ސީއެމް.ޑީ.އޭ ގެ ޗީފް އެގްޒެކަޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ނަޞީރު ،ނަސްދަގު ޑުބާއީގެ ފަރާތުން
މި މަސައްކަތުބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްދެއްވާ މިސް ޝެރޮން ޑިޓްޗްބަރން ،ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުގެ
ބޯޑު މެމްބަރުނާއި އެގްޒެކެޓިވްސް އަދި " ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ފޮރ ޓްވެންޓީ ފަސްޓް ސެންޗަރީ
ލީޑަރސް" މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގެ އެންމެހާ ބައިވެރިން.
އައްސަލާމް އަލައިކުމް ވަރަހުމަތުﷲ ވަބަރަކާތުހޫ!
އެންމެ ފުރަތަމަ " ،ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ފޮރ ޓްވެންޓީ ފަސްޓް ސެންޗަރީ ލީޑަރސް" މި މަސައްކަތު
ބައްދަލުވުމަށް އަޅުގަނޑަށް ދައުވަތު ދެއްވިކަމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު  ،ސީ.އެމް.ޑީ އޭގެ ސީ.އީ.އޯ އާއި
މެނޭޖްމަންޓަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން .މިފަދަ ފޯރަމެއްގައި ތިޔަ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުވެ ލުމަކީ
އަޅުގަނޑަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް!
އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް އަކީ މިއަދު އަޅުނގަޑުމެންގެ ކަންފަތްތަކަށް އާ
ލަފުޒެއްނޫން .އަނޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ،ކޯޕާރޭޓް ގަވަރނަންސް އޭ ބުނުމުން މި ދެކެވޭ ވާހަކައަކީ،
ކުންފުނި ތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އޮނިގަނޑެއް ރާވާނީ ކިހިނެއް ތޯއާއި

 ،އެ އޮނިގަނޑުގެ

މަގްސަދު ހާސިލްވަނީ ކޮންމިންވަރަކަށްތޯ ބެލުމުގެ އިންތިޒާމު ތަކުގެ ވާހަކަ.
ދެން އުފެދޭ ސުވާލަކީ ،މި ކަން ކުރަން އޮތް އެމެރަނގަޅު ގޮތަގީ ،ގާނޫނީ ހައްލެއް ހޯދުން ތޯ ނުވަތަ،
ޕްރިންސްޕަލްސް ބޭސްޑް ހައްލެއް ހޯދުން ތޯ .އަނޅުގަނޑުގެ ވަގުތު ކުރުކަމާއި އެކު ،މި ޑިބޭޓުގެ ތެރެއައް
ނުވަދެ ،މި ޑިބޭޓް ކުރަން އަޅުގަނޑު ދޫކޮށްލާނީ ،ތި ބޭފުޅުންނަށް ،އާދެ ،މި ވޯކްޝޮޕްގެ ބައިވެރިންނަށް.
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މާޒީގެ ތެރެއައް ނަޒަރު ހިންގާލާނަމަ ،ބީސީސީ އައި ބަގުރޫޓް ވުމާއި ހަމައިން ،ވިޔަފާރިތަށް ،ހާއްސަކޮށް
ބޮޑެތި ކުންފުނިތަށް ހިގާނުހިގަ ގޮތާއި ބެހޭގޮތުން އިލްމީފެންވަރެއްގައި
 2000ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ،ވަރަށް ބޮޑެތި ކުންފުނިތަށް ބަނގުރޫޓް

ވާހަކަދެކެވެން ފަށައިފި .އަދި،
ވުމުމައި ގުޅިގެން ،ކޯޕަރޭޓް

ގަވަރނަންސް މެއިންސްޓްރީމް ވާން ފަށައިފި.
އެގިވަޑައިގެންނަވާނެ ފަދައިން ،އިގްތިސޯދީ ގިނަ މަސައްކަތްތައް މި ކުރަނީ ވިޔަފާރި ތަކުން ،މާލީ ބާޒާރު
އަދި ވަޒީފާގެ ބާޒާރު ވެސްމިވަނީ ،ވިޔަފާރި ތަކާއި ގުޅި ލާމެހިފައި.
އެހެންކަމަށް ވުމާއި އެކު ،ބޮޑެތި ކުންފުނި ތަށް ބަނގުރުޓު ވުމުން ،މުޅި އިގްތިސޯދަޝާއި،
މާލީބާޒާރަށާއި ،އަދި ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ބޮޑެތި ލޮޅުންތައް އެބައަރާއި ،އިންވެސް ޓަރުންގެ އިތުބާރު ގެއްލި،
އުންމީދު ތަކަށް ހިޔަނި އެޅި މާޔޫސް ކަމާއި މޮޅިވެރިކަން ވެރިވޭ .މި ސަބަބާހުރެ ،ކުންފުނި ތަކަކީ
ވިޔަފާރިގެ އުސޫލުން ހިންގާ ތަންތަން ކަމުގައިވިޔަސް ،އެ ތަންތަންވެސް ހިންގަން ޖެހޭނީ ޒިންމާ
ދާރުކަމާއެކު،
ވީމާ .މިކަމުގައި ކުންފުނިތަކުގެ އެތެރެއިންނާއި އޭގެ ބޭރުންވެސް މިކަން ކަށަވަރު ކުރެވޭނެ ކޮންޓްރޯލްސް
ހުރުމުގެ މުހިންމުކަންވެސް މިއަދު ވަނީ ފާހަގަވެފައި ،ޝެއަރ ހޯލަޑުންގެ ވެލިއު ކްރިއޭޓްކުރުމާއި،
ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއާއި މުޖުތަމަޢްގެ އާންމު ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުންވެސް ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސްގެ
ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި މިއަދު ވަނީ ހިމެނިފައި.
ހަރުދަނާ ގަވަރނަންސް ފްރޭމްވާރކެއް އެކުލަވާލާ ތަންފީޒު ކުރަމުން ދިއުމުގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ
މަޤްސަދުތައް ކަނޑައަޅައަޅަންވީ ގޮތާއި ،އެމަޤްސަދުތައް ޙާޞިލްކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި ،ވިޔަފާރީގައި
ކުރިމަތިވާނެ ނުރައްކާތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި ދެނެގަނެވޭނެ ގޮތްތަކާއި ،ހާމަކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި ކުންފުނީގެ
ހިންގުމާއި ،ވިޔަފާރީގައި ތަބާވާ ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތައް ބަޔާން ކުރެވިގެން ދާނެ.
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މީގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ،ކުންފުނި ތަށް ހިންގެނީ ސީދާ ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ކަނޑައަޅާ ތަސައްވަރާއި
އަމާޒަށް .ވަކިފަރު ދެއް ނުވަތަ ވަކިފަރރުދުން ތަކެއްގެ މަސްލަހަތައް ނޫން.
އާދެ ،ކުންފުނި ތަކުގެ ހިންގުން ،މި އޮންނަނީ ،މެނެޖްމަންޓަކާއި ހަވާލު ކުރެވިފައި ،ކުންފުނީގެ ވެރިން،
އާދެ ހިއްސާ ދާރުން ނަކީ ،ކުންފުނި ހިންގާ ބައެއް ނޫން .މި ހާލަތުގައި ،އެބަޖެހޭ ،ކުންފުނީގެ
މެނެޖްމަންޓުން ކުންފުނި ހިންގަނީ ،ހިއްސާދާރުންގެ މަސްލަހަތަށް ބެލިގެން ކަން ކަށަވަރު ކުރަން.
މި މުހިންމު ،މަގުސަދު ހާސިލް ކުރުމަށް އޮތް އެންމެ މުހިންމު އެއް ވަސީ ލަތަކީ ،ހަރުދަނާ ކޯޕަރޭޓް
ގަވަރނަންސް ކޯޑަކަށް އަމަލުކުރުން.
މިހެންކަމުން ދުނިޔޭގައި ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސްގައި ބޭނުންކުރާ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްތައް ރާއްޖެއަށް
ތަޢާރަފުވުމަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުނިތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާވުމުގެ އިތުރުން ،ސިސްޓެމިކް ރިސްކް

،

ކުޑަކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މުހިންމު މަސައްކަތެއް .މި މަސައްކަތް އިތުރަށް މުހިންމުވެގެން މިދަނީ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގުދިސޯދާއި ،މާލީ ބާޒަރުގެ ކުޑަވެފައި ،ސިސްޓެމިކް ރިސްކްއެބްޒޯބް ކުރުމުގެ ،ގާބިލްކަން،
އަޅުގަންޑުމެން ފަދަ ކުޑަ ގައުމަކަށް ،ނޯންނާނެތީ.
ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮފަރ އެއްގެ ގޮތުން ،ސީ.އެމް.ޑީ.އޭގެ ވަރަށް ޅަފަތުގައި ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް
ކޯޑެއް އެކުލަވާލައްވާ ،ތަޢާރަފު ކުރައްވައި ،ދައުލަތުގެ ކުންފުނި ތަކުގެ ޑިރެކްޓަރުން އެ ކޯޑަށް އަހުލުވެރި
ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެބޭފުޅުން ކެނޑިނޭޅި ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ .އަދި ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިތަކުން އެ
ކޯޑަށް އަމަލުކުރުމަށް ހިތްވަރުދެއްވާ ބާރުއެޅުއްވުމުގެ ގޮތުން ވެސް ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ އިން ވަރަށް އަގުހުރި
މަސައްކަތް ތަކައް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ .މިކަމުގައި ސީ.އެމް.ޑީ.އޭއިން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބުރަ އަދި
މިންނެތް މަސައްކަތް އަޅުގަޑު ވަރަށް ޝުކުރުވެރިކަމާއި އެކު މިދަނޑިވަޅުގައި ފާހަގަ ކޮށްލަން.
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އަޅުގަނޑު ޔަޤީންކުރަނީ ތިޔަބޭފުޅުން މިއަދު ތިޔަ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމަކީ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުނި ތަކުގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ގިނަ ގުނަ
މައުލޫމާތުތަކާއި ހުނަރުތަކެއް ލިބިގެން ދާނެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ކަމުގައި.
އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން ނަސްދަޤް ދުބާއީއަކީ ދުނިޔޭގައި ނަންހިނގާ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖެއް

.

އަޅުގަނޑަށް މަޢްލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން ނަސްދަޤް ދުބާއީ އެކަޑަމީއަކީ ކެޕިޓަލް މާރކެޓްގެ ދާއިރާއިން
މީހުން ބިނާކުރުމުގައި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ތަޖުރިބާހުރި ބައެއް .އަދި މި ޕްރޮގްރާމްގެ ޓްރެއިނަރ ޝެރޮން
ޑިޓްޗްބަރން އަކީ ދުނިޔޭގެ މާލީ އިދާރާތައް ޤަބޫލުކުރައްވާ ،ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސްގެ ތަޖުރިބާކާރެއް.
އަޅުގަނޑުގެ އިލްތިމާސަކީ މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިއްޕަވައި ،ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސްގެ
ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މި ވާރކްޝަޕްއިން ލިބޭ މަޢުލޫމާތު އޭގެ އެންމެ

ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން

ކުރެއްވުން .ތިޔައިން ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް އެބޭފުޅެއްގެ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން މި އަދު މި އުގެނޭ
އުގެނުމުގައި އަމަލީ ސިފަ ޖައްސަވައި ދެއްވުމާއި ،މިކަން ފަރުދީ ހައިސިއްޔަތުންވެސް ތަންފީޒުކޮށް
ތަރައްޤީ ކުރުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންދެއްވުން.
އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ ކުންފުނިތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ތަންފީޒު ކުރުމަށް
ސީ.އެމް.ޑީ އޭއިން އެކުރާ މަސައްކަތުގައި ކީރިތި ﷲ ބަރަކާތްލައްވާ ،އެކަމުގެ ސަބަބުން ދިވެހި ގައުމަށް
އިތުރު ތަނަވަސްކަމާއި އުފާ ފާގަތިކަން މިންވަރުކުރެވުން.
ތިޔަ އެންމެހާބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ބޭނުންތެރި ،ކާމިޔާބު މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމަކަށް އެދެން.
ވައްސަލާމް އަލައިކުމް .ވަރަހުމަތުއްލާއި ވަ ބަރަކާތުހު.
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