ުރ ަދ ާނކު ުރ ަމ ްށ އެ ޅު ުނ ފ ަިޔ ަވޅު ަތ އް

ފާ ސް ކޮ ށް ފައެ ވެ .އަ ދި މީ ގެ އި ތު ރު ން ،ފަ ރު ޟު ޙަ އް ޖު ވުމަ ށް މޯ ލް ޑި ވް ސް

ބޯޑު މެންބަރުންނާއި ހަވާލުވެފައިވާ މަސްއޫ ލިއްޔަތު އެންމެ އެކަށީގެންވާ

ރި ޓަ ޔަރ މަ ން ޓް ޕެން ޝަ ން ސް ކީ މު ން ފަ އި ސާ ދޫ ކު ރު މާ ބެ ހޭ ގަ ވާ އި ދަ ށް

ގޮތުގައި

ވަނަ

އެ އް ވަ ނަ އި ޞް ލާ ޙު ގެ ނައު މު ގެ ގަ ވާ އި ދު ވެ ސް ބޯޑު ން ވަ ނީ  2019ގަ އި

އަހަރު

ފާ ސް ކު ރަ އް ވާ ފަ އެ ވެ.

ނޝަން އޮ ފީހު ގެ
އޮފީހުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވިފައެވެ .މި ގޮތުން ،ޕެ ް

އެ މް .އާ ރް .ޕީ .އެ ސް.
ގޮ ތު ން،

މެ މް ބަ ރު ން ނަ ށް

ސް ކީ މު ގެ

ސް ކީ މެ އް

ހި ން ގު މު ގެ

ލި ބި ދެ ވޭ

މެން ބަ ރު ން ނަ ށް

ފަ އި ދާ އި ތު ރު

ޑި ސެ ބި ލި ޓީ

މަ ޝް ވަ ރާ ތަ އް ވެސް

ވަ ނީ

ކު ރު މު ގެ

އި ންޝު އަ ރެ ން ސް
ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ

އަ ހަ ރު

އަދާކުރުމަށް
ބޯޑާއި

އެހީތެރި ވެދިނުމުގެ

ގުޅިވަޑައިގެންނެވި

ގޮތުން،

2019

މެންބަރުންނަށްވަނީ

ޕެންޝަން

ކ ންސެޕްޓް ،ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު ،ބޯޑު މެންބަރުން
ގަވަރނެންސް ޮ
އުސޫލުތައް

އަމަލުކުރުމަށް

ހެދިފައިވާ

ކުރަމުންގެންދާ

މަސައްކަތްތަކާބެހޭ

ޕެންޝަން

އަދި

މަޢުލޫމާތު

އޮފީހުން

ޙިއްޞާކުރެވެއެވެ.

ތަ ކު ގަ އި ބޯ ޑު ގައި ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ .މި ގޮ ތު ން  2019ވަ ނަ އަ ހަ ރު ވެ ސް،

ބޯޑުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމު ގެ ގޮތުން ،ބޯޑު

މި ކަ މާ އި ގު ޅި ގެ ން ބޯ ޑު ގަ އި މަ ޝް ވަރާ ކު ރެ ވި ،ސަ ރު ކާ ރު ގެ ކަ މާ އި ބެ ހޭ

ބައްދަލުވުންތަކުގެ ކަރުދާސް ހުށަހެޅުމާއި ،ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް

ހި އް ސާ ކޮ ށް

ގެންދާގޮތާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ބައެއް ބަދަލުތައް ވަނީ  2019ވަނަ

ސް ކީ މާ އި ގު ޅި ގެ ން އެ ފަ ރާ ތް ތަ ކު ގެ ވި ސް ނު ން ހު ރި ގޮ ތް ހޯ ދު މަ ށް ވެ ސް

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގެނެވިފައެވެ .މިގޮތުން ބައްދަލުވުންތައް އެންމެ

އި ދާ ރާ ތަ ކާ އި

ބޯ ޑު ން ވަ ނީ
މީ ގެ

އި ތު ރު

މަ ޢު ލޫ މާ ތު

ސް ޓޭކް ހޯ ލް ޑަ ރު ން ނާ އި

ނި ން މަ ވާ ފަ އެ ވެ.

އި ތު ރު ން،

އެކަށޭނަ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ބޭނުމުގައި  2ގަޑި އިރަށް

މެ ން ބަ ރު ން ނަ ށް

އެ ނު އިޓީ

ޕް ރޮ ޑަ ކް ސް ޓްސް

ތަ ކެ އް

ތަ ޢާ ރަ ފް ކުރު މާ އި ބެ ހޭ ގޮ ތު ން ބޯޑު ގަ އި ވަ ނީ މަ ޝް ވަރާ ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ.
އަ ދި

މި

މަ ޝް ވަ ރާ ގަ އި

މެ ން ބަ ރުން ނަ ށާ އި

ސަ ރު ކާ ރަ ށް ވެ ސް

އެ ކަ މު ގަ އި އެން މެ ފަ އި ދާ ކު ރަ ނި ވި ގޮ ތަކަ ށް މި ސް ކީ މް ބަ އް ޓަ ން ކު ރު މު ގެ
މަ ޤް ޞަ ދު ގަ އި،

ބޯ ޑުގެ ލަފަ އާ އި އި ރު ޝާ ދު ގެ ދަ ށު ން އެ ނު އި ޓީ އާ އި ގު ޅޭ

ބެ ސް ޓް ޕް ރެކް ޓި ސް ރި ސާރ ޗެ އް ހަ ދަ އި ،އެ ހެ ނި ގެ ން ގައު މު ތަ ކު ގަ އި
60

ވުރެ ބައްދަލުވުން ދިގުނުވާނޭ ފަދަގޮތަކަށް ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމާއި،
ބޯޑު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޓައިމްލައިންއެއް ހެދިގެން މުހިންމު އައިޓަމްތައް
އެޖެންޑާ ކުރެވިގެން ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން އަދި އިތުރަށް
ތަފްޞީލްކޮށް މަޝްވަރާކުރައްވަންޖެހޭ ކަންކަމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް
ކުއާޓަރލީ

ބޯޑު

ބައްދަލުވުންތަކެއް

ރޭވުން

ފަދަ

މުހިންމު

ކަންކަމާއިމެދުމަޝްވަރާކުރެ ވި ބޯޑުގައި ވަނީ އެއްބަސް ވެވިފައެވެ.
ައ ަހ ރީ ރި ޯޕޓު 2 0 1 9

ޕެ ން ޝަ ން

އޮ ފީ ހު ގެ

ކު ރަ މު ން ދާ

ކަ ންކަ ން

ތަ ސަ އް ވު ރު
އި ތު ރަ ށް

ޙާ ޞި ލް ކު ރު މަ ށް ޓަކަ އި،

މި ހާ ރު ވެ ސް

މެންބަރުންނާއި ޙިއްޞާކުރެއްވުމަށް ބޯޑުން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ .އަދި،

ހަ ރު ދަނާ

ކު ރެ ވި ދާ ނެ

މެދުވެރިކޮށް އެހެން

ފު ރި ހަ މަ ކޮ ށް

ޓްރެއިނިންގ މެޓީރިއަލް ބޯޑު ސެކްރެޓަރީ

ގޮ ތް ތަ އް ހޯ ދަ އި ،ރަ އް ޔި ތު ން ގެ ކަ ން ބޮޑު ވު ން ތަ އް އަ ޑު އަ ހާ ،ޤާ ނޫ ނު ގެ

ބޯޑުމެންބަރުންނާއި ޙިއްޞާކުރުމަށްވެސް ބޯޑުން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

ފު ރި ހަ މަ

މީގެ އިތުރުން ،މެންބަރުންގެ ޓްރެއިނިންގ ކަންކަން ހަރުދަ ނާ އުސޫލެއްގެ

މި ން ވަ ރަ ކަ ށް އެކަ ން ކަ ން ހަ މަ ޖަ އް ސަ އި ދި ނު މަ ކީ ކު ރި އަ ށް އޮ ތް ތަ ނު ގަ އި

މަތީން ކުރިއަ ށް ގެންދިއުމަށް ޓްރެއިނިންގ ޕޮލިސީއެއް އެކުލަވާލައި

އެ ކަ ންކަ ން

ދަ ށު ން

ހަ މަ ޖަ އް ސަ ވަ އި ދެ ވެ ން

އެ ން މެ

އޮ ތް

ވެ ސް ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ން މު ހި ން މުކަ މެ އް ދީ ގެ ން ކު ރަ މު ން ދާ ނޭ ކަ މެ އް
ނި ންމަ އި،

ކަ މު ގަ އި

މަ ޝް ވަ ރާ ކު ރެ ވު ނެ ވެ.

މި ކަ ން ކަ މަ ށް
މި ގޮ ތު ން،

ވަރަ ށް

ބޮ ޑު

ޕެ ން ޝަ ން

ސަމާ ލު ކަ މެ އް ދީ ގެ ން
ކު ރަ ން

އޮ ފީ ހު ން

ރާ ވާ

މު ހި ން މު ހު ރިހާ ކަ މެ އް ގަ އި ސް ޓޭކް ހޯ ލް ޑަ ރު ން ގެ ބަ އި ވެ ރި ވު ން ވީ ހާ ވެ ސް
ބޮ ޑަ ކަ ށް އޮ ތު މަ ކީ ވަ ރަ ށް މު ހި ން މު ކަ މެ އް ކަ މު ގައި ދެ ކި ،އެ ކަ ން ކަ ން
މަ ސަ އްކަ ތް ކު ރު މަ ށް

ޙާ ޞި ލު ކު ރު މަ ށް

ބޯ ޑު ން

ވަ ނީ

މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓަ ށް

އަ ން ގަ ވާ ފަ އެ ވެ.

ބޯޑުންވަނީ
2019

ފާސްކުރައްވާފައެވެ.
ވަނަ

ބޯޑު

އަހަރު

ބައި ވެރިވެވަޑައިގެންނެވި

މެންބަރުން

ފާހަގަކޮށްލެވޭ މުހިންމު ތަމްރީނުތަކުގެ ތެ ރޭގައި އައި.އެސް.އެސް.އޭ އިން
ނސް އޮން އިން ވެސްޓް މެ ން ޓް
ހި ންގާ ''އައި.އެސް.އެސް.އޭ ގައިޑްލައި ް
އއި.އެ ސް.އެ ސް .އޭ
އެ ންޑް ސޯޝަލް ސެކިޔުރިޓީ ފަންޑްސް'' އަ ދި '' ަ
ގައިޑްލައިންސް އޮން ގުޑް ގަވަރނަންސް'' ހިމެނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން،
ގެ

ކުއެސްޓް

ފަރާތުން

ސިންގަޕޯރ

ގައި

'ކޯޕަރޭޓް

ހިންގާފައިވާ

ޚާ އް ޞަ ގޮ ތެއް ގަ އި ،ބޯ ޑު ގެ ހި ން ގު ން ހަރު ދަނާ ކު ރު މަ ށް ކު ރެ ވެ ން

ގަވަރނަންސް ކަލްޗަރ އެންޑް ބޯޑް ޑައިނަމިކްސް އެކްސަލަންސް'

ހު ރި ކަ ން ކަ މު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ޕޮ ލި ސީ ލެވެ ލް ގެ ކަ ންކަ މު ގަ އި މަ ޝް ވަ ރާ ކޮ ށް

ޕްރޮގްރާމް ގައި ބޯޑުގެ މެންބަރެއް ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ތަމްރީންވަނީ

މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް އަށް ސް ޓް ރެ ޓީ ޖި ކް ޑަ އި ރެ ކް ޝަ ން ދި ނު ން އަ ދި އޮ ޕަ ރޭ ޝަ ނަ ލް

ހޯއްދަވާފައެވެ .އަދި  2019ވަނަ އަހަރު ބެލްޖިއަމްގެ ބްރޫސަލްސް ގައި

ކަ ން ކަ ން ވީ ހާ ވެ ސް ބޮ ޑަ ށް މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓަ ށް ދޫ ކޮ ށް ބޯ ޑު ގެ އި ން ވޯ ލް ވް މަ ން ޓް

ކުރިއަށްދިޔަ 'ވޯލްޑް ސޯޝަލް ސެކިޔުރިޓީ ފޯރަމް ،އެކްސަލަންސް އިން

މަ ޝް ވަ ރާ ކު ރެ ވި

ސޯޝަލް ސެކިޔުރިޓީ' ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޯޑުގެ މެންބަރަށް

އޮ ޕަ ރޭ ޝަ ނަ ލް

ކު ޑަ ކު ރު މަ ށް

ކަ ން ކަމު ގަ އި

ވަ ނީ

އެ އް ބަ ސް ވެ ވި ފަ އެ ވެ .މީ ގެ އި ތު ރު ން ،ބޯ ޑު ގެ ގަ ވަރ ނަ ން ސް ހި ފެ ހެ އް ޓު މަ ށް،
ކޯ ޕަ ރޭ ޓް ގަ ވަރ ނަ ން ސް ގެ ބެސް ޓް ޕް ރެ ކް ޓި ސް ގަ އި ޑް ލައި ން ސް ތަ ކަ ށް
ހު ރި ހާ ބޯ ޑު މެ ން ބަ ރު ން ވެ ސް އަ ދި މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓު ން ވެ ސް ،ހުރު މަ ތް ތެ ރި ކޮ ށް
އެ ކަ ން ކަ މާ އި

ހި ތަ އި،

ބަ އް ޓަ ން ކު ރަ އް ވަ މު ން
ނި ން މު ން ތައް
ޕެ ން ޝަ ން

އެ އް ގޮ ތް ވާ ގޮ ތު ގެ
ގެ ން ދެ ވު މަ ށް ވެސް

މަ ތީ ން

މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ށް

މަ ޝްވަ ރާ ކު ރެ ވި

ބޯ ޑު ން ވަ ނީ

ނި ން މަ ވާ ފަ އެ ވެ.

ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑު އަދި އެގްޒެކެޓިވް ލެވަލްގެ މުވައްޒަފުންގެ
މެދުގައި އޮޕަރޭޝަނަލް އަދި ޕޮލިސީ ލެވަލް ގައި ތަރައްޤީ ކުރަން ހުރި
ކަންކަމާ އަދި އިތުރަށް ރަނގަ ޅު ކުރަން ހުރި ކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާ
ކުރުމު ގެ މަޤްޞަދުގައި ،ބޯޑުންވަނީ  2019ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު
މަހު  1ދުވަހުގެ ބޯޑު ރިޓްރީޓެއް ބާއްވާފައެވެ .މިގޮތުން 2019 ،ވަނަ

އޯ ވަރ ސަ އި ޓް

އަހަރުގެ ބޯޑު ރިޓްރީޓް ޚާއްޞަކުރެވިގެން ދިޔައީ ،ޕެންޝަން އޮފީހުގެ

ފަ ން ކް ޝަ ން ތަ ކަށް ބޭ ނު ން ވާ އެ ކި އެ ކި ހު ނަ ރާ އި ،ތަ ޖް ރި ބާ އާއި ޢި ލް މު

ބޯޑުން އަދި މެނޭޖް މަންޓުން އެންމެ

ލި ބި ގެ ން ވާ

އޮފީ ހު ގެ

ބޯ ޑު

ލިބުނު ތަޖުރިބާވަނީ ބޯޑާއި ޙިއްޞާކޮށްދެ އްވާފައެވެ.

މެ ން ބަ ރު ން ގެ

އެކު ލެ ވި ގެ ން ވަ ނީ

މަ އް ޗަ ށެ ވެ.

ބޯ ޑު ގެ

މެ ން ބަ ރު ން ގެ

ތަ ޖު ރި ބާ އާ އި

ޤާ ބި ލި އް ޔަ ތު އިތު ރު ކު ރު މަ ށް ބާ ރު އެ ޅު މު ގެ ގޮ ތު ން ،ބޯ ޑު މެ ން ބަ ރު ން ވަ ނީ
އި ސް ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް ،ގު ޑް ގަ ވަރ ނެ ން ސް ،އި ން ޓަރ ނަ ލް އޮ ޑި ޓް ،ރި ސް ކް
މެ ނޭ ޖް މެ ން ޓް އަ ދި ރި ސް ކް އެ ން ޑް ކޮ މް ޕްލަ ޔަ ން ސް ފަ ދަ ދާ އި ރާ ތަ ކު ން
ރާ އް ޖެ އި ން ނާ އި ރާ އްޖެ އިން ބޭ ރު ން ތަ މް ރީ ން ތަ އް ލި ބި ގެ ން ފަ އެ ވެ .މި ގޮ ތު ން،
ތަ މް ރީ ނު ތަ ކު ގަ އި ލި ބޭ މަ ޢު ލޫ މާ ތާ އި ތަ ޖް ރި ބާ އެ ހެ ން މެ ން ބަ ރު ން ނަ ށް
ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު މު ގެ
ފު ރަ ތަ މަ

މަ ޤް ޞަ ދު ގަ އި،

ތަ މް ރީ ން

ލި ބި ގަ ތު މަ ށް ފަ ހު،

އެ ން މެ

ބާއް ވާ ބޯޑު ބަ އް ދަ ލު ވު މެއް ގަ އި ،ކޮ ން މެ މެން ބަ ރަ ކު ވެ ސް

ޓް ރެ އި ނި ންގ އި ން
61

ލިބު ނު މަ ޢު ލޫ މާ ތާެޮ ތަ ޖު ރި ބާ ބޯ ޑު ގެ އެ ހެ ން

މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން

މުހިންމު ކަމެއް ދީގެން ކުރަން ހުރި ކަންކަން ފާހަގަކޮށް އެކަންކަމާއިމެދު
ނުރަސްމީ ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރުމަށެވެ.

ޝ ްނ ޮއ ފީހު ގެ
ޕެ ްނ ަ

އ ްިނވ ް
ެސ ޓް ެމ ްނ ޓް

ެމ ޭނޖް ެމ ްނ ޓް

ަހ ުރ ަދ ާނކު ުރ ްނ
ޕެންޝަން

އޮފީހުގެ

އިންވެސްޓްމެންޓް
ބޯޑުގެ

އިންވެސްޓްމެންޓް

އޮޕަރޭޝަންސް

އިންވެސްޓްމެންޓް

ކޮމިޓީ

މެނޭޖްމެންޓް

ހަރުދަނާ
އިން

ފުޅާކުރުމާއި

ކުރުމުގައި
ދަނީ

މުހިންމު

ބޯޑު

އަދި

ދައުރެއް

އަ ދާ ކު ރަ އް ވަ މު ން ނެ ވެ.
ައ ަހ ރީ ރި ޯޕޓު 2 0 1 9

މި ގޮ ތު ން ،ޕެ ން ޝަން ފަ ން ޑު ގެ އި ން ވެސް މަ ން ޓް ޕޯ ޓް ފޯ ލި އޯ މު ޠާ ލި ޢާ
އި ން ވެ ސް ޓު

ފަ ންޑު

ކު ރު މަ ށާ އި،

ޕެ ން ޝަ ން

ހޯ ދު މަ ށާ އި،

އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓު ތަ އް

ކު ރާ ނެ

ފު ޅާ ކު ރާ ނެ

އާ

ތަ ން ތަ ން

ގޮ ތް ތަ އް

ހޯ ދު މަ ށް

ޝ ްނ
ޕެ ްނ ަ

ޮއ ފީހު ގެ

ރޭޝ ަނ ްލ
ޮއ ަޕ ަ

ސ
އ ެިފ ކް ޓ ްިވ ަނ ް

ަހ ުރ ަދ ާނކު ުރ ްނ

ވޯ ލް ޑް

ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް އާއްމުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ

ބޭ ން ކް ގެ ރި ޒާރ ވްސް އެ ޑް ވަ އި ޒަ ރީ އެ ން ޑް މެ ނޭ ޖް މަ ންޓް ޕް ރޮ ގް ރާ މް

ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުން ބޯޑުގެ އިސްނެންގެވުމާއި

ތެ ރެ އި ން،

އިރުޝާދުގެ ދަށުން  2019ވަނަ އަހަރުވެސް ވަނީ މަސައްކަތްތަކެއް

އެ ހީ ތެ ރިކަ ން ހޯދުމު ގެ ގޮ ތު ން 2018 ،ވަ ނަ އަ ހަ ރު ން ފެ ށި ގެ ން

އާއެ ކު

( ރޭ މް ޕް)

ކު ރެ ވެ މު ން

އަން ނަ

މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ކުގެ

ރޭ މް ޕް ގެ ޑެ ލި ގޭ ޝަނާ އި ބޯ ޑު ން ވަ ނީ  2019ވަ ނަ އަ ހަ ރު ބަ އް ދަ ލު ކޮ ށް

ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ.

މަ ޝް ވަ ރާ ކު ރަ އް ވާ ފަ އެވެ .މި ގޮ ތު ން ،އެ ކަ ން ކަ ން ރޭ ވި ފައި ވާ ގޮ ތާ އި މެ ދު

ޕެންޝަން އޮފީސް އުފެދުނީއްސުރެ ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ސީއީއޯ އެއްގެ

އޮ ފީ ހު ގެ

ގޮތުގައި ހުންނެވި ،މުޙައްމަދު ހުސައިން މަ ނިކުގެ ވަޒީފާ ގެ ކޮންޓްރެކްޓް

އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް އޮ ނި ގަނ ޑު އަ ދި މަ ސައް ކަ ތް ތަ އް ދި ރާ ސާ ކު ރު މަ ށް ފަ ހު

 31ޑިސެމްބަރ  2019ގައި ހަމަވާނެތީ 2019 ،ވަނަ އަހަރުގެ

ރޭ މް ޕް މި ޝަ ން ގެ ރި ޕޯ ޓެ އް ބޯ ޑާ އި ޙި އް ޞާ ކު ރެ ވޭ ނެ ތާ ރީ ޚަ ކާ އި މެ ދު

ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން ،ބޯޑުން ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ދެއްވައިގެން

މަ ޝް ވަ ރާ ކު ރެ ވި އެ އް ބަ ސް ވެ ވިފަ އި ވެ އެ ވެ .އަ ދި އެ ބޭ ފު ޅު ން ދެ އް ވާ ފަ އި ވާ

ވަނީ

ޕްރޮސެސް

ރި ކޮ މެ ން ޑޭ ޝަ ން ގަ އި ހި މެ ނޭ ކަ ން ކަ މާ އި މެ ދު އި ތު ރު ދި ރާ ސާ ތަ އް ހެ ދު މަ ށް

ފަށާފައެވެ .މިގޮތުން ،ދެ ފަހަރެއްގެ މަތީން ވަނީ ސީއީއޯގެ މަޤާމަށް

ބޯ ޑު ން

ފު ޅާ ދާ އި ރާ އެ އް ގަ އި

ބޯ ޑު ން ވަ ނީ
އަ ދި

މަ ޝް ވަ ރާ ކު ރަ އް ވާ،

ޕެ ން ޝަ ން

ހުއް ދަ ދެ އް ވާ ފަ އެ ވެ.

ޚާއް ޞަ ގޮ ތެ އް ގަ އި،

ޕެންޝަން

އޮފީހުގެ

ސީއީއޯގެ

ރެކްރޫޓްމަންޓް

އިޢުލާން ކުރެވި ،މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއް ވި ފަރާތްތައް ސްކީންކުރުމާއި

އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް

ފު ޅާ ކު ރު މު ގެ

ގޮ ތު ން،

އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ޕްރޮސެސް ވަނީ  2019ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި

ދި ވެ ހި ރާ އް ޖެ އާ ގު ޅޭ މަ ޢު ލޫ މާ ތާއި ތަ ފާ ސް ހި ސާ ބު ތަ ކާ އި ،ބަ އި ނަ ލް އަ ޤް ވާ މީ

ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ.

އެ ން މެ ރަނ ގަ ޅު މި ން ގަނ ޑު ތަ އް ހި މަ ނައި ،ޑަ އި ރެ ކް ޓް އި ން ވެ ސް ޓް މެ ން ޓް،

ޕެންޝަންއޮފީހަށް ވީހާވެސް ބޮޑަށް ވިޒިބިލިޓީ އިތުރުކުރުން މުހިންމުކަން

ގި ނަ އެ ސެ ޓް ކް ލާ ސް ތަ ކެ އް ގަ އި ހެ ދު މާ ބެ ހޭ ގޮ ތު ން ރޭ މް ޕް ގެ ސް ޓަ ޑީ

ފާހަގަކޮށް،

އެއްފަހަރު

ކު ރި އަ ށް ގެ ން ދެ ވު މާ ބެ ހޭ ގޮ ތު ން ވެ ސް ބޯޑު ގަ އި ވަ ނީ މަޝް ވަ ރާ ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ.

ބާއްވާ އިވެންޓްތަކުގެ އިތުރުން 'ހައި އިމްޕެކްޓް' އެއް ކުރާނޭފަދަ

މީ ގެ އި ތު ރު ން 2019 ،ވަ ނަ އަހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި މު ހި ން މު ބޮ ޑެ ތި

އިވެންޓްތަކެއްވެސް އަހަރު ތެރެއަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް

ނި ން މު ން ތަ ކެ އް ނި ން މަ ވަ އި ގި ނަ ގު ނަ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ކެއް ވަ ނީ ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ.
އި ން ވެ ސް ޓް މަ ންޓް

މި ގޮ ތު ން،

ކޮ މި ޓީ ގަ އި

މަ ޝް ވަ ރާ ކުރެ ވި،

ބޯ ޑަ ށް

ހު ށަ ހެ ޅު ނު އި ން ވެ ސް ޓްމަ ން ޓް ތަ ކު ގެ ތެ ރެ އި ން ،ތި ރީ ގަ އި މި ވާ ތަ ން ތަ ނު ން
ހު ށަ ހެ ޅި އިން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް ފު ރު ޞަ ތު ތަ ކު ގަ އި އި ން ވެ ސް ޓު ކު ރު މަ ށް ބޯ ޑު ން
ނި ން މެ ވި އެ ވެ.
•މޯ ލް ޑި ވް ސް
މި ލި ޔަ ން

އި ސް ލާމި ކް

ބޭ ން ކު ގެ

އަ އި .ޕީ .އޯ ގަ އި

82.9

ރު ފި ޔާ

ހޯ ދު މު ގެ ގޮ ތު ން  2018ވަ ނަ އަ ހަ ރެ ކޭ އެ އް ފަ ދަ އި ން  2019ވަ ނަ
އަ ހަ ރު ވެ ސް ބޯ ޑު ގަ އި ގި ނަ މަ ޝް ވަ ރާ ތަ ކެ އް ވަ ނީ ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ .މި ގޮ ތު ން،

ކަ މު ގަ އި ވާ ،ނި ޔާ ވާ މީ ހު ން ގެ މަ ޢު ލޫ މާ ތު އި ތު ބާ ރު ހު ރި ގޮ ތެ އް ގަ އި އަ ދި

ފު ޅާ ދާ އި ރާ އެ އް ގަ އި މަ ޝް ވަ ރާ ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ .މި ގޮ ތު ން ،ނި ޔާ ވާ މީ ހު ން ގެ
މަ ޢު ލޫ މާ ތު ހަ ރު ދަ ނާ ގޮ ތެ އް ގަ އި ހޯ ދަ އި ދެ މެ ހެ އް ޓު މަ ށް ސި ސް ޓަ މެ އް

•އެ ޗް .ޑީ .އެ ފް .ސީ ން ހު ށަ ހެ ޅި ޝަ ރީ ޢާ ހު އް ދަ ކު ރާ (ސް ކޫ ކު)
ބޮ ން ޑު ގަ އި  100މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ

62

ޕެ ން ޝަ ނު ގެ ގޮ ތު ގަ އި އި ތު ރަ ށް ދޫ ކު ރެ ވޭ ފަ އި ސާ ގެ މަ އް ސަ ލަ އަ ށް ހަ އް ލެ އް

އެ ކަ ށީ ގެ ން ވާ ވަ ގު ތު ގަ އި ލި ބު މަ ށް ހު ރި ގޮ ން ޖެ ހު ން ތަ ކާ މެ ދު ބޯ ޑު ގަ އި ވަ ނީ

މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ

މި ލި އަ ން

އިރުޝާދުދެއްވާފައެވެ.

އި ތު ރަ ށް ފަ އި ސާ ދޫ ކު ރެ ވު މަ ށް މެ ދު ވެ ރި ވާ މަ އި ގަނ ޑު އެ އް ސަ ބަ ބު

•އެ ޗް.ޑީ .އެފް .ސީ ން ހު ށަ ހެޅި ކޮ ން ވެ ންޝަ ނަ ލް ބޮ ންޑު ގަ އި 64

•ސަ ރު ކާ ރު ގެ

ބޯޑުންވަނީ

އާންމުކޮށް

ކުރިއަށްގެންދާ

ހަފްތާއަކު

 10އަ ހަ ރު ގެ ޓް ރެ ޜަ ރީ ބޮ ން ޑު ގަ އި
ރު ފި ޔާ

ޤާ އި މް ކު ރު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ށް ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ން އި ސް ނަ ގަ އި ގެ ން
ކު ރު މަ ށް ބޯ ޑު ން ވަ ނީ ނި ން މަ ވާ ފަ އެ ވެ .މީ ގެ އި ތު ރު ން ،މި ކަ މާ އި ގު ޅި ގެ ން

250

ރަ އް ޔި ތު ން ހޭ ލު ން ތެ ރި ކު ރު ވު މު ގެ މު ހި ން މު ކަ މާ އި މެ ދު މަ ޝް ވަ ރާ ކު ރެ ވި
މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ކެ އް ވަ ނީ ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ.
ައ ަހ ރީ ރި ޯޕޓު 2 0 1 9

ޕެންޝަން އޮފީސް  ISO-27001އަށް ސަރޓިފައި ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޯޑުގެ

ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ދެއްވާފައެވެ .މިގޮތުން  2019ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު

ހުއްދައަށް އެދި މެނޭޖްމަންޓުން ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލް

ފައިނޭންސް ފޯރަމްގެ ތީމަކީ '' އިޖުތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާ

 ISO-27001ތަންފީޒު ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ

ކުރިއެރުވުމަށް ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ ދައުރު'' އެވެ 2019 .ވަނަ އަހަރުގެ

މަސައްކަތްތައް ފަށައިގަތުމަށް ބޯޑުން ވަނީ  2019ވަނަ އަހަރުގެ

ފޯރަމްގެ އަމާޒަކަށް ހަދާފައިވަނީ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ކުރިއެރުވުމާއި،

ތެރޭގައި ހުއްދަދެއްވާފައެވެ .އޮފީހުގެ ސެކިޔުރިޓީއާއި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

ސަރުކާރާއި މާލީ އިދާރާތައް ގުޅިގެން ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަރައްޤީކޮށް

ބޯޑުން ރިވިއުކުރުމަށްފަހު

ކަންކަން މިމިންގަނޑަށް އެޅުމުން ،ސްކީމުގެ މެންބަރުންނަށް ޚިދުމަތް

ކުރިއަރުވާނެ ގޮތްތަކަށެވެ.

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ވަނީ ގިނަގުނަ ފަސޭހަތަކަކާއި ފައިދާތަކެއް ކޮށްފައެވެ.
ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް ބޯޑުން ނިންމަވާފައިވާ މުހިންމު
ސިޔާސަތުތައް މުރާޖަޢާ ކުރުމާއި ،ސްޓްރެޓެޖިކް އެސެޓް އެލޮކޭޝަން
ކަނޑައެޅުން ފަދަ މުހިންމު ސިޔާސަތުތައް ބޯޑުން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.
މީގެ އިތުރުން،

 ISO-27001ސަރޓިފިކޭޝަން ޙާޞިލް ކުރުމުގެ

ޕްރޮސެސްގެ ތެރެއިން ،ބޯޑުން ވަނީ ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ސެކިޔުރިޓީ
މެނޭޖްމަންޓް

ޕޮލިސީ

އަދި

އެކްސެޕްޓަބަލް

ޔޫސޭޖް

ޕޮލިސީ

ފާސްކުރައްވާފައެވެ .އަދި އެހެނިހެން މުހިންމު ޕޮލިސީތައް ބޯޑުން ވަނީ
 2019ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މުރާޖަޢާ ކުރައްވާފައެވެ.
މީގެ

އިތުރުން،

ހިންގުން

ހަރުދަނާކުރުމަށް

ކުރެވުނު

ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ފައިނޭންސް ފޯރަމްގެ ކަންކަން އިތުރަށް ހަރުދަނާ
ކުރުމުގެ ގޮތުން 2020 ،ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނޭންސް ފޯރަމްގެ ތީމް
ފާސްކުރުމާއި

ފޯރަމް

ގެންދާނޭގޮތާއި

ރާވައިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާއެކު
މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ބޭނުމުގައި 2019 ،ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ
 2020ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނޭންސް ފޯރަމާއި ގުޅޭގޮތުން ކޮންމެވެސް
ވަރަކަށް މަޝްވަރާތައް ފައްޓަވާފައެވެ.
މަސްވެރިންގެ

މަސައްކަތުގެ

ކުރިއަށް

ބެހޭގޮތުން

ދުރާލާ

ރައްކާތެރިކަމާއި

އިޖްތިމާޢީ

ޕެންޝަން

ކަށަވަރު

ކށްދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން' ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ބިލް' ގައި
ޮ

ސަބަބުން ،ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު ވަނީ އެއްހަމައެއްގައި

ހިމަނާފައިވާ މާއްދާއާއި ގުޅިގެން ބޯޑުގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައި ވެއެވެ.

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

ގތުން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އާއި
މި ޮ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފީ 2019 ،ވަނަ އަހަރެކޭވެސް އެއްފަދައިން2020 ،

ގުޅިގެން

މެނޭޖްމަންޓަށް

ވަނަ އަހަރުގެވެސް މިއަދަދު  0.60އިންސައްތާގައި ބެހެއްޓުމަށް ބޯޑުން

އި ރު ޝާ ދު ދެ އް ވާ ފަ އެ ވެ.

ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ .އަދި ،ސްކީމުގެ މެންބަރުންނަށް އަދި ޕެންޝަން
ފަންޑަށް ފައިދާހުރި ގޮތްތައް ބަލައި ދިރާސާކުރުމަށްވެސް ބޯޑުގައިވަނީ
މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ.

މަސައްކަތް

ފަށައިގަތުމަށް

ބޯޑުންވަނީ

މީގެ އިތުރުން ،ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ ފުޅާ ކުރުމަށް އެޅުނު ފިޔަވަޅެއްގެ
ގޮތުން ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް،
އާންމުންނަށް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ވާސިލުވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ

އޮޕަރޭޝަނަލް އިފެކްޓިވްނަސް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވުނު އަހަރުގެ

ގުޅޭގޮތުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ބޯޑުގައިވަނީ  2019ވަނަ އަހަރުވެސް

އެންމެ ފަހު މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުން 2020 ،ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް އަދި

މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ.

އެކްޝަން ޕްލޭނާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ބޯޑުން ވަނީ  2020ވަނަ އަހަރުގެ
ބަޖެޓް ފާސްކުރައްވާފައެވެ.

ޚ ުިދމަތު ގެ ާދއ ާިރ ުފޅާކު ުރ ްނ

ބޯޑުގެ

ޕެންޝަން

އެއްބާރުލެއްވުމާއެކު،

އިސްނެގުމެއްގެ

އޮފީހުގެ

ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އިސްރަށްވެހިންގެ ދުވަސް
ޚާއްޞަ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް  2017ވަނަ

ޕެންޝަން އޮފީހުން ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް ދީގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް

އަހަރުން ފެށިގެން ދަނީ ހިންގަމުންނެވެ .މިގޮތުން 2019 ،ވަނަ އަހަރުގެ

ބާއްވަމުން ގެންދާ މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ފޯރަމްގައި  2019ވަނަ އަހަރު

އިސްރަށްވެހިންގެ

ޖެނެރޭޝަން

މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އެންމެ އެކަށޭނަ މަޢުޟޫއެއް ޚިޔާރު ކުރުމުގައާއި،

ހިމެނޭގޮތަށް ބޭއްވުނު ހިނގާލުން ރާވާ ހިންގުމުގައި ބޯޑުގެ އެއްބާރުލުން

ފޯރަމް ކާމިޔާބު ގޮތެއްގައި ރާވާ ހިންގުމަށް ބޯޑުގެ ފަރާތުންވަނީ ވަރަށް

ވަނީ ފުރިހަމައަށް ލިބިފައެވެ.

63

ދުވަސް

ފާހަގަކުރުމުގެ

ގޮތުން،

3

ައ ަހ ރީ ރި ޯޕޓު 2 0 1 9

ސ ްޓ ެމ ްނ ްޓ ޮކމިޓީ ރ ޯިޕ ުޓ
އ ްިނ ެވ ް
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ައ ަހ ރީ ރި ޯޕޓު 2 0 1 9

ަތ ާޢ ުރ ުފ
އި ން ވެ ސް ޓް މެ ން ޓް ކޮ މި ޓީ އަ ކީ އެ މް .އާ ރު.ޕީ.އެ ސް ގެ އި ން ވެސް ޓް މެ ން ޓް ތަ ކާ ބެ ހޭ ނި ންމުންތައް ނިންމުމާއި ،އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ އެންމެހައި އުސޫލުތަކާއި
ގަ ވާ އި ދު ތަ އް ހެ ދު މު ގަ އި ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ބޯޑަ ށް ލަ ފާ ދި ނު މަ ށް ޓަ ކަ އި ޕެ ން ޝަ ނާ ބެ ހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ސަބް ކޮމިޓީއެކެވެ.

ސ ޫއލ ްިއ ަޔ ުތ ަތ ްއ
ަމ ް
ތކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ހިމެ ނެ ނީ:
އި ން ވެ ސްޓްމެ ންޓް ކޮމިޓީ ގެ މަ އި ގަނޑު މަ ސް އޫ ލި އް ޔަ ތު ަ
•ޕެ ންޝަ ން އެ ސެޓު ތަ އް އި ން ވެ ސްޓް ކު ރުމާ ބެ ހޭ އެ ސް .އޯ .އަ އި.ޕީ އެކު ލަ ވާލުން
•އި ން ވެ ސް ޓްކު ރު މާ ގު ޅު ން ހު ރި ގަ އި ޑް ލަ އި ން ތަ އް މު ރާ ޖަ ޢާ ކު ރު ން
މގައި ބޯޑަށް ލަފާ ދި ނު ން
ޓޑި އަ ން ޢަ އް ޔަ ންކު ރުމާ ގުޅޭ ކަ ންކަ ު
•އެ ސެޓް މެ ނޭޖެ ރު ން ނާ އި އަދި ކަ ސް ޯ

ޮކމިޓީ ެއ ުކ ެލވ ެިގ ްނ ާވ ޮގ ްތ
އި ން ވެސް ޓް މެ ން ޓް ކޮ މި ޓީ އެ ކު ލެ ވި ގެ ން ވަ ނީ ޕެ ން ޝަ ން އޮފީ ހު ގެ ބޯ ޑު މެ ން ބަ ރު ން ގެ ތެރެއިން ،ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުގެ  2މެންބަރުންނާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް
ފި ނޭ ން ސް ތަ މް ސީ ލު ކު ރަ އް ވާ ބޯ ޑު މެން ބަ ރު ހި މެ ނޭ ގޮ ތަ ށް ،ޖު މް ލަ  3މެން ބަ ރު ން ގެ މައްޗަށެވެ .ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕާރސަނަކީ ،ކޮމިޓީ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން
ދަ އު ރު ވާ ގޮ ތަ ށް އެ އް އަ ހަ ރު ދު ވަ ހު ގެ މުއް ދަތަ ށް ޢައް ޔަ ނު ކު ރާ މަ ޤާ މެ ކެ ވެ.
ގ ޗެއަރޕާސަން އެވެ.
 28ޖަ ނަ ވަ ރީ  2019ގަ އި ކޮމިޓީ އަ ށް ޢަ އް ޔަ ންކު ރެ އް ވި އަ ލްފާޟި ލް އި ލް ޔާ ސް ޙަ ނީފަކީ ކޮމިޓީގެ މިހާރު ެ
ނނު މެ ން ބަ ރު ން ނަކީ:
 2019ވަ ނަ އަ ހަ ރު ކޮމިޓީ ގަ އި ހިމެ ު

ސ ަހނ ްީފ
ައ ްލ ާފޟ ްިލ އ ްިލ ާޔ ް
ރސ ްނ)
ެ
(ޗ ައ ާ
ރޕ ަ
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ޮކމިޓ ެީގ ަބ ްއ ަދުލ ުވ ްނ ަތ ާކއި ާޙޟި ރީ
 2019ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ކޮމިޓީ ގެ  10ބަ އްދަ ލު ވުމެ އް ބޭ އް ވިފަ އި ވެ އެ ވެ .ތި ރީ ގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުންތަކު ގެ ޙާޟި ރީއެވެ.

މެންބަރު ގެ ނަން

ސެކް ޓަރ

ހާޟިރު ވާންޖެ ހޭ ބައްދަ ލު ވުން ތައް

ހާޟިރު ވި ބައްދަ ލު ވުން

އި ލް ޔާ ސް ޙަނީ ފް ( ޗެއަރ ޕާރ ސަން)

ޕްރައި ވެ ޓް

10

10

ޢަ ބް ދުއްﷲ ޢަ ލީ

ޕްރައި ވެ ޓް

10

10

ަމރިޔަ މް ޢަބް ދުއް ނާ ޞިރު

ޕަބް ލިކް

10

10

ލުއުލު އު ޙަސަން (ރި ޒަރ ވް މެ ންބަރު)

ޕްރައި ވެ ޓް

-

3

މު ޒްނީ މުޙަ އްމަ ދު ( އޮބް ޒާރ ވަރ)

ޕަބް ލިކް

-

7

ސ ްޓ ުކ ުރ ަމ ްށ ެއ ި
ދ ލ ުިބ ުނ ުހ ަށ ެހ ުޅ ްނ ަތ ްއ
އ ްިނ ެވ ް
ޕސަލެއް ޕެންޝަން
އި ން ވެސްޓް ކު ރުމާ އި ބެ ހޭ ގޮ ތު ން ގޮ ތެ އް ނި ން މު މަ ށް 2019 ،ވަނަ އަހަ ރުގެ ތެ ރޭ ގައި އިންވެސްޓު ކުރުމާއިބެހޭ މައިގަނޑު ފަސް ޕްރޮ ޯ
އޮ ފީ ހަ ށް ހު ށަހެ ޅު ނެ ވެ .ޕެ ން ޝަ ން ފަ ން ޑު މެ ދު ވެ ރިކޮ ށް އި ން ވެ ސް ޓް ކު ރު މަ ށް ޝަ އު ގު ވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާ ޑޮކިއުމެންޓްތައް ބަދަލުކުރުމަށް ފަސޭހަކޮށް
ދިނު މު ގެ ގޮ ތު ން  2018ވަ ނަ އަ ހަރު ތަ ޢާ ރަ ފު ކު ރެ ވުނު

އި ން ވެ ސް ޓް މެން ޓް ސަ ބް މިޝަން ޕޯޓަލް ''ބިނާ'' މެދުވެރިކޮށް ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އިން އެއް

ޕް ރޮ ޕޯސަ ލް ވަ ނީ ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހަ ށް ލި ބި ފަ އެ ވެ.
ހށް ލި ބު ނު ހުށަހެޅުންތަކެވެ.
ތި ރީ ގަ އި ވާ ތާ ވަ ލު ގަ އި މި ވަ ނީ އި ން ވެ ސްޓް ކު ރުމަ ށް އެދި ޕެ ންޝަ ން އޮފީ ަ
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ހުށަހެޅި އިން ވެސް ޓް މަން ޓު ގެ އަ ދަ ދު

ޕަ ބް ލިކް ސެކް ޓަރ

1

ޕް ރައިވެ ޓް ސެކް ޓަރ

4
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ސ ްޓ ެމ ްނ ްޓ ަތ ްއ
ަމއ ަިގނ ުޑ އ ްިނ ެވ ް
 2019ވަ ނަ އަ ހަ ރު ވެ ސް އެ މް .އާރު.ޕީ .އެ ސް މައި ގަނޑު ގޮ ތެ އް ގަ އި

އި ން ވެސް ޓް ކޮ ށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ދަރަނި އަދި ބޭންކުތަކުގެ ޑިޕޮސިޓުގައެވެ2018 .

ވަ ނަ އަ ހަ ރާ އި އަ ޅާ ބަ ލާ އި ރު  2019ވަ ނަ އަހަ ރު ޕް ރަ އި ވެ ޓް ސެ ކް ޓަ ރު ން ފާ ހަގަ ކޮށްލެވޭ އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ފުރުޞަ ތުތަކެއް ހުޅުވާލިއެވެ .މިގޮތުން
ޕް ރަ އި ވެ ޓް ސެ ކް ޓަ ރު ން ނާ އި ޕަބްލި ކް ސެ ކް ޓަ ރުން ހު ޅު ވާ ލި ފު ރު ޞަ ތު ތަ ކާ ބެ ހޭ ގޮ ތުން މަޝްވަރާކޮށް ،ތިރީގައި މިވާ

ތަންތަނުން ހުށަހެޅި އިންވެސްޓްމަންޓް

ފު ރު ޞަ ތު ތަ ކު ގަ އި އި ން ވެ ސް ޓު ކު ރުމަ ށް ކޮ މި ޓީ ން ނި ން މެ ވި އެ ވެ.
•މޯ ލްޑި ވް ސް އި ސް ލާ މި ކް ބޭ ންކު ގެ އަ އި .ޕީ .އޯ ގަ އި  195.2މި ލި ޔަ ން ރު ފި ޔާ

( 5.6މިލިއަން ހިއްސާ) ،އެދިފައިވާ ހިއްސާގެ އަދަ ދުން ޕެންޝަން

އޮފީ ހަ ށް އެކަ ށައަ ޅާ ފަ އި ވަ ނީ  82.9މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ (  2.4މި ލި އަ ން ހި އްސާ)
•އެ ޗް.ޑީ .އެފް .ސީ ން ހު ށަ ހެޅި ކޮ ން ވެ ންޝަ ނަ ލް ބޮ ންޑު ގަ އި  64މި ލި އަ ން ރު ފިޔާ
ކކު) ބޮ ންޑު ގަ އި  100މި ލިއަން ރުފިޔާ
•އެ ޗް.ޑީ .އެފް .ސީ ން ހު ށަ ހެޅި ޝަ ރީ ޢާ ހު އްދަކު ރާ ( ސް ޫ
•ސަ ރު ކާ ރު ގެ

 10އަ ހަ ރު ގެ ޓް ރެ ޜަ ރީ ބޮ ންޑު ގަ އި  250މި ލިއަ ން ރު ފި ޔާ

ސ ްޓ ެމ ްނ ްޓ ަގއި ްޑ ަލއ ްިނ ައދި ޮޕލިސ ަީތ ްއ ެހ ުދ ާމއި ުމ ާރ ަޖ ާޢ ުކ ުރ ްނ
އ ްިނ ެވ ް
އެސް.އޭ.އޭއަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއި

 2019ވަ ނަ އަ ހަ ރު އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެސް ގެ ސް ޓް ރެ ޓެ ޖި ކް އެ ސެ ޓް އެ ލޮކޭ ޝަ ން ( އެ ސް.އޭ.އޭ) ،ކޮމިޓީން މުރާޖަޢާކުރިއެވެ.

ގު ޅި ގެ ން ،އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް ފަ ން ޑަ ށާއި ޝަ ރީ ޢާ ފަ ން ޑަ ށް ޓެ ކް ޓި ކަ ލް ލި މި ޓެ އް ތަޢާރަފް ކުރެވުނެވެ .މިގޮތަ ށް އެސް.އޭ.އޭއަށް ބައެއް އިތުރު ކުރުމުގެ
ބޭ ނު މަ ކީ ކު އް ލި އަކަ ށް އަ ން ނަ އި ން ވެ ސް ޓްމަން ޓު ފު ރު ޞަ ތު ތަ ކު ގެ ބޭ ނު ން ޕެ ން ޝަ ން އޮފީހު ން ހިފުމުގެ މަގު އިތުރަ ށް ފަހި ކުރުމަށެވެ .ކޮންސަވޭޓިވް އާއި
ޝަ ރީ ޢާ ރި ޓަ ޔަ ރީ ފަ ން ޑު ން އި ން ވެސް ޓު ކު ރު މަ ށް ކަނ ޑަ އަޅާ ފަ އި ވާ އަ މާ ޒަ ކަ ށް މި ދިޔަ އަހަރު ބަދަލު ގެނެސްފައި ނުވެއެވެ.

އެ މް .އާރު .ޕީ.އެ ސް ގެ ފަން ޑުތަ އް

ަ 2019ގއި ގެނެ ވުނު ބަ ދަ ލުތައް

 2018ގެ އެސް .އޭ .އޭ

ޓެކް ޓިކަ ލް ލިމި ޓްސް

އެސް.އޭ.އޭ

ޕްރީ ރިޓަޔަރމަންޓް ފަންޑުތައް
އިން ވެސް ޓްމަން ޓް ފަންޑު
(ޑިފޯލްޓް)
ޝަރީޢާ ރި ޓަޔަރީ ފަންޑު
( އި ޚް ތިޔާ ރު ކު ރެ ވޭ)

ޖީ .އޭ  ، 42%ސީ.ސީ .އީ 58%
ޖީ .އޭ  ، 60%ސީ.ސީ .އީ 40%

ޖީ .އޭ  ، 80%ސީ.ސީ.އީ 20%

ޖީ.އޭ

ޖީ .އޭ  ، 70%ސީ.ސީ.އީ 30%

ޖީ.އޭ +/-15%

+/-6%

 ,ސީ .ސީ .އީ

+/-4%

 ,ސީ .ސީ .އީ +/-15%

ޕޯސްޓް ރިޓަޔަރމަންޓް ފަންޑުތައް
ކޮންސަ ވޭޓި ވް ފަންޑު

ސީ.ސީ .އީ 100%

ސީ.ސީ.އީ 100%

-

ފަންޑު

ސީ.ސީ .އީ 100%

ސީ.ސީ.އީ 100%

-

ރޢާ
ޝަ ީ

ޓްސ
ސ ް
ޓްސ  ،ސީ .ސީ .އީ :ކ ްޭޝ އެ ްނ ްޑ ކ ްޭޝ އިކު އ ެިވ ެލ ްނ ް
ޯނ ޓް  - :ޖީ .އޭ :ގު ޮރ ްވތު އެ ެ
ޓްސ  :ކ ްޭޝ  ،ބ ްޭނކް ޑ ޮިޕސިޓް  ،ޓް ެރ ަޜރީ ބ ްިލ
ސ ް
 ގު ޮރ ްވތު އެ ެޓްސ  :އިކު އިޓީ ،ޓް ެރ ަޜރީ ޮބ ްނޑް ،ކޯ ޕަރޭ ޓް ޮބ ްނޑްަ ،ފ ްނ ުޑ ަތ ކު ަގއި ކު ެރ ޭވ އ ްިނވ ް
ސ ް
ެސ ޓް ަމ ްނ ޓް |  -ސީސީ އީ އެ ް

67

ައ ަހ ރީ ރި ޯޕޓު 2 0 1 9

ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ްއ
ޮކމިޓ ްީނ ހ ްިނ ުގ ުނ ަހ ަރ ާކ ްތ ަތ ްއު /ކ ެރ ުވ ުނ ަމ ަ
ޯވ ްލ ްޑ ބ ްޭނކު ގެ ޓް ެރ ަޜރ ްީނ ޓެ ކް ނި ަކ ްލ ަލ ާފ ޯހ ުދ ްނ
ފަ ންޑު ގެ

ޕެ ން ޝަ ން
އާ ރް .ޕީ .އެ ސް

ގެ

ޕޯ ޓް ފޯ ލި އޯ ތަ އް
ސް ޓް ރެ ޓެ ޖި ކް

ސ ަލ ަހތު ެވ ރ ްިނ ާނ އި ގު ޅު ްނ ަބ ަދހިކު ުރ ްނ
ަމ ް
ވަނަ

މު ޠާ ލި ޢާ

ކު ރު މަ ށާއި،

އެ މް.

2012

އެ ސެ ޓް

އެ ލޮ ކޭ ޝަ ން

އެ އް

އިސްނެންގެވުމާއެކު

ފެށިގެން

އަހަރުން

އިންވެސްޓްމެންޓް

ފައިނޭންޝަލް

ސެކްޓަރ

ކޮމިޓީގެ
ކުރިއަރުވައި

ހު ށަ އެ ޅު މަ ށާ އި ،އި ން ވެ ސް މަ ން ޓު ތަ އް ފު ޅާ ކު ރާ ނެ ގޮ ތް ތަ ށް ހި މެ ނޭ ގޮ ތަ ށް

ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުން ފައިނޭންޝަލް ސެކްޓަރގެ

އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް އާ އި ބެ ހޭ ޓެކް ނި ކަ ލް ލަ ފާ ހޯ ދު މަ ށް ވޯ ލް ޑް ބޭ ން ކު

މަސްލަހަތުވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ފައިނޭންޝަލް

ޓް ރެ ޜަ ރީ ގެ ރި ޒާރވް މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް އެ ންޑް އެ ޑް ވަ އި ޒަ ރީ ޕް ރޮ ގް ރާ މް

ފޯރަމެއް ބާއްވައެވެ .މިގޮތުން  2019ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ފައިނޭންސް

( ރޭ މް ޕް) އާ އި އެ އް ކޮ ށް ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ން ވަ ނީ މަ ސަ އްކަ ތް ކު ރަ ން

ފޯރަމްގެ ތީމަކީ ''އިޖުތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް

ފަ ށާ ފަ އެ ވެ .މި ގޮ ތު ން ރޭ މް ޕް ގެ ފު ރަ ތަ މަ މި ޝަ ން ބޭ އް ވި ފަ އި ވަ ނީ 2019

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ ދައުރު'' އެވެ.

ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ޖޫން މަ ހު ގަ އެ ވެ .މި ގޮ ތު ން ،މި މި ޝަ ން އަ ށް ފަ ހު ،ޕެ ން ޝަ ން

“Engaging Private Sector for Social and
”Economic Development

ފަ ން ޑު ގެ ކު ޑަ މި ން ވަ ރެ އް ބޭ ރު ފަ އި ސާ ގަ އި ބެ ހެ އް ޓު މަ ށް ރޭ މް ޕު ން
ވަ ނީ ލަފާ ދެ އްވާ ފަ އެ ވެ .މީ ގެ އި ތު ރު ން ،ޕްރަ އި ވެ ޓް އި ކު އި ޓީ ނު ވަ ތަ
އަ މި އް ލަ ކުން ފު ނި ތަ ކު ން ވި އްކާ ޙި އް ޞާ ގަ އް ޔާ އި ،ރި އަ ލް އެސް ޓޭޓު ގަ އި
އި ން ވެ ސް ޓު ކު ރު މަ ށް

އެވެ.

ރޭ މް ޕު ން ދެ އް ވާ ފަ އި ވާ ޓެ ކް ނި ކަ ލް ލަ ފާ އާ އި ގު ޅި ގެ ން ކޮ މި ޓީ އި ން ވަ ނީ
ބޭ ރު ގެ ޕެ ން ޝަ ން ފަ ން ޑު ތަ ކު ން ޑި ރެ ކް ޓް އި ން ވެ ސް ޓް މަން ޓް ކު ރު މަ ށް
ގެ ން ގު ޅޭ

އަމާޒަކަށް

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ކުރިއެރުވުމާއި ،ސަރުކާރާއި މާލީ އިދާރާތައް

ކުދި

ބެ ސްޓް

2019

ވަނަ

އަހަރުގެ

ފޯރަމްގެ

ހަދާފައިވަނީ

ގުޅިގެން ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއަރުވާނެ ގޮތްތަކަށެވެ.

ލަފާ އަ ރު ވާ ފަ އެ ވެ.

ޕް ރެ ކް ޓި ސް ތަ ކު ގެ

ނުވަތަ

މަ ޢު ލޫ މާ ތު،

އަ ދި

ޑި ރެ ކް ޓް

އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓާ އި ގު ޅި ގެ ން މި ހާ ރު ގެ އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް އޮ ނި ގަނ ޑަ ށް
ގެ ން ނަ ން ޖެ ހި ދާ ނެ އި ޞް ލާ ޙު ތަ ކު ގެ ތަފް ޞީ ލް ތަ އް ހޯ ދު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް
ފަ ށާ ފަ އެ ވެ .މީ ގެ އި ތު ރު ން އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެ ސްގެ އި ން ވެސް ޓް މަ ން ޓް ތަ ކަ ށް
ބޭ ރު ފަ އިސާ ހޯ ދު މާ އި ގު ޅޭ ގޮ ތު ން އެ ކު ލަ ވާ ލެ ވޭ ނެ ޕޮ ލި ސީ އެ އް ޑް ރާ ފް ޓް
ކު ރު މު ގެ މަ ސަ އް ކަތް ކޮ މި ޓީ އި ން ވަ ނީ މި އަ ހަ ރު ތެ ރޭ ގައި ފަ ށާ ފަ އެ ވެ.
އަ ދި ބޭ ރު ފަ އި ސާ އިން ކު ރެ ވޭ އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް ތަ ކު ގެ ސަބަ ބު ން އެ މް.
އާ ރު .ޕީ .އެ ސް ފަ ން ޑު ތަ ކު ގެ އަ ގު ތަ ކަ ށް އަ ން ނާ ނެ ބަ ދަ ލު ތަ ކާ އި ބެ ހޭ ގޮ ތު ން

އަދި

ހެދިފައިވާ

މެދުފަންތީގެ
ޤާނޫނާއި

ވިޔަފާރިތައް

ގަވާއިދުތަކާއި

ތަރައްޤީކުރުމާއިބެހޭގޮތުން
ބެހޭގޮތުންނާއި،

ވިޔަފާރި

ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދޭނެ ގޮތްތަކާއި ،ފައިސާ ލިބޭނެ
މަގުތައް

ހަރުދަނާކުރުމާއިބެހޭ

ޕްރެޒެންޓޭޝަންތަކެއް

މި

ފޯރަމްގައި

ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ .މިކަމާ ގުޅުވައިގެން ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ
ގ ތުން ،ޕެންޝަން
ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރިމަތިވާ ދަތިތަކާއިބެހޭ ޮ
އޮފީހުން ސާރވޭއެއްވެސް ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ .މިފޯރަމްގައި ގިނަ
އަދަދެއްގެ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިވެރިން ބައި ވެރިވެ ،ވިޔަފާރި
ފުޅާކުރުމަށް

ފައިސާ

ހޯދުމާއި

ވިޔަފާރި

ހިންގުމަށް

އެފަރާތްތަކަށް

ލިބެންހުރި ފުރުޞަތުތަކާއި ،ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކާއިބެހޭގޮތުން ފުޅާ
ދާއިރާއެއްގައި

މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.

މަ ޝް ވަ ރާ ކު ރު މަ ށް ވެސް ބަ އްދަ ލު ވު ން ތަ އް ބާ އް ވާ ފަ އެ ވެ.
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ަތ ާޢ ުރ ުފ
އޮ ޑި ޓް އެ ން ޑް ރި ސް ކް މެ ނޭ ޖް މެ ން ޓް ކޮ މި ޓީ (އޭ .އާ ރު .އެ މް .ސީ) އަ ށް ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީހުގެ ބޯޑުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންސްގެ ދަށުން
ޚާ އް ޞަ މަސަ އް ކަ ތް ތަ ކެ އް ހަ ވާ ލު ކުރެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ .އޭ .އާ ރު .އެ މް .ސީ އަ ށް ބޯޑު ން މަތިކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ މާލީ ހިސާބުތަކާއި ،އިންޓަރނަލް
ކޮ ން ޓް ރޯ ލް ސް އަ ދި ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ އި ން ޓަރ ނަ ލް އަ ދި އެ ކް ސް ޓަރނަ ލް އޮ ޑި ޓް މި ނިވަންކަމާއިއެކު މުރާޖަޢާކުރުމާއި ސުޕަރވައިޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

ޞ ުދ
ަމ ުޤ ަ
މި ރި ޕޯ ޓު ގެ މަ ޤު ޞަ ދަ ކީ މި ކޮ މި ޓީގެ މެ ން ބަރުން ގެ ކު ރު ތަ ޢާރަފެ އް ދި ނު މާއި ،އެ މެންބަރުންގެ މަސްއޫލިޔަތުތަކާއި 31 ،ޑިސެންބަރު  2019އާ ހަމައަށް
މިކޮ މި ޓީ ން ހި ން ގި ހަ ރަ ކާ ތް ތަ ކު ގެ ޚު ލާ ސާ އެ އް ހާ މަ ކު ރު މެ ވެ 2019 .ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ތެރޭގައި އޮޑިޓާއި ،ހިރާސްތަކާއި ގުޅިފައި ހުރި މައްސަލަތަކާއި،
އެ ކަ އު ން ޓި ން އާ އި މާ ލީ ކަ ން ކަ ން ރި ޕޯ ޓު ކު ރު މު ގަ އި ހު ރި މަ އް ސަ ލަ ތަ އް ޕެ ން ޝަން އޮފީހުގެ އެގްޒެކެޓިވް މެނޭޖުމަންޓުން މިކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައި ވެއެވެ.

ޮކމިޓީ ެއ ުކ ެލވ ެިގ ްނ ާވ ޮގ ްތ
އކު ލެ ވި ގެ ން ވަ ނީ ބޯޑު ގަ އި ހިމެ ނޭ  4މެ ން ބަ ރު ން ގެ މަ އް ޗަ ށެ ވެ 2019 .ވަ ނަ އަހަރު ކޮމިޓީގައި ހިމެ ނުނު މެންބަރު ންނަކީ:
ކޮމިޓީ ެ

ައ ްލ ާފޟ ާިލ ަމ ްރ ަޔ ްމ ަޢ ްބ ުދ ްއ ާނޞ ުިރ

ރސ ްނ)
ެ
(ޗ ައ ާ
ރޕ ަ

ސ ަހނ ްީފ
ައ ްލ ާފޟ ްިލ އ ްިލ ާޔ ް

ައ ްލ ާފޟ ާިލ ާއމ ަިނ ުތ ޝ ާިފ ާނ

ައ ްލ ާފޟ ްިލ ަޢ ްބ ުދﷲ ަޢލީ

ނ ބައި ވެ ރިވެފައި ވެ އެ ވެ.
ކޮމިޓީ ގެ ބަ އްދަ ލު ވު ން ތަކު ގަ އި ޗީފް އެ ގްޒެކެޓި ވް އޮފި ސަ ރު ގެ އި ތު ރު ން ،ބޭ ނު ން ވާ ހާ ލަތްތަކުގައި ގުޅު ންހުރި ދާއިރާތަކުގެ މުވައްޒަފު ް
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ސ ޫއލ ްިއ ަޔ ުތ ަތ ްއ
ަމ ް
މި ކޮ މި ޓީ ގެ

މަ އި ގަނ ޑު މަ ސް އޫ ލި އް ޔަ ތުތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ހި މެ ނެ ނީ ،އެ ކް ސް ޓަރ ނަ ލް އޮޑިޓް ކުރެވެމުންދާ ގޮތާއި އެ އޮޑިޓުގެ ނަތީޖާ ބަލައި މޮނިޓަރ

ކު ރު މެ ވެ .އަ ދި އެ ކް ސް ޓަރ ނަ ލް އޮ ޑި ޓް އެ އް ބަ ސް ވު މު ގެ ޝަ ރު ޠު ތަ ކާ އި ސް ކޯ ޕް ފާސްކުރުމާއި އެ މަޢުލޫމާތު ބޯޑާއި ޙިއްޞާކުރުމެވެ .މީގެ އިތުރުން،
މާ ލީ ހި ސާ ބު ތަ ކު ގެ ނަޒާ ހަ ތް ތެ ރި ކަ ން ކަ ށަ ވަ ރު ކުރު މަށް އި ން ޓަރ ނަ ލް އޮ ޑި ޓް ނިޒާ މާ އި ،ޕްރޮސެސްތަކާއި ،އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްސްގެ އިތުރުން ރިސްކް
މެ ނޭ ޖް މެން ޓަށް ފާ ރަ ވެ ރި ވު މެ ވެ.

ޮކމިޓ ެީގ ަބ ްއ ަދުލ ުވ ްނ ަތ ާކއި ާޙޟި ރީ
 2019ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ކޮމިޓީ ގެ  7ބަ އްދަ ލު ވުމެ އް ބޭ އް ވިފަ އި ވެ އެ ވެ .ތި ރީ ގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވު ންތަކުގެ ޙާޟި ރީއެ ވެ.

މެންބަރު ގެ ނަން

ހާޟިރުވާންޖެހޭ ބައްދަ ލުވުންތައް

ހާޟިރު ވި ބައްދަ ލު ވުން

ޓާރމް

ނފް
އަ ލް ފާޟި ލް އި ލް ޔާ ސް ހަ ީ

7

7

 17އެޕްރީލް 2018

އަ ލް ފާ ޟި ލާ ަމރި ޔަމް ޢަ ބް ދުއް ނާ ޞިރު

7

7

 28މާރިޗު 2018

އަލްފާ ޟިލާ އާ މިނަ ތު ޝިފާނާ

7

5

 27މާރިޗު 2017

އަލްފާ ޟިލް ޢަބް ދުﷲ ޢަލީ

7

6
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ައ ަހ ރީ ރި ޯޕޓު 2 0 1 9

ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ްއ
ޮކމިޓ ްީނ ހ ްިނ ުގ ުނ ަހ ަރ ާކ ްތ ަތ ްއު /ކ ެރ ުވ ުނ ަމ ަ
ކޮ މި ޓީ ގެ ޓާރ މް ސް އޮފް ރި ފަ ރެ ން ސް އާ އި އެއް ގޮތް ވާ ގޮ ތު ގެ މަ ތި ން

ޕްރޮސެސް

ތި ރީ ގަ އި ވާ މަ ސައް ކަ ތް ތަ އް  2019ވަ ނަ އަ ހަ ރު ކު ރެ ވު ނެ ވެ.

ފައިސާދޫކުރުން ނުވަތަ އޯވަރޕޭމަންޓް ހިނގާގޮތް ބެލުމަށް

•ބޯ ޑު ގެ

ހަ ރަ ކާތް ތަ ކު ގެ

އަ ހަ ރީ

މަތި ކޮ ށް ފަ އި ވާ

ރި ޕޯ ޓު ން

ޒި ންމާ ތަ އް އަދާ ކު ރެ ވު ނު މި ން ވަ ރު ދެނެ ގަ ތު މަ ށް ޓަ ކަ އި ،އަ ހަ ރު
ތެ ރޭ ގައި ކު ރު މަ ށް ހަ މަ ޖެ ހި ފަ އި ވާ މަސަ އް ކަ ތް ތަ ކު ގެ ޚު ލާ ޞާ އެ އް
އެ ކު ލަ ވާ ލެ ވު ނެ ވެ .ކޮ މި ޓީ ގެ ރި ޕޯ ޓު މުރާ ޖަ ޢާ ކޮ ށް  29ޖަ ނަ ވަ ރީ
 2019ގަ އި ވަ ނީ ފާ ސްކޮ ށް ފަ އެ ވެ .އަ ދި މި ރި ޕޯ ޓް ވަ ނީ
ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓު ގަ އި ހި މަ ނާ ފަ އެ ވެ.
•ޕެ ން ޝަ ން އޮފީ ހު ގެ އެ ކްސް ޓަރ ނަ ލް އޮ ޑި ޓަ ރު ގެ ހަ އިސި އް ޔަ ތު ން
މަސަ އް ކަ ތް ކު ރި ކޭ .ޕީ .އެ މް .ޖީ އި ން އޮޑި ޓު ކޮ ށް ފަ އި ވާ ޕެ ން ޝަ ން
އޮ ފީ ހު ގެ  2018ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ އް ކޮ މި ޓީ ން
މުޠާ ލި ޢާ ކޮ ށް
ބޯ ޑަ ށް

މަ ޝް ވަ ރާ ކު ރު މަ ށް ފަ ހު،

ފޮ ނު ވު މަ ށް

24

ޕޓު
ރި ޯ
2019

މާ ރި ޗު

ފާ ސް ކު ރު މަ ށް
ގައި

ކޮ މި ޓީ ން

ލަ ފާ އެ ރު ވި އެ ވެ.
•މި ކޮ މި ޓީ ގެ ޗެ އަރ ޕާރ ސަ ން ގެ މަ ޤާ މު ގައި ހު ން ނެ ވި އަ ލް ފާ ޟި ލް
އިލް ޔާ ސް ޙަ ނީ ފު ގެ މަ ގާ މު ގެ މު އް ދަ ތު ހަ މަ ވު މާ އި ގު ޅި ގެ ން،
 3ޖު ލަ އި  2019ގައި ބޭ އް ވި ކޮ މި ޓީ ގެ ބަ އް ދަ ލު ވު މު ގަ އި
ޗެ އަރޕާރ ސަ ން ގެ މަ ޤާ މަ ށް ،އެ އް އަހަ ރު ދު ވަ ހު ގެ މު އް ދަ ތަ ށް،
އަލް ފާ ޟި ލާ މަ ރް ޔަ މް ޢަ ބް ދުއް ނާ ޞި ރު އަ އް ޔަ ން ކު ރެ ވު ނެ ވެ.
•އި ން ޓަރ ނަ ލް އޮ ޑި ޓް ފަ ން ކް ޝަ ނު ން

 2019ވަ ނަ އަ ހަ ރު

ކުރަ ން ޖެ ހޭ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ އް ހި މެ ނޭ ރި ސްކް ބޭ ސް ޑް އެ ނު އަ ލް
އޮޑި ޓް ޕް ލޭ ން ދި ރާ ސާ ކޮ ށް ކޮ މި ޓީ ން ފާސް ކު ރެ އް ވި އެ ވެ .އެ
ޕް ލޭނަ ށް ޢަ މަ ލު ކު ރެ ވޭ މި ން ވަ ރާ އި އަ ދި އޮޑި ޓް ފަ ން ކް ޝަ ނު ގެ
އެހެ ން މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ އް ކު ރި އަ ށް ދާ ގޮ ތް ކޮ މި ޓީ ން ބަ އް ލަ ވަ މު ން
ގެ ން ދެ ވި އެ ވެ.
• 2019ވަ ނަ އަ ހަ ރު އި ން ޓަރ ނަ ލް އޮ ޑި ޓް ޑި ޕާ ޓް މެ ން ޓު ން
ހުށަ ހެ ޅި އޮ ޑި ޓް ރި ޕޯ ޓު ތަ ކާ ބެ ހޭ ގޮ ތު ން ކޮމި ޓީ ން ވަ ނީ މަ ޝް ވަ ރާ
ކުރަ އް ވާ ފަ އެ ވެ .މި ގޮ ތު ން ،ކޮ މި ޓީ އަ ށް ހު ށަ ހަ ޅުއް ވާ މު ރާ ޖަ ޢާ
ކުރެ އް ވި

އޮ ޑި ޓް ތަ ކު ގެ

ބަދަ ލުކު ރު މު ގެ

72

ތެ ރޭ ގަ އި

ޕް ރޮ ސެ ސް އާއި،

ހި މެނެ ނީ:
ނެ ޓް

އެ ސެ ޓް

ޕޯ ޓް ފޯ ލި އޯ
ވެ ލު އޭ ޝަ ން

ކުރެވުނު

ބެލުމަށް
އޮޑިޓާއި،

ކުރެވުނު
ޕެންޝަން

އޮޑިޓާއި،

ފައިސާ

އިތުރަށް

ދޫކުރުމާއި

އަދި

ގުޅުންހުރި އެކައުންޓުތައް ރިކޮންސައިލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ބެލު މަށް ކުރެވުނު އޮޑިޓާއި ،ވަޒީފާދޭފަރާތް ޖޫރިމާނާކުރުމާއި
ފައިސާ

ދިނުމާބެހޭގޮތުން

އަނބުރާ

ވަޒީފާއަށް

މީހުން

އޮޑިޓާއި،

އިޖުތިމާޢީ

ޕްރޮސެސް

ނަގާ

ރައްކާތެރިކަމުގެ

ކުރެވުނު

އޮޑިޓާއި،

ބެ ލުމަށް

ކުރެވުނު

ސްކީމާއިބެހޭގޮތުން

އޮޑި ޓް އޮފީހުގެ ޕާފޯމަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ދިރާސާކުރުމެވެ.
•އޮޑިޓަށްފަހު މެނޭޖްމެންޓަށް ހުށަހެޅި ރިޕޯޓުތަކުގައިވާ ލަފާތަކާއި
އަދި އެ

ލަފާތައް ތަންފީޒުކުރާ މިންވަރު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް

ބެއްލެވިއެވެ.

މި

އެކަށީގެންވާ

ވަގުތުގައި

ފާހަގަކޮށްފައިވާ

އޮޑިޓުތަކުގައި

އިޞްލާޙުކުރުމަށް

ކަންކަން

މެނޭޖްމެންޓުން

ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ތައްވެސް ކޮމެޓީން ގާތުން ބެއްލެވިއެވެ.
•އޮޑިޓް ލަފާތަކާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކު ރޭތޯ ބެލުމަށާއި އަދި
އޮޑިޓުގައި އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތުގައި ކަންކަން ފުރިހަމަ
ކުރޭތޯ ބެލުމަށް ހާލަތު ވަޒަންކުރާ (ސްޓޭ ޓަސް މޮނިޓަ ރިންގ)
ރިޕޯޓެއް

ކޮމިޓީއަށް

ހުށަހެޅުނެވެ.

އިންޓަރނަލް

އޮޑިޓުން

ދީފައިވާ ލަފާތައް ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން
ކޮމިޓީން

ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

•ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކުރެވި ނިންމުނު އެހެނިހެން ކަންތައްތަކުގެ
ތެރޭގައި  2020ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޕެންޝަން
އޮފީހުގެ

ބަޖެޓާއި،

އޮޑިޓް

ރިޕޯޓުކުރުމާއި،

ލަފާތަކަށް

އަމަލުކުރާ މިންވަރު މޮނިޓަރ ކުރުމާއިބެހޭ ޕޮލިސީތަކާއި އަދި
ޕްރޮސީޖަރތައް

ހިމެ ނެއެވެ.

•މީގެ އިތުރުން 2018 ،އަދި  2019ވަނަ އަހަރު ސީ.އެމް.
ޑީ.އޭ ގެ އަހަރީ އިންސްޕެކްޝަނަށްފަހު އިޞްލާޙު ކުރުމަށް
ފާ ހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމާއި ،އެކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް
މެނޭޖްމެންޓުން

ހުށަހެޅި

ކަންކަމާމެދު

ކޮމިޓީން

މަޝްވަރާ

ކުރައްވައި ،އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ކޮމިޓީން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
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ޝ ްނ ޮކމިޓ ެީގ ރ ޯިޕ ުޓ
ޝ ްނ ެއ ްނ ްޑ ޮނމ ޭިނ ަ
ެރމ ުިއ ަނ ޭރ ަ
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ަތ ާޢ ުރ ްފ
ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީހު ން ދެ ކޭ ގޮ ތު ގަ އި ޕެ ން ޝަން އޮ ފީ ހު ގެ މު ވަ އް ޒަ ފުން ނަ ކީ އެ ން މެ އަ ގުހުރި ރައުސްމާލެވެ .ވޭތުވެދިޔަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޕެންޝަ ން އޮފީހަށް
ލި ބި ފަ އި ވާ ކާ މި ޔާ ބީ ތަ ކާ އި ކު ރި އެ ރުން ތަކު ގެ އަ ސްލަ ކީ ވެ ސް އޮ ފީ ހު ގެ މު ވަ އް ޒަ ފު ން ކަ މަށް ދެކެއެވެ .އޮފީހުގެ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް އެންމެ އުފެއްދުންތެރި
ގޮ ތު ގަ އި ބެ ލެ ހެ އް ޓު މަ ށާއި ތަ ރަ އް ޤީ ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި މު ވައް ޒަ ފު ން ނަ ށް އެ ކަ ށޭ ނަ މުސާ ރަ އާ އި އެލެވަންސްތައް ދިނުމާއި ،ފެންވަރު ރަނގަޅު މުވައްޒަފުން އޮފީހުގައި
ދެ މި ތި އް ބު މާ އި ޖު މް ލަ ގޮ ތަ އް ގަ އި ހު ރި ހާ މު ވަ އް ޒަ ފު ން ގެ ދު ޅަހެ ޔޮ ކަ މާ އި ވަ ޒީ ފާ ގެ ހި ތްހަމަޖެހުން އިތުރުކުރުވުމުގެ މުހިއްމުކަން ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑުން
ވަ ނީ ދެ ނެ ގަ ނެ ފަ އެ ވެ.
އ އަދި މުވައްޒަފުންނަށް އެކަށީގެންވާ
އެ ގޮ ތު ން ރެ މި އު ނަ ރޭ ޝަ ން އެ ން ޑް ނޮ މި ނޭޝަ ން ކޮމި ޓީ އަ ކީ ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ބޯޑް މެންބަރުންނަށާއި ،ސީ.އީޯ .
މު ސާ ރަ އާ އި އި ނާ ޔަ ތް ތަ އް ފޯ ރު ކޮ ށް ދެވެ މު ން ދާ ކަ ން ކަ ށަ ވަ ރު ކު ރު މު ގެ މަ ޤް ޞަ ދު ގަ އި ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑުން އެކުލަވާލާފަ އިވާ ސަބް-ކޮމިޓީއެކެވެ .މީގެ
އި ތު ރު ން އޮ ފީ ހު ގެ އިސް ފަ ން ތީ ގެ މު ވަ އް ޒަ ފު ން ވަ ޒީފާ އަ ށް އަ އް ޔަ ންކުރު މު ގެ ހު ރިހާ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާނީ ވެސް މިކޮމިޓީއިންނެވެ.

ޮކމިޓީ ެއ ުކ ެލވ ެިގ ްނ ާވ ޮގ ްތ
ރެ މި އު ނަ ރޭ ޝަން އެ ން ޑް ނޮ މި ނޭ ޝަ ން ކޮ މި ޓީ ( އާ ރް .އެ ން .ސީ) އެ ކުލެ ވި ގެ ން ވަ ނީ ބޯ ޑުގެ  3މެންބަރުންނާއި ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ސީ.އީ .އޯ ހިމެނޭ ގޮތަށް
ޖު މް ލަ  4މެ ން ބަ ރު ން ގެ މަ އް ޗަށެ ވެ .އެ ގޮ ތު ން  2019ވަ ނަ އަ ހަރު ގެ އާ ރް .އެ ން .ސީ މެންބަރުންނަކީ:

ބ ްނ
ސ ާތ ާޛ ޫނ ުރ ާ
ައ ްލ ުއ ް
ރސ ްނ)
ަފ ުހމީ ެ
(ޗ ައ ާ
ރޕ ަ

ިލ ާއމ ަިނ ުތ
ައ ްލ ާފޟ ާ
ޝ ާިފ ާނ

ސ
ައ ްލ ާފޟ ްިލ އ ްިލ ާޔ ް
ަހނ ްީފ

ިޝ ުތ
ައ ްލ ާފޟ ާ
ިލ ާއއ ަ
ސ ްނ
ުލ ުއ ުލ ާއ ަޙ ަ

( 17މާރިޗު  2019އާއި

( 17މާރިޗު  2019އިން

ހަމައަށް)

ފެށިގެން)

ައ ްލ ާފޟ ްިލ ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ
ސ އ ްިނ ަމނ ުިކ
ުހ ެ
(ސީ.އީޯ .އ)

އަ ލް ފާ ޟި ލް އި ލް ޔާ ސް ހަ ނީ ފް ވަ ނީ އަ ލް ފާ ޟިލާ އަ އިޝަ ތު ލު އު ލު އާ ހު ސެ އި ން ބޯޑު މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި އައްޔަންކުރެވެންދެން ކޮމިޓީ މެންބަރެއްގެ
ގޮ ތު ގަ އި  2019ވަ ނަ އަ ހަ ރު މަ ސަ އް ކަ ތްކޮ ށް ދެ އް ވާ ފަ އެ ވެ .އަ ލް ފާ ޟި ލާ އަ އި ޝަ ތު ލުއުލުއާ ހުސެއިން ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑު މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި
އަ އްޔަ ންކު ރެ ވި ފަ އި ވަ ނީ  17މާރ ޗް  2019ވަ ނަ ދު ވަ ހު އެ ވެ.

ސ ޫއލ ްިއ ަޔ ުތ ަތ ާކއި ޒ ްިނ ާމ ަތ ްއ
ޮކމީޓ ެީގ ަމ ް
•ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ބޯ ޑް މެ ން ބަ ރު ން ނާ އި މު ވަ އް ޒަ ފުން ނަ ށް ދެ ވޭ މުސާ ރަ އާ އި އިނާޔަތްތައް އެކުލަވާލުމާއި މުސާރަ އަދި އިނާޔަތްތަކުގެ އޮނިގަނޑު
ބަ ލަ އި ފާ ސް ކު ރު ން.
ބލައި ފާސްކުރުން.
•އޮފީ ހު ގެ އި ސްފަ ން ތީ ގެ މު ވަ އްޒަފު ން ވަޒީފާ އަ ށް އަ އް ޔަ ންކު ރުމު ގެ އު ސޫ ލު ތަކާއި މަރުހަލާތައް ަ
•އަ ޚް ލާ ޤީ ފި ޔަ ވަ ޅު އެ ޅު މާ އި ،ސަ ސްޕެ ން ޝަ ން އަ ދި މު ވަ އް ޒަ ފު ން ވަ ޒީފާ އި ން ވަކިކުރުމާއި ބެހޭ މައްސަލަތަކާއި ގުޅުންހުރި އުސޫލްތައް މުރާޖަޢާކުރުން.
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އ ާހޟި ރީ
ޮކމިޓީ ަބ ްއ ަދުލ ުވ ްނ ަތ ާކ ި
ހޟިރީ ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީއެ ވެ.
 2019ވަ ނަ އަ ހަ ރު އާ ރް .އެ ން .ސީ ގެ  4ބަ އްދަ ލު ވުމެ އް ވަ ނީ ބޭ އް ވިފަ އެ ވެ .ބަ އްދަ ލު ވުންތަކުގެ ާ

ކޮ މިޓީ މެން ބަރުން

ހާޟިރުވާންޖެ ހޭ ބައް ދަ ލު ވުންތަ ކު ގެ އަ ދަ ދު

ހާ ޟިރު ވި ބައްދަލުވުންތަ ކު ގެ އަދަދު

ނޫރުބާން ފަ ހުމީ

4

4

އައިމިނަ ތު ޝިފާނާ

4

3

އި ލްޔާ ސް ހަނީފް

1

1

އަ އި ޝަ ތު ލު އުލު އާ ހުސެ އިން

3

3

މު ހަ އްމަ ދު ހުސެ އިން މަނިކު

4

3

ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ްއ
ޮކމިޓ ްީނ ހ ްިނ ުގ ުނ ަހ ަރ ާކ ްތ ަތ ްއު /ކ ެރ ުވ ުނ ަމ ަ
ތި ރީ ގަ އި އެ ވަ ނީ  2019ވަ ނަ އަ ހަ ރު ކޮ މި ޓީ ން ކޮ ށް ފަ އި ވާ މަ އި ގަނ ޑު

•ޕެ ންޝަން އޮފީހުގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް ރިވިއު ކުރެވި،

ކު ރު

ޚާއްޞަކުރުމަށް

މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ކާ އި

މު ހި އް މު

ނިން މަ ވާ ފަ އި ވާ

ނި ންމު ން ތަ ކު ގެ

ކޯޑް

ނިންމައި'' ،ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް ފޯ ސްޓާފް'' ގެ ނަ މަށް

ޚު ލާ ޞާ އެ ކެ ވެ.
•17

މުވަ އްޒަފުންނަށް

އޮފް

ކޮންޑަކްޓް

ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމިފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ކޯޑް އޮފް
ފެ ބް ރު އަ ރީ

2019

ވަ ނަ

ބައް ދަލު ވު މު ގަ އި،

އަ ލް ފާ ޟި ލާ

ޗެ އަރ ޕަރ ސަ ން

ކަ މަ ށް

ދު ވަ ހު

ކޮ މި ޓީ ގެ

ފު ރަ ތަ މަ

ކޮންޑަކްޓްގައި ހިމެނޭ ބޯޑާއި ގުޅުންހުރި ބައިތައް ބޯޑުގެ

ނޫ ރު ބާ ން

ފަ ހު މީ

ކޮ މި ޓީ ގެ

''ރޫލްސް އޮފް ޕްރޮސީޖަރ'' ގައި ހިމަނައި ،ނަމަށް ބަދަ ލު

އަ އްޔަ ން ކު ރެ ވު ނެ ވެ.

ގެ ނެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ.

ކ މިޓީ ގެ ޓީ .އޯ .އާ ރް ރި ވި އު ކު ރެ ވި ،ގެ ން ނަ ން ޖެ ހޭ ކަ މަ ށް ފެ ން ނަ
• ޮ
ބަ ދަ ލު ތަ އް ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ބޯ ޑަ ށް ހުށަ ހެ ޅި ފަ އި ވެ އެ ވެ.

•ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ
ފަދައިން ،ސީ.އީ.އޯ އައްޔަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޖުލައި 2019

•ޑި ރެކް ޓަ ރު ން ގެ ޓް ރެ އި ނި ންގ އެން ޑް ޑި ވެ ލޮ ޕް މަ ން ޓް އު ސޫ ލާ އި

ގައި ފަށައި ،ވަޒީފާއަށް އިޢުލާންކުރުމަ ށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ

ކ މިޓީ ން އެ ޕް ރޫ ވް ކު ރު މަ ށް ފަހު ބޯ ޑު ގެ
އި ން ޓަރން ޝި ޕް އު ސޫ ލް ޮ

ލިޔެކިޔުންތައް އެންޑޯޒްކުރުމަށްފަހު ކޮމިޓީން ވަނީ ބޯޑަށް
ހުށަހަޅާފައެވެ.

އެ ޕް ރޫ ވަލް އަ ށް ހުށެ ހެ ޅި ފަ އި ވެ އެ ވެ.
•އަ އި.ސީ .ޓީ

ކޮ ން ސަ ލް ޓަ ން ޓް ގެ

ކޮ ން ޓް ރެ ކް ޓް

އު ވާ ލު މަ ށާ އި

ބޭ ނު ންޖެ ހި އް ޖެ ހާ ލަ ތު ގަ އި ފަ ހު ން ކޮ ން ސަ ލް ޓަ ން ޓެއް އަ ލު ން
ވަ ޒީ ފާ އަ ށް

އަ އް ޔަން ކު ރު މަ ށް

ކޮ މި ޓީ ން

ނި ންމާ ފަ އި ވެ އެ ވެ.

•''ޑޮ މެ ސް ޓި ކް ޓް ރެ ވަ ލް ޕޮ ލި ސީ'' އަށް ފު ރަ ތަ މަ އި ޞް ލާ ޙު
ހު ށަ ހެ ޅި ،އެ އި ޞް ލާޙު ކޮ މި ޓީ ން ފާ ސްކޮ ށް ފަ އި ވެ އެ ވެ.

75

އުސޫލާއި،

މީގެ

ތެރޭގައި

ގަވާއިދު ތަކާއި،

ސީ.އީ.އޯ

ޓަރމްސް

އައްޔަންކުރުމުގެ

އޮފް

ރެފެރަންސާއި،

ވަޒީފާއަށް އައްޔަންކުރުމުގެ ޓައިމްލައިންގެ އިތުރުން ވަޒީފާގެ
އިޢުލާނަށް

ބޭނުންވާ

ލިޔެކިޔުންތައް

ހިމެނެއެވެ.

މީގެ

އިތުރުން އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ އެކުލަވާލުމަށްފަހު ބޯޑުގެ
އެޕްރޫ ވަލްއަށް ކޮމިޓީން ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.
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ަތ ާޢ ުރ ުފ
އފީހުގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުން
އި ނޮ ވޭ ޝަ ން އެ ން ޑް ޓެ ކް ނޮ ލޮޖީ ކޮ މި ޓީ އަ ކީ ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ބޯ ޑު ހި ން ގު މާ އިބެ ހޭ އޮނިގަނޑުގައި ހިމަނައިގެން ޕެންޝަން ޮ
އެ ކު ލެ ވޭ ކު ޑަ ކޮމި ޓީ އެ ކެ ވެ .މިކޮ މި ޓީ ހަ ރު ދަނާ ކަ މާ އެ ކު މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި ކޮ މިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައްވަނީ '‘ޓާރމް އޮފް ރެފަރެންސް‘‘
ގަ އި ބަޔާ ންކޮ ށް ފަ އެ ވެ.
ކޮމިޓީ ގެ މަ ސަ އްކަ ތް ބޯޑަ ށް ހު ށަ ހަޅަ ން

ޖެ ހެ ނީ ކޮ ންމެ ތި ންމަ ހަކު ން އެ އްފަ ހަ ރު ނުވަތަ ބޯޑު ން ބޭ ނު ންވެއްޖެ ހިނދެއްގައެވެ.

ޮކމިޓ ެީގ ަދ ުއ ުރ
މި ކޮ މި ޓީ ގެ ދަ އު ރަ ކީ އާ އީ ޖާ ދީ ވި ސް ނު ން ތަ ކާ އެ އް ގޮ ތަ ށް ޓެ ކް ނޮ ލޮ ޖީ އާ އި އި ންފޮމޭޝަން ސެކިއުރިޓީ މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި
ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ބޯ ޑަ ށް އެ ހީ ތެ ރި ވު މެ ވެ .ޓެ ކް ނޮ ލޮ ޖީ އާ އި އި ން ފޮ މޭޝަ ން ސެކި އުރިޓީއާއިބެހޭ ޕޮލިސީ ތަކާއި ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި އިންވެސްޓްމަންޓްތައް،
ކަނ ޑަ އެ ޅި ފަ އި ވާ އަމާ ޒު ތަ ކާ އި އި ސް ކަން ދޭ ކަ ން ކަ މާ އި ދިމާ ވޭ ތޯ މި ކޮ މި ޓީ ން ޔަ ޤީ ންކުރާނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ޓެކްނޮލިޖީގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެދާނެ
ހި ރާ ސް ތަކާ އި ފު ރު ޞަ ތު ތަ އް މޮ ނި ޓަރ ކު ރު މަ ށް ވެ ސް އެ ހީ ތެ ރި ވެ ދޭ ނީ މި ކޮ މި ޓީ ން ނެ ވެ.

ދ ޮކމިޓ ަީއ ްށ ެއހ ެީތރ ެިވ ޭދ ަފ ާރ ްތ ަތ ްއ
ޮކމިޓީ ެއ ުކ ެލވ ެިގ ްނ ާވ ޮގ ްތަ ،އ ި
މނޭ މެންބަރު ން ނަކީ:
މި ކޮ މިޓީ އެ ކު ލެ ވި ގެ ން ވަ ނީ  4މެ ން ބަ ރު ން ގެ މަ އް ޗަ ށެ ވެ .މި ގޮ ތު ންމިކޮމިޓީ ގަ އި ހި ެ

ބ ްނ ަފ ުހމީ
ސ ާތ ާޛ ޫނ ުރ ާ
ައ ްލ ުއ ް
ރސ ްނ)
ެ
(ޗ ައ ާ
ރޕ ަ

ސ ަހނ ްީފ
ައ ްލ ާފޟ ްިލ އ ްިލ ާޔ ް

ސ އ ްިނ ަމނ ުިކ
ައ ްލ ާފޟ ްިލ ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ ުހ ެ
(ސީ.އީޯ .އ)

ޝފ ްީޒ
ައ ްހ ަމ ުދ ަ
(ސީ.ޓީޯ .އ)

ފއި ވާ މެ ން ބަ ރު ން ގެ ތެ ރެ އި ން  2019ވަ ނަ އަ ހަ ރު ނިމު ނު އިރު ތިއްބެވި ބޯޑުގެ ދެ މެންބަރު ންނަކީ؛
މި ކޮމިޓީ އަ ށް އަ އް ޔަ ންކޮ ށް ަ
ގ ޗެ އަރ ޕާރ ސަ ން)
 - 1އަ ލް އު ސް ތާޛާ ނޫ ރު ބާ ން ފަ ހުމީ (ކޮމިޓީ ެ
ލ އި ލް ޔާ ސް ޙަ ނީފް
 - 2އަ ލްފާޟި ް
ކަމާ އި ބެ ހޭ މާ ހި ރު ން ނާ އި ،އެ ތެ ރެ އާ އި ބޭ ރު ގެ އޮޑިޓަ ރު ންފަދަ ބޭފުޅު ން ކޮމިޓީ ގަ އި ބަ އިވެރިވުމަށް ދަޢުވަތު އެރުވުމުގެ ބާރު ޗެއަރޕާރސަންއަށް އޮ ވެއެ ވެ.
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ސ ޫއލ ްިއ ަޔ ުތ ަތ ްއ
ޮކމިޓ ެީގ ަމއ ަިގނ ުޑ ަމ ް
މި ކޮ މި ޓީ ގެ މަ އި ގަނ ޑު މަ ސް އޫ ލިއް ޔަ ތު ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ޓެ ކް ނޮ ލޮ ޖީ ބޭ ނުން ކޮ ށް ގެ ން ކުރަން ރާވާ ،ތަންފީޒުކުރާ އާ އީޖާދީ މަސައްކަތްތަކަށް އެއްބަސްވެ ،އެ
މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރި އަށް ގެ ން ދާގޮ ތް ބެ ލު މާ އި ،ރާ ވަ އި ފަ އި ވާ ކަ ން ކަން ކު ރި އަ ށް ގެ ން ދި އު މަށާއި މުސްތަޤުބަލުގައި އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް
މި ކޮމި ޓީ ން އެ ހީ ތެ ރިކަ ން ފޯ ރުކޮ ށްދޭ ނެ ކަ މު ގެ ޔަ ޤީ ން ކަ ން ދި ނު ން ހި މެ ނެއެ ވެ .މީ ގެ އިތުރުން ،ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ކުރަން ރާވާ ކަންކަން މުޠާލިޢާކޮށް،
ޓެކް ނޮ ލޮ ޖީ ގެ އާ ކަ ންކަ ން ތަ ން ފީ ޒު ކު ރުމަ ށް އާ ބަ ސް ބު ނު މު ގެ ޒި ން މާ އަ ދާ ކު ރާ ނީ ވެ ސް މިކޮމިޓީންނެވެ.
ޓެ ކް ނޮ ލޮ ޖީ ގެ ހި ރާ ސް ތަ ކަ ށް ބަ ލާ އި ރު ،ރި ސް ކް އެ ސެސް މަ ން ޓް ގަ އި ޑް ލަ އި ނާ އި ޕޮ ލި ސީތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ،ޕެންޝަން އޮފީހުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ
މަ އި ގަނ ޑު އޮ ޕްރޭ ޝަ ން ތަ ކާ އި ހި ރާ ސް ( ރި ސް ކު) ތަ ކަށް ހު ށަ ހެ ޅި ދާ ނެ ވަ ކި ވަކި ކަންކަން ބެލުމަކީ މި ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ .މީގެ އިތުރުން،
ބޭ ނު ން ވެ އް ޖެ ހިނ ދެ އް ގަ އި ބޭ ރު ގެ ކޮ ން ސަ ލް ޓެ ންޓު ން ބަ އި ވެ ރި ކޮ ށްގެ ން މި އޮ ފީ ހުގެ ޓެ ކްނޮލޮޖީ ހިރާސް (ރިސްކު) ތައް މެނޭޖްކުރާގޮތުގެ ހަރުދަނާކަން ބެލުމުގެ
ބާރު މި ކޮ މި ޓީ އަ ށް ލި ބި ގެ ން ވެ އެ ވެ.
ޓެ ކް ނޮ ލޮ ޖީ އާ އި ގު ޅު ން ހު ރި ޕް ރޮ ޖެ ކް ޓް ތަ ން ފީ ޒު ކު ރު މާ އި ،އެ ފަ ދަ ޕް ރޮ ޖެ ކް ޓު ތަ އް ހު ށަ ހެޅުމާއި ،ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް މޮނިޓަރކޮށް ،މުވައްޒަފުންގެ
ޤާ ބި ލު ކަ ން ވަ ޒަ ން ކޮ ށް ،މު ވަ އް ޒަ ފު ން ނަ ށް އި ތު ރު ކު ރި އެ ރު ން ގެ ނަ އު މަ ށް ކު ރެ ވޭ ނެ ކަންކަމަށް ލަފާއެ ރުވުމުގެ ޒިންމާއަދާކުރާނީވެސް މި ކޮމިޓީންނެވެ.
ހަ ރު ދަ ނާ ކަ މާ އި ފު ރި ހަ މަ ކޮ ށް ކަ ން ކަ ން ކު ރު މަ ށްޓަ ކަ އި ،މަޢު ލޫ މާ ތު ގެ ރައް ކާ ތެ ރި ކަ މާ އި ،އި ންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ގުޅުންހުރި ޕޮލިސީތަކާއި ކަންކުރަންވީގޮތްތައް
ކަނ ޑަ އަ ޅަ އި މޮ ނި ޓަރ ކުރު ންވެ ސް މި ކޮ މި ޓީ ގެ މަ ސް އޫ ލި އް ޔަ ތުގެ ތެ ރޭ ގަ އި ހި މެ ނެ އެ ވެ.
މީ ގެ އި ތު ރު ން ،ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީހު ގެ މު ވަ އް ޒަ ފު ން ގެ ތެ ރެ އި ން އި ންފޮ މޭ ޝަ ން ސެ ކި އުރިޓީ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ޕޮލިސީ އާއި ޚިލާފުވާ މުވައްޒަފުން
ފާ ހަ ގަ ކޮ ށް ،އެޗް .އާ ރު ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓާ އި ގު ޅި ގެ ން ،އެފަ ދަ މު ވަ އް ޒަ ފު ން ނަ ށް ފި ޔަ ވަ ޅު އެޅުމަކީ މި ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއްވެސް މެއެވެ.

އ ާޙޟި ރީ
ޮކމިޓ ެީގ ަބ ްއ ަދުލ ުވ ްނ ަތ ާކ ި
ކމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިވަނީ  2019ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އަހަރު ނިމުމުންނެވެ .ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޙާޟިރީއެވެ.
މި ޮ

މެންބަރު ގެ ނަން

ބޭއްވުނު ބަ އްދަ ލުވުމުގެ އަދަދު

ހާޟިރު ވި ބައް ދަ ލު ވުމު ގެ އަ ދަ ދު

ޓާރމް

ނޫރުބާން ފަ ހުމީ

1

1

 13އޮގަ ސްޓް 2018

އި ލް ޔާސް ޙަނީފް

1

1

 13އޮގަ ސްޓް 2018

ުމޙަ އްމަ ދު ޙުސަ އިން މަނިކު

1

1

ފެށުނީއްސުރެ  31ޑިސެންބަރު  2019އަށް

އަ ހްމަދު ޝަފީޒު

1

1

މިވަގު ތު ވެ ސް މަގާމުގަ އި

ަދއް ަކ ނީ އެ ެމ ްނ ަބ ަރ ކު ަމ ާޤ ުމ ަގ އި ހު ްނ ެނވި އ ުިރ ބޭއް ުވ ުނ ަބ އް ަދ ުލ ުވ ްނ ަތ ކު ގެ ައ ަދ ުދ .
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ަ 2019ގއި ޮކމިޓ ްީނ ުކރ ަިއ ްށ ެގ ްނދ ަިޔ ަހ ަރ ާކ ްތ ަތ ްއ
ކަނ ޑަ އެ ޅި ފަ އި ވާ ކޮ މި ޓީ ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ކާއި ( ޓާރ މް ސް އޮ ފް ރެފަ ރެ ން ސް)

ކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓު ކުރެވޭފަރާތްތަކާއި ،އެހެނިހެން

އެ އް ގޮ ތަ ވާ ގޮ ތު ގެ މަ ތި ން މި ދި ޔަ އަ ހަ ރު ކު ރެ ވު ނު މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ އް ތި ރީ ގަ އި

ގޮތްގޮތުން

މަސައްކަތްތައް

އެވަނީއެވެ.

ކުރަން

ހަވާލުވާ

ކަންކަން

އޮޅުންފިލުވައިދިނުމެވެ.

 27އޮކްޓޯ ބަރ

•ކޮ މި ޓީ ގެ ފު ރަ ތަ މަ ބައް ދަ ލު ވު ން ބޭ އް ވު ނީ

 2019ގަ އެ ވެ .މި ބަ އް ދަ ލު ވު މު ގަ އި ނޫ ރު ބާން ފަ ހު މީ ވަ ނީ

•މީ ގެ

ތަކެއްޗާއި

ކޮ ށް ފަ އެ ވެ.
ކަނ ޑަ އެ ޅިފަ އި ވާ

އި ތު ރު ން،

ކޮ މި ޓީ ގެ

ހިންގާ

މިކަ މު ގެ ބޭ ނު މަ ކީ ކަނޑަ އެ ޅި ފަ އި ވާ ޕޮ ލި ސީ ތަކާ އި ޚި ލާ ފު ވާ

ބެ ހޭ ގޮތު ން

އެ ޅުމާ އި

މާ އް ދާ ގައި

އަ ލި އަ ޅު ވާ ފަ އި ވާ

އަ އި .ޓީ .ސީ

ކޮ މި ޓީ ގެ

މަ ސަ އް ކަ ތް

އޮ ފް

ކަނ ޑަ އެ ޅި ފަ އި ވާ

( ޓާރމްސް

މު ޠާލިޢާކޮށް،

ފާ ހަ ގަކު ރެ ވޭ

ފެ ން ވަރެ އް ގަ އި

~ ~މީގެ

އޯ

27001

ސެ ޓް ފި ކެ ޓު

ބޭ ރު ގެ

~ ~އި ން ފޮ މޭ ޝަން ސެކި އު ރި ޓީ މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް ސި ސް ޓަ މް
ޕޮ ލި ސީ ގެ ބޭ ނު މަ ކީ އި ން ފޮ މޭ ޝަ ން ސެ ކި އު ރި ޓީ އަ ކީ
ކޮ ބަ އި ކަ މާ އި،
މަ ޢު ލޫ މާ ތު

ރަ އް ކާ ތެ ރި ކަ މާއެ ކު

ހު ރި

ބެލެ ހެ އް ޓު މަ ށް ޓަ ކަ އި

އިންފޮމޭޝަން
ޕޮލިސީގެ

ސިސްޓަމް

ސެކިއުރިޓީ
ދަށުން،

އެހެންކަމުން ،މިގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް ،މި ކޮމިޓީން
އައި.އެސް.އޯ ގެ ޓީ.އޯ.އާ ރު ބަލާ ފައިނަލް ކުރި އެ ވެ.

ކު ރި އަ ށް

ގެ ން ދި އު މަ ށް ކޮ މި ޓީ ން ނި ން މި އެ ވެ.

ޕެ ން ޝަ ން

ފާސްކޮށްފައެވެ.

އޯ) ގެ ގޮތުގައި ވަކި ބޭފުޅަކު ކަނޑައަޅަންޖެހެއެވެ.

•އަމިއްލަ

އޮ ފީހު ގަ އި

މިއީ

އައި.އެ ސް .އޯ

އި ންފޮމޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަ ރެއް (އައި .އެ ސް.

އޮޑި ޓަ ރު ން ނާ އި މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓު ޓީ މު ގެ ލަފަ ޔާ އެ ކު ،އަ އި .އެ ސް.
ހޯ ދު މު ގެ

ޕޮލިސީއާއި

އިތުރުން،

މެނޭޖްމަންޓް

ފެ ން ވަ ރު ގަ އި

މަ ސަ އްކަ ތް

ޕެންޝަން

އޮފީހުގެ

 27001ސެޓްފިކެޓު ހޯދުމަށް ކޮންމެހެން މުހިއްމު

ބަލަ ހަ އް ޓާ ތަ ނެކެ ވެ .އެ ހެ ންކަ މު ން ،މަ ޢު ލޫ މާ ތު ބެ ލެ ހެ އް ޓު މާ އި

ހި ފެ ހެ އް ޓު މަ ށް ޓަ ކަ އި،

ކުރިއަށް

ލި ޔެ ކި ޔު ން ތަ ކެ ކެ ވެ.

•ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހަ ކީ މެ ން ބަ ރު ން ގެ ވަ ރަ ށް ނާ ޒުކު މަޢު ލޫ މާ ތު ތަ ކެ އް

ޕް ރޮސެ ސް

ހަރަކާތްތައް

ގެންދެވޭނެގޮތްތައް

ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތްތައް ބޭނުންކުރުމާއި ބެހޭ ޕޮލިސީ

ކޮ މި ޓީ އެ ކު ލަ ވާ ލެ ވި ފައި ވާ ގޮ ތް އި ޞް ލާ ޙު ކު ރެ ވު ނެ ވެ.

މެނޭ ޖް ކު ރު ން

ބޭނުންކޮށްގެން ޕެންޝަން އޮފީހުން

މެނޭޖްމަންޓް

ރެފަ ރެ ން ސް) ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ހި މެނު މެ ވެ .މީ ގެ އި ތު ރު ން،

ބަ އި ނަ ލް އަ ޤު ވާ މީ

ބޭނުންކުރެވޭނެ

ގޮތާއި،

~ ~މިގޮތުން ،މިކޮމިޓީން ވަނީ އިންފޮމޭޝަން ސެކިއުރިޓީ

ސެ ކި އު ރި ޓީ މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް ސިސް ޓަ މް ޕޮ ލި ސީ ގެ  2.4ވަ ނަ
މަ ސްއޫ ލި އް ޔަ ތު ތަ އް

ޚިދުމަތްތައް

ހި މެ ނެ އެ ވެ.

މު ވައް ޒަ ފު ން ފާ ހަ ގަ ކޮ ށް ،އެ ފަ ދަ މު ވަ އް ޒަ ފު ންނަ ށް ފި ޔަ ވަ ޅު
ޕެ ންޝަ ން

ޚިދުމަތްތައް

ޚިދުމަތްތައް

ށ ފާ ސްކު ރެ ވު ނެ ވެ.
(ޓާރމް ސް އޮފް ރެފަ ރެ ން ސް) މުޠާ ލި ޢާކޮ ް

އޮފީ ހު ގެ

މީގެ

ތަކެއްޗާއި

އިތުރުން،

ނުކުރެވޭނެގޮތްތަކާއި ،މަޢުލޫމާތާއި މަޢުލޫމާތާއި ބެހޭ

މަސަ އް ކަ ތް ތަ އް

އި ން ފޮ މޭ ޝަ ން

ފަރާތްތަކުން

އޮފީހުގެ

ކުރަންޖެހޭ

ބޭނުންކުރުމާއި ބެހޭ ޕޮލިސީގައި ޕެންޝަން އޮފީހުގެ

ކޮމި ޓީ ގެ ޗެ އަރ ޕާރ ސަ ން ގެ މަ ޤާ މަ ށް އެ އް އަ ހަ ރު ދު ވަ ހަ ށް
އަ އް ޔަ ން

ޕެންޝަން

ޕެންޝަން

އފީހުގެ
ޮ

އިޚްތިޔާރުގައި

(ވޮލަންޓަރީ

ޕެންޝަނަށް

ކޮންޓްރިބިއުޝަން)

ފައިސާ

ދެއްކުން

ފަސޭހަކު ރުމަށް

ޕެންޝަން

އޮފީހުގެ ޕޭމަންޓް ގޭޓްވޭއެއް ތަޢާރަފް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ
ތަފާތު

ގޮތްތައް

މެނޭޖްމަންޓާއެކު

(އޮޕްޝަންތައް)
މަސައްކަތް

ށ
ހޯ ދުމަ ް

މިކޮމި ޓީ އާ އި

ކުރެވުނެވެ.

މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓާ އި ،މު ވަ އް ޒަ ފު ން ނާ އި ،އެ ކި މަ ސަ އް ކަ ތް

79

ައ ަހ ރީ ރި ޯޕޓު 2 0 1 9

ުކރ ަިމ ުގ

80

ައ ަހ ރީ ރި ޯޕޓު 2 0 1 9

ޕެ ން ޝަ ން

ސް ކީ މު ގެ

މެ ން ބަ ރު ން ނަ ށް

ލި ބި ދޭ

ސް ކީ މު ން

ފަ އި ދާ

ކު ރަ މު ން ދާ

ފަ ން ޑު ން

ރި އަ ލް އެ ސް ޓޭ ޓާ އި،

އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް ތަ އް

އި ތު ރު ކޮ ށް ،އި ޖް ތި މާ ޢީ ރަ އް ކާ ތެ ރި ކަ ން ކަ ށަ ވަ ރު ކު ރު މު ގެ ބޭ ނު މު ގަ އި

ޕް ރަ އި ވެ ޓް އި ކު އި ޓީ އަ ދި ޕް ރަ އި ވެ ޓް ޑެ ޓް ފަ ދަ އި ތު ރު އެ ސެ ޓް

އ ފީ ހު ން އަ ބަ ދު ވެ ސް
އި ތު ރު ކަ ން ކަ ން ތަ ޢާ ރު ފު ކު ރު މަ ށް ޕެ ން ޝަ ން ޮ

ކް ލާ ސް ތަ ކު ގަ އި އި ން ވެ ސް ޓް ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި ބޭ ނު ން ވާ ދި ރާ ސާ ތަ އް

މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރެ އެ ވެ .މި ގޮ ތު ން ކު ރެ ވެ މު ން ދާ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި

ކު ރު މާ އި އެ ކަ މަ ށް ޓަ ކަ އި ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ން ވާ ން ޖެ ހޭ ތަ އް ޔާ ރީ ތަ އް

ތި ރީ ގަ އި ވާ ކަ ން ކަ ން ހި މެ ނެ އެ ވެ.

ދެ ނެ ގަ ތު މު ގެ ފަ ން ނީ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ކެ ވެ .މި މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ އް ނި މު މާ އި
އެ ކު

އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް

ފު ޅާ ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި

ޤާ ނޫ ނާ އި

ޕެ ން ޝަ ން

ގަ ވާ އި ދު ތަ ކަ ށް ގެ ނަ އު މަ ށް ފެ ން ނަ ބަ ދަ ލު ތަ އް ގެ ނަ އު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް

ސ ކ ްީމ ަތ ާޢ ުރ ްފ ކު ުރ ްނ
ސ ް
ޑ ެިސ ބިލިޓީ އ ްިނ ުޝ ައ ެރ ްނ ް

ކަ މާ އި ބެ ހޭ

އި ދާ ރާ ތަ ކާ އި

ޕެ ން ޝަ ން

ގު ޅި ގެ ން

ކު ރަ މު ން

އޮ ފީ ހު ން

ޑި ސެ ބި ލި ޓީ އި ން ޝު އަ ރެ ން ސް ސް ކީ މް ޤާ އި މު ކު ރު މު ގެ ބޭ ނު މަ ކީ ވަ ޒީ ފާ

ގެ ން ދާ ނެ އެ ވެ .މި ޕް ރޮ ގް ރާ މު ގެ ދަ ށު ން އި ން ވެ ސް ޓް މެ ން ޓް ފު ޅާ ކު ރާ ނެ

އަ ދާ ކު ރަ މު ން ދަ ނި ކޮ ށް ދާ އި މީ ނު ކު ޅެ ދު ން ތެ ރި ކަ މެ އް މެ ދު ވެ ރި ވެ އް ޖެ ނަ މަ،

އަ އު ދާ އި ރާ ތަ ކާ އި އަ ދި ފު ރި ހަ މަ އި ން ވެ ސް ޓް މެ ން ޓް ސި ޔާ ސަ ތު ތަ ކެ އް

އު މު ރު ގެ ބާ ކީ އޮ ތް ބަ އި ގަ އި އާ މް ދަ ނީ ލި ބޭ ނެ މަ ގު ފަ ހި ކޮ ށް ދި ނު މެ ވެ.

އެ ކަ ށަ އެ ޅު މަ ށް މަ ގު ފަ ހި ވާ ނެ އެ ވެ .ނަ ތީ ޖާ އެ އް ގެ ގޮ ތު ން އި ން ވެ ސް ޓް މެ ން ޓް

މީ ގެ ސަ ބަ ބު ން ،ވަ ޒީ ފާ އަ ދާ ކު ރަ މު ން ދަ ނި ކޮ ށް ކު އް ލި އަ ކަ ށް ކު ރި މަ ތި ވާ

ގ ތު ގަ އި އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެ ސް މެ ން ބަ ރު ން ނަ ށް ލި ބޭ މި ން ވަ ރު
ފަ އި ދާ ގެ ޮ

ގެ އް ލު ން ތަ ކު ގެ ސަ ބަ ބު ން ދި މާ ވާ މާ ލީ ގޮ ން ޖެ ހު ން ތަ ކު ން ރަ އް ކާ ތެ ރި ކަ ން

އި ތު ރު ކު ރެ ވި ގެ ން ދާ ނެ ކަ މަ ށް އު އް މީ ދު ކު ރެ ވެ އެ ވެ.

އި ތު ރު ވެ ގެ ން ދާ ނެ އެ ވެ .މި ސް ކީ މް ފު ރި ހަ މަ އަ ށް ތަ ން ފީ ޒު ކޮ ށް ނި މު މު ން
ދާ އި މީ ނު ކު ޅެ ދު ން ތެ ރި ކަ މެ އް ކު ރި މަ ތި ވާ ފަ ރާ ތް ތަ ކަ ށް މެ ދު ނު ކެނ ޑި އެ
ފަ ރާ ތް ތަ ކަ ށް އު ނި ވެ ގެ ން ދި ޔަ އާ މް ދަ ނީ ލި ބު މަ ށް މަ ގު ފަ ހި ވެ ގެ ން ދާ ނެ އެ ވެ.

ޝ ުނގެ
ައ މިއް ަލ ަވޒީ ާފ ައ ާދކު ާރ ަފ ާރތް ަތ ަކ ްށ ޕެ ްނ ަ
ަރއް ކާތެ ރި ަކ ްނ
ޕެ ން ޝަ ން

ެސ ޓް ެމ ްނ ޓް ގެ ަފއ ާިދ އިތު ުރ ކު ުރ ްނ
އ ްިނވ ް
އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެ ސް

އަ ކީ

ޕެ ން ޝަ ން

ކޮ ން ޓް ރި ބި އު ޝަ ން

ހު ރި ހާ
އި ން ވެ ސް ޓް

ކޮ ށް ގެ ން ހި ން ގޭ ސް ކީ މެ ކެ ވެ .މި ވަ ގު ތު މި ސް ކީ މު ން އި ން ވެ ސް ޓް

އަ މި އް ލަ

ނި ޒާ މު ގެ

ފަ ރާ ތް ތަ ކަ ށް

އި ސް ކަ ން ދޭ

ލިބިދ ުިނ ްނ
ފު ރި ހަ މަ

ރަ އް ކާ ތެ ރި ކަ ން

ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު މަ ކީ

ޕެ ން ޝަ ން

ކަ މެ ކެ ވެ.
މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރާ

މި ގޮ ތު ން،

އަ މި އް ލަ

ފަ ރާ ތް ތަ އް ވެ ސް

ވަ ޒީ ފާ އަ ދާ ކު ރާ
އޮ ފީ ހު ން

ވަ ރަ ށް

ވަ ޒީ ފާ އަ ދާ ކު ރާ

ނު ވަ ތަ

ޕެ ން ޝަ ން

ނި ޒާ މު ގަ އި

އި ން ވެ ސް ޓް މެ ން ޓް

ޝާ މި ލު ކު ރު މަ ކީ ވަ ރަ ށް ބޭ ނު ން ތެ ރި ކަ މެ ކެ ވެ .މި ގޮ ތު ން މި ހާ ރު ވެ ސް،

ލި ބޭ

އަ މި އް ލަ ވަ ޒީ ފާ އަ ދާ ކު ރާ ފަ ރާ ތަ ކު ން އި ޚް ތި ޔާ ރު ކު ރާ ނަ މަ ،އަ މި އް ލަ

އި ން ވެ ސް ޓް މެ ން ޓް ގެ ފަ އި ދާ އި ތު ރު ކު ރު މު ގެ ބޭ ނު މު ގަ އި ވޯ ލް ޑް ބޭ ން ކު ން

އި ސް ނެ ގު މަ ށް ޕެ ން ޝަ ން ކޮ ން ޓް ރި ބި އު ޝަ ން ދެ އް ކު މު ގެ ފު ރު ޞަ ތު ވަ ނީ

ހި ން ގާ ރި ޒާ ވް އެ ޑް ވަ އި ޒަ ރީ އެ ން ޑް މެ ނޭ ޖް މެ ން ޓް ޕް ރޮ ގް ރާ މް ( އާ ރު.

ހު ޅު ވާ ލެ ވި ފަ އެ ވެ .މު ސް ތަ ޤު ބަ ލު ގަ އި މި ކަ ން އި ތު ރަ ށް ފު ޅާ ކޮ ށް ،އަ މި އް ލަ

އޭ .އެ މް .ޕީ) ގަ އި  2018ވަ ނަ އަ ހަ ރު ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ން ވަ ނީ

ވަ ޒީ ފާ އަ ދާ ކު ރާ ފަ ރާ ތް ތަ އް ޕެ ން ޝަ ން ނި ޒާ މު ގަ އި ބަ އި ވެ ރި ކު ރު މަ ށް

ބަ އި ވެ ރި ވެ ފަ އެ ވެ.

ޤާ ނޫ ނީ ގޮ ތު ން ނާ އި އަ ދި އި ދާ ރީ ގޮ ތު ން ކު ރަ ން ޖެ ހޭ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ އް
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ހަ މަ އެ ކަ ނި

ފު ރު ޞަ ތު ތަ ކު ގަ އެ ވެ.

ރާ އް ޖެ އި ން

ލި ބެ ން ހު ރި

އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެ ސް

މެ ން ބަ ރު ން ނަ ށް
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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
Notes
Income
Income
Other income
Expenditure
Salaries and allowance
Bank charges and custodian fees
Administrative expenses

Excess of income over expenditure for the year

2019
MVR

2018
MVR

7
8

57,727,167
3,094,020
60,821,187

48,372,972
1,484,421
49,857,393

9
10

(20,428,651)
(6,065,881)
(16,763,233)
(43,257,765)

(16,844,510)
(6,033,892)
(15,921,331)
(38,799,733)

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.

4

MALDIVES PENSION ADMINISTRATION OFFICE
(FORMED UNDER THE MALDIVES PENSION ACT NO. 8 OF 2009)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER
Note

2019
MVR

2018
MVR

ASSETS
Non current assets
Furniture and equipment
Intangible assets
Prepaid lease rent
Right-of-use assets
Total non current assets
Current assets
Investment in fixed deposit
Other receivables
Cash and cash equivalents
Total current assets

11
12
13
13.1

1,655,349
111,003
21,087,786
22,854,138

3,202,984
238,837
22,047,786
25,489,607

14
15
16

59,651,924
6,096,889
28,875,679
94,624,492

20,343,151
4,863,496
47,750,207
72,956,854

117,478,630

98,446,461

93,547,696
15,000,000
108,547,696

80,984,274
10,000,000
90,984,274

8,930,934
8,930,934

7,462,187
7,462,187

117,478,630

98,446,461

Total assets
EQUITY AND LIABILITIES
Equity
Accumulated funds
Capital and General Reserve
Total equity

17

Current liabilities
Other payables
Total liabilities

18

Total equity and liabilities

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.

….........................................
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;

…....................................................
Athifa Ali

….......................................
Maryam Abdul Nasir
Chairperson of the Audit and Risk Managment
Commitee

Chairperson of the Board
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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
Balance as at 1 January 2018
Excess of income over expenditure for the year
Transferred from accumulated fund

Capital and
General
Reserve
MVR

Accumulated
Fund

Total

MVR

MVR

5,000,000

74,926,614

79,926,614

11,057,660

11,057,660

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

17,563,422

17,563,422

Excess of income over expenditure for the year
Transferred from accumulated fund

17

Balance as at 31 December 2019

5,000,000

(5,000,000)

15,000,000

93,547,696

-

108,547,696

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 CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER
Note
Cash flows from operating activities
Excess of income over expenditure before tax

2019
MVR

17,563,422

Adjustments for
Depreciation of furniture and equipment
Amortization of intangible assets
Amortization of prepaid lease rent
Interest income from investment in fixed deposit
Loss on disposal of property, plant and equipment
Depreciation of right to use assets
Operating surfeit before working capital changes

11
12
13
8
11
13.1

Working capital changes
Changes in other receivables
Changes in other payables
Cash flows generated from operating activities
Cash flows from investing activities
Acquisition of property, plant and equipment
Purchase of intangible assets
Purchase of financial instruments
Financial instruments matured during the year
Interest received
Net cash used in investing activities

11
12
14
14
14

Net (decrease)/increase in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Cash and cash equivalents at the end of the year

16

2018
MVR

11,057,660

1,895,143
127,834
(2,245,760)
103,638
960,000
18,404,277

14,906,527

(1,233,393)
1,468,747
18,639,631

1,803,510
(3,288,217)
13,421,820

(451,146)
(68,000,000)
30,000,000
936,987
(37,514,159)

(659,942)
(130,677)
750,000
(40,619)

(18,874,528)
47,750,207
28,875,679

1,882,679
1,756,188
960,000
(750,000)
-

13,381,202
34,369,005
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.
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MALDIVES PENSION ADMINISTRATION OFFICE
(FORMED UNDER THE MALDIVES PENSION ACT NO. 8 OF 2009)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
1. REPORTING ENTITY
Maldives Pension Administration Office (“MPAO”) was formed on 13 th 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.
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MALDIVES PENSION ADMINISTRATION OFFICE
(FORMED UNDER THE MALDIVES PENSION ACT NO. 8 OF 2009)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
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.
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MALDIVES PENSION ADMINISTRATION OFFICE
(FORMED UNDER THE MALDIVES PENSION ACT NO. 8 OF 2009)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
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 These assets are subsequently measured at amortised cost using the effective
amortized cost
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.
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MALDIVES PENSION ADMINISTRATION OFFICE
(FORMED UNDER THE MALDIVES PENSION ACT NO. 8 OF 2009)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
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 selfconstructed 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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MALDIVES PENSION ADMINISTRATION OFFICE
(FORMED UNDER THE MALDIVES PENSION ACT NO. 8 OF 2009)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
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
Furniture and Fittings
Office Equipment

3-5 years
3 years
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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MALDIVES PENSION ADMINISTRATION OFFICE
(FORMED UNDER THE MALDIVES PENSION ACT NO. 8 OF 2009)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
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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MALDIVES PENSION ADMINISTRATION OFFICE
(FORMED UNDER THE MALDIVES PENSION ACT NO. 8 OF 2009)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
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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MALDIVES PENSION ADMINISTRATION OFFICE
(FORMED UNDER THE MALDIVES PENSION ACT NO. 8 OF 2009)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
7 INCOME

Management fee

2019
MVR

2018
MVR

57,727,167
57,727,167

48,372,972
48,372,972

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.

8 OTHER INCOME

2019
MVR

Fines
Sponsors for finance forum
Miscellaneous income
Interest income

487,500
288,000
72,760
2,245,760
3,094,020

9 SALARIES AND ALLOWANCES

Directors' remuneration
MRPS contribution
Employee insurance
Salaries and wages

10 BANK CHARGES AND CUSTODIAN FEES

Bank charges
Custodian fees

2018
MVR
419,900
193,840
120,681
750,000
1,484,421

2019
MVR

2018
MVR

1,076,210
850,105
336,816
18,165,520
20,428,651

1,144,060
823,336
341,594
14,535,520
16,844,510

2019
MVR

2018
MVR

65,881
6,000,000
6,065,881

33,892
6,000,000
6,033,892

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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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
11

FURNITURE AND EQUIPMENT
Computer and
Accessories
MVR

Furniture and
Fittings
MVR

Office
Equipment
MVR

Total
31/12/2019
MVR

Total
31/12/2018
MVR

Cost
Opening balance
Addition during the year
Disposal during the year
Closing balance

2,320,084
354,016
(265,030)
2,409,070

3,693,757
16,600
(50,000)
3,660,357

1,170,450
80,530
(109,745)
1,141,235

7,184,291
451,146
(424,775)
7,210,662

6,524,349
659,942
7,184,291

Accumulated depreciation
Opening balance
Charge during the year
Disposal during the year
Closing balance

1,348,218
649,617
(206,249)
1,791,586

1,969,639
1,007,946
(43,333)
2,934,252

663,449
237,581
(71,555)
829,475

3,981,307
1,895,143
(321,137)
5,555,313

2,098,627
1,882,679
3,981,306

617,484
971,866

726,105
1,724,118

311,760
507,000

1,655,349

Net carrying values
As at 31 December 2019
As at 31 December 2018
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INTANGIBLE ASSETS

31/12/2019
MVR

31/12/2018
MVR

Cost
Opening balance
Additions during the year
Closing balance

8,780,930
8,780,930

8,650,253
130,677
8,780,930

Accumulated Amortization
Opening balance
Amortization during the Year
Closing balance

8,542,093
127,834
8,669,927

6,785,905
1,756,188
8,542,093

111,003

238,837

Net carrying value

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

31/12/2019
MVR

31/12/2018
MVR

Opening balance
Amortization for the year
Transfer to the right-of-use asset
Closing balance

22,047,786
(22,047,786)
-

23,007,786
(960,000)
22,047,786

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.
13.1

RIGHT-OF-USE ASSET

31/12/2019
MVR

Cost
Transfer from prepaid lease rent
Closing balance
Accumulated Depreciation
Depreciation charge during the Year
Closing balance
Net carrying value
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31/12/2018
MVR

22,047,786
22,047,786

-

960,000
960,000

-

21,087,786

-
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INVESTMENT IN FIXED DEPOSIT

31/12/2019
MVR

31/12/2018
MVR

Opening balance
Addition for the year
Matured during the year
Interest income
Closing balance

20,343,151
68,000,000
(30,936,987)
2,245,760
59,651,924

20,343,151
20,000,000
(20,750,000)
750,000
20,343,151

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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OTHER RECEIVABLES

Assets management fee receivables
Refundable deposits
Prepayments
MRPS fines receivables
Retention allowance (Note 15.1)

31/12/2019
MVR

31/12/2018
MVR

5,536,274
282,864
8,300
269,451
6,096,889

4,445,646
60,000
4,000
4,400
349,450
4,863,496

15.1 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.
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CASH AND CASH EQUIVALENTS

31/12/2019
MVR

31/12/2018
MVR

Favourable balance
Cash in hand
Balance with banks

2,519
28,887,764

10,265
47,758,771

Unfavourable balance
Credit card balance
Cash and cash equivalent in the statement of cash flow

(14,604)
28,875,679

(18,828)
47,750,207

CAPITAL AND GENERAL RESERVE

31/12/2019
MVR

31/12/2018
MVR

Opening balance
Transferred from accumulated fund
Closing balance

10,000,000
5,000,000
15,000,000

5,000,000
5,000,000
10,000,000

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.
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OTHER PAYABLES

Accrued expenses
Custodian fee
MRPS pension payouts
Payable to Ministry of Finance (Note 18.1)

2019
MVR

2018
MVR

3,026,903
3,000,000
86,855
2,817,176
8,930,934

2,186,247
3,000,000
29,814
2,246,126
7,462,187

18.1 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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FINANCIAL INSTRUMENTS AND RISK MANAGEMENT - FAIR VAUE AND RISK MANAGEMNT
(A) Accounting classification and fair values
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.
31 December 2019

Financial assets
Investments in fixed deposits
Other receivables
Cash and cash equivalents
Financial liabilities
Other payables
Credit card balance

31 December 2018

Financial assets
Investments in Fixed Deposits
Other receivables
Cash and cash equivalents
Financial liabilities
Other payables
Credit card balance

Financial
Assets at
Amortised
Cost
MVR
59,651,924
5,814,025
28,887,764
94,353,713
-

Other
Financial
Liabilities

Total
Carrying
Amount

Fair
Values

MVR

MVR

MVR

59,651,924
5,814,025
28,887,764
94,353,713

59,651,924
5,814,025
28,887,764
94,353,713

8,930,934
14,604
8,945,538

8,930,934
14,604
8,945,538

8,930,934
14,604
8,945,538

Financial
Assets at
Amortised
MVR
20,343,151
4,859,496
47,758,771
72,961,417
-

Other
Financial
Liabilities
MVR
7,462,187
18,828
7,481,015

Above balances not included non financial assets and non financial liabilities.
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Total
Carrying
Amount
MVR

Fair
Values

20,343,151
4,859,496
47,758,771
72,961,417

20,343,151
4,859,496
47,758,771
72,961,417

7,462,187
18,828
7,481,015

7,462,187
18,828
7,481,015

Fair Value
Hierarchy

Level II

Fair Value
Hierarchy

MVR
Level II

MALDIVES PENSION ADMINISTRATION OFFICE
(FORMED UNDER THE MALDIVES PENSION ACT NO. 8 OF 2009)
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19 FINANCIAL INSTRUMENTS AND RISK MANAGEMENT - FAIR VAUE AND RISK
MANAGEMNT (CONTINUED)
(B) Financial risk management
Overview
The MPAO has exposure to the following risks from it uses of financial instruments;
 Credit Risk
 Liquidity Risk
 Market Risk
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.
Risk Management Framework
The Board of Directors has overall responsibility for the establishment and oversight of the MPAO's risk
management framework.
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.
(i) Credit Risk
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.

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.
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/-).
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19 FINANCIAL INSTRUMENTS AND RISK MANAGEMENT - FAIR VAUE AND RISK
MANAGEMNT (CONTINUED)
(ii) Liquidity Risk
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.
Carrying
Amount
MVR

31 December 2019

Financial liabilities (Non- derivative)
Other payables
Credit card balance

8,930,934
14,604
8,945,538
Carrying
Amount
MVR

31 December 2018

Other payables
Credit card balance

7,462,187
18,828
7,481,016

0-6
Months
MVR
8,930,934
14,604
8,945,538
0-6
Months
MVR
7,462,187
18,828
7,481,016

It is not expected that the cash flows included in the maturity analysis could occur significantly earlier, or at
significantly different amounts.
(iii) Market Risk
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.
(a) Interest Rate Risk
At the reporting date, the interest rate profile of the MRPS’s interest-bearing financial instruments was:
Carrying Amount
31/12/2019
31/12/2018
MVR
MVR

Fixed rate instruments

Financial Assets

59,651,924
59,651,924
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19 FINANCIAL INSTRUMENTS AND RISK MANAGEMENT - FAIR VAUE AND RISK
MANAGEMNT (CONTINUED)
(iii) Market Risk (Continued)
(a) Interest Rate Risk (Continue)
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.
(b) Currency Risk
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.

Cash and cash equivalents
Credit card balance

31/12/2019
USD

31/12/2018
USD

103,590
947
104,538

136,121
1,221
137,342

The following significant exchange rate applied during the year:
Average rate
2019
2018
1 United States Dollar : Maldives Rufiyaa

15.42

15.42

Reporting date
spot rate
31/12/2019
31/12/2018
15.42

15.42

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.
(iv) Capital management
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.
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MALDIVES PENSION ADMINISTRATION OFFICE
(FORMED UNDER THE MALDIVES PENSION ACT NO. 8 OF 2009)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
20 CAPITAL COMMITMENTS
There were no material capital commitments approved or contracted as at the reporting date.
21 CONTINGENT LIABILITIES
There were no material contingent liabilities as at the reporting date which require disclosure in the financial
statements.
22 COMPARATIVE FIGUERS
To facilitate comparison, relevant balances pertaining to the previous year have been re-classified to conform to
current year's classification and presentation.
23 EVENTS AFTER REPORTING DATE
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, nongovernmental 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.
24 RELATED PARTY TRANSACTION
Name of the
Related Party

Relationship

Nature of
Transactions

Maldives Pension
Administration Service provided
Retirement Scheme Office
Settlement

Amount
2019
MVR

2018
MVR

57,727,167
(56,636,539)

48,372,972
(48,881,607)

Balance
as at
31/12/2019 31/12/2018
MVR
MVR
5,536,274

4,445,646

24.1 Transaction with Key Management Personnel
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/-)
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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.
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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
Note
Income
Net contribution
Interest income
Dividend income
Other income
Total income

2019
MVR

2018
MVR

7
8
9
10

1,091,978,993
589,459,819
55,220,428
949,459
1,737,608,699

1,041,242,179
523,551,012
59,892,792
1,277,563
1,625,963,546

11

57,727,167
57,727,167

48,372,972
48,372,972

1,679,881,532

1,577,590,574

Operating expenses

Administrative expenses
Total expenses
Increase in 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.
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MALDIVES RETIREMENT PENSION SCHEME
(ADMINISTERED BY MALDIVES PENSION ADMINISTRATION OFFICE)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER

2019
MVR

2018
MVR

12
13
14
15
16

27,503,083
3,871,423
10,303,608,429
3,529,206,250
31,103,085
13,895,292,270

22,973,405
7,585,570
8,736,796,164
3,422,759,616
25,821,294
12,215,936,049

17

6,980,927
677,683

5,511,797
2,672,124

7,658,610

8,183,921

Accumulated members' balance

13,887,633,660

12,207,752,128

Total accumulated members' balance and Liabilities

13,895,292,270

12,215,936,049

Note
ASSETS
Cash and cash equivalents
Other receivables
Investment in financial assets
Recognition bond
Housing collateralization deposit
Total Assets
LIABILITIES
Other payables
Contribution collection accounts
Total liabilities (excluding net assets attributable to
members)
ACCUMULATED MEMBERS' BALANCE

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.

…........................................
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;

…....................................................
Athifa Ali
Chairperson of the Board

…................................................
Maryam Abdul Nasir
Chairperson of the Audit and Risk
Managment Commitee
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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
MVR

2018
MVR

Cash flows from operating activities
Contribution received to contribution collection account
Accrued right received for matured recognition bond
Interest received for matured recognition bond
Fine on late contribution
Interest received
Management fee paid
Benefits paid to members
Net cash from operating activities

1,180,729,772
40,359,335
19,142,609
949,459
387,389,135
(56,636,539)
(91,517,444)
1,480,416,327

1,101,446,031
33,505,963
20,023,893
1,277,563
326,721,572
(53,159,743)
(58,456,945)
1,371,358,334

Cash flows from investing activities
Dividend received
Net investments
Payments for housing collateralization
Repayment on principle on bond
Net cash used in investment activities

55,220,428
(1,532,203,784)
(4,861,564)
5,958,271
(1,475,886,649)

59,892,792
(1,414,362,180)
(18,944,965)
8,696,902
(1,364,717,451)

Net increase in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at beginning of the year
Cash and cash equivalents at end of the year

4,529,678
22,973,405
27,503,083

6,640,883
16,332,522
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
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.
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MALDIVES RETIREMENT PENSION SCHEME
(ADMINISTERED BY MALDIVES PENSION ADMINISTRATION OFFICE)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
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.
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MALDIVES RETIREMENT PENSION SCHEME
(ADMINISTERED BY MALDIVES PENSION ADMINISTRATION OFFICE)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
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.
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MALDIVES RETIREMENT PENSION SCHEME
(ADMINISTERED BY MALDIVES PENSION ADMINISTRATION OFFICE)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
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.
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.

Debt investments
at FVOCI

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.
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MALDIVES RETIREMENT PENSION SCHEME
(ADMINISTERED BY MALDIVES PENSION ADMINISTRATION OFFICE)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
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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MALDIVES RETIREMENT PENSION SCHEME
(ADMINISTERED BY MALDIVES PENSION ADMINISTRATION OFFICE)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
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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MALDIVES RETIREMENT PENSION SCHEME
(ADMINISTERED BY MALDIVES PENSION ADMINISTRATION OFFICE)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
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).
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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
7

2019
MVR

NET CONTRIBUTION

2018
MVR

CONTRIBUTION RECEIVED
Contribution from employers
Contribution from members
Contribution from self-employed members
Contribution from government on accrued rights (Note 15.1)

600,427,449
582,448,908
20,640
557,715
1,183,454,712

558,142,135
541,444,572
25,121
87,296
1,099,699,124

Benefits paid to members

91,475,719
91,475,719

58,456,945
58,456,945

NET CONTRIBUTION

1,091,978,993

1,041,242,179

CONTRIBUTION PAID

8

2019
MVR

INTEREST INCOME

161,503,932
158,955,660
236,916,878
17,643,991
5,619,502
7,946,622
873,234
589,459,819

Interest on recognition of bonds (Note 8.1)
Interest on treasury bonds
Interest on treasury bills
Interest on fixed deposits
Interest on HDFC bonds
Income on sukuk
Income on collateralization deposit

8.1

2018
MVR
163,867,875
157,703,000
180,722,972
10,509,008
2,883,130
7,865,027
523,551,012

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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9

DIVIDEND INCOME

2019
MVR

Dividend from equity securities - Quoted

10

55,220,428
55,220,428

OTHER INCOME

2019
MVR

Fines on late contribution
Other income

11

949,459
949,459

ADMINISTRATIVE EXPENSES

2019
MVR

Management fee (Note 11.1)

57,727,167
57,727,167

2018
MVR
59,892,792
59,892,792
2018
MVR
1,243,812
33,751
1,277,563
2018
MVR
48,372,972
48,372,972

11.1 Management fee
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%)
12

CASH AND CASH EQUIVALENT

31/12/2019
MVR

Cash at bank (Note 12.1)
Cash and cash equivalent in the Statements of Cash Flows
12.1 Balances with Banks

27,503,083
27,503,083
31/12/2019
MVR

Cash balance in Contribution Holding Account
Cash balance in Maldives Islamic Bank
Cash balance in Mauritius Commercial Bank

26,583,228
909,461
10,394
27,503,083

15

31/12/2018
MVR
22,973,405
22,973,405
31/12/2018
MVR
22,805,731
167,674
22,973,405

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
MVR

Receivable for accrued rights matured during the year
Other receivables

14

INVESTMENT IN FINANCIAL ASSETS

Treasury bills - at amortised cost
Investment in Fixed deposit - at amortised cost
Investment in Sukuk - at amortised cost
Treasury bonds - at amortised cost
Investment in HDFC bond - at amortised cost (Note 14.1)
Equity securities – at FVOCI - (Note 14.2)

14.1 Investment in HDFC bond - at amortised cost

Balance as at 1 January
Addition during the year
Interest accrued during the year
Interest received during the year
Principal repayment during the year
Balance as at 31 December

3,096,791
774,632
3,871,423

31/12/2018
MVR
6,983,722
601,848
7,585,570

31/12/2019
MVR

31/12/2018
MVR

5,712,193,016
361,201,409
197,142,249
3,338,653,852
135,532,843
558,885,060
10,303,608,429

4,656,055,733
343,598,288
96,612,727
3,087,401,192
77,171,114
475,957,110
8,736,796,164

31/12/2019
MVR

31/12/2018
MVR

77,171,114
64,000,000
5,619,502
(5,299,502)
(5,958,271)
135,532,843

6,004,937
80,000,000
(136,921)
(8,696,902)
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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14

OTHER INVESTMENTS (CONTINUED)

14.2

Equity securities – at FVOCI

31/12/2019
MVR

Investment in equity shares (quoted) ( Note 14.3)

14.3

558,885,060
558,885,060

31/12/2018
MVR
475,957,110
475,957,110

Investment in equity shares (quoted)
Number of shares
31/12/2019

Dhivehi Raajjeyge Gulhun
PLC (DHR)
Ooredoo Maldives PLC
(OMPL)
Maldives Islamic Bank
PLC (MIB)

Carrying value

31/12/2018

31/12/2019
MVR

31/12/2018
MVR

2,813,390

2,813,390

225,957,210

225,957,210

8,333,330

8,333,330

249,999,900

249,999,900

2,369,370

-

82,927,950
558,885,060

475,957,110

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.
14.4

Measurement of fair values
(i) Fair value hierarchy
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.
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14

OTHER INVESTMENTS (CONTINUED)

14.4 Measurement of fair values (Continued)
(ii) Valuation technique and significant unobservable inputs
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).

15

Significant unobservable
inputs

Inter-relationship between key
unobservable inputs and fair value
measurement

-Expected revenue growth
The estimated fair value would
(2019: 6%–14%,2018: 4% - increase / (decrease) if:
11%).
-Expected revenue growth were
-Terminal
growth
and higher / (lower);
Capital Investments: (2019:
1%-3% of the asset base,
-Terminal growth and Capital
2018: 10%-19% of the asset
Investments were higher / (lower); or
base)
-WACC (2019:
11%–12.3%, (2018:
12.25%–14% )

RECOGNITION BOND

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

31/12/2019
MVR

Accrued pension rights receivable (Note 15.1)
Interest receivable on recognition bonds (Note 15.2)

15.1 Accrued pension rights receivable
Opening balance
Net adjustment to contribution from Government on
accrued rights
Accrued rights matured during the year
Closing balance

18

31/12/2018
MVR

2,043,353,190
1,485,853,060
3,529,206,250

2,075,998,964
1,346,760,652
3,422,759,616

2,075,998,964

2,109,417,631

557,715

87,296

(33,203,489)
2,043,353,190

(33,505,963)
2,075,998,964

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)
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.

15.2 Interest receivable on recognition bonds

31/12/2019
MVR

Opening balance
Additions during the year
Paid during the year
Closing balance

1,346,760,652
161,503,932
(22,411,524)
1,485,853,060

31/12/2018
MVR
1,202,916,668
163,867,875
(20,023,891)
1,346,760,652

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.
16

HOUSING COLLATERALIZATION DEPOSIT

31/12/2019
MVR

Opening balance
Additions during the year
Principle received during the year
Interest accrued during the year
Interest received during the year
Closing balance

25,821,294
5,043,654
(143,944)
1,300,201
(918,120)
31,103,085

31/12/2018
MVR
6,876,329
18,443,107
(100,476)
866,271
(263,936)
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.
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17 OTHER PAYABLES

31/12/2019
MVR

Management fee payable
To be allocated to collateralization deposit members
Excess collection from employers
Other payables

5,536,274
1,286,498
13,342
144,813
6,980,927

31/12/2018
MVR
4,445,646
866,271
48,253
151,627
5,511,797

18 CAPITAL COMMITMENTS
There were no material capital commitments outstanding as at the reporting date.
19 FINANCIAL INSTRUMENTS AND RISK MANAGEMENT - FAIR VAUE AND RISK
MANAGEMNT
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.
(A) Accounting classification and fair values
Fair Value Hierarchy
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:
Level I

Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or
liabilities

Level II

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

Level III

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

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

Financial assets
Cash and cash equivalents
Other receivables
Financial assets at amortised
cost
Equity securities at FVOCI
Recognition bond
Housing collateralization
deposit

Financial liabilities
Other payables
Contribution collection
accounts

27,503,083
3,871,423
9,744,723,369

Carrying amount
FVOCI –
Other
equity
financial
instruments
liabilities
MVR
MVR

-

-

-

-

-

558,885,060

3,529,206,250

-

-

13,336,407,210

558,885,060

-

-

-

-

31,103,085

Total

Level I

Level II

MVR

MVR

MVR

27,503,083
3,871,423
9,744,723,369
558,885,060
3,529,206,250
31,103,085

-

13,895,292,270

-

6,980,927

6,980,927

-

677,683

-

7,658,610

Fair value
Level III

Total

MVR

-

MVR

-

-

-

-

558,885,060
-

558,885,060
-

-

558,885,060

558,885,060

-

-

-

-

677,683

-

-

-

-

7,658,610

-

-

-

-

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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19 FINANCIAL INSTRUMENTS AND RISK MANAGEMENT - FAIR VAUE AND RISK MANAGEMNT (CONTINUED)
(A) Accounting classification and fair values (Continued)

31 December 2018

Financial assets
at amortised cost
MVR

Financial assets
Cash and cash
equivalents
Other receivables
Financial assets at
amortized cost
Equity securities at
FVOCI
Recognition bond
Housing
collateralization
deposit

Financial liabilities
Other Payables
Contribution
collection accounts

Carrying amount
Other
FVOCI –
financial
equity
liabilities
instruments
MVR
MVR

Total

Level I

Level II

MVR

MVR

MVR

Fair value
Level III

Total

MVR

MVR

22,973,405

-

-

22,973,405

-

-

-

-

7,585,570

-

-

7,585,570

-

-

-

-

8,260,839,054

-

-

8,260,839,054

-

-

-

-

-

475,957,110

-

475,957,110

-

-

475,957,110

475,957,110

3,422,759,616

-

-

3,422,759,616

-

-

-

-

25,821,294

-

-

25,821,294

-

-

-

-

11,739,978,939

475,957,110

-

12,215,936,049

-

-

475,957,110

475,957,110

-

-

5,511,797

5,511,797

-

-

-

-

-

-

2,672,124

2,672,124

-

-

-

-

-

-

8,183,921

8,183,921

-

-

-

-

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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19 FINANCIAL INSTRUMENTS AND RISK MANAGEMENT - FAIR VAUE AND RISK
MANAGEMNT (CONTINUED)
(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
This note presents information about the MRPS’s exposure to each of the above risks, the MRPS’s
objectives.
Risk Management Framework
The Board of Members has overall responsibility for the establishment and oversight of the MRPS’s
risk management framework.
(i) Credit Risk
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.
Analysis of Risk Concentration – Investment Composition
Investment

Government Securities
Recognition bond
Investment in Fixed Deposits
Corporate Debt Securities
Investment in Equity Securities
Balance with banks

31/12/2019
MVR

31/12/2018
%

MVR

%

8,898,373,660
2,043,353,190
374,818,670

72.74%
16.70%
3.06%

7,620,297,826
2,075,998,964
363,321,294

71.01%
19.35%
3.39%

330,212,843
558,885,060

2.70%
4.57%

172,171,114
475,957,110

1.60%
4.44%

27,503,083
12,233,146,506

0.22%
100%

22,973,405
10,730,719,713

0.21%
100%
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19 FINANCIAL INSTRUMENTS AND RISK MANAGEMENT - FAIR VAUE AND RISK
MANAGEMNT (CONTINUED)
(B) Financial risk management (Continued)
(i) Credit Risk (Continued)
Cash and cash equivalent
The MRPS held cash and equivalents of MVR 27,503,083/- as at 31 December 2019 (2018: MVR
22,973,405/-).
(ii) Market Risk
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.
(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:
Carrying Amount
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.
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.
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19 FINANCIAL INSTRUMENTS AND RISK MANAGEMENT - FAIR VAUE AND RISK
MANAGEMNT (CONTINUED)
(B) Financial risk management (Continued)
(ii) Market Risk (Continued)
(b) Equity Price Risk
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.
(iii) Liquidity Risk
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.
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19 FINANCIAL INSTRUMENTS AND RISK MANAGEMENT - FAIR VAUE AND RISK MANAGEMNT (CONTINUED)
(B) Financial risk management (Continued)
(iii) Liquidity Risk (Continued)
Maturity analysis of financial assets and financial liabilities
1-3
Years
MVR

3-5
Years
MVR

Cash and cash equivalents
Other receivables
Treasury bills
Investment in Fixed deposit
Investment in Sukuk
Treasury bonds
Investment in HDFC bond
Financial assets at FVOCI
Recognition bond
Housing collateralization deposit
Total assets

0-12
Months
MVR
27,503,083
3,871,423
5,712,193,016
54,361,405
2,142,249
512,653,852
11,308,075
558,885,060
58,588,165
6,941,506,328

155,983,921
961,000,000
24,379,770
124,510,052
1,265,873,743

150,856,083
15,000,000
950,000,000
27,976,347
128,131,860
1,271,964,290

Financial liabilities
Other Payables
Contribution collection accounts
Total liabilities

6,980,927
677,683
7,658,610

-

93,479,086
101,137,696

Financial assets

ACCUMULATED MEMBERS' BALANCE
Contribution payout

Total accumulated members' balance and Liabilities

180,000,000
915,000,000
71,868,651
3,217,976,173
31,103,085
4,415,947,910

Total as at
31/12/2019
MVR
27,503,083
3,871,423
5,712,193,016
361,201,409
197,142,249
3,338,653,852
135,532,843
558,885,060
3,529,206,250
31,103,085
13,895,292,270

Total as at
31/12/2018
MVR
22,973,405
7,585,570
4,656,055,733
343,598,288
96,612,727
3,087,401,192
77,171,114
475,957,110
3,422,759,616
25,821,294
12,215,936,049

-

-

6,980,927
677,683
7,658,610

5,511,797
2,672,124
8,183,921

214,136,824

263,543,231

13,316,474,519

13,887,633,660

12,207,752,128

214,136,824

263,543,231

13,316,474,519

13,895,292,270

12,215,936,049
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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
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.
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RELATED PARTY TRANSACTIONS

22.1 Transactions with the Key Management Personnel
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.
The total Board of Members' fee paid for the year ended 31 December 2019 were nil. (2018 - Nil)
22.2 RELATED PARTY TRANSACTIONS
Related Party

Maldives Pension Administration Office
(MPAO)
23

Relationship

Investment Manager

Nature of
Transactions
Management fee

Amount
2019
MVR

2018
MVR

57,727,167

48,372,972

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.
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CONTINGENT LIABILITIES
There were no contingent liabilities which require disclosure in the financial statements as at the reporting date.
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Balance as at
31/12/2019
31/12/2018
MVR
MVR
(5,536,274)

(4,445,646)

MALDIVES RETIREMENT PENSION SCHEME
(ADMINISTERED BY MALDIVES PENSION ADMINISTRATION OFFICE)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
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INVESTMENT FUND ANALYSIS
MRPS comprise of the following sub funds.
Investment

Shariah

Conservative

Shariah Retirees

Housing

Recognition
Bond

Consolidated
Adjustment

MVR

MVR

MVR

MVR

MVR

MVR

MVR

Income

Net Contribution Income
Interest Income
Dividend Income

Total
2019
MVR

24,375,522
7,965,490
32,341,012
3,658
25,243,253
(1,081,345)

(34,425,652)
15,659,389
(18,766,263)
12,028
47,719,326
(1,913,258)

(517,243)
344,923
(172,320)
5
278,218
(33,199)

284,150
873,234
1,157,384
3,606,619
(296,809)

(55,057,297)
161,503,932
106,446,635
-

-

Other income
Inter-Portfolio Movements
Management fee

1,157,319,513
403,112,851
55,220,428
1,615,652,792
933,768
(76,847,416)
(54,402,556)

-

1,091,978,993
589,459,819
55,220,428
1,736,659,240
949,459
(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
Other receivables
Investment in financial assets
Recognition bond
Housing collateralization deposit
Total Assets

20,021,191
869,200
9,743,287,208
9,764,177,599

289,914
329,187
202,519,377
203,138,478

4,981,746
3,445,473
352,865,087
361,292,306

612,694
76
4,936,757
5,549,527

919,855
271,888
31,103,085
32,294,828

1,295,842
3,529,206,250
3,530,502,092

(1,662,560)

27,503,083
3,871,423
10,303,608,429
3,529,206,250
31,103,085
13,895,292,270

5,355,264
-

187,373
-

159,909
-

2,693
-

2,410,582

1,205,349
-

(2,340,243)
677,683

6,980,927
677,683

5,355,264

187,373

159,909

2,693

2,410,582

1,205,349

(1,662,560)

7,658,610

9,758,822,335

202,951,105

361,132,397

5,546,834

29,884,246

3,529,296,743

9,764,177,599

203,138,478

361,292,306

5,549,527

32,294,828

3,530,502,092

LIABILITIES
Other Payables
Contribution collection accounts
Total liabilities (excluding net assets
attributable to members)
ACCUMULATED MEMBERS' BALANCE
Accumulated members' balance
Total accumulated members' balance and
Liabilities
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677,683
(2,340,243)
-

(1,662,560)

13,887,633,660
13,895,292,270

