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މުޙައްމަދު ޙުސައިން މަނިކު |

ގޒެ ކެޓިވް އޮ ފި ސަރ
ޗީ ފް އެ ް

 2018ވަނަ އަ ހަ ރު ނި މި  2019ވަ ނަ އަ ހަ ރަ ށް އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ކު ރި މަ ތި

އަ ހަ ރަ ށް ކު ރި މަ ތި ލާ އި ރު ކު ރަ ން ހު ރި ގި ނަ ކަ ން ތައްތައް އަދިވެސް އެބަހުއްޓެވެ.

މިލަނީ ޕެންޝަން އޮ ފީ ސް ޤާ އިމު ކު ރެ ވު ނު ތާ  10އަ ހަ ރު ފު ރި ހަ މަ ވާ ޚާ އް ޞަ

ފާ އި ތު ވީ  9އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ޕެ ން ޝަ ން ފަ ން ޑެ އްގައި ހުންނަންޖެހޭ މައިގަނޑު

އަހަރަށެވެ 2009 .ވަ ނަ އަ ހަ ރު ޕެ ން ޝަ ން އޮފީ ސް އު ފެ ދު ނު ފަ ހު ން،

އަ ސާ ސް ތަ އް ޤާ އި މު ކު ރެ ވި ފަ އި ވީ ނަ މަ ވެސް ،މިފަދަ ޕެންޝަން ފަންޑެއްގެ

ރައްޔިތުންގެ ރު ހު މާ އި އިތު ބާ ރު ލި ބި ފަ އި ވާ މު އަ އް ސަ ސާ އަކަ ށް މި އޮ ފީ ސް

މެ ން ބަ ރު ން ނަ ށް ،ރި ޓަ ޔަރ މަ ން ޓް ޢި ނާ ޔަ ތު ގެ ގޮ ތުގައި ލިބޭ ފައިސާގެ މިންވަރު

ވެފައިވާކަން ޔަޤީ ނެ ވެ .މި އީ ،މި އޮ ފީ ހުގެ ހި ން ގުން ތެ ރި މު ވަ އް ޒަ ފު ން ގެ ބު ރަ

އި ތު ރު ކު ރު މާ އި ،ފަ ން ޑު ގެ ކަ ވަ ރޭ ޖް ނު ވަ ތަ ބައިވެރިވުން އިތުރު ކުރުމަށް

މަސައްކަތުގެ ނަ ތީ ޖާ އެ ވެ.

ކު ރަ ން ޖެ ހޭ އި ތު ރު ކަ ން ކަ ން އަ ދި ވެ ސް ކު ރި ޔަށް ހުރިކަން ފާހަގަކޮށްލަން

ޕެންޝަން ފަންޑު ގެ އެ ސެ ޓް ސް މި ހާ ރު  12.40ބި ލި އަ ން ރު ފިޔާ އަ ށް ވަ ނީ އި ތު ރު

ޖެ ހެ އެ ވެ.

ކުރެވިފައެވެ .ފަ ން ޑަ ށް ފަ އި ސާ ޖަ މާ ކޮ ށް ފަ އި ވާ ފަ ރު ދު ން ގެ އަ ދަ ދު 140،000

އި ސް ވެ

އަށް ވުރެ އިތުރު ވެ އްޖެ އެ ވެ .އަ ހަ ރު ތެ ރޭ ގަ އި ޕެ ން ޝަ ން ކޮ ން ޓް ރި ބި އު ޝަ ނު ގެ

އަ ސާ ސް ތަ ކެއް އަ ލު ން ކަނ ޑައަ ޅަން ޖެ ހެ އެ ވެ .މިހާރު ހުރި ޤާނޫނީ އަދި

ގޮތުގައި ޖަމާކު ރާ މި ން ވަ ރު  1ބި ލި އަން ރު ފި ޔާ އަ ށް ވު ރެ މަ ތި ވެ އް ޖެ އެ ވެ.

އި ދާ ރީ

އައު

ކޮންމެ މަހަކު ޕެ ން ޝަ ން ފަ އި ސާ ފޯ ރު ކޮ ށް ދެ ވޭ މީ ހު ން ގެ އަ ދަ ދު 25،000

ވި ސް ނު ން ތަ ކެއް ގެ ން ނަ ން ޖެ ހެއެ ވެ .ޕެ ންޝަ ނާބެ ހޭ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ

މީހުންނަށް ވުރެ ވަ ނީ އި ތު ރު ވެ ފަ އެ ވެ.

ޑި ސް އެބި ލިޓީ އި ން ޝު އަ ރެ ން ސް ފަ ށައި ގަ ތު މާ އި ،އަމިއްލަ ވަޒީފާގައި އުޅޭ

ކަންމިހެން ހުރު މާ އި އެ ކު ،ޕެ ން ޝަން އޮ ފީ ހަ ށް  9އަ ހަ ރު ފު ރި  10ވަ ނަ

4

މި ދެން ނެ ވި

ގޮ ން ޖެ ހުން ތަ އް

ކަ ން ކަ މަ ށް

ޙަ އް ލު ކޮ ށް،

ރި ޢާ ޔަ ތް ކޮށް

މެ ންބަ ރުންގެ

ކުރިމަގު

ބިނާކުރާނެ

ފައިދާއަށްޓަކައި

ފަ ރާ ތް ތަ އް ޕެ ން ޝަ ން ފަ ން ޑު ގަ އި ބައި ވެ ރި ވު މު ގެ މަގު އިތުރަށް ފަ ހިކުރުމުގެ
މަ ސަ އްކަ ތް ތަ އް

ކު ރަ ން

ޖެ ހެ އެ ވެ.
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ޕެންޝަން ފަންޑު އި ތު ރަ ށް ފު ރި ހަ މަ ކު ރު މުގެ ނި ޔަ ތު ގަ އި  2019ވަ ނަ އަ ހަ ރު

ޕެ ން ޝަ ން

މައިގަނޑު ދެކަމެ އް ކު ރު މަ ށް ވަ ނީ ނި ން މާ ފަ އެ ވެ .ފު ރަ ތަ މަ ކަ މަ ކީ ،އެ ނު އި ޓީ

ލަ ފަ ޔާ އި

ޕްރޮޑަކްޓްސް އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެ ސް ގެ މެ ން ބަ ރު ން ނަ ށް ލި ބި ދެ ވޭނެ ގޮ ތް ހެ ދު މެ ވެ.

ޗެ އަރ ޕާރ ސަ ންއަ ށާ އި

މިގޮތުން ،އެނުއި ޓީ ޕް ރޮ ޑަ ކް ޓްސް ތަ ޢާ ރު ފު ކު ރު މު ގެ އި ދާ ރީ ކަ ން ކަ ން މި ހާ ރު

ހަ މަ މި މޭ ރު މު ން ،މި އޮ ފީ ހު ގެ ހީ ވާ ގި ވެ ރި ން ނާ އި މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް

ނިމިފައިވާކަ ން ފާ ހަ ގަ ކޮ ށް ލަ މެ ވެ .ދެ ވަ ނަ ކަ މެ އް ގެ ގޮ ތު ގަ އި ނި ން މާ ފަ އި ވަ ނީ،

ބަ ހަ އް ޓާ ފަ ރުވާ ތެ ރި ކަ ން އަ ޅު ގަނ ޑު ވަ ރަ ށް ހި ތްހަމަޖެހުމާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.

އި ން ވެ ސް ޓް މެ ން ޓް ގެ

މި އޮ ފީ ހަ ށް ރަ އް ޔި ތުން ގެ ފަ ރާ ތު ން ލި ބި ފަ އިވާ އި ތުބާރާއި ލޯތްބަކީ އެ

މިންގަނޑުތައް ،އި ތު ރަ ށް ފު ޅާ ކު ރު މު ގެ ނި ޔަ ތު ގަ އި ވޯ ލް ޑް ބޭ ން ކު ގެ ޓެ ކް ނި ކަ ލް

މު ވަ އް ޒަ ފު ންގެ ހި ތް ވަ ރާ އި މަ ސަ އް ކަ ތުން ހޯ ދާފައިވާ އިތުބާ ރާއި ލޯތްބެވެ.

ޢަމަލު

ކުރެވެމު ން ދާ

ޤާ ނޫ ނު ގަ އި

ކަނ ޑަ އެ ޅިފަ އި ވާ

ކޮންސަލްޓެންސީއެ އް ގެ އެ ހީ ތެ ރި ކަ ން ހޯ ދުމެ ވެ .މި ކަ މު ގެ ސަބަ ބު ން ޤާ ނޫ ނު
މުރާޖަޢާކުރުމަށް ކު ރަ މު ން ދާ ކަ ން ތަ އް ތަ އް ސި ސް ޓަ މެ ޓި ކް ގޮ ތެ އް ގަ އި ސަ ރު ކާ ރަ ށް
ހުށަހެޅުމަށް މަގު ފަ ހި ވާ ނެ އެ ވެ .މި ކަ މު ން ވަ ރަ ށް ބޮޑު ހެ ޔޮ ބަ ދަ ލެ އް ޕެ ން ޝަ ން
އޮފީހާއި ޕެންޝަ ން ފަ ން ޑަ ށް އަ ން ނާ ނޭ ކަ މަ ށް އަ ޅު ގަނ ޑު އު ން މީ ދު ކު ރަ މެ ވެ.
 2019ވަނަ އަހަރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ޕެ ން ޝަ ން ފަ ން ޑު ގެ ފަ އި ސާ ބޭ ނު ން ކޮ ށް ގެ ން
ފަރުޟް ޙައްޖުގެ އަ ޅު ކަ ން އަ ދާ ކު ރު މަ ށް އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެ ސް ގެ މެ ން ބަ ރު ން ނަ ށް
ފުރުޞަތުވަނީ ދެ ވި ފަ އެ ވެ .ނަމަ ވެ ސް މި ކަ ން ކު ރެ ވި ފަ އި ވަ ނީ ޕެ ން ޝަ ން ފަ ން ޑު ގެ

އޮ ފީސް

ހި ން ގުމު ގައި،

ޕެ ންޝަ ން

އި ރު ޝާ ދު

އަ ޅު ގަނ ޑަ ށް

ލި ބިފަ އި ވެ އެވެ.

މެ ންބަ ރު ން ނަ ށް

އޮފީހުގެ

އަ ޅު ގަނޑު

ބޯޑުގެ

މިކަމަށްޓަކައި
ޝުކުރު

ފުރިހަމަ
ބޯޑުގެ

ދަންނަވަމެވެ.

މި އޮ ފީހުގެ މަސަ އް ކަ ތް ތަ އް ފު ރި ހަ މައަ ށް ގެ ން ދިއުމަށް ރައީސު ލްޖުމް ހޫރިއްޔާގެ
އޮ ފީ ހާ އި

މި ނި ސް ޓް ރީ

އޮ ފް

ފިނޭ ންސް

އަ ދި

އެހެނިހެން

ސަރުކާރުގެ

އޮ ފީ ސް ތަ ކު ން ލި ބި ފަ އި ވާ އެ އް ބާ ރު ލު މަ ށް ޝު ކުރު ދަންނަވަމެވެ.
އަ ޅު ގަނ ޑު

އެ ދެ ނީ،

ޕެ ން ޝަ ން

ފަ ން ޑު ގެ

މެންބަރުންނަށް

ފާގަތި

މު ސް ތަ ޤު ބަ ލަ ކަށެ ވެ .އަ ދި ޕެ ން ޝަ ން އޮފީ ހު ގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް މި
މަ ސަ އް ކަ ތު ގައި ސާ ބި ތު ކަ މާ އެ ކު ކު ރި އަ ށް ދި އު މު ގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤު ދެއްވުމަށެވެ.

މައިގަނޑު މަފްޙޫ މް ނު ގެ އް ލޭ ގޮ ތަ ށް މި ން ގަނޑު ތަ ކެ އް ކަނ ޑަ އެ ޅި ގެން ކަ ން ފާ ހަ ގަ
މވެ.
ކޮށްލަ ެ
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 2018ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ މު ހި ން މު ތަ ފާ ސް ހި ސާ ބު ތަ އް

ދަ އު ލަ ތު ގެ

423

ވަ ޒީ ފާ ދޭ އަ މި އް ލަ ފަ ރާ ތް ތަ ކު ގެ ތެ ރެ އި ން

ޖު މް ލަ

އެ ވް ރެ ޖްކޮ ށް މަ ހަ ކު

އެ ވް ރެ ޖްކޮ ށް މަ ހަ ކު

އސް ގަ އި ބަ އި ވެރި ވެފަ އި ވޭ.
އަ ށްވު ރެ ގި ނަ ވަ ޒީ ފާ ދޭ ފަ ރާތު ން އެ މް.އާރު.ޕީެ .

1,632

95,087
92.00

4.87

އސް ގަ އި ބައިވެރި ވެފައި ވޭ.
އަ ށްވު ރެ ގި ނަ ފަރާ ތު ން އެ މް.އާރު.ޕީެ .

މުވަ އް ޒަ ފު ން އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެ ސް އަ ށް ފައި ސާ ޖަ މާކުރަ މު ންދޭ.

މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެސް އަ ށް ކޮ ން ޓްރި ބިއުޝަ ނު ގެ ގޮ ތު ގައި ލިބިފައި ވޭ.

އމް .އާ ރު .ޕީ .އެ ސް އި ން ރި ޓަ ޔަރ މަ ން ޓް ޕެ ންޝަ ނު ގެ ގޮ ތު ގައި ދޫކޮށްފައި ވޭ.
މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ ެ

އެ ކް ރޫ ޑް ރަ އި ޓް ސް ހި މަ ނަ އި ގެ ން ޕެ ންޝަ ން ފަ ން ޑު ގަ އި

16,860

12.40

ފަ ރާތަ ކަށް އަ ސާ ސީ ޕެ ން ޝަ ން ފޯރުކޮ ށްދެ ވިފަ އި ވޭ.

އެވް ރެ ޖް ކޮ ށް އަ ސާ ސީ ޕެ ން ޝަ ނުގެ ގޮތުގަ އި މަ ހަ ކު

36.93

އ އެވް ރެ ޖް ކޮ ށް މަ ހަ ކު
ދަ އު ލަ ތު ން ފޯ ރު ކޮށް ދޭ އެ ހެ ނި ހެ ން ޕެ ން ޝަ ނުގެ ގޮ ތުގަ ި

ސީ ނި އަރ ސިޓި ޒެ ން އެ ލަވަ ން ސްގެ ގޮ ތުގަ އި އެވް ރެ ޖް ކޮށް މަ ހަ ކު

6

އން ރުފި ޔާ އެބަ ހުރި.
ބިލި ަ

އން ރުފި ޔާ ދޫކޮ ށްފައި ވޭ.
މިލި ަ

23.38

45.90

އން ރުފި ޔާ ދޫކޮށްފައި ވޭ.
މިލި ަ

މިލިއަ ން ރުފި ޔާ ދޫކޮ ށްފައި ވޭ.
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ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ތަ ޢާ ރު ފް

ނޝަ ނާބެހޭ ޤާ ނޫނު'') 13
މޯލްޑިވްސް ޕެން ޝަ ން އެ ޑް މިނި ސް ޓް ރޭ ޝަ ން އޮ ފީ ސް (''ޕެ ންޝަ ން އޮ ފީ ސް'') ވު ޖޫ ދަ ށް އަ އިސް ފަ އި ވަ ނީ ޤާ ނޫ ނު ނަ ން ބަ ރު ''( 2009/8ޕެ ް
މޭ  2009ގައި ރަ އީ ސު ލް ޖު މް ހޫ ރިއް ޔާ ތަ ޞް ދީ ޤު ކު ރެ އް ވު މާ ގު ޅި ގެ ން ނެ ވެ.
ޕެންޝަން އޮފީހަ ކީ ،މެ ދުކެނ ޑު މެ އް ނެ ތި ހިނ ގަ މު ން ދާ ނޭ ގޮ ތެ އް ގަ އި އު ފަ އް ދާ ފަ އި ވާ ،އަ މި އް ލަ ނަ މު ގަ އި ދަ ޢު ވާ ކު ރުމާ އި ދަ ޢު ވާ ލި ބި ގަ ތުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ ،އުފުލޭ
މު ދަލާއި ނުއުފުލޭ މު ދާ ޤާ ނޫނު ހު އް ދަ ކު ރާ ގޮ ތު ގެ މަ ތި ން ހޯ ދު މާއި ،ލި ބި ގަ ތު މާ އި އަ މިއް ލަ ނަ މު ގަ އި މު ޢާ މަ ލާ ތް ކު ރު މު ގެ ޙަ އް ޤު ލި ބި ފައި ވާ އަދި ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަ
މިނިވަން ޤާނޫނީ ޝަ ޚްެ ޞެ ކެ ވެ.

ސ ްއ ުވ ުރ
ަތ ަ
ރަ އް ޔި ތު ން އެ ން މެ އި ތު ބާ ރުކު ރާ ،ގަ ދަ ރު ކު ރާ އަ ދި
އސަ ސާ ކަ މުގައިވުން.
ލޯބިވާ ދައުލަތުގެ މުއަ ް

ައމާ ުޒ
ރި ޓަ ޔަރ

ކު ރާ އި ރު

ރަ އް ކާ ތެ ރި ކަ މާ އި

ހު ރި ހާ
ހަ މަ ޖެ ހުން

ރަ އްޔި ތު ން ގެ
ކަ ށަ ވަ ރު

އާމްދަނީގެ
ކޮށްދިނުން.

ކ ަރ ނީ:
ައޅު ަގނޑ ު ެމ ް
ނ ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ތް ު
•މޯލް ޑި ވް ސް ރި ޓަ ޔަރމަ ން ޓް ޕެ ން ޝަ ން ސްކީމް ބެލެހެއްޓުމަށް
މތް ތައް ފޯރުކޮށް ދި ނުމަށް
•ޕެ ންޝަ ނު ގެ އެ ން މެ ފުރި ހަ މަ ޚިދު ަ
•ފު ޅާ

ދާ އި ރާ އެއް ގައި

މުޢާ މަ ލާ ތް

ކުރުމާއި

މަޢުލޫމާތު

ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު މަ ށް
•ނަ މޫނާ އަ ދި އެ ން މެ މަ ތީ ފެ ން ވަ ރު ގެ ޕެ ން ޝަނަށް ވާސިލުވުމަށް
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ނ
ޝ ް
ެޕ ް
ނ ަ
ޮއ ފީ ުހ ެގ ަމއި ަގނޑ ު
ސ ްއ ަކ ތް ަތ ްއ
ަމ ަ

ައ ަރ އި ުހ ި
ރ ސި ަފ ަތ ްއ
ނަޒާހަތްތެރިކަން:

ތެ ދު ވެ ރިކަ މާ އި

ދެ ފު ށް ފެން ނަ

އަ ދި

ގޮ ތަ ށް

މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރު މު ގެ އެ ން މެ މަ ތީ ދަ ރަ ޖަ

ޕެ ން ޝަ ނާ ބެ ހޭ ޤާ ނޫ ނު ގެ ދަ ށު ން ޕެ ން ޝަ ން އޮފީހުގެ މައިގަނޑު
މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ހި މެ ނެ ނީ:

ހާސި ލު ކު ރުމާ އި ،ޤަ އު މީ އަ ދި ބަ އި ނަ ލް އަ ޤް ވާ މީ
ފެ ން ވަ ރު ގައި ސާފު ނަ ން ދެ މެ ހެ އް ޓު ން.

•ޕެން ޝަ ނާ ބެ ހޭ
ސް ކީ މްތަ އް

މުޢާ މަލާތްކުރުން:

ހު ޅު ވާލެ ވި ފަ އި ވާ
މަ ޢު ލޫ މާ ތު

ގޮ ތަ ށް،

އަ ވަ ހަ ށް

ސާ ފު

ޙި އް ޞާ

ސީ ދާ
ކު ރު ން.

ޤާ ނޫ ނު ގެ
ހި ން ގަ އި

ދަށު ން

ގާ އި މުކުރެވޭ

ޕެންޝަން

ބެ ލެ ހެ އް ޓު ން

ނޝަ ން ފޯރުކޮށްދި ނު ން
•މޯލް ޑި ވް ސް ރި ޓަ ޔަރ މަ ން ޓް ޕެ ް
•އުމު ރު ން ދު ވަ ސް ވީ މީ ހު ން ގެ އަ ސާ ސީ ޕެންޝަނުގެ ފައިސާ
ދޫ ކު ރު ން

ޓީ މު ރޫޙު:

މަ ޝް ވަރާ ކު ރުމު ގެ ސަ ޤާ ފަ ތާ އި ،އަ ނެ ކު ން ގެ
ޚި ޔާ ލަ ށް އި ޙް ތި ރާ މު ކު ރު މާ އި ،ސާދާ ކަ މާ އެ ކު
ދެ މެހެ އް ޓެނި ވި

ގޮ ތެއް ގަ އި

އެ ހީ ތެ ރި ވެ ދި ނު މަ ށް

ދަސް ކު ރު މާ އި
ކު ރު ން.

މަ ސަ އް ކަ ތް

•ޕެން ޝަ ނާ ބެ ހޭ ޤާ ނޫ ނު ގެ ދަ ށުން ޤާ އި މުކުރެވޭ ސްކީމްތައް
ހި ން ގު މާ ބެހޭ

ގަ ވާ އި ދު ތަ ކާ އި،

ގަ އިޑް ލަ އި ން ތަ އް

މި ން ގަނޑުތަކާއި

އަދި

އެ ކު ލަ ވާ ލު ން

•ޕެން ޝަ ނާ ބެ ހޭ ޤާ ނޫ ނު ގެ ދަ ށު ން ޤާ އި މު ކުރެވޭ ސްކީމްތަކާބެހޭ
ގޮ ތު ން ހޭ ލު ން ތެ ރި ކަ ން އިތު ރު ކު ރު މަ ށް ޕް ރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

އީޖާދުކުރުން:

ޚި ޔާލު ހު ށަ ހަ ޅާ ،މާ ޙައު ލާ އި އަ ލަ ށް ތަ ޢާ ރު ފު ވާ

އި ސް ވެ ބަޔާ ން ކު ރެ ވު ނު މަ ސް އޫ ލިއް ޔަ ތު ތަ ކު ގެ އިތުރުން ،ޕެންޝަން

ކަން ކަ ން ދެނެ ގަ ނެ އަ ދި ފަ ހު މު ކު ރާ ނެ އަ އު

އޮ ފީ ހު ން ކު ރާ މަސަ އް ކަ ތް ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގައި ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން

ގޮ ތް ތައް ހޯ ދާ ފަރާ ތް ތަ ކު ގެ އަ ގު ވަ ޒަ ން ކު ރު ން.

ޕެ ން ޝަ ން އަ ދި އި ސް ރަށް ވެ ހި ން ނަ ށް ސަރު ކާ ރު ން ދެއްވާ ސީނިއަރ
ސި ޓި ޒަ ން

ނމެ ރަނ ގަޅު:
އެ ް

މެ ން ބަރު ން ނަ ށް

އެ ން މެ

ހޯ ދަ އިދި ނު މަ ށް

ޖޯޝާ އި،

އަ ދި

ހި ތް ވަ ރާ އެކު

ރަނ ގަ ޅު

ނަ ތީ ޖާ

އެ ލަ ވަ ން ސް

އޭ ގެ

ޙަ އް ޤު ވެރި ން ނަށް

ފޯރުކޮށްދިނުން

ހި މެ ނެ އެ ވެ.

ހި ން ގުން ތެ ރި ކަ މާ އި

މަސަ އް ކަ ތް

ކު ރު މާ އި،

އަދި ކޮ ން މެ މީ ހަ ކުވެ ސް އެ ން މެ ފު ރި ހަ މަ އަ ށް
މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރާ ކަ ން

8
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ކު ރު ން.

އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 20 1 8

އި ދާ ރީ ހި ން ގު މާ ބެ ހޭ ރި ޕޯ ޓު
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އިދާރީ އޮނިގަނޑު

ޕެންޝަން އޮފީ ހު ގެ ހި ން ގު ން ހަ ރު ދަ ނާކު ރު މަ ށާ އި ،އަ މާ ޒާ އި މަ ޤު ޞަ ދު ތަ ކަ ށް

މަ އް ޗަ ށެ ވެ .އެ  3ޑި ވި ޜަ ނަ ކީ ،ކޯ ޕަ ރޭ ޓް އެ ފެ އާ ޒް އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް

ފުރިހަމައަށް ވާސި ލު ވު މަ ށާ އި އަ ދި މު ވައް ޒަ ފު ން ގެ މަސަ އް ކަ ތު ގެ ދު ވެ ލި ހަ ލު ވި

ޑި ވި ޜަ ނާ އި ،އި ން ވެ ސް ޓް މެ ން ޓް އެ ން ޑް ފަ އި ނޭ ން ޝަލް މެނޭޖްމެންޓް ޑިވިޜަނާއި

ކުރުމުގެ އަމާޒު ގަ އި 01 ،ޖެ ނު އަ ރީ  2018ދު ވަ ހު ން ފެ ށި ގެ ން ޕެ ން ޝަ ން

އަ ދި ޕެ ން ޝަން އެ ޑް މި ނި ސް ޓް ރޭ ޝަން އެ ން ޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިވިޜަނެވެ .މި

ގެ ނެ ވި ފަ އެ ވެ.

ތިން ޑި ވި ޜަ ނު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ އް ތަ ރު ތީ ބު ކު ރެވިފައިވަނީ  12ޑިޕާޓްމެންޓް

އޮފީހުގެ

އިދާރީ

އޮ ނި ގަނ ޑަ ށް ވަ ނީ

މު ހި ން މު

ބަ ދަ ލު ތަ ކެ އް

ޕެންޝަން އޮފީހު ގެ ބޯ ޑު ގެ ނި ން މެ ވު ން ތަކާ އެ އް ގޮ ތް ވާ ގޮ ތު ގެ މަ ތި ން އޮ ފީ ހު ގެ
މަސައްކަތްތައް ރާ ވަ އި ހި ން ގު މަ ށް މި ބަ ދަ ލު ގެ ސަ ބަ ބު ން އި ތު ރަ ށް ވަ ނީ
ފަ ސޭ ހަ ވެ ފަ އެ ވެ.

ހި މެ ނޭ ގޮ ތަ ށެ ވެ.
މީ ގެ އި ތު ރު ން ،ބޯ ޑު ގެ އޮ ޑި ޓް އެ ންޑް ރި ސްކް މެނޭޖްމެންޓް ކޮމިޓީއަށް
ރި ޕޯ ޓު ކު ރާ އި ން ޓަރ ނަ ލް އޮ ޑި ޓް ފަ ން ކްޝަ ނެ އް ވެސް މިހާރު ޢަމަލުކުރާ އިދާރީ

 2018ވަނަ އަހަ ރު ތަ ޢާ ރު ފު ކު ރެ ވުނު އި ދާ ރީ އޮ ނި ގަނ ޑު އެ ކު ލެ ވި ގެ ން ވަ ނީ ޗީ ފް

އޮ ނި ގަނ ޑު ގަ އި ހި މެ ނެ އެ ވެ .ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީހު ގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތަކާއި

އެގްޒެކެޓިވް އޮފި ސަ ރުގެ ބެ އްލެ ވުމު ގެ ދަ ށުން މަ ސައް ކަ ތް ކު ރާ  3ޑި ވި ޜަ ނު ގެ

މު ވަ އް ޒަ ފު ން ބެ ހި ގެ ން ވަ ނީ މި ތި ން ޑި ވި ޜަ ނާ އި ފަންކްޝަ ނުގެ މައްޗަށެވެ.
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ނޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް
ކޯ ޕަރޭޓް އެފެއާޒް އެ ް
ކޯޕަރޭޓް އެފެއާ ޒް އެ ންޑް ޕަބް ލި ކް ރި ލޭ ޝަ ން ސް ޑި ވި ޜަ ން ހި ން ގަ ވަ ނީ ޗީ ފް އޮ ޕަ ރޭ ޓިންގ އޮފިސަ ރު ގެ ބެ އް ލެ ވު މު ގެ ދަ ށު ން ނެ ވެ .މި ޑިވިޜަނުގައި ހިމެނޭ 5
ޑިޕާޓްމެންޓަކީ ،އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް ބި އު ރޯ ،ކޯ ޕަ ރޭ ޓް އެ ފެ އާ ޒް ،ލީ ގަ ލް އެ ފެއާ ޒް ،ޕަ ބްލި ކް ރި ލޭ ޝަ ންސް އަ ދި މެ ން ބަރ ސަރ ވި ސަ ސް އެވެ.
ތަ މް ސީ ލު ކުރު މާ އި ،ޤާ ނޫ ނާ އި ،ގަ ވާ އި ދު ތަ ކާއި އަދި އެއްބަސްވުންތައް ޑްރާފްޓް

އެ ގް ޒެ ކެޓި ވް ބިއުރޯ
އެގްޒެކެޓިވް

މަ އި ގަނ ޑު

ބި އު ރޯ ގެ

މަސަ އް ކަ ތް ތަ ކު ގެ

ތެ ރޭ ގައި

ހި މެ ނެ ނީ،

ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޯ ޑާއި އަ ދި ސީ .އީ .އޯ އަ ށް ބޭ ނު ން ވާ އި ދާ ރީ އެ ހީ ތެ ރި ކަ ން

ކު ރު މާ އި ،އަދި ޤާ ނޫ ނީ ކަ ން ކަ މު ގަ އި ދަ އު ލަތު ގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ މުޢާމަލާތް
ކުރުމެވެ.

ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ،ބޯ ޑު ގެ ސެ ކް ރެ ޓޭ ރި އެ ޓު ގެ ޒި ން މާ ތަ އް އަ ދާ ކު ރު މާއި ،ބޯ ޑާ އި
ގުޅުންހުރި ލިޔެ ކި ޔު ން ތަ އް ތަ އް ޔާ ރު ކޮ ށް ރައް ކާ ކު ރު މާ އި އަ ދި ބޯ ޑަ ށް އަ ލަ ށް
ގުޅޭ މެންބަރުން ގެ އި ންޑަ ކް ޝަ ން ޕް ރޮ ގް ރާ މް ހި ން ގު މެ ވެ.

ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް
ގތުން ތަފާތު
ޕެ ން ޝަ ން ނިޒާ މާ ބެ ހޭ ގޮ ތު ން ހޭ ލު ން ތެ ރިކަ ން އިތުރުކުރުމުގެ ޮ
ވަ ސީ ލަ ތް ތަ އް ބޭ ނު ން ކޮ ށް ގެ ން ކެ މް ޕޭ ން ތައް ހި ންގުމާއި،

ގު ޅު ން ބަ ދަ ހި ކު ރު މާއި ،ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ން ހި ން ގާ ތަފާތު ހަރަކާތްތައް އިންތިޒާމު

ކޯ ޕަރޭޓް އެފެ އާޒް
ޕެންޝަން

އޮފީ ހު ގެ

މު ވަ އް ޒަ ފު ންނާ

މަސްލަހަތުވެރިންނާ

އަ ދި

އި ދާ ރީ

ހިން ގުމާ

ގު ޅު ން ހު ރި

ސިޔާސަތުތައް ތަ ރަ އް ޤީ ކު ރު މާ އި ،މު ވަ އް ޒަ ފު ން ނާ ގު ޅު ން ހު ރި އެ ން މެ ހަ އި

ކު ރު މާ އި ،ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ވެ ބް ސަ އިޓާ އި އަދި މީސްމީޑިއާ މަންސަތައް
އަ ދާ ހަ މަ ކޮ ށް ބަ ލަ ހަ އް ޓަ ނީ ޕަ ބް ލި ކް ރި ލޭޝަ ން ސް ޑިޕާޓްމެންޓުންނެވެ.

ކަންކަން ބެލެހެއް ޓު މާ އި އަ ދި އޮ ފީ ސް ހި ން ގު މަ ށް ބޭ ނު ން ވާ އެ ން މެ ހަ އި އި ދާ ރީ
އިންތިޒާމުތައް ރާ ވާ ހިން ގަ ނީ ކޯ ޕަ ރޭ ޓް އެ ފެ އާ ޒް ޑި ޕާ ޓް މެ ން ޓު ން ނެ ވެ.

މެން ބަރ ސަރ ވިސަސް
މެ ން ބަރ

ސަރ ވި ސަ ސް

ޑި ޕާ ޓް މެ ން ޓް

ޤާ އި މު

ކުރެވިފައިވަނީ

ޕެންޝަން

އޮ ފީ ހު ން ތަ ފާ ތު މަ ޢު ލޫ މާ ތު އޮ ޅު ންފި ލު ވަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މުޢާމަލާތް

ލީ ގަ ލް އެ ފެއާޒް
ޕެންޝަން އޮފީހު ގެ ލީ ގަ ލް އެ ފެ އާ ޒް ޑި ޕާޓް މެ ން ޓު ގެ މަ އި ގަނ ޑު މަ ސައް ކަ ތް ތަ ކު ގެ
ތެރޭގައި ހިމެނެ ނީ ،ޤާ ނޫނީ ލަ ފާ ދި ނު މާ އި ،ކޯ ޓު ތަ ކު ގަ އި ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ސް

ކު ރު މަ ށާ އި ،ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހަ ށް ހު ށަ ހެ ޅޭ ލި ޔެ ކިޔުމާއި ފޯމުތައް ސިސްޓަމަށް
އެ ން ޓަރ ކު ރު މަ ށާ އި ،އަ ދި ޕެ ން ޝަން އޮ ފީ ހު ން ދޫކުރާ ސްޓޭޓްމެންޓްތައް
ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނުން ފަ ދަ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ އް ކު ރު މަ ށެ ވެ.

އިންވެސްޓްމެންޓް އެންޑް ފައިނޭ ންޝަލް މެނޭޖްމެންޓް
ޗީފް ފައިނޭންޝަ ލް އޮ ފި ސަ ރުގެ ދަ ށު ން މަ ސަ އްކަ ތް ކު ރާ އި ން ވެ ސް ޓް މެ ން ޓް އެ ން ޑް ފަ އި ނޭ ން ޝަ ލް މެ ނޭ ޖްމެ ން ޓް ޑި ވި ޜަ ނު ގަ އި ހި މެ ނޭ 4ޑި ޕާޓްމެންޓަކީ ،ރިސަރޗް އެންޑް
އެނަލެޓިކްސް ،އި ން ވެ ސް ޓް މެ ން ޓް ސް އެ ން ޑް އެ ޑްވަ އި ޒަ ރީ ސަރ ވި ސަސް ،އި ން ވެ ސް ޓް މެ ން ޓް އޮ ޕަ ރޭ ޝަ ން ސް ،އަ ދި ފަ އި ނޭ ންޝަ ލް މެ ނޭ ޖް މެ ންޓް އެންޑް ކޮންޓް ރޯލް އެވެ.

ރި ސަރ ޗް އެންޑް އެނަލެޓިކްސް

އިންވެސްޓްމެންޓްސް އެންޑް އެޑްވައިޒަރީ ސަރ ވި ސަ ސް

އިންވެސްޓްމެންޓް ތަކާ ގު ޅޭ ޑި ޔު ޑި ލިޖެ ން ސް ހެ ދު މާއި ،ޙި އް ޞާ ގެ ބާ ޒާ ރު ގަ އި

އެ މް .އާ ރު.ޕީ .އެ ސް

ހަރަކާތްތެރިވާ ކު ން ފު ނި ތަ ކާ އި އަ ދި ބޭ ންކު ތަ ކު ގެ މާ ލީ ޙާ ލަ ތު ދި ރާސާ ކު ރު މާ އި،

މަ ޤު ސަ ދު ތަ ކާ އި ،ރި ސް ކް މެ ނޭ ޖް މެ ންޓް އަ ދި ގަވަނެންސްގެ އުސޫލުތަކާއި

ތަފާތު އިންޑަސް ޓް ރީ ތަ ކާ ގު ޅޭ މަ ޢު ލޫ މާތު އެ އް ކު ރު މާ އި އަ ދި އި ން ވެ ސް ޓް މެ ން ޓު ގެ

އެ އް ގޮ ތް ވާ ގޮ ތު ގެމަ ތި ން ކަ ން ކަ ށަ ވަ ރު ކުރު މަ ކީ އިންވެސްޓްމެންޓްސް އެންޑް

ރިސްކުތައް ވަޒަ ން ކު ރު މު ގެ މަ ސަ އްކަ ތް ތަ އް ކު ރަ ނީ ރި ސަރ ޗް އެ ން ޑް

އެ ޑް ވަ އި ޒަރީ

އި ން

ސަރ ވިސަ ސް

އި ން ވެ ސް ޓް

ކު ރެ ވެ ނީ،

ޑިޕާ ޓް މެ ން ޓު ގެ

އެސް.އޯ.އައި .ޕީ

މައިގަނޑު

ޒިންމާއެވެ.

އެނަލެޓިކްސް ޑި ޕާ ޓް މެ ން ޓު ން ނެ ވެ.
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ގެ

އި ން ވެ ސް ޓް މެ ންޓް އޮޕަރޭޝަންސް

ފަ އިނޭން ޝަ ލް މެ ނޭ ޖް ެމން ްޓ އެ ން ޑް ކޮ ން ޓް ރޯ ލް

އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގެ ފަ ން ޑު ތަ ކާ ގު ޅޭ ކަ ން ކަ ން ބަ ލަ ހަ އް ޓަ ނީ އި ން ވެ ސް ޓް މެ ން ޓް

ފަ އި ނޭ ން ޝަ ލް މެ ނޭ ޖް މެ ން ޓް އެ ން ޑް ކޮ ން ޓް ރޯ ލް ޑިޕާޓްމެންޓުގެ މައިގަނޑު

އޮޕަރޭޝަންސް ޑި ޕާ ޓް މެ ން ޓު ން ނެ ވެ .މި ގޮ ތު ން ،ދު ވަ ހު ން ދު ވަ ހަ ށް ފަ ން ޑު ގެ

މަ ސަ އް ކަ ތް ތަކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ހި މެ ނެ ނީ ،އެ މް .އާ ރު.ޕީ.އެސް އިން ޕެންޝަން

ވެލިއުއޭޝަން އާ އި ޔު ނި ޓް ޕް ރަ އި ސް ހިސާ ބު ކު ރު މާ އި ،ސެކި އު ރި ޓީ ސް ގަ ނެ

ފަ އި ސާ ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު މާ ގު ޅޭ އި ދާ ރީ ކަ ން ކަ ން ބެ ލެހެއްޓުމާއި ،ޙައްޤުވެރިންނަށް

ވިއްކުމުގެ މުޢާމަ ލާ ތް ތަ އް ކު ރި އަ ށް ގެ ން ދިއު މާ އި ،އަ ދި އެ މް .އާ ރު.ޕީ .އެ ސް އި ން

ދަ އު ލަ ތު ގެ އެ ހެ ނި ހެ ން ޕެ ން ޝަ ން ފޯ ރު ކޮ ށްދި ނުމާ އި ،ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބަޖެޓް

ފައިސާ ދޫކުރުމު ގެ ކަ ން ކަ ން ބަ ލަ ހައް ޓަ ނީ އި ން ވެ ސް ޓް މެ ން ޓް އޮޕަ ރޭ ޝަ ން ސް

ތަ އް ޔާ ރު ކު ރު މާ އި އަ ދި ޚަ ރަ ދު ތަކު ގެ ހި ސާ ބު ތަ އް ބެލެހެއްޓުމެވެ.

ޑި ޕާ ޓް މެ ން ޓު ން ނެ ވެ.

ނ އެންޑް ޓެކްނޮލޮ ޖީ
ޕެންޝަން އެޑްމިނިސް ްޓރޭޝަ ް
ޕެންޝަން އެޑްމި ނި ސް ޓް ރޭ ޝަ ން އެ ން ޑް ޓެ ކް ނޮލޮޖީ ޑި ވި ޜަ ނު ގަ އި ހި މެ ނޭ  3ޑި ޕާ ޓް މެ ން ޓް ހި ން ގަ ވަ ނީ

ޗީ ފް ޓެ ކް ނޮ ލޮ ޖީ އޮ ފިސަރެ ވެ .މި ޑިވިޜަނުގައި ހިމެނޭ 3

ޑިޕާޓްމެންޓަކީ ،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 ންޑް އެ ޕް ލިކޭޝަ ން

އެ ވެ.

ޕެ ން ޝަ ން އެ ންޑް ކްލެއިމްސް

ޑޭޓާ އެންޑް އެޕްލިކޭޝަން

ޕެންޝަން އެންޑް ކް ލެ އި މް ސް ޑި ޕާ ޓް މެން ޓު ގެ މަ އި ގަނ ޑު މަ ސްއޫ ލިއް ޔަ ތު ތަ ކު ގެ

ޑޭ ޓާ އެ ން ޑް އެ ޕް ލި ކޭ ޝަ ން ޑި ޕާ ޓް މެ ންޓު ގެ މު ހި ންމު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި

ފަ އި ސާ

ހި މެ ނެ ނީ'' ،ކޮ ށާރު'' ސި ސް ޓަ މާ އި އަދި ޕެ ން ޝަ ން އޮފީހު ގެ އި ންޓަރނަ ލް

ޙައްޤުވެރިންނަށް 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

ސި ސް ޓަ މް ތަކާ އި ޑޭ ޓާ ބޭ ސް ތަ އް ބެ ލެހެ އް ޓު މާ އި ،ގޫގުލް ކްލައުޑް ޕްލެޓްފޯމުގެ

ފައިސާ ކޯޓުތައް މެ ދު ވެ ރި ކޮ ށް ވާ ރި ޘުން ނަ ށް ރަ އް ދުކު ރުމާ އި ،ގެ ދޮ ރު ގަ ތު މަ ށް

އި ން ފޮ މޭ ޝަން ޓެ ކް ނޮ ލޮ ޖީ އި ން ފް ރާ ސް ޓްރަ ކް ޗަރ ބެލެހެއްޓުމާއި ،ޓެކްނިކަލް

ކު ރު މު ގެ

އެ ހީ ތެ ރި ކަ ން ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު މާ އި ،މެ ނޭ ޖްމެ ން ޓަ ށް ބޭނުންވާ ރިޕޯޓު ތައް ލިބޭނެ

އިންތިޒާމުތައް ހަ މަ ޖަ އް ސަ އި ދި ނު މާ އި އަ ދި ޕެ ން ޝަ ނު ގެ ގޮ ތު ގައި އި ތު ރަ ށް

ގޮ ތް ހެދު މާއި ،ސޮފް ޓް ވެއަރ ޑި ވެލޮޕްކުރު މާ އި ،ސޮ ފްޓް ވެއަރ ބޭ ނު ން ކުރުމަށް

ދޫކުރެވިފައިވާ ފަ އި ސާ އަނ ބު ރާ ހޯ ދު މެ ވެ.

މު ވަ އް ޒަ ފު ން ތަ މް ރީ ނު ކު ރު މާ އި ،އަ ދި ޕެ ން ޝަން އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓާއި

ތެރޭގައި

ހިމެނެނީ،

އާރު.އެސް.އޭ

ގަ އި

ޕެ ން ޝަ ނާ އި

އަ ދި

ޖަ މާ ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ

ދަ އު ލަ ތު ގެ

ފަ އި ސާ

ޢި ނާ ޔަ ތު ގެ

ކޮ ލެ ޓް ރަ ލަ އިޒް

އެ ޕް ލިކޭ ޝަ ން ތަ އް ތަ ރަ އް ޤީ ކު ރު މެ ވެ.

ކަ ލެ ކް ޝަ ން އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް
އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގެ ކޮ ން ޓް ރި ބި އު ޝަ ން ވަ ޒީ ފާ ދޭ ފަ ރާ ތު ން ބަ ލަ އި ގަ ތު މާ އި
އަދި މެންބަރުން ގެ އެ ކަ އު ން ޓަ ށް ކޮ ން ޓް ރި ބި އުޝަ ން ޖަ މާ ކު ރު މާ އި ،ޕެ ން ޝަ ނާ ބެ ހޭ
ޤާނޫނާއި

ގަވާއި ދު ތަ ކާ

އެ އް ގޮ ތް ވާ

ގޮތު ގެ މަ ތި ން

ވަ ޒީ ފާ ދޭ

ފަ ރާ ތް ތަ ކު ން

ޢަމަލުކުރޭތޯ ޔަ ޤީ ން ކު ރު މާ އި ،ގަ ވާ އި ދާ ޚި ލާ ފު ވާ ފަ ރާ ތް ތަ ކާ މެދު ފި ޔަ ވަ ޅު
އެޅުމުގެ މަސައް ކަ ތް ހަވާ ލު ކު ރެ ވި ފަ އި ވަ ނީ ކަ ލެ ކް ޝަ ން އެ ން ޑް ކޮމް ޕް ލަ ޔަ ން ސް
ޑި ޕާ ޓް މެ ން ޓަ ށެ ވެ.
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އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް
އިންޓަރނަލް އޮ ޑި ޓަ ކީ ،ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ އެ ކި ދާ އި ރާ ތަ ކު ގެ މަސަ އް ކަ ތް ތަ އް އޮޑި ޓް ކު ރު މާ އި ،އޮ ޑި ޓު ގެ ނަ ތީޖާ ތަ އް އެ ކަ ށީ ގެ ންވާ ވަ ގުތުގައި ސީ.އީ.އޯ އާއި ބޯޑުގެ
ކޮމިޓީތަކަށް ރި ޕޯ ޓު ކު ރުމާ 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 ރެވި ފަ އި ވާ ފަ ން ކް ޝަނެކެވެ .އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް
ފަންކްޝަން ހިން 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.

ޕެންޝަން އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަ ދު ތައް
ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާ ނޫ ނު ގެ  7ވަ ނަ މާ އް ދާ ގެ (ހ) ގަ އި ވާ ގޮތު ގެމަ ތި ން ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ސް ހި ން ގަނީ އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެ ސް ގެ ބަ އި ވެ ރި ންގެ އާރު.އެސް.އޭ އިން ނެގޭ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓި ވް ފީ އަ ކު ން ނެ ވެ 2018 .ވަ ނަ އަ ހަ ރު އެ ޑް މި ނިސް ޓް ރޭ ޓި ވް ފީ ގެ ގޮތު ގަ އި ނަ ގާ ފަ އި ވާ  0.60އިން ސަ އް ތަ އަ ކީ  2017ވަނަ އަހަރު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
ފީ ގެ ގޮތުގައި ނެ ގު ނު  0.80އި ންސަ އް ތަ އަ ށް ވު ރެ ކު ޑަ އަ ދަ ދެ ކެ ވެ.
މިގޮ ތުން 2018 ،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  49,852,977.08ރު ފިޔާ އެ ވެ .މި ފަ އިސާ ގެ ތެރެއިން  2018ވަނަ އަހަރު
ޖުމްލަ ޚަރަދުވެފަ އި ވަ ނީ  38,589,839.54ރު ފި ޔާ އެ ވެ.
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ހަ ރަ ކާ ތް ތަ ކާ ބެ ހޭ ރި ޕޯ ޓު
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އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް އަދި ރިސްކް މެނޭ ޖްމެން ޓް
 2015ވަނަ އަހަ ރު ގެ އޮ ގަ ސް ޓް މަ ހު ޤާ އި މު ކު ރެ ވު ނު އި ން ޓަރ ނަ ލް އޮޑި ޓް ފަ ން ކް ޝަ ނަ ކީ ،ޕެ ން ޝަ ން އޮފީ ހު ގެ ގަ ވަރ ނެ ން ސް ފް ރޭ މް ވޯ ކު ގަ އި ހިމެނޭ މުހިންމު ތަނބެކެވެ.
ޕެންޝަން އޮފީހު ގެ ލަނ ޑު ދަނ ޑި ތަ އް ހާ ސި ލު ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި ،އެ ކަ ށީ ގެ ން ވާ އަ ދި ބޭ ނު ން ތެ ރި އި ން ޓަރ ނަ ލް ކޮން ޓް ރޯ ލް ސް ޤާ އި މު ކު ރެ ވިފަ އި ވާ ކަ ން މި ފަންކްޝަނުން ކަށަވަރު
ކުރެއެވެ 2018 .ވަ ނަ އަ ހަ ރު އޭ .އާ ރު .އެ މް .ސީ ގެ ބެ ލުމު ގެ ދަ ށުން މެ ނޭ ޖް މެ ން ޓާ އި ގު ޅި ގެ ން އި ން ޓަރ ނަ ލް އޮ ޑި ޓު ން ވަނީ މު ހި ން މު މަ ސަ އް ކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ.

އި ންޓަރ ނަ ްލ އޮޑިޓް ގެ އަ ހަރީ ޕްލޭން
ރިޕޯޓު ކުރަންޖެ ހޭ މު އް ދަ ތު ގެ އޮ ޑި ޓް ޕް ރޮ ގް ރާ މް ކަނ ޑައެ ޅު މަ ށް ޓަ ކަ އި 2018 ،ވަ ނަ އަ ހަ ރު ހި ން ގަ ން ކަނ ޑަ އަ ޅާ ފަ އި ވާ އޮ ޑި ޓް ތަ ކާއި އަދި އޮޑިޓް ތާވަލު ހިމެނޭ
އަހަރީ އޮޑިޓް ޕް ލޭ ނެ އް ވަ ނީ އެ ކު ލަ ވާ ލެ ވި ފަ އެވެ .މި ޕް ލޭ ން ގަ އި އޮ ޑި ޓު ތަ އް ތަ ރު ތީ ބު ކު ރު މު ގަ އި ބަ ލާ ފަ އި ވާ ނީ ،އޮ ޑި ޓް ޔު ނި ވާރ ސް ގެ އެ ނު އަލް ރިސްކް އެސެސްމެންޓުގެ
ނަތީޖާތަކަށާއި ،މެ ނޭ ޖް މެން ޓާ އި އަ ދި އޭ .އާ ރު .އެ މް .ސީ ގެ މަ ޝް ވަ ރާއަ ށެ ވެ .އޮ ޑި ޓު ހި ން ގު މަ ށް ކަނ ޑަ އެ ޅު ނު ބޮ ޑެ ތި ދާ އި ރާ ތަކު ގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ،ޕެންޝަން
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަ ން އަ ދި އިން ވެ ސް ޓް މެ ން ޓް އޮ ޕަ ރޭ ޝަން ދާ އި ރާ ތަ ކެ ވެ.

އޮ ޕަރޭޓި ންގ ޔުނިޓްތަކު ގެ މު ހިންމު ކޮންޓްރޯލްސްތަކާ އި މަސަ އްކަތްތަ އް ފު ޅާދާއިރާއެއްގައި ުމރާ ޖަޢާ ކުރު ން
 2018ވަނަ އަ ހަ ރު  4އޮ ޑި ޓެ އް ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް ފަ ށަ އި 3 ،އޮޑި ޓެ އް ވަ ނީ އެ ކު ގަ އި ފު ރި ހަ މަ ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ .ނި ން މާ ލެ ވު ނު އޮ ޑި ޓު ތަ ކު ގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ،ޕެންޝަން
ފައިސާ ދޫކުރުމާ އި އަ ދި ގު ޅު ން ހު ރި އެ ކަ އު ން ޓު ތަ އް ރި ކޮ ން ސަ އިލް ކު ރު މު ގެ މަސަ އް ކަ ތް ބެ ލު މަ ށް ކު ރެ ވު ނު އޮ ޑި ޓާ އި ،ގެ ދޮ ރު ވެ ރި ކު ރު މު ގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ކޮލެޓަރަލައިޒް
ކުރެވޭ ސްކީމް ގެ އޮ ޑި ޓާއި،

ޕެ ން ޝަ ން ފަ އި ސާ ދޫ ކު ރު މު ގައި ބޭ ން ކުން މެ ން ބަރު ން ކަ ށަވަ ރުކު ރާ ގޮ ތާ ބެ ހޭ އޮ ޑި ޓާ އި ،މެ ން ބަ ރު ން ގެ އާ ރު .އެ ސް.އޭ ގެ ވެލިއުއޭޝަން ހެދުމަށް

ޔުނިޓް ޕްރައިސް ކަނ ޑައެ ޅު މާ އި ،މެ ން ބަ ރު ން ބަ އި ވެ ރި ވާ ން ބޭ ނު ން ވާ ފަ ން ޑު ބަ ދަ ލު ކު ރު މާ އި އަ ދި ޕެ ން ޝަ ނު ގެ ގޮ ތު ގަ އި އި ތު ރަ ށް ދޫ ކު ރެ ވުނު ފައިސާ އަނބު ރާ ހޯދުމާ
ގުޅޭ އޮޑިޓެވެ .ކުރެވު ނު އޮ ޑި ޓު ތަ ކު ން ފާ ހަ ގަ ވި ކަ ން ކަ މާ އި ،މެ ނޭޖް މެ ން ޓު ގެ ބަ ހާ އި އަ ދި އޮޑި ޓު ގެ ލަ ފާ ތަ އް ވާ ނީ އޭ .އާ ރު .އެ މް .ސީ އަ ށް އަ ހަރު ތެރޭގައި ހުށަހެޅިފައެވެ.

ޢަ މަލު ނުކޮ ށްވާ އޮޑިޓް ލަފާތަ އް ގަވާ އި ދުން ބެލުން
މުޅި އަހަރު ތެ ރޭ ގަ އި ،އޮޑި ޓް ފަ ން ކް ޝަ ނު ން ޚާ އް ޞަ ސަމާ ލު ކަ މެ އް ދީ ގެ ން ވަ ނީ ކު ރި ން ކު ރެ ވުނު އޮޑި ޓް ތަ ކު ގެ ދަ ށު ން އެ އް ބަ ސްވެގެން ދެވިފައިވާ ލަފާތަކަށް
މެނޭޖްމެންޓުން ޢަ މަ ލު ކު ރާ މި ން ވަރު ބެ ލު މަ ށް މަ ސަ އް ކަ ތް ކޮ ށްފަ އެ ވެ .މި ގޮ ތު ން ލަ ފާ ތަ ކަށް ޢަ މަ ލު ކު ރާ މި ން ވަ ރު ބަ ޔާ ން ކުރާ ރި ޕޯ ޓު ތަ އް އެކުލަވާލުމަށްފަހު އޭ.އާރު.
އެމް.ސީ އަށް ހު ށަ ހަޅަ މު ން ގެ ން ގޮ ސް ފަ އި ވެ އެ ވެ .މި ރި ޕޯ ޓު ތަކު ން އޮ ޑި ޓު ގަ އި ފާ ހަ ގަ ކޮ ށް ފަ އި ވާ ކަ ންކަ ން އި ޞް ލާ ޙު ކު ރު މަ ށް މެ ނޭ ޖް މެ ންޓުން ކުރަމު ންދާ މަސައްކަތް
ހާ މަ ކޮ ށް ދެ އެ ވެ.

އި ންޓަރ ނަލް އޮޑިޓް ގެ ގެޕް އެނަލިސިސް ތަމްރީނު
އޮޑިޓު ފަންކްޝަ ން ހަ ރު ދަ ނާ ކޮ ށް ،އޮޑި ޓު ތަކު ގެ ފެ ން ވަ ރު ރަނ ގަ ޅު ކޮ ށް ،ދާ އި ރާ ގެ ބެ ސް ޓް ޕް ރެކްޓިސް އާ އި އެ އް ގޮ ތަ ށް އޮ ޑި ޓު ގެ މަ ސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ
ގޮތް ހެދުމަށްޓަކަ އި ،ގެ ޕް އެ ނަ ލި ސިސް ތަ މްރީ ނު ތަ ކެ އް ވަ ނީ  2018ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ފަ ހު ކު އާ ޓަރ ގަ އި ކު ރި އަ ށް ގެ ން ގޮ ސް ފަ އެ ވެ .މި ތަމްރީނުގެ ސަބަބުން ،މިހާރުގެ
ހާލަތާއި މުސްތަ ޤުބަ ލު ގެ ތަ ސައް ވު ރާ އި ދެމެ ދު ހު ރި ފަ ރަ ޤު ދެ ނެ ގަ ނެ ވި ،ބޭ ނު ން ތަ ކާއި އަ ދި ފު ރު ޞަ ތު ތަ އް ވަނީ ފާ ހަ ގަކުރެ ވި ފަ އެ ވެ .އެ ގޮ ތު ން ފާހަގަކުރެވުނު އިންޓަރނަލް
ނލޮޖީ ފަދަ
އޮޑިޓުގެ އެންމެ މު ހި ންމު ސި ފަ ތަކާ ގު ޅު ންހު ރި ދަ އު ރާ އި ،މީ ހު ން ނާއި ،ރޭ ވު މާއި ،މަސައް ކަ ތު ގެ އާ ދަ ތަ ކާ އި ،ފެ ން ވަ ރާ އި ،މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރާ ގޮތާއި އަދި ޓެކް ޮ
ކަންކަން ވަނީ  2019ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ސް ޓް ރެ ޓެ ޖިކް ޕް ލޭ ން ގެ ހަ ރަ ކާ ތް ތަ ކު ގެ ތެރޭ ގަ އި ހި މަ ނާ ފައެ ވެ .ފަ ން ކް ޝަ ން އި ތު ރަ ށް ހަރު ދަނާ ކު ރުމަށްޓަކައި ،ގެޕް އެނަލިސިސް
ތަމްރީނު ކޮންމެ އަ ހަ ރަ ކު ވެ ސް ކު ރި އަ ށް ގެ ން ދި އު މަށް ވަ ނީ ނި ން މާ ފަ އެ ވެ.

15

އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 20 1 8

އި ންޓަރ ނަލް އޮޑިޓް ތަރަ އްޤީ ކުރުމަށް ހިން ގުނު މު ހިންމު އެ ހެނި ހެން ހަރަކާ ތް ތައް
މުސްތަ ޤުބަލުގެ އޮ ޑި ޓު ތަ ކަ ށް ތައް ޔާ ރު ވު މު ގެ ގޮ ތު ން މު ހި ން މު ހަ ތަ ރު ދާ އި ރާ އެ އް ގެ ޕް ރޮ ސެ ސް މެ ޕް ހެ ދު މާ އި ،ކޮ ން ޓް ރޯ ލް ރި ވި އު ހެ ދު މާ އި އަދި ޓެސްޓް ޕްރޮ ގްރާމްތައް
ތައްޔާރު ކުރުމު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް ރި ޕޯ ޓު ކު ރާ މުއް ދަ ތު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ވަ ނީ ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ.

މީ ގެ އި ތު ރު ން ވެސް ކު ރެ ވު ނު މު ހި ން މު މަ ސަ އް ކަ ތްތަކުގެ ތެރޭގައި ،ވަރކިންގ

ޕޭޕަރ ރިވިއުކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި ،ޓެ ސް ޓު ފޯ މެ ޓާ އި އަ ދި ފަ އި ން ޑި ންގ ސް ޝީ ޓު ފަ ދަ ލިޔެކި ޔު ން ތަ އް އަ އި .އަ އި .އޭ .އެ ސް ގެ މި ން ގަނ ޑަށް ފެއްތުން ހިމެނެއެވެ .ހަމަ
މިއާއެކު ،މުވައް ޒަފު ން ގެ މަސަ އް ކަ ތު ގެ ފެ ން ވަ ރު ރަނ ގަ ޅު ކޮ ށް އު ފެ އް ދު ން ތެ ރި ކަ ން އި ތު ރު ކު ރު މަ ށް ޓަ ކައި ،ޕަރ ފޯމެ ންސް ޓާ ގެ ޓް ކަނ ޑައެ ޅުމުގެ މަސައްކަތްވެސް 2018
ވަނަ ކުރިއަށްގެ ން ދެ ވު ނެ ވެ .އި ން ޓަރ ނަ ލް އޮ ޑި ޓާ އި އަ ދި އެ ހެ ން ދާ އި ރާ ތަ ކު ން އޮ ފީ ހު ގަ އި އާ އި އޮފީ ހު ން ބޭ ރު ގެ ތަ މް ރީ ނު ތަ ކު ގަ އި މު ވައްޒަފުން ބައިވެރިވެ ތަޖުރިބާ
ހޯ ދާ ފަ އި ވެ އެ ވެ.

ސީ .އެ މް.ޑީ .އޭ އިންސްޕެކްޝަން
 2018ވަނަ އަ ހަ ރު ،އި ން ޓަރ ނަ ލް އޮ ޑި ޓު ފަ ން ކް ޝަނު ން ހި ންގި އޮޑި ޓު ތަ ކު ގެ އި ތު ރު ން ،ސީ .އެ މް .ޑީ .އޭ އި ން ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހަ ށް ޙާޟިރުވެ ހިންގާ އަހަރީ
އިންސްޕެކްޝަން ކު ރި އަ ށް ގެ ން ގޮސް ފަ އި ވެ އެ ވެ .މި އި ން ސް ޕެކް ޝަ ނު ގަ އި މަ އި ގަނ ޑު ގޮ ތެއް ގަ އި ބަ ލާ ފަ އި ވަ ނީ އޮ ޕަ ރޭ ޝަނަ ލް ރި ސް ކް ،އިންވެސްޓްމެންޓް ރިސްކް،
މެންބަ ރުންގެ މަ ޢު ލޫ މާ ތާ އި އަ ދި އާ އް މު ން ހޭ ލު ންތެ ރިކު ރު ވު މާ ގު ޅު ން ހު ރި ރި ސް ކަ ށެ ވެ .ސީ.އެ މް .ޑީ .އޭ އި ން ވަ ނީ އި ޞް ލާ ޙު ކު ރަ ންޖެހޭ ކޮ ންޓްރޯލްތަކާއި އަދި
މަސައްކަތްތަކާ ގު ޅު ހު ން ހު ރި ކަ ން ކަ ން މި އި ން ސް ޕެ ކްޝަ ނަ ށް ފަ ހު ޙި އް ޞާ ކޮ ށް ފަ އެ ވެ.

މަސްލަހަތުވެރިން ނާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުން
ޕެންޝަނާބެހޭ ކަ ން ކަ މު ގައި 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 ންގެ ހޭ ލު ން ތެ ރި ކަ ން އި ތު ރު ކު ރު މު ގެ ގޮ ތު ން  2018ވަނަ އަހަރު ޕެންޝަން އޮފީހުގެ
ޕަބްލިކް ރިލޭޝަ ން ސް ޑިޕާ ޓް މެ ން ޓު ގެ ފަ ރާ ތު ން ވަ ނީ ގި ނަ ހަ ރަ ކާ ތް ތަކެ އް ހި ން ގާ ފަ އެ ވެ.

ހަރަކާތް/މަސައްކަތް

އަދަދު

މަޢުލޫމަތު ސެޝަން

16

ޓީވީ/ރޭޑިއޯ ޕްރޮގްރާމް

12

ޚަބަރު/ނިއުސް އާރޓިކަލްސް

42

ސޝަލް މީޑިއާ ޕޯސްޓް
ޯ

263

ޓީވީ ކޮމާޝަލްސް

6

ބޑްސް/ޓެކްޓިކަލް ބޯޑްސް
ބިލް ޯ

12

ލީފްލެޓްސް

300

މަރޗަންޑައިޒް ޑިސްޓްރިބިއުޝަން

1500

 2018ވަނަ އަހަރު ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ދާއިރާއިން ހިންގުނު ހަ ރަ ކާ ތް ތަ ކު ގެ ތަ ފާސް ހި ސާ ބު ތަ އް
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މޯ ްލޑިވް ސް ފަ އިނޭންސް ފޯރަމް

 2012ވަނަ އަ ހަ ރު ން ފެ ށި ގެ ން ޕެ ންޝަ ން އޮ ފީހުން 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  2018ވަ ނަ އަހަރުވެސް ބޭއްވުނެވެ2018 .
ވަނަ އަހަރުގެ ފޯ ރަ މް ގެ ޝި ޢާ ރަ ކީ '' ދަ ރޯ ލް އޮ ފް އި ން ސް ޓި ޓި އު ޝަ ނަ ލް އި ން ވެ ސް ޓަރ ސް އި ން ލޯ ން ގް ޓާރ މް ފަ އި ނޭ ން ސި ންގ ފޯރ ގްރޯތް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް''
އެވެ 30 .އެޕްރީ ލް  2018ގަ އި ކު ރުނ ބާ މޯ ލްޑި ވް ސް ރި ސޯ ޓު ގަ އި ބޭ އް ވު ނު މި ފޯ ރަ މް ގައި ރާ އް ޖޭ ގެ އި ޤް ތި ޞާ ދީ އަ ދި މާ ލީ ދާ އި ރާ ގެ އިސް އަދި ފަންނީ ބޭފުޅުން
ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
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އެ ޗް އާ ރު ސަމިޓް  2018ގައި ބައިވެރިވުން

ހިޔުމަން ރިސޯސަ ސް ދާ އި ރާ ގަ އި މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރާ ރާ އްޖޭ ގެ އި ސް ފަ ރާ ތް ތަ ކަ ށް އަ މާޒު ކޮ ށް ގެ ން އެ ޗް .އާ ރު މޯ ލް ޑި ވް ސް އި ން ކު ރި ޔަށް ގެ ން ދި ޔަ ''އެޗް އާރު ސަމިޓް ''2018
ގައި ޕެންޝަން އޮ ފީ ހު ން ވަ ނީ '' ޕެ ން ޝަ ން އޭ ޒް އޭ ން އެ މްޕްލޯ އީ ބެ ނެ ފި ޓް'' މި ތީ މަ ށް ޕް ރެ ޒެ ން ޓޭ ޝަ ނެ އް ހު ށަ ހަ ޅާ ފަ އެ ވެ 200 .އަ ށްވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވި
މި ސަމިޓްގައި ހު ށަ ހެ ޅި ޕް ރެ ޒެ ން ޓޭ ޝަ ން ގަ އި މު ވަ އް ޒަ ފު ން ނަ ށް ލި ބި ދެ ވޭ ޢި ނާ ޔަ ތެ އް ގެ ގޮ ތު ގަ އި ޕެ ން ޝަ ން ޕް ރޮ މޯ ޓު ކު ރު މާ އި ،އެ ކަ މު ން މުވައްޒަފުންނާއި ވަޒީފާދޭ
ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ފަ އި ދާ ތަ ކާބެ ހޭ ގޮ ތު ން މަ ޢު ލޫ މާ ތު ޙި އް ޞާ ކުރެ ވު ނެ ވެ .މީ ގެ އި ތު ރު ން ،މި ސަ މި ޓް ގަ އި ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހުގެ ސް ޓޯ ލެ އް މެދުވެރިކޮށް ޕެންޝަނާބެހޭ
މަޢުލޫމާ ތު ފޯ ރުކޮ ށް ދެވު ނެވެ.

ރޯޑް ޝޯ

ގެދޮރުގަތުމަ ށް ޕެ ން ޝަން ފަ އި ސާ ކޮ ލެ ޓަ ރަ ލަ އި ޒް ކު ރެ ވޭ ގޮ ތް ތަކާ ބެ ހޭ ގޮ ތުން އެ މް .އާ ރު .ޕީ.އެ ސް ގެ ބަ އި ވެ ރި ން ނަ ށް މަ ޢު ލޫ މާ ތު ދި ނު މަށްޓަކައި ބޭއްވުނު ރޯޑް ޝޯ
ކުރިޔަށް ގެންގޮސް ފަ އި ވަ ނީ ހަ އު ސި ންގ ޑި ވެލޮ ޕް މަ ން ޓް ފަ އި ނޭ ން ސް ކޯ ޕަ ރޭ ޝަނާ ގު ޅިގެ ން ނެ ވެ .ގެ ދޮ ރު ގަ ތު މަ ށް ޕެ ން ޝަ ން ފަ އި ސާ ކޮ ލެޓަރައިލްޒް ކުރެވޭ ގޮތުގެ
މަޢުލޫމާތުގެ އިތު ރު ން އެ މް .އާ ރު .ޕީ.އެ ސް އާ ބެ ހޭ ގޮ ތު ން ގި ނަ އަ ދަ ދެއް ގެ މީ ހު ން ނަ ށް މަ ޢު ލޫ މާ ތު ފޯ ރު ކޮ ށް ދެ ވު ނެ ވެ.
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މަޢު ލޫ މާ ތު ސެޝަންތައް

އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް އާ ގު ޅޭގޮ ތު ން ޕްރަ އި ވެ ޓް ސެކް ޓަރ އަ ދި ޕަ ބް ލި ކް ސެ ކް ޓަ ރު ގެ މު ވަ އް ޒަ ފުން ނަ ށާ އި ސް ކޫ ލު ތަ ކު ގެ ދަ ރި ވަ ރު ން ނަ ށް މަ ޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މާލެ
އާއި އަތޮ ޅު ތެރޭ ގައި މަޢު ލޫ މާ ތު ސެ ޝަ ން ތަ ކެ އް ބޭ އް ވު ނެ ވެ .މި ސެ ޝަ ން ތަ ކު ގަ އި ރާ އް ޖޭ ގެ ޕެ ންޝަން ނިޒާ މު އަ ދި ޕެ ންޝަ ން ސްކީމްތަކާ ގުޅޭގޮތުން 1087
ފަރާތަކަށް މަޢުލޫ މާ ތު ފޯ ރު ކޮ ށް ދެ ވު ނެ ވެ.

މީ ޑި އާ

 2018ވަނަ އަހަ ރު މީޑި އާ މެ ދު ވެ ރި ކޮ ށް ޕެ ންޝަ ނާ ބެ ހޭ މަ ޢު ލޫ މާ ތު ފަ ތު ރަ އި ހޭ ލު ން ތެ ރި ކަން އި ތު ރު ކު ރު މު ގެ ގޮ ތު ން ޓީ ވީ ،ރޭ ޑި އޯ އަ ދި ނޫ ސްތައް މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު
ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ .މީ ގެ ތެ ރޭ ގަ އި އި ޝް ތި ހާ ރާ އި ،ޓީ ވީ ޕް ރޮ ގް ރާ މްތަ ކާ އި ،އަ ދި ނޫ ސް އާރޓި ކަ ލް ތަ އް ހިމެ ނެއެ ވެ .މީ ގެ އި ތު ރު ން 2018 ،ވަނަ އަހަރު ފާހަގަ ކުރެވެނީ
މީސްމީޑިއާ މެދު ވެރި ކޮ ށް މަ ޢު ލޫ މާ ތު ފެ ތު ރު މަ ށް ޚާ އްޞަ ސަ މާ ލު ކަ މެ އް ދެ ވު ނު އަ ހަ ރެއް ގެ ގޮ ތު ގަ އެ ވެ .މި ގޮ ތު ން ،މީ ސް މީޑި އާ ގެ މަ ޝް ހޫރު މަންސަތައް މެދުވެރިކޮށް
ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަ ޢު ލޫ މާ ތާ އި ޚަ ބަ ރު ފެ ތު ރު ނެ ވެ.
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އި ސް ރަ ށް ވެހިން ނާއެކު ޕެންޝަން އޮފީސް

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އު މު ރު ން ދު ވަ ސް ވީ މީ ހު ން ގެ ދު ވަ ސް ފާހަ ގަ ކު ރު މު ގެ ގޮ ތު ން ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ން ކުރި ޔަ ށް ގެ ން ދާ އި ސް ރަ ށް ވެ ހިންނާއެކު ޕެންޝަން އޮފީސް
ޕްރޮގްރާމް މި އަ ހަ ރު ކު ރި ޔަ ށް ގެ ން ގޮ ސް ފަ އި ވަނީ

 12ޑި ސެ މް ބަރ  2018ދު ވަ ހު ހދ .ކު ޅު ދު އް ފު ށީ ގަ އެ ވެ .މި ޕްރޮގް ރާ މު ގަ އި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް

ބޭނުން ވާ ތަފާތު ދާ އި ރާ ތަ ކު ން މަ ޢު ލޫމާ ތު ފޯ ރު ކޮ ށް ދެ ވު ނެ ވެ .މީ ގެ އިތު ރު ން ،ކު ޅު ދު އް ފު ށީ ގެ އިސް ރަ ށް ވެ ހި ން ގެ ތެ ރެ އި ން ފާ ހަ ގަ ކޮ ށް ލެ ވޭ ބޭފުޅުންގެ ވީޑިއޯ ޕްރޮފައިލް
ހުށަހެޅުމު ގެ އިތު ރު ން ޕެ ން ޝަ ން އޮފީ ހާ ދި ވެ ހި ރެ ޑް ކް ރެ ސެ ންޓް ގު ޅި ގެ ން ހި ން ގު މަ ށް ހަ މަ ޖެ ހިފަ އި ވާ '' މަ ދަ ދު'' ޕްރޮ ގް ރާ މު އި ފް ތި ތާ ޙު ކުރެވުނެވެ .އަދި ޕެންޝަން
އޮފީހުގެ ފަރާތުން ކު ޅު ދު އް ފު ށީ ގެ އި ސް ރަ ށް ވެހި ން ނަ ށް ޚާއް ޞަ ޕާކެ އް ހެ ދު މަ ށް ހަ މަޖަ އް ސަ އި އެ ކަ ން އި ޢު ލާ ނު ކު ރެ ވު ނެ ވެ.
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އި ޖު ތި މާ ޢީ ޒިންމާގެ ދަށުން ހިންގުނު މުހިންމު ހަރަކާތްތައް

ޕެންޝަން އޮފީހު ން  2018ވަ ނަ އަ ހަ ރު އި ޖުތި މާ ޢީ ޒި ން މާގެ ދަށު ން ހި ންގި މު ހި ން މު ހަ ރަ ކާ ތް ތަކު ގެ ޚުލާޞާ ތިރި ގަ އި އެ ވަ ނީއެ ވެ.
•މިނި ސް ޓް ރީ އޮފް ޖެ ންޑަރ އެ ން ޑް ފެ މި ލީއާ ޕެ ން ޝަން އޮ ފީހާ ދެ މެ ދު ވެ ފަ އި ވާ ފަ ހު މު ނާ މާ ގެ ދަ ށު ން '' ރަ ން ވޭ ލާ'' ޕް ރޮ ގް ރާމުގެ ތެރެއިން ހިންގާފައިވާ
ހަރަ ކާ ތް ތަ ކަށް ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ފަ ރާ ތު ން ފައިސާ ގެ އެ ހީ ތެ ރި ކަ މާ އި ފަ ން ނީ އެ ހީ ތެ ރިކަ ން ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު ން.
•އިސް ރަ ށް ވެ ހި ން ގެ ޖަ މު ޢި އްޔާ ގެ އި ދާ ރީ ހި ން ގު ން ހަ ރު ދަ ނާ ކު ރުމު ގެ ގޮ ތު ން އެ ޖަ މު ޢިއްޔާ އަ ށް ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހުގެ ފަ ރާތުން ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން
ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު ން.
•ހިއު މަ ން ރަ އި ޓް ސް ކޮ މި ޝަ ން އޮ ފް ދަ މޯ ލް ޑި ވް ސް ގެ ފަ ރާ ތުން އި ސް ރަ ށް ވެ ހީ ން ނާ އި ޚާ އް ޞަ އެ ހީ އަ ށް ބޭ ނު ން ވާ ފަ ރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު
ދެނެ ގަ ތު މަ ށް ކު ރެވު ނު ސަރ ވޭ އަ ށް ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ފަ ރާ ތު ން ފަ އި ސާ ގެ އެ ހީ ތެ ރި ކަ ން ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު ން.
•ނޭޝަނަ ލް ޑް ރަ ގް އޭޖެ ން ސީ ން ރާ ވާ ހި ން ގި ސް ޕެ ޝަ ލް ޕް ރި ވެ ން ޝަ ން ޕް ރޮ ގް ރާ މަ ށް ޕެ ން ޝަން އޮ ފީ ހު ގެ ފަ ރާ ތު ން ފަ އި ސާ ގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
• 01އޮ ކްޓޯ ބަރ  2018ގަ އި ބަ އި ނަ ލް އަ ޤްވާ މީ '' އި ސް ރަށްވެ ހި ންގެ ދުވަ ސް'' ފާ ހަ ގަކުރު މު ގެ ގޮ ތު ން އައި .ޖީ .އެ މް .އެ ޗް ގައި އެނދުމަތިކޮށްފައިވާ
އިސް ރަ ށް ވެ ހި ން ގާ ތަ ށް ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ މު ވަ އް ޒަ ފު ން ޒި ޔާ ރަ ތް ކު ރު މާ އި އަ ދި  150މޭ ވާ ވަ ށި ގަނ ޑު އެ ފަ ރާތްތަކަށް ހަދިޔާކުރުން.
ހތެރިކަ ން ފޯރުކޮ ށްދި ނު ން.
•އޮ ޑި ޓް އޮ ފީ ހު ން ރާވަ އި ހި ންގި އެ ކަ އު ންޓި ންގ ފޯ ރަ މަ ށް ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހުގެ ފަ ރާ ތު ން ފައި ސާ ގެ އެ ީ

21

އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 20 1 8

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮ ޖީ
ޒަމާނީ އިންފޮމޭޝަ ން ޓެ ކް ނޮ ލޮ ޖީ ގެ ވަސީ ލަ ތް ތަ އް ބޭ ނު ން ކޮ ށް ގެ ން ،ޚި ދު މަ ތް ހޯ ދާ

ތެ ރޭ ގަ އި ،ބޭން ކް އެ ކަ އު ން ޓް ވެރި ފި ކޭ ޝަ ން ޕޯ ޓަ ލް އުފެއްދުމާއި ،ފޯން ކޯލުތައް

ފަރާތްތަކަށް ފަސޭ ހަ އަ ދި އަ ވަ ސް ޚި ދު މަތް ތަ ކެ އް ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު މަށް ޕެ ން ޝަ ން

ވަ ގު ތު ން ލޮ ގް ކު ރު މަށް ބޭ ނު ން ކު ރާ ކް ލަ އު ޑްނެ ޓް އެޕް އުފެއްދުމާއި ،މެނުއަލް

އޮފީހުން ޚާއްޞަ ސަ މާ ލު ކަ މެ އް ދެއެ ވެ .ޕެ ންޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ޚި ދު މަ ތް ހޯ ދާ

ޕޯޓަލް

އޯ ވަރ ޕޭ މަ ން ޓް ރި ފަ ން ޑް ކު ރު މަށް ބޭ ނު ންކު ރާ

ކްލައުޑްނެޓް

އި ތު ރު ން،

އު ފެ އް ދު މާއި '' ،ކޮ ށާ ރު'' ގެ ޕެ ން ޝަ ން ޕޭއަ އު ޓް އަދި ބިލިން ޝެޑިއުލްކުރަން

ޕެންޝަން އޮފީ ހު ގެ އެ ތެ ރޭ ގެ ބޭ ނު މަ ށް ވެސް ތަ ފާ ތު ސި ސް ޓަމް ތަ އް ޤާ އި މު

ބޭ ނު ން ކު ރާ ކް ލަ އު ޑްނެ ޓް އެޕް އުފެ އް ދު މާ އި އަ ދި ޕެންޝަން ފަންޑުގެ އެސެޓް

ކު ރެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ.

މެ ނޭ ޖް މެ ން ޓް ސޮ ފް ޓް ވެ އަރ އުފެ އް ދު ން ހި މެ ނެ އެވެ.

ފަރާތްތަކުގެ

މިގޮ ތުން،

ބޭ ނު މަ ށް

 2018ވަނަ

އެޕްލިކޭޝަން
ގުޅުންހުރި

ތަ ރަ އް ޤީ

ޑި ޕާ ޓް މެން ޓު ގެ
މުހި ން މު

ކޮ ށްފަ އި ވާ

އަ ހަ ރު ވެ ސް

ގި ނަ

ސި ސް ޓަ މް ތަ ކުގެ

ޕެ ން ޝަ ން

ފަ ރާ ތުން ވަ ނީ

އޮ ފީ ހު ގެ

އިން ފޮ މޭ ޝަ ން

މަ ސަ އް ކަ ތެއް ތަ ކެ އް

ޑޭ ޓާ

އެ ން ޑް

ޓެ ކް ނޮ ލޮ ޖީ އާ

ކޮ ށް ފަ އެ ވެ.

ސޮފްޓް ވެއަރ ތަރައްޤީ ކުރު ން
ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ އެ ކި ކަ ން ކަ މުގަ އި ބޭނު ންކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ ތަރައްޤީ
ކު ރުމު ގެ މު ހި ން މު މަ ސަ އް ކަތް ތަ ކެ އް ވަ ނީ  2018ވަނަ އަހަރު ކުރެވިފައެވެ.

ކް ލަ އު ޑް ނެ ޓް ތަރައްޤީ ކުރުން

މި ގޮ ތު ން ކު ރެ ވު ނު މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ކުގެ ތެ ރޭ ގަ އި ހިމެނެނީ:

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

•އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެ ސް މެ ން ބަ ރު ން ނާ އަ ދި ވަ ޒީފާދޭ ފަރާ ތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުތައް

އެކި ޑިޕާޓްމެން ޓް ތަ ކު ގެ މަ ސަ އްކަ ތް ތަ އް ގު ޅު ވަ އި ދޭ އި ންޓް ރާނެ ޓު ގެ ގޮ ތު ގަ އި

އަ ދާހަ މަ ކޮ ށް ބެ ލެ ހެ އް ޓު މަ ށް ފަ ރު މާ ކު ރެ ވި ފަ އިވާ އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް

ބޭނުންކުރަނީ ކް ލައު ޑް ނެ ޓް އެ ވެ 2018 .ވަ ނަ އަ ހަ ރު ކް ލަ އު ޑް ނެ ޓް އި ތު ރަ ށް

ސޮ ފް ޓް ވެ އަރ އު ފެ އް ދު ން

ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ގި ނަ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ކެއް ވަ ނީ ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ.

•އަ މި އް ލަ ގޮ ތު ން ވަ ޒީ ފާ އަ ދާކު ރާ ފަ ރާ ތްތަކަށް ޚާއް ޞަ ކުރެވިގެން

މިގޮތުން ،ކްލައު ޑް ނެ ޓް މެ ދުވެ ރި ކޮ ށް ބޭރަ ށް ފޮ ނު ވާ ލި ޔު ން ތަ ކު ގެ ޓި ކެ ޓް

ޕެ ން ޝަ ން ކޮ ން ޓް ރި ބި އު ޝަން ފަ ސޭ ހަ ކަ މާއެކު ދެއްކުމަށް ބޭނުންކުރާ

މޮ ޑި އު ލް

އޮ ން ލަ އި ން ވޮ ލަ ން ޓަ ރީ ކޮ ން ޓް ރި ބި އު ޝަ ން ސޮފްޓްވެއަރ އުފެއްދުން

ޖެނެރޭޓްކުރުމަށާއި،

އެ އް ފަ ހަ ރާ

ގި ނަ

ޓި ކެ ޓް

ޖެ ނެ ރޭ ޓް ކު ރެ ވޭ

އުފެއްދުމަށާއި ،އެ އް ފަ ހަ ރާ ގި ނަ ލި ޔު ން ތަކާ އި ނޯ ޓި ސް ތައް އެ ޓޭ ޗް ކު ރާ މޮ ޑި އު ލް
އުފެއްދުމަށާއި ،އެ ޗް .އާ ރު ސި ސް ޓަ މާ އެ ޓެ ން ޑެ ން ސް ޑި ވަ އިސް ތަ ކާ ގު ޅާ ލަ ދޭ
އޭޕީއައި އުފެއްދު މަ ށާ އި ،އަ ދި ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ އެސް.އޯ .ޕީ ބަ ލަ ހަ އް ޓާ އެ ޕް
އަދާހަމަކުރުމުގެ މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރެ ވު ނެ ވެ.
މީގެ އިތުރުން ،ކް ލަ އު ޑް ނެ ޓް ގެ އެ ސް.އެ މް .އެ ސް ނޮ ޓި ފި ކޭ ޝަ ން ފޮ ނު ވު މަ ށް
ބޭނުންކުރާ އެޕް ގެ އައު ވާރ ޝަ ނާ އި ،ސި ޓީ އަ ދި ނޯ ޓި ސް ފަ ދަ ލި ޔު ން ތަ އް
އޮޓޮމެޓިކުން ޖެ ނެ ރޭ ޓް ކު ރު މަ ށް ބޭ ނު ން ކު ރާ އެ ޕާ އި ،ޗެ ކު ޕް ރި ން ޓް ކު ރު މަ ށް
ބޭނުންކުރާ އެޕާ އި ،އެ ޓެ ން ޑެ ން ސް މަޢު ލޫމާ ތު ފޭ ސް ބު ކް ވޯ ކްޕް ލޭ ސް ޗެ ޓް
މެދުވެރިކޮށް ފޮނު ވު މަ ށް ބޭ ނު ން ކު ރާ އެ ޕާ އި ،ގެ ސް ޓް ވަ އި -ފަ އި ކޯ ޑު ޖެ ނެ ރޭ ޝަ ން
އެޕާއި ،އަދި ޕެން ޝަ ން ޕޭ އަ އު ޓް އާ ގު ޅު ން ހު ރި ބެ ނެފި ޝަ ރީ ޕޯ ޓަ ލް އު ފެ އް ދު މު ގެ
މަސައްކަތްވަނީ ފު ރިހަ މަކޮ ށް ފަ އެ ވެ.

•އެ އް ޔޫ ސަރ ނޭ މް އަ ދި ޕާސް ވޯ ޑް ބޭ ނު ންކޮ ށްގެން ގިނަ ސޮފްޓްވެއަރ އަދި
ވެ ބްސަ އި ޓް ތަ ކަ ށް ވަ ދެ ވޭ ނެ އި ން ތި ޒާ މް ހަމަޖެއްސުމަށް އޮތެންޓިކޭޝަން
ސިސް ޓަ މެ އް އު ފެ އް ދު ން
•ޕެ ން ޝަ ން ފަ ންޑު މެ ދު ވެ ރިކޮށް އި ންވެ ސްޓް ކުރުމަށް ޝަ އުގުވެރިވާ
ފަ ރާ ތް ތަ ކު ން ބޭ ނު ން ވާ ޑޮކި އު މެ ން ޓް ތަ އް ބަދަލުކުރުމަށް ''ބިނާ'' ނަމުގައި
އި ން ވެ ސްޓް މެ ން ޓް ޕޯ ޓަ ލް އު ފެ އް ދު ން
•ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ން ފޯ ރު ކޮ ށް ދޭ ޚި ދުމަ ތް ތަ ކަށް އެދުމަށް ބޭނުންވާ ފޯމުތައް
އޮ ން ލަ އި ން ކޮ ށް ފު ރު މަ ށް ބޭ ނު ން ވާ ސޮ ފްޓް ވެއަރ އުފެއްދުން
•ޕެ ން ޝަ ން ސި ސް ޓަމު ން އެ ނު އި ޓީ ޕޭ މަން ޓް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ''ކޮށާރު''
މޮ ޑި އު ލް އު ފެ އް ދު ން

ކްލައުޑްނެޓް ގެ ބޭ ނު ން ތެ ރި ކަ ން އި ތު ރު ކު ރު މަށް ކު ރެ ވު ނު އެ ހެ ން މަ ސައް ކަ ތް ތަ ކު ގެ
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ވެ ބް ސަ އި ޓާ އި މޯބައިލް އެޕް ތަރައްޤީ ކުރުން

އައި.ޓީ ސެކިއުރިޓީ

ޕެންޝަން އޮފީ ހާ ބެ ހޭ މަ ޢު ލޫ މާ ތު ފަސޭ ހަ އި ން ލި ބޭ ނެ ގޮ ތް ހެ ދު މަ ށް ޓަ ކަ އި،

 2017ވަ ނަ އަ ހަ ރު ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހުގެ މު ޅި އައި.ޓީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

 2018ވަނަ އަ ހަ ރު ޕެ ން ޝަ ން އޮފީ ހު ގެ ވެ ބް ސަ އި ޓާ އި އަ ދި މޯ ބައި ލް އެ ޕް

ގޫ ގު ލް ކް ލަ އު ޑް ޕް ލެ ޓް ފޯ މަ ށް ވަ ނީ

ޕެންޝަން އޮފީހުގެ

އިތުރަށްވަނީ ތަ ރަ އް ޤީ ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ .މި ގޮ ތު ން ،ވެ ބް ސަ އި ޓު ގެ އިނ ގި ރޭ ސި

އަ އި .ޓީ އި ންފް ރާ ސް ޓް ރަ ކް ޗާރ ގެ ސެ ކި އުރި ޓީ ކަ ށަވަރު ކުރުމަށް ހުއްޓުމެއްނެތި

ވާރޝަން ލޯންޗުކު ރު މާ އި ،ވެ ބް ސަ އި ޓު ގެ ދެ ވަ ނަ ވާރ ޝަ ން ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް ވަ ނީ

ގި ނަ މަ ސަ އް ކަތް ތަ ކެ އް ކު ރެ ވެ އެ ވެ .ޕެ ން ޝަން އޮ ފީހުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި

ކުރެވިފައެވެ .މީ ގެ އި ތު ރު ން ،ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ މޯ ބަ އި ލް އެޕް ގަ އި އި ތު ރު

އަ ދި އަ އި .ޓީ އި ން ފްރާ ސް ޓް ރަ ކް ޗަރ އަށް ދި މާ ވެ ދާނެ ސެކިއުރިޓީ ގޮންޖެހުމަކުން

ބައިތައް ހިމަ ނައި ގެ ން އެ ޕް ލި ކޭ ޝަ ން ފަ ރު މާ ކު ރު މު ގެ މަ ސަ އްކަ ތް ވެ ސް ވަ ނީ މި

ރަ އް ކާ ތެ ރި ވު މު ގެ ގޮ ތު ން ،މު ޅި އި ން ފް ރާ ސް ޓަރަ ކްޗރ ގޫގުލް ކްލައުޑުގެ އެހެން

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ.

ތަ ނަ ކަ ށް ބެ ކަ ޕް ކޮ ށް ފަ ސޭ ހަ ކަ މާ އެ ކު ކު ޑަ ވަ ގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އަލުން

ބަ ދަލު ކު ރެ ވިފައެވެ.

އި ޔާ ދަ ކު ރެ ވޭ ނެ ގޮ ތް ތަ އް ދެ ނެ ގަ ނެ ،އެ ކަ މަ ށް ބޭނުންވާ ސެޓަޕްތައް ހަދާ
ޓެ ސް ޓުކު ރު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް  2018ވަ ނަ އަ ހަރު ވަ ނީ ކުރެ ވި ފައެ ވެ.

ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރޭ ތޯ ބެލުން
ޕެންޝަ ނާބެހޭ ޤާ ނޫ ނު ގެ ދަ ށު ން އެ މް .އާ ރު .ޕީ.އެ ސް ގަ އި މު ވަ އް ޒަ ފު ން ބަ އިވެ ރި ކު ރު މާ އި އަ ދި ޕެ ން ޝަ ން ކޮ ން ޓްރި ބި އު ޝަ ން ގަ ވާ އި ދު ން ދެއްކުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ
މައްޗަށް ލާޒިމުކަ މެ ކެ ވެ 2018 .ވަ ނަ އަ ހަ ރު ޕެ ން ޝަނާ 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  3463ފަރާތަކަށް ފުރަތަމަ
ނޯޓިސް ފޮނުވައި އަ ދި  1370ފަ ރާ ތަ ކަ ށް އެ ން މެ ފަ ހު ގެ ނޯ ޓި ސް ފޮ ނު ވު ނެ ވެ.
ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާ ނޫ ނާ އި އެ ޤާނޫ ނު ގެ ދަ ށު ން ހެ ދި ފަ އި ވާ ގަ ވާ އި ދު ތަ ކަ ށް ،ވަ ޒީފާ ދޭ ފަ ރާ ތް ތަ ކު ން ޢަމަ ލު ކު ރަ މު ން ގެ ން ދޭ ތޯ ބެ ލު މަ ށް އި ން ސްޕެކްޝަންތަކެއް  2018ވަނަ
އަހަރު ކުރެވިފައި ވެ އެ ވެ .މި ގޮ ތު ން ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ އި ން ސްޕެ ކް ޝަ ން ތަ ކު ގެ ތަ ފް ޞީ ލު ތި ރީ ގަ އި އެ ވަ ނީ އެ ވެ.

ކުރެވިފައިވާ އިންސްޕެކްޝަންތަކުގެ ތަފްޞީލު
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ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުން
ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާ ނޫ ނާ އި އަ ދި އެ ޤާ ނޫ ނު ގެ ދަ ށު ން ހެ ދި ފަ އި ވާ ގަ ވާ އި ދު ތަ ކާ

ފަ ރާ ތެ އް ގެ މަ އް ސަ ލަ  2018ވަނަ އަހަ ރު ސި ވި ލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ރަޖިސްޓްރީ

އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކު ރަ މުން ނު ދާ  69ވަ ޒީ ފާ ދޭ ފަރާ ތަ ކަ ށް ޤާ ނޫ ނީ ފި ޔަ ވަ ޅު

ކު ރެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ .މި ގޮ ތު ން ހު ށަ ހެ ޅު ނު މައް ސަލަތަކުގެ ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް

އަޅައިދިނުމަށް އެ ދި ކަ ލެ ކް ޝަ ން އެ ންޑް ކޮ މް ޕް ލަ ޔަ ން ސް ޑި ޕާ ޓް މެ ން ޓު ން

 14ފަ ރާ ތަކު ން ވަ ނީ ޢަ މަ ލު ކޮ ށް ޕެ ންޝަ ން އޮފީހަށް ދައްކަންޖެ ހޭ ފައިސާ

 2018ވަނަ އަހަ ރު ހު ށަ ހެ ޅި އެ ވެ .މީ ގެ ތެ ރެ އި ން 28 ،ވަ ޒީ ފާ ދޭ ފަ ރާ ތަ ކު ން ވަ ނީ

ދަ އް ކާ ފަ އެ ވެ.

ކޯޓަށް މައްސަލަ ހު ށަހެ ޅު މު ގެ ކު ރި ން ޕެ ން ޝަ ން ކޮ ން ޓް ރި ބި އު ޝަ ން ގެ ފަ އި ސާ
ދައްކައި އަދި އެ ސް.ޕީ .ސީ ހު ށަ ހަ ޅާ ފަ އެ ވެ.

ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ން ދަ ޢު ވާކު ރު މު ން ،ސި ވި ލް ކޯޓުން ކުރިން ނިންމަވާފައިވާ
މަ އް ސަ ލަ ތަ ކު ގެ ޙުކު މާ އެ އް ގޮ ތަ ށް ޢަ މަ ލު ކު ރަ މުން ނުގެންދާ  26ވަޒީފާދޭ

ޕެންޝަން ކޮން ޓް ރި ބި އު ޝަ ން ދެ އް ކު މަށާ އި އަ ދި އެ ސް .ޕީ .ސީ ހު ށަ ހެ ޅު މަ ށް

ފަ ރާ ތެ އް ގެ ޙު ކުމް ތަ ން ފީ ޛު ކު ރު މު ގެ މަ އް ސަ ލަވެސް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނެވެ.

ދެވުނު ނޯޓިސްތަ ކާ އި އެ އް ގޮ ތަ ށް ޢަ މަލު ނުކު ރު މު ގެ ސަ ބަ ބު ން 39 ،ވަ ޒީ ފާ ދޭ

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތައް
ގަވާއިދުގެ ނަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރުމާއި ،ސްކީމުގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ
ޢިނާޔަތްތައް ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު

ތަޢާރުފް ކުރެވުނު ތާރީޚު

 27މާރޗް 2018

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

 27ޑިސެމްބަރ 2018

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

 27ޑިސެމްބަރ 2018

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ގަވާއިދު އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

 27ޑިސެމްބަރ 2018
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ތަމްރީނު
ޕެންޝަން އޮފީހު ގެ މު ވަ އް ޒަ ފު ން ނަ ކީ ،ވަ ޒީފާ ގެ މަ ސް އޫ ލި އް ޔަ ތު ތައް އަ ދާ ކު ރު މަ ށް

ނކުރާ ''ކޮ ށާރު'' ޕޯޓަލް  2019ވަނަ އަހަރު
ދެ އް ކު މު ގެ ކަ ންކަ މު ގައި ބޭ ނު ް

ބޭނުންވާ ހުނަރާ އި މަ ޢު ލޫ މާ ތު ލި ބި ފަ އިވާ ބަ ޔަކަ ށް ހެ ދުމަ ށް ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ން

އަ ލު ން ޑި ވެ ލޮ ޕް ކުރު މަ ށް ވަ ނީ ނި ން މާފަ އެ ވެ .މިކަމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން،

 2018ވަ ނަ އަ ހަރު މު ވަ އް ޒަ ފު ން ގެ އު ފެއް ދު ން ތެ ރި ކަ ން

މި

އިސްކަންދެއެވެ.

އިތުރުކުރުމަށް ތަ ފާ ތު ގި ނަ ތަ މް ރީ ނު ފު ރުޞަ ތު ތަ ކެ އް ފަ ހި ކު ރެ ވު ނެ ވެ.
ރާއްޖެއިން ބޭރުގަ އި ބޭ އް ވު ނު ސެ މި ނާރ ،ވޯރ ކް ޝޮޕް އަ ދި ކޮ ން ފަރެ ންސް ތަ ކު ގަ އި
 21މު ވައްޒަފަކު

ބަ އި ވެ ރި ވެ ފައި ވެ އެ ވެ.

ރާ އް ޖޭ ގެ

 11މު އަ އްސަ ސާ އަ ކު ން

ޑޭ ޓާ

އެ ން ޑް

އެ ޕް ލި ކޭ ޝަން

ޑިޕާ ޓް މެ ން ޓު ގެ

މުވައްޒަފުންގެ

މެދުގައި

މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރި އަ ށް ގެ ން ދާ ނެ ގޮ ތާ މެ ދު ޚިޔާލު ބަދަލުކޮށް ،ސިސްޓަމް
މޮޑި އު ލް ތަ ކު ގެ މަ ޢު ލޫ މާ ތު ދި ނު މު ގެ ގޮ ތު ން  1ދު ވަހު ގެ ވޯކްޝޮޕެއް ވ.ފު ލިދޫ
ގަ އި ބޭ އް ވު ނެ ވެ.

ހިންގާފައިވާ ތަ މް ރީ ން /ވޯރ ކް ޝޮ ޕް އަ ދި ފޯ ރަ މް ތަ ކު ގަ އި ޕެ ންޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ

ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ޚި ދު މަ ތް ހޯ ދާ ފަ ރާތް ތަ ކަ ށް އަމާޒުކޮށްގެންވެސް ތަމްރީނު

 33މުވައްޒަފުން ވަ ނީ ބަ އި ވެރި ވެ ފަ އެ ވެ .މީ ގެ އި ތު ރު ން ،ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ން

ޕް ރޮގް ރާ މް ތައް ހި ން ގެ އެ ވެ .މި ގޮ ތު ން 2018 ،ވަނަ އަހަރު ވަޒީފާދޭ 65

އިންތިޒާމުކޮށްގެން ހު ރި ހާ މު ވަ އް ޒަ ފުން ނަށް އަ މާ ޒު ކޮ ށް ގެ ން ދި ވެ ހި ބަ ހު ގެ

ފަ ރާ ތަ ކަ ށް އެ ސް .ޕީ .ސީ ހު ށަ ހެ ޅު މު ގަ އި ޢަ މަ ލު ކު ރަންޖެހޭ ގޮތާބެހޭ ތަމްރީނުވަނީ

ތަމްރީން ޕްރޮގް ރާ މެ އް ވެ ސް ވަނީ ކުރި އަ ށް ގެ ން ގޮ ސް ފަ އެ ވެ.

ދެ ވި ފަ އެ ވެ.

އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގަ އި ބަ އި ވެ ރި ވެ ފަ އި ވާ ފަ ރާ ތް ތަ ކު ން ޕެ ން ޝަން ފަ އި ސާ
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ސް ކީ މް ހި ން ގު މާ ބެ ހޭ ރި ޕޯ ޓު

26
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ޕެންޝަނާބެހޭ ގާ ނޫ ނު ގެ ދަ ށު ން މި ވަ ގު ތު  3ސް ކީ މެ އް

ޕެ ން ޝަ ން އޮފީ ހު ން ހި ން ގަ އެ ވެ .އެ އީ ،މޯ ލް ޑި ވްސް ރި ޓަ ޔަރ މަ ން ޓް ޕެ ން ޝަ ން ސްކީމް (އެމް.އާ ރުޕީ.އެސް)

އާއި ،އުމުރުން ދު ވަ ސް ވީ މީ ހު ން ގެ އަ ސާސީ ޕެ ން ޝަ ން ސް ކީ މާއި ( ބީ .ޕީ) ،އަ ދި އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެ ސް މެ ން ބަ ރު ން ގެ އާ ރު .އެސް .އޭ ގައި ޖަމާކުރެވިފައިވާ ފައިސާ،
ގެދޮރުވެ ރިކުރުމުގެ ޕްރޮ ގް ރާ މް ތަ ކަ ށް ކޮ ލެޓަ ރަ ލަ އި ޒް ކު ރުމު ގެ ސް ކީ މެވެ .މީ ގެ އި ތު ރު ން ،ދަ އު ލަ ތު ގެ އެ ހެ ނި ހެ ން ޕެ ން ޝަ ން ފަ އި ސާ ދޫކު ރު މު ގެ މަސައްކަތްވެސް ޕެންޝަން
އޮފީހުން އެޖެންސީ އެ އްބަ ސް ވު މެ އް ގެ ދަ ށު ން ކު ރެ އެ ވެ.
ތަފްޞީލު

އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް

އަސާސީ ޕެންޝަން

ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން

ސީނިއަރ ސިޓިޒެން

ޕެންޝަން

އެލަވަންސް

ބެނެފިޝަރީސް މަހެއްގެ މައްޗަށް (އެވްރެޖް)

1,240

16,860

7,230

17,335

ޖުމްލަ ދޫކުރެވިފައިވާ ފައިސާ (ދިވެހި ރުފިޔާ)

58,462,860.47

443,152,107.85

280,560,577.89

550,823,763.65

ހނި ހެ ން ޕެ ންޝަ ނުގެ ގޮ ތުގަ އި  2018ވަނަ އަ ހަރު ފައި ސާ ދޫކުރެ ވުނު ގޮތުގެ ތަފްޞީލު
ޕެ ން ޝަ ން އޮފީ ހު ން ހި ންގާ ސް ކީމް ތަ ކާއި އަދި ދައުލަ ތުގެ އެ ެ

މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް
އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގެ މަ އި ގަނ ޑު މަ ޤް ސަ ދަ ކީ ވަ ޒީ ފާ އަ ދާ ކު ރާ ދު ވަ ސް ވަ ރު ،ފަ ހަ ށް ފަ އިސާ ރަ އް ކާ ކުރެ ވޭ ނެ ނި ޒާ މެ އް ޤާ އި މު ކު ރު މާ އި އަ ދި ރިޓަޔަރ ކުރުމަށްފަހުގައިވެސް
މާލީ މިނިވަންކަ ން ލި ބި ގެ ން ވާ އަ ބަ ރު ވެ ރި ދި ރި އު ޅު މެ އް އު ޅެ ވޭ ނެ މަ ގު 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 ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުން
ޕެންޝަނަށް ބަލާ މު ސާ ރަ އި ގެ ޖު މް ލަ  14.00އި ން ސަ އްތަ ނަ ގަ އި ގެ ން ،އެ ފަ އި ސާ އި ން ވެސް ޓްކޮ ށް ގެ ން ހި ން ގޭ ސްކީ މެ ކެ ވެ .މި ސް ކީ މްގެ ބައިވެރިންނަށް ޕެންޝަން
ކޮންޓްރިބިއުޝަނު ގެ ގޮ ތު ގަ އި ޖަ މާ ކު ރެވޭ ފަ އި ސާ ގެ އި ތު ރު ން ،އި ން ވެ ސް ޓް މެން ޓު ގެ ފަ އި ދާ ވެ ސް ލި ބެ އެ ވެ.
 31ޑިސެމްބަރ  2018ވަ ނަ ދު ވަ ހު ގެ ނި ޔަ ލަ ށް އެ މް .އާ ރު .ޕީ.އެ ސް އަ ށް ޖަ މާ ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ފަ އި ސާއާ އި ،އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެ ސް ގަ އި ބަ އި ވެ ރިވެފައިވާ މެންބަރުންނާއި އަދި
ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަ ކު ގެ ތަ ފް ޞީ ލު ތި ރީ ގައި އެ ވަ ނީ އެ ވެ.

އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް އަށް ޖަމާ ޮކށްފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު (ދިވެހި ރުފިޔާ އިން)
ކށްފައިވާ ފައިސާ
ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިން ޖަމާ ޮ

437,284,981.49

ކށްފައިވާ ފައިސާ
ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އިން ޖަމާ ޮ

663,570,658.35

ކށްފައިވާ ޖުމްލަ ފައިސާ
 2018ވަނަ އަހަރު ސްކީމަށް ޖަމާ ޮ

1,100,855,639.84

އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގައި ބައިވެރިވެފައިވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު
ޕަބްލިކް ސެކްޓަރުން ބައިވެރިވެފައިވާ މެންބަރުން

40,066

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުން ބައިވެރިވެފައިވާ މެންބަރުން

55,021

 31ޑިސެމްބަރ  2018ގެ ނިޔަލަށް ސްކީމްގައި ތިބި ޖުމްލަ މެންބަރުން

95,087

އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު
ޕަބްލިކް ސެކްޓަރުން ބައިވެރިވެފައިވާ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތައް

423

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުން ބައިވެރިވެފައިވާ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތައް

1,632

 31ޑިސެމްބަރ  2018ގެ ނިޔަލަށް ސްކީމްގައި ހިމެނޭ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުގެ ޖުމްލަ

2,055

 2018ވަނަ އަ ހަ ރު އެ މް .އާ ރު.ޕީ.އެ ސް އި ން ޕެ ން ޝަ ން ބެ ނި ފި ޓު ގެ ގޮ ތު ގަ އި ޖު މް ލަ  58,462,860.47ރު ފި ޔާ މެ ން ބަ ރު ން ނަ ށް ދޫ ކު ރެ ވިފައިވެއެވެ .އެމް .އާރު.ޕީ.އެސް
އިން ފައިސާ ދޫ ކު ރެ ވި ފަ އި ވަނީ އެ ވް ރެ ޖް ގޮ ތެ އް ގަ އި މަ ހަ ކު  1،240މެ ން ބަ ރު ން ނަ ށެ ވެ.
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އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހު ންގެ އަސާސީ ޕެންޝަން ސްކީމް
އަސާސީ ޕެންޝަ ން ސް ކީ މަކީ ޕެ ން ޝަ ން ލި ބޭ އު މު ރު ހަ މަވާ މީ ހު ން ގެ ތެ ރެ އި ން ޕެ ންޝަ ން ލި ބޭ ފަ ދަ ވަ ޒީ ފާ އެ އް އަ ދާ ނުކު ރާ ފަ ރާތްތަކަށް މާލީ ރައްކާތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަ ޤް ސަ ދު ގައި ޤާ އި މު ކޮ ށް ފައި ވާ ސް ކީމެ ކެ ވެ .މި ސްކީ މަ ކީ ،އަ ސާ ސީ ޕެން ޝަ ނު ގެ ޝަ ރު ޠު ތަ އް ފު ރި ހަ މަ ވާ އު މު ރު ން  65އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ
ދިވެހި ރައްޔިތަކަ ށް ،މު ޅި އު މު ރަ ށް ދެ މި ގެން ދާގޮ ތަ ށް ދަ އު ލަ ތު ން ޚަ ރަދު ކޮ ށް ގެ ން ހި ން ގާ ސް ކީ މެ ކެ ވެ.
 2018ވަނަ އަ ހަ ރު އު މު ރުން ދު ވަ ސް ވީ މީ ހު ން ގެ އަސާ ސީ ޕެ ންޝަ ނު ގެ ގޮ ތު ގަ އި ޖު މް ލަ  443,152,107.85ރު ފި ޔާ ޙަ އް ޤު ވެ ރި ން ނަ ށް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ .އަސާސީ
ޕެންޝަނުގެ ފައި ސާ ދޫ ކު ރެ ވިފަ އި ވަ ނީ

އެ ވް ރެ ޖް ގޮ ތެ އް ގަ އި މަ ހަ ކު  16,860މީ ހަ ކަ ށެ ވެ.

ގެދޮރުވެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އާރު.އެސް.އޭ ބެލެންސް ކޮލެ ޓަ ރަލަ ިއޒް ކު ރުމުގެ ސް ކީ މް
ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާ ނޫ ނަ ށް ގެ ނެ ވު ނު  3ވަ ނަ އި ޞް ލާ ޙާ އެ ކު އެމް.އާ ރު .ޕީ .އެ ސް މެ ން ބަ ރު ން ނަ ށް އި ތު ރަށް ލިބި ދޭ ޢި ނާ ޔަ ތެ އް ގެ ގޮ ތު ން އާ ރު .އެސް.އޭ ގައި ޖަމާކު ރެވިފައވާ
ފައިސާ ގެދޮރުވެ ރި ކު ރު މު ގެ ޕް ރޮ ގް ރާ މް ތަ ކަށް ކޮ ލެ ޓަ ރަ ލަ އި ޒް ކު ރު މު ގެ ފު ރު ޞަ ތު ވަ ނީ ހު ޅު ވާ ލެ ވިފަ އެ ވެ .މި ސް ކީ މް ހި ން ގަ މު ން ދަ ނީ ހައުސިންގ ލޯނު ދޫކުރާ މާލީ
އިދާރާތަކާ ގުޅިގެ ންނެ ވެ .މި ސް ކީ މު ގެ ދަ ށު ން މެ ން ބަ ރު ން ގެ އާ ރު .އެ ސް.އޭ ގަ އި ޖަ މާ ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ޖު މް ލަ ފަ އި ސާ ނު ވަ ތަ ފަ އި ސާ އި ން ބަ އެއް ،އެ މެންބަރެއްގެ އުމުރަށް
ބަލައި ،ހައުސިންގ ލޯ ނު ތަ ކު ގެ ޑަ އުން ޕޭ މަ ން ޓު ގެ ގޮ ތު ގަ އި ކޮ ލެ ޓަ ރަ ލައި ޒް ކު ރެ ވޭ ނެ އެ ވެ.
ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ ޕް ރޮ ގް ރާ މް ތަ ކަ ށް އާރު .އެ ސް .އޭ ގަ އި ވާ ފައި ސާ ކޮ ލެ ޓަ ރަ ލަ އިޒް ކު ރު މަ ށް  2018ވަނަ އަ ހަ ރު  242އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެ ސް މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ޖުމްލަ
 159އެޕްލިކޭޝަ ން ލި ބި ފަ އި ވެ އެ ވެ .މީ ގެ ތެ ރެ އި ން ،ޝަ ރުޠު ހަ މަ ވާ  206މެ ން ބަ ރު ން ގެ  138އެ ޕް ލި ކޭޝަ ނަކަ ށް ފަ އި ސާ ކޮ ލެޓަ ރަ ލަ އި ޒް ކޮށްދެވިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން،
ކޮލެޓަރަލައިޒް ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ފަ އި ސާ ގެ ޖު މް ލަ އަ ދަ ދަ ކީ  31,345,050.14ރު ފި ޔާ އެ ވެ.

ދައުލަތުގެ އެހެ ނިހެން ޕެންޝަން އަދި ސީނިއަރ ސިޓިޒެން އެލަވަންސް ދޫކު ރު ން
ސއި ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ފަ ހު މު ނާމާ އެ އް ގެ ދަ ށު ން 2011 ،ވަނަ އަ ހަ ރު ގެ އެ ޕް ރީ ލް މަހުން ފެށިގެން ދައުލަތުގެ
ޮ
ޕެންޝަން އޮފީހާ އި މި ނި ސް ޓްރީ އޮ ފް ފި ނޭ ން ސް އާ ދެ މެ ދު
އެހެނިހެން ޕެން ޝަ ން ފަ އި ސާ ދޫ ކުރު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރަ ނީ ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ން ނެ ވެ.
 2018ވަނަ އަ ހަ ރު ދަ އު ލަތު ގެ އެ ހެ ނި ހެ ން ޕެ ން ޝަ ނު ގެ ގޮ ތު ގަ އި ޖު މް ލަ  280,560,577.89ރު ފި ޔާ ޙަ އް ޤު ވެ ރި ންނަ ށް ދޫ ކު ރެ ވި ފަ އި ވެއެވެ .ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން
ޕެންޝަން އެވްރެ ޖް ގޮ ތެ އް ގައި ދޫ ކު ރެ ވި ފަ އި ވަ ނީ މަ ހަ ކު  7،230މީ ހަ ކަ ށެ ވެ.
މީގެ އިތުރުން 2014 ،ވަނަ އަ ހަ ރު ގެ ފެ ބް ރުއަ ރީ މަހު ން ފެ ށި ގެ ން ،އު މު ރު ން ދު ވަ ސް ވީ މީ ހު ން ގެ ތެ ރެ އި ން ޕެ ން ޝަ ނު ގެ ގޮ ތު ގަ އި މަ ހަ ކު  5،000.00ރުފިޔާ ނުލިބޭ
ފަރާތްތަކަށް ސަ ރު ކާ ރު ން ދެ އް ވާ ސީ ނިއަރ ސި ޓި ޒެ ން އެ ލަ ވަ ން ސް ދޫކު ރު މު ގެ މަ ސަ އް ކަތް ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހާ ހަ ވާ ލު ކު ރެ ވު ނެ ވެ.
 2018ވަނަ އަ ހަ ރު ސީ ނި އަރ ސި ޓި ޒެ ން އެ ލަ ވަ ން ސް ފަ އި ސާގެ ގޮ ތު ގަ އި ޖު މް ލަ  550,823,763.65ރު ފި ޔާ ދޫ ކުރެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ.
އެވްރެޖް ގޮތެއްގަ އި

28

ސީ ނިއަރ ސިޓިޒެން އެލަވަންސް

ދޫ ކު ރެ ވި ފައި ވަ ނީ މަ ހަ ކު  17،335މީ ހަ ކަ ށެ ވެ.
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ޙި އް ޞާ ގެ ބާ ޒާ ރާ އި މާ ލީ ދާ އި ރާ ގެ އު ސް އަ ލި ތަ އް
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އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުން
މޯލްޑިވްސް މަނި ޓަ ރީ އޮތޯރި ޓީ ގެ ތަ ފާ ސް ހި ސާ ބު ތަކު ން ދަ އް ކާ ގޮ ތު ން 2018 ،ވަ ނަ އަ ހަރު ދި ވެ ހި ރާ އް ޖޭ ގެ އި ޤް ތި ޞާ ދު ކު ރިއަ ރާ ފަ އި ވަ ނީ  7.65އިންސައްތައިގައެވެ.
މި ކުރިއެރުން އަ އިސް ފަ އި ވަ ނީ  2018ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ޖެ ނު އަ ރީ މަ ހު ން ފެ ށި ގެން ޑި ސެ މް ބަރ މަހާ ދެ މެ ދު ދަ އު ލަ ތަ ށް ލިބު ނު އާ މް ދަ ނީ  21.32ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް
އިތުރު ވެފައިވާތީ އެ ވެ .މި އީ ،ފާ އި ތު ވީ އަ ހަ ރު ގެ އާ މް ދަ ނީއާ އަ ޅާ ބަ ލާ އި ރު  5.25އި ން ސަ އް ތަ އި ގެ ކު ރި އެ ރު މެ ކެ ވެ.
 2018ވަނަ އަ ހަ ރު ދަ އު ލަ ތަ ށް ޓެ ކްސް ގެ ގޮ ތު ގަ އި  15.36ބި ލި އަ ން ރުފި ޔާ ލި ބި ފަ އި ވެ އެ ވެ.
ބިލިއަން ރުފިޔާއާ އަ ޅާ ބަ ލާ އި ރު  4.21އި ން ސަ އް ތަ އި ގެ ކު ރި އެ ރު މެ ކެ ވެ.

މި އީ 2017 ،ވަ ނަ އަ ހަ ރު ޓެ ކް ސްގެ ގޮތު ގައި ލިބުނު 14.74

ޓެ ކް ސް އާ މް ދަ ނީ ގެ  85.16އި ން ސަ އް ތަ ޙި އް ޞާ ކު ރާ ޖީ .އެ ސް.ޓީ އާއި އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީއާއި

އަދި ބީ.ޕީ.ޓީ ފާ އި ތު ވި އަ ހަ ރާ އަ ޅާ ބަ ލާ އި ރު ކު ރި އަ ރާފަ އި ވާ ނިސް ބަ ތަ ކީ  5.86އި ންސަ އް ތަ އެ ވެ .މި މު އް ދަ ތު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ދަ އު ލަ ތު ގެ ޚަ ރަދުވަނީ  2017ވަނަ އަހަރާ
އަޅާބަލާއިރު  14.84އި ން ސަ އް ތަ އި ތު ރު ވެ  25.84ބި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ އަ ށް އަ ރާ ފަ އެ ވެ .މި ގޮ ތު ން ،ދަ އު ލަ ތު ގެ ޚަރަ ދު އި ތު ރު ވެފަ އި ވަ ނީ،ފާއިތުވީ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު
ރިކަރެންޓް ޚަރަ ދު ތަ އް  20.29އި ން ސަ އް ތަ އި ތުރު ވެ ފަ އި ވާ ތީ އެ ވެ.

މާލީ އަދި ޙިއްޞާގެ ބާޒާރުގެ ޚުލާޞާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭ ން ކު ތަކަ ށް ބަ ލާ އި ރު 2018 ،ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ޖެނު އަ ރީ މަ ހު ން ފެ ށި ގެ ން ޑި ސެ މް ބަރ މަ ހާ ދެ މެ ދު ބޭ ން ކިން އެ ސެ ޓް ހު ރީ  50.97ބިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ.
މިއީ ،ކުރީ އަހަ ރާ އަ ޅާ ބަ ލާ އި ރު  4.67އި ން ސަ އްތައި ގެ ކު ރި އެ ރު މެ ކެ ވެ .ބޭ ން ކު ތަ ކު ގަ އި ބަ ހަ އް ޓާ ޑިޕޮ ސި ޓް ވެ ސް ވަ ނީ  3.23އި ން ސައްތާގައި ކުރިއަރައި 30.03
ބިލިއަން ރުފިޔާއަ ށް މަ ތި ވެ ފަ އެ ވެ 2015 .ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ބޭ ން ކި ން ރި ޒާ ވް ގެ ގޮ ތު ގައި ބަ ހަ އް ޓަ ން ޖެ ހޭ އެން މެ މަ ދު މި ން ވަ ރު އެ މް.އެމް.އޭ އިން ދަށްކޮށްފައިވީ
ގތު ގަ އި ދޫ ކު ރި މި ން ވަ ރު  2018ގަ އި ކު ރިއަ ރާ ފަ އި ވަ ނީ  7.89އި ން ސަ އް ތަ އެ ވެ 2017.ވަ ނަ އަހަރު ލޯނު ދޫކުރި މިންވަރު
ނަމަވެސް ،ބޭން ކު ތަ ކުން ޖުމް ލަ ލޯނު ގެ ޮ
އިތުރުވީ  16.00އި ންސައް ތާ ގަ އެ ވެ .ބޭ ން ކު ތަ ކު ން އެ މް .އެ މް .އޭ ގަ އި ބަ ހަ އް ޓާ ޑި ޕޮ ސި ޓު ގެ އަ ދަ ދު  2018ވަ ނަ އަ ހަ ރު  1.72އި ންސަ އްތައިން އިތުރުވިއިރު2017 ،
ވަނަ އަހަރު ބޭން ކު ތަކު ން އެ މް .އެ މް .އޭ ގަ އި ބަ ހަ އް ޓާ ޑި ޕޮ ސި ޓު ގެ އަ ދަ ދު  15.06އި ން ސަ އް ތަ އިތު ރު ވެ ފަ އި ވެ އެ ވެ.
ބޭންކުތަކުން ލޯނު ދޫ ކު ރާ ރޭ ޓު ތަ ކަ ށް ބަ ލާ އި ރު 2018 ،ވަ ނަ އަހަ ރު ޕް ރަ އި ވެ ޓް ސެ ކް ޓަ ރަ ށް ލޯނު ދޫ ކު ރި އެ ވް ރެ ޖް ރޭ ޓަ ކީ  10.68އި ންސައްތައެވެ .ފާއިތުވީ އަހަރު
މި ރޭޓުހުރީ  10.11އި ންސަ އް ތަ އި ގަ އެ ވެ .ޕަ ބް ލި ކް ސެ ކް ޓަ ރަ ށް ބޭ ން ކު ތަ ކު ން ލޯ ނު ދޫ ކު ރި ރޭ ޓު ވަ ނީ  2018ވަ ނަ އަ ހަ ރު  9.68އިންސައްތައަށް އިތުރުވެފައެވެ.
 2017ވަނަ އަހަ ރު ޕަ ބް ލިކް ސެކްޓަ ރަ ށް ބޭ ންކު ތަ ކު ން ލޯނު ދޫ ކު ރި އެ ވް ރެ ޖް ރޭ ޓަ ކީ  9.17އި ން ސަ އް ތަ އެ ވެ.
ބޭންކުތަކުން ކު ރު މު އް ދަ ތު ގެ ޑި ޕޮ ސި ޓް ތަކަ ށް ދޭ އި ން ޓް ރަ ސް ޓް ރޭ ޓް މި މު އް ދަ ތު ގައި އެ ވް ރެ ޖް ގޮ ތެ އް ގަ އި  2.52އި ން ސަ އް ތަ އަ ށް މަތިވިއެވެ .ދިގު މުއްދަތުގެ
ޑިޕޮސިޓްތަކަށް ދޭ އި ން ޓް ރަސް ޓް ރޭ ޓް  3.28އި ން ސަ އް ތަ އަ ށް ކު ރި އެ ރި އެ ވެ .ދަ އު ލަ ތު ގެ ޓް ރެ ޜަ ރީ ބި ލް ތަ ކުގެ ރޭ ޓަ ށް  2018ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ބަދަލެއް
އައިސްފައެއް ނު ވެ އެ ވެ .ޓް ރެ ޜަރީ ބި ލް ތަ ކު ގެ ރޭ ޓު މު ޅި އަ ހަ ރު ބަ ދަ ލު ނު ވެ  28ދުވަ ސް 91 ،ދު ވަ ސް 182 ،ދު ވަ ސް އަ ދި  364ދު ވަހު ހުރީ  3.50އި ންސައްތަ،
 3.87އިންސައް ތަ 4.23 ،އި ން ސައް ތަ އަ ދި  4.60އިން ސަ އް ތާ ގަ އެ ވެ.
 2018ވަނަ އަ ހަ ރު ހު ޅު މާ ލޭގެ ހަ އު ސި ންގ މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ ކަ ށް އޮތް ބޮ ޑު ޑި މާ ން ޑާ ގު ޅި ގެން ،އެ ޗް .ޑީ .އެ ފް .ސީ އިން ވަ ނީ ކޮ ން ވެ ން ޝަނަލް ބޮންޑުގައި އިންވެސްޓް
ކުރުމުގެ ފުރުޞަ ތު ހު ޅު ވާ ލާ ފަ އެ ވެ 2018 .ވަ ނަ އަ ހަ ރު ކެޕި ޓަ ލް މާރ ކެ ޓު ގަ އި އި ން ވެ ސް ޓް ކު ރު މަ ށް އަ އު އަ އި .ޕީ .އޯ އެ އް ހު ޅު ވާ ލާ ފަ އި ނުވާއި ރު ،ކެޕިޓަލް މާރކެޓުގެ
އެކްޓިވިޓީ ދަށެވެ .މީ ގެ އި ތު ރު ން 2018 ،ވަ ނަ އަ ހަރު މޯ ލް ޑި ވް ސް ސް ޓޮކް އެ ކް ސް ޗޭ ން ޖް ގެ މަ ސި ކް ސް އި ންޑެ ކް ސް  2.96އި ން ސަ އްތައިން ދަށްވިއެވެ.
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ޕެ ން ޝަ ން ކޮންޓްރިބިއުޝަން އަދި ދޫކުރެވުނު ފައިސާ

 2018ވަނަ އަހަ ރު އެ މް .އާރު.ޕީ .އެ ސް މެ ން ބަ ރު ން ގެ ފަ ރާ ތު ން ކޮ ން ޓް ރި ބު އި ޝަ ން ގެ ގޮ ތު ގަ އި ޖު މް ލަ  1,100.86މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ ލި ބު ނެ ވެ .މިއީ ،ފާއިތުވީ އަހަރަށްވުރެ
 8.00އިންސައް ތަ އި ތު ރު އަ ދަ ދެ ކެ ވެ .ފާ އި ތު ވީ އަ ހަ ރާ އަ ޅާ ބަ ލާ އި ރު މަ ހެ އް ގެ މަ އް ޗަ ށް އި ތު ރު  7މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ ލި ބި ފައި ވާ އި ރު ،އެ ވް ރެ ޖް ގޮތެއްގައި މަހެއްގެ މައްޗަށް
 92.00މިލިއަން ރު ފި ޔާ ލި ބު ނެ ވެ 2018 .ވަ ނަ އަ ހަ ރު ޕެ ން ޝަ ން ފަ އި ސާ ގެ ގޮ ތު ގައި ޖު މް ލަ ދޫ ކޮ ށް ފަ އި ވަ ނީ  58.46މި ލި އަ ން ރު ފިޔާއެވެ .އެހެންކަމުން ،މަހަކު
އެވްރެޖް ގޮތެއްގަ އި  4.87މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ ދޫ ކު ރެ ވު ނެ ވެ .ސް ކީމަ ށް ޖު މް ލަ ޖަ މާ ކޮ ށްފަ އި ވާ ފަ އި ސާ އަ ށް ބަ ލާ އި ރު ،ޕް ރަ އި ވެ ޓް ސެ ކް ޓަ ރުންވަނީ  60.00އިންސައްތަ
ޖަމާކޮށްފައެވެ.

އެ މް .އާރު .ޕީ .އެސް ގެ ފަން ުޑތަކު ގެ ޖުމްލަ ޕާފޯމަންސް
ސ ެއ ެ
ކ ެރވި ަފއިވާ ޮގތް
ނ ެވ ް
ސ އި ް
ސ ޓް ް
ެއމް .އާ ުރ .ފީެ .އ ް
ސ ޓް ު

ސ
ސ ެއ ެ
ސ ޓް ް
ެއމް  .އާ ުރ  .ފީެ .އ ް

ސ އެ ކު ލެވިގެ ންވާ  4ފަ ން ޑަކީ؛ ( )1އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް ފަ ން ޑު ( )2ޝަ ރީ އާ ފަން ޑު ( )3ކޮ ންސަ ވޭ ޓި ވް ފަ ން ޑު އަ ދި ( )4ޝަރީއާ ކޮންސަވޭޓިވް
އެމް.އާ ރު .ޕީ.އެ ް
ފަންޑެވެ 2018 .ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި މި ފަ ން ޑު ތަ ކު ގެ ޖު މް ލަ އެ ސެ ޓް ވެ ލި އު ވަ ނީ  20.05އި ން ސަ އް ތަ އި ތު ރު ވެ  8.78ބި ލި އަ ން ރުފިޔާއަށް އަރާފައެވެ2017 .
ވަނަ އަހަރު ފަން ޑު ތަ ކު ގެ ޖު މްލަ އެ ސެ ޓް ވެ ލި އު ހު ރީ  7.31ބި ލިއަ ން ރު ފި ޔާ ގަ އެ ވެ.
ޓްރެޜަ ރީ ބިލާއި ފި ކްސް ޑް ޑި ޕޮ ސި ޓް ގަ އި  2017ވަ ނަ އަ ހަ ރު މު ޅި ފަން ޑު ގެ ނިސް ބަ ތު ން އި ން ވެ ސް ޓް ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ މި ން ވަ ރު ކަ މު ގަ އިވާ  46.48އިންސައްތައާއި
 2.08އިންސައް ތަ ވަ ނީ  2018ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި  53.20އި ންސަ އް ތަ އާ އި  2.65އި ން ސަ އްތަ އަ ށް މަތި ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ 2018 .ވަ ނަ އަހަރުވެސް ފަންޑުގެ އެސެޓް
އެލޮކޭޝަން  2017ވަ ނަ އަ ހަ ރު ކަނ ޑަ އަ ޅާ ފަ އި ވާ ސި ޔާ ސަ ތާ އި އެ އް ގޮ ތަ ށް ،ކު ރު މު އް ދަ ތު ގެ ސެކި އު ރި ޓީ ތަ ކު ން ދި ގު މު އް ދަ ތު ގެ ސެ ކިއުރިޓީތަކަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ
ގޮތުން ދިގު މުއް ދަ ތު ގެ ފި ކް ސްޑް ޑިޕޮ ސި ޓް ގަ އި އި ން ވެ ސް ޓް ކު ރާ މި ން ވަ ރު އި ތު ރު ކު ރެ ވު ނެ ވެ .ތަ ފާ ތު އެ ސެ ޓް ކް ލާސް ތަ ކު ގަ އި އި ން ވެ ސްޓް ކުރެވުނު މިންވަރާއި އަދި
މެޗުއަރވީ މިން ވަ ރު  2017ވަ ނަ އަ ހަ ރެ ކޭ މި އަ ހަ ރު ވެސް ދާ ދި އެ އް ގޮ ތެ ވެ.
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ވަ ކިވަ ކި އެ ސެޓް ކްލާސްތަކުގެ އިންވެސްޓްމެންޓް ފައިދާ
އެސެޓް ކްލާސް

އެނުއަލް ރިޓާން 2018

ވެއިޓް

އިކުއިޓީ

5.44%

12.93%

 2018ވަނަ އަހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެ ސް އިން އިންވެސް ޓްކޮށްފައިވާ
ކް ލާ ސް ތަކަ ށް

އެ ސެޓް

ކު ންފު ނި ތަ ކު ގެ

ބަ ލާ އި ރު،

ޙި އް ޞާ އި ން ނެ ވެ.

އެ ން މެ

ބޮ ޑު

މި ގޮ ތު ން،

ފައިދާއެއް

ލިބިފައިވަނީ

ކުންފުނިތަކުގެ

ޙިއްޞާގައި

2018

އަހަރު

ސުކޫކް

1.11%

8.41%

ޓްރެޒަރީ ބޮންޑު

35.34%

5.21%

އި ން ވެ ސް ޓް ކު ރި

ޓްރެޒަރީ ބިލް

53.30%

4.76%

 12.93އި ންސަ އް ތަ ފަ އި ދާ ލި ބި ފަ އި ވެ އެ ވެ 2017 .ވަނަ އަހަރު ކުންފުނިތަކުގެ

ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް

2.66%

3.60%

ޙި އް ޞާ ގެ ފަ އި ދާ ގެ ގޮ ތު ގަ އި  18.80އި ން ސަ އްތަ ލިބުނެވެ .ދެވަނަ އަށް

ޖެނެރަލް އިންވެސްޓްމަންޓް

1.28%

3.34%

އެ ން މެ ބޮ ޑު ފައި ދާއެ އް ލި ބި ފަ އި ވަ ނީ  8.41އި ން ސައްތައިގެ ފައިދާއެއް ލިބުނު

ބޮންޑް

0.88%

3.14%

ސު ކޫ ކް އި ން ވެސް ޓް މެ ން ޓު ން ނެ ވެ 8 .އަ ހަ ރާ އި  5އަހަރާ ދެމެދުގެ ދައުލަތުގެ

ފަ އިސާ އި ން،

ޑި ވި ޑެ ންޑް ގެ

ގޮ ތުގައި

ވަ ނަ

ދި ގު މު އް ދަތު ގެ ބޮ ން ޑު ން ލި ބި ފަ އި ވާ ކޫ ޕަ ން ތަކަ ށް އެވްރެޖް ގޮތެއްގައި 5.21
ފިކްސްޑް ޑި ޮޕސިޓްސް

ވެއިޓް

އި ން ސައް ތަ އި ގެ ފައި ދާ އެ އް ލި ބިފަ އި ވާ އި ރު ،މި މުއްދަތުގެ ޓްރެޜަރީ ބޮންޑަށް

އެނުއަލް ރިޓާން

 12މަސް

1.26%

2.58%

2017

 03އަހަރު

0.53%

0.51%

ބި ލު ން ލި ބުނު ފަ އި ދާ  4.76އި ން ސަ އް ތަ އަ ށް އެރިއިރު 2017 ،ވަނަ އަހަރު

 05އަހަރު

0.87%

0.51%

ޓް ރެ ޜަ ރީ ބި ލު ން ލި ބުނު ފަ އި ދާ އަ ކީ  4.71އި ންސައްތައެވެ.

ވަ ނަ އަ ހަ ރު ލި ބި ފަ އި ވަ ނީ  5.50އި ން ސަ އްތައިގެ ފައިދާއެކެވެ .ޓްރެޜަރީ

އެ މް .އާރު .ޕީ .އެސް ގެ ވަކިވަކި ފަންޑުތަކު ގެ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕާފޯމަންސް
އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ފަންޑްސް

ފައިދާ

ނެޓް އެސެޓްސް (ރުފިޔާ،
މިލިޔަން)

2017

2018

 2އަހަރުގެ
އެވެރެޖް ފައިދާ

ފެށުނީއްސުރެ

ޕްރީ ރިޓަޔަރމަންޓް ފަންޑްސް
8,273.49

5.40%

5.20%

5.30%

6.78%

ޝަރީއާ

146.44

5.88%

2.80%

4.34%

2.37%

ކޮންސަވޭޓިވް

އިންވެސްޓްމެންޓް

ޕސްޓް ރިޓަޔަރމަންޓް ފަންޑްސް
ޯ
334.08

4.59%

4.35%

4.47%

5.71%

ޝަރީއާ ކޮންސަވޭޓިވް

5.47

3.39%

0.42%

1.91%

0.47%

ކގްނިޝަން ބޮންޑް
ރެ ޮ

3,422.85

5.00%

6.00%

5.50%

5.46%

 2018ވަނަ އަހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގައި އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެ ސް ގެ އެން މެ ބޮ ޑު ފަ ން ޑު ކަ މު ގަ އިވާ އި ން ވެ ސް ޓް މެ ން ޓް ފަ ން ޑަ ށް ފަ އި ދާ ގެ ގޮ ތު ގަ އި  5.40އިންސައްތަ ލިބިފައިވާއިރު،
ފާއިތުވީ އަހަރު މި ފަ ން ޑަ ށް ލި ބި ފަ އި ވަ ނީ  5.20އި ންސަ އް ތަ އެ ވެ .ޝަ ރީ އާ ފަ ން ޑަ ށް ލި ބިފަ އި ވާ ފަ އި ދާ އަ ށް ބަ ލާ އި ރު 2018 ،ވަ ނަ އަހަރު ލިބިފައިވަނީ 5.88
އިންސައްތައިގެ ފަ އި ދާ އެކެ ވެ .މި އީ 2017 ،ވަ ނަ އަ ހަ ރު މި ފަ ން ޑަ ށް ލި ބި ފަ އި ވާ  2.80އި ން ސަ އް ތަ ފަ އި ދާ އާ އި އަ ޅާ ބަ ލާ އި ރު އިތު ރު މި ންވަރެކެވެ.

ޝަރިއާ ފަންޑަށް

ލިބިފައިވާ ފައިދާ ބޮ ޑު ވީ 2017 ،ވަ ނަ އަ ހަ ރު އި ން ވެ ސް ޓް ކު ރެ ވު ނު ޝަ ރި އާ ބޮ ން ޑު ން ލި ބު ނު ފަ އި ދާ އި ތު ރު ވު މު ން ނެ ވެ.
ކޮންސަވޭޓިވް ފަ ން ޑަ ކީ ޓް ރެ ޜަ ރީ ބި ލް ފަ ން ޑެ ކެ ވެ .މި ފަ ން ޑު ން  2018ވަ ނަ އަ ހަ ރު ފަ އި ދާގެ ގޮ ތު ގަ އި  4.59އި ން ސަ އް ތަ ލި ބި ފަ އި ވާއިރު ،ކޮންސަވޭޓިވް ފަންޑަށް
 2017ވަނަ އަ ހަ ރު ލި ބި ފަ އި ވަ ނީ  4.35އި ން ސައް ތަ އެ ވެ.

ޝަ ރީ އާ ކޮ ން ސަ ވޭ ޓި ވް ފަން ޑުގެ ހު ރި ހާ އި ން ވެ ސް ޓް މެ ން ޓެ އް ކު ރެ ވެ ނީ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓްމެންޓް

އެކައުން ޓުސްގައެ ވެ .ޝަ ރީ އާ ކޮ ން ސަ ވޭ ޓި ވް ފަ ންޑު ން އި ން ވެ ސް ޓް ކޮ ށް ގެ ން  3.39އި ން ސަ އް ތަ އި ގެ ފަ އި ދާ އެ އް ލިބި ފަ އި ވެ އެ ވެ.
ރެ ކޮގްނި ޝަން ބޮ ން ޑަ ކީ 2009 ،ވަނަ އަ ހަ ރު ޕެ ން ޝަ ން ގާ ނޫނު ތަ ޞް ދީ ޤު ކު ރެ ވު ނު އި ރު ދަ އު ލަ ތުގެ ވަ ޒީ ފާ ގަ އި ތި ބި މު ވަ އް ޒަފު ން ނަ ށް އައު ޕެންޝަން ނިޒާމުގައި
އެ މުވައްޒަފުން ގެ ފާއި ތު ވެ ދި ޔަ މު އް ދަ ތު ގެ ޚި ދު މަ ތް ހި މެ ނު މަ ށް ޓަ ކަ އި ،ޚި ދު މަ ތު ގެ މު އް ދަ ތަ ށް ބަ ލަ އި ދެ ވި ފަ އި ވާ ފަ އި ސާ ރަ މް ޒު ކޮ ށްދޭ ދައުލަތުގެ ދަރަންޏެކެވެ.
ރެކޮގްނިޝަން ބޮ ން ޑު ގެ އި ން ވެ ސް ޓް މެ ން ޓް ފަ އި ދާ ހި ސާބު ކު ރަ ނީ ،ފާ އި ތު ވީ އަ ހަ ރު ގެ އެ ން މެ މަ ތީ ފިކް ސް ޑް ޑި ޕޮ ސި ޓް ރޭ ޓަ ށް ބި ނާ ކޮ ށެވެ .ރެކޮގް ނިޝަން ބޮންޑުގެ
ފައިދާގެ ގޮތުގައި  2018ވަ ނަ އަ ހަ ރު ލި ބި ފަ އި ވަ ނީ  5.00އި ން ސަ އް ތަ އެ ވެ.
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އިންވެ ސްޓްމެންޓް ފަންޑު

ކ ެރވި ަފއިވާ ޮގތް
ނ ެވ ް
އި ް
ސ ޓް ު

ނޑ ް
ނޓް ަފ ް
ސ ޓް ެމ ް
ނ ެވ ް
އި ް

އިންވެސްޓްމެންޓް ފަ ންޑު ގެ އެ ސެ ޓް ވެ ލި އު  2017ވަ ނަ އަ ހަރާ އަ ޅާ ބަ ލާ އި ރު  19.63އި ން ސަ އް ތަ ކު ރިއަ ރައި ،ޕެ ން ޝަ ން ކޮ ން ޓް ރި ބި އުޝަނުގެ ގޮތުގައި  1ބިލިއަން
ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ އި ރު ،އި ން ވެ ސް ޓް މެ ން ޓް ފަ އި ދާ ގެ ގޮ ތު ގަ އި  398މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ ލި ބު ނެ ވެ 2018 .ވަ ނަ އަ ހަ ރު އެ މް .އާ ރު.ޕީ .އެ ސް ގެ ހައުސިންގ ކޮ ލެޓަރަލައިޒޭޝަން
ސްކީމްގެ ދަށުން މޯ ގޭޖް ލޯ ނު ހަ މަ ޖެ ހު ނު ފަ ރާ ތް ތަ ކު ގެ ކޮ ލެ ޓަ ރަ ލް ގެ ގޮ ތު ގަ އި ގެ ދޮ ރަ ށް ފަ އި ނޭ ން ސް ކޮ ށް ދޭ މާ ލީ މު އަ އް ސަ ސާ ތަ ކަށް ޓް ރާންސްފަރ ކުރެވިފައިވަނީ 15
މިލިއަން ރުފިޔާއެ ވެ .ގަނ ޑު ކޮ ށް ދެ ވޭ އަ ދި އެ ހެ ނި ހެ ން ޓްރާ ންސް ފަރ ގެ ގޮ ތު ގަ އި ދެ ވި ފަ އި ވާ ފަ އި ސާ އަ ކީ އި ން ވެ ސް ޓް މެ ން ޓް ފަ ން ޑު ން ރިޓަޔަރކޮށް އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް
ގެ ރިޓަޔަރީންގެ ފަ ން ޑު ތަ ކަ ށް ބަ ދަ ލު ވު މު ން ނު ވަ ތަ މެ ން ބަ ރަ ކު ނި ޔާ ވު މު ގެ ސަ ބަ ބު ން ގަނ ޑު ކޮ ށް ޓް ރާ ން ސް ފަރ ކު ރެ ވި ފައި ވާ ފަ އިސާ އެ ވެ.

މި ގޮތުން  2018ވަނަ

އަހަރު ޖަމާކުރެވު ނު ފަ އި ސާ ގެ އަ ދަ ދު  61.6މި ލި އަން ރު ފިޔާ އަ ށް އަ ރައެ ވެ .އެމް .އާ ރު .ޕީ .އެ ސް ގެ ހު ރި ހާ ފަ ން ޑަ ކީ ވެ ސް މި ފަ ން ޑު ތަ އް ހިންގުމުގެ ފީގެ ގޮތުގައި 0.60
އިންސައްތަ ނެގެ މު ން ދާ ފަ ން ޑު ތަ ކެ ވެ .މި ގޮ ތު ން 2018 ،ވަ ނަ އަ ހަ ރު ހިން ގުމު ގެ ފީ ގެ ގޮ ތު ގަ އި  45.90މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ އި ން ވެ ސް ޓް މެ ންޓް ފަންޑުން ނެގިފައިވެއެވެ.
ފަންޑުން އިންވެ ސް ޓް ކޮ ށްފަ އި ވާ އެ ސެ ޓް ކް ލާ ސް ތަ ކަ ށް ބަ ލާ އި ރު ،މު ޅި ފަ ން ޑު ގެ  43.00އި ން ސައް ތަ އި ންވެސް ޓް ކުރެ ވިފަ އި ވަ ނީ ،ދި ގު މު އްދަތުގެ އިން ވެސްޓްމެންޓްތައް
ކަމުގައިވާ ދައުލަ ތު ގެ ޓް ރެ ޜަ ރީ ބޮ ންޑާ އި ،ކު ން ފު ނި ތަ ކު ގެ ޙިއް ޞާ އާ އި އަ ދި ކޯ ޕަ ރޭ ޓް ބޮ ންޑު ގައެ ވެ .ފަ ން ޑު ގެ  56.00އި ންސަ އް ތަ ޓް ރެ ޜަރީ ބޮންޑާއި އަދި ފިކްސްޑް
ޑިޕޮސިޓްގައި އި ން ވެސްޓް ކު ރެ ވި ފައި ވާ އި ރު ،ފިކް ސް ޑް ޑި ޕޮ ސި ޓު ގެ  53.00އި ން ސަ އް ތަ އި ން ވެ ސް ޓް ކު ރެ ވި ފަ އި ވަ ނީ ދި ގު މު އް ދަ ތު ގެ އިން ވެސްޓްމެންޓުގައެވެ.
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ޝަރީއާ ފަންޑު

ކ ެރވި ަފއިވާ ޮގތް
ނ ެވ ް
އި ް
ސ ޓް ު

ނޑ ް
ޝރީ އާ ަފ ް
ަ

ޝަރީއާ ސެކިއުރި ޓީ ސް ގަ އި އި ން ވެ ސް ޓް ކު ރު މަ ށް ބޭ ނު ންވާ މެން ބަ ރު ން ގެ ޕެ ން ޝަ ން ކޮ ން ޓް ރި ބި އުޝަ ން ޖަ މާ ކު ރެ ވި ،އި ން ވެ ސް ޓް ކު ރެ ވެ ނީ އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގެ ޝަރީއާ
ފަންޑުގައެވެ .ފަ ން ޑު ގެ ނެ ޓް އެ ސެ ޓް ވަ ނީ  2018ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި  49.00އިން ސަ އް ތަ އި ތު ރު ވެ ފަ އެ ވެ .މި ފަ ން ޑު ގެ ކޮ ން ޓް ރިބިއުޝަނުގެ ގޮތުގައި 2018
ވަނަ އަހަރު  18.53މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ ރިކޯޑު ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ އި ރު ،ފަން ޑު ގެ ފަ އި ސާ އި ން ވެސް ޓް ކޮ ށް ގެ ން ފަ އި ދާ ގެ ގޮ ތު ގަ އި ލި ބި ފަ އި ވަ ނީ  6.77މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.
 2018ވަނަ އަހަ ރު ހަ އު ސި ންގ ކޮ ލެ ޓަ ރަ ލަ އި ޒް ކު ރެ ވޭ ސް ކީމް ގެ ދަ ށު ން މޯ ގޭ ޖް ލޯ ނު ހަ މަޖެހު ނު ފަ ރާ ތް ތަކު ގެ ކޮ ލެ ޓަރަ ލްގެ ގޮ ތު ގަ އި ޝަރީއާ ފަންޑުން ޓްރާންސްފަރ
ކުރެވިފައިވަނީ  1.64މި ލި އަ ން ރު ފިޔާ އެ ވެ .ގަނ ޑު ކޮށް ދެ ވޭ އަ ދި އެ ހެނި ހެ ން ޓް ރާ ން ސް ފަރ ގެ ގޮ ތު ގަ އި  2018ވަ ނަ އަ ހަ ރު މި ފަ ން ޑު ން ދެވިފައިވާ  25.38މިލިއަން
ރުފިޔާއަކީ ،ކޮން ސަ ވޭ ޓި ވް ފަ ން ޑު ން އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެސް ގެ ޝަ ރީ އާ ރި ޓަ ޔަ ރީ ންގެ ފަ ންޑަ ށް ބަ ދަލު ވު މު ން ނު ވަ ތަ މެ ން ބަ ރަ ކު ނި ޔާ ވު މު ގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ރިޓަޔަރ
ކުރުމުގެ ސަބަބު ން ގަނ ޑު ކޮ ށް ޓް ރާ ން ސް ފަރ ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ފަ އި ސާ އެ ވެ 2018 .ވަ ނަ އަ ހަ ރު ޝަ ރީ އާ ފަ ން ޑު ގެ އި ދާ ރީ ފީ ގެ ގޮ ތު ގަ އި  0.60އިންސައްތައިގެ ރޭޓުން
ޖުމްލަ  0.73މި ލި އަން ރުފި ޔާ ނެ ގި ފަ އި ވެ އެ ވެ.
ޝަރީއާ ފަންޑުން އި ން ވެސް ޓް ކޮ ށް ފަ އި ވާ އެ ސެ ޓް ކް ލާ ސް ތަ ކަ ށް ބަ ލާ އި ރު ،ޖު މް ލަ ގޮ ތެ އް ގަ އި ފަ ންޑު ގެ އި ން ވެ ސް ޓް މެ ން ޓް ތަ އް ބެ ހި ފަ އިވަނީ ދެ ބާވަތެއްގެ އެސެޓް
ކްލާހަށެވެ .މިގޮ ތުން ،ސު ކޫ ކް ފި ކް ސް ޑް އި ން ކަ މް އި ން ސް ޓް ރު މަ ން ޓު ތަ ކު ގައި މު ޅި ފަ ން ޑު ގެ  26.00އި ން ސަ އް ތަ އި ން ވެ ސް ޓް ކު ރެވި ފަ އިވާއިރު 73.00 ،އިންސައްތަ
އިންވެސްޓް ކުރެ ވި ފަ އި ވަ ނީ މޯ ލް ޑި ވް ސް އި ސް ލާމި ކް ބޭ ން ކު ގެ ޖެ ނެ ރަ ލް އިން ވެ ސް ޓް މެ ން ޓް އެ ކައު ން ޓް ތަ ކު ގަ އެ ވެ.
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ކޮންސަވޭޓިވް ފަންޑް

ކ ެރވި ަފއިވާ ޮގތް
ނ ެވ ް
އި ް
ސ ްޓ ު

ނ
ސވޭޓިވް ަފ ް
ޮކ ް
ނޑ ް ް
ނ ަ

ކޮންސަވޭޓިވް ފަ ން ޑަ ކީ ،އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެ ސް ގެ މެ ން ބަ ރުން ރި ޓަޔަރ ކު ރު މު ން މަ ހު ން މަ ހަ ށް ޕެ ން ޝަ ނު ގެ ގޮ ތު ގަ އި ލި ބެ މު ން ދާ ފައިސާ ،ކޮންވެންޝަނަލް
ސެކިއުރިޓީސްގަ އި އި ން ވެ ސް ޓް ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި ޚާ އް ޞަ ކު ރެ ވި ފަ އިވާ ފަ ން ޑެކެ ވެ .މިފަ ން ޑު ގެ އެ ސެ ޓް ސް  2018ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގައިވަނީ  14.00އިންސައްތަ
އިތުރުވެފައެވެ .ކޮ ން ސަ ވޭ ޓި ވް ފަ ން ޑަ ށް ކޮ ން ޓް ރި ބި އު ޝަ ނު ގެ ގޮ ތު ގަ އި ލި ބޭ ފަ އި ސާ އަ ކީ ،ރި ޓަ ޔަރ ކު ރާ ފަ ރާ ތް ތަ ކު ގެ ރެ ކޮގް ނި ޝަ ން ބޮންޑު ލިކުއިޑޭޓްވެގެން ލިބޭ
ފައިސާއާއި ،ރިޓަ ޔަރ ވުމު ގެ ކު ރީ ގަ އި އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެސް ގެ އި ން ވެ ސް ޓް މެ ން ޓް ފަ ން ޑު ން އި ން ވެސް ޓް ކޮ ށް ފަ އި ވާ އެ މެ ން ބަ ރު ންގެ ފަ އި ސާއެވެ 2018 .ވަނަ އަހަރުގެ
ތެރޭގައި ،މި ފަން ޑު ން  57.89މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ ޕެ ން ޝަ ނުގެ ގޮ ތު ގަ އި ރި ޓަ ޔަ ރީން ނަ ށް މަ ހު ން މަހަށް ޖަ މާ ކު ރެ ވު ނެ ވެ .އި ދާ ރީ ފީ ގެ ގޮ ތު ގައި މި ފަންޑުން ނެގިފައިވަނީ
 1.76މިލިއަން ރު ފި ޔާ އެ ވެ .މި ފަ ން ޑު އި ން ވެ ސް ޓް ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ގޮ ތަށް ބަ ލާ އި ރު ،މަ ހު ން މަ ހަ ށް ޕެ ން ޝަ ން ދި ނުމަ ށް ޓަ ކަ އި ބެ ހެ އް ޓޭ ފައިސާ ނެގުމަށް ފަހު ،މުޅި
ފަންޑު އިންވެސްޓް ކު ރެ ވި ފަ އި ވަ ނީ ޓް ރެ ޜަ ރީ ބި ލު ގަ އެ ވެ.
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ޝަރީއާ ރިޓަރޔަރީސް ފަންޑު
ނޑ ް
ީސ ަފ ް
ޝރީ އާ ރި ަޓ ަޔ ރ ް
ަ

ކ ެރވި ަފއިވާ ޮގތް
ނ ެވ ް
އި ް
ސ ޓް ު

ޝަރީއާ ރިޓަޔަރ ރީ ސް ފަ ން ޑު  2016ވަ ނަ އަ ހަ ރު ޤާ އި މް ކު ރެ ވި ފަ އި ވަ ނީ ،ރި ޓަ ޔަރ ކު ރާ މެންބަ ރު ން ގެ ފަ އި ސާ ޝަ ރީ އާ ޙުއް ދަކު ރާ އެ ސެ ޓްސްގައި އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ
ގޮތުންނެވެ .މި ފަ ން ޑު އެއް ކޮ ށް އި ން ވެސް ޓް ކު ރެ ވި ފަ އި ވަނީ މޯ ލް ޑި ވް ސް އި ސް ލާ މި ކް ބޭ ން ކު ގެ ޖެ ނެ ރަ ލް އި ން ވެސް ޓް މެ ން ޓް އެ ކައު ން ޓު ތަ ކުގައެވެ 2018 .ވަނަ އަހަރުގެ
ނިޔަލަށް މި ފަންޑު ން ޕެ ން ޝަ ނު ގެ ގޮ ތު ގަ އި  0.46މި ލި އަ ން ރުފި ޔާ ދޫ ކު ރެ ވި ފަ އިވާ އި ރު ،މި ފަ ން ޑު ގެ އި ދާ ރީ ފީ ގެ ގޮ ތު ގަ އި ނެ ގި ފަ އި ވަ ނީ  0.03މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

ހައުސިންގ ފަންޑު

ހައުސިންގ ފަން ޑު ޤާއި މު ކު ރެ ވި ފަ އި ވަ ނީ  2017ވަ ނަ އަ ހަ ރު އެ ވެ .މި ފަ ން ޑު ގަ އި ހި މެ ނެ ނީ ގެ ދޮ ރު ވެ ރިކު ރު މު ގެ ޕް ރޮ ގް ރާ މް ތަ ކަ ށް ކޮ ލެޓަރަލައިޒް ކުރެވޭ ސްކީމްގެ
ދަށުން މާލީ މުއައް ސަ ސާ ތަ ކަ ށް ޓް ރާ ންސް ފަރ ކު ރެ ވޭ ފަ އި ސާ އެ ވެ .އިން ވެ ސް ޓް މެ ން ޓް ފަ ން ޑާ އި އަ ދި ޝަ ރީ އާ ފަ ން ޑު ން  17.10މި ލި އަ ން ރުފިޔާ  2018ވަނަ އަހަރު
ހައުސިންގ ފަން ޑަ ށް ޓް ރާ ން ސް ފަރ ކުރެ ވު ނެ ވެ .މީ ގެ އި ތު ރު ން ،ރި ކޮ ގް ނި ޝަން ބޮ ން ޑު ން  1.45މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ މި ފަން ޑަ ށް ޓް ރާ ން ސްފަރ ކު ރެވުނެވެ .މިގޮތުން،
ކޮލެޓަރަލައިޒް ކު ރުމު ގެ ބޭ ނު މަ ށް  2018ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ނިޔަ ލަށް ޖު މް ލަ  25.42މި ލި އަ ން ރު ފިޔާ ހަ އު ސި ންގ ފަ ންޑަ ށް ޓް ރާ ން ސް ފަރ ކުރެވިފައިވެއެވެ.
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ޕެ ން ޝަ ން އޮފީ ހު ގެ ބޯޑު އެކުލެވި ގެންވާ ގޮތް
ޕެންޝަން އޮފީހު ގެ ބޯ ޑު އެކު ލެވި ގެން ވަ ނީ ޕަ ބް ލި ކް ސެކް ޓަރ އާ އި ޕް ރަ އި ވެ ޓް ސެ ކް ޓަރ ތަ މް ސީ ލު ކު ރާ  8މެ ންބަ ރު ން ގެ މަ އް ޗަ ށެ ވެ .ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 8
ވަނަ މާއްދާގައި ބަ ޔާން ކޮ ށް ފަ އި ވާ ގޮ ތު ގެ މަ ތި ން ބޯ ޑަ ށް މެ ން ބަރު ން ޢައް ޔަ ން ކު ރަ އް ވަ ނީ ރަ އީ ސު ލް ޖު މް ހޫރި އް ޔާ އެ ވެ .ބޯ ޑު ގެ ޗެ އަރ ޕާރ ސަންއާއި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ
ތަމްސީ ލްކުރާ ހަ ތަ ރު މެ ން ބަ ރު ން ހޮ ވަނީ ސި ވި ލް ސަރ ވި ސް ކޮ މި ޝަނާ އި ،މި ނި ސް ޓް ރީ އޮ ފް ފި ނޭ ން ސް އެ ން ޑް ޓް ރެ ޜަ ރީ ގެ އި ތު ރު ން އި ޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ
ކަންތައްތައް ބަ ލަހަ އް ޓަ މު ން ގެ ން ދާ މިނި ސް ޓް ރީ އާ އި ގު ޅި ގެ ން އު ފަ އް ދާ ސި ލެ ކް ޝަ ން ކޮ މި ޓީ އަ ކު ން ނެ ވެ .ބޯ ޑަ ށް ޢަ އް ޔަ ން ކު ރަ ން ހޮ ވޭ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުޠު ހަމަވޭތޯ
ސީ.އެމް .ޑީ.އޭ އި ން ބަ ލަ އެވެ.
ޕެންޝަން އޮފީހު ގެ ބޯ ޑަށް ޢަ އް ޔަ ން ކު ރެ ވޭ ކޮ ން މެ މެންބަ ރަ ކު ވެ ސް ބޯ ޑަ ށް ޢައް ޔަ ން ކު ރަ ނީ  3އަ ހަ ރު ގެ ދަ އު ރަކަ ށެ ވެ .އަ ދި މެ ން ބަ ރުންގެ ދައުރު ހަމަވުމުން އެ
މެންބަރަކު އަލުން ބޯ ޑަށް ޢަ އް ޔަން ކު ރެ ވި ދާ ނެ އެވެ .ނަ މަ ވެސް ،ޕެ ންޝަ ން އޮފީ ހު ގެ ބޯ ޑު ގެ '' ރޫ ލް ސް އޮ ފް ޕް ރޮ ސީ ޖަރ'' ގަ އި ވާ ގޮ ތު ން ،ވި ދިވިދިގެން މެންބަ ރުކަމުގައި
ދެމިހުރެވޭނީ

އަ ހަރު ގެ ދެ ދަ އު ރު ގެ މު އް ދަ ތަ ށެ ވެ.

3

ބޯ ޑު މެ ން ބަ ރުން
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ނޞި ުރ
ައލްފާޟި ލާ ަމ ްރ ަޔމް ަޢ ބް ުދ ްއ ާ

ނ
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ައ ލްފާޟި ލާ ައ އިމ ަ

ނޑ ް ްޓ ެރ ަޜ ީ
ިސ ްޓ ީ
ނޑ ް ެފމި ލީ
ިސ ްޓ ީ
ރ ޮއފް ެޖ ް
ރ މިނ ް
ނ ޑަރ ެއ ް
ސ ެއ ް
ނ ް
ނ ް
ރ ޮއ ފް ފި ޭ
ނ ްޓ ޮއ ޯތ ރިޓީ މިނ ް
ެކ ޕި ަޓލް މާރ ެކ ްޓ ޑި ެވ ޮލޕް ަމ ް
ބ ުރ
ކ ަރ ްއވާ ެމ ް
ަތމްސީ ލު ު
ނ ަ

ބ ުރ
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ަތމްސީ ލު ު
ނ ަ
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ނ ަ

ނ
ސ ް
ިޝ ުތ ލު ުއ ލުއާ ަޙ ަ
ައ ލްފާޟި ލާ އާއ ަ

ބ ުދ ﷲ ަޢ ލީ
ައ ލްފާޟި ލް ަޢ ް

ނ ަފ ުހ މީ
ޛ ޫ
ސ ތާ ާ
ައ ލް ުއ ް
ނ ުރބާ ް

ސ ަހނީފް
ައ ލްފާޟި ލް އި ލް ާޔ ް

ޕް ަރ އި ެވ ޓް ެ
ކ ަރ ްއވާ
ސ ކް ަޓރ ަތމްސީ ލު ު

ޕް ަރ އި ެވ ޓް ެ
ކ ަރ ްއވާ
ސ ކް ަޓރ ަތމްސީ ލު ު

ޕް ަރ އި ެވ ޓް ެ
ކ ަރ ްއވާ
ސ ކް ަޓރ ަތމްސީ ލު ު

ސ ކް ަޓރ ަތމް ީ
ޕް ަރ އި ެވ ޓް ެ
ކ ަރ ްއވާ
ސލު ު

ބ ުރ
ެމ ް
ނ ަ

ބ ުރ
ެމ ް
ނ ަ

ބ ުރ
ެމ ް
ނ ަ

ބ ުރ
ެމ ް
ނ ަ

39

އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 20 1 8

2018

ވަނަ އަ ހަރު ެޕންޝަން އޮފީ ހު ެގ ބޯޑަށް އަ އި ބަ ދަލުތަ އް

 2018ވަނަ އަ ހަ ރު ޕެ ންޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ބޯ ޑު ގެ ޗެއަރ ޕާރ ސަ ން ގެ މަ ޤާ މަ ށް ބަ ދަ ލެއް އަ އި ސް ފަ އި ނު ވާ އި ރު ،އެ މަ ޤާ މު ގަ އި  2018ވަ ނަ އަހަރު ހުންނެވީ އަލްފާޟިލް
އިބްރާހީމް އަޙުމަ ދު ނާ ޞި ރު އެ ވެ.
ޕެންޝަން އޮފީހު ގެ ބޯޑު ގަ އި ސެ ކި އު ރި ޓީސް މާރ ކެ ޓް ރެ ގި އު ލޭ ޓަރ ( ސީ .އެ މް .ޑީ .އޭ) ތަ މް ސީ ލު ކު ރަ އް ވާ މެ ން ބަރު ގެ ހަ އި ސި އް ޔަ ތު ން މަސައްކަތްކުރައްވާ އަލްފާޟިލް
މުޒްނީ މުޙައްމަ ދު ބޯ ޑު 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 ންކު ރަ އް ވާ ފަ އެ ވެ 2018 .ވަ ނަ އަހަރު ސެކިއުރިޓީސް މާރކެޓް
ރެގިއުލޭޓަރ ތަމްސީ ލް ކު ރަ އް ވާ މެ ން ބަ ރު ބަ ދަ ލުވެ ފަ އެ އް

ނު ވެ އެ ވެ.

އިޖްތިމާޢީ ރައްކާ 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 ސޯޝަ ލް ސަރ ވި ސަ ސް) ތަ މް ސީ ލު ކު ރަ އް ވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިސް
މުވައްޒަފެއްގެ ހަ އި ސި އް ޔަ ތު ން ،އަ ލް ފާ ޟި ލާ އަ އި މި ނަ ތު ޝި ފާނާ 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 ރައް ވާ ފަ އި ވަ ނީ  21މާރޗް  2017ގައެވެ.
 2018ވަނަ އަ ހަ ރު އި ޖް ތި މާ ޢީ ރަ އް ކާ ތެ ރި ކަ މާ ގު ޅޭ މި ނިސް ޓްރީ ތަ މް ސީ ލު ކު ރަ އް ވާ ސި ވި ލް ސަރ ވި ސް ގެ އި ސް މު ވަ އް ޒަފެ އްގެ ހަ އި ސި އްޔަތުން އިންނަވާ މެންބަރަށް
އެއްވެސް ބަދަލެ އް އަ އި ސްފަ އެ އް ނު ވެ އެ ވެ.
މިނިސްޓްރީ އޮފް 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 ޑުގަ އި އި ން ނަ ވާ މެ ން ބަ ރު އަލް ފާ ޟި ލް ޢަބްދުﷲ ޢަލީ މިނިސްޓްރީ
އޮފް ފިނޭންސްގެ ވަ ޒީ ފާއި ން ވަ ކި ވެ ވަ ޑަ އި ގެ ން ނެވު މާ ގު ޅި ގެ ން 28 ،މާރ ޗް  2018ގަ އި ވަ ނީ ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ބޯ ޑު ން ވަ ކި ވެ ފަ އެ ވެ .އެހެންކަމުން 28 ،މާރޗް 2018
ގައި ރައީސުލްޖު މް ހޫ ރި އް ޔާ ވަ ނީ މި ނިސް ޓް ރީ އޮ ފް ފި ނޭ ން ސް ގެ ފަ ރާ ތު ން އަ ލް ފާ ޟި ލާ މަ ރް ޔަ މް ޢަބް ދު އް ނާ ޞި ރު ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ބޯ ޑަށް ޢައްޔަން ކުރައްވާފައެވެ.
ޕްރައިވެޓް ސެކް ޓަރ މެ ން ބަ ރު އަ ލް ފާ ޟި ލް ޢަ ލީ ޝަ ރީ ފް ބޯ ޑު މެ ން ބަ ރު ކަ މު ގެ ފު ރަ ތަ މަ ދަ އު ރު ހަ މަ ވު މު ން 03 ،ފެ ބް ރު އަ ރީ  2018ގަ އި ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑުން
ވަކިވެވަޑައިގެންނެ ވި އެ ވެ .އަ ލް ފާ ޟި ލް ޢަ ލީ ޝަ ރީ ފް ގެ ބަ ދަ ލު ގަ އި 15 ،ފެ ބް ރު އަ ރީ  2018ގަ އި ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ބޯ ޑަ ށް ޕް ރަ އި ވެ ޓް ސެކްޓަރ ތަމްސީލްކުރައްވާ
މެންބަރެއްގެ ގޮތު ގައި

އަ ލް އު ސް ތާ ޛާ ނޫ ރު ބާ ން ފަ ހު މީ ޢަ އް ޔަ ން ކު ރެ އް ވި އެ ވެ.

ޕްރައިވެޓް ސެކް ޓަރ އަ ށް ނި ސް ބަ ތް ވާ މެ ންބަ ރު ފާ ތި މަ ތު މު ޢާ ޛާ އި ބްރާ ހީ މް ގެ ފު ރަ ތަ މަ ދަ އު ރު  11އޮކް ޓޯބަރ  2018ގަ އި ވަ ނީ ހަމަވެފައެވެ .އެހެންކަމުން ،އެ
ފަރާތުގެ ބަދަލުގަ އި  10ޑި ސެ މް ބަރ  2018ގަ އި ރަ އީ ސު ލް ޖު މް ހޫ ރިއް ޔާ ވަނީ ޕެ ންޝަ ން އޮފީ ހު ގެ ބޯޑަ ށް ޕްރަ އި ވެ ޓް ސެކް ޓަރ ތަ މްސީ ލް ކުރައްވާ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި
އަލްފާޟިލް ޢަބް ދުﷲ ޢަ ލީ ޢައް ޔަ ން ކު ރަ އް ވާ ފަ އެ ވެ.
ޕްރައިވެޓް ސެކް ޓަރ މެ ން ބަ ރު އަ ލް ފާ ޟި ލް ޢަލީ ފާ ރި ސް މު ޙަ އް މަ ދު ގެ މެ ންބަ ރު ކަ މު ގެ ފު ރަތަ މަ ދަ އު ރު ހަ މަ ވު މު ން 21 ،ނޮ ވެ މްބަރ  2018ގައި ޕެންޝަން އޮފީހުގެ
ބޯޑުން ވަނީ ވަ ކި ވެ ވަޑަ އި ގެ ން ފަ އެ ވެ.
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#

ނަން

1

އަލްފާޟިލް މުޒްނީ މުޙައްމަދު

2

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޢަލީ

3

އަލްފާޟިލާ އައިމިނަތު ޝިފާނާ

4

އަލްފާޟިލް އިލްޔާސް ހަނީފް

5

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް އަޙްމަދު ނާޞިރު

6

އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަރީފު

7

އަލްއުސްތާޛާ ނޫރުބާން ފަހުމީ

8

އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޢަބްދުއް ނާޞިރު

9

އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު މުޢާޛާ އިބްރާހީމް

10

އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފާރިސް މުޙައްމަދު

ހައިސިއްޔަތު

ބޑު މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރެވުނު އަދި ވަކިކުރެވުނު ތާރީޙް
ޯ
•ޢައްޔަންކުރި 20 :ފެބްރުއަރީ  2014ގައި  3އަހަރު ދުވަހުގެ
މުއްދަތަށް( .ފުރަތަމަ ދައުރު)

ބޑު މެންބަރު ،ސެކިއުރިޓީސް މާރކެޓް
ޯ
ރެގިއުލޭޓަރގެ ފަރާތުން

•ޢައްޔަންކުރި 20 :ފެބްރުއަރީ  2017ގައި  3އަހަރު ދުވަހުގެ
މުއްދަތަށް (ދެވަނަ ދައުރު)
•ޢައްޔަންކުރި 20 :ފެބްރުއަރީ  2017ގައި  3އަހަރު ދުވަހުގެ

ބޑު މެންބަރު ،މިނިސްޓްރީ އޮފް
ޯ
ފިނޭންސް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތް

މުއްދަތަށް( .ފުރަތަމަ ދައުރު)
•ވަކިވީ 28 :މާރޗް ( 2018ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ވަޒީފާއިން
ވަކިވުމުން)
•ޢައްޔަންކުރި 10 :ޑިސެމްބަރ  2018ގައި  3އަހަރު ދުވަހުގެ

ބޑު މެންބަރު ،ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ
ޯ
ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތް

މުއްދަތަށް( .ދެވަނަ ދައުރު)
• 21މާރޗް  2017ގައި  3އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް( .ފުރަތަމަ
ދައުރު)

ބޑު މެންބަރު ،އިޖްތިމާޢީ
ޯ
ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ މަސައްކަތްކުރާ
މިނިސްޓްރީ ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތް

• 12އޭޕްރީލް  2017ގައި  3އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް( .ފުރަތަމަ

ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތް

ދައުރު)
• 20އޮގަސްޓް 2012

ބޑު މެންބަރު ،ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ
ޯ

 3އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް.

(ފުރަތަމަ

ދައުރު)
• 7ސެޕްޓެމްބަރ  2017ގައި  3އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް.

ބޑު މެންބަރު ،ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ
ޯ
ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތް
ބޑުގެ ޗެއަރޕާރސަން
ޯ

•ވަކިވި 18 :ފެބްރުއަރީ ( 2019އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމުން)
•ޢައްޔަންކުރި 4 :ފެބްރުއަރީ  2015ގައި  3އަހަރު ދުވަހުގެ
މުއްދަތަށް( .ފުރަތަމަ ދައުރު)

ބޑު މެންބަރު ،ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ
ޯ
ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތް

•ވަކިވީ 3 :ފެބްރުއަރީ ( 2018ދައުރު ހަމަވުމުން)
•ޢައްޔަންކުރި 15 :ފެބްރުއަރީ  2018ގައި  3އަހަރު ދުވަހުގެ
މުއްދަތަށް( .ފުރަތަމަ ދައުރު)

•ޢައްޔަންކުރި 28 :މާރޗް  2018ގައި  3އަހަރު ދުވަހުގެ
މުއްދަތަށް( .ފުރަތަމަ ދައުރު)
•ޢައްޔަންކުރި 12 :އޮކްޓޯބަރ  2015ގައި  3އަހަރު ދުވަހުގެ
މުއްދަތަށް( .ފުރަތަމަ ދައުރު)

ބޑު މެންބަރު ،ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ
ޯ
ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތް

ބޑު މެންބަރު ،މިނިސްޓްރީ އޮފް
ޯ
ފިނޭންސް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތް
ބޑު މެންބަރު ،ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ
ޯ
ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތް

•ވަކިވީ 11 :އޮކްޓޯބަރ ( 2018ދައުރު ހަމަވުމުން)
•ޢައްޔަންކުރި 22 :ނޮވެމްބަރު  2015ގައި  3އަހަރު ދުވަހުގެ
މުއްދަތަށް( .ފުރަތަމަ ދައުރު)

ބޑު މެންބަރު ،ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ
ޯ
ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތް

•ވަކިވީ 21 :ނޮވެމްބަރ ( 2018ދައުރު ހަމަވުމުން)
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ބޯ ޑު ގެ ބަ އް ދަލުވުންތަކުގެ ޙާޟިރީ
ޟރީ ގެ ތަފްޞީލް ތިރީ ގައި އެ ވަ ނީއެ ވެ.
 2018ވަނަ އަ ހަ ރުގެ ތެ ރޭގަ އި ބޯ ޑުގެ  14ބަ އް ދަ ލުވު މެ އް ބޭ އްވު ނެވެ .މިގޮތު ން ،ބޭ އްވު ނު ބަ އްދަލު ވު ން ތަކު ގެ ޙާ ި
#

ބޑު މެންބަރުން
ޯ

1

އަލްފާޟިލް މުޒްނީ މުޙައްމަދު

14

2

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޢަލީ

4

4

3

އަލްފާޟިލާ އައިމިނަތު ޝިފާނާ

14

13

4

އަލްފާޟިލް އިލްޔާސް ހަނީފް

14

14

5

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަޙްމަދު ނާޞިރު

14

14

6

އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަރީފު

1

0

7

އަލްއުސްތާޛާ ނޫރުބާން ފަހުމީ

12

11

8

އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޢަބްދުއް ނާޞިރު

11

11

9

އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު މުޢާޛާ އިބްރާހީމް

11

9

10

އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފާރިސް މުޙައްމަދު

12

9

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އަދަދު

ޙާޟިރުވި ބައްދަލުވުންތަކުގެ އަދަދު
14

 2018ވަނަ އަ ހަރު ބޯޑު ކޮމިޓީތަކާ އި ކޮމިޓީތަ ަކށް އަ އި ބަ ދަލުތަ އް
ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާ ނޫ ނު ގެ  9ވަ ނަ މާ އް ދާ ގެ ދަ ށުން އު ފަ އް ދާ ފަ އި ވާ އި ން ވެ ސް ޓް މެ ން ޓް ކޮ މިޓީގެ އި ތު ރު ން ،ބޯ ޑު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ އް ހަ ރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ބޯޑުގެ
މަސައްކަތްތައްވަ ނީ ސަ ބް ކޮ މި ޓީ ތަ ކަ ކަށް ބަ ހާ ލެ ވި ފަ އެ ވެ .އެ ކޮ މި ޓީ ތަ ކަ ކީ ،އޮ ޑި ޓް އެންޑް ރި ސް ކް މެ ނޭ ޖް މެ ން ޓް ކޮ މި ޓީ ،ރެ މި އު ނަ ރޭ ޝަ ން އެންޑް ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީ
އަދި އިނޮވޭޝަން އެ ން ޑް ޓެކް ނޮ ލޮ ޖީ ކޮ މި ޓީ އެ ވެ.
ނ ކުރެއް ވި ކޮ މިޓީއެކެ ވެ.
ކނޮ ލޮ ޖީ ކޮ މި ޓީ އަ ކީ 2018 ،ވަ ނަ އަ ހަ ރުގެ ޖު ލަ އި މަ ހު ބޯ ޑު ން އު ފަ އް ދަ ވައި ،މެ ންބަރު ން ޢައް ޔަ ް
ޑ ޓެ ް
އިނޮވޭ ޝަން އެން ް
އިނޮވޭޝަން އެން ޑް ޓެ ކް ނޮ ލޮ ޖީ ކޮ މި ޓީ އެ ކު ލަ ވާ ލި މަ އި ގަނ ޑު މަ ޤް ސަ ދަ ކީ ،ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ އިން ފޮ މޭ ޝަ ން ޓެ ކްނޮ ލޮޖީ ދާ އި ރާ އާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން އެންމެ
ފަރާތަކަށް ބަރޯސާ ވެ ނި ން މު މު ގެ ބަ ދަ ލު ގަ އި ،އި ން ފޮ މޭ ޝަ ން ޓެ ކް ނޮ ލޮ ޖީ އާ ގު ޅު ން ހު ރި ބޮޑެ ތި ކަ ން ކަން ނި ން މު މު ގަ އި ބޯ ޑު މެ ން ބަ ރު ން ގެ ވިސްނުންފުޅު ހިމެނުމަށާއި،
ބޯޑު މެންބަރުން ގެ އި ތު ރު ން މި ނި ވަ ން މު ސް ތަ ޤި އް ލު ފަ ރާ ތެ އް ގެ ބަ އި ވެ ރި ވު ން ހޯ ދައި ،ހަ ރު ދަ ނާ ނި ން މު ން ތަ ކެއް ނި ން މު މަ ށް މަ ގު ފަ ހި ކުރުމަށެވެ.
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 2018ވަނަ އަހަރު ބޯޑުން ނިންމަވާފައިވާ ނިންމުންތަ ާކއި ހިންގުނު ހަ ރަކާ ތް ތަކުގެ އު ސްއަ ލި ތައް
ޕެ ން ޝަ ން އޮފީ ހު ގެ ަގވަރނެންސް ހަރު ދަނާކުރުން

ބޯ ޑު ގަ އި މަ ޝް ވަ ރާ ކު ރަ އް ވަ އި ،އަ ޅު އް ވަން ޖެ ހޭ ފިޔަވަޅުތައްވަނީ އަޅުއްވާފައެވެ.

ޒިންމާދާރު އަދި ހާ މަކަ ން ބޮ ޑު ގޮ ތެ އް ގަ އި ޕެ ން ޝަ ން އޮފީ ސް ހި ން ގު މު ގެ

ބޯ ޑު ގެ އި ސްނެ ން ގެ ވު މާ އެ ކު ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ކްރެޑިބިލިޓީ އިތުރުކުރުމުގެ

ބޭނުމުގައި ،އެހެ ން އަ ހަ ރު ތަ ކެ ކޭ އެ އްފަ ދައި ން ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގައި ހެ ދި ފަ އި ވާ

ނި ޔަ ތު ގަ އި ،ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހަ ކީ ދުނި ޔޭ ގެ ފެ ންވަރުގައި ޤަބޫލުކުރާ ،ބެސްޓް

އުސޫލުތައް މުރާ ޖަ ޢާ ކު ރު މު ގެ ގި ނަ ގު ނަ މަ ސަ އްކަ ތް ތަ ކެ އް  2018ވަ ނަ

ޕް ރެ ކް ޓި ސް

ކަށަވަރުކުރުމުގެ

އަހަރުވެސް ވަނީ ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ .މި ގޮ ތު ން ،ގި ނަ އުސޫ ލު ތަ ކެ އް ވަ ނީ އެ ކު ލަ ވާ ލަ އި

މަ ސައް ކަ ތް ތަ އް

ތަންފީޒުކުރަން ފަ ށާ ފަ އެ ވެ.

ފަ ށާ ފަ އެވެ .މި ގޮތު ން ،އަ އި .އެ ސް .އެސް .އޭ ގެ ސެޓްފިކޭޝަން ހާސިލް ކުރުމަށް

ކޮންމެ އަހަރަކު ވެ ސް މު ރާ ޖަ ޢާ ކު ރު މަށް ބޯ ޑު ން ނި ން މަ ވާ ފަ އި ވާ މު ހި ން މު
ސިޔާސަތުތައްކަމު ގަ އި ވާ އެ ސް .އޯ .އައި.ޕީ ،ކް ރެ ޑި ޓް ކާ ޑް ސިޔާ ސަ ތު ފަ ދަ
ސިޔާސަތުތައް

މު ރާ ޖަ ޢާ

ކު ރު މާ އި،

ސް ޓް ރެ ޓެ ޖި ކް

އެ ސެ ޓް

2018

ވަ ނަ

ތެރޭގައި

އަ ހަ ރު ގެ

މެނޭޖްމެންޓުންވަނީ

ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ،ޕެ ން ޝަ ން އެ ން ޑް ކް ލެ އި މްސް އެސް.އޯ.ޕީ ހުށަހެޅުމުގެ
މަ ސައް ކަ ތް ވެ ސް  2018ގައި ވަ ނީ ފަ ށާ ފަ އެ ވެ.

އެ ލޮ ކޭ ޝަ ން

ކަނޑައެޅުން ފަ ދަ މު ހި ން މު ސި ޔާ ސަތު ތަ އް ބޯ ޑު ން ވަ ނީ ނި ން މަ ވާ ފަ އެ ވެ.
މީގެ އިތުރުން ،އެ މް ޕް ލޯ އީ ހަ އު ސި ންގ އެ ސިސް ޓެ ން ސް ޕޮ ލި ސީ ،ގް ރެ ޓު އި ޓީ
ޕޮލިސީ އަދި ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ބި ޒް ނަ ސް ކޮ ން ޓި ނި އު ޓީ މެ ނޭ ޖް މެ ން ޓް
ޕޮލިސީ

ގަ އި ޑް ލަ އި ން ސްތަ ކަ ށް

ތަބާ ވާ

އޮފީހެއްކަން

ބޯޑުން ވަ ނީ  2018ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ފާ ސްކު ރަ އް ވާ ފަ އެ ވެ.

ށ ލި ބި ދެ ވޭ ފަ އި ދާ
ރން ނަ ް
އެމް .އާރު .ޕީ.އެސް ގެ މެ ންބަ ު
އިތުރުކުރުން
ފާ އި ތު ވީ އަ ހަރު ތަ ކެ ކޭ ވެ ސް އެ އް ފަ ދައި ން ،އެ މް .އާ ރު.ޕީ.އެސް ގެ ބައިވެރިންނަށް
ސްކީ މު ން ލި ބި ދެ ވޭ ފަ އި ދާ އި ތު ރު ކު ރު މަ ށް ކު ރެވިދާނެ ކަންކަމާމެދު 2018

ވެބްސައިޓްގައި ޝާ އި ޢު ކު ރެ ވޭ ޕެ ން ޝަ ނާބެ ހޭ ޤާ ނޫ ނަ ށް ޢަ މަ ލު ނުކު ރާ ވަ ޒީ ފާ ދޭ

ވަ ނަ އަ ހަ ރު ވެ ސް ފު ޅާ ދާ އި ރާ އެ އް ގަ އި ބޯ ޑު ގަ އި ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވެއެވެ.

ފަރާތްތަކާ އަދި މި ފަ ރާތް ތަ ކު ގެ ތެ ރެއި ން ކޯ ޓަ ށް ހު ށަ ހެ ޅި ފަ އި ވާ އަ ދި ކޯ ޓު ގަ އި

މި ގޮ ތު ން ،އެ މް.އާ ރު .ޕީ .އެ ސް މެ ން ބަ ރު ން ނަ ށް އެ ނުއިޓީ ޕްރޮޑަކްޓްސް ތަޢާރުފް

ހިނގަމުންދާ މަ އް ސަ ލަތަ ކާ ގުޅޭ އަ ދާހަ މަ މަ ޢު ލޫ މާ ތު ،ބޯ ޑު ން ވަ ރަ ށް ގާ ތު ން

ކު ރު މަ ށް ބޯ ޑު ގެ އި ރު ޝާ ދާ އެ ކު  2018ވަނަ އަ ހަ ރުވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް

ބައްލަވަމުން ގޮސް ފަ އި ވެ އެ ވެ .މި ކަ މާ އި ގު ޅި ގެ ން އަ ޅު އް ވަ ން ޖެ ހޭ ފި ޔަ ވަ ޅު ތަ އް

ކު ރެ ވު ނެ ވެ .އެ ނު އި ޓީ ޕް ރޮ ޑަ ކް ޓް ސް ތަ ޢާ ރު ފް ކު ރުމަށް ވާންޖެހޭ އެންމެ ފަހުގެ

އެޅުއްވުމާއި ،ޤާނޫ ނު ގަ އި ކަނ ޑަ އެ ޅި ފަ އިވާ އު ސޫ ލު ތަ ކާ އި އެއް ގޮ ތް ވާ ގޮ ތު ގެ މަ ތި ން

ތަ އް ޔާ ރީ ތަ އް ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ން ވަ ނީ އަ ހަ ރު ނިމުނުއިރު ފަށާފައެވެ.

ކަންކަން ހިނގާ ތޯ

ބޯ ޑު ން ބަ އްލަ ވައި ފަ އި ވެ އެ ވެ.

 2017ވަ ނަ އަ ހަ ރު ފާ ސް ކު ރެ ވި ފަ އިވާ ،ބި ދޭސީ މުވައްޒަފުން އެމް.އާރު.

މުހިންމު ކަމެއް ގެ ގޮ ތު ގަ އި ،ބޯ ޑާ އި މެ ނޭ ޖް މެ ން ޓުގެ ބު ރަ މަ ސަ އްކަ ތާ އެ ކު،

ޕީ .އެ ސް ގަ އި ބަ އި ވެ ރިކޮ ށް،

ކު ރިއަށް އޮތް  3އަ ހަ ރު ދު ވަ ހަ ށް ޕެ ންޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ސް ޓް ރެޓެ ޖިކް ޕް ލޭ ން

ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު މާ ބެހޭ ގަ ވާ އި ދު އި ތު ރަ ށް ހަ ރު ދަ ނާ ކުރުމަށް  2018ވަނަ އަހަރު

 2018ވަ ނަ އަ ހަ ރު ޢަ މަ ލު ކު ރަ ން ފެ ށު ނެ ވެ .މީ ގެ އި ތު ރު ން،

ބޯ ޑު ގަ އި ވަ ނީ މަ ޝް ވަ ރާ ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ .މި ސް ކީ މު ގައި ބައިވެރިވާ މެންބަރުންނަށް

ޕެންޝަން އޮފީ ހު ގެ ކޯ ޑް އޮ ފް ކޮ ން ޑަ ކް ޓް އަ ދި ބޯ ޑު ގެ ރޫ ލްސް އޮ ފް

ފަ ސޭ ހަ ވާ ނެ ފަ ދަ ގޮ ތަ ކަ ށް ކަ ން ކަ ން ހަ މަ ޖެއް ސު މަށާއި ،އޮޕަރޭޝަނަލް ކަންކަން

ޕްރޮސީޖަރ އަށް ގެ ން ނަ ން ޖެ ހޭ މު ހި ން މު ބަ ދަ ލު ތަ ކެ އް ހު ރި ކަ މަ ށް ފާ ހަ ގަ ކޮ ށް

ރަނ ގަ ޅު ކު ރު މަ ށް

ބައިވެރިވެފައިވާ

އެކަމުގެ މަސައް ކަ ތް ވެ ސް ވަ ނީ  2018ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ފަ ށާ ފަ އެ ވެ.

ބި ދޭ ސީ ން ގެ ތެ ރެ އި ން ދި ވެހި ރާ އް ޖެ އެ އްކޮ ށް ދޫކޮށްދާ ފަރާތްތަކުގެ އާރު.

ބޯޑުގެ ހުއްދައާއެ ކު ،ހާ މަ ކަ ން އި ތުރު ކޮ ށް ސި ސް ޓަ މްތަ އް ހަ ރު ދަ ނާ ކު ރު މު ގެ

އެ ސް .އޭ އަ ށް ޖަ މާ ކު ރެ ވިފަ އި ވާ ފަ އި ސާ ނެ ގޭ ނެ ގޮތަށް ގަވާއިދުވަނީ އިޞްލާޙު

ގޮތުން ،ސީ.އެމް .ޑީ .އޭ ގެ ބެ ލު މު ގެ ދަ ށު ން ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ އި ން ފޮ މޭ ޝަ ން

ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ.

އެކުލަވާލައި

ޓެކްނޮލޮޖީ ސިސް ޓަ މް ގެ އޮ ޑި ޓެ އް ،ކާ މިޔާ ބު ކަ މާ އެކު ކު ރި އަ ށް ގެ ން ދެ ވު ނެ ވެ.
ކޮންމެ އަހަރަކު ވެ ސް ސީ .އެ މް .ޑީ .އޭ ގެ ފަ ރާ ތުން ކު ރަ އް ވަ މު ން ގެ ން ދަ ވާ
ޕެންޝަން އޮފީ ހު ގެ އަ ހަ ރީ އޮ ޑި ޓު ން ފާ ހަ ގަ ކު ރެ ވި ގެ ން ދި ޔަ ކަ ން ކަ މާ މެ ދު
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މީ ގެ

އި ތު ރު ން،

ބޯ ޑު ގަ އި

ސްކީ މު ގެ ދަ ށު ން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޢިނާޔަތްތައް

މަ ޝް ވަ ރާކު ރެ ވި،

އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެ ސް

ސްކީމުގައި

މެ ން ބަ ރުންގެ

އާރު.އެސް.އޭ

ގައިވާ

ފަ އި ސާ އިން ފަ ރު ޟް ޙަ އް ޖު ގެ އަ ޅު ކަ ން އަ ދާ ކު ރެ ވޭނެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް

އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 20 1 8

ސަރުކާރުން ވެ ފަ އިވާ ވަ ޢު ދާ ގު ޅި ގެ ން ޕެ ންޝަ ން އޮ ފީ ހަ ށް ސަ ރު ކާ ރު ން

އޮ ޕަ ރޭ ޝަ ނަ ލް އަ ދި ޕޮ ލިސީ ލެ ވަ ލްގަ އި ތަ ރައްޤީ ކުރަން ހުރި ކަންކަމާ

ހުށަހަޅާފައިވާ ކަ ން ކަ މަ ށް ފު ޅާ ދާ އި ރާއެ އް ގަ އި ބޯ ޑު ގަ އި މަޝް ވަ ރާ ކު ރެ ވު ނެ ވެ.

އަ ދި އި ތު ރަ ށް ރަނ ގަ ޅު ކު ރަ ން ހު ރި ކަ ން ކަ މާ މެދު ނުރަސްމީކޮށް މަޝްވަރާ

މިގޮތުން ،ޕެންޝަ ނާބެ ހޭ ޤާ ނޫ ނަ ށް  4ވަ ނަ އި ޞް ލާ ޙު ގެ ނަ އު މު ގެ ބި ލް ޑް ރާ ފް ޓް

ކު ރު މު ގެ މަ ޤް ސަ ދު ގަ އި 2018 ،ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ އޮގަސްޓް މަހު  2ދުވަހުގެ

ކުރުމުގެ މަސައް ކަ ތް ބޯ ޑު ގެ އި ރު ޝާދާ އި އެ އް ގޮ ތް ވާ ގޮ ތު ގެ މަ ތި ން ޕެ ން ޝަ ން

މު އް ދަ ތަ ށް ވަ ނީ ބޯ ޑު ރި ޓްރީ ޓެ އް ބާ އް ވާ ފަ އެ ވެ.

އޮފީހުން  2018ވަ ނަ އަ ހަ ރު ނި މު މުގެ ކު ރި ން ފު ރި ހަ މަ ކޮ ށް ފަ އި ވެ އެ ވެ.

ޕެންޝަން އޮފީހުގެ އިންވެސްޓްމެންޓް މެ ނޭ ޖް މެ ން ޓް
ހަރުދަނާކުރުން

ސއްކަތްތަކާ ިއ ބޯޑުން ނިންމާ ނިންމުންތަ އް
ބޯޑުގެ މަ ަ
ނ ފިޔަވަޅުތައް
ހަ ރު ދަ ނާ ކު ރު މަށް އެޅު ު

އޮ ފީ ހު ގެ

ޕެ ން ޝަ ން

މެނޭޖްމެންޓް

އި ން ވެ ސް ޓްމެ ން ޓް

ފު ޅާކުރުމާއި

ބޯޑު މެންބަރުން ނާ އި ހަ ވާ ލު ވެ ފަ އި ވާ މަސް އޫ ލި އް ޔަ ތު އެ ން މެ އެ ކަ ށީ ގެ ން ވާ

އި ން ވެ ސް ޓް މެ ން ޓް އޮ ޕަ ރޭޝަ ން ސް ހަ ރު ދަ ނާ ކުރުމުގައި ބޯޑު އަދި ބޯޑުގެ

ވަ ނަ އަ ހަ ރު ބޯ ޑާ އި

އަދާކުރައްވާފައެވެ.

ގޮތުގައި އަދާކުރުމަ ށް އެ ހީ ތެ ރި ވެ ދި ނު މު ގެ ގޮ ތު ން2018 ،

ގުޅިވަޑައިގެންނެވި މެން ބަ ރު ން ނަ ށް ވަ ނީ ޕެ ން ޝަން އޮ ފީ ހު ގެ ''އި ންޑަ ކް ޝަ ން
ޕްރޮގްރާމް'' ގެ ދަށު ން މަ ޢު ލޫ މާ ތު ފޯ ރު ކޮ ށް ދެ ވި ފަ އެވެ .ކޮ ން މެ އަ ހަ ރަ ކު ވެ ސް ،މި

އި ން ވެ ސް ޓް މެ ން ޓް

ކޮ މި ޓީ ން

ވަ ނީ

މު ހިން މު

ދައުރެއް

މިގޮތުން 2018 ،ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި މުހިންމު ބޮޑެތި ނިންމުންތަކެއް
ނި ން މަ ވަ އި

ގި ނަ ގު ނަ

މަ ސަ އްކަ ތް ތަ ކެ އް ވަ ނީ

ކުރެވިފައެވެ.

ޕްރޮގްރާމުގައި ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ގަ ވަރނެ ން ސް ކޮ ން ސެ ޕް ޓް ،ޕެ ން ޝަ ނާ ބެ ހޭ
ޤާނޫނު،

މެ ންބަ ރު ން

ބޯޑު

ޢަ މަ ލު ކުރު މަ ށް

އު ސޫ ލު ތަ އް

ހެ ދި ފަ އިވާ

އަ ދި

ޕެންޝަން އޮފީހު ން ކު ރަ މު ން ގެ ން ދާ އެ ން މެހާ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ކާ ބެ ހޭ މަ ޢު ލޫ މާ ތު
ޙި އް ޞާ ކު ރެ ވެ އެ ވެ.
ޕެންޝަން

އޮ ފީ ހު ގެ

ބޯ ޑު

ބޭ ނު ން ވާ

އެ ކު ލެ ވި ގެ ން ވަ ނީ
އެ ކި އެ ކި

ބޯ ޑު ގެ

ހު ނަ ރާ އި،

އޯ ވަރ ސަ އި ޓް

ތަ ޖް ރި ބާއާ އި

ޢި ލް މު

ލިބިގެންވާ މެންބަ ރު ން ގެ މަ އް ޗަ ށެ ވެ .މެ ންބަ ރު ން ގެ ތަ ޖު ރި ބާ އާ އި ޤާ ބި ލި އް ޔަ ތު
އިތުރުކުރުމަށް ބާ ރު އެ ޅު މު ގެ ގޮ ތު ން ،ބޯޑު މެ ން ބަ ރު ން ވަ ނީ އި ސް ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް،
ގަވަރނެން ސް،

ރިސްކް

އެންޑް

އި ން ޓަރ ނަ ލް

ކޮ މްޕް ލަޔަ ން ސް

އޮ ޑި ޓް،
ފަ ދަ

ރި ސް ކް

މެ ނޭ ޖްމެ ން ޓް

އަ ދި

ދާއި ރާ ތަ ކު ން

ރާ އް ޖެ އި ން

އަ ދި

ރާއްޖެއިން ބޭރު ން ތަ މްރީ ންތަ އް ލި ބި ގެ ން ފަ އެ ވެ 2018 .ވަ ނަ އަ ހަ ރު ބޯ ޑު
މެންބަރުން ބައި ވެ ރި ވެ ވަ ޑަ އި ގެ ން ނެ ވި ފާހަ ގަ ކޮ ށް ލެ ވޭ މު ހި ން މު ތަ މް ރީ ނު ތަ ކު ގެ
ތެރޭގައި ސީ.އެމް .ޑީ .އޭ އި ން ބޯ ޑު ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ނަ ށް ޚާ އް ޞަ ކޮ ށް ގެ ން ކޮ ން މެ
އ އަ އި.
ކޓަރ ސް ޓް ރެ އި ނި ންގ ޕް ރޮގް ރާ މް'' އާ ި
އަ ހަ ރަ ކުވެސް ހި ންގާ '' ޑަ އި ރެ ް
އެސް.އެސް.އޭ

ރު ފި ޔާ އި ން ވެ ސް ޓް ކު ރު މަށް ނި ން މު ން
•ދި ގު މު އް ދަ ތުގެ ފި ކް ސް ޑް ޑި ޕޮ ސި ޓް ސް ގައި ޕެންޝަން އޮފީހުގެ

ފަންކްޝަންތަކަށް

ގުޑް

•އެޗް .ޑީ.އެފް .ސީ ކޮ ން ވެ ންޝަ ނަލް ބޮންޑް އި ޝޫ ގައި  80މިލިއަން

އި ން

ހި ންގާ

'' އަ އި .އެ ސް .އެ ސް .އޭ

ގަ އި ޑް ލަ އި ން ސް

އޮ ން

އިންވެސްޓްމެންޓް އެ ން ޑް ސޯ ޝަ ލް ސެ ކިޔު ރި ޓީ ފަ ންޑް ސް'' އަ ދި '' އަ އި.

އި ން ވެ ސް ޓް މެ ން ޓް ސް އި ތު ރު ކު ރު މަ ށް ނިންމުން
•އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެސް ފި ކް ސް ޑް ޑި ޕޮ ސިޓްސް އެލޮކޭޝަންސް ހަދާ
އު ސޫ ލު ތަ ކަ ށް ބަ ދަ ލު ގެ ނަ އު ން
•ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ އި ން ވެ ސް ޓްމެ ން ޓް ސަބްމިޝަން ޕޯޓަލް ''ބިނާ''
ތަޢާ ރު ފް ކު ރު ން
•އެ މް .އާރު.ޕީ .އެ ސް

ގެ

ނވެ ސް ޓްމެ ންޓް
އި ް

އވަރސިފައި ކޮށް
ޑަ ި

ފު ޅާ ކު ރު މާއި ގުޅޭ ގޮ ތު ން ބޯ ޑު ގަ އި ފު ޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރުން
•ޑަ އި ރެ ކް ޓް އި ން ވެ ސް ޓްމެ ން ޓަ ށް ދި ޔު މާ އި ބޭރުގެ އިންވެސްޓްމެންޓްތަކަށް
އެ ކް ސް ޕޯ ޝަރ

ހޯ ދު ން ފަ ދަ

މު ހިންމު

ކަންކަމާ

ގުޅޭގޮތުން

މަ ޝް ވަ ރާ ކު ރު ން

އެސް.އެސް.އޭ ގަ އި ޑް ލަ އި ންސް އޮ ން ގުޑް ގަ ވަރ ނެ ންސް'' ހި މެ ނެ އެވެ .މީ ގެ

•ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ އި ން ވެ ސް ޓް މެ ން ޓް އޮޕަރޭޝަންތައް އިތުރަށް

އިތުރުން ،ކުރީ އަ ހަ ރު ތަ ކެކޭ ވެ ސް އެ އް ފަ ދައި ން '' ވޯ ލް ޑް ޕެ ން ޝަ ން ސަ މި ޓް''

ހަ ރު ދަ ނާ

ކު ރު މަ ށް ރަނ ގަ ޅު އޮ ނި ގަނޑެއްގެ ދަށުން ކުރިއަށް އޮތް

ގައި  2018ވަނަ އަ ހަ ރު ވެ ސް ބޯ ޑު މެ ން ބަ ރު ން ބަ އި ވެ ރިވެ ވަ ޑަ އި ގެ ން ނެ ވި އެ ވެ.

 3އަ ހަ ރަށް ،ވޯ ލް ޑް ބޭ ން ކް ޓް ރެ ޜަ ރީ ގެ އާރު.އޭ.އެމް.ޕީ ގެ ފަންނީ

ގ މުވަ އް ޒަ ފު ންގެ މެ ދުގަ އި
ބޑު އަ ދި އެގް ޒެ ކެ ޓިވް ލެވަ ލް ެ
ޕެން ޝަން އޮ ފީހުގެ ޯ

44

ލަ ފާ ހޯ ދުމަ ށް ނި ން މަ ވާ އެ އް ބަ ސް ވު މެއްގައި ސޮއިކުރުން.

އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 20 1 8

މަ ސަ އް ކަ ތެ އް ގެ

އޮ ފީ ހު ގެ މު ވަ އް ޒަ ފު ން ގެ މަ ސަ އް ކަ ތު ގެ ފެ ން ވަ ރު ބެލުމުގެ ކަންކަން ގެންދާނޭ

ގޮ ތުގައި އެ ކު ލަވާ ލެވި ފަ އިވާ އެ ސް .އޯ .އަ އި .ޕީ މު ރާ ޖަ ޢާ ކު ރު މާ އި ،އެ ސް .އޭ .އޭ

ގޮ ތު ގެ އުސޫ ލު ތަ އް އަ ލު ން މު ރާ ޖަ ޢާ ކޮ ށް ފު ރި ހަ މަ ''ޕަރފޯމެންސް އެ ޕްރެއިޒަލް

މީގެ

އިތުރުން،

ކަނޑައެޅުން

އި ން ވެ ސް ޓް މެ ން ޓް ތަ އް

ހަ ރު ދަ ނާ ކު ރު މު ގެ

ޓޫ ލް'' އެ އް ބޯ ޑު ން ވަ ނީ ފާ ސްކު ރަ އް ވާ ފަ އެ ވެ.

ހި މެ ނެ އެ ވެ.

ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ ފުޅާކުރުން

ޕެ ން ޝަ ން އޮފީ ހު ގެ އޮޕަރޭޝަނަލް އިފެކްޓިވްނަސް
ހަ ރު ދަ ނާ ކު ރު ން

ޚި ދު މަ ތު ގެ ދާ އިރާ ފު ޅާ ކުރު މަ ށް އެ ޅު ނު ފި ޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ޕެންޝަން

ޕެންޝަން އޮފީހު ގެ ހި ން ގު ން ހަ ރު ދަ ނާ ކޮ ށް އާ އް މުން ނަ ށް ފޯ ރު ކޮ ށް ދޭ ޚި ދު މަ ތް ތަ އް

އޮ ފީ ހު ގެ ޕަ ބް ލިކް ރި ލޭޝަ ންސް އި ތު ރަ ށް ވަ ރު ގަ ދަކޮށް ،އާންމުންނަށް ހަރުދަނާ

އިތުރަށް ރަނ ގަޅު ކު ރު މު ގެ ގޮ ތު ން ބޯޑު ގެ އި ސް ނެ ން ގެ ވު މާ އި އި ރު ޝާ ދު ގެ

ގޮ ތެ އް ގަ އި ވާ ސި ލު ވު މަ ށް ކު ރެ ވި ދާ ނެ ކަން ކަ މާ ގުޅޭގޮތުން ފުޅާ ދާއި ރާއެއްގައި

ދަށުން  2018ވަ ނަ އަ ހަ ރު ވަ ނީ މަ ސަ އް ކަތް ތަ ކެ އް ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ.

ބޯ ޑު ގަ އި ވަ ނީ  2018ވަ ނަ އަ ހަ ރު ވެ ސް މަ ޝް ވަރާ ކުރައްވާފައެވެ.

ބޯޑުން ފާސްކުރެ އް ވި މުހި ން މު އެ އް ނިން މު މަ ކީ ،ޕެ ން ޝަން އޮ ފީ ހު ން ފޯ ރު ކޮ ށް ދޭ

ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ން ޚާ އް ޞަ އި ސްކަ މެ އް ދީގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް

ޚިދުމަތްތައް ހޯދު މަ ށް ފަސޭ ހަ އި ން އެދެ ވޭ ނެ ގޮ ތް މަ ގުފަ ހި ކު ރު މު ގެ ގޮ ތު ން،

ބާއް ވަ މު ން ގެ ން ދާ މޯ ލް ޑިވް ސް ފަ އި ނޭ ން ސް ފޯ ރަމްގައި  2018ވަނަ އަހަރު

އިލެކްޓްރޯނިކް ވަ ސީ ލަ ތް މެ ދު ވެ ރި ކޮ ށް ފޯ މު ހު ށަ ހެ ޅޭ ނެ ގޮ ތް ހެ ދު މަ ށް ޓަ ކަ އި،

މަ ޝް ވަ ރާ ކު ރު މަށް އެ ން މެ އެ ކަ ށޭ ނަ މަ ޢުޟޫ އެ އް ޚިޔާރު ކުރުމުގައާއި ،ފޯރަމް

ޕެންޝަން އޮފީހު ގެ  3ގަވާ އި ދަ ކަ ށް އި ޞް ލާ ޙު ގެ ނަ އު މެ ވެ.

ކާ މި ޔާ ބު ގޮ ތެ އް ގަ އި ރާ ވާ ހި ން ގު މަ ށް ބޯ ޑު ގެ ފަރާތުންވަނީ ވަރަށް ބޮޑު

މީގެ އިތުރުން ،ހި ން ގު ން ހަ ރު ދަ ނާ ކު ރު މަ ށް ކު ރެ ވު ނު މަ ސަ އް ކަ ތު ގެ ސަ ބަ ބު ން،
ޕެންޝަން އޮފީހު ގެ ހި ން ގު މު ގެ ޚަ ރަ ދު ކު ޑަ ކު ރެ ވު ނެ ވެ .އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެސް ގެ
ބައިވެރިންގެ އަތު ން ނަ ގަ މު ން ދާ އެ ޑް މި ނިސް ޓް ރޭ ޓިވް ފީ 1 ،ޖެ ނު އަ ރީ 2018
އިން ފެށިގެން  0.80އި ން ސަ އް ތަ އި ން  0.60އިން ސަ އް ތަ ށް ކުޑަ ކު ރު މަ ށް
ބޯޑުން ނިންމަވާ ފަ އި ވާ ނި ން މެ ވު މާ އި އެ އް ގޮ ތަ ށް  2019ވަ ނަ އަ ހަ ރު ވެ ސް
މިއަދަދު

 0.60އި ން ސައް ތާ ގަ އި ބެ ހެ އް ޓު މަ ށް

ބޯ ޑު ން ވަ ނީ ނި ން މަ ވާ ފަ އެ ވެ.

އެ އް ބާ ރު ލު މެއް ލި ބި ފަ އެ ވެ .މި ގޮ ތު ން ،އި ން ސްޓި ޓިއުޝަނަލް އިންވެސްޓަރުންގެ
މެ ދު ގަ އި މަ ޢު ލޫމާ ތާ އި ތަ ޖު ރި ބާ ޙި އް ޞާކު ރު މުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކޮށް،
ބޭ ރު ގެ އި ންސް ޓި ޓި އު ޝަ ނަ ލް އި ން ވެ ސް ޓަ ރު ން މެ ދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގެ ޕްރައިވެޓް
ސެ ކް ޓަ ރަ ށް ފަ ން ޑި ންގ ހޯ ދި ދާ ނެ ގޮ ތް ތަ ކާ ބެ ހޭ ގޮ ތުން މަޝްވަރާތައް ގެންދިއުމަކީ
ވަ ރަ ށް ބޭ ނު ންތެ ރި ކަ މެއް ގެ ގޮ ތު ގަ އި ފާ ހަ ގަ ކޮ ށް،

 2018ވަނަ އަހަރުގެ

މޯ ލް ޑި ވް ސް ފަ އި ނޭ ން ސް ފޯ ރަ މް ގެ ތީމް ގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ
'' ދަ ރޯލް އޮފް އި ން ސް ޓި ޓިއުޝަ ނަލް އި ން ވެސްޓަރ ސް އި ން ލޯ ންގް-ޓާރމް

ޕެންޝަނުގެ ގޮތު ގަ އި އި ތު ރަ ށް ދޫ ކު ރެ ވޭ ފަ އި ސާގެ މައް ސަ ލަ އަ ށް ޙަ އް ލެ އް

ފަ އި ނޭ ން ސި ންގ ފޯރ ގްރޯ ތް އެ ން ޑް ޑި ވެލޮޕް މެ ންޓް'' އެ ވެ.

ހޯދުމުގެ ގޮތުން  2018ވަ ނަ އަ ހަ ރު ބޯ ޑު ގަ އި ގި ނަ މަ ޝް ވަ ރާ ތަ ކެ އް ވަ ނީ
ކުރެވިފައެވެ .މި ގޮ ތު ން ،އި ތުރަ ށް ފަ އިސާ ދޫކު ރެ ވު މަ ށް މެ ދު ވެ ރި ވާ މަ އި ގަނ ޑު
އެއް ސަބަބު ކަ މު ގަ އި ވާ ،ނި ޔާ ވާ މީހު ން ގެ މަ ޢު ލޫ މާތު އި ތު ބާ ރު ހު ރި ގޮ ތެ އް ގަ އި
އަދި އެކަށީގެން 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
ވަނީ

ފުޅާ

ދާ އި ރާ އެއް ގަ އި

މަ ޝް ވަ ރާ

ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ.

ބޯ ޑު ގެ

އި ރު ޝާ ދު ގެ

ދަށުން ،މިކަމާ ގު ޅު ން ހު ރި މު އަ އް ސަ ސާ ތަކާ އި ،ހޮ ސް ޕި ޓަ ލް ތަ ކާ އި ،މީސް މީ ޑި އާ
މަންސަތަކާއި އަ ދި ވަ ކި ވަ ކި ފަ ރު ދު ންނާ މަ ޝްވަ ރާ ކޮ ށް ހަ ރު ދަ ނާ އު ސޫ ލެ އް ގެ
މަތިން އިންތިޒާ މް ކު ރު މަ ށް ގި ނަ ގު ނަ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ކެ އް ވަ ނީ ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ.
މުހިންމު މަސައް ކަ ތެ އް ގެ ގޮ ތު ގަ އި ،ޕެން ޝަ ން އޮ ފީ ހަ ކީ އު ފެ އް ދު ން ތެ ރި ޤާ ބި ލު
މުވައްޒަފުން މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރާ އޮ ފީހަ ކަ ށް ހެ ދު މަ ށް ޓަ ކަ އި ،އަ ދި މު ވަ އް ޒަ ފު ން ގެ
ހުނަރާއި ޤާބިލި އް ޔަ ތު ދެ ނެ ގަ ނެ ވަ ޒަ ންކު ރު މު ގެ މަ ޤް ސަ ދު ގަ އި ،ޕެ ން ޝަ ން

45

ކު ރި އަ ށް އޮ ތް ތަ ނު ގައި ފަ އިނޭ ން ސް ފޯ ރަ މް ގެ ކަންކަން އިތުރަށް ހަރުދަނާ
ކު ރުމު ގެ

ގޮ ތު ން،

2019

ވަ ނަ

އަ ހަ ރު ގެ

ފައިނޭންސް

ފޯރަމްގެ

ތީމް

ފާ ސް ކު ރު މާއި ފޯ ރަ މް ކު ރި އަ ށް ގެ ން ދާ ނޭ ގޮ ތާ އި ބެހޭގޮތުން ދުރާލާ ރާވައިގެން
ދި ވެ ހި ރާ އް ޖޭ ގެ މާ ލީ ދާ އި ރާ ގަ އި ހަ ރަ ކާ ތް ތެ ރި ވާ ފަރާތްތަކާއެކު މަސައްކަތް
ފެ ށު މުގެ ބޭ ނު މު ގަ އި 2018 ،ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ތެރޭގައި ވަނީ  2019ވަނަ
އަ ހަ ރު ގެ ފައި ނޭ ން ސް ފޯ ރަ މާ އި ގު ޅޭ ބޯ ޑު މަޝްވަރާތައް ފައްޓަވާފައެވެ.
ބޯ ޑު ގެ އެ އްބާ ރު ލެ އް ވު މާ އެ ކު ،ޕެ ން ޝަން އޮ ފީ ހުގެ އިސްނެގުމެއްގެ ގޮތުގައި
ރާ އް ޖޭ ގެ އެ ކި ކަ ން ކޮ ޅުތަ ކު ގަ އި އިސް ރަ ށް ވެ ހި ން ގެ ދުވަސް ޚާއްޞަ ދުވަހެއްގެ
ގޮ ތު ގައި ފާ ހަ ގަކު ރު މު ގެ ހަ ރަކާ ތް ތަ ކެ އް  2017ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދަނީ
ހި ންގަ މު ން ނެ ވެ .މި ގޮ ތު ން 2018 ،ވަ ނަ އަ ހަރު މިދުވަސް ކުލަގަދަގޮތެއްގައި

އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 20 1 8

ދއް ފުށީގަ އި ގި ނަ
ފާ ހަގަ ކު ރެވިގެން ދި ޔަ އީ ހދ .ކުޅު ދު އް ފުށީގަ އެވެ .ހދ .ކުޅު ު

އެ ހީ އަ ށް ބޭ ނުން ވާ މީ ހު ން ގެ މަ ރު ކަ ޒު ގަ އި މަ ސައްކަތްކުރާ އޮކިއުޕޭޝަނަލް

އަދަދެއްގެ އިސް ރަ ށް ވެ ހި ން ނާ އެ ކު ބޭ އް ވި ޖަ ލް ސާ ވެ ގެ ން ދި ޔަ އީ ޕެ ން ޝަ ން

ތެ ރަ ޕި ސް ޓު ގެ އު ޖޫ ރަ އަ ދި ނެ ޝަ ނަ ލް ޑް ރަ ގް އެޖެންސީގައި މަސައް ކަތް ކުރާ

އޮފީހުން މި ދު ވަ ސް ފާ ހަ ގަ ކު ރު މު ގެ މަ ޤް ސަ ދު ހާ ސި ލު ވެ ގެ ން ދި ޔަ ކާ މި ޔާ ބު

 1މުވަ އް ޒަ ފު ގެ އު ޖޫ ރަ 2017 ،ވަ ނަ އަ ހަރު ގެ ތެރޭގައި ޕެންޝަން އޮފީހުގެ

ޖަލްސާއަކަށެވެ .ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ އި ޖް ތި މާ ޢީ ޒި ން މާ ގެ ދަ ށު ން ހި ން ގޭ

އި ޖް ތި މާ ޢީ ޒި ން މާ ގެ ދަ ށު ން ހި ން ގޭ ޕް ރޮ ގް ރާ މްތަކުގެ ދަށުން ސްޕޮންސަރ

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެ ރެ އި ން އި ސް ރަ ށް ވެ ހިން ނަ ށް ޚާއް ޞަ ކޮ ށް ހދ.ކު ދު އް ފު ށީ ގަ އި

ކު ރު މަ ށް ބޯ ޑު ން ނި ން މަ ވާ ފަ އި ވާ ގޮ ތު ގެ މަ ތި ން  2018ވަނަ އަހަރުވެސް

ޕާކެއް

އެޅުމަށް

ބޯ ޑު ން

ނި ން މަ ވާ ފައި ވާ ތީ،

މި ކަ މު ގެ

މަ ސަ އް ކަ ތް ވެ ސް

ޖަލްސާއަށްފަހުވަ ނީ ފެ ށި ފަ އެ ވެ .ހަ މަ މި އާ އެ ކު ،އަ އް ޑޫ ސި ޓީ ހި ތަ ދޫ ގަ އި
އިސްރަށްވެހިންނަ ށް ޚާ އް ޞަ ކޮ ށް ގެ ން ޕާ ކެއް ހެ ދު މު ގެ މަ ސަ އް ކަތް ނި ން މު މަ ށް
ބޯޑުން ވަނީ ބާ ރު އަ ޅު އް ވަ އި މަ ޝް ވަ ރާ ތަ އް ކު ރި އަ ށްެ ގެ ން ގޮ ސް ފަ އެ ވެ.

އ ވެ އެ ވެ.
ޢަ މަ ލު ކޮ ށް ފަ ި
މީ ގެ އިތު ރު ން ،އޫ ރި ދޫ މޯ ލް ޑި ވް ސް އާއި އެ ޗް .އާ ރު މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމް
ކޮ ށް ގެ ން  2018ވަ ނަ އަ ހަ ރު ބޭ އް ވި އެ ޗް .އާ ރު ސަމިޓް އެންޑް އެކްސްޕޯ ގައި
ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ން ބައި ވެ ރި ވު މާ އި އަ ދި ސީ .އެ މް.ޑީ.އޭ އިން ހިންގާ އެކިއެކި

މީގެ އިތުރުން ،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

ޓް ރެ އި ނި ންގ ޕް ރޮ ގް ރާ މް ސްޕޮ ންސަރ ކު ރު ން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.

މަސައްކަތްކުރުމު ގެ މަ ޤް ސަ ދު ގަ އި މި ނި ސް ޓް ރީ އޮ ފް ޖެ ން ޑަރ އެ ން ޑް ފެ މި ލީ

އު މު ރު ން ދު ވަސް ވީ މީ ހު ން ނަ ށް ޚާ އް ޞަ ކޮ ށް ގެ ން އޯލްޑް އޭޖް ހޯމެއް ހެދުމާއި

އާއި ޕެންޝަން އޮފީ ހާ ދެ މެ ދު ސޮ އި ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ފަ ހު މު ނާ މާ ގެ ދަ ށު ން2018 ،

ބެ ހޭ ގޮ ތު ން ބޯޑު ގަ އި ވަ ނީ ފު ޅާ ދާ އި ރާ އެއް ގަ އި މަ ޝްވަރާކުރެވިފައެ ވެ .މިގޮތުން،

ވަނަ އަހަރު ވަނީ ރާ އް ޖޭ ގެ އެ ކި ކަ ން ކޮ ޅު ތަ ކު ގަ އި ގި ނަ ހަ ރަކާ ތް ތަ ކެ އް

އު މު ރު ން

ފަރާތްތަކާ

ހި ން ގާ ފަ އެ ވެ.

ގު ޅި ގެ ން މި ހާ ރު ދަ އު ލަ ތު ގެ ބެ ލު މު ގެ ދަ ށު ގައި ތިބި އުމުރުން ދުވަސްވީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެ ންޑަރ އެ ން ޑް ފެ މި ލީ ގެ ބެ ލު މު ގެ ދަ ށު ން ހު ޅު މާ ލޭ ގަ އި ހި ން ގާ
ފިޔަވަތީގައި ދިރި އު ޅޭ ކު ދި ން ބަ ލަ ހަ އް ޓާ މީ ހު ން ގެ ގޮ ތު ގައި މަސަ އް ކަ ތް ކު ރާ 2
ފަރާތެއްގެ އުޖޫރަ ،ދި ވެ ހި ރާ އް ޖޭ ގެ އި ސް ރަށް ވެ ހި ން ގެ ޖަ މު ޢި އް ޔާ ގެ މަ ސަ އް ކަ ތަ ށް

ދު ވަސް ވީ

މީ ހު ން ގެ

ކަ ންކަ ން

ބަ ލަހައްޓަމުންގެންދާ

ފަ ރާ ތް ތަ ކު ގެ ޙާ ލަ ތު ދެ ނެ ގަނެ ،އެ ފަ ދަ ފަ ރާ ތް ތަ ކަ ށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ބެލުމަށް
ތަ ޖު ރި ބާ ކާ ރު ން

މެ ދު ވެ ރި ކޮ ށް

ފު ރި ހަ މަ

ދި ރާ ސާއެއް

ކުރުމަށް

ބޯޑުންވަނީ

ނި ން މަ ވާ ފަ އެ ވެ.

ނަގާ  1މުވައް ޒަފު ގެ އު ޖޫ ރަ ،ކ .ގު ރަ އި ދޫ ގަ އި ޤާ އި މު ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ޚާ އް ޞަ
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ނޓް ކޮމިޓީ ރިޕޯ ޓު
އިންވެސްޓްމެ ް
ތަ ޢާ ރު ފު
އިންވެސްޓްމެންޓް ކޮ މި ޓީ އަކީ އެ މް.އާ ރު .ޕީ .އެ ސް ގެ އި ން ވެސް ޓް މެ ން ޓް ތަ ކާ ބެ ހޭ ނި ން މު ން ތަ އް ނި ން މު މާ އި ،އި ން ވެ ސް ޓް ކު ރު މު ގެ އެ ން މެ ހައި އުސޫލުތަކާއި ގަވާއިދުތައް
ހެ ދުމުގައި ޕެންޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ބޯޑަ ށް ލަ ފާ ދި ނު މަ ށް ޓަ ކަ އި ޕެ ން ޝަ ނާބެ ހޭ ޤާ ނޫ ނު ގެ ދަ ށު ން އު ފަ އް ދާ ފަ އި ވާ ސަބް ކޮ މި ޓީ އެ ކެ ވެ.

މަސް އޫލި އް ޔަތުތައް
ތކުގެ ތެ ރޭގަ އި ހި މެ ނެ ނީ:
އިންވެސްޓްމެންޓް ކޮ މިޓީގެ މަ އިގަނ ޑު މަ ސް އޫ ލި އް ޔަ ތު ަ
•ޕެންޝަ ން އެ ސެ ޓު ތަ އް އި ންވެ ސްޓް ކު ރު މާ ބެ ހޭ އެ ސް .އޯ .އަ އި .ޕީ އެ ކު ލަވާ ލު ން
•އިންވެ ސް ޓްކު ރު މާ ގު ޅު ން ހު ރި ގަ އި ޑް ލަ އި ން ތަ އް މު ރާ ޖަ ޢާ ކު ރު ން
ކމުގަ އި ބޯ ޑަށް ލަފާ ދި ނު ން
•އެސެ ޓް މެ ނޭ ޖެ ރު ން ނާ އި އަ ދި ކަ ސް ޓޯ ޑި އަ ން އަ ޢް ޔަ ން ކު ރު މާ ގުޅޭ ކަ ން ަ

ކޮ މިޓީ އެކުލެވި ގެންވާ ގޮތް
އިންވެސްޓްމެންޓް ކޮ މި ޓީ އެ ކު ލެ ވި ގެ ން ވަ ނީ ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހުގެ ބޯ ޑު މެ ން ބަ ރު ން ގެ ތެ ރެ އި ން ،ޕް ރަ އި ވެ ޓް ސެ ކް ޓަ ރު ގެ  2މެ ން ބަ ރު ން ނާ އި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ތަމްސީލުކުރައްވާ ބޯޑު މެ ން ބަ ރު ހި މެ ނޭ ގޮ ތަ ށް ،ޖު މް ލަ  3މެ ން ބަ ރު ން ގެ މަ އް ޗަ ށެ ވެ .ކޮ މިޓީ ގެ ޗެ އަރ ޕާރ ސަ ނަކީ ،ކޮ މި ޓީ މެ ން ބަ ރު ން ގެ ތެ ރެއިން ދައުރުވާގޮތަށް އެއް
އަހަރު ދުވަހުގެ މު އް ދަ ތަ ށް ޢަ އް ޔަ ނުކު ރާ މަ ގާ މެ ކެ ވެ.
ނނު މެ ން ބަ ރު ން ނަ ކީ:
 2018ވަނަ އަ ހަ ރު ކޮ މި ޓީގަ އި ހި މެ ު
ޗއަރ ޕާރ ސަ ން)
ސ ( ެ
•އަލް ފާޟި ލް ޢަ ލީ ފާ ރި ް
•އަލްފާޟި ލާ ފާ ތި މަ ތު މުޢާ ޛާ އި ބް ރާ ހި މް
•އަލްފާޟި ލާ މަ ރިޔަ މް ޢަ ބް ދު އް ނާ ޞި ރު

ކޮ މި ޓީ ގެ ބަ އްދަލުވުންތަކާއި ޙާޟިރީ
މޓީ ބައްދަލު ވު ން ތަކު ގެ ޙާ ޟިރީއެ ވެ.
 2018ވަނަ އަ ހަ ރުގެ ތެ ރޭގަ އި ކޮ މި ޓީގެ  3ބަ އް ދަ ލުވު މެ އް ބޭ އްވި ފަ އިވެ އެވެ .ތި ރީގަ އިވާ ތާވަ ލުގަ އި އެ ވަ ނީ ކޮ ި
#

މެންބަރުގެ ނަން

1

އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފާރިސް *

3

2

އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު މުޢާޛާ އިބްރާހިމް

3

3

3

އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ޢަބްދުއް ނާޞިރު

3

3

4

އަލްފާޟިލް މުޒްނީ މުޙައްމަދު **

-

1

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އަދަދު

ޙާޟިރުވި ބައްދަލުވުންތަކުގެ އަދަދު
3

*  2018ވަނަ އަ ހަ ރު މާރ ޗް މަ ހު ން ފެ ށި ގެ ން ކޮ މި ޓީ ގެ ޗެ އަރ ޕާރ ސަ ން ގެ މަ ޤާ މު ގަ އި  9މަ ސް ދުވަސް ވަ ން ދެ ން ( މެ ން ބަ ރު ކަ މު ގެ ދަ އުރު ހަމަވަންދެން) އަލްފާޟިލް
ޢަލީ ފާރިސް މު ޙަ އް މަ ދު ހު ން ނެ ވި އެ ވެ.
ތން ބަ އިވެ ރިވެވަ ޑަ އިގެ ން ނެވި އެވެ.
** އަލް ފާޟިލް މު ޒް ނީ މު ޙަ އް މަ ދު އޮ ބް ޒާވަ ރެ އްގެ ހަ އި ސި އް ޔަ ު
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އި ން ވެ ސް ޓް ކު ރު މުގެ އި ޖު ރާ އަ ތު ހަ ރު ދަ ނާ ކުރު މަށް ތަޢާރުފު ކުރެވުނު ކަމެކެވެ.

އި ން ވެ ސް ޓް މެންޓްތަކާބެހޭ ނިންމުންތައް
އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް

އި ން

ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި

އި ން ވެ ސް ޓް

އޮ ން ނަ

ހުއް ދަ

ބާވަތްތަކުގެ ތެރެ އި ން ،އި ން ވެ ސް ޓް މެ ން ޓު ގެ ފު ރު ޞަ ތު ތަ އް އެ ން މެ ފު ޅާ ކޮ ށް
ލިބިފައިވަނީ ބޭ ން ކު ތަ ކު ގެ ޑި ޕޮ ސިޓާ އި ދަ އު ލަ ތު ގެ ދަ ރަ ނީ ގަ އި އި ން ވެ ސް ޓް
ކުރުމުގެ ފުރު ޞަތެ ވެ .ބޭ ން ކު ތަ ކު ގެ ޑިޕޮ ސި ޓު ގަ އި އި ން ވެ ސްޓް ކު ރާ މި ން ވަ ރު

މީ ގެ އި ތު ރު ން ،މި އު ސޫ ލު ތަ ޢާ ރު ފު ކު ރެ ވުނީ ،ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓުން
ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހަ ށް ރަނ ގަ ޅު ރޭ ޓު ތަ އް ހޯ ދު މަ ށާ އި އަދި ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ
ރޫ ހާ އި އެ އް ގޮތް ވާ ގޮ ތު ގެ މަ ތި ން މާ ލީ މު އަ އްސަސާތަކާއި ޕެންޝަން އޮފީހާ
ދެ މެ ދު ހާ މަ ކަ ން ބޮ ޑު ގޮ ތެއް ގައި މު ޢާމަ ލާ ތް ކު ރުމަށް މަގުފަހި ކުރުމަށެވެ.

އިތުރުކުރުމަށާއި އި ން ވެ ސް ޓްމެ ން ޓު ގެ މު އް ދަ ތު އި ތު ރު ކުރު މަ ށް އެ ދި 2018

 2012ވަ ނަ އަ ހަ ރު ން ފެ ށި ގެ ން އި ން ވެ ސް ޓް މެ ން ޓް ކޮމިޓީގެ އިސްނެންގެވުމާއެކު

ޕެ ން ޝަ ން އޮފީ ހަ ށް ހު ށަ ހަ ޅާ ފަ އި ވެ އެ ވެ.

ފަ އި ނޭ ން ޝަ ލް ސެ ކް ޓަރ ކު ރި އަ ރު ވަ އި ތަ ރައް ޤީ ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ
އަމާޒުކޮށް

ވަނަ އަހަރު ގި ނަ ބޭ ން ކުތަ ކު ން

ދިގު މުއްދަތަށް އި ންވެ ސް ޓް ކު ރު މު ގެ ހު ށަ ހެ ޅު ން ތަ ކު ގެ ރޭ ޓު ތަ އް ނި ސް ބަ ތު ން

ގޮ ތު ން

ފައި ނޭން ޝަ ލް

ސެ ކް ޓަރ ގެ

ޓްރެޜަރީ ބިލާއި އަ ދި އެ އް އަ ހަ ރު ގެ ބޭ ން ކް ޑި ޕޮ ސި ޓު ގެ ރޭ ޓު ތަ ކަ ށް ވު ރެ

ކޮ ން މެ

އަހަ ރަ ކު ވެ ސް

ފަ އި ނޭ ން ޝަލް

ރަނގަޅެވެ .މިގޮ ތަށް ދި ގު މު އް ދަ ތު ގެ ޑި ޕޮސި ޓް ތަ ކު ގަ އި އި ން ވެސް ޓް ކު ރު މު ން

ޤަ ބޫ ލު ކު ރަ އް ވާ ގޮ ތު ގައި ފަ އި ނޭ ން ޝަ ލް ސެ ކް ޓަރ ކުރިއެރުމަކީ ޕެންޝަން އޮފީހުގެ

ޕެންޝަން އޮފީ ހަ ށް ބޮ ޑު އި ން ޓަ ރެ ސް ޓް ރޭ ޓެ އް ލި ބޭ ނެ އެ ވެ.

ސް ޓް ރެ ޓެ ޖި ކް ލަނ ޑު ދަނ ޑި ތަ އް ހާ ސި ލު ކުރު މަ ށް ނުހަނު މުހިންމު ކަމެކެވެ.

 2018ވަނަ އަހަ ރު ގެ މެ އި މަ ހު ކޮ މި ޓީ ން ވަ ނީ ޕެ ން ޝަ ން ކޮ ން ޓް ރި ބި އު ޝަ ނު ގެ
ގޮތުގައި

ޖަމާކުރާ

ފިކްސްޑް

މި ން ވަ ރު ގެ

ޑިޕޮ ސި ޓު ގަ އި

10.00

އި ން ސަ އް ތަ

އިން ވެ ސް ޓު ކު ރު މަ ށް

މު އް ދަ ތު ގެ

ދި ގު

މި ފަ ދަ

ނި ން މަ ވާފަ އެ ވެ.

އިންވެސްޓްމެންޓް ތަކު ން ޓް ރެ ޜަ ރީ ބި ލަށް ވު ރެ ވާ ދަ ވެ ރި ރޭ ޓު ތަ ކެއް ލި ބެ އެ ވެ.

މަ ސްލަހަތުވެރިންނަށް
ފޯ ރަ މެއް

ބާއްވައެވެ.

ކޮމިޓީން

 2018ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ މޯ ލް ޑި ވް ސް ފަ އިނޭ ން ސް ފޯރަމްގެ ތީމެއްގެ ގޮތުގައި
ކަނ ޑަ އަ ޅުއް ވާ ފަ އި ވަ ނީ '' ދަ ރޯ ލް އޮފް އި ން ސް ޓިޓިއުޝަނަލް އިންވެސްޓަރސް
އި ން ލޯ ން ގް -ޓާރ މް ފައި ނޭ ން ސި ންގ ފޯރ ގްރޯތް އެ ންޑް ޑި ވެލޮ ޕްމެންޓް''
އެ ވެ 2018 .ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ފޯރަ މް ބި ނާ ކުރެވުނީ ،އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް
އި ން ވެ ސް ޓަ ރު ން މެ ދު ވެ ރި ކޮ ށް އި ން ފް ރާ ސް ޓް ރަކް ޗަރ އަދި ޢިމާރާތް ކުރުންފަދަ

ފައިނޭންޝަލް މާރ ކެ ޓު ގަ އި ހު ރި ދަ ރަ ނީ ގެ އަ އު ގި ނަ އި ން ސް ޓް ރުމަ ންޓް ތަ ކެ އް ގަ އި

ބޮ ޑެ ތި ޕް ރޮ ޖެ ކް ޓު ތަކަ ށް ދި ގު މުއް ދަތު ގެ އި ން ވެސްޓްމެންޓުތައް ހޯދޭނެ ގޮތާ

އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލި ބު ނު ފު ރު ޞަ ތު ތަކާ މެ ދު ކޮ މި ޓީ ގަ އި މަ ޝް ވަ ރާ ކު ރެ ވު ނެ ވެ.

ބެ ހޭ ގޮ ތު ން ނެ ވެ.

ބޭންކުތަކާއި

ދައުލަތުގެ ދަރަ ނި އަ ދި ބޭ ން ކު ތަ ކު ގެ ޑި ޕޮ ސި ޓު ގަ އި އި ން ވެސް ޓް ކު ރު މު ގެ

އަ ދި އެސް.އޯ.އީ ތަ ކަ ށް ރާ އް ޖޭ ގަ އި އި ން ވެ ސްޓްމެންޓް ހޯދުމަށް ކުރިމަތިވާ

އިތުރުން ،އެޗް .ޑީ .އެފް .ސީ ގެ ދެ ވަ ނަ ކޮ ންެ ވެން ޝަ ނަ ލް ބޮ ން ޑު ގަ އި 80.00

ގޮ ން ޖެ ހު ން ތަ ކާ އި،

ޙައްލުތަކާބެހޭގޮތުން

މިލިއަން ރުފިޔާ އިން ވެ ސް ޓު ކު ރު މަ ށް ކޮ މި ޓީ ން ނި ން މެ ވި އެ ވެ.

ފޯރަ މު ގަ އި މަ ޝް ވަ ރާ ކު ރެ ވު ނެ ވެ.

އި ން ސް ޓި ޓި އު ޝަ ނަ ލް
ލި ބެ ން ހު ރި

އި ން ވެސްޓަރުންނާއި،

ފު ރު ޞަ ތުތަ ކާ

އަދި

 2018ވަ ނަ އަ ހަ ރު ބޭ އް ވު ނު މޯ ލް ޑި ވް ސް ފަ އި ނޭ ން ސް ފޯރަމުގައި އިންވެސްޓްމެންޓް

އި ން ވެ ސްޓް މެ ންޓް ގައިޑްލައިން އަދި ޕޮލިސީތައް ހެދުމާއި
މު ރާޖަ ޢާ ކު ރުން

ހޯ ދު މަ ށް އެ ދި ހު ށަ ހަ ޅާ ފަ ރާ ތް ތަ އް ސް ކް ރީން ކު ރާ ފުރަތަމަ މަންސަ ކަމުގައިވާ
'' ބި ނާ'' ތަޢާރުފު ކުރެ ވު ނެ ވެ '' .ބި ނާ'' ޕްރޮ ގްރާ މް ތަޢާރު ފުކުރެ ވު ނީ ،މާރ ކެޓުން
އި ން ވެ ސް ޓް މެ ން ޓް ހޯ ދަ ން ދި އު މު ގެ ކު ރި ން ޕެ ންޝަން އޮފީހުން އިންވެސްޓް

އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގެ އެ ސް .އޭ .އޭ މު ރާ ޖަޢާ ކޮ ށް އެ އް ބޭ ން ކެ އް ގެ ފި ކް ސް ޑް

ކު ރު މު ގެ ފު ރުޞަ ތު އޮ ތް ތޯ ބެ ލޭ ނެ ގޮތް މަ ގުފަހި ކުރުމަށެވެ .ޕެންޝަން

ޑިޕޮސިޓުގައި އި ން ވެ ސްޓް ކު ރާ މި ން ވަ ރު  50.00އި ންސަ އް ތަ އި ން 60.00

އޮ ފީ ސް މެ ދު ވެ ރި ކޮ ށް ފަ އި ނޭ ން ސް ހޯދަ ން ބޭ ނު ންވާ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮޕޯސަލް

binaa.pension.gov.mv

އިންސައްތައަށް ބަ ދަ ލު ކު ރަ ން ކޮ މި ޓީ ން ނިން މެ ވި އެ ވެ .މި މި ން ވަ ރު ކަނ ޑަ އަ ޅަ ނީ

އން ލަ އި ންކޮ ށް
ޮ

ވަކި ބޭންކެއްގެ ފި ކް ސް ޑް ޑި ޕޮ ސިޓް ގަ އި ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހުން އި ން ވެ ސް ޓް

'' ބި ނާ'' ޕް ރޮ ގް ރާމް ގެ ދަ ށު ން ޕެ ންޝަ ން އޮފީ ހު ގެ އި ންވެސްޓްމެންޓްތަކާއި ގުޅޭ

ކޮށްފައިވާ

މިން ވަ ރާ އި

ޕެ ން ޝަ ން

އޮ ފީހު ގެ

ޖު މް ލަ

ފި ކް ސްޑް

ޑި ޕޮ ސި ޓް

ޕޯޓޮފޯލިއޯ އަޅާކި ޔަ އިގެ ން ނެ ވެ .ލިމި ޓް ބޮ ޑުކު ރު މަ ށް ކޮ މި ޓީ ން ނި ން މެ ވީ ފި ކް ސް ޑް
ޑިޕޮސިޓްގައި އި ން ވެ ސް ޓް ކު ރެ ވޭ މި ންވަ ރު އި ތު ރު ކު ރު މު ގެ މަ ޤް ސަ ދު ގަ އެ ވެ.

ތަ ޖު ރި ބާ ކާ ރު ން ގެ ލަ ފާ ފޯ ރު ކޮ ށް ދެ އެ ވެ.
 2018ވަ ނަ އަހަރު އި ން ވެ ސް ޓް މެ ން ޓް ކޮ މިޓީން އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގެ
ޕާ ފޯ މެ ންސް
އެ ގޮ ތު ން،

ކޮ މިޓީ ން ހި ން ގުނު ހަރަކާތްތަ އް/ކުރެވުނު މަސަ އްކަތްތަ އް

ހުށަހެ ޅުމުން،

ޓާރ ގެ ޓު ތަ އް

ކަނ ޑައެ ޅު މާ

ގު ޅޭ ގޮތުން

މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.

އެމް .އާ ރު .ޕީ .އެ ސް ފަ ން ޑު ތަ ކާއި އެ ސެޓް ކްލާސްތަކުގެ ރިޓާންސްގެ

އެ ކަ ށީ ގެ ން ވާ ބެ ން ޗް މާރ ކް ކަނ ޑަ އެ ޅު މަށް ދި ރާ ސާކޮށް މުރާޖަޢާ ކުރެވުނެވެ.
މި ހާ ރު ގެ މެ ކް ރޯ އެ ކޮ ނެ މިކް މާޙަ އު ލާ އި ،ރާ އް ޖޭ ގެ ފައިނޭންޝަލް އަދި ކެޕިޓަލް

 2018ވަނަ އަހަ ރު ގެ ޖު ލަ އި މަ ހު ،ވަ ކި އު ސޫ ލެއް ގެ ދަ ށު ން އޮ ކް ޝަ ން ކު ރެ ވި ގެ ން

މާރ ކެޓު ގެ ޙާލަ ތަ ށް ރިޢާ ޔަ ތްކޮ ށް ،ކޮ މި ޓީ ން ނި ންމެ ވީ އެމް.އާރު .ޕީ.އެ ސް

މަ ސަ އް ކަ ތް

ފަ ން ޑަ ށް އެ ން މެ އެ ކަ ށީ ގެ ން ވަ ނީ ރިލެ ޓި ވް ރި ޓާ ން ޓާރގެޓަށްވުރެ އެބްސޮލިއުޓް

ބޭންކުތަކުގެ

ފި ކް ސް ޑް

ޑި ޕޮ ސި ޓު ގައި

އި ން ވެ ސް ޓް

ކު ރު މު ގެ

ފެށުނެވެ .ބިޑްކު ރު މު ގެ މި އު ސޫ ލަ ކީ ބޭ ންކު ތަ ކު ގެ ފި ކް ސް ޑް ޑި ޕޮ ސި ޓު ގަ އި

48

ރި ޓާ ން ޓާ ގެ ޓް ކަ މަ ށެ ވެ.

އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 20 1 8

ނޓް ކޮމި ޓީގެ ރިޕޯ ޓު
އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް މެނޭޖްމެ ް
ތަ ޢާ ރު ފު
އޮޑިޓް އެންޑް ރި ސް ކް މެ ނޭ ޖްމެ ން ޓް ކޮ މި ޓީއަ ށް ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ބޯ ޑު ން ކަނ ޑަ އަ ޅާ ފަ އި ވާ ޓާރ މް ސް އޮ ފް ރި ފަ ރެ ން ސްގެ ދަ ށު ން ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް
ޑެލިގޭޓު ކުރެވިފަ އި ވެއެ ވެ .އޭ .އާ ރު .އެމް.ސީ އަ ށް ބޯ ޑު ން މަ ތި ކޮ ށް ފަ އި ވާ މަ ސް އޫ ލި އް ޔަ ތުތަ ކަ ކީ މާލީ ހި ސާ ބުތަކާ އި ،އި ން ޓަރނަ ލް ކޮ ން ޓް ރޯ ލްސް އަދި ޕެންޝަން އޮފީހުގެ
އިންޓަރނަލް އަ ދި އެ ކް ސް ޓަރ ނަ ލް އޮ ޑި ޓް މި ނި ވަ ން ކަ މާ އި އެ ކު މު ރާ ޖަ ޢާކު ރު މާއި ސުޕަރ ވަ އި ޒް ކު ރު މު ގެ މަސަ އް ކަ ތެ ވެ.

މަސް އޫލި އް ޔަތުތައް
އޭ.އާ ރު.އެމް.ސީ ގެ މަ އިގަނ ޑު މަ ސް އޫ ލި އް ޔަތު ތަ ކުގެ ތެ ރޭގަ އި ހި މެ ނެ ނީ:
ޓގެ ނަ ތީ ޖާ ބަ ލަ އި މޮ ނީ ޓަރ ކު ރު ން
•އެ ކްސް ޓަރ ނަ ލް އޮ ޑި ޓް ކު ރެވެ މު ން ދާ ގޮ ތާ އި އެ އޮ ޑި ު
•އެ ކްސް ޓަރ ނަ ލް އޮ ޑިޓް އެ އް ބަ ސްވު މުގެ ޝަ ރު ޠު ތަ ކާ އި ސް ކޯ ޕް ފާ ސް ކު ރު މާ އި އެ މަ ޢު ލޫ މާ ތު ބޯ ޑާއި ޙި އްޞާކުރު ން
•މާލީ ހި ސާބު ތަކު ގެ ނަ ޒާ ހަ ތް ތެ ރި ކަ ން ކަ ށަ ވަ ރު ކު ރު މަ ށް އި ން ޓަރނަ ލް އޮޑި ޓް ނިޒާ މާ އި ،ޕް ރޮ ސެ ސް ތަ ކާ އި ،އި ން ޓަރ ނަ ލް ކޮން ޓްރޯލްސްގެ އިތުރުން ރިސްކް
މެނޭޖްމެ ން ޓަ ށް ފާ ރަ ވެ ރި ވު ން

ކޮ މިޓީ އެކުލެވި ގެންވާ ގޮތް
ނނު މެ ން ބަރު ން ނަކީ:
ލވި ގެ ންވަ ނީ ބޯ ޑުގަ އި ހި މެ ނޭ  4މެ ން ބަ ރު ންގެ މަ އް ޗަ ށެވެ 2018 .ވަ ނަ އަ ހަ ރު ކޮ މި ޓީ ގައި ހި މެ ު
ކޮމިޓީ އެ ކު ެ
ޗއަރ ޕާރ ސަ ން)
ފ ( ެ
•އަލް ފާ ޟި ލް އި ލް ޔާ ސް ހަ ނީ ް
•އަލްފާޟި ލް ޢަ ލީ ފާ ރި ސް މު ޙަ އް މަ ދު
•އަލްފާޟި ލާ މަ ރިޔަ މް ޢަ ބް ދު އް ނާ ޞި ރު
•އަލްފާޟި ލާ އާމި ނަ ތު ޝި ފާ ނާ
•އަލްފާޟި ލް ޢަ ބް ދުﷲ ޢަ ލީ
ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވު ން ތަ ކުގަ އި ޗީ ފް އެގް ޒެ ކެ ޓިވް އޮ ފި ސަ ރުގެ އިތު ރު ން ގުޅު ން ހު ރި ދާ އި ރާ ތަ ކުގެ މު ވަ އްޒަފު ން ބަ އި ވެރި ވެފަ އި ވެ އެ ވެ.

ކޮ މި ޓީ ގެ ބަ އްދަލުވުންތަކާއި ޙާޟިރީ
މޓީ ބަ އްދަލު ވު ން ތަކު ގެ ޙާ ޟިރީއެ ވެ.
މއް ބޭ އްވި ފަ އިވެ އެވެ .ތި ރީގަ އިވާ ތާވަ ލުގަ އި އެ ވަ ނީ ކޮ ި
 2018ވަނަ އަ ހަ ރުގެ ތެ ރޭގަ އި ކޮ މި ޓީގެ  4ބަ އް ދަ ލުވު ެ
#

މެންބަރުގެ ނަން

1

އަލްފާޟިލް އިލްޔާސް ހަނީފް

4

2

އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ޢަބްދުއް ނާޞިރު

3

2

3

އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފާރިސް މުޙައްމަދު

4

4

4

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝިފާނާ

4

3

5

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޢަލީ

1

1
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4

އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް 20 1 8

ކޮ މިޓީ ން ހިން ގުނު ހަރަކާތްތަ އް/ކުރެވުނު މަސަ އްކަތްތަ އް
ވ މަ ސަ އް ކަ ތްތަ އް  2018ވަ ނަ އަ ހަރު ކުރެ ވު ނެ ވެ.
ކޮމިޓީގެ ޓާރމްސް އޮ ފް ރި ފަ ރެ ން ސް އާ އި އެ އްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަ ތި ން ތި ރީގަ އި ާ
•ބޯޑުގެ އަ ހަ ރީ އެކް ޓި ވި ޓީ ރި ޕޯ ޓު ން މަ ތި ކޮ ށް ފަ އި ވާ ޒި ން މާ ތަ އް އަ ދާކު ރެ ވު ނު މި ން ވަ ރު ދެ ނެ ގަ ތު މަ ށް ޓަ ކަ އި ،އަ ހަ ރު ތެ ރޭ ގައި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
މަސައް ކަތްތަ ކު ގެ ޚު ލާޞާއެ އް އެކު ލަ ވާ ލެ ވު ނެ ވެ .ކޮ މި ޓީ ގެ ރި ޕޯ ޓު މު ރާ ޖަ ޢާ ކޮ ށް  26ފެ ބް ރު އަ ރީ  2018ގައި ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.
ނ ފާ ސްކުރެ އް ވި އެ ވެ.
•ރިވިއު ޕީ ރި އަ ޑް ފެ ށު މުގެ ކު ރި ން ،އޭ .އާ ރު .އެ މް .ސީ ގެ  2018ވަ ނަ އަ ހަ ރުގެ އެ ކް ޓި ވި ޓީ ކަލަ ން ޑަރު ކޮ މި ޓީ ް
•ޕެންޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ އެ ކް ސް ޓަރ ނަ ލް އޮ ޑި ޓަ ރު ގެ ހަ އި ސި އް ޔަތު ން މަސަ އް ކަ ތް ކު ރި އަރ ނަ ސް ޓް އެ ން ޑް ޔަ ން ގް އި ން އޮ ޑި ޓު ކޮ ށްފަ އި ވާ ޕެންޝަން އޮފީހުގެ 2017
ވަނަ އަ ހަ ރު ގެ މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ އް ކޮ މި ޓީ ން ދި ރާސާ ކު ރަ އް ވާ ބޯ ޑު ން ފާ ސް ކު ރު މަ ށް  16އެ ޕް ރީ ލް  2018ގަ އި ލަ ފާ ދެ އް ވި އެ ވެ.
• 2018ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ތި ން ވަ ނަ

ކު އާ ޓަ ރު ގަ އި ،ކު ރި އަ ށް އޮ ތް  3އަ ހަ ރަ ށް އެ ކް ސް ޓަރ ނަ ލް އޮ ޑި ޓަ ރެ އް ހޯ ދުމަށް ބި ޑް ކު ރުމުން ލިބުނު ޕްރޮޕޯސަލްތައް

އިވެލުއޭ ޓް ކު ރު މަ ށް ފަ ހު ،ކޭ .ޕީ .އެ މް .ޖީ ހޮ ވު މަ ށް ކޮ މި ޓީ ގެ ލަ ފައާ އެ އް ގޮ ތަ ށް ބޯ ޑު ން ނި ން މެ ވި އެ ވެ.
•އިން ޓަރ ނަލް އޮ ޑި ޓް ފަ ން ކް ޝަ ނު ން  2018ވަ ނަ އަ ހަ ރު ކު ރަ ން ޖެ ހޭ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ އް ހި މެ ނޭ ރި ސް ކް ބޭ ސްޑް އެ ނު އަ ލް އޮ ޑި ޓް ޕްލޭން ދިރާސާކޮށް ކޮމިޓީން
ފާސްކު ރެ އް ވި އެ ވެ .އެ ޕް ލޭ ނަ ށް ޢަ މަ ލު ކު ރެ ވޭ މި ން ވަ ރާ އި އަ ދި އޮ ޑި ޓް ފަ ން ކް ޝަ ނު ގެ އެ ހެ ން މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ އް ކު ރި އަ ށް ދާ ގޮ ތް ކޮމިޓީން ބެއްލެވިއެވެ.
• 2018ވަ ނަ އަ ހަ ރު އި ން ޓަރ ނަ ލް އޮ ޑި ޓް ޑި ޕާ ޓް މެ ން ޓުން ހު ށަ ހެ ޅި އޮ ޑި ޓް ރި ޕޯ ޓު ތަ ކާ ބެ ހޭ ގޮ ތުން ކޮ މި ޓީ ން ވަ ނީ މަ ޝް ވަ ރާ ކު ރަ އްވާފައެވެ .މިގޮތުން ،ކޮމިޓީން
މުރާޖަ ޢާ ކު ރެ އް ވި އޮ ޑި ޓް ތަ ކު ގެ ތެރޭ ގައި ހި މެ ނެ ނީ:

ޕެ ންޝަ ން ފަ އި ސާ ދޫ ކު ރު މާ އި އަ ދި ގު ޅު ންހުރި އެ ކަ އު ން ޓު ތަ އް ރި ކޮ ންސައިލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ބެލުމަށް ކު ރެވު ނު އޮޑި ޓާ އި ،ގެ ދޮ ރުވެ 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 އޮ ޑި ޓާއި،

ޕެ ން ޝަ ން ފަ އި ސާ ދޫކުރުމާއި އެކައުންޓުތައް

ރިކޮން ސައި ލް ކު ރު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް ބެ ލު މަ ށް ކު ރެ ވު ނު އޮ ޑިޓާ އި ،ޕެ ން ޝަ ނަ ށްވާ ފަ އި ސާ ދޫ ކުރު މު ގެ ކު ރި ން ހަދާ ބޭ ން ކް ވެ ރިފިކޭޝަން މަރުހަލާގެ އޮޑިޓެވެ.
މީގެ އި ތު ރު ން ،ބޭ ރު ފަ ރާ ތެ އް މެ ދު ވެ ރި ކޮ ށް ހި ން ގު ނު ސި ސް ޓަ މް އޮޑި ޓު ގެ ރި ޕޯ ޓު ތަ އް ވެ ސް ކޮ މި ޓީ ން ދި ރާސާ ކު ރެ އް ވި އެ ވެ.
•އޮޑިޓަށްފަ ހު މެ ނޭ ޖް މެ ން ޓަ ށް ހު ށަ ހެ ޅި ރި ޕޯ ޓު ތަ ކު ގަ އިވާ ލަ ފާ ތަ ކާ އި އަ ދި އެ

ލަ ފާ ތަ އް ތަ ން ފީ ޒު ކު ރާ މި ން ވަ ރު ކޮ މި ޓީން ދިރާސާކޮށް ބެއްލެވިއެވެ .މި

އޮޑިޓުތަ ކު ގައި ފާ ހަ ގަ ކޮ ށް ފަ އި ވާ ކަ ން ކަ ން އެ ކަ ށީގެ ން ވާ ވަ ގު ތު ގަ އި އިޞް ލާ ޙު ކު ރު މަ ށް މެ ނޭ ޖް މެ ންޓު ން ކު ރަ މު ން ދާ މަސަ އް ކަތްތައްވެސް ކޮމެޓީން ގާތުން
ބެ އް ލެ ވި އެ ވެ.
•ސީ.އެމް .ޑީ .އޭ ގެ އަ ހަ ރީ އި ން ސް ޕެ ކް ޝަ ނަ ށް ފަހު އި ޞް ލާ ޙު ކު ރު މަ ށް ފާހަ ގަ ކޮ ށް ފަ އި ވާ ކަ ން ކަ މާ އި ،އެ ކަ ން ކަ ން ރަނ ގަޅު ކު ރުމަށް މެނޭޖްމެންޓުން ހުށަހެޅި
ކަންކަ މާ މެ ދު ކޮ މި ޓީ ން މަ ޝް ވަ ރާ ކު ރަ އް ވަ އި ،އޮ ޑި ޓް ރިޕޯ ޓު ކޮމި ޓީ ން ފާސް ކު ރެ އް ވި އެ ވެ.
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ރެމިއުނަރޭޝަން އެން ްޑ ނޮމިނޭޝަން ކޮމި ޓީގެ ރިޕޯ ޓު
ތަ ޢާ ރު ފު
ޕެންޝަން އޮފީހު ން ދެ ކެ ނީ ޕެން ޝަ ން އޮ ފީހު ގެ މު ވަ އް ޒަ ފު ން ނަ ކީ ތަ ނު ގެ އެ ން މެ އަ ގު ބޮ ޑު ރަ އު ސް މާ ލު ކަ މަ ށެ ވެ .ފާއި ތު ވީ ކު ރު ތާ ރީ ޚު ގަ އި ޕެންޝަން އޮފީހަށް ލިބުނު
ކާމިޔާބީއާއި ކު ރިއެ ރު މު ގެ އަ ސް ލުކަ މު ގަ އެ ވެ .ޤާބި ލް މު ވަ އް ޒަ ފުން ހޯ ދަ އި އެ މު ވައް ޒަ ފު ން ގެ ންގު ޅުމަ ށް ޓަ ކަ އި އެކަ ށީ ގެ ން ވާ މުސާރަ އާ އި ޢިނާޔަތްތަކާއި ،މުވައްޒަފުންގެ
ވަޒީފާ ގެ ހިތްހަމަޖެ ހު ން އި ތު ރުކު ރުވު މު ގެ މު ހިން މުކަ ން ވި ސްނި ،އެ ކަ މަ ށް މަ ގު ފަ ހި ކު ރު މަ ށް ޓަ ކައި ބޯ ޑު މެ ން ބަ ރު ން ހި މެ ނޭ ކޮ މި ޓީ އެއް އެކުލަވާލަން ނިންމިއެވެ.
އެގޮ ތުން ،އާރު.އެ ން .ސީ އަ ކީ ،މި ދެ ން ނެ ވި މަ ޤް ޞަ ދު ތަ އް ޙާސި ލް ކު ރު މަ ށް ވަ ކި ޒި ން މާ ތަ ކަ ކާއި މަ ސް އޫ ލި އް ޔަ ތު ތަ ކާއެ ކު ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީހުގެ ބޯޑުން އެކުލަވާލާފައިވާ،
ބޯޑުގެ ސަބް ކޮ މި ޓީ އެ ކެ ވެ.

މަސް އޫލި އް ޔަތުތައް
އލި އް ޔަތު ތަ ކަ ކީ:
އާ ރު.އެން.ސީ ގެ މަ އިގަނ ޑު މަ ސް ޫ
•ޕެންޝަން އޮ ފީހު ގެ ބޯ ޑު މެ ން ބަ ރު ން ނާ އި މު ވަ އް ޒަ ފު ން ނަށް މުސާ ރަ އާ އި ޢި ނާ ޔަ ތް ތަ އް ދެ ވޭ އު ޞޫ ލު ތަ އް ކަނ ޑަ އެ ޅު މާ އި ،އަދި މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު
ރިވިއު ކު ރު މު ގެ މަސަ އް ކަ ތް ތަ އް އޯ ވަރސީ ކު ރު ން
•ޕެންޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ މެ ނޭ ޖް މެ ން ޓު ގެ އެ ންމެ އި ސް މަ ޤާ މު ތަ ކަ ށް ޢަ އްޔަ ން ކު ރާ އެ ގް ޒެ ކެޓިވް ފަ ން ތީ ގެ މު ވަ އް ޒަ ފު ން ޢަ އް ޔަ ން ކު ރު މާ ބެހޭ މަސައްކަތްތައް އޯވަރސީ
ކުރުން
•މުވައްޒަ ފު ންގެ ސަ ސް ޕެ ން ޝަ ނާ އި އަ ދި ވަ ޒީ ފާއި ން ވަ ކި ކު ރު މާ ގު ޅޭ

ޝަ ކު ވާ ތައް ދި ރާ ސާ ކު ރު ން

ކޮ މިޓީ އެކުލެވި ގެންވާ ގޮތް
އާރު.އެން.ސީ އެ ކު ލެ ވި ގެ ން ވަ ނީ 3

އ ހި މެ ނޭ ގޮ ތަ ށް ،ޖު މް ލަ  4މެ ންބަ ރު ން ގެ މަ އް ޗަ ށެ ވެ 2018 .ވަ ނަ އަހަރު ކޮމިޓީގައި ހިމެނުނު
ބޯ ޑު މެ ން ބަ ރު ން ނާ އި އަ ދި ސީ .އީޯ .

މެންބަރުންނަކީ:
ޗއަރ ޕާރ ސަ ން)
މ ( ެ
•އަލް ފާޟި ލާ ފާ ތި މަތު މު ޢާ ޛާ އި ބް ރާ ހި ް
•އަލްފާޟި ލާ އާމި ނަ ތު ޝި ފާ ނާ
•އަލްފާޟިލް ޢަ ލީ ޝަ ރީ ފް
•އަލްއުސް ތާ ޛާ ނޫ ރުބާ ން ފަ ހު މީ
• އަލްފާ ޟި ލް އިލް ޔާ ސް ހަ ނީ ފް
•ސީ.އީ .އޯ އަ ލް ފާ ޟި ލް މު ޙަ އް މަ ދު ޙުސެ އި ން މަ ނި ކު
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަ ރީ ފު ކޮ މި ޓީ މެ ން ބަ ރެ އް ގެ ގޮ ތު ގަ އި ހު ން ނެ ވީ  3ފެ ބް ރު އަ ރީ  2018ގެ ނި ޔަ ލަ ށް ،އެ ފަ ރާ ތު ގެ ބޯ ޑު މެ ން ބަ ރު ކަ މުގެ ދައުރު ހަމަވަންދެންނެވެ.
އަލްއުސްތާޛާ ނޫ ރު ބާ ން ފަހު މީ ކޮ މި ޓީ މެ ން ބަ ރަ ކަ ށް ވެ ވަ ޑަ އި ގެ ން ނެ ވީ  15ފެ ބް ރު އަ ރީ  2018ގަ އި ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީހު ގެ ބޯ ޑު މެންބަރަކަށް ވެވަޑައިގެންނެވި
ހިސާބުންނެވެ .އަ ލްފާ ޟި ލާ ފާ ތި މަތު މު ޢާ ޛާ އި ބް ރާ ހި މް ކޮ މި ޓީ މެ ން ބަ ރެއް ގެ ގޮ ތު ގަ އި ހު ން ނެ ވީ  10އޮކް ޓޯ ބަރ  2018ގެ ނި ޔަ ލަ ށް،

އެ ފަރާތުގެ ބޯޑު މެން ބަރުކަމުގެ

ދައުރު ހަމަވަންދެ ން ނެ ވެ .އަ ލް ފާ ޟި ލް އި ލް ޔާސް ހަ ނީފް ކޮމި ޓީ މެ ންބަ ރަ ކަ ށް ވެވަޑަ އި ގެ ން ނެ ވީ އަ ލް ފާ ޟި ލާ ފާ ތި މަ ތު މު ޢާ ޛާ ގެ ބަ ދަ ލު ގަ އި  02ޑިސެމްބަރ  2018ގައެވެ.
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ކޮ މި ޓީ ގެ ބަ އްދަލުވުންތަކާއި ޙާޟިރީ
މޓީ ބައްދަލު ވު ން ތަކު ގެ ޙާ ޟިރީއެ ވެ.
 2018ވަނަ އާ ރު .އެ ން .ސީ ގެ  4ބަ އް ދަ ލުވު މެ އް ބޭ އްވު ނެވެ .ތި ރީގަ އިވާ ތާވަ ލުގަ އި އެވަ ނީ ކޮ ި
#

މެންބަރުގެ ނަން

1

އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު މުޢާޛާ އިބްރާހިމް

3

2

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝިފާނާ

4

3

3

އަލްއުސްތާޛާ ނޫރުބާން ފަހުމީ

4

4

4

އަލްފާޟިލް އިލްޔާސް ހަނީފް

1

1

5

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ހުސެއިން މަނިކު

4

4

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އަދަދު

ޙާޟިރުވި ބައްދަލުވުންތަކުގެ އަދަދު
3

ކޮ މިޓީ ން ހިން ގުނު ހަރަކާތްތަ އް/ކުރެވުނު މަސަ އްކަތްތަ އް
ގ ކު ރު ޚުލާ ސާ އެކެ ވެ.
ތކު ެ
އހަ ރު އާ ރު .އެ ން .ސީ އި ން ނި ން މާ ފަ އިވާ ނި ން މު ން ަ
ތިރީގައި އެވަނީ  2018ވަ ނަ ަ
• 10މެ އި  2018ގަ އި ބޭ އް ވި ކޮ މި ޓީ ގެ ފު ރަ ތަ މަ ބަ އްދަ ލު ވުމު ގަ އި ކޮ މި ޓީ ގެ ޗެ އަރ ޕާރ ސަ ން ގެ މަ ޤާ މު ފު ރު އްވި އަ ލް ފާ ޟި ލް ޢަ ލީ ޝަރީފްގެ ބޯޑު މެންބަރުކަމުގެ
ދައުރު  3ފެ ބް ރު އަ ރީ  2018ގައި ހަމަ ވެ ފަ އި ވާ ތީ ،ހު ސް ވެ ފަ އި ވާ ޗެ އަރޕާރ ސަ ން ގެ މަ ޤާ މަ ށް އަ ލް ފާ ޟި ލާ ފާ ތި މަ ތު މު ޢާ ޛާ އި ބްރާހިމް ޢައްޔަން ކުރެވުނެވެ.
މި ބަ އް ދަ ލު ވު މު ގައި ޓޯ ޓަ ލް ރި ވޯ ޑު -ހަ އު ސި ންގ އެ ސި ސް ޓެ ން ސް ޕޮ ލި ސީ ގެ ދަ ށުން މު ވަ އް ޒަ ފަ ކު ހު ށަ ހަ ޅާ ފަ އިވާ އެ ޕް ލި ކޭ ޝަން ދިރާސާކޮށް ޕްރޮސެސް
ކުރުމަ ށް ނި ން މެ ވި އެ ވެ.
• 4ސެ ޕް ޓެ މް ބަރ  2018ގަ އި ބޭ އް ވި ކޮ މި ޓީ ގެ  2ވަ ނަ ބަ އް ދަ ލު ވު މު ގަ އި ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ގެ ޗީފް ފަ އި ނޭ ން ޝަލް އޮ ފި ސަ ރު ގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމަށް
ކުރެވު ނު އި ޢު ލާ ނާ ގު ޅި ގެ ން ހު ށަ ހަ ޅާ ފަ އި ވާ އެ ޕް ލި ކޭ ޝަ ން ފޯ މު ތަ ކާ އި އި ވެ ލު އޭޝަ ން ކަ ރު ދާ ސް ދި ރާ ސާ ކޮ ށް މަ ޤާ މަ ށް އެ ން މެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތް ހޮވުމާއި
ވަޒީފާ ހަ މަ ޖެ އް ސު މު ގަ އި ބަ ލަ ންވީ ކަ ން ކަ މު ގެ އި ރު ޝާ ދު މެ ނޭޖް މެ ން ޓަ ށް އެ ރު ވި އެ ވެ.
• 26ސެ ޕް ޓެ މް ބަ ރު  2018ގަ އި ބޭ އް ވި ކޮ މި ޓީ ގެ  3ވަ ނަ ބަ އް ދަ ލު ވު މު ގަ އި  2019ވަ ނަ އަ ހަ ރަ ށް ހު ށަ ހަ ޅާ ޕެ ން ޝަ ން އޮފީހުގެ ބަޖެޓުގައި މުސާރައިގެ
އައިޓަމް ތަކު ގެ އި ޞް ލާ ހާ މެ ދު މަޝް ވަ ރާ ކޮ ށް ގޮ ތް ތަ ކެ އް ނި ން މެ ވި އެ ވެ .އެ ގޮތު ން މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓު ން ހު ށަހެޅު އް ވި ބަ އެ އް ކަ ންކަން މުރާޖަޢާކޮށް މުސާރައިގެ
އައިޓަމް ތަ އް އި ޞްލާ ޙް ކު ރެ އް ވު މަ ށް ނި ން މެ ވި އެ ވެ.
• 02ޑި ސެ މް ބަރ  2018ގަ އި ބޭ އް ވި ކޮ މި ޓީ ގެ  4ވަ ނަ ބަ އް ދަ ލު ވު މު ގަ އި ކޮ މި ޓީ ގެ ޗެ އަރ ޕާރ ސަ ން ގެ މަ ޤާ މު ފު ރު އް ވަ މު ން ގެ ން ދެ ވި އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު މުޢާޛާ
ބޯޑު މެ ން ބަ ރުކަ މު ގެ ދައު ރު ހަ މަ ވެ ފަ އި ވާ ތީ ،ހު ސް ވެ ފަ އި ވާ ޗެ އަރޕާރ ސަ ން ގެ މަ ޤާ މަ ށް އަ ލް އު ސް ތާ ޛާ ނޫ ރު ބާ ން ފަ ހުމީ ޢަ އްޔަ ން ކުރެވުނެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި
މެނޭޖް މެ ންޓުން ހު ށަ ހެ ޅު އް ވި ޕާރ ފޯ މެ ން ސް އެ ޕް ރަ އި ސަ ލް ފޯ މަ ށް ކޮ މި ޓީ ގެ މެ ން ބަރުން ހު ށަ ހެ ޅު އް ވި ބަ އި ތަ އް އި ތު ރު ކު ރު މަށް ފަ ހު ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
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ކު ރި މަ ގު
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އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގެ ބަ އި ވެ ރި ން ނަ ށް ސް ކީ މު ން ލި ބި ދޭ ފަ އި ދާ އިތު ރުކޮ ށް ،އިޖް ތި މާ ޢީ ރަ އް ކާ ތެ ރި ކަ ން ކަ ށަ ވަ ރު ކު ރު މު ގެ ބޭ ނު މު ގަ އި އި ތު ރު ކަންކަން ތަޢާރުފު ކުރުމަށް
ޕެންޝަން އޮފީހު ން އަ ބަ ދު ވެސް މަސަ އް ކަ ތް ކު ރެ އެ ވެ .މި ގޮ ތު ން ކު ރެ ވެ މު ންދާ މަސަ އް ކަ ތް ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ތި ރީ ގަ އި ވާ ކަ ން ކަ ން ހި މެ ނެ އެ ވެ.

ފަރުޟް ޙަ އްޖުވުމަށް އެމް .އާރު.ޕީ .އެސް ގެ ފަ އިސާ
ބޭ ނު ންކު ރެ ވޭ ގޮތް ހެދުން
ސަރުކާރުގެ
މެންބަރުންގެ

އެ އްގޮ ތް ވާ

ސި ޔަ ސާ ތާއި
އާ ރު .އެ ސް .އޭ

ގަ އި

އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ފައިދާ އިތުރު ކު ރު ން
އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެސް އަ ކީ ޕެ ން ޝަ ން ކޮ ން ޓް ރި ބި އުޝަން އިންވެސްޓް ކޮށްގެން

ގޮ ތު ގެމަ ތިން

އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެ ސް

ހި ން ގޭ ސް ކީ މެ ކެވެ .މި ވަ ގު ތު މި ސް ކީ މު ން އި ންވެސްޓް ކުރެވެނީ ހަމައެކަނި

ޖަ މާކު ރެ ވި ފަ އި ވާ

ފަ ރު ޟް

އެމް.އާރު.

ފަ އިސާ

ރާ އް ޖެ އި ން

ލި ބެ ން ހު ރި

އި ން ވެ ސް ޓްމެ ންޓް

ފު ރުޞަތުތަކުގައެވެ.

ޙައްޖުވުމަށް ބޭނު ންކު ރެ ވޭ ނެ ގޮ ތް ހެ ދު މަ ށްޓަ ކަ އި ،ޕެ ން ޝަ ން އޮ ފީ ހު ން 2018

ޕީ .އެ ސް މެ ން ބަ ރު ން ނަ ށް ލި ބޭ އި ން ވެސް ޓް މެ ންޓްގެ ފައިދާ އިތުރުކުރުމުގެ

ވަނަ އަހަރު ވަ ނީ މަ ސަ އްކަ ތް ފަ ށާ ފަ އެ ވެ .މި ގޮ ތު ން ،ދަ އު ލަ ތު ގެ ކަ މާ ބެ ހޭ

ބޭ ނު މު ގަ އި ވޯ ލްޑް ބޭން ކު ން ހި ން ގާ ރި ޒާ ވް އެ ޑްވައިޒަރީ އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް

އިދާރާތަކާ ގުޅިގެ ން މި ކަމަ ށް މަ ގު ފަ ހި ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި ޕެ ން ޝަ ނާ ބެ ހޭ ޤާ ނޫ ނަ ށް

ޕް ރޮގް ރާ މް ( އާރު.އޭ .އެ މް.ޕީ) ގަ އި  2018ވަ ނަ އަހަރު ޕެންޝަން އޮފީ ހުން ވަނީ

ގެންނަންޖެހޭ އިޞް ލާ ޙު ތަ އް ގެ ނަ އުމު ގެ އަމަ ލީ މަ ސައް ކަ ތް ވަ ނީ އަ ހަ ރު ނި މު މު ގެ

ބަ އި ވެ ރި ވެ ފަ އެ ވެ .މި ޕް ރޮ ގް ރާ މު ގެ ދަ ށު ން އި ން ވެސްޓްމެންޓް ފުޅާކުރާނެ އައު

ކުރިން ފެށިފައެ ވެ.

ދާ އި ރާ ތަ ކާ އި އަ ދި ފު ރި ހަ މަ އި ން ވެ ސް ޓް މެން ޓް ސިޔާސަތުތަކެއް އެކަށައެޅުމަށް
މަ ގު ފަ ހި ވާ ނެ އެ ވެ .ނަ ތީ ޖާ އެ އް ގެ ގޮ ތު ން އި ން ވެ ސްޓްމެންޓް ފައިދާގެ ގޮތުގައި
އެ މް .އާ ރު .ޕީ .އެސް މެ ން ބަ ރު ން ނަ ށް ލިބޭ މި ން ވަ ރު އިތުރުކުރެވިގެން ދާނެ ކަމަށް
އު އް މީ ދު ކު ރެ ވެ އެ ވެ.

އެ ނު އި ޓީ ޕް ރޮޑަކްޓްސް ތަޢާރުފް ކުރުން
އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ބަ އި ވެ ރި ން ނަ ށް އެ ނު އިޓީ ޕް ރޮ ޑަ ކް ޓް ސް އި ންޝު އަ ރެ ން ސް
ކުންފުނިތައް މެ ދު ވެ ރި ކޮ ށް ތަ ޢާ ރު ފް ކު ރު މަ ށް  2018ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގި ނަ ގު ނަ
މަސައްކަތްތަކެއް ވަ ނީ

ކު ރެވި ފަ އެ ވެ.

އެ ނު އި ޓީ

ޕް ރޮ ޑަ ކް ޓް ސް

ތަ ޢާ ރު ފު

ކުރުމަށް ބޭނުން ވާ ގަ ވާ އި ދު ޑް ރާ ފް ޓް ކުރު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް އަހަ ރު ތެ ރޭ ގަ އި

ރ ފަރާތްތަކަށް ޕެ ން ޝަ ނު ގެ
އަމިއްލަ ވަޒީ ާފ އަދާކު ާ
ނ ލިބިދިނުން
ރައްކާތެރިކަ ް

ނިމިފައިވާއިރު 2019 ،ވަ ނަ އަ ހަ ރު އެ ނު އި ޓީ ޕްރޮ ޑަ ކް ޓް ސް ގެ މަ ންފާ އެ މް.

ޕެ ން ޝަ ން ނި ޒާ މު ގެ ފު ރި ހަ މަ ރަ އް ކާ ތެ ރި ކަން ވަ ޒީފާއަދާކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް

އާރު.ޕީ.އެސް މެ ން ބަ ރު ން ނަ ށް ލި ބެ ން ފަ ށާ ނެ ކަ މަ ށް ބެ ލެ ވެ އެ ވެ .މި ސް ކީ މް

ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު މަކީ ޕެ ންޝަ ން އޮ ފީ ހު ން ވަ ރަ ށް އި ސްކަންދޭ ކަމެކެވެ .މިގޮތުން،

ތަޢާރުފް ކުރެވުމު ން ،މެ ން ބަ ރު ން ނަ ށް އުމު ރު ދު ވަ ހަ ށް ޕެ ން ޝަ ނުގެ ފަ އި ދާ ލި ބި

އަ މި އް ލަ ވަ ޒީފާ އަ ދާ ކު ރާ ނު ވަ ތަ އަ މި އް ލަ މަ ސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައްވެސް

އަދި ރިޓަޔަރމަން ޓް އު މު ރަ ށް ދި އު މު ން އާ ރު .އެ ސް .އޭ ގަ އި ހު ން ނަ ފަ އި ސާ ގެ

ޕެ ން ޝަ ން

ވަރަށް

ބޭނުންތެރި

ކަމެކެވެ.

ބައެއް ގަނޑުކޮށް ނަ ގަ ން ބޭ ނު ން ވާ ނަ މަ އެ ފު ރު ޞަ ތު ހު ޅު ވި ގެ ން ދާ ނެ އެ ވެ.

މި ހާ ރު ވެ ސް،

ފަ ރާ ތަކުން

އިޚްތިޔާރު

ކުރާނަމަ،

ނި ޒާ މު ގައި
އަ މި އް ލަ

ސާ މިލު

ކު ރުމަ ކީ

ވަ ޒީ ފާ އަ ދާ ކު ރާ

އަ މި އް ލަ އި ސް ނެ ގު މަ ށް ޕެ ން ޝަ ން ކޮ ން ޓް ރި ބި އުޝަން ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު
ވަ ނީ ހު ޅު ވާ ލެ ވި ފަ އެ ވެ .މުސް ތަ ޤު ބަ ލު ގަ އި މިކަ ން އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ،އަމިއްލަ

ޑި ސެބި ލި ޓީ އިންޝުއަރެންސް ސްކީމް ތަޢާރުފް ކުރުން

ވަ ޒީ ފާ އަ ދާ ކު ރާ ފަ ރާ ތް ތަ އް ޕެ ން ޝަ ން ނިޒާ މު ގައި ސާމިލު ކުރުމަށް ޤާނޫނީ

ޑިސެބިލިޓީ އިން ޝު އަރެ ން ސް ސް ކީ މް ޤާ އި މު ކު ރު މު ގެ ބޭ ނު މަ ކީ ވަ ޒީ ފާ
އަދާކުރަމުން

ދަނި ކޮ ށް

ދާ އި މީ

ނު ކު ޅެ ދު ން ތެ ރި ކަ މެ އް

މެ ދު ވެ ރި ވެ އް ޖެ ނަ މަ،

އުމުރުގެ ބާކީ އޮތް ބަ އި ގަ އި އާ މް ދަ ނީ ލި ބޭ ނެ މަ ގު ފަހި ކޮ ށް ދި ނު މެ ވެ.

ގޮ ތު ން ނާ އި

އަ ދި

އި ދާ ރީ

ގޮ ތު ން

ކު ރަ ންޖެ ހޭ

މަސައްކަތްތައް

ޕެންޝަން

އޮ ފީ ހު ން ގެ ން ދަ ނީ ކު ރަ މު ން ނެ ވެ.

މީ ގެ

ސަބަބުން ،ވަޒީފާ އަ ދާ ކު ރަ މު ން ދަ ނި ކޮ ށް ކު އް ލި އަ ކަ ށް ކު ރި މަ ތި ވާ ގެ އް ލު ން ތަ ކު ގެ
ސަބަބުން ދިމާވާ މާ ލީ ގޮ ން ޖެ ހު ން ތަކު ން ރަ އް ކާ ތެ ރި ކަ ން އި ތު ރު ވެ ގެ ން ދާ ނެ އެ ވެ.
މި ސްކީމް ފުރި ހަ މަ އަ ށް ތަ ން ފީ ޒުކޮ ށް ނިމު މުން ދާ އިމީ ނު ކުޅެ ދުން ތެ ރި ކަ މެ އް
ކުރިމަތިވާ ފަރާތް ތަ ކަށް މެ ދު ނުކެނ ޑި އެ ފަ ރާ ތްތަ ކަ ށް އު ނި ވެ ގެ ން ދި ޔަ އާ މް ދަ ނީ
ލިބުމަށް މަގުފަ ހި ވެ ގެ ން ދާ ނެ އެ ވެ.
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މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ އް
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