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ޗެއަރޕަރސަންގެ ބަޔާން 

އާޠިފާ ޢަލީ | ޗެއަރޕަރސަން

މުިޅައަހަރްށ ަނަޒެރްއ

ޮއފީހުގެ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  އެންޑް  ޕެންޝަން  ޯމލްޑިވްސް 
ޯބޑްގެ ފަރާތުން 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޯޕޓް އަޅުގަނޑު 

މި ހުށަހަޅަނީ އުފަލާ އެކުގައެވެ.

ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ހަތްވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަމުންމިދާ 
2016 ވަނަ އަހަރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާއިބެހޭ ޤާނޫނު 
)ޤާނޫނު ނަންބަރ 8/2009( ތަންފީޒުޮކށް އަދި އެޤާނޫނާއި ގުޅޭ 
ކާމިޔާބީތަކެއް  ފާހަގަކުރެވޭފަދަ  ތަންފީޒުކުރުމުގައި  ޤަވާއިދުތައް 
ލިބުނު އަހަރެކެވެ. ޯބޑުގެ މަސައްކަތްތައް މައިގަނޑުޮގތެއްގައި 
އަމާޒުކުރެވުނީ، ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ އަމާޒުތަކަށް ވާޞިލުވުމަށާއި، 
ޕެންޝަން ޮއފީހުން ހާޞިލްކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ދުރުރާސްތާ 
ޯކޕަރޭޓް  ޯބޑުން،  ހާޞިލްކުރުމަށެވެ.  ލަނޑުދަނޑިތައް 
އަދި  ދާއިރާ  ހިންގުމުގެ  ޮއފީސް  ނިޒާމު،  ގަވަރނަންސްގެ 
ހަރުދަނާކުރުމަށް  އެކަންކަން  ޮކށް،  މުރާޖައާ  ޮކންޓްޯރލްތައް 
މެނޭޖްމަންޓާއި ގުޅިގެން ވަރަށް ގާތުން މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. 
އަދި މިދާއިރާތަކުން ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހާޞިލްކުރެވިފައިވާކަން 
އަޅުގަނޑު މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ. ޮއފީހުގެ ކުރިއެރުމާއި 
ގުޅޭޮގތުން ސީ.އީ.ޯއ މުޙައްމަދު ހުސެއިން މަނިކު ގެ މެސެޖްގައި 

އަލިއަޅުއްވާލައްވާނެއެވެ.  ތަފްޞީލްތަކަށް 

ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި  ހިންގާ  ނިޒާމު  ޕެންޝަންގެ 
ދައުލަތުގެ  އިދާރާތަކުންނާއި،  މިނިސްޓްރީތަކާއި  ސަރުކާރުގެ 
ވަޒީފާދޭ  އިދާރާތަކުންނާއި  މާލީ  މުއައްސަސާތަކުންނާއި، 
ފަރާތްތަކުން އަދި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ދެއްވާ 
ޝުކުރު  އަޅުގަނޑު  އެފަރާތްތަކަށް  ފާހަގަޮކށް  އެހީތެރިކަން 
ހަރުދަނާޮކށް  ހިންގުން  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  އަދާކުރަމެވެ. 
ހާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި  ލަނޑުދަނޑިތައް  ދުރުރާސްތާގެ 

އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި  ޯފރުޮކށްދެމުންދާ  މެނޭޖްމަންޓަށް 
އަޅުގަނޑާއިއެކު މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އެންމެހައި 
އަދާކުރަމެވެ.  ޝުކުރު  އަޅުގަނޑު  ޑިރެކްޓަރުންނަށް  ޯބޑް 

މިވީ ކުރުމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ސީ.އީ.ޯއގެ ލީޑަރޝިޕާއި އިރުޝާދުގެ 
ދަށުން ޕެންޝަން ޮއފީސް ޯހދަމުން މިދާ ކާމިޔާބީތަކަށް ޯބޑުގެ 
ނަމުގައި އަޅުގަނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.  އަދި ޕެންޝަން 
ޮއފީހުގެ ކުރިއެރުމަށް ސާބިތުވެ ތިއްބެވީތީވެ، މެނޭޖްމަންޓަށާއި، 
އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނަށް މިފުރުޞަތުގައި އަޅުގަނޑު ޝުކުރު 

ދަންނަވަމެވެ. 

ކުރިއަށްދާއިރު،  އަޅުގަނޑުމެން  އަހަރާއިގެން  ވަނަ   2017
ރައްކާތެރި  ހުރީ  ތަޞައްވުރު  އަމާޒުތަކާއި  އަޅުގަނޑުމެންގެ 
އެންމެ ޒަމާނީ ޕެންޝަންގެ ނިޒާމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމުޮކށް 
ޕެންޝަން  ނަޒާހަތްތެރިކަމާއިއެކު  ދެމެހެއްޓެނިވިޮގތެއްގައި 
ސްކީމްގެ މެމްބަރުންނަށް ފައިދާވާނެޮގތަކަށް އެނިޒާމު ކުރިއަށް 
ޔަޤީންކަން  އަޅުގަނޑު  ރައްޔިތުންނަށް  ގެންދިއުންކަމުގައި 
އަރުވަމެވެ. މެނޭޖްމަންޓް ޓީމުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން  
ގާއިމް  ސްކީމެއް  ޕެންޝަން  ފައިދާކުރަނިވި  އަދި  ހަރުދަނާ 
ކުރުމަށް ކުރަށްވަމުން ގެންދަވާ ގިނަ ގުނަ މަސައްކަތްތަކާ މެދު 
ޯބޑުގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރުޮއތްކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. 
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ސީ.އީ.ޯއގެ ބަޔާން 

މުޙައްމަދު ޙުސައިން މަނިކު
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރ

ލަނޑުދަނޑިތައް  ދުރުރާސްތާ  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން 
ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ   2016 ހާޞިލްކުރުމުގައި 
އަޅުގަނޑުމެން ޯހދާފައިވާ ގިނަ ގުނަ ކާމިޔާބީތައް އަޅުގަނޑު 

އުފަލާއިއެކުއެވެ.  ކުރަނީ  ޙިއްސާ  މި 

ނިމިގެން ދިޔަ 2016 ވަނަ އަހަރަކީ ޕެންޝަން ޮއފީސް 
ހިންގުމުގެ މާހައުލުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވި އަހަރަކަށްވި 
ނަމަވެސް އެމް.ޕީ.އޭ.ޯއ ގެ ހަޔާތުގައި އަނެއްކާވެސް ރަގަޅު 

ތަރައްޤީގެ މަރުހަލާތަކެއް ކަޑައްތު ކުރެވުނު އަހަރެކެވެ.

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފާހަގަޮކށްލެވޭ ކަންތައްތައް ތިރީގައި 
އެވަނީއެވެ:

ޕެންޝަން ސްކީމުތަކަށް، ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް އަހުލުވެރިޮކށް 	 
ހޭލުން ތެރިކުރުވުމަށް ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގާފައިވެއެވެ. 
އަމާޒު  އާންމުރައްޔިތުންނަށް  ތެރޭގައި  މިހަރަކާތްތަކުގެ 
ކުރެވިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ޕަބްލިކް ލެކްޗަރ ތަކާއި، 
ޯރޑް ޯޝވ ތަކާއި، ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުޮކށްގެން 
ޕްޮރގްރާމްތަކާއި،  ތަމްރީން  ބާއްވަމުންއަންނަ  އާންމުޮކށް 
ސްކޫލްތަކާއި ޮކލެޖްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުޮކށްގެން 
ބޭއްވުނު ހޭލުންތެރިކަމުގެ އެކި ޕްޮރގްރާމްތައް ހިމެނެއެވެ. 
ގިނަބަޔަކު ޕެންޝަން ސްކީމުތަކަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ 
ބޭނުމުގައި، ޓީ.ވީ، ރޭޑިޯއ، އާއި ނޫސް މަޖައްލާތައްވެސް 
ބޭނުން ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިހަރަކާތްތަކު ތެރެއިން ޕެންޝަން 
ސޭވިންގ  ރިޓަޔަރމަންޓް  ބައިވެރިންނަށް  ސްކީމްގެ 
ބާރުއެޅުނެވެ.  ބެލުމަށް  )އާރު.އެސް.އޭ(  އެކައުންޓް 
އެފަރާތްތަކުގެ  ވަޒީފާއަދާކުރާފަރާތްތަކުން  ބޭނުމަކީ  މީގެ 
ސްކީމަށް  ޕެންޝަން  ޮކންޓްރިބިއުޝަން،  ޕެންޝަން 
ފަރާތްތަކުން  ވަޒީފާދޭ  އިތުރުން  ބެލުމުގެ  ޖަމާކުރޭޯތ 
ޕެންޝަން ސްކީމަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭ ޢަދަދު މުވައްޒަފުން 
ޖަމާކުރަން  މުއްދަތަށް  ޖަމާކުރަންޖެހޭ  ނެގުމާއި  އަތުން 

ބާރުއެޅުމެވެ.

ގުޅުންހުރި 	  އެޤާނޫނާއި  އަދި  ޤާނޫނާއި  ޕެންޝަން 
ހަރުދަނާކުރުމަށްވެސް  ތަންފީޒުކުރުން  ޤަވާއިދުތައް 
މިޮގތުން  ކުރެވިފައެވެ.  ވަނީ  މަސައްކަތްތަކެއް  ގިނަގުނަ 
ނުދައްކާ  ފައިސާ  ދައްކަންޖެހޭ  ސްކީމަށް  ޕެންޝަން 
އެޅުމަށްޓަކައި  ފިޔަވަޅު  ޤާނޫނީ  ގިނަފަރާތްތަކަކާއިމެދު 

ސިވިލް ޯކޓަށްވަނީ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާފައެވެ.  
އަމަލުކުރަމުންދޭޯތ  ޤަވާއިދުތަކަށް  ޤާނޫނާއި  ޕެންޝަން 
ތަންތަން  އަދަދެއްގެ  ގިނަ  ރޭވިގެން  ކުރިއަށް  ބެލުމަށް، 

ކުރެވިފައެވެ.  އިންސްޕެކްޓް  ވަނީ 

ގެނެވުނު  2016ގައި  ޯއގަސްޓް  ޤާނޫނަށް  ޕެންޝަން 
އިސްލާހާއިއެކު ޕެންޝަން ސްކީމްގެ މެމްބަރުންނަށް އިތުރަށް 
ހުރި  ފަންޑުގައި  ޕެންޝަން  ޮގތުން  އިނާޔަތެއްގެ  ލިބިދޭ 
ފައިސާ ޮކލެޓަރަލައިޒް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތުވަނީ ދެވިފައެވެ. 
ޮގތުން  ހުޅުވާލުމުގެ  ފުރުޞަތު  ކުރުމުގެ  ޮކލެޓަރަލައިޒް 
ގެޮދރު ގަތުމަށް ޯލނު ދޫކުރާ ތިން މުއައްސަސާއަކާއި އެކު 

އެއްބަސްވުން ތަކުގައި ވަނީ ޮސއި ކުރެވިފައެވެ. 

ހައުސިންގ 	  ފައިސާ  ހުރި  ސްކީމުގައި  ޕެންޝަން 
ގުޅޭޮގތުން  ކުރުމާއި  ޮކލެޓަރަލައިޒް  ސްކީމްތަކަށް 
ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް އާއި ޕެންޝަން ޮއފީހާއި 
2016ގައި  ޯއގަސްޓް  ވުމެއްގައި  އެއްބަސް  ދެމެދު 

ޮސއިކުރެވިފައެވެ.  ވަނީ 

ހައުސިންގ 	  ފައިސާ  ހުރި  ސްކީމުގައި  ޕެންޝަން 
ގުޅޭޮގތުން  ކުރުމާއި  ޮކލެޓަރަލައިޒް  ސްކީމްތަކަށް 
ދެމެދު  ޮއފީހާއި  ޕެންޝަން  އާއި  އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ 
ވަނީ  2016ގައި  ޯއގަސްޓް  ވުމެއްގައި  އެއްބަސް 

. ޮސއިކުރެވިފައެވެ

ހައުސިންގ 	  ފައިސާ  ހުރި  ސްކީމުގައި  ޕެންޝަން 
ގުޅޭޮގތުން  ކުރުމާއި  ޮކލެޓަރަލައިޒް  ސްކީމްތަކަށް 
ޕެންޝަން  އާއި  ބޭންކް  އިސްލާމިކް  ޯމލްޑިވްސް 
ޑިސެމްބަރ  ވުމެއްގައި  ދެމެދުއެއްބަސް  ޮއފީހާއިއި 

ޮސއިކުރެވިފައެވެ. ވަނީ  2016ގައި 

ޕެންޝަން  ރިޓަޔަރމަންޓް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މީގެއިތުރުން، 
ސްކީމުގެ ޤަވާއިދަށް ފުރަތަމަ އިސްލާހު ގެނެސް އާންމުޮކށް 

އިޢުލާން ކުރެވުނެވެ. 
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މުހިންމު 	  އެންމެ  ހާޞިލްކުރެވުނު  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ 
އައި. ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  ލަނޑުދަނޑިއަކީ  އެއް 

ކުލައުޑް  ގޫގަލް  އެކީގައި  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ޓީ 
ނިންމުމެވެ.  ނިންމި  ބަދަލުކުރުމަށް  ޕްލެޓްޯފމަށް 
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އައި.ޓީ  ނިންމާފައިމިވަނީ  މިޮގތަށް 
ތަރައްޤީޮކށް، ހަރުދަނާޮކށް، ބޭނުންކުރަން ފަސޭހަ ކުރުމުގެ 
ދެވޭ  ޮއފީހުން  ޕެންޝަން  މިބަދަލާއިއެކު،  ބޭނުމުގައެވެ. 
ފަރާތްތަކަށް  ވަޒީފާދޭ  ފުރިހަމަވެ،  އިތުރަށް  ޚިދުމަތްތައް 
ޕެންޝަން ޮއފީހަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭ ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގައި 
އަދި  އެޕްލިކޭޝަން  ވެބް  މެމްބަރުންނަށް  ފަސޭހަވެ، 
ޮމބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުންޮކށްގެން ޚިދުމަތް ޯހދޭނެއެވެ. 
ކުރަންޖެހޭ  ދާއިރާއިން  ގެ  އައި.ޓީ  ސަބަބުން  މިކަމުގެ 
ހާލަތެއް  ކާރިސާގެ  ކުޑަވެގެންދާނެއެވެ.  ޚަރަދުތައް 
އެމަޢުލޫމާތެއް  ގެއްލިގެން  މަޢުލޫމާތު  މެދުވެރިވެގެން 
ކްލައުޑްގައި  ގޫގަލް  ހާލަތެއްގައިވެސް،  ޯހދަންޖެހޭ 
ފަސޭހަކަމާއިއެކު  ރައްކާކުރެވިފައިވާތީ  މަޢުލޫމާތުތައް 
އެމަޢުލޫމާތުތައް ޯހދޭނެއެވެ. ސަބަބަކީ ގޫގަލް ކްލައުޑްގެ 
ބެކަޕް ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުގައި ހުރުމާއި އަދި ރިޯމޓްޮކށް 

ވާސިލްވެެވޭނެތީއެވެ.  އެމަޢުލޫމާތުތަކަށް 

އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ 	  އަމާޒަކީ  ފަންޑުގެ  ޕެންޝަން 
ރިޓަޔަރ  މެމްބަރުން  ސްކީމުގެ  ފުޅާޮކށް،  ދާއިރާ 
ރައްކާތެރިކަން  އިޖުތިމާއީ  އެފަރާތްތަކަށް  ކުރާއިރު 
ޔަގީން ޮކށް ދިނުމެވެ. މިޮގތުން ސަރުކާރާއި، ދައުލަތުގެ 
ދޭ  ވަޒީފާ  އިދާރާތަކާއި،  މާލީ  މުއައްސަސާތަކާއި، 
އެއްބާރުލުމާއިއެކު  މެމްބަރުންގެ  އިތުރުން  ފަރާތްތަކުގެ 
ހާސިލްކުރެވިފައެވެ.  ކާމިޔާބީތަކެއް  މިދާއިރާއިންވަނީ 

އެޮގތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ދާއިރާ ހަރުދަނާ ކުރުމަށް، 	 
ޯމލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ޯފރަމް 2016 ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. 
ސެކްޓަރ  ''ފައިނޭންޝަލް  ތީމަކީ  ޯފރަމްގެ  މި 

އެވެ.   ރިޯފމް''  އެންޑް  ޮމޑަނައިޒޭޝަން 

ޓްރެޜަރީގެ 	  އެންޑް  ފިނޭންސް  ޮއފް  މިނިސްޓްރީ 
ޯބޑާއި،  ޯކޕަރަޓައިޒޭޝަން  އަދި  ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން 
ގުޅިގެން  ޮއޯތރިޓީއާއި  ޑިވަޮލޕްމަންޓް  މާކެޓް  ކެޕިޓަލް 
ތެރޭގައި  މަހުގެ  ސެޕްޓެމްބަރ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2016
އިންވެސްޓްމަންޓް  އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް  ޯމލްޑިވްސް 

ބޭއްވުނެވެ.  ޯފރަމް 

އިތުރު 	  ޮއފީހުން  ޕެންޝަން  އަހަރަކީ  ވަނަ   2016
ޚިދުމަތްތަކެއް ތަޢާރުފް ޮކށް، މެމްބަރުންގެ ޢަދަދު އިތުރު 
ކުރެވުނު  ހަރުދަނާ  ޮއނިގަނޑު  ހިންގުމުގެ  އަދި  ޮކށް 
އަހަރެކެވެ. އަދި ހާމަކަން ޮބޑު ޮގތެއްގައި މެމްބަރުންނަށާއި، 
ޯފރުޮކށްދިނުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  އާންމުރައްޔިތުންނަށް 
މަހުގެ  ޮނވެމްބަރ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2016 ބޭނުމުގައި 
ވެބްސައިޓްވަނީ  ދިވެހި  އައު  އެމް.ޕީ.އޭ.ޯއގެ  ތެރޭގައި 

ކުރެވިފައެވެ.  އިފްތިތާހު 

ޑިސެމްބަރ 2016ގައި ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޮއފީސް ސިޓީ 	 
ސްޮކޔާއަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ. 

އިސްވެދެންނެވުނު ކާމިޔާބީތަކުގެ އެންމެ ޮބޑު ހިއްސާއެއް ޮކށްފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ އެމް.ޕީ.އޭ.ޯއ.އޭގެ ހީވާގި މުވައްޒަފުންނެވެ. ޕެންޝަން 
އަޅުގަނޑު އެންމެހައި  އިހްލާސްތެރި ބުރަ މަސައްކަތަށްޓަކައި،  ޮއފީހުގެ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށް މުވައްޒަފުން ކުރަމުން ގެންދާ 

މުވައްޒަފުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 

ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ކުރިއެރުމަށް ހުއްޓުމެއްނެތި ތިދެއްވަމުން ގެންދަވާ އެއްބާރުލުމަށް އަޅުގަނޑު ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ. އަދި ޙާއްޞަޮކށް 
ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޗެއަރ ޕާރސަން އަދި ޯބޑް މެމްބަރުން މެދުނުކެނޑި ޕެންޝަން ޮއފީސް ހިންގުމުގެ ކަންތައްތަކުގައި އަޅުގަނޑަށް 
ދެއްވަމުން ގެންދަވާ އިރުޝާދަށާއި އަޅުގަނޑަށް ކުރައްވާ އިތުބާރަށްޓަކައި އެފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ޙާއްޞަ ޝުކުރެއް އަރިސް ކުރަމެވެ. 

އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ، ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ދުރުރާސްތާ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާޞިލް ކުރުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ކުރިއެރުވުމަށާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް  އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުޮކށް  ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ގިނަގުނަ 

އެހީތެރިކަން ޯފރިޮކށްދިނުމުގައި ކުރިޔަށް ޮއތް ތަނުގައިވެސް ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ މުވައްޒަފުން ދެމި ތިބޭނެކަމުގައެވެ. 
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ޯބޑު ޑިައެރކަްޓުރްނގެ ރޯިޕރްޓ

ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޯބޑު ޑަރެކްޓަރުން ހުށަހަޅައި މިދެނީ ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ އަހަރީ ރިޯޕޓާއި، ޕެންޝަން ޮއފީސް އަދި 
ޕެންޝަން ފަންޑްގެ  31 ޑިސެމްބަރ 2016 ގައި ނިމުނު އަހަރުގެ  މިނިވަން ޮއޑިޓަރުންގެ ރިޯޕޓާއި، މާލީ ހިސާބުތަކާއި، 

އެ ހިސާބުތަކާއި ގުޅޭ ތަފްޞީލީ ޯނޓްތަކެވެ. 
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ައޅުަގނޑެުމްނގެ ުއްނމުީދ

ތަަޞއުްވުރ
ފާގަތި މުސްތަޤްބަލަކަށް މާލީ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުޮކށް، 

މަތީ  އެންމެ  އޭގެ  ޚިދުމަތް  ޯފރުޮކށްދިނުމުގެ  ޕެންޝަން 

މާލީ  މުސްތަގުބަލައްޓަކައި  އަދި  ދިނުމާއި  ދަރަޖާގައި 

ގެނެސްދިނުން  ހަމަޖެހުން 

ައމާުޒ
މެމްބަރުންގެ މަސްލަހަތު އޭގެ އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި 

ކުރުމާއި  އިންވެސްޓް  ފަންޑު  ޕެންޝަން  ރައްކާތެރިޮކށް، 

ކުރުން. މެނޭޖް 

އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރަނީ:

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ޮއޮޓމޭޓަޑް ފަސޭހަ 	 

ޯފރުޮކށްދިނުން ޚިދުމަތްތަކެއް 

ދާއިރާއެއްގައި 	  ފުޅާ  މަޢުލޫމާތު  ޕެންޝަނާއިބެހޭ 

ން ނު ދި ށް ޮކ ރު ޯފ

ޚިދުމަތްތަކުގައި 	  ކަންކަމާއި  ޕެންޝަނާއިބެހޭ 

ކުރުން މަގުފަހި  ޮގތްތަކަށް  އާ  އުފެއްދުންތެރި 

ަމިއަގނޑު ައާސުސަތްއ

ޕޮްރފަެޝަނލަިޒމް:

ނަޒާހަތްތެރިކަން، ސިއްރުހިފެހެއްޓުން އަދި ވަކިޮކޅަކަށް 

ބުރަ ނުވެ ނިންމުންތައް ނިންމުން

މުޢާމަލާތްުކުރްނ:
ސާފު، ސީދާ އަދި ޙިއްސާކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު

ުއެފްއުދްނތިެރަކްނ:
ބޭނުންކުރަން ފަސޭހަ، ފަންނުވެރި އަދި އެންމެ ފަހުގެ 

ެޓކްޮނޮލޖީ 

މަަސްއަކުތގެ އާަދަތްއ:
އަދި  ކުރުން  އިޙްތިރާމް  މަސައްކަތްކުރުން،  އެކުގައި 

މާހައުލު ދަސްކުރުމުގެ 

ިޒްނމާާދުރަކްނ:
މަސްޢޫލިއްޔަތު އުފުލުން، ތެދުވެރިކަން، ދެފުށްފެނުންއަދި 

ރިސްކުތަކަށް ޯލހުޅުވިފައިވުން
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2016 ަވަނ ައަހުރގެ މާލީ ައިދ
ިހްނގުމުގެ ުއްސައިލަތްއ

އެމް.އާރު.ޕީ.އެސްގައި  ފަރާތްތަކުން  ވަޒީފާދޭ  ގިނަ  ވުރެ  އަށް   379 ދައުލަތުގެ 

. ވެ އެ ވެ އި ފަ ވެ ރި ވެ އި ބަ

ވަޒީފާދޭ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 1،330 އަށް ވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން އެމް.އާރު.

ޕީ.އެސްގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. 

ޖުމުލަ 79،729 މުއައްޒަފުން އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ސްކީމަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަމުން ދެއެވެ. 

16،321 ފަރާތަކަށް އަސާސީ ޕެންޝަން ޯފރުޮކށްދެވެއެވެ. 

އެމް.އާރު.ޕީ.އެސްއަށް  ރުފިޔާ  މިލިޔަން  78.10ރ.  މައްޗަށް  މަހެއްގެ  އެވެރެޖުޮކށް 

ލިބެއެވެ. ޮގތުގައި  ޮކންޓްރިބިއުޝަންގެ 

)އެކްރޫޑް  އެބަހުއްޓެވެ.  ރުފިޔާއަށް  ބިލިޔަން  9.19ރ.  ފަންޑުގައި  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް 

ހިމަނައިގެން( ރައިޓްސް 

ޮގތުގައި  ޕެންޝަންގެ  ރިޓަޔަރމަންޓް  ރުފިޔާ  މިލިޔަން  4.10ރ.  މަހަކު  އެވެރެޖުޮކށް 

ދޫކުރެއެވެ.  މެމްބަރުންނަށް 

އެވެރެޖްޮކށް އަސާސީ ޕެންޝަންގެ ޮގތުގައި މަހަކު 36.01ރ. މިލިޔަން ރުފިޔާ ދޫކުރެވެއެވެ. 

ދަޢުލަތުން ޯފރުޮކށްދޭ އެހެނިހެން ޕެންޝަންތަކުގެ ޮގތުގައި އެވެރެޖްޮކށް މަހަކު 22.07ރ. 

މިލިޔަން ރުފިޔާ ދޫކުރެވެއެވެ. 

ސީނިއަރ ސިޓިޒަން އެލަވަންސްގެ ޮގތުގައި މަހަކު 44.46ރ. މިލިޔަން ރުފިޔާ ދޫކުރެވެއެވެ. 
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ެޕްނަޝްނ ޮއީފަހްށ ަބލިައލުެމްއ

ެޕްނަޝްނ ޮއީފުހގެ ގެ ަތޢާަރފު

ެޕްނަޝްނ ޮއީފުހްނ ހްިނގާ ެޕްނަޝްނ ްސކީމަްތކުގެ ކުުރ ަތޢާަރފްެއ

2009ގައި  މެއި   13 ޤާނޫނު  ބެހޭ  ޕެންޝަނާއި  އައިސްފައިވަނީ  ވުޖޫދަށް  ޮއފީސް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ޕެންޝަން  ޯމލްޑިވްސް 
ޮގތުގައެވެ.  މުއައްސަސާއެއްގެ  މިނިވަން  އުފެދުނު  ގުޅިގެން  ކުރެއްވުމާއި  ތަޞްދީޤު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތަކަކީ ޕެންޝަން ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެމް.ޕީ.އޭ.ޯއ އަށް ލާޒިމް ކުރާ ކަންތައްތަކެވެ.:

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް ހިންގުން	 
އަސާސީ ޕެންޝަން ދިނުން	 
ޕެންޝަން ފަންޑް މެނޭޖްކުރުން	 
ޕެންޝަން ފަންޑްތަކާއި ގުޅޭ ޤަވާއިދުތަކާއި، އެކަށައަޅަންޖެހޭ މިންގަޑުތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް އެކުލަވާލުން	 
ޕެންޝަން ސްކީމްތަކާއި ބެހޭޮގތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމައް ޕްޮރގްރާމްތައް ހިންގުން	 

މަތީގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން ޕެންޝަން ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ތިންވަނަ އިސްލާހުގެ ދަށުން ޯމލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން 
ސްކީމުގެ ބައިވެރިންނަށް އަމާޒުޮކށްގެން ޕެންޝަން ސްކީމުގެ ފައިސާ ގެޮދރުވެރި ކުރުމުގެ ޕްޮރގްރާމް ތަކަށް ޮކލެޓަރަލައިޒް ކުރެވޭނެ 

ސްކީމެއް ހިންގުން ހިމެނެއެވެ.

ޕެންޝަން ޤާނުނުގެ ދަށުން ޕެންޝަން ޮއފީހުން ތިން ސްކީމެއް ހިންގައެވެ. އެއީ، ޯމލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް )އެމް.
އާރު.ޕީ.އެސް(، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އަސާސީ ޕެންޝަން އަދި އެމް.އާރު.ޕީ.އެސްގައިވާ ފައިސާ ޮކލެޓަރަލައިޒް ކުރުމުގެ ސްކީމެވެ. 
މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ފަރާތުން ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން ޕެންޝަންތަކާއި ސީނިއަރ ސިޓިޒަން  

އެލަވަންސް ޕެންޝަން ޮއފީހުން އޭގެ ހައްޤުވެރިންނަށް ޯފރުޮކށްދެމުން ގެންދެއެވެ.
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މޯލިްޑވްްސ ިރަޓަޔރަމްންޓ ެޕްނަޝްނ ްސީކމް )އެމް.އުާރ.ޕީ.ެއްސ( 

ުރްނ ުދަވްސވީ ީމުހްނގެ ައާސސީ ެޕްނަޝްނ ުއމު

އެމް.އާރު.ޕީ.އެސްގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ ފަރުދުން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ދުވަސްވަރު، ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރަންވާއިރަށް، ފަހަށް 
ފައިސާ ރައްކާކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުޮކށްދީ އަދި އެފަރާތްތަކަށް މާލީ މިނިވަންކަން ޯހދައިދިނުމެވެ.

އެފައިސާ  ނަގައިގެން  ފައިސާ  އަދަދަކަށް  ވަކި  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ފަރާތުން  ވަޒީފާއަދާކުރާ  ފަރާތާއި  ވަޒީފާދޭ  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސްއަކީ، 
އިންވެސްޓް ޮކށްގެން ހިންގޭ ސްކީމެކެވެ. ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެމް.އާރު.ޕީ.އެސްގެ ބައިވެރިއެއްކަމުގައިވާ ޮކންމެ މީހެއްގެ 
ދައްކަންޖެހެއެވެ.  މަދުވެގެން %7 ސްކީމަށް  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  އަދި  އެމުވައްޒަފަކު،  މަދުވެގެން 7%  މުސާރައިގެ  ޕެންޝަނަށްބަލާ 
ނަމަވެސް، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެއްބަސްވާނަމަ ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތުން ސްކީމަށް ފައިސާ ނުނަގާޮގތަށް ހަމައެކަނި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން 
މުވައްޒަފުގެ ޕެންޝަނަށްބަލާ މުސާރައިގެ %14 އައްވުރެ މަދުނޫން އަދަދަކަށް ސްކީމަށް ފައިސާ ދައްކާ ޮގތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ޤާނޫނުން 
ހުއްދަ ކުރެއެވެ. މީގެއިތުން، ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ ޕެންޝަނަށް ބަލާ މުސާރައިގެ %7 ގެ އިތުރުން މެމްބަރުން އަމިއްލައަށް ޕެންޝަން 
އުމުރުން  ބައިވެރިންގެ  ސްކީމްގެ  ޕެންޝަން  ލިބިގެންވެއެވެ.  ޤާނޫނުން  ޕެންޝަނާބެހޭ  ފުރުސަތު  ކުރުމުގެ  ޮކންޓްރިބިއުޓް  ސްކީމަށް 
65 އަހަރުވުމުން ޕެންޝަނަށް ޮކންޓްރިބިއުޓް ކުރުން ހުއްޓުމަކަށް އާދެއެވެ. އަދި މިހިސާބުން ފެށިގެން ޕެންޝަން ސްކީމުން ފައިސާ 

ބައިވެރިންނަށް މަހުން މަހަށް ދޫކުރަން ފަށައެވެ. 

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އަސާސީ ޕެންޝަން ސްކީމަކީ ޕެންޝަން ލިބޭ އުމުރު ހަމަވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ޕެންޝަނެއް ލިބޭފަދަ 
ވަޒީފާއެއް އަދާ ނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް މާލީ ރައްކާތެރިކަން ޯފރުޮކށް ދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ޤާއިމް ޮކށްފައިވާ ސްކީމެކެވެ. މިސްކީމަކީ މުޅި 
އުމުރަށް ދެމިގެންދާޮގތަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންފްލޭޝަނަށް އިންޑެކްސް ކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ދައުލަތުން އެއްޮކށް ފަންޑްޮކށްގެން 
ހިންގާ، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އަސާސީ ޕެންޝަންގެ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ އުމުރުކަމުގައިވާ 65 އަހަރުންމަތީގެ ޮކންމެ ދިވެހި 

ރައްޔިތަކަށް ފައިސާދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސްކީމެކެވެ. 
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ަދުއލުަތގެ އެެހިނެހްނ ެޕްނަޝްނ ަފއިާސ ޫދކުުރްނ

ިރަޓަޔރަމްންޓ ޭސވިްނގ ެއަކުއްނުޓަގިއ ުހިރ ަފއިާސ ޮކލަެޓަރަލިއޒް ކުުރްނ

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއާއި ޕެންޝަން ޮއފީހާއި ދެމެދު ޮސއިކުރެވިފައިވާ ފަހުމުނާމާ އެއްގެދަށުން އެޕްރީލް 2011އިން 
ފެށިގެން ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން ޕެންޝަން ފައިސާ ދޫކުރާ އިދާރާއަކީ ޕެންޝަން ޮއފީސް ކަމުގައި ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.  

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ތެރެއިން، ޕެންޝަންގެ ޮގތުގައި މަހަކު 5،000.00 ރުފިޔާ ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކަށް ދައުލަތުންދޭ ސީނިއާރ 
ސިޓިޒަން އެލަވަންސް ދޫކުރާ އިދާރާ އަކީ ޕެންޝަން ޮއފީސް ކަމުގައި ފެބްރުއަރީ 2014ގައި ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.  

ޕެންޝަން ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 3ވަނަ އިސްލާހާއިއެކު ޕެންޝަން ސްކީމްގެ މެމްބަރުންނަށް އިތުރަށް ލިބިދޭ އިނާޔަތެއްގެ ޮގތުން ޕެންޝަން 
ފަންޑުގައި ހުރި ފައިސާ ޮކލެޓަރަލައިޒް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތުވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. މިސްކީމް ހިންގަމުންދަނީ  ހައުސިންގ ޯލން ދޫކުރާ މާލީ 
އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެންނެވެ. މިސްކީމްގެ ދަށުން ޕެންޝަން ފަންޑުގައިވާ މެމްބަރުންގެ ފައިސާ ހައުސިންގ ޯލންތަކުގެ ޑައުން ޕޭމަންޓް 

ދެއްކުމަށް ޮކލެޓަރަލައިޒް ކުރެވޭނެއެވެ. 
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ެޕްނަޝްނ ިނޒަާމްށ ަބަދލު ގަެނުއްނ

ޕެންޝަން ނިޒާމަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ޖެހުނީ، ކުރިން ދައުލަތުން ދެމުންގެންދެވި ޕެންޝަނަކީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި މުއްދަތެއް 
ހަމަވުމުން ހަމައެކަނި ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޕެންޝަން ދޭ ނިޒާމަކަށް ވާތީއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނަކީ ސަރުކާރުގެ 
އިސްނެންގެވުމާއެކު، ޯވލްޑް ބޭންކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަން ނިޒާމް ހަރުދަނާޮކށް އޭގެ ފައިދާ ލިބޭނެ ޮގތާއިބެހޭޮގތުން ނެރެފައިވާ 
ރިޯޕރޓާއި ގުޅިގެން އެކުލަވާލި ޤާނޫނެކެވެ. ޕެންޝަން ނިޒާމަށް ގެނެވުނު މި ބަދަލާއެކު، އުމުރުން ދުވަސް ވީ މީހުންގެ އަސާސީ 

ޕެންޝަން ސްކީމް ތައާރުފު ކުރެވުނެވެ. 

ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު ތަޢާރުފު ވުމާއި ހަމައަށް ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވަމުން ގެންދެވި މުވައްޒަފުންނަށް އިންތިޤާލީ އިންތިޒާމެއްގެ 
ކެޕިޓަލެއް  ޮގތުގައި  ހައްޤުގެ  ޕެންޝަން  އެކްރޫޑް  ބަލައި  މުއްދަތަށް  ޮކށްފައިވާ  ޚިދުމަތް  ކުރިން  ޤާނޫނުގެ  ޕެންޝަނާބެހޭ  ޮގތުން 

ޖަމާކުރެވުނެވެ.  އެކައުންޓަށް  ޕެންޝަން  އެފަރާތްތަކުގެ 
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ޮއފީސް ހިންގުމަށް ބަލައިލުމެއް

ޮއީފްސ ހްިނގުްނ:

ޕެންޝަން ޮއފީސް ސްޓްރަކްޗަރ ކުރެވިފައިވަނީ 4 ޑިވިޝަނާއި 
11 ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މައްޗަށެވެ.  

އެހަތަރު ޑިވިޝަނަކީ، ސްޓޭކްޯހލްޑަރ ރިލޭޝަންސް ޑިވިޝަނާއި، 
ޑިވިޝަން  އެފެއަރޒް  ޯކޕަރޭޓް  ޑިވިޝަނާއި،  ޮއޕަރޭޝަންސް 

އަދި އެސެޓް މެނޭޖްމަންޓް ޑިވިޝަނެވެ. 

މީގެ އިތުރުން އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ބެލެހެއްޓުމަށާއި އިންޓާނަލް 
ޮއޑިޓް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އިންވެސްޓްމަންޓް ޮކމްޕްލަޔަންސް 
އަދި  ޮއވެއެވެ.   ފަންްކްޝަނެއް  ޮއޑިޓް  އިންޓާނަލް  އެންޑް 
ޯބޑަށް  ދިނުމަށާއި  ސަޯޕޓް  އެގްޒެކެޓިވް  ސީއީޯއއަށް 
ބިއުޯރ   ސީއީޯއޒް  ޯފރުޮކށްދިނުމަށް  ސަޯޕޓް  ސެކެރެޓޭރިއަލް 

ވެއެވެ.  ކުރެވިފައި  ގާއިމު  އެއް 

ޯކޕޭަރްޓ ެއެފއާރޒް ިޑިވަޝްނ:

ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ އިދާރީ ހުރިހާ މަސައްކަތެއްކުރާ ފަރާތަކީ 
ބަޖެޓް  ދަށުން  މިޑިވިޝަންގެ  ޑިވިޝަނެވެ.  އެފެއާޒް  ޯކޕަރޭޓް 
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާއި، ޕްޮރކިޔުމަންޓް މެނޭޖްމަންޓާއި، ހިއުމަން 
ރިޯސސް މެނޭޖްމަންޓާއި ފެސިލިޓީ މެނޭޖްމަންޓް އަދި ޕެންޝަން 

ޑިސްބާރސްމަންޓް މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދެއެވެ. 

ެއެސްޓ މޭެނޖަްމްންޓ ިޑިވަޝްނ:

އެސެޓް މެނޭޖްމަންޓް ޑިވިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، 
ކަންތައްތަކާއި،  އެންމެހާ  ގުޅުންހުރި  އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާއި 
ހިމެނެއެވެ.  ކަންތައްތައް  ގުޅުންހުރި  ފަންޑާއި  ޕެންޝަން 
ފަންޑުގެ  ދުވަހަށް  ދުވަހުން  ތެރޭގައި،  އެމަސައްކަތްތަކުގެ 
ވެލިއުއޭޝަން އާއި ޔުނިޓް ޕްރައިސް ޑިޓާމިނޭޝަން ހިމެނެއެވެ. 
މީގެ އިތުރުން ޤާނޫނީޮގތުން އެމް.އާރު.ޕީ.އެސްއާއި ގުޅޭޮގތުން 
ބަލަހައްޓަންޖެހޭ  ހުށަހެޅުމާއި،  ރިޯޕޓްތައް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
އަދި  އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާއި  ބެލެހެއްޓުމާއި،  ލިޔެކިޔުންތައް 
ފަންޑް މެނޭޖްމަންޓާއި ގުޅޭޮގތުން އެކި ސްޓޭކް ޯހލްޑަރުންނާއިއެކު 
ތެރޭގައި  ޒިންމާތަކުގެ  މިޑިވިޝަންގެ  މަސައްކަތްކުރުމަކީވެސް 

ކަންކަމެވެ.  ހިމެނޭ 

ްސޓޭކް ހޯލްޑަރ ރިލަޭޝްންސ ިޑިވަޝްނ:

މައިގަނޑު  ޑިވިޝަންގެ  ރިލޭޝަންސް  ސްޓޭކްޯހލްޑަރ 
ޕްޮރގްރާމްތައް  އެކިއެކި  ހޭލުންތެރިކަމުގެ  މަސައްކަތަކީ 
ސްކީމްގެ  ގުޅޭޮގތުން  ސްކީމްތަކާއި  ޕެންޝަން  ހިންގުމާއި، 
މުއާމަލާތުކުރުމާއި،  ރައްޔިތުންނާއި  އާންމު  ބައިވެރިންނާއި 
އިތުރުން  މީގެ  ޯފރުޮކށްދިނުމެވެ.  މައުލޫމާތު  ސްކީމްތަކާބެހޭ 
އަދި  ފަރާތްތަކާއި،  ދޭ  ވަޒީފާ  ބައިވެރިންނާއި،  ސްކީމްތަކުގެ 
އެކު  ކަމާއި  ފަސޭހަ  ފަރާތްތަކަށް  ގުޅުންހުރި  އެހެނިހެން 
ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އެހީތެރިވެ ދިނުމަކީވެސް މި ޑިވިޝަންގެ 

ކަންކަމެވެ.  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  މަސައްކަތްތަކުގެ 

ޮއަޕރަޭޝންްސ ިޑިވަޝްނ:

ޕެންޝަން ސްކީމްތަކުގެ ބައިވެރިންނާއި، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތައް 
ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި، ޕެންޝަން ޮކންޓްރިބިއުޝަން ބަލައިގަތުމާއި، 
ޕެންޝަން ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރުމަކީ ޮއޕަރޭޝަންސް 
ކަންކަމެވެ.  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  މަސައްކަތްތަކުގެ  ޑިވިޝަންގެ 
އަމަލުކުރަމުންދާ  ފަރާތްތަކުން  ވަޒީފާދޭ  ޤާނޫނަށް  ޕެންޝަންގެ 
މިންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި ވަޒީފާ ދޭފަރާތްތައް އިންސްޕެކްޓްޮކށް 
ޤާނޫނަށް އަމަލު ކުރަމުންނުދާ ފަރާތްތަކާއިމެދު ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު 
އެޅުމަކީވެސް މިޑިވިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 
ހާރޑްވެއަރ  ގުޅޭ  ޓެކްޮނޮލޖީއާއި  އިންޮފމޭޝަން  ކަންކަމެވެ. 
އަދި  ޕްޮރސެސިންގ  ސެކިއުރިޓީއާއި،  ޮސފްޓްވެއަރގެ  އަދި 
މަސައްކަތްތަކުގެ  މިޑިވިޝަންގެ  ބެލެހެއްޓުމަކީވެސް  ސްޯޓރޭޖް 

ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ. 
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މުަވްއަޒފުްނ ަތމްރްީނ ކުުރްނ:

ހުނަރާއި  އެކަށީގެންވާ  މުވައްޒަފުންނަކީ  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން 
ޮގތުން  ކަށަވަރުކުރުމުގެ  މުވައްޒަފުންކަން  ހުރި  ޤާބިލްކަން 
މަސައްކަތް  މެދުނުކެނޑި  ކުރުމަށް  ތަމްރީން  މުވައްޒަފުން 
ކުރެވެމުން ދެއެވެ. މިޮގތުން، 10 މުވައްޒަފަކު ރާއްޖޭން ބޭރުން 
ފުރިހަމަޮކށްފައިވާއިރު،  ޕްޮރގްރާމްތައް  ތަމްރީން  ކުރުމުއްދަތުގެ 
20 މުވައްޒަފަކު ވަނީ ޕެންޝަން ޮއފީހުގައި ބޭއްވުނު ތަމްރީން 
ޕްޮރގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވެފައެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގި ތަމްރީން 
ބައިވެރިވެފައިވާއިރު،  މުވައްޒަފަކު  ހަތަރު  ތަކުގައި  ޕްޮރގްރާމް 
މުވައްޒަފަކު   7 ޯވކްޮޝޕެއްގައި   3 ބޭއްވި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
ތެރޭގައި،  ދާއިރާތަކުގެ  ދެވުނު  ތަމްރީން  ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. 
އިންޮފމޭޝަން ޓެކްޮނޮލޖީ، ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ދާއިރާ، މާލީދާއިރާ، 

އަދި ހިންގުމުގެ ދާއިރާ ހިމެނެއެވެ. 

ެޕްނަޝްނ ޮއީޕްސ ހްިނގުމުގެ ަހަރުދަތްއ:

ޮއފީސް  ޕެންޝަން  މަތިން  ޤާނޫނުގައިވާޮގތުގެ  ޕެންޝަން 
ބައިވެރިންގެ  ސްކީމުގެ  ޕެންޝަން  ރިޓަޔަރމަންޓް  ހިންގަނީ 
ފީ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ޗާޖްކުރާ  އެކައުންޓުން  ޕެންޝަން 
އަކުންނެވެ. މިޮގތުން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފީގެ ޮގތުގައި 2016 
ވަނަ އަހަރު ނަގާފައިވަނީ %0.9 އެވެ. ޖުމްލަ ފީގެ ޮގތުގައި 

ރުފިޔާއެވެ.   49،150،369.90 ލިބިފައިވަނީ 
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ްސޓޭކޯްހލްޑަރ ރިލަޭޝްންސ

2016 ވަނަ އަހަރު މާލެ އާއި އަޮތޅުތެރޭގައި ވަޒީފާ ދޭފަރާތްތަކަށާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒު ޮކށްގެން އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް 
އަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުނެވެ. 

ޮދރުން ޮދރަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް މުޅިއަހަރުތެރޭގައިވަނީ ހިންގުނެވެ. މިޮގތުން 14 ރަށެއްގެ 120 ވަޒީފާ ދޭފަރާތްތަކަށް 
ޒިޔާރަތްޮކށް، ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދީ، ޕެންޝަނާއި ބެހޭ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރަމުން ނުދާ ފަރާތްތައް ފާހަގަޮކށް 

ޕެންޝަންގެ ނިޒާމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެފަރާތްތަކާއި ހިއްސާ ކުރެވުނެވެ. 

ޮކލެޖްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުޮކށްގެން މަޒުމޫން ލިޔުމުގެ މުބާރާތެއް 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައިވަނީ ހިންގުނެވެ. މި މުބާރާތުގެ 
މަޤްސަދަކީ ޓާޝަރީ ލެވަލްގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަން ނިޒާމަށް ގެނެވުނު ބަދަލުގެ ފައިދާތަކާއި ގުޅޭޮގތުން ދެކޭ 
ޮގތް ދެނެގަތުމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި އެކި ޕެންޝަން ސްކީމްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދަރިވަރުންނަށް ޯފރުޮކށްދީ އެކަންކަމަށް ހޭލުތެރިކަން 

އުފެއްދުމެވެ. 

އެކި ސްޓޭކްޯހލްޑަރުންނާއިއެކު ޮއންނަ ގުޅުން ހަރުދަނާ ކުރުމާއި އިޖްތިމާއީ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގެ ޮގތުން ތިރީގައިމިވާ ހަރަކާތްތަކުގައި 
ޕެންޝަން ޮއފީހުން ބައިވެރިވިއެވެ.: 

ބ.ތުޅާދޫގައި ފާހަގަކުރެވުނު ބައިނަލް އަޤުވާމީ އިސް ރަށްވެހިންގެ ދުވަސް. 1
ދައުލަތުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުން އިންތިޒާމުޮކށްގެން ބޭއްވި ގަސް އިންދުމުގެ ޕްޮރގްރާމް. 2
މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޔޫތު އެންޑް ސްޯޕޓްސްއިން އިންތިޒާމުޮކށްގެން ބޭއްވި ޔޫތު ޗެލެންޖް 2016. 3

ޕެންޝަން ސްކީމުތަކާއި ބެހޭޮގތުން މައުލޫމާތު ޯފރުޮކށްދީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ޮގތުން ޕެންޝަނާއި ގުޅުންހުރި އެކި މެސެޖްތައް 
ދިނުމަށް ޗާޕް ކުރެވިފައިވާ ޯޕސްޓަރާއި ލުއިޮފތް ވަނީ ބަހާފައެވެ. 

2016 ަވަނ ައަހުރ ިހްނގުުނ ަމުޢލޫމާުތ ިދުނމުގެ ަހަރކާތްަތްއ:

ހޭލްުނތިެރކުުރުވމުގެ ޮގުތްނ ހިްނގުުނ ަހަރކާތްަތްއ

ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ 
ޢަދަދު

ހިންގުނު ސެޝަން 
ތަކުގެ ޢަދަދު

ތަން

303 3 މާލެ 	 އާންމު ފަރާތްތަކަށް

953 24 މާލެ 	 ދައުލަތުގެ އަދި އަމިއްލަ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުން

1295 23
އަޮތޅުތައް 	 ހަތަރު އަޮތޅަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުން )އާންމު ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު 

ދިނުން އަދި އެސްޕީސީ ތަމްރީން ދިނުން(

41 2 ރިޯސޓްތައް 	 ޓްރެއިނިންގ ދިނުމާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުން 

2575 21 ސުކޫލްތަކާއި ޮކލެޖްތައް

5167 73 ޖުމްލަ:
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ވީަޒފާ ޭދ ފާަރތަްތަކްށ ަތމްރްީނ ިދުންނ

ފަރާތްތަކުން  ވަޒީފާދޭ  ޤަވާއިދުތަކަށް  ޤާނޫނާއި  ޕެންޝަނާބެހޭ 
އެމް.އާރު.ޕީ.އެސްގައި  ކަށަވަރުޮކށް  އަމަލުކުރަމުންދާކަން 
ބައިވެރިވުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެޮގތުން، އެފަރާތްތަކަށް އަމާޒުޮކށް 
އަޮތޅުތެރޭގައި  އާއި  މާލެ  ޕްޮރގްރާމްތަކެއްވަނީ  ތަމްރީން 

ހިންގާފައެވެ. 

ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުން މަހުންމަހަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސްޓޭޓްމަންޓް 
އަޕްޯލޑް  )އެސްޕީސީ(  ޮކންޓްރިބިއުޝަން  ޕެންޝަން  ޮއފް 
ބާއްވާ  ތަމްރީން ސެޝަން  ދިނުމަށް 48  ތަމްރީން  ކުރުމުގެ 

ކުރެވުނެވެ.  ތަމްރީން  މީހަކު   111

އެސްޕީސީ ތަމްރީންތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ޕެންޝަން 
ޝާއިއު  މެޓީރިއަލްސް  ވީޑިޯއ  ވެބްސައިޓްގައި  ޮއފީހުގެ 

 . ވެ ވުނެ ކުރެ

އިޒް  އްިނަޓރ ްސކޫލް ެޕްނަޝްނ ކު

ފުރަތަމަ އިންޓަރސްކޫލް ޕެންޝަން ކުއިޒު 22 އޭޕްރިލް 2016 
އިން 5 މެއި 2016 އަށް ބޭއްވުނެވެ. މާލޭގެ 8 ސޫކޫލަކުން 
މިކުއިޒްގައި ބައިވެރިވިއެވެ. މިއީ ސްކޫލް ކުދިންނަށާއި އާންމު 
ޯފރުޮކށްދިނުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ގުޅޭ  ޕެންޝަނާއި  ރައްޔިތުންނަށް 

ހިންގުނު ކާމިޔާބު ހަރަކާތެކެވެ.  

ެޕްނަޝްނ ޮފޯޓ ޮކްނޓްެސްޓ ައދި ެއގްޒިިބަޝްނ

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޮއކްޯޓބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި ''ޕެންޝަން 
ޮފޯޓ ޮކންޓެސްޓް 2016''ގެ ނަމުގައި އާމުޮކށް ހުޅުވާލައިގެން 
ޮފޯޓ ނެގުމުގެ މުބާރާތެއް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. މިއީ މިމުބާރާތް 
ބޭއްވުނު ތިންވަނަ އަހަރެވެ. ޕެންޝަނާއި އަދި ރިޓަޔަރމަންޓާއި 
އެއްފަދައިން  އަހަރުތަކެކޭ  ކުރީ  ޮފޯޓތަކެއް  މުހިންމު  ގުޅޭ 

މިމުބާރާތައް ހުށަހެޅުނެވެ.

ސްކޫލްގެ ނަން  #

ތާޖުއްދީން ސްކޫލް 1

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް 2

މުހިއްޔުއްދީން ސްކޫލް 3

ހިރިޔާ ސްކޫލް  4

އިސްކަންދަރު ސްކޫލް 5

އަހުމަދިއްޔާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް 6

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް 7

އަލް މަދަރުސަތުލް އަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ 8
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ެޕްނަޝްނ ޮއީފުހގެ ައުއ ެވްބަސިއްޓ ިއފްތިތާުހކުުރްނ

ދިވެހި  ފަރުމާކުރެވި  އަލުން  ވެބްސައިޓް  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން 
2016ގައި  ޮނވެމްބަރ  ޮގތަށް  ބެލޭނެ  ވެބްސައިޓް  ބަހުން 
ވަނީ އައު ވެބްސައިޓް އިފްތިތާހު ކުރެވިފައެވެ. ރިޓަޔަރ ކުރާ 
އުމުރަށް އަންނަ އިރު ރައްކާކުރެވޭނެ ފައިސާގެ ޢަދަދު އަންދާޒާ 
ކުރެވޭނެ ޕެންޝަން ކަލްކިޔުލޭޓަރ ފަދަ ޚިދުމަތްތައްވަނީ އައު 

ހިމެނިފައެވެ.  ވެބްސައިޓްގައި 

މޯލިްޑވްްސ ަފއިޭންންސ ޯފަރމް 2016

ރިޯފމް''  އެންޑް  ޮމޑަނައިޒޭޝަން  ސެކްޓަރ  ''ފައިނޭންޝަލް 
ޯމލްޑިވްސް  ގައި   2016 މެއި   11 އަމާޒުކުރެވިގެން  އަށް 
ފައިނޭންސް ޯފރަމް 2016 ބާއްވާފައިވަނީ ކުރުނބާ ޯމލްޑިވްސް 

ރިޯސޓްގައެވެ. 

ޕެންޝަން ޮއފީހުން އިންތިޒާމުޮކށްގެން ބޭއްވި މިފަދަ ފަސްވަނަ 
ޮއޯތރިޓީއާއި،  ޯފރަމް ބާއްވާފައި މިވަނީ ޯމލްޑިވްސް މަނިޓަރީ 
އެލައިޑް  ޮއޯތރިޓީއާއި،  ޑެވެލަޕްމަންޓް  މާކެޓް  ކެޕިޓަލް 

ޑެވެލަޕްމަންޓް  ހައުސިންގ  އާއި،  ކަމްޕެނީ  އިންޝުއަރެންސް 
ފައިނޭންސް ޯކޕަރޭޝަނާއި، ޯމލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކާއި، 
ސްޓޭޓް ބޭންކް ޮއފް އިންޑިއާ އާއި ހަބީބް ބޭންކުގެ އިތުރުން 
އެހީތެރިކަމާއެކުއެވެ.  އެކްސްޗޭންޖްގެ  ސްޮޓކް  ޯމލްޑިވްސް 

މިޯފރަމްގައި ރާއްޖޭގެ އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މާލީ، ސިޔާސީ، 
 100 ގާތްގަނޑަކަށް  ދާއިރާތަކުން  އިޖްތިމާއީ  އަދި  އިލްމީ 

ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.  ފަރާތަކުން  ވަރަކަށް 

ެސިމަނރ  އްިނވްެސޓަްމްންޓ  އްިންސިޓިޓުއަޝަނލް 
2016

25 ސެޕްޓެމްބަރ 2016ގައި ''ޯމލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް 
ޖެންގައި  ޮހޓެލް   ''2016 ސެމިނަރ  އިންވެސްޓްމަންޓް 
ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން  ބާއްވާފައިވަނީ  ސެމިނަރ  ބޭއްވުނެވެ. 
އެންޑް ޯކޕަރަޓައިޒޭޝަން ޯބޑް )ޕީސީބީ(އާއި، މިނިސްޓްރީ ޮއފް 
ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަދި ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑެވެލަޕްމަންޓް 

ގުޅިގެންނެވެ.  ޮއޯތރިޓީ 
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ޮއަޕރަޭޝންްސ 

ައިއީޓ އްިނފާްރްސްޓަރކަްޗރ

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ މުޅި އައިޓީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެކީ ގޫގަލް ކްލައުޑަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 
ފެށުނެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އައިޓީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބެލެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ކުޑަވެ، މަޢުލޫމާތުތައް މުވައްޒަފުންނަށް 

ފަސޭހަކަމާއި ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ހަލުވިޮކށް ލިބުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ. 

ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ އެތެރޭގެ މުއާމަލާތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ މައިގަނޑު ވަސީލަތަކީ ފޭސްބުކް ވާރކްޕްލޭސްކަމަށް ހެދުމުގެ ސަބަބުން 
ބޭނުންކުރާ  އީމެއިލް  މުވައްޒަފުން  ރަނގަޅުވެ  ގުޅުން  މުވައްޒަފުންގެ  މާހައުލުގައި  މަސައްކަތުގެ  ހަރުދަނާވެ،  މުއާމަލާތްތައް  އެތެރޭގެ 
މިންވަރު މަދުވެގެން ޮގސްފައިވެއެވެ. މި ބަދަލަކީ މުވައްޒަފުންގެ ޯމޓިވޭޝަނާއި އެފިޝަންސީ އިތުރުވެ، މުވައްޒަފުން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަށް 

މަގުފަހިވިކަމެކެވެ. 

އާރުއެސްއޭ މެމްބަރ ޯޕޓަލް ރީއިންޖިނިއަރޮކށް ޯޕޓަލް ބޭނުންކުރަން ބައިވެރިންނަށް ފަސޭހަވެ، ވެބްސައިޓް އަދި ޯމބައިލް އެޕްލިކޭޝަން 
ބޭނުންޮކށްގެން އާރުއެސްއޭ ސްޓޭޓްމަންޓް ނެގުމުގައި ފަސޭހަތަކެއް އަހަރުތެރޭގައިވަނީ ޯފރުޮކށްދެވިފައެވެ. 

2016 ވަނަ އަހަރުގައި ޮކށާރު ޕެންޝަން ސިސްޓަމަށް މުހިންމު އައު ޑެވެޮލޕްމަންޓްސް ތަކެއް ގެނެވުނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި، އާރުއެސްއޭ 
ޮކލަޓަރަލައިޒް ކުރުމާއި، ޯއވަރ ޕޭމަންޓް ރިކަވާރ ކުރުމާއި، ބިލިންގ ރިފަންޑް އަދި ޕޭއައުޓް އެޖަސްޓްމަންޓް ތަކާއިބެހޭ ޯވކް ފްޯލސް 

ޑެވެޮލޕް ޮކށް ބޭނުން ކުރަން ފެށުނެވެ.  
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ެޕްނަޝްނ ެއްނޑް ކްލެއިމްްސ 

ޕެންޝަން އެންޑް ކްލެއިމްސްގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ ޕެންޝަން ފައިސާ އޭގެ ހައްގުވެރިންނަށް ޯފރުޮކށް ދިނުމާއި، ޕެންޝަން 
ފަރާތްތަކަށް  ހައްގުނޫން  ފައިސާ  ޕެންޝަން  އަދި  ކުރުމާއި  ކަށަވަރު  ނުވާކަން  ޯފރުޮކށްދެވިފައި  ފަރާތްތަކަށް  ނޫން  ހައްގު  ފައިސާ 

ޯހދުމުގެ މަސައްކަތެވެ.  ޯފރުޮކށްދެވިފައި ވާނަމަ އެފައިސާ އަބުރާ 

2016 ވަނަ އަހަރު އަސާސީ ޕެންޝަންގެ ޮގތުގައި ޖުމްލަ 432.1 މިލިޔަން ރުފިޔާ އަދި ސީނިއަރ ސިޓިޒަން އެލަވަންސްގެ ޮގތުގައި 
533.4 މިލިޔަން ރުފިޔާ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން ޕެންޝަންތަކުގެ ޮގތުގައި ޖުމްލަ 264.8 މިލިޔަން ރުފިޔާ 
ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. އަސާސީ ޕެންޝަން އަދި ސީނިއަރ ސިޓިޒަން އެލަވަންސްގެ އެވްރެެޖްޮކށް މަހަކު 16،605 ފަރާތަކަށް އަދި ދައުލަތުގެ 
އެހެނިހެން ޕެންޝަންތައް އެވްރެޖްޮކށް މަހަކު 7،281 ފަރާތަކަށް ޯފރުޮކށްދެވިފައި ވެއެވެ. ޯމލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގެ 

ދަށުން އެވެރެޖްޮކށް މަހަކު 916 މެންބަރުންނަށް ޕެންޝަން ފައިސާ ޯފރުޮކށްދެވިފައި ވެއެވެ. 

2016 ވަނަ އަހަރު ދޫކުރެވުނު ޕެންޝަން ފައިސާ

2016 ވަނަ އަހަރު ޕެންޝަން ފައިސާ ދޫކުރެވުނު ފަރާތްތައް
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ސީނިއަރ ސިޓިޒަން 
އެލަވަންސް

އެމްއާރުޕީއެސް 

އެމްއާރުޕީއެސް 

 ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން ޕެންޝަންތައް 

 ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން ޕެންޝަންތައް 
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ޮކމްޕްލަަޔްންސ ެއްނޑް ެއްނފްޯސަމްންޓ

ޮކމްޕްލަޔަންސް އެންޑް އެންޯފސްމަންޓްގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްޮކށްދިނުމާއި، 
ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތައް ޖަވާބުދާރީކުރުވުމާއި، އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާތަކާއި ގުޅޭޮގތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމެވެ. 

1. ވީަޒފާ ޭދަފރާތްަތްއ އްިންސެޕކްްޓ ކުުރްނ

ޕެންޝަނާއި ބެހޭ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުން އަމަލުކުރަމުންދޭޯތ ބެލުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ އިންސްޕެކްޝަން ތަކެއް 
2016 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު އިންސްޕެކްޝަން ތަކުގެ ތަފްސީލެވެ. 

ްނ 2. ޤޫާނނީ ފަިޔަވޅު އެޅު

ޕެންޝަން ސްކީމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކައިގެން 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 11 ފަރާތެއްގެ މައްސަލަ ސިވިލް ޯކޓަށް 
ހުށަހެޅުނެވެ. އަދި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި އިތުރު 4 މައްސަލައެއް ސިވިލް ޯކޓަށް ހުށަހެޅުނެވެ.

3. ޤޫާނާނިއ ަޤވާިއުދަތަކްށ ގެެނުވުނ ަބަދލަުތްއ

ޖުމްލަ އިންސްޕެކްޝަންގެ ބާވަތް

82 ކުރިއަށް ރޭވިގެން ކުރެވުނު އިންސްޕެކްޝަންތައް

157
ކުރެވުނު  ބެލުމަށްފަހު  މިންވަރަށް  އަމަލުކުރާ  ޤަވާއިދަށް  ޤާނޫނާއި  އަދި  ނުލާ  އެންގުމަކާ  ކުރިން 

އް ތަ ން ޝަ ކް ޕެ ސް ން އި

239 ޖުމްލަ

އެންމެ ފަހުގެ އިސްލާހު ތައާރަފް ކުރެވުނު ތާރީޚް ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތައް

28 އޭޕްރިލް 2016 13 މެއި 2009
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރ 

)2009/8

- 1 ޮއގަސްޓް 2016
ހުރި  ފަންޑުގައި  ޕެންޝަން  ގަތުމަށްޓަކައި  ގެޮދރު 

ގަވާއިދު ކުރުމާބެހޭ  ޮކލަޓަރަލައިޒް  ފައިސާ 

23 ޮއކްޯޓބަރ 2016 14 ފެބްރުއަރީ 2010
ސްކީމްގެ  ޕެންޝަން  ރިޓަޔަރމަންޓް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ދު އި ވާ ގަ
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ތަކަކީ  މަސައްކަތް  ޮއޑިޓިންގ  އަދި  މެނޭޖްމަންޓް  ރިސްކު 
މުޅި މުއައްސަސާގެ ހިންގުން އަދި އިންޓާނަލް ޮކންޓްޯރލްސް 
ޕެންޝަން  ބައެކެވެ.  މުހިންމު  މަސައްކަތުގެ  ހަރުދަނާކުރުމުގެ 
ޮއފީހުގެ ޯބޑުގެ ފަރާތުން މި މަސައްކަތް ސުޕަވައިޒް ކުރަނީ 
ޮއޑިޓް އެންޑް ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ޮކމެޓީ އިންނެވެ. މިޮގތުން 
މި ޮކމެޓީގެ ބެލުމާއި އިރުޝާދުގެ ދަށުން 2016 ވަނަ އަހަރުގެ 

ތެރޭ މި މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރެވިފައި ވެއެވެ.

ފަންކްޝަން  ޮއޑިޓް  އިންޓާނަލް  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ވޭތުވެދިޔަ 
ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައި ވެއެވެ.  
މިޮގތުން މުހިންމު ބިޒްނަސް ޕްޮރސެސް ތައް ހިނގަމުންދާޮގތް 
ބަލައި ޮއޑިޓް މަސައްކަތައް ބޭނުންވާ ޮމޑެލް ޯވކް ޕްޮރގްރާމްތައް 
ރާވާލެވި،  މަސައްކަތްތައް  އިތުރުން  މީގެ  ތައްޔާރުކުރެވުނެ. 
މެނުއަލް  ޯއޑިޓް  ހަރުދަނާކުރެވި،  ބެލެހެއްޓުން  ލިޔެކިޔުންތައް 
މުއްދަތުތައް  ޖެހޭ  ހުށަހަޅަން  ރިޯޕޓްތައް  އެކުލަވާލުމާއި 
އަދި  ހަމަޖައްސާފައެވެ.  ވަނީ  ކަންތައްތައް  ކަނޑައެޅުންފަދަ 
ޮގތުން،  ހަމަކުރުމުގެ  ވަސީލަތްތައް  ބޭނުންވާ  މަސައްކަތަށް 
2016 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިންވަނީ ޯއޑިޓަރެއްގެ މަޤާމަށް 

ހަމަޖެއްސިފައެވެ.  މީހަކު 

އެކުލަވާލުމުގައި  ޕްޮރގްރާމް  ޯއޑިޓް  އިންޓަރނަލް 
މައިގަނޑުޮގތެއްގައި ބެލިފައިވަނީ މުއައްސަސާގެ ރިސްކް ޮބޑު 
ދާއިރާތަކަށް ބެލިގެންނެވެ. ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދީގެން ޕެންޝަން 
ފައިސާ ދިނުމާއި، އިންވެސްޓިގޭޝަން އެންޑް ޮކންޓްރިބިއުޝަން 
ޕްޮރސަސް މުރާޖަޢާކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކޭޕީއެމްޖީ 
ޕެންޝަން  ޮގތުން  މަސައްކަތެއްގެ  ހާއްސަ  މެދުވެރިޮކށް 
ސިސްޓަމްގެ  އަދި  ޕްޮރސަސް  ޕެންޝަން  އާއި  ކްލެއިމްސް 
އިންޓަރނަލް ޯއޑިޓެއްވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. އެޯއޑިޓްގެ 
އަމަލީ މަސައްކަތް އަހަރު ނިމުނުއިރުވަނީ ނިމިފައެވެ. އަމަލީ 
ކަންތައްތަކުގެ  ރަނގަޅުކުރަންފެންނަ  ނިމުމާއިއެކު  މަސައްކަތް 

ހުށަހަޅާފައެވެ.  ވަނީ  ރިޯޕޓެއް 

އިންޓަރނަލް ޯއޑިޓްގެ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްއާއި އެއްޮގތްވާޮގތުގެ 
މެނޭޖްމަންޓުން  ކަންކަން  ކުރެވޭ  ފާހަގަ  ޯއޑިޓްގައި  މަތިން 
ޯއޑިޓް  ބެލެމުންނެވެ.  ދަނީ  މިންވަރު  ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާ 

ޮކމެޓީން ނުވަތަ މެނޭޖްމަންޓުން ފާހަގަ ކުރާ ދާއިރާތައްވެސް 
ކުރެވެއެވެ.  މުރާޖަޢާ  ހާއްސަޮގތުން 

ރިސްކް  ތެރޭގައި  މަސައްކަތްތަކުގެ  އެހެނިހެން  ކުރެވުނު 
ރިސްކް  ހިމެނެއެވެ.  މަސައްކަތްތައް  ގުޅޭ  މެނޭޖްމަންޓާއި 
ޕެންޝަން  ކުރެވިފައިވަނީ  މަސައްކަތްތައް  މެނޭޖްމަންޓްގެ 
ޮއފީހުގެ ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ފްރޭމްވާކްއާއި އެއްޮގތްވާޮގތުގެ 
އަދި  މިންކުރުމަށް  ދެނެގަތުމަށާއި،  ރިސްކްތައް  މަތިންނެވެ. 
މެނޭޖްކުރުމަށް އެފްރޭމްވާކް އެހީވެދެއެވެ. ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް 
އެމަސައްކަތްތައް  މަސައްކަތްތަކާއި  ޮގތުން  ހަރުދަނާކުރުމުގެ 
ކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމަށް ރިސްކްތައް ދިރާސާޮކށް ރިޯޕޓް 
ވޭތުވެދިޔަ  ތަންފީޒުކުރެވުނެވެ.  ގާއިމުޮކށް  ނިޒާމެއް  ކުރެވޭނެ 
ޮއޕަރޭޝަނަލް  ރިވިއުގައި  ރިސްކް  އަހަރީ  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ 
ރިސްކުތައް ދެނެގަނެވި އެ ރިސްކުތައް ރިސްކު ރެޖިސްޓަރގައި 
ވަނީ ހިމެނިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ފާހަގަ ކުރެވުނު ރިސްކުތަކާއި، 
އެރިސްކުތަކުގެ އަސަރު ކުޑަކުރުމަށް އެޅުނު ފިޔަވަޅުތައްވަނީ 

ރިޯޕޓްޮކށްފައެވެ.  ޮކމެޓީއަށް  ޮއޑިޓް 

ކުރުމުގެ  ޯއޑިޓް  އެކްސްޓާނަލް  ކުރަންޖެހޭ  ޮގތުން  ޤާނޫނީ 
ތެރޭގައި، އެކްސްޓާނަލް ޮއޑިޓަރ މާލީ އަދި ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ 
އިންޓަރނަލް ޮކންޓްޯރލްސްތައް މުރާޖަޢާކުރަމުން ދިޔައިރުވެސް 
ރިސްކުތަކެއް ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕެންޝަން 
ޮއފީހުގެ ސްޕަވައިޒަރީ އިދާރާ )ސީ.އެމް.ޑީއޭ( އިން ކުރިޔަށް 
ގެންދިޔަ އަހަރީ އިންސްޕެކްޝަންގައިވެސް ބޭނުން ޮކށްފައިވަނީ 
ޕެންޝަން  ސަބަބުން  މީގެ  އެޕްޯރޗެކެވެ.  ބޭސްޑް  ރިސްކް 
ޮކންޓްޯރލްގެ  އިންޓަރނަލް  މެނޭޖްމަންޓާއި  ރިސްކު  ޮއފީހުގެ 
ހަރުދަނާކުރުމަށް  އުޞޫލުތައް  ގެންގުޅޭ  ޮއފީހުން  އިތުރުން 
މައިގަނޑު  ބެލުުނު  އިންސްޕެކްޝަންގައި  މި  އެހީތެރިވެދިނެވެ. 
ޮއޕަރޭޝަނަލް  ރިސްކްތަކާއި،  އިންވެސްޓްމަންޓް  ބައިތަކަކީ، 
ހުރި  މައުލޫމާތަށް  ބައިވެރިންގެ  ރިސްކުތަކާއި،  )ހިންގުމުގެ( 
ކުރުވުމާއި  ހޭލުންތެރި  އާންމުން  އިތުރުން  ރިސްކުތަކުގެ 

ދާއިރާއެވެ.  ޯފރުޮކށްދިނުމުގެ  އެހީތެރިކަން 

އްިނަޓރަނލް ޯއޑްިޓ ައިދ ރްިސކް މޭެނޖަްމްންޓ 
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އްިނވްެސޓަްމްންޓ ޕޯާފަމްންސ

ެޕްނަޝްނ ަފްނޑްަށ ަޖމާކުެރުވުނ ަފއިާސއާއި ޫދކެުރުވުނ ަފއިާސ )ދިވެހި ރުފިޔާއިން އަދި މިލިޔަނުން(

ވެތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެމް.އާރު.ޕީ.އެސްގެ ބައިވެރިން ޖުމްލަ 937.24 މިލިޔަން ރުފިޔާ ޕެންޝަން ފަންޑަށް ޖަމާޮކށްފައިވެއެވެ. 
އަހަރަށްވުރެ  ކުރީ  އަދި  ރުފިޔާ،  މިލިޔަން   78.10 މަހަކު  ރެޖްޮކށް  މިއީ އޭގެ ކުރީއަހަރަށްވުރެ %5 އިތުރު ޢަދަދެކެވެ. މިއީ އެވް 
މަހެއްގެ މައްޗަށް 3.8 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. ޖުމްލަ 45 މިލިޔަން ރުފިޔާ ޕެންޝަންގެ ޮގތުގައި ދޫކުރެވިފައިވާއިރު މިއީ 
އެވްރެޖްޮކށް މަހެއްގެ މައްޗަށް 3.7 މިލިޔަން ރުފިޔާއެވެ. ޖަމާޮކށްފައިވާ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު، 58 އިންސައްތަ ޖަމާޮކށްފައިވަނީ ޕްރައިވެޓް 
ސެކްޓަރުންނެވެ. އަހަރު ނިމުނުއިރު އެމް.އާރު.ޕީ.އެސްގައި ޖުމްލަ 13،349 ވަޒީފާދޭ ފަރާތެއްގެ 129،194 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިޮކށްފައި 

ވެއެވެ. 
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އެމް.އުާރ.ޕީ.ެއްސ ަފްނޑްްސ ޕޯާފަމްންސ

2015 ވަނަ އަހަރު ޓްރެޜަރީ ބިލްސްގެ އިންޓްރަސްޓް ރޭޓް ދަށްވުމާއި، އަދި އެކަމާއި ގުޅިގެން ބޭންތަކުގެ ޑިޮޕސިޓްގެ އިންޓްރެސްޓް 
ބޭންކް  ބިލްސްއާއި  ޓްރެޜަރީ  ހުރިހާ  ގާތްގަނޑަކަށް  އަސަރުޮކށްފައެވެ.  ފަންޑަށްވަނީ  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް  ސަބަބުން  ދަށްވުމުގެ  ރޭޓް 
ޑިޮޕސިޓްގެ ޮގތުގައި ހުރި އިންވެސްޓްމަންޓްތައް މެޗުއަރ ވެފައިވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. އަދި އަލުން އެއިންވެސްޓްމަންޓްތައް 
އާޮކށްފައިވަނީ ކުރިއަށްވުރެ ދަށް އިންޓްރެސްޓް ރޭޓެއްގައެވެ. މީގެ ސަބަބުން ޝަރީޢާ ފަންޑް ނޫން އިންވެސްޓްމަންޓުތަކުގެ ޕަރޯފރމަންސް 

އެވަނީ ދަށްވެފައެވެ. 

2015 ވަނަ އަހަރު %8.6 ގެ ފައިދާ ލިބުނުއިރު ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ފައިދާގެ ޮގތުގައި ލިބިފައިވަނީ %6.1 އެވެ. ޝަރީޢާ ފަންޑުން 
2015 ވަނަ އަހަރު ފައިދާގެ ޮގތުގައި ލިބިފައިވާ %2.9 އަށްވުރެ ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުގެ ފައިދާ އިތުރުވެ %4.4 ފައިދާގެ ޮގތުގައި 
ލިބިފައިވެއެވެ. ޓްރެޜަރީބިލްގައި އިންވެސްޓްޮކށްފައިވާ ޮކންޒަރވެޓިވް ފަންޑުން ފައިދާގެ ޮގތުގައި %5.2 ލިބިފައިވާއިރު 2015 ވަނަ 
އަހަރު %7.7 ފައިދާ ލިބިފައިވެއެވެ. ޝަރީޢާ ޮކންޒަރވެޓިވް ފަންޑުން އިންވެސްޓް ޮކށްފައިވަނީ އަހަރު ނިމެން އުޅެނިޮކށްކަމަށްވާތީ، 
ފައިދާ ރިޯޕޓްކުރާނީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. ފިކްސްޑް އިންޓްރެސްޓް ރޭޓެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ ރިޮކގްނީޝަން ޮބންޑަށް ފައިދާގެ 

ޮގތުގައި %6.5 ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެކްރޫ ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ަފްނޑުގެ ަފިއާދ

ފައިދާ ނެޓް އެސެޓްސް 
)ދިވެހި ރުފިޔާ 
މިލިޔަނުން(

އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް  ގައި ހިމެނޭ ފަންޑުތައް
ފެށުނީއްސުރެ 2 އަހަރު 2015 2016

ޕީްރ ިރަޓަޔރަމްންޓ ަފްނޑްްސ

7.3% 7.3% 8.6% 6.1% 5689.41 އިންވެސްޓްމަންޓް

1.7% 3.6% 2.9% 4.4% 66.14 ޝަރީޢާ

ޕްޯސްޓ ިރަޓަޔރަމްންޓ ަފްނޑްްސ

6.2% 6.4% 7.7% 5.2% 259.54 ޮކންޒަރވެޓިވް

2.5 ޝަރީޢާ ޮކންޒަރވެޓިވް

6.1% 6.5% 6.5% 6.5% 3175.07 ެރޮކގިްނަޝްނ ޮބްނޑްްސ
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އްިނވްެސޓަްމްންޓ ަހަރކާތްަތކާއި ައދި އެމް.އުާރ.ޕީ.ެއްސ ަފްނޑްގެ ންިސަބތް

އްިނވްެސޓަްމްންޓ ަފްނޑް

އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް އަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާ އިންވެސްޓް ކުރެވެނީ  
ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ވޭތުވެދިޔަ  ފަންޑުގައެވެ.  އިންވެސްޓްމަންޓް 
މިލިޔަން   925 ބައިވެރިން  ފަންޑުގެ  ޮގތުގައި  ޕެންޝަންގެ 
ރުފިޔާ ފަންޑަށް ޖަމާޮކށްފައިވާއިރު މިއީ އޭގެ ކުރީ އަހަރުގައި 
ކުރިއެރުމެކެވެ.  ގެ   5% ފައިސާއަށްވުރެ  ޖަމާކުރި  ފަންޑަށް 
އިންވެސްޓްމަންޓް ފައިދާގެ ޮގތުގައި ފަންޑަށް 298 މިލިޔަން ރުފިޔާ 
ލިބިފައިވާއިރު، އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ޯޕޓްޯފލިޯއ ބަދަލުވުމުންނާއި، 
ފަންޑް ހިންގުމުގެ ޚަރަދަށް ކެނޑި ފައިސާ އާއި ރިޓަޔަރމަންޓް 
ފައިސާ އާއި ނިޔާވި ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރެވުނު ފައިސާޮގތުގައި 
ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.  ފަންޑުން  ރުފިޔާ  މިލިޔަން   74 ޖުމްލަ 
2016 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ޖުމްލަ 8419 އައު ބައިވެރިން 
ޖުމްލަ  ފަންޑުގެ  އަދި  ކުރެވުނެވެ.  ރަޖިސްޓްރީ  ފަންޑުގައި 
އިތުރުވެފައި  ބައިވެރިންނަށް   124،023 ޢަދަދު  ބައިވެރިންގެ 

ވެއެވެ. 

ވަނަ   2015 ނިސްބަތަށްބަލާއިރު،  އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ 
ނަމަވެސް  ހުރި  ފަންޑުގެ 68%  ޮގތުގައި  ޓީ-ބިލްގެ  އަހަރު 
އަހަރު  ވަނަ   2016 ކުޑަވެ  ވަރަށްޮބޑުތަން  އެޢަދަދުވަނީ 
އެޢަދަދުވަނީ ފަންޑުގެ %49 އަށް ދަށްވެފައެވެ.  ކުރުރާސްތާގެ 

އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް  ދިގުރާސްތާގެ  އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން 
މަސައްކަތްތަކުގެ  ކުރަމުންދާ  ޮއފީހުން  ޕެންޝަން  ދިއުމަށް 
ފައިދާގެ  ހުށަހަޅާ  ސަރުކާރުން  ޓީ-ޮބންޑަށް  އަދި  ތެރެއިން، 
ޮކށްފައިވާ  ޓީ-ޮބންޑުގައި  ފަންޑުން  ޮބޑުވާތީވެ،  ނިސްބަތް 
އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ނިސްބަތް 2015 ވަނަ އަހަރު %21 ގައި 
އަށް  އެނިސްބަތްވަނީ 42%  އަހަރު  ވަނަ  ހުރިއިރު، 2016 
އިތުރުވެފައެވެ. އިކުއިޓީގެ ޮގތުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ޢަދަދުކަމަށްވާ 
އައިސްފައިނެތްނަމަވެސް  ބަދަލެއް  ރުފިޔާއަށް  މިލިޔަން   225
ފަންޑު ޮބޑުވެފައިވާތީވެ، ފަންޑުގެ މުދަލުގެ ނިސްބަތުން އިކުއިޓީގެ 
ން   5% ނިސްބަތްކަމަށްވާ  ހުރި  އަހަރު   2015 ނިސްބަތް 
2016 ވަނަ އަހަރު އެނިސްބަތްވަނީ %4 އަށް ދަށްވެފައެވެ. 
ފިކްސްޑް  ދަށްވެފައިވާތީވެ،  ފައިދާ  ޑިޮޕސިޓްގެ  ފިކްސްޑް 
ޑިޮޕސިޓްގެ ޮގތުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ފައިސާގެ ނިސްބަތް 2015 
ވަނަ އަހަރު %6 ގައި ހުރިނަމަވެސް އެނިސްބަތްވަނީ 3.9% 
އަށް ދަށްކުރެވި، ދަށްކުރެވުނު ބައި، ފިކްސްޑް ޑިޮޕސިޓަށްވުރެ 
ނުވަތަ  ޮގތުގައި  ޓްރެޜަރީބިލްގެ  ލިބޭ  ފައިދާއެއް  ރަނގަޅު 

ކުރެވިފައެވެ.  އިންވެސްޓް  ޮގތުގައިވަނީ  ޓްރެޜަރީޮބންޑްގެ 
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ބައިވެރިން  ފަންޑުގެ  ޝަރީޢާ  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ވޭތުވެދިޔަ 
ފަންޑަށް  ޕެންޝަން  ރުފިޔާ  މިލިޔަން   11.57 ޖުމްލަ 
 17% އަޅާބަލާއިރު  ކުރީއަހަރާ  އޭގެ  އެއީ  ދައްކާފައިވާއިރު، 
މިލިޔަން   2.47 އިތުރުން  މީގެ  އަދި  ކުރިއެރުމެކެވެ.  ގެ 
ރުފިޔާ ފައިދާގެ ޮގތުގައި ފަންޑަށް އިތުރުވެފައިވާއިރު، ފަންޑު 
ހިންގުމުގެ ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި، އަދި ރިޓަޔަރމަންޓްު ފައިސާ އާއި 
ޮގތުގައި ޖުމްލަ 2.55  މަރުވި މީހުންނަށް ދެވުނު ފައިސާގެ 
މިލިޔަން ރުފިޔާ ދޫޮކށްފައިވެއެވެ. ޝަރީޢާ ފަންޑަށް ބަދަލުވުމަށް 
ޝަރީޢާ  ސަބަބުން  ފަރާތްތަކުގެ  އެދުނު  އަހަރުގެތެރޭގައި 
 2016 އިތުރުވެފައިވެއެވެ.  ރުފިޔާ  މިލިޔަން   5.57 ފަންޑަށް 
ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 125 ބައިވެރިން ޝަރީއާ ފަންޑުގައި 
އިތުރަށް ރަޖިސްޓްރީޮކށްފައިވާއިރު ޖުމްލަ ބައިވެރިންގެ ޮގތުގައި 

ރަޖިސްޓްރީޮކށްފައިވެއެވެ.  ބައިވެރިން   1529

ބަލާއިރު  ނިސްބަތަށް  އިންވެސްޓްޮކށްފައިވާ  ފަންޑު   
ޖީއައިއޭ )ޖެނެރަލް އިންވެސްޓްމަންޓް އެކައުންޓް( ގެ ޮގތުގައި 
ގައި   69% އަހަރު  ވަނަ   2015 ނިސްބަތް  ބަހައްޓާފައިވާ 
ހުރިނަމަވެސް އެނިސްބަތް 2016 ވަނަ އަހަރުވަނީ 76.5% 
ޮގތުގައި  ސުކޫކްގެ  ނަމަވެސް  އިތުރުކުރެވިފައެވެ.  އަށް 
އިންވެސްޓްޮކށްފައިވާ ނިސްބަތް 2015 ވަނަ އަހަރު %31 ގައި 
ހުރިނަމަވެސް 2016 ވަނަ އަހަރު އެނިސްބަތްވަނީ 22.7% 
އަށް ދަށްވެފައެވެ. މިނިސްބަތް ދަށްވެފައިވަނީ ފަންޑުގެ ސައިޒް 
އިންވެސްޓްމަންޓެއް  ސުކޫކް  އިތުރު  ނަމަވެސް،  ޮބޑުވެފައިވީ 

ޮކށްފައިނުވާތީއެވެ.  ތެރޭގައި  އަހަރު 
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ފަންޑަކަށްވާއިރު،  ދޫކުރާ  ފައިސާ  ފަންޑަކީ  ޮކންޒަވޭޓިވް 
ބައިވެރިންނަށް  ރިޓަޔަރކުރާ  ފަންްޑުން  އިންވެސްޓްމަންޓް 
ހިސާބުން  ފަށާ  ދޫކުރަން  ފައިސާ  ދޫކުރަންޖެހޭ  މަހުންމަހަށް 
މިފަންޑުގައި  އިންވެސްޓްމަންޓް  އެބައިވެރިންގެ  ފެށިގެން 
ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ވޭތުވެދިޔަ  ކުރެވެއެވެ.  އިންވެސްޓް 
އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންްޑުތަކުން ޖުމްލަ 71.72 މިލިޔަން ރުފިޔާ 
ފައިދާގެ  އިންވެސްމަންޓްގެ  ބަދަލުޮކށްފައިވާއިރު،  މިފަންޑަށް 
ލިބިފައިވެއެވެ.  މިފަންޑަށް  ރުފިޔާ  މިލިޔަން   13.18 ޮގތުގައި 
މިފަންޑުން ދޫކުރެވޭ ހަމައެކަނި ފައިސާކަމަށްވާ ރިޓަޔަރމަންޓް 
ފައިސާގެ ޮގތުގައި 50.43 މިލިޔަން ރުފިޔާ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 

އަހަރުގެ  ބައިވެރިއަކު   567 ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.  މިފަންޑުން 
ތެރޭގައި އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުން ރިޓަރޔަޮކށް ޮކންޒަވޭޓިވް 
ޖުމްލަ  ފަންޑުގެ  ޮކންޒަވޭޓިވް  ބަދަލުޮކށްފައިވާއިރު،  ފަންޑަށް 
ޑިޮޕޒިޓްގެ  ފިކްސްޑް  އެެވެ.   3،632 އަދަދަކީ  ބައިވެރިންގެ 
ފެށުމާއެކު  އަހަރު  ގުޅިގެން  ދަށްވުމާއި  ރޭޓް  އިންޓްރެސްޓް 
ޕެންޝަން ޮއފީހުން މިފަންޑު އިންވެސްޓް ކުރަމުންދަނީ ފިކްސްޑް 
ޑިޮޕޒިޓަށްވުރެ ރަނގަޅު ފައިދާއެއް ލިބޭ ޓީ-ބިލްގައި އެކަންޏެވެ. 
ޓީ- އެކީގައިވަނީ  ފަންޑު  ގާތްގަނޑަކަށް  ނިމުނުއިރު  އަހަރު 

އިންވެސްޓްކުރެވިފައެވެ.  ބިލްގައި 
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ބައިވެރިންގެ  ރިޓަޔަރކުރާ  ފަންޑުން  ޮކންޒަރވޭޓިވް  ޝަރީޢާ 
ޝަރީޢަތް  ހުރި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އިންވެސްޓްމަންޓްތައް 
ހުއްދަކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގައި އިންވެސްޓްކުރެވެއެވެ. މި 
އިންވެސްޓްމަންޓް ކުރަން ފެށިފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ 
ފަންޑުގެ  މި  އެހެންކަމުން  ތެރޭގައެވެ.  ހަމަސްދުވަހުގެ  ފަހު 
 2017 އެނގިގެންދާނީ  ޕާޯފމަންސް  އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ 
ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިފަންޑު މެޗުއަރވެ ފަންޑުގެ ފައިދާ 
ފުރަތަމަ  ފެށިފައިވަނީ  މިފަންޑު  ހިސާބުންނެވެ.  ލިބެންފަށާ 
ރިޓަރޔަކުރި ބައިވެރިންގެ ގާތްގަނޑަކަށް 100،000 ރުފިޔާއާއި 

ބައިވެރިންނާއެކު  ބަދަލުވަމުންދާ  މިފަންޑަށް  އެކުގައެވެ. 
ޖުމްލަ 2.68 މިލިޔަން ރުފިޔާ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިފަންޑަށް 
އެކީގައި  މުޅިފަންޑު  ގާތްގަނޑަކަށް  އިތުރުވެފައިވެއެވެ. 
އިންވެސްޓް ކުރެވިފައިވަނީ ފައިދާ ހިއްސާކުރާޮގތަށް ޖެނެރަލް 
ފައިސާގެ  ނަގުދު  އެކައުންޓްތަކުގައެވެ.  އިންވެސްޓްމަންޓް 
ޮގތުގައި  ޕެންޝަންގެ  ފައިސާއަކީ  ބެހެއްޓިފައިވާ  ޮގތުގައި 
ދޫކުރުމަށާއި އަދި ކުއްލިހާލަތެއްގައި ބޭނުކުރުމަށް ބެހެއްޓިފައިވާ 
 10 ޖުމްލަ  މިފަންޑުގައި  ނިމުނުއިރު  އަހަރު  ފައިސާއެވެ. 

އެބަތިއްބެވެ.  ބައިވެރިން 



ޯމލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޮއފީސް  |  އަހަރީ ރިޯޕޓް 2016 28

ޯކޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް

ޯބޑް ޮއފް ޑިައެރކަްޓރްސ 

ޕެންޝަން ޮއފީހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ ޮގތުގެ މަތިން އެކުލަވާލާފައިވާ މިނިވަން މުއައްސަސާއެކެވެ. ޕެންޝަން 
ޮއފީސް ހިނގަމުންދަނީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ. ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ދުރުރާސްތާ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ގުޅޭޮގތުންނާއި، 
ހިންގުމާއި އަދި ޕަރޯފރމަންސާއި ގުޅޭޮގތުން ޯބޑުން ގަވާއިދުން ބައްދަލުވެ މަޝްވަރާ ކުރެެއެވެ. ޯބޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކަމަށްވާ 
ކުރުމަށް  އެޕްރޫވް  ހަރަދުތައް  ބަޖެޓް  އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާއި  ޤާއިމްކުރުމާއި،  އުސޫލުތައް  ރޭވުމާއި،  ލަނޑުދަނޑިތައް  ދުރުރާސްތާ 

ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތަކަށް ޯބޑުން ހާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއެވެ. 

އާޠިފާ ޢަލީ - ޯބޑުގެ ޗެއަރޕާސަން

ފާޠިމަތު ސާރާ

އަލީ ޝަރީފް

މުޒްނީ މުޙައްމަދު 

ފާޠިމަތު މުއާޒާ ޢަލީ ފާރިސް މުޙައްމަދު

ޒުމްރާ އަޙްމަދު

މުންތަޒިމް އިބްރާހީމް



ޯމލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޮއފީސް  |  އަހަރީ ރިޯޕޓް 2016 29

ަގަވރަނންްސ 

ޯކރ  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  އަންނަނީ  ފެށިގެން  ގަވަރނަންސް 
ވެލިޔުސްގެ ތެރެއިންނެވެ. ޯކރ ވެލިޔުސް އިން ދައްކައިދެނީ 
ޕެންޝަން ޮއފީހުގައި އަށަގެންނެވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ 
ޮއފީހުގެ   ޕެންޝަން  ޯބޑުން  އިތުރުން  މީގެ  ސަގާފަތެވެ. 
ޖަވާބުދާރީ  ބަހާލާފައިވަނީ   މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ޒިންމާތަކާއި 

ޮގތަށެވެ.  ކުރެވޭ 

ޤާނޫނުގެ  ޕެންޝަނާއިބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މިޮގތުން 
މަސައްކަތްތައް  ގެ  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  ހުދޫދުގެތެރެއިން 
ހާމަކަން ޮބޑު ޮގތެއްގައި ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށާއި މަޢުލޫމާތުތައް 
އާންމުކުރުމަށް އިސްކަން ދެވެއެވެ. މީގެ ސަބަބުން ޕެންޝަން 
ފަރާތްތަކުން  އެހެން  ގުޅުންހުރި  ބައިވެރިންނާއި  ސްކީމްތަކުގެ 
ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޕާޯފމަންސް މިންކުރުމަށް އެހީތެރިވެދެއެވެ. 
އެހެން  ރެގިއުލޭޓަރީ  ސްޓޭންޑަރޑްތަކާއި  އެކައުންޓިންގ 
އެންމެ  ޮއފީހުން  ޕެންޝަން  އުސޫލުތަކަށް  އިދާރާތަކުގެ 

ފުރިހަމަޮގތުގައި އަމަލުޮކށް ތަންފީޒުކުރެވެއެވެ.  

ޕެންޝަން  މަތިން  އެއްޮގތްވާޮގތުގެ  ޤާނޫނާއި  ޕެންޝަނާބެހޭ 
ޮއފް  ސްޓޭޓްމަންޓް  ކުރެވެނީ  އިންވެސްޓު  އެސެޓްތައް 
ޮގތުގެ  އެއްޮގތްވާ  ޕްރިންސިޕަލްސްއާ  އިންވެސްޓްމަންޓް 
މަތިންނެވެ. ގަވަރނަންސް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ޮގތުން 
ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވަޮލޕްމަންޓް ޮއޯތރިޓީން )ސީއެމްޑީއޭ( އިން 
ކުރެއެވެ.  ޯއވަސައިޓް  ކަސްޯޓޑިއަން  ސުޕަވައިޒްޮކށް  ފަންޑު 
''ރޫލްސް  ކުރުމަށް  ހަރުދަނާ  ހިންގުން  ޯބޑްގެ  މީގެއިތުރުން، 
ޮއފް ޕްޮރސީޖަރ'' އެކުލަވާލާ އެއަށް އަމަލުކުރަމުން ގެންދެއެވެ.  

މަތިން  ޤާނޫންގައިވާޮގތުގެ  ޕެންޝަނާއިބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ޕްރައިވެޓް  އެކުލެވިގެންވަނީ  ޯބޑު  ޮއފީހުގެ  ޕެެންޝަން 
ސެކްޓަރ އަދި ޕަބްލިކް ސެކްޓަރގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނޭޮގތަށް 
ޯބޑް  އަހަރު  ވަނަ   2016 މައްޗަށެވެ.  މެމްބަރުންގެ   8

އެވަނީއެވެ.  ތިރީގައި  އެކުލެވިގެންވާޮގތް 

އައްޔަން  	  ގައި   2009 ޮއގަސްޓް    20 މުއްދަތަށް  އަހަރުދުވަހުގެ   3 ޕާސަންގެޮގތުގައި  ޗެއަރ 

ކުރެވުނެވެ. 

20 ޮއގަސްޓް 2014ގައި އިތުރު 3 އަހަރުދުވަހަށް ޗެއާރޕާސަންގެ ޮގތުގައި ޯބޑަށް އައްޔަންޮކށްފައިވެއެވެ.  	 

ޯބޑަށް އައްޔަންޮކށްފައިވަނީ 2 ފެބްރުއަރީ 2014ގައި 3 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. 	 

ޯބޑަށް އައްޔަންޮކށްފައިވަނީ 20 ފެބްރުއަރީ 2014ވަނަ އަހަރުގައި 3 އަހަރުގެ މުއްދަތަށެވެ. 	 

ޯބޑަށް އައްޔަންޮކށްފައިވަނީ 29 ފެބްރުއަރީ 2015ގައި 3 އަހަރުގެ މުއްދަތަށެވެ.	 

ޯބޑަށް އައްޔަންޮކށްފައިވަނީ 31 ޮއގަސްޓް 2014ގައި 3 އަހަރުގެ މުއްދަތަށެވެ. 	 

ޯބޑަށް އައްޔަންޮކށްފައިވަނީ 04 ފެބްރުއަރީ 2014ގައި 3 އަހަރުގެ މުއްދަތަށެވެ. 	 

ޯބޑަށް އައްޔަންޮކށްފައިވަނީ 12 ޮއކްޯޓބަރ 2015ގައި 3 އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށެވެ. 	 

ޯބޑަށް އައްޔަންޮކށްފައިވަނީ 22 ޮނވެމްބަރ 2015ގައި 3 އަހަރުގެ މުއްދަތަށެވެ. 	 

އާިޠފާ ަޢީލ
ޯބޑުގެ ޗެއަރޕާސަން

މުޒްީނ މުަޙއަްމުދ 
ސެކިއުރިޓީސް މާކެޓް ރެގިއުލޭޓާރގެ ފަރާތުން

ުޒމާްރ ައޙްމުަދ
މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ފަރާތުން

ފިާޠމުަތ ާސާރ
ޯސޝަލް ސެކިއުރިޓީ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން

މްުނަތިޒމް ިއބާްރީހމް
ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ ތަމްސީލްކުރުމަށް 

ައީލ ަޝީރފް
ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްސީލް ކުރުމަށް 

ފިާޠމުަތ މުއާޒާ
ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްސީލްކުރުމަށް

ަޢީލ ފިާރްސ މުަޙއަްމުދ
ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްސީލުކުރުމަށް

ަތފީްޞލް ޯބޑު މެމްަބުރްނ
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ޯބޑްަށ މެމްަބުރްނ ައްއަޔްނކުުރްނ

ޯބޑަށް  މަތިން  ޤާނޫނުގައިވާޮގތުގެ  ޕެންޝަން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ރައީސުލް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އައްޔަންކުރައްވަނީ  މެމްބަރުން 
ސެކްޓަރ  ޕްރައިވެޓް  ޗެއަރޕާސަންއާއި  ޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. 
ޮހވަނީ ސިވިލް ސަރވިސް  މެމްބަރުން  ހަތަރު  ތަމްސީލްކުރާ 
ޮކމިޝަނާއި، މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ 
އިތުރުން އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމާއިގުޅޭ މިނިސްޓްރީ )2016 
ވަނަ އަހަރު އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ މިނިސްޓްރީއަކީ 

އުފައްދަވާފައިވާ  ގުޅިގެން  ހެލްތުއެވެ.(  ޮއފް  މިނިސްޓްރީ 
ކުރަން  އައްޔަން  ޯބޑަށް  އަކުންނެވެ.  ޮކމެޓީ  ސިލެކްޝަން 
ކެޕިޓަލް  ކުރިން  އައްޔަންކުރުމުގެ  ޯބޑަށް  ފަރާތްތައް،  ޮހވޭ 
ޤާނޫނާއި  އެފަރާތްތައް  ޮއޯތރިޓީއިން،  ޑެވެލަޕްމަންޓް  މާރކެޓް 
ޤަވާއިދުތަކުގައިވާޮގތިގެ މަތިން ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް ބަލާނެއެވެ. 
ޮކންމެ މެމްބަރަކުވެސް ޯބޑަށް އައްޔަންކުރަނީ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ 
މުއްދަތަކަށެވެ. މެމްބަރުންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އެމެމްބަރުން 

ކުރެވިދާނެއެވެ.  އައްޔަން  ޯބޑަށް  އަލުން 

ޯބޑު ޮކެމީޓަތްއ

ހަވާލުޮކށްފައެވެ.  ޮކމެޓީތަކަށްވަނީ  ބައެއްމަސައްކަތްތައް  ޯބޑުގެ 
ޮކމެޓީ،  މެނެޖްމަންޓް  ރިސްކް  އެންޑް  ޯއޑިޓް  އެޮކމެޓީތަކަކީ، 
އެންޑް  ރެމިއުނަރޭޝަން  އަދި  ޮކމެޓީ  އިންވެސްޓްމަންޓް 
ތަފްޞީލްތަކަށް  ޮކމެޓީތަކުގެ  ޮކމެޓީއެވެ.  ޮނމިނޭޝަން 

އަލިއަޅުވާލެވިފައިވާނެއެވެ.  މިރިޯޕޓްގައި 

ޯބޑްަށ ައއި ަބަދލު

ޯބޑުގެ އެއްވެސް މެމްބަރަކު  2016 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 
ނުވެއެވެ.  ބަދަލުވެފައެއް 

ޯބޑު ައދި ޯބޑުގެ ޮކެމީޓަތކުގެ ހިާޟީރ

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޯބޑުގެ 16 ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައި ވެއެވެ. އެބައްދަލުވުންތަކުގެ ހާޟިރީ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

ހިާޟުރިވ ަބްއަދލުުވމުގެ ަޢަދުދ ހޭ ަބްއަދލުުވްނަތްއ ހިާޟުރވާްނޖެ

16 16 އާޠިފާ އަލީ

15 16 މުޒްނީ މުޙައްމަދު

15 16 ޒުމްރާ އަޙްމަދު

16 16 ފާޠިމަތު ސާރާ

14 16 މުންތަޒިމް އިބްރާހީމް

10 16 ޢަލީ ޝަރީފް

15 16 ފާޠިމަތު މުއާޒާ

16 16 ޢަލީ ފާރިސް މުޙައްމަދު
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2016 ަވަނ ައަހުރ ޯބޑުގެ ަހަރކާތްަތްއ

ޯބޑުގެ ނިންމުންތަކުގެ އުސްއަލިތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ެބެނިފްޓ ިއުތުރކުުރްނ

ޯމލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ބައިވެރިންނަށް 
ގިނަ  ކުރެވިދާނެ  އިތުރުކުރުމަށް  ބެނެފިޓް  ލިބޭ  މިސްކީމުން 

ކަންތައް ތަކާމެދު ޯބޑުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ޕެންޝަން  އެއްކަމަކީ  ފާހަގަޮކށްލެވޭ  އެންމެ  މިޮގތުން 
ޕްޮރގްރާމްތަކަށް  ކުރުމުގެ  ގެޮދރުވެރި  ފައިސާ  ފަންޑުގައިވާ 
ޮކލެޓަރަލައިޒް  ކުރެވޭނެ ސްކީމެއް ތަޢާރަފުކުރުމެވެ. މިސްކީމް 
ޤާނޫނަށް  ޕެންޝަނާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޮކށްފައިވަނީ  ތައާރަފް 
ގެނެވުނު 3 ވަނަ އިސްލާހާއި އަދި އެއާއި ގުޅިގެން މިސްކީމްގެ 
ތަފްޞީލްތަކާއި އެކު އާންމުކުރެވުނު ޤަވާއިދުންނެވެ. މިސްކީމް 
ޯފރުޮކށްދޭ  ޯލނު  ހައުސިންގ  ގެންދިއުމަށްޓަކައި  ކުރިއަށް 
މައިގަނޑު ތިން މާލީ އިދާރާއާކާއިއެކު ޕެންޝަން ޮއފީހުންވަނީ 

ޮސއިޮކށްފައެވެ.  ތަކުގައި  އެއްބަސްވުން 

މީގެ އިތުރުން އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް އިން ރިޓަޔަރ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް 
ދޫކުރަމުންނެވެ.  ފައިސާ  މަހުންމަހަށް  ދަނީ  މިހާރުވެސް 
ކަންކަން  ކުރަންޖެހޭ  ކުރުމަށް  ތަައާރަފް  އެނުއިޓީ  އަދި 
އެމް.އާރު. މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.  ހަމަޖެއްސުމަށްވެސްދަނީ 

ޕީ.އެސްގެ ބައިވެރިންނަށް އެނުއިޓީ ސްކީމެއް ތަޢާރަފްކުރުމަށް 
ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންޝުއަރެންސްގެ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުނިތަކުން 

ހުޅުވާލެވިފައެވެ.  ވަނީ  ދައުވަތު  ހުށަހެޅުމުގެ  އީ.ޯއ.އައި 

ަގަވރަނންްސ ަހުރަދާނކުުރްނ

ހާމަކަން  ކުރުވުމަށާއި  ޒިންމާދާރު  ޮއފީސް  ޕެންޝަން 
ޮއފީހުގައި  އިސްނަގައިގެން  ޯބޑުން  ބޭނުމުގައި،  އިތުރުކުރުމުގެ 
ފަށާފައެވެ.  ކުރުމަށްވަނީ  މުރާޖަޢާ  އުޞޫލުތައް  ހެދިފައިވާ 
ތަންފީޒުކުރަން  އެކުލަވާލެވި  ޮޕލިސީއެއްވަނީ  ދެ  މިޮގތުން 
ފަށާފައެވެ. އެއީ، )1( ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ އިންޓަރނަލް ޯއޑިޓް 
ޑިޕާރޓްމަންޓުން ރިޯޕޓްކުރުމުގެ އުޞޫލާއި، )2( އިންޓަރނަލް 
ފްޯރޑް ޑިޓެކްޝަން ޮޕލިސީއެވެ. މީގެއިތުރުން، ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ. 
ރަނގަޅުކުރަން  ފާހަގަޮކށް،  އިންސްޕެކްޝަންގައި  އަހަރީ  ގެ 
ވަނީ  ޯބޑުން  ކުރަންވީޮގތް  އިޞްލާހު  ކަންކަން  ލަފާދީފައިވާ 

ހިއްސާޮކށްފައެވެ.  މެނޭޖްމަންޓާއި 

މެެނޖަްމްންޓ  އްިނވްެސޓަްމްންޓ  ޮއީފުހގެ  ެޕްނަޝްނ 
ްނ ުރ ކު ާނ ަދ ުރ ަހ

އިންވެސްޓްމަންޓް  މެދުކެނޑުމެއްނެތި،  އަހަރުތެރޭގައި 
ޮއޕަރޭޝަންސް  އިންވެސްޓްމަންޓް  މެނޭޖްމަންޓާއި 
ހަރުދަނާކުރުމަށް ޯބޑުން ދިޔައީ އިރުޝާދުދެމުންނެވެ. އެޮގތުން 
ޮޕލިސީއާއި  ޕްރައިސިންގ   ޔުނިޓް  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސްގެ  
އެމް. އިތުރުން  އެކުލަވާލުމުގެ  އެއް  ޮޕލިސީ  ވެލުއޭޝަން 
އެކްސްޯޕޝަރ  ޕާޓީ  ސިންގަލް  އެސެޓްގެ  އާރު.ޕީ.އެސްގެ 
ލިމިޓް ވަކި މިންގަޑެއްގެ ތެރޭގައި ހިފެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް 
އިންވެސްޓްމަންޓަށް  ކުރުމުއްދަތުގެ  މީގެއިތުރުން،  ކުރެވުނެވެ. 
ބަޯރސާވުން ކުޑަޮކށް ދިގުމުއްދަތުން މެޗުއަރވާ އެސެޓްތަކުގައި 

ނިންމުނެވެ.  އިންވެސްޓްކުރުމަށް 

ިއެފކްިޓވަްންސ  ޮއަޕރަޭޝަނލް  ޮއީފުހގެ  ެޕްނަޝްނ 
ްނ ުރ ކު ާނ ަދ ުރ ަހ

ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ލަނޑުދަނޑި ތަކަށް އަމާޒު ވުމުގެ ޮގތުން 
އިސްނެގުމާއެކު  ޯބޑުގެ  ޚިދުމަތްތައް،  ޯފރުޮކށްދޭ  އާންމުންނަށް 
ވަނީ،  ޯބޑުން  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ހަރުދަނާޮކށްފައެވެ.  ވަނީ 
މެނެޖްމަންޓް  ޕެންޝަން  މައިގަނޑު  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން 
ސިސްޓަމް ''ޮކށާރާއި'' އެތެރޭގެ އައިޓީ ސަރވިސް ހިމެނޭ މުޅި 
އައިޓީ  އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރ ކްލައުޑް ބޭސްޑް ސިސްޓަމަކަށް 
ބަދަލުކުރަން ނިންމާފައެވެ. މިނިންމުމުގެ ސަބަބުން ޕެންޝަން 
ޮއފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު ވަރަށް ޮބޑުތަން ކުޑަވެގެންދާނެތީވެ، 
އެމްއާރުޕީއެސްގެ ބައިވެރިންގެ އަތުން ނަގަމުންދާ ފީ %0.9 ން 
%0.8 އަށް، ޖެނުއަރީ 2017 އިން ފެށިގެން ދަށްކުރުމަށްވަނީ 

ނިންމާފައެވެ. 

ގުޅޭޮގތުން   ރައްކާތެރިކަމާއި  އިޖްތިމާއީ  ޕެންޝަނާއި، 
 330 ދުނިޔޭގެ  ހިއްސާޮކށް  މަޢުލޫމާތު  ތަޖްރިބާއާއި 
މުއައްސަސާއަކުން ބައިވެރިވާ  އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ 
ސެކިއުރިޓީ  ޯސޝަލް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ޖަމިއްޔާއެއްކަމަށްވާ 
ބައިވެރިވުމަށްވެސް  ގައި  )އައިއެސްއެސްއޭ(  އެޯސސިއޭޝަން 

ފާސްޮކށްފައިވެއެވެ. ޯބޑުން 
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ހުިދމުަތގެ ާދިއާރ ފުޅާ ކުުރްނ

ހިދުމަތުގެ ދާއިރާ ފުޅާ ކުރުމަށް އެޅުނު ފިޔަވަޅެއްގެ ޮގތުން 
ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  ބައިވެރިންނަށް  ސްކީމްތަކުގެ  ޕެންޝަން 
ރާއްޖޭގެ އެކިކަންޮކޅުތަކުގައި ސާވިސް ޑެލިވަރީ ޗެނަލްސްތައް 

ނިންމުނެވެ.  ކުރުމަށް  ތައާރަފް 

ޯބޑުގެ މަަސްއަކތަްތްއ ަހުރަދާނކުުރަމްށ އެޅުުނ ފަިޔަވޅުަތްއ

ފަންކްޝަނަށް  ޯއވަރސައިޓް  ޯބޑުގެ  އެކުލެވިގެންވަނީ  ޯބޑު 
ލިބިގެންވާ  އިލްމު  ތަޖްރިބާއާއި  ހުނަރާއި،  އެކި  ބޭނުންވާ 

މައްޗަށެވެ.  މެމްބަރުންގެ 

އެންމެ އެކަށީގެންވާޮގތުގައި ޯބޑުގެ ގަވަރނަންސް މަސްއޫލިއްޔަތު 
އަދާކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ޮގތުން، 2012 ވަނަ އަހަރުން 
ފެށިގެން އަލަށް ޯބޑާއި ގުޅޭ މެމްބަރުންނަށް ޕެންޝަން ޮއފީހުން 
ހިންގަމުން  ޕްޮރގްރާމް''  އިންޑަކްޝަން  މެމްބަރ  ޯބޑް  ''ނިއު 
ޮކންސެޕްޓް  ގަވަރނަންސް  ޕްޮރގްރާމުގައި  މި  ގެންދެއެވެ. 

ތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި، ޑައިރެކްޓަރުންގެ ޯރލާއި މަސްއޫލިއްޔަތާއި، 
ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުގެ ބައިތައް ހިމެނިފައިވެއެވެ. މި ޕްޮރގްރާމްގައި 
ޯބޑުގެ  ހަރަކާތްތެރިވާންޖެހޭ  އަމަލީޮގތުން  ޑައިރެކްޓަރުން 

ޮކމެޓީތަކުގެ ތަފްޞީލް މަޢުލޫމާތުވެސް ހިމެނެއެވެ.

ބޭރު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރާއްޖެއާއި  ދިވެހި  މެމްބަރުން  ޯބޑު 
އިތުރުންއެހެނިހެން  ސެމިނަރތަކުގެ  ޮކންފަރެންސްތަކާއި، 
ގުޅޭ  ދާއިރާއާއި  މި  ބައިވެރިވެ  ޕްޮރގްރާމްތަކުގައި  ތަމްރީން 
ތަޖުރިބާއާއި ހުނަރު ހާސިލް ޮކށްފައިވެއެވެ. ޕެންޝަންގެ ނިޒާމު 
ޒަމާނީޮކށް އައުކަންތައްތައް ތަޢާރުފް ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭފަދަ 
ގެންޮގސްފައިވެއެވެ.  ކުރިއަށް  ޑިސްކަޝަންތައްވެސް  ޕެނަލް 

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 15 އިން 16 އަށް 
ޓްރެއިނިންގ  ޯއޑިޓް  އިންޓަރނަލް  ބޭއްވުނު  ސިންގަޕޫރުގައި 
އެއްޑައިރެކްޓަރަކު  ޕްޮރގްރާމްގައި  ޮކމެޓީއަށް  ޯއޑިޓް  ޯބޑަށާއި 
ސްޓޭކްޯހލްޑަރުންނާއި  މިޕްޮރގްރާމުގައި  ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. 
ހުރިގުޅުމާއި  ޮކންޓްޯރލާއި  އަދި  ހިރާސް  ގަވަރނަންސް، 

އަލިއަޅުވާލާފައިވެއެވެ.  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް 
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އްިނވްެސޓަްމްންޓ ޮކެމީޓގެ ރޯިޕްޓ

ޒިންމާ  ކަނޑައެޅުމުގެ  އުޞޫލުތައް  ޕްރިންސިޕަލްތަކާއި،  އިންވެސްޓްމަންޓް  ފަންޑްގެ  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް  ޮކމެޓީއަކީ  އިންވެސްޓްމަންޓް 
މަތިކުރެވިފައިވާ ޯބޑްގެ ޮކމެޓީއެވެ. މިޮކމެޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ ތިންމެމްބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްސީލްކުރާ ދެ 

މެމްބަރަކާއި، މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް ތަމްސީލުކުރާ މެމްބަރެވެ. 

ޮކމެޓީގެ ޗެއަރޕާސަން އައްޔަންކުރަނީ އެއްއަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހުރިހާމެމްބަރުންގެ މެދުގައި ދައުރުވާޮގތަށެވެ. މިހާރުގެ ޗެއަރޕާސަން 
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަރީފް ޗެއަރޕާސަންގެ މަޤާމަށް އައްޔަންޮކށްފައިވަނީ 30 މާރޗް 2016ގައެވެ. 

މެމްބަރުންގެ ހާޟިރީ

ހިާޟުރިވ ަބްއަދލުުވމުގެ ަޢަދުދ ހޭ ަބްއަދލުުވްނަތްއ ހިާޟުރވާްނޖެ މެމްަބުރްނގެ ަންނ

8 8 ޢަލީ ޝަރީފް )ޗެއަރޕާސަން(

8 8 ޒުމްރާ އަޙްމަދު

8 8 ފާޠިމަތު މުޢާޒާ

ެބްންޗމާރކް ަފްނޑް

8 އަހަރު ސަރުކާރު ޓީ-ޮބންޑް ރޭޓް + 160 ބޭސިސް ޮޕއިންޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް

60 މަސް ޖީއައިއޭ ރޭޓް + 160 ބޭސިސް ޮޕއިންޓް ޝަރީޢާ ފަންޑް

ިންނމްުނަތކާއި، ކުެރުވުނ މްަޝަވާރަތްއ

އްިނވްެސޓަްމްންޓ ްސްޓެރެޓީޖ

ރިޓާން  ކުރެވޭ  ބެންޗްމާރކް  އިން  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް. 
ޓާގެޓްތަކެއް ކަނޑައެޅި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތަންފީޒުކުރަންފެށި، 
ޓާގެޓަށް  މުރާޖަޢާޮކށް  އެޮލކޭޝަންތައް  މުހިންމު އެސެޓްތަކުގެ 
ފަހިވާޮގތަށްވަނީ  ގްޯރތަށް  އެސެޓްތަކުގެ  ވާޞިލްވުމަށް 
މެކްޯރއިޮކޮނމިކް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މިޮގތުން  ބަދަލުކުރެވިފައެވެ. 
މާކެޓްގައި  ކެޕިޓަލް  އަދި  މާލީ  އެންވަރޔަރަމަންޓަށާއި، 
ބެންޗްމާރކް  އެއްބަސްވެވުނީ  ޮކމެޓީއަށް  ހުރިދަތިތަކަށްބަލާ، 
އިންޑެކްސްގެ ޮގތުގައި ދުރުރާސްތާ މާލީ އިންސްޓްރޫމަންޓްސް 

ކަމަށެވެ.   އިތުރުވާނެ  ފައިދާ  ލިބޭ  ހިމެނުމުން 

ހާޞިލްކުރުމަށް  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސްއިން  ތިރީގައިއެވަނީ 
ލަނޑުދަނޑިތަކެވެ. ކަނޑައަޅާފައިވާ 

ގައި  އެސް.އޭ.އޭ  އެނުއަލް  ކުރެވުނު  އެޮޑޕްޓް  އަލަށް 
މެދުރާސްތާ، ގްޯރތް އެސެޓްސްގައި އިންވެސްޓުކުރެވިފައި ހުރި 
ޝަރީޢާ  އިތުރުޮކށް  އަށް   75% ފަންޑު  އިންވެސްޓްމަންޓް 
ނިންމާފައި  ހުށަހަޅައި  ކުރަން  އިތުރު  އަށް   60% ފަންޑު 
ކުރުރާސްތާ  ނިންމާފައިމިވަނީ  ނިންމުން  މި  ވެއެވެ. 
ރޭޓްދަށްވެފައިވާތީވެ،  އިންޓްރެސްޓް  އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ 
އިންވެސްޓްޮކށްގެން  އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގައި  މެދުރާސްތާ 
ޮކމެޓީން  އިތުރުކުރުމަށް  ފައިދާ  ފަންޑުގެ  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް 

ތެރެއިންނެވެ.  މަސައްކަތުގެ  ކުރަމުންދާ 
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އްިނވްެސޓަްމްންޓަތކުގެ ާދިއާރ ފުޅާކުުރމާިއ ިއުތުރކުުރްނ

ފަންޑުން  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް  ޓީ-ޮބންޑްގައި  ސަރުކާރުގެ 
އިންވެސްޓްކުރުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޮކމެޓީން ނިންމުނެވެ. 
ބުރަކަށް   4 ދެމެދު  އާއި   2017 މެއި  ން   2016 މެއި 
ކުރުމަށް  އިންވެސްޓް  ރުފިޔާ  ބިލިޔަން   2.1 ބަހާލައިގެން 
އަހަރާއި   6 ޮބންޑްތަކަކީ  މި  ފާސްޮކށްފައިވެއެވެ.  ޮކމެޓީން 
އިންވެސްޓްމަންޓް  ކުރެވޭ  މުއްދަތަކަށް  ދެމެދުގެ  އަހަރާ   8
ތަކެކެވެ. އަދި 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ޓީ-
ބިލްއަށް ބަޯރސާވުން ކުޑަވެ، ފަންޑުގެ މައިގަނޑު އެސެޓަކަށް 

ބަދަލުވާނެއެވެ.  މިޮބންޑުތައް 

އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް  ޮގތުން  ފުޅާކުރުމުގެ  އިންވެސްޓްމަންޓްތައް 
ޮކމެޓީން ފާސްޮކށް  ފަންޑުން ސުކޫކްގައި އިންވެސްޓްކުރުމަށް 
ފުރުޞަތު  އިންވެސްޓްކުރުމުގެ  ސުކޫކްގައި  ހުއްދަދީފައިވެއެވެ. 
ދީފައިވަނީ ހަމައެކަނި ޝަރީޢާ ފަންޑަށެވެ. މިއައު އަދި ހެޮޔ 
ބަދަލާއިއެކު ކުރިއަރަމުންއަންނަ ސުކޫކް މާކެޓުން ފުރުޞަތުތައް 
ހުރި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  މީގެއިތުރުން  ދާނެއެވެ.  ހުޅުވިގެން 
ބޭނުން  ފުރުޞަތުތަކުގެ  ޯކ-އިންވެސްޓްމަންޓް  އަދި  އިކުއިޓީ 

މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ.  ޮކމެޓީގައި  ހިފުމަށް 

ހުރި  މިހާރު  އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް  މީގެއިތުރުން 
ފަންޑް  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް  ހާއްސަޮކށް  ޮގންޖެހުންތަކަށާއި، 
އިންވެސްޓްކުރުމަށް ހުރި މަދު ދުރުރާސްތާ އިންވެސްޓްމަންޓްގެ 
ފުރުޞަތުތަކާއި ގުޅޭޮގތުން ޮކމެޓީގައި މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވެއެވެ. 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކުރެވެމުންދަނީ  އިންވެސްޓްމަންޓްތައް  މިހާރު 
ޕެންޝަން  މާއްދާއިން  ވަނަ   16 ޤާނޫނުގެ  ޕެންޝަނާއިބެހޭ 
އެސެޓްތަކުގައި  ހުއްދަދީފައިވާ  އިންވެސްޓްކުރަން  ޮއފީހަށް 
އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާއި،  ކުރެވިފައިވާ  މާޒީގައި  އެކަންޏެވެ. 
ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް މުރާޖަޢާކުރުމަށް ފަންނީ ތަޖްރިބާކާރެއްގެ 

ފާސްޮކށްފައިވެއެވެ.  ޮކމެޓީން  ޯހދުމަށް  އެހީތެރިކަން 

ހޭލްުނތިެރކުުރުވްނ 

އެސްޯއއީ  ބޭނުންވާ  އެހީތެރިކަން  މާލީ  ފަންޑުން  ޕެންޝަން 
ޝައުގުވެރިކަން  ކުންފުނިތަކާއި(ތަކާއި  ހިއްސާވާ  )ދައުލަތުގެ 
ފުރުޞަތު  އިންވެސްޓްމަންޓްގެ  ކުންފުނިތަކަށް  ޮބޑެތި  ހުރި 
ޯމލްޑިވްސް  ދަ  ވަނީ  އިން  ޮކމެޓީ  ފަހިޮކށްދިނުމުގެޮގތުން 
ނަމުގައި  އިންވެސްޓްމަންޓް ސެމިނާރގެ  އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް 

ސެމިނާރއެއް އިފްތިތާހު ޮކށްދެއްވާފައެވެ.  
ޕެންޝަން  އެހީތެރިކަން  މާލީ  ދުރުރާސްތާގެ  ''މެދުރާސްތާއާއި 
މި  ގެންދިޔަ  ކުރިއަށް  ދަށުން  ޝިއާރުގެ  މި  ފަންޑުން''، 
ބައިވެރިންގެ  އިތުރުން  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  ސެމިނާރގައި 
އިންވެސްޓްމަންޓް  ހުރި  އިންޑަސްޓްރީތަކުގައި  އެކި  ފަރާތުން، 

އަލިއަޅުވާލާފައިވެއެވެ.  ފުރުޞަތުތަކަށް 
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ަތޢާުރފު

ޯބޑުން  އަށް  ޮކމެޓީ  މެނޭޖްމަންޓް  ރިސްކް  އެންޑް  ޯއޑިޓް 
ހިސާބުތަކާއި،  މާލީ  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ  މަތިޮކށްފައިވާ 
އިންޓަރނަލް ޮކންޓްޯރލް އަދި އިންޓަރނަލް އަދި އެކްސްޓާނަލް 
ކުރުމުގެ  ސުޕަރވައިޒް  މުރާޖަޢާކުރުމާއި  މިނިވަންޮކށް  ޯއޑިޓް 

މަސައްކަތެވެ. 

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ އެގްޒެކެޓިވް 
މެނޭޖްމަންޓް އިން، ޯއޑިޓާއި، އެކައުންޓިންގގެ އިތުރުން މާލީ 

ހިސާބުތަކާއި ގުޅޭކަންކަން ޮކމެޓީއަށް ރިޯޕޓްޮކށްފައިވެއެވެ. 

ިލބަިފިއވާ  ޮކެމީޓައްށ  ެއކުލިެވގްެނވާޮގތާިއ،  ޮކެމީޓ 
ްނ ެތިރަކ ެއީހ

ޮކމެޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ ޯބޑުގައި ހިމެނޭ ހަތަރު މެންބަރެއްގެ 
ޯބޑު  ޚިދުމަތްޮކށްދެއްވި  ޮކމެޓީއަށް  އަހަރުތެރޭގައި  މައްޗަށެވެ. 

އެވަނީއެވެ.  ތިރީގައި  މެމްބަރުން 

ޢަލީ ފާރިސް މުޙައްމަދު )ޗެއަރ ޕާސަން (	 
މުންތަޒިމް އިބްރާހީމް )މެމްބަރު( 	 
ފާޠިމަތު ސާރާ )މެމްބަރު( 	 
ޒުމްރާ އަޙްމަދު )މެމްބަރު( 	 

އިތުރުން،  ޮއފިސަރގެ  ޗީފްއެގްޒެކެޓިވް  ބައްދަލުވުންތަކުގައި 
ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.  މުވައްޒަފުން  ދާއިރާތަކުގެ  ގުޅުންހުރި 

މްަސޢޫިލްއަޔތަުތްއ

ތެރޭގައި  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ  މަތިޮކށްފައިވާ  ޮކމެޓީއަށް 
އެކްސްޓާނަލް ޯއޑިޓް ކުރެވެމުންދާޮގތާއި އެޯއޑިޓްގެ ނަތީޖާ ބަލާ 
އެކްސްޓާނަލް  އިތުރުން  މީގެ  ހިމެނެއެވެ.  ކުރުން  މުރާޖަޢާ 
ޮކމެޓީގެ  ފާސްކުރުމަކީވެސް  ސްޯކޕް  އެންގޭޖްމަންޓާއި  ޯއޑިޓް 
މާލީ  އަދި  ހިމެނޭކަންކަމެވެ.  ތެރޭގައި  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ 
އިންޓަރނަލް  ކަށަވަރުކުރުމަށް  ނަޒާހަތްތެރިކަން  ހިސާބުތަކުގެ 
ޮކންޓްޯރލްގެ  އިންޓަރނަލް  ޕްޯރސަސްއާއި،  ނިޒާމާއި،  ޯއޑިޓް 
އިތުރުން ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓަށް ފާރަވެރިވުމަކީވެސް ޮކމެޓީގެ 

ކަންކަމެވެ.  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ޒިންމާތަކުގެ 

ޮކެމީޓގެ ަބްއަދލުުވްނަތކިާއ ހިާޟީރ 

ބައްދަލުވުމެއް   6 ޮކމެޓީގެ  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ   2016
ޮކމެޓީގެ  އެވަނީ  ތާވަލުގައި  ތިރީގައިއެވާ  ބޭވިފައިވެއެވެ. 
ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ބޭއްވުނު  އަހަރު   2016 މެމްބަރުންނާއި 

 . ވެ އެ ރީ ހާޟި

ޯއޑްިޓ ެއްނޑް ރްިސކް މޭެނޖަްމްންޓ ޮކެމީޓގެ ރޯިޕްޓ

މުއްދަތު
ހާޟިރުވި 
ބައްދަލުވުން

ހާޟިރުވާންޖެހޭ 
ބައްދަލުވުންތައް

އައްޔަންޮކށްފައިވަނީ  
23 ޮނވެމްބަރ 

2015ގައެވެ.
6 6

ޢަލީ ފާރިސް 
މުޙައްމަދު

އައްޔަންޮކށްފައިވަނީ  
23 ޮނވެމްބަރ 

2015ގައެވެ.
6 6

މުންތަޒިމް 
އިބްރާހީމް

އައްޔަންޮކށްފައިވަނީ  
23 ޮނވެމްބަރ 

2015ގައެވެ.
6 6

ފާޠިމަތު 
ސާރާ

އައްޔަންޮކށްފައިވަނީ  
5 މެއި 2014ގައެވެ.

6 6
ޒުމްރާ 
އަޙްމަދު
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ަހަރކާތްަތަކްށ  ޮކެމީޓގެ  ައަހުރގެ  ަވަނ   2016
ްނ ލު ަލިއ ަބ

ޮކެމީޓގެ މުިހްނމު ިންނމްުނަތކިާއ ަހަރކާތްަތކުގެ ުއްސައިލަތްއ:

ޕާރސަންކަމުގެ 	  ޗެއަރ  އިބްްރާހީމްގެ  މުންތަޒިމް 
ބޭއްވުނު  2016ގައި  އޭޕްރިލް  ހަމަވެފައިވާތީވެ، 25  ދައުރު 
ފާރިސް  ޢަލީ  ޕާރސަންކަމަށް  ޗެއަރ  ބައްދަލުވުމުގައި 

އައްޔަންޮކށްފައެވެ.  މުހައްމަދުވަނީ 

އާންސްޓް އެންޑް ޔަންގް އިން 31 ޑިސެމްބަރ 2015ގައި 	 
ރިޯޕޓް  ޯއޑިޓް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޯއޑިޮކށް  އަހަރުގެ  ނިމުނު 
މުރާޖަޢާޮކށް، އެރިޯޕޓް ޮކމެޓީން އެންޯޑސްޮކށް ޯބޑުން ރިޯޕޓް 
2016ގައި  އޭޕްރިލް   25 ލަފާދިނުމަށްވެސް  ފާސްކުރުމަށް 

ނިންމުނެވެ.  ބައްދަލުވުމުގައި  ޮކމެޓީގެ  ބޭއްވުނު 

ފަންކްޝަނުން 	  ޯއޑިޓް  އިންޓަރނަލް  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ 
ހުށަހެޅުނެވެ.  ޮކމެޓީއަށް  ރިޯޕޓްތައް  ޯއޑިޓް  ޯއޑިޓްޮކށްފައިވާ 
ފައިސާ  ޕެންޝަން  އަލިއަޅުވާލާފައިވަނީ  ރިޯޕޓްތަކުގައި  އެ 
ދޫކުރުމާއި ގުޅޭޮގތުން ރިސްކްތަކަށް ބަލައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ 
އެޅިދާނެ  ރަނގަޅުކުރުމަށް  އެކަންކަން  ކަންތައްތަކާއި، 
ވެއެވެ.  ދީފައި  ލަފާ  މެނޭޖްމަންޓަށް  ގުޅޭޮގތުން  ފިޔަވަޅުތަކާއި 

ޯއޑިޓް 	  ކުރުމަށްފަހު  މުރާޖަޢާ  ރިޯޕޓްތައް  ޯއޑިޓް 
ރިޯޕޓްތަކުގައި ފާހަގަޮކށްފައި ހުންނަ ކަންކަން ތަންފީޒްކުރުމަށް 
ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތަންފީޒްކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި 
ޮކމެޓީންވަނީ  ލަފާ  ދޭންޖެހޭ  މެނެޖްމަންޓަށް  ގުޅޭޮގތުން 
ރިޯޕޓްގައި  ޯއޑިޓް  ޯފރުޮކށްދީފައެވެ.  މެނެޖްމަންޓަށް 
ފާހަގަޮކށްފައި ހުރި ކަންކަން ތަންފީޒް ކުރެވެމުންދާ މިންވަރު 
ގަވާއިދުން ބަލައި މުރާޖަޢާކުރުމަށް ޮކމެޓީން ނިންމުނެވެ. އަދި 
ޮކމެޓީން ބޭނުންވި ތަންފީޒްކުރަމުންދާޮގތުގެ ރިޯޕޓް ޤަވާއިދުން 

ވެއެވެ. ހުށަހެޅިފައި  ޮކމެޓީއަށް 

ޕެންޝަން 	  އިން  ފަންކްޝަން  ޯއޑިޓް  އިންޓަރނަލް 
ތަހްޤީގެއް  ޙާއްޞަ  ޮކށްފައިވާ  ގުޅޭޮގތުން  ޕޭމަންޓަކާއި 
މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޮކމެޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. މިރިޯޕޓްގައި 
މިމައްސަލަ އާއި ގުޅޭޮގތުން ރަނގަޅުކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން 
މައްސަލަތަކުގެ  ޯއޑިޓްގެ  އިންޓަރނަލް  ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ރިސްކުތަކާއި  ކުރިމަތިވާ  ޮއފީހަށް  ޕެންޝަން  އިތުރުން، 
ކުރެވިފައިވެއެވެ.  މަޝްވަރާ  ޮކމެޓީގައި  ބެހޭޮގތުންވެސް 
ހިންގުމުގެ  އެސެސްމަންޓްގައި  އަހަރީ  ރިސްކުތަކުގެ  މިޮގތުން 
މުރާޖާ  ބައިވަނީ  ފާހަގަޮކށްފައިވާ  ގުޅޭޮގތުން  ރިސްކުތަކާއި 
މެދުމިނުގެ  މިނާއި  މަތީ  ރިޯޕޓްގައި  މި  ކުރެވިފައެވެ. 
ރިސްކުތަކުގެ ތެރެއިން މެނޭޖްމަންޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ ރިސްކް 
އިސްކަންދޭ  މިޓިގޭޓްކުރަން  ދަށުން  ޕްލޭނުގެ  މިޓިގޭޓިންގ 
ރެގިއުލޭޓަރީ  މީގެއިތުރުން  ފާހަގަޮކށްފައިވެއެވެ.  ރިސްކުތައް 
އިންސްޕެކްޝަނުގައި  އެނުއަލް  ގެ  )ސީއެމްޑީއޭ(  ޮއޯތރިޓީ 
އެކަންކަން  ގުޅޭޮގތުންނާއި،  ކަންކަމާއި  ފާހަގަޮކށްފައިވާ 
ކަންތައްތަކާއި  ހުށަހަޅާފައިވާ  މެނޭޖްމަންޓުން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ކުރެވިފައިވެއެވެ.  މަޝްވަރާ  ޮކމެޓީގައި  ގުޅޭޮގތުން 

ޮކންޓްޯރލްއާއި 	  އިންޓަރނަލް  ޮކމެޓީގެ  މިމުއްދަތުގައު 
ޮކމެޓީން  ކަންކަން  މަތިޮކށްފައިވާ  ޮކމެޓީއަށް  ގުޅޭޮގން 
ފްޯރޑް  ވަނީ  ޮކމެޓީން  މިޮގތުން  މުރާޖަޢާޮކށްފައިވެއެވެ. 
ޝައްކުކުރެވޭ   ފްޯރޑަށް  މުރާޖަޢާޮކށް،  ޮޕލިސީ  ރެސްޯޕންސް 
ކަންކަމަށް އަވަހަށް ފިޔަވަޅުއެޅޭނެ ނިޒާމެއްގާއިމު ކުރުމަށްޓަކައި 
މެނޭޖްމަންޓަށް  އެކުލަވާލުމަށް  ޮޕލިސީއެއް  ވިސްލްބްޯލވިންގ 

ލަފާދެވުނެވެ. 

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި، މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ  	 
ޮބޑެތި  ތަކަށް  ޕްރެކްޓިސް  މެނޭޖްމަންޓް  ރިސްކް 
އިންޓަރނަލް  މިޮގތުން  ގެނެވިފައެވެ.  ވަނީ  ކުރިއެރުންތަކެއް 
އުޞޫލްތައްވަނީ  މެނޭޖްމަންޓް  ރިސްކު  މެނުއަލްއާއި  ޯއޑިޓް 
ޮކމެޓީން އެންޯޑސްޮކށްފައެވެ. ރިސްކާއި ޯއޑިޓް ފަންކްޝަންތައް 
ހަރުދަނާކުރުމުގެ ހުށަހެޅުންތައް ޮކމެޓީ އިން މުރާޖަޢާޮކށް އެ 
ފަންކްޝަންތައް ހަރުދަނާޮކށް ކުރިއެރުވުމާއި ގުޅޭ ލަފާ ވަނީ 
ދީފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އިންޓަރނަލް ޯއޑިޓް އިފެކްޓިވްނަސް 
ދެނެގަތުމުގެ ޮގތުން ޮކމެޓީން ހެޑް ޮއފް އިންޓަރނަލް ޯއޑިޓްގެ 

ނިންމުނެވެ.    ކުރަން  ރިވިއު  ޕަރޯފރމަންސް 
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ަތޢާުރފް

މެމްބަރުންނަށް  ޯބޑު  މުވައްޒިފުންނަށާއި  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން 
ބެހޭ  ޯފރުޮކށްދިނުމާއި  ބެނެފިޓްތައް  މުސާރައާއި  އެކަށީގެންވާ 
އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ މަޤްޞަދުގައި، އަދި ޮޓޕް މެނެޖްމަންޓް 
ލެވަލްގެ އެގްޒެކެޓިވްސް އައްޔަންކުރުމާބެހޭ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 
ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޯބޑުން ރެމިއުނަރޭޝަން އެންޑް ޮނމިނޭޝަން 
ޮކމެޓީ )އާރު.އެން.ސީ( އެކުލަވާލެވިފައި ވަނީ 2 ޑިސެމްބަރ 

2014 ގައެވެ.  

ޮކެމީޓގެ ންިސަބތް

ޯބޑުގެ  ހިމެނެނީ  ގައި  އާރު.އެން.ސީ  ފެށުނުއިރު  އަހަރު 
މުންތަޒިމް  އާއި  ސާރާ  ފާޠިމަތު  މެމްބަރުންކަމުގައިވާ  ދެ 
މުޙައްމަދު  ޮއފިސަރ  ޗީފްއެގްޒެކެޓިވް  އިތުރުން  އިބްރާހީމްގެ 

މަނިކެވެ.  ހުސައިން 

ތިއްބެވުމަށް  މެމްބަރުން  ތިން  ޯބޑްގެ  ގައި  އާރު.އެން.ސީ. 
ޯބޑުން ނިންމުމާއި ގުޅިގެން ޖުލައި  2016 އިން ފެށިގެން 
ޮކމެޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ ޯބޑުގެ ތިން މެމްބަރުންނާއި ސީ.އީ.ޯއގެ 
މައްޗަށެވެ. މިބަދަލާއިއެކު ޯބޑު މެމްބަރ ޢަލީ ޝަރީފް ވަނީ 

އައްޔަންޮކށްފައެވެ. އާރު.އެން.ސީއަށް 

މްަސޢޫިލްއަޔތަުތްއ

ޮއނިގަނޑާއި  އިނާޔަށްތަކުގެ  މުސާރައާއި  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން 
ގެ  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  ރިވިއުޮކށް،  ޯއވަރސީޮކށް  އުޞޫލު 
އާއި  މުސާރަ  ދެވޭ  މެމްބަރުންނަށް  ޯބޑު  މުވައްޒަފުންނަށާއި، 
އިނާޔަތްތަކެއްކަން  ހަމަހަމަ  އަދި  ވާދަވެރި  ތަކަކީ  އިނާޔަތް 
ކަށަވަރު ކުރުމަކީ އާރު.އެން.ސީއަށް މަތިޮކށްފައިވާ ޒިންމާއެކެވެ. 

ޮޓޕް މެނެޖްމަންޓް ލެވަލްއަށް އައްޔަންކުރާ މުވައްޒަފުން އައްޔަން 
ކުރުމަކީވެސް  މުރާޖަޢާ   އުޞޫލުތައް  ޮއނިގަނޑާއި  ކުރުމުގެ 

މިޮކމެޓީގެ ޒިންމާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެކެވެ. 

ޮކެމީޓގެ ަބްއަދލުުވްނަތްއ

ބައްދަލުވުމެއް   4 އިން  އާރު.އެން.ސީ  އަހަރު  ވަނަ   2016
ބާއްވާފައިވެއެވެ. 

ޮކެމީޓގެ ހިާޟީރ 

ެރިމުއަނރަޭޝްނ ެއްނޑް ޮނިމނަޭޝްނ ޮކެމީޓގެ ރޯިޕްޓ 

މުއްދަތު
ހާޟިރުވި 
ބައްދަލުވުން

ހާޟިރުވާންޖެހޭ 
ބައްދަލުވުންތައް

02.12.2014 އިން 
ފެށިގެން 

4 4
މުންތަޒިމް 
އިބްރާހީމް

23.11.2015 އިން 
ފެށިގެން

4 4
ފާޠިމަތު 
މުޢާޒާ

24 ޖުލައި 2016 
އިން ފެށިގެން

2 2 އަލީ ޝަރީފު

02 ޑިސެމްބަރ 
2014އިން ފެށިގެން 

4 4
މުޙައްމަދު 
ޙުސައިން 

މަނިކު
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ަހަރކާތްަތަކްށ  ޮކެމީޓގެ  ައަހުރގެ  ަވަނ   2016
ްނ ލު ަލިއ ަބ

އުސްއަލިތަކާއި  ނިންމުންތަކުގެ  ގެ  އާރު.އެން.ސީ. 
އެވަނީއެވެ.  ތިރީގައި  ރިވިއު  މަސައްކަތްތަކުގެ 

01 މާރޗް 2016ގައި ބޭއްވުނު އާރު.އެން.ސީ.ގެ ފުރަތަމަ 	 
ފާޠިމަތު  މަޤާމަށް  ޗެއަރޕާސަންގެ  ޮކމެޓީގެ  ބައްދަލުވުމުގައި 
އިތުރަށް  މިބައްދަލުވުމުގައި  ކުރެވުނެވެ.  އައްޔަން  މުޢާޒާ 
އިނާޔަތުގެ  ރަމަޟާން  ތެރޭގައި  ކަންތައްތަކުގެ  ނިންމުނު 
 3،000 މުވައްޒަފުންނަށް  ގެ  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  ޮގތުގައި 
އަދި  ނިންމުނެވެ.  ދިނުމަށް  ހަދިޔާ  ތަކެތީގެ  އާއި  ރުފިޔާ 
މެނޭޖްމަންޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ 8 މުވައްޒަފަކަށް ރިޓެންޝަން 
ފާސްޮކށްފައިވެއެވެ.  އިން  ޮކމެޓީ  ދިނުމަށްވެސް  އެލަވަންސް 

22 ޖޫން 2016ގައި ބޭއްވުނު އާރު.އެން.ސީގެ ދެވަނަ 	 
ބައްދަލުވުމުގައި ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ގެ ޯބޑު ޑިރެކްޓަރުންގެ 
ޮގތެއް  ދެ  ޯބޑަށް  ޮބޑުކުރުމަށް  އިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި 
ހުށަހެޅުމަށް ފާސްކުރެވުނެވެ. މީގެ އިތުރުން ޯބޑު ސެކްރެޓަރީގެ 

އިނާޔަތް ޮބޑުކުރުމަށްވެސް ޮކމެޓީ އިން ފާސްކުރިއެވެ. 

24 ޖުލައި 2016ގައި ބޭއްވުނު އާރު.އެން.ސީ ގެ ތިންވަނަ 	 
މުސާރައާއި  ޮއފިސަރގެ  އެގްޒެކެޓިވް  ޗީފް  ބައްދަލުވުމުގައި 

އިނާޔަތްތައް ޮބޑުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.  

އާރު.އެން.ސީގެ 	  ބޭއްވުނު  2016ގައި  ޮއގަސްޓް   10
އިދާރީ  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  ބައްދަލުވުމުގައި  ހަތަރުވަނަ 
ޮއނިގަނޑު ބަދަލުޮކށް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ ޮއނިގަނޑަށް 

ނިންމުނެވެ.  ހުށަހެޅުމަށް  ޯބޑަށް  ބަދަލުގެނައުމަށް 
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2017 ވަނަ އަހަރަށް ބަލައިލުމެއް

ކުިރަމގު

މުހިންމު  ވަރަށް  ޮއފީހަށް  ޕެންޝަން  އަހަރަކީ  ވަނަ   2017
އަހަރެކެވެ. އެމް.އާރު.ޕީ.އެސްގެ ބައިވެރިންނަށް ލިބިދޭ ފައިދާތައް 
ކުރުމުގެ  ކަށަވަރު  ރައްކާތެރިކަން  އިޖްތިމާއީ  އިތުރުޮކށް 
ބޭނުމުގައި އިތުރު ދެ ސްކީމެއް ތާއާރަފު ކުރުމުގެ މުހިންމު 
ސްކީމަކީ:  ދެ  އެ  ކުރެވެމުންނެވެ.  ދަނީ  މަސައްކަތްތަކެއް 

1- ޑެިސިބލީިޓ އްިނުޝެރންްސ ްސީކމް )ީޑައިއެއްސ(، 
)ުނކުޅުެދްނތިެރަކްނ ުހްނަނ ފާަރތަްތކުގެ އްިނުޝެރންްސ 

ްސކީމް(

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިޮކށް ދާއިމީ 
ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކަށް ދާން މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އުމުރުގެ ބާކީ 
ޮއތްބައިގައި މިސްކީމްގެ ދަށުން ފައިސާ ލިބިދިނުމަށް، ވަޒީފާދޭ 
ޮއފީހުން ފައިސާ ދައްކަމުންދާނީއެވެ.  ފަރާތްތަކުން ޕެންޝަން 
ކުރިން  އަދާކުރަމުންދަނިޮކށް،  ވަޒީފާ  ސަބަބުން  މީގެ 
އެނގުމަކާއިނުލައި ކުރިމަތިވާ ގެއްލުންތަކަށް އިތުރު ލުޔެއް ލިބި 
ފުރިހަމައަށް  މިސްކީމް  އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ.  ރައްކާތެރިކަން 
ތެރިކަމަކަށް  ނުކުޅެދުން  ދާއިމީ  ނިމުމުން  ތަންފީޒްޮކށް 
އެފަރާތްތަކަށް  މެދުނުކެނޑި  ފަރާތްތަކަށް  މެދުވެރިވާ  ދާން 
މަގުފަހިވެގެންދާނެކަމަށް  ލިބުމަށް  އާމްދަނީ  އުނިވެގެންދިޔަ 

އުންމީދުކުރެވެއެވެ.   

2- ެއުނއީިޓ ޕޮްރޑަކްޓްްސ ަތޢާުރފްކުުރްނ

އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް އިން މިހާރު ލިބޭ ޢަދަދު ކަނޑައަޅަނީ އެމީހެއްގެ 
ބެލުމަށްފަހުކަމަށްވާތީވެ،  ބާކީއަކަށް  ހުންނަ  އެކައުންޓްގައި 
އާރުއެސްއޭ ބެލެންސް ހުސްވުމުން މިޢަދަދު ލިބުން ހުއްޓެއެވެ. 
ބައިވެރިންނަށް  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސްގެ  ސަބަބުން  އެހެންވުމުގެ 
ކުންފުނިތައް  އިންޝުއަރެންސް  ޕްޮރޑަކްޓްސްތަކެއް،  އެނުއިޓީ 
މަސައްކަތްތަކެއް  ގިނަގުނަ  ތަޢާރަފްކުރުމަށް  މެދުވެރިޮކށް 
 2017 ބަދަލުތައް  ގެންނަންޖެހޭ  ޤާނޫނަށް  ކުރެވެމުންދާއިރު، 
މި  ލަފާކުރެވެއެވެ.  ގެނެވޭނެކަމަށް  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ 
ސްކީމް ތައާރަފް ކުރެވެމުން، ބައިވެރިންނަށް އުމުރު ދުވަހަށް 
ޕެންޝަނުން ފައިދާލިބި އަދި ރިޓަޔަރމަންޓް އުމުރަށް ދިއުމުން 
އާރުއެސްއޭ ބެލެންސުން ބައެއް ގަނޑުޮކށް ނަގަން ބޭނުންވާނަމަ 

ހުޅުވިގެންދާނެއެވެ.  އެފުރުޞަތު 
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ައަހީރ ހާިސުބަތްއ


















































































