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ތަަޞއްވުަރ 
ޑިޖަިޓލް ޚުިދމަތްތައް މުެދވެރިކްޮށ 
ދިރުިއޅުމްަށ އިތުުރ ފުރިހަމަކަމެއް  

ހަޯދއިދުިންނ.

އާަމޒު 
ކްަސަޓމުަރްނަންށ އްެނމެ ަރނގަޅު 
ޚުިދމަތުގެ ތަޖުރާިބ ފުޯރކްޮށދީ، 

ާމކްެޓ ލީޑުްކުރްނ.

ޤަބުޫލުކާރ ހަމަތައް
ުގޅިގެން މަަސއަްކތުްކުރން

ަކސްަޓމުަރނަްންށ ިޚުދމަތޮްކްށދުިނން

ުއފެއުްދންތެރަިކން

ިހތްވުަރދުިނން

ަކސްަޓމުަރނަްންށ ުލިއފޭަސހަަކމާއުެކ ިޚުދމަތް ލިިބގެަނވެޭނ މުަގފަހޮިކްށދުިނމްަށަޓަކިއ ުކންފުނީގެ ުހރާިހ 
މަުވއަްޒފުން އުެކަގިއ މަަސއަްކތުްކުރން. 

ައުޅަގނޑުމެން ުކާރ ޮކންމެ ަކމެއަްގިއވެސް ަކސްަޓމުަރނަްންށ އެންމެ ޮބޑު އިސްަކމެއް ދުިނން، އެހެނީ 
ަކސްަޓމުަރންގެ ުއފަަލކީ ައުޅގަނޑުމެންގެ ާކމާިޔީބަކމަުގިއވުން.

ަކސްަޓމުަރނާްނ ަހމައްަށ އެންމެ ފުަހގެ ައދި އެންމެ ަރނަގުޅ ޑިިޖަޓލް ިޚުދމަތަްތއް ގެެނސްދުިނމްަށަޓަކއި، 
ުހއުްޓމެއެްނިތ ައުއ ިޚުދމަތަްތއް ާތާޢުރފުުކުރން.  

ަޤުއުމ ިބާނުކުރމިާއ ުކިރއުެރވުމުގެ ޮބޑު މަނަްޒަރްށ އިސްަކން ދީގެން ދިވެހިން ާބުރވެރުިކުރވުން. 
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ދިވިެހާރއްޖަޭގިއ އްެނެމ އްިސޮކްށ ިޑިޖަޓލް ައދި ުމާވަޞާލތީ ިޚުދަމތަްތއް ފުޯރޮކްށޭދ ުކްނފުނީގެ ަހއިިސއަްޔުތްނ 
ައޅުގަނޑުމްެނގެ ަމުޤަޞަދކީ ޑިިޖަޓލް ުމްސތުަޤަބލަަކްށ ުނވަަތ "ޑިިޖަޓލް ފުިއޗަރ" އަަކްށ ައޅުގަނޑުމްެނގެ ަކްސަޓމުަރްނ 
ަތއާްޔުރުވަމްށ ެއފާަރތްތަަކްށ ިހތްވުަރދީ ާބުރވެރުިކުރުވމެވެ. ައުޅގަނޑުމްެނގެ "ިޑިޖަޓލް ާރއްޖެ" ިމ ަތަޞއްވަަރކީ 
ައުޅގަނޑުމްެނގެ ިޚުދަމތްތާަކިއ ާޤިބުލަކްނ ޭބުންނޮކްށގްެނ ައުޅގަނޑުމްެނގެ ަކްސަޓަމުރްނަންށ "އްިނެޓިލޖްެނޓް 
ަކެނކިްޓިވޓީ" ފުޯރޮކށްދީ، ޭއގެ ަސަބުބްނ ަކްސަޓމުަރްނގެ ދިިރުއޅުމްަށ ިއުތުރ ފުރަިހމަަކެމއް ޯހަދިއދުިނމްަށ ދާިރގްުނ 
ގްެނގުޅޭ ތަަޞއްވަަރްށ ާބުރޭދ ަކމެކެވެ. ެއގުޮތްނ ވިަކވިަކ ފުަރުދްނގެ ދިިރުއޅުމްަށ ފޭަސހަަކްނ ލިިބެދެއވެ. ައދި ުމޖަްތަމުޢގިައ 
ާކރާިސތަަކްށ އާިޖަބދުިނުމގެ ިނާޒުމ ިއުތަރްށ ވުަރގަަދޮކށްދީ، ަތުޢލީމީ ިނާޒމްަށ ައުއ އްިނގާިލުބަތއް ގެެންސދީ، ިޞއްޙީ 

ިޚުދަމުތގެ ިނާޒުމ ުކިރައުރވަދީ ައދި ާމލީ ަކނަްކާމގުޅޭ ިޚުދަމތަްތއް ިއުތަރްށ ފުޅާވެގްެނާދެނެއވެ. 

ފްަސަލއަްކއަށުްވެރ ގަިނ ަކްސަޓަމުރްނާނއި، 9 ަސަރަޙއެްދއްގިައ ާޤއުިމޮކްށފައާިވ ޮއޕޭަރަޝްންސ ެސްނަޓުރތުަކގިައ 
މަަސއަްކތުްކާރ 99 ޕަަސްނޓް ޤިާބުލ ދިވިެހ ުމަވއަްޒފުނާްނއުެކ، ައޅުގަނޑުމެނަްނކީ ާރއްޖޭގިައ ުމވަާޞާލތީ ިޚުދަމތޭްދ އްެނެމ 

ޮބޑު  ުކްނފްުނެޏވެ.

ައޅުގަނޑުމްެނގެ އްެނެމ ޮބޑު ާބަރކީ ައޅުގަނޑުމްެނގެ ހާީވިގ ުމަވއަްޒފްުނާނިއ ައޅުގަނޑުމްެނގެ ލިީޑްނގ ިވުއގެައވެ. ައދި 
ިމ ާބުރތުަކގެ އެހީގިައ ދިވިެހާރއްޖޭގެ އިެކަކނޮްކުޅތުަކގިައ ދިިރުއޅޭ ަކްސަޓަމުރްނަންށ ަކެނކިްޓިވޓީ ާއިއ ޮކްނެޓްނޓް 
ފުޯރޮކްށދުިނމްަށަޓަކިއ ެއ ަކްސަޓަމުރްނަންށ ައުއ ފުުރަސުތތާަކިއ އާީޖދީ ެޓކޮްނޮލޖީ ައުޅގަނޑުމްެނ ފުޯރޮކްށދުެމްނ 
ގްެނަދމެވެ. ައުޅގަނޑުމްެނގެ ަކްސަޓަމުރްނގެ ތޭެރގިައ ިޚުދަމތް ޭބުންނުކާރ ައިމއަްލ ފުަރުދްނާނއި، ގިޭބީސތާަކއި، 

ޖާަމަޢތްތާަކއި، ުކދި ވަިޔފިާރތާަކއި، ޮބޑިެތ ުކްނފިުނަތއް، ައދި ަސުރާކުރގެ ޮއފްީސތާަކިއ ުމައއަްސާސަތއް ހިމެެނެއވެ.
30 އަަހަރށުްވެރ ގަިނުދވްަސވްަނދްެނ ފުރަިހމަަކާމިއއުެކ ިޚުދަމތް ފުޯރޮކށްދުެމން، ާކމާިޔީބގެ ާސިބުތ ރޯިކޑާަކިއއުެކ، ިމ 

ޑިިޖަޓލް ަޒާމަންށ ާރއްޖެ ގެެންސދްިނ އްެނެމ އްިސ މްޭސތިިރއަކީ ދާިރގެވެ. ުދުރ ުމްސތަޤަްބުލގައިވްެސ ާރއްޖޭގެ އިގްތާިޞުދ 
ުކިރައުރވާ، ަޤުއުމ ތަަރއްޤޮީކްށ ދިވެހްިނަންށ ފާގަތަިކްނ ގުެނަވިއދީ، ގްޮނޖެހްުނތުަކްނ ައަރއިގެަނވޭފަަދ ވުަރގަަދ ުއމާްރނީ 
ތަަރއްޤަީތއް ގެެންސދުިނަމްށ ވްިސުންނތެރަިކާމއުެކ ގަިނގަުނ އްިނވްެސޓަްމްނޓްތަކެއް ައުޅގަނޑުމްެނ ޮކްށފައުިވމީ، 
ައޅުގަނޑުމްެނގެ ަކްސަޓމުަރްނަނާށިއ ުމޖަްތަމޢްަށ ބުޭންނާވފަަދ ުކިރެއުރާމިއ ގަިނގަުނ ފިައާދަތއް ލިިބދީ، ިމ ާދއާިރގެ 

އްެނެމ އްިސ ެއއް ުކްނފްުނަޏްށ ދާިރުގ ވެފައާިވ ެއއް ަސަބެބވެ.  

ްޖެ 
ާރއ
ލް 

ިޖިަޓ
ާޕޓަްނުރންޑ

ް 4ޖީ ަކވޭަރޖ

1,253  ިކޯލމަީޓުރ

ދުެކުނ އިޭޝާޔގެ ފަުރަތަމ 5ޖީ

ް ަހއިސްޕީޑް ފައަިބރ ބޯްރޑްބޭންޑ

ައއިޕީޓީވީ 

66 ާޕޓަްނުރނާްނއި، 19 ޯހލޭްސލުްކާރ ފާަރާތއި، 3,300 އްަށ ވެުރ ގަިނ ރެީޓިއަލުރނާްނިއ އުެކ، 
ުޤުދަރތީ ޮގުތން ާރއްޖޭގެ ަރްށަތއް އުެތިރަފިއވޮާގުތން ދިމާވާ ުހަރސްަތއް ގާިރޮކށް، ަކސްަޓމުަރނާްނިއ 

ާގުތން ައުޅގަނޑުމެން ިޚުދމަތް ފުޯރޮކްށދެމެވެ.

ާރއްޖަޭގިއ މުީހން ދިިރުއޅޭ 187 ަރަށާށއި، ރޯިސުޓަތަކްށ ައދި ިޞާނއީ މަަސއަްކތުްކާރ ަމިއ ަރްށަތަކްށ 
4ޖީ ަކވޭަރޖް ފުޯރޮކްށަފިއވެާނއެވެ. 100%

ާރއްޖޭގެ އެންމެ ފާުޅ 3ޖީ، 4ޖީ އެލްޓީއީ ައދި ފިކްސްޑް ބޯްރޑްބޭންޑް ވިުއަގަކމަުގިއވާ ދާިރުގގެ 1,253
ިކޯލމަީޓުރގެ ފައަިބރ ޮއޕިްޓކް ަސބްމެރިން ކަޭބލް ވިުއަގއިން ދިވެހާިރއްޖޭގެ ަރްށަތއް ުގުޅވާާލފައިވެާނއެވެ. 

ާރއްޖާޭއިއ މިުޅ ދުެކުނ އިޭޝާޔ ަސަރަޙއުްދަގިއވެސް އެންމެ ފަުރަތަމ ވަިޔފާރީގެ ުއޫސުލން 5ޖީގެ ިޚުދމަތް 
ަތާއަރފުުކރީ ދާިރުގނެްނވެ. ައދި 5ޖީގެ ިޚުދމަތް ާރއްޖޭގެ ާއާބދީ އެންމެ ޮބޑު ތިން  ަސަރަޙއުްދން 

ޮހވާލެވަިފިއވާ ަސަރަޙއުްދަތަކްށ މާިހުރ ލިބެޭނއެވެ.

%82 ގިޭބީސއްަށ  ާރއްޖޭގެ  ޮގުތން  ަނތާީޖއެއްގެ  ުކަރމުންާދ އިންވެސްޓްމަންޓަްތުކގެ  ދާިރުގން 
ަހއިސްޕީޑް ަފިއަބރ ބޯްރޑޭްބންޑްގެ ިޚުދމަތް މާިހުރ ފުޯރޮކްށަފިއވެާނއެވެ. މޮިގުތން، މިިޚުދމަތް ާރއްޖޭގެ 
74 ަރަށްށ ފުޯރޮކްށަފިއވެާނއެވެ. ާރއްޖޭގެ އެންމެ ޮބޑު ަހއިސްޕީޑް ޑާޭޓ ވިުއަގއަކީ ދާިރުގގެ ަފިއަބރ 

ބޯްރޑޭްބންޑް ވިުއަގއެވެ.

ާރއްޖޭގެ ފަުރަތަމ ައިއޕީޓީވީ ިޚުދމަތް ަކމަުގިއވާ "ދާިރުގޓީވީ" ާއއުެކ، ާރއްޖޭގެ %82 ގިޭބީސއްަށ ޑިިޖަޓލް 
ައިއޕީޓީވީގެ ިޚުދމަތް ދާިރުގން ފުޯރޮކްށަފިއވެާނއެވެ. ިމ ިޚުދމަތް ާރއްޖޭގެ 73 ަރަށަކްށ މާިހުރ ލޭިބއުިރ، 
ފިކްސްޑް ބޯްރޑްބޭންޑްގެ ިޚުދމަތް ުނލޭިބ ަރްށަތަކްށ ދާިރުގޓީވީގެ ިޚުދމަތް ފުޯރޮކްށދުިނމުގޮެގުތން ައިމއަްލ 
ވިުއަގ ާގއިމުުކާރ ފާަރތަްތާކ ުގޅިގެން އެފަަދ ަރްށަތަކްށ ިޚުދމަތް ފުޯރޮކްށދުިނމުގެ މަަސއަްކތް މާިހުރވަނީ 

ފަަށިއަފއެވެ. 
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2021 ވަަނ އަހުަރގެ 
ާކމާިޔީބތާަކއި އެވޯޑުތައް

އަޅުގަނޑު މްެނގެ  
ކްަސަޓމުަރްނަންށ އަގުހުރި 
ޚުިދމަތްތަކެއް ފުޯރކްޮށދުިންނ ކާެއ ޮސަސއިޓީ

ާބުރވެރުިކުރވުމްަށ ދާިރުގން ޮކްށދަީފިއވާ  ފާަރތަްތއް  ާޚއަްޞ އެހީއްަށ ޭބުނންވާ 

މަަސއަްކތަްތުކގެ ައުގ ަވަޒނުްކުރމުގެ ޮގުތން ކާެއ ޮސަސިއޓީގެ ފާަރުތން ދަީފިއވާ 

ހަނދާނީ ލުިޔން.

ޯކޕޭަރޓް މޯލްޑިވްސް
ޯކޕޭަރޓް މޯލްޑިވްސްގެ "ޯގލްޑް 100 އޯެވޑު" ވިދިވިދިގެން ފަސްވަަނ އަަހުރ ޙިާޞުލުކުރން. 

އޫކާްލ ސްޕީޑެްޓސްޓް
އޫކްލާ® ގެ ސްޕީޑެްޓސްޓް® އިން 2021 ވަަނ އަަހުރގެ ާރއްޖޭގެ 'އެންމެ ަހުލވި މަޯބއިލް 

ެނޓްވަރކް' ދާިރގްަށ ލުިބން.* 

ަކެނކިްޓވިޓާީއިއ ޮކްނެޓްނޓް ފުޯރޮކށޭްދ ައޅުގަނޑުމްެނގެ ގަިނގަުނ ިޚުދަމތްތުަކްނ ދިވިެހ ުމުޖަތަމުޢަތއް ގުޅާުވަލދުިނމްަށ 
އެހީތެރިވެެދެއވެ. ާރއްޖޭގެ އިޤްތާިޞަދްށ ދާިމވެފައާިވ ހަީނުރަކުމްނ ައަރއިގުަތުމގެ ަދުތުރ ައޅުގަނޑުމްެނ ފާަށފައާިވއުިރ، 
ައުޅގަނޑުމްެނގެ ަކްސަޓަމުރްނަނާށިއ ެއމުީހްނާނިއ ުގޅްުނުހިރ އެހިެނހްެނ ފާަރތަްތަކްށ ައުގުހިރ ިޚުދަމތަްތކެއް 
ފުޯރޮކށްދުިނމްަށ ަކްސަޓމުަރްނަންށ ެއއާްބުރުލްނ ދުިނމަށަްޓަކއި، ދާިރގްުނ ފުޯރޮކށޭްދ ިޚުދަމތަްތއް ުކިރއަށްވެުރްނ ވްެސ 
މާިހުރ މިވަނީ ުމހްިނުމވެފެައވެ. ދާިރގަކީ ާރއްޖޭގިައ އްެނެމ އްިސޮކްށ 4ޖީ ިޚުދަމާތިއ ފައަިބރ ުޓ ަދ ޯހމް )ެއފްޓީޓެީއޗް( ގެ 
ިޚުދަމތް ފުޯރޮކށޭްދ ފާަރތަްކުމގައިވީ ހިނުދ، ަކްސަޓމުަރްނަންށ ައގުުހިރ ިޚުދަމތްތަކެއް ފުޯރޮކށްދުިނމަކީ ައޅުގަނޑުމްެނގެ 

ޒްިނާމެއއް ަކުމގިައ ދިެކގްެނ އަެކމްަށ ައޅުގަނޑުމްެނ ވަަރްށ ޮބޑު އަަހއްމަިޔުތަކެމއް ދެމެވެ. 

ައޅުގަނޑުމްެނގެ ައާމޒަކީ ުކިރއަށްވެުރ ަހުލވި ްސޕީޑާއުެކ ަކްސަޓމުަރނަްންށ ފުރިހަަމ ަކެނޓިްޓވިޓީ ިޚުދަމތްތާަކިއ އެހެނިހްެނ 
ައުއ އާީޖދީ ިޚުދަމތަްތއް ފުޯރޮކްށދުިނާމިއ އުެކއެކަީގއި، ިމ ާދިއާރަގިއ ައުޅގަނޑުމްެނގެ ލީޑަރިޝޕް ިއުތަރްށ 
ަހުރަދާނުކުރަމްށަޓަކިއ ައުޅގަނޑުމްެނގެ އްިނފާްރްސޓަްރކްޗަރ ިއުތަރްށ ފުރަިހަމޮކށް، ތަަރއްޤޮީކށް، ޭއގެ ޭބުންނ 
ހޮެޔގުޮތގިައ ިހފުމެވެ. އްިނަޓެނޓްގެ ައުގ ހޮެޔުކުރމްަށ ަސުރާކުރްނ ފާަށފައާިވ "ެނޓްހޮެޔ" ިމ ިސާޔަސތްަށ ެއއާްބުރުލްނ 
ދުިނުމގެ ގުޮތން، ައޅުގަނޑުމްެނގެ ިޚުދމަތްތުަކގެ ޯޕޓްފޯލޯިއ ާއުކުރާމިއއުެކ ފާހަގުަކެރވޭފަަދ ހޮެޔ ަބަދުލތަކެއް ަކްސަޓމުަރނަްންށ 
ލިިބފައިވެެއވެ. މިގުޮތން، ދާިރުގ ފައަިބރ ބޯްރޑްބްޭނޑް ިޚުދަމުތްނ %100 ާއހަަމއްަށ ިއުތުރ ޑާޭޓ ެއލަވްަންސ ލިިބ، ުޖުމަލ 
ޑާޭޓގެ ައުގ %50 ާއިއ ހަަމއްަށ ުކޑަވެގްެނ ދުިއާމއުެކ، ފައަިބރ ބޯްރޑްބްޭނޑް ަކްސަޓމުަރނަްންށ ޭއގެ ފިައާދ ލިިބފައިވެެއވެ. 
މީގެ ިއުތުރްނ، ަކްސަޓަމުރްނަންށ ފޭަސަހ ައދި ފްލެކިްސަބލް ޕްޯސޓްޕިެއޑް ައދި ޕްރީޕިެއޑް ޮމަބިއލް ޕްލްޭނަތއް 

ފުޯރޮކށްދުިނމަށަްޓަކިއ ުމޅްިނ ައުއ "ައިމއްލަ" ައދި "ަސޅި" ޕްލްޭނަތއް ައޅުގަނޑުމްެނ ަތާއަރފުުކރީމެވެ.

ުކދި ައދި ެމުދފްަނތީގެ ިވަޔފިާރަތަކްށ ާޚއަްޞޮކްށފިައާވ ިޚުދަމތަްތާކިއ ޮބޑިެތ ިވަޔފިާރަތަކާށިއ ަސުރާކުރގެ 
ުމައއަްސާސތަަކްށ ާޚއަްޞޮކްށ ފުަރާމޮކްށފައާިވ ވަިޔފިާރާއ ގުޅްުނުހިރ ިޚުދަމތަްތއް ައޅުގަނޑުމްެނ ފުޯރޮކށްދެމެވެ. މިގުޮތްނ 
ދާިރގުގެ ައއީިސޓީ އްިނފާްރްސޓަްރކްޗަރާއިއ މޭެނޖްޑް ޮސިލުއަޝްންސ ފުަރާމޮކްށފައާިވނީ ެއފަަދ ަކްސަޓމުަރްނ ދިވިެހ 
ުމުޖަތަމުޢއްަށ ަރނގަޅްަށ ިޚުދަމތޮްކށްދުިނމްަށ ބުޭންނާވ ަމުޢލާޫމުތ ޯހާދ، ުމވަާޞާލުތޮކށް، ަމުޢލާޫމުތ ަރއާްކުކާރއުިރ، ެއ 
ަކްސަޓމުަރްނގެ ވަިޔފާރީގެ ހްިނގުުމގެ މަަސއަްކތްތަަކްށ ުލިއފޭަސަހގޮތަްތއް ޯހަދިއދީ، މަަސއަްކތްތެރަިކްނ ިއުތުރޮކށްދީ، 

ުކިރެއުރުވމްަށ ަމގުފިަހާވގޮތެަށވެ.  
* 2021 ވަަނ އަަހުރގެ ުކައަޓރ 3 – ުކައަޓރ 4ގެ ޑާޭޓ ޭބުނނޮްކށްގްެނ އޫކްލާ® ގެ ްސޕީޑެްޓްސޓް އްިނެޓިލޖްެނސް® އްިނ ހެދި ތުަހލުީލތުަކގެ    

ަމއްޗްަށ ިބާނޮކްށ. އޫކާްލ ޓޭްރޑާްމރކް ައުލްނ ޕްރްިނޓޮްކްށ ޭބުންނޮކްށފައިވަނީ ަލއެިސްންސގެ ަދުށްނ ުހއަްދ ލިިބގްެނ.  
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2021 ވަަނ އަހުަރގެ ވަިޔފާރީގެ 
ުއްސއަލިތައް

ެސމަްސންގ ގެލެކީްސ އެސ21ް

ެސމަްސްނގެ އްެނެމ ފުަހގެ ފުޯނަކުމގައާިވ ެސމަްސްނގ ގެލެކީްސ އްެސ21 ޯލްނޗުްކުރްނ. 
ައދި ޕިްރޯއޑަރ ުކިރ ޮކްނެމ ަކްސަޓމަަރަކްށ ެސމަްސްނގ ިފޓ2ް ައދި ެސމަްސްނގ ްސާމޓް 

ެޓގެއް ިހޭލ ދުިންނ. 

ސްޮޕިޓފިައ އެޑް-އޮން 

ދާިރުގގެ ްސޓްރީމްިނގ ެއޑް-ޮއްނެއއް ގުަތުމްނ، ަކްސަޓުރްނަންށ އްެނެމ ަމުޤޫބުލ 
ާއިޓްސުޓްނާނިއ ިމުއޒިކް ްސޮޕިޓފިައ އްިނ ްސޓީމުްކެރވެޭނ. ައދި ްސޮޕިޓފައިގެ ިއުތުރްނ 
ިޓކޮްޓކް، ެނޓްފްލިކްްސ، ޫޔިޓުއބް ައދި ެއމަޭޒްނ ޕަްރއިމް ފަަދ މްަޝހުޫރ ްސޓްރީމްިނގ 
ެއޕަްތއް ްސަޓރީމްިނގ ެއޑް-ޮއްނަތުކަގިއ ިހަމަނިއގްެނ ަކްސަޓަމުރްނަންށ ައގުުހިރ 

ިޚުދަމތެއް ލިިބދުިންނ. 

ް ައމިއަްލ ޕޯސްޓްޕިެއޑ

ބުޭންނގޮތަަކްށ ަބަދުލޮކށްލެވޭ ައގުުހިރ ިޚުދަމތެއް! ައިމއަްލ ޕްޯސޓްޕިެއޑް ބުޭނނޮްކށްގްެނ 
ަކްސަޓަމުރްނގެ މަޯބިއލް ޕްލްޭނ ެއ ަކްސަޓަމަރުކ ޭބުންނާވ ގޮތަަކށް، ފޭަސހަަކާމއުެކ، 

ވަގުުތްނ ަބަދުލޮކށްލެވެޭނ. 

ް ދާިރުގޓީވީ ޯގލްޑް ޕެކޭޖަްތއ

ގޯލްޑް ޕެކޭޖަކީ ަކްސަޓަމުރްނ ުމިނފިޫހފުިލުވަމްށ ޭބުންނާވ ޗަެނލަްތއް ިހމޭެނޮގަތްށ 
ފުަރާމޮކްށފިައާވ ޯއލް-އްިނކްލިޫސވް ޕެކޭޖެކެވެ. ެއގުޮތން، ިޑޒްނީ ޗަެނލްތާަކއި، ޮސނީ 
ްސޯޕޓްްސ ޗަެނލަްތއް ައދި ްސާޓގެ ޗަެނލަްތއް ހިމޭެނ ިމ ޕެކޭޖަކީ، ޮކްނެމ ުއުމުރފާުރެއއްގެ 
ަކްސަޓަމެރއް ަކުމަގިއވަީނަމވްެސ، ެއ ފާަރތަްތއް ުމިނފިޫހފުިލުވަމްށ ޭބުންނާވ ަތފުާތ 

ާބވަތްތުަކގެ ޗަެނލަްތއް ހިމޭެނގޮތަށް، ާޚއަްޞޮކްށފައާިވ ޕެކޭޖެކެވެ.

ދާިރުގޓީވީ ައދި ދާިރުގޕްލޭއިން ޫޔޯރ 2020

ގަިނަބަޔުކ ުނހުަނ އްިނިތާޒުރުކިރ ޫޔޯރ 2020 ގެ ުހރާިހ މެޗެއް ވްެސ ަކްސަޓމުަރްނަންށ 
ދާިރގުޓީވީ ައދި ދާިރުގޕްލޭއްިނ ަހއޮިކިލޓީގިައ ފުޯރުކުރްނ.  

ް ޯކވިޑް-19 ާއިއ ުގޅިގެން ަތާޢަރފުުކިރ ިއުތުރ އަެލވަންސްަތއ

19 ާއިއ ގުޅިގްެނ ަރއާްކތެރުިވމްަށ ގޭގިައ ަމޑުުކަރްނ ޖެހުުނ ުދވްަސވުަރ، ުމުޖަތަމުޢާއ  ޯކިވޑް-
ގުޅިގްެނ ތުިބމްަށ އެހީތެރުިވުމގެ ގުޮތން، ިއުތުރ ޑާޭޓ ިހޭލ ދުިންނ. ެއގުޮތްނ:

%30 ިއުތުރ ޑާޭޓ ިހލޭ

"ޯހމް ފިކްސްޑް ބޯްރޑްބްޭނޑް"

ިޚުދަމތްތަަކްށ 

%200 ާއ ަހަމއްަށ ިއުތުރ ޑާޭޓ ިހލޭ 

މަޯބއިލް ޕްޯސޓްޕިެއޑް ޕްލްޭނތަަކްށ

%30 ިއުތުރ ޑާޭޓ ިހލޭ

ެއލްޓީއީ ައދި މަޯބއިލް ޕްޯސޓްޕިެއޑް 
ޕެކުޭޖތަަކްށ

ދުެގަނ ިއުތަރްށ ޑާޭޓ
މަޯބއިލް ޕްޯސޓްޕިެއޑް ބްޫސަޓރތަަކްށ

%200 ިއުތުރ ޑާޭޓ

ޕިްރޕިެއޑް މިނީ ެއޑް-ޮއްނތަަކްށ 

ދުެގަނ ިއުތަރްށ ޑާޭޓ
"ޯހމް ފިކްސްޑް ބޯްރޑްބްޭނޑް"

ބްޫސަޓރތަަކްށ 

%30 ިއުތުރ ޑާޭޓ

ޑާޭޓ ިސމް ބްޫސަޓރތަަކްށ

%100 ިއުތުރ ޑާޭޓ

ެއލްޓީއީ ައދި މަޯބއިލް ބޯްރޑްބްޭނޑް 
ބްޫސަޓރތަަކްށ

%50 ިއުތުރ ޑާޭޓ
ޕިްރޕިެއޑް ޮކމޯްބ ޕްލްޭނތަަކްށ
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ެސމަްސންގ ޒީ ފޯލްޑް 3

ެސމަްސްނގ ޒީ ފޯލްޑް 3 ފުޯނ ޯލްނޗުްކުރްނ. ައދި ޮކްނެމ ޕިްރޯއޑަރއާަކިއއުެކ ެސމަްސްނގ 
ގެލެކީްސ ެއއް ބަޑ2ް ިހލޭ.

ކަްލުއޑް ވީޕީއެން

ައޅުގަނޑުމްެނގެ ކަްލުއޑް ވީޕީއްެނ ޮސިލުއަޝްނ މުެދވެރޮިކްށ ރޯިމޓޮްކްށ މަަސއަްކތޮްކްށ 
ުއނގުެނމްަށ ަރއާްކތިެރ ާމަހުއލެއް ފަހޮިކށްދުިންނ. ފައަިބރ ބޯްރޑްބްޭނޑް ައދި މަޯބއިލް 
ބޯްރޑްބްޭނޑާްއިއ އުެކގައިވްެސ ބުޭނނުްކެރވޭ ިމ ިޚުދަމާތިއއުެކ، ިރައލް ަޓއިމް އަެނިލިޓކްްސ 
ައދި ވީ.ޕީ.އްެނ ބުޭނނުްކާރ ފާަރތަްތއް ފޭަސަހއްިނ ެބލެޭނފަަދ ފުރިހަަމ އްެނޑް-ުޓ-އްެނޑް 
ިޚުދަމާތއި، ވީަސަލތްތަަކްށ ޮކްނޓޯްރލްޑް އެކެްސްސ ދުިނމްަށ އްެނަޓރޕަްރއްިސ ގޭްރޑްގެ 
ފަަޔރޯވލް ިޚުދަމާތިއއުެކ ަކެނކިްޓިވޓީ ަރއާްކތެރޮިކްށދުިނާމއި، ވީޕީއްެނ ޭބުންނުކަރްނ 

ުހއަްދދީފައާިވ ފާަރތަްތއް ެބލެޭނފަަދ ެސްނޓަްރަލއިޒްޑް ިރޯޕިޓްނގ ޯޕަޓލެއް ލޭިބ. 

ް ައުއ ިބޒް ފައަިބރ ބޯްރޑްބޭންޑ

ާރއްޖޭގެ ުކދި، މުެދ ފްަނތީގެ ައދި ޮބޑިެތ ވަިޔފިާރތަަކްށ ޑިިޖަޓލް ިޚުދަމތަްތއް ފުޯރޮކށޭްދ 
ފާަރެތއްގެ ަހއިިސއަްޔުތްނ ައުޅގަނޑުމްެނގެ ިބޒް ފައަިބރ ބޯްރޑޭްބްނޑް ޕެކޭޖަްތއް 

ުކިރއަށްވެުރވްެސ ަރނގުަޅ ޕެކޭޖްތަަކްށ ަބަދުލޮކްށ ައުއުކުރްނ. ެއގުޮތްނ%40  ާއިއ 150%
ާއ ެދމުެދގެ ިއުތުރ ޑާޭޓ ައދި %100 ާއ ަހަމއްަށ ްސޕީޑް ިއުތުރުކުރާމ އުެކ، ިއުތުރ 

ައގާަކއުިނާލ ވަިޔފިާރތަަކްށ ައގުުހިރ ިޚުދަމތްތަކެއް ފުޯރުކުރްނ.

ް "ެނުޓހޮެޔ" ޯހމް ފައަިބރ ބޯްރޑްބޭންޑ

އްިނަޓެނޓްގެ ައުގ ެހޮޔުކުރަމްށ ަސުރާކުރްނ ފާަށފައާިވ "ެނޓެްހޮޔ" ިމ ިސާޔަސަތްށ 
ެއއާްބުރުލްނ ދުިނުމގެ ގުޮތން، ދާިރުގ ފައަިބރ ބޯްރޑޭްބްނޑް ިޚުދަމުތގެ ޯޕޓްފިޯލޯއ 
ާއުކުރާމިއއުެކ، ަކްސަޓމުަރްނަންށ %100 ާއހަަމއްަށ ިއުތުރ ޑާޭޓ ލިިބ، ުޖމަްލ ޑާޭޓގެ ައުގ 
%50 ާއިއ ހަަމއްަށ ހޮެޔވެގްެނދުިއްނ. ައދި ިމ ަބަދުލގެ ަސަބުބްނ ޑާޭޓގެ ލިމިޓް ހަމުަވުމްނ 

ލޭިބ ްސޕީޑް ިއުތުރުވާމއުެކ ަކްސަޓމުަރްނަންށ ުކިރއަށުްވެރ ހޮެޔައގުގިައ ފުރިހަަމ ޑިިޖަޓލް 
ަތޖުރާިބެއއް ލުިބްނ.

ް ކަްލުއޑް ޫޔޓީއެމ

ޮސިލުއަޝާނެއުކ  )ޫޔޓީެއމް(  ެމޭނޖަްމްނޓް  ތެްރޓް  ުޔިނަފިއޑް  ކަްލުއޑް  ދާިރުގ 
ަކްސަޓމުަރްނގެ ވަިޔފިާރ ެނޓްވޯކްތަަކްށ ަރއާްކތެރަިކްނ ޯހަދިއދުިންނ. ެއގުޮތްނ ދާިރުގ 
ިބޒް ފައަިބރ ބޯްރޑޭްބްނޑް ިޚުދަމާތިއއުެކ ޭބުންނުކެރވެޭނ ިމ ޫޔޓެީއމް ޮސިލުއަޝްނ 
މުެދވެރޮިކްށ ގްެސޓަްހުއްސތާަކއި، ޮހާޓތާަކިއ މުެދ ައދި ޮބޑިެތ ވަިޔފިާރތުަކގެ އްިނަޓެނޓްގެ 
ަރއާްކތެރަިކްނ ިއުތުރޮކްށދުިންނ. ައދި ިމ ޫޔޓެީއމް ޮސިލުއަޝްނާއއުެކ މާިހުރ ލޭިބ 
އްިނަޓެނޓްގެ ޭބްނޑިްވޑް ިއުތަރްށ ފުރަިހަމޮކްށދީ، ިޚުދަމތް ިއުތަރްށ ޮކްނޓޯްރލް 
ުކެރވެޭނގޮތް ފަހޮިކށްދީ، ވިަކފާަރތްތަަކަކްށ ބުޭންނ ުނުކެރވެޭނގޮތް ަހަދއި، އްިނަޓެނޓް 
ބުޭނނުްކާރ މްިނވުަރ ވަގުުތްނ ެބލެޭނފަަދ ެސްނޓަްރަލއިޒްޑް ކަްލުއޑް ބޭސްޑް ޕެްލޓްފޯމަަކްށ 

ވަދެވެޭނގޮތް ހަަމޖިެހގްެނދުިއްނ.

ް ަސިޅ ޕިްރޕިެއޑ

ދާިރުގެއޕް މުެދވެރޮިކްށ ފޭަސހަަކާމިއއުެކ ިޚުދަމތް އެކިްޓވޭޓޮްކށުްލާމިއއުެކ، ޮކްނެމ ުދވަހުަކ 
ޑާޭޓ ެއަލވްަންސ ައުއާވ ގޮތްަށ ފުަރާމޮކްށފައާިވ 3 ޕްލޭނަްކުމގައާިވ ަސިޅ ވީކްލީ، ަސިޅ 2
ވީކްްސ ައދި ަސިޅ ަމްނތްލީގެ ތެެރއްިނ ޭބުންނ ޕްލެޭނއް ިޚާޔުރުކެރވެޭނ. ައދި ިމއްިނ 

ޮކްނެމ ޕްލަޭނާކިއއުެކ ދާިރުގ ަނމަްބުރތަަކްށ ައްނލިމެިޓޑް ޯކލްްސ ލޭިބ.
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ް "ެނުޓހޮެޔ" މަޯބއިލް ޕޯސްޓްޕިެއޑް ައދި ޕިްރޕިެއޑ

އްިނަޓެނޓްގެ ައުގ ހޮެޔުކުރމްަށ ަސުރާކުރގެ ިސާޔަސތްަށ  ެއއާްބުރުލްނ ދުިނުމގެ ގުޮތން، 
ައޅުގަނޑުމްެނގެ މަޯބއިލް އްިނަޓރެނޓް ޕްލްޭނތަަކްށ ޮބޑިެތ ަބަދުލތަކެއް ގަެނއްިނ. ައދި 
ިމ ަބަދުލތާަކިއއުެކ ޮކްނެމ ޖީީބއަަކްށ ޖޭެހ ައުގ ުކޑުަވާމިއ ަކްސަޓމުަރނަްންށ ގުޅިގްެނ ގަިނ 

ަކނަްކްނ ުކެރވެޭނ ަމގުފިަހވެގްެނ ދުިއްނ. ިމ ހޮެޔ ަބަދާލިއއުެކ:

ް ައިމއަްލ ޕޯސްޓްޕިެއޑ
އުެކ، ޑާޭޓގެ ައުގ%22  ާއހަަމއްަށ ަދށްވެގްެނ ދުިއްނ. %29 ާއ ހަަމއްަށ ިއތުުރ ެއލަވަންްސ ާއާ

ޕްރީޕިެއޑް ޮކމޯްބ
%36 ާއ ަހަމއްަށ ިއުތުރ ޑާޭޓ ެއަލވްަންސ ާއިއއުެކ، ޑާޭޓގެ ައުގ %33 ާއ ަހަމއްަށ 

ަދށްވެގްެނ ދުިއްނ.

އެލް.ޓީ.އީ ބޯްރޑޭްބންޑް "ވުަގުތން ގަެޔްށ އިނަްޓރެނޓް"
%30 ާއިއ ަހަމައްށ ިއުތުރ ޑާޭޓ ެއަލަވްންސ، ައދި 10 ެއމީްބޕެީއްސ އްިނ 25 

ެއމީްބޕީއްެސާއިއ ހަަމއްަށ ްސޕީޑް ިއުތުރުކުރްނ.

ުހޅުމާލެ ދެވަަނ ފަިޔވަހީގެ ިހާޔ ފްލެޓަްތަކްށ ާޚއަްޞ ހަުށހެޅުމެއް  

ަހުއިސްނޑިވޮެލޕްމްަނޓް ޯކޕޭަރަޝްނ )ެއޗްޑީީސ( ާއިއ ގުޅިގްެނ ައޅުގަނޑުމެން، ެއ ުކްނފުނީގެ 
ޯއޕްަނ އެކެްސްސ ެނޓްވޯކް މުެދވިރޮިކްށ ުހޅާުމލޭގެ ެދަވަނ ފަިޔަވއަްސްށ ދިިރުއޅްުނ 
ަބަދުލުކަރުމްނާދ ފާަރތްތަަކްށ ައޅުގަނޑުމްެނގެ ޯހމް ފައަިބރ ބޯްރޑްބްޭނޑް، ދާިރގުޓީވީ 
ައދި ެއލްޓީއީ ބޯްރޑޭްބްނޑް "ަވުގުތްނ ގަެޔްށ އްިނަޓެނޓް" ގެ ިޚުދަމތް ލޭިބެނގޮތް 
ހަަމޖެއުްސްނ. ެއގުޮތްނ އްިނަޓެނަޓްށ ެއދި ހަުށަހާޅ ަކްސަޓމުަރނަްންށ ިހޭލ ަކެނކަްޝާނިއ 
ަރުއަޓަރާކިއއުެކ، 3 ަމުހގެ ިޚުދަމުތގެ ައގްުނ %20 ގެ ޑްިސަކުއްނޓް ލޭިބ ިމޮއފަރ 30 
ޭއޕްރީލް 2022 ާއިއ ހަަމއްަށ ުކިރއްަށ ގްެނދުިއމްަށ ާރާވފައިވެެއވެ. . ައދި ދާިރގުޓީވީއްަށ 
ެއދި ހަުށަހާޅ ަކްސަޓމުަރނަްންށ ިހޭލ ަކެނކަްޝާނިއ ޯޖއޮިބކްްސއާަކިއއުެކ، 6 މްަސ ުދވުަހގެ 

ިޚުދަމުތގެ ައގްުނ %50 ޑްިސަކުއްނޓް ލުިބުނ. 

ައިއފޯން 13 

ފޭަސަހ ޕަޭމްނޓް ޕްލްޭނތާަކިއ ޑާޭޓގެ ާޚއަްޞ ހަުށހެޅްުނތާަކިއއުެކ ައިއފްޯނ 13 ީސރްީސ 
ޯލްނޗުްކުރްނ. 

ހޯެލ ޕިްރޕިެއޑް 

ޕްީންސ، ޭނޕާލް، ަތިއލްެނޑް ައދި ަޗއާިނގެ މުީހްނަންށ  އްިނިޑާއ، ްސރަީލްނާކ، ފިިލ
ާޚއަްޞޮކްށ ފުަރާމޮކްށފައާިވ ިމ ޕްލްޭނއިން، ެއ ަކްސަޓމަަރުކ ންިސަބތާްވ ަޤުއމަަކްށ ވިަކްނ 

ާޚއަްޞޮކްށފައާިވ ޕޮްރމަޯޝްނތާަކިއ އާިނަޔތަްތއް ުމިޅ އަހުަރގެ ތޭެރގިައ ލުިބްނ.
 

ފައަިބރ ުޓ ަދ ޯހމް )އެފްޓީޓީއެޗް( ގެ ިޚުދމަތް އުިތަރްށ ފުޅުާކުރން

ދާިރގްުނ ުކަރުމްނާދ އްިނވްެސޓްމްަނޓްތުަކގެ ަނތާީޖެއއްގެ ގުޮތން، ާރއްޖޭގެ އިެކަކނޮްކޅުތަކްަށ 
ބިެހފައާިވ 74 ަރަށާށއި، ޖުމަްލ %82 ގިޭބީސއްަށ ަހއްިސޕީޑް ފައަިބރ ބޯްރޑްބްޭނޑްގެ ިޚުދމަތް 
މާިހުރ ފުޯރުކުރާމއުެކ، ެއފާަރތްތުަކގެ ދިިރުއޅުުމގެ ަކްނަކްނ ިއުތުރ ފޭަސަހވެ، ިއުތުރ 

ފައާިދތަކެއް ލުިބްނ. 

ޯހމް ފައަިބރ ބޯްރޑްބޭންޑް ޕެކޭޖަްތަކްށ ޑާޭޓ ޯރލޯްއވަރ

ެއަމެހއަްގިއ ޭބުންނުނުކެރިވ ުހިރ ޑާޭޓ، ިއުތުރ ައގާަކުނާލ ޖިެހގްެނ ައްނަނ ަމުހަގިއ 
ޭބުންނުކެރވެޭނ ޯރލޯްއވަރ ިޚުދަމތް ަތާޢަރފުުކުރާމިއއުެކ، ިއުތުރ ަޚަރަދާކ ުނަލިއ 

ަކްސަޓމުަރްނަންށ ގަިނ ަކްނަތއަްތއް ުކަރްނ ަމގުފިަހުވްނ.
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ީސއްެސާއރގެ 
ުއްސއަލިތައް 2021

ައވަރ ޮއފް ޯކޑް 

ގޯްލަބލް ައވަރ ޮއފް ޯކޑް™ ފަާހގުަކުރުމގެ ގުޮތްނ ާރއްޖޭގެ އްެނޖޯީއ "ވިމްެނ އްިނ ެޓކް ޯމލްޑިވްސް" އްިނ 
އްިނިތާޒމޮްކށްގްެނ ޭބއްވި ިމ ހަަރާކުތގެ ަމިއ ާޕޓަްނަޓަރށްވީމެވެ. ިމ ހަަރާކތަކީ ދަރިވުަރްނ ަޝުއގުވެރާިވގޮތްަށ 
ޮކމްޕުިއަޓރ ަސއްިންސގެ ާދއާިރ އުެކދްިނަންށ ފަުރަތަމ ފަަހަރްށ ަތާޢަރފުުކުރމްަށ ާބއާްވ ެއއަްގިޑއުިރގެ 
ޯކިޑްނގ ޗެލްެނޖެކެވެ. ިމައަހުރ ާރއްޖޭގެ 50 ްސކޫލުަކްނ ުޖމަްލ 2000 އަށުްވެރ ގަިނ ަދރިވުަރްނ ިމ 

ހަަރާކުތގިައ ަބއިވެރިވި.

ް ގާރލްސް ުޓ ޯކޑ

ތަިނދޫގިައ ޭބއްވި ގާރލްްސ ުޓ ޯކޑް ޕޮްރގާްރމް ާކމާިޔުބަކާމއުެކ 17  ުޒވްާނ އަންހްެނ ުކދްިނ ފުރިހަމުަކިރ.   	

ުކުޅުދއްފުށީގިައ ޭބއިްވ ގާރލްްސ ުޓ ޯކޑް ޕޮްރގާްރމް ާކމާިޔުބަކާމއުެކ 18 ުޒާވްނ ައްނހްެނ ުކދްިނ  	
ފުރިހަމުަކިރ. 

ގާރލްްސ ުޓ ޯކޑްއަކީ ައްނހްެނ ުކދްިނާނިއ ައްނހުެންނަންށ ޯކިޑްނގ ައދި ޕޮްރގާްރމްިނގ ަދްސުކުރމްަށ 
ިހތްވުަރދުިނމްަށ ާރއްޖޭގެ އްެނޖޯީއެއއް ަކުމގައާިވ "ވިމްެނ އްިނ ެޓކް ޯމލްޑިވްސް" ާއިއ ގުޅިގްެނ ުކިރއްަށ 

ގްެނާދ ިސލިްސާލ ޕޮްރގާްރެމއް.

މޯލްޑިވްސް ތަެލީސމާިއ ޮސަސއިޓީއްަށ ޯރަދ ަހދާިޔ 

ަރމާަޟްނ މާަހިއ ޢުީދ ތޭެރގިައ ޑާޭޓ ބްޫސަޓރތާަކިއ ަބްނޑްލްތުަކްނ ލުިބުނ ފައާިސގެ %10 ޯމލްޑިިވައްނ 
ތެލީެސިމާއ ޮސަސއިޓީއްަށ ަހދާިޔުކުރްނ. ތެލީަސިމާއއަކީ ާރއްޖޭގެ ުކޑުަކދްިނަންށ ައަސުރުކާރ، ައދި 

ިސއަްހތާަގިއ ގުޅިގްެނ އަެކުމގިައ ާއްނުމްނގެ ަކްނޮބޑުުވްނތަކެއް ހިމިެނގްެނާވ ަބއެްޔއް. 

ް ދާިރުގ އެޕްރެނިްޓސިްޝޕް ޕޮްރގާްރމ

14 ެއޕެްރްނިޓްސ ައަލްށ އްެނޯރލްވެ، 17 ެއޕެްރްނިޓްސ ާކމާިޔުބަކާމއުެކ ިމ ޕޮްރގާްރމް ފުރިހަމުަކިރ. 

ް ފިލްމް ޯފ ޗޭންޖ

ޫޔ.އްެނ.ޑީ.ޕީ މޯލްޑިވްްސާއއި ގުޅިގެން، ކްލައިމެޓް އެކަްޝްނާއ ގުޅުންހުރި ކަންކްަނ 
ދެެނގެަނ އެކާަމއި ގުޅޭ ުކުރ ފިލުްމތައް ުއފެއުްދމަށް ުޒވުާންނ ތަމްރުީނުކިރ. 

ީސޑް ަބިއ ބީީސީސ 

ާރއްޖޭގެ ވަިޔފާރިވެރްިނަންށ ައާމުޒޮކށްގްެނ ޯކ-ވަރިކްނގ ްސޕްޭސ ުނވަަތ 
ފަަހަރްށ  ުފަރަތަމ  ާމޭލަގިއ  ާޖަގެއއް  ަމަސއަްކތުްކާރެނ  ެއުކަގިއ 
ް' ގެ ިޑިޖަޓލް  ަތާޢަރފުުކުރަމްށ ެއއާްބުރުލްނ ދުިނުމގެ ޮގުތްނ 'ީސޑ
ް' ގެ ަނުމަގިއ ުކިރއްަށ ގްެނާދ ިމ ަހަރާކތަކީ  ާޕޓަްނަރަކށްވީމެވެ. 'ީސޑ
ޕަްމްނާޓިއ ިބޒަްންސ ެސްނަޓރ  ިމިންސޓްރީ ޮއފް އޮިކޮނމިކް ިޑވޮެލ
ޯކޕޭަރަޝްނ )ބީީސީސ( ގެ އްިސެނގުުމގެ ަދުށްނ ުކިރއްަށ ގްެނާދ ހަަރާކތެއް.

19ގެ ަބިލަމޑަުކުމގެ ަސަބުބްނ އްެނެމ ޮބޑްަށ އެހަީއްށ ޭބުންނވެފިައާވ  	 ޯކިވޑް-
ުކޑުަކދްިނާނިއ އުެކދްިނގެ ާއިއާލތަަކްށ ާކޯބތަކެތީގެ އެހީތެރަިކްނ ފުޯރޮކްށދުިނުމގެ 
ގުޮތން، ާރއްޖޭގެ އްެނޖޯީއ "ާއކް ޯމލްޑިވްސް" އްިނ ުކިރއްަށ ގްެނދަިޔ "ާއކް ެއިއޑް" 
ޕޮްރގާްރމްަށ އެހީތެރަިކްނ ފުޯރޮކށްދުިނުމގެ ގުޮތްނ ފުިތުރ ޢުީދގިައ ާއކް ޯމލްޑިވްްސާއ 

ާޕޓަްނރުވްނ.

މިންިސޓްރީ ޮއފް ެއިޑުޔކަޭޝްނގެ ެއުދުމގެ ަމތްިނ ުމަދއްރުިސްނާނިއ ަދރިވުަރްނަންށ  	
5 ޖީީބގެ ޯމަބިއލް ޑާޭޓ ިއުތުރ ުމއަްދަތަކްށ ފުޯރޮކްށދުިންނ. ައދި ަކަރްނޓްީނ 

ފިެސިލޓީތުަކަގިއ ަމަސއަްކތުްކާރ ުމަވއަްޒފްުނާނިއ ެއާތަގިއ ިތޭބ ަބލިމުީހްނަންށ 
ުލިއފޭަސަހ ގޮތްތަކެއް ޯހަދިއދުިނުމގެ ގުޮތްނ 10 ޖީީބ ގެ މަޯބއިލް ޑާޭޓ ިހޭލ ދުިންނ.

ޑިިޖަޓއިޒް ުކުރމްަށ ުކާރ މަަސއަްކތަްތއް ިއތަުރްށ ފުރިހަަމ ުކުރމަށަްޓަކއި، ެސމަްސްނގް  	
ާއިއ ގުޅިގްެނ މިންިސޓްރީ ޮއފް ހެލާްތިއ ައއްޑޫ އުިކއޯިޓިރައލް ޮހްސޕަިޓަލްށ ގެލެކީްސ 

ެޓބަްތއް ަހދާިޔޮކށްދުިންނ. 

ަޤުއމްަށ އެހީތެރުިވމްަށ ކެނިޑޭނިޅ މަަސއަްކތް ުކަރުމްނާދ އްެނމާެހ ިއާދާރތަަކާށިއ  	
ަސުރާކަރްށ ެއއާްބުރުލްނ ދުިނުމގެގުޮތން، ެއ ފާަރތްތަަކްށ ަތފުާތ އިެކ ިޚުދަމތަްތއް 
ފުޯރޮކށްދުިންނ. ެއގުޮތްނ ޯސަޝލް ެސްނަޓރ، ެނަޝަނލް ާއޓް ގެލެރީ، އްިސާލމިކް 
ެސްނަޓރ، ގޭްރަޓރ ާމެލ ަސަރަޙއުްދގިައ ުހްނަނ ުހޅާުމެލ ފޫްލ ކްލިނާިކިއ ވިލާިމޭލ 
ޫޔުތ ެސްނަޓރ، ަދުރާބުރގޭގެ ެއޗްއޯީއީސގެ ޮއޕޭަރަޝްނަތއް، ުހޅާުމެލ ޮހްސޕަިޓުލގިައ 
19 ާއ ގިުޅގްެނ ަބިލ މުީހްނަންށ ާޚއަްޞ ަބަޔާށއި، ފަުވއުްމަލުކ ޮކްނެޓކްޓް  ޯކިވޑް-
ޓޭްރިސްނގެ މަަސއަްކތް ައދި ުކުޅުދއްފުށީ ާހަބރ ޮމިނަޓރްިނ ޑްެސުކގިައ ވެކިްސްނ 

ދުިނމްަށ ހަަރާކތްތެރިިވ ޓުީމތަަކްށ އެހީތެރުިވްނ.  

ޯކވިޑް-19ގެ ަބލަިމޑަުކުމ ުދވަސްވުަރ ައުޅގަނޑުމެންގެ ުމުޖަތމަޢްަށ އެހީތެރިވުން
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އަަހރީ ިރޯޕުޓ 2021ދާިރުގ



ް ްބރްޭނޑ
އްެނގޭޖްމްަންޓ

ަރމާަޟން ކެމްޕޭން

ާޚއަްޞ ޯރަދ ަހދާިޔ ޕެކެއް ާކމާިޔުބ ުކުރުމގެ ފުުރަސާތިއއުެކ، ިޑިޖަޓލް އްެނގޭޖަްމްނޓް 
ކެމްޕެޭނއް ައޅުގަނޑުމްެނ ުކިރއްަށ ގްެނދަިއއީމެވެ. ައދި ިމ ކެމްޕުޭނގެ ަދުށްނ ަރމާަޟްނ 
މާަހިއ ގުޅުނުްހިރ ާއްނުމްނގެ ާއއިލީ ާއދާަކަދަތއް MigeygeTradition#، ިމ ހޭޝެްޓގްގެ 
ަދުށްނ މްީސ މިީޑާއގިައ ިހއާްސުކުރމްަށ ިހތްވުަރދިނީމެވެ. މީގެ ިއުތުރްނ ަރމާަޟްނ މަހަކީ 
ިއފާްތަރްށ ާޚއަްޞ ާކތަކިެތ ަތއާްޔުރުކުރމްަށ ާއއާިލތުަކްނ އްިނިތާޒުރުކާރ މަހަަކްށ ާވތީ، 
ާހގީގީ ދިވިެހ ެރިސޕަީތއް ހިމަަނއިގްެނ ޮކްނެމ އަހަަރުކ ވްެސ ައޅުގަނޑުމްެނ ުކިރއްަށ ގްެނާދ

DhivehingeRaha# ެއޕޯިސޑަްތއް ުކިރއްަށ ގްެނދަިޔއްިނ. 

ޢުީދ ފަާހގުަކުރން 

ޢުީދ ފަާހަގ ުކުރުމގެ ޮގުތްނ ކަްލބަްހުއްސަގިއ ވަަރްށ ާޚއަްޞ EidSallaa# ެއއް 
ާބއާްވފައާިވެނެއވެ. ިމ ެސަޝްނގިައ ަރުއފުަތ ޯސދާިގިއ ައއާްޒމް ަމުއމުޫނ ޕަެނލްިސުޓްނގެ 
ގުޮތގިައ ަބއިވެރިިވެއވެ. ިމއީ ދިވެހްިނގެ ޢުީދ ޘާަޤފާަތިއ ގުޅުނުްހިރ ަކނަްކމްަށ ައިލ ައޅާުވލާ، 
އަެކާމިއ ގުޅޭ ަމުޢލާޫމުތ ުމއަްސދޮިކށްދްިނ ެސަޝެނކެވެ. މީގެ ިއުތުރން، ައޅުގަނޑުމްެނގެ 
ަކްސަޓމުަރަންށ އްެނެމ ުއފާވެރަިކްނ ގެެންސޭދ ޢާީދ ގުޅޭ ަކްނަތއަްތއް މްީސ މިީޑާއގިައ 
ިހއާްސުކުރމްަށ ިހތްވުަރދުިނުމގެ ގުޮތން، ފިޯރގަަދ އާިނުމތަކެއް ލުިބުމގެ ފުުރަޞާތިއއުެކ، 
ައޅުގަނޑުމްެނ ާއަދއިގެ ަމތްިނ ުކިރއަށްގްެނާދ EidMoments# ވްެސ މްީސ މީޑާއގިައ 

ުކިރއްަށ ގްެނދަިޔއްިނ. 

ުކޑުަކދިނަްންށ ާޚއަްޞ ަހަރާކތެއް 

ހާިޔ ފްލުެޓތަކަށް ައލަށް ބަަދލުވާ ފާަރތްތަކަށް މުަރޙާަބ ިކުއމުގެ ގޮތުން، ުހޅުމާލޭ ދެވަަނ ފަިޔވަހީގިައ 
ުކޑުަކދިނަްނށް ާޚއަްޞ ހަަރާކތެއް ައޅުގަނޑުމްެނ ބޭއްވީމެވެ. މި ހަަރާކތުގައި ފިެނގްެނދަިޔ 

ޮރބޯމްޭނގެ ާޚއަްޞ ެނުށާމއި ޖާދޫގެަރއްގެ ހަަރާކތްތައް ކުޑުަކދިނަްނށް ވަަރށް ކަމުދަިޔ. 

ޫޔޯރ 2020 

ާރއްޖޭގެ ޫންސަމަޖއާްލ "މާިހުރ" ާއިއ ުގިޅގްެނ ޫޔޯރ 2020 ުކިއޒް ގެެންސދުިނުމގެ 
މަަސއަްކތް ައޅުގަނޑުމްެނ ުކރީމެވެ. ެއގުޮތްނ ިމ ުކއުިޒގިައ ަބއިވެރާިވ ފާަރތްތަަކްށ ޫޔޯރާއ 
ގުޅޭ ަމުޢލާޫމުތ އެނގޭ ވުަރ ަބާލުލާމިއ އުެކއެކީގައި، ައޅުގަނޑުމްެނގެ ާޕޓަްނުރްނގެ ފާަރުތްނ 

ފިޯރގަަދ އާިނުމތަކެއް ލުިބުމގެ ފުުރަސުތވްެސ ލުިބުނ. 

ަޤުއމީ ުޒވުާނންގެ ުދވަސް 

ާޕޓަްނެރއްގެ  ިޑިޖަޓލް  ަހަރާކތަްތުކަގއި،  ުދަވުހގެ  ުޒާވުންނގެ  ުހުޅާމލަޭގިއ ޭބއިްވ 
ަހއިިސއަްޔުތްނ މިންިސޓްރީ ޮއފް ޫޔތް، ްސޯޕޓްްސ އްެނޑް ޮކިމުއިނޓީ އްެނޕަވަރމްަނާޓިއ 
ައޅުގަނޑުމްެނ ާޕޓަްނރވީމެވެ. ައދި ެއ މިންިސޓްރީއްިނ އްިނިތާޒމޮްކށްގެން، ުކުޅުދއްފިުށ 
ިސޓީގިައ ޭބއިްވ ުމިޅ ާރއްޖެ ާސފުުކުރުމގެ ހަަރާކުތގިައ ވްެސ ައޅުގަނޑުމްެނ ަބއިވެރިވީމެވެ.

ބްރޭންޑް އެމްބެެސޑަަރަކްށ ޒާޫނ ަނީސމް ައއަްޔުނުކުރން  

ެއއްފަހުަރ ބުޭނނޮްކށްފިައ ުއާކާލ ޕާްލްސިޓކް ަމުދުކުރމާަށއި، ހުޭލްނތެރަިކްނ ިއތުުރުކުރމްަށ 
ައޅުގަނޑުމްެނ ޭދ އަަހއިްމއަްޔތަުކްނ ފާހަގޮަކށް، ުދިނޭޔގެ ަކނޑުތުަކގެ ުދވްަސ ައޅުގަނޑުމްެނ 
ފަާހގުަކރީމެވެ. ައދި ަކނޑުތާަކިއ ޭއގެ ދުިރްނ ިހާމަޔތުްކުރަމްށ ައުޅގަނޑުމްެނ ުކާރ 
މަަސއަްކތްަށ ިއތުުރ ާބެރއް ދުިނުމގެ ގުޮތްނ ާރއްޖޭގެ ފަުރތަަމ އަންހްެނ ަޕޑި ޯކްސ ޑިރެކަްޓރ 
ޒާޫނ ަނީސމް ައޅުގަނޑުމްެނގެ ައުއ ބޭްރްނޑް އެމްބެެސޑެަރއްގެ ގުޮތގިައ ަތާޢަރފުުކރްިނ.  

ދާިރގްަށ 33 ވަަނ އަަހުރ ފުުރމާ ުގޅިގެން ޭބއްވި ކެމްޕެއިން

33 ަނީސުބވިެރއަަކްށ ިހުތގެ ޭޝޕިާއ ެއއްގޮތްަށ ައޅާފައާިވ ޕިއާްޒ ޕެކެއް ލިބެޭނފަދަ، ޑިިޖަޓލް 

އްެނގޭޖްމްަނޓް ހަަރާކތެއް ައޅުގަނޑުމްެނ ުކިރއްަށ ގްެނދަިޔއީމެވެ.

ަޤުއމީ ުޒވުާނންގެ ުދވަސް ފަާހގުަކުރން 

ަޤުއމީ ުޒވުާންނގެ ުދވަސް ފާހަގުަކުރުމގެ ގުޮތްނ "ަމއްިނޑެްސޓް ޮއފް ޗެމްޕިއަން" ގެ ަނުމގިައ 
އިންސަްޓގާްރމްގައި ަލއިވް އިވްެނެޓއް ައޅުގަނޑުމްެނ ފެށީމެވެ. ާރއްޖޭގެ އެންމެ ޮމޅު ެއތްލުީޓްނގެ 
ިމ ހަަރާކތުގިައ ަބއިވެރިވެ، ެއ ފާަރތްތުަކގެ ަތޖްރާިބ ިޙއާްޞޮކށް، ުޒވްާނ ޖުީލތަކްަށ ިހތްވުަރ 
ދީފައިވެއެވެ. ެއ ފާަރތްތުަކގެ ތޭެރގިައ ައޅުގަނޑުމްެނގެ ބްރްޭނޑް އެމްބެެސޑަރ ައދި ާރއްޖޭގެ 

އްެނމެ ހުަލވި ުދވްުނތެރާިޔކުަމގައާިވ ހަަސްނ ާސއުިދ ވެސް ހިމުެނުނ.

ް ާސފް ޗެމްޕިއަނިްޝޕ

ޭއިޝާއގެ އްެނެމ ޮބޑު ުފޓޯްބޅަ ުމާބާރތް ދިވިެހާރއްޖެއްިނ ޮހްސޓް ުކުރާމިއ ގިުޅގެން، 
ަސޯޕަޓުރނަްންށ އެމީހްުނގެ އުެކވެރިނާްނިއ ާއއާިލާއއުެކ ޮބޑު ްސކްރްީނތުަކގިައ މުެޗަތއް 
ަބާލުލުމގެ ފުުރަސުތ ފަހޮިކށްދުިނުމގެ ގުޮތްނ ެއޗްޑީީސާއ ގުޅިގްެނ ުހޅާުމލޭގިައ ސްކްރްީނތަކެއް 
ަބަހއަްޓއިދީފައިވެާނއެވެ. ްސޓޭޑަިއމްގައި، ގޭގިައ ުނވަަތ ާއއާިލާއއުެކވެސް، މުެޗ ާބއާްވ ުދވުަހގެ 
ަތޖްރާިބ MageySupport# ހޭޝެްޓގިާއއުެކ މީސް މީޑާިއގިައ ިހއާްސޮކށް، ްސޕޯޓްްސ 
ަވުއޗެަރއް ޯހުދުމގެ ފުުރަސުތ ފަހޮިކށްދުިނުމގެ ގުޮތން، ޑިިޖަޓލް އްެނގޭޖްމްަނޓް ކެމްޕެޭނއްވްެސ 

ައޅުގަނޑުމްެނ ފަަށއިގެަނފައިވެާނއެވެ. 

ެޓލޮެކމް ުދވަސް ފަާހގުަކުރން 

ުދިނޭޔގެ ެޓލޮެކިމުއނިކަޭޝްނ ައދި އްިނފޮމަޭޝްނ ޮސަސއިޓީ ުދވްަސ ފަާހގުަކުރުމގެ ގުޮތން، 
ަކްސަޓމުަރނަްންށ ާޚއަްޞ ުކއެިޒއް މްީސ މިީޑާއ މުެދވެރޮިކްށ ުކިރއްަށ ގްެނދަިއއީމެވެ. ައދި 
ެއ ުކއުިޒގިައ ިމ އްިނޑްަސޓްރީގެ ުމހްިނުމ ަބެއއް ލަނޑަުދނޑިތާަކ ބެހޭގުޮތްނ ުސާވުލޮކށް، 
ުސާވަލްށ ޖާަވުބޭދ ދާިރުގ ަކްސަޓަމުރްނަންށ ެއމަޭޒްނ އޯެކ ޑޮޓް ެއއް ާކމާިޔުބުކުރުމގެ 

ފުުރަސުތ ލުިބުނ.
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ްސޕްޮނަސރިޝޕްތުަކގެ 
ުއްސއަލިތައް 

ާމލީ ުއްސއަލިތައް

ަޓިއޓްލް ޮސޕޮނަްސރ 
ޮޓޕް އެޗީވަރސް އޯެވޑް 2021 

ުޒާވުންނ ާބުރވެރުިކުރަވއި، ުމްސތަޤަްބުލގެ ލީޑުަރްނ ިބާނުކުރމްަށ ައޅުގަނޑުމްެނ ގްެނގުޅޭ 
ީސ.އްެސ.ާއުރ ިސާޔަސާތިއ ެއއްގޮތްަށ ގުަޢމީ ފްެނވުަރގިައ އްެނެމ ަރނގަޅްަށ ަމތީ ާސަނވީ 
ަތުޢލީމް ާހިސުލުކާރ ަދިރަވުރްނގެ ާކިމާޔީބ ފަާހގޮަކށް، ޮޓޕް ެއޗަީވރްސ ެއޯވޑްަށ 

ައޅުގަނޑުމްެނގެ އެހީތެރަިކްނ ފުޯރޮކށްދިންިނ. 

ަޓިއޓްލް ޮސޕޮނަްސރ 

ް ަގަދ ަރތް: ާސފް ޗެމްޕިއަނިްޝޕ

ާސފް ޗެމްޕަިއްނިޝޕަކީ ދުެކުނ ޭއިޝާއގެ ުފޓޯްބޅަިއގެ އްެނެމ ޮބޑު ެއއް ަހަރާކތެވެ. ިމ 
އަހުަރގެ ޮހްސިޓްނގ ަކްނޓްރީގެ ަހއިިސއަްޔުތން، ގަިނ ަބެއއްގެ ަޝުއގުވެރަިކްނ ލޭިބ ިމ 
އިވްެނުޓގެ ަލއިވް ަކވޭަރޖްަށ ޕަބްލިކް ަސރވްިސ  )ޕީ.އްެސ.އެމް( މިީޑާއއްިނ ގެެންސދްިނއުިރ 

އަެކމްަށ ައޅުގަނޑުމްެނގެ ެއއާްބުރުލްނ ދިންިނ.

ޯކ ްސޕްޮނަސރ

ް މޯލްޑިވްސް އަެކއުނެްޓންޓްސް ފަޯރމ

އަެކުއްނެޓްނުޓްނާނިއ ޮއިޑަޓުރން، ެއ ާދއާިރާއ ގުޅްުނުހިރ ފާަރތްތުަކގެ ޭބުންނތަަކްށ 
ިއުތަރްށ އުަހުލވެރިވެ، ެއފަަދ ބުޭންނަތއް ާހިޞުލުކެރވެޭނގޮތްަށ ެއ ފާަރތްތުަކގެ މަަސއަްކތް 
ަބއަްޓނުްކުރމާަށއި، ާރއްޖޭގެ އަެކުއްނިޓްނގ ޕޮްރފަެޝަނުލްނާނއި، ެރިގުއޭލަޓުރްނާނއި، 
ވަިޔފިާރވެރްިނ ުގުޅަވިއދުިނަމްށ ަމުގފަހޮިކްށޭދ ިމ ައަހރީ ފަޯރމްއްަށ ައުޅގަނޑުމްެނގެ 
ެއއާްބުރުލްނ ދިނީމެވެ. ިމ އަހުަރގެ ިޝާއަރކީ "ެރިޑެންސ ަމއްިނޑެްސޓް: ްސޓަްރއިވްިނގ 

ޯފ އެކެްސލްެނސް". 

ޑިިޖަޓލް ާޕޓަްނރ
ޫނސްވެރަިކމުގެ އާިނުމ 2020

ަރއިްޔުތްނަންށަޓަކިއ ފަާހގޮަކްށލެވޭ ފަަދ ަމަސއަްކތްތަކެއް ޮކްށެދއިްވ ޕޮްރފަެޝަނލް 
ޫންސވެރްިނގެ ައގަުވަޒނޮްކްށ އަެކްނ ފަާހގުަކުރުމގެ ގުޮތްނ ޯމލްޑިވްްސ މިީޑާއ ަކުއްނިސލްަށ 
ައޅުގަނޑުމްެނގެ ެއއާްބުރުލްނދީ، ިމ ޫންސވެރަިކުމގެ ެއޯވޑުގެ ފްަސ ެއޯވޑް ކަެޓގަރެީއއް 

ައޅުގަނޑުމްެނ ްސޕްޮނަސރުކރްިނ. 

ޑިިޖަޓލް ާޕޓަްނރ
އިނަްޓރޭނަޝަނލް ކޮންފަރެންސް އޮން ޯސަޝލް 

ރަިސރޗް އެންޑް އޮިނވަޭޝން 

19ގެ ގްޮނޖެހްުނަތއް ދެެނގެަނ އަެކނަްކްނ ަޙއުްލުކާރެނ ގޮތަްތއް ޯހުދމަށަްޓަކއި،  ޯކިވޑް-
އްިންސިޓިޓުއޓް ފޮރ ރަިސރޗް އްެނޑް އޮިނވަޭޝން، ވާިލ ޮކެލޖާްއިއ ގުޅިގްެނ ެއ ފާަރުތގެ 
އަހަރީ ރަިސރޗް ޖަލާްސއްަށ ައޅުގަނޑުމްެނގެ ެއއާްބުރުލްނ ދިނީމެވެ. ިމ އަހުަރގެ ޖަލާްސގެ 

ިޝާއަރކީ "ިބލިްޑްނ ބެކް ބަެޓރ: ައ ެރިސިލައްނޓް ފުިއޗަރ ޯފ ޯއލް".

ެމއްިނ ާޕޓަްނރ

34 ވަަނ ަޤުއމީ ުޤުރއާން މާުބާރތް

ވުޭތވެދަިޔ އަހުަރތުަކގިައ އްިސާލމިކް މިންިސޓްރީ ާއިއ ކިީރިތ ޤުުރާއާނބޭެހ ަޤުއމީ މުަރަކާޒ 
ގުޅިގެން، ަޤުއމީ ޤުުރާއްނ މާުބާރތްަށ ެއއާްބުރުލްނ ދުިނުމގިައ އްިސ ަދުއެރއް ައޅުގަނޑުމްެނ 
ައާދުކރީމެވެ. ައޮތުޅ ަކުއްނިސލްތާަކއި، ްސކޫލްތާަކއި، ޤުުރާއްނ ކާްލްސތާަކއި، ޮކެލޖްތާަކއި، 
ުޔިނވަރިސޓީތާަކއި، ކަްލބް ަޖިމއާްޔތާަކއި، ާރއްޖެއްިނ ޭބުރަގިއ ދިިރުއޅޭ ދިވެހްިނ 
ހިމޭެނގޮތްަށ 1700 އަށްވެުރ ގަިނ ަބއިވެރިން، ަތފުާތ 12 ާދއާިރއުަކްނ ިމ އަހުަރ ާވަދުކިރ.
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ޮލުބވިެތ ިޙއާްޞާދުރްނަނށް،

ދާިރގުގެ ޗާެއޕަރަސްނގެ ަޙއިިސއަްޔުތން، ވުޭތވެދަިޔ އަހުަރގެ ުކްނފުނީގެ ހްިނގްުނތެރަިކމްަށ ައޅުގަނޑު ަނަޒުރުކާރއުިރ، 
ައޅުގަނޑްަށ ިއޙާްސްސުކެރވެނީ ުޝުކާރިއ ފުަޚުރވެރަިކމެވެ. ައދި ަޒޫރރީ ިޚުދަމތެއް ފުޯރޮކށޭްދ ފާަރތެއްގެ ަޙއިިސއަްޔުތން، 
ަކްސަޓމުަރްނގެ މަަސއަްކތްތާަކިއ ުއނގުެނުމގެ ަކްނަތއަްތއް ުކިރއްަށ ގްެނދުިއމާަށއި، ުމިނފިޫހފުިލުވމާަށއި، އްެނެމ ުމހްިނުމ 
ަކެމއްގެ ގުޮތން، ާއއާިލ ާއިއ ަރހަްމތްތެރްިނާނިއ ގުޅަުވިއދުިނުމގިައ ުމހްިނުމ ަދުއެރއް ައޅުގަނޑުމްެނ ައާދޮކށްދީފައާިވތީ، 

އަެކާމ ައޅުގަނޑު ުއފުާކަރމެވެ.

19 ގެ ަސަބުބްނ ަޔގްީނ ުނުކެރވެޭނ ަކނަްކްނ ައދިވްެސ ުހިރ ަނމަވްެސ، ުޖމަްލ ގޮތެއްގިައ ާރއްޖޭގެ އިގްތޯިސުދ  ޯކިވޑް-
ވަނީ ަލފުާކެރވުުނ ވަަރްށ ވެުރ ުކިރައާރފެައވެ. 2021 ވަަނ އަހަަރކީ ރަިކވަރީގެ އަހެަރކެވެ. ައދި ދާިރގުގެ ާމލީ ހްިނގްުނތެރަިކްނ 
ވަަރްށ ޮބޑުތްަނ ަރނގަޅުވެގްެނ ދަިޔ އަހެަރކެވެ. އިޤްތާިޞާދިއ ފަތުުރވެރަިކުމގެ ިސާނަޢތް ަރނގަޅުުވުމގެ ަސަބުބްނ ފިކްސްޑް 
ބޯްރޑޭްބްނޑިާއ ވަިޔފިާރއްަށ ާޚއަްޞ ިޚުދަމތަްތއް ަހުރަދާނ ަކާމިއއުެކ ުކިރައާރފައުިވާމިއއުެކ، 2020 ވަަނ ައަހާރ 
ައޅިާކާޔއުިރ، ވުޭތވެ ދަިޔ އަހުަރގެ ާއމަްދނީ 1.8 އްިނަސއަްތއްިނ ިއުތުރވެ، ާއމަްދނީގެ ގުޮތގިައ 2.5 ިބިލައްނ ުރފާިޔއްަށ 
ލިިބފައިވެެއވެ. އްިނަޓެނޓްގެ ައުގ ހޮެޔުކުރމްަށ "ެނޓްހޮެޔ" ގެ ަނުމގިައ ަސުރާކުރްނ  ުކިރއްަށ ގްެނދިެވ ިސާޔަސތްަށ 
ައޅުގަނޑުމްެނގެ ެއއާްބުރުލްނދީ، ައޅުގަނޑުމްެނގެ ފިކްސްޑް ބޯްރޑްބްޭނޑް ައދި މަޯބިއލް ބޯްރޑްބްޭނޑް ިޚުދަމތްތުަކްނ 
ހޮެޔ ައގުގިައ ުކިރއަށްވެުރ ަރނގުަޅ ިޚުދަމތްތަކެއް ލިިބގްެނދަިޔެއވެ. ައގުތަަކްށ ައިއ ަބަދުލތުަކގެ ަސަބުބްނ ާއމަްދނީއްަށ 
ައަސުރުކިރ ަނމަވެސް، ާޚއަްޞޮކްށ ފިކްސްޑް ބޯްރޑްބްޭނޑް ހިމޭެނ ގުޮތްނ ަކްސަޓމުަރްނގެ ޑާިމްނޑް ިއުތުރވެފައާިވތީ، ައގްަށ 

ައިއ ަބަދުލްނ ާއމަްދނީއްަށ ައަސުރުކިރ މްިނވުަރ ުކޑުަކުރމްަށ އެހީވެފިައ ވެެއވެ. 
   

ަކްސަޓމުަރްނަންށ ދެވްެނ ޮއތް އްެނެމ ފުރިހަަމ ިޚުދަމުތގެ ަތޖުރާިބ ފުޯރޮކށްދުިނުމގެ ގުޮތން، ައޅުގަނޑުމްެނގެ ިޚުދަމތަްތއް 
ިއުތުރޮކްށ ައޕްގޭްރޑް ުކެރވެޭނފަަދ އްިނވްެސޓަްމްނޓްތަަކްށ ައޅުގަނޑުމްެނ އްިސަކްނދުެމްނ ގްެނދަިއއީމެވެ. ެއގުޮތްނ 
ަކްސަޓމުަރްނގެ ިޚުދަމުތގެ ަތޖުރާިބ ުކިރެއުރުވމާަށއި، ެރިސިލައްންސ ިބާނުކުރމާަށއި، ައޅުގަނޑުމްެނގެ ވަިޔފިާރއްަށ ހޮެޔ 
ަބަދުލތަކެއް ގަެނުއުމގެ ގުޮތން، ވުޭތވެ ދަިޔ އަހުަރގެ ތޭެރގިައ އިެކއިެކ ކެޕަިޓލް އްިނވްެސޓްމްަނޓް މަޝޫްރުޢތަަކްށ 310 
މިިލައްނ ުރފާިޔ އްިނވްެސޓޮްކްށފައާިވެނެއވެ. ޭއގެ ތެެރއްިނ 97 މިިލައްނ ުރފާިޔ އަކީ ފައަިބރ ުޓ ަދޯހމް ޯރލަްއުއޓް 
ުކުރަމާށިއ މަޯބިއލް ޑާޭޓ ަކވޭަރޖް ަރނގުަޅ ުކުރަމްށ ޭހަދޮކްށފައާިވ ފައާިސެއވެ. ަނތާީޖެއއްގެ ގުޮތްނ ާރއްޖޭގެ އިެކ 
ަކްނޮކުޅތުަކގައާިވ 82 އްިނަސއަްތ ގެ ފައަިބރއްަށ ަތއާްޔުރުކެރވި، ައުޅގަނޑުމްެނގެ ފައަިބރ ުޓ ަދ ޯހމްގެ ިޚުދަމތް 

ލިބެޭނގޮތް މާިހުރ ވަނީ ހަަމޖިެހފެައވެ. 

ުޖމަްލ ާއމަްދނީއްަށ ލުިބުނ ުކިރެއުރުމގެ ަސަބުބނާްނިއ ޚަަރުދ ުކޑުަކުރމްަށ ައޅާފައާިވ ފަިޔވަޅުތުަކގެ ަސަބުބްނ ެޓުކހަށްފުަހ 
ލުިބުނ ފިައާދ 2020 ވަަނ އަަހާރިއ ައޅަާބާލއުިރ %11 ިއުތުރވެ، 813 މިިލައްނ ުރފާިޔއްަށ ލިިބފައިވެެއވެ. ވުޭތވެ ދަިޔ 
އަހުަރގެ ިޙއާްޞގެ ުޖމަްލ ފިައާދގެ ގުޮތގިައ ިޙއާްޞއަަކްށ 6.20 ުރފާިޔގެ ަމގުން، ުޖމަްލ 471.2 މިިލައްނ ުރފާިޔ ދުިނމްަށ 
ޯބޑްުނ ވަނީ ހަުށަހާޅފެައވެ. ިމއީ ުޖމަްލ ޚަަރުދަތއް ކެނޑުމްަށފުަހ ޖޭެހ ުޖމަްލ ފިައާދގެ %58 ޕަޭއުއޓް ޭރިޝޯއއެކެވެ. ުމިޅ 
އަަހުރގެ ޑިިވޑްެނޑް ިބާނވެގްެނވަނީ 33 ވަަނ ޭއޖެީއމްއްަށ ޯބޑްުނ ހަުށަހާޅފައާިވ ފަަދއިން، ިޙއާްޞއަަކްށ 4.13 ުރފާިޔގެ 
ފައަިނލް ޑިިވޑްެނޑާްއއި، 2021 ވަަނ އަހުަރގެ ުކރޮީކުޅ ިއުޢާލނުްކިރ ިޙއާްޞއަަކްށ 2.07 ުރފާިޔގެ އްިނެޓރިމް ޑިިވޑްެނޑް 
ިހމޭެނ ގޮތެަށވެ. 2021 ވަަނ އަަހުރގެ ިޑިވޑްެނޑްއަކީ 2020 ވަަނ އަަހާރިއ ައޅިާކާޔއުިރ، ިޙއާްޞއަަކްށ 1.03 ުރފާިޔ 
19 ގެ ަބލަިމޑަުކުމގެ ަސަބުބްނ ދާިމވުަމްނާދ ގްޮނޖުެހްނތާަކއި، ުކްނފުނީގެ  )%14.2( ަމުދ ައަދދެކެވެ. ިމއީ ޯކިވޑް-

އްިނވްެސޓްމްަނޓަްތއް ަރއާްކތެރުިކުރމްަށ ުމހްިނުމ ވްިސުންނތިެރ ންިނުމެމއަްކމްަށ ޯބޑްުނ ދެކެެއވެ.

ޗެއަރޕަާސްނގެ ަބާޔްނ 
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އަަހރީ ިރޯޕުޓ 2021ދާިރުގ



ިއުތާބުރުކެރވޭފަދަ، ަހިއ ްސޕީޑް ައދި ޯލ ޭލެޓނީްސ ަކެނކިްޓވިޓީއްަށ މީހްުނ ބުޭންނާވ މްިނވުަރ ިއތުުރވުަމްނާދަކްނ ަޔގާީނިއ 
ގާތްަށ ަލފުާކެރވޭތީ، ފިާއުތިވ އަަހުރތުަކގެ ތޭެރގައި، ުދިނޭޔގެ ަސބްމެރްިނ ކަޭބލް ިސްސަޓމްތަަކްށ އްިނވްެސޓުްކުރުމގެ 
ފުުރަޞުތަތއް ައޅުގަނޑުމްެނ ދަިޔއީ ޯހަދުމްނެނވެ. ައދި ދުެކުނ އުިރަމތީ ޭއިޝާޔ، މުެދއުިރަމިތ ައދި ުހޅަނުގ ޫޔަރޕް 
ުގުޅާވަލޭދ ީސ-މީ-ވީ 6 ޮކްނޯސިޓައމަްގިއ ދާިރގްުނ ަބިއވިެރވެ، ީސ-މީ-ވީ 6 ަސބްމެރްިނ ކަޭބލް ިސްސަޓަމްށ 
އްިނވްެސޓުްކުރމްަށ 2021 ވަަނ އަަހުރ ޯބޑްުނ ފްާސޮކށްދީފިައ ވެެއވެ. 2025 ވަަނ އަަހުރގެ ފަުރަތަމ ުކާއަޓުރގިައ ިމ 

ކަޭބލް ިސްސަޓމްގެ މަަސއަްކތް ިނމެޭނަކމްަށ ަލފުާކެރވެެއވެ.  

ިމ މަޝޫްރޢަކީ ޭއގިައ ހުަރަދާނ ވަިޔފާރީގެ ފުުރަޞުތތަކެއް ހިމޭެނ މަޝޫްރޢެކެވެ. މީގެ ިއުތުރން، ިމ މަޝޫްރުޢގެ ަސަބުބްނ 
ާރއްޖޭގެ ާމކެުޓަތުކަގިއ ައުޅގަނޑުމްެނގެ އްިސވެ ައާދުކާރުމްނާދ ަދުއުރ ިއުތަރްށ ަހުރަދާނ ވެގްެނާދެނތާީއއި، 
ަބއަިނލަްއޤްވާމީ ގުޅުމްަށ ުދިނޭޔގެ ެއއް ހާިސަބަކްށ ަބޯރާސުވްނ ުހއުްޓމަަކްށ އަނާްނެނތީ، ިމ އްިނވްެސޓްމްަނަޓކީ ދާިރގްަށ 
ވަަރްށ ުމހްިނުމ އްިނވްެސޓްމްަނެޓކެވެ. ިމ މަޝޫްރުޢ ިނޭމއުިރ، ީސ-މީ-ވީ 6 ަސބްމެރްިނ ކަޭބލް ިސްސަޓމް ވެގްެނާދނީ 
ިސްނަގޕުޫރްނ ފާްރްންސާއ ހަަމއަށް، މެލިޭޝއާ، ަބްނގަްލދޭޝް، ްސރަީލނާްކ، ދިވެހާިރއްޖެ، އްިނިޑއާ، ޕިާކްސާތން، ިޖބޫޓީ، 
ަސުއދީ ައަރިބއާްޔ ައދި ިއިޖޕްޓް ުހަރްސޮކށް، 11 ަޤުއެމއް ުގުޅަވިއޭދ 19,200 ިކޯލމަީޓުރގެ ދުިގ ގޯްލަބލް ޑާޭޓ 
ުސޕަރަހއިވޭއަަކެށވެ. ަކްސަޓމުަރްނގެ ބުޭންނަތއް ިއުތުރވުަމްނާދއުިރ، އްެނެމ ފުަހގެ ަސބްމެރްިނ ޮއޕިްޓަކލް ފައަިބރ 
ެޓކޮްނޮލޖަީތއް ޭބުންނޮކށްގްެނ ފުަރާމުކެރވޭ ީސ-މީ-ވީ 6 މުެދވެރޮިކށް، ެއ ޭބުންނތާަކިއ ެއއް ަހަމައަކްށ ިޚުދަމތް 

ފުޯރޮކށްދުިނމްަށ ަޓަކއި، ޯލ ޭލެޓްނީސ ައދި ަހިއ ްސޕީޑް ލިިބގްެނާދެނެއވެ.

އިޤްތާިޞުދ ުކިރެއުރުވމާަށއި، ވަިޔފިާރާއިއ ަމުޢލާޫމުތ ަބަދުލުކެރވޭ މްިނވުަރ ިއުތުރުކުރމާަށއި، ދިިރުއޅުުމގެ ަވއަްޓފިާޅ 
ުކިރެއުރުވުމގިައ ުމވަާޞާލތީ ިޚުދަމތްތުަކްނ ިމައުދ ވަަރްށ ުމހްިނުމ ަދުއެރއް ައާދުކެރެއވެ. ުކިރއަށްވެުރ ިއުތަރްށ ައދި 
ަރނގުަޅ ފްެނވެަރއްގެ ަބއަިނލަްއޤްވާމީ ބްޭނޑްވިތް ލިިބދުިނުމގެ ަސަބުބން، ާރއްޖޭގެ ުމިޅ ާއާބދީއްަށ މާިހަރށްވެުރ ހޮެޔ 
ައގުގިައ ބޯްރޑްބްޭނޑްގެ ިޚުދމަތަްތއް ލިިބ، ޖީ.ޑީ.ޕީ ިއތުުރުކުރމްަށ އެހީތެރިވެ ދުިނުމގިައ އްިސ ަދުއެރއް ައާދޮކށް، އިޖްތާިމޢީ 
ައދި އިޤްތާިޞދީ ތަަރއްޤީ ުކިރައުރވާ، ާއ އިޤްތާިޞދީ ޙަަރާކތްތާަކިއ ވަިޔފިާރަތއް ުކިރެއުރުވަމްށ އެހީތެރިވެެދެއވެ. 
ައޅުގަނޑުމްެނގެ މަަސއަްކތްތުަކްނ އިޤްތާިޞުދ ުކިރއުެރވުމާަށިއ ަޤުއުމގެ ތަަރއްޤީ ުކުރމާަށިއ ަރއްޔުިތްނގެ ފުއުްދްނތެރިކަމަށް، 

ދުިގ ުމއަްދުތގިައ ލިިބގްެނާދެނ މްަނފާތާަކިއ ފުުރަޞުތަތއް ދުެކމްަށ ައޅުގަނޑުމްެނ މިތީިބ ުއފާަލއުެކ ަތއާްޔަރެށވެ.

ައުޅގަނޑުމްެނގެ ައަބުދވްެސ އްިސަކްނދެނީ ިޑިޖަޓލް ިޚުދަމތަްތއް މުެދވެރޮިކްށ ުމުޖަތަމުޢތުަކގެ ދިިރުއޅަުމްށ ިއުތުރ 
ފުރިހަމަަކމެއް ޯހަދއޭިދ ފާަރތަަކްށ ވުމެަށވެ. ައޅުގަނޑުމްެނގެ ާކމާިޔީބ ައޅުގަނޑުމްެނ މަިނނީ ައޅުގަނޑުމްެނގެ ަކްސަޓމުަރްނގެ 
ާކމާިޔީބ ާއިއ ަކްސަޓމުަރނަްންށ ައގުުހިރ ިޚުދަމތްތަކެއް ފުޯރޮކށްދެވޭ މްިނވާަރިއ ެއއް ހަަމއުަކނެްނވެ. ުކިރައަރުމްނ އަނަްނ 
ިޑިޖަޓލް ުމްސތުަޤަބުލގިައ ަކްސަޓަމުރްނަންށ ިއުތުރ ފުރަިހމަަކްނ ޯހދެޭނ ަމުގ ަތަނވްަސޮކްށދުިނމަކީ ައުޅގަނޑުމްެނ 
ާކމާިޔީބެއވެ. ވުޭތވެ ދަިޔ އަހުަރ ދާިރގްުނ ޙިާޞުލުކިރ ާކމާިޔީބތާަކމުެދ ައޅުގަނޑު ވަަރްށ ފުަޚުރވެރިވަމެވެ. ައޅުގަނޑުމްެނގެ 
ޓުީމގެ އިޚާްލްޞތެރަިކާމިއ ުބަރ މަަސއަްކާތއި، ައޅުގަނޑުމްެނގެ ަކްސަޓމުަރން، ަސޕަްލަޔުރްނ ައދި ާޕޓަްނުރްނގެ ިއުތުރްނ 
ައޅުގަނޑުމްެނގެ ިޙއާްޞާދުރްނގެ ެއއާްބުރުލާމިއ އެހީތެރަިކާމިއ އުެކ މުެނވީ ައޅުގަނޑުމަެންށ ިމފަަދ ާކމާިޔީބެއއް ޙިާޞުލ 
ުނުކެރުވނީހެވެ. ވުޭތވެ ދަިޔ އަހުަރގެ ތޭެރގިައ ގަިނގަުނ ގްޮނޖެހްުނތާަކ ައޅުގަނޑުމްެނ ުކރަިމތާިލްނ ޖެހުުނއުިރ، ަސުރާކާރިއ 
ަސުރާކުރގެ ުމައއަްސާސތުަކގެ ފާަރުތްނ ައުޅގަނޑުމްެނަންށ ލެިބުމްނދަިޔ ެއއާްބުރުލމްަށ ައުޅގަނޑު ވިަކްނ ާޚއަްޞ 

ުޝުކެރއް ަދްނަނވަމެވެ.

އްިސާމޢީލް ަވޙުީދ
ޗަެއރޕަާސްނ 

 

އިޤްތާިޞުދ ުކިރއުެރވުމާަށއި، ވަިޔފިާރާއިއ މުަޢލޫމުާތ ަބަދުލުކެރވޭ މިންވުަރ ިއުތުރުކުރމާަށއި، 
ދިިރުއޅުމުގެ ަވއަްޓފިާޅ ުކިރއުެރވުމަުގިއ މުވަާޞާލތީ ިޚުދމަތަްތުކން މަިއުދ ވަަރްށ މުހިނުްމ ަދުއެރއް 
ައދުާކެރއެވެ. ުކިރއަށްވެުރ ިއުތަރްށ ައދި ަރނަގުޅ ފެންވެަރއްގެ ަބއަިނލަްއޤްވާމީ ބޭންޑްވިތް 
ލިިބދުިނމުގެ ަސަބުބން، ާރއްޖޭގެ މިުޅ ާއާބދީއްަށ މާިހަރށްވެުރ ހޮެޔ ައުގަގިއ ބޯްރޑްބޭންޑްގެ 
ިއުތުރުކުރމްަށ އެހީތިެރވެ ދުިނމަުގިއ އިސް ަދުއެރއް ައދޮާކށް،  ިޚުދމަތަްތއް ލިިބ، ޖީ.ޑީ.ޕީ 
ިއޖްތިމާޢީ ައދި އިޤްތާިޞދީ ަތަރއްޤީ ުކިރައުރވާ، ާއ އިޤްތާިޞދީ ަޙަރާކތަްތާކިއ ވަިޔފިާރަތއް 
ުކިރއުެރވުމްަށ އެހީތެރިވެެދއެވެ. ައުޅގަނޑުމެންގެ މަަސއަްކތަްތުކން އިޤްތާިޞުދ ުކިރއުެރވުމާަށިއ 
ަޤުއމުގެ ަތަރއްޤީ ުކުރމާަށިއ ަރއިްޔުތންގެ ުފއުްދންތެރަިކމަށް، ދުިގ ުމއަްދުތަގިއ ލިިބގެންދެާނ 

މަންފަާތާކިއ ފުުރަޞުތަތއް ދުެކމްަށ ައުޅގަނޑުމެން މިތީިބ ުއފާަލއުެކ ަތއާްޔަރެށވެ.

އިސްމާޢީލް ވަޙުީދ
ޗެއަރޕަާސން 

އަަހރީ ިރޯޕުޓ 2021

031 030

ދާިރުގ



ީސއީއޯގެ ަބާޔްނ 

ާރއްޖޭގެ އިެކ ަކނޮްކުޅތުަކގައާިވ ުމުޖަތަމުޢތާަކިއ ވަިޔފިާރަތއް ދެމެެހއެްޓިނވި ގޮތެއްގިައ 
ުކިރއުެރވުމްަށ ެއއާްބުރުލްނދީ، ުމޖްތަަމުޢަތއް ގުޅުވަާލދީ ަރއާްކތެރޮިކށްދުިނމަށް، ތަފުާތ އިެކ 
19ގެ  ާބވަތްތުަކގެ އާީޖދީ ޑިިޖަޓލް ިޚުދަމތަްތއް ދާިރގްުނ ަދނީ ފުޯރޮކށްދުެމނެްނވެ. ޯކިވޑް-
ަބލަިމޑަުކްނ ފުެށނީއުްސެރ، ައުޅގަނޑުމްެނގެ ަކެނކިްޓިވޓާީއިއ ިވުއގަތާަކިއ ިޑިޖަޓލް 
ިޚުދަމތްތުަކން، ަޤުއުމގެ އިޤްތާިޞދީ ޙަަރާކތާަކިއ ަސުރާކުރގެ މަަސއަްކތަްތއް ުކިރއްަށ 
ގްެނދުިއމްަށ މަގުފަހޮިކށްދީ އިޤްތާިޞުދ ުކިރއްަށ ގްެނދުިޔމްަށ ދާިރގްުނ އެހީތެރިވެދެިނވެ. 

ެއގުޮތން، 2021 ވަަނ އަހުަރގެ ތޭެރގިައ:
ައޅުގަނޑުމްެނގެ ިވުއގައިގެ ޓެްރފިކް ިއުތުރވެގްެނދަިޔ ަކުމގިައ ވަީނމަވެސް، އަެކުމގެ  	

ަސަބުބްނ ިޚުދަމތްތަަކްށ ުބުރެއުރެމއެްނިތ ަކްސަޓަމުރްނަންށ ަމަސއަްކތޮްކށް، 
ަކްނަކްނ ުކިރައްށ ގްެނެދުވާމިއ އުެކއެކީ، އްެނެމ  ުއނގެނި، ުމިނފިޫހފުިލުވުމގެ 
ުމހްިނުމަކެމއްގެ ގުޮތގިައ ާއިއާލ ާއިއ ަރުޙަމތްތެރްިނާނއިގުޅަުވިއދުިނުމގިައ ުމިހއުްމ 

ަދުއެރއް ައާދުކރީ ައޅުގަނޑުމްެނގެ ވުިއގެައވެ.

ުގުޅަވިއދުިނުމގެ  	 ިޚުދަމތޮްކްށދުިނަމާށއި،  ަކްސަޓަމުރްނަންށ  ައުޅގަނޑުމްެނގެ 
ިޚުދމަތްތުަކްނ ލިިބޭދ އްެނެމ ފުރިހަަމ ަތޖުރާިބ ފުޯރޮކށްދުިނމްަށ ުކެރވެނުްހިރ އްެނމާެހ 

މަަސއަްކތެއް ައޅުގަނޑުމްެނގެ ޓުީމަތއް ުކަރުމްނ ގްެނދަިއެއވެ. ައދި

ދާިމވި ގްޮނޖެހްުނތާަކިއ އުެކގައިވެސް، ަހއްިސޕީޑް ފައަިބރ ބޯްރޑްބްޭނޑުގެ ިޚުދަމތް  	
ާކމާިޔުބކާަމއުެކ ާރއްޖޭގެ އިެކަކނޮްކޅުތުަކގައާިވ ިއތުުރ ަރށްތަަކްށ ަތާއަރފޮުކށްދުިނާމިއ 
އުެކ، ާރއްޖޭގެ %82 ގިޭބީސތަަކްށ ފައަިބރ ބޯްރޑޭްބްނޑުގެ ިޚުދަމތް ލޭިބެނގޮތް 

މާިހުރވަނީ ހަަމޖައާްސފެައވެ.
 

ާސުފ ފިައާދ 11 އިނަްސއަްތއިން ިއުތުރ ވުމިާއއުެކ، ވަިޔފާރީގެ ުކިރއުެރމްަށ ުރޫޖަޢވުން:
ާރއްޖޭގެ އިޤްތާިޞދީ ާޚލުަތ ަރނގަޅުވުަމްނ ދުިއުމގެ ަސަބުބނާްނއި، އްިނވްެސޓަްތއޮްކށް، 
ަކްސަޓމުަރްނަންށ އްެނެމ ފުރިހަަމ ިޚުދަމުތގެ ަތޖުރާިބ ފުޯރޮކށްދުިނުމގިައ ދެމިތުިބމްަށ 
ައޅުގަނޑުމްެނ އަަހއިްމއަްޔުތގެ ދުެމްނ ގްެނދުިއުމގެ ަސަބުބން، ައޅުގަނޑުމްެނގެ ވަިޔފިާރ 
ުކިރއުެރުމގެ މަގްަށ އަނުބާރ ުރޖޫޢަވްާނ ފާަށފައިވަާކްނ ުއފާަލިއއުެކ ފާހަގުަކަރމެވެ. ފިކްސްޑް 
ބޯްރޑްބްޭނޑާްއިއ ވަިޔފާރިތަަކްށ ާޚއަްޞޮކށްފައާިވ ިޚުދމަތްތުަކްނ ލުިބުނ ުކިރެއުރާމއުެކ، 
2020 ވަަނ އަހާަރ ައޅިާކާޔއުިރ، 2021 ވަަނ އަހުަރގެ ާއމަްދނީ %1.8 ިއތުުރވެފައިވެެއވެ. 

ޚަަރުދ ުކޑަ ުކުރމްަށ ައޅުގަނޑުމްެނ ައޅުަމްނ ދަިޔ ފަިޔވަޅުތާަކިއ އުެކ، އީ.ީބ.ައިއ.ޓީ.ޑީ.ޭއ 
%7.3 އްިނ1.4 ިބިލއްަނ ުރފާިޔއްަށ ިއތުުރވެ، ުކްނފުނީގެ ާސުފ ފައާިދ ވްެސ %11 އްިނ 

ިއތުުރވެ، 813 މިލިއްަނ ުރފާިޔ ލިިބފައިވެެއވެ.

ާރާވަފިއާވ  ުމްސަތުޤަބަލްށ  ޮގްނޖުެހްނަތާކިއ  ދާިމވެަފިއާވ  ިމާހުރ  ުކްނފްުނަޏްށ 
އްިނވްެސޓްމްަނޓް ޕްލްޭނތަަކްށ ިރާއަޔތޮްކށް، ާސުފ ފައާިދގެ %58 ޕަޭއުއޓް ޭރިޝޯއެއއް 
ތަމީްސުލޮކށޭްދ ގުޮތން، ުމިޅ އަހުަރގެ ޖުމަްލ ިޙއާްޞގެ ފައާިދގެ ގޮތުގިައ ޑިރެކަްޓުރްނގެ ބޯޑްުނ 
ހަުށަހޅާފިައ ވަނީ ިޙއާްޞއަަކްށ 6.20 ުރފާިޔެއވެ. ިމއީ 2021 ވަަނ އަހާަރ ައޅިާކާޔއުިރ، 

ިޙއާްޞއަަކްށ 1.03 ުރފާިޔ )%14.2 އިނަްސއަްތ( ަމުދ ައަދދެކެވެ.

ިޚުދމުަތގެ ފުރަިހމަ ަތޖްރާިބ ަކސްަޓމުަރނަްންށ ލިިބދުިނން:
ުދިނެޔއްަށ ދިމާވެފައާިވ ިސއްޚީ ާކރާިސގެ ަސަބުބްނ ައޅުގަނޑުމްެނގެ ކްަސަޓމުަރނާްނ ގުޅްުނ 
ގާއިމޮުކްށ ުމާޢމާަލތް ުކުރމްަށ ތަފުާތ ިއތުުރ ގޮތްގޮތް ިޚާޔުރުކުރުމގެ ފުުރަސުތ ފަހިވެފައިވެެއވެ. 
އެހެނަްކުމން، ަކްސަޓމުަރްނ ުއްނމުީދުކާރ ފްެނވުަރގެ ިޚުދަމތްތަކެއް ފުޯރޮކށްދުިނމާަށިއ 
ައޅުގަނޑުމްެނގެ ޑިިޖަޓލް ޗަެނލަްތއް ިއތުުރުކުރމްަށ ައޅުގަނޑުމްެނގެ ޓުީމތުަކްނ ައވްަސ 
އިޖަާބެއއް ދީފައިވެއެވެ. ައދި ައޅުގަނޑުމެނާްނިއ ކްަސަޓމުަރްނގެ ގުޅްުނ ޑިިޖަޓލް ެޓކޮްނޮލޖީ 
މުެދވެރޮިކްށ ިބާނުކަރްނ ފުެށމާކީ، ަކްސަޓމުަރްނ ައޅުގަނޑުމެނާްނ ުމާޢމާަލތުްކާރ ގޮތްތަަކްށ 

ުމހްިނުމ ަބަދލެއް ގުެނަވއިދްިނ ކަމެކެވެ. ިމައުދ ޮއްނަލއިނޮްކްށ ގަިނ ިޚުދމަތަްތއް ލިބްެނ 
ުހުރާމިއއުެކ، ދާިރާގިއ އުެކ ވަިޔފާރީގެ ަކްނަތއަްތއް ުކިރއްަށ ގްެނގޮސް، ަކްސަޓމުަރްނ 
ބުޭންނާވއުިރ ދާިރގުގެ އެހީތެރަިކްނ ލިބެޭނގޮތް މިވަނީ ފިަހވެފެައވެ. ެއގުޮތްނ ދާިރުގެއޕް 
މުެދވެރޮިކްށ ަކްސަޓމުަރްނގެ ުސާވުލތަަކްށ ވަގުުތްނ ޖާަވުބ ލިބެޭނގޮތް ފިަހވެ، ިޚުދަމތް 
ބުޭނނުްކާރ މްިނވުަރ ަބާލލެވި، ިބލްތަަކްށ ފައާިސ ެދއްކެޭނެއވެ. މީގެ ިއތުުރްނ 2019 ވަަނ 
އަހުަރ ައޅުގަނޑުމްެނގެ ޗެޓޮްބޓް 'ޯސބީ' ަތާއަރުފ ޮކށްފައިވީއުިރ، ިމ ަބލަިމޑުކުަމގެ ތޭެރގިައ 
ިއުތަރްށ  ަތުޖިރާބ  ިޚުދަމުތގެ  ޮއމިްނ-ޗަެނލް  ައުޅގަނޑެުމްނގެ  ަކްސަޓަމުރަންށ 

ފުރިހަމޮަކށްދުިނާމިއ އުެކ ޗެޓޮްބޓް 'ޯސބީ'ގެ ާކމާިޔީބ ާސިބތޮުކށްދީފައިވެެއވެ. 
 

ގަޭގިއ ައދި މަަސއަްކުތަގިއ ަހއިސްޕީޑް ބޯްރޑްބޭންޑް ިޚުދމަތް ލިިބދުިނން:
ގޭގިައ ައދި މަަސއަްކުތ ާމަހުއުލގިައ ވްެސ އްިނަޓރެނޓް ބުޭންނާވ ޑަިވއިސް، ްސކްރްީނ ައދި 
ެއޕްލިކަޭޝްނަތއް މީހްުނ ބުޭނނުްކާރ މްިނވުަރ ިއތުުރވުަމްނާދއުިރ، އްިނަޓރެނޓްގެ ުދވިެލ 
ައވްަސޮކށްދީ ަކްސަޓމުަރނަްންށ ިހތްގައުިމ ިޚުދމަތްތަކެއް ފުޯރޮކށްދުިނުމގެ ގުޮތްނ ވުަރގަަދ 
ބޯްރޑްބްޭނޑް ވުިއގަތްަށ ައޅުގަނޑުމްެނ މަިދނީ ަތާއަރުފ ޮކށްދުެމނެްނވެ. 2021 ވަަނ އަހުަރ 
އޫކްލާ®*ގެ ްސޕީޑެްޓްސޓް® ެއޯވޑުގައި، ެއ އަހުަރގެ )ތެިނއް ައދި ަހތުަރވަަނ ުކައަޓރ( ގިައ 
ދާިރގްަށ ިލިބފިައުވމީ، ައުޅގަނޑުމްެނގެ  ެއޯވޑު  ިވުއަގިއގެ  އްެނެމ ަހުވިލ ޯމަބިއލް 
ކްަސަޓމުަރނަްންށ ލިބޭ ވަަރްށ ޮބޑު ިހތްހަަމޖުެހމެކެވެ. ައދި ކްަސަޓމުަރނަްންށ އްެނމެ ފުރިހަަމ 
ފްެނވުަރގެ ިޚުދމާަތއި، ްސޕީޑް ައދި ަތޖުރާިބ ފުޯރޮކށްދުިނމްަށ ައޅުގަނޑުމްެނގެ ޓުީމތުަކްނ 

ާސިބުތވެ ތިިބަކްނ ަދއުްކަވއޭިދ ކަމެކެވެ.

19ގެ ަބލަިމޑުކާަމިއ އެކުަމގެ ަސަބުބްނ އިެކ ފަހުަރމަތްިނ ފަުރަބްނުދޮކށްފައިވީ އުިރ،  ޯކިވޑް-
ިމ ގްޮނޖެހްުނތާަކިއ އުެކގައިވެސް، ިމ އަހުަރ ާރއްޖޭގެ ިއތުުރ 10 ަރެށއްގިައ ައޅުގަނޑުމްެނ 
ފައަިބރ ޮއޕިްޓކް ކަޭބލް ައާޅފައާިވެނެއވެ. ާރއްޖޭގެ އިެކ ަކނޮްކޅުތުަކގައާިވ ުޖމަްލ 82% 
ގިޭބީސއްަށ ައޅުގަނޑުމްެނގެ ފައަިބރގެ ިޚުދމަތަްތއް ލިބެޭނގޮތް މާިހުރ ވަނީ ފުޯރޮކށްފެައވެ. 
ައދި ެއ ފާަރތްތަަކްށ ައޅުގަނޑުމްެނގެ ަހއްިސޕީޑް ފައަިބރ ބޯްރޑްބްޭނޑް ެނޓްވޯކަްތއް 

ބުޭންނ ުކެރވެޭނ މަގުވްެސ މިވަނީ ފަހިވެފިައެއވެ. 

ގުުދަރތީ ގުޮތްނ ައޅުގަނޑުމްެނގެ ަރށަްތއް ބިެހފައިވާގުޮތްނ ދިމާާވ ުހަރްސތާަކއި، ވިަކވިަކްނ 
ހުނަްނ ުދުރ ަރށަްރުށގައި ދިިރުއޅޭ ުމޖުތަަމުޢތަކަށް ިޚުދމަތް ދުިނމަށް ައޅުގަނޑުމްެނ ޮކށްފައާިވ 
ުމހްިނުމ ބޮޑިެތ އްިނވްެސޓްމްަނޓްތަކްަށ ިރާއަޔތުްކާރއުިރ، ާރއްޖޭގެ 74 ަރަށކްަށ ފައަިބރ 
ުޓ ަދ ހޯމް ިޚުދމަތް ލިބެޭނ ގޮތް ހަަމޖެހިގްެނދުިއމަކީ ުނހުަނ ބޮޑު ާކމާިޔީބއެކެވެ. ައދި ުހޅާުމޭލ 
ދެވަަނ ފަިޔވަހީގިައ ައލަށް ައޅާފައާިވ ފެްލޓްތަކަށް ަބަދުލާވ ައޅުގަނޑުމްެނގެ ކަސަްޓމުަރނަްންށ 

މުެދކެނޑުމެއެްނިތ ިޚުދމަތް ދެޭނަކްނ ަޔޤީނޮްކށްދްިނ ފަުރތަަމ ފާަރތަކީ ވެސް ދާިރގެވެ. 

ިޑިޖަޓލް ިޚުދަމތަްތއް މުެދވެރޮިކްށ ދިިރުއޅަުމްށ ިއުތުރ ފުރަިހމަަކެމއް ޯހަދިއދުިނަމްށ 
ައޅުގަނޑުމްެނ ުކާރ ތަަޞއްވަަރްށ ައޅުގަނޑުމްެނ ވަަރްށ ޮބޑު އަަހއިްމއަްޔތަުކމެއް ދެމެވެ. 
ެއގުޮތްނ ޑިިޖަޓލް ހަމަހަމަަކްނ ުކިރައުރވާ، ޑިިޖަޓލް ފަަރުގ ަނއާްތލްަނ ޖެހަޭކްނ ައޅުގަނޑުމްެނ 
ޤަބުޫލުކަރމެވެ. ގިޭބީސއްަށ ޭދ އްިނަޓރެނޓްގެ ިޚުދމާަތިއ މަޯބއިލް ޑާޭޓގެ ައުގ ހޮެޔުކުރމްަށ 
ޮގުތްނ،  ަސުރާކުރްނ ފާަށފިައާވ "ެނޓެްހޮޔ" ިސާޔަސަތްށ ެއއާްބުރުލްނ ދުިނުމގެ 
ައޅުގަނޑުމްެނގެ ބޯްރޑްބްޭނޑް ައދި މަޯބއިލް ޑާޭޓ ޯޕޓްފޯލޯިއއްަށ ޮބޑިެތ ހޮެޔ ަބަދުލތަކެއް 
ގެެންސދީ، ަނތާީޖެއއްގެ ގުޮތްނ ޑާޭޓގެ ލިމިޓް ަހމުަވުމްނ ލޭިބ ްސޕީޑް ިއުތުރުވާމއުެކ، 

ަކްސަޓމުަރނަްންށ ައގުުހިރ ިޚުދމަތްތަކެއް ލިބދީފައިވެެއވެ. 

* 2021 ވަަނ ައަހުރގެ ުކައަޓރ 3 – ުކައަޓރ 4ގެ ޑާޭޓ ޭބުންނޮކށްގްެނ އޫކްލާ® ގެ ްސޕީޑެްޓްސޓް 
އްިނެޓިލޖްެނސް® އްިނ ެހދި ތުަހލުީލތުަކގެ ަމއްޗްަށ ިބާނޮކްށ. އޫކާްލ ޓޭްރޑާްމރކް ައުލްނ ޕްރްިނޓޮްކްށ 

ޭބުންނޮކްށފައިވަނީ ަލއެިސްންސގެ ަދުށްނ ުހއަްދ ލިިބގްެނ. 

032033

އަަހރީ ިރޯޕުޓ 2021ދާިރުގ



ީސ-މީ-ވީ 6 ކޮނޯްސިޓައމްގެ ަބއިވިެރއަަކށްވެ، ާރއްޖޭގެ މުވަާޞާލތީ ިޚުދމަތަްތއް ުކިރއުެރވުމްަށ 
ިމ މުހިނުްމ ަލނޑަުދނޑި ޙިާޞލުްކެރވަޭކމީ، ައުޅގަނޑުމެނަްންށ ލޭިބ ވަަރްށ ޮބޑު ުއފަލެކެވެ. މިއީ 
ދިވިެހ ަޤުއމާަށއި، ަކސްަޓމުަރނަްނާށއި، ިޙއާްޞާދުރނަްންށ ުނހުަނ ގަިނ ފިައާދަތކެއް ުކާރެނ 
މުހިނުްމ އިންވެސްޓްމަނެްޓކެވެ. ީސ-މީ-ވީ 6 ކަޭބލް ިސސްަޓމްގެ ަސަބުބން ުދިނޭޔގެ އިެކ 
ަކނޮްކުޅަތުކަގއިވާ މުހިނުްމ ގަިނ ަތނަްތަންށ ީސާދޮގުތން ުގޅާލެވި، މީގެ ަސަބުބން ލެޭޓނީްސ 
ިޚުދަމތަްތުކގެ  އިންަޓެނޓް  ަރނަގުޅވެ،  ުކިރއްަށުވެރ  ފެންވުަރ  ިޚުދަމުތގެ   ަދްށވެ، 

ައުގ ުކޑަވެގެންދެާނއެވެ. 

އިސްމާއިލް ަރީޝުދ
ީސއޯީއ ައދި މޭެނިޖންގ ޑިރެކަްޓރ.

ައޅުގަނޑުމެންގެ ވުިއަގާއއި ެޓކޮްނޮލޖީ މުެދވެރިކޮށް، ަކސަްޓމުަރނަްނށް އަގުުހރި ިޚުދމަތަްތކެއް ދުިނން:
ާރއްޖޭގިައ އްެނެމ އްިސޮކްށ 4ޖީގެ ިޚުދމަތް ފުޯރޮކށޭްދ ފާަރުތގެ ަހއިިސއަްޔުތން، ާރއްޖޭގެ 
100 އިނަްސއަްތ ާއާބދީއްަށ ިޚުދމަތް ފުޯރޮކށްދެވޭފަަދ 4ޖީ ެއލްޓީއީ ވުިއގެައއް ައޅުގަނޑުމްެނ 

ގާއުިމޮކށްފައިވެާނެއވެ. 2019 ވަަނ އަހުަރ ައޅުގަނޑުމްެނ 5ޖީގެ ިޚުދމަތް ަތާއަރުފ ުކުރާމިއ 
އުެކ، ދުެކުނ ޭއިޝާއ ަސަރަޙއުްދގިައ 5ޖީގެ ިޚުދމަތް ވަިޔފާރީގެ ުއޫޞުލްނ އްެނމެ ފަުރތަަމ 
ުމހްިނުމ  ާހިޞުލުކެރވުެނ  ައަހުރ  ެއ  ވެފިައުވމީ  ދާިރުގ  ފާަރަތަކްށ  ުކިރ  ަތާއަރފް 
ަލނޑަުދނިޑއެކެވެ. 5ޖީ ވަަޔލްެސ ބޯްރޑްބްޭނޑިާއ މަޯބއިލްގެ ިޚުދަމތް، ގޭްރަޓރ ާމލެ، 
ުކޅުުދއްފިުށ ިސޓީ ައދި ައއްޑޫ ިސޓީ ހިމޭެނ ގޮތަށް، ާރއްޖޭގެ ތްިނ ަސަރަޙއްދަަކްށ މާިހުރ 
ލޭިބެނެއވެ. 5ޖީ ިޚުދަމތަކީ އްިނިގާލީބ ަބަދުލތަކެއް ގެެންސދެޭނ ިޚުދަމެތއް ަކަމްށ 
ައޅުގަނޑުމްެނ ޤޫަބުލުކަރމެވެ. ައދި ުމްސތުަޤަބުލގިައ 5ޖީގެ ޭބުނނޮްކށްގްެނ ުކެރވެޭނ 
ަކްނަތއަްތއް ަބާލ ތަަރއްޤުީކުރމަށަްޓަކިއ އެހްެނ ވަިޔފާރިތާަކިއ ގުޅިގްެނ ައޅުގަނޑުމްެނ ުކާރ 

މަަސއަްކތަްތއް މަިދނީ ުކަރުމނެްނވެ.

ަކްސަޓަމުރްނ ޭބުންނާވ ގޮތްަށ ިޚުދަމުތގެ ޕެކުޭޖ ަބަދުލޮކްށ ފުަރާމުކެރވެޭނ ފުުރަޞުތ 
ފަހޮިކށްދުިނުމގެ ގުޮތން، ައުއ މަޯބއިލް ޕްލްޭނތަކެއް ައޅުގަނޑުމްެނ ަތާއަރފުުކރީމެވެ. ެއގުޮތްނ 
"ައިމއަްލ ޕްޯސޓްޕިެއޑް" އަކީ ަކްސަޓމުަރްނގެ ައިމއަްލ ޑާޭޓ ައދި ޮވއްިސ ބުޭންނތަަކްށ 

ިބާނޮކށް، ަކްސަޓމުަރްނގެ ބްޭސ ޕްލްޭނ ައިމއަްލއްަށ ފުަރާމ ުކުރުމގެ ފުުރަޞުތ ލިިބގްެނދާ، 
ެއފަަދ ހަަމއަެކިނ ިޚުދމަތެވެ. "ަސިޅ ޕްރީޕިެއޑް" އަކީ ޑާޭޓއްަށ ކްަސަޓމުަރްނ ބުޭންނާވ މްިނވުަރ 
ިއތުުރވުަމްނ ާދތީ، ޮކްނމެ ުދވަހުަކ ޑާޭޓ ެއލަވަންްސ ައުއާވ ގޮތްަށ ފުަރމޮާކށްފައާިވ ޕްލެޭނކެވެ. 
މީގެ އިތުުރން، "ހޯެލ ޕްރީޕިެއޑް" އަކީ ާރއްޖޭގިައ ދިިރުއޅޭ ިބދީޭސނަްނށް، އެމީހްުނ ންިސަބތާްވ 
ގުައމްަށ ާޚއަްޞ އާިނަޔތްތާަކިއއުެކ، ަރުހމަތްތެރިނާްނިއ ާއއާިލއްަށ ިހލޭ ގުޅޭ، ައދި ާއްނުމ 

ޕިްރޕިެއޑް ޮއފަރަތއް ެއ ޕްލްޭނގިައ ހިމޭެނ ގޮތްަށ ަތާއަރފޮުކށްފައާިވ ޕްލެޭނކެވެ. 

ޮކންމެ މީހަަކށްވެސް ަބާލުލމުގެ ފުުރަޞުތ ލިބެޭނ ޮކނެްޓންޓް:
ައިއ.ޕީ.ޓީ.ވީ، ވިީޑޯއ-ޮއން-ޑާިމްނޑް )ވޯީއޑީ(، ިމުއޒިކް، ގޭމަްތއް، ައދި ަމުޢލާޫމުތ ުމއަްސދި 
ޮކށޭްދފަަދ ުމިނފިޫހ ފުިލުވުމގެ ޮކްނެޓްނޓް ހިމޭެނގުޮތން، ަކްސަޓމުަރނަްންށ ޮކްނެޓްނޓް 

ފުޯރޮކށްދުިނމަކީ ައޅުގަނޑުމްެނގެ ްސޓެްރެޓޖީގެ ުމިހއުްމ ަބއެކެވެ.

2021 ވަަނ އަހުަރ ައޅުގަނޑުމްެނ ދާިރުގ ޓީވީގެ ިޚުދަމތް ިއުތުރ 19 ަރަށަކްށ ފުޯރޮކްށ 

ދުިނާމިއ އެކު، ުމިޅ ާރއްޖޭގެ ޖުމަްލ 73 ަރަށކްަށ ދާިރުގ ޓީވީގެ ިޚުދމަތް ލިިބދީ، ައޅުގަނޑުމްެނގެ 
ވުިއގައަކީ ާރއްޖޭގެ އްެނމެ ބޮޑު ައިއޕީޓީވީ ވުިއގަކުަމގިައ މާިހުރވަނީ ވެފިައއެވެ. ައޅުގަނޑުމްެނގެ 
ައާމޒަކީ ުމިނފިޫހފުިލވުުމގެ އްެނމެ ފުރިހަަމ ޗަެނލަްތއް ަކްސަޓމުަރނަްންށ ފުޯރޮކށްދުިނމެވެ. 
ެއގުޮތްނ ތަފުާތ ގްިނތީގެ ގަިނ ޗަެނލްތަކެއް ކްަސަޓމުަރނާްނ ހަަމއްަށ ގެެންސދުިނުމގެ ގުޮތން، 
ޑިޒްނީ ޗަެނލްތާަކއި، ޮސނީ ްސޕޯޓްްސ ޗަެނލްތާަކއި، ުހރާިހ ުއުމުރފާުރއަަކްށ ާޚއަްޞ ްސާޓގެ 
ޗަެނލަްތއް ހިމޭެނ ައޅުގަނޑުމްެނގެ ގޯލްޑް ޕެކޭޖް 2021 ވަަނ އަހުަރގެ ދެވަަނ ުކާއަޓރގިައ 

ަތާއަރުފ ޮކށްފައިވެާނެއވެ. 

ދާިރުގޕްލޭ މުެދވެރޮިކްށ ޮކްނމެ ތެަނއްގައިވްެސ އްެނމެ ފުަހގެ ޮކްނެޓްނޓް ަބާލލެވެޭނއެވެ. ައދި 
އިތުުރ ޗަެނލްތާަކިއ ވޯީއޑީ ޮކްނެޓްނާޓިއ އުެކ ައޅުގަނޑުމްެނގެ ދާިރުގޕްލޭ ޕެްލޓްފޯމް އިތަުރްށ 
ފުރިހަމޮަކްށފައާިވެނެއވެ. ައދި ދާިރުގޕޭްލ މުެދވެރޮިކްށ ޮކްނެމ ތެަނއްގިައ ުހެރގްެނވެސް، 
ައޅުގަނޑުމްެނގެ ަކްސަޓމުަރނަްންށ ޫޔއެީއފޭްއ ޫޔޯރ 2020 ަބާލުލުމގެ ފުުރަޞުތ ލުިބެނވެ. 

ައުޅގަނޑުމެންގެ ަސބްމެރިން ކަޭބލަްތުކގެ ވިުއަގ ިއުތަރްށ ފުޅުާކުރން:
ައޅުގަނޑުމްެނގެ ާޚއަްޞ ަސބްމެރްިނ ކަޭބލް އްިނފާްރްސޓަްރކްޗަރ ައޕްގޭްރޑް ުކުރމްަށ 
ްސޓެްރެޓިޖކް އްިނވްެސޓްމްަނޓްތަކެއް ައޅުގަނޑުމްެނ ޮކށްފައިވެާނެއވެ. ެއގުޮތން، 2021 
ވަަނ އަހުަރގެ ޖުެނައރީ މުަހ ބުޭނނުްކެރވްެނ ފެށި، މޯލްޑިވްްސ-ްސރީލަނާްކ ކަޭބލް )އެމް.އްެސ.

ީސ( ިސްސަޓމްއަކީ، އްިނަޓެނޓް ކެޕިޭސޓީ، ްސޕީޑް ައދި ޭލެޓނީްސ ަރނގުަޅ ުކުރމްަށ އްެނެމ 
ފުަހގެ ެޓކޮްނޮލޖީ ބުޭނނުްކާރ ިސްސަޓމްއެކެވެ.

ުދިނޭޔގެ 13 ެޓލޮެކމް ައދި ެޓކް ުކްނފިުނ ހިމޭެނ ޮކނޯްސިޓައމްއާަކިއ ގުޅިގެން، ުދިނޭޔގެ 
އްެނެމ ޮބޑު ެއއް ަހއި-ވޭ ަކުމގައާިވ ީސ-މީ-ވީ 6 ަސބްމެރްިނ ކަޭބލް ިސްސަޓާމ ާރއްޖެ 
ގުޅާުވުލމުުމގެ މަަސއަްކތް ުކިރއްަށ ގްެނދުިއމަށް، 2021 ވަަނ އަހުަރ ައޅުގަނޑުމްެނގެ ބޯޑްުނ 
ފްާސޮކށްފައިވެެއވެ. ިމ ކަޭބލް ިސްސަޓމް ެއޅުމްަށ ާރާވފައިވަނީ، ިސްނގަޕުޫރްނ ފާްރންްސާއ 
ދެމުެދގައާިވ 11 ަޤުއމުަކްނ ގުޅުވަާލއިގެން، ދުެކުނ އުިރމަތީ އިޭޝާޔ، މުެދއުިރމިަތ ައދި ުހޅަނުގ 
ޫޔަރާޕ ގުޅާލެވޭ ގޮތެަށވެ. ިމ ކަޭބލް ިސްސަޓމްގެ މަަސއަްކތް 2025 ވަަނ އަހުަރގެ ފަުރތަަމ 
ުކާއަޓރގިައ ިންނާމލެވެޭނަކމްަށ ަލފުާކެރވެެއވެ. އްެނެމ ަމުދވެގްެނ 100 ޓީީބޕީއްެސގެ 
ޓާްރންްސމަިޝްނ ްސޕީޑާއުެކ، އްެނމެ ފުަހގެ ޒާަމނީ ެޓކޮްނޮލޖީ ބުޭނނުްކާރ ިމ ިސްސަޓމްގެ 
ަސަބުބން، ައޅުގަނޑުމްެނގެ ަބއަިނލަްއޤްވާމީ ަކެނކިްޓވިޓީއްަށ ބުޭންނވެފައާިވ ޑައިވަރިސޓީ 
ާއިއ ެރިސލިއަންްސ ލިިބގްެނދުިއާމިއއުެކ، ެއއްފަހާަރ ގަިނ ަޤުއުމތަކެއް ގުޅާުވަލދެޭނެއވެ. މީގެ 
ަސަބުބްނ ަކްސަޓމުަރްނގެ ިސާނއީ، ވަިޔފިާރ ައދި ައިމއަްލ ަކންކަމްަށ ބުޭންނާވ ިޚުދމަތުގެ 
ފްެނވާަރިއ ުދވިެލ އިތުުރޮކށްދެޭނއެވެ. ީސ-މީ-ވީ 6 ޮކނޯްސިޓައމްގެ ަބއިވިެރއަަކށްވެ، ާރއްޖޭގެ 
ުމާވަޞާލތީ ިޚުދަމތަްތއް ުކިރެއުރުވަމްށ ިމ ުމހްިނުމ ަލނޑަުދނިޑ ާޙިޞލުްކެރވަޭކމީ، 
ައޅުގަނޑުމެނަްންށ ލިބޭ ވަަރްށ ޮބޑު ުއފަލެކެވެ. ިމއީ ދިވިެހ ަޤުއމާަށއި، ަކްސަޓމުަރނަްނާށއި، 
ިޙއާްޞާދުރނަްންށ ުނހުަނ ގަިނ ފައާިދތަކެއް ުކާރެނ ުމހްިނުމ އްިނވްެސޓްމްަނެޓކެވެ. ީސ-މީ-ވީ 
6 ކަޭބލް ިސްސަޓމްގެ ަސަބުބްނ ުދިނޭޔގެ އިެކ ަކނޮްކޅުތުަކގައާިވ ުމހްިނުމ ގަިނ ތްަނތަަންށ 

ީސާދގުޮތްނ ގުޅާލެވި، މީގެ ަސަބުބްނ ޭލެޓނީްސ ަދށްވެ، ިޚުދަމުތގެ ފްެނވުަރ ުކިރއަށްވެުރ 
ަރނގަޅުވެ، އްިނަޓެނޓް ިޚުދމަތްތުަކގެ ައުގ ުކޑަވެގްެނާދެނެއވެ. 

ދެމެހެއެްޓިނވި މަާދމާ
19ގެ ަބލަިމޑަުކާމ ގިުޅގެން، ައޅުގަނޑުމްެނގެ  ުދިނެޔއްަށ ުކރަިމތިވެ ުކިރއަށާްދ ޯކިވޑް-
ުމުޖަތަމޢްަށ ެއއާްބުރުލްނދީ، ުކއިްލ ާޙަލަތއް ިއާޖަބދުިނުމގިައ ަސުރާކާރިއ ަކާމެބޭހ 
ފާަރތްތަަކްށ ކެނޑޭިނިޅ ައޅުގަނޑުމްެނގެ އެހީތެރަިކްނ ފުޯރޮކށްދުެމްނ ގްެނދަިއއީމެވެ.  ައދި 
ައްނހުެންނާނިއ ުޒާވުންނ ާބުރވެރުިކުރވާ، ުކޑުަކދްިނަނާށިއ ތާިމވްެށަޓްށ ައާޅުލަމްށ 
ުމުޖަތަމޢްަށ ޭބުންނާވ އެހީތެރަިކްނ ފުޯރޮކްށދުިނުމގިައ ކެނިޑޭނިޅ ައުޅގަނޑުމްެނގެ 

ެއއާްބުރުލްނ ދީފައިވެާނެއވެ. 

ުޒވުާންނ ަވޒީފާގެ ާމަޙުއލްަށ ުނުކނަްނއުިރ ބުޭންނާވ ހަުނުރަތއް ދްަސޮކށްދުިނމްަށ އެހީވުުމގެ 
ގުޮތްނ ައޅުގަނޑުމްެނގެ އިޖްތާިމއީ ޒްިނާމގެ މަަސއަްކތްތުަކގެ ތެެރއްިނ ުކިރއްަށ ގްެނާދ 
އްެނެމ ުމހްިނުމ ެއއް ޕޮްރގާްރުމ ކުަމގައާިވ ދާިރުގ ެއޕެްރްނިޓްސިޝޕް ޕޮްރގާްރމްގިައ ިމ އަހުަރ 

ައުއ 14 ުކދްިނ ަބއިވެރިވެ،17 ުކދްިނ ާކމާިޔުބކާަމއުެކ ެއ ޕޮްރގާްރމް ފުރިހަމުަކިރެއވެ.

އަންހްެނ ުކދިނާްނއި އަންހުެނނަްނށް ކޯޑްިނގ ާއއި ޕޮްރގާްރމްިނގ ދަސްކޮށްދުިނމަށް ާބުރއެޅުމުގެ 
ް" ގެ ަނމުގިައ  ގޮތްުނ ލޯކަލް އްެނޖޯީއ 'ވިމްެނ އްިނ ޓެކް މޯލްޑިވްސް' ާއއި ގުޅިގްެނ "ގާރލްސް ުޓ ކޯޑ

ހްިނގާ ިސލިްސާލ ޕޮްރގާްރމް ާރއްޖޭގެ ެދ ަސަރޙައެްދއްގައި މި އަހުަރ ާބއްވާފައިވެއެވެ.

ތާިމވެއަްޓްށ ައޅުާލމްަށ ައޅުގަނޑުމްެނ ުކާރ މަަސއަްކތްތުަކގެ ތެެރއިން، ޫޔ.އްެނ.ޑީ.ޕީ 
މޯލްޑިވްްސާއ ގުޅިގްެނ "ފިލްމް ފޮރ ޗްޭނޖް - ކަްލއިމެޓް ެއޑަިޝން" ޕޮްރގާްރމް ައޅުގަނޑުމްެނ 
ުކިރއްަށ ގްެނދަިޔއީމެވެ. ިމ އްިސެނގުުމގެ ަދުށްނ ާރއްޖޭގެ މުޫސމްަށ ަބަދުލ ައްނަނ 

ަސަބުބަތއް ދެެނގެަނ، އެކާަމިއ ގުޅޭގުޮތްނ ވާހަަކ ެދއުްކމްަށ ުޒވުާނނަްންށ ިހތްވުަރ ދުިނުމގެ 
ިއތުުރން، ަމުދ އުިކިއޕްމްަނާޓިއއުެކ ޑިޮކުއމްެނޓްރީ ްސަޓއިލްގެ ުކުރ ފިލުްމަތއް ހުެދމްަށ 
ބުޭންނާވ ފަންނީ ައދި ުއފެއުްދްނތިެރ ހަުނުރަތއް ދަސޮްކށްދުިނމްަށ އިސްކްަނ ދީފައިވެާނއެވެ. 

ދާިރގްުނ ޭދ ިޚުދަމތަްތއް ިއުތުރޮކށް، ަކްސަޓަމުރްނަންށ ލިިބޭދ ިޚުދަމުތގެ ަތުޖރާިބ 
ުކިރއަށްވެުރ ަރނގަޅުުކުރމްަށ ދާިރގުގެ ުމިޅ ޓުީމްނ ުކަރުމްނާދ މަަސއަްކތްތުަކގެ ައގަުވޒަނޮްކްށ 
ުޝުކުރ ައާދުކަރމެވެ. ިމ އަހުަރ ދާިރގުގެ އަހަރީ ަނތާީޖ ހިާޞުލ ުކެރވުުނ އްެނމެ ުމހްިނުމ ެއއް 
ަސަބަބކީ ައޅުގަނޑުމްެނގެ ޓުީމގެ އިޚްލްާސތެރިކާަމިއ ކްަސަޓމުަރނަްންށ ިޚުދމަތޮްކށްދުިނމްަށ 

ެއ ފާަރތްތުަކްނ ޭދ އަަހއްމަިޔތުކެމެވެ. 

ަކްސަޓމުަރްނ ައޅުގަނޑުމްެނަންށ ުކާރ ިއުތަބާރާށއި، ޑެިރކަްޓުރްނގެ ޯބޑްުނ ެދއާްވ 
އުިރާޝުދތަކާަށއި، ާރއްޖޭގެ އިޤްތާިޞުދ ައލްުނ ޮކޅަށް ޖެހުމަށް ަސުރާކުރްނ ާސިބތުކާަމއި އުެކ 
ުކަރއްވަމްުނ ގްެނަދާވ މަަސއްކަތްތުަކގެ ަސަބުބްނ 2021 ވަަނ އަހުަރ، ދިވިެހ ޤުައާމއި ދާިރުގ 
ުކިރއުެރމަށް މަގުފަހޮިކށްދީފައިވާތީ، މި އެންމާެހ ފާަރތްތަކަށް ައޅުގަނޑު ުޝުކުރ ދަނަްނވަމެވެ. 

އިސާްމއީލް ަރީޝުދ 
ީސއޯީއ ައދި މޭެނޖްިނގ ޑިރެކަްޓރ

 

އަަހރީ ިރޯޕުޓ 2021

035 034

ދާިރުގ



އިސްމާޢީލް ަރީޝުދ
ޗީފް  ެއގްޒެކެެޓިކވް ޮއފަިސރ ައދި  	

މެެނިޖްނގ ޑެިރކަްޓރ

ް ޮރިބން ވޯލ
ޗީފް ފައޭިންނަޝލް ޮއފަިސރ 	

ާޢތާިފ ަޢލީ 
ޑެިރކަްޓރ ޯކޕޭަރޓް ާސވަިސްސ 	

ޑރ. ަޢބުްދهللا ފާިރުޤ
ޑެިރކަްޓރ ެނޓްވާރކްްސ 	

ަޢލީ ިރާޔޒް 
ޗީފް ޮކމަރަޝލް ޮއފަިސރ 	

މުސްާތުޤ ައޙްމުަދ ދީދީ 
ޑެިރކަްޓރ ަކްސަޓމަރ ޮސިލުއަޝްންސ 	

ާރަޖން ުސރްޭޝ
ޑެިރކަްޓރ ިހުއމްަނ ރޯިސަސްސ 	

ލީޑަރިޝޕް ީޓމް
ުމަޙއްމުަދ ަޙޒްމުަތ ަޢބުްދهللا 

ޑެިރކަްޓރ ޕޮްރިކުއމްަނޓް އްެނޑް ޕޮްރަޕޓީ މެެނޖްމްަނޓް  	
ުމަޙއްމުަދ ަޢބުްދލް ާޤދުިރ

ޑެިރކަްޓރ އްިނފޮމަޭޝްނ ިސްސަޓމްްސ 	
ުމަޙއްމުަދ މުސްަޢުދ 

ޑެިރކަްޓރ ޑިިޖަޓލް ޓާްރްންސފޮމަޭޝްނ 	

036037

އަަހރީ ިރޯޕުޓ 2021ދާިރުގ



ގުޅާުވަލދުިނމްަށ ޑޮމްެސެޓކް ަސބްމެރްިނ ކަޭބލް ިވުއގެައއް ާޤއުިމުކުރާމއި، ަޤުއމީ މަޯބއިލް 
ބޯްރްނޑްބްޭނޑް ޯރލަްއުއޓް ޕްލްޭނގެ ަދުށްނ މީހްުނ ދިިރުއޅޭ ުހރާިހ ަރެށއް ގުޅާުވަލދުިންނ 

ހިމެެނެއވެ. 

އްިސާމޢީލް ަރީޝަދކީ ުމާއަޞާލތީ ާދއާިރއްިނ 33 އަަހުރގެ ަތޖުރާިބާއިއ ްސޓެްރޓިީޖކް 
ާޗަޓޑް  ޯހއަްދާވަފިއާވ  ަތުޖިރާބ  ިގަނުދަވުހގެ  ައަހަރްށުވެރ   18 ެމޭނޖަްމްނުޓްނ 
އްިނިޖިނައެރކެވެ. އްިސާމޢީލް ވަނީ އިނގޭިރިސވާިލުތގެ ުޔިނވަރިސޓީ ޮއފް ެރޑްިނގ އްިނ 
ާމްސަޓރްސ ޮއފް ިބޒަްންސ ެއޑްމިންިސޓޭްރަޝްނ )ެއމީްބޭއ( ައދި ެއ ަޤުއުމގެ އްެނގިްލާއ 
ޕިޮލެޓކްނިކް ުޔިނވަރިސޓީއްިނ "ެޓލޮެކިމުއނިކަޭޝްނ ިސްސަޓމްްސ މޭެނޖްމްަނޓް އްެނޑް 
ޑަިޒއިން"ގެ ޮރނގްުނ ެބޗެލަރ ޮއފް އްިނިޖިނައރްިނގ ޮއަނރްސ ޑިގްރީ ޙިާޞލުްކަރއާްވފެައވެ. 
ައދި އާޭނައކީ އިނިގޭރިސވާިލުތގެ އްިންސިޓިޓުއޓް ޮއފް އްިނިޖިނައރްިނގ އްެނޑް 

ެޓޮކޮނޮލޖީގެ މެމަްބެރއްވްެސ ެމެއވެ. 
 

ެސޕެްޓމަްބރ 2015 އްިނ ފިެށގްެނ ދާިރގުގެ ީސއޯީއ ައދި  މޭެނިޖްނގ ޑެިރކަްޓުރަކުމގެ 
ޙިކަްމތްތިެރ  ަމަސއަްކތުްކަރނީ  ދާިރުގްނ  ިއްސާމޢީލެްއވެ.  ައާދުކަރއަްވނީ  ަމާޤުމ 
ްސޓެްރެޓޖެީއއްގެ ަދުށްނަކްނ ަކަށވުަރޮކށް، ެއ ްސޓެްރެޓޖާީއިއ ެއއްގޮތްަށ ަހުރަދާނ 
ވަިޔފިާރެއއް ހްިނގުމްަށ އްިސާމޢީލްގެ ލީޑަރިޝޕާްއިއ މޭެނޖްމްަނޓްގެ ާޤިބުލަކްނ ބުޭންނ 
ުކަރއްވުަމްނ ގްެނަދަވެއވެ. ަކްސަޓަމރ ެސްނޓްރިކް ުއފެއުްދްނތެރަިކުމގެ ަސާޤފެަތއް 
ދެމެެހއުްޓާމިއ އުެކއެކީގައި، ުކްނފިުނ ރީބޭްރްނޑޮްކްށ "ޭޓކް ޮއްނ ުޓޯމޯރ" ިމ ިޝާއުރގެ 
ަދުށްނ ަކްސަޓަމުރްނަންށ ިޑިޖަޓލް ިޚުދަމތްތަކެއް ފުޯރޮކްށޭދ ުކްނފްުނަޏަކްށ ދާިރުގ 
ަބަދުލުކުރުމގެ މަަސއަްކތް އްިސާމޢީލް ފައަްޓަވިއެދއިްވެއވެ. ައދި ޭއގެ ަސަބުބްނ ާމކުެޓގިައ 

ދާިރގުގެ ަމާޤުމ ިއުތަރްށ ުކިރައަރއިގްެނ ދަިޔެއވެ.

މީގެ ުކރްިނ 7 ައަހުރ ަވްނެދްނ ދާިރުގގެ ޗީފް ެއގްޒެކެިޓވަްކުމގެ ަމާޤުމ އްިސާމިއލް 
ފުުރއިްވެއވެ. ެއ  ަމާޤުމގިައ ުކްނފުނީގެ ހްިނގާުމިއ ްސޓެްރެޓޖީ ަބަލަހއަްޓވާ، ދާިރގުގެ 
ެޓކްނަިކލް ައދި ވަިޔފާރީގެ ޮއޕޭަރަޝްނަތއް ީސާދގުޮތްނ ެބލެެހއެްޓުވުމގެ ފުރިހަަމ ޒްިނާމ 

އާޭނ ައާދުކެރއިްވެއވެ.

1988 ވަަނ އަހުަރްނ ފިެށގްެނ އްިސާމޢީލް މަަސއަްކތުްކަރއްވަނީ ދާިރުގެއވެ. ިމ ުމއަްދުތގެ 

ތޭެރަގިއ އްިސާމޢީލް ފުުރއިްވ ުމހްިނުމ އްިސ ަމާޤުމަތުކގެ ތޭެރަގިއ ިޑެރކަްޓރ ޮއފް 
ެނޓްވާރކްްސގެ ަމާޤާމިއ މޭެނޖަރ ެނޓްވާރކްްސ ޕްލޭންިނގ އްެނޑް ޕޮްރޖެކްޓްްސގެ ަމާޤުމ 
ހިމެެނެއވެ. އެމަޤުާމތާަކިއ އްިސާމއިލް ަހާވުލވެ ހުނެްނވި ުދވްަސވަަރކީ ުމާޢަޞާލތީ ަމއިކޮްރވޭވް 
ައދި ަސބްމެރްިނ ކަޭބލްގެ އްިނފާްރްސޓަްރކްޗަރ ދިވިެހާރއްޖޭގެ އިެކ ަކްނޮކުޅތުަކގިައ 
ާޤިއުމުކެރުވުނ ުދަވްސަވެރވެ. އްިސާމިއލްގެ ިހްނގުެވާމިއ ެބެލެހއެްޓުވުމގެ ަދުށްނ 
ާރއްޖެާއިއ  ަމަސއަްކތަްތުކގެ ތޭެރަގއި،  ަތަރއްޤީގެ  ފަާހގުަކެރވޭ  ުކިރައްށގްެނެދިވ 
ްސރަީލްނާކާއިއ ެދމުެދ ފަުރަތަމ ފަަހަރްށ ަސބްމެރްިނ ކަޭބެލއް ެއޅާުމއި، ދިވިެހާރއްޖެ 

 ޗީފް ފައޭިންނަޝލް ޮއފަިސރގެ މަޤާމްަށ ޮރިބްނ ަޢއަްޔނުްކެރުވނީ ފެބުްރައރީ 2015 ގެައވެ. 
ާމލީ ާދއާިރގިައ ޯހއަްދާވފައާިވ ދުިގ ުމއަްދުތގެ ައގުުހިރ ަތޖުރާިބގެ ބުޭންނ ުކަރއަްވއިގްެނ 
ޮރިބްނ ގްެނަދަވނީ ުކްނފްުނަޏްށ ަމްނާފ ިއުތުރ ުކެރވެޭނ ަމުގަތއް ޮކްށަޓަވުމްނ 
ަހުލވަިކާމއުެކ ަބަދުލވުަމްނ ައްނަނ ިޑިޖަޓލް ާމކުެޓގިައ ދާިރގުގެ ާވަދވެރަިކްނ  ިއުތުރ 

ުކަރއްވުަމްނެނވެ. 

2011 ަވަނ ައަހުރ ޮރިބްނ ދާިރާގިއ ުގިޅަވޑިައގުަތަމްށފުަހ އެކިްޓްނގ ީސ.ެއފް.ޯއ، 

ފައޭިންނަޝލް ޮކްނޓޯްރލަރ ައދި އިެސްސަޓްނޓް ފައޭިންނަޝލް ޮކްނޓޯްރލަރ ފަަދ ުމހްިނުމ 
ަމާޤުމަތއް އާޭނ ފުުރއާްވފައިވެެއވެ.  

ދާިރާގިއ ގުޅަިވޑައިގުަތުމގެ ުކރިން، ީސޑަބިްލުއީސ ގޫްރޕްގެ ފައޭިންނަޝލް ޮކްނޓޯްރލަރ ޮއފް 
ޮމާނޯކ އްެނޑް ައއިލްެނޑްްސ ރީޖްަނގެ ަމާޤުމ ޮރިބްނ ައާދުކެރއިްވެއވެ.  

ޮރިބްނއަކީ ުމާއަޞާލތީ ާދއާިރގެ ފައޭިންންސ ައދި ޮއޕޭަރަޝްންސއްިނ 17 އަަހަރށުްވެރ 
ގަިނުދވުަހގެ ަތޖުރާިބ ޯހއަްދާވފައާިވ ާޗަޓޑް މޭެނޖްމްަނޓް އަެކުއްނަޓްނެޓކެވެ. ޮރިބްނވަނީ 
އިނގޭިރިސވާިލުތގެ ުޔިނވަރިސޓީ ޮއފް ބޫްރެނލްއްިނ މޭެނޖްމްަނޓް ްސަޓޑްީސގެ ާދއާިރއްިނ 
ެބޗްލަރ  ޮއފް ަސއްިންސ ޙިާޞލުްކަރއާްވފެައވެ. އާޭނއަކީ ޗާރަޓޑް އްިންސިޓިޓުއޓް ޮއފް 

މޭެނޖްމްަނޓް އަެކުއްނަޓްނޓްްސ )ީސާމ( ގެ އޯެސިސޭއޓް މެމަްބެރކެވެ.
 

ުކްނފުނީގެ ޗީފް ޮކމަރަޝލް ޮއފަިސުރގެ ަމާޤމްަށ ަޢލީ ައއަްޔުނުކރީ ާމިރުޗ 2021 ގެައވެ. 
ޭއގެ ުކރްިނ އާޭނ ަމަސއަްކތުްކެރއްވީ ަކްސަޓަމރ ާސވަިސްސ އްެނޑް ޭސލްްސގެ 
ޑެިރކަްޓރަކުމގެ ަމާޤުމގެައވެ. ދާިރގުގެ ވަިޔފިާރ ާމަޙުއުލގެ ާވަދވެރަިކާމިއ ަބަދުލަތއް ައްނަނ 
ައވްަސމްިނ ަޢލީއްަށ ފުރަިހަމއްަށ އެނގަިވޑައިގްަނަނާވތީވެ ަކްސަޓަމުރްނަންށ ުމހްިނމީ 

ޮކނަްކެމއަްކްނ ދެެނގުަތމަކީ ަޢލީގެ ަމއިގަނޑު ަލނޑަުދނިޑެއވެ.

1999 ވަަނ އަަހުރ ދާިރާގިއ ގުޅަިވޑައިގުަތމްަށފުަހ ެހޑް ޮއފް ެއޑްމިިންސޓޭްރަޝްނ އްެނޑް 

ިހުއމްަނ ރޯިސަސްސ ފަަދ ުމހްިނުމ ަމާޤުމަތއް ަޢލީ ފުުރއާްވފައިވެެއވެ.

ދާިރާގިއ ގުޅަިވޑައިގުަތުމގެ ުކރްިނ ުޔިނވަރަސލް އްެނަޓރޕަްރއަިޒްސ ޕަްރއިވެޓް ލިމެިޓޑްގެ 
ގޫްރޕް ޭސލްްސ އްެނޑް ާމކިެޓްނގ މޭެނޖުަރަކާމިއ ޯމލިްޑވްްސ އްިނފަްލއިޓް ކަޭޓރްިނގެ 

މޭެނޖަރ ިހުއމްަނ ރޯިސަސްސގެ ަމާޤުމ ަޢލީ ފުުރއާްވފައިވެެއވެ. 

ިމ އްިނޑްަސޓްރީގެ ިބޒަްންސ ާއިއ މޭެނޖްމްަނޓް ާދއާިރއްިނ 25 އަހަަރށްވެުރ ގަިނ ުދވުަހގެ 
ޢިލާްމިއ ަމުޢލާޫމުތ ައދި ަތޖުރާިބ ަޢލީ ޙިާޞލުްކަރއާްވފައިވެެއވެ.

ަޢލީ ވަނީ ިސްނަގޕުޫރގެ އްެސ.ެއޗް.ޭއ.ޓީ.އީ.ީސ ޮކެލުޖްނ ޮހްސޕާިޓިލޓީ މޭެނޖްމްަނޓްގެ 
ޮރނގްުނ ެއޑާްވްނސްޑް ިޑޕޮްލާމ ޙިާޞުލުކަރއާްވފެައވެ.
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ިޑެރކަްޓރ ެނޓްވަރކްްސގެ ަމާޤަމްށ ފާިރުޤ ައއަްޔްނުކެރުވނީ 2016 ވަަނ ައަހުރެއވެ. 
ެނޓްވަރކްގެ ިޚުދަމތް އްެނެމ ފުރަިހަމއްަށ ިބާނޮކްށ ަކްސަޓމުަރްނަންށ ފުޯރޮކށްދުިނުމގެ 
ޒްިނާމ ުއފުއަްލވަނީ ފާިރޤެވެ. ދާިރގުގެ އްެނެމ ުމހްިނުމ ިވުއގާައިއ އްިނފާްރްސޓަްރކްޗަރ 
ފުަރާމޮކށް، ތަަރއްގޮީކްށ ަބަލަހއަްޓނީ ފާިރުޤގެ ެބލެެހއެްޓުވުމގެ ަދުށްނ ފާިރުޤގެ ޓުީމްނމެވެ.

2012 ވަަނ އަހުަރ ދާިރާގިއ  ގުޅަިވޑައިގުަތމްަށފުަހ މޭެނޖަރ އެކެްސްސ އްިނިޖިނައރްިނގ 

ާއިއ މޭެނޖަރ ެނޓްވޯކް ޮކިލޓީ ެއުޝައަރްންސ ފަަދ ުމހްިނުމ ަމާޤުމަތއް ފާިރުޤަވނީ 
ފުުރއާްވފެައވެ.

ދާިރާގިއ ުގިޅަވޑިައގުަތުމގެ ުކރްިނ ފާިރުޤ ަވނީ ިނުއޒަީލްނޑްގެ ުޔިނވަރިސޓީ ޮއފް 
ކްެނަޓރަބރީގިައ ޕްޯސޓް ޑޮކޯްޓަރލް ރާިސޗް ފޯެލެއއްގެ ގުޮތގިައ ރާިސޗް ަމަސއަްކތް 
ުކަރއާްވފެައވެ. ައދި ދިވެހާިރއްޖޭގެ މިންިސޓްރީ ޮއފް ޮކިމުއނިކަޭޝންސް، ަސއިންްސ އްެނޑް 
ެޓކޮްނޮލޖަީގިއ ޕޮްރޖެކްޓް ޯކިޑޭނަޓުރގެ ަމާޤާމިއ ޯމލިްޑވްްސ ެއައރޯޕޓްްސ ޮކމްޕެނީގެ 

އްިނިޖިނައުރަކުމގެ ަމާޤުމ ައާދުކަރއާްވފެައވެ.

ފާިރޤަކީ ެޓލޮެކިމުއިނކަޭޝްނާސާއިއ ިއލެކްޓްރަިކލް އަެނރޖީ ާދއާިރއްިނ 19 ައަހުރގެ 
ަތުޖިރާބ ޯހއަްދާވފިައާވ ރާިސޗަރ އްިނިޖިނައެރކެވެ. އާޭނ ަވނީ ިނުއޒަީލްނޑްގެ 
ިއެލކްޓޮްރިނކްްސ  ާއިއ  ިއެލކްޓްރަިކލް  ކެްނަޓރަބރީއްިނ  ޮއފް  ުޔިނަވރިސޓީ 
އްިނިޖިނައރްިނގެ ގެ ޮރނގްުނ ޕެީއޗްޑާީއިއ ާމްސަޓރްސ ޑިގްރީ ޙިާޞލުްކަރއާްވފެައވެ. ައދި 
ޮއްސޓޭްރިލާއގެ ުޔިނވަރިސޓީ ޮއފް ެއޑަެލިއޑްުނ އިލެކްޓްރަިކލް އްެނޑް އިލެކްޓޮްރނިކްްސ 
އްިނިޖިނައރްިނގ ޮރނގްުނ ެބޗެލަރ ޮއފް އްިނިޖިނައރްިނގ ޑިގްރީ ޙިާޞލުްކަރއާްވފެައވެ. 

ފާިރޤަކީ 2006 ވަަނ އަހުަރއުްސެރ ައިއއީއީއީގެ މެމަްބެރކެވެ.
 

2016 ަވަނ ައަހުރްނ ފިެށގްެނ ދާިރުގގެ ިޑެރކަްޓރ ޯކޕޭަރޓް ާސވަިސްސގެ ަމާޤުމ 

ައާދުކަރއްވަނީ ާޢތިފެާއވެ. ިމ ަމާޤމްަށ ާޢތާިފ ައއަްޔުނ ުކުރުމގެ ުކރްިނ ޑެިރކަްޓރ ޮއފް 
އްިނަޓރޭނަޝަނލް، ލީގަލް އްެނޑް ެރިގުއޭލަޓރީ ަމާޤުމ ާޢތާިފ ފުުރއާްވފައިވެެއވެ. ދާިރގުގެ 
ފުރަިހަމ  ެއއޮްގަތްށ  ާޤޫނާނިއ  ގްެނަދނީ  ުކިރަޔްށ  ަޙަރާކެތއް  ިވަޔފިާރ  ުހރާިހ 
ަނާޒަޙތްތެރަިކާމއުެކަކްނ ަކަށވުަރުކުރުމގެ ގުޮތްނ ޤޫާނާނިއ ޤާަވިޢުދތާަކިއ ގުޅިގްެނ ދާިރގްުނ 
ުއފަުލްނ ޖޭެހ ުހރާިހ ޒްިނާމެއއް ަބަލަހއަްޓވުަމްނ ްސެޓެރެޓިޖކް އުިރާޝާދިއ ުމހްިނުމ 
ަމުޢލާޫމުތ ާޢތާިފ ުކްނފްުނަޏްށ ފުޯރޮކށެްދެއވެ. މީގެ ިއުތުރްނ ދާިރގުގެ ުހރާިހ ީސއްެސާއުރ 

ޙަަރާކތަްތއް އްިސޮކްށ ަބަލަހއަްޓވަނީވްެސ ާޢތިފެާއވެ.

ާޢިތާފ ދާިރާގިއ 1988 ަވަނ ައަހުރ ުގިޅަވޑިައގުަތަމްށފުަހ ުމހްިނުމ ަމާޤުމަތކެއަްވނީ 
ފުުރއާްވފެައވެ. ޭއގެ ތޭެރގިައ ދާިރގުގެ ފައޭިންނަޝލް ޮކްނޓޯްރލަރަކުމގެ ަމާޤުމ ހިމެެނެއވެ.

ޯމލިްޑވްްސ ޕްެނަޝްނ ެއޑިްމިންސޓޭްރަޝްނ ޮއފުީހގެ ޯބޑުގެ ޗެާއޕަރަސްނަކްނ 6 
އަހުަރވްަނދްެނ ާޢތާިފ ުކަރއާްވފައިވެެއވެ. ައދި ޖްޫނ 2019 ގިައ ޯބޑުގެ ޗާެއޕަރަސނަްކުމގެ 

ަމާޤުމގެ ތްިނވަަނ ަދުއަރްށ ާޢތާިފ ައއަްޔުނޮކްށފައިވެެއވެ. 

ާޢިތފަާއކީ ެޓލޮެކމް އްިނޑްަސޓްރީގެ މޭެނޖަްމްނޓް ާދއާިރއްިނ 22 ައަހުރ ުދވަހަށުްވެރ 
ިގަނުދވުަހގެ ަތުޖރާިބ ާޙިޞލުްކަރއާްވފައާިވ ާޗާޓޑް މޭެނޖަްމްނޓް އަެކުއްނެޓްނެޓކެވެ. 
ާޢތިފާއްަށ ަތޖުރާިބ ލިިބަވޑައިގްެނފައާިވ ޮރނގުތުަކގެ ތޭެރގިައ ފައޭިނންސް، ޮއޕޭަރަޝންްސ 

ާއިއ ލީގަލް އްެނޑް ެރިގުއޭލަޓރީ ަކްނަތއަްތއް ހިމެެނެއވެ.

ާޢތާިފ ވަނީ އިނގޭިރިސވާިލުތގެ ުޔިނވަރިސޓީ  ޮއފް ބެްރޑޯްފޑްުނ ާމްސަޓރ ޮއފް ިބޒަްންސ 
ާޗަޓޑް  ާޢިތާފައކީ  ައދި  ާޙިޞލުްކަރއާްވަފެއވެ.  )ެއމީްބޭއ(  ެއޑިްމިންސޓޭްރަޝްނ 
އިންްސިޓިޓުއޓް ޮއފް މޭެނޖްމްަނޓް އަެކުއްނަޓްނޓްްސ )ީސާމ( ގެ އޯެސިސއޭޓް މެމަްބެރކެވެ.

 

ޑެިރކަްޓރ ިހުއމްަނ ރޯިސަސްސގެ ަމާޤމްަށ ާރޖްަނ ުސޭރްޝ ައއަްޔްނ ުކެރުވނީ 2019 
ވަަނ އަަހުރގެ ެއޕްރީލް ަމުހެއވެ. ުކްނފުނީގެ ހްިނގްުނ ަހުރަދާނުކުރމާަށިއ ުމަވއަްޒފްުނގެ 
މަަސއަްކތްތެރަިކާމިއ  ަބއިވެރުިވްނ ިއުތުރުކުރމަށަްޓަކިއ ުދިނޭޔގެ އިެކ ަކނޮްކުޅތުަކްނ 
ިހުއމްަނ ރޯިސްސ ާދއާިރގެ އްެނެމ ޮމުޅ ަތޖުރާިބ ުސޭރޝް ދާިރގްަށ ގެެންސެދއާްވފައިވެެއވެ.

ދާިރާގިއ ގުޅަިވޑައިގުަތުމގެ ުކރްިނ ުސޭރްޝ ައާދުކެރއިްވ ަވޒީފާތުަކގެ ތޭެރގިައ އްިނިޑާއގެ 
ައިއއްެސަވިއއެކްްސ ެޓކޮްނޮލޖްީސ ޕަްރއިވެޓް ލިމެިޓޑްގެ ެހޑް ޮއފް ެއޗާްއުރ )އްިނިޑާއ، 
ިމޑްލް އްީސޓް، ެއފްރާިކ(؛ ުދާބއީގެ ިސއްދީގީ ޯހލިްޑްންސގެ ީސިނައރ ިހުއމްަނ ރޯިސްސ 
ިޑެރކަްޓރ، ުދާބއީގެ ައލް ފުއަްތއިމް ގޫްރޕްގެ އިެސްސަޓްނޓް ޖެެނަރލް މޭެނޖަރ ޮއފް 
ެއޗާްއުރ، ުދާބއީގެ ައލާްތަޔުރ ގޫްރޕްގެ ެއޗާްއުރ ޮއޕޭަރަޝްންސ މޭެނޖުަރ، ުދާބއީގެ 
ލްޭނޑާްމރކް ގޫްރޕްގެ ެއޗާްއުރ މޭެނޖަރ ައދި އްިނިޑާއގެ ެބްނގަލުޫރގެ ާބާރތް ހެވީ 

އިލެކްޓްރަިކލްްސ ލިމެިޓޑްގެ ެއޗާްއްރ ެއގްޒެކިެޓވަްކްނ ހިމެެނެއވެ. 

ިހުއމްަނ ރޯިސަސްސ ާދއާިރއްިނ ޕްޯސޓް ގޭްރުޖއޭޓް ަތުއލީމް ޙިާސލް ުކަރއާްވފައާިވ ުސޭރްޝ 
ވަނީ އްިނފޮމަޭޝްނ ެޓކޮްނޮލޖީ، ިއލެކްޓޮްރނިކްްސ ައދި ރޭީޓލް އްިނޑްަސޓްރީގިައ 27 

އަހަަރށުްވެރ ގަިނ ުދވުަހ ަތޖުރާިބ ޯހއަްދާވފެައވެ.

ުސޭރްޝ ވަނީ ޮލޯޔާލ ޮކެލޖް ޮއފް ަސއްިނަސްސ އްިނ ާމްސަޓރްސ ޑިގްރީ އްިނ ޯސަޝލް 
ވާކް )ިހުއމްަނ ރޯިސަސްސ މޭެނޖްމްަނޓް( ައދި ކަެރާލ ުޔިނވަރިސޓީގެ ެއފެްއމްއްެނީސއްިނ 

ަސއޮިކޮލޖީގެ ޮރނގްުނ ެބޗްލަރްސ ޑިގްރީ ޙިާޞލް ުކަރއާްވފެައވެ.
 

ުމްސާތުޤ މަަސއަްކތް ުކަރއްވަނީ ޑެިރކަްޓރ ަކްސަޓމަރ ޮސިލުއަޝްންސގެ ަމާޤުމގެައވެ. 
ުމްސާތުޤގެ ުކޅާަދަނ ެޓކޮްނޮލޖީ ުހަނުރަތާކއުެކ އާެނ ގްެނަދވަނީ ުކްނފުނީގެ އެހްެނ 
ގޮފިތަަކްށ ެއއާްބުރުލާމިއ އެހީތެރަިކްނ ފުޯރޮކށެްދއްވުަމްނ ަކްސަޓމުަރނަްންށ އްެނެމ ަޒާމނީ 

އޮިނވިޭޓވް ޮސިލުއަޝްންސ ޯހއަްދަވިއެދއްވުަމްނެނވެ.

ުމްސާތުޤ ވަނީ އްިނފޮމަޭޝްނ ެޓކޮްނޮލޖީގެ ާދއާިރއްިނ 26 ައަހަރށުްވެރ ިގަނުދވުަހގެ 
ަތޖުރާިބ ޯހއަްދާވފެައވެ. ައދި ދާިރގުގެ މޭެނޖަރ ަކްސަޓމަރ ޮސިލުއަޝްންސ، މޭެނޖަރ 
އްިނފޮމަޭޝްނ ިސްސަޓމްްސ ައދި މޭެނޖަރ ޑާޭޓ އްެނޑް ައިއޕީ ޮސިލުއަޝްންސގެ މާަޤުމފަަދ 

ުމހްިނުމ ހްިނގުެވުމގެ ަމާޤުމަތއް ުމްސާތުޤ ފުުރއާްވފެައވެ.

ިއްނ  ުޔިނަވރިސޓީ ެއަބިރްސޓްިވތް  ިއނިގޭރިސިވާލުތގެ  ަވނީ  ުމްސާތުޤ 
ަމއިކޯްރއިލެކްޓޮްރނިކްްސ ާއިއ ޮކމްޕުިއިޓްނގ ާދއާިރއްިނ ެބޗްލަރ ޮއފް ަސއްިންސ ވިތް 

ހަޮނރްސ ޑިގްރެީއއް ފުރިހަަމ ުކަރއާްވފެައވެ.
 

ޑރ. ަޢބުްދهللا ފާިރުޤ
ޑިރެކަްޓރ ެނޓްވާރކްސް

ާޢތާިފ ަޢލީ
ޑިރެކަްޓރ ޯކޕޭަރޓް ާސވަިސސް

ާރަޖން ުސރްޭޝ
ޑިރެކަްޓރ ިހުއމަން ރޯިސަސސް

މުސްތުާޤ ައޙްމުަދ ދީދީ 
ޑިރެކަްޓރ ަކސްަޓމަރ ޮސިލުއަޝންސް
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އަަހރީ ިރޯޕުޓ 2021ދާިރުގ



2017 ވަަނ އަހުަރގެ ޮނވެމަްބުރ މަހްުނ ފިެށގްެނ ޑެިރކަްޓރ ޑިިޖަޓލް ޓާްރްންސފޮމަޭޝްނގެ 

ފުަރާމޮކްށ  ްސޓެްރެޓޖީ  ިޑިޖަޓލް  ދާިރުގގެ  ުމްސަޢުދެއވެ.  ައާދުކަރއަްވނީ  ަމާޤުމ 
ތްަނފުީޒުކުރާމިއ  ުކްނފުންިނ ިޚާޔުރުކާރ ެޓކޮްނޮލޖަީތއް  އަެކަށެއޅާުމިއ ދާިރގްުނ  ޭދ 
ިޚުދަމތްތާަކިއ ޕޮްރޑަކްޓްތުަކގެ ޑިިޖަޓލަްކްނ ަޔގީނުްކުރާމިއ ދާިރުގ ހުަރަދާނ ުކުރމްަށ ުކެރވޭ 
ުހރާިހ ަކެމއްގެ ާނެރހަކީ ަކްސަޓމުަރނަްންށ ބުޭންނާވ ޑިިޖަޓލް ަހއުްލަތއް ޯހަދިއދުިނނަްކމްަށ 

ހުެދމަކީ ުމްސަޢުދގެ މްަސޫއިލއަްޔުތތަކެވެ.

1995 ވަަނ އަހުަރ ދާިރާގިއ ގުޅަިވޑައިގަތް ުމްސަޢުދ ވަނީ ޑެިރކަްޓރ ެނޓްވާކްސް، މޭެނޖަރ 

މަޮބއިލް ެނޓްވާކްސް، މޭެނޖަރ ޯކ ެނޓްވާކްްސާއިއ ީސިނައރ އްިނިޖިނައރ ފަަދ ުމހްިނުމ 
ަމާޤުމަތއް ފުުރއާްވފެައވެ.

ުމްސަޢދަކީ ެޓލޮެކމް އްިނޑްަސޓްރީގިައ 23 އަހަަރްށ ވެުރ ގަިނ ުދވުަހ ަތޖުރާިބ ޯހއަްދާވފައާިވ 
ާޗަޓޑް އްިނިޖިނައެރކެވެ.

ުމްސަޢުދ ވަނީ ިނުއޒީލްަނޑްގެ ވިކޯްޓިރާއ ުޔިނވަރިސޓީ ޮއފް ވެލްިނގަޓްނ އްިނ ާމްސަޓރ 
ޮއފް ޮކާމސް، އްިނފޮމަޭޝްނ ިސްސަޓމްސް، ޮއްސޓޭްރލާިއގެ ޮއްސޓޭްރލިއްަނ އިންްސިޓިޓުއޓް 
ޮއފް ިބޒަްންސއްިނ އެމީްބޭއ ައދި އިނގޭިރިސވާިލުތގެ ުޔިނވަރިސޓީ ޮއފް ަހލް އްިނ މަޮބއިލް 
ެޓލޮެކިމުއނިކަޭޝްންސ ެޓކޮްނޮލޖީގެ ޮރނގްުނ ެބޗްލަރ ޮއފް އްިނިޖިނައރްިނގ ޑިގްރީ 

ޙިާޞުލ ުކަރއާްވފެައވެ.  
 

ޑެިރކަްޓރ ޕޮްރިކުއމްަނޓް އްެނޑް ޕޮްރަޕޓީ މޭެނޖްމްަނޓްގެ ަމާޤމްަށ ޙަޒަްމުތ ަޢއަްޔނުްކރީ 
2007 ަވަނ ައަހުރެއވެ. ަޙޒަްމުތގެ ަމްސޫޢިލއަްޔުތގެ ތޭެރަގިއ ދިވިެހާރއްޖޭގެ އިެކ 

ަރށަްރުށގިައ ުހިރ ދާިރގުގެ ުހރަިހިއ ިއާދާރެއއްގެ ިއާދރީ، ޕޮްރޕަރޓީ ައދި ޕޮްރިކުއމްަނުޓގެ 
ުހރާިހ ަކެމއް ެބލެެހއުްޓާމިއ ދާިރގުގެ ުހރާިހ ޚަަރުދަތއް ަހުރަދާނ ިސާޔަސުތގެ ަދުށްނ 
ެބލެެހއުްޓްނ ިހމެެނެއވެ. ދާިރގްަށ ުމަދާލިއ ިޚުދަމތް ޯހުދުމގިައ ަޢަމުލުކަރނީ ދާިރގްުނ 
ަދުށްނަކްނ  ިސާޔަސުތަތުކގެ  ަހަމަހަމަކުމގެ  ިޒއާްމާދުރަކާމިއ  ެއަކަށައާޅަފިއާވ 

ަޔގީނުްކުރމަކީވްެސ ޙަޒަްމުތގެ މްަސޫއިލއަްޔތެކެވެ. 

ޙަޒަްމުތ ދާިރާގިއ ގުޅުނީ 2004 ވަަނ އަަހުރެއވެ. ދާިރާގިއ ގުޅުުމގެ ުކރްިނ ޙަޒަްމުތ ވަނީ 
މިންިސޓްރީ ޮއފް ފޭިންންސ އްެނޑް ޓެްރަޜރީގިައ ުމހްިނުމ ަމާޤުމތަކެއް ފުުރއާްވފެައވެ.

ޕަބްލިކް ައދި ޕަްރއިވެޓް ެސކަްޓރގިައ ޮއޕޭަރަޝްނާސިއ މޭެނޖަްމްނޓް ޮރނގްުނ 23 
އަހަަރށުްވެރ ގަިނ ުދވުަހގެ ަތޖުރާިބ ޙަޒަްމުތ ޯހއަްދާވފައިވެެއވެ.

ޙަޒަްމުތ ވަނީ ަޖޕުާނގެ ޮޔޮކާހާމ ެނަޝަނލް ުޔިނވަރިސޓްީނ ާމްސަޓރްސ އްިނ އޮިކޮނމިކްްސ 
)ޕަބްލިކް ޕޮލީިސ އްެނޑް ެޓކޭްސަޝްނ( ައދި ެއމެރާިކގެ ަހާވއީ ޕިެސފިކް ުޔިނވަރިސިޓްނ 

ެބޗްލަރްސ އްިނ ިބޒަްންސ ެއޑްމިންިސޓޭްރަޝްނ ޑިގްރީ ޙިާޟލުްކަރއާްވފެައވެ. 
 

2017 ވަަނ އަހުަރގެ ޖްޫނމަހްުނ ފިެށގްެނ ޑެިރކަްޓރ އްިނފޮމަޭޝްނ ިސްސަޓމްްސގެ ަމާޤުމ 

ައާދުކަރއްވަނީ ާޤދުިރެއވެ. ދާިރގުގެ ވަިޔފިާރާއިއ ިޚުދަމތްތަަކްށ ބުޭންނާވ އްިނފޮމަޭޝްނ 
ިސްސަޓމްްސ ާޤއުިމޮކްށ ެބލެެހއުްޓމަކީ ާޤދުިރގެ މްަސޫއިލއަްޔތެކެވެ. 

 ދާިރާގިއ 1988  ވަަނ އަަހުރ ގުޅަިވޑައިގަތް  ާޤދުިރ ޓާްރްންސމަިޝްނ ާއިއ ައިއއްެސޕީ 
ފްަނގަްޝްނފަަދ ދާިރުގ ެނޓާްވކްގެ އިެކއިެކ ިޑާޕޓަްމްނުޓަތއް ހްިނގުެވުމގެ ަމަސއަްކތް 
ުކަރއާްވފައިވެެއވެ. އްެނެމ ފަހްުނ ައާދުކެރއިްވ މާަޤާމިއ މަަސއަްކތްތުަކގެ ތޭެރގިައ މޭެނޖަރ 
ައއިޓީ ޕޮްރޖެކްޓްްސ، މޭެނޖަރ އްިނފޮމަޭޝްނ ިސްސަޓމްްސގެ ަމާޤާމިއ އިެކއިެކ ަތފުާތ 

ިޚުދަމތްތާަކިއ ގުޅޭ ުމހްިނުމ މަޝޫްރުއަތއް ާރާވ ހްިނގުުމގެ މަަސއަްކތް ހިމެެނެއވެ. 

ާޤދަިރކީ ުމާޢަސާލތީ ާދއާިރއްިނ 32 އަހުަރގެ ަތޖުރާިބ ޯހއަްދާވފައާިވ  ޓާްރްންސމަިޝން، 
ްސވިޗްިނގ، އްިނަޓރެނޓް އްެނޑް ައިއޕީ ޮސިލުއަޝްންސ ާއިއ އެހިެނހްެނ ާދއާިރަތއް 

ހްިނގުުމގެ ަތުޢލާީމިއ ަތޖުރާިބ ލިިބަވޑައިގްެނ ހްުނެނިވ އްިނޑްަސޓްރީގެ ާމހެިރކެވެ.

ާޤދުިރވަނީ އްިނިޑާއގެ ެޓްސމެކްއްިނ އްިނފޮމަޭޝްނ މޭެނޖަްމްނޓްގެ ޮރނގްުނ ެއމީްބޭއ 
ޙިާޞުލުކަރއާްވފެައވެ.

 

މަުޙއްމުަދ މުސްަޢުދ
ޑިރެކަްޓރ ޑިިޖަޓލް ޓާްރންސްފޮމަޭޝން

މަުޙއްމުަދ ަޙޒްމުަތ ަޢބުްދهللا
ޑިރެކަްޓރ ޕޮްރިކުއމަންޓް އެންޑް ޕޮްރަޕޓީ މޭެނޖްމަންޓް 

މަުޙއްމުަދ ަޢބުްދލް ާޤދުިރ
ޑިރެކަްޓރ އިންފޮމަޭޝން ިސސްަޓމްސް
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ޑެިރކަްޓުރްނގެ ޯބޑު 

އިސްމާޢީލް ަވޙުީދ
ޗަެއރޕަާސްނ	

މިކެލް ވިނަްޓރ
ޑެިރކަްޓރ	

ަފއަިސލް ަޤމިްހއާްޔ
ޑެިރކަްޓރ	

އިމާްރން ަޢލީ
ޑެިރކަްޓރ	

ައލުްއސްާތާޛ މިަރަޔމް މާަނލް ިޝާހބް
ޑެިރކަްޓރ	

ަފއަިސލް ައލަްޖަލުހމާ
ޑެިރކަްޓރ	

އިސްމާޢީލް ަވޙުީދ
ޑެޕުިއޓީ ޗަެއރޕަާސްނ	

އިސްމާޢީލް ަރީޝުދ
ޗީފް ެއގްޒެކިެޓވް ޮއފަިސރ ައދި މޭެނިޖްނގ ޑެިރކަްޓރ	
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ދާިރގުގެ ބޯޑުގެ ޗާެއޕަރަސްނ ަކމްަށ އްިސާމޢީލް ަވޙުީދ ަސުރާކުރްނ ައއަްޔނުްކެރއްވީ  2018 ވަަނ އަހުަރގެ 
ޮނވެމަްބރ މުަހެއވެ.  އްިސާމޢީލް ަވޙަީދކީ ެރިމުއަނޭރަޝްނ ޮނމޭިނަޝްނ އްެނޑް ގަވަަންންސ )ާއުރ.އްެނ.

ޖީ( ޮކމިޓީގެ ޗާެއޕަރަސްނވްެސ ެމެއވެ.

2004 ވަަނ ައަހުރްނ ފިެށގްެނ ެސޕެްޓމަްބރ 2015 ގިައ ެއަމގުާމްނ ިރަޓަޔރ ުކެރއުްވާމިއ ަހަމއްަށ 

ދާިރގުގެ ޗީފް ެއގްޒެކިެޓވް ޮއފަިސރ ައދި މޭެނިޖްނ ޑެިރކަްޓުރގެ މާަޤުމ އްިސާމޢީލް ަވޙުީދ ައާދުކެރއިްވެއވެ. 
ުމާއަޞާލތީ ިޚުދަމުތގެ ާދއާިރގިައ އްިސާމޢީލް ަވޙުީދ މަަސއަްކތް ުކަރއްވްަނ ފެއެްޓވީ 1977 ގިައ ކަޭބލް 
އްެނޑް ވަަޔރލްެސ ޯމލިްޑވްްސާއއުެކގެައވެ. ައދި ދާިރުގ ުއފުެދާމިއއުެކ 1988 ވަަނ ައަހުރ ދާިރގުގިައ 
މަަސއަްކތުްކަރއްވްަނ ފެއެްޓވެިއވެ. ދާިރގުގިައ މަަސއަްކތުްކެރއްވި ުދވްަސވުަރ ދާިރގުގެ ެހޑް ޮއފް ެނޓްވޯކްސް، 
ެހޑް ޮއފް ާމކިެޓްނގް އްެނޑް ަކްސަޓމަރ ަސރވްިސ ފަަދ ުމހްިނުމ އިެކއިެކ ަމާޤުމަތއް ފުުރއާްވފައިވެެއވެ. 
އްިސާމޢީލް ަވޙުީދ ދާިރގުގެ ހްިނގާުމިއ ަހާވުލވެ ހްުނެނިވ ުދވްަސވުަރ  ުމހްިނުމ ޮބޑިެތ ަލނޑަުދނިޑަތއް 
ާހިސލޮްކްށފައިވެެއވެ. ެއގުޮތްނ 2011 ވަަނ އަަހުރ އިނަީޝލް ޕަބްލިކް ޮއފަރްިނގއްަށ ުހޅާުވުލާމއުެކ ދިވިެހ 
ަސުރާކާރިއ ާރއްޖްޭނބުޭރ ިޙއާްޞާދަރާކިއއުެކ ހްިނގުަމްނދަިޔ ާކމާިޔުބ ޮޖއްިނޓް ވްެނާޗއުަކން، 14,000 
އަށުްވެރ ގަިނ ިޙއާްޞާދުރްނ ިހމޭެނ ޕަބްލިކް ލްިސެޓޑް ޮކމްޕެނީއަަކްށ ދާިރުގ ަބަދުލވީވްެސ އްިސާމޢީލް 

ަވޙުީދ ދާިރގުގެ ހްިނގާުމ ަހާވުލވެހްުނެނިވ ުދވްަސވެަރވެ.

2006 ވަަނ އަހުަރްނ ފިެށގްެނ 2008 ވަަނ އަހުަރގެ ިނަޔަލްށ އްިނިޑައްނ ޯއަޝްނ ަސަރަހއުްދގެ ކަޭބލް 

އްެނޑް ވަަޔރލްެސ ޕެީއލީްސގެ ެއގްޒެކިެޓވް ޑެިރކަްޓރަކުމގެ މަޤުާމވްެސ އްިސާމޢީލް ަވޙުީދ ފުުރއާްވފައިވެެއވެ.  
އިނިގޭރިސވާިލުތގެ އްޭނގިްލާއ ޕޮލެީޓކް ުޔިނާވިސޓީއްިނ އްިސާމޢީލް ަވޙުީދަވނީ "ެބަޗަލރ ޮއފް 
އްިނިޖިނައރްިނގް ވިތް ޮއަނރްސ އްިނ ެޓލޮެކިމުއނިކަޭޝްނ މޭެނޖްމްަނޓް އްެނޑް ިސްސަޓމްސް" ާހިސުލ 
ުކަރއާްވފެައވެ. ައދި އެމެރާިކގެ ުޔިނވަރިސޓީ  ޮއފް ވާރޖިީނާއގެ ޑާރޑްެނ ިބޒަްންސ ްސކުޫލްނ ެއގްޒެކިެޓވް 

ލީޑަރިޝޕް ޕޮްރގާްރެމއްވްެސ އްިސާމޢީލް ަވޙުީދ ފުރިހަަމ ުކަރއާްވފައިވެެއވެ. 
 

ަބެޓލޯްކއްިނ ދާިރުގ ޯބޑްަށ ައުޙަމުދ ަޢބުްދއަްރޙާްމްނ ައއަްޔނުްކެރއްވީ ޭމ 2020 ގެައވެ. ޑެިރކަްޓުރްނގެ 
ޯބޑުގެ ޑެޕުިއޓީ ޗާެއޕަރަސްނ ައދި ޮއޑިޓް ޮކމިޓީގެ ޗާެއޕަރަސނަްކުމގެ ަދުއުރވްެސ ައުޙަމުދ ޢަބުްދއަްރޙާްމްނ 

ައާދުކަރއަްވެއވެ.

ެއްނެމ ފްުނާނުބުއްސ ފައޭިންނަޝލް  ިއިގޭރިސިވާލާތިއ ަބހަްރއްިނގެ  ައުޙަމުދ ަޢބުްދއަްރޙާްމަނކީ 
ުކްނފިުނތުަކގިައ މަަސއަްކތޮްކްށ އްިނވްެސޓްމްަނޓް ބޭނިްކްނގ، މަރޖަރްސ އްެނޑް އުެކއިިސަޝންްސ އްެނޑް 
ޕަްރއިވެޓް އުިކއިޓީގެ ާދިރާއއްިނ 18 އަަހަރށުްވެރ ގަިނ ުދވުަހގެ ަތޖުރާިބ ލިިބފައާިވ ފާަރތެކެވެ. ުދިނޭޔގެ 
ުޖުމަލ 40 ުކްނފުނީގެ ޯބޑުގިައ އާޭނ މަަސއަްކތުްކަރއާްވފައިވެެއވެ. ޭއގެ ތޭެރގިައ ަބހަްރއްިނ ފައޭިންނިސްނގ 
ޮކމްޕެނީ )ީބ.ެއފް.ީސ( ިހމެެނެއވެ. ައދި ޯބޑިާއ އްިނވްެސޓަްމްނޓް ޮކމިޓީތުަކގެ ޗާެއޕަރަސނަްކުމގެ ަމާޤުމ 

ހިމޭެނގުޮތްނ ޯބޑުގެ އިެކއިެކ ަމާޤުމަތއްވްެސ ފުުރއާްވފައިވެެއވެ.

އްެސޓެްރޑް އްިނވްެސޓްމްަނޓް ޮކމްޕެނީ )އްެސޓެްރޑް( ގެ ީސއީއަޯކުމގެ ަމާޤުމ މާިހުރ ައާދުކަރއްވަނީ އުަހަމުދ 
ައބުްދއަްރހާްމެނވެ. 1973 ގިައ ާޤއުިމުކިރ އްެސޓެްރޑްއަކީ ފުޅާާދއާިރގިައ އްިނވްެސޓްމްަނޓްގެ ވަިޔފާރުިކާރ 
ައދި ަބހަްރއްިނ ޯބްސގިައ ިރައލް އްެސޭޓޓް، ޕަްރއިވެޓް އުިކއިޓްީސ، ލްިސެޓޑް އުިކއިޓްީސ ައަދ ފިކްސްޑް 

އިނަްކމްގެ ވަިޔފާރުިކާރ ުކްނފްުނެޏއްގެ ގުޮތގިައ ލްިސޓޮްކްށފައާިވ ުކްނފްުނެޏކެވެ. 

އްެސޓެްރޑާްއިއ ައުޙަމުދ ަޢބުްދއަްރޙާްމްނ ގުޅަިވޑައިގްެނެނުވުމގެ ުކރްިނ ަބހަްރއްިނގެ ުބޓީކް ެއޑަްވއަިސރީ 
ުކްނފްުނެޏއް ަކުމގައާިވ ކްލްޭނ ާޕޓަްނރްސ ެއޑަްވއަިސރީގެ ފުައްނޑަރ ައދި މޭެނިޖްނގ ޑެިރކަްޓެރއްގެ މަޤުާމ 
އާޭނ ައާދުކެރއިްވެއވެ. މީގެ ިއުތުރްނ ަލްނޑްަނއްިނ ބުޭރގައާިވ ުބޓީކް ޕަްރއިވެޓް އުިކއިޓީ އްެނޑް އެެސޓް 
މޭެނޖްމްަނޓް ުކްނފްުނެޏއް ަކުމގައާިވ ީބަކްނގެ ީސއޯީއ ައދި މޭެނިޖްނގ ޑެިރކަްޓރަކުމގެ ަމާޤުމވްެސ އާޭނ 
ައާދުކެރއިްވެއވެ. ީބަކްނާއިއ ުގިޅަވޑިައގްެނެނުވުމގެ ުކރްިނ ޭބްނކް ައލް ަޚއުިރ )ުކރަީގިއ ުޔިނޯކްނ 
އްިނވްެސޓްމްަނޓް ބޭންކް( ގެ "ެހޑް ޮއފް ޕަްރއިވެޓް އުިކއޓީ ޯފ ޖީީސީސ، ލެވްެނޓް އްެނޑް ަޓރކީ"ގެ މަޤުާމގިައ 
މަަސއަްކތުްކެރއިްވެއވެ. ޭއގުެކރްިނ އަހިްލ ުޔަނއެިޓޑް ބޭންކްގެ ޮއފޯްޝ ުޔިނޓްގިައާއިއ ުކވިެއތް ފައޭިންންސ 
ަހުއްސ – "ަބހަްރއްިނ އްިނ ަދ ޯކޕޭަރޓް ފައޭިންންސ އްެނޑް ވްެނޗަރ ކެޕިަޓލް" ިޑާޕޓަްމްނުޓަގިއ 
ިރލަޭޝްނިޝޕް މޭެނޖެަރއްގެ ަމާޤުމ އާޭނ ައާދުކެރއިްވެއވެ. މާިދއާިރގިައ އާޭނ މަަސއަްކތުްކަރްނ ފެއެްޓވީ 
ބީޑޯީއ ޖާަވދް ަހީބބްގެ ފައޭިންނަޝލް ެއޑަްވއަިސރީ ުޔިނުޓގިައ އެެނލްިސެޓއްގެ ަމާޤުމގެައވެ. ިނުއާކްސލްގެ 
ުޔިނވަރިސޓީ ޮއފް ޮނަތމްބިްރާއއްިނ ިބޒަްންސ ިސްސަޓމްްސ އްެނޑް އްިނފޮމަޭޝްނ ެޓކޮްނޮލޖީގެ ެބޗެލަރްސ 

ޑިގްރެީއއް އުަހަމުދ ައބުްދއަްރހާްމްނ ާހިސުލޮކްށފައިވެެއވެ. 
 

ައުޙމުަދ ަޢބުްދއަްރޙްމާން އިސްމާޢީލް ވަޙުީދ

ޗަެއރޕަާސން
ޮންނ-ެއގްޒެކިެޓވް ައދި އްިނިޑޕްެނޑްެނޓް 	
ދިވިެހ ަރއިްޔތެއް 	

ް އެހެނިހެން މާަޤުމަތއ

ެނތް

ޑެޕުިއޓީ ޗަެއރޕަާސން 
ޮންނ-ެއގްޒެކިެޓވް ައދި އްިނިޑޕްެނޑްެނޓް 	
ަބހަްރއްިނ ަރއިްޔތެއް 	

ް އެހެނިހެން މާަޤުމަތއ

ަބހަްރއްިނ ެޓލޮެކިމުއނިކަޭޝްނ ޮކމްޕެނީ )ަބެޓލޯްކ( ގެ ބޯޑު ޑެިރކަްޓުރަކްނ.

ަބެޓލޯްކ ޯބޑުގެ ެއގްޒެކިެޓވް ޮކމިޓީގެ މެމަްބުރަކްނ. 

އްެސޓެްރޑް އްިނވްެސޓްމްަނޓް ޮކމްޕެނީގެ ީސއޯީއ.

ޭނިޓވް ލްޭނޑް އްިނވްެސޓްމްަނޓްގެ ޯބޑު މެމަްބުރަކްނ. 

ީބަކްނ ކެޕަިޓލް މޭެނޖްމްަނޓްގެ ޑެިރކަްޓުރަކްނ. 

ކްލްޭނ ޕާރޓަްނރްސ ެއޑަްވއަިސރީގެ ޑެިރކަްޓުރަކްނ.
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ޗީފް ެއގްޒެކިެޓވް ޮއފަިސރ ައދި މޭެނިޖްނގ ޑެިރކަްޓރގެ ގުޮތގިައ ދާިރގުގެ ޯބޑްަށ ަބެޓލޯްކއްިނ އްިސާމޢީލް 
ަރީޝުދ ައއަްޔނުްކެރއްވީ ެސޕެްޓމަްބރ 2015 ގެައވެ. 

2007 ވަަނ ައަހުރްނ ފިެށގްެނ 2015 ވަަނ ައަހުރގެ ެސޕެްޓމަްބރ ަމުހގެ ިނަޔަލްށ ދާިރގުގެ ޗީފް 

ެއގްޒެކިެޓވްގެ މަޤުާމގިައ އްިސާމޢީލް ަރީޝުދ މަަސއަްކތުްކެރއިްވެއވެ. ައދި ޭއގެ ުކރްިނ 2000 އްިނ 2007 
އްަށ ޑެިރކަްޓރ ޮއފް ެނޓްވާކްްސގެ ަމާޤާމއި، 1999 އްިނ 2000 އްަށ މޭަނޖަރ ެނޓްވަރކްްސ ޕްލޭންިނގ 

އްެނޑް ޕޮްރޖެކްޓްްސ ފަަދ ުމހްިނުމ ަމާޤުމަތއް ފުުރއިްވެއވެ.

އްިސާމޢީލް ަރީޝަދކީ ލީޑަރިޝޕް، ގަވަަންންސ ައދި ުމާޢަސާލތީ ާދއާިރއްިނ ގަިނގަުނ ައގުުހިރ ަތޖުރާިބ 
ލިިބފައާިވ ފާަރތެކެވެ. ެއގުޮތްނ ާރއްޖޭގިައ އްެނެމ އްިސޮކްށ ޑިިޖަޓލް ިޚުދަމތަްތއް ފުޯރޮކށޭްދ ުކްނފްުނަޏްށ 

ދާިރުގ ަބަދުލޮކށްދުިނުމގިައ އްެނެމ ުމހްިނުމ ަދުއެރއް ައާދުކިރ ެއއްފާަރތަކީ އްިސާމޢީލް ަރީޝދެވެ.

އްިސާމޢީލް ަރީޝުދ ވަނީ އިގޭިރިސވާިލުތގެ ުޔިނވަރިސޓީ ޮއފް ެރިޑްނގއްިނ ާމްސަޓރްސ ޮއފް ިބޒަްންސ 
ެއޑްމިންިސޓޭްރަޝްނ ައދި އްެނގިްލާއ ޕިޮލެޓކްނިކް ުޔިނވަރިސޓީއްިނ ެޓލޮެކިމުއނިކަޭޝްނ ިސްސަޓމްްސ 
ިޑަޒއްިނގެ ޮރނުގްނ ެބޗަެލރ ޮއފް އްިނިޖިނައރްިނގ ޮއަނރްސ ިޑގްރީ  ެއްނޑް  މޭެނޖަްމްނޓް 
ާހިސުލުކަރއާްވފެައވެ. ައދި އްިސާމޢީލަކީ  އިގޭިރިސވާިލުތގެ އްިންސިޓިޓުއޓް ޮއފް އްިނިޖިނައރްިނގ އްެނޑް 

ެޓކޮްނޮލޖީގެ މެމަްބެރކެވެ. 
 

ަބެޓލޯްކ ގޫްރޕްުނ ދާިރގުގެ ޯބޑްަށ މިކެލް ވްިނަޓރ ައއަްޔނުްކެރއްވީ ޭމ 2020 ގެައވެ. އާޭނއަކީ ދާިރގުގެ 
ެރިމުއަނޭރަޝްނ ޮނމޭިނަޝްނ އްެނޑް ގަވަަންންސ )ާއުރ.އްެނ.ޖީ( ޮކމިޓީގެ މެމަްބެރކެވެ.

ަބެޓލޯްކގެ ޗީފް ެއގްޒެކިެޓވް ޮއފަިސުރގެ ަމާޤާމިއ ަހާވުލވެ، އުެކްނފްުނާޏިއ މިކެލް ވްިނަޓރ ގުޅަިވޑައިގަތީ ޭމ 
2019 ގެައވެ.

އިެކ ެއގްޒެކިެޓވް ަދުއުރަތއް ައާދުކަރއްވުަމްނ ުމާޢަސާލތީ ާދއާިރއްިނ 20 ައަހަރްށ ުވެރގަިނ ަތުޖރާިބ 
ލިިބފައާިވ މިކެލް ވްިނަޓރ ަބެޓލޯްކއްަށ ަމުޢލާޫމާތިއ ަތޖުރާިބގެ ުމއަްސދަިކްނ ގެެންސދީފައިވެެއވެ. އިެކއިެކ 
ގްރްީނފީލްޑް ްސާޓޓަްއޕަްތއް ހިމޭެނގުޮތްނ މުެދ އުިރަމތީ ަޤުއުމތާަކިއ ޭއިޝާއ ައދި ޫޔަރޕްގިައ ުމާއަޞާލތީ 
ިޚުދަމތް ފުޯރޮކށޭްދ ުކްނފިުނތުަކގިައ މަަސއަްކތުްކުރާމިއއުެކ، އާޭނއަކީ ަބއަިނލަްއުޤވާމީގުޮތްނ ފުޅާާދއާިރެއއްގެ 
ަތޖުރާިބ ލިިބފައާިވ ފާަރތެކެވެ. ޭއގެ ުކރްިނ އާޭނ ުކެރއިްވ މަަސއަްކތްތުަކގެ ތޭެރގިައ 2006 ވަަނ އަަހުރ 
ވަރިޖްނ މަޯބއިލް-ިމޑްލް އްީސޓް އްެނޑް ެއފްރާިކގެ ުއފެއުްދާމއި، 2016 ވަަނ އަހާަރިއ ހަަމއްަށ ެއ ުކްނފުނީގެ 

ޗީފް ެއގްޒެކިެޓވް ޮއފަިސުރގެ ަމާޤުމ ައާދުކެރއުްވްނ ހިމެެނެއވެ.

ވަރިޖްނ މަޯބިއލް-ިމޑްލް އްީސޓް އްެނޑް ެއފްރާިކ ާގއުިމުކުރުމގެ ުކރިން، ާމކުެޓގެ %20 އަށުްވެރ ޮބޑު 
ިޙއާްޞއާަކއުެކ ާކމާިޔުބަކާމިއއުެކ ޮއާމްނގެ ަނުއަރްސ ުކްނފިުނ ާޤއުިމުކެރުވާމިއ ހަަމއްަށ އުެކްނފުނީގެ ޗީފް 
ޮކމަރަޝލް ޮއފަިސުރގެ މަޤުާމގިައ ހުނަްނަވއި، އުެކްނފުނީގެ ވަިޔފިާރާއިއ ބޭެހ އްެނމާެހ ުމާޢަމާލތަްތއް ހްިނގެވީ 
މިކެލް ވްިނަޓރެއވެ. ޭއގެ ުކރިން، ޑްެނާމުކގެ ޑީޓީީސ ައދި ިސްނގަފުޫރގެ ިސްނގެްޓލްގެ އްިސ މާަޤުމަތއް އާޭނ 

ފުުރއިްވެއވެ.

ޮކޕްެނހޭގްަނ ިބޒަްންސ ްސކުޫލްނ އޮިކޮނމިކްްސ ައދި ިބޒަްންސ ެއޑްމިިންސޓޭްރަޝްނގެ ާދއާިރއްިނ 
ާމްސަޓރްސ ޑިގްރެީއއް ޙިާޞުލޮކްށ މެގިލް ުޔިނވަރިސޓީ ައދި އްިނިސާއޑްގެ ާމކިެޓްނގ ައދި މޭެނޖްމްަނޓް 

ޕޮްރގާްރމް މިކެލް ވްިނަޓރ ފުރިހަަމ ުކަރއާްވފައިވެެއވެ. 
 

މިކެލް ވިނަްޓރއިސްމާޢީލް ަރީޝުދ

ޗީފް އެގްޒެކިެޓވް ޮއފަިސރ ައދި މޭެނިޖންގ ޑިރެކަްޓރ
ެއގްޒެކިެޓވް ައދި ޮންނ-އްިނިޑޕްެނޑްެނޓް 	
ދިވިެހ ަރއިްޔތެއް 	

ް އެހެނިހެން މާަޤުމަތއ

ެނތް

ޑިރެކަްޓރ
ޮންނ-ެއގްޒެކިެޓވް ައދި އްިނިޑޕްެނޑްެނޓް 	
ޑްެނާމކް ަރއިްޔތެއް 	

ް އެހެނިހެން މާަޤުމަތއ

ިބޯޔްނ ޮސިލުއަޝްންސ ޑަބްލުިޔ.ެއލް.ެއލް.ގެ ޯބޑުގެ ޗަެއރމަނަްކްނ.

ުއމިްނާއ މަޯބއިލް ޮކމްޕެނީ ޕީ.ެއލް.ކ.ގެގެ ޑެިރކަްޓުރްނގެ ޯބޑު މެމަްބުރަކްނ

ުޝައރ ލިމެިޓޑްގެ ޯބޑު މްެނަބުރަކްނ 

ައލްވާަހ ފްަނޑް ޮއފް ފްަނޑްްސގެ ލިމެިޓޑް ާޕޓަްނރ ެއޑަްވއަިސރީ ޮކމިޓީގެ 
މެމަްބުރަކްނ
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ަބެޓލޯްކ ގޫްރޕްގެ ފާަރުތްނ ފައަިސލް ޤަމިްހއާްޔ ދާިރގުގެ ޯބޑްަށ ައއަްޔްނ ުކެރއްވީ ޭމ 2020 ގެައވެ.  

ޮއފަިސރ )ީސ.ެއފް.ޯއ( ގެ ަމާޤުމ  ފައެިންނަޝލް  ޕްގެ ޗީފް  2013 ަވަނ ައަހުރްނ ފިެށގްެނ ގޫްރ

ައާދުކެރއުްވމްަށފަހު، 2019 ވަަނ އަހުަރގެ ޭމ މަހްުނ ފިެށގްެނ ަބެޓލޯްކގެ ީސ.ެއފް.ޯއ.ގެ މަޤުާމގިައ އާޭނ ަދނީ 
ަމަސއަްކތުްކަރުމްނެނވެ. ަބެޓލޯްކގެ ަބއަިނލަްއުޤާވމީ ވަިޔފިާރއްަށ ފައޭިންނަޝލް ޮކްނޮސިލޑަޭޝން، 
ޓެްރަޜރީ، ެއމް އްެނޑް އޭ، ިބޒަްންސ ޕްލޭންިނގ ައދި ްސޓެްރެޓިޖކް ެއއާްބުރުލްނ ދުިނުމގެ ިއުތުރން، 
ަބެޓލޯްކގެ ަބއަިނލަްއުޤާވމީ ުމާޢަމާލތްތުަކގިައ އުެކްނފުނީގެ ޯބޑު މެމަްބެރއްގެ ަހއިިސއަްޔުތްނ އާޭނ ެއ 
ުކްނފިުނ ަތމީްޞުލވްެސ ުކަރއަްވެއވެ. ަބެޓލޯްކާއއުެކ މަަސއަްކތުްކެރއުްވުމގެ ުކރިން، ަބެޓލޯްކގެ ިސްސަޓރ 
ޮއޕޭަރަޝެނއަްކުމަގިއާވ ޯޖޑްަނގެ ުއމިްނާއަގިއ ީސ.ެއފް.ޯއ.ގެ ާމާޤާމއި، ަޒއްިނ ޯޖޑްަނގެ ފައޭިންންސ 
ިޑެރކަްޓުރގެ ަމާޤާމިއ ީސއޯީއގެ ަމާޤާމިއ ާއރްނ ކެޕަިޓލްގެ އްިނވްެސޓަްމްނޓް  ިޑެރކަްޓރަކްނ އާޭނ 

ފުުރއިްވެއވެ. 

ޯޖޑްަނގެ ާޔމޫކް ުޔިނވަރިސޓީއްިނ އަެކުއްނިޓްނ ައދި އޮިކޮނމިކްްސގެ ާދއާިރއްިނ ީބ.ޭއެއއް އާޭނ 
ޙިާޞުލޮކްށފައިވެެއވެ. ައދި 1999 ވަަނ ައަހުރ ޑަެލވެައރ ޫޔއްެސޭއގެ ޭއައއީިސޕޭީއ ެޓްސުޓްނ އާޭނ 
ފްާސވެފައިވެެއވެ. މީގިެއުތުރްނ ޫޔ.ެއްސ.ޭއ ޗާިކގޯގެ ކޮެލގް ްސކޫލް ޮއފް މޭެނޖަްމްނުޓގެ ެއގްޒެކިެޓވް 
ޑިވޮެލޕްމްަނޓް ޕޮްރގާްރމް )އީ.ޑީ.ޕީ( ާއއި، ްސެޓްނފަރޑް ގެްރުޖއޭޓް ްސކޫލް ޮއފް ިބޒަްނސް، ާހަވޑް ިބޒަްންސ 
ްސކާޫލއި، ަލްނޑްަނ ިބޒަްންސ ްސކުޫލފަަދ ަންނ ަމްޝހުޫރ ޮބޑިެތ ުޔިނވަރިސޓީ ަތުކްނ އިެކއިެކ 

ެއގްޒެކިެޓވް ލީޑަރިޝޕް ޕޮްރގާްރމަްތއް އާޭނ ފުރިހަމޮަކްށފައިވެެއވެ. 

2020 ވަަނ އަހުަރ ޖްޫނ މުަހ ޭބއިްވ 31 ވަަނ ޭއޖެީއމްގައި، ާއްނުމ ިޙއާްޞާދުރްނގެ ފާަރުތްނ ައުލްނ ޯބޑްަށ 

ޮހވަިވޑައިގެނެްނިވ އިމާްރްނ ަޢލީ ވަނީ 2014 ވަަނ އަހުަރްނުސެރ ދާިރގުގެ ޯބޑު މެމަްބެރއްގެ ގުޮތގިައ ިޚުދަމތް 
ުކަރއާްވފެައވެ. އާޭނއަކީ ދާިރގުގެ ެރިމުއަނޭރަޝްނ ޮނމޭިނަޝްނ އްެނޑް ގަވަަންންސ )ާއުރ.އްެނ.ޖީ( ޮކމިޓީ 

ައދި ޮއޑިޓް ޮކމިޓީގެ މެމަްބެރކެވެ. 

ޫޓިރަޒމް ައދި ިރައލް އްެސޭޓޓް ޑިވޮެލޕްމްެނޓްގެ ާދއާިރއްިނ 20 އަހުަރގެ ަތޖުރާިބ ޯހއަްދާވފައާިވ އިމާްރްނ 
ަޢލީއަކީ ޮދންކޮެޔ ގޫްރޕް ޮއފް ޮކމްޕެންީސގެ ޗީފް ެއގްޒެކިެޓވް ޮއފަިސެރވެ.

އިމާްރްނ ަވނީ އިނގޭިރިސވާިލުތގެ މްެނޗްެސަޓރ މެޓޯްރޕިޮލަޓްނ ުޔިނވަރިސޓީއްިނ ެއމީްބއޭ، ައދި  
އިނގޭިރިސވާިލުތގެ ުޔިނވިާސޓީ ޮކެލޖް ލްަނޑްަނއްިނ އޮިކޮނމިކްްސގެ ެބޗަލަރްސ ޑިގްރީ ހިާސލުްކަރއާްވފެައވެ.  

އިމާްރން ަޢލީފައަިސލް ަޤމިްހއާްޔ

ޑިރެކަްޓރ
ޮންނ-ެއގްޒެކިެޓވް ައދި އްިނިޑޕްެނޑްެނޓް	
ުއުރުދްނ ަރއިްޔތެއް	

ް އެހެނިހެން މާަޤުމަތއ

ުއމިްނާއ މަޯބއިލް ޮކމްޕެނީ ޕ.ލ.ކ.ގެ ޑެިރކަްޓުރްނގެ ޯބޑު މެމަްބުރަކްނ.

ެސަބފްޯނގެ ޯބޑު މެމަްބުރަކްނ.

ިބޯޔްނ ޮސިލުއަޝްންސ ޑަބްލުިޔ.ެއލް.ެއލް.ގެ ޯބޑު މެމަްބުރަކްނ. 

ޯޖޑްަނ ެއޯސިސޭއަޝްނ ޮއފް މޭެނޖަްމްނޓް އަެކުއްނަޓްނޓްްސ)ާޖާމ(ގެ
ޯކ-ފުައްނޑަރ ައދި ޯބޑު ޑެިރކަްޓރ. 

ޑިރެކަްޓރ
ޮންނ-ެއގްޒެކިެޓވް ައދި ޮންނ- އްިނިޑޕްެނޑްެނޓް	
ދިވިެހ ަރއިްޔތެއް	

ް އެހެނިހެން މާަޤުމަތއ

ޮދންކޮެޔ ގޫްރޕް ޮއފް ޮކމްޕެންީސގެ ޗަެއރމްަނ

ރިީތ ަރްށ ރޯިސުޓ ޕަްރއިވެޓް ލިމެިޓޑްގެ މޭެނިޖްނގ ޑެިރކަްޓރ 
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ދިވިެހ ަސުރާކުރްނ ދާިރގުގެ ޯބޑްަށ މިަރަޔމް މާަނލް ިޝާހބް ައއަްޔުނުކެރއްވީ ުޖަލިއ 2020 ގެައވެ.

މާަނލްއަކީ ޯކޕޭަރޓް ައދި ޯކާމަޝލް ޯލއްަށ ާހއަްސ ޯލ ފާރމެްއއް ަކުމގައާިވ ާސލިހް، ިޝާހބް އްެނޑް ޯކގެ 
ޕާރޓަްނެރކެވެ. ައދި 2018 ވަަނ އަހުަރ ައިމއަްލ ޕެްރކިްޓްސެއއް ފުެށުމގެ ުކރްިނ 2010 ގިައ މިންިސޓްރީ 
ޮއފް އޮިކޮނމިކް ޑިވޮެލޕްމްަނުޓގިައ މިންިސަޓރގެ ލީގަލް ެއޑަްވއަިސެރއްގެ ގުޮތގިައ މަަސއަްކތުްކެރއިްވެއވެ.  
ައދި ަހަމ ެއުދވްަސަވުރ ަރއުީސލުްޖމްހިޫރއާްޔގެ ޮއފުީހގެ ޕަްރިއަވަޓިއޭޒަޝްނ ޯބޑަުގިއވްެސ އާޭނ 
މަަސއަްކތުްކެރއިްވެއވެ. 2012 އްިނ ފިެށގްެނ ދާިރގުގެ ޮކމްޕެނީ ެސކެްރަޓރީ ައދި މޭެނޖަރ އްިނވްެސަޓރ 
ިރލަޭޝްންސ، ިމ ެދ ަމާޤުމ އާޭނ ފުުރއުްވމްަށފުަހ ެސޕެްޓމަްބރ 2013 ގިައ ުސޫއުދ އްެނޑް ައްނވުަރ ެއލް.

ެއލް.ޕީ ާއިއ ގުޅަިވޑައިގްެނެނިވެއވެ. 2015 ވަަނ އަހުަރގެ ުކރޮީކުޅ ުސޫއުދ އްެނޑް ައްނވުަރ ެއލް.ެއލް.ޕީ.ގެ 
ާޕޓަްނަރަކްށ އާޭނ ައއަްޔުނުކެރުވެނވެ. ައދި 2017 ވަަނ އަހުަރގެ ިނަޔަލްށ އާޭނ މަަސއަްކތުްކެރއްވީ ެއ 

ުކްނފުނީގެައވެ.

ާރއްޖޭގެ ަވޒީފާާއ ެބޭހ ާޤޫނާނިއ ގުޅޭގުޮތްނ ފަުރަތަމ ފަަހަރްށ ަތފީްޞުލޮކްށ ލެިޔ 2017 ވަަނ ައަހުރ 
ާޝިއުއުކިރ ފޮތް ަކުމަގިއާވ "ޯމލިްޑވްްސ ެއމްޕޯްލއަިމްނޓް ޯލ – ވިތް އްެނފިަސްސ ޮއްނ ޕަްރިއވެޓް 

ެސކަްޓރ"ގެ ުމަޞއިްނފަކީވްެސ މިަރަޔމް މާަނލް ިޝާހެބވެ.

"ޗޭމަްބރްސ ގޯްލަބލް 2021" ައދި "ޗެމަްބރްސ ގޯްލަބލް 2022" ގިައ ދިވެހާިރއްޖޭގިައ ާއްނުމ ވަިޔފާރީގެ 

ާދއާިރގިައ ަހަރާކތްތެރާިވ "ައަރުމްނ ައްނަނ" ވަކެީލއްގެ ަދަރަޖ ަމާނލްއްަށ ވަނީ ޗެމަްބރްސ އްެނޑް 
ޕާރޓާްނރްސ އްިނ ދީފެައވެ.

ޮއްސޓޭްރިލާއގެ ުޔިނވަރިސޓީ ޮއފް ުކއްީންސލްޭނޑްއްިނ ެއލް.ެއލް.ީބ )ޮއަނރްސ( ައދި ުކއްީންސލްޭނޑް 
ުޔިނވަރިސޓީ ޮއފް ެޓކޮްނޮލޖީއްިނ ލީގަލް ޕެްރކިްޓްސގެ ާދއާިރއްިނ ޕްޯސޓްގެްރުޖޭއޓް ޑިގްރެީއއް އާޭނ 
ޙިާޞުލުކަރއާްވފައިވެެއވެ. މާަނލް އަކީ ުކއްީންސލްޭނޑް ުސޕްރީމް ޯކުޓގެ ެރިޖްސަޓރޑް ޮސލިިސަޓރެއއްގެ 

ިއުތުރްނ ާރއްޖޭގިައ ޤޫަނނީ ވަކުީލަކނުްކުރުމގެ ުހއަްދ ލިިބ ފައާިވ ފާަރތެކެވެ.
 

ަބެޓލޯްކއްިނ ދާިރގުގެ ޯބޑްަށ ފައަިސލް ައލްޖަަލހާްމ ަޢއަްޔްނ ުކެރއްވީ 2022 ވަަނ އަހުަރގެ ާމިރޗްމުަހެއވެ.
ާދިއާރަގިއ 17 ައަހުރގެ  ަބެޓލޯްކ މޭެނޖަްމްނޓް ޓީމްގެ މެމަްބެރކެވެ. ައދި ެޓލޮެކމް  ފައަިސލަްއކީ 
ަތޖުރާިބލިިބފައާިވ ަބެޓލޯްކގެ ޗީފް ިހުއމްަނ ރޯިސަސްސ ޮއފަިސރގެ މަޤާމް ައާދުކަރއާްވ ފާަރތެކެވެ. ފައަިސލްގެ 
ކިެރައރ ފުެށނީ 2005 ވަަނ އަަހުރ ަބެޓލޯްކާއިއ ގުޅަިވޑައިގްެނ އިެކ ާދއާިރތުަކްނ ަމުޢލާޫމާތިއ ަތޖުރާިބ 
ޯހަދުމްނެނވެ. ަބެޓލޯްކަގިއ ަމަސއަްކތުްކަރއްވްަނ ފުެށުމގެ ުކރްިނާނިއ ައދި ފުަހްނވްެސ ޮކމްޕިެޓަޝްނ 
ަތާއަރފުުވާމިއ ގުޅިގްެނ ގެެނުވުނ ުމިހއުްމ ޮއޕޭަރަޝަނލް ަބަދުލތާަކިއ ގުޅޭ  ޕެްރޖެކްޓްތުަކގިައ ފައަިސލް ވަނީ 

މަަސއަްކތް ުކަރއަްވިއ ހަުނުރ ިއުތުރޮކްށފެައވެ.

ޑެިރކަްޓރ ޮއފް ފައޭިންންސ، އްިނފޮމަޭޝްނ ެޓކޮްނޮލޖީ ައދި ިހުއމްަނ ރޯިސަސްސ ފަަދ ަތފުާތ ަމާޤުމަތއް 
2012 ވަަނ އަަހުރ ެޓލޮެކިމުއނިކަޭޝްންސ ެރގޭުލަޓރީ ޮއތިޯރޓީ )ޓީ.ާއްރ.ޭއ( އްަށ ަވޑައިގްެނެނުވމްަށފުަހ 

އާޭނ ފުުރއްވެިއވެ. ިމ ޯރލްތުަކގެ ތޭެރގިައ  ޓީ.ާއްރ.ޭއ ޑިިޖަޓލޮްކްށ ިސްސަޓމަްތއް ޮއޮޓމޭޓް ުކުރމްަށ ހްިނގުުނ 
ޕޮްރޖުްޓަތއް ހްިނގްުނ ހިމެެނެއވެ. މީގެ ިއުތުރްނ ފައަިސލްއަކީ ަހތުަރވަަނ ެނަޝަނލް ެޓލޮެކިމުއނިކަޭޝްނ 
ޕްލްޭނ )އްެނ.ޓީ.ޕ4ީ( އުެކަލާވުލުމގިައ ަމއިގަނޑު ޯރެލއް ައާދުކަރއަްވިއ ައދި އްެނ.ޓީ.ޕ4ީގެ ްސިޓައރްިނ 

ޮކމިޓީގެ މެމަްބެރއްގެ ގުޮތގައިވްެސ މަަސއަްކތުްކަރއާްވފައާިވ ފާަރތެކެވެ. 

އިނގޭިރިސވާިލުތގެ ުޔިނވަރިސޓީ ޮއފް ްސޓެްރތްކަްލިއޑް އްިނ ެއމީްބޭއ ޙިާޞލުްކަރއާްވފައިވެެއވެ. ައދި 
މީގިެއުތުރްނ ާހވަރޑް ިބްސަންސ ްސކޫލް ައދި ާހވަރޑް ުޔިނވަރިސޓީ، ޖްޯނ ެއފް ކެެނޑީ ްސކޫލް ޮއފް 

ގަވަރމްެނޓް އްިނ ަތފުާތ އެކްޒެކިެޓވް ޯކްސަތއް ފުރިހަމޮަކްށފައިވެެއވެ.
 

ފައަިސލް ައލަްޖަލުހމާައލްއުސްާތާޛ މަރަިޔމް މާަނލް ިޝާހބް

ޑިރެކަްޓރ
ޮންނ-ެއގްޒެކިެޓވް ައދި އްިނިޑޕްެނޑްެނޓް 	
ދިވިެހ ަރއިްޔތެއް 	

ް އެހެނިހެން މާަޤުމަތއ

ަބގާީޗ ާއރ.އީ ޕަްރއިވެޓް ލިމެިޓޑްގެ މޭެނިޖްނގ ޑެިރކަްޓރ

ޑިރެކަްޓރ
ޮންނ-ެއގްޒެކިެޓވް ައދި އްިނިޑޕްެނޑްެނޓް 	
ަބހަްރއްިނ ަރއިްޔތެއް 	

ް އެހެނިހެން މާަޤުމަތއ

ެސަބފްޯނ ެޓލޮެކިމުއނިކަޭޝްނ ޮކމްޕެނީގެ ޯބޑު މެމަްބުރަކްނ.

ަބެޓލޯްކ އްިނަޓރޭނަޝަނލް ޮކމްޕެނީގެ ޯބޑު މެމަްބުރަކްނ.

ީބ ެސިކުއރ ޑަބްލުިޔ.ެއލް.ެއލް.ގެ ޯބޑު މެމަްބުރަކްނ.
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ްސްޓެރެޓޖީ އަދި ަނތީާޖ
054055

އަަހރީ ިރޯޕުޓ 2021ދާިރުގ



ްސްޓެރެޓޖީ އަދި ަނތާީޖ 
19ގެ ަބލަިމޑަުކްނ ުމިޅުދިނެޔ ތަަހއަްމުލުކަރުމްނާދއުިރ، ޑިިޖަޓލް ަކެނކިްޓވާީއިއ  ޯކިވޑް-
ަކުމަގިއ ވެފެައވެ. މުީހްނ  ިޚުދަމތަްތއް މަިވނީ މުީހްނގެ ދިިރުއުޅުމގެ ޮބޑު ަބެއއް 
ުގޅަުވިއދުިނާމިއ ުމިޅ ާރއްޖެއްަށ ިޚުދަމތަްތއް ފުޅުާކުރުމގެ ތެެރއްިނ ައުޅގަނޑުމްެނގެ 
ތަަސއްވުުރ "ުޓ އްެނިރޗް ަލއިވްސް" ޙިާސުލުކުރމްަށ ޮކށްފައާިވ ޮބޑިެތ އްިނވްެސެޓމްެނޓަްތއް، 
ުމިހއުްމ ޯރލެއް ައާދުކެރެއވެ. މިކުަމގެ ަނިތާޖެއއްގެ ގުޮތްނ  މީހުނަްންނ މަަސއަްކތުްކުރމާަށއި، 
ާއިއ  ާއިއާލ  ުމިހއުްމަކަމަކްށ  ެއްނެމ  ައދި  ުމިނފިޫހފުިލުވަމާށއި،  ުއނގުެނަމާށިއ 

ަރހަްމތްތެރްިނާނިއ ގުޅަުވިއދުިނުމގިައ އެހީތެރިވެެދެއވެ.
 

މާިހުރ ދާިމވެފައާިވ ީސއްޚީ ާކރާިސގެ ަސަބުބްނ ައުޅގަނޑުމްެނގެ ަކްސަޓަމުރްނާނިއ 
ުމާއަމާލތް ުކުރަމްށ އެހްެނ ޮގތޮްގތް ިޚާޔުރުކަރްނ ފުުރަސުތ ފިަހވެގްެނ ދަިޔެއވެ. 
ައޅުގަނޑުމްެނގެ ޑިިޖަޓލް ޗަެނލަްތއް ިއުތުރުކަރމަކީ ަކްސަޓަމުރްނ ައޅުގަނޑުމްެނާނިއ 
ުމާއަމާލތުްކުރމްަށ ގަެނިއ ުމިހއުްމ ަބަދލެކެވެ. ަކްސަޓމުަރނަްންށ ިމައުދ ގަިނ ިޚުދަމތްތަކެއް 
ޮއްނަލއިނޮްކްށ ލިިބ، ދާިރާގއުެކ ވަިޔފާރޮިކށް، ިޚުދަމތްތާަކިއ ގުޅިގްެނ ބުޭންނާވ އެހީތެރަިކްނ 

ފޭަސަހއްިނ ޯހުދުމގެ ފުުރަސުތ ލިިބފައިވެެއވެ.

ައުޅގަނޑުމްެނގެ ަހއްިސޕީޑް ފިައާބ ބޯްރޑޭްބްނޑް ެނޓާްވރކް ެއުޅުމގެ ަމަސއަްކތް 
ުހއުްޓެމއެްނިތ ުކިރއަށްގްެނދުިއުމގެ ަނތާީޖއަކީ ާރއްޖޭގެ %82 މީހްުނދިިރުއޅޭ ގެތަަކްށ 
ަކަހަލ  ެއިކ  ަބިލަމޑާުކަމއި،  ަތއާްޔުރުކެރުވެމވެ.  ެދވޭޮގަތްށ  ިޚުދަމތް  ަފިއާބގެ 
ފަުރަބްނުދތާަކއުެކވްެސ ައޅުގަނޑުމްެނ ވަނީ ިއުތުރ 10 ަރެށއްގިައ ފައާިބ ޮއޕިްޓކް ކަޭބލް 
ައާޅފެައވެ.  ައޅުގަނޑުމްެނ ޤޫަބުލުކަރނީ ެޓކޮްނޮލޖީއްަށ ގަެނިއ އްިނޤާިލުބގެ ަސަބުބްނ 
ުމުޖަތަމުއއްަށ ދާިމވެފިައވާ، ިއޤްތާިޞދީ، ިސއްޚީ ައދި ވިަކވިަކ ަރްށތަކެއްގެ ގުޮތަގިއ 
ާބުރ  ުކިރަމިތުލުމގެ  ޮގްނޖުެހްނަތާކިއ  ދާިމވެަފިއާވ  ަސަބުބްނ  ުއފެދިަފިއުވުމގެ 
ލިިބގްެނާދެނަކމެވެ. މީގެ ިއުތުރްނ ައުޅގަނޑުމްެނގެ ދާިރގުޓީވީގެ ިޚުދަމތް ިއުތުރ 19 
ަރަށަކްށ ދްޭނފުެށާމއުެކ ުމިޅ ުޖުމަލ 73 ަރަށްށ ިޚުދަމތްދީ ާރއްޖޭގެ އްެނެމ ޮބޑު ައިއޕީޓީ 

ެނޓްވޯރކް މިވަނީ ާޤއުިމުކެރވިފެައވެ.
 

ަކްސަޓމުަރްނަންށ ަހުލިވ ްސޕީޑިާއ ައުއ އާީޖދީ ިޚުދަމތަްތއް ފުޯރޮކށްދީ، ައޅުގަނޑުމްެނގެ 
ލީޑަރިޝޕް ިއުތަރްށ ހުަރަދާނުކުރމްަށ ައޅުގަނޑުމްެނގެ އްިނފާްރްސޓަްރކްޗަރ ގެ ބުޭންނ 
އްެނެމ ެއދެވޭ ގުޮތގިައ ިހފާުމއި، ތަަރއްޤުީކުރާމއި، ައދި ޭއގެ ބުޭންނ ހޮެޔގުޮތގިައ ިހފުމަކީވްެސ 
ައުޅގަނޑުމްެނގެ ައާމޒެވެ. ގޭގެ އްިނަޓރެނޓް ައދި މަޯބިއލް ޑާޭޓގެ ައުގ ެހޮޔުކުރަމްށ 
ަސުރާކުރްނ ުކިރައްށގްެނދަިޔ "ެނޓް ެހޮޔ" ިސާޔަސުތގެ ަދުށްނ ައުޅގަނޑުމްެނގެ 
ބޯްރޑްބްޭނޑް ައދި މަޯބއިލް ޑާޭޓ ޕްލްޭނތަަކްށ ގަެނިއ ޮބޑު ަބަދާލއުެކ ަކްސަޓމުަރްނަންށ 
ުނހުަނ ޮބޑު ުލެޔއް ލިިބގްެނދަިޔެއވެ. މީގެ ިއުތުރްނ "ައިމއްލަ" ައދި "ަސޅި" ޕްލްޭނގެ 
ަނުމަގިއ ަކްސަޓަމުރްނ ޭބުންނާވ ގަޮތްށ ަބަދުލގޭެނވޭ ޕްޯސޓްޕިެއޑް ައދި ޕިްރޕިެއޑް 

ޕްލްޭނތަކެއް ައޅުގަނޑުމްެނ ާވނީ ަތާޢަރުފ ޮކްށފެައވެ.
  

ައޅުގަނޑުމްެނގެ ައުޒމަކީ ައޅުގަނޑުމްެނ ިޚުދަމތޮްކށޭްދ ުހރާިހ ުމުޖަތަމުއތަަކކީވްެސ އްެނމްެނ 
ާޝމުިލާވ ޑިިޖަޓލް ުމުޖަތަމުއތަކެއް ަކުމގިައ ހުެދމެވެ. ުހޅާުމެލ ފްޭސ 2 ގިައ ައލްަށ ާއާބުދވި، 

ް މަޯބއިލ
ް ޕޯސްޓްޕިެއޑ

"ައިމއަްލ ޕޯސްޓްޕިެއޑް"ގެ ަނމަުގިއ ާއ ޕްލެޭނއް ަތާއަރފުުކުރން

ަކްސަޓމުަރްނަންށ މާިހުރ ައިމއަްލ ޑާޭޓ ައދި ޮވއްިސ ބުޭންނތާަކިއ ެއއްގޮތްަށ ެއމީހްުނގެ 
ބްޭސ ޕްލްޭނ ހުެދުމގެ އިޚިްތާޔުރ ލިިބފައިވާ، ަކްސަޓަމއިޒް ުކެރވޭ ފަަދ ޕްލެޭނއް "ައިމއަްލ 
ޕްޯސޓްޕިެއޑް" ގެ ަނުމގިައ ަތާއރފޮްކްށ ައުޅގަނޑުމްެނ ޮމަބިއލް ޕްޯސޓްޕިެއޑް ާމކަެޓްށ 
އްިނގާިލީބ ަބަދލެއް ގަެނއީމެވެ. އަހުަރގެ ަހތުަރވަަނ ުކާއަޓުރގެ ތޭެރގިައ ިއުތުރ ޑާޭޓ ައދި 
ައްނލިިމެޓޑް ޮވއްިސ ާއއުެކ ިމ ޕްލްޭނ ިއުތަރްށ ފުރަިހމަވެގްެނ ދަިޔއުިރ ިމޕްލްޭނއްިނ 

ަކްސަޓމުަރްނަންށ ލެިބުމްނދަިޔ މްަނފަާތއް ިއުތުރވެގްެނދަިޔެއވެ.

ޯރަދމާަހިއ ފުިތިރއުީދގެ ޕޮްރމަޯޝން
ޕްޯސޓްޕިެއޑް  ައުޅގަނޑެުމްނގެ  އުީދަގިއ  ފުިތުރ  ަމާހިއ  ަރަމާޟްނ  ަބަރާކތްތިެރ 
ަކްސަޓމުަރްނަންށ ާޚއަްޞ ޑާޭޓ ަބްނޑަލްތަކެއް ަތާއަރފުުކރީމެވެ. ިމ ެދ ޕޮްރޯމަޝްނއްިނ 

ލުިބުނ ފައާިސގެ %10 ޯމލްޑިިވައްނ ތެލީެސިމާއ ޮސަސއިޓީއްަށ ަހދާިޔޮކްށފައާިވެނެއވެ.

ަސުރާކުރން ފާަށަފިއވާ "ެނޓްހޮެޔ" ިސާޔަސަތްށ އެހީތިެރވުން
ިމ ިސާޔަސުތގެ ަދުށން، ދާިރުގ ައިމއަްލ ޕްޯސޓްޕިެއޑް ަކްސަޓމުަރނަްންށ %29 ާއ ހަަމއްަށ 

ެއަލވްެންސ ިއުތުރުކުރާމއުެކ ޑާޭޓގެ ައުގ %22 ާއ ހަަމއްަށ ުކޑުަކެރވިފައާިވެނެއވެ.

ޕޯސްޓްޕިެއޑް ަކސްަޓމުަރނަްންށ ޑާޭޓ ަހދާިޔުކުރން
ަރއެްޓހްިނާނިއ ާއިއާލއްަށ ޑާޭޓ ެއޑް-ޮއްނަތއް ފުޮނުވުމގެ ފޭަސަހ ގޮތެއް ައޅުގަނޑުމްެނ 
ަތާއަރފޮުކްށފިައާވެނެއވެ.  ދާިރގުގެ 'ޑާޭޓ ިގފިްޓްނގ' ެމުދވެރޮިކށް، ައުޅގަނޑުމްެނގެ 
ޕްޯސޓްޕިެއޑް ޮމަބިއލް ަކްސަޓމުަރްނަނށް، ައޅުގަނޑުމްެނގެ ެނޓްވޯކް ގެ ތޭެރގިައ ހިމޭެނ 

ާއއާިލ ާއިއ ަރހަްމތްތެރްިނަންށ ފޭަސހަަކާމއުެކ ޑާޭޓ ޕެކަްތއް ަހދާިޔ ޮކށްލެވެޭނެއވެ.

ޕޯސްޓްޕިެއޑް ޕޮްރމަޯޝން
ައުޅގަނޑުމްެނގެ ެނޓްވާޯކިއ ައަލްށ ުގިޅަވޑިައގްަނަނަވްނ ޭބުންނުފުޅާވ ޕްޯސޓްޕިެއޑް 
ަކްސަޓމުަރްނަނށް، ިމ ެނޓްވޯކް ަތޖުރާިބުކުރމްަށ ިއުތުރ ޑާޭޓ ލޭިބ ގޮތްަށ "ިއާޔ އްެނޑް 

ޯބަނސް" ޕޮްރމަޯޝެނއް މިދަިޔ ޑެިސމަްބުރ މުަހ ހްިނގީމެވެ.

ައޅުގަނޑުމްެނގެ ަކްސަޓމުަރްނަންށ މުެދކެނޑުމްެނ ެނިތ ިޚުދަމތް ދުިނުމގިައ ދިެމ ުހެރ 
ފަުރަތަމ  ފާަރތަކީ ައޅުގަނޑުމެނެްނވެ. މިގުޮތްނ ައޅުގަނޑުމްެނ އްެނެމ އްިސަކެމއް ދީފައިވަނީ 
ުހޅާުމެލ ފްޭސ 2 އްަށ ައަލްށ ަބަދުލިވ ައުޅގަނޑުމްެނގެ ަކްސަޓަމުރްނަންށ ިޚުދަމތް 
ދުިނމާަށއި، ފްޭސ 2 އްަށ ަބަދުލިވ ައޅުގަނޑުމްެނގެ ިޚުދަމތް މާިހުރވްެސ ާމލޭގިައ ޯހއަްދާވ 

ަކްސަޓމުަރްނގެ ިޚުދަމތަްތއް ަބަދުލުކުރމެަށވެ.
 

އްިނަޓރެނޓްގެ ޮކިލޓީ ާއިއ ްސޕީޑް ަރނގަޅޮުކށް، ެނޓްވޯކް ިއުތަރްށ ެރިސިލައްނޓް 
ުކުރމްަށ ައޅުގަނޑުމްެނ މުިކާރ މަަސއަްކުތގައި، ޯމލްޑިވްްސ-ްސރަީލނާްކ ކަޭބލް )ެއމް.އްެސ.

ީސ( ިސްސަޓމް، ިމއަަހުރގެ ުކރޮީކުޅ ވަނީ ބުޭނނުްކަރްނ ފާަށފެައވެ. މަިކުމގެ ަސަބުބްނ 
ަބއަިނލަްއޤާްވމީ ޑިައވަރިސޓީ ލިިބ، ުދިނޭޔގެ އެހްެނ ަގުއުމަތާކ ާރއްޖެ ުގުޅާވަލދީ، 

ުމްސތަޤަްބުލގިައ ިއުތުރ ުކިރެއުރްނަތއް ޯހުދމްަށ ާއ އާީޖުދތަަކްށ ަމގުފިަހވެގްެނާދެނވެ.
ާރއްޖޭގިައ އްެނެމ ުކރީގައާިވ ޑިިޖަޓލް ިޚުދަމތަްތއް ފުޯރޮކށޭްދ ފާަރުތގެ ަހއިިސއަްޔުތން، 
ވަިޔފިާރތަަކްށ އެހީތެރިވެ، ާބުރވެރުިކުރުމގެ ގުޮތްނ ަކްސަޓަމއިޒްޑް ޕޮްރޑަކްޓްތާަކއި، ފްެނވުަރ 
ަރނގުަޅ ެނޓްވޯކް ބުޭނނުްކުރމްަށ ަމުގފަހޮިކށްދުިނުމގެ މަަސއަްކތުްކރީމެވެ. 2020 ވަަނ 
އަހުަރ ުކރަިމތިިވ ުއނަދގޫ ާހަލތްަށ ފުަހ އިޤްތާިޞުދ ައުލްނ ފުެށާމއުެކ، އްެނަޓރޕަްރއިޒް 
ވަިޔފިާރތުަކްނ 2021 ވަަނ ައަހުރ ެދމެެހއެްޓިނިވ ގެޮތއްގިައ ުކިރައަރުމްނ ގްޮސ، ިމ 
ަބލަިމޑަުކުމގެ ުކރްިނ ުހިރ ާހަލތްަށ މިވަނީ ވިާސުލވެފެައވެ. ިމ ުކިރެއުރމަކީ ފުަތުރވެރަިކުމގެ 
ިސާނައުތގެ ަސަބުބްނ އިޤްތާިސދީ ާހަލުތ ައުލްނ ައނުބާރ ައނަްނ ަކުމގެ ެހއްކެކެވެ. ައދި 
ައޅުގަނޑުމްެނާނއުެކ ދެމިތިިބ ވަިޔފިާރ ަކްސަޓމުަރްނ ައޅުގަނޑުމްެނގެ ިޚުދަމތްަށ ުކާރ 

ިއުތާބުރގެ ަނތާީޖވްެސެމެއވެ.
 

ައޅުގަނޑުމްެނ ުކިރއްަށ މިގްެނާދ ޑިިޖަޓލް ޓާްރްންސފޮމަޭޝްނ ގެ ަދުތުރ ިއުތަރްށ ހުަރަދާނ 
ުކަރުމްނާދއުިރ، ައޅުގަނޑުމްެނގެ ވަިޔފާރީގެ ާއަދތުަކްނ ދެމެެހއެްޓިނިވ ގޮތެއްގިައ ަޖއްވްަށ 
ބުޭރުކާރ ވަިހ ގްޭސަތއް ަމުދުކުރމްަށ ުކިރއްަށ ގްެނދުިއމާަށއި، ިއާޢަދުކަރިނިވ ހަަކަތއްަށ 
ަބޯރާސާވ މްިނވުަރ ިއުތުރޮކށް، ައޅުގަނޑުމްެނގެ ިސްސަޓމްތުަކްނ ާކަބްނ ުފޓްޕްރްިނޓް 
ުކރެީމެއވެ.  ަމަސއަްކތް  ިއގްެނ  ަކނޑަައޅަ ައުޒމް  ައުޅަގނޑެުމްނ  ަމުދުކުރަމްށ 
ައޅުގަނޑުމްެނަނކީ ދިވެހާިރއްޖޭގިައ ިއާޢަދުކަރިނިވ ހަަކަތ އްެނެމ ގަިނއްިނ ުއފައާްދ ައދި 
ޭބުންނުކާރ ެއއް ފާަރަތްށ ުވަމކީ ައުޅގަނޑުމްެނގެ ފުަޚެރކެވެ. ައުޅގަނޑުމްެނގެ ޯސާލ 
ުފޓްޕްރްިނޓް ިއުތުރުކުރަމްށ ކެނިޑޭނިޅ ުކަރުމްނާދ މަަސއަްކުތގެ ަދުށްނ 2021 ވަަނ 
ައަހުރގެ ިނަޔަލްށ 800 ިކޯލޯވޓްްސޕީކްގެ ގިްރޑް-ަބއްިނޑް ޕީވީ ޯސާލ އްިންސޯޓލޮްކްށ 

ންިނާމފައާިވެނެއވެ.

ް ޕިްރޕިެއޑ
"ަސިޅ ޕިްރޕިެއޑް"ުމޅިން ާއ ޑިެއލީ ިރފެްރިޝން ޕިްރޕިެއޑް ޕްލޭން

ާމކެޓްގިައ ަކްސަޓމުަރްނގެ ބުޭންނަތއް ެބުލމްަށފުަހ  ފުަހ އަެކްނަތއަްތއް ަހއްލެއް ޯހުދުމގެ 
ގުޮތްނ "ަސިޅ ޕިްރޕިެއޑް"ގެ ަނުމަގިއ ުމޅްިނ ައަލްށ ޮކްނެމުދަވހުަކ ިރފެްރްޝާވ ޑާޭޓ 
ޕްލްޭނތަކެއް ައޅުގަނޑުމްެނ ަތާއަރފުުކރީމެވެ. ަސިޅ ޕްރީޕިެއޑް ޕްލްޭނތުަކގެ ތެެރއްިނ ޮކްނެމ 
ުދވަހުަކ 1 ޖީީބ ާއިއ ަހފާްތ ައދި ަމުހ ޕްލްޭނތާަކިއ އުެކ ަކްސަޓަމުރްނަންށ ެއމުީހްނގެ 
ުދާވލްަށ ބުޭންނާވ ޑާޭޓާއިއ ައޅުގަނޑުމްެނގެ ެނޓްވޯކްގިައ އްަނލިމެިޓޑް ޯކލާްއއުެކ އެމީހްުނގެ 

ބުޭންނަތއް މޭެނޖުްކުރުމގެ ފުުރަސުތ ލިިބގްެނދަިޔެއވެ.

ޯރަދމާަހިއ ފުިތިރއުީދގެ ޕޮްރމަޯޝން
ަބަރާކތްތިެރ ަރމާަޟްނ މާަހިއ ފިތުުރ އުީދގިައ ައޅުގަނޑުމްެނގެ ޕިްރޕިެއޑް ަކްސަޓމުަރނަްންށ 
ާޚއަްޞ ޑާޭޓ ަބްނޑަލްތަކެއް ަތާއަރފުުކރީމެވެ. ިމ ެދ ޕޮްރމަޯޝްނއްިނ ލުިބުނ ފައާިސގެ 10% 
ޯމލްޑިިވައްނ ތެލީެސިމާއ ޮސަސއިޓީއްަށ ަހދާިޔޮކްށފައާިވެނެއވެ. މީގެ ިއުތުރްނ ޕިްރޕިެއޑް 
ަކްސަޓަމުރްނަންށ ދާިރުގޕޭ ާއިއ އްެސެއމްއްެސ މުެދވެރޮިކްށ ފުިތުރ ަޒާކތް ެދއުްކުމގެ 

އްިނިތާޒުމ ހަަމަޖއާްސފައާިވެނެއވެ.

ަސުރާކުރން ފާަށަފިއވާ "ެނޓްހޮެޔ" ިސާޔަސަތްށ އެހީތިެރވުން
ޕޭްލްނ"ަތއް  "ޮކމޯްބ  ަކްސަޓަމުރްނ  ޕިެއޑް  ޕިްރ ދާިރުގ  ަދުށްނ  ިސާޔަސުތގެ  ިމ 
އެކިްޓވޭޓުްކުރުމްނ %36 ާއ ަހަމއްަށ ެއަލވްެންސ ިއުތުރުވާމއުެކ ޑާޭޓގެ ައުގ %30 ާއ 

ހަަމއްަށ ުކޑޮަކްށފިައ ާވެނެއވެ.

ޮކމޯްބ ޕްލޭސްަތަކްށ ަބަދުލގަެނުއން
ދާިރުގ ޕްރީޕިެއޑް 'ޮކމޯްބ ޕްލްޭނސް' އްަށ ގަެނިއ ަބަދާލއުެކ، ަކްސަޓމުަރްނަންށ %36 ާއ 

ހަަމއްަށ ިއުތުރ ޑާޭޓ ބުޭންނ ުކުރުމގެ ފުުރަސުތ ލުިބެނވެ.

ޕިްރޕިެއޑް ަކސްަޓމުަރނަްންށ ޑާޭޓ ަހދާިޔުކުރން
ަރއެްޓހްިނާނިއ ާއިއާލއްަށ ޑާޭޓ ެއޑް-ޮއްނަތއް ފުޮނުވުމގެ ފޭަސަހ ގޮތެއް ައޅުގަނޑުމްެނ 
ަތާއަރފޮުކށްފައިވެާނެއވެ.  ދާިރގުގެ 'ޑާޭޓ ިގފިްޓްނގ' މުެދވެރޮިކށް، ައޅުގަނޑުމްެނގެ ޕިްރޕިެއޑް 
ާއިއ  ާއިއާލ  ިހެމޭނ  ތޭެރަގިއ  ެނޓޯްވކްގެ  ައުޅގަނޑެުމްނގެ  ަކްސަޓަމުރްނަނށް، 

ަރހަްމތްތެރްިނަންށ ފޭަސހަަކާމއުެކ ޑާޭޓ ޕެކަްތއް ަހދާިޔ ޮކށްލެވެޭނެއވެ.

ޕިްރޕިެއޑް ޕޮްރމަޯޝން
ައުޅގަނޑުމްެނގެ "ިއާޔ އްެނޑް ޕޮްރޯމަޝްނ 20'  ޖަަނވަރީ 2021 ގެ ިނަޔަލްށ  	

ުކިރައްށގްެނގްޮސާވެނެއވެ. ައދި  ޑާޭޓ 75 މިނީ ަބްނޑަލް ަބއަްލަވިއގްަނަނާވ 
ަކްސަޓމުަރްނަންށ ޮކްނެމ ފަހަަރުކ %100 ިއުތުރ ޑާޭޓލުިބެނވެ.

ައޅުގަނޑުމްެނގެ ޕިްރޕިެއޑް ަކްސަޓމުަރްނަންށ  ޑާޭޓ 75 މިނީ ަބްނޑަލް ަބއަްލަވިއ  	
ގްަނަނ ޮކްނެމ ފަހަަރުކ %200 ިއުތުރ ޑާޭޓ ލުިބެނވެ.

ަސިޅ ވީކްލީ ޕްލްޭނ ަބއަްލަވއިގްަނަނ ަކްސަޓމުަރްނަންށ ޮކްނެމ ުދވަހުަކ 2 ޖީީބ ލޭިބ  	
ޕޮްރމަޯޝްނެއއް ައޅުގަނޑުމްެނ ުކިރއްަށ ގްެނދަިޔއީމެވެ.

056057

އަަހރީ ިރޯޕުޓ 2021ދާިރުގ



މަމެން
މަމެންގެ ާއ ޑާޭޓ ޕްލޭނަްތއް ަތާއަރފުުކުރން

"މަމްެނ ޑާޭޓ ެއޑޮްއން" ތުަކގެ ވިެލިޑޓީ ުމއަްދުތ ުކުރޮކށް، ިއުތުރ ެދ ެއޑް ޮއްނެއއް 

ަތާއަރފުުކުރާމއުެކ  ޯޕޓްފިޯލޯއ އްަށ ގަެނިއ މަިބަދުލތާަކއުެކ ަކްސަޓަމުރްނގެ މުެދަގިއ 
ޗެޓުްކުރަމްށ ޭބުންނުކާރ އްެނެމ ަމގޫުބުލ ެއޕަްތއް ަކުމގައިވާ، ަވޓްްސެއޕް، ަވއަިބރ، 

ެޓލެގާްރމް، މެެސްނޖަރ ައދި ވީޗެޓް ބުޭންނ ުކުރމްަށ ިހޭލ ޑާޭޓ ލުިބެނވެ. 

މަމެން  ޕޮްރމަޯޝން
މަމްެނ ަކްސަޓަމުރްނގެ ޮކްނެމ ިރފަަރލްއުަކްނ ިއުތުރ ޑާޭޓ ލޭިބ "މަމްެނ ިރފަަރލް"  	

ޕޮްރމަޯޝެނއް ުކިރއަށްގްެނދަިއއީމެވެ. 

މަމްެނ ޑާޭޓ ެއޑޮްއްންސ ތުަކްނ %15 ޑްިސަކުއްނޓް ލޭިބ ޕޮްރޯމަޝްނެއއް ުކިރއްަށ  	
ގްެނދަިޔއީމެވެ. 

ަކްސަޓމުަރނަްންށ ިއުތުރ ވިެލުއ ދުިނުމގެގުޮތްނ ުހރާިހ މަމްެނ ޑާޭޓ ެއޑޮްއްންސ ތުަކްނ  	
%50 ޑްިސަކުއްނޓް ޭދ ޮއފެާއއް ުކިރއަށްގްެނދަިޔއީމެވެ.

ް އެކްސްޕެޓ
ހޯެލ ޕިްރޕިެއޑް ަތާއަރފުުކުރން

ާރއްޖޭގިައ ދިިރުއޅުެމްނާދ ބުޭރމީހުނަްންށ ާޚއަްސޮކްށ "ހޯެލ ޕިްރޕިެއޑް" ލްޯނޗޮްކށްފައިވެެއވެ. 
ިމ ޕިްރޕިެއޑް ޕްލްޭނ ާޚއަްޞޮކްށފައިވަނީ، އްިނިޑާއ، ްސރަީލްނާކ، ފިިލޕްިންސ، ޭނޕާލް، 
ަތއިލްެނޑް ައދި ަޗއާިނ ަރއިްޔުތނަްނެށވެ. ަކްސަޓމުަރްނ "ހޯެލ ޕިްރޕިެއޑް" ޕްލްޭނ އެކިްޓވޭޓް 
ުކާރއުިރ، ެއ ަކްސަޓމެަރއް ިންސަބތާްވ ަޤުއުމ ިޚާޔުރުކުރުމްނ ަޤުއމްަށ ަކނޑަައާޅފައާިވ 
އާިނަޔތަްތުކގެ ިއުތުރްނ، ަރއެްޓހްިނާނިއ ާއިއާލައްށ ިހޭލ ުގޅާުމިއ ްސޭޓްނޑަރޑް 

ޕިްރޕިެއޑްގެ ޮއފަާތއް ލިބެޭނެއވެ.

ެސާރ ޑާޭޓ ޮއފަާތަކްށ ަބަދުލގަެނުއން
ެސާރ ޑާޭޓ ޕެކުޭޖތަަކްށ ޑާޭޓ ިއުތުރޮކށް، ޯސަޝލް މިީޑާއ ައދި ައިއޑީޑީ ހިމާަނ ެސާރ ޑާޭޓ 

ޮއފާތަަކްށ ަބަދުލގެެންސފައާިވެނެއވެ.

އެކްސްޕެޓް ޕޮްރމަޯޝން
އެކްްސޕެޓްގެ މުެދގިައ ަމގޫުބުލ ައިއެއމޯްއ ޗެޓެްއޕް ޭބުންނޮކށްގްެނ ުދިނޭޔގެ އިެކ  	

ަކްނޮކުޅަތުކަގިއ ިތިބ ަރއެްޓހްިނާނިއ ާއިއާލ މުީހްނާނިއ ުގުޅާވަލދުިނަމްށ މިނީ 
ަބްނޑަލްްސ ތަކެއް ަތާއަރފޮުކްށފައާިވެނެއވެ.

"ފްރީ ފަްރިއޑޭ" ޮއފަރަތއް ަތާޢަރފޮުކްށފައިވަނީ ޮކްނެމ ހުުކުރ ުދވަހުަކ އެކްްސޕެޓް  	

ަކްސަޓމަަރަކްށ ަތފުާތ ގަިނ ފިައާދތަކެއް ލުިބުމގެ ފުުރަސުތ ލިބޭގޮތެަށވެ.

ފިކްސްޑް ބޯްރޑޭްބންޑް ޕޮްރމަޯޝން
ުހޅާުމެލ ފްޭސ 2 ިހާޔ ަކްސަޓމުަރނަްންށ ާޚއަްޞޮކށްގެން، ފިކްސްޑް ބޯްރޑްބްޭނޑް ހިމޭެނހްެނ 
ދާިރުގ ިޚުދަމތްަށ ެއދިގްެނ ފައާިސގެ އާިނެމއް ލޭިބ ޕޮްރމަޯޝެނއް ުކިރއްަށ ގްެނދަިޔއީމެވެ. 
ިމޕޮްރމަޯޝްނގެ ަދުށްނ ގުުރައުތްނ ޮހާވލެވޭ 3 ިހާޔ ަކްސަޓމުަރްނަންށ ުޖުމަލ 50،000 

ުރފާިޔ ލުިބެނވެ.

ުމޅާިރއްޖޭ އްެނެމ ައވްަސ ައދި ޮބޑު ެއލަވެންްސ ޕެކުޭޖތްަށ ހިމޭެނ ައޅުގަނޑުމްެނގެ ެނޓްވޯކް 
ިޚާޔުރުކުރުމގެ ފުުރަސާތއުެކ 'ިއަޔރ ެއްނޑް ޯބަންސ' ޕޮްރޯމަޝެނއް ފާަށފިައަވނީ 

ަކްސަޓމުަރްނަންށ ިހޭލ ަކެނކަްޝްނ ައދި ިހޭލ ޯއއްެނޓީ ަރުއަޓރ ލޭިބ ގޮތެަށވެ.

ް އެލްޓީއީ ައދި މަޯބިއލްބޯްރޑްބޭންޑ
ަނިއޓް އަެލވެންސް ާއިއ ޑާޭޓ ޯރލޯްއވަރ ަތާޢަރފުުކުރން

ައޅުގަނޑުމްެނގެ ެއލްޓީއީ ބޯްރޑްބްޭނޑް ޕްލްޭންސތުަކގެ ަމިއ ޑާޭޓ ިއުތުރޮކށް، ޭރގަނޑްަށ 
ާޚއަްޞ ޑާޭޓ ެއލަވެންްސ ެއއް ަތާއަރފޮުކްށ  ިއތަުރްށ ފުރިހަަމ ޮކށްފައާިވތީ ަކްސަޓމުަރނަްންށ 
ގަިނ ަކްނަތއަްތއް ުކެރވެެއވެ. މީގެ ިއުތުރްނ ޑާޭޓ ޯރލޯްއވަރގެ ިޚުދަމތް ަތާއަރުފ ުކުރާމއުެކ 

މާިހުރ ަކްސަޓމުަރްނަންށ ގަިނ ޑާޭޓ ާއިއ ްސޕީޑްގެ ބުޭނނުްކެރވެެއވެ. 

މަޯބިއލް ބޯްރޑޭްބންޑް ޕޮްރޯމ
މަޯބިއލް ބޯްރޑޭްބްނޑް ަކްސަޓަމުރްނަންށ ތްިނ ގަުނ ިއުތުރ ޑާޭޓލޭިބ ޕޯްރަޝްނެއއް 

ުކިރއަށްގްެނ ގްޮސފައާިވެނެއވެ.
 

މިުނފިޫހފުިލވުން
ީ ދާިރުގޓީވ

ައިއޕީޓީވީ ެނޓްވޯކް ފުޅުާކުރން
ައޅުގަނޑުމްެނގެ ދާިރގުޓީވީގެ ިޚުދަމތް ފުޅޮާކްށ ިއުތުރ 19 ަރަށަކްށ ދްޭނފުެށާމއުެކ ުމިޅ 
ުޖުމަލ 73 ަރަށްށ ިޚުދަމތްދީ ާރއްޖޭގެ ެއްނެމ ޮބޑު ައިއޕީޓީ ެނޓޯްވރކް މަިވނީ 

ާޤއުިމޮކްށފެައވެ. 

ދާިރުގޓީވީ ަސރވިސްގެ ިޚުދމަތް ުހުޅމާލެ ފޭސް 2 އަަކްށ ފުޅުާކުރން
ުހޅާުމެލ ެދވަަނ ފަިޔވަހީގިައ ަވަޒްނވެރިވެފައާިވ ފާަރތްތަަކްށ ޭބުންނާވ ުމިނފިޫހފުިލުވުމގެ 
ުހރާިހ ބުޭންނތަކެއް ފުޯރޮކށްދުިނމަށަްޓަކއި، ައޅުގަނޑުމްެނގެ ދާިރުގ ޓީވީ ފުޯރޮކށްދުިނމްަށ 
ަހުއިސްނގ ިޑވޮެލޕަްމްނޓް ޯކޕޭަރަޝާނިއ ގިުޅފައާިވެނެއވެ. ދާިރުގ ޓީވީ އްަށ ުކރަިމިތާލ 
ިހާޔ ފެްލޓް ަކްސަޓމުަރނަްންށ ިހޭލ ޯޖއޮިބކްްސ ލިިބ، 6 މްަސ ުދވުަހގެ ޕެކޭޖް ފީ އްިނ 50% 

ޑްިސަކުއްނޓް ވްެސ ވަނީ ހަަމަޖއާްސފެައވެ.

ޯގލްޑް ޕެކޭޖް ަތާއަރފުުކުރން
ައލްަށ ަތާއަރފުުކިރ ގޯލްޑް ޕެކޭޖަކީ ުމިނފިޫހފުިލުވުމގެ ބުޭންނތަަކްށ 'ވްަނ ްސޮޓޕް ޮޝޕެކެވެ'. 
ާއ ފިލުްމ ޗަެނލްތާަކއުެކ ަތފުާތ ގްިނތީގެ ގަިނ ޗަެނލްތަކެއް ިހަމާނ ުހރާިހ ުއުމެރއްގެ 
މީހުނަްންށ ަބާލލެވޭ ގޮތްަށ އުެކލާަވާލފައާިވ ިމ ޕެކޭޖުގިައ ޑިޒްނީޗަެނލްތާަކިއ ޮސނީ ްސޯޕޓްްސ 

ޗަެނލްތާަކިއ ުހރާިހ މާަސާލ ުމިނފިޫހފުިލުވމްަށ ާޚއަްސ ްސާޓ ޗަެނލަްތއް ލިބެނުްހެރެއވެ.

ގޭގެ އިނަްޓެނޓް
ް ފިކްސްޑް ބޯްރޑްބޭންޑ

ަހއި-ސްޕީޑް ަފިއާބ ެނޓްވޯކް ފުޅުާކުރން
ާރއްޖޭގެ އިެކ ަކްނޮކުޅތުަކގައާިވ ަކްސަޓަމުރްނގެ ިޑިޖަޓލް ަތުޖރާިބ ިއުތަރްށ ފުރަިހަމ 
ުކުރުމގެ ޮގުތްނ، ައުޅގަނޑުމްެނ ަވނީ ިއުތުރ 10 ަރަށަކްށ ަހއްިސޕީޑް ފިައަބރ 
ބޯްރޑްބްޭނޑްގެ ިޚުދަމތް ފުޯރުކަރްނ ފާަށފެައވެ. ައޅުގަނޑުމްެނގެ ފައަިބރ ބޯްރޑްބްޭނޑް 
ެނޓްވަޯކކީ ާރއްޖޭގެ 74 ަރަށަކްށ ދެވަަނެއއް ެނތް ފަަދ ަތޖުރާިބެއއް ފުޯރޮކށޭްދ އްެނެމ 
ޮބޑު ަހިއ ްސޕީޑް ޑާޭޓ ެނޓްވޯކެވެ. ިމާއއުެކ ައުޅގަނޑުމްެނ މަިވނީ ާރއްޖޭގެ 82% 

ގިޭބީސއްަށ ައޅުގަނޑުމްެނގެ  ެނޓްވޯކް ފުޯރޮކްށފެައވެ.

ުހުޅމާލެ ފޭސް 2 އްަށ ަހއި-ސްޕީޑް ބޯްރޑޭްބންޑް ިޚުދމަތް ފުޅުާކުރން
ުހޅާުމެލ ފްޭސ 2 ގިައ ައލްަށ ާއާބުދާވ ަސަރަހއަްދްށ ދާިރުގ ފައާިބ ބޯްރޑްބްޭނޑްގެ ިޚުދަމތް 
ދުިނުމގެ ގުޮތްނ ަހުއިސްނގ ިޑވޮެލޕްމްެނޓް ޯކޕޭަރަޝްނ ާއިއއުެކ ެއއަްބްސުވެމއަްގިއ 

ޮސއުިކރީމެވެ. 

ަސުރާކުރގެ "ެނޓް ހޮެޔ" ިސާޔަސަތްށ  އެހީތިެރވުން
ިމ ާއ ަބަދާލއުެކ، ދާިރުގ ޯހމް ފައާިބ ބޯްރޑޭްބްނޑް ަކްސަޓަމުރްނގެ ޕެކޭޖްއްިނ 100% 

ިއުތުރ ޑާޭޓލިިބ، ޑާޭޓގެ ައުގ %30 ާއ ހަަމއްަށ ުކޑުަކެރވިގްެނދަިޔެއވެ.

ޯރަދމާަހިއ ފުިތިރއުީދގެ ޕޮްރމަޯޝން
ަބަރާކތްތިެރ ަރަމާޟްނ ަމާހިއ ފުިތުރ އުީދަގިއ ައުޅގަނޑުމްެނގެ ޯހމް ބޯްރޑޭްބްނޑް 
ަކްސަޓަމުރްނަންށ ާޚއަްސ 2 ބްޫސަޓރ ޕޮްރޯމަޝްނ ުކިރއްަށ ގްެނދަިޔއީމެވެ. ިމ ެދ 
%10 ޯމލިްޑިވައްނ ެތލީެސިމާއ ޮސަސިއޓަީއްށ  ޕޮްރޯމަޝްނއްިނ ިލުބުނ ފައާިސގެ 

ަހދާިޔޮކްށފައާިވެނެއވެ.

ޑާޭޓ ޯރލޯްއވަރ ޯލންޗުްކުރން
ޑާޭޓ ޯރލޯްއވަރ ގެ ިޚުދަމތް ަތާއަރފުުކުރާމއުެކ، ދާިރުގ ހޯމް ބޯްރޑްބްޭނޑް ަކްސަޓމުަރނަްންށ 
ެއމުީހްނ ޭބުންނ ުނޮކށުްހިރ ޑާޭޓ ޖިެހގްެނ ައްނަނ ަމހްަށ ެއއްވްެސ ިއުތުރ ައގާާކުނާލ 
ގްެނެދވެެއވެ. މީގެ ަސަބުބްނ ަކްސަޓަމުރްނަންށ ިއުތުރ ަކްނަކްނ ުކުރުމގެ ފުުރަސުތ 

ލިބެޭނެއވެ.

ަކސްަޓމުަރންގެ ަތުޖިރާބ ިއުތަރްށ ފުރަިހމުަކުރން
ައޅުގަނޑުމްެނގެ ޭއޑީއްެސެއލް ަކްސަޓމުަރްނގެ ަތޖުރާިބ ިއުތަރްށ ފުރިހަަމ ުކުރމަށަްޓަކއި، 
ައުޅގަނޑުމްެނ ާރއްޖޭގެ އްެނެމ ަހުލިވ ފައަިބރ ެނޓްވަރަކްށ ިހޭލ ައޕްގޭްރޑް ުކުރުމގެ 

ފުުރަސުތ ައޅުގަނޑުމްެނ ުހޅާުވލީމެވެ.

ޯރަދމާަހިއ ފުިތިރއުީދގެ ޕޮްރމަޯޝން
ޯރަދަމުހގިައ ދާިރގުޓީވީގެ ިޅުދަމތް ލިިބގްަނަނުމްނދަިޔ ފުަރދީ ަކްސަޓމުަރްނަންށ ިއުތުރ 
ެއއްވްެސ ައގާަކ ުނާލ ެއފާަރުތގެ ޕެކޭޖްގިައ ހިމޭެނ ޗަެނލްތުަކގެ ިއތުުރން، ިއތުުރ ޗަެނލަްތއް 
ަބާލުލުމގެ ފުުރަސުތ ފަހުިކރީމެވެ. ައދި ގޯލްޑް ޕެކޭޖް ަންނގާަވފައާިވ ަކްސަޓމުަރްނަންށ ެމިއ 

މުަހގެ ިބުލްނ 150 ުރފާިޔގެ ޑްިސަކުއްނެޓއް ދީފައާިވެނެއވެ.

ދާިރުގޓީވީ ޕޮްރމަޯޝން
ދާިރުގ ފިކްސްޑް ބޯްރޑްބްޭނޑް ަކްސަޓމުަރނަްންށ ައާމުޒޮކށްގްެނ 31 ެމިއ 2021 ގެ ުކރިން، 
ދާިރގުޓީވީގެ ިޚުދަމތްަށ ެއދި ހަުށހެޅުުމްނ ިހޭލ ގުޅަިއދުިނާމިއ  ޯޖއޮިބކްްސ )ޑޯީކޑަރ( ިހޭލ 

ލޭިބ "ފީ ފްރީ" ޕޮްރމަޯޝްނެއއް ުކިރއްަށ ގްެނގްޮސފައާިވެނެއވެ.

ުހޅާުމެލ ފްޭސ 2 ިހާޔ ަކްސަޓަމުރްނަންށ ާޚއަްޞޮކށްގެން، ދާިރުގ ިޚުދަމތްަށ ެއދިގްެނ 
ފައާިސގެ އާިނެމއް ލޭިބ ޕޮްރމަޯޝްނ ެއއް ުކިރއްަށ ގްެނދަިޔއީމެވެ. ިމޕޮްރމަޯޝްނގެ ަދުށްނ 

ގުުރައުތްނ ޮހާވލެވޭ 3 ިހާޔ ަކްސަޓމުަރްނަންށ ުޖުމަލ 50،000 ުރފާިޔ ލުިބެނވެ.
ިމ ައަހުރތޭެރަގިއ ދާިރުގ ފިކްސްޑް ބޯްރޑޭްބްނޑް ަކްސަޓަމުރްނަންށ ައާމުޒޮކްށގްެނ 
ދާިރގުޓީވީގެ ިޚުދަމތްަށ ެއދިހަުށހެޅުުމްނ ިހޭލ ގުޅަިއދުިނާމިއ ޯޖއޮިބކްްސ )ޑޯީކޑަރ( ިހޭލ 
ލޭިބ "ފީ ފްރީ" ޕޮްރމަޯޝްނެއއް ުކިރއްަށ ގްެނގްޮސފައާިވެނެއވެ. ިމ ޕޮްރމަޯޝްނގިައ ގޯލްޑް 
ޕެކޭޖް ައަލްށ ަންނގާަވ ަކްސަޓމުަރްނގެ ތެެރއްިނ ގުުރައުތްނ ޮހވޭ ެއއް ަކްސަޓމަަރަކްށ 
ެސމަްސްނގް ެޒޑް ފޯލްޑް 3 ްސާމރޓްފެޯނއް ލިިބގްެނާދެއވެ. މީގިެއުތުރން، ްސާޓަޓރ، 
ޭބިސކް ުނަވަތ ގޯލްޑް ޕެކޭޖް ައަލްށ ަންނގާަވފިައާވ ަކްސަޓަމުރްނގެ ތެެރއްިނ 10 
ަކްސަޓަމުރްނަންށ ެއމުީހްނ އްެނެމ ަބާލިހތާްވ ޗަެނލަްތއް 6 މްަސ ުދވަހްަށ ެއއްވްެސ 

ައގުާނަލިއ ަބާލލެވެޭނެއވެ.

ދާިރުގޕްލޭ
ިއުތުރ ޮކްނެޓްނޓް ޗަެނލަްތާކިއ ވޯީއޑީ ޮކްނެޓްނޓް ަތާކއުެކ، ަކްސަޓަމުރްނަންށ 
ދާިރުގޕްލޭގެ ަތޖުރާިބ ިއތަުރްށ ފުރިހަމޮަކށްދުިނުމގެ މަަސއަްކތް މުެދކެނޑެުމއެްނިތ ުކިރއްަށ 
ގްެނދަިޔއީމެވެ. ައދި ައޅުގަނޑުމްެނގެ ދާިރުގޕޭްލ ެއޕް މުެދވެރޮިކްށ ޮކްނެމ ތަަނުކްނވްެސ 
ައުޅގަނޑެުމްނގެ  ފުުރަސުތ  ަބާލުލުމގެ  ެމޗެއް  ުހރާިހ  ގެ   2020 ޫޔޯރ  ުޔެއާފ 

ަކްސަޓމުަރްނަންށ ވަނީ ފުޯރޮކްށފެައވެ.
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ދާިރުގޕޭ
ދާިރުގޕޭ އަކީ ަކްސަޓަމުރްނަންށ ޑިިޖަޓލް ަލިއފްްސަޓިއލް އްަށ ފޭަސހަ، ިއުތާބުރުކެރވޭ، 
ައދި ަރއާްކތިެރ އީ-ޮވެލެޓކެވެ. ިމ އަހުަރތޭެރގިައ 59 ާމޗްެނުޓްނ ިއުތުރުކުރާމއުެކ، މާިހުރ 
ަކްނޮކުޅަތުކަގިއ ިތޭބެނެއވެ.  ިގަނ ާމޗްެނުޓްނ ާރއްޖޭގެ އިެކ  ުވެރ  400 ައްށ 

ަކްސަޓަމުރްނަންށ ވަގުުތްނ ވަގުތްަށ ގަިނ ޑްިސަކުއްނޓްތާަކިއ ފިައާދަތއް ލިިބގުަތމްަށ 
މާިހުރ ައޅުގަނޑުމްެނގެ އީ-ޮވެލޓް އެކިްޓވޭޓް ޮކށްލެވެޭނެއވެ.

ޑަިވއިސްަތއް ޯލންޗުްކުރން
ައަހުރ ތޭެރަގިއ ައުއ ެޓކޮްނޮލޖަީތއް ަތާޢަރފޮްކށް، ަކްސަޓަމުރްނާނިއ ާޕޓަްނުރްނ 
ުދިނެޔާއިއ ގުޅާުވަލދީ، ެއފަަދ ެދވަަނެއއް ުނާވ ފަަދ ަތުޖރާިބެއއް ުކުރުމގެ ފުުރަސުތ 
ފަހޮިކްށދުިނުމގެ މަަސއަްކތް ައުޅގަނޑުމްެނ ުކިރއްަށ ގްެނދަިޔއީމެވެ. ައުޅގަނޑުމްެނގެ 
ވްިސުނމަކީ ައުޅގަނޑުމްެނގެ ަމިއ ާބާރިއ ގުޅަުވިއދުިނުމގެ ާޤިބުލަކުމގެ ޭބުންނ އްެނެމ 
ެއދެވޭގުޮތގިައ ިހފައި، ވަިޔފިާރ ަކްސަޓމުަރްނަންށ ފުޯރޮކށޭްދ ޮސިލުއަޝްނތުަކގެ އެހާީއއުެކ 
ައުޅގަނޑުމްެނގެ ަމިއ ަހުރުމާދަތުކްނ ިލޭބ ަނާފ ެއްނެމ ިއުތުރޮކްށ ިއުގިތާޞުދ 

ުކިރެއުރުވމެވެ. 

ް ޑިިޖަޓލް ޗަެނލަްތއ
ދާިރުގ ަމިއއަެކުއންޓް

ފޭަސހަަކމަކީ ަކްސަޓމުަރްނ ައޅުގަނޑުމްެނާނ އުެކ ުމާއަމާލތް ުކުރުމގެ ުމހްިނުމ ެއއް ަބިއ 
ަކަމށާްވތީ، ދާިރުގ ަމިއއަެކުއްނޓް ޯޕަޓލް ައްށ ާއ ަބަދުލަތކެއް ގެެންސ ިއުތަރްށ 
ފުރަިހަމޮކްށފިައާވެނެއވެ. މަިބަދާލއުެކ ދާިރުގ ޕިްރޕިެއޑް ަކްސަޓަމުރްނަންށ ިމާހުރ 

ފޭަސހަަކާމއުެކ ޯޕަޓލް މުެދވެރޮިކްށ ިހުދަމތްތަަކްށ ެއދި ހަުށހެޅެޭނެއވެ.

ް ދާިރުގ މަޯބިއލް އެޕ
ދާިރުގ ޮމަބިއލް ެއޕް މުެދވެރޮިކްށ ަކްސަޓމުަރްނަންށ ުހރާިހ ިޚުދަމތެއް ރޯިމޓޮްކްށ ައދި 

ުކިރއަށުްވެރ ފޭަސހަަކާމިއ އުެކ މޭެނޖުްކުރުމގެ ފުުރަސުތ ލިިބގްެނެދެއވެ.

ސްޮޕިޓަފިއ
ްސޓްރީމްިނގ ިޚުދަމތަްތއް މުެދވެރޮިކްށ ުމިނފިޫހފުިލުވާމިއ ަމުއލާޫމުތ ޯހުދމްަށ ޮއތް ޑާިމްނޑް 
ިއުތުރުވާމިއ ގުޅިގްެނ އަެކމްަށ ަހއްލެއް ގަެނުއުމގެ ގުޮތްނ ައޅުގަނޑުމްެނގެ ްސޓްރީމްިނގ 
ަބްނޑްލްްސ ަތުކަގިއ ިހމޭެނ ޫޔިޓުއބް، ެނޓްފްލިކްްސ ައދި ިޓކޮްޓކް ފަަދ ަމގޫުބުލ 
ްސޓްރިީމްނ ޗަެނލަްތްށ ިހަމާނފިައާވެނެއވެ. ައދި ިމ ާމރކެޓަްގިއ ްސޓްރިީމްނގ 

ިޚުދަމތެއްގިައ ްސޮޕިޓފިައ ހިމިެނ ފަުރަތަމ ަބަޔކީ ައޅުގަނޑުމްެނެނވެ. 

ާއރީްބ ުކއެސްޓް
ފަުރަތަމ ޯމލިްޑިވައްނ ޮއގްމްެނެޓޑް ިރައިލޓީ )ޭއާއްރ( ޮމަބިއލް ގޭމް "ާއރީްބ ުކއްެސޓް" 
އެނުބިރ ައއީ ިއުތުރ ފިޯރގަަދ ފީޗްާސތަަކާކއުެކ ެއވެ. 2020 ވަަނ އަަހުރގެ ޑެިސމަްބުރ 
މުަހ ައަލްށ ަތާއަރފުުކިރ ައޕްގޭްރޑްތާަކއުެކ، މަމްެނ ަކްސަޓމުަރްނ ހިމޭެނ ގޮތްަށ ދާިރގުގެ 
ުހރާިހ ަކްސަޓަމުރްނަންށ ވްެސ ފިޯރގަަދ އާިނުމތަކެއް ޯހުދުމގެ ފުުރަސުތ ލިިބގްެނ ދަިޔ 

ޕޮްރމަޯޝެނއް ައޅުގަނޑުމްެނ ިއުއާލުނުކރީމެވެ.
 

ބުޭންނާވ ެސިކުއިރޓީ ިމ ޮސިލުއަޝުންނ ފުޯރޮކށެްދެއވެ.  ިމ ޮސިލުއަޝުންނ ދާިރުގ ިބޒް 
ފައަިބރ ބޯްރޑްބްޭނޑްގެ އްިނަޓރެނޓް ެސިކުއިރޓީ ިއުތަރްށ ފުރިހަަމ ޮކށެްދެއވެ. 

ަސުރާކުރ

ޕަބްލިކް ައދި ޕަްރއިވެޓް ެސކަްޓރގެ ަކެނކިްޓިވޓީ އްަށ ިއުތުރވުަމްނ ައްނަނ ޑާީމްނޑިާއ 
ެއއްވަަރްށ ިޚުދަމތް ފުޯރޮކށްދުިނމްަށ ބުޭންނާވ އްިނފާްރްސޓަްރކްޗަރ ތަަރއްޤީ ުކުރމްަށ 
ުމިހއުްމަކެމއް ދީފައާިވެނވެ.  ިމ ްސޓެްރެޓޖާީއ ެއއްގޮތާްވ ގުޮތގެ ަމތިން، ަސުރާކުރގެ 
ެދުމްނ،  ެއއާްބުރުލްނ  އިިނިޝޭއޓިްވަތަކްށ  ަމްޝޫރުއަތާކިއ  ުމިހއުްމ  ެއހިެނހްެނ 
ައޅުގަނޑުމްެނާވނީ  ޢްާނުމ ިޚުދަމތަްތއް ޑިިޖަޓަލއިޒް ުކުރމްަށ ަސުރާކުރްނ ުކަރއްވުަމްނ 
ގްެނަދާވ މަަސއަްކތްތަަކްށ އެހީތެރަިކްނ ފުޯރޮކށްދީފެައވެ.  ައޅުގަނޑުމްެނ ާވނީ ަސުރާކުރގެ 
ޮސިލުއަޝްނަތކެއް  ަކްސަޓަމިއޒްޑް  ޭބުންނުކެރވޭ  ަވުގުތްނ  ިއާދާރަތަކްށ  ެއިކ 

ފުޯރޮކށްދީފެައވެ.  

މިގުޮތްނ އްެނެމ ފަާހަގ ޮކށްލެވޭ ަކްނަތއްތަަކކީ:
19ގެ ަބލަިމޑަުކުމގެ ުކއިްލ ާހަލުތގިައ ހެލުްތ ޕޮްރެޓކަްޝްނ ެއޖްެނީސ )ެއޗްޕޭީއ(  	 ޯކިވޑް-

އްަށ ިއުތާބުރުކެރވޭ  ަރނގުަޅ ިޚުދަމތެއް ފުޯރޮކށްދުިނމްަށެއ ެއޖްެނީސއްަށ ބުޭންނާވ 
ެނޓްވޯކް ަސޯޕޓް ފުޯރުކުރްނ.

ިޑާޕޓްމްަނޓް ޮއފް ުޖޑަީޝރީގެ ެނޓްވަރކް އެކްްސޕްެނަޝްނ ޕޮްރޖެކްޓް ންިނުމްނ. 	

ޭނަޝަނލް ެހލުްތ ްސކީމް ުކިރއްަށގްެނދަިޔ ިރައލް ަޓއިމް ޮނިޓފިކަޭޝްނ ައދި  	
ަކްސަޓމަރ އެކްްސޕިީރައްންސ އިނިީޝޭއިޓވް އްަށ ަބލްކް އްެސެއމްއްެސ ގެ ިޚުދަމތް 

ާއަސްނަދ އްަށ ފުޯރުކުރްނ.  

މިިންސޓްރީ ޮއފް ެއިޑުއކަޭޝްނ އްަށ ުދުރްނޭދ ަތުއލީމް ފުޯރޮކށްދުިނމްަށ ބުޭންނާވ  	
ކެޕިޭސޓީ ައަބުދވްެސ ލޭިބެނ ަކްނ ަކަށވުަރޮކށް، ުމިޅ ާރއްޖޭގެ ްސކޫލް ިވުއގަ 

ހުަރަދާނުކުރްނ.

ަސުރާކުރްނ އްިސަނގައިގްެނ ުކިރއަށްގްެނދަިޔ "ެނޓް ހޮެޔ" ިސާޔަސާތިއ ެއއްގޮތްަށ  	
ާއްނުމ ަކްސަޓމުަރްނގެ ޕެކޭޖްތާަކިއ ވަިޔފިާރ ަކްސަޓމުަރްނަންށ ފުޯރޮކށޭްދ ިބޒަްންސ 
ފައަިބރ )ިބޒް ފައަިބރ( ޕެކޭޖްތަަކްށ ަބަދުލގެެންސ ިއތަުރްށ ައުގ ހޮެޔޮކށްފައިވެާނެއވެ. 
މަިކުމގެ ަސަބުބްނ ާރއްޖޭގެ އިެކ ަކނޮްކުޅތުަކގިައ ުހިރ ވަިޔފިާރތަަކްށ ިއުތާބުރުހިރ 

ހޮެޔ އްިނަޓެނޓް ަކެނކިްޓވިޓީ ެއއް ލިިބގްެނދަިޔ.
 

ް ވަިޔފިާރަތއ
ައިމއަްލ ވަިޔފިާރތަަކްށ ބުޭންނާވ ިޚުދަމތްތަަކްށ ިއުތުރވުަމްނ ައްނަނ ޑާިމްނޑިާއ ގުޅިގްެނ 
ުމިހއުްމ  ޭބުންނާވ  ެއަކަމްށ  ެއއަްކަމކީ  ިއްސަކެމއްދްިނ  ެއްނެމ  ައުޅގަނޑެުމްނ 
ޕުްކުރމެވެ. އްިނަޓޭނަޝަނލް ެއާއޯޕާޓއި، ރަީޖަނލް  އްިނފާްރްސޓަްރކްޗަރަތއް ިޑވޮެލ
ުމިހއުްމ  ައުޅގަނޑުމްެނަވނީ  ަމްޝޫރުއަތަކްށ  ިހްނިގ  ޕުްކަރްނ  ިޑވޮެލ ެއާއޯޕޓަްތއް 

ޮސިލުއަޝްނަތއް އަެކށީގްެނާވ ވަގުުތގިައ ފުޯރޮކށްދީފެައވެ. 

މީގެ ިއުތުރން، ެނޓްވޯކަްތއް ހްިނގްުނ ްސޓްރީމަްލއިނުްކުރމްަށ ބުޭންނާވ ަހއުްލަތއް ޯހާދ 
ައުޅަގނޑެުމްނ  ަސރިވްސަތއް  ެމޭނޖްޑް  ެއްނަޓރޕަްރިއޒް  ަކްސަޓަމުރްނަންށ 
ފުޯރޮކްށދިނީމެވެ.  ިއުތާބުރިހފޭ މޭެނޖްޑް ަސރވްިސ ާޕޓަްނެރއްގެ ަހއިިސއަްޔުތން، 
ައުޅގަނޑުމްެނގެ ެއްނަޓރޕަްރއްިސ ަކްސަޓަމުރްނަންށ ެއްނެމ ަރނގުަޅ މޭެނޖްޑް 
ަކެނކިްޓވިޓީ، ެސިކުއިރޓީ ައދި ެނޓްވަރކް އްިނފާްރްސޓަްރކްޗަރ ފުޯރޮކށްދުިނުމގެ ަވުޢުދގެ 

ަމތީ ދެމިތީިބމެވެ. 

ޑިިޖަޓލް ައދި ގުޅަުވިއދުިނުމގެ ިޚުދަމތްތަަކްށ ޮއތް ޑާިމްނޑް ިއުތުރުވުމން،  ަކްސަޓމުަރްނގެ 
ުމހްިނުމ ޕަްރއިވެޓް ެނޓްވޯކް ަރއާްކތެރުިކުރމަށަްޓަކިއ ކަްލުއޑް ބޭސްޑް ުޔިނފިައޑް ތެްރޓް 
މޭެނޖްމްަނޓް )ޫޔޓީއެމް( ގެ ިޚުދަމތް ަތާޢަރފޮްކށް، ައޅުގަނޑުމްެނގެ ެސިކުއިރޓީ ައދި ތެްރޓް 

މޭެނޖްމްަނޓް ޕޮްރޑަކްޓް ޯޕޓްފިޯލޯއ ވުަރގަަދުކރީމެވެ. 

ިމ ަބލަިމޑަުކުމގެ ަސަބުބްނ ދިިރުއޅުުމގެ ަވއަްޓފިާޅއްަށ ައއްިސފިައާވ ަބަދުލތާަކއުެކ 
ުމަވއަްޒފްުނ ޮއްނ-ަސއިޓް ައދި ރޯިމޓޮްކްށ މަަސއަްކތުްކާރ ަހއިބިްރޑް ވިޯކްނ ޮމޑެލްއްަށ 
ގަިނ ޮއފްީސަތއް ަދނީ ަބަދުލވުަމްނެނވެ. ިމފަަދ ވަިޔފިާރތަަކްށ ފޭަސހަަކާމއުެކ ވަިޔފިާރ 
ހްިނގެޭނ ފަަދ ާމަހުއލެއް ައޅުގަނޑުމްެނގެ ކަްލުއޑް ވީޕީއްެނ ޮސިލުއަޝުންނ ފަހޮިކށެްދެއވެ.
ައޅުގަނޑުމްެނގެ މަޤަްޞދަކީ، މާކެޓްގިައ އްެނެމ ުކިރައާރފައާިވ ޮސލުިއަޝްނ ޯޕޓްފޯލޯިއތުަކގިައ 
ހިމޭެނ ަސާލަމތީ ިޚުދަމތްތުަކގެ އެހީގައި، ޓެްރިޑަޝަނލް ޮއން-ޕޭްރމް އްިނ ޑިިޖަޓލް ޕެްލޓްފޯމް 
ބޭސްޑް ޮސިލުއަޝްނތަަކްށ ވަިޔފިާރަތއް ަބަދުލުކުރމެވެ. ައޅުގަނޑުމްެނގެ ަކްސަޓަމއިޒްޑް 
ެއމޫްޓެއމް ަކެނކިްޓިވޓީ ޮސިލުއަޝްނތާަކިއ އުެކ ައުޅގަނޑުމްެނ ިމަދނީ ވަިޔފިާރތަަކްށ 
ޕަްރއިވެޓް ޭއޕީއްެނ/ ވީޕީއްެނ ިޚުދަމތަްތއް ބުޭނނޮްކށްގްެނ ޑަިވއްިސަތއް ގުޅާުވަލދުިނމްަށ 
އެހީތިެރަވުމްނެނވެ.  ައުޅގަނޑުމްެނ ަކްސަޓަމިއޒްޑް ޮސިލުއަޝްނަތާކިއ ޕެކޭޖަްތއް 
ަހާދފައިމަިވނީ ެއފާަރތަްތުކގެ މާިހުރ ުހިރ އްިނފާްރްސޓަްރކްޗަރ ާއިއ ިޑަވއްިސަތއް 

އްިނަޓގޭްރޓޮްކްށ ގުޅަުވިއދެވޭ ގޮތެަށވެ.

ހޮސްޕާިޓިލޓީ )ރޯިސޓަްތާކިއ ގެސްޓް ަހުއސްަތއް(

ރޯިސޓްތާަކިއ ހްޮސޕާިޓިލޓީ އްިނޑްަސޓްރީ ަމޑަުމޑްުނ ުކިރައަރުމްނ ދުިޔާމއުެކ، ަމއިގަނޑު 
ގޮތެއްގިައ ރޯިސޓްތަަކާށިއ ހްޮސޕާިޓިލޓީ އްިނޑްަސޓްރީއްަށ ައާމުޒޮކށްގްެނ ައޅުގަނޑުމްެނ 
ޑާޭޓޮކމްގެ ިޚުދަމތަްތުކގެ ޭބްނޑްވިތް ައޕްގޭްރޑޮްކްށފިައާވެނވެ. މަިކުމގެ ަސަބުބްނ 
ައުޅގަނޑުމްެނގެ މޭެނޖްޑް ަސރވަިސްސ ޮސިލުއަޝްނތުަކގެ ތޭެރގިައ ިހމޭެނ މޭެނޖްޑް 
ަކެނކިްޓވިޓީ، ެސިކުއިރޓީ، ައދި ެނޓްވަރކް އްިނފާްރްސޓަްރކްޗަރ ަތއް ފުޯރޮކށްދުިނމްަށ  
ަމގުފިަހވެގްެނދަިޔެއވެ.  ވަިޔފާރީގެ ިސއުްރ ޑާޭޓ ތާަކިއ ިސްސަޓމަްތއް ަރއާްކތެރުިކުރުމގެ 
ބުޭންނތެރަިކްނ ިއތުުރވުަމްނ އަނާްނތީ، ައޅުގަނޑުމްެނ ކަްލުއޑް ބޭސްޑް ުޔިނފިައޑް ތެްރޓް 
މޭެނޖްމްަނޓް ޮސިލުއަޝްނ )ކަްލުއޑް ޫޔޓެީއމް( ަތާޢަރފުްކރީމެވެ. ގްެސޓަްހުއްސތަަކާށއި، 
ޮހެޓލްތަަކާށިއ މުެދ ފްަނތީގެ ވަިޔފިާރތާަކިއ ައދި ޮބޑިެތ ވަިޔފިާރ ަކްސަޓަމުރްނަންށ 
އެމީހްުނގެ ެނޓްވޯކް ައދި އްިނަޓރެނޓް ަކެނކިްޓވިޓީ އްިނފާްރްސޓަްރކްޗަރ މޭެނޖުްކުރމްަށ 

ުމުޖަތމުައއްަށ އެހީތެރަިކން ފުޯރޮކްށދުިނން.
ކިޯވޑް-19ާއ ގުޅިގްެނ އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީގްެނ ުކަރމްުނާދ ެއއް މަަސއަްކތަކީ، ކިޯވޑް-19ގެ 
ަސަބުބްނ ުކރަިމިތާވ ުނަރއާްކަތުކްނ ައަރިއގުަތަމްށ ުކަރުމްނާދ ަމަސއަްކުތަގއި، 
ަރއާްކތެރަިކްނ  ަސާލަމާތިއ  ުމުޖަތަމުޢގެ  ަކްސަޓަމުރްނާނއި،  ުމަވއަްޒފްުނާނއި، 
ތޭެރަގިއ ާމެލ ަސަރަހއަްދްށ  ެމިއ ަމުހގެ  ަކަށަވުރުކުރމެވެ. 2021 ަވަނ ައަހުރގެ 
ުއގުެނަމްށ  ޮއްނަލއްިނޮކްށ  ުކުރާމިއ  ަމަސއަްކތް  ގެއްިނ  ފަުރަބްނުދުކުރާމެއުކ 
މަގުފަހޮިކށްދުިނމަށަްޓަކިއ ޑްިސަކުއްނޓްތާަކިއ ވެއުިލަތއް ިއތުުރޮކށްފައިވެާނވެ. ޭއގެ ތޭެރގިައ:

ދާިރުގ މަޯބިއލް ައދި ފިކްސްޑް ބޯްރޑްބޭންޑް ަކސްަޓމުަރނަްންށ ިހލޭ ޑާޭޓ
ދާިރުގ ފިކްސްޑް ބޯްރޑްބްޭނޑް ޕެކޭޖްތަަކްށ %30 ިއުތުރ ޑާޭޓ ިހޭލ ދުިންނ.  	

ދާިރުގ ޕްޯސޓްޕިެއޑް ައދި ައިމއަްލ ޕްޯސޓްޕިެއޑް ަކްސަޓމުަރްނަންށ %25 ާއިއ 200%  	
ާއ ދެމުެދ ިއުތުރ ޑާޭޓ ިހޭލ ދުިންނ.

ދާިރުގ ޕްޯސޓްޕިެއޑް 'ވަގުުތްނ ގެއްަށ އްިނަޓެނޓް' ަކްސަޓަމުރްނަންށ %30 ިއުތުރ  	
ޑާޭޓ ިހޭލ ދުިންނ. 

ޕްޯސޓްޕިެއޑް ޑާޭޓ ިސމްތަަކްށ އްަށ %30 ިއުތުރ ޑާޭޓ ިހޭލ ދުިންނ. 	

އެކިްޓވޭޓޮްކްށަފިއވާ ޫބސްާޓރސް ާއިއ ަބންޑަލަްތަކްށ ިހލޭ ިއުތުރ ޑާޭޓ
ފިކްސްޑް ބޯްރޑްބްޭނޑް ަކްސަޓމުަރނަްންށ އެކިްޓވޭޓް ޮކށްފައާިވ ބްޫސަޓރތަަކްށ ޑަަބލް  	

ެއަލވްަންސ ލުިބްނ.

ޮމަބިއލް ޕްޯސޓްޕިެއޑް ަކްސަޓަމުރްނ އެކިްޓވޭޓް ޮކްށފައާިވ ބްޫސަޓރތުަކްނ ެދގަުނ  	
ެއަލވްަންސ ލުިބްނ.

ދާިރުގ ޕިްރޕިެއޑް ަކްސަޓމުަރްނަންށ ޮކމޯްބ ޕްލްޭންސތަަކްށ %50 ިއުތުރ ެއަލވްަންސ  	
ައދި މިނީ ޑާޭޓ ެއޑް-ޮއްންސ އްަށ %200 ިއުތުރ ެއަލވްަންސ ވަނީ ލިިބފެައވެ. ިމ ޑާޭޓ 

ތުަކގެ ވިެލޑިޓީ އަކީ 30 ުދވްަސ. 

'ވަގުުތްނ ގެއްަށ އްިނަޓެނޓް' ޕެކޭޖްގިައ އެކިްޓވޭޓޮްކްށފައާިވ ބްޫސަޓރތުަކްނ 100%  	
ިއުތުރ ެއަލވްަންސ ލުިބްނ.

ޑާޭޓ ިސމްގިައ އެކިްޓވޭޓް ުކެރވިފައާިވ ބޫސަްޓރތަކަށް %100 އިތުުރ ެއލަވަންސް ލުިބްނ. 	

ދާިރުގ ޕިްރޕިެއޑް 'ވަގުުތްނ ގެއްަށ އްިނަޓެނޓް' ަކްސަޓމުަރްނަންށ 1 ޖްޫނ އްިނ 30  	
ޖްޫނ 2021 ގެ ިނަޔަލްށ އެކިްޓވޭޓް ުކެރއިްވ ޕެކޭޖްތަަކްށ %30 ިހޭލ ިއުތުރ ޑާޭޓ 

ެއަލވްަންސ ދުިންނ.

1 ޖްޫނ އްިނ 30 ޖްޫނ 2021 ގެ ިނަޔަލްށ އެކިްޓވޭޓް ުކެރއިްވ ޕްރީޕިެއޑް ޑާޭޓ  	

ިސމްތަަކްށ %30 ިހޭލ ިއުތުރ ޑާޭޓ ެއަލވްަންސ ދުިންނ. 
 

060061

އަަހރީ ިރޯޕުޓ 2021ދާިރުގ



ާމލީ ހްިނގްުނތެރިކްަނ
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2021
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ާއމަްދނީ
އްިނޓެްރްސާޓިއ ެޓކްްސ ުއނުިކުރުމގެ ުކރްިނ ލިިބފައާިވ ފިައާދ

ެޓުކހްަށ ފުަހ ފިައާދ
ބިޭސކް ިހއާްސއަަކްށ ޖެހުުނ ފިައާދ

ފްރީ ކްޭޝ ފޯްލ
ެނޓް އެެސޓްްސ

2,762 

1,418 

905 

11.91 

617 

2,330 

2,483 

1,280 

732 

9.64 

917 

2,483 

2,620 

1,371 

898 

11.81 

644 

2,315 

2,859 

1,495 

942 

12.39 

965 

2,505 

2,527 

1,372 

813 

10.70 

1,008 

2,746 

ުޖމަްލޮގތެއަްގިއ މާލީހިނުްގންތެރަިކން ުހރެިނތޮްގތް
19ގެ ަބލަިމޑަުކުމްނ ުކރަިމތިިވ ގެއުްލްނތުަކްނ ައަރއިގްަނަންނފެށީ  2021 ވަަނ  ޯކިވޑް-
ައަހުރަގެއވެ. ިއޤްތާިސަދްށ ައްނަންށ ފިެށ ުކިރެއުރާމއި، ިޚުދަމތަްތއް ތަަރއްޤޮީކްށ 
ފުޅުާކުރމްަށ ހްިނގުުނ އްިނވްެސޓްމްެނޓް ޕޮްރގާްރމްތުަކގެ ަސަބުބްނ 2021 ވަަނ އަހުަރގެ 

ާމލީހްިނގްުނތެރަިކްނ ވަަރްށ ޮބޑްަށ ުކިރައަރއިގްެނ ދަިޔަކްނ ފަާހގޮަކށްލެވެެއވެ.
 

2021 ވަަނ ައަހުރ ދާިރގުގެ ާމލީ ފިައާދ ވަނީ ޭއގެ ުކރީ ައަހާރ ައޅަާބާލއުިރ 1.8% 

ުކިރެއުރމާަކއުެކ 2.5 ިބިލައްނ ުރފާިޔއްަށ ައާރފެައވެ. ެއގުޮތްނ އްެނެމ ޮބޑު ުކިރެއުރެމއް 
ައއްިސފައިވަނީ ފިކްސްޑް  ބޯްރޑްބްޭނޑް ައދި އްެނާޓރޕަްރއަިޒްސ ިޚުދަމުތްނެނވެ. ިމ ެދ 
ިޚުދަމތް ުފާޅވެފިައަވނީ ިއޤްތާިސަދާށިއ ފުަތުރވެރަިކުމގެ ިސާނަޢަތްށ ައްނަންނފިެށ 
ުކިރެއުރާމިއއުެކެއވެ. ަސުރާކުރްނ އްިނަޓރެނޓްގެ ައުގ ހޮެޔ ުކުރމްަށ ުކިރއްަށ ގްެނދަިޔ 
ިސާޔަސުތގަެދުށްނ ދާިރުގްނ ވްެސ އްިނަޓރެނޓްގެ ައުގަތއް ަދށޮްކށް، ފިކްްސޑް  
ބޯްރޑޭްބްނޑް ައދި ޯމަބިއލް  ބޯްރޑޭްބްނޑްގެ ިޚުދަމތް ުކިރއަށުްވެރ ެހޮޔައގެއަްގިއ 
ފުޯރޮކށްދްޭނ ފިެށެއވެ. ައގުތަަކްށ ގަެނިއ ަބަދާލއުެކ، ާއމަްދނީ ޮކްނމެވްެސ ވަަރަކްށ ަދށިްވ 
ަނމަވްެސ ިޚުދަމތް ޯހާދ ފާަރތްތުަކގެ ައަދުދ ިއުތުރުވުމގެ ަސަބުބްނ ާއމަްދނީއްަށ ެއދެވޭ 
ޮކްށފިައާވަކްނ ފަާހގޮަކްށލެވެެއވެ. ައދި ިމ ުކިރެއުރުމަގިއ ފިކްްސޑް  ައަސުރަތކެއް 

ބޯްރޑްބްޭނޑް ިޚުދަމތް ޮބޑު ަދުއެރއް ައާދ ޮކްށފައިވަާކްނ ވްެސ ފަާހގޮަކށްލެވެެއވެ. 

ގްޮނޖުެހްނތަަކާކ ުކރަިމިތާލްނ ޖުެހުނ ަކުމގިައ ވީ ަނމަވްެސ، ަކްސަޓަމުރްނަންށ އްެނެމ 
ަރނގުަޅ ިޚުދަމތް ފުޯރޮކްށ ދުިނުމގެ ގުޮތްނ ުކާރ ޭހަދ ިއުތުރުކުރަމްށ އްިސަކްނ ެދވި 
ިޚުދަމތްތްަށ ފާުޅ ުކުރުމގެ މަަސއަްކތް ުކެރުވެނވެ. ެއގުޮތްނ އިެކ ކެޕަިޓލް އްިނވްެސޓްމްެނޓް 
ޕޮްރޖެކްޓްތަަކްށ 310 މިިލައްނ ުރފާިޔ ޚަަރުދުކިރެއވެ. މީގެތެެރއްިނ އްިނަޓެނުޓގެ ުދވިެލ 
ައަވްސޮކށް، ަކްސަޓަމުރްނަންށ ފުޯރޮކްށޭދ ިޚުދަމުތގެ ފްެނަވުރ ަރނގުަޅ ުކުރުމގެ 
ަމޤަްސުދގިައ 97 މިިލައްނ ުރފާިޔ ޯރލަްއުއޓް ޮއފް ެއފް.ޓީ.ޓީ.ެއޗް. ައދި ޮމަބިއަލްށ ވަނީ 

ޚަަރުދުކިރެއވެ. 

ޯކިވޑްްގެ ަބލަިމޑަުކުމގެ ައަސުރަތއް ުކޑުަކުރަމާށިއ ިހއާްސާދުރްނަންށ ެދމެެހއެްޓިނވި 
ގޮތެއްގިައ ފިައާދލިބެޭނަކްނ ަކަށވުަރުކުރމަށަްޓަކިއ ދާިރގްުނ ޚަަރުދ ުކޑުަކުރމްަށ ައޅްަނޖޭެހ 
ފަިޔވުަޅަތއް ެއޅުމްަށ ާޚއަްސ ަސާމުލަކެމއް ެދެއވެ. މިގުޮތްނ ެއިޅ ފަިޔވުަޅތުަކގެ ަސަބުބްނ 
އީ.ީބ.ައިއ.ޓީ.ޑީ. ޭއވަނީ 1.4 ިބިލައަންށ ައާރފެައވެ. ިމއީ މީގެ ުކރީއަަހާރ ައޅަާބާލއުިރ 
%73 ުކިރެއުރމެކެވެ. ައދި ަހަމއެހްެނެމ ުކްނފުނީގެ ާސުފފިައާދ ވްެސ ަވނީ 11% 

ުކިރެއުރމާަކއުެކ 813 މިިލައަންށ ައާރފެައވެ.
 

ާއމަްދނީ
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2021 ވަަނ ައަހުރގެ ުޖމަްލ ާއމަްދނީ ުހރީ 1.8 އްިނަސއަްތިއގެ ުކިރެއުރމާަކއުެކ 44 

މިލައްނ ުރފާިޔ އްިނ 2.5 ިބިލައްނ ުރފާިޔގެައވެ. ުޖމަްލ ާއމަްދނީ ުކިރައާރފައިވަނީ، 
ިއޤްތާިސަދްށ ައްނަންނފިެށ ުކިރެއުރާމިއ އުެކ ރޯިސޓަްތުކގެ ހްިނގްުނ ަހުރަދާނވެ 
ޭބްނޑިްވޑުްތ ފުޅުާކުރުމގެ ަސަބުބްނާނިއ ފިކްސްޑް  ބޯްރޑޭްބްނޑްަށ ައިއ ުކިރެއުރުމގެ 

ަސަބުބްނެނވެ. 

ާރއްޖެ އިޤްތާިސދީ ހަީނުރަކުމްނ ައަރިއގްަނަނުމދަިޔއުިރ ައުޅގަނޑުމްެނ އްެނެމ ޮބޑު 
ައަހއިްމއަްޔެތއް ދިނީ ެމުދކެނޑެުމއެްނިތ ަރނގުަޅ ފްެނަވުރަގިއ ައުޅގަނޑުމްެނގެ 

ިޚުދަމތަްތއް ފުޯރޮކްށ ުމުޖަތަމއްަށ ެއއާްބުރުލްނދީ އެހުީވމެަށވެ. 

ާއމަްދނީއްަށ ލުިބުނ ުކިރެއުރާމިއ ޚަަރުދަތއް ުކޑުަކުރމްަށ ުކެރުވުނ މަަސއަްކތްތާަކއުެކ، 
އީ.ީބ.ައިއ.ޓީ.ޑީ.ޭއ ވަނީ %7.3 ިއުތުރވެ 1.4 ިބިލައްނ ުރފާިޔއްަށ ައާރފެައވެ. ޚަަރުދ 
ުކޑުަކުރަމްށ ައޅްަނޖޭެހ ފަިޔަވުޅަތއް ައޅުަމްނާދ ަމިއގަނޑު ަސަބަބކީ ުދިނެޔައްށ 
ުކރަިމިތވެފައާިވ ޮކިވޑްގެ ަބލަިމޑަުކުމގެ ައަސުރަތއް ުކޑުަކުރަމާށިއ ިހއާްސާދުރްނަންށ 

ދެމެެހއެްޓިނިވ ގޮތެއްގިައ ފިައާދލިބެޭނަކްނ ަޔގީނުްކުރމެަށވެ.
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ފިްރ ކްޭޝ ފޯްލ ައދި ކްޭޝ ެބލެންސްކެޕަިޓލް އިންވެސްޓްމެންޓްިހއާްސގެ ަފިއާދ )ޑިވިޑެންޑް(ެޓުކހްަށފުަހ ލޭިބ ަފިއާދ

ަހުރމާުދ ައދި އާރް.ޯއ.ީސ.އީ 

ިހއާްސއަަކްށ ޖުެހުނ ަފިއާދ )ެޝއާރ ޕާރ އާރނިންގްސް(
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ުޖުމަލ ާއމަްދނީއްަށ ައިއ ުކިރެއުރުމގެ ަސަބުބްނާނިއ ޚަަރުދ ުކޑުަކުރަމްށ ޮކްށފައާިވ 
މަަސއަްކުތގެ ަސަބުބްނ ެޓުކހްަށފުަހ ލުިބުނ ފިައާދ ވަނީ ޭއގެ ުކރީ އަަހާރ ައޅަާބާލއުިރ 

%11 ުކިރެއުރމާަކއުެކ 80.6 މިިލައްނ ުރފާިޔއްަށ ައާރފެައވެ.

 

2021ގެ ާމލީ އަހަަރްށ ުޖމަްލ ިހއާްސގެ ފިައާދ ގުޮތގިައ ިހއާްސާދުރްނަންށ ހަުށަހާޅފައިވަނީ 

471.2 މިލަިޔްނ ުރފާިޔެއވެ. )އްިނަޓރިމް ޑިިވޑްެނޑް ގުޮތގިައ 157.3 މިލަިޔްނ ުރފާިޔވަނީ 
ަދއާްކފައި، ައދި 2021 ވަަނ އަަހުރގެ ފައަިނލް ޑިިވޑްެނޑްގުޮތގިައ ހަުށހިެޅފައިވަނީ 313.9 

މިލަިޔްނ ުރފާިޔ(
 

އަަހުރގެ ުމިޅ ުޖމަްލ ކެޕަިޓލް ޚަަރަދކީ 310 މިިލައްނ ުރފާިޔ ެއވެ. ިމއީ އަަހުރްނ އަަހަރްށ 
ހާިސުބ ުކެރވޭ ައަދުދތަަކްށ ަބާލާލއުިރ 27 މިިލައްނ  ުރފާިޔ ަދްށ ައަދދެކެވެ. 2020 
ވަަނ ައަހާރިއ 2021 ވަަނ ައަހުރަގިއ ުކރަިމިތިވ ިގަނގަުނ ގްޮނޖުެހްނތާަކިއއުެކވްެސ 
ައޅުގަނޑުމްެނ އްެނެމ ޮބޑު އްިސަކެމއްދީގްެނ ޚަަރުދޮކްށފައާިވނީ، ައޅުގަނޑުމްެނގެ ިޚުދަމތް 
ޭބުންނ ުކާރ ފާަރތަްތަކށް، ަރނގުަޅ ފްެނަވުރގެ ިޚުދަމތް ިލޭބެނ އްިނިތާޒުމަތއް 
ަހަމޖެއުްސަމާށއި، ައދި ވަިޔފިާރ ުކިރައުރަވއި، ުމާވަސާލތީ ުގޅްުނަތއް ވުަރގަަދޮކްށ 
ދެމެެހއުްޓމަށަްޓަކިއ ހްިނގްަނޖޭެހ ުމހްިނުމ މަޝޫްރުއތަަކެށވެ.  ޭއގެ ތެެރއްިނ އްެނެމ ފަާހަގ 
)ެއމް.ެއްސ.ީސ(ގެ  ކޭަބލް  ޯމލިްޑވްްސ-ްސރަީލްނާކ  ަމްޝޫރުއައކީ،  ެއއް  ޮކްށެލވޭ 
އްިނަޓރެނުޓ ކެޕިޭސޓީ ފުޅުާކުރުމގެ ގުޮތްނ ހްިނގުުނ މަޝޫްރެއވެ. ިމ މަޝޫްރުޢގެ ަސަބުބްނ 
ައުޅގަނޑުމްެނގެ ަސބްމެރްިނ ކަޭބލް ިވުއަގ ިއުތަރްށފުރަިހމަވެ، އްެނެމ ފުަހގެ ަޒާމނީ 
ވީަސަލތަްތުކގެ އެހަީގިއ އްިނަޓެނުޓގެ ުދވެލި، ކެޕިޭސޓީ ައދި ޭލެޓްނީސ ިއުތަރްށ 

ަރނގަޅުވެގްެނާދެނެއވެ.

ައދި ަހމިަމާއިއއުެކ، ައުޅގަނޑުމްެނގެ ބޯްރޑޭްބްނޑް ިޚުދަމތް، ިއުތަރްށ ފާުޅ ުކުރަމްށ 
ާރއްޖޭގެ ުހރާިހ ަކްނޮކުޅތަަކށް، ާބުރ ުދވެލަީގއި، އްިނަޓެނޓް ފުޯރޮކްށދުިނަމްށ ުކިރ 
މަަސއަްކުތްނ ދާިރުގ ގެ ފައާިބރ ުޓ ަދ ޯހމް )ެއފް. ޓީ. ޓީ. ެއޗް( ިޚުދަމތް ވަނީ، 82% 
ގިޭބީސާއިއ ހަަމަޔްށ ވިާސުލވެފެައވެ. މިިޚުދަމތް ތަަރއްޤީ ުކުރމްަށ 97 މިލަިޔްނ ުރފާިޔވަނީ 
ޚަަރުދުކެރިވފެައވެ. ަނތާީޖެއއްގެ ގުޮތްނ ޮއްނަލއްިނޮކްށ ިކެޔުވާމއި، ގަޭގިއ ިތެބގްެނ 
މަަސއަްކތުްކުރާމއި، ިއުޖތާިމއީ ައދި ުމިނފިޫހފުިލުވަމްށަޓަކިއ އްިނަޓެނަޓްށ ަބޯރާސާވ 
މްިނވުަރ ވަަރްށ ޮބޑްަށ ިއުތުރވެގްެނ ދަިޔއުިރވްެސ ާކމާިޔުބަކާމިއއުެކ މުެދކެނޑެުމއެްނިތ 

ައޅުގަނޑުމްެނގެ ުހރާިހ ަކްސަޓމުަރްނަންށ ިޚުދަމތް ފުޯރޮކށްދުެވެނވެ.

2021 ވަަނ އަަހުރގިައ ައޅުގަނޑުމްެނގެ އްިނވްެސޓްމްެނޓްގެ ޮބޑު ަބެއއް ުމުޖަތަމުއގިައ 

ޑިިޖަޓލް ަލިއފް ފުޅުާކުރާމިއ ޓާްރްންސފޯމަޭޝަނލް ޕޮްރޖެކްޓްތަަކްށ ަކނޑަައާޅފައާިވެނެއވެ. 
ޭއގެ ތޭެރގިައ ޓީވީގެ ިޚުދަމާތިއ ަކްސަޓމުަރްނގެ ަތޖުރާިބ ަރނގުަޅ ުކުރމްަށ ހަޭދުކުރާމިއ 

އްެނަޓރޕަްރއިޒް ިޚުދަމތް ފަާހގޮަކށްލެވެެއވެ. 
 

2021 ވަަނ އަަހުރގެ ފްރީ ކްޭޝ ފޯްލގެ ގުޮތގިައ )ުމާދ ުނވަަތ ިބްނ ގުަތމާަށއި، ޢާިމާރތް 

ުކުރާމިއ ުނާލ ހިނގުަމްނާދ ޙަަރާކތްތުަކްނ ލެިބުމްނާދ ފައާިސ( ލިިބފައިވަނީ 2020 
އަށުްވެރ %9 ިއުތުރ ައަދެދއަްކމަށާްވ ުޖމަްލ 1 ިބިލައްނ ުރފާިޔެއވެ. ަމއިގަނޑު ގޮތެއްގިައ 
ފްރީ ކްޭޝ ފޯްލ ަމތިިވ ަސަބަބކީ، ުކްނފުނީގެ ާއމަްދނީ ިއުތުރުވާމއުެކ ލެިބްނޖޭެހ ާއމަްދނީ 

ޯހުދމަށުްކެރުވުނ މަަސއަްކުތްނެނވެ. 

ޯކިވޑް ާހަލުތގެ ަސަބުބްނ ާރއްޖެއްަށ ބުޭރ ފައާިސ ވްަނަނ ޮދުރަތއް ަބްނުދުވމަކީ ަޤުއުމގެ 
އިގްތާިސަދްށ ދާިމިވ އްެނެމ ޮބޑު ެއއް ގްޮނޖުެހމެވެ. ެއގުޮތްނ  31 ޑެިސމަްބުރ 2021 ގިައ 
ުކްނފުނީގެ ކްޭޝ ެބލްެންސ ގެ ގުޮތގިައ ުހރި، 1.8 ިބލަިޔްނ ުރފާިޔގެ ޮބޑު ަބަޔކީ ދިވިެހ 
ުރފާިޔއްިނ ުހިރ ަނގުުދ ފައާިސެއވެ. ައދި ހަަމ އެހްެނމެ،  31 ޑެިސމަްބުރ 2021ގެ ިނަޔލްަށ 
ކްޭޝ ެބލްެންސަގިއ ުހރީ ައްނާދާޒުކިރ މްިނވަަރށުްވެރ ިއުތަރެށވެ. މީގެ އްެނެމ ޮބޑު 

ަސަބަބކީ ބުޭރފައާިސ ލުިބްނ ަދތުިވާމ ގުޅިގްެނ ޑިިވޑްެނޑުްނެދއިްކ ުހުރމެވެ.

ދާިރގްުނ ފުޯރޮކށޭްދ ިޚުދަމތްތުަކގެ ފްެނވުަރ ަރނގަޅުުކުރމްަށ ުކަރްނޖޭެހ އްިނވްެސޓްމްަނަތއް 
ުކިރއްަށ ގްެނދުިއމްަށ ަމގުފަހުިކުރުމގެ ގުޮތން، 2021 ވަަނ އަަހުރ  ުކްނފުނީ ޯބޑްުނވަނީ 
ހްޮނގޮްކްނގް ަޝްނާހއީ ބޭނިްކްނ ޯކޕޭަރަޝްނ ލިމެިޓޑްުނ  12 މިިލައްނ ޑޮލުަރގެ  ޯލުނ 
ފިެސިލޓީއާަކިއ ަޝްނާހއީ ޭބްނިކްނ ޯކޕޭަރަޝްނ ލިމެިޓޑްުނ 8 މިިލައްނ ޑަޮލުރގެ ޯލުނ 

ފިެސިލޓެީއއް ެނގުމްަށ ފްާސޮކްށފެައވެ.
 

31 ޑެިސމަްބުރ 2021ގެ ިނަޔަލްށ ދާިރގުގެ ުޖމަްލ ަހުރުމަދުލގެ ައގަކީ 4.8 ިބލަިޔްނ 

ުރފާިޔެއވެ. ިމއީ މިދަިޔ އަަހާރ ައޅަާބާލއުިރ %16.6 ުކިރެއުރމެކެވެ. ެޓުކހްަށފުަހ ފިައާދ 
އްަށ %11 އުކިރެއުރެމއް ލިިބފައިވީ ަނމަވްެސ 2021 ވަަނ އަހުަރގެ ިރާޓރްނ ޮއްނ ކެޕަިޓލް 
ެއމްޕޯްލިއޑް )ާއްރ.ޯއ.ީސ.އީ( 2020ވަަނ ައަހާރިއ ައޅަާބާލއުިރ %29.7 އްިނ 30.2%  
އްަށ ވަނީ ަދށްވެފެައވެ. ެއއީ ައުޅގަނޑުމްެނ އްިނފާްރްސޓަްރކްޗަރ ާއިއ ިޚުދަމތަްތއް 
ިއތަުރްށ ފުރިހަަމ ުކުރމަށަްޓަކިއ ގެނަްންނ ޖޭެހ ަބަދުލަތއް ގަެނުއމްަށ ުކެރުވުނ ޚަަރުދތުަކގެ 

ަސަބުބްނެނވެ. 
 

ޭބިސކް ާއރިންނގް ޕާރ ެޝާއރ )10.70 ުރފާިޔ( ަވނީ ެޓުކހްަށ ފުަހ ލޭިބ ފިައާދ 
ިއުތުރުމުވގެ ަނިތާޖެއއްގެ ގުޮތްނ އަހުަރްނ އަހަަރްށ ަބާލ ހާިސުބތުަކްނ ަދއަްކިއޭދ ގުޮތގިައ 

%11.0 ަމތިވެފެައވެ.
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އްިނވްެސަޓުރްނާނއި އްޮނަނ ގުޅްުނ 
ެދމެހެއުްޓާމއި، ެދމެހެއެްޓނިވި 

ގޮތުގައި ޙިއާްޞާދުރްނަންށ ަނފާ 
ލިިބދުިންނ

ަބހްރޭން ެޓލޮެކިމއުނިކަޭޝންސް ޮކމްޕެނީ )ަބެޓލޯްކ(  އަކީ މިައ ޮއފީސް ަބހްރުޭނަގިއ 
ާޤއިމޮުކްށފައިވާ ަބުހރުޭނގެ ޯބރސަްގިއ ލިސްުޓޮކްށފައިވާ ުކންފުނެްޏކެވެ. ަބެޓލޯްކ އަކީ 
މުެދ އުިރމަތީގެ ަޤުއމަުތުކަގިއ ެޓލޮެކމިއުނިކަޭޝންގެ ިޚުދމަތް ދޭންފަަށިއ މާިހުރ އަެތއް 
ަޤުއމެއަްގިއ ަބއަިނލަްއޤްވާމީ ިޚުދމަތޭްދ ުކންފުނެްޏކެވެ. އެއީ ީސާދޮގުތނާްނިއ ައދި 
ަތފުާތ ވިަކ ބްރޭންޑް ަނނަްނމަުގިއ ަބހްރުޭނ، ޯޖޑަން، ަސުއދީ ައަރިބއާ، ަޔމަން، 
މިސްުރ، ގާނީްސ، ާޖރީސ، ައިއލް ޮއފް މޭން، ދިވެހާިރއްޖެ، ޑިއޯެގގިާސއާ، ެސންޓް 
ހެލާީނ، އެެސނަްޝން ައިއލެންޑް ައދި ފޯލްކްލޭންޑް ައިއލެންޑްސްަގިއ ަބެޓލޯްކ ގެ 

ވަިޔފިާރަތއް ހިންގަމުންގެނާްދ ުކންފުނެްޏކެވެ.

ާއްނުމ ިޙއާްޞާދުރްނގެ ައަދުދ ިޙއާްޞގެ ައަދުދ
1 ްނ 10

11 ްނ 100

101 ްނ 1000

1001 ްނ 10،000

10،001 ްނ ަމިތ

 

4,370 

8,182 

1,583 

185 

13 

ައުޅގަނޑުމެންގެ ިޙއާްޞާދުރން

ައޅުގަނޑުމްެނގެ ުކްނފުނީގެ ވެރްިނަނކީ 14,335 )31 ޑެިސމަްބރ 2021 ގެ ިނަޔަލްށ( 
ިޙއާްޞާދުރްނެނވެ. ައޅުގަނޑުމްެނގެ ިހއާްސާދުރްނގެ ތެެރއްިނ ގަިނ ިޙއާްޞާދުރްނަނކީ 
ުކްނފުނީގެ ުކިރެއުރާމިއ ފާގަތަިކަމްށ ައިމއަްލ ޮގުތްނ ުނަވަތ ަދރްިނގެ ފާަރުތްނ 

އްިނވްެސޓޮްކްށފައާިވ ވިަކވިަކ ިޙއާްޞާދުރްނެނވެ.

ދާިރގުގެ ަމިއ ިޙއާްޞާދުރްނަނކީ %52 ިޙއާްޞ ޮއްނަނ ީބޓީީސ ައިއލްެނޑް ލިިމެޓޑް 
)ަބެޓލޯްކ( ާއިއ %41.8 ިޙއާްޞ ޮއނަްނ ދިވެހަިސުރާކެރވެ. ާބކީ ިޙއާްޞާދުރނަްނކީ ައިމއަްލ 

ފުަރުދްނާނިއ ައިމއަްލ ުކްނފިުނތަަކވެ. 31 ޑެިސމަްބރ 2021 ގެ ިނަޔަލށް، ދާިރގުގެ ފްަސ 
ޕަަސްނޓް ިޙއާްޞއަށުްވެރ ިއުތަރްށ ިޙއާްޞ ގެަނފައާިވ ެއއްވްެސ ވިަކ ފުަރެދއް ުނވަަތ 

ުމަޢއަްސާސެއއް ެނތެވެ.
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ދާިރުގ ވެބަްސއިޓްއަަހރީ އާނުްމ ަޖލާްސ  )އޭޖީއެމް(ިޙއާްޞާދުރންގެ މަނާްފ

ް އިންވެސްަޓރ ިރލަޭޝންސް ޓީމ

ިޙއާްޞާދުރނާްނިއ ުމާއމާަލތުްކުރން

ައުޅގަނޑުމްެނގެ ިޙއާްޞާދުރްނަންށ ެދމެެހއެްޓިނިވ ގެޮތއަްގިއ ަމްނާފ ޯހަދިއދުިނަމކީ 
ައޅުގަނޑުމްެނގެ އްެނެމ އްިސާވިޖެބވެ. ައދި މަިކްނ ިޙއާްޞާދުރްނަންށ ިޙއާްޞގެ ފިައާދގެ 
ގުޮތގިައ ދާިރގްުނ ދުެމްނާދ މްިނވުަރތުަކްނ ާހމޮަކށެްދެއވެ. ދާިރގްުނ ިޙއާްޞގެ ފިައާދ ަބހްަނ 
ންިނމަނީ ުކްނފުނީގެ ޑިިވޑްެނޑް ޕޮލީިސާއިއ ެއއްގޮތާްވ ގުޮތގެ ަމތްިނ ެޓކްްސ ކެނޑުމްަށ 
ފުަހ ުކްނފުނީގެ ާސުފ ފިައާދއްިނ %50 އްަށ ުވެރ ަމުދުނާވ ައަދަދަކެށވެ. ިޙއާްޞގެ ފިައާދ 
ަބހަނީ، ުކްނފުނީގެ ިޙއާްޞގެ ފިައާދ ާއިއ ެބޭހ ިސާޔަސާތ ެއއްގޮތާްވ ގުޮތގެ ަމތްިނ 
ުކްނފުނީގެ ިޑެރކަްޓުރްނގެ ޯބޑްުނ ުކްނފުނީގެ ކެޕަިޓލް ޚަަރުދތާަކިއ ައދި ުކރަިމގުގިައ 

ުކްނފިުނ ުކިރެއުރުވމްަށ ބުޭންނާވ މްިނވަަރްށ ފައާިސ ެބެހއުްޓމްަށފުަހެއވެ.

ދާިރގުގެ އަހަރީ ާއްނުމ ޖަލާްސއަކީ ައޅުގަނޑުމްެނގެ ވަިޔފިާރާއިއ ުކްނފުނީގެ ުކިރެއުރާމިއ 
ެބޭހ ަމުއލާޫމުތަތއް ޗާެއޕަަސްނ ާއިއ ީސއޯީއ ގެ ފާަރުތްނ އާަހުލމްަށ ިޙއާްސާދުރްނަންށ 
ލޭިބ ފުުރަޞތެކެވެ. ދާިރގުގެ މޭެނޖްމްެނާޓއި، ހްިނގާުމިއ ައދި ޕަރފޯމްަންސާއިއ ގުޅޭގުޮތްނ 
ިޙއާްޞާދުރްނގެ ަކްނޮބޑުުވްނތާަކިއ ުސާވުލތަަކްށ ޖާަވުބާދރުީވމަށަްޓަކިއ ދާިރގުގެ ޯބޑިާއ 
މޭެނޖްމްަނުޓްނާނިއ ޮއޑަިޓުރްނ އަަހރީ ާއްނުމ ަޖލާްސގިައ ަބއިވެރިވެެއވެ. އެހެނަްކުމްނ 
އަހަރީ ާއްނުމ ޖަލާްސގިައ ިޙއާްޞާދުރްނ ަބއިވެރުިވމަކީ ައޅުގަނޑުމްެނ ާބުރ ައޅަާކމެކެވެ. 

 
ިމ ަބލަިމޑަުކުމގިައ ައޅުގަނޑުމްެނގެ ިޙއާްޞާދުރްނާނއި، ައޅުގަނޑުމްެނގެ ުމަވއަްޒފްުނާނިއ 
ައދި ުމިޅ ުމުޖަތަމުއގެ ަސާލަމާތިއ ަރއާްކތެރަިކމަކީ އްެނެމ އްިސަކެމއްދްޭނޖޭެހ ަކެމއަްކުމގިައ 
ައުޅގަނޑުމްެނގެ ޯބޑްުނ ަބަލިއގެަތވެ. ެއއްވެުއޅާުމިއ ަދުތުރފުަތުރުކުމަގިއ ައާޅފިައާވ 
ފަިޔވުަޅތާަކއިގުޅިގްެނ ައޅުގަނޑުމްެނގެ ުކްނފުނީގެ 32 ވަަނ އަހަރީ ާއްނުމ ޖަލާްސ 20 ެމިއ 
2021 ގިައ ައޅުގަނޑުމްެނ ުކިރއްަށ ގްެނދަިޔއީ ޯމލްޑިވްްސ ެސިކުއިރޓީ ިޑޕިޮސަޓރީއިންްނ 

ަތާޢަރފޮްކްށފިައާވ ޮއްނަލއްިނ ޖެެނަރލް މީޓްީނ މޭެނޖަްމްނޓް ިސްސަޓމް ަކުމަގިއާވ 
"ފިަހޯވޓް" މުެދވެރޮިކްށ ވާރުޗައލް ޕެްލޓްފޯރެމއްގެައވެ. ިމ ޖަލާްސގިައ ކެޕަިޓލް ެޝާއރގެ 

%93.92 ަތމީްސުލުކާރ ަހތްދަިހ ފްަސ ިޙއާްޞާދުރްނ )73 ިޙއާްސާދުރްނާނިއ 2 

ިޙއާްސާދުރްނގެ ަބަދުލގިައ ެއފާަރުތްނ ައއަްޔްނޮކްށފައާިވ ފާަރތަްތއް( ަބއިވެރުިވަމްށ 
ަރިޖްސަޓރޮކްށފައިވެެއވެ. 32 ވަަނ އަހަރީ ާއްނުމ ޖަލާްސގެ ަޔުއިމއާްޔގެ ެދލޮިކޕީ 23 ެމިއ 

2021 ގިައ ައޅުގަނޑުމްެނގެ ވެބަްސއިޓްގިައ ާޝިއުއޮކްށފައާިވެނެއވެ. 

33 ވަަނ އަހަރީ ާއްނުމ ޖަލާްސ ޭބއުްވމްަށ ންިނާމފައިވަނީ 2022 ވަަނ އަހުަރގެ ފަުރަތަމ 

ުކާއާޓގެައވެ. 33 ވަަނ ައަހރީ ާއްނުމ ަޖލާްސ ގިައ ަބއިވެރުިވމްަށ ަރިޖްސަޓރ ުކާރެނ 
ގާޮތއި، ފިަހޯވުޓ ޭބުންނުކާރޭނ ގުޮތގެ ިއުތުރްނ ަޖލާްސ ާއިއ ެބޭހ ިއުތުރ ަމުއލާޫމުތ 
ައޅުގަނޑުމްެނގެ ވެބަްސއިޓް Dhiraagu/Investor_Relations އްިނ ާޝިއޢުުކާރެނެއވެ. 

އަހަރީ ާއްނުމ ޖަލާްސ ޭބއުްވުމގެ ުކރިން، ެއޖަލާްސާއިއ ގުޅޭ އްެނމާެހ ަމުއލާޫމތެއްގެ ިއތުުރން، 
ޯނިޓްސާއއި، ެއޖްެނޑާާއއި، ޑެިރކަްޓުރްނގެ ިރޯޕާޓއި، ާމލީ ަބާޔްނތްަށ ައޅުގަނޑުމްެނގެ 
ވެބަްސިއުޓަގިއ ާޝިޢުއުކާރެނެއވެ. ދާިރުގގެ ޯބޑިާއ މޭެނޖްމްެނުޓްނ ައަހރީ ާއްނުމ 
ޖަލާްސގިައ ަބއިވެރިވެ ިޙއާްޞާދުރްނގެ ަކްނޮބޑުުވްނތަަކާށިއ ުސާވުލތަަކްށ ޖަވުާބާދރީވެާނވެ. 
އެކްްސާޓަނލް ޮއިޑަޓުރގެ ިރޯޕާޓިއ ުގިޅގްެނ ައްނަނ ުސާވުލަތަކްށ ަޖާވުބާދރުީވަމްށ 
އެކްްސާޓަނލް ޮއޑަިޓރ ވްެސ ޖަލާްސގިައ ަބއިވެރިވެެއވެ. އަހަރީ ާއްނުމ ޖަލާްސގިައ ފްާސުކާރ 
ޤާަރުރތާަކިއ ިންނާމ ިންނުމްނތާަކއި، ަޖލާްސގެ ަޔުއިމއާްޔގެ ެދލޮިކޕީ ަގިއ ެއއްވްެސ 
ަމއަްސަލެއއް ޮއތޯްތ ެބުލމަށަްޓަކިއ ިޙއާްޞާދުރްނާނިއ ިޙއާްޞުކުރމްަށ ަޖލާްސ ޭބއްވި 
ުދަވުހްނ ފިެށގްެނ ފްަސ ުދަވުހގެ ތޭެރަގިއ ދާިރުގގެ ވެބަްސިއޓަްގިއ ާޝިއުއޮކްށ 

ިއުއާލނުްކެރެއވެ.
 

ުކްނފުނީގެ ުމިހއުްމ ަކނަްކާމއިބޭެހ ަމުއލާޫމުތ ޤާަވިއުދްނ ައދި އްެނެމ އަެކށީގްެނާވ ވަގުުތގިައ 
ައޅުގަނޑުމްެނގެ ވެބަްސއުިޓްނ ލެިބްނ ހްުނާނެނވެ. ދާިރުގ ވެބަްސއިޓްގެ އްިނވްެސަޓރ 
ަމުޢޫލާމުތަތާކިއ  ުކިރެއުރްނަތުކގެ  ުމިހްނުމ  ުކްނފުނީގެ  ަބިއަގއި،  ިރޭލަޝްންސ 
އްިނވްެސަޓުރްނަންށ ބުޭންނާވ ިއުތުރ ުމހްިނުމ ަމުޢލާޫމުތ ޤާަވިއުދްނ ާޝިއުއ ުކެރެއވެ. 
ައދި ުކްނފިުނ ހިނގުަމްނާދގާޮތިއ ުކްނފުންިނ ގްެނގުޅޭ ިސާޔަސުތަތއް އްިނވްެސަޓުރނާްނިއ 
ިޙއާްޞާދުރްނަންށ ފްެނަނގޮތްަށ ހުެދމަށަްޓަކިއ ުކްނފުނީގެ ުމިހއުްމ ާމލީ ަބާޔްނތާަކއި، 
ާއްނުމ އްެނގްުނތާަކއި، އަަހރީ ާއްނުމ ޖަލާްސާއ ެބޭހ ަމުޢލާޫމުތަތއްވްެސ ވެބަްސއިޓްގިައ 

ާޝިއުއުކެރެއވެ.
 

ިޙއާްޞާދުރނާްނިއ ކާަމއިބޭހޭފާަރތްތުަކްނ ުސވުާލތަކްަށ ުދވަހްުނ ުދވަހްަށ ޖަވުާބދުިނމަށަްޓަކިއ 
ާޚއާްސ ޮކށްފައާިވ އްިނވްެސަޓރ ިރލަޭޝްނ ޓީމެއް ދާިރގުގިައ މަަސއަްކތުްކުރެއވެ. ެއ ޓުީމްނ 
ިޙއާްޞގެ ަތފީްސލީ ަމުޢލާޫމުތަތާކއި، ިޙއާްޞގެ ފިައާދ ަބާހފިައާވ ޮގުތގެ ަމުޢލާޫމުތ 
ިޙއާްޞާދުރނަްންށ ވަގުުތްނ ވަގުތްަށ ފުޯރޮކށެްދެއވެ. އްިނވްެސަޓރ ިރލަޭޝްންސ ޓީމްަށ 
އެހީތެރިވެ ދުިނުމގެ ގުޮތްނ ދާިރގުގެ ަކްސަޓމަރ ާސވްިސ ޮހޓަްލއްިނއްަށ ައދި ދާިރގުގެ 
މުަރަކޒީ ޮއފްީސތާަކިއ ގުުޅއަްވއިގްެނ ިޙއާްޞާދުރްނ ުކަރއާްވ ުސާވުލތާަކިއ ޯހަދްނބުޭންނާވ 
ަމުޢލާޫމުތަތއް ޯނޓުްކުރމްަށފުަހ ޖާަވުބ ފުޮނުވމްަށ އްިނވްެސަޓރ ިރލަޭޝްންސ ޓީމްަށ 
ހަުށަހޅެައވެ. ައދި ައޅުގަނޑުމްެނާނިއ އިލެކްޓޯްރނިކް ވީަސަލތްތުަކްނ ުމާއަމާލތުްކުރމްަށ 
ާބުރެއޅުުމގެ ގުޮތްނ ައޅުގަނޑުމްެނގެ އީމެއިލް ެއޑެްރްސަތއް ިޙއާްޞާދުރނާްނިއ ައަބުދވްެސ 
ިޙއާްސ ުކަރމެވެ. ިޙއާްޞާދުރްނ ަވަޒްނވެރިވެފައާިވ ަތުނގެ ަމުއލާޫމުތަތއް ެޝާއޯހލްޑަރ 
އްިނފޮމަޭޝްނ ފޯމް ފުުރއަްވއިގްެނ ންިނުމމަކީ ައޅުގަނޑުމްެނގެ އިލްތާިމެސކެވެ. ެޝާއޯހޑްޑަރ 
އްިނފޮމަޭޝްނ ފޯމް ައޅުގަނޑުމްެނގެ ވެބަްސއިޓް Dhiraagu/Investor_Relations އްިނ 

ލިިބަވޑައިގަނަްނވެާނެއވެ.
 

ިޙއާްޞާދުރްނާނިއ ައޅުގަނޑުމްެނާނިއ ދެމުެދ ުމާއަމާލތުްކެރވްެނ ާވެނަކްނ ައޅުގަނޑުމްެނ 
ޤަބުޫލުކަރމެވެ.  ިޙއާްޞާދުރނަްންށ ާސފު، ަސއަްޚ ައދި އްެނެމ އަެކޭށެނ ވަގުުތގިައ ަމުޢލާޫމުތ 
ފުޯރޮކްށ ދުިނމްަށ ައޅުގަނޑުމްެނ ަތފުާތ ވީަސަލތަްތއް ބުޭނނުްކަރމެވެ. ައޅުގަނޑުމްެނގެ 
ަޤާވިއުދަތުކްނ  ާގޫނާނިއ  ިޒްނާމާއިއ  ާހަމުކުރުމގެ  ަމުއލާޫމުތ  ެމުދކެނޑެުމއެްނިތ 
ައޅުގަނޑުމްެނަންށ ަމތޮިކްށފައާިވ ޒްިނާމތާަކިއ ެއއްގޮތާްވ ގުޮތގަެމތިން، ާމލީ ިރޯޕުޓތާަކއި، 
ައުޅގަނޑެުމްނގެ  ަވުގުތަގިއ  ެއްނެމ އަެކޭށެނ  ަމުޢލާޫމުތަތއް  ުމިހއުްމ  އެހިެނހްެނ 
ިޙއާްޞާދުރްނާނިއ  ައުޅަގނޑެުމްނގެ  ިމަދނީ  ާޝިއުއުކަރުމްނ  ވެބަްސިއޓަްގިއ 
އްިނވްެސަޓުރްނގެ ާލަބާއިއ ަމްނފާއަށަްޓަކެއވެ.  މިގުޮތްނ ުކްނފުނީގެ ާމލީ ަބާޔްނަތއް 
ޮކްނެމ ުކައާޓެރއް ިނމާޭތ ެއއްމްަސ ތޭެރގައި، ައދި ުކްނފުނީގެ އަހަރީ ިރޯޕޓް އަހުަރ ިނމާޭތ 

ަހތުަރ މްަސ ުދވުަހގެ ތޭެރގިައ ާޝިއުއުކަރުމްނ ގްެނެދެއވެ.

ޮގުތަގިއ ިލްސޓުްކރީއުްސެރ ިމާހަތަންށ ދާިރުގގެ  ުކްނފްުނެޏއްގެ  ދާިރުގ ޕަބިްލކް 
ވެބަްސއުިޓގިައ ާއްނުމޮކްށ ާޝިއޢޮުކްށފައާިވ ުހރާިހ އަހެަރއްގެ އަހަރީ ިރޯޕަޓާކިއ ުކައަޓލީ 

ިރޯޕޓަްތއް ިމ ލިންކް  )Dhiraagu/Investor_Relations( އްިނ ަބާލލެވެޭނެއވެ.  
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2020

2020

2019

2019

ިޙއާްޞގެ ވަިޔފާރީގެ ުއްސައލަިތއް

ިޙއާްޞއަަކްށ ޖޭެހ މްިނގަނޑަުތއް

ިޙއާްޞގެ ުމާޢަމާލުތ އްެނެމ ފަހްުނ ުކެރުވުނ ައުގ )ުރފާިޔ(
ިޙއާްޞގެ ުމާއަމާލުތ ުކެރުވުނ އްެނެމ ަމތަީއުގ )ުރފާިޔ(

ިޙއާްޞގެ ުމާއަމާލތް ުކެރުވުނ އްެނެމ ަދްށ ައުގ )ުރފާިޔ(
ެއވެްރޖޮްކްށ ިޙއާްޞގެ ުމާއަމާލތް ުކެރުވުނ )ައުގ(

ުމާއަމާލުތުކެރުވުނ ިޙއާްޞގެ ައަދުދ
ުމާއަމާލތުްކެރުވުނ ައަދުދ

ާމކެޓް ކެޕަިޓަލއިޒަޭޝްނ )ިބިލައްނ ުރފާިޔ(

ާއމަްދނީއްިނ ިޙއާްޞއަަކްށ ޖެހުުނ މްިނވުަރ )ުރފާިޔ(
ިޙއާްޞގެ ައާގިއ ާއމަްދނީގެ ޭރިޝޯއ )ުރފާިޔ(

ިޙއާްޞއަަކްށ ެބހުުނ ފިައާދ )ުރފާިޔ(
ިޙއާްޞއަަކްށ ޖޭެހ ެނޓް އެެސޓް )ައުގ(

ޑިިވޑްެނޑް ޕަޭއުއޓް ޭރިޝޯއ 
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ާތިއުދުކާރ  ަލނޑަުދނޑިަތަކްށ  ަތަރއްޤީގެ  ދެހެމެއެްޓިނވި  ގެ  އ.ދ  ައުޅަގނޑުމެނަްނކީ، 
ުކންފުންޏެކެވެ. ައދި  މިގުޮތން، ައޅުނޑުމެން ވާނީ  ޑެިސމަްބުރ 2012 އިން ފެށިގެން ުޔަނއެިޓޑް 

ޭނަޝންސް ގޯްލަބލް ޮކމްޕެކްޓަްގިއ ަބއިވެރިވެ ޮސއޮިކްށފިައއެވެ. 

“ޯކވިޑް-19 ގެ ަބލަިމޑަުކން ާއ ވިޭރއަންޓަްތާކއުެކ ފުެތރެމުން ދަިޔަނމަވެސް ައުޅގަނޑުމެންގެ 

ިސއަްހާތިއ  މަުވއަްޒފުންގެ  ައުޅަގނޑުމެންގެ  ަކމަުގިއ ވެގެން ދަިޔއީ  އިސް ވާޖެީބއް  އެންމެ 
ަރއާްކތެރަިކން ދެމެހެއުްޓމާއުެކ ައުޅގަނޑުމެންގެ ުމުޖަތމުައ ުހއުްޓމެއެްނިތ ުގޅުާލމެވެ. އ.ދ ގެ 
ދެމެހެއެްޓިނވި ަތަރއްޤީގެ ަލނޑަުދނޑަިތއް ައދި ގޯްލަބލް ޮކމްޕެކްޓްގެ މައިގަނޑު 10 އޫުސާލިއ 
ަކމަުގިއވާ  ާދއާިރަތއް  ޮކމްޕެކްޓަްގިއ ިހމޭެނ ަމއަިގނޑު  ޮގުތގެ މަތިން،  ގޯްލަބލް  އެއޮްގތްވާ 
އިނާްސނީ ަހއުްޤަތއް ަރއާްކތެރުިކުރމާަށއި، މަަސއަްކތްތެރިންގެ ަހއުްޤަތއް ަރއާްކތެރުިކުރމާަށއި، 
ޮކަރޕަްޝން ުހއުްޓވުމްަށ ާތއުީދުކުރމަުގިއ ައުޅަގނޑުމެން  ތިމާވިެށ ިހމަާޔތުްކުރމާަށިއ ައދި 

ފަަހަތްށ ުނޖިެހ ދެމިތީިބުމއެވެ.”

އިސްމާއިލް ަރީޝުދ
ީސއޯީއ ައދި މޭެނިޖންގ ޑިރެކްޑަރ. 

އިޖްތާިމއީ ޒްިނާމ
ޯކރޕޭަރޓް ިސިޓޒްެނިޝޕްގެ ފުރިހަަމ ުއޫޞުލތާަކިއ ުމުޖތަަމުޢގެ ރޫހަކީ ދާިރގުގެ އްެނމަެހިއ މަަސއަްކތަަކްށ ިހތްވުަރޭދ ަކންކަމެވެ. 
މިގުޮތން، ައޅުގަނޑުމްެނގެ ަކންކުަމގާައިއ ވަިޔފިާރގެ ންިނުމްނތުަކގިައ ޒްިނާމާދުރކާަމިއ ަނާޒަހތްތެރިކާަމއި، ރިވިެތ ައޚާްލގާއި، 
ެދފްުށފްެނަނ ައދި ޖާަވބާްދރަީކްނ ޮބޑު ުއޫޞެލއް ގްެނގުޅެވަޭކްނ ަޔޤްީނުކުރމްަށ ައުޅގަނޑުމްެނ މަަސއަްކތުްކަރމެވެ. 
ައޅުގަނޑުމްެނަނކީ ަޤުއުމ ިބާނުކުރުމގިައ ދާިމާވ ަދިތތުަކްނ ައަރއިގެަނވޭ ުއފެއުްދްނތިެރ ުކްނފްުނަޏަކްށ ާވްނޖެހަޭކްނ 
ދެެނގެަނ، ައޅުގަނޑުމެނާްނިއ ދިވިެހ ަރއިްޔުތނާްނިއ ދެމުެދ ޮއނަްނގުޅްުނ ހުަރަދާނުކުރމްަށ ައޅުގަނޑުމްެނ ޢަަމލީގުޮތްނ 
މަަސއަްކތުްކަރމެވެ. ައޅުގަނޑުމްެނގެ އިޖްތާިމއީ ޒްިނާމގެ ހަަރާކތަްތއް ހްިނގަނީ އިޖްތާިމއީ ޒްިނާމގެ ްސެޓެރެޓޖާީއ ެއއްގޮތާްވ 
ގުޮތގަެމތްިނ ދާިރގުގެ ިއޖްތާިމއީ ޒްިނާމ ޮކިމޓީގެ އުިރާޝާދއުެކެއވެ. ިމ ޮކިމޓީގިައ ިހމެެނނީ ޮކިމޓީ ޗާެއޕަރަސްނގެ 

ަހއިިސއަްޔުތްނ ުކްނފުނީގެ ީސ.އީ.ޯއ ައދި މޭެނިޖްނގ ޑެިރކަްޓރ ާއިއ ދާިރގުގެ ލީޑަރިޝޕް ޓީމްގެ މެމަްބުރނެްނވެ.

ުޔަނއެިޓޑް ޭނަޝްންސގެ ގޯްލަބލް ޮކމްޕެކްޓް )ޫޔއްެނޖީީސ( ގިައ ޑެިސްނަބރ 2012 ގިައ ޮސއުިކުރމްަށފުަހ ޯކޕޭަރޓް 
ގަވަަނންްސއްަށ ައޅުގަނޑުމްެނ ދުެމްނގްެނާދ އުަހިމއަްޔތުކުަމގެ ިއތުުރން، ޮކްނެމ އަހަަރުކ ައޅުގަނޑުމްެނ މަިދނީ ޫޔއްެނޖީީސ 
ޕޭްރމްވޯކްގެ ަދުށްނ ތިމާވިެށ ައދި އިޖްތާިމއީ އަހަރީ އެެސްސމްެނޓަްތއް ަތއާްޔުރޮކްށ ާޚއަްޞ އިޖްތާިމއީ ޒްިނާމގެ ިރޯޕެޓއް 
ާޝިއުއޮކްށ ޮކިމުއނިކަޭޝްނ ޮއްނ ޕޮްރގެްރްސ )ޮކޕް( ގެ ގުޮތގިައ ޫޔއްެނޖީީސ އްަށ ހަުށަހޅުަމނެްނވެ. މިގުޮތްނ 2021 ވަަނ 
އަހުަރގެ ޮކިމުއނިކަޭޝްނ ޮއްނ ޕޮްރގެްރްސ ިރޕޯޓް، ިމއަހަރީ ިރޕޯޓްގެ "ދެމެހެއެްޓިނވި ާމަދމާ" ެސކަްޝްނގިައ ހިމާަނފައިވެާނއެވެ.  
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އަޅުގަނޑުމްެނގެ މުޖުތަމުައ
އަޅުގަނޑުމެންގެ މުުޖަތމުަޢގެ ިޝއުާރގެ ދުަށން އ.ދ ގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަަރއްޤީގެ ލަނޑުދަނޑަިތއް ކަމަށްވާ، 
ފަޤުީރކަން ަނއާްތުލން )އެސްޑީޖީ 1(، ަބނޑަުހއި ހުޫނކަން ުކޑުަކުރން )އެސްޑީޖީ 2(، ފުރިހަމަ ިސއަްހާތިއ 
ުދޅަހޮެޔކަން )އެސްޑީޖީ 3(، ފުރިހަމަ ަތުޢލީމް )އެސްޑީޖީ 4( މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން )އެސްޑީޖީ 5(، އެކަށެޭނ 
މަަސއްކާަތއި އިޤްތާިސދީ ކުރިއުެރން )އެސްޑީޖީ 8(، ިސާނއާަތއި އާގޮތްތަކާއި ުޢމްރާނީ ކުރިއުެރން )އެސްޑީޖީ 9( 

އަދި  ަނހަމަކަށް ުކޑަކުުރން  )އެސްޑީޖީ 10( އަށް ވިާސލުވުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ހަރަކާތަްތއް ހިންގާފައިވެާނއެވެ.

ޯކވިޑް-19ގެ ަބލަިމޑަުކމިާއ ުގޅިގެން މުެދވެރިވި ާޙަލަތްށ ިއާޖަބދުިނން؛

19ގެ ަބލަިމޑަުކްނ ފުެތުރާމއުެކ ައޅުގަނޑުމްެނގެ ަމިއ ައާމޒަަކށްވީ ައޅުގަނޑުމްެނގެ  ޯކިވޑް-
ުމަވއަްޒފްުނގެ ަސާލަމާތިއ ަރއާްކތެރަިކާމިއ ުދޅަހޮެޔަކްނ ަކަށވުަރުކުރާމއި، ައޅުގަނޑުމްެނގެ 
19 ާއިއގިުޅގްެނ  ަކްސަޓަމުރްނާނިއ ުމުޖަތަމުޢ ގުޅާުވަލދުިނަމްށ އެހީވެދުިނާމއި، ޯކިވޑް-
ުކރަިމތިިވ ިޞއްޙީ ުކއިްލ ުނަރއަްކުލގެ ާހަލުތގިައ ަސުރާކަރާށއި، ލަޯކލް ޮއތިޯރޓީތަަކާށިއ 
ައުޅގަނޑުމްެނ  ިމޮގުތްނ  ެއްނޖީޯއަތަކްށ އެހީތެރަިކްނ ފުޯރޮކްށދުިނމެވެ.  އިެކއިެކ 

ުކިރއަށްގްެނދަިޔ ަބެއއް ހަަރާކތް ތުަކގެ ތޭެރގިައ: 

ޯކިވޑްގެ ަބލަިމޑަުކާމއުެކ ާމެލ ަސަރަހއުްދގިައ ފަިޔަވުޅަތއް ަހުރަކށުިކުރާމއުެކ، ގޭގިައ  	
ތިބެގްެނ މަަސއަްކތުްކުރަމާށިއ ޮއްނަލއޮިކްށ ިކެޔުވުމގެ ފުުރަސުތފަހޮިކްށ ދުިނަމްށ 
ައުޅގަނޑުމްެނގެ ޕްޯސޓްޕިެއޑް، ޕިްރޕިެއޑް، ފިކްސްޑް ބޯްރޑޭްބްނޑް، ެއލްޓީއީ ައދި 
ެއމީްބީބ ަކްސަޓމުަރްނަންށ ިއުތުރ ޑާޭޓ ިއުތުރ ައގާާކއުިނަލިއ ައދި ބްޫސަޓރތުަކްނ 

ޑްިސަކުއްނޓް ހިމޭެނގޮތްަށ ފުޯރުކުރްނ.   

ައދި މީގިެއުތުރްނ ަސުރާކުރްނ އްިސަންނގަަވިއގްެނ ުކިރއްަށ ގްެނާދ ުދުރްނޭދ  	
ަތުއލީމްަށ އެހީތެރުިވުމގެ ގުޮތްނ ައޅުގަނޑުމްެނގެ ފިކްސްޑް ބޯްރޑްބްޭނޑް ައފި ެއލްޓީއީގެ 
ިހުދަމތް ޭބުންނޮކްށގްެނ ުއނގެެނުމްނާދ ަދިރވުަރްނަނާށިއ ޓީޗުަރްނަންށ ިހލޭ 
ެއަލަވްންސ ފުޯރުކރީމެވެ. ައދި ަކަރްނޓްީނ ފިެސިލޓަީތުކަގިއ ަމަސއަްކތުްކާރ 

ުމަވއަްޒފްުނަނާށިއ ަބލިމީހްުނަންށ 10ޖީީބގެ ޑޭޑާ ިހޭލ ފުޯރުކުރްނ.

ުހޅާުމެލ ޮހްސޕަިޓލްގިައ އްެނުދަމިތ ުކެރވިފައާިވ ަބލިމީހްުނަންށ ާއއާިލގެ ބޭފުޅްުނާނިއ  	
ގުޅަުވިއ ދުިނުމގެ ގުޮތްނ ެއ ހްޮސޕަިޓލްަށ ިހޭލ އްިނަޓރެނޓް ަވިއފިައ ާއއުެކފުޯރުކުރްނ. 

އަންހުެނން ާބުރވެރުިކުރވުން

ައއީިސޓީ ާދއާިރގައި އަންހުެންނ ާބުރވެރުިކުރާމއި ައދި މާިދއާިރއަށް ވާީހވެސް ގަިނ އަންހުެންނ 
ނުިކުތމަށް ިހތްވުަރ ދުިނމަކީ ައޅުގަނޑުމްެނގެ އިޖްތާިމއީ ޒިންމާގެ ދުަށްނ އިސްކްަނޭދ ެއއްކަމެވެ.  
ކިޯވޑް-19ގެ ާހާލާތއި ގުޅިގްެނ ދިމާވި އިެކ ގްޮނޖެހްުނތާަކއުެކވެސް މި އަހުަރ ައޅުގަނޑުމްެނ ވާނީ 

މާިދއާިރއްިނ ފާހަގުަކެރވޭ މުހިނުްމ ހަަރާކތްތަކެއް ުކިރއަށް ގްެނގްޮސފައެވެ.  މިގޮތުން؛ 

'ވިމްެނ އްިނ ޓެކް' ޖަމިއާްޔާއިއ ގުޅިގްެނ ުޒވްާނ އަންހެނުްކދްިނ ޓެކޮްނޮލޖީގެ ާދއާިރއްަށ  	
ވުަނމަށް ިހއްވުަރދުިނމަށް ކޯޑުުކަރްނ ދަސޮްކށް ދުިނުމގެގޮތްުނ ިސލިްސާލ ޕޮްރގާްރމްތަކެއް 
ައޅުގަނޑުމްެނ ުކިރއްަށ ގްެނދަިޔއީމެވެ. މިގުޮތްނ ިމއަހުަރގެ ުކރޮީކޅު ގ.ދ ތަިނދޫގިައ 
ބޭއްވި ޕޮްރގާްރމްގިައ އަެސަރަހއުްދގެ 17 ުޒވްާނ އަންހެނުްކދަިންށ ކޯޑުުކަރްނ ދަސޮްކްށ 
ދިނީމެވެ. ިމޕޮްރގާްރމްގިައ ަބއިވެރިވި ުކދްިނގެ އިންްސޕޭިރަޝަނލް ވާހަަކތްަށ މިާރޗް މުަހ 
ފާހަގުަކާރ ަބއަިނލަްއޤުވާމީ އަންހުެންނ ުދވާަހ ގުޅިގްެނ މާިދއާިރއްަށ އިތަުރްށ އުަހުލވިެރ 
ުކުރުމގެ ގޮތްުނ ގެެންސދިނީމެވެ. ައދި ިމ އަހުަރ ތޭެރގިައ 18 ުޒވްާނ އަންހްެނ ުކދްިނ ވަނީ  
'ގާރލްްސ ުޓ ޯކޑް ުކުޅުދއްފުށި' ޕޮްރގާްރމް ފުރިހަމޮަކްށފެައވެ. ެއ ުކދްިނ ޯހާދފައާިވ 
ޮގުތްނ  ިއުތުރުކުރުމގެ  ޭހުލްނތެރަިކްނ  ިހތަްވުރދީ،  ފަާހގޮަކށް،  ާކިމާޔީބަތއް 

ހދ.ުކޅުުދއްފުށީގިައ ާޚއަްޞ ޖަލާްސެއއް ައޅުގަނޑުމްެނ ބޭއްވްިނ. 

ަބއަިނލަްއޤުވާމީ އަންހުެންނގެ ުދވަސް ފާހަގުަކުރުމގެ ގޮތްުނ ާޚއަްސ ވަރުޗައލް ަހފާްލެއއް  	
ބޭއްވީމެވެ. މި ަހފަލާގައި ާހއަްސ މެހެމެާނއްގެ ަހއިިސއަްޔތްުނ ޫޔ.އްެނ.ެއފް.ޕީ.އޭގެ ހެޑް ޮއފް 
ޮއފީސް ާޝދާިޔ އިބާްރހިމް ަބއިވެރިވެ އަންހުެންނ ާބުރވެރުިކުރާމއި ބެހޭގޮތްުނ ވާހާކަ ެދއިްކ.  

ގްލަޯބލް ''16 ޑޭސް ޮއފް އެކިްޓވިޒަމް ެއގެއިންްސޓް ޖްެނޑަރ ބޭސްޑް ވަަޔލެންސް'' ައދި  	
"އްެނޑް ޖްެނޑަރ ބޭސްޑް ވަަޔލެންސް އެގެއިންްސޓް ވިމްެނ ަނއު" ިޝާޢާރިއ ގުޅަުވއިގެން، 

ޫޔ.އްެނ.ެއފް.ޕީ.ޭއ ޯމލްޑިވްްސގެ ފާަރުތްނ ައޅުގަނޑުމްެނގެ ުމަވއަްޒފުނަްންށ ިޖނީްސ 
ފަުރއާްސަރ ާއިއ  ައިނާޔއްިނ ަރއާްކތެރާިވެނގާޮތިއ ެބހޭގުޮތްނ ައޅުގަނޑުމްެނގެ 

މަުވއަްޒފުނަްންށ ަމުއލާޫމުތ ދުިނމްަށ ާހއަްސ ެސަޝްނެއއް ބޭއްވްިނ. 

އްިނަޓރޭނަޝަނލް ގާރލްްސ އްިނ ައިއ.ީސ.ޓީ ޑޭގައި، 'ވިމްެނ އްިނ ެޓކް މޯލްޑިވްސް'  	
ާއއިގުޅިގްެނ ްސކޫލް ދަރިވުަރނަްންށ ެނކްްސޓްޖްެނގާރލްސް ވަރުޗައލް އޮިނވަޭޝްނ 
ުޓައރެއއް ައުޅގަނޑުމްެނ ޭބއްވީމެވެ. ިމ ެސަޝްނަގިއ ދާިރގުގެ އްިނފޮމަޭޝްނ 
ިޑާޕޓަްމްނޓަްގިއ  ީސ.ެއްސ.ާއުރ  ައދި  ެއޗް.ާއުރ،  ާމކެިޓްނގ،  ިސްސަޓމްްސ، 
މަަސއަްކތުްކަރއާްވ އަންހްެނ މަުވއަްޒފްުނ ެއޑާިޕޓްމްަނޓްތުަކގެ ފަންކަްޝާނއި،  ަދުއާރއި، 
ޕޮްރޑަކްޓްތާަކިއ ައުއ އީޖުާދަތއް މާކަެޓްށ ެނުރމްަށ ޓީމެއްގެ ގޮތުގިައ ގުޅިގްެނ މަަސއަްކތް 
ުކާރ ގުޮތގެ ަމުއލާޫމުތ ިހއާްސުކިރެއވެ. ައދި ދާިރުގ ެއޕެްރްނިޓްސިޝޕް ޕޮްރގާްރާމއި، 
އްިނފޮމަޭޝްނ ެޓކޮްނޮލޖީގެ ާދއާިރއްިނ ގެްރުޖޭއޓް ެއޕެްރްނިޓްސިޝޕް އްަށ ުހިރ 
ފުުރަސުތތާަކ ބެހޭ ަމުޢލާޫމުތ ވެސް ިހއާްސުކރީމެވެ. ިމ ެސަޝްނގިައ ެރހްެނދި ްސކޫލް، 

ފަުނޫދ ސްކޫލް ައއްޑޫ ަހިއ ސްކޫލް ައދި ޮތއްޑޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވުަރްނ ަބއވެރިވި.  

ަބއަިނލަްއުޤާވމީ "ޯހމް-ބޭސްޑް ވޯރާކސް" ުދވާަހިއ ގިުޅގްެނ ިބަޒަންސ ެސްނަޓރ  	
ޯކޕޭަރަޝްނ އްިނ ހޯމް-ބޭސްޑް ވޯރާކްސއްަށ ައާމުޒޮކށްގްެނ ޭބއްވި ާމރކެޓް ްސޯޓލް 
އިވްެނޓް އްިނތާިޒމުްކުރމަށް ައޅުގަނޑުމްެނ އެހީތެރިވީމެވެ. މި އިވްެނޓްގެ މަގަުސދަކީ ގޭގިައ 
ތިބެގްެނ މަަސއަްކތުްކާރ ުކދި ވަިޔފާރިވެރިނަްނށް ލަޯކލް ޕޮްރޑަކްޓްތާަކިއ ިހުދމަތަްތއް 
ުއފެއްދެޭނ ޕެްލޓްފޯމެއް ޯހަދއިދުިނމެވެ.  ިމ އިވްެނުޓގިައ އެގްޒިިބަޓުރްނގެ ތެެރއްިނ 92% 

ެއގްޒިިބަޓުރނަްނކީ ގޭގިައ ތިބެގްެނ މަަސއަްކތުްކާރ އަންހްެނ ވަިޔފާރިވެރްިނ.   
 

ިސއްހީ ާދއާިރއްަށ އެހީތިެރުވަމާށިއ ޕްެނޑެމިކް މޭެނޖުްކުރުމަގިއ ިޑިޖަޓިއޭޒަޝްނ  	
ިއުތުރުކުރމަށް، ައޅުގަނޑުމްެނ ެސމަްސްނގ ާއއިގުޅިގްެނ މިންިސޓްރީ ޮއފް ހެލްތާަށިއ 

ައއްޑޫ އުިކއޯިޓިރައލް ޮހްސޕަިޓަލްށ ގެލެކީްސ ެޓބެްލޓްްސ ަހދާިޔުކުރްނ. 

ޯމލިްޑވްްސ ެރޑް ކެްރެސްނުޓގެ ަސއޯިކޯސަޝލް ަސޯޕޓް ހެލްޕަްލއްިނ 1425 ައދި  	
ަމިއގެްރްނޓް ަސޯޕޓް ހެލްޕަްލއްިނ 1458 އްަށ ޯޓލް ފްރީ ިހުދަމތް ައުޅގަނޑުމްެނ 
ފުޯރުކރީމެވެ. ިމ ިޙުދަމުތގެ ބުޭނމަކީ ާއްނުމ ަރއިްޔުތްނަންށ ަސއޯިކޯސަޝލް ަސޯޕޓް 
ަދިތަތާކ  ުގިޅގްެނ  ަބިލަމޑަުކާމ  ިމ  ަމުގފިަހޮކްށދުިނާމއި،  ފުޯރޮކްށދުިނަމްށ 

ުކރަިމތާިލްނޖިެހފައާިވ ފާަރތްތަަކްށ އެހީތެރަިކްނ ފުޯރުކުރްނ. 

ުކަރުމްނގްެނާދ  	 ިއާދާރަތުކްނ  ާހަލާތިއުގިޅގްެނ  19ގެ  ޯކިވޑް- ިއުތުރްނ،  މީގެ 
ަމަސއަްކތަްތަކްށ އެހީތެރަިކްނ ފުޯރޮކްށ ދުިނުމގެ ޮގުތްނ، ޯސަޝލް ެސްނަޓރ 
ޭނަޝަނލް ާއރޓް ގެލެރީ/އްިސާލމިކް ެސްނަޓރ، ުހޅާުމެލ ފޫްލ ކްލިނިކް ައދި ގޭްރަޓރ 
ާމެލ އިޭރާއގިައ ހުނަްނ ވިލާިމޭލ ޫޔުތ ެސްނަޓުރގިައ ވެކިްސްނ ޓީމްތަަކްށ އެހީތެރުިވުމގެ 

ގުޮތްނ ިހޭލ އްިނަޓރެނޓް ެސަޓޕް ައދި ަކެނކިްޓވިޓީ ފުޯރުކުރްނ. 

ުކުޅުދއްފުށީ ަކުއްނިސލް އްިނ ެއ ިސޓީގެ ަބނަދުރގިައ ައާރ ފައާިބ މީހްުނގެ ޓެްރފިކް  	
ެބުލަމްށަޓަކިއ ާޤއިމޮްކްށފިައާވ "ުކުޅުދއްފިުށ ާހަބރ ޮމިނަޓރްިނ ޑްެސކް" އްަށ 

އްިނަޓެނޓްގެ ިޙުދަމތް ފުޯރުކުރްނ.  
 

ުކޑުަކދިނަްންށ ޯއާގތެރިވެ ައޅުާލން

ުކޑުަކދިނަްނށް ައާމޒޮުކށްގްެނ މިއަހުަރވެސް ައޅުގަނޑުމްެނ މުހިނުްމ ކްަނަތއްތަކެއް ުކިރއްަށ 
ގްެނދަިޔއީމެވެ. މިގޮތްުނ: 

ތެލީެސމާިއ އަކީ ާރއްޖޭގެ ުކޑުަކދަިނށް ިސއްހީގޮތްުނ ދިމާާވ  ވަަރށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް  	
ޮއތް ކަމަކަށް ވާތީ، މޯލްޑިވިއްަނ ތެލީެސމާިއ ޮސަސއިޓީއަށް 313،235 ުރފާިޔ ައޅުގަނޑުމްެނ 
ަހދާިޔ ުކރީމެވެ. ިމއީ  ަރމާަޟްނ މުަހ ައޅުގަނޑުމްެނ ހްިނިގ ހަަރާކތްތުަކގެ ތެެރއްިނ 

ަރމާަޟްނ މާަހއި އުީދ ޑާޭޓ ބޫސާްޓސް ައދި ަބްނޑަލްސް އްިނ ލުިބުނ ފައާިސގެ 10%. 

ފުިތުރ އުީދ ުދވުަހ ުކިރއްަށ ގްެނދަިޔ ާއކް ޖިަމއާްޔގެ ުފޑް ެއިއޑް ޕޮްރގާްރމްަށ  	
އެހީތެރިވެރދުިނުމގެ ގޮތްުނ އެޖަމިއާްޔ ާއއިއުެކ ައޅުނގަޑުމްެނ ޕާރޓަްނިޝޕް ހެދީމެވެ. ިމ 
ޕޮްރގާްރމްގެ ދުަށްނ ކިޯވޑް-19ގެ ަބލަިމޑުކުަމގެ ތޭެރގައި އަަސުރޮކށްފައާިވ ުކޑުަކދިނަްނާށިއ 

އުެކދްިނގެ ާއއިލާތަކަށް ާކޯބތަކެތި ފުޯރުކުރްނ. 

ުނުކޅުެދްނތެރިކްަނ ހުނަްނ ުކދިނަްނށް ައާމޒޮުކށްގްެނ ކަެއރ ޮސަސއިޓީގެ ވޮކަޭޝަނލް  	
ޓެްރއިންިނގ ުޔިނޓް އްިނ ުކިރއަށް ގްެނދަިޔ ބިޭސކް ކޮމްޕުިއަޓރ ސިްކލްސް ޓެްރއިންިނގ 

އަށްވެސް ައޅުގަނޑުމްެނ އެހީތެރިވްުނ. 

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޖްެނޑަރ، ފެމިލީ އްެނޑް ޯސަޝލް ަސރވަިސސްގެ ދުަށން ހްިނގާ ފެމިލީ އްެނޑް  	
ޗިލްޑްރަން ަސރވިސް ެސްނޓުަރތަކަށް  އްިނޓަރެނާޓއި ދާިރގު ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދިނީމެވެ.  
މިއީ  ލާމަރުކަޒީ އޫުޞލުގެ ދުަށން ކުޑަކުދިންގެ ހާިޔގައި ތިިބ ކުދިން ގޭްރޓަރ މާލެ އޭރާިއއިން އިެކ 

ަސަރޙައްދުތަކަށް ބަދަލުކުުރމުގެ އޫުސލުން މިނިސްޓްރީއިން ހިންގާ ހަރަކާތެއް. 

ކ. ހިންމަފުށީގައި ކުޑުަކދްިނގެ ޕާކެއް ތަަރއްޤުީކުރމަށް ހިންމަފުށީ ކައުނިްސލަށް ައޅުގަނޑުމްެނ  	
އެހީތެރިވެ ދިނީމެވެ. މި ޕާކަކީ ކުޑުަކދްިނ ުކޅެ، ުދޅަހޮެޔ ިޞއްޙަތެއްގައި ޙަރަކާތްތެރި ދިިރުއޅުމެއް 
ުއޅުމަށް މަގުފަހިކޮށްދެޭނ، އަެރުށގެ ަރއްޔިތްުނ ވަަރށް ބޮޑަށް ބުޭނންވެފައި ތިިބ ކަމެއް.   

ޅަ ުއމުުރގައިޖެހޭ ކެނަްސާރއި ބެހޭގޮތްުނ ހޭލްުނ ތެރިކްަނ އިތުުރުކުރމުގެގޮތްުނ ކެނަްސރ  	
ޮސަސއިޓީ ޮއފް މޯލްޑިވްސް ޖަމިއާްޔއްިނ ހްިނގި ކެމްޕެއްިނއަށް ައޅުގަނޑުމްެނ އެހީތެރިވެ ދިނީމެވެ. 
މި ޕޮްރގާްރމްގައި ޅުައމުުރގައި ޖެހޭ ކެނަްސާރއި، ޕަޭޝްނުޓްނގެ ވާހަކަތަކާަށއި، ފުަރާވއަށްފުަހ 
އެކުދްިނ ުމޖްތަމުައއާަށއި ސްކޫލަށް އަނބާުރ ުނކުތުމަށް ުމޖްތަމުައއަށް އެހީވެދެވެޭނ ގޮތްތާަކިއ 
ގުޅޭގޮތްުނ ހޭލްުނތެރިކްަނ އިތުުރކުުރމަށް އިސްކްަނ ދީފައިވެާނއެވެ. ޅުައމުުރގައި ޖެހޭ ކެނަްސުރ 
ަބއަްޔްށ ަސާމުލަކްނ ދުިނުމގެ ގުޮތނާްނިއ ެސޕެްޓމަްބރ މަހަކީ ޅުައުމުރގިައ ޖެހޭ 
ކެނަްސާރއިބެހޭގުޮތްނ ހުޭލްނތެރިކްަނ އިތުުރުކުރުމގެ މަސްކަމަށް ވާުމިއއުެކ މިކަމްަށ 
ައޅުގަނޑުމްެނ ެއއްބުާރލްުނ ދުިނމުގެ ގޮތްުނ ެސޕްޓެމްބަރ މަސް ައޅުގަނޑުމްެނ ފެށީ ދާިރގުގެ 

ޮއފީސް އިމާާރތް ރްަނ ރިބްަނއަކްުނ ދިއްލައިގެނެްނވެ. 

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޖްެނޑަރ، ފެމިލީ އްެނޑް ޯސަޝލް ަސރވަިސސް އްިނ އިސަްންނގަވައިގްެނ  	
ުނުކޅުެދްނތެރިކްަނ ހުނަްނ ުކދިނަްނށް ައާމޒޮުކށްގްެނ ބޭއްވި "ރިވެލި ތަރި" އްިނ ވަަނ 
ހިާސލުްކރި ފާަރތްތަކަށް އާިނމް ހަުށހެޅީމެވެ. ަބއަިނލަްއޤުވަމީ ުނުކޅުެދްނތެރްިނގެ ުދވުަހގެ 
މާުނަސަބތުގައި ބޭއްވި މި އިވްެނުޓގެ މަޤަުސދަކީ ަތުއލީމީ ާދއާިރއިނާްނއި، ާއރޓް ައދި 
ކާްރފްޓް، މިުނފޫހިފިލުވްުނ ައދި ުކޅިވުަރގެ ާދއާިރއްިނ ުނުކޅުެދްނތެރިކްަނ ހުނަްނ ުކދްިނގެ 

ހަުނުރތަށް ފާހަގޮަކށް ެއފާަރތްތަކަށް ިހތްވުަރ ދުިންނ.

ކުޑުަކދިނަްނށް ކާުރ ޖިނީްސ އިަނާޔާއއި ގުޅޭ މްަނޒުަރތާަކއި މަޢުލޫމުާތ ައޅުގަނޑުމްެނގެ  	
ެނޓްވަރކުން ބްލޮކް ކުުރމަށްޓަކައި ‘ޖީއެސްއެމްއޭ މޮބައިލް އެލައަންސް އެގެއިންސްޓް ޗައިލްޑް 
ެސކުްޝއަލް އިެބއުސް ކްޮނޓްެނޓް’ ގެ މެމްބަރިޝޕް މި އަހުަރވެސް އަޅުގަނޑުމެން ާއ ކުުރްނ.  
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ުޒވުާނން ާބުރވެރުިކުރވުން

ދާިރގުގެ ެއޕެްރްނިޓްސިޝޕް ޕޮްރގާްރމަކީ ައޅުގަނޑުމްެނގެ އިޖްތާިމއީ ޒްިނާމގެ ަދުށްނ 2009 
ވަަނ ައަހުރްނފިެށގްެނ ުޒާވުންނ ާބުރވެރުިކުރުމގެ ގުޮތްނ ހްިނާގ ވަަރްށ ުމިހއުްމ ެއއް 
ަހަރާކތެވެ. ިމ ޕޮްރގާްރމްގެ ަމޤަުސަދކީ ްސޓަްރކްޗަރޑް ޓިްރއިންިނެއއްގެ ަދުށްނ ޮސފްޓް 
ްސިކލްްސ ަދްސޮކްށދުިނާމިއ ަވޒާީފ ައާދުކުރުމގެ ތެެރއްިނ އިެކ ާދއާިރތުަކްނ ަވޒީފާގެ 

ހަުނުރތްަށ ަދްސޮކށްދީ ަވޒީފާގެ ާބާޒަރްށ ުކދްިނ ަތއާްޔުރުކުރމެވެ.
  

17 ފާަރުތްނ ަވނީ ފުރަިހަމޮކްށ  ޕޮްރގާްރމް  ައަހުރ ދާިރުގ ެއޕެްރްނިޓްސިޝޕް  ިމ 
ގެްރުޖޭއޓްވެފެައވެ. ައދި 16 ފާަރތެއް ވަނީ ިމ ޕޮްރގާްރމްގިައ ައލްަށ ަބއިވެރިވެފެައވެ. ައލްަށ 
ިމޕޮްރގާްރމްގިައ ަބއިވިެރފާަރތްތަަކްށ ޭބއިްވ އްިނޓޮްރޑަކަްޓރީ ެސަޝްނގައި، ހެލްތް އްެނޑް 
ޭސފްޓީ، ެއތިކްސް، އެެސްނަޝލްްސ އްިނ ެޓލޮެކމް، ޑިިޖަޓލް ޓާްރްންސފޮމަޭޝން، ބޭްރްނޑް 
ައދި އިޖްތާިމއީ ޒްިނާމގެ ަހާރާކތްތާަކެބޭހ ަމުއލާޫމުތ ފުޯރޮކށްދެިނވެ. ައދި އްިނފޮމަޭޝްނ 
ެޓކޮްނޮލޖީގެ ާދއާިރއްިނ ާހއަްސ ަތމްރްީނދެވެޭނ ެއޕެްރްނިޓްސިޝޕް ޕޮްރގާްރެމއް ިމ އަހުަރ 

ތޭެރގިައ ހްިނގުމްަށ ައޅުގަނޑުމްެނ ިއުޢާލްނ ުކރީމެވެ.  

ޮކމްޕުިއަޓރ ަސއްިންސ އިލުްމގެ ަހފާްތާއިއ ގުޅިގްެނ 'ވިމްެނ އްިނ ެޓކް' އްިނ ހްިނިގ "ައވަރ 
ޮއފް ޯކޑު" ގެ ެމއްިނ ޕާރޓަްނ ައކީ ދާިރގެވެ. ިމ ިއވްެނުޓ މުެދވެރޮިކްށ ޮކމްޕުިއަޓރ 
ަސއްިންސގެ ުމިހއުްމަކާމިއ ޯކޑުުކުރާމެބހޭގުޮތްނ ާރއްޖޭގެ އިެކ ަކނޮްކުޅތުަކްނ 2000 އްަށ 
ވެުރގަިނުކދިނަްންށ ވިާސުލވެ ަމުއލާޫމުތ ފުޯރޮކްށ ދިނީމެވެ. ިމ އިވްެނުޓގިައ ައޅުގަނޑުމްެނގެ 
އްިނފޮމަޭޝްނ ިސްސަޓމްްސާއއި، ެނޓްވާރކްްސ ައދި ާމކިެޓްނ ިޑޕާރޓްމްެނުޓގެ ުމަވއަްޒފްުނ 

މްެނަޓރްސގެގުޮތުތގިައ ަބއިވެރިވެ ަމުއލާޫމުތ ދެިނވެ. 

މީގިެއުތުރްނ ިމ ައަހުރ ތޭެރަގިއ ްސކޫލް ަދިރަވުރްނަންށ ައާމުޒޮކްށގްެނ ާހއަްސ 
ެސަޝްނތަކެއް ައޅުގަނޑުމްެނ ުކިރއްަށ ގްެނދަިޔއީމެވެ.

އާިމުދއްދްީނ ްސކޫލްގެ ޮކމްޕުިއަޓރ ަސއްިންސ ަދރިވުަރްނަންށ ައުޅގަނޑުމްެނގެ  	
އްިނފޮމަޭޝްނ ިސްސަޓމްްސ ިޑާޕޓްމްެނޓްގެ ަމިއ މަަސއަްކތާްކިއ ޯރާލިއ ެބހޭގުޮތްނ 
ަމުއލާޫމުތ ދުިނުމގެ ެސަޝްނެއއް ޭބއްވީމެވެ. ައދި މެިސަޝްނގިައ ދާިރުގ ޮއފުީހގެ 

ްސަޓޑީ ުޓައރ ެއއްވްެސ ަދރިވުަރްނަންށ ދެިނވެ.

2021 ަވަނ ައަހުރގެ ބޯްރޑާްކްސިޓްނ ުދަވާހިއ ުގިޅގްެނ ައމިީނއާްޔ ްސކޫލްގެ  	

ަދރިވުަރްނަންށ ރިބޯްރޑާްކްސޓުްކުރާމިއ ެބހޭގުޮތްނާނިއ ދާިރގުޓީވީ ާއިއ ެބހޭގުޮތްނ 
ަމުއލާޫމުތ ދުިނމްަށ އްިނަޓެރކިްޓވް ެސަޝްނެއއް ޭބއިްވެއވެ.

ަބއަިނލަްއުޤާވމީ ގުޮތްނ ފަާހގުަކާރ އްިނަޓރެނޓް ޑޭ ާއިއ ގިުޅގްެނ ައޅުގަނޑުމްެނގެ   	
ޑައެިރކަްޓރ، ޑިިޖަޓލް ޓާްރންްސފޯމަޭޝްނ ުމަހއަްމުދ ުމއަްސުދ އާިމުދއްދްީނ ްސކޫލްގިައ 
ޭބއިްވ ާހއަްސ ެއެސމްބްލަީގިއ އްިނަޓރެނާޓިއ ަކެނކިްޓިވޓީާއިއ ުގޅޮޭގުތްނ 

ަދރިވުަރްނަންށ ަމުއލާޫމުތ ދެިނވެ.

މިިންސޓްރީ ޮއފް ަހަޔރ ެއިޑުއކަޭޝްނއްިނ ާހއަްސ ތަެރޕުިއިޓކް ޯކްސތަަކްށ ަދރިވުަރްނ 
ަތމްރުީކުރަމްށ ުކިރއްަށގްެނާދ ޯކޕޭަރޓް ްސޮކަލރިޝޕްތަަކްށ ައުޅގަނޑުމްެނ ޮކިމޓްވެ 
އެހީތެރިވެދިނީމެވެ. ިމ ްސކީމްގެ ަމޤަުސަދކީ ުނުކޅުެދްނތެރަިކްނ ހްުނަނ ފާަރތްތާަކިއ އުެކ 

މަަސއަްކތުްކާރެނ ޕޮްރފަްޝަނލް ަތމްރްީނ ލިިބފައާިވ މީހްުނ ިބާނުކުރމެވެ. 

ައޅުގަނޑުމްެނގެ ުމަވއަްޒފްުނަނކީ، ައޅުގަނޑުމްެނގެ ްސޓެްރެޓޖީ ޙިާޞުލުކުރުމގިައ ާއިއ 
ައޅުގްަނޑުމްެނގެ މަަސއަްކތަްތއް ާކމާިޔުބުކުރުމގިައ  އްެނެމ އްިސ ަދުއުރ ައާދުކާރފާަރތެވެ. 
އަހުަރ ިނުމުނއުިރ ައޅުގަނޑުމްެނގެ  ާދއިމީ ފުލަްޓއިމް ުމަވއަްޒފްުނގެ ައަދަދކީ 581 ެއވެ. 

މީގެތެެރއްިނ %99 ުމަވއަްޒފްުނަނކީ ދިވެހްިނެނވެ. 

19ގެ ަބލަިމޑަުކްނ ިއުތުރވެގްެނ ދުިއާމގިުޅގްެނ ިޑިޖޑަލް  ާއ ވިޭރައްނޓްތާަކިއއުެކ ޯކިވޑް-
ަކެނކިްޓިވޓީ ވެގްެނދަިޔއީ މުީހްނގެ ދިިރުއޅުުމގެ ޮބޑު ަބަޔަކެށވެ. ިމ ުމިހއުްމ ިހުދަމތް 
ފުޯރޮކށޭްދ ފާަރުތގެ ަހއިިސއަްޔުތން، ދެމެެހއެްޓިނވިގޮތެއްގިައ ަރއިްޔުތްނަންށ ިޙުދަމތް 
ފުޯރޮކށްދީ ުމިޅ ާރއްޖެ ގުޅަުވިއ ދުިނުމގިައ އްެނެމ ުމހްިނުމ ޯރލެއް ައާދުކަރނީ ައޅުގަނޑުމްެނގެ 
ޓީމެވެ. ައުޅގަނޑުމްެނގެ ުމަވއަްޒފްުނގެ ިސއަްހާތިއ ަރއާްކތެރަިކަމކީ ިމ ަބލަިމޑަުކުމގެ 
ާހަލުތގިައ ައޅުގަނޑުމްެނ އްެނެމ އްިސަކްނ ދްިނ ެއއަްކމެވެ. މިގުޮތްނ ެސޕެްޓމަްބރ މާަހިއ 
ަހަމއްަށ ައޅުގަނޑުމްެނގެ ގަިނ ުމަވއަްޒފްުނ މަަސއަްކތުްކަރުމްނ ައއީ ގެއްިނެނވެ. ައދި 

ދަިޔއީ މަަސއަްކތުްކުރުމގެ ާއގޮތްތަަކްށ އުަހުލވެރިވުަމްނެނވެ.

އަަހުރގެތޭެރަގިއ ފަާހގުަކެރވޭ މުހިނުްމ ަކނަްތއަްތއް:

ުކރަީސފުގިައ މަަސއަްކތުްކާރ ުމަވއަްޒފްުނގެ ވެކިްސްނ ފުރަިހމުަކުރމަށަްޓަކިއ ާހއަްސ  	
އްިނިތާޒމަްތއް ހަަމަޖއަްސިއ ުމހްިނުމ އެހެނިހްެނ އްިނާޒމަްތއް ހަަމަޖއަްސިއދިނީމެވެ. 
ައދި ވެކިްސްނގެ ޑޯޒަްތއް ފުރަިހަމ ުކުރަމާށިއ އަެކަމްށ ިހތްވުަރ ދުިނުމގެ ގުޮތްނ 

ުމަވއަްޒފްުނ ހުޭލްނތެރުިކުރްނ.

ަވޒީފާގެ ާމަހުއލްަށ އެނުބިރ ައުއުމގެ ގުޮތްނ ަރއާްކތެރަިކުމގެ ގުޮތްނ ައޅްަނޖޭެހ ާޚއަްޞ  	
ފަިޔވަޅުތަކެއް ތްަނފުީޒުކެރުވެނވެ.  ޯސަޝލް ޑްިސެޓްނިސން، މަަސއަްކުތގެ ާމަހުއުލގިައ 
ެޓމްޕޭަރާޗ ްސކްރިީނން، ައދި ަވޒީފާއްަށ އެނުބިރ ައުއާމ ގުޅޭ އްެސޯއޕަީތއް ަހަދިއ 

ާޝިއުއުކުރްނ. 

ިމ ަބލަިމޑަުކުމގެ ަސަބުބްނ ަވޒީފާއްަށ ާހޒުިރުނވެވޭ ުމަވއަްޒފްުނަންށ އެހީތެރުިވުމގެ  	
ޮގުތްނ ާޚއަްޞ ުޗއްޓީ ައާކިއ ަގިއޑަްލއްިނަތކެއް ަތާޢަރފޮްކށް، ަބިލ ފުެތުރްނ 
ުހއުްޓުވމްަށ ަޓަކިއ ަރއާްކތެރަިކުމގެ ފަިޔވުަޅ ައާޅފައާިވނީ ޢްާނުމ ިޞއަްޙުތގެ ުކއިްލ 

ުނަރއަްކުލގެ ާޤޫނާނިއ ެއއްގޮތާްވގުޮތގެ ަމތްިނ. 

ޕަްމްނާޓިއ ިބްސަންސ ެސްނަޓރ ޯކޕޭަރަޝްނގެ  މިިންސޓްރީ ޮއފް އޮިކޮނމިކް ިޑވޮެލ
އިިނިޝޭއިޓވް ެއއަްކމަށާްވ "ީސޑް" ގެ ަމިއ ޑިިޖަޓލް ޕާރޓަްނަރކީ ދާިރގެވެ. "ީސޑް" އަކީ 
ާރއްޖޭގެ ވަިޔފާރިވެރްިނަންށ ައާމުޒޮކށްގްެނ ާމލޭގިައ ަތާއަރފް ުކެރުވުނ އްެނެމ ފަުރަތަމ 
ޯކާވރިކްނ ްސޕްޭސ ެއވެ. ޑިިޖަޓލް ޕާރަޓަނރގެ ަހއިިސއަްޔުތްނ ައޅުގަނޑުމްެނގެ ަހއި-

ްސޕީޑް ިބޒަްންސ ފައަިބރ 1ޖީީބޕީއްެސ ީސޑްަށ ިހޭލ ފުޯރުކރީމެވެ.

ާރއްޖޭގިައ ްސާޓރޓަްއޕް ަސާޤފަތް ުކިރެއުރުވުމގެ ގުޮތްނ ައޅުގަނޑުމްެނ ުކަރުމްނގްެނާދ 
މަަސއަްކުތގެ ަދުށން، ްސޕާކަްހބް ާއިއ ގިުޅގްެނ ްސާޓރޓަްއޕް ގަްރއްިނޑް އެކްްސ ާމެލ 
ވަރުޗައލް ެއިޑަޝްނ ައޅުގަނޑުމްެނ ޭބއްވީމެވެ. ިމ ެއިޑަޝްނގިައ ަންސުރهللا ައުދާނން، 
ޯކފުައްނޑަރ ައދި ޮލއިްޓފިައލްްސގެ ީސޓޯީއ ަބއިވެރިވެ ެއފާަރުތގެ ްސާޓރޓަްއޕް ޖާރނީ 

ިހއާްސުކިރެއވެ. 

ޗާރާޓރޑް އަެކުއްނެޓްނޓްްސ ޮއފް ޯމލްޑިވްްސއްިނ އްިނާޒމޮްކށްގްެނ ޭބއިްވ "ޯމލްޑިވްްސ 
އަެކުއްނެޓްނޓްްސ ފަޯރމް 2021" އްަށ ައުޅގަނޑުމްެނ އެހީތިެރވީމެވެ. ިމ ފަޯރމަްގިއ 
ައޅުގަނޑުމްެނގެ ީސއޯީއ ައދި މޭެނިޖްނގ ޑެިރކްޑަރ އްިސާމއީލް ަރީޝުދ ވަނީ "ޗްޭނިޖްނ 
ޑައަިނމިކްްސ އްިނ ަދ ެޓލޮެކމް އްިނޑްަސޓްރީ" ިމ ަމުއލޫއްަށ ާވހަަކ ަދއަްކާވފެައވެ. ައދި 
"ަސްސެޓއަިނިބިލޓީ ިރޯޕިޓްނ އްިނ ަދ ޯމލްޑިވްްސ، ޗެލްެނޖްަސ އްެނޑް ޮއޕޮޗިުނޓީސް" 

ަމުއޫލއްަށ ޭބއިްވ ޕަެނލް ިޑްސަކަޝްނަގިއ ައުޅގަނޑުމްެނގެ ީސެއފޯްއ ޮރިބްނ ޯވލް 
ަބއިވެރިވަެވޑައިގަތެވެ. ިމ ފަޯރމް ޭބއުްވނީ އަެކުއްނިޓްނ ާދއާިރއްިނ މީހްުނ ުކިރައުރަވިއ 
ިބާނުކުރަމާށިއ ިމ ާދއާިރގެ ަކާމގުޅޭ އެހްެނ ްސޭޓކޯްހލްޑުަރްނާނުކ ަމްޝވާަރުކުރަމާށިއ 

ެދފާަރުތްނ ަޝުއުޤވެރާިވ ަކނަްކްނ ދެެނގުަތމެަށވެ. 
 

ުމުޖަތަމުއ ާބުރވެރުިކުރވުމިާއ ުދޅަހޮެޔަކން ިއުތުރުކުރން

ދިވިެހ ެރޑް ކެްރެސްނޓްއްިނ ުމިޅ ާރއްޖޭގެ އިެކ ަކްނޮކުޅތުަކަގިއ އްިނާސިނއަްޔަތއް 
ުކާރމަަސއަްކތަްތއަްކްށ އެހީތެރުިވުމގެގުޮތްނ ދިވިެހ ެރޑް ކެްރެސްނޓް ުދވާަހިއ ުދިނޭޔގެ 
އްިނާސިނއަްޔތްަށ މަަސއަްކތުްކާރ ުދވަހު، ދިވިެހ ެރޑް ކެްރެސްނާޓއުެކ ެއޅުގަނޑުމްެނ 

ވެފައާިވ ޯކޕޭަރޓް މެމަްބރިޝޕް ާއުކރީމެވެ. 
ަބއަިނލަްއުޤާވމީ ގުޮތްނ ފަާހގުަކާރ ުއުމުރްނ ުދވްަސވީ މީހްުނގެ ުދވުަހގެ ުމާނަސަބުތގިައ 
ަހުއިސްނ ޑިވޮެލޕްމްަނޓް ޯކޕޭަރަޝްނ ާއިއ ޮކިމުއިނޓީ ާނރްސ ޮވލްަނިޓައރްސ ައދި ދިވިެހ 
ެރޑްކެްރެސްނާޓިއ ގުޅިގްެނ ުއުމުރްނ ުދވްަސވީ ފާަރތްތަަކްށ ޑިިޖަޓލް ޭސފްޓާީއިއ ބެހޭގުޮތްނ 
ޭހުލްނތެރަިކްނ ިއުތުރ ުކުރަމްށ ާހއަްސ ެސަޝްނެއއް ޭބއްވީމެވެ. ައދި ިޑިޖަޓލް 
އިންކްލަޫޝްނ ާއއެިބހޭގުޮތްނ ހުޭލްނތެރަިކްނ ިއުތުރުކުރުމގެ ގުޮތްނ ުއުމުރްނ ުދވްަސވީ 
ފާަރތްތަަކްށ އްިނިތާޒމޮްކށްގްެނ ކ. ިހއަްމފުށީގިައ ޯމލިްޑވްްސ ިސިނައރ ިސިޓޒްެންސ 

އޯެސިސޭއަޝުންނ ޭބއިްވ އިވްެނޓްގިައ ައޅުގަނޑުމްެނ ަބއިވެރިވީމެވެ. 
ުދިނޭޔގެ ިހުތގެ ުދވުަހ ދާިރގުގެ ޮއފުީހގެ އާިމާރތް ަރތް ިހތުަކްނ ދިއަްލިއ ީސ.ވީ.ޑްީސ 
ާއިއެބހޭގުޮތްނ ޭހުލްނތެރަިކްނ ިއުތުރުކުރުމގެގުޮތްނ ހްިނާގ ގޯްލަބލް ިއުލމޭިނަޝްނ 
ިހުތގެ  ިމަހަރާކުތަގިއ  ައދި  ަބިއވެިރވެީމވެ.   ައުޅަގނޑުެމްނ  ކެމްޕިެއްނަގިއ 
ުދޅެަހޮޔަކާމެބހޭގުޮތްނ ައުޅގަނޑުމްެނގެ ުމަވއަްޒފްުނ ދީފިައާވ ަތފުާތ މެެސުޖަތއްވްެސ 

ަދއުްކަވިއދީފައާިވެނެއވެ.
ޭއޕްރީލް ަމުހ ފަާހގުަކާރ ާވރލްޑް ޯއިޓޒމް ޑޭ ާއިއ ގިުޅގްެނ ައުޅގަނޑުމްެނގެ ިގަނ 
ުމަވއަްޒފްުނ ގެއްިނ ަމަސއަްކތުްކރަިނަމވްެސ ައުޅގަނޑުމްެނގެ ެއއަްބިއަވްނަތަކްނ 
ާހމުަކުރުމގެ ގުޮތްނ ުމަވއަްޒފްުނ ޫނުކަލއިގެ ހުެދްނ ިލެއވެ. ައދި ޯއިޓަޒމް ާއިއ ެބހޭގުޮތްނ 
ހުޭލްނތެރަިކްނ ިއުތުރުކުރމްަށ ހްިނާގ ގްލަޯބލް ކެމްޕްއްިނގިައ ަބއިވެރުިވުމގެގުޮތްނ ދާިރގުގެ 

ޮއފްީސ އާިމާރތް ޫނުކަލއްިނ ދިއާްލލީމެވެ.  

ެއޗްޕޭީއގެ އުިރާޝުދަތަކްށ ައަމުލުކުރަމްށ ުމަވއަްޒފްުނަންށ ިއލިްތާމްސ ުކުރާމިއ  	
ހަނާދނޮްކްށ ދުިނާމިއ ައދި ޓީވީ ާއިއ ޮއްނަލއްިނ އީ-ާލރިންނ ޕެްލޓްފޯމަްތއް ފަަދ 
ަތފުާތ ޑިިޖަޓލް ވީަސަލތަްތއް މުެދވެރޮިކްށ ހުޭލްނތެރުިކުރުމގެ މެެސާޖިއ އުިރާޝުދަތއް 

ފުޯރުކުރްނ.  

ފުޯރޮކްށ ދުިނަމްށ  	 ަމުއލާޫމުތ  ުމަވއަްޒފްުނަންށ  ުގިޅގްެނ  ާހަލާތިއ   19 ޯކިވޑް-
ާޤއިމުްކެރވިފައާިވ ހެލްޕް ޑްެސކްގެ މަަސއަްކތުްކިރއްަށ ގްެނދުިއްނ.

ދާިރގުގެ ަމިއ ޮއފުީހގިައ ާއިއ ަސަރަހއްދީ ޮއފްީސތުަކގިައ ަކްސަޓމުަރނާްނިއ ަބއަްދުލވެ  	
ުމާއަމާލތް ުކާރ ތްަނތުަނގިައ ާސފާުތިހުރަކމްަށ ބުޭންނާވ އްެނމަެހިއ ތަކިެތ ފުޯރޮކްށ 

ދުެމްނ ގްެނދުިއްނ.

ދާިރގުގެ ަމިއ ޮއފުީހގިައ ެޓމްޕޭަރޗަރއްަށ ްސކްރްީނ ުކުރާމިއ ުހރާިހ ުމަވއަްޒފްުނަންށ  	
ާމްސާކިއ ެސިނަޓއަިޒރ ފުޯރުކުރްނ. 

ުކރީ ަސފުގިައ މަަސއަްކތުްކާރ ުހރާިހ ުމަވއަްޒފްުނަންށ ޕީީސާއރ ެޓްސޓް ުކެރވެޭނ  	
އްިނިތާޒމް ހަަމަޖއަްސިއ ޕީޕީއީ ފުޯރުކުރްނ. 

ގިައުދުރަކްނ ެބހުެޓުމގެ ގުޮތްނާނިއ ިފޒަިކލް ަބއަްދުލުވްނަތއް ަމުދުކުރަމްށ ގޭގިައ  	
ތިބެގްެނ މަަސއަްކތުްކުރމްަށ ަމުގފިަހ ުކުރުމގެ ގުޮތްނ ަތފުާތ ޮކަލަބޭރަޝްނ ޫޓލްްސ 

ބުޭނނުްކުރްނ.

ަމަސއަްކުތގެ ާމަހުލަގިއ ިހމޭެނ ިގަނއްިނ ައތްލެވޭ ަތްނަތްނ ައަވްސ ައަވހްަށ  	
ާސފުުކުރާމިއ ޑްިސއްިނފެކްޓުްކުރްނ ުކިރއްަށ ގްެނދުިއްނ.

އަޅުގަނޑުމްެނގެ މުވައްޒަފްުނ
ުޔަނއިޓެޑް ނަޭޝންސް ގްލަޯބލް ކޮމްޕެކްޓް - ހިއުމަން ަރއިޓްސް ޕްރިނިްސޕްލްސް

 ޕްރިނިްސޕްލް 1
ަބއަިނލަްއޤާްވމީ ފްެނވުަރގިައ ަކނޑަައާޅފައާިވ އްިނާސނީ ަހއުްޤަތއް 
ުކާރ މަަސއަްކތްތަަކްށ ވަިޔފިާރތުަކްނ އެހީވެދީ  ަރއާްކތެރުިކުރމްަށ 

އިހްތާިރމް ުކުރްނ.

ޕްރިނިްސޕްލް 2
އްިނާސނީ  ަކްނަކުމަގިއ  ައަރިއގުަތުމގެ  ަޙއުްގަތަކްށ  އްިނާސނީ 
ަޙއުްޤތާަކިއ ިޚާލުފ ެއއްވްެސ ޢަމަލެއްގިައ ުކްނފުންިނ ަބއިވެރުިނވަާކްނ 

ަކަށވުަރުކުރްނ. 

078079

އަަހރީ ިރޯޕުޓ 2021ދާިރުގ



ދާިރގުގެ  މުވައަްޒފުނަްނށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކަކީ ުޔަނއިޓެޑް ނަޭޝންސް ަސސްޓަޭނބްލް ޑިވޮެލޕްމަންޓް ގޯލްސް  
އެސްޑީޖީ 3: ފުރިހަމަ ިސއަްހާތއި ުދޅަހެޔޮކަން؛ އެސްޑީޖީ 8: އެކަށެޭނ މަަސއްކާަތއި އިޤްތާިސދީ ކުރިއުެރން  އަދި  

އެސްޑީޖީ 9: ިސާނއާަތއި އާގޮތްތަކާއި ުޢމްރާނީ ކުރިއުެރން ހިާސލުކުުރމަށް މުަގ ފަހިކޮށްދޭ ކަނަްތއްތަކެވެ.

ދިވެހާިރއްޖެއަކީ ުޔިނވަރަސލް ޑިކްލޭަރަޝްނ ޮއފް ިހުއމްަނ ަރއިޓްްސގިައ ޮސއޮިކްށފައާިވ 
ަޤުއަމަކށުްވާމއުެކ ައުޅގަނޑުމްެނގެ ައުޒަމކީ އްިނާސނީ ަހއުްޤަތއް ަރއާްކތެރުިކުރަމްށ 
ފުރަިހަމައްށ  ަޤާވިއުދަތަކްށ  ާޤޫނަނާކިއ  ުހރާިހ  ފްާސޮކްށަފިއާވ  ދިވިެހާރއްޖެއްިނ 

ުހުރަމތްތެރޮިކްށ ިހުތމެވެ.

މަަސއަްކުތގެ މަާހުއުލަގިއ ަހނގުާކުރމިާއ ފަުރއާްސަރުކުރން ުހއުްޓވުން
ަމަސއަްކުތގެ ާމަހުއުލގިައ ހަނގުާކުރާމިއ ފަުރއާްސަރުކުރްނ ުހއުްޓުވާމެބޭހ ިސާޔަސުތ 
ަތާޢަރފުްކރީ 2019 ވަަނ އަހުަރގެ ތޭެރގެައވެ. ިމ ިސާޔަސުތގެ މަޤަުސދަކީ ފަުރއާްސަރުކުރާމިއ 
ހަނގުާކުރުމްނ ަރއާްކތިެރ ުކެރވިފައާިވ މަަސއަްކުތގެ ާމަހުއލެއް ަކަށވުަރޮކށްދުިނމެވެ. ިމ 
ިސާޔަސތަކީ، ުހރާިހ ުމަވއަްޒފްުނާނއި، ެއޕެްރްނިޓުސްނާނއި، ޮކްނަސލަްޓްނުޓްނާނއި، 
ޮކްނޓެްރކަްޓުރނާްނއި، ޮވލްަނިޓައުރނާްނއި، އްިނާޓުނނާްނިއ ވަގުތީ މަަސއަްކތްތެރިނާްނއި، 
ޭއޖްެނީސ ުމަވއަްޒފުން، ައދި ދާިރގުގެ ޮއފްީސތުަކގިައ މަަސއަްކތުްކާރ އެހެނިހްެނ ތްިނވަަނ 

ފާަރތްތުަކގެ ުމަވއަްޒފްުނ ވްެސ ައަމުލުކަރްނޖޭެހ ިސާޔަސތެކެވެ.

ގްރީވަންސް ޕޮލީިސާއިއ ޕޮްރީސަޖރ
ދާިރގުގެ ގްރީވްަންސ ޕޮލީިސާއިއ ޕޮްރީސަޖއްަށ ައަމުލުކަރްނފެށީ  2015 ވަަނ އަަހުރެއވެ.  
މަަސއަްކތާގުޅޭގުޮތްނ ުމަވއަްޒފްުނ ހަުށަހޅްަނޖޭެހ ެއއްވްެސ ަޝުކާވެއއް ޮއތަްނަމ ެއަޝުކާވެއއް 
ހަުށަހޅެާނގޮތް ިމ ިސާޔަސުތގިައ ަބާޔނޮްކށް، ަޝުކާވ  ހަުށހެޅުުމގެ ަމުގ ވަނީ ފަހޮިކްށފެައވެ.
ިރޯޕޓުްކުރުމގިައ ުމަވއަްޒފުނަްންށ ލިިބފައާިވ ަހއުްޤަތއް ިއތަުރްށ ާސފޮުކްށ ދުިނުމގުޮތނާްނިއ 

ެއއާްބުރުލްނ ދުިނުމގެ ގުޮތްނ ިމ ފޮޮލީސ ިމ އަހުަރ ވަނީ ުމާރަޖޢޮާކްށފެައވެ.

މެޑަިކލް ކަެއރ
ދާިރގުގެ ުމަވއަްޒފްުނާނއި، ެއމީހްުނގެ ަޒާވޖީ ަބއިވެރްިނާނއި، ެއމީހްުނގެ 18 އަހުަރ ުނފޭުރ 
ުކދްިނަންށ ެމޑަިކލް ަކްނތުަކގިައ އެހީތެރުިވމްަށ ާޚއަްސ ެމޑަިކލް ެބެނިފޓް ްސކެީމއް ވަނީ 

ހަަމަޖއާްސފެައވެ. 

ިރަޓަޔމަންޓް ކަެއރ
ދާިރުގގެ ުމަވއަްޒފްުނގެ ޕްެނަޝަންށ ދާިރގްުނ %10 ަޖާމުކެރެއވެ. ިމއީ ާޤޫނުނަގިއ 
ަކނޑަައާޅފައާިވ %7 އަށުްވެރ ިއުތުރ ައަދދެކެވެ. ދިވެހާިރއްޖޭގެ ަޤުއމީ ޕްެނަޝްނ ްސކީމް 
2009 ވަަނ ައަހުރ ުވޖަޫދްށ ައުއުމގެ ުކރްިނވްެސ ދާިރގްުނވަނީ ިރަޓަޔަމްނޓް އްެނޑް 

ިރޑްަނޑްަނީސ ޕޮލީިސެއއް އުެކަލާވާލފެައވެ.

ަތންފުީޒުކުރން

ް އެމްޕޯްލއީ އިންޑަކަްޝން ޕޮްރގާްރމ
ޯކޑް ޮއފް ެއތިކްްސާއިއ ުމަވއަްޒފްުނާނ ގުޅޭ ުހރާިހ ިސާޔަސުތތަކެއްގެ ަމުއލާޫމުތ ެއމްޕޯްލއީ 
އްިނޑަކަްޝްނ ޕޮްރގާްރމްގިައ ައުއ ުމަވއަްޒފުނަްންށ ފުޯރޮކށްދެވެެއވެ. ައދި ިމ ިސާޔަސުތަތއް 

ޮއްނަލއްިނ ެއމްޕޯްލއީ ޕޯރަޓލްގިައ ފްެނަންނ ހްުނާނެނެއވެ.

ޮކމިޓީ ުޓ ޕެްރވެންޓް ެސކުްޝައލް ހެރޭސްމަންޓް އެޓް ވޯކްޕްލޭސް
'ޮކިމޓީ ުޓ ޕެްރވްެނޓް ެސކުްޝައލް ހޭެރްސަމްނޓް ެއޓް ޯވކްޕްލްޭސ' ގެ ަމިއގަނޑު 
މްަސޫއިލއަްޔތަކީ ިޖނީްސ ފަުރއާްސަރުކުރްނ ުހއުްޓުވމްަށ ހުޭލްނތެރަިކްނ ިއތުުރ ުކުރުވާމއި، 

ހަުށހެޅޭ ަޝުކާވަތއް ތުަހޤީގުުކުރާމއި، ައޅްަނޖޭެހ ފަިޔވުަޅތާަކެބޭހ ގުޮތްނ ަލފާދުިނމެވެ.

ވިސްލްބޯްލވިންގ ާއިއ ފޯްރޑް ިރޯޕިޓންގ ޕޮލީިސ
ދާިރގުގެ ވްިސލްބޯްލވްިނގ ައދި ފޯްރޑް ިރޯޕިޓްނގ ިސާޔަސުތގެ ަދުށްނ ިސއުްރްނ 
ިރޯޕޓުްކެރވެޭނ ެއަތއް ޮދެރއް ވަނީ ުހޅަުވިއދީފެައވެ. ައދި ވްިސލްބޯްލުކާރ ފާަރތްތަަކްށ 
ލިބްެނޖޭެހ ހާިމަޔތް ފުޯރޮކށްދީ ދާިރގުގެ ިނާޒުމތާަކމުެދ ުމަވއަްޒފުނާްނިއ ްސޭޓކޯްހލްޑުަރްނގެ 

މުެދގައި، ިއުތާބުރ ުއފައަްދިއދީފައިވެެއވެ.

ހެލްތް އެންޑް ޭސފްޓީ ަތންފުީޒުކުރން
ދާިރގުގެ ހެލްތް އްެނޑް ޭސފްޓީ ިސާޔަސތްަށ ުހރާިހ ުމަވއަްޒފްުނާނިއ ޮކްނޓެްރކަްޓުރްނ 

ައަމުލުކަރްނ ޖެެހެއވެ. 

ހެލްތް އްެނޑް ޭސފްޓީ ިސާޔަސުތގެ ަދުށްނ ތިރީގިައ ާވ ަކްނަތއަްތއް ވަނީ ފުރިހަމޮަކށްފެައވެ. 

ތްަނފުީޒުކރީ ައދި ުމާރަޖާއުކރީ ަރއާްކތިެރ ިސްސަޓމަްތއަްކްނ ަޔޤީނުްކުރްނ.  	

ަރއާްކތެރަިކާމއުެކ ަމަސއަްކތް ުކުރަމްށ ޭބުންނާވ  އަެކށީގްެނާވ ަމުއލާޫމާތއި،  	
އުިރާޝާދއި، ަތމްރާީނިއ ުސޕަރވަިޝްނ ުހރާިހ ުމަވއަްޒފުނަްންށ ދެވަޭކްނ ަޔޤީނުްކުރްނ. 

އިެކ ިޑާޕޓަްމްނޓްތުަކގެ ޮއޕޭަރަޝްންސ ތާަކުގިޅގްެނ ިސއަްހާތިއ ަރއާްކތެރަިކަމްށ  	
ދާިމވާެދެނ ރްިސކް އެެސްސމްަނޓަްތއް ހުެދްނ.

ުހރާިހ ާއ ުމަވއަްޒފްުނަންށ އްިނޑަކަްޝްނ ޭސފްޓީ ޓޭްރންިނގ އްިނިތާޒމުްކުރން؛ ައދި  	

ަބަލަހއާްޓ  	 ަޤާވިއުދްނ  ިނާޒުމ  ިނއާްވ  ައިލފްާނ  ައިލފްާނިނިވަތާކިއ  ުހރާިހ 
ާސވްިސުކރަިކްނ ަކަށވުަރުކުރްނ. 

 

ޯހުދުނ ަނތާީޖ ައާޅ ިކއުން.

ުހރާިހ ައުއ ުމަވއަްޒފުނަްންށ އްިނޑަކަްޝްނ ޕޮްރގާްރމް ހްިނގިައ ޯކޑް ޮއފް ެއތިކްްސާއިއ  	
ަރއާްކތެރަިކާމެބޭހ ަމުއލާޫމުތ ދިފައާިވެނެއވެ.

ައިލފުާނގެ ާހދާިސތާަކއިގުޅޭ ހުޭލްނތެރުިކުރުމގެ ިރފެްރަޝރ ެސަޝްނ ާއިއ ބިޭސކް  	
ފަރްސޓް ެއިއޑް ެސަޝްނަތއް ޯމލްޑިވްްސ ެނަޝަނލް ޑިފްެންސ ފްޯސގެ ފަަޔރ އްެނޑް 

ެރްސިކުއ އްިނ އްިނިތާޒމޮްކށްގްެނ ުހރާިހ ުމަވއަްޒފްުނަންށ ހްިނގާފައާިވެނވެ.

ދާިރާގިއ ައަލްށ ގުޅުުނ 16 ުމަވއަްޒފަަކްށ ބިޭސކް ފަރްސޓް ެއިއޑް ޓެްރއިންިނގ ާއިއ  	
ައިލފުާނގެ ާހދާިސތާަކިއ ގުޅޭ ހުޭލްނތެރަިކުމގެ ޓެްރއިންިނގ ދިނީމެވެ.

ައުޅަގނޑެުމްނގެ  	 ެސަޝްނަތއް  ަބާޔްނޮކްށަފިއާވ  ިތރަީގިއ  ިއުތުރްނ  މީގެ 
ުމަވއަްޒފްުނަންށ ވަނީ ާބއާްވފެައވެ. 

19ގެ ވެކިްސޭނަޝްނާއިއ ެބޭހ  	 ޯމލިްޑވްްސ ެރޑްކެެރެސްނޓްއްިނ ހްިނިގ ޯކިވޑް-
ހުޭލްނތެރުިކުރުމގެ ެސަޝްނ.

ޫޔ.އްެނ.ެއފް.ޕީ.ޭއ އްިނ ހްިނާގފިައާވ ިޖްނީސ ގާޯނާއިއ ިޖްނީސ ގާޯނއްިނ  	
ަރއާްކތެރުިވާމިއ ެބހޭގުޮތްނ ާހއަްސ ެސަޝްނ.

"ވެލްދީ ަވއިބްސް" ކެމްޕްޭނ ައދި ހެލްތް އްެނޑް ޭސފްޓީ ޕޮްރގާްރމްގެ ަދުށްނ ޮކްނެމ  	

މަހުަކ ާބއްވުަމްނ އަނަްނ ިސލިްސާލ ޕޮްރގާްރމްގެ ަދުށްނ ިމ އަހުަރގެ ތޭެރގިައ ުޖމަްލ 
24 ެސަޝްނ ުކިރއްަށ ގްެނގްޮސފައިވެެއވެ. މިގުޮތްނ:

އިމަޯޝަނލް ވެލެްންސ	 
ުއނަދގޫ ވަގުުތތުަކގިައ ްސޓެްރްސ މޭެނޖުުކުރްނ	 
ޮކްނފައްިނޑް ްސޕެޭސްސ	 
ގަިނވަގުުތ އިށީނެދތުިބްނ	 
އިމަރޖްެނީސ އިވުެކޭއަޝްނ 	 
ފައަިބރ އްެނޑް ޭލަޒރ ޭސފްޓީ 	 
އިލެކްޓްރަިކލް ޭސފްޓީ	 
ވާރކް ެއޓް ަހއިޓް ޭސފްޓީ	 
ޮއިކުއޕަޭޝަނލް ޭސފްޓީ އްެނޑް ހެލްތް 	 
 	ް ްސާޓފް ހެލްތް ެބެނިފޓް/ޮއިކުއޕަޭޝަނލް ހެލްތ

 

ޯކޑް ޮއފް އެތިކްސް
 ދާިރގުގެ ޯކޑް ޮއފް ެއތިކްްސގެ ަމއިގަނޑު ުމާރަދކީ، ައޅުގަނޑުމްެނގެ ާކމާިޔީބގެ ިސއަްރކީ 
ަރނގުަޅ  އާިޖީބ ގުޅްުނަތއް ުކްނފުނީގެ ެއތެެރއްިނ ުމަވއަްޒފްުނގެ މުެދގާައއި، ުކްނފުނީގެ 
ބުޭރްނ ައޅުގަނޑުމްެނގެ ްސޭޓކޯްހލްޑުަރްނާނިއއުެކ ާޤއުިމޮކްށ ދެމެެހއުްޓުމގެ ގިާބލަްކްނ 

ުހުރނަްކްނ ދެެނގުަތމެވެ.  

ހެލްތް އެންޑް ޭސފްޓީ
ދާިރުގގެ ައުޒަމކީ ުމަވއަްޒފްުނގެ ިސއަްހާތިއ ަރއާްކތެރަިކްނ ަކަށވުަރޮކްށ ދުިނމެވެ. 
ދިވެހާިރއްޖޭގެ ގޫާނުނތުަކްނ ާލޒިމުްކާރ ަކްނަތއްތުަކގެ ިއުތުރްނ ިމ އްިނޑްަސޓްރާީއިއ ިމ 
ަމަސއަްކުތގެ ާމަހުއަލްށ ޭބުންނުކާރ އްިނަޓރޭނަޝަނލް ެބްސޓް ޕެްރކިްޓަސްސާއިއ 

ެއއްގޮތުްކުރމްަށ ދާިރގްުނ ަދނީ މަަސއަްކތުްކަރުމްނެނވެ.

ދާިރގުގެ ހެލްތް އްެނޑް ޭސފްޓީގެ ައާމުޒަތއް.

ުކާރ މަަސއަްކތްތަަކކީ ުމަވއަްޒފްުނަނާށިއ ާއއުްމްނގެ ިސއަްހތްަށ ގެއުްލްނުނާވގޮތްަށ  	
ުކާރ ަމަސއަްކތަްތއްކެއް ަކްނ ަކަށވުަރުކުރާމއި، އަެކްނަކްނ ުކަރނީ ައަމލީގުޮތްނ 

ުކެރވްެނޮއތް އްެނެމ ަރއާްކތެރޮިކށަްކްނ ަޔޤީނުްކުރްނ. 

އެކިްސޑްެނޓްތާަކިއ ާހދާިސަތއް ުހއުްޓުވމާަށިއ މަަސއަްކުތްނ ިސއަްޙތްަށ ލޭިބ ގެއުްލްނ  	
ުހއުްޓުވމްަށ އަެކށީގްެނާވ ފަިޔވުަޅެއޅުމްަށ ފަހޮިކށްދީ އަެކްނ ދެމެެހއުްޓްނ.

ަމުއލާޫމާތއި، ިއުރާޝާދއި، ަތމްރާީނިއ ުސޕަވަިޝްނ ުމަވއަްޒފްުނަންށ  	 ަކާމުގޅޭ 
ިލއަްބިއދުިންނ.

ަރއާްކތިެރ ަމަސއަްކުތގެ ާމަހުއެލއް ުމަވއަްޒފްުނަންށ ާޤިއމޮްކްށ ެދިވފިައާވަކްނ  	
ަޔގީނުްކުރްނ. 
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ުޔަނއިޓެޑް ނަޭޝންސް ގްލަޯބލް ކޮމްޕެކްޓް - ލަޭބރ ޕްރިނިްސޕްލްސް
ޕްރިނިްސޕްލް 3

ޖަމިްއއާްޔ ޖާަމައތަްތއް ހުެދާމިއ ަބއިވެރިވާުމިއ ކަލެކިްޓވް ާބރގެއިންިނގެ 
ަހއްޤްަށ ވަިޔފާރިތުަކްނ ޙުރްމަތްތެރޮިކްށ ިހތްަނވެާނއެވެ.

ޕްރިނިްސޕްލް 4
ެއއްވްެސ މީހުަކަލއަްވިއ ަމޖްބުޫރްނ މަަސއަްކތުްކުރަވއިގްެނ ުނވެާނެއވެ.

ޕްރިނިްސޕްލް 5
ކުޑަކުދީނާްނއި ޅަފަުރއިގެ ކުދްީނގެ އުމާުރ އެކަށީގެނުްނވާ މަަސއްކަތްކުުރވައިގްެނ 

ުނވެާނއެވެ.

ޕްރިނިްސޕްލް 6:
ވަޒީފާދުިނމާއި މަަސއްކަތްކުުރވުމުގައި އެއްވެސް ތަފާތުކުުރމެއް ގެންގުޅެގެނުްނވެާނއެވެ. 

ަވޒީފާާއިއުގޅޭ ުހރާިހ ަކެމއް ދާިރގްުނ ުކިރަޔްށ ގްެނަދނީ ދިވިެހާރއްޖޭގެ ަވޒީފާާއެބޭހ 
ޤޫާނާނިއ ެއ ޤޫާނުނގެ ަދުށްނ ަހާދފައާިވ ޤާަވިއުދތާަކިއ ެއއްގޮތާްވގުޮތގެ ަމތިނެްނވެ. ދާިރގުގެ 
ެއއްވްެސ ޮއޕޭަރަޝެނއަްގިއ ުކޑުަކދްިނަންށ ަވޒާީފދީގްެނ ުނަވަތ ެއމުީހްނ ަލއަްވިއ 
މަަސއަްކތް ުނުކުރަވެއވެ. ައދި ަމުޖބުޫރްނ ެއއްވްެސ މީހުަކ ަލއާްވ ެއއްވްެސ މަަސއަްކތެއް 
ުނުކުރަވެއވެ. ައދި ަވޒާީފ ދުިނާމިއ ަވޒާީފ ައާދުކުރުވުމަގިއ ެއއްވްެސ ަތފުާތުކެރެމއް 

ުނގްެނގުޅެެއވެ.

ަތންފުީޒުކުރން
ަވޒީފާާއގުޅޭ ަކްނަތއްތުަކގިައ ދާިރގުގެ ިސާޔަސތަކީ ެދފުއްފްެނަނ ާމަހުއެލއްގައި، ާވހަަކ 
ަދއަްކއިގެން،  ެދފުށްފެނަްނ ގޮތްަށ ަކްނަތއަްތއް ަޙއުްލުކުރމެވެ. ދިވެހާިރއްޖޭގެ ަވޒީފާާއއިބޭެހ 
ާޤުނަންށ ފުރަިހަމއްަށ ައަމުލުކުރުމގެ ގުޮތން، ެއއްވްެސ މީހުަކ ަލއާްވ ގަަދަކުމްނ ުނވަަތ 
ަމުޖބުޫރޮކށްގްެނ ަމަސއަްކތުްނުކުރާވަކާމއި، ުކޑުަކދްިނ ަލއާްވ ެއއްވްެސ ަމަސއަްކެތއް 
ުނުކުރާވަކާމއި، ަވޒާީފާއއެިބޭހ ަކްނަކުމަގިއ ެއއްވްެސ ަތފުާތުކުރެމއް ުނގްެނުގޅަޭކްނ 

ައޅުގަޑުމްެނ ަކަށވުަރުކަރމެވެ.
 

މަުވއަްޒފުން ިބާނުކުރން
ަކްސަޓަމުރްނ ޭބުންނާވ ިޚުދަމތް އްެނެމ ފުރަިހަމއްަށ ފޯރޮިކްށދުިނުމގެ ގުޮތްނ ިޑިޖަޓލް 
ވްިސުންނ ުމަވއަްޒފްުނގެ ިކާބގިައ އަަށގްަނަނަވިއ  އަެކމްަށ ބުޭންނާވ ަތމްރާީނިއ ހަުނުރ 
ފުޯރޮކށްދުިނމްަށ ދާިރގްުނ ާބުރައޅެައވެ. ހަަމއެހްެނެމ ުމަވއަްޒފުނަްންށ ަވޒީފާގެ ުކިރެއުރާމިއ  
ައިމއަްލ ޕޮްރފަެޝަނލް ޑިވޮެލޕްމްަނަޓްށ ބުޭންނާވ ހަުނުރތާަކިއ ާޤިބލަްކްނ ިއުތުރުކުރމްަށ 
ދާިރގްުނ ަމުގ ފަހޮިކްށެދެއވެ. ުމަވއަްޒފްުނގެ ުއނގުެނާމިއ ަދްސުކުރްނ ިއުތުރުކުރަމްށ 
ދާިރގުގެ ިހުއމްަނ ރޯިސަސްސ ިޑާޕޓްމްަނުޓްނ ކެނިޑޭނިޅ މަަސއަްކތުްކަރުމްނގްެނެދެއވެ. 
އަަހުރ ތޭެރގިައ ލީޑަރިޝޕިާއ މޭެނޖްމްެނޓްގެ ާދއާިރތުަކްނާނިއ ްސޮފޓް ްސިކލްްސ ައދި 
ެޓކްނަިކލް ްސިކލްްސ ޓިްރއިިންނތްަށ ހްިނގާފައާިވެނެއވެ. މީގިެއުތުރން، ުމަވއަްޒފްުނގެ 
މުެދގިައ ަމުއލާޫމުތ ަބަދުލުކުރްނ ިއތުުރުކުރމާަށިއ ޮއްނަލއިނޮްކްށ ބޯްރޑްބްޭނޑިާއ ައިއޯއޓީ 
ފަަދ ަތފުާތ އިެކ އިެކ ާދއާިރަތަކްށ ައާމުޒޮކްށގްެނ ާބއާްވ ެޓކިްނަކލް ފަޯރމަްތުކަގިއ 

ަބއިވެރުިވުމގެ ފުުރަސުތ ުމަވއަްޒފްުނަންށ ފަހޮިކްށ ދީފައާިވެނެއވެ.

ް ދާިރުގ އީ-ާލނިންގ ޕްލެޓްފޯމ
ޭބުންނޮކްށގްެނ ުއނގުެނަމާށިއ ަމުއލާޫމުތ ިހއާްސުކުރްނ  ަވީސަލތަްތއް  ިޑިޖަޓލް 
ފަހޮިކްށދުިނަމްށަޓަކިއ ދާިރގްުނ ވަނީ  އީ-ާލިންނގ ޕެްލޓްފެޯމއް ާޤއުިމޮކްށފެައވެ. ިމ 
ޕެްލޓްފުޯމްނ ުއނގުެނމްަށ ބުޭންނާވ ޮކްނެޓްނާޓިއ ދާިރގުގެ ިސާޔަސުތތާަކިއ މަަސއަްކތް 
ުކާރ ަވއަްޓފިާޅތާަކއި، ބްެސޓް ޕެްރކިްޓްސތާަކއި، ަވޒީފާއްަށ ބުޭންނާވ ހަުނުރ ިއތުުރުކުރމްަށ 
ަމގުފަހޮިކށެްދެއވެ. އަަހުރ ތޭެރގިައ ދާިރާގ ައަލްށ ގުޅުުނ ުމަވއަްޒފްުނަންށ އްިނޑަކަްޝްނ 

ޕޮްރގާްރމް ހްިނގުމަށްވްެސ ިމޕެްލޓްފޯމް ވަނީ ބުޭނނޮްކްށފެައވެ.

ަތންފުީޒުކުރން

ކަެއރ ފޮރ ަދ ޯއަޝންސް
ުދިނޭޔގެ ަކނޑުގެ ުދވްަސ ފަާހަގ ުކުރުމގެ ގުޮތްނ ެއއް ފަަހުރ ޭބުންނޮކްށފިައ ުއާކލެވޭ 
ޕާްލްސިޓކާްއިއ ެބހޮޭގުތްނ ޭހުލްނތެރުިކުރަމްށ ާހއަްސ ަހފާްލެއއް ައުޅގަނޑުމްެނގެ 
ުމަވއަްޒފުނަްންށ ވަރުޗައލޮްކްށ ވަނީ ާބއާްވފެައވެ. ައދި ިމ ަހފާްލގިައ ައޅުގަނޑުމްެނގެ ައުއ 
ބޭްރްނޑް ެއމްބެެސޑެަރއްގެ ގުޮތގައި، ާރއްޖޭގެ ފަުރަތަމ ައްނހްެނ ަޕޑީ ޯކްސ ޑެިރކަްޓރ ޒާޫނ 

ަނީސމް ަތާޢުރފުްކރީމެވެ. 

އްިނަޓރޭނަޝަނލް ޯކްސަޓލް ކްލްީނ-ައޕް ާއިއ ެބހޭގުޮތްނ ހުޭލްނތެރުިކުރުމގެ ގުޮތްނ 
ަކނޑަައާޅފައާިވ ެސޕެްޓމަްބރ މްަސ ފަާހގުަކުރުމގެ ގުޮތން،  ެއއްފަހުަރ ބުޭނނޮްކށްފިައ ުއާކާލ 
ޕާްލްސިޓކްގެ ަބަދުލގިައ ޯއަޝްނ ފެްރްނޑްލީ ޮޗއްިސ ައދި ޯއލަްޓޭނިޓވްްސ އްަށ ިހތްވުަރ 
ދުިނުމގެ ގުޮތްނ ައޅުގަނޑުމްެނ "21ޑްޭސ ޮއފް ޯނޕާްލްސިޓކް" ޯސަޝލް މިީޑާއ ޮކްނެޓްސެޓއް 

ފެށީމެވެ.

ޕާރޭލ ެއައރ ޗެލްެނޖްގިައ ަބއިވެރިވެ ޕާްލްސިޓކް ފްރީ ތަަނަކްށ ހުެދމްަށ އދ.ަދނގެތީ 
ްސކުޫލްނ އްިސަނގައިގްެނ ުކިރ މަަސއަްކތްަށ އެހީތެރުިވުމގެ ގުޮތްނ ަދރިވުަރްނަނާށިއ 

ޓީޗުަރްނަންށ ިރޫޔަސަބލް ޮކަތުޅ ައޅުގަނޑުމްެނ ަހދާިޔުކރީމެވެވެ. 

ގާިޔުސއްދްީނ ްސކޫލްގިައ ޭބއްވި ާހއަްސ އެެސްނބްލެީއއްގިައ ައޅުގަނޑުމްެނ ަބއިވެރިވެ، 
ެއ ްސކޫލްގެ ޮކިމުއިނޓީ ަސރވްިސ ޕޮްރގާްރމްަށ އެހީތެރިވެ ދުިނުމގެގުޮތްނ ރޫިޔަސަބލް ޮކަތުޅ 
ައޅުގަނޑުމްެނ ަހދާިޔުކރީމެވެ. ިމ ޕޮްރގާްރމްގެ މަގަްސދަކީ ބުޭނނޮްކށްފައާިވިއ ޕްލްާސިޓކްތަކިެތ  

ިރޫޔަސަބލް ޮކަތޅުގިައ ގެެންސ ޕާރޭލ ޯމލްޑިވްްސ މުެދވެރޮިކްށ ރަިސއަިކލް ުކުރމެވެ. 

ުމުޖަތަމުޢަތއް ާބުރވެރުިކުރވުން
އދ. ަދނގެތީގިައ ުކިނ ެއއޮްކްށ މޭެނޖުްކާރ ަސަރަޙއުްދ ަރއާްކތެރުިކުރމްަށ ރިވެޓްމްަނޓް 

ޖުެހުމގެ މަަސއަްކަތއް ައޅުގަނޑުމްެނގެ ެއއާްބުރުލްނ ދިނީމެވެ.

ޤުދަުރތީ ވެށި ހިމަާޔތްކޮށް ަރއާްކތެރުިކުރާމއި، ތިމާވެށީގެ ދެމެހެއްޓެނިވިކްަނ )އެންވަަޔަރންމްަނަޓލް  
ަސސްޓަޭނިބިލޓީ(  ކަަށވުަރުކުރމަކީ ދާިރގުގެ ީސއްެސާއުރ ސްޓެްރޓެޖީގައި އިސްކްަނދީފައާިވ 

ކްަނތައްތަކެވެ.

ް ސްާޓފް އެންގޭޖްމަންޓ
ާއިއާލާއިއ މަަސއަްކަތއް ޭދ ވަގުުތ ަރނގުަޅ މްިނގަނޑެއްގިައ ިހފެެހއުްޓމްަށ ާބުރައޅައި، 
ަޝުއގުވެރަިކާމއުެކ އްެނެމ ފުރިހަަމ ގުޮތގިައ ުމަވއަްޒފްުނގެ ަބއިވެރުިވްނ ޯހުދމްަށ ދާިރގްުނ  
މަަސއަްކތުްކެރެއވެ. އަހުަރތޭެރގިައ ދާިރގުގެ ިހުއމްަނ ރޯިސަސްސ ިޑާޕޓްމްަނާޓިއ އީ-ކްލަބް 

ގުޅިގްެނ ހްިނިގ ހަަރާކތްތުަކގެ ތޭެރގައި؛
ދާިރގުގެ 33 ވަަނ ައަހރީ ުދވްަސ ފަާހގުަކުރުމގެ ގުޮތްނ 1 ޮއކޯްޓަބރ 2021 ޭބއްވި  	

ވަރުޗައލް ަހފާްލ.
ޯރަދމުަހ ޭބއިްވ ދީނީ ުސާވުލ ުމާބާރތް. 	
ވަރުޗައލް ޮފޯޓ ޮކމްޕިިޓަޝްނ. 	
ފަތްަނ ަދްސުކުރުމގެ ޕޮްރގާްރމް. 	
2021 ވަަނ އަހުަރގެ ދާިރުގ ްސާޓފް ބެޑްމްިނަޓްނ ުމާބާރތް. 	

ްސާޓފް ފާީފ 22 ޯޓަނމްެނޓް.  	
ކަްލބް ޯމލިްޑވްްސ ަކޕް/ ެނަޝަނލް އްިނަޓރ- ޮއފްީސ ުފޓަްސލް ުމާބާރުރަގިއ  	

ަބއިވެރުިވްނ.
"ްސާޓފް ޫޔޯރ ޗެލްެނޖް" ްސާޓފް އްެނގޭޖްމްަނޓް ކެމްޕެއްިނ. 	

ް އެޗާްއރްޑީ ޯބޑ
ދާިރގުގެ ިހުއމްަނ ރޯިސްސ ޑިވޮެލޕްމްަނޓް ޕްލްޭނތާަކއި، ިސާޔަސުތތާަކއި، ައަމުލުކަރްނޖޭެހ 
ގޮތަްތއް ުމާރަޖާއޮކްށ ާއ ހިކަްމތްތާަކިއ ވްިސުންނަތއް ހަުށހެޅުމަށަްޓަކިއ ިހުއމްަނ ރޯިސްސ 

ޑިވޮެލޕްމްަނޓް ޯބޑެއް އުެކަލާވަލއި، ެއ  ޯބޑުގެ ަބއަްދުލުވްނަތއް ޤާަވިއުދްނ ާބއަްވެއވެ. 

ލަީގލް ިރވިުއ
ދާިރގްުނ ުކާރ ަކްނަކްނުކަރނީ، ާޤޫނާނިއ ޤާަވިއުދތަަކްށ ުހުރަމތްތެރޮިކްށ ިހުތާމއުެކ 
ތްަނފީޒީ ިއާދާރތުަކްނ ަކނޑަައާޅފައާިވ ުއޫސުލތާަކިއ ެއއްގޮތަށަްކްނ ަކަށވުަރުކުރމަށަްޓަކިއ 
ލީގަލް ިޑާޕޓްމްަނެޓއް ދާިރގުގިައ ާޤއިމޮްކްށފައާިވެނެއވެ. ިމ ިޑާޕޓްމްަނުޓގިައ މަަސއަްކތުްކާރ 
ދާިރގުގެ ވަކުީލްނާނިއ ދާިރގްުނ ައއަްޔނޮްކްށފައާިވ އެކްްސަޓރަނލް ވަކުީލްނގެ ޓީމުަކްނ 
ަދނީ ދާިރގުނުްކާރ މަަސއަްކތަްތއުްކަރނީ ަވޒީފާާއބޭެހ ޤޫާނާނިއ ުކްނފުންިނ ަކނޑަައާޅފައާިވ 

ހަަމތާަކިއ ުއޫސުލތާަކިއ ެއއްގަޮތއަްކްނ ަކަށވުަރުކަރުމްނެނވެ. 

ޯހުދުނ ަނތާީޖ
2021 ވަަނ ައަހުރ ދާިރާގިއ ގުޅުުނ 16 ެއޕެްރްނިޓްސ ުކދްިނަންށ އްިނޑަކަްޝްނ  	

ޓެްރއިންިނ ިމއަހުަރ ޭބއްވީ ޮއްނަލއިނޮްކެށވެ.  ަވޒީފާއްަށ ބުޭންނާވ ޮސފްޓް ްސިކލްްސ 
ާއއެިބހޭގުޮތްނ ދާިރގުގެ ަތުޖރާިބާކުރ މޭެނޖުަރްނ ވަނީ ިމަތމްރްީނ ޕޮްރގާްރމްގިައ 

ަމުއލާޫމުތ ދީފެައވެ. 

އަަހުރގެ ތޭެރގައި، ުމިޅ ުކްނފުންިނ ުޖމަްލ 4000 ަގިޑއަިރށުްވެރ ިއތަރްށ ާލންިނގ  	
ައވަރްސ ރޯިކޑު ުކެރވިފައިވެެއވެ. 

އަޅުގަނޑުމްެނގެ ތާިމވެށި 
ުޔަނއިޓެޑް ނަޭޝންސް ގްލަޯބލް ކޮމްޕެކްޓް - އެންވަަޔރަންމަންޓް ޕްރިނިްސޕްލްސް

ތިމާވިެށ ހިމަާޔތްކޮށް ދެމެހެއުްޓމަށް ދާިރގުން ހިންގާ ހަަރކާތްތަކަކީ ުޔަނއެިޓޑް ނަޭޝންސް ަސސްޓަޭނބްލް 
ޑިވޮެލޕްމަންޓް ގޯލްސް އެސްޑީޖީ 7: އެކަށެޭނ އަގެއަްގއި ާސުފ ހަކަތަ، އެސްޑީޖީ 12: ޒިއްމާދުާރގުޮތަގއި ތަކިެތ 

ބުޭނންކުުރން އަދި ުއފެއްދުން، އެސްޑީޖީ 13: މުޫސމީ ަބަދލްތަކަށް ފަިޔވުަޅއެޅުން އަދި އެސްޑީޖީ
14: ފުެނައޑީގެ ދުިރމަށް ފަހިކޮށްދޭ ހަރަކާތްތަކެވެ.

ޕްރިނިްސޕްލް 7
ވަިޔފިާރތުަކްނ  ަސާލަމތުްވަމްށަޓަކިއ  ގްޮނޖުެހްނތުަކްނ  ިތާމވެށީގެ 

ގްެނގުޅޭނީ ުދާރާލ ަރއާްކވެތުިބުމގެ ުއޫޞލެވެ.

ޕްރިނިްސޕްލް 8
ތިމާވިެށ ހާިމަޔތުްކުރުމގިައ ޒިއާްމާދުރަކްނ ިއތުުރުކުރމްަށ ވަިޔފާރިތުަކްނ 

ޙަަރާކތަްތއް ހްިނގްަނވެާނެއވެ.

ޕްރިނިްސޕްލް 9
ތިމާވެށާްޓ ަރއެްޓިހ ޓެކޮްނޮލޖަީތއް ަތާއަރފޮްކްށ ެއފަަދ ޓެކޮްނޮލޖަީތއް 
ބުޭނނުްކާރ މިންވުަރ ފުޅުާކުރމަށް ވަިޔފާރިތުަކްނ މަަސއްކަތުްކަރންވެާނއެވެ.
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) މުޫސމީ ަބަދުލަތަކްށ ފަިޔވުަޅއުެޅން )ކަްލއިމެޓް އެކަްޝން
ޫޔއްެނޑީޕީ ާއިއ ގިުޅގްެނ "ފިލްމް ފޮރ ޗްޭނޖް – ކަްލއިމެޓް ެއިޑަޝން" ައުޅގަނޑުމްެނ 
ފެށީމެވެ. ިމ ޕޮްރގާްރމްގެ ަމގަުސަދކީ ޕްޯސޓް-ޕޮްރޑަކަްޝްނ ާއިއެބހޮޭގުތްނ ާދިއާރގެ 
ަތޖުރާިބާކުރްނ މުެދވެރޮިކްށ ުޒާވުންނަންށ ަތމްރްީނ ދުިނމެވެ. ިމ ަތމްރްީނ ޕޮްރގާްރމްގިައ 
މުޫސމީ ަބަދލްތަަކްށ ފަިޔވުަޅ ެއޅާުމިއ ެބހޭގުޮތްނ ެނޭރިޓވްްސ ަތއާްޔުރޮކްށ ުކުރ ފިލުްމ 

ުއފެއުްދމްަށ ުޒާވުންނަންށ ަދްސޮކްށ ދެިނވެ.
 

މިންިސޓްރީ ޮއފް އްެނވަަޔަރމްަނޓް، ކަްލއިމެޓް ޗްޭނޖް އްެނޑް ެޓކޮްނޮލޖީ ާއިއ ޫޔއްެނޑީޕީ 
ގުޅިގްެނ ޭބއިްވ ޮކޕް 26 ގެ ަބޒް އިވްެނޓް  "ައވަރ ކަްލއިމެޓް،ައވަރ ޕެްރޒްެނޓް، ައވަރ 
ފުިއޗަރ' ައ ްސޯމލް ައިއލްެނޑް ިޑވޮެލޕްިނ ްސޭޓޓްްސ )ިސޑްްސ( ޕާރްސޕެކިްޓވް" ގިައ 
ައޅުގަނޑުމްެނ ަބއިވެރިވީމެވެ. "ޮމިބަލއިޒްިނ ަދ ޕަްރއިވެޓް ެސކަްޓރ އްިނ ަދ ޯމލްޑިވްްސ 
ުޓ ެއޑާްވްންސ ކަްލއެިމޓް އެކަްޝްނ" ގެ ަނުމަގިއ ޭބއިްވ ޕަެނލް ިޑްސަކަޝްނަގިއ 
ައުޅގަނޑުމްެނގެ ޑައެިރކަްޓރ ޑރ. ައބުްދهللا ފާިރުގ ވަނީ ަބއިވެރިވެފެައވެ. ފާިރގުގެ 
ާވހަަކފުޅުގިައ ިއާޔަދ ުކަރިނިވ ހަަކާތާއިއ މުޫސމީ ަބަދލްތަަކްށ ފަިޔވުަޅެއޅާުމިއ ެބހޭގުޮތްނ 
ދާިރގުގިައ ުހިރ ފުުރަސުތތާަކިއ ައދި ޫޔއްެނޑީޕާީއިއ ގުޅިގްެނ ކަްލއިމެޓް ެއޖްެނޑާގެ ަދުށްނ 

ުކިރއްަށ ގްެނާދ މަޝޫްރުއތާަކެބހޭގުޮތްނ ަމުޢލާޫމުތ ފުޯރޮކްށ ދެިނވެ.
  

ިއާޔަދުކަރިނވި ަހަކަތ
ައޅުގަނޑުމްެނަނކީ ޯލ ެއމަިޝްނ ާކރަބްނ ެރޒިިލއްެނޓް ވަިޔފާރަިހަރާކތަްތއް ހްިނގުމްަށ  
ައުޒމް ަކނޑަައާޅފިައާވ ުކްނފްުނަޏަކްށ ވިީހނުދ، ދާިރުގގެ ާކަބްނ ުފޓްޕްރްިނޓް 
ުކޑުަކުރމަށަްޓަކއި، ިސްސަޓމަްތއް ހްިނގުމްަށ ިއާޔަދުކަރިނިވ ހަަކަތ ބުޭނނުްކާރ މްިނވުަރ 

ަދނީ ިއުތުރުކަރުމްނެނވެ. 
 

ދާިރގުގެ ޯސލަރ ުފޓްޕްރްިނޓް ިއުތުރުކުރމްަށ ިމއަަހުރ ުކރިމަަސއަްކުތގެ ތޭެރގިައ އުިރގެ 
ައލްިނ ަކަރްނޓް ުއފައާްދ 800 ިކޯލޮވޓްގެ ގިްރޑް-ަޓިއޑް ޕީވީ ޯސާލ 2021 ައަހުރގެ 
ިނަޔލްަށ ާޤއިމޮްކްށފައާިވެނެއވެ. ައދި  2022 އަހުަރގެ ިނަޔލްަށ ިއުތުރ 777  ިކޯލޮވޓްގެ 

ޯސާލ ިނާޒމް ާޤއިމުްކުރމްަށ ވަނީ ާރާވފެައވެ. 

އަެނރޖީ އެފިިޝއެނީްސ
ދާިރުގގެ ެހޑް ޮއފްީސ ފުަރާމޮކްށފިައަވނީ ހަަކަތ ޭބުންނާވ ިމްނަވުރ ަވަރްށ ޮބޑްަށ 
ުކޑުަކެރވޭގޮތެަށވެ. އާިމާރުތގިައ ޭބުނނުްކާރ ުހރާިހ ޮބިކތާަކިއ އަިމޖްޭނީސ ަލއިޓްތުަކގެ 
%99 އަކީ ެއލްއީޑީ ޮބތްކެވެ. ުހރާިހ ާއްނުމ ތްަނތުަނގިައ ވަނީ މީހްުނގެ ހަަރާކތް ދެެނގަނަްނ 

ްސވިޗް ަހުރޮކްށފެައވެ. އެހެނަްކުމްނ ެއތެަނއް ބުޭންނ ުނުކާރ ވަގުުތތުަކގިައ ެއތެަނއްގެ  
ޮބިކަތއް ުހްނާނނީ ިނވިފެައވެ. އާިމާރަތްށ ައވީގެ ހުޫނ ވްަނަނ މްިނވުަރ ުކޑުަކުރަމްށ 
އާިމާރުތގިައ ބުޭނނޮްކށްފައިވަނީ ާޚއަްޞ ަވއްތެަރއްގެ ިބއްލިޫރއެކެވެ. އާިމާރތް ފިނުިކުރމްަށ 
ބުޭނނުްކާރ ެއައރ ޮކްނިޑަޝންިނގ އަކީ ޮއފްީސަގިޑތުަކގިައ އަެކިނ ބުޭނނުްކެރވޭ، ައދި 
ަކނޑަައާޅފައާިވ  ގަޑިތަކެއްގިައ ިނވޭ ގޮތްަށ ޕޮްރގާްރމޮްކްށފިައ ހްުނަނ މުަރަކޒީ ިނާޒމެކެވެ. 

 

ް ހިނުްގމުގެ ިސާޔަސުތަތާކިއ ަލނޑަުދނޑަިތއ

އެކެްސޕަްޓަބލް ަސޕަްލާޔރސް ޮކންޑަކްޓް ޕޮލީިސ
ިމ ޕޮލީިސގެ ޭބުނމަކީ ދާިރގުގެ ަނާޒަޙތްތެރަިކާމިއ ތުެދވެރަިކްނ ަދަމަހއަްޓިއ ރްިޝވުަތ 
ހަުށހެޅާުމިއ ފާަސަދއިގެ ައަމުލތުަކްނ ަރއާްކތެރުިވމަށަްޓަކިއ ަސޕަްލަޔުރްނގެ ައަމުލަތއް 
ަބަހއަްޓްނވީގާޮތމުެދ ދާިރގްުނ ދެކޭގޮތް ާހމޮަކްށދުިނމެވެ. ައދި މީގިެއުތުރްނ ިޒއާްމާދުރ 
ވަިޔފިާރ ަޝޚަްޞަކށުްވމަށަްޓަކިއ ދާިރގްުނ ަކނޑަައާޅފައާިވ ައުޒމް ާރއްޖޭގެ ައދި ބުޭރގެ 

ަސޕަްލަޔުރްނަންށ ައްނގިައ ދުިނމެވެ.

އެނިްޓޮކަރޕަްޝން އެންޑް އެނިްޓ ބަްރިއަބރީ ޕޮލީިސ
ިމ ިސާޔަސުތގެ ަމގަްޞަދކީ ަނާޒަހތްތެރަިކާމިއ ތުެދވެރަިކުމގެ އްެނެމ ަމތީ ފްެނވުަރގިައ 
ދާިރގުގެ ުމަވއަްޒފްުނގެ ައަމުލަތއް ިހފެެހއުްޓަމްށަޓަކިއ ުކްނފުނީގެ ފާަރުތްނ ޭބުންނާވ 
ގޮތަްތއް ާހަމޮކްށ ެއއްވްެސ ުމަވއަްޒފަަކްށ ާނާޖިއުޒ ހަުށެހޅެުމއް ހަުށޭނޅަުމްށ އެހްެނ 

ފާަރތްތަަކްށ ާބުރެއޅުމެވެ.

ޮކންފިޑެނިްޝައިލޓީ ޮއފް ިބޒަްނސް އިންފޮމަޭޝން ޕޮލީިސ
ަވޒީފާގެ ެއއަްބްސުވާމއި، ޮކްނިފޑްެނިޝައިލޓީ ެއގްރީމްެނާޓިއ ުކްނފްުނާޏ ގުޅްުނ ުހިރ 
ިސއުްރަކްނ  ަމުއޫލާމުތގެ  ިވަޔފާރީގެ  ޑާޭޓާއިއ  ުކްނފުނީގެ  ަދުށްނ  ާޤޫނުނަތުކގެ 
ަވޒީފަާއާދުކާރއުިރގިައ ާއިއ ަވޒީފާއްިނ ވިަކުވމްަށފުަހވްެސ ިހފެެހއުްޓމަށް، ިމ ިސާޔަސުތގެ 

ަދުށްނ ުހރާިހ ުމަވއަްޒފްުނަނށްވްެސ ައްނގާފައާިވެނ ެއވެ. 

ޑިސްކޯްލަޝރ ޮއފް ޮކންފްލިކްޓްސް ޮއފް އިނެްޓރެސްޓް ޕޮލީިސ 
ިމ ިސާޔަސުތ އަެކަށައާޅފައިވަނީ ިމ ިސާޔަސުތ ާލޒުިމުކާރ ުހރާިހ ފާަރތްތަަކުކްނ   	

ޮކްނފްލިކްޓް ޮއފް އްިނަޓެރްސޓްއްަށ ވާެދެނ ަކްނަތއަްތއް ފަާހގޮަކްށ ާހމުަކުރމާަށއި، ެއ 
ުމާއަމާލތަކީ ޮކްނފްލިކްޓް ޮއފް އްިނަޓެރްސަޓަކްށ ެބލެވާިދެނ ުމާއަމާލތަަކްށ ވީ ަނމަވްެސ 
ުމާއަމާލުތގެ ަސއްހަަކްނ ިހފެެހއުްޓމަށަްޓަކިއ ުމާއަމާލތުްކާރ ފާަރުތްނ ައަމުލުކަރްނ ޖޭެހ 

ަރނގުަޅ ގޮތަްތއް ާހމޮަކށްދުިނމެވެ. 

ިގފްޓް، ހޮސްޕާިޓިލޓީ އެންޑް އެނަްޓރަޓއިންމެންޓް ޕޮލީިސ
ަމތީ  	 ެއްނެމ  ެތުދވެރަިކުމގެ  ަނާޒަޙތްތެރަިކާމިއ  ޭބުނަމކީ  ިސާޔަސުތގެ  ިމ 

ްސޭޓްނޑަރޑަްތއް ދާިރގުގިައ ިހފަަހއަްޓިއ ެއއްވްެސ ަހދާިޔެއއް، ޮހްސޕަިޓިލޓީ ުނވަަތ 
އްެނަޓރެޓއްިނމްެނޓް ހަުށެހޅެުމއަްގިއ ެއއްވްެސ ާނާޖިއުޒ ަމގަްޞެދއް ުނާވަކްނ 

ަޔގީނުްކުރުވމެވެ.
 

ޯހުދުނ ަނތާީޖ

ައަލްށ ާޤއިމުްކިރ ޯސަލރ ޕަެނލަްތުކްނ 900 މެގޮަވޓަްއވަރ އަށުްވެރ ިއުތަރްށ  	
ިއާޔަދުކަރިނިވ ހަަކަތ ިމ އަހުަރ ވަނީ ުއފައާްދފެައވެ. މީގެ ަސަބުބްނ އަހުަރ ތޭެރގިައ 
ގާތްގަނޑަަކްށ 474 މެޓްރިކް ަޓުނގެ ާކަބްނޑިައޮއކަްސިއޑް ަޖއުްވގެ ތެެރއްަށ ދުިއްނ 

ވަނީ ުހއުްޓވިފެައވެ.

ދާިރގުގެ ަމިއ ޮއފުީހގިައ ހަަކަތ ބުޭނނުްކާރ މްިނވުަރ ަމުދުކުރމްަށ ޮކށްފައާިވ ފުަރާމތާަކިއ  	
ައާޅފިައާވ ފަިޔަވުޅަތުކގެ ަސަބުބްނ ައަހުރގެ ތޭެރަގިއ 390،228 ިކޯލޮވޓްްސގެ 
ަޓުނގެ  ެމޓިްރކް   276 ަސަބުބްނ  މީގެ  ެއވެ.  ަސާލަމތްވެަފިއވެ ަކަރްނުޓ 

ާކަބްނޑިައޮއކަްސިއޑިާއ 636 ފީފާގެ ތޮެޔ ަސާލަމތްވެފައިވެެއވެ. 
 

ަތންފުީޒުކުރން

ަސޕަްލަޔރ ޯކޑް ޮއފް ޮކންޑަކްޓް
2013 ވަަނ އަހުަރްނ ފިެށގްެނ ދާިރގުގެ ުހރާިހ ަސޕަްލަޔުރނާްނއި، ުމަދާލިއ ިޚދަްމތް ދާިރގްަށ 

ިވއާްކ ފާަރތްތުަކްނ ގްެނަދނީ  ޮކްނޓެްރކިްޓްނގ ަމުރަހާލަގިއ ަސޕަްލަޔރ ޯކޑް ޮއފް 
ޮކްނޑަކްޓަްގިއ ޮސއުިކަރުމްނެނވެ. ައދި ޯކޑަްގިއ ަތފީްޞުލުކެރިވފިައާވ ަކްނަތއަްތއް 
ފުރިހަމުަކުރމްަށ ދާިރގްުނ ާބުރ ައޅުަމްނ ގްެނެދެއވެ. ދާިރގުގެ އެކެްސޕަްޓބްލް ަސޕަްލަޔރ 
ޯކޑް ޮއފް ޮކްނޑަކްޓް ވަނީ 2019 ވަަނ ައަހުރ އްިސާލުހ ޮކްށ  ަމަސއަްކތްތެރްިނގެ 
ަހއުްޤތާަކއި، އްިނާސނީ ަހއުްޤތާަކއި، ިޞއަްޙާތިއ ަރއާްކތެރަިކާމއި، ތާިމވެށާްޓއި، ައޚާްލގީ 

މްިނގަނޑަުތއް ހިމާަނފެައވެ.
 

ޯހުދުނ ަނތާީޖ
ަސޕަްލަޔުރްނާނއުެކ ވެފައާިވ  ުހރާިހ ެއއަްބްސުވެމއްގިައ އެކެްސޕަްޓބްލް ަސޕަްލަޔރ ޯކޑް 

ޮއފް ޮކްނޑަކްޓް ހިމާަނފައާިވެނެއވެ.  
 

ުޔަނއިޓެޑް ނަޭޝންސް ގްލަޯބލް ކޮމްޕެކްޓް - އެންޓި ކަޮރޕަްޝން ޕްރިނިްސޕްލްސް
ޕްރިނިްސޕްލް 10

ިބުރެދއުްކާމއި، ރިޝްވުަތ ދުިންނ ހިމޭެނގޮތްަށ ުހރާިހ ަވއްތެަރއްގެ ޮކަރޕަްޝާނ ދޮެކޅްަށ 
ވަިޔފާރިތުަކްނ  މަަސއަްކތުްކަރްނވެާނއެވެ.
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ކޯޕަރޭްޓ ގަވަަންންސ
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ައޅުގަނޑުމްެނ ޤޫަބުލުކާރ ގުޮތގިައ ައޅުގަނޑުމްެނގެ ަމޤަްސުދ ޙިާޞލުްކުރމަށަްޓަކިއ ދާިރގްުނ ިބޒަްންސ ްސޓެްރެޓޖީ 
ާކމާިޔުބކާަމއުެކ ތްަނފުީޒުކަރްނ ޖެހެނީ ޮއޕޭަރަޝަނލް ޕާފޯމަންްސ ައދި ޯކޕޭަރޓް ގަވަަނންްސގެ އްެނމެ މަތީ މްިނގަނޑަުތއް 
ިހފެހެއުްޓާމއުެކގެައވެ. ައޅުގަނޑުމްެނގެ ހްިނގުުމގެ ޮއިނގަނޑާއި، ޕޮްރެސްސަތއް  ބޯޑްުނ ަދނީ ޤާަވއުިދްނ އެެސްސުކުރާމއުެކ 
ުމާރާޖޢޮާކށް، ެއ ޮއިނގަނޑުތަަކކީ ަބއަިނލަްއުޤާވމީ ބްެސޓް ޕެްރކިްޓްސ ާއިއ ެއއްގޮތާްވގުޮތގެ ަމތިން، އުެކަލާވާލފައާިވ 
ޮއިނގަނޑުތަކެއަްކްނ ަކަށވުަރުކަރުމނެްނވެ. ައޅުގަނޑުމްެނގެ ހްިނގުުމގެ ޮއިނގަނޑަކީ ައޅުގަނޑުމްެނގެ ވަިޔފިާރއްަށ އެހީތެރިވެ، 
ައޅުގަނޑުމްެނގެ ްސޓެްރެޓޖީ ޙިާޞުލ ުކުރުމގިައ އެހީތެރިވެދުިނުމގިައ ވަަރްށ ުމހްިނުމ ަދުއެރއް ައާދުކާރ ޮއިނގަނޑެކެވެ. ައދި 
ޮއިނގަނޑްުނ ައޅުގަނޑުމްެނގެ ްސޓެްރެޓޖީ ާއިއ ވަިޔފާރީގެ މަޤަްޞުދަތއް ަކނޑެައޅާުމއި، ައޅުގަނޑުމްެނގެ ޕަރފޯމަންްސ 

ޮމިނަޓރ ުކުރާމއި، ައޅުގަނޑުމެނަްންށ ދިމާާވ ހާިރްސަތއް މޭެނޖް ުކުރމްަށ އެހީތެރިވެެދެއވެ. 

31 ޑެިސމަްބުރ 2021 ގެ ިނަޔލްަށ ިނުމުނ ާމލީ އަހުަރގެ ތޭެރގިައ ައދި ިމ ިރޕޯޓް ާޝިއުއުކުރާމ ދެމުެދ ހިނިގ ުމއަްދތުގިައ 

ދާިރުގ ހްިނގުަމްނ ގްެނގްޮސފައިވަނީ ކެޕަިޓލް ާމކެޓް ިޑވޮެލޕަްމްނޓް ޮއތިޯރޓީ ޮއފް ޯމލިްޑވްްސ )ީސ.ެއމް.ޑީ.ޭއ( އްިނ 
އުެކލާަވާލފައާިވ ޯމލްޑިވްްސ ޯކޑް ޮއފް ޯކޕޭަރޓް ގަވަަނންްސގެ ުއޫސުލތާަކިއ އުިރާޝުދތުަކގެ ަދުށނެްނވެ. މިގުޮތން، ީސ.އެމް.
ޑީ.ޭއގެ ޯކޕޭަރޓް ގަވަަނންްސ ޯކޑްުނ ާލޒިމުްކާރ ަކްނަތއަްތއް ފުރިހަމުަކުރމަށަްޓަކިއ ައޅްަނޖެހޭ ުހރާިހ ފަިޔވަޅެއް ެއޅުމްަށ 
ައޅުގަނޑުމްެނ މަަސއަްކތް ޮކށްފައިވެާނަކުމގެ ަޔޤީނަްކްނ ައުރވަމެވެ. ައދި އޯެކޑުގައާިވ ގާޮތިއ ަތފުާތޮކްށ ެއއްވްެސ ަކމެއް 
ޮކށްފައިވަާނަމ އަެކްނ ުކަރްނޖެހުުނ ަސަބުބ ވާނީ މިިރޯޕުޓގިައ ޮއޅްުނ ފުިލަވއިދީފެައވެ. މީގިެއތުުރން، ުކްނފުނީގެ ޯކޕޭަރޓް 
ގަވަަނންްސ ޯކޑްުނ ުކްނފިުނ ހްިނގުުމގިައ ގްެނގުޅެޭނ ހުަރަދާނ ުއޫސުލތުަކގެ ިބްނާގ ވަނީ ައޅާދީފެައވެ. ދާިރގުގެ ޯކޕޭަރޓް 

ގަވަަނންްސ ޯކޑު ުކްނފުނީގެ ވެބަްސއުިޓްނ ޑުައްނޯލޑުުކެރވެޭނވެ. 

ހްިނގުުމގެ ހުަރދާަނ ޮއިނގަނޑެއް ާޤއިމުްކުރމްަށ ުކަރުމްނާދ މަަސއަްކތުގެ އިތުުރން، ުޔަނއެިޓޑް ޭނަޝންްސ ގްލަޯބލް ޮކމްޕެކްޓް 
)ޫޔ.އްެނ.ޖީ.ީސ( ގިައ 2012  ވަަނ އަހުަރ ދާިރގްުނ ޮސއުިކުރާމިއ ގުޅިގްެނ ތިމާވެށާްޓިއ އިޖްތާިމޢީ ޒްިނާމަތއް ައާދުކުރުމގިައ 

ދާިރގްުނ ުކާރ މަަސއަްކތްތުަކގެ ަމުޢލާޫމުތ އުެކލެވޭ ޯސަޝލް ރްެސޕޮނިްސިބިލޓީ ިރޕޯޓް ޮކްނމެ އަހަަރުކ ަތއާްޔުރޮކށް، ޫޔ.އްެނ.
ް' ިރޯޕޓް ވިަކ ިރޯޕެޓއްގެ ގުޮތގިައ  ޖީ.ީސއްަށ ޮކިމުއނިކަޭޝްނ ޮއްނ ޕޮްރގެްރްސ )ޮކޕް( ަދނީ ހަުށަހޅުަމނެްނވެ. ިމއަހުަރގެ 'ޮކޕ

ާޝިއުޢ ުކުރުމގެ ަބަދލު، ިމ ިރޕުޯޓގެ 'ދެމެހެއެްޓިނވި ާމަދމާ' ަބއިގިައ ހިމާަނފައިވެާނވެ. 
 

ައޅުގަނޑުމްެނގެ ހްިނގުމުގެ އިޮނގަނޑަކީ ައޅުގަނޑުމްެނގެ ވަިޔފާރިއަށް އެހީތެރިވެ، ައޅުގަނޑުމްެނގެ 
ސްޓެްރޓެޖީ ޙިާޞުލ ުކުރމުގައި އެހީތެރިވެދުިނމުގައި ވަަރށް މުހިނުްމ ަދުއެރއް ައދުާކާރ 
އިޮނގަނޑެކެވެ. ައދި އިޮނގަނޑްުނ ައޅުގަނޑުމްެނގެ ސްޓެްރޓެޖީ ާއއި ވަިޔފާރީގެ މަޤަްޞުދތައް 
ކަނޑައެޅާުމއި، ައޅުގަނޑުމްެނގެ ޕަރފޯމަންސް މިޮނަޓރ ކުުރާމއި، ައޅުގަނޑުމެނަްނށް ދިމާާވ 

ހާިރސްތައް މޭެނޖް ކުުރމަށް އެހީތެރިވެދެއެވެ. 
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ދާިރުގ



ޯބޑުގެ ސްޓެްރެޓިޖކް ަދުއުރ
ް ޯބޑ

ުކްނފުނީގެ ްސޓެްރެޓޖީއްަށ ަމގަުދއާްކ، ެއ ަވަޒނުްކުރުމގިައ ދާިރގުގެ ޯބޑްުނ ވަަރްށ އްިސ 
ަދުއެރއް ައާދުކެރެއވެ. ދުިގ ުމއަްދުތގެ ްސޓެްރޓިީޖކް ޕްލޭންިނގ ާއިއ ވަިޔފާރީގެ ައާމާޒިއ 
ގުޅޭ، މީގެ ތޭެރގިައ  ާމލީ ޫންނ ޕާފަޯމްނާސއި، ައޅުގަނޑުމްެނ ިޚުދަމތޭްދ ުމުޖަތަމުޢާއއި، 
ައޅުގަނޑުމްެނގެ ުމަވއަްޒފުނާްނއި، ިޙއާްޞާދުރނަްންށ ވިެލުއ ުއފެއުްދުމގެ ޤިާބުލަކާމިއ ައދި 
މޫިންނވްެސ ުމިހއުްމ ެއަތއް ންިނުމެމއް ންިނުމުމގިައ ލީޑަރިޝޕް ޓާީމއުެކ ވަަރްށ ގުާތްނ 

ޯބޑްުނ މަަސއަްކތް ުކެރެއވެ. 

ިއުތުރްނ،  ާލިޒުމުކާރަކްނަތއަްތުކގެ  ިންނުމެމއް  ޯބޑުގެ  ަޤާވިއުދަތުކްނ  ާޤޫނާނިއ 
ިޙއާްޞާދުރްނަންށ ަޖާވުބާދރާީވ ފާަރެތއްގެ ަޙއިިޞއަްޔުތްނ ދާިރގުގެ ަހުރުމަދުލގެ ައުގ 
ަރއާްކތެރޮިކްށ ުކިރެއުރުވމަށަްޓަކިއ ުކްނފުނީގެ ާމލީ ައދި އަހަރީ ޕްލޭންިނގ ޕޮްރެސްސަތއް 
ހިނާގ ުނިހާގ ގޮތް ޯބޑްުނ ަބަލަހއަްޓެއވެ. ައދި ުކްނފުނީގެ ިސާޔަސުތތާަކއި، ްސޓެްރެޓޖީ 
އަެކަށެއޅާުމިއ ްސޓެްރެޓޖީ ތްަނފުީޒުކަރުމްނާދގޮތް ަވޒަނުްކުރާމއި، ްސޓެްރޓިީޖކް ޕްލްޭނގިައ 
އަެކަށައާޅފައާިވ ޕާފޯމްަންސ ޙިާސލް ުކަރުމްނާދގޮތް ެބުލާމއި،  ުމިހއުްމ ހާިރްސަތއް ަވަޒްނ 
ުކުރާމއި، ޯބޑްުނ ުހއަްދ ޯހަދްނ ހަުށަހާޅ ަކްނަތއްތާަކއި، ުކްނފުނީގެ ުމަވއަްޒފްުނާނއެިބޭހ 
ާއްނުމ ިންނުމްނަތާކއި، ުކްނފުނީގެ ަކލްޗަރ ާއިއ ުކނފިުނ ހްިނގުުމގެ ޮއިނގަނޑު 
ެބލެެހއުްޓމަކީ ޯބޑުގެ މްަސޢިޫލއަްޔުތ ތޭެރގިައ ހިމޭެނ ަކނަްކމެވެ. ދާިރގުގެ ޯބޑުގެ ަދުއާރިއ 
މްަސޢިޫލއަްޔުތަތއް ަތފީްސުލޮކްށ އަެކަށައާޅފައާިވ ދާިރގުގެ ޯބޑު ާޗަޓުރ، އްެނެމ ފުަހްނ 

އްިސާލުޙ ޮކްށފައިވަނީ 2017 ވަަނ އަހުަރެއވެ.  

ޗަެއރޕަާސްނ
ޗަެއރޕަާސްނގެ ަމއިގަނޑު ަދުއަރކީ ދާިރުގ ހްިނގުމްަށ ދާިރުގ ޯބޑްުނ ައާދ ުކަރްނޖޭެހ 
ޒްިނާމއްަށ ބުޭންނާވ ލީޑަރިޝޕިާއ އުިރާޝުދ ޯބޑްަށ ފުޯރޮކށްދުިނާމއި، ުކްނފުނީގެ ހްިނާގ 
ޤަަވިއުދގިައ ަކނޑެައިޅފައާިވ ަކްނަކާމއި، ާޤޫނާނިއ ޤަަވިއާދިއ ެއއްގޮތާްވގުޮތގެ ަމތްިނ 
ުކްނފިުންނ ައާދުކަރްނޖޭެހ އްެނމަެހިއ ޒްިނާމަތއް ފުރަިހަމައްށ ައާދ ުކަރުމްނޭދޯތ 
ަކަށވުަރުކުރމެވެ.  ޗަެއރޕަާސްނގެ މްަސޢިޫލއަްޔުތތުަކގެ ތޭެރގިައ ޯބޑުގެ މެމަްބުރްނގެ 
މުެދގިައ ިއުތާބުރ ުއފައާްދ ިއުތާބުރ ާޤއުިމުކުރާމއި، ުހޅާުވލެވިފައާިވ ަބުހަސްށ ޖާގަ ދުިނާމއި، 
ިބާނުކަރިނިވ ިޚާޔުލ ަތފުާތުވްނތަަކްށ ާޖަގ ދުިނާމއި، ޯބޑްުނ ިންނާމ ިންނުމްނތަަކްށ 
ފުރަިހަމއްަށ ިއޙްތާިރމުްކުރުމގިައ ައަމލީ ގުޮތްނ އްިސޯރެލއް ައާދުކެރއުްވްނ ިހމެެނެއވެ. 
ބޯޑުގެ ޗަެއރޕަާސްނގެ ޒްިނާމާއިއ ޗީފް ެއގްޒެކިެޓވް ޮއފަިސރ ައދި މޭެނިޖްނގ ޑެިރކަްޓުރގެ 

ޒްިނާމ ެއއް ަޝޚަްޞަކްށ ައާދ ުނުކެރވެޭނެއވެ. 

ީސ.އީ.ޯއ ައދި މޭެނިޖްނގ ޑެިރކަްޓރ 
ުކްނފުނީގެ ްސޓެްރެޓޖީ އަެކަށެއޅާުމިއ ްސޓެްރެޓޖީ ތްަނފުީޒ ުކުރާމިއ ުދވަހްުނ ުދވަހްަށ 
ުކްނފިުނ ހްިނގުުމގިައ ޯބޑްަށ ޖާަވުބާދރުީވމަކީ  ޗީފް ެއގްޒެކިެޓވް ޮއފަިސރ ައދި މޭެނިޖްނގ 
ިޑެރކަްޓުރގެ )ީސ.އީ.ޯއ ައދި މޭެނިޖްނގ ޑިައެރކަްޓުރ( ޒްިނާމެއވެ. ީސ.އީ.ޯއ ައދި 
މޭެނިޖްނގ ޑައެިރކަްޓުރގެ މްަސޢިޫލއަްޔުތތުަކގެ ތޭެރގިައ ުކްނފުނީގެ ލީޑިަޝޕް ޓާީމއުެކ، 
ޯބޑުގެ ޒްިނާމަތްށ ައާދުކުރަމްށ ޭބުންނާވ ފުރަިހމަ، އެހިނަދަކްށ އަެކޭށަނ ަމުޢލަޫމުތ 
ފުޯރޮކްށދުިނާމއި، ެއފަަދަމ ަމުޢލާޫމުތ ފުޯރުކަރްނ ަހުރަދާނ ޮއިނގަނޑެއް ާޤއިމުްކުރްނ 
ހިމެެނވެ. މިގުޮތްނ ޯބޑްުނ ފްާސޮކްށފައާިވ ުކްނފުނީގެ ާބުރަތއް ެބިހފައާިވގޮތް ަބާޔނުްކާރ 
'ޮއތިޯރޓީ މެޓްރިކްސް' ގިައ ީސ.އީ.ޯއ ައދި މޭެނިޖްނގ ޑެިރކަްޓަރްށ ލިިބދީފައާިވ ާބުރތާަކއި، 
ުކްނފުނީގެ ޯބޑްަށ އަެކަށައާޅފައާިވ ާބުރަތއް ަބާޔނޮްކްށފައިވެެއވެ. ައދި ުމިޅ އަހުަރުދވުަހގެ 
ެއާބުރަތއް  ަމިތޮކްށަފިއާވ  ިޑެރކަްޓރައްށ  ެމޭނިޖނގ  ައދި  ީސ.އީ.ޯއ  ތޭެރަގިއ 
ޭބުންނޮކްށފިައާވ ޮގާތިއ ުގޅޮޭގުތްނ، ިރޯޕާޓއި، ބްރީފްިނގަތާކއި، ޕެްރޒްެނޭޓަޝްނ 

މުެދވެރޮިކްށ ައަބުދވްެސ ޯބޑްަށ ޖާަވުބާދރީވެެއވެ.  

ޑިރެކަްޓުރންގެ ޯބޑު އުެކލެވިގެންވޮާގތް
ދާިރގުގެ ބޯޑު ޮއފް ޑެިރކަްޓރްސ އުެކލެވިގްެނވަނީ ުހރާިހ ިޙއާްޞާދުރްނ ަތމީްސުލ ުކާރގޮތްަށ 
9 މެމަްބުރްނގެ ަމއްޗެަށވެ. ިމއީ، ަމިއ ިޙއާްޞާދުރ ަބެޓލޯްކ ަތމީްސުލ ުކާރ 5 

ޑެިރކަްޓުރނާްނިއ ދިވިެހ ަސުރާކުރ ަތމީްސުލުކާރ 3 ޑެިރކަްޓުރނާްނިއ ދާިރގުގެ އަހަރީ ާޢއުްމ 
ޖަލާްސ )ޭއ.ޖީ.ެއމް( ގިައ ާޢއުްމ ިޙއާްޞާދުރްނ އްިނތާިހބުްކާރ 1 ޑެިރކަްޓެރވެ.

މިިރޯޕޓް ފްާސިވއުިރ ދާިރގުގެ ޯބޑުގިައ ިތއެްބވީ 8 ޑެިރކަްޓުރްނ )7 ޮންނ-ެއގްޒިެކުއިޓވް 
ޑައެިރކަްޓުރްނާނިއ ީސ.އީ.ޯއ ައދި މޭެނިޖްނގ ޑައެިރކަްޓުރ(: ޗަެއރޕަާސްނ އްިސާމޢީލް 
ަވޙުީދ، ީސ.އީ.ޯއ ައދި މޭެނިޖްނގ ޑެިރކަްޓރ އްިސާމޢީލް ަރީޝުދ، ައދި ޮނން-ެއގްޒެކިެޓވް 
ޑައެިރކަްޓުރްނ ައޙަްމުދ ައބުްދއަްރުޙާމން، އިމާްރްނ ަޢލީ، މިކެލް ވްިނަޓރ، ފައަިސލް 

ޤަމިްހއާްޔ، މިަރަޔމް މާަނލް ިޝާހުބ ައދި ފައަިސލް ައލްޖަަލހާަމ.

4 ޖަަނވަރީ 2021 އްިނ ފިެށގްެނ ޮންނ ެއގްޒެކިެޓވް ޑެިރކަްޓެރއްގެ ގުޮތގިައ ަބެޓލޯްކ އްިނ 

ައލްފިާޟލް އާިހބް ހްިނަނވީގެ ަބަދުލގިައ ައލްފިާޟލް އާިސ ައލަްސީބ ަހަމޖެއުްސމްަށފުަހ 
 ިނމިދަިޔ ާމލީ އަަހުރގިައ ޑެިރކަްޓުރްނގެ ޯބޑްަށ ިއުތުރ ަބަދލެއް ގެެންސފިައ ުނވެެއވެ.
1 ާމިރޗް 2022 ގައި، ައލްފިާޟލް އާީސ ައލާްސީބގެ ަބަދުލގިައ ައލްފިާޟލް ފައަިސލް 

ައލްޖަަލހާަމ ަބެޓލޯްކއްިނ ައއަްޔނޮްކްށފައިވެެއވެ. މާިހުރ ތިިބ ޑެިރކަްޓުރްނގެ ަތުއލާީމިއ 
ަތޖުރާިބގެ ވަަނވާަރއި، ަޢއަްޔނުްކެރުވުނ ާތރުީޚތާަކއި، ައުލްނ އްިނތާިޚުބވަިނަމ އަެކުމގެ 
ަމުޢލާޫމުތ އަހަރީ ިރޯޕޓްގެ ޯބޑް ޮއފް ޑެިރކަްޓުރްނާނިއ ެބޭހ ަބއިގިައ ހިމާަނފައާިވެނެއވެ.

ަބެޓލޯްކާއިއ ދިވިެހ ަސުރާކުރްނ ޑެިރކަްޓުރްނ ަޢއަްޔްނުކަރއްވަނީ ެއ ިޙއާްޞާދުރްނގެ 
ފާަރުތްނ ފުޮނއާްވ ިލުޔަމުކްނެނވެ. ައދި ަޢއަްޔްނުކަރއާްވ ަމގުާމްނ ވިަކުކރަިކްނ ެއ 

ިޙއާްޞާދުރ ލުިޔމުަކްނ ައްނގްަނދްެނ ަމގުާމ ޮއްނަނނީ ަދމަަހއާްޓފެައވެ.  

ާޢއުްމ ިޙއާްޞާދުރްނ ަތމީްސުލ ުކާރ ިޑެރކަްޓުރ އްިނިތާޚުބ ުކަރނީ ައަހރީ ާޢއުްމ 
ޖަލާްސގެައވެ. ަމގުާމގެ ުމއަްދުތގެ ތޭެރގިައ އްިސތުިއާފ ުނެދއްވަާނމަ، ުނވަަތ ޑެިރކަްޓުރަކުމްނ  
ވިަކުނާވަނަމ އްިނތާިޚބްވީ ައަހރީ ާޢއުްމ ަޖލާްސއްަށފުަހ ައްނަނ ެދވަަނ ައަހރީ ާޢއުްމ 

ޖަލާްސގެ ިނަޔަލްށ ޯބޑު ޑެިރކަްޓެރއްގެ ގުޮތގިައ ހްުނާނެނެއވެ. 

ޯބޑަުގިއ ެދަބއުިކޅަ ެއއަްބަޔށުްވެރ ިގަނ ިޑެރކަްޓުރްނގެ ތޭެރަގިއ ޮންނ ެއގްޒެކިެޓވް 
ިޑެރކަްޓުރްނ )ީސ.އީ.ޯއ ައދި މޭެނިޖްނގ ިޑެރކަްޓރ ފަިޔަވިއ ުހރާިހ ިޑެރކަްޓުރްނ( 
ހިމޭެނއުިރ، ޮންނ ެއގްޒެކިެޓވް ޑެިރކަްޓުރްނގެ ތެެރއްިނ ގަިނ ޑެިރކަްޓުރްނަނކީ ީސ.ެއމް.
ޑީ.ޭއގެ ޯކޕޭަރޓް ގަވަރަންންސ ޯކޑުގިައ ަބާޔނޮްކްށފައާިވ ުމްސތިަޤއުްލ ޑެިރކަްޓުރްނެނވެ*. 
ުމްސތިަޤއުްލ ވަިޔްސ ުނވަިޔްސ ުހރާިހ ޑެިރކަްޓުރްނ ވްެސ ންިނާމ ންިނުމްނތުަކގިައ ދާިރގުގެ 
މްަސަލަހތްަށ އްެނެމ ފިައާދ ުހިރ ގޮތްަށ ައަމުލ ޮކށް، ެއއްވްެސ ިހފެެހއުްޓެމއް ެނިތ ައދި 

މިިނވްަނ ހުުކެމއް ތްަނފުީޒ ުކަރްނ ޖެެހ ެއވެ.
 

* 2021 ވަަނ ައަހުރގެ ެސޕެްޓމަްބރ ަމުހ ީސ. ެއމް.ޑީ.ޭއގެ ީސ.ޖީ ޯކޑްަށ ގެެނުވުނ އްިޞާލުޙތާަކއުެކ، 
ައލްފިާޟލް ޢިމާްރްނ ަޢލީ އަކީ ދާިރގުގެ ޯބޑުގިައ ވިދިވިދިގްެނ 6 އަހަަރށްވެުރ ގަިނ ުދވުަހ ިޚުދަމތުްކަރއާްވފައާިވ 

ޭބފުޅަަކށާްވތީ، ެއއީ ުމްސތިަޤއުްލ ޑެިރކަްޓެރއަްކމްަށ ޮކިލފައުިނވެެއވެ.

ް ޑިރެކަްޓުރގެ ޯބޑްގެ މަސްޫޢިލއަްޔުތަތއ
ިޙއާްޞާދުރްނގެ ދެމެެހއެްޓިނިވ މްަނފާއަށަްޓަކިއ ޯބޑިާއ ޙާަވުލުކެރވިފައާިވ މްަސޢިޫލއަްޔުތގެ 

ތޭެރގިައ:
ްސޓެްރޓިީޖކް ޕްލްޭނތާަކއި، ުކްނފިުނ ހްިނގެާނގުޮތގެ ޮއިނގަނޑިާއ މޭެނޖަްމްނޓްގެ  	

ޒްިނާމަތއް، ައދި ިސްސަޓމްތާަކިއ ޮކްނޓޯްރލަްތއް ުމާރަޖޢޮާކްށ ފްާސުކުރްނ.

ްސޓެްރޓިީޖކް އިރާްޝުދަތއް މޭެނޖްމްަނުޓްނ ހަުށހެޅުުމްނ ފްާސުކުރްނ ުނވަަތ ާހަލުތ  	
ިއްރާޝުދަތއް  ްސޓެްރޓިީޖކް  ިއްސަނަގިއގްެނ  ައިމއަްލައްށ  ިނާޔުކާރޮގުތްނ 

ަކނޑެައޅްުނ.

ުކްނފުނީގެ ްސޓެްރެޓޖީ ާއއި، ަލނޑަުދނިޑތާަކއި، ވަިޔފާރީގެ ޕްލްޭނތާަކއި، ަބޖުެޓގެ  	
ައލީގިައ ުކްނފުނީގެ ޕާފޯމްަންސ ރިިވުއޮކށް، ައޅްަނޖޭެހ ފަިޔވުަޅަތއް ެއޅްުނ.

ުކްނފުނީގެ ވަިޔފިާރއްަށ ުކރަިމތިވާެދެނ ޮބޑިެތ ހާިރްސަތއް ފަާހގޮަކށް، ެއ ހާިރްސަތއް  	
ުކޑުަކުރމާަށިއ ލިިބާދެނ ގެއުްލްނ ުކޑުަކުރމްަށ ައޅްަނޖޭެހ ފަިޔަވުޅަތއް ދާިރާސޮކްށ 
ޮކްނޓްޯރލުްކުރަމާށިއ  ިހާރްސަތއް  ެތޭރަގިއ  ގެ  ުކްނުފނީ ާފްސުކުރާމއި، 
މޭެނޖުްކުރމަށަްޓަކިއ ިސްސަޓމިެޓކް ގޮތްތަކެއް ަކނޑެައިޅފައިވަާކްނ ަކަށވުަރުކުރްނ.

ުކްނފުނީގެ ަނާޒަޙތްތެރަިކާމިއ ުކްނފުނީގެ ަނާމިއ ަޝަރުފ ިހފެެހއުްޓމަށަްޓަކިއ ައޅްަނޖޭެހ 
ފަިޔަވުޅަތއް ައޅަިއ ަތްނފުީޒުކަރުމްނޭދޯތ ޯބޑްުނ ަކަށވުަރުކެރެއވެ. ިމޮގުތްނ ޯބޑުގެ 

މްަސޢިޫލއަްޔުތގެ ތޭެރގިައ ހިމެެނނީ:
ާމލީ ަބާޔްނތުަކގެ ަނާޒަހތްތެރަިކްނ ަކަށވުަރުކުރްނ. 	

ަކާމެބޭހ ާޤޫނުނތަަކއް ޯބލެނުބާމއި، އަެކުއްނޓަްތއް ެބލެެހއުްޓާމއި،  ޮއޑިޓުްކުރުމގެ  	
ުއޫސުލތާަކއި، ވަިޔފިާރާއިއ ގުޅޭ ުކްނފުނީގެ ެއތޭެރގެ ިސާޔަސުތތާަކިއ ެއއްގޮތްަށ 

މަަސއަްކތުްކޭރޯތ ަޔޤްީނ ުކުރްނ.

ިޙއާްޞާދުރްނާނިއ ުކެރވޭ ުހރާިހ ުމާޢަމާލތްތުަކގެ ަނާޒަހތްތެރަިކްނ ަޔޤީނުްކުރްނ. 	

ުކްނފިުންނ ާހަމުކަރްނޖިެހގްެނ ާހަމުކާރ ަމުޢލާޫމާތިއ ުކްނފިުންނ ާއްނުމުކާރ  	
ަބާޔްނތަަކކީ  އިނާްސފުވެރި، ެދފުށްފެނަްނ، ފުރިހަަމ ެއ ހިނދަަކްށ އަެކޭށަނ ަމުޢލާޫމާތިއ 

ަބާޔނަްކްނ ަޔޤީނުްކުރްނ.
 

ަނން-އެގްޒެކިްޓވް މެމަްބުރންގެ ޮގުތަގިއ ިތއެްބވި މެމަްބުރންގެ ުމއަްދުތ

އިންޑިޕެންޑެންޓް ައދި ޮނން- އިންޑިޕެންޑެންޓް މެމަްބުރން 

0 އަހާަރިއ 2 އަހާަރިއ ދެމުެދ 

6 މެމަްބުރ 

އްިނިޑޕްެނޑްެނޓް 
6 މެމަްބުރްނ 

 ޮންނ-އްިނިޑޕްެނޑްެނޓް
2 މެމަްބުރްނ 

3 އަހާަރިއ 5 އަހާަރިއ ދެމުެދ 

1 މެމަްބުރ 

6 އަހާަރިއ 8 އަހާަރިއ ދެމުެދ 

1 މެމަްބުރ 

090091

އަަހރީ ިރޯޕުޓ 2021ދާިރުގ



ް ޯބޑުގެ ަބއަްދުލވުނަްތއ

ޯބޑުގެ ަބއަްދުލުވްނަތއް ަމުދވެގްެނ ޮކްނެމ ިތްނ ަމުހްނ ެއއަްމުހ ާތަވލުްކެރވިގްެނ  
ާބއަްވެއވެ. ޯބޑުގެ ަސާމުލަކްނ ބުޭންނާވ ާޚއަްސ ަކނަްކާމިއ ެބހޭގުޮތްނ މްަޝވާަރުކަރްނ 
ބުޭންނވެއްޖެ ހިނެދއްގިައ ުނވަަތ ާޚއަްސ ަލާފ ބުޭންނާވ ަކނަްކުމގިައ ާތވަލް ުކެރވިގްެނ 
ޭބއްވޭ ަބއަްދުލުވްނތުަކގެ ިއުތުރން، ޯބޑުގެ ުކއިްލ ަބއަްދުލުވްނަތއް ާބއަްވެއވެ. މިގުޮތން، 

2021 ވަަނ އަހުަރ ުމިޅ ުޖމަްލ 7  ޯބޑް ަބއަްދުލުވްނ ޭބއިްވެއވެ.

ުކްނފުނީގެ  ެދެމުދ  ެމޭނޖެްމްނާޓިއ  ިޑެރކަްޓުރްނާނިއ  ަބއަްދުލުވްނަތުކަގިއ  ޯބޑް 
ެއަކަށައޅާ،  ޮގތޮްގަތްށ  ަމްޝަވާރޮކށް،  ެބޭހޮގުތްނ  ިޑެރކަްޝާނިއ  ްސޓެްރަޓިޖކް 
އްިނވްެސޓްމްެނަތއް ުކުރަމްށ ިންނމީ ުކްނފްުނާޏިއ ުކްނފުނީގެ ިޙއާްޞާދުރްނާނިއ 
ައޅުގަނޑުމްެނ ިމ ިޚުދަމތުްކާރ ުމުޖަތަމުއއްަށ ލޭިބ ފިައާދ ިއުތުރާވެނގުޮތގެ ަމތްިނެނވެ. 
ުމަވއަްޒފްުނގެ  ތޭެރަގިއ  ައަހުރގެ  ިނުމުނ  ުގިޅގްެނ  ަބިލަމޑަުކާމިއ  19ގެ  ޯކިވޑް-
ަރއާްކތެރަިކމަށަްޓަކިއ ުކްނފުންިނ ައޅުަމްނގްެނާދ ފަިޔވަޅުތާަކއި، ޒޫަރރީ ިޚުދަމތް ފުޯރޮކށޭްދ 
ުކްނފްުނެޏއްގެ ަޙއިިޞއަްޔުތްނ ަކްސަޓަމުރްނަންށ ދްިނ ުލިއަތާކއި، ުކްނފުނީގެ 
ިޚުދަމތްތާަކއި، ެނޓްވޯރާކިއ އްިނފާްރްސޓަްރކްޗަރ އްަށ ުބޫރ ާނާރޭނ ފަަދއްިނ މަަސއަްކތް 
ުކިރއްަށ ގްެނދުިއާމިއ ގުޅޭ ަމުޢލާޫމުތ ޤާަވިއުދްނ މޭެނޖްމްަނުޓްނ ޯބޑްަށ ހަުށަހާޅފައިވެެއވެ. 

ަބއަްދުލުވްނތުަކގެ ެއޖްެނޑާ ުދާރާލ ަކނޑަައޅަނީ ޯބޑުގެ ޗަެއރޕަރަސްނ ާއިއ ަބެޓލޯްކ 
ާޕިއ ަމްޝވާަރ ުކުރަމްށފުަހެއވެ.  ަބއަްދުލުވުމގެ ުކރްިނ މެމަްބުރްނަންށ ޯބޑްގެ  ގޫްރ
ަކުރާދްސަތއް ިޙއާްޞުކެރވެެއވެ. މީގެ ަސަބުބްނ ޑެިރކަްޓުރްނަންށ ަކުރާދްސތުަކގިައ ުހިރ 
ފުުރަސުތ  ަތއާްޔުރުވުމގެ  ަބއަްދުލުވަމްށ  ދާިރާސޮކްށ  ަމުއޫޟުއަތއް  ަމިއގަނޑު 
ަކްނަކްނ  ެއހިެނހްެނ  ެއޖްެނޑަާގިއވްެސ  ަބއަްދުލުވެމއްގެ  ޮކްނެމ  ިލިބގްެނެދެއވެ. 
މްަޝވާަރުކުރމްަށ ެއޖްެނޑުާކެރވިފައާިވެނެއވެ. ިމއީ ޑެިރކަްޓުރްނ ަތމީްޞުލުކާރ ފާަރތްތުަކގެ 
ަކްނޮބޑުުވްނަތއް ފަާހނގުަކުރަމާށއި، ޯބޑުގެ ަސާމުލަކަމްށ ިޑެރކަްޓަރުކ ގްެނަންނ 

ބުޭންނވަާކެމއް ޮއތަްނަމ އަެކމްަށ ަކނޑެައިޅފައާިވ ވަގުތެކެވެ.

ީސއޯީއ ައދި މޭެނިޖްނގ ޑައެިރކަްޓރ ުނވަަތ ުކްނފުނީގެ ެސކެްރަޓރީގެ ޒިަރއާްޔއްިނ ބޯޑު 
މެމަްބުރނަްންށ ލީޑަރިޝޕް ޓާީމިއ ގުޅެޭނެއވެ. ބޯޑު ަބއަްދުލުވްނތުަކގިައ ާއްނުމޮކްށ ހަުށަހާޅ 
ޕެްރެޒްނޭޓަޝްނގެ ިއުތުރްނ، ަވިކަވިކ ަކްނަކާމިއ ުގޅޭ ީސާދ ަމުއލާޫމުތ ީސިނާއ 
މޭެނޖްމްަނޓްގެ ިކަބއްިނ ޑެިރކަްޓުރްނަންށ ޯހދާިދެނެއވެ. ޯބޑުގެ ޒްިނާމަތއް ފުރިހަަމއްަށ 
ައާދުކުރުމގެ ގުޮތްނ ޯބޑްުނ ބުޭންނވެއްޖެ ހިނެދއްގިައ ތުަހޤުީގ ހްިނގުުމގެ ުނވަަތ ތުަހޤީގެއް 
ުކިރއްަށ ގްެނދުިއަމްށ އްެނގުުމގެ އިޚިްތާޔުރ ޯބޑްަށ ލިިބގްެނވެެއވެ. ިމފަަދ ަތުޙޤީގެއް 
ހްިނގުމްަށ ބުޭންނވެއްޖަެނމަ، ާޤޫނނީ ަލފޭާދ ފާަރތެއް ުނވަަތ އަެކުއްނެޓްނުޓްނ ުނވަަތ 
ޮކްނަސލަްޓްނުޓްނ ުނވަަތ ާދއާިރގެ ަތޖުރާިބާކުރްނ ުކްނފުނީގެ ޚަަރުދގިައ ުކްނފުނީގިައ 
ޭބއިްތއުްބުމގެ އިޚްތާިޔުރ ބޯޑްަށ ލިިބގްެނވެެއވެ. މިގުޮތްނ ބޯޑުގެ ުހރާިހ ޮކމެޓީތަަކަކށްވްެސ 

ފްަނނީ ާމހުިރްނގެ ަލާފ ޯހުދުމގެ ފުުރަސުތ ލިިބގްެނވެެއވެ.
 

ައލްފިާޟލް އިސްމިާއލް ވަހުީދ
ޗެައރޕަާސން

ޮންނ-ެއގްޒެކިެޓވް ައދި ުމްސތިަޤއުްލ
ދިވިެހ ަސުރާކުރ

ައލްފިާޟލް އުަހމުަދ ައބުްދއަްރުހމާން
ޑެޕުިއޓީ ޗެައރޕަާސން

ޮންނ-ެއގްޒެކިެޓވް ައދި ުމްސތިަޤއުްލ
ަބެޓލޯްކ 

ައލްފިާޟލް މިކެލް ވިނަްޓރ
ޑިރެކަްޓރ

ޮންނ-ެއގްޒެކިެޓވް ައދި ުމްސތިަޤއުްލ
ަބެޓލޯްކ 

ައލްފިާޟލް ަފއަިސލް ަޤމިްހއާްޔ
ޑިރެކަްޓރ

ޮންނ-ެއގްޒެކިެޓވް ައދި ުމްސތިަޤއުްލ
ަބެޓލޯްކ 

ައލްފިާޟލް އިމާްރން ަޢލީ
ޑިރެކަްޓރ

ޮންނ-ެއގްޒެކިެޓވް  ައދި ުމްސތިަޤއުްލ ޫންނ
ާއއުްމ ިހއާްސާދުރްނ 

ައލްފުއސްާތާޛ މިަރަޔމް މާަނލް ިޝާހުބ 
ޑިރެކަްޓރ

ޮންނ-ެއގްޒެކިެޓވް ައދި ުމްސތިަޤއުްލ
ދިވިެހ ަސުރާކުރ 

ައލްފިާޟލް އާީސ ައލަްސީބ
ޑިރެކަްޓރ

ޮންނ-ެއގްޒެކިެޓވް ައދި ުމްސތިަޤއުްލ
ަބެޓލޯްކ 

ައލްފިާޟލް އިސްމާޢީލް ަރީޝުދ
ޑިރެކަްޓރ

ެއގްޒެކިެޓވް ައދި ުމްސތިަޤއުްލ ޫންނ
ަބެޓލޯްކ 

ާހޒިރީޑެިރކަްޓުރްނ
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ް 2021 ގެ ޯބޑުގެ މުހިނުްމ ނިންމުނަްތއ

ުކްނފުންިނ ންިނާމ ުމހްިނުމ ންިނުމްނތަަކކީ ޯބޑުގެ ުހއަްދ ާއއުެކ ންިނާމަކްނަތއްތަކެވެ. 
މިގުޮތްނ 2021 ވަަނ އަހުަރ ޯބޑްުނ ންިނާމފައާިވ ުމހްިނުމ ަކްނަތއްތަަކކީ؛ 

ާއްރ.އްެނ.ޖީ ޮކމިޓީގެ މެމަްބަރަކްށ ައލްފިާޟލް މިކެލް ވްިނަޓރ ައއަްޔނުްކުރްނ 	
31 ޑެިސމަްބރ 2020 ގެ ިނަޔލްަށ ޮއޑިޓޮްކްށފިައ ުހިރ ފައޭިންނަޝލް ްސޭޓޓްމްެނޓް  	

ފްާސ ުކުރމްަށ ންިނުމްނ.
2020 ވަަނ އަހުަރގެ އަހަރީ ިރޯޕޓް ފްާސުކުރްނ. 	

2020 ވަަނ އަަހުރގެ އަަހރީ ިޑިވޑްެނޑަކީ ިޙއާްޞއަަކްށ 7.23 ުރފާިޔ )ުޖމަްލ 549  	

މިިލައްނ ުރފާިޔ( ަކުމގިައ ންިނުމްނ. މީގެ ތޭެރގިައ ހިމެެނނީ އްިނެޓރިމް ޑިިވޑްެނޑްގެ 
ގުޮތގިައ ިޙއާްޞއަަކްށ 2.07 ުރފާިޔާއިއ ފައަިނލް ޑިިވޑްެނޑުގެ ގުޮތގިައ ިޙއާްޞއަަކްށ 

5.16 ުރފާިޔ ަކނޑަައޅަިއ ންިނުމްނ.

ލީވް ޕޮލީިސ )ުމަވއަްޒފްުނގެ ުޗއިްޓތާަކިއ ެބޭހ ުއޫޞުލ( ުމާރަޖާއޮކްށ ފްާސުކުރްނ. 	
'ޕިްރވްެނަޝްނ ޮއފް ހޭެރްސަމްނޓް އްެނޑް ުބލީއްިނގ ެއޓް ަދ ޯވރކްޕްލްޭސ"  	

 ) )ަމަސއަްކުތގެ ާމަހުއުލގިައ ުކާރ ފަުރއާްސަރާއިއ ަހގުާކުރްނ ުހއުްޓުވުމގެ ުއޫޞުލ

ުމާރަޖާއޮކްށ ފްާސުކުރްނ.
( ައްށ ހަުށެހިޅ އްިސާލުޙަތއް  	 ގްރީވްެންސ ޕޮލީިސ )ަޝުކާވުކުރާމިއ ެބޭހ ުއޫޞުލ

ުމާރަޖާއޮކްށ ފްާސުކުރްނ.
ޮއތިޯރޓީ މެޓްރިކްްސ އްަށ ހަުށހިެޅ އްިސާލުޙަތއް ުމާރަޖާއޮކްށ ފްާސުކުރްނ. 	
ޗީފް ޮކާމަޝލް ޮއފަިސރގެ ަމާޤމްަށ ައލްފިާޟލް ަޢލީ ިރާޔޒް ަޢއަްޔނުްކުރްނ. 	
2021 ވަަނ އަހުަރގެ ޕަފޯމްަންސ ޯބަންސ ޕަޭއުއޓް ފްާސުކުރްނ. 	

2021 ވަަނ އަހުަރގެ ޕަފޯމްަންސ ޯބަންސ ޕަޭއުއޓް ޕްލްޭނ ައދި ޯބަންސ ކޭ.ޕީ.ައިއަތއް  	

ފްާސުކުރްނ.
2021 ވަަނ އަހުަރގެ އެކްްސާޓަނލް ޮއޑާިޓެއއްގެ ގުޮތގިައ ކޭޕީ.ެއމް.ޖީ ަޢއަްޔނުްކަރްނ  	

ުމާރަޖޢޮާކްށ ފްާސުކުރމްަށ ިޙއާްޞާދުރްނަންށ ހަުށަހޅްަނ ންިނުމްނ.
2021 ވަަނ ައަހުރގެ އްިނެޓރިމް ިޑިވޑްެނޑްގެ ައަދުދ ެބުހަމްށ ޤާަރުރ ފްާސުކަރްނ  	

ިޙއާްޞާދުރްނަންށ ހަުށަހޅްަނ ންިނުމްނ.
ަސުރާކުރގެ 'ެނޓްހޮެޔ' ިސާޔަސާތިއ ެއއްގޮތްަށ އްިނަޓެނޓް ައގުހޮެޔުކމްަށ ފްާސުކުރްނ. 	
ުކްނފުނީގެ ކެޕިަޓލް ަޚަރުދަތަކްށ ޮހްނގޮކްނގ އްެނޑް ަޝްނާހއީ ޭބްނިކްނގ  	

ޯކޕޭަރަޝްނ ލިިމެޓޑް )ެއޗް.އްެސ.ީބ.ީސ( އްިނ 8 މިިލައްނ ޑަޮލުރގެ ާޓރމް ޯލެނއް 
ެނގުމްަށ ފްާސުކުރްނ.

ުކްނފުނީގެ ކެޕިަޓލް ަޚަރުދަތަކްށ ޮހްނގޮކްނގ އްެނޑް ަޝްނާހއީ ޭބްނިކްނގ  	
ޯކޕޭަރަޝްނ ލިމެިޓޑް )ެއޗް.އްެސ.ީބ.ީސ( އްިނ 12 މިިލައްނ ޑޮލުަރގެ އިމޯްޕޓް ޯލެނއް 

ެނގުމްަށ ފްާސުކުރްނ.
2021 ވަަނ އަހުަރގެ އްިނެޓރިމް ޑިިވޑްެނޑްގެ ގުޮތގިައ 157.3 މިިލއްަނ ުރފާިޔ، ާއަދއިގެ  	

ިޙއާްޞއަަކްށ 2.07 ުރފާިޔ ަމގްުނ ަކނޑެައޅްުނ.
ާއްނުމ ުމާސަރ ޮބޑުުކުރމްަށ ފްާސުކުރްނ 	
ޑިިވޑްެނޑިާއ ެބޭހ ުއޫޞުލ ުމާރަޖާއޮކްށ ފްާސުކުރްނ. 	
2022 ވަަނ އަހުަރގެ ްސޓެްރަޓޖީ އްެނޑް ިބޒަްންސ ޕްލްޭނ ފްާސުކުރްނ. 	

އްިނޑަކަްޝްނ ޕޮލީިސ ުމާރަޖާއޮކްށ ފްާސުކުރްނ. 	
ޯބޑްގެ ޕާފޯމްެންސ އިވުެލޭއަޝްނ ޕޮލީިސ ުމާރަޖާއޮކްށ ފްާސުކުރްނ. 	
ޓީ ިބަލްށ ޮކްށފައާިވ އްިނވްެސޓްމްަނޓަްތއް ިއުތުރުކުރމްަށ ފްާސުކުރްނ. 	
 ައުއ ަބއަިނލަްއުޤާވމީ ަސބީްސ ކަޭބލް ިސްސަޓެމއް ާޤއުިމުކުރމަށް، ަސުއުތއްީސޓް  	

ޭއިޝާއ- ިމޑްލްއްީސޓް-ވްެސަޓްނ ޫޔަރޕް 6 )ީސމީވީ 6( ޮކްނޯސަޓއިމްގިައ ަބއިވެރިވެ، 
އްިނވްެސޓުްކުރމްަށ ފްާސުކުރްނ.  

ް  ޯބޑު ޮކމިޓަީތއ

ާދއިމީގުޮތގިައ ޯބޑުގިައ ޮއްނަނނީ ދޮެކމިޓެީއވެ. ެއއީ ޮއޑިޓް ޮކމިޓާީއިއ ެރިމުއަނޭރަޝން، 
ޮނމޭިނަޝްނ ައދި ގަވަަނންްސ ޮކމިޓެީއވެ. މޮިކމިޓީތުަކގެ މަަސއަްކތް ހިނގުަމްނަދނީ ބޯޑްުނ 
ފްާސޮކްށފައާިވ ާޓމްްސ ޮއފް ެރފެަރްންސ ާއިއ ެއއްގޮތާްވގުޮތގެ ަމތްިނެނވެ.  ިމ ޮކމިޓީތުަކގެ 
މެމަްބުރްނާނިއ ައދި ޗަެއރޕަރަސްނ ަޢއަްޔނުްކަރނީ ޑެިރކަްޓުރްނގެ ޯބޑްުނެނވެ. ޮކްނެމ 
ޮކމިޓީ ަބއަްދުލުވމަަކްށފުަހ ުކެރުވުނ ަމއިގަނޑު މްަޝވާަރތުަކގެ ަޔުއިމއާްޔ ަތއާްޔުރޮކްށ 
ޯބޑްަށ ހަުށހެޅެެއވެ. މަިޔުއިމއާްޔގިައ ޮކމިޓީއްިނ ންިނާމ ންިނުމްނތާަކއި، ފްާސުކާރގާޮތއި، 
ުމްސތަގަުބުލގިައ ަރގުަޅ ުކުރމްަށ ހަުށަހާޅ ަކްނަތއަްތއް ިހމެެނެއވެ. ޮކމެޓީގެ ަދުއާރއި، 
ަމްސޫޢިލއަްޔުތަތާކއި، އުެކލެވިގްެނާވޮގާތއި، މެމަްބުރްނގެ ަމުޢލާޫމުތ އޮެކިމޓެީއއްގެ 
ިރޯޕޓްތުަކގިައ ިހަމާނފައާިވެނެއވެ. 31 ޑެިސމަްބރ 2021 ގެ ިނަޔަލްށ މޮިކިމޓީތުަކގެ 
ަދުއާރއި، ޒްިނާމތާަކއި، ޮކމެޓީ އުެކލާަވލެވިފައާިވ ގާޮތިއ ައދި ޮކްނެމ ޮކމިޓީ ެއއްގިައ ިތއަްބާވ 

މެމަްބުރްނގެ ަތފީްސލް އޮެކމިޓީއާަކިއ ެބޭހ ިރޯޕޓްގިައ ަބާޔނުްކެރވިފައާިވެނ ެއވެ. 
 

ުކންފުނީގެ ެސކެްރަޓރީ

ުކްނފުނީގެ ެސކެްރަޓރީ ަޢއަްޔނުްކަރނީ ދާިރުގ ބޯޑުނެްނވެ. ައދި ުކްނފުނީގެ ޮއފަިސރެއއްގެ 
ަޙއިިޞއަްޔުތްނ އާޭނގެ މަަސއަްކާތއިގުޅޭ އްެނމަެހިއ މްަސޫއިލއަްޔުތަތއް ައާދޮކްށ ޯބޑުގެ 
ޗަެއރޕަާސްނގެ ަޒިރއާްޔއްިނ ޯބޑްަށ ޖާަވުބާދރީ ާވްނޖެެހެއވެ. ހްިނގާުމއިގުޅޭ އްެނމަެހިއ 
ަކނަްކުމގިައ ުކްނފުނީގެ ެސކެްރަޓރީ ިރޯޕޓުްކަރނީ ުކްނފުނީގެ ީސއޯީއ ައދި މޭެނިޖްނގ 
ިޑެރކަްޓަރެށވެ. ައދި ޯބޑުގެ ުހރާިހ މެމަްބުރްނަންށ ވްެސ ުކްނފުނީގެ ެސކެްރަޓރާީއިއ 
ގުޅެޭނެއވެ. ޯބޑުގެ މަަސއަްކަތއް ަހުރަދާނގެޮތއްގިައ ުކިރއްަށ ގްެނދުިއަމްށ ުކްނފުނީގެ 
ެސކެްރަޓރީ ައާދ ުކާރ ަމްސޫޢިލއަްޔުތ ތޭެރަގިއ ޯބޑްުނ ިންނާމ ަކްނަކުމގެ ރޯިކޑް 
ެބލެެހއުްޓާމއި، ގަވަރަންންސާއިއ ގުޅޭގުޮތްނ ޯބޑްަށ ަލފެާއުރުވާމއި، ޯބޑިާއ ޮކމެޓީތާަކިއ 
ެބހޭގުޮތްނ އުެކަލާވަލފައާިވ ިސާޔަސުތތާަކިއ ައަމުލުކަރްނޖޭެހ ުއޫޞުލތަަކްށ ޢަަމުލުކޭރޯތ 
ެބުލާމއި، ޯބޑުގެ އްެނމަެހިއ ަކްނަތއަްތއް ވިލެަރްސުކުރާމިއ ޯބޑިާއ މޭެނޖްމްަނުޓްނ ންިނާމ 

ަކނަްކުމގިައ ެއެދފާަރތް ގުޅަުވިއޭދ ފާަރތް ަކުމގައުިވްނ ހިމެެނެއވެ.
 

092093

އަަހރީ ިރޯޕުޓ 2021ދާިރުގ



ގުޅްުނ ާޤއިމޮުކްށ ހުަރދާަނ ުކުރމަކީ ައޅުގަނޑުމްެނގެ ާކމާިޔބީގެ ިސއުްރކުަމގިައ ދެެނގެނެްނވެ.

ައުޅގަނޑުމްެނގެ ިޑިސޕިްލަނރީ ޕޮލީިސ ައދި ޕޮްރީސޖަރ ަގިއ އަެކށީގްެނާވ ައުޚާލޤީ 
މްިނގަނޑުތާަކިއ ެއއްގޮތްަށ މަަސއަްކުތގެ ފްެނވުަރ ުނިހފެެހއޭްޓަނަމ ޢަަމުލުކާރެނ ުއޫޞުލަތއް 
ަކނޑަައާޅފައިވެެއވެ. ެއގުޮތްނ ެއފަަދ ުމަވއަްޒފްުނާނިއ މުެދ ެދފްުށ ފްެނަނ އްިނާސފުވިެރ 
ަވނީ ާޤިއމޮްކްށފެައވެ. ިޖްނީސ  ައދި ަހަމަހަމަކާމއުެކ ފަިޔަވުޅ ައާޅެނ ުއޫޞުލަތއް 
ފަުރއާްސަރުކާމިއ ގާޯނުކުރްނ ުހއުްޓުވުމގެ ާޤޫންނ ) ަންނަބުރ: 16/2014( ާއިއ 
ެއއްގޮތާްވގުޮތގަެމތްިނ ިޖްނީސ ފަުރއާްސަރުކާމިއ ގާޯނުކުރްނ ުހއުްޓުވުމގެ ޮކިމޓެީއއް 
ައުޅގަނޑުމްެނ އުެކަލަވިއފައާިވެނވެ. ައދި ަމަސއަްކުތ ާމަޙުއުލގިައ ފަުރއާްސަރުކުރާމިއ 
ގާަނުކުރްނ ުހއުްޓުވުމގެ ގުޮތްނ  'ޕްރިވްެނަޝްނ ޮއފް ހޭެރްސމްަނޓް އްެނޑް ުބލީއްިނގ ެއޓް 
ަދ ވޯރކްޕްލޭސް" ގެ ަނުމގިައ ޕޮލީިސެއއް އުެކަލާވަލިއފައާިވެނވެ. ިމ ުއޫސުލގެ ަމުޤަޞަދކީ 
ޮކްނެމ ުމަވއަްޒފާަކިއ މުެދވްެސ ޤަދާަރިއ ިއޙްތާިރާމިއ އުެކ ޢަަމުލުކެރވެޭނަކްނ ަކަށވުަރުކުރުމގެ 
ގުޮތން، ފަުރއާްސަރުކުރާމިއ ގާާނުކުރުމގެ ަޢަމުލަތުކްނ ައުޅގަނޑުމްެނގެ ުމަވއަްޒފްުނ 
ަރއާްކތެރޮިކށްދީ،ެއފަަދ ޢަަމުލތުަކްނ ަސާލަމތަްކްނ ލިިބގެަނވެޭނ ަރއާްކތިެރ މަަސއަްކުތ 

ާމަޙުއލެއް ާޤއިމޮްކށްދުިނމެވެ.

ެއުކަލާވަލިއަފިއަވނީ  ޕޮްރީސަޖރ'  ެއްނޑް  ޮޕިލީސ  'ގްރީވްެންސ  ައުޅގަނޑެުމްނގެ 
މަަސއަްކތްތާަކިއ ގުޅިގްެނ ުމަވއަްޒފުނަްންށ ުކރަިމތާިވ ިހތްހަމުަނޖެހްުނަތއް ާހމޮަކްށ ަޝުކާވ 
ަމއަްސަލަތއް  ަވުގުތަގިއ  ެއަކޭށަނ  ޮގަތްށ  ުރެހވޭ  ަކްނަކާމުގިޅގްެނ،  ުހަށަހާޅ 
ަޙއުްލުކުރމަށަްޓަކއި،  ަޝުކާވ ހަުށަހޅެާނ ގޮތްތާަކއި،  ަޝުކާވ ަބަލއިގަނާްނެނ އިޖާުރަޢުތަތއް 
ާޤއުިމޮކށް، ެއފަަދަކްނަތއަްތއް ުސލްޙަވެރަިކާމިއއުެކ އަެކށީގްެނާވ ުމއަްދތެއްގެ ތޭެރގިައ 
ަޙއުްލ ުކެރވެޭނ ިނާޒެމއް އަެކަށެއޅުުމގެ ގުޮތްނެނވެ. ިމުއޫޞުލގެ ަސަބުބްނ ހަމަހަމަަކާމިއ 
ެދފުއްފެނަްނ ގުޮތގެ ަމތްިނ ުކްނފުނީގެ ޮކްނެމ ުމަވއަްޒފަަކށްވްެސ ދިމާާވ ިހތްހަމުަނޖެހްުނަތއް 

ަޙއުްލުކުރުމގިައ ުކްނފުންިނ ގްެނގުޅުެމްނދަިޔ ުއޫޞުލ ިއުތަރްށ ހުަރަދާނ ވެފައިވެެއވެ.

ައޅުގަނޑުމްެނގެ 'ޮއތިޯރޓީ މެޓްރިކްސް' ގިައ  ުކްނފުނީގެ އްެނމަެހިއ ވަިޔފިާރ ުމާޢމާަލތްތާަކިއ 
ޚަަރުދތަަކްށ ުހއަްދދުިނުމގިައ ގްެނގުޅްެނޖޭެހ ުހޫދުދަތއް ަކނޑަައާޅފައާިވެނވެ. 

ައޅުގަނޑުމްެނގެ ވަިޔފާރީގެ ާޒުތްނާނއި، ވަިޔފިާރ ުކާރ ާމަޙުއުލގެ ަސަބުބްނ އިެކ ަކަހަލ 
ިހާރްސަތއް ުމިޅ ައަހުރގެތޭެރަގިއ  ަޤާވިއުދްނ ޮމނީަޓރޮކްށ ިރޯޕުޓޮކްށ އަެކްނަކްނ 
ަހއުްލުކުރމާަށ ައޅްަނޖޭެހ ފަިޔވުަޅަތއް ައޅުގަނޑުމްެނ މަިދނީ ައޅުަމްނެނވެ. މީގެ ިއުތުރްނ 
ުކްނފުނީގިައ 'ރްިސކްްސ ެރިޖްސަޓރ' ެއއް ާޤއުިމޮކށްފައިވެާނވެ. ައދި ޮކްނެމ ތްިނ މަހުަކްނ 
ެއއް ފަހުަރ ައޅުގަނޑުމްެނގެ ޮއޑިޓް ޮކމިިޓއްިނ 'ރްިސކްްސ ެރިޖްސަޓރ' ުމާރަޖޢުާކެރެއވެ.
ެއއަްބްސުވެމއްގެ ަދުށްނ ައޅުގަނޑުމްެނަންށ ުމަދާލިއ ިޚުދަމތް  ފުޯރޮކށޭްދ ައދި ިވއާްކ 
އްެނމާެހ ފާަރތްތުަކްނ ައޅުގަނޑުމްެނގެ 'ަސޕަްލާޔ ޯކޑް ޮއފް ޮކްނޑަކްޓް' )ުމަދާލިއ ިޚދަްމތް  
ފުޯރޮކްށޭދ ފާަރތްތުަކގެ ުސލޫކީ މްިނގަނޑު( އްަށ ެއއަްބްސވެ ެއ ުސލޫކީ މްިނގަނޑިާއ 
ެއއްގޮތްަށ ަޢަމުލުކުރްނ ާލޒުިމުކރީމެވެ. ިމ ުސލޫކީ މްިނގަނޑުގިައ މަަސއަްކތްތެރްިނގެ 
ަހއުްޤަތއް ަރއާްކތެރޮިކްށދުިނާމއި، އްިނާސނީ ަހއުްޤަތއް ަރއާްކތެރޮިކްށދުިނާމއި، 
ިސއަްޚާތިއ ައިމއަްލ ަރއާްކތެރަިކާމއި، ިތާމވެއާްޓ ެބޭހ ަކްނަކުމަގިއ ައުޅގަނޑުމްެނ 

ިހފަަހއާްޓެނ އްެނެމ ަމުދ މްިނގަނޑަުތއް ަކނޑަައާޅފައާިވެނެއވެ.

ތުެދވެރަިކާމިއ ަނާޒަހތްތެރަިކުމގެ ައޚާްލގީ އްެނެމ ަމތީ މްިނގަނޑަުތއް ދެމެެހއުްޓމަށަްޓަކއި، 
'ިގފްޓްްސ އްެނޑް ހްޮސޕޭިޓިލޓީ' ޕޮލީިސއްިނ  )ަހދާިޔ ާއިއ ަހދާިޔގެގުޮތގިައ ދެވޭ ިޚުދަމތްތުަކގެ 
ުއޫޞުލ( އްިނ ެދފުއްފެނަްނ ާހަމ ުއޫޞލުަކްނ ަހދާިޔ ާއިއ ަހދާިޔގެގުޮތގިައ ލޭިބ ިޚުދަމތަްތއް 
ދުިނުމގިައ ަޢަމުލުކެރވަޭކްނ ަޔޤީނޮްކށެްދެއވެ. ެއއްވްެސ ާޒތެއްގެ ިސާޔީސ ޭބުނމަަކށް، 
ިސާޔީސ  ުނަވަތ  ފުަރެދއް  ައިމއްަލ  ާޕޓީެއއް،  ިސާޔީސ  ެއއްވެްސ  ެއއީ 

ޑިރެކަްޓުރންގެ ިޙއާްޞ

ތިރީގިައ ެއވަނީ 31 ޑެިސމަްބރ 2021 ާއިއ ަހަމއްަށ ޑެިރކަްޓުރްނގެ މިލިްކއާްޔުތގައާިވ 
ދާިރގުގެ ިޙއާްޞގެ ަތފީްސލެވެ. 

މްަޞަލަޙުތ ފުުށއުެރން

ޑެިރކަްޓެރއްގެ މްަޞަލަޙުތ ފުުށައާރފެާނ، ުނވަަތ އެހްެނ މީހާަކްށ ެއފަަދއްިނ ޤޫަބުލުކެރވެޭނ 
ފަަދ ޢަަމުލތުަކން، ަރއާްކތެރުިވމްަށ ައޅްަނޖޭެހ އްެނމާެހ ފަިޔވުަޅަތއް ެއޅުމާަށިއ ައދި ެއފަަދ 
ާޙަލެތއް މުެދވިެރވެއްޖަެނަމ ވްިސުންނތެރަިކާމިއއުެކ ަޢަމުލުކުރަމްށ ިޑެރކަްޓުރްނަންށ 
ާލޒުިމޮކށްފައިވެެއވެ. ދިވެހާިރއްޖޭގެ ުކްނފިުނތާަކިއ ބެހޭ ޤޫާނުނ )ޤޫާނުނ ަންނަބުރ: 10/96( 
ާއިއ ދާިރގުގެ ހްިނާގ ޤަަވިއުދގިައ ަކނޑަައާޅފައާިވ ގުޮތގެ ަމތްިނ ޑެިރކަްޓެރއްގެ މްަޞަލަޙުތ 
ފުުށައާރަނަމ އަެކެމއް ާހމުަކުރމަކީ ެއޑެިރކަްޓެރއްގެ ޒްިނާމއެކެވެ. ައދި ައިމއަްލ މްަޞަލަޙުތ 
ިހމޭެނ ަމްޝވާަރަތުކަގިއ ަބިއވިެރުވާމިއ ެއފަަދަކްނަތުކަގިއ ޯވުޓުލުމްނ ެއއިްކާބުވްނ 
ިހމޭެނގުޮތގަެމތިން، ޯބޑު ާޗަޓުރގައާިވ އްެނމާެހ ުއޫޞުލތާަކިއ ެއއްގޮތްަށ ެއފާަރތްތުަކްނ 
ަޢަމުލުކަރްނާވެނވެ. ާއއުްމ ުއޫޞެލއްގެގުޮތން، ޯބޑުގެ ުނަވަތ ޮކިމޓީގެ ަބއަްދުލުވެމއްގެ 
ެއޖްެނޑާގައި، ެއ ެއޖްެނޑާގައާިވ ަކމާަކގުޅިގްެނ ޑެިރކަްޓެރއްގެ މްަޞަލަޙުތ ފުުށައާރަކެމއްވަާނަމ 
އަެކެމއް ާހމުަކުރމްަށ ަންނަބެރއް އުެކލެވިގްެނާވެނވެ. ެއގުޮތން، ޑެިރކަްޓެރއްގެ މްަޞަލަޙުތ 
ފުުށައާރފައާިވ ުނވަަތ ަމްޞަލަޙުތ ފުުށައާރފެާނ ާހަލެތއް ދާިމިވ ޮކްނެމ ފަަހަރުކވްެސ ެއ 

ޑެިރކަްޓެރއްވަނީ ެއ ަބއަްދުލުވމުަކްނ އަެކހެރިވެފެައވެ.

ޮކްނެމ ތްިނ ަމުހްނ ެއއްފަަހުރ ާބއާްވ  ޯބޑުގެ ަބއަްދުލުވްނތުަކގިައ ުކްނފުނީގެ ަމިއ 
ުމާޢަމާލތަްތކެއް  ެއްނެމަހިއ  ުގުޅްނުހިރ  ިޑެރކަްޓުރްނާނިއ  ިޙއާްޞާދުރްނާނިއ 
ުމާރޖަޢޮާކށްފައިވެެއވެ. ވުޭތވެދަިޔ އަހުަރގެ ތޭެރގިައ ޑެިރކަްޓެރއް ުނވަަތ ުކްނފިުނ ހްިނގާުމިއ 
ަހާވުލވެ ުހްނެނިވ އްިސ ުމަވއަްޒފުަކ ފަާހގުަކެރވޭ ވުަރގެ ުމހްިނުމ ވަިޔފިާރ ުމާޢަމާލެތއް 

ޮކްށފައުިނވެެއވެ.
 

ް އިނާްޓަނލް ޮކންޓޯްރލް، ހާިރސް މިޮނަޓުކުރން ައދި ހާިރސް މޭެނޖްމެންޓ

ައުޅގަނޑެުމްނ  ިބާނވެަފިއަވނީ،  ުއޫޞުލަތއް  ެމޭނޖުްކުރުމގެ  ިހާރްސ  ުކްނފުނީގެ 
ަތުދީބުރޮކްށފިައާވ ުމހްިނުމ ަލނޑަުދނިޑަތަކްށ ާވިސުލުވަމްށ ުހަރހަަކްށ ވާެދެނފަަދ 
ަކްނަތއަްތއް ކެނޑޭިނިޅ ަވޒަނުްކަރުމްނ ދުިއާމއި، ެއފަަދ ަކްނަތއް ޮމިނަޓރުކުރާމިއ ިރޯޕޓް 
ުކުރުމގެ ަމއްޗެަށވެ. ެއގުޮތގެ ަމތްިނ ފަާހގުަކެރވޭ ިހާރްސތާަކިއ އަެކނަްކްނ ަހއުްލުކުރމްަށ 
ައޅުަމްނާދ ފަިޔަވުޅަތއް ޤާަވިއުދްނ ުކްނފުނީގެ ޮއިޑޓް ޮކމިޓީއްަށ ިރޯޕޓް ުކެރެއވެ. ައދި 
ިޑެރކްޓުްރްނގެ ޯބޑު  ެބެލެހއުްޓަމްށ  ިހްނުގުމގެ ެއްނެމާހ ަކްނަތއަްތއް  ުކްނފިުނ 

ަމތުިކެރވިފައާިވ ޒްިނާމ ައާދުކުރުމގިައ ޮއޑިޓް ޮކމިޓީއްިނ ެއއާްބުރުލްނެދެއވެ.

ހަަރާކތެއަްކުމގައިވަީނމަވްެސ ީސާދ ައދި ުނީސާދގުޮތްނވްެސ،  ެއފަަދ ިސާޔީސ ަކނަްކމްަށ 
ައދި  'ޑޭޮނަޝްނ  ައުޅގަނޑެުމްނގެ  ެއއިްކާބަވމެވެ.  ައުޅގަނޑެުމްނ  ޭހަދުކުރުމްނ 
ްސޕްޮނަސރިޝޕްްސ ފޭްރމޯްވކް' ާޤއުިމޮކްށ ެއާއިއ ެއއޮްގަތްށ ަޢަމުލުކަރުމްނާދިއުރ، 
ޑޭޮނަޝްނ ައދި ްސޕްޮނަސރިޝޕް ދުިނުމގިައ ިހފަަހއަްޓްނޖޭެހ ެދފުއްފްެނަނ ާސފީުސާދ 

މްިނގަނޑަުތއް ިމ ޮއިނގަނޑުގިައ ަކނޑަައާޅފައިވެެއވެ.

ޮކަރޕަްޝާނިއ ރިޝްވަތަކީ ދާިރގްުނ ެއއްވްެސ ވަަރަކްށ ަބަލއިގަނަްނ ަކްނތަކެއް ޫނެނވެ. 
ދާިރގުގެ 'އްެނިޓ ޮކަރޕަްޝްނ  އްެނޑް އްެނިޓ ބަްރއަިބރީ ޕޮލީިސ' )ޮކަރޕަްޝާނިއ ރިޝްވާަތިއ 
ދޮެކޅްަށ މަަސއަްކތުްކުރުމގެ ުއޫޞުލ( ަބއަްޓްނ ޮކްށފައިވަނީ ރިޝްވުަތގެ ގުޮތގިައ ެބލެވެޭނ 
އިެކަކަހަލ ޢަަމުލަތއް ައޅުގަނޑުމްެނގެ ުމަވއަްޒފްުނަންށ ޮއޅްުނފުިލާވދުިނމާަށއި، ެއއްޗެއް 
ެއފާަރެތއްގެ  ާހަލތަްތާކިއ  ަފަދ  ެބެލވޭ  ޮގުތަގިއ  ިރްޝަވުތގެ  ެއއީ  ަޤޫބުލުކުރްނ 
ައުދުލވެރަިކާމއެިމެދ ުސާވުލ ުއފޭެދ ފަަދާހަލތް ާހަމޮކްށދީ ދާިމވާެދެނ ެއފަަދ ޭނެދވޭ 
ާހލަތްތުަކްނ ަރއާްކތެރިވެާނ ގޮތަްތއް މަުވއަްޒފުނަްންށ ާސފޮުކްށ ދުިނމެަށވެ. ައޅުގަނޑުމްެނގެ 
'ޮކްނިފޑްެނިޝޭއިލޓީ ޮއފް ިބޒަްންސ އްިނފޮމަޭޝްނ ޕޮލީިސ' )ވަިޔފިާރ ާއިއ ެބޭހ 
ުމާޢަމާލތްތުަކގެ ިސއުްރ ިހފެެހއުްޓުމގެ ުއޫޞުލ( ައދި 'ޑްިސކޯްލާޝރ ޮއފް ޮކްނފްލިކްޓްްސ 
ޮއފް އްިނަޓެރްސޓްްސ ޕޮލީިސ' )މްަސަލަހުތ ފުުށައާރަކްނަތއަްތއް ާހމުަކުރުމގެ ުއޫޞުލ( 
އަކީވްެސ  ރްިޝވާަތިއ ޮކަރޕަްޝްނާނިއ ޮއޅާުވުލުމގެ ޢަަމުލތާަކިއ ގުޅޭ އްެނމާެހ ާޤޫނާނިއ 
ޤާަވިއާދިއ ެއއްގޮތްަށ ައަމުލުކުރމްަށ ައޅުގަނޑުމްެނ ގްެނގުޅޭ ައުޒމްަށ ާބުރޭދ ުއޫޞުލތަކެވެ.

އްިސވެދެނެްނުވުނ ުއޫޞުލތުަކގެ ިއުތުރްނ ައޅުގަނޑުމްެނގެ 'ވްިސލްބޯްލވްިނގް ޕޮލީިސ' ާއިއ  
'ފޯްރޑް ރްިސކް މޭެނޖްމްެނޓް ޕޮލީިސ' ިމ ެދުއޫޞުލްނ ައުޅގަނޑުމްެނގެ ުމަވއަްޒފްުނ 
ަކްނޮބޑާުވަކްނަތއަްތއް ިރޯޕުޓުކުރުމަގިއ ެއފާަރތްތަަކްށ ޭބުންނާވ ިހާމަޔތް ޯހަދިއދީ 
ިއުތާބުރުކަރިނިވ ުއޫޞލުަކްނ ެއފަަދ ަކްނަތއް ހަުށހެޅެޭނ ގޮތަްތއް ަކނޑަައާޅފައިވެެއވެ. 
ިމުއޫޞުލތުަކގެ ަސަބުބްނ ައުޅގަނޑުމްެނާނިއ އުެކަގިއ ަމަސއަްކތުްކާރ ފާަރތްތާަކއި، 
ްސޭޓކޯްހލްޑުަރްނ، ައުޅގަނޑުމްެނ ގްެނުގޅޭ ުއޫޞުލަތަކްށ ުކާރ ިއުތާބުރ ިއުތުރވެ، 

ައޅުގަނޑުމްެނގެ ހްިނގުުމގެ ޮއިނގަނޑު ިއުތަރްށ ހުަރަދާނވެފައިވެެއވެ. 
 

ލްިސޓޮްކްށފައާިވ ުކްނފިުނތުަކގެ ެސިކުއިރޓީޒްގެ ައގްަށ ަބަދުލ ައުތވާެދެނފަަދ ަމުޢލާޫމުތ 
ލިިބފައާިވ ުނވަަތ ލިިބާދެނ ފަަދ ފާަރތްތުަކްނ ެސިކުއިރޓީޒް ގެަނިވއުްކުމގެ ަމުޢލާޫމތް 
ާހާމުކުރމްަށ ީސ.އެމް.ޑީ.ޭއ އްިނ އުެކލާަވަލިއފައާިވ ުއޫޞާލިއ ެއއްގޮތްަށ ައަމުލުކުރުމގެ ގުޮތްނ 
ް'ގެ ަނުމގިައ ދާިރގްުނ ުއޫޞެލއް އުެކަލާވާލ ެއ  'ޕޮލީިސ ޮއްނ އްިނަސިއޑަރ ޓޭްރިޑްނގ
ުއޫޞާލިއ ެއއްގަޮތްށ ައަމުލުކަރްނފާަށފިައވެެއވެ. ިމ ޕޮލީިސަގިއ ިޙއާްޞގެ ވަިޔފާރީގެ 
ުމާޢަމާލތަްތުކަގިއ ގްެނުގޅްެނޖޭެހ ުސލޫކީ ިމްނގަނޑަުތާކިއ ައަމުލ ުކަރްނވީ ޮގުތގެ 
އުިރާޝާދިއ ުއޫޞުލަތއް ަކނޑަައާޅފައާިވެނެއވެ. ދާިރގުގެ އްެނމާެހ ިޑެރކަްޓުރްނާނއި، 
ުމަވއަްޒފްުނ، ައދި ދާިރާގިއ ެއއޮްކްށ ަމަސއަްކތް ުކާރ ާތޑް ާޕޓީ ެއޖްެނުޓްނާނިއ 
ެއޑަްވއަިޒުރްނަނށްވްެސ ިމ ުއޫޞާލިއ ެއއްގަޮތއް ައަމުލުކުރމްަށ ާލޒިމޮްކްށފައާިވެނވެ. ިމ 
ުއޫޞަލކީ ދިވިެހާރއްޖޭގެ ާމލީ ެސިކުއިރޓީޒް ާއެބޭހ ާޤޫނުނ )ަނމަްބރ 2/2006( ާއިއ 
ާޤޫނުނގަެދުށްނ ަހާދފައާިވ ޤާަވިއުދތާަކިއ ެއއްގޮތްަށ ައަމުލ ުކެރވަޭކްނ ަކަށވުަރުކުރުމގެ 

ގުޮތްނ ައަމުލ ުކަރްނޖޭެހ ގޮތަްތއް ަތފީުޞުލޮކްށ ިކަޔިއދީފައާިވ ުއޫޞލެކެވެ.  
 

2016 ވަަނ ައަހުރ ިހާރްސ ާއިއ ޮކމްޕަްލަޔްންސގެ ަމަސއަްކތް ުކުރަމްށ ަމގެާމއް  	

ުއފައާްދފައިވެެއވެ. ައދި ފުލް ަޓއިމޮްކްށ މަަސއަްކތުްކާރ ައޅުގަނޑުމްެނގެ'ރްިސކް އްެނޑް 
ޮކމްޕަްލަޔްންސ' ޮއފަިސަރުކ ިހާރްސ ާއިއ ޮކމްޕަްލަޔްންސ ާއިއ ުގޅޭ ެއްނމާެހ 

ަކްނަތއްތަކެއް ެބލެެހއުްޓުމގެ ޒްިނާމ ައާދުކަރުމްނެދެއވެ. 

ުކްނފުނީގެ އްެނމަެހިއ ވަިޔފާރީގެ ުމާޢަމާލތަްތާކިއ ަޚަރުދަތަކްށ ުހއަްދ ެދވެޭނ  	
މްިނގަނޑަުތއް ަކނޑަައޅާފައާިވ 'ޮއތިޯރޓީ މެޓްރިކްސް' ެއއް ބޯޑްުނ ފްާސ ޮކށްފައިވެެއވެ.

'ރްިސކްްސ ެރިޖްސަޓރ' ެއއް ާޤއުިމޮކްށފައިވެެއވެ. ައދި ޮކްނެމ ތްިނމަހުަކްނ ެއއްފަހުަރ  	
ޮއޑިޓް ޮކމިޓީއްިނ ެއ ެރިޖްސަޓރ ުމާރަޖޢުާކެރެއވެ.

ޮއޑިޓް ޮކމިޓީއްިނ ފްާސޮކްށ ގުާތްނ ުމާރަޖޢުާކަރުމްނާދ އްިނާޓަނލް ޮއޑިޓް ޕްލްޭނަންށ  	
ިބާނޮކްށ އްިނާޓަނލް ޮއޑުިޓްނ  އަހަރީ ޮއޑިޓަްތއް ުކެރވެެއވެ. 

ުކްނފުނީގެ ިހާރްސ މޭެނޖުްކުރަމްށ ައުޅގަނޑުމްެނ ގްެނުގޅޭ ުއޫސުލަތއް ިއުތަރްށ 
ަހުރަދާނޮކށް، ިހާރްސ މޭެނޖުްކުރުމގެ ުއޫޞުލތާަކިއ ެއއްގޮތްަށ ައަމުލުކުރުމގެ ަސާޤފަތެއް 

ާޤއުިމުކުރމްަށ ައޅުގަނޑުމްެނ ުކަރުމްނާދ މަަސއަްކުތގިައ ދެމިތިބަޭނމެވެ. 

ވަިޔފިާރ ހިނުްގމުގެ އިޮނގަނޑު

ދާިރގުގެ ވަިޔފިާރއަކީ، ޒްިނާމާދުރގޮތެއްގިައ އްިނާސފުވެރަިކާމއުެކ ހްިނާގ ވަިޔފިާރެއއަްކްނ 
ަކަށވުަރ ުކުރމަށަްޓަކއި، ތުެދވެރަިކާމއި، ަނާޒަޙތްތެރަިކާމއި، ައާމާނތްތެރަިކާމިއ އުެކ އްެނެމ 
ަމތީ ޕޮްރފަެޝަނލް ްސޭޓްނަޓރޑްްސަތއް ދާިރގްުނ ިހފަަހއަްޓެއވެ.  ދިވެހާިރއްޖޭގެ އްެނމަެހިއ 
ޤޫާނާނިއ ޤާަވިއާދިއ ެއއްގޮތާްވގުޮތގެ ަމތްީނ ައދި ވަިޔފިާރ ހްިނގުުމގެ ހުަރަދާނ ުއޫސުލތާަކިއ 
ެއއްގޮތްަށ ުކްނފުނީގެ ހްިނގުުމގެ ަކްނަތއަްތއް ެބލެެހއުްޓމަށަްޓަކިއ ޑެިރކަްޓުރްނާނިއ 
ުމަވއަްޒފްުނަންށ ޭބުންނާވ އެހީތެރަިކްނ ދުިނމާަށިއ ޒްިނާމާދުރަކާމިއ ައާމާނތްތެރަިކްނ 

ުކިރެއުރުވމަށަްޓަކިއ ުކްނފުނީގެ ައިމއަްލ ގިައޑަްލއްިނަތއް އުެކަލާވަލިއފައާިވެނެއވެ.

ދާިރގުގެ  ޯކޑް ޮއފް ެއތިކްްސގިައ މަަސއަްކތުްކުރުމގެ ުސލޫކީ މްިނގަނޑު އުެކލެވިގްެނވެެއވެ. 
ައދި މޯިކޑު އުެކލާަވފައިވަނީ މުިކްނފުނީގެ ައިމއްލަަކނަްކްނ ހްިނގުުމގެ ތެެރއްިނ މަުވއަްޒފްުނގެ 
މުެދގިައ ޮއނަްނ ގުޅާުމިއ ުކްނފުންިނ ބުޭރްނ އްެނމަެހިއ ްސޭޓކޯްހލްޑުަރނާްނިއ އުެކ ޮއނަްނ 

ޑެިރކަްޓރ
އިމާްރްނ ަޢލީ

އްިސާމިއލް ަރީޝުދ
އްިސާމިއލް ވަހުީދ

މިަރަޔމް މާަނލް ިޝާހުބ
 

ިޙއާްޞތުަކގެ މްިނވުަރ 
15,000

13,994

1,510

625

094095

އަަހރީ ިރޯޕުޓ 2021ދާިރުގ



ާޤޫނާނިއ ަޤވިާއާދ އެއޮްގަތްށ ައމުަލުކުރން 

ުކްނފުނީގެ ޤޫާނނީ ާވިޖުބތާަކިއ ެއއްގޮތްަށ ައމުަލުކާރަކްނ ަކަށވުަރޮކްށ އަެކްނ ބެލެހެއުްޓުމގެ 
ގުޮތްނ އަެކމްަށ ާޚއަްސ ލީގަލް ިޑާޕޓްމްެނެޓއް ާޤއުިމޮކްށފައިވެެއވެ. ައދި ދާިރގުގެ ާޤޫނނީ 
ވަކުީލނާްނިއ ުކްނފުންިނ ބުޭރްނ ަޢއަްޔުނޮކށްފައާިވ ޤޫާނނީ ވަކުީލްނގެ ޓީމުަކްނ ުކްނފުނީގެ 
މަަސއަްކތަްތއް ުކިރއްަށ ގްެނަދވަނީ ޤާަވއާިދިއ ެއއްގޮތަށަްކްނ ަކަށވުަރުކަރުމްނެދއެވެ. 2021 
ވަަނ އަހުަރގިައ  ެއއްވްެސ ޤޫާނަނާކިއ ުނވަަތ ޤާަވިއދާަކިއ ިޚާލފުވެފައާިވ ުވުމގެ ަސަބުބްނ 

ެއއްވްެސ ޤޫާނނީ އްެނގުމެއް ުކްނފްުނަޏްށ ލިިބފެައއުްނވެެއވެ.
 

ް އަަހރީ އާނުްމ ަޖލާްސަތއ

2020 ވަަނ އަހުަރގެ ޭއ.ޖީ.އެމް ާބއާްވފައިވަނީ ވާރުޗައލް ޕެްލޓްފޯމް "ފަހޯިވުޓ" ގެ ޒަރާީއއްިނ 

20 މިެއ 2021 ގެައވެ.

ޭއ.ޖީ.އެމްގިައ ަރިޖްސަޓރޮކށްފައާިވ ިޙއާްޞާދުރްނގެ ާހޒިރީ: 

ިމ ޖަލާްސގިައ ެޝާއ ކެޕަިޓލްގެ %93.88 ވެުރ ގަިނ ިޙއާްޞ ަތމީްޞުލުކާރ ިޙއާްޞާދުރްނ 
)ިޙއާްޞަދުރްނާނިއ ަބަދުލގިައ ައއަްޔނޮްކްށފައާިވ ފާަރތަްތއް ހިމޭެނގޮތްަށ( ަބއިވެރިވެ، 

ުކްނފުނީގެ ހްިނާގ ޤާަވއުިދގައާިވ ގުޮތގެ ަމތްިނ ޖަލާްސގެ ޯކަރމް ހަމަވެިއވެ.

އަހަރީ ާއްނުމ ޖަލާްސގިައ އަނަްނިނވި ަކނަްކްނ ިޙއާްޞާދުރްނ ވަނީ ފްާސޮކށްފެައވެ.
 

11 ޖްޫނ 2020 ަގިއ ފިަހޯވޓް ޭބުންނޮކްށގްެނ ޭބއުްވުނ 31 ވަަނ ައަހރީ ާއްނުމ  	

ޖަލާްސގެ ަޔުއިމއާްޔ ފްާސުކުރްނ.

31 ިޑެސމަްބރ 2020 ގެ ިނަޔަލްށ ޮއިޑޓޮްކްށފިައ ުހިރ ައަހރީ ފައޭިންނަޝލް  	

ްސޭޓޓްމްެނޓްތާަކިއ ޑެިރކަްޓުރްނގެ ިރޯޕޓް ފްާސުކުރްނ.

2020 ވަަނ އަަހުރގެ އަަހރީ ިޑިވޑްެނޑަކީ ިޙއާްޞއަަކްށ 7.23 ުރފާިޔ )ުޖމަްލ 549  	

މިިލައްނ ުރފާިޔ( ަކުމގިައ ފްާސުކުރްނ. ިމއީ  އްިނެޓރިމް ޑިިވޑްެނޑްގެ ގުޮތގިައ 2020 
ގިައ ިޙއާްޞާދުރނަްންށ ދީފައާިވ ިޙއާްޞއަަކްށ 2.07 ުރފާިޔ  ާއިއ ފައަިނލް ޑިިވޑްެނޑުގެ 

ގުޮތގިައ ިޙއާްޞއަަކްށ 5.16 ުރފާިޔ.

2021 ވަަނ އަހުަރގެ ޤުާންނ ާލޒިމް ުކާރ ޮއޑިޓަްތއް ުކުރމްަށ އެކްްސާޓަނލް ޮއޑާިޓެއއްގެ  	

ައއަްޔުނުކުރާމިއ ެއފާަރތްތްަށ ލޭިބ ފީ ާއިއ އާިނަޔތަްތއް ފްާސުކުރްނ.

ޑިރެކަްޓުރންގެ އުިޤާރުރ

ެސިކުއިރޓީޒް ދުޫކާރ ފާަރތްތުަކގެ ަމުޢލާޫމުތ ާހމުަކުރުމގެ ޒްިނާމާއބެހޭގުޮތްނ ީސ.ެއމް.ޑީ.ޭއ 
އްިނ ެނެރފައާިވ ެސިކުއިރޓީޒް ާއެބޭހ ޤާަވިއުދ 2019 ގައާިވ ގުޮތގެ ަމތްިނ 2 ފެބުްރައރީ 
2022 ަވަނ ުދަވުހގެ ިނަޔަލްށ ތިރަީގިއ މާިވ ަކްނަކްނ ިޑެރކަްޓުރްނގެ ޯބޑް އްިނ 

ަކަށވުަރޮކށްދީ އިޤާުރުރވަމެވެ: 

2021 ވަަނ ައަހުރގެ ިމ ައަހރީ ިރޯޕޓް އުެކަލާވާލފައިވަނީ، ިރޯޕޓުްކަރްނޖޭެހ ުހރާިހ  	

މްިނގަނޑާަކިއ ާޤޫނާނިއ ޤާަވިއާދިއ ެއއްގޮތްަށ ދިވިެހާރއްޖޭގެ ުކްނފްުނާޏިއ ެބޭހ 
ާޤޫނާނިއ )ަންނަބުރ: 10/96(، ދިވިެހ ާރއްޖޭގެ ެޓލޮެކިމުއނިކަޭޝްންސ ާޤޫނާނިއ 
)ަންނަބުރ: 43/2015(،  ދިވިެހާރއްޖޭގެ ާމލީ ެސިކުއިރޓީޒް ާއެބޭހ ާޤޫނާނިއ 

ަދުށްނ  ަލއަިސްންސަތުކގެ  ޮއޕޭަރަޝަނލް  ދާިރުގގެ   ،)2/2006 )ަންނަބުރ: 

ަމތުިކެރވިފައާިވ ޒްިނާމތާަކއި، ޯމލްޑިވްްސ ްސޮޓކް އެކްްސޗްޭނޖްގެ ލްިސިޓްނގް ޫރލްްސ 
ާއއި، ީސ.ެއމް.ޑީ.ޭއގެ ޯކޕޭަރޓް ގަވަަންންސ ޯކޑިާއ ެއއްގޮތާްވގުޮތގެ ަމތްިނެނވެ. 

ައޅުގަނޑުމްެނ ފްާސޮކްށފައާިވ 2021 ވަަނ އަހުަރގެ ިމ އަހަރީ ިރޯޕޓް ފްާސޮކްށފައިވަނީ  	
ައުޅގަނޑުމަެންށ ލިިބފައާިވ އްެނެމ ފުރަިހަމ ަމުއލާޫމުތގެ ައލީގިައ ައދި ޤޫަބުލުކާރ 
ަޤޫބުލުކުރްނަތަކްށ ިބާނޮކެށވެ. ިމ ިރޯޕޓަްގިއ ިހމޭެނނީ ެތުދ ައދި ަސއަްޚ 
ަމުއލާޫމުތަކާމިއ އޫެންނ ަމުއލާޫމތެއް ުނވެާނަކާމިއ ައދި ެއފަަދ ަމުއލާޫމތެއް ުނހިމުެނުމްނ 
ިރޯޕޓްގިައ ާވ ަމުއލާޫމތަކީ ތުެދ ަމުއލާޫމުތ ަކުމގައުިވާމިއ ުނވަަތ ެއފަަދ ަމުއލާޫމތެއް 
ހިމުެނުމްނ ޮއޅްުނ ައާރފަަދ ެއއްވްެސ ަމުއލާޫމތެއް ހިމިެނފިައ ުނވެާނަކްނ ައޅުގަނޑުމްެނ 

އްެނމްެނ ަޔޤްީނ ުކަރމެވެ.

އްިނަޓޭނަޝަނލް ފައޭިންނަޝލް ިރޯޕިޓްނގެ ްސޭޓްނޑަރޑްްސ )ައިއ.ެއފް.ާއްރ.އްެސ(  	
ާއިއ ެއއްގޮތާްވ ގުޮތގެ ަމތްީނ ުކްނފުނީގެ ުދޅެަހޮޔ ާމލީ ާހަލތް ަދއަްކިއޭދ ަސއަްޚ 
ަމުޢލާޫމާތއުެކ ަތއާްޔުރޮކްށފައާިވ 31 ޑެިސމަްބރ 2021 ގެ ިނަޔަލްށ ޮއޑިޓޮްކްށފައާިވ 
ާމލީ ަބާޔްނަތއްވަނީ ޮއިޑޓް ޮކިމޓްީނ ުމާރަޖޢޮާކްށ ޯބޑްުނ ފްާސޮކްށފެައވެ. ައދި 
ާޤޫނާނިއ ޤާަވިއުދތާަކިއ ެއއްގޮތްަށ ުކްނފުނީގެ ީސ.އީ.ޯއ ައދި މޭެނިޖްނގ ޑެިރކަްޓުރ، 
ޗުީފ ފައޭިންނަޝލް ޮއފަިސރ، ައދި ޮއޑުިޓ ޮކމިޓީގެ ޗަެއރޕަާސްނ ެއ ިރޯޕޓްގައިވަނީ 

ޮސއޮިކްށފެައވެ. 

ހާިސުބަތއް ަތއާްޔުރޮކްށފައިވަނީ ހިނގަހިނގުާހިރ ވަިޔފިާރެއއަްކމްަށ ަބަލއިގްެނެނވެ.  	
2022 ވަަނ ައަހަރްށ ަތުދީބުރޮކްށފައާިވ ވަިޔފިާރގެ ަމްޝޫރުޢތާަކިއ 2021 ވަަނ 

އަހުަރގެ ޮއޑިޓޮްކްށފިައ ުހިރ ާމލަީބާޔްނަތއް ުމާރަޖޢުާކުރމްަށފަހު، ުކްނފުނީގެ ވަިޔފިާރ 
ފްެނަންނޮއތް  ައދި  ިލިބަފިއާވަކާމިއ  ދާިރަގްށ  ާޤިބުލަކްނ  ެދެމެހއުްޓުމގެ 
ުމްސތަޤަުބުލގައިވްެސ ުކްނފިުނ ހްިނގުމްަށ އަެކށީގްެނާވ ވީަސލަތަްތއް ުހރަިކްނ ދާިރގުގެ 
ޯބޑްުނ ަކަށވުަރުކަރމެވެ.  ުކިރއްަށ ޮއތާްތގައިވްެސ ހާިސުބެބލެެހއުްޓުމގެ ަހަމތަަކްށ 
ިބާނޮކްށ ުކްނފުނީގެ ުކރަިމގާގުޅޭ ުމހްިނުމ ަމުޢލާޫމުތ  ައުޅގަނޑުމްެނ ާހމުަކަރުމްނ 

ގްެނާދަނމެވެ. 

ިމގްެނަދނީ ދިވިެހާރއްޖޭގެ  	 ިހްނގުަމްނ  ިވަޔފިާރ  ުކްނފުނީގެ  ައުޅގަނޑެުމްނގެ 
ދިވެިހާރއްޖޭގެ   ،)10 /96  : )ަންނަބުރ ާޤޫނާނިއ  ެބޭހ  ުކްނުފްނާޏިއ 
ެޓލޮެކިމުއިނކޭަޝްންސ ާޤޫނާނިއ )ަންނަބުރ: 43/2015(، ދިވިެހާރއްޖޭގެ ާމލީ 
ެސިކުއިރޓީޒް ާއެބޭހ ާޤޫނާނިއ )ަންނަބުރ: 2/2006(، ދާިރގުގެ ޮއޕޭަރަޝަނލް 
ަދުށްނ ަމތުިކެރިވފިައާވ ޒްިނާމަތާކއި، ޯމލިްޑވްްސ ްސޮޓކް  ަލއަިސްންސަތުކގެ 
އެކްްސޗްޭނޖްގެ ލްިސިޓްނގް ޫރލްްސ ާއއި، ީސ.ެއމް.ޑީ.ޭއގެ ޯކޕޭަރޓް ގަވަަންންސ ޯކޑިާއ 

ުކްނފުނީގެ ިޑިވޑްެނޑް ޕޮލީިސގައާިވ ގުޮތގެ ަމތްިނ 2021 ވަަނ ައަހުރގެ އްިނެޓރިމް  	
ޑިިވޑްެނޑް ަކނޑަައޅަިއ ެބުހުމގެ ާބުރ  ޑެިރކަްޓުރްނގެ ޯބޑްަށ ލިިބޭދ ާޚއަްޞ ޤާަރުރ 

ފްާސުކުރްނ.

ދާިރގުގެ 33 ވަަނ އަހަރީ ާއްނުމ ޖަލާްސ ޭބއުްވމްަށ ހަަމޖިެހފައިވަނީ 2022 ވަަނ އަހުަރގެ 
ފަުރތަަމ ުކާއަޓރގައެވެ. ާއްނުމ ޖަލާްސގެ ޯނިޓްސ ައދި ެއޖްެނޑާ ައޅުގަނޑުމެނަްންށ ޤޫާނާނިއ 

ޤާަވއުިދތުަކްނ ަމތޮިކށްފައާިވ ޒްިނާމތާަކިއ ެއއްގޮތާްވގުޮތގެ ަމތްީނ ާޝިއޢުުކާރެނެއވެ.
 

ޮއޑަިޓުރން

2020 ވަަނ އަހުަރ ެޓްނޑަރ ުއޫސުލްނ ތްިނ އަހުަރ ުދވުަހގެ ުމއަްދތަަކްށ ދާިރގްުނ ވަނީ 

އެކްްސާޓަނލް ޮއޑަިޓެރއް ޯހާދފެައވެ. ައދި ިއުތުރ ެޓްނޑަރުކުރމާަކއުިނަލިއ ޮކްނެމ ާމލީ 
އަހެަރއްގެ )ުޖމަްލ ތްިނ ފަހުަރ( އަހަރީ ާއއުްމ ޖަލާްސއްަށ މިދެނެްނވި ެޓްނޑަރ ާކމާިޔުބުކިރ 
ފާަރތް ހަުށަހާޅ ިޙއާްޞާދުރްނގެ ުރހްުނ ޯހުދމަށްފުަހ އެކްްސާޓަނލް ޮއޑަިޓުރ ަޢއަްޔްނ ުކުރުމގެ 
ިއޙްތާިޔުރލިިބގްެނވެެއވެ. ައދި  ީސ.އެމް.ޑީ.ޭއގެ ޯކޕޭަރޓް ގަވަަނންްސ ޯކޑުގެ ުއޫޞުލތުަކގެ 
ަމތްިނ 2019 ވަަނ އަހުަރ ޮއޑިޓް ާޕޓާްނރވަނީ ަބަދުލޮކށްފެައވެ. 31 ޑެިސމަްބރ 2021 ގެ 
ިނަޔލްަށ ަތއާްޔުރޮކށްފައާިވ ޮއޑިޓް ިރޯޕާޓިއ ގުޅިގްެނ ިޙއާްޞާދުރްނ ުކަރއްވްަނ ބުޭންނާވ 
ުސާވުލތަަކްށ ަޖާވުބެދއުްވަމްށަޓަކިއ ައުޅގަނޑުމްެނގެ އެކްްސާޓަނލް ޮއިޑަޓުރްނާނިއ 

ުކްނފުނީގެ އަހަރީ ާއްނުމ ޖަލާްސގިައ ަބއިވެރަިވޑައިގަނަްނވެާނެއވެ.

ޮއޑިޓް ޮކމިޓީގެ ަލފާައިއ ެއއްގޮތްަށ 2021 ވަަނ އަހުަރގެ  ޮއޑިޓް މަަސއަްކތްަށ އެކްްސާޓރަނލް 
ޮއިޑަޓުރގެ ގުޮތަގިއ ޯބޑުގެ ފާަރުތްނ ިޙއާްޞާދުރްނަންށ ހަުށަހާޅފައިވަނީ ކޭ.ޕީ.ެއމް.ޖީ 
ަޢއަްޔނުްކުރމެަށވެ. ައދި ެއފާަރތްަށ ަކނޑަައޅާފައާިވ ުއޖަޫރ އަކީ ޖީ.އްެސ.ޓީ ައދި ައުއޓް 

ޮއފް ޕޮކެޓް ޚަަރުދ ުނަލިއ 49،500 ޫޔ.އްެސ. ޑޮލެަރެއވެ. 
 

ް ޑިވިޑެންޑ

2021 ވަަނ އަަހުރގެ ުޖމަްލ ޑިިވޑްެނޑްގެ ގުޮތގިައ ިޙއާްޞއަަކްށ 6.20 ުރފާިޔ ަކުމގިައ 

)ުމިޅުޖުމަލ 471،200،000 ުރފާިޔ( ަކނޑެައޅުމްަށ ބޯޑްުނ ަލފެާދެއވެ. މީގިައ ހިމެެނނީ؛

2021 ވަަނ އަހުަރގެ އްިނަޓރިމް ޑިިވޑްެނޑްގެ ގުޮތގިައ ިޙއާްޞއަަކްށ ބިެހ 2.07 ުރފާިޔ  	

)ުޖމަްލ 157،300،000 ުރފާިޔ( ާއިއ

2021 ވަަނ އަހުަރގެ ފައަިނލް ޑިިވޑްެނޑްގެ ގުޮތގިައ ިޙއާްސއަަކްށ ަބހްަނ ހަުށަހާޅފައާިވ  	

4.13 ުރފާިޔ )ުޖމަްލ 313،880،000 ުރފާިޔ( ެއވެ. މިހަުށހެޅްުނ ުކްނފުނީގެ 33 ވަަނ 

އަހަރީ ާއްނުމ ޖަލާްސއްަށ ިޙއާްޞާދުރްނގެ ުރހްުނ ޯހުދމްަށ ހަުށހެޅެޭނެއވެ.

2021 ވަަނ އަހުަރގެ ފައަިނލް ޑިިވޑްެނޑް ބުެހމްަށ ހަަމޖިެހފައިވަނީ 15 ފެބުްރައރީ 2021 ގެ 

ަހވުީރ 4:00 )ުބކް ކޯްލަޝރ ޑޭޓް(  ާއިއ ހަަމއްަށ ުކްނފުނީގެ ިޙއާްސަދުރްނގެ ގުޮތގިައ 
ަރިޖްސޓްރީވެފިައ ތިިބ ުހރާިހ ިޙއާްޞދުަރނަްނެށވެ. 

 

ެއއްގޮތާްވގުޮތގެ ަމތްިނެނވެ. ައުޅގަނޑުމްެނ ާޤއުިމޮކްށފިައާވ  ޮކްނޓޯްރލަްތާކއި، 
ުކްނފުނީގެ ހްިނގުުމގެ ޤާަވިއުދަގިއ ަކނޑަައާޅފިައާވ ގުޮތގެ ަމތްިނ ައުޅގަނޑުމްެނ 
ައަމުލުކަރުމްނ މަިދނީ ާޤޫނުނތާަކިއ ޤަަވިއުދތާަކިއ ައޅުގަނޑުމްެނގެ ވަިޔފިާރ ާދއާިރގެ 

މަަސއަްކތަްތއް ހްިނގުުމގިައ ާއްނުމޮކްނ ގްެނގުޅޭ ުއޫޞަލތާަކިއ ެއއްގޮތެަށވެ.

ދާިރގުގެ ބޯޑުގެ ޒްިނާމ ައދި ަދުއުރ ައާދުކުރުމގިައ އްެނެމ ަމތީ ޕޮްރފަެޝަނލް މްިނގަޑަުތއް  	
ިހފެެހއުްޓަމްށ ޯބޑްުނ ވަަރްށ ޮބޑު ައަހއިްމއަްޔުތަކެމއް ެދެއވެ. ިމގުޮތްނ ޯބޑުގެ 
އްެނމަެހިއ މަަސއަްކތަްތއް ފުރިހަމުަކުރުމގިައ ހުަރަދާނ ދެމެެހއެްޓިނިވ ައދި ޖާަވުބާދރީ 
ާވ ގުޮތގެ ަމތްިނ ައޅުގަނޑުމްެނގެ ިޙއާްޞާދުރްނަންށ އްެނެމ ަރނގުަޅ ފިައާދ ޯހަދިއ 
ދުިނމްަށ އްިސަކްނދުިނާމއުެކ ުކްނފުނީގެ މަަސއަްކތަްތއް ދުިގ ުމއަްދތްަށ ދެމެެހއެްޓޭނ 

ގޮތަށުްކިރއްަށ ގްެނދުިއމްަށ މަަސއަްކތުްކެރެއވެ.    

ދާިރުގގެ ޯބޑް ޮއފް ިޑެރކަްޓުރްނ ުނަވަތ ުގިޅފިައާވ ފާަރެތއްގެ ވަިޔްސ ެއއްވްެސ  	
ަމްސަލަހެތއް ދާިރގުގެ ުކްނފުނީގެ ިހއާްސގިައ ުނަވަތ ަދަރނީގެ ެސިކުއިރޓީޒްގިައ 
ުނވެެއވެ. ައދި ުކްނފުނީގެ ިހއާްސ ުނވަަތ ަދަރނީގެ ެސިކުއިރޓީޒް ގުަތމްަށ ދާިރގުގެ 
ބޯޑް ޮއފް ޑެިރކަްޓުރްނ ުނވަަތ ެއއްިނ ފާަރތާަކިއ ގިުޅފައާިވ ފާަރތަަކްށ ެއއްވްެސ ަހއްޤެއް 

ދީފައުިނާވެނަކން؛ ައދި

ހާިސުބޮކްށފައާިވ ުމއަްދުތގެ ތޭެރގިައ ުނވަަތ ުމއަްދުތ ިނުމުނއުިރ ުކްނފްުނާޏއުެކ  	
ުކްނފުނީގެ ބޯޑްގެ ޑެިރކަްޓުރްނ ީސާދ ައދި ުނީސާދ މްަސލަަހތެއް ޮއތް ފަަހގުަކެރވޭވުަރގެ 
ެއއަްބްސުވެމއް ުނވަާކްނ ދާިރާގއި، ަބެޓލޯްކ  ގޫުރޕާ، ުނވަަތ ދިވިެހ ަސުރާކާރިއ މުެދ 
ވެފައާިވ ުހރާިހ މެޓިީރައލް ޮކްނޓެްރކްތުަކގެ ިއުތުރ ަތފީުސުލ 31 ޑެިސމަްބުރ 2021 ގެ 
ިނަޔަލްށ ޮއިޑޮކްށފިައާވ ާމލީ ަބާޔްނަތުކގެ ޯނުޓ 26 ަގިއ 'ިރޭލަޓޑް ާޕޓީޒް 

ޓާްރްނެސކަްޝްނސް' ގިައ ހިމާަނފައާިވެނވެ.

 

ިޙއާްޞާރާދުރްނ ައިމއަްލއްަށ ާހޒުިރާވގޮތްަށ 
ަރިޖްސޓްރީވެފައިވަނީ : 

ިޙއާްސާދުރްނގެ ަބަދުލގިައ އެހްެނ ފާަރތުަކްނ 
ާހޒުިރާވގޮތްަށ ަރިޖްސޓްރީ ވެފައިވަނީ:  

ުމިޅ ުޖުމަލ ަބއިވެރިިވ ިޙއާްޞާދުރްނގެ ައަދުދ 
)ައިމއަްލއްަށ ާހޒުިރާވ ގޮތްަށ ައދި ަބަދުލގިައ 

ައއަްޔނޮްކްށފައާިވ ފާަރތް ާހޒުިރާވގޮތްަށ(:
ޖަލާްސ ަތމީްސުލުކިރ ިޙއާްޞގެ ުޖުމަލ ައަދުދ:

73 ިޙއާްޞާދުރްނ

ަބަދުލގިައ ައއަްޔނޮްކްށފައާިވ 
2 ފާަރތް

75 ިޙއާްޞާދުރްނ

75,380,987 ިޙއާްޞ

އިސްމިާއލް ވަހުީދ
ޗަެއރޕަާސްނ

އިސްމިާއލް ަރީޝުދ
ީސ.އީ.ޯއ ައދި މޭެނިޖްނގ ޑެިރކަްޓުރ

096097

އަަހރީ ިރޯޕުޓ 2021ދާިރުގ



އޮޑްިޓ ކޮމީިޓގެ ރިޕްޯޓ
ޮކމިޓީ އުެކލެވިގެންވޮާގތް

ތިރީގިައ ަބާޔނޮްކށްފިައ ެއވަނީ 31 ޑެިސމަްބރ 2021ގެ ިނަޔލްަށ ދާިރގުގެ ޮއޑިޓް ޮކމިޓީގިައ 
ިތއެްބިވ މެމަްބުރްނެނވެ.  ިމ ޮކިމޓީގެ ުހރާިހ މެމަްބުރްނަނކީ ދާިރގުގެ ހްިނގުުމަގިއ 
ަބއިވެރުިނވާ، ޮންނ-ެއގްޒިެކުއިޓވް، ޑެިރކަްޓުރްނެނވެ. ައދި  ޮކމިޓީގެ ޗަެއރޕަާސްނއަކީ 
ުމްސތިަޤުލ ޑެިރކެްޓެރކެވެ. ިމ ޮކމިޓީގެ ުހރާިހ މެމަްބުރްނަނކީވްެސ އަެކުއްނިޓްނގ ައދި 
ފައޭިނންްސ ާދއާިރއްިނ އަެކށީގްެނާވ ަތުއލާީމިއ ަތޖުރާިބ ޙިާސލޮްކށްފައާިވ ބޭފުޅުނަްނށްވާތީ، 
ީސ.ެއމް.ޑީ.ޭއގެ ޯކޕޭަރޓް ގަވޭަންންސ ޯކޑް ައދި ދާިރގުގެ ޯކޕޭަރޓް ގަވޭަންންސ ޯކޑްގައާިވ 

މްަސޢޫލިއަްޔުތަތއް ފުރިހަަމއްަށ ައާދުކެރވެޭނ ބޭފުޅުނެްނވެ. 

ާޓމްސް ޮއފް ެރފަރެންސް

ޮކްނެމ ތްިނމަހްުނ ަބއަްދުލވްުނަތއް ާބއަްވއި، ބޯޑާއި، މޭެނޖްމްެނާޓއި،  އެކްްސާޓަނލް ައދި 
އްިނަޓރަނލް ޮއޑަިޓުރނާްނިއ ުމާޢމާަލތުްކުރުމގެ ފުުރަސުތ ޮއޑިޓް ޮކމިޓީއްިނ ފުޯރޮކށެްދެއވެ. 
ޮއިޑޓް ޮކިމޓީގެ ަމްސޢޫލަިޔުތތުަކގެ ތޭެރގިައ ފައޭިންނަޝލް ިރޯޕިޓްނގާއއި، ިހާރްސ 
މޭެނޖްމްެނާޓއި، ޮކމްޕްލަަޔނާްސއި، އެކްްސާޓަނލް ައދި އްިނާޓަނލް ޮއޑިޓްތާަކއި، އްިނާޓަނލް 
ޮކްނޓޯްރލްތާަކިއ ބެހޭ ަކްނަތއަްތއް ަބލަަހއަްޓއި، މަިކްނަތއްތާަކިއ ބެހޭގުޮތްނ ބޯޑްަށ ަލފާދީ 
ައދި ުކްނފުނީގެ ާމލީ ާހަލާތިއ ުކްނފުނީގެ ވަިޔފިާރއްަށ ފަާހގުަކެރވޭ ވުަރގެ ަބަދެލއް 

ައުތވާެދެނ ަކްނަތއްތާަކިއ ބެހޭގުޮތްނ ބޯޑްަށ ަލފާދުިންނ ހިމެެނެއވެ.

ް ޮކމިޓީގެ ަބއަްދުލވުނަްތއ

2021 ވަަނ އަހުަރގެ ޑެިސމަްބުރމުަހގެ 31ގެ ިނަޔލްަށ ިނުމުނ ާމލީ އަހުަރގިައ ޮއޑިޓް ޮކމިޓީގެ 

5 ަބއަްދުލުވްނ ާބއާްވފިައވެެއވެ. ޯބޑުގެ އެހިެނހްެނ މެމަްބުރްނަންށ ޮއިޑޓް ޮކިމޓީ 

ަބއަްދުލުވްނތަަކްށ ާހޒުިރުވުމގެ ފުުރަސުތ ލިިބފިައވެެއވެ. މީގެ ިއުތުރްނ ޮކިމޓީއްިނ 
ބުޭންނވެއްޖެ ާހލަތެއްގިައ ަބއަްދުލުވމްަށ މޭެނޖްމްެނޓް، އެކްްސާޓަނލް ޮއޑަިޓުރން، ުނވަަތ 
އެހްެނ ފާަރތްތަަކއް ަދުއވުަތ ައުރަވިއ ަބއަްދުލވުުމގިައ ަބއިވެރުިކެރވާިދެނވެ. 2021 ގެ ުހރާިހ 

ަބއަްދުލވްުނތުަކގައިވްެސ ދާިރގުގެ ީސ.އީ.ޯއ އްެނޑް މޭެނިޖްނ ޑިރެކަްޓރ؛ ޗީފް ފައޭިންނަޝލް 
ޮއފަިސރ؛ ައދި އްިނާޓަނލް ޮއޑަިޓުރ  ަބއިވެރިވެިއވެ. ައދި ަބޭޓލޯްކގެ ެހޑް ޮއފް އްިނާޓަނލް 
ޮއޑިޓް ަބއިވެރިވެިއވެ. ޮކމިޓީގެ ުހރާިހ ަބއަްދުލުވްނތުަކގިައ ެސކެޓްރަީކްނ ުކރީ ޮކމްޕެނީގެ 

ެސކެޓްރެީއވެ.

ް ޮކމިޓީގެ ަމއިގަނޑު ނިންމުނަްތއ

31 ޑެިސމަްބރ 2021 ގެ ިނަޔަލްށ ިނުމުނ ައަހުރގެ ޮއިޑޓުްކިރ ާމލީ ަބާޔްނަތއް  	

ުމާރަޖޢޮާކްށ ފްާސުކުރމްަށ ޯބޑްަށ ހަުށހެޅްުނ.

2021- ވަަނ އަހުަރގެ ުކާއަޓރލީ ފައޭިންނަޝލް ިރޯޕޓަްތއް ުމާރަޖޢޮާކްށ ފްާސުކުރމްަށ  	

ޯބޑްަށ ހަުށހެޅްުނ.

2021- ވަަނ އަހުަރގެ އެކްްސާޓްނލް ޮއޑަިޓރގެ ގުޮތގިައ ކޭ.ޕީ.ެއމް.ޖީ ަޢއަްޔނުްކުރމްަށ  	

ުމާރަޖޢޮާކްށ ޯބޑްަށ ހަުށހެޅްުނ.

ޮއތިޯރޓީ މެޓްރިކްްސ  ުމާރަޖޢޮާކްށ ފްާސުކުރްނ. 	

އްިނަޓރަނލް ޮއޑިޓް ޗާރަޓުރ ުމާރަޖޢުާކުރްނ. 	

ޮމިނަޓރޮކްށ  	 ަމަސއަްކތަްތއް  ޮއިޑޓް  އްިނަޓރަނލް  ުކައރަޓެރއްގެ  ޮކްނެމ 
ުމާރަޖާއުކުރްނ.

ޮކިމޓްީނ ިންނަމްނ ޖުެހުނ ުހރާިހ ަމަސއަްކެތއްވްެސ ަކނޑެައޅުުނ ަވުގަތްށ ަވނީ 
ންިނާމފެައވެ.

ް އެކްސްާޓަނލް ޮއޑިޓ

2020 ވަަނ އަހުަރ ެޓްނޑަރ ުއޫސުލްނ ތްިނ އަހުަރ ުދވުަހގެ ުމއަްދތަަކްށ ދާިރގްުނ ވަނީ 

އެކްްސާޓަނލް ޮއޑަިޓެރއް ޯހާދފެައވެ. ައދި ިއުތުރ ެޓްނޑަރުކުރމާަކއުިނަލިއ ޮކްނެމ ާމލީ 
އަހެަރއްގެ )ުޖމަްލ ތްިނ ފަހުަރ( އަހަރީ ާއްނުމ ޖަލާްސއްަށ މިދެނެްނވި ެޓްނޑަރ ާކމާިޔުބުކިރ 
ފާަރތް ހަުށަހާޅ ިޙއާްޞާދުރްނގެ ުރހްުނ ޯހުދމަށްފުަހ އެކްްސާޓަނލް ޮއޑަިޓުރ ަޢއަްޔްނ ުކުރުމގެ 
ިއޙިްތާޔުރލިިބގްެނވެެއވެ. ދާިރގުގެ 32 ަވަނ ައަހރީ ާއއުްމ ަޖލާްސަގިއ ުކްނފުނީގެ 
އެކްްސާޓަނލް ޮއޑަިޓުރގެ ގުޮތގިައ ިޙއާްޞާދުރްނ ަޢއަްޔނުްކރީ ކޭ.ޕީ.އެމް.ޖެީއވެ. ައދި 2019 
ވަަނ އަހުަރ ޮއޑިޓް ާޕޓާްނރވަނީ ަބަދުލޮކށްފެައވެ. ެޓްނޑަރގެ  ުއޫސުލްނ އެކްްސާޓަނލް 
ޮއިޑަޓެރއް ޯހުދުމގެ މަަސއަްކތް ަމުދވެގްެނ ޮކްނެމ ތްިނ ައަހުރްނ ެއއް ައަހުރ ުކރްިށ 

ގްެނާދެނވެ. 

ައލްފިާޟލް އުަހމުަދ ައބުްދއަްރުހމާން
ޗެައރޕަާސން

ުމއަްދތް : ޭމ 20އްިނ – ިމައާދ ހަަމަޔްށ
ާހޒިރީ : 5/5 

ައލްފިާޟލް އިމާްރން ަޢލީ
ޑިރެކަްޓރ

ުމއަްދތް : ުޖަލިއ 14އްިނ – ިމައާދ ހަަމަޔްށ
ާހޒިރީ : 5/5 

ކޭ.ޕީ.އެމް.ޖީގެ ފާަރުތްނ ފުޯރޮކށްދީފައާިވ ޮނން-ޮއޑިޓް ިޚުދމަތަްތއް ޮއޑިޓް ޮކމިޓީގެ ފާަރުތްނ 
ުމާރޖަޢޮާކްށ ެއ ިޚުދމަތަްތއް ލިިބގުަތުމްނ ޮއޑަިޓރގެ މްުސތިަޤއުްލކަމްަށ ެއއްވްެސ ުއނިކަމެއް 
ާނނަްނކަމްަށ ހަުށހިެޅ ަސަބުބަތއް ދާިރާސުކެރވެުނވެ. އެކްްސާޓަނލް ޮއޑަިޓރގެ މިިނވަންކާަމިއ 
މްުސތިަޤއުްލަކްނ ަކަށވުަރުކުރމަށަްޓަކިއ ދާިރުގ ައދި ކޭ.ޕީ.އެމް.ޖީއްިނ ައޅާފައާިވ ފަިޔވަޅުތާަކިއ 
މުެދ ޮކމިޓީއްިނ ިހތަްހަމޖެެހެއވެ. އެކްްސާޓަނލް ޮއޑަިޓރވަނީ ީސ.ެއމް.ޑީ.ޭއގެ ޯކޕޭަރޓް 

ގަވަަނންްސ ޯކޑާްއ ެއއްގޮތްަށ ައމުަލުކާރ ކުަމގެ ަޔޤީނަްކްނ ޮއޑިޓް ޮކމިޓީއަށްދީފެައވެ.

ިމއަހުަރ ޭބއުްވުނ ުހރާިހ ޮއޑިޓް ޮކމިޓީގެ ަބއަްދުލުވްނތަަކްށ އެކްްސާޓަނލް ޮއޑަިޓރ ވަނީ 
ާހޒުިރވެ، ުމްސތިަޤއުްލ ަރުޢުޔ ދީ ާމލީ ަބާޔްނތަަކްށ ޮއޑިޓް ޮއޕިީނައްނ ދީފެައވެ. މީގެ 
ިއތުުރން،  ިނމިދަިޔ އަހުަރގެ ޮއޑިޓުްކިރ ާމލީ ަބާޔްނަތއް ޮއޑުިކުރުމގިައ ުކިރ ަތޖުރާިބ ާއިއ 
ގުޅޭގުޮތްނ އެކްްސާޓަނލް ޮއޑަިޓުރްނގެ މިިނވްަނ ިހާޔުލ ޯހުދމްަށ މޭެނޖްމްެނޓް ުނހިމާަނ 

ޮއޑިޓް ޮކމިޓީއްިނ އެކްްސާޓަނލް ޮއޑަިޓރާއިއ ަބއަްދުލުކިރެއވެ.

ޮއޑިޓް ކޮމިޓީގެ ަލފާަޔ ެއއްގޮތާްވ ގޮތުގެމަތިން، 2022 ވަަނ އަހުަރގެ ާމލީ އަހުަރގެ ޤޫާނނީ ޮއޑިޓް 
ުކިރއަށް ގްެނދުިއމަށް ަޓަކއި، ބޯޑްުނ އެކްސަްޓރަނލް ޮއޑަިޓެރއް ހަުށހަޅުއްވެާނއެވެ. ައދި 33 
ަތފީްސުލަތއް  ުއޖަޫރިހމޭެނ  ހަުށެހޅޭ  ޯނިޓްސާއއުެކ،  ަޖލާްސގެ  ާއްނުމ  ައަހރީ  ވަަނ 

އާންމުުކެރވެޭނއެވެ.  

ް އިނާްޓަނލް ޮއޑިޓ

ވުޭތވެ ދަިޔ އަހުަރ ޮއޑިޓް ޮކމިޓީއްިނާވނީ އްިނާޓަނލް ޮއޑިޓް ިޑާޕޓްމްެނޓްގެ އްިނާޓަނލް 
ޮއިޑަޓރ  ަހުރަދާނަކްނ  ުމާރަޖޢޮާކްށފެައވެ. އްިނާޓަނލް  ޮއިޑޓް ޮކްނޓޯްރލަްތުކގެ 
ީސާދގޮތެއްގިައ ޖަވުާބާދރީ ވަނީ ޮއޑިޓް ޮކމިޓީއެަށވެ. ައދި ިއާދރީގުޮތްނ ުދވަހްުނ ުދވަހްަށ 
ިރޯޕޓުްކަރނީ ީސ.އީ.ޯއ ައދި މޭެނިޖްނގް ޑެިރކަްޓަރެށވެ. މިިނާޒުމގެ ބުޭނމަކީ ދާިރގުގެ 
ހްިނގާުމއި، ރްިސކް އެެސްސމްަނާޓއި، އްިނާޓަނލް ޮކްނޓޯްރލްތުަކގެ ުމްސތިަޤއުްލަކާމިއ 

ހުަރަދާނަކުމގެ ަކަށވުަރަކްނ ބޯޑްަށ ޯހަދއިދުިނމެވެ.

ިރޯޕޓަްތއް  ޮއިޑޓޮްކްށ ެއޮއިޑޓަްތުކގެ  ވުޭތވެ ދަިޔ ައަހުރ ުޖމަްލ 12 އްިނާޓަނލް 
ޮއޑިޓޮްކމިޓީއްަށ ހަުށަހާޅފައާިވެނވެ. ައދި ޮއޑީޓް ޮކމިޓީގެ ފާަރުތްނ ދާިރގުގެ ހާިސުބަތއް 
ެބލެެހއުްޓާމއި، ްސޓެްރެޓިޖކް ޕްލްޭނތާަކއި،ޮއޕޭަރަޝްނާސއި، ެޓކްނަިކލް ަކްނަތއްތާަކއި، 
އްިނފޮމަޭޝްނ ެޓކޮްނޮލޖާީއިއ ހާިރްސ މޭެނޖުްކަރްނ ހުނަްނ ޮކްނޓޯްރލަްތއް ުމާރޖަޢުާކިރއެވެ. 
ިމޮއޑިޓްތުަކގެ ަނތާީޖާއިއ ޮއޑިޓްތާަކިއ ގުޅިގްެނ ައޅްަނ ަކނޑެައިޅ ފަިޔވަޅަުތއް ޮއޑިޓް ޮކމިޓީގެ 
ަބއަްދުލވްުނތުަކގިައ ޤާަވއުިދްނ ަބލުަމްނ ގްެނގްޮސފާވެާނވެ.  ޮއޑިޓްތާަކިއ ގުޅިގްެނ މާިހތަަންށ 
ޯހުދުނ ުކިރެއުރާމިއ ފަިޔަވުޅަތއް ަތްނފުީޒ ޮކްށފިައާވ މްިނވާަރެމުދ ޮއިޑޓް ޮކިމޓީ 

ިހތްހަަމޖެެހެއވެ.

މީގިެއތުުރން، އްިނަޓރަނލް ޮއޑިޓް ފަންކަްޝްނގެ މަަސއަްކތް 2021 ވަަނ އަހުަރ ުކިރއްަށ 
ދަިޔގާޮތިއ ދާިރގުގެ އްިނަޓރަނލް ޮކްނޓޯްރލްްސތާަކމުެދ ޮކމިޓްީނ ިހތްހަަމޖެެހެއވެ.

ް ހާިރސް މޭެނޖްމެންޓ

ައުޅގަނޑުމެެނ ވަިޔފިާރއްަށ ދާިމާވ ާއ ިހާރްސަތއް ދެެނގެަނ "ރްިސކް ެރިޖްސަޓރ" 
ަތއާްޔުރޮކްށ ަބލަަހއަްޓނީ އަެކނަްކްނ ދެެނގުަތމްަށ ަޢއަްޔްނ ޮކށްފައާިވ ފުލް ަޓއިމް ރްިސކް 
އްެނޑް ޮކމްޕްލަަޔންްސ ޮއފަިސެރވެ. ޮކްނމެ ުކާއަޓރ ެއއްގައިވްެސ ފާހަގުަކެރވުުނ ހާިރްސތާަކިއ 
ޭއގެ ޮކްނޓޯްރލްްސ ައދި ޓްރީޓްމްެނޓް ޮއޑިޓް ޮކމިޓީގެ ފާަރުތްނ ަބލާ، ުމާރޖަޢޮާކްށ ބޯޑްަށ 
ވަނީ ިރޯޕުޓޮކށްފެައވެ. އްިނާޓަނލް ޮއޑިޓް ޕްލްޭނ ންިނުމުމގައިވްެސ ރްިސކް ެރިޖްސަޓރގެ 
ޭބުންނ ވަނޮީކްށފެައވެ. ުކްނފްުނާޏިއ ދޮެކޅްަށ ޮކްށފައާިވ ަދުއާވތާަކިއ ަމއަްސަލތާަކިއ 
ގުޅިގްެނ ާހމުަކަރްނޖެހޭ ަމުޢލާޫމުތ ާހމުަކުރުމގިައ ުކްނފުނީގެ ބުޭރ ވަކުީލނާްނިއ  އެކްްސާޓަނލް 
ޮއޑަިޓުރްނގެ އެހީތެރަިކްނ ބުޭންނ ޖެހުުނ ަދނޑިވަޅުތުަކގިައ ެއފާަރތްތުަކގެ ުމްސތިަޤއުްލ 

ާލފާަޔިއ އުެކ ވަަރްށ ގުާތްނ ޮއޑިޓް ޮކމިޓްީނ އަެކްނަތއް ަބލުަމްނ ގްެނދަިޔެއވެ.
31 ޑެިސމަްބރ 2021 ގެ ިނަޔލްަށ އްިނާޓަނލް ޮއޑިޓްގެ މަަސއަްކތަްތއް ހިނގާފައާިވގާޮތއި، 

ާޤަޔމޮްކްށފައާިވ ިހާރްސ މޭެނޖުްކުރުމގެ ިނާޒމްތާަކިއ  ައދި އްިނާޓަނލް ޮކްނޓޯްރލް 
މްިނގަނޑުތުަކގެ ޤިާބލަްކާމ ދޭތޭެރ ޮއޑިޓް ޮކމިޓީއްިނ ިހތްހަަމޖެެހެއވެ.

 

 އުަހމުަދ ައބުްދއަްރހްމާން
ޗަެއރޕަާސން، ޮއޑިޓް ޮކމިޓީ
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ެރމުިއަނރަޭޝްނ، ޮނމޭިނަޝްނ 
އްެނޑް ގަވަަންންސ ކޮމީިޓގެ 

ރިޕްޯޓ
ޮކމިޓީ އުެކލެވިގެންވާ ޮގތް 

 ) ދާިރގުގެ  ޯބޑުގެ ެރިމުއަނޭރަޝން، ޮނމޭިނަޝްނ އްެނޑް ގަވަަންންސ )ާއުރ.އްެނ.ޖީ
ޮކމިޓީގިައ 31 ޑެިސމަްބރ 2021ގެ  ިނަޔލްަށ ޯބޑު ަތމީްސުލ ުކެރއިްވ މެމަްބުރްނ ތިރީގިައ 
ެއަވނީެއވެ. މުިހރާިހ މެމަްބުރްނަނކީވްެސ ހްިނގުުމަގިއ ަބިއވިެރވަެވޑިައ ުނގްަނަނާވ، 

ުމްސތިަޤއުްލ ޑެިރކަްޓުރްނެނވެ.

ް ަދުއާރިއ މަސްޫޢިލއަްޔުތަތއ

2013ަގެއވެ. ައުލްނ ޮކިމޓީ  ާއުރ.އްެނ.ޖީ ޮކިމޓީ ައުލްނ އުެކަލާވލުެވނީ ޮއގްަސޓް 
އުެކަލާވިލއުިރ ެރިމުއަނޭރަޝން، ޮނމޭިނަޝްނ ައދި ގަވަަންންސ މިތްިނ ފްަނކަްޝްނގެ 
މަަސއަްކތަްތއް ޮކމިޓާީއ ވަނީ ަހާވުލޮކްށފެައވެ. މިތްިނ ޒްިނާމ ެއއް ޮކމިޓީއާަކިއ ަހާވުލުކިރ 
ަމިއގަނޑު ަމޤަްސަދކީ ުކރީގިައ ެއއް މެމަްބުރްނތަކެއް ެދ ޮކިމޓެީއއްގިައ )ގަވަަންންސ 
ޮކިމޓާީއިއ ެރިމުއަނޭރަޝްނ ޮނމޭިނަޝްނ ޮކިމޓީ( ިތެބގްެނ ަމަސއަްކތުްކުރަމށުްވެރ 
ަހުރަދާނޮކްށ ވަގާުތިއ ވީަސަލތަްތއް ަސާލަމތޮްކށްގްެނ ަނތާީޖ ޯހުދމެަށވެ.  ާއްރއްެނޖީ 
ޮކިމޓީއްިނ ެރިމުއެނޭރަޝްނ ޮޕލީިސަތއް އުެކަލާވަލއި، ޕަބިްލކް ިޑެރކަްޓރގެ ަންނ 
ހަުށަހޅާގުޮތގެ ޮއިނގަނޑު ފްާސޮކށް، ދާިރުގ ހްިނގާގުޮތގެ ޮއިނގަނޑިާއ ދާިރގުގެ ޕާރފޯމްަންސ 

ަބަލިއ ދާިރުގ ހްިނގުަމްނަދނީ ާޤޫނާނިއ ޤާަވިއުދތާަކިއ ެއއްގަޮތއޯްތ ަބަލަހއަްޓެއވެ.

ް ޮކމިޓީގެ ަބއަްދުލވުނަްތއ

ާއރ.އްެނ.ޖީ ޮކމިޓްީނ 2021 ވަަނ އަަހުރގެ ތޭެރގިައ 3 ފަަހެރއްގެ ަމތްިނ ަބއަްދުލޮކށް، 
19ގެ ަސަބުބްނ ައުޅގަނޑުމްެނގެ ުމަވއަްޒފްުނަނާށިއ ވަިޔފިާރއްަށ ޮކްށފިައާވ  ޯކިވޑް-
ައަސުރަތއް ގާަވިއުދްނ ަވަޒނުްކެރެއވެ. ައދި ޮކމިޓީއްިނ އްެނެމ ޮބޑު އްިސަކެމއް ދީފައިވަނީ 
ައުޅގަނޑުމްެނގެ ުމަވއަްޒފްުނގެ ަސާލަމާތިއ ަރއާްކތެރަިކްނ ަޔޤްީނުކުރމެަށވެ. ެއގުޮތްނ 
ުމަވއަްޒފްުނގެ ަރއާްކތެރަިކމަށަްޓަކިއ ުކްނފިުންނ ައޅުަމްނގްެނާދ ފަިޔަވުޅތާަކއި، ަޒޫރރީ 
ިޚުދަމތް ފުޯރޮކށޭްދ ުކްނފްުނެޏއްގެ ަހއިިސއަްޔުތްނ ުކްނފުނީގެ ހްިނގުމްަށ ުބޫރ ާނާރޭނ 
ފަަދއްިނ މަަސއަްކތް ުކިރއްަށ ގްެނދުިއާމ ގުޅޭގުޮތްނ ޭބުންނާވ އަެކށީގްެނާވ ަމުޢލާޫމުތ 

ގާަވިއުދްނ ުމަވއަްޒފްުނާނއީ ިޙއާްޞ ުކަރުމްނ ގްެނގްޮސފައާިވެނެއވެ. 
ޯބޑުގެ އެހެނިހްެނ މެމަްބުރްނަންށ ާއްރ.އްެނ.ޖީ ޮކމިޓީ ަބއަްދުލުވްނތަަކްށ ާހޒުިރވެވެެއވެ. 
ައދި  ޭބުންނވެއްޖެ ާހަލެތއަްގިއ މޭެނޖަްމްނޓާްއިއ އެހިެނހްެނ ފާަރތްތަަކްށ ޮކިމޓީގެ 
ަބއަްދުލުވުމގިައ ަބއިވެރާިވްނ ޮކމިޓްީނ ަދުއވުަތެދެއވެ. ޮކމިޓީގެ ުހރާިހ ަބއަްދުލުވްނތަަކްށ 
ީސ.އީ.ޯއ އްެނޑް މޭެނިޖްނ ޑެިރކަްޓރ ާހޒުިރިވެއވެ. ައދި ބުޭންނ ޖެހުުނ ާހަލތްތުަކގިައ 
ުހރާިހ  ޮކިމޓީގެ  ަދުއަވުތދެިނވެ.  ުމަވއަްޒފްުނަންށ  ެއހްެނ  ޓުީމގެ  ެމޭނޖަްމްނޓް 

ަބއަްދުލުވްނތުަކގިައ ެސކެޓްރަީކްނ ުކރީ ުކްނފުނީގެ ެސކެޓްރެީއވެ.

ް މިުހއުްމ ނިންމުނަްތއ

2021 ވަަނ އަހުަރގެ ޕަރފޯމްަންސ ޯބަންސ ޕްލްޭނ ައދި 2020 ޕަރފޯމްަންސ ޯބަންސ  	

ޕޭމްަނޓް އްަށ ގްެނަންނޖޭެހ ަބަދުލަތއް ުމާރަޖޢޮާކްށ ަލާފ ދުިންނ.

ޗީފް ޮކާމަޝލް ޮއފަިސުރގެ ަމާޤަމްށ ައލްފިާޟލް ަޢލީ ިރާޔޒް ަޢއަްޔްނުކުރަމްށ  	
ަލފާދުިންނ.

ލީވް ޕޮލީިސއްަށ ގްެނަންނޖޭެހ ަބަދުލަތއް ުމާރަޖޢޮާކށް، ަލފާދުިންނ. 	

ަޝުކާވ ގެ ިސާޔަސތްަށ ގްެނަންނޖޭެހ ަބަދުލަތއް ުމާރަޖޢޮާކށް، ަލފާދުިންނ. 	

ފަުރއާްސަރުކުރާމިއ ުބލުީކުރްނ ުހއުްޓުވުމގެ ިސާޔަސތްަށ ގްެނަންނޖޭެހ ަބަދުލަތއް  	
ުމާރަޖޢޮާކށް، ެއ ޕޮލީިސއްަށ ަލފާދުިންނ.

ޮއތިޯރޓީ މެޓްރިކްްސއްަށ ގްެނަންނޖޭެހ ުމާރަޖާޢަތއް ުމާރަޖޢޮާކށް، ަލފާދުިންނ. 	

އްިނޑަކަްޝްނ ޕޮލީިސއްަށ ގްެނަންނޖޭެހ ަބަދުލަތއް ުމާރަޖޢޮާކށް، ަލފާދުިންނ. 	

ޯބޑް ޕަރފަޯމްންސ އިވުެލޭއަޝްނ ޕޮލީިސއްަށ ގްެނަންނޖޭެހ ަބަދުލަތއް ުމާރަޖޢޮާކްށ  	
ަލފާދުިންނ.

ާއްނުމ ުމާސަރ ޮބޑުުކުރމްަށ ުމާރަޖާއޮކްށ ަލފާދުިންނ. 	

ައލްފިާޟލް އިސްމިާއލް ވަހުީދ
ޗެައރޕަާސން

ުމއަްދތް : ޑެިސމަްބރ 2018  – ިމައާދ ހަަމަޔްށ
ާހޒިރީ : 3/3

ައލްފިާޟލް މިކެލް ވިނަްޓރ
މެމަްބރ

ުމއަްދތް : ޖުެނައރީ -2021 ިމައާދ ހަަމަޔްށ
ާހޒިރީ : 3/3 

ައލްފިާޟލް އިމާްރން ަޢލީ
މެމަްބރ

ުމއަްދތް : ުޖަލިއ 2014 – ިމައާދ ހަަމަޔްށ
ާހޒިރީ : 3/3

100101

އަަހރީ ިރޯޕުޓ 2021ދާިރުގ



ް ޑިރެކަްޓުރނާްނިއ އެގްޒެކިެޓވުންގެ ެރިމއަުނރަޭޝން ޕެކޭޖ

 ިޑެރކަްޓުރްނގެ ޯބޑުގެ މެމަްބުރްނަންށ ެރިމުއަނޭރަޝްނ ދީފައާިވނީ ެރިމުއަނޭރަޝްނ 
ޕޮލީިސގިައ ޮއްނަނގޮތްަށ ޭދ ުއޖަޫރ އަކީ ޑެިރކަްޓަރުކ ައާދުކާރ މްަސޢިޫލއަްޔުތތަަކާށިއ 
ާވަދވިެރ އެހްެނ ަމގުާމތަަކްށ  ދެވޭ ުމާސަރާއިއ އާިނަޔތްތަަކްށ ިރާއަޔތުްކުރމްަށފުަހ އްެނެމ 
2020ަގިއ ޯބޑުގެ ެރިމުއަނޭރަޝްނ ޮޕިލީސ  އަެކށީގްެނާވ ުއޖަޫރެއވެ. ފުެބުރައރީ 
ުމާރަޖޢުާކުރމްަށ ުކެރުވުނ މްަޝވާަރތުަކގެތޭެރގިައ ޑެިރކަްޓުރްނަންށ ޭދ ުއޖަޫރ ޮބޑުުކުރްނ 
މިވަގުތްަށ ުމިހއުްމޯތ ަބާލފައިވީ ަނމަވްެސ ޯބޑުގެ މެމަްބުރނަްންށ ޭދ ުއޖަޫރ ިއުތުރުކުރމާަކިއ 
ުނާލ މާިހުރ ޭދ ުއޖަޫރ ޭދގޮތްަށ ވަނީ ފްާސޮކްށފެައވެ. އްެނެމ ފަހްުނ ޑެިރކަްޓުރްނގެ ުއޖަޫރ 

ުމާރަޖާއޮކްށފައިވަނީ 2014 ގެައވެ.

ާއްރ.އްެނ.ޖީ ޮކމިޓީއްިނ ދާިރގުގެ އްެނމާެހ ެރިމުއަނޭރަޝްނ ްސޓެްރެޓޖީތާަކިއ ޕޮލީިސތާަކިއ 
ޕެްރކިްޓްސަތއް ުމާރަޖޢުާކުރމްަށފުަހ ޯބޑްަށ ދްޭނޖޭެހ މްަޝވާަރާއިއ ަލާފ ައުރަވެއވެ. އްެނެމ 
އްިސ ެއގްޒެކެިޓުވްނަންށ ޭދ ުމާސަރާއިއ އާިނަޔތަްތއް ަކނޑަައޅަނީ ަބެޓލޯްކގެ 
ަމްޝވާަރާއިއއުެކ ައާދ ުކަރްނޖޭެހ ިޒއާްމތާަކއި، ޯހާދ ަނތާީޖތުަކގެ ފްެނވާަރއި، ަވޒީފާގެ 
ާވަދވިެރ ާބާޒުރަގިއ ިމ ަމގާމަްތަކްށ ޭދ ުމާސަރާއިއ އާިނަޔަތްށ ަބާލފެައވެ.ދާިރގުގެ 
ެރިމުއަނޭރަޝްނ ޕެކޭޖްގިައ ހިމެެނނީ ަކނޑެައިޅފައާިވ ުމާސަރތާަކއި، ޕަފޯމްަންސއްަށ ަބާލަފ 
ޭދ އާިނަޔތްތަކެވެ.  ެރިމުއަނޭރަޝްނ ޕެކޭޖް ފުަރާމޮކށްފައިވަނީ  ަވޒީފާގެ ާބާޒުރގިައ ދާިރގްަށ 
ޮއްނަނ ަޝުއގުވެރަިކްނ ދެމެެހއުްޓމާަށއި، ުމަވއަްޒފްުނގެ މަަސއަްކުތގެ ފްެނވުަރ އްެނެމ ަމތީ 
ަދަރަޖއިގިައ ދެމެެހއުްޓމްަށ ިހތްވުަރ ލިބޭގޮތްަށ ކިްރިޓަކލް ެޓލްެނޓް ދާިރގްުނ ވިަކވެގްެނ 
ުނާދެނޮގަތެށވެ. ިޑެރކަްޓުރްނގެ ޯބޑުގެ މެމަްބުރްނަނާށިއ އްިސ ެއގްޒެކެިޓުވްނގެ 

ެރިމުއަނޭރަޝްނ ޕެކޭޖްގިައ ިޙއާްޞ ލިބެޭނ ގޮތެއް ހިމިެނފައުިނވެެއވެ. 

ިޑެރކަްޓުރްނގެ ޯބޑުގެ މެމަްބުރްނަނާށިއ އްިސ ެއގްޒެކެިޓުވްނަންށ ެދވޭ ުމާސަރާއިއ 
އާިނަޔތަްތއް ވިަކ ވިަކްނ ޮކްނެމ ިޑެރކަްޓަރަކާށިއ ެއގްޒެކިެޓވަްއަކްށ ެދވޭ މްިނވުަރ 
އެނގެޭނހްެނ ާހމުަކުރމްަށ ީސ.އެމް.ޑީ.ޭއއްިނ އްަނގާފައިވަީނމަވްެސ ދާިރުގ ވަިޔފާރުިކަރުމްނާދ 
ާވަދވިެރ ާމަހުއާލ ގުޅިގްެނ ެއ ަތފީްޞުލަތއްވަނީ ާހމުަނޮކްށ ިހފަަހއާްޓފެައވެ. ުމިޅ ުޖމަްލ 2021 
ވަަނ އަހުަރގެ ޑެިރކަްޓުރްނގެ  ބޯޑްގެ ެރިމުއަނޭރަޝްނއަކީ 1.09 މިިލއްަނ ދިވިެހ ުރފާިޔެއވެ. 
ައދި  އްިސ ެއގްޒެކިެޓުވްނގެ 2021 ވަަނ ައަހުރގެ ުޖމަްލ ެރިމުއަނޭރަޝްނ އަކީ 19.14 
މިިލައްނ ުރފާިޔެއވެ. 2021 ވަަނ އަހުަރ ޑެިރކަްޓުރްނާނިއ އްިސ ެއގްޒެކިެޓުވްނަންށ ދްިނ 
ެރިމުއަނޭރަޝްނގިައ ެއއްވްެސ ާސވްިސ ޮކްނޓެްރކެްޓއް، ޯނިޓްސ ޕިީރައޑްަށ ދެވޭ ފައާިސ، 

ިސިވައަރްންސ ފީ ައދި ިހއާްސ ެއއް ުނހިމެެނެއވެ.

ޯބޑްަށ ޑިރެކަްޓުރން ަޢއަްޔން ުކުރން

ދާިރގުގެ ހްިނާގ ޤަަވިއުދގައާިވ ގުޮތގަެމތްިނ ޯބޑު އުެކަލާވފައިވަނީ ަބެޓލޯްކ އްިނ ަޢއަްޔްނ 
ުކާރ 5 ޑެިރކަްޓުރން،  ދިވިެހ ަސުރާކުރްނ އްިނ ަޢއަްޔްނ ުކާރ 3 ޑެިރކަްޓުރްނ ައދި  

ާއއުްމ ިޙއާްޞާދުރްނ ޮހާވ 1 ޑެިރކަްޓެރވެ.

ަމިއ ިޙއާްޞާދުރްނ ަތމީްސުލުކާރ ޯބޑް ިޑެރކަްޓުރްނ ަޢއަްޔްނ ުކަރނީ ެލަޓރ ޮއފް 
ެއޕޮއްިނޓްމްަނޓް ލުިޔުމްނެނވެ.

ާއއުްމ ިޙއާްޞާދުރްނ ޮހާވ ޑެިރކަްޓުރ ޮހުވުމގެ ަކްނަތއް މޭެނޖުްކާރނީ ހްިނާގ ޤަަވިއުދގައާިވ 
ގުޮތގަެމތްިނ ާއްރ.އްެނ.ޖީ ޮކމިޓީ މުެދވެރޮިކްށ ބޯޑުނެްނވެ. ެއ މަަސއަްކުތގެ ތެެރއިން، ާއްރ.

އްެނ.ޖީ ޮކިމޓްީނ ކްެނިޑޑުޭޓްނގެ ުހަނާރިއ ަތުޖރާިބއްަށ ިރާޔައތޮްކްށ ަޝުރުތތަކެއް 
ަކްނޑަައޅަުވއި، ިހއާްސާދުރަންށ ޕަބްލިކް ޑެިރކަްޓުރގެ ަމާޤމްަށ ުކރަިމިތުލމްަށ ަދުއވުަތ 
ެދެއވެ. ައދި ުކރަިމތާިލފައާިވ ކިެޑޑުޭޓްނގެ "ޗެކެއް" ާއްރ.އްެނ.ޖީ ޮކމިޓީއްިނ ހުެދމްަށފަހު، 
ެއފާަރތްތުަކގެ ތެެރއްިނ އަެކށީގްެނާވ ކެނިޑޑެޭޓއް ޮނމޭިނޓުްކުރމްަށ ޑެިރކަްޓުރްނގެ ބޯޑްަށ 
ަލފެާދެއވެ. ައދި ޑެިރކަްޓުރްނގެ ބޯޑްުނ ޮނމޭިނޓުްކާރ ކެނިޑޑުޭޓްނގެ ތެެރއްިނ ކެނިޑޑެޭޓއް 
އްިނތާިހުބުކުރަމްށ ދާިރގުގެ ައަހރީ ާއްނުމ ަޖލާްސއްަށ ހަުށަހޅަެއވެ. ެއޕްލިކޭަޝްނގެ 
ަތފީްޞާލިއ އިވުެލޭއަޝްނ ކަްރއިޓިީރާއ ައޅުގަނޑުމްެނގެ ވެބަްސއުިޓްނ ަބާލލެވެޭނެއވެ. 
އްިނތާިހުބ ުކުރމްަށ ހަުށަހޅާފައާިވ ކްެނިޑޑުޭޓްނގެ ަނާމިއ ޕޮްރފައިލް ޭއޖީއެމްގެ ޯނިޓްސާއއުެކ 
ަދުއުރުކަރެމެއވެ. 2020 ޖްޫނ 11 ވަަނ ުދވުަހ ޭބއުްވުނ 31 ވަަނ ޭއ.ޖީ.ެއމް.ގިައ 2 އަހުަރ 
ުދވުަހގެ ަދުއަރަކްށ )31 ވަަނ ޭއ.ޖީ.ެއމް އްިނ ފިެށގްެނ 33 ވަަނ ޭއ.ޖީ.ެއމް ާއ ހަަމއްަށ( 

ައލްފިާޞލް އިމާްރްނ ަޢލީ ވަނީ ައުލްނ އްިނތާިޚުބުކަރއާްވފެައވެ.

ޯބޑުގެ ުހރާިހ ޑެިރކަްޓުރްނަނކީ ދާިރގުގެ ޯބޑުގެ ޒްިނާމތާަކިއ މްަސޫއިލއަްޔުތ ައާދުކުރުމގެ 
ުކޅާަދަނަކާމިއ ާޤިބލަްކްނ ލިިބފައާިވ ބޭފުޅުނަްކްނ ިމ ޮކމިޓްީނ ަޔޤީނޮްކްށ ައުރވަމެވެ.

ޯބޑް ޑިައވަރިސޓީ

ައޅުގަނޑުމްެނގެ ޯބޑު އުެކލެވިގްެނވަނީ ޯބޑުގެ މްަސޫއިލއަްޔުތ ުއފުުލމްަށ އިލްމީގުޮތްނާނިއ 
ަތޖްރާިބގެ ގުޮތްނ ާޤިބލް ަތފުާތ ާދއާިރތާަކިއ ަތފުާތ  މަަސއަްކުތގެ ާމަހުއުލތުަކގެ ަތޖުރާިބ 

ލިިބފައާިވ އިެކ ާދއާިރތުަކގެ ާމހުިރްނ ހިމޭެނގޮތެަށވެ.
 

ީސ.އެމް.ޑޭީއގެ ޯކޕޭަރޓް ގަވަަނންްސ ޯކޑްގިައ އްިސަކްނދީފައާިވ ގޮތްަށ ބޯޑޫްރމްގިައ ޖްެނޑަރ 
ޑިައވަރިސޓީ ާޤއުިމުވަމކީ ދާިރގުގެ ައުޒމެކެވެ. ިމ ގުޮތްނ ދާިރގުގެ ޯބޑަުގިއ ައްނހްެނ 
ޑެިރކަްޓުރްނ ހިމުެނމްަށ ދާިރގްުނ ިހތްވުަރެދެއވެ. މިވަގުުތ ދާިރގުގެ ބޯޑުގިައ ހުނެްނވީ އްެނެމ 

ައްނހްެނ ޑެިރކަްޓެރކެވެ.

މަަސއަްކތް ުކެރވުުނޮގތް

ދާިރގުގެ ިޑެރކަްޓުރްނގެ ޯބޑް ގެ ަޕޕަޯމްންސ އިވުޭލޭއަޝްނ ޕޮލީިސގެ ަދުށްނ ޯބޑު ައދި 
ޮކމިޓްީނ ުކިރ މަަސއަްކުތގެ ަނތާީޖ ަވަޒްނ ުކުރމްަށ ެސލްފް އިވުޭލޭއަޝްނެއއް ަހަދްނ 
ޖެެހެއވެ. މިގުޮތްނ ޖުެނައރީ 2022 ގިައ ެސލްފް އިވުޭލޭއަޝެނއް ޯބޑް މެމަްބުރްނ ހެދެިއވެ. 
ަގިއ   2022 ފެބުްރައރީ  ޮކިމޓީއްިނ  ިމ  ަވނީ  ަނތާީޖ  ިއވުެލޭއަޝްނގެ  ިމ  ައދި 

ުމާރަޖޢޮާކްށފެައވެ.

 ދާިރގުގެ ޯބޑު ައދި ޯބޑުގެ ޮކމިޓީތުަކްނ 2021 ވަަނ އަހުަރ ައާދުކަރްނޖޭެހ މްަސޫއިލއަްޔުތ 
ިހތްހަަމޖޭެހ ވަަރްށ ައާދުކރަިކުމގެ ަޔޤްީނ ަކްނ ާއުރ.އްެނ.ޖީ ޮކމިޓީ އްިނ ައުރވަމެވެ.

އިސްމިާއލް ވަހުީދ
ޗަެއރޕަާސން، ެރިމުއަނޭރަޝން، 

ޮނމޭިނަޝްނ އްެނޑް ގަވޭަންންސ ޮކމިޓީ
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ދެކޭ ޮގތްމިނިވްަނ އޮޑަިޓުރްނގެ ރިޕްޯޓ

ައޅުގަނޑުމެން، ދިވެހާިރއްޖޭގެ ގުޅްުނ ޕަބްލިކް ލިމެިޓޑްގެ 31 ޑެިސމަްބރ 2021 ގިައ ިނުމުނ 
ާމލީ ައަހުރގެ ެބލްެނީޝާޓއި، ާއމަްދނީގަެބާޔން، ިހއާްސާދުރްނގެ ަރުއްސާމަލްށ ައިއ 
ަބަދުލގެ ަބާޔްނ ައދި ލުިބުނ ފައާިސާއިއ ެއފައާިސ ހަޭދުކެރުވުނގުޮތގެ ަބާޔްނ ައދި، ާމލީ 
ިހާސުބުކުރުމގެ  ުމިހްނުމ  ޭބުންނުކެރުވުނ  ެއުކަލާވުލަމްށ  ަބާޔްނ  ިހާސުބަތުކގެ 
ިސާޔަސުތތުަކގެ ުޚާލާސ ޯނުޓތާަކިއ ަސފާުހ 114 ްނ 169 އްަށ ހަުށަހާޅފައާިވ ހާިސުބތާަކ 

ގުޅްުނުހިރ ޯނުޓަތއް ަބަލިއ ޮއޑިޓޮްކްށފީމެވެ. 

ައުޅގަނޑުމްެނ ދެކޭޮގުތަގިއ 31 ިޑެސމަްބރ 2021 ގެ ިނަޔަލށް، ައދި ެއާތރީޚްަށ 
ިނުމުނައަހުރގެ ތޭެރަގިއ ުކްނފުނީގެ ާމލީ ާހަލާތއި، ާމލީ ަހަރާކތްތެރަިކާމިއ ފައާިސ 
ަދުއުރވިގުޮތގެ ެތުދވިެރ ައދި ަހޤީޤީ ަތަސއުްވެރއް އްިނަޓރޭނަޝަނލް ފައޭިންނަޝލް 
ިރޯޕިޓްނގ ްސޭޓްނޑަރޑްްސ )ާމލީ ހާިސުބަތއް ަބާޔނުްކުރުމގެ ަބއަިނލަްއޤްވާމީ މްިނގަނޑު( 

ާއ ެއއްގޮތާްވގޮތްަށ ަދއުްކަވިއެދެއވެ.

ް މާލީ ހާިސުބަތާކމުެދ ދެކޮޭގތް ަކނޑައެޅުމްަށ ެބލެވުުނ ަކނަްތއަްތއ

ައޅުގަނޑުމްެނ ުކްނފުނީގެ ހާިސުބަތއް ޮއޑިޓޮްކްށފައިވަނީ އްިނަޓރޭނަޝަނލް ޮއޑިިޓްނގ 
ްސެޓްނޑަރޑްްސ )ޮއޑިޓުްކުރުމގެ ަބއަިނލަްއޤާްވމީ މްިނގަނޑު( ތާަކެއއްގޮތެަށވެ. މިދެނެްނިވ 
މްިނގަނޑުތުަކްނ ައުޅގަނޑުމްެނަންށ ާލޒުިމުކާރ ަކްނަތއްތުަކގެ ިއުތުރ ަތފީުސުލ، ިމ 
ިރޯޕުޓގެ ޮއިޑަޓުރްނގެ ޒްިނާމގެ ަދުށން، ާމލީ ަބާޔްނަތއް ޮއިޑޓް ުކުރާމެބޭހ ަބިއގިައ 

ގެެންސދީފައާިވެނެއވެ. 

އްިނަޓރޭނަޝަނލް ެއތިކްްސ ްސޭޓްނޑަރޑް ފޮރ އަެކުއްނެޓްނޓްްސ ާއިއ ޯކޑް ޮއފް 
ަމިތްނ،  ެއއޮްގތާްވޮގުތގެ  ާއިއ  އަެކުއްނެޓްނޓްްސ  ޕޮްރފަެޝަނލް  ފޮރ  ެއިތކްްސ 
ައުޅގަނޑުމްެނާނިއ ދިވިެހާރއްޖޭގެ ުގޅްުނ ޕަބްލިކް ލިިމެޓޑަކީ މިިނަވްނ ުމްސަތިޤއުްލ 
ެދަޝޚެްސކެވެ. ައުޅގަނޑުމެން، ޮއިޑޓް ާރަވިއ ުކިރަޔްށ ގްެނގްޮސފިައާވނީ، ޯކޑް ޮއފް 
ެއތިކްްސ ފޮރ ޕޮްރފަެޝަނލް އަެކުއްނެޓްނޓްްސ )“ައިއ.އީ.ެއްސ.ީބ.ޭއ ޯކޑް”( ާއިއ 
ެއއްގޮތާްވގުޮތގެ ަމތިން، ޮއިޑުޓުކުރުމގެ އްެނމާެހ ުސލޫކީ މްިނގަނޑުތަަކްށ ފެތޭގޮތެަށވެ. 
ުކްނފުނީގެ ާމލީ ހާިސުބތާަކއިމުެދ ގޮތެއް ންިނުމމަށް، އަެކށީގްެނާވ މްިނވަަރްށ ަމުޢލާޫމާތިއ 

)ޮއޑިޓް( ހިެކ ޯހދިފައާިވ ަކމްަށ ައޅުގަނޑުމްެނ ގޫަބުލުކަރމެވެ.

ދިވެހާިރއްޖޭގެ ުގޅުން ޕަބްލިކް ލިމެިޓޑްގެ ިހއާްސާދުރނަްންށ

ް ޮއޑުިޓން ފަާހގޮަކްށަފިއވާ މުހިނުްމ ުނުކާތަތއ

ޮއޑުިޓްނ ފަާހގުަކެރުވުނ ުމހްިނުމ ުނުކާތތުަކގެ ތޭެރގިައ ހިމެެނނީ، ޮއޑުިޓުކެރުވުނ ުމއަްދުތގެ 
ތޭެރގައި، ޮއޑަިޓުރްނ ންިނާމފައާިވ ފަންނީ ންިނުމްނތުަކގެ ތެެރއިން، ފަާހގުަކެރުވުނ ުމހްިނުމ 
ިންނުމްނތަކެވެ. ުމޅާިމލީ ަބާޔާނމުެދ ދެކޭގޮތް ަކނޑެައޅަުމށް، މިގުޮތްނ ފަާހގުަކެރުވުނ 
ަކްނަތއަްތަކްށ ަބާލފިައާވެނެއވެ. ަނަމވްެސ ޮއިޑުޓުކުރުމަގިއ ަބާލފިައާވ ިމެދްނެނވި 

ަކްނަތއްތަަކްށ ވިަކވިަކން، ދެކޭގޮތް ގެެންސދީފެައއުްނާވެނެއވެ.

ާއމަްދނީ ަކނޑައުެޅން – ާއމަްދނީގޮެގުތަގިއ ިހމާަނަފިއވާ ަޢަދުދގެ ަޞއަްޙަކން
ހާިސުބުކުރުމގެ ިސާޔަސުތތާަކއި، ުކްނފިުނ ހްިނާގ ފާަރުތްނ ޭބުނނޮްކްށފައާިވ ުމހްިނުމ 
ހާިސުބުކުރުމގެ ައްނާދާޒުކުރްނތާަކިއ ަލފުާކުރްނަތއް ައދި ހާިސުބުކުރުމގިައ ުކްނފުންިނ 
ައިމއަްލއްަށ ންިނާމފައާިވ ންިނުމްނަތއް، ހިމާަނފައާިވނީ ާމލީ ަބާޔްނތުަކގެ ޯނޓް ަނމަްބުރ: 

3.12 ައދި 4 )ނ( ގެައވެ.

ރިސްކްގެ ަތފީުސުލ
ާއމަްދނީ ަޢަދުދ ހާިސުބ ުކުރަމކީ، ުއނަދގޫ ައދި ަވަޒްނުކުރުމަގިއ އްެނެމ ަދިތ ެއއް  
ަޢަދެދވެ. ައދި ާޚއަްސޮކްށ ގަިނގަިނއްިނ ަބަދުލާވ ޮއފާރތާަކއި، ޮކމްޕްލެކްްސ ިބލްިނގް 
ިސްސަޓމްތާަކއި، ަތފުާތ  ުމަދާލިއ ިޙުދަމާތއި، ިބލްިނގ ިސްސަޓމްގިައ ުކިރަޔށާްދ ައގަުދްށ 

ގަިނ  ުމާޢަމާލތްތުަކގެ ަސަބުބން، ާއމަްދނީ ަކނޑަައޅްަނ  ުއަދގުލެވެ.

ުކްނފުނީގެ ާއމަްދނީގެ ޮބޑަުބިއ ިހއާްސ ުކަރނީ، ިބލްިނ ިސްސަޓުމްނ އިެކ ފާަރތްތަަކްށ 
ޮކްށފިައާވ ިބުލަތުކްނެނވެ. ުކްނފުނީގެ ާއމަްދނީ ަކނޑަައޅެާނ ަވުގާތިއ ިމްނަވުރ 
ަކނޑެައޅުުމަގއި، އްެނެމ ޮބޑްަށ ައަސުރ ުކަރނީ، ުކްނފިުންނ ިޚުދަމތް ލިިބގްަނަނ 
ފާަރތްތާަކއެކީ ހެދިފައާިވ ެއއަްބްސުވްނތުަކނެްނވެ. ައދި ވިަކްނ ާޚއަްސޮކްށ ަތފުާތ އިެކަކަހަލ 
ަބިއަތއް ިހމޭެނ ެއއަްބްސުވްނަތާކއި، ިމެއގްރަީމްނުޓަގިއ ިހމިެނފިައާވ ޮއފަރަތުކގެ 

ަސަބުބްނެނވެ.

މީގިެއުތުރން، ިމ އަހުަރތޭެރގިައ ުކްނފުންިނ ވަނީ ުކްނފުނީގެ ާއމަްދނީ ިބލުްކާރ ިނާޒމްގެ 
ފިކްސްޑް ަލއްިނ ންިސަބތާްވ ަބިއ ޮކްނާވޖެންްސ ިބލްިނގް ިސްސަޓމަަކްށ ަބަދުލޮކށްފެައވެ. 

ުކްނފުނީގެ ާއމަްދނީ ހާިސުބޮކްށ އުެކލާެވލެވިފައާިވގޮތަކީ، ޮއޑިޓްގިައ ާހއަްސ އަހްަނިމއަްޔތެއް 
ެދިވފިައާވ ަކމެކެވެ. މީގެ ަސަބަބކީ، ާއމަްދނީގެ ޮގުތަގިއ ވިަކަޢަދެދއް ަކނޑެައޅްުނ 
ިބާނވެގްެނވަނީ، ަކްސަޓމުަރނާްނ އުެކވެފައާިވ ޮކްނޓެްރކަްޓތާަކިއ ިސްސަޓމް ަމއިގޭްރަޝްނ 
ގެ ހާިރްސތުަކގެ ަމއްޗްަށ ަކުމގައާިވތެީއވެ. މިގުޮތްނ ާއމަްދނީ ހާިސުބޮކްށ އުެކލާެވުލުމގައި، 
މޭެންނަމްނުޓްނ ދެކޭގާޮތިއ ދާިމާވ ގޮތަށް، ާއުމަދނީ ހާިސުބޮކްށ އުެކަލާވުލުމގިައ ިއުތުރ 

ުކެރވިފިައ ުހެރާދެނ ަކުމގެ ހާިރްސ އަކީ ުވްނއަެކށީގްެނާވ ަކމެކެވެ. 

ކޭޕެީއމްޖީ އަކީ ާރއްޖެގެ ާޕޓާްނރިޝޕެއް ައދި ުމްސތިަޤއުްލ 
މެމަްބުރްނ ިހމޭެނ ކޭޕެީއމްޖީ ގޯްލަބލް ޯއގަަނއިޒަޭޝްނގެ 
މެމަްބެރކެވެ. ައދި ކޭޕެީއމްޖީ އްިނަޓރޭނަޝަނލް ލިމެިޓޑް 

ާއިއ ގިުޅފައާިވ ފާރްމްއެކެވެ.

ކޭޕެީއމްޖީ
)ޗާރެޓޑް އަެކުއްނެޓްނޓްްސ(

ހ. ަމަލހިިނ ، 2 ވަަނ ފްަނިގފާިލ
ޯސަސްނ ަމގު 

ާމެލ
ދިވިެހާރއްޖެ

ެއމް.ާއރ. މުިހާލ ެއފީްސޭއ
ޓީ.ޖޭ.އްެސ. ާރަޖ ކިެރައރ ެއފީްސޭއ

މްިސ.އްެސ.ެއމް.ީބ. ޖަަޔޭސަކަރ އީޭސޭއ
އްެސ.ާއރ.ައިއ. ޕޭެރާރ ެއފީްސެއމޭްއ )ޫޔ.ކޭ(

ެއމް.އްެނ.ެއމް. ަޝމީލް އީޭސޭއ
ެއޗް.އްެސ. ގެޫނވްަރަދެނ އީޭސޭއ

މ. މާިހުދ އީޭސެއމޭްއ )ޫޔ.ކޭ(

ޕީ.ަވިއ.އްެސ. ޕޭެރާރ ެއފީްސޭއ
ޑަބްލުިޔ.ޑަބްލުިޔ.ޖޭ.ީސ. ޕޭެރާރ ެއފީްސޭއ
ޑަބިްލުއ.ކޭ.ޑީ.ީސ. ައބަޭރތެްނ ެއފީްސޭއ

ޖީ.ޭއ.ޫޔ. ަކުރަނަރތެްނ ެއފީްސޭއ
މްިސ.ީބ.ކޭ.ޑީ.ޓީ.އްެނ. ޮރޑިްރޯގ ެއފީްސޭއ

ާއރ.ެއޖް. ާރޖްަނ ެއފީްސޭއ
ީސ.ޕީ. ޖަަޔތިލަަކ ެއފީްސޭއ 

މްިސ.އްެސ. ޖެޯސފް ެއފީްސޭއ 
އްެސ.ޓީ.ޑީ.ެއލް. ޕޭެރާރ ެއފިްސޭއ

މްިސ.އްެސ.އެމް.ީބ. ޖަަޔޭސަކަރ އީޭސޭއ
ާއްރ.އެމް.ޑީ.ީބ. ާރަޖޕަކެްސ ެއފީްސޭއ

ާއްރ.ޑަބްލުިޔ.އެމް.ޯއ.ޑަބްލުިޔ.ޑީ.ީބ. ަރތަްނދިވަާކަރ އީޭސޭއ
މްިސ.ީސ.ކޭ.ޓީ.އްެނ. ޕޭެރާރ އީޭސޭއ

ފްޯނ:
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ޮއޑުިޓން ފަާހގޮަކްށަފިއވާ މުހިނުްމ ުނުކާތަތއް )ުކރީ ަސފާުހާއިއ ުގޅޭ(
ރިސްކްގެ ަތފީުސުލ )ުކރީ ަސފާުހާއިއ ުގޅޭ(

ޮއޑުިޓން ފަާހަގޮކްށަފިއވާ މުހިނުްމ ުނުކާތަތއް
ިމ ާދއާިރގިައ ައޅުގަނޑުމްެނ ޮއޑިޓް ާރަވިއ ުކިރއްަށ ގްެނދުިއުމގިައ ަބާލފައާިވ ަކްނަތއްތަކަކީ:

މޭެނޖްމްެނުޓގެ އްެނެމ ަމިއގަނޑު އްިނާޓަނލް ޮކްނޓޯްރލްްސަތއް ޭރވިފައާިވގާޮތިއ  	
ތްަނފުީޒުކެރވުެމްނާދ ގޮތް ެބިލފައާިވެނެއވެ. 

ައުޅގަނޑުމްެނގެ ައިއ.ޓީ. ިޑާޕޓަްމްނުޓގެ ާމިހުރްނގެ ަލފާަޔއުެކ، ަތފުާތ އިެކ އިެކ  	
ިޚުދަމތްތުަކގެ މްިނގަނޑުތާަކއި، ުމއަްދާތިއ ައގުތުަކގެ ަމުޢލާޫމުތ ިސްސަޓމްތުަކގިައ 
ަސއްޙޮަކްށ ރޯިކޑުުކެރވިފައިވޯޭތާއއި، ެއއް ިސްސަޓާމިއ ައެނއް ިސްސަޓމް ދެމުެދގައާިވ 

ގުޅްުނ ެބިލފައާިވެނެއވެ.

ުކްނފްުނަޏްށ ލޭިބ ާއމަްދނީގެ ަތފީުސުލ ަވަޒްނޮކށް، ެއ ާއމަްދނީ ލުިބުނ ުމއަްދުތ  	
ުނވަަތ ވަގުުތ ަކނޑެައޅުުމގައި، ައޅުގަނޑުމެނަްންށ ލިިބފައާިވ ޢިލުްމގެ ބުޭނނޮްކށްގްެނ 
ާޚއަްސ ަސބްްސޭޓްނިޓވް ެޓްސުޓތަކެއް ަހަދިއފައާިވެނެއވެ. ިމ ެޓްސުޓަތއް ުކުރމްަށ 

ާސމްޕަލަްތއް ިބާނުކެރވިފައާިވނީ:

ުކްނފުންިނ ޢްާނުމޮކްށ ިބލުްކަރްނ ހަަމޖިެހފައާިވ ުއޫސުލތުަކގެ ބުޭރްނ ގެެނވިފައާިވ  	
ެއޖްެސޓްމްަނޓްތާަކއި،

ެއއްޕެކޭޖެއްގިައ ިޚުދަމތްތަކެއް އުެކލެވޭގޮތްަށ ަތާއަރުފ ޮކްށފައާިވ ިޚުދަމތްތުަކްނ  	
ަކނޑެައޅޭ ާއމަްދންީނާނއި،

ޮއބިްލގަޭޝްނގެ  	 ޕާރފޯރަމްންސ  ަމިއގަނޑު  ިޚުދަމތަްތުކގެ  ާއމަްދނީިލޭބ 
ަބެއއަްކމަށެްބލެވޭ، އްިންސޯޓލްމްަނަޓްށ ަނާގ  ުމަދުލގެ ފްަސުކެރވިފައާިވ ާއމަްދނީ 

ާއިއ ޚަަރުދ ައދި،

ުމާޢަމާލުތގެ ައުގ ަކނޑަައާޅފައާިވ މްިނގަނޑަުތއް ަރނގުަޅޯތ ެބުލްނ. މީގެތޭެރގިައ  	
ޕާފޯމެންްސ ޮއބްލިގަޭޝާނިއ ގިުލފައާިވ ވިޭރައަބލް ޮކނިްސޑޭަރަޝްނަތއް ެޓްސޓުްކުރާމިއ 

އުެކަލާވލެވިފައާިވ ޮކްނޓޯްރލްްސތުަކގެ ހުަރަދާނަކްނ ަރނގުަޅޯތ ެޓްސޓުްކުރްނ.

ޯނޓް ަންނަބރ 3.12 ައދި 4 )ނ( ގިައ ަބާޔނޮްކްށފައާިވ ުކްނފުނީގެ ައާސްސަތއް  	
ަރނގުަޅޯތ ެބުލާމިއ އްިނަޓޭނަޝަނލް ފައެިންނަޝލް ިރޯޕިޓްނގް ްސޭޓްނޑާރޑާްއިއ 

ެއއްގޮތްަށ ާއމަްދނީ ަބާޔނޮްކްށފައިވޯޭތ ެބުލްނ. 

ުމއަްދުތ، ަބަލްށ ކެނޑުން ައދި  ުމާދ ކެޕަިޓަލިއޒުްކުރމިާއ ޭބުނނުްކެރވޭ 
އިމްޕަެއރމަންޓް

ހާިސުބުކުރުމގެ ިސާޔަސުތތާަކއި، ުކްނފިުނ ހްިނާގ ފާަރުތްނ ޭބުނނޮްކްށފައާިވ ުމހްިނުމ 
ހާިސުބުކުރުމގެ ައްނާދާޒުކުރްނތާަކިއ ަލފުާކުރްނަތއް ައދި ހާިސުބުކުރުމގިައ ުކްނފުންިނ 
ައިމއަްލއްަށ ންިނާމފައާިވ ންިނުމްނަތއް، ހިމާަނފައާިވނީ ާމލީ ަބާޔްނތުަކގެ ޯނޓް ަނމަްބުރ: 

3.3 ައދި 4 )ށ( ައދި 4 )ކ( ގެައވެ.

ރިސްކްގެ ަތފީުސުލ
ުކްނފުނީގެ ެނޓްވޯކް ަކވޭަރޖް ފުޅުާކުރމާަށިއ ެނޓްވޯކްގެ ޮކިލޓީ ަރނގަޅުުކުރމްަށ ޮކްނެމ 
އަހަަރުކވްެސ ކެޕަިޓލް އެކްްސޕްެނިޑޗާގެ ގުޮތގިައ ޮބޑިެތ ޚަަރުދތަކެއަްދނީ ުކަރުމްނެނވެ. 31 
ިޑެސމަްބރ 2021 ގެ ިނަޔަލްށ ޕޮްރަޕޓީ އްެނޑް އުިކިއޕަްމްނޓްގެ ޮގުތަގިއ ަބަލްށ 

ކެނޑުމްަށފުަހ 1,750 މިިލައްނ ަބާޔނޮްކްށފައިވެެއވެ.
މޭެނޖްމްަނޓްގެ ންިނުމްނތުަކގެ ަސަބުބްނ ޕޮްރަޕޓީ އްެނޑް އުިކިއޕްމްަނޓްގެ ަބލްަށ ކެނޑޭ 

މްިނގަނޑުތާަކިއ ަބަލްށ ކެނޑުމްަށފުަހ ާބކާީވ ަޢަދަދްށ ަބަދުލާއެދެއވެ. 

ިމފަަދ ުމާދތަަކކީ ޭއގެ ާޒުތގައި، ެއުމާދ ޭބުންނުކަރްނ ފޭެށެނ ަވގުުތ ިންނަމްނ ުއަދގޫ 
ުމާދތަކެވެ. ިމފަަދ ުމަދލެއް 'މަަސއަްކތް ުކިރއްަށ ާދ' ކަެޓގަރީއްިނ 'ިނިމފައިވާ' ކަެޓގަރީއްަށ 
ަބަދުލުކުރުމަގިއ ަލްސަތކެއް ދާިމވެއްޖަެނަމ ޭއގެ ަނތާީޖެއއްގެ ގުޮތްނ ަރނގަޅޫުންނ 
ގްިނިތއަަކްށ ގްިނތުިކެރުވާމއި، ާމލީ ހާިސުބތުަކގިައ ަބލަށްކެނޑޭ ަޢަދުދ ަމުދްނ ހިމުެނުމގެ 

ފުުރަސުތ ޮއުތްނ.
މަަސއަްކތް ުކިރއްަށާދ ުމަދުލގެ ތެެރއްިނ ޭބުންނުކެރވޭފަަދ ާޙަލތްަށ ައްނަނ ުމާދަތއް، 
ޕޮޮރަޕޓީ އްެނޑް އިކިްއޕްމްަނޓްގެ ަދަށްށ ަބަދުލުކެރެއވެ. މިގަޮތއް ަބަދުލުކާރއުިރ އެެސޓަްތއް 
ާތރީޚް  ޕިަޓަލިއޒުްކަރްނޖޭެހ  ކެ ަޙަރާދިއ  ޭއގެ  ަސަބުބްނ  ޮގުތގެ  ިގްނިތުކެރވޭ 

ަރނގަޅޫުންނގޮތަަކްށ ާމލީ ަބާޔުނގިައ ހިމުެނުމގެ ފުުރަސުތ ޮއވެެއވެ.

ެޓކޮްނޮލޖީއްަށ ައްނަނ ަބަދުލތާަކިއ ގުޅިގެން، ުމާއަޞާލތީ ިޚުދަމތްތާަކެބޭހ ިސާނައތަކީ، 
ުހއުްޓެމއެްނިތ ަބަދުލވުަމްނާދ ިސާނައތެކެވެ. މިހެނަްކުމްނ ިމ ުކްނފުނީގައިވްެސ ުމާއަސާލތީ 
ިޚުދަމތް ދުިނމްަށ ބުޭނނުްކާރ އެެސޓްތަަކކީ މިފަަދ ަބަދުލަތއް ގެނަްންނޖޭެހ އެެސޓްތަކެކެވެ. 
މިހްެނަކާމއުެކ، ެޓކޮްނޮލޖީއްަށ ައްނަނުމްނާދ ަބަދުލތުަކގެ ަސަބުބްނ ޕޮްރަޕޓީ އްެނޑް 
ައަހުރތޭެރަގިއ  ިހނަގިއާދެނތީ،  ާޙަލަތަކްށ  ުނުކެރވޭަފަދ  ޭބުންނ  އިކިްއޕެްމްނޓް 
އިމްޕަެއރމްަނޓް ޕޮްރވަިޜްނ ަހަދްނޖުެހުމގެ ފުުރަސުތ ޮއްނާނެނެއވެ. ުކްނފުނީގެ ޕޮްރަޕޓީ 
އްެނޑް އުިކިއޕަްމްނޓް ެއެސޓަްތއް ޭބުންނޮކްށގްެނ ިލިބާދެނަކަމްށ ެބލެވޭ ަޢަދުދ 
ަކނޑެައޅުުމގައި، ވަަރްށ ގަިނ ައްނާދާޒުކުރްނތާަކިއ ުމހްިނުމ ންިނުމްނތަކެއް ހިމެެނެއވެ. 
ަޕޓީ ެއްނޑް  ިމހްެނަކާމއުެކ، ިމައްނާދާޒުކުރްނަތުކަގިއ ުކެށއް ިހމިެނއްޖަެނމަ، ޕޮްރ

އުިކިއޕްމްެނޓް އެެސޓަްތއް ުނަބއޮިކްށ ައގުުކެރުވުމގެ ފުުރަޞުތ ޮބޑެވެ.

ް ޮއޑުިޓން ފަާހަގޮކްށަފިއވާ މުހިނުްމ ުނުކާތަތއ
ިމ ާދއާިރގިައ ައޅުގަނޑުމްެނ ޮއޑިޓް ާރަވިއ ުކިރއްަށ ގްެނދުިއުމގިައ ބެލިފައާިވ ަކްނަތއްތަކަކީ:

ޕޮްރަޕޓީ އްެނޑް އުިކިއޕްމްަނޓް ކެޕަިޓަލއިޒް ުކުރުމގިައ އުެކަލާވލެވިފައާިވ ިނާޒާމިއ ޭއގެ  	
އިމްޕްލިމްެނޭޓަޝްނ ައދި ޢަަމލީގުޮތްނ ބުޭނނުްކުރުމގިައ ލެވިފައާިވ ޮކްނޓޯްރލްްސަތއް 
ެޓްސޓުްކުރްނ. މީގެ ތޭެރގިައ އެެސެޓއް ބުޭންނ ުކެރވޭ ުމއަްދުތ ައްނާދާޒުކުރުމގިައ 

ބުޭނނުްކެރވޭ ޮކްނޓޯްރލްްސަތއްވްެސ ހިމެެނެއވެ.

ކެޕަްޓަލއިޒަޭޝްނގެ ގުޮތގިައ ބުޭނނުްކެރވޭ ައާސްސތަަކކީ ަރނގުަޅ ައާސްސތަކެއޯްތ  	
ެބުލާމިއ ިމ ައާސްސަތުކަގިއ އުެކލިެވފިައާވ މްިނގަނޑަުތާކިއ ެއއޮްގަތްށ ަޚަރުދ 
ކެޕަިޓަލއިޒް ުކެރވިފައިވޯޭތ ެބުލމަށް، ައދި ަބަލްށ ަކނޑާފައިވަނީ ަރނގުަޅ ަޢަދުދޯތ 

ެބުލމްަށ ާސމްޕަލެއް ެނގުމްަށފުަހ ެޓްސޓުްކުރްނ.

ަމަސއަްކތް ުކިރައްށާދ ުމާދ ޕޮްރަޕޓީ އްެނޑް އުިކިއޕަްމްނަޓްށ ަބަދުލުކުރުމަގިއ  	
ަކަނޑެައިޅފައާިވ ތާރީޙަކީ ަރނގުަޅ ތާރުީޙޯތ ދެެނގުަތމްަށ އިންްސޕެކަްށްނ ިރޯޕޓް ުނވަަތ 

ެއ  ޕޮްރޖެކުްޓގެ ޕޮޮރގެްރްސ ިރޯޕޓްތުަކްނ ާސމްޕަލް ެނގުމްަށފުަހ ެޓްސޓް ުކުރްނ.

މޭެނޖްމްަނުޓްނ ައްނާދޒީގުޮތްނ ަކނޑަައާޅފައާިވ އެެސޓް ބުޭނނުްކެރވޭ ުމއަްދުތތަަކކީ  	
ަރނގުަލ ުމއަްދުތޯތ ެޓްސޓުްކުރަމްށ ައުޅގަނޑުމްެނަންށ ިލިބފިައާވ ިޢލުްމގެ 

ބުޭނނޮްކށްގްެނ ެޓްސޓުްކުރްނ.

ުމާއަސާލިތ ިޚުދަމަތްށ ައދި ެޓޮކޮނޮލޖީައްށ ައްނަނ ުކިރެއުރްނަތާކިއ ުގިޅގްެނ  	
އް  ެއެސޓްަތކެ ިއމްޕެައރވެާދެނ  ަބަދުލުކުރާމިއ  ެއެސޓްަތއް  ގެ  ުކްނުފނީ
ުހެރާދެނަކަމްށަޓަކއި، ުކްނުފނީގެ ެނޓޯްވކްްސ ައދި ެއހިެނހްެނ ުގުޅްނ ުހިރ 

ޓީމަްތާކ ުސާވުލުކުރްނ.

ުކްނފުނީގެ ެއތެެރއްިނާނިއ ބުޭރްނ ލުިބުނ ަމުޢލާޫމުތގެ ަމއްޗްަށ ިބާނޮކށް، ޕޮްރަޕޓީ 
ޕާްލްނޓް އްެނޑް އިކިްއޕްމްެނޓްގެ އިމްޕަެއރމްެނޓް ރިިވުއެއއް ަހަދްނޖިެހާދެނ ފަަދ ެއއްވްެސ 

ަކަހަލ އާިޝާރތެއް ުހިރޯތ ެބުލްނ.

މޭެނޖްމްަނުޓްނ ންިނާމފައާިވ އިމްޕަެއރމްެނާޓިއ ގުޅޭ ންިނުމްނަތއް ންިނުމުމގިައ ަބާލފައާިވ 
ަކްނަތއްތަަކށް، ޮއޕޭަރަޝަންށ ައްނަނ ަބަދަލާކިއ ގިުޅގްެނ އިމްޕަެއރމްެނޓްގެ ގުޮތގިައ 
ިހާސުބަތުކަގިއ ިހަމަންނ ޖިެހާދެނޯތ ޯހާދ  ަޢަދެދއް ަކނޑެައޅި، ެއ ަޢަދުދ ާމލީ 
ެބިލފައާިވެނެއވެ. ައދި މަިކްނ ެބުލަމްށ ަބަލްނޖޭެހ ަކްނަތއަްތ ާމލީ ަބާޔުނގެ ޯނޓް 

ަންނަބުރ 3.3, 4)ށ( ައދި 4)ކ( ހިމާަނފައާިވެނެއވެ.

އެހެނިހެން ަމުޢލޫމުާތ

އެހިެނހްެނ ަމުޢލާޫމުތތަަކްށ ޒްިނާމާވެނ ފާަރތަކީ ުކްނފުނީގެ ޯބޑް ޮއފް ޑެިރކަްޓުރްނެނވެ. 
އެހިެނހްެނ ަމުޢލާޫމުތގެ ތޭެރގިައ ިހމެެނނީ ުކްނފުނީގެ ާމލީ ހާިސުބތާަކއި، ޮއިޑަޓުރްނގެ 
ަބާޔްނ ފަިޔަވިއ ުކްނފުނީގެ ައަހރީ ިރޯޕުޓގިައ ިހމިެނފައާިވ ަމުޢލާޫމތެވެ. ޮއިޑަޓުރްނގެ 
ަބާޔުނގައާިވ ތާރުީޚގެ ފަހްުނ ުކްނފުނީގެ އަހަރީ ިރޯޕުޓ ައޅުގަނޑުމެނަްންށ ލިބްެނާވެނެއވެ. 

ިމ ާމލީ ަބާޔްނތާަކއިމުެދ ައުޅގަނޑުމްެނ ދެކޭގޮތް ާހމުަކުރުމގިައ އެހިެނހްެނ ަމުޢލާޫމުތ 
ހިމަަނިއ ައދި ެއ ަމުޢލާޫމުތގެ ަސއްޙަަކްނ ަބާލފެައއް ުނާވެނެއވެ. 

ިމ ާމލީ ަބާޔްނަތއް ޮއިޑުޓުކުރުމގައި، ައޅުގަނޑުމްެނގެ މްަސޫއިލއަްޔތަކީ، އްިސވެ 
ަބާޔނޮްކްށފައާިވ އެހެނިހްެނ ަމުޢލާޫމުތަތއް ލުިބުމން، ެއަމުޢލާޫމުތަތއް ިކަޔއި، ޭއގިައ ާމލީ 
ހާިސުބތާަކިއ ޮބޑު ފުުށެއުރެމއް ުހިރޯތ ުނވަަތ ަސއަްޙ ޫންނ ަމުޢލާޫމތެއް ހިމޭެނޯތ ެބުލމެވެ. 

އަަހރީ ިރޯޕުޓ ިކުޔުމގައި، ާމލީ ަބާޔްނތަަކްށ ައަސުރޮކްށފެާނފަަދ ޮބޑު ފުުށެއުރެމއް، 
އެހެނިހްެނ ަމުޢލާޫމުތގެ ގުޮތގިައ ހިމިެނފައިވަާކްނ ައޅުގަނޑުމްެނަންށ ފަާހގުަކެރިވއްޖަެނމަ، 

ުކްނފުނީގެ ޯބޑްަށ ެއ ަމުޢލާޫމުތަތއް ދުިނމްަށ ައޅުގަނޑުމްެނަންށ ާލޒުިމުކެރެއވެ.
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މާލީ ަބާޔނަްތއް އަެކަށއެޅުމަުގިއ ުކންފުނީގެ ޯބޑް ޮއފް ޑިރެކަްޓުރންގެ ޒިންމާ

އްިނަޓރޭނަޝަނލް ފައޭިންނަޝލް ިރޕޯރިޓްނގް ްސެޓްނޑަރޑްްސ )ައިއ.ެއފް.ާއުރ.އްެސ( 
ުނވަަތ ާމލީ ހާިސުބަތއް ަބާޔނުްކުރުމގެ ަބއަިނލަްއޤާްވމީ މްިނގަނޑުތާަކިއ ެއއްގޮތާްވގުޮތގެ 
ަމތިން، ތުެދވިެރ ައދި ހަޤީޤީ ތަަސއްވެުރއް ފެނާްނެނގޮތަށް، ާމލީ ަބާޔްނަތއް ަތއާްޔުރޮކށް، 
އިނާްސފުވިެރގޮތެއްގިައ ހަުށހެޅުމަކީ ުކްނފުނީގެ ބޯޑުގެ މްަސޫއލިއަްޔތެކެވެ. މިމްަސޫއލިއަްޔުތގެ 
ތޭެރަގިއ ާމލީ ިހާސުބަތާކއި، ާބާޔްނަތއް ަތއާްޔުރޮކްށ އުެކަލާވަލިއ ހަުށެހޅުުމަގއި، 
ހާިސުބތަަކްށ ައަސުރޮކްށފެާނފަަދ ަސއްޙޫަންނ ަމުޢލާޫމުތ، ޮއިޅގްެނ ުނވަަތ ޮއޅާުވުލުމގެ 
ިނަޔުތގިައ ވަިޔްސ ުނހުނާްނެނފަަދ ގޮތަަކްށ ތުަނގެ ެއތޭެރގެ ިސާޔަސުތތާަކިއ ުއޫސުލަތއް 

ފުަރާމޮކްށ ާޤއުިމޮކްށ ދެމެެހއުްޓްނ ހިމެެނެއވެ.

ުކްނފުނީގެ ބޯޑްުނ ުކްނފިުނ ުއާވުލން، ުނވަަތ ުކްނފުނީގެ ވަިޔފިާރ ުހއާްޓުލްނ ޫންނ އެހްެނ 
ެއއްވްެސ ގެޮތއެްނތް ާޙަލެތއްގިައ މުެނވީ، ުކްނފްުނަޏކީ ވަިޔފާރުިކިރަޔްށ ގްެނދުިޔުމގެ 
ާޤިބލަްކްނުހިރ ުކްނފްުނެޏއަްކާމއި، ައދި ެއ ާޤިބލަްކމްަށ ައަސުރޮކްށފެާނފަަދ ަކެމއާްވަނަމ 
އަެކެމއް ާހަމުކުރާމއި، ހާިސުބުކުރުމގެ މްިނަގޑްުނ ަބާލއުިރ، ުކްނފިުނ ުހއުްޓެމއެްނިތ 
ުކިރއްަށާދެނަކމްަށ ަބަލއި، ުކްނފުނީގެ ާމލީ ަބާޔްނަތއް ަތއާްޔުރުކުރމަކީ، ުކްނފުނީގެ 

ޯބޑުގެ މްަސޢިޫލއަްޔތެކެވެ.

ާމލީ ަބާޔްނ ަތއާްޔުރުކުރުމގެ ުހރިހަާކެމއް ެބއްލެެހއުްޓުމގެ ޒްިނާމ ައާދުކާރ ފާަރތަކީ 
ުކްނފުނީގެ ޯބޑް ޑެިރކަްޓުރްނެނވެ.

މާލަީބާޔނަްތއް ޮއޑިޓުްކުރމަުގިއ ޮއޑަިޓުރންގެ ޒިންމާ

ައުޅގަނޑުމްެނގެ ަމގަުސަދކީ، ުމިޅ ާމލީ ިހާސުބަތާކ ެއ ިހާސުބަތުކގެ ަބާޔްނަތަކްށ 
ައަސުރޮކްށފެާނފަަދ ަސއްޙޫަންނ ަމުޢލާޫމތު، ެއއީ ޮއޅާުވުލުމގެ ިނަޔުތގިައ ުނވަަތ ޮއޅިގްެނ 
ަނމަވްެސ އުެކލެވިގްެނުނާވެނ ަކުމގެ އަެކށީގްެނާވވުަރގެ ަޔގީނަްކެމއް ދުިނމެވެ. ައދި ިމ ާމލީ 
ަބާޔްނތާަކިއ މުެދ ައުޅގަނޑުމްެނ ދެކޭގޮތް ިހަމަނިއ ޮއިޑަޓުރްނގެ ަބާޔްނ ެނުރމެވެ. 
ަޔގްީނަކމެކެވެ. ަނަމވްެސ، ިމއީ  ެލވެލްގެ/ފްަނތީގެ  ަމތީ  އަެކށީގްެނާވ ަޔގްީނަކަމކީ 
އްިނަޓޭނަޝަނލް ްސޭޓްނޑަރޑްްސ ޮއްނ ޮއޑިިޓްނގ ާއިއ ެއއްގޮތްަށ ުކެރވޭ ޮއޑަިޓުކްނ 
ހާިސުބތަަކށް، ައަސެރއޮްކްށފެާނފަަދ ަކެމއް ހިނގާފިައ ވަީނމަވެސް، ެއފަަދ ަކެމއް ފަާހގާަވެނ 
ގެެރްނޓެީއއް ދެވެޭނ ަޔގްީނ ަކެމއޫްނެނވެ. ހާިސުބތަަކްށ ައަސުރޮކްށފެާނފަަދ ަޢަދުދތަަކކީ، 
ާމލީ ހާިސުބތުަކގިައ ހިމިެނފައާިވ ަސއްޙޫަންނ ަމުޢލާޫމުތގެ ަސަބުބްނ )ެއއީ ޮއޅާުވުލުމގެ 
ިނަޔުތގިައ ުނވަަތ ޮއިޅގްެނ ަނމަވްެސ(، ވިަކ ވިަކްނ ުނވަަތ ުޖުމަލ ަޢަދުދގެ ަމއްޗްަށ 
ިބާނޮކްށ އިޤްތާިޞދީ ންިނުމްނަތއް ންިނާމ ފާަރތްތުަކގެ ންިނުމްނތަަކްށ ައަސުރޮކްށފޭާނ 

ފަަދަކްނަތއްތަކެވެ.

ައޅުގަނޑުމްެނގެ ޮއޑިޓް ާރަވިއ ުކިރއްަށ ގްެނގްޮސފައިވަނީ، އްިނަޓޭނަޝަނލް ްސޭޓްނޑަރޑް 
ފޮރ ޮއޑިިޓްނގ މްިނގަނޑުތާަކއި، ފްަނނީ ންިނުމްނތާަކިއ އެންިނުމްނަތއް ންިނުމުމގިައ 

ިހފަަހއަްޓްނޖޭެހ ުއޫސުލތާަކިއ ެއއްގޮތާްވގުޮތގެ ަމތްިނެނވެ. މީގެ ިއުތުރްނ ވްެސ:

މާިމލީ ަބާޔްނތާަކމުެދ ައޅުގަނޑުމްެނ ދެކޭގޮތް ާހމުަކުރމަށަްޓަކއި، ާމލީހާިސުބތަަކްށ  	
ައަސުރޮކްށފެާނފަަދ ިހާރްސަތއް ުހިރޯތަބަލއި، ިއުތަރްށ ދާިރާސުކުރމްަށފަހު، ޮއޑިޓް 
ާރަވިއ ުކިރއްަށ ގްެނގްޮސފައިވާނީ، ަކނޑެައިޅފައާިވ ުއޫސުލތަކެއްގެ ަދުށްނ ޮއޑުިޓުކެރވޭ 
ހާިސުބތުަކގައާިވ ަޢަދުދތާަކއި، ަބާޔނޮްކްށފައާިވ ަމުޢލާޫމުތތާަކެބޭހ ގުޮތްނ ޮއޑަިޓްށ 
ާމލިީހާސުބަތަކްށ  ފްެނަނޮގުތަގިއ  ޮއިޑަޓުރްނަންށ  ހިެކޯހަދއި،  ގޫަބުލުކެރވޭ 
ައަސުރޮކްށފެާނފަަދ ަސއްޙޫަންނ ަމުޢލާޫމުތ ެއއީ ޮއޅާުވުލުމގެ ިނަޔުތަގިއ ުނަވަތ 
ޮއިޅގްެނ ަނމަވްެސ، ހާިސުބތުަކގިައ ުހްނާނެނ ުނވަަތ ުހެރާދެނ ފަަދ ާޙަލތްތަަކްށ 
ޮއިޅގްެނ  ިހާސުބަތުކަގިއ  ާމލީ  ަމުޢލާޫމެތއް،  ެބުލަމްށފުަހަގެއވެ. ަސއްޙޫަންނ 
ހިމުެނމަށްވެުރ ގްަސުދގިައ ޮއޅާުވުލުމގެ ިނަޔުތގިައ ހިމާަނފައިވަާނމަ، ެއ ަކެމއް ުނޯހުދުމގެ 
ިހާރްސަކްނ ޮބޑެވެ.  ެއއީ، ެއފަަދ ޮއޅާުވުލްނތަަކކީ ގިުޅގްެނ މަަކާރިއ ހަީލތަްހަދއި، 
ގްަސުދގިައ ހިމަަންނޖޭެހ ަމުޢލާޫމތެއް ުނހިމަަނިއ ދޮޫކށަްލއި، ުނަބިއ ަމުޢލާޫމުތަތއް 
ހިމަަނިއ ައދި ުކްނފުނީގެ ެއތޭެރގިައ ހެދިފައާިވ ުއޫސުލތުަކގެ ބުޭރްނ ުކާރަކްނަތއަްތއް 

ަކުމގައާިވތެީއވެ.

އްިނާޓަނލް  	 ުކްނފުނީގެ  ަކނޑެައުޅަމްށަޓަކއި،  ިއުޖާރަޢތަްތއް  ޮއިޑޓުްކާރެނ 
ޮކްނޓޯްރލްްސަތއް ަބަލިއ ެދެނގެަނ، ާހަލާތުގޅޮޭގުތްނ ޮއިޑުޓގެ ިއުޖާރައތަްތއް 
ަކނޑެައިޅފައާިވެނެއވެ. ަނމަވްެސ މިގޮތްަށ ެބޭލ ެބުލމަކީ ުކްނފުނީގެ ތުަނގެ ެއތޭެރގެ 
ިސާޔަސުތތާަކިއ ުއޫސުލތުަކގެ  ާޤިބުލަކާމމުެދ ދެކޭގޮތް ާހަމުކުރަމށެްބޭލ ެބުލެމއް 

ޫނެނވެ.

މީގެ ިއުތުރްނވްެސ ޮއިޑުޓުކުރުމަގިއ ެބޭލ ަކްނަތއަްތުކގެ ތޭެރަގއި، ިހާސުބަތއް  	
ެބލެެހއުްޓުމގެ ަހަމތާަކއި، ުއޫސުލތުަކގެ ަސއްޙަަކާމއި،  ުކްނފިުންނ އުެކަލާވާލފައާިވ 
ހާިސުބތުަކގެ ައްނާދާޒ ުކުރުމގެ ަސއްޙަަކން، ުޖުމލަގޮތެއްގިައ ުކްނފުނީގެ ޯބޑުން، ާމލީ 
ިހާސުބަތާކިއ ަބާޔްނަތއް އުެކަލާވަލިއ ހަުށަހާޅފިައާވ ގުޮތގެ ަސއްޙަަކްނ ެބުލްނ 

ހިމެެނެއވެ.

ުކްނފުނީގެ ާމލަީބާޔްނަތއް ހާިސުބުކުރުމގައި، ބޯޑްުނ ުކްނފުނީގެ ހްިނގްުނ މުެދުނކެނިޑ  	
ުކިރއަށާްދެނަކމަށް، ިންނުމުމގިައ ަބާލފައާިވ ަކްނަތއްތުަކގެ ަސއްޙަަކްނ ޮއިޑުޓގިައ 
ިލުބުނ ހިެކަތުކގެ ައލަީގިއ ެބލިެވފިައާވެނެއވެ. ިމޮގުތްނ ުކްނފުނީގެ ހްިނުގްނ 
މުެދކެނޑާިދެނފަަދ ަކެމއް ފަާހަގ ޮކްށފައާިވަނަމ އަެކެމއް ޮއޑިޓް ިރޯޕުޓގިައ ަބާޔނޮްކށް، 
ާމލަީބާޔްނަތުކަގއި، އަެކްނ ާހަމޮކށް، ައދި ެއފަަދ ަމުޢލާޫމުތ ާމލީ ަބާޔުނަގިއ 
ަބަދުލަތއް  ގްެނަންނޖޭެހ  ުގިޅގްެނ  އަެކާމ  ޯޕުޓަގިއ  ިރ ޮއިޑުޓ  ާހަމުނުކާރަނަމ 
ގްެނަންނާވެނެއވެ. ައުޅގަނޑުމްެނގެ ިންނުމްނ ިންނާމފައާިވނީ ޮއިޑުޓ ިރޯޕުޓގައާިވ 
ތާރާީޚިއ ހަަމަޔށް، ލިިބފައާިވ ަމުޢލާޫމުތތަަކްށ ިބާނޮކށްގެނެްނވެ. ަނމަވްެސ ފަހްުނ ދިމާާވ 
ާހދާިސައުކްނ ުނަވަތ ދާިމާވ ަކްނަތއަްތކެއްގެ ަސަބުބން، ުކްނފުނީގެ ހްިނގްުނ 

މުެދަކނޑަާލްނޖުެހމަކީ އަެކށީގްެނވަާކމެކެވެ. 

ާމލީ ަބާޔްނަތއް ގެެންސެދވިފައާިވ ގާޮތއި، ޮއިނގަނޑާއި، ިހމިެނފައާިވ ހާިސުބތާަކިއ  	
ިއުތުރ ަމުޢލާޫމުތަތއް ާހމޮަކްށފައާިވ މްިނވާަރިއ ައދި ާމލީ ހާިސުބަތއް ަތމީްސުލުކަރނީ 
ހާިސުބަތއް ެހުދުމގިައ ިބާނޮކްށފައާިވ ުމާޢަމާލތްތާަކ ެއއްގަޮތށޯްތ ަބަލިއ ފުރަިހަމ 

ގުޮތގިައ ގެެންސދެވިފައިވޯޭތ ެބުލްނ.

ޮއިޑޓް ުކިރއްަށ ގްެނާދެނ ގާޮތއި، ުމއަްދުތަތއް ައދި ޮއިޑުޓގިައ ފަާހގުަކެރުވުނ ުމހްިނުމ 
ަކްނަތއަްތއް، މިގުޮތްނ ުކްނފުނީގެ ހްިނގުުމގެ ިނާޒުމގިައ ަމުދާވ ުނަވަތ އަެކށީގްެނާވ 

މްިނވަަރަކްށ ެނތް ޮކްނޓޯްރލްތުަކގެ ަމުޢލާޫމުތ ޯބޑިާއ ިހއާްސޮކްށފައާިވެނެއވެ.

ައދި ައޅުގަނޑުމްެނގެ ުމްސތިަޤއުްލަކާމިއ ގުޅޭގުޮތްނ ފުރިހަަމ ުކަރްނޖޭެހ އްެނމަެހިއ ުސލޫކީ 
ހަަމތާަކގުޅޭ ާބާޔެނއް ައޅުގަނޑުމްެނ ޯބޑްަށ ހަުށަހާޅފައާިވެނެއވެ. ައދި ައޅުގަނޑުމްެނާނިއ 
ުކްނފްުނާޏިއ ެދމުެދާވ ުހރާިހ ުގޅްުނތާަކއި، ެއުގޅެުމއްގެ ަސަބުބން، ައުޅގަނޑުމްެނގެ 

ުމްސތިަޤއުްލ ަކމްަށ ުބުރައާރފެާނ ުހރިހަާކެމއް ޯބޑްަށ ާހމޮަކްށފައާިވެނެއވެ.

ޯބޑްަށ ހަުށަހާޅފައާިވ ަމުޢލާޫމުތތުަކގެ ތެެރއިން، ހާިސުބަތއް ޮއިޑުޓ ުކުރުމގިައ އްެނެމ 
ުމހްިނުމ ަމުޢލާޫމެތއް ަކަމްށ ައުޅގަނޑުމްެނ ަބަލނީ ޮއިޑުޓގިައ ފަާހގުަކެރުވުނ ުމހްިނުމ 
ުނުކާތތަކެވެ. ިމ ަމުޢލާޫމުތަތއް ާހމުަކުރްނ ެއއްވްެސ ާޤޫނަނުކްނ ުނވަަތ ގާަވިއަދުކްނ 
ަމާނުނުކާރ ައދި ވަަރްށ ަމުދ ާޙަލތެއްގިައ މުެނވީ ެއފަަދ ަމުޢލާޫމުތ ާހމުަކުރުމްނ ޢްާނުމ 
މްަސަލަހތްަށ ޮކްށފެާނ ފިައާދއަަކށުްވެރ ލިިބާދެނ ގެއުްލްނ ޮބޑުވާެދެނ ާޙަލުތަތއް ފަިޔަވއި، 

އެހްެނ ާޙަލތްތުަކގިައ ެއފަަދ ަމުޢލާޫމުތަތއް ާހމޮަކްށފައާިވެނެއވެ.

ިމ މިިނވްަނ ުމްސތިަޤއުްލ ޮއޑަިޓުރްނގެ ިރޯޕުޓގެ އްެނގޭޖްމްަނޓް ާޕޓަްނަރކީ
 ާއްރ.ޑަބިްލުއ.ެއމް.ޯއ.ޑަބިްލުއ ޑުމްިނޑާ ީބ ަރތަްނޑިވަަކާރެއވެ.

ާޗަޓޑް އަެކުއްނެޓްނޓްްސ
ކޭޕެީއމްޖީ ޯމލްޑިވްްސގެ ފާަރުތްނ

3 ފެބުްރައރީ 2021

ާމެލ 
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ާއމަްދނީ
ހްިނގުމްަށ ދަިޔ ޚަަރުދަތއް

ަބަލްށ ކެނިޑ )ިޑޕްރިިސޭއަޝްނ ައދި ެއޮމަޓއިޒަޭޝްނ(
އިމްޕަެއރމްަނޓް

އެހެނިހްެނ ާއމަްދނީ

ހްިނގުުމްނ ލުިބުނ ފިައާދ
ާމލީ )ފައޭިންންސ( ާއމަްދނީ

ފައާިސ ޯހުދމްަށ ުކެރުވުނ ޚަަރުދ

ާސުފ ާމލީ ޚަަރުދ

ެޓކްްސ ެނގުުމގެ ުކރްިނ ފިައާދ

ެޓކްްސ ޚަަރުދ

އަަހުރގެ ާސުފ ފިައާދ

ިހއާްސއަަކްށ ޖެހުުނފިައާދ 
)ބިޭސކް ައދި ިޑިލުއެޓޑް( ިހއާްސއަަކްށ ޖެހުުނފިައާދ )ދިވިެހ ުރފާިޔ(

7

8

13, 14 & 15

17.1

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

2,527,171

(1,131,948)

(396,391)

(22,842)

3,374 

 

979,364 

14,656 

(37,314)

 

(22,658)

 

956,706 

 

(143,646)

 

813,060 

 

10.70 

2,483,159 

(1,159,845)

(386,654)

(43,951)

1,022 

 

893,731 

8,732 

(41,100)

 

(32,368)

 

861,363 

 

(128,911)

 

732,452 

 

9.64

)ބެްރކެޓް ތޭެރގައާިވ ަޢަދުދތަަކކީ ުއނުިކެރވޭ ަޢަދުދތަކެއް(

ާމލީ ހާިސުބަތއް ިކާޔނީ ަސފާުހ 114 އްިނ ަސފާުހ 169 އްަށ ހިމާަނފައާިވ ާމލީ ަބާޔްނތާަކިއ 
ގުޅޭ ޯނުޓތަަކކީ ިމ ާމލީ ަބާޔްނތުަކގެ ުމހްިނުމ ަބެއއަްކުމގިައ ަބަލއިގްެނެނވެ. މިިނވްަނ 

ޮއޑަިޓުރްނގެ ިރޯޕުޓ ަސފާުހ 109 އްިނ ަސފާުހ 113 އްަށ ހިމަަނިއފިައ ެއވަނީެއވެ. 

ޯނޓ31ް ޑެިސމަްބރ 2120 ގެ ިނަޔަލްށ
2021

)ރ. 000(

2020

)ރ. 000(

ާއމަްދނީގެ ަބާޔްނ 
ދިވެހާިރއްޖޭގެ ުގޅުން ޕަބްލިކް ލިމެިޓޑްގެ ިހއާްސާދުރނަްންށ

ް ްސޓްޭޓމްަނޓް އޮފް ޕޮްރފިޓް އްެނޑް ލްޮސ އްެނޑް އާަދ ކޮމްޕްރިހްެނިސވް އްިނކަމ
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އެެސޓަްތއް 
ދިގުުމއަްދުތގެ އެެސޓަްތއް

ޕޮްރަޕޓީ އްެނޑް އުިކިއޕްމްަނޓް
ަރއިޓް-ޮއފް-ޫޔޒް އެެސޓަްތއް
އްިނޭޓްނިޖބްލް އެެސޓަްތއް

ޑިފަރޑް ެޓކްްސ އެެސޓް
ުޖުމަލ ދިގުުމއަްދުތގެ އެެސޓަްތއް

ުކުރުމއަްދުތގެ އެެސޓަްތއް
އްިނވްެނޓްރްީސ

ވަިޔފާރްިނާނިއ އެހެނިހްެނ ގޮތްގުޮތްނ ލެިބްނުހިރ
ަނގުުދ ފައާިސާއިއ ެބނުްކގިައ ުހިރ ފައާިސ

ުޖުމަލ ުކުރުމއަްދުތގެ އެެސޓަްތއް

ުޖުމަލ އެެސޓަްތއް

ަރުއްސާމާލިއ ަދަރިނ
ަރުއްސާމުލ

ިހއާްސގެ ަރުއްސާމުލ
ފިައާދގެ ގުޮތގިައ ަބަހއާްޓފައާިވ ިރާޒުވ

ުޖުމަލ ަރުއްސާމުލ

ދިގުުމއަްދުތގެ ަދަރިނ
ޕޮްރވަިޜްންސ                       

ޯލްނ ައދި އެހެނިހްެނ ަދަރިނ
 ލީޒް ަދަރިނ

ުޖުމަލ ދިގުުމއަްދުތގެ ަދަރިނ

ުކުރުމއަްދުތގެ ަދަރިނ
ވަިޔފިާރާއިއ އެހެނިހްެނ ގޮތްގުޮތްނ ަދއަްކްނުހިރ 

ޯލްނ ައދި އެހެނިހްެނ ަދަރިނ
ލީޒް ަދަރިނ

ުކްނފްުނާޏިއ ގުޅްުނުހިރ ފާަރތްތަަކއް ަދއަްކްނޖޭެހ
ެޓކްްސގެ ގުޮތގިައ ަދއަްކްނ ުހިރ

ުޖުމަލ ުކުރުމއަްދުތގެ ަދަރިނ

ުޖުމަލ ަދަރިނ )ަލއިިބިލޓަީތއް(

ުޖުމަލ ަރުއްސާމާލިއ ަދަރިނ

13 

14 

15 

11.2 

 

16 

17 

18 

 

 

19 

 

20 

21.1 

22.2

 

 

23 

21.1 

22.2 

24 

 

 

 

1,749,828 

 287,645 

 325,485 

 3,709 

 2,366,667 

 

 37,607 

 625,675 

 1,756,726 

 2,420,008 

 

 4,786,675 

 

 

190,000 

 2,556,114 

 2,746,114 

 

 139,791 

 69,050 

 270,189 

 479,030 

 

 759,726 

 152,775 

 32,928 

 538,405 

 77,697 

 1,561,531 

 

 2,040,561 

 

 4,786,675 

1,811,154 

 245,206 

 306,550 

 7,943 

 2,370,853 

 

 49,643 

 709,323 

 975,477 

 1,734,443 

 

 4,105,296 

 

 

190,000 

 2,292,534 

 2,482,534 

 

 136,925 

–

 231,780 

 368,705 

 

 850,049 

–

 30,403 

 307,443 

 66,162 

 1,254,057 

 

 1,622,762 

 

4,105,296

ާމލީ ހާިސުބަތއް ިކާޔނީ ަސފާުހ 114 އްިނ ަސފާުހ 169 އްަށ ހިމާަނފައާިވ ާމލީ ަބާޔްނތާަކިއ 
ގުޅޭ ޯނުޓތަަކކީ ިމ ާމލީ ަބާޔްނތުަކގެ ުމހްިނުމ ަބެއއަްކުމގިައ ަބަލއިގްެނެނވެ. މިިނވްަނ 

ޮއޑަިޓުރްނގެ ިރޯޕުޓ ަސފާުހ 109 އްިނ ަސފާުހ 113 އްަށ ހިމަަނިއފިައ ެއވަނީެއވެ.

ައލްފިާޟލް ައުޙމުަދ ައބުްދލަްރޙްމާން
ޮއޑިޓް ޮކމިޓީގެ ޗަެއރޕަާސްނ

ައދި ޯބޑުގެ ޑެޕުިއޓީ ޗަެއރޕަާސްނ

02 ފެބުްރައރީ 2021

ް މިސްަޓރ ޮރިބން ވޯލ
ޗީފް ފައޭިންނަޝލް ޮއފަިސރ

ައލްފިާޟލް އިސްމާޢީލް ަރީޝުދ
ޗީފް ެއގްޒެކިެޓވް ޮއފަިސރ
ައދި މޭެނިޖްނގ ޑެިރކަްޓރ

ޯނޓ31ް ޑެިސމަްބރ 2021 ާއިއ ހަަމަޔްށ
2021

)ރ. 000(

2020

)ރ. 000(

ާމލީ ަބާޔްނ
ދިވެހާިރއްޖޭގެ ުގޅުން ޕަބްލިކް ލިމެިޓޑްގެ ިހއާްސާދުރނަްންށ

ްސޓްޭޓމްަނޓް އޮފް ފައޭިންނަޝލް ޕޮޒަިޝްނ

މިހާިސުބަތއް ޯބޑްުނ ވަނީ ފްާސުކެރވިފެައވެ. ޯބޑުގެ ފާަރުތްނ ޮސއޮިކްށފައިވަނީ:

116117
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ަރުއްސާމުލ 1 ޑެިސމަްބރ 2020 ގިެނަޔަލްށ

ވަިޔފިާރ އަަހުރގެ ުޖުމަލ ާއމަްދނީ

ުކްނފުނީގެ ިހއާްސާދުރްނާނިއ ގުޅްުނުހިރ ުމާޢަމާލތަްތއް
ޑިިވޑްެނޑްގެ ގުޮތގިައ ދުޫކެރުވުނ

ަރުއްސާމުލ 31 ޑެިސމަްބރ 2020 ގިެނަޔަލްށ
ަރުއްސާމުލ 1 ޖަަނވަރީ 2021 ގިެނަޔަލްށ

ވަިޔފިާރ އަަހުރގެ ުޖުމަލ ާއމަްދނީ

ުކްނފުނީގެ ިހއާްސާދުރްނާނިއ ގުޅްުނުހިރ ުމާޢަމާލތަްތއް
ޑިިވޑްެނޑްގެ ގުޮތގިައ ދުޫކެރުވުނ             
ަރުއްސާމުލ 31 ޑެިސމަްބރ 2021 ގިެނަޔަލްށ

 

 

19.2

 

19.2

 190,000 

 

 – 

 

 – 

 190,000 

190,000 

 – 

 

 – 

 190,000

 2,314,762 

 

 732,452 

 

 (754,680)

 2,292,534 

2,292,534 

 813,060 

 

 (549,480)

 2,556,114 

 2,504,762 

 

 732,452 

 

 (754,680)

 2,482,534 

2,482,534 

 813,060 

 

 (549,480)

 2,746,114 

ިހއާްސގެ ަރުއްސާމުލ31 ޑެިސމަްބރ 2021 އްަށ ިނުމުނ އަަހުރގެ ިނަޔަލްށ
ފިައާދގެ ގުޮތގިައ 

ުޖުމަލ ަބަހއާްޓފައާިވ ިރާޒުވ

ަރުއްސާމލްަށ
އައި ަބަދުލތުަކގެ ަބާޔްނ

ދިވެހާިރއްޖޭގެ ުގޅުން ޕަބްލިކް ލިމެިޓޑްގެ ިހއާްސާދުރނަްންށ

ްސޓްޭޓމްަނޓް އޮފް ޗްޭނޖްަސ އްިނ އުިކއީިޓ

ޯނޓް

)ބެްރކެޓް ތޭެރގައާިވ ަޢަދުދތަަކކީ ުއނުިކެރވޭ ަޢަދުދތަކެއް(

ާމލީ ހާިސުބަތއް ިކާޔނީ ަސފާުހ 114 އްިނ ަސފާުހ 169 އްަށ ހިމާަނފައާިވ ާމލީ ަބާޔްނތާަކިއ 
ގުޅޭ ޯނުޓތަަކކީ ިމ ާމލީ ަބާޔްނތުަކގެ ުމހްިނުމ ަބެއއަްކުމގިައ ަބަލއިގްެނެނވެ. މިިނވްަނ 

ޮއޑަިޓުރްނގެ ިރޯޕުޓ ަސފާުހ 109 އްިނ ަސފާުހ 113 އްަށ ހިމަަނިއފިައ ެއވަނީެއވެ. 
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ވިޯކްނގ ކެޕަިޓަލްށ ައިއ ަބަދުލ
އްިނވްެނޓްރީތަަކްށ ައއަިބަދުލ

ވަިޔފިާރާއިއ އެހެނިހްެނ ގޮތްގުޮތްނ ލެިބްނުހިރ ފައާިސއްަށ ައިއ ަބަދުލ
ވަިޔފިާރާއިއ އެހެނިހްެނ ގޮތްގުޮތްނ ަދއަްކްނުހިރ ފައާިސއްަށ ައިއ ަބަދުލ

ުކްނފްުނާޏިއ ގުޅްުނުހިރ ފާަރތްތަަކްށ ަދއަްކްނުހިރ ފައާިސއްަށ ައިއ ަބަދުލ
ހްިނގުުމގެ ަހަރާކތްތުަކްނ ލުިބުނ ފައާިސ

ެޓކްްސގެ ގުޮތގިައ ެދއިްކ
އްިނޓަްރްސޓް ގުޮތގިައ ެދއިްކ ފައާިސ

ހްިނގުުމގެ ަހަރާކތްތުަކްނ ލުިބުނ ާސުފ ފައާިސ

އްިނވްެސޓް ުކުރުމގެ ަހަރާކތަްތއް
ޕޮްރަޕޓީ، ޕާްލްނޓް އްެނޑް އުިކިއޕްމްަނޓް ގުަތާމިއ އާިމާރތް ުކުރމްަށ

އްިނޭޓްނިޖަބލް އެެސޓް ގުަތމްަށ
ަހުރުމާދ ިވއަްކއިގްެނ ލުިބުނ

އްިނޓެްރްސޓް ގުޮތގިައ ލުިބުނ
ުކުރ ުމއަްދުތގެ ިޑޕިޮސޓްްސ ގެ ުޖމަްލ

އްިނވްެސޓް ުކުރުމގެ ަހަރާކތްތަަކްށ ހަޭދިވ ފައާިސ

ާމލީ ަހަރާކތަްތއް
 އަަހުރތޭެރ ައުބާރަދއާްކގަޮތއް ެނިގ ޯލުނ

ޯލުނ ފިެސިލޓީއްަށ ެދއިްކ ފީ
ލީޒް ަލއިިބިލޓީއްަށ ަދއާްކފައާިވ ފައާިސ

އަަހުރގެ ތޭެރގިައ ޑިިވޑްެނޑްގެ ގުޮތގިައ ދުޫކެރުވުނ
ފައާިސ ޯހުދުމގެ ަހަރާކތްތުަކްނ ހަޭދިވ ފައާިސ

ފައާިސ ައދި ފައާިސާއިއ ެއއްފަަދ ތަކެއްޗްަށ ިއުތުރވި/)ަމުދިވ( 
އަަހުރ ފުެށުނއުިރުހިރ ފައާިސާއިއ ފައާިސގެ ގުޮތގިައ ެބލެވޭ ތަކިެތ
އަަހުރ ިނުމުނއުިރުހިރ ފައާިސާއިއ ފައާިސގެ ގުޮތގިައ ެބލެވޭ ތަކިެތ

ހްިނގުުމގެ ަހަރާކތްތުަކްނ ލުިބުނ ފައާިސ
އަަހުރގެ ާސުފ ފިައާދ )ެޓކްްސއްަށ ކެނޑުުމގެ ުކރްިނ(

ވަިޔފިާރާއިއ އެހެނިހްެނ ގޮތްގުޮތްނ ުއިނވި/ިއުތުރިވ
ޕޮްރަޕޓީ ައދި އުިކިއޕްމްަނޓްްނ ިވއަްކއިގްެނ ލުިބުނ ފިައާދ

ޯލުނގެ އްިނޓަްރްސޓް
ފިެސިލޓީ ފީގެ ެއޮމަޓއިޒަޭޝްނ

ލީޒް ަލއިިބިލޓީގެ އްިނޓަްރްސޓް
އްިނޓަްރްސޓްގެ ގުޮތގިައ ލުިބުނ ާއމަްދނީ

ަބަލށްކެނޑުުނ )ިޑޕްރިިސޭއަޝްނ(
ޕޮްރަޕޓީ ައދި އުިކިއޕްމްަނޓްގެ އްިނޕަެއރމްެނޓް ގެއުްލުމގެ     

ަރއިޓް-ޮއފް-ޫޔޒް އެެސޓް ތުަކްނ ަބަލށްކެނޑުުނ
އްިނޭޓްނިޖަބލް އެެސޓްތުަކގެ ެއޮމަޓއިޒަޭޝްނ   

ަރއިޓް ޮއފް ޮއފް އްިނޭޓިޖަބލް އެެސޓްްސ
އްިނޭޓިޖަބލް އެެސޓްތުަކގެ އްިނޕަެއރމްެނޓް ގެއުްލުމގެ 

ައވަހްަށ ަދުއުރވެގްެނ ުނާދ ުމަދުލގެ ޕޮްރވަިޜްނ
ލެިބްނޖޭެހ ފައާިސގެ ތެެރއްިނ ުނލިބެޭނަކމްަށ ެބލެވޭ ފައާިސގެ ޕޮްރވަިޜްނ

ެނޓްވޯކް ައދި އެެސޓް ިރަޓަޔރމްަނަޓްށ ައިއ ަބަދުލ
ވިޯކްނގ ކެޕަިޓަލްށ ައިއ ަބަދުލގެ ުކރްިނ ހްިނގުުމގެ ފިައާދ
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10
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20

 11,250 

 73,795 

 (4,931)

 43,667 

 1,519,695 

 (127,877)

 (4,080)

 1,387,738 

 

 (299,332)

 (83,386)

 (1,137)

 14,067 

 8,296 

 (361,492)

 

 224,150 

 (4,626)

 (70,549)

 (385,677)

 (236,702)

 

 789,545 

 959,888 

 1,749,433 

 956,706 

 

 (2,680)

 4,613 

 1,767 

 25,471 

 (14,656)

 288,175 

 193 

 43,573 

 64,451 

 

 – 

 786 

 22,842 

 4,673 

 1,395,914 

 7,282 

 (72,680)

 33,324 

 21,563 

 1,301,794 

 (137,939)

 – 

 1,163,855 

 

 (216,986)

 (30,301)

 500 

 8,513 

 (1,204)

 (239,478)

 

 – 

 – 

 (55,285)

 (380,504)

 (435,789)

 

 488,588 

 471,300 

 959,888 

 861,363 

 

 (484)

 – 

 – 

 23,479 

 (8,732)

 287,009 

 557 

 39,530 

 58,878 

 589 

 90 

 1,311 

 43,951 

 4,765 

 1,312,305 

ޯނޓް

ޯނޓް

31  ޑެިސމަްބރ 2021

)ރ. 000(

31  ޑެިސމަްބރ 2021

)ރ. 000(

31  ޑެިސމަްބރ 2020

)ރ. 000(

31  ޑެިސމަްބރ 2020

)ރ. 000(

ފައާިސ ލުިބުނގާޮތއި
ހަޭދުކެރުވުނ ގޮތުގެ ަބާޔްނ 

ދިވެހާިރއްޖޭގެ ުގޅުން ޕަބްލިކް ލިމެިޓޑްގެ ިހއާްސާދުރނަްންށ

ްސޓްޭޓމްަނޓް އޮފް ކްޭޝފްލްޯސ

ާމލީ ހާިސުބަތއް ިކާޔނީ ަސފާުހ 114 އްިނ ަސފާުހ 169 އްަށ ހިމާަނފައާިވ ާމލީ ަބާޔްނތާަކިއ 
ގުޅޭ ޯނުޓތަަކކީ ިމ ާމލީ ަބާޔްނތުަކގެ ުމހްިނުމ ަބެއއަްކުމގިައ ަބަލއިގްެނެނވެ. މިިނވްަނ 

ޮއޑަިޓުރްނގެ ިރޯޕުޓ ަސފާުހ 109 އްިނ ަސފާުހ 113 އްަށ ހިމަަނިއފިައ ެއވަނީެއވެ. 

)ބެްރކެޓް ތޭެރގައާިވ ަޢަދުދތަަކކީ ުއނުިކެރވޭ ަޢަދުދތަކެއް(
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ާމލީ ަބާޔްނތާަކ ގުޅޭ 
ޯނުޓތައް 31 ޑެިސމަްބރ 2021 

ގެ ނަިޔލްަށ

1.ދިވެހާިރއްޖޭގެ ުގޅުން ޕަބްލިކް ލިމެިޓޑްގެ ިހއާްސާދުރނަްންށ
ަބާޔން ުހަށަހާޅ ފާަރތް

ދިވެހާރއްޖޭގެ ގުޅްުނ ޕލކ ) "ުކްނފުނި" ( އަކީ ަރއުީސލުްޖމްހިޫރއާްޔގެ ގާަރުރ ަންނަބުރ 
1988/123 ަދުށްނ ުއފެދި، ދިވެހާިރއްޖޭގެ ުކްނފްުނާޏިއ ބޭެހ ާޤޫނުނ ަންނަބުރ 1996/10 

ގެ ަދުށްނ ަރިޖްސޓްރޮީކށްގްެނ ދިވެހާިރއްޖޭގިައ ހްިނގުަމްނ ގްެނާދ ަދަރްނަޏްށ ޒްިނާމާވްނ 
ޖޭެހ މްިނވުަރ ަކނޑެައިޅފައާިވ ުކްނފްުނެޏކެވެ. މުިކްނފުނީގެ މަަސއަްކތަކީ، ދިވެހާިރއްޖޭގިައ 
ުމވަާސާލތީ )ެޓލޮެކިމުއނިކަޭޝްނ( ިޚުދަމތަްތއް ދުިނުމވެ. ުކްނފިުނ ަރިޖްސޓްރީ ޮކްށފައާިވ 
ޮއފީހަކީ ދާިރުގ ެހޑް ޮއފްީސ، ައމީނީ ަމގު، ޕީ.ޯއ. ޮބކްްސ 2082، ާމެލ 20403، 

ދިވެހާިރއްޖެެއވެ.

މުިކްނފްުނަޏކީ،29  ެސޕެްޓމާްބރ 2011 އްިނ ޯމލިްޑވްްސ ްސޮޓކް އެކްްސޗްޭނުޖގިައ 
ލްިސޓޮްކްށފައާިވ ުކްނފްުނެޏކެވެ.

.2
ް ަތއާްޔުރ ުކެރވުުނ/ަތއާްޔުރުކާރ އާަސސް/ުއޫސލ

ހ.
 ) ަބާޔން އުެކަލވާލެވުުނ މިނަްގޑު )ސްޭޓޓްމަންޓް ޮއފް ޮކމްޕަްލަޔންސް

ާމލީ ހާިސުބަތއް އުެކަލާވލެވިފައިވަނީ، އްިނަޓރޭނަޝަނލް ފައޭިންނަޝލް ިރޕޯރިޓްނގް 
ްސެޓްނޑަރޑްްސ )ައިއ.ެއފް.ާއުރ.ެއްސ( ުނަވަތ ާމލީ ިހާސުބަތއް ަބާޔްނުކުރުމގެ 

ަބއަިނލަްއޤާްވމީ މްިނގަޑިާއ ެއއްގޮތާްވގުޮތގެ ަމތްިނެނވެ. 

ށ.
 ައުގަތއް ަބާޔނޮްކްށަފިއވާ ުއޫސލް

ާމލީ ަބާޔްނަތުކަގިއ ުހރާިހ ެއއްޗެއްގެ ައުގަތއް ަބާޔްނޮކްށފިައާވނީ ެއ ުމާޢަމާލެތއް 
)ޓާްރްނެސކަްޝެނއް( ހިނާގފައާިވައުގ ހާިސުބތުަކގިައ ިހަމާނ ުއޫސާލިއ )ހްިސޯޓރަިކލް 

ޮކްސޓް ޮކްނވްެނަޝްނ( ެއއްގޮތާްވގުޮތގެ ަމތްީނެނވެ. 

ނ.
 ައމަލީ ައދި ަބާޔނުްކާރ ަފއާިސ

ާމލީ ަބާޔްނތުަކަގިއ ހަުށަހާޅފިައާވ ަޢަދުދަތއް ަބާޔްނޮކްށފިައާވނީ ުކްނފުނީގެ ައަމލީ 
)ާޢްނުމޮކްށ ޭބުންނުކާރ( ފައާިސ ަކުމަގިއާވ ދިވިެހ ުރފާިޔއްިނެނވެ. އެހްެނ ގަޮތަކްށ 

ަބާޔނޮްކްށފައުިނާވ ހިނެދއްގިައ ުހރާިހ ާމލީ ަމުޢލާޫމުތަތއް ަބާޔްނ ޮކްށފައާިވނީ އްެނެމ 
ގާތުްކާރ ފުރިހަަމ ާހްސ ދިވިެހ ުރފާިޔގެ ަޢަދުދްނެނވެ.

ރ.
) ުކިރއްަށާދެނ ވަިޔފިާރއެއަްކމްަށ ަބަލިއ ހާިސުބަތްށ ހުެދން )ޮގއިންގ ޮކނަްސރން ބިޭސސް

ާމލީ ަބާޔްނ ަހާދފައިވަނީ ައަރިނ ވަިޔފިާރެއއްގެ ގުޮތގިައ ުކިރއަށާްދެނ ވަިޔާރިރެއއަްކމްަށ 
ަބާލފެައވެ. ުކްނފުނީގެ ާމލީ ަބާޔްނތާަކިއ ހާިސުބަތއް ައިއ.ެއފް.ާއްރ.އްެސ ާއިއ ެއއްގޮތް 
ާވގުޮތގެ ަމތްީނ ެބލެެހއުްޓމަށަްޓަކިއ ގްެނގުޅޭ ުއޫސުލ ައދި ާއމަްދނީާއއި، ޚަަރާދއި، ުމަދާލއި، 
ިންނުމްނަތއް  ައްނާދާޒަތާކިއ  ައްނަނަފަދ  ަބަދުލ  ަޢަދުދަތަކްށ  ަދަރނީގެ  ައދި 
ންިނމްަނޖެެހެއވެ. މޭެނޖްމްަނުޓްނ )ހްިނާގ ފާަރުތްނ( ިމައްނާދާޒ ހާިސުބތާަކިއ ައްސުލ 

ަނތާީޖތާަކިއ ަތފުާތތަކެއް ުހުރމަކީ އަެކށީގްެނާވ ަކމެކެވެ.

އްަނާދާޒ ހާިސުބތާަކިއ ޭއގެ ަސަބުބަތއް މުެދކެނޑުމެއެްނިތ ުމާޠލާިއ ުކަރުމްނ ގްެނދެވެެއވެ. 
ައދި ހަަމ ިމ ުމާޠިލާއ ުކުރްނތުަކްނ ފަާހގުަކެރވޭ ަބަދުލަތއް، ެއަބަދލާަކިއ ގުޅޭ އަަހެރއްގެ 
ާމލީ ަބާޔްނތަަކްށ ގެެނވެޭނެއވެ. ޮބޑްަށ ައަސުރުކާރފަަދ ައްނާދާޒ ހާިސުބތާަކިއ ުމހްިނުމ 
ިންނުމްނަތއް އުެކލެވޭ ހާިސުބުކުރުމގެ ުއޫސުލތުަކގެ ތެެރއްިނ ިމ ާމލީ ަބާޔްނތުަކގިައ 
ޭބުންނޮކްށފިައާވ ަޢަދުދަތަކްށ އްެނެމ ޮބޑްަށ ައަސުރުކާރެނފަަދ ުއޫސުލަތއް ޯނުޓ 

ަންނަބުރ 4 ގިައ ަބާޔނޮްކްށފައާިވެނެއވެ.
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.3
ް ުކންފުނީގެ ހާިސުބ ެބލެހެއުްޓމުގެ ިސާޔަސަތްށ ައއިސްަފިއވާ ަބަދުލަތއ

ިމ ުމއަްދުތަގިއ ަތއާްޔުރ ުކެރިވފައަިވ ުކްނފުނީގެ ހާިސުބތުަކަގިއ ޭބުންނުކެރިވފައާިވ 
ިސާޔަސުތތަަކްށ ަބަދލެއް ައއްިސފިައ ުނވެެއވެ. ައދި ުކްނފުންިނ ބުޭނނޮްކފިައ ވަނީ ިމ 
ިސާޔަސުތތަކެވެ. 1 ޖުެނވަރީ 2021 ގިައ ައުއ އުެކުއްނިޓްނ ްސެޓްނޑާރޑްްސ ުވޖުޫދވެ 
ަޢަމުލުކަރްނ ފަަށިއފާވެެއވެ. ަނމަވްެސ، މަިކުމގެ ަސަބުބްނ ުކްނފުނީގެ ާމލީ ަބާޔަންށ 

މެޓިީރައލް ެއފެކެްޓއް ުނވެެއވެ. 

3.1
ް ބުޭރ ަފއާިސއިން ުކެރވުުނ ުމާޢމާަލތަްތއ

ބުޭރފައާިސގެ ުމާޢަމާލތަްތއް ހާިސުބޮކްށ ަބާޔނޮްކްށފައިވަނީ، ޢަަމލީ ފައާިސއްިނ )ދިވިެހ 
ުރފާިޔއްިނ( ެއ ުމާޢަމާލތެއް ހިނިގ ތާރުީޚގެ ބުޭރފައާިސ ާމުރުކެރވޭ ޭރުޓ ގެައވެ. ބުޭރފައާިސ 
ައަމލީފައާިސއްަށ ަބަދުލުލުކުރުމގިައ ލުިބުނ ފިައާދ ުނވަަތ ގެއުްލްނ ައދި ބުޭރފައާިސ އްިނ 
ުހިރ ާމލީ ެއެސޓަްތާކިއ ަލިއިބިލޓަީތއް ެބލްެނީޝޓް ާތރުީޚަގިއ ަޢަމލީ ފައާިސައްށ 

ަބަދުލުކުރުމގިައ ލުިބުނ ގެއުްލާމިއ ފިައާދާވނީ ާއމަްދނީ ަބާޔުނގިައ ހިމިެނފެައވެ.

ުކްނފުނީގެ ިހާސުބަތުކަގިއ ިހމިެނފިައާވ ޭބުރފައާިސއްިނ ައގޮުކްށފިައާވ ާމލީ ޫންނ 
ަހުރުމަދާލިއ ަދަރިނ ހާިސުބ ޮކްށފައާިވނީ ެއެއއްޗެއް ފަުރަތަމ ގަތަްއގުގިައ ެއުމާޢަމާލތެއް 
ހިނިގުދަވުހ ޭބުރފައާިސ ާމުރުކެރުވުނ ޭރުޓްނެނވެ. ަހުރުމަދާލިއ ަދަރނީގެ ތެެރއްިނ 
ހަަމައގުގިައ ހާިސުބ ޮކްށފައާިވ ަހުރުމަދާލިއ ަދަރިނ ދިވިެހ ުރފާިޔއްަށ ަބަދުލޮކްށފައާިވނީ 

ހަަމައުގ ަކނޑެައޅުުނ ާތރުީޚގިައ ބުޭރފައާިސ ާމުރުކެރވޭ ޭރުޓގެައވެ. 

3.2
މާލީ ާއާލތަްތއް )ަފއިނޭނަްޝލް އިންސްޓުްރމަންޓްސް(

ހ.
މާލީ އެެސޓަްތއް )ޮނން ޑިެރވިެޓވް(

ޢަަމުލުކުރާމިއ ައގުުކުރްނ 	
ުކްނފްުނަޏްށ ލެިބްނޖޭެހ ފައާިސާއިއ ުކްނފުންިނ ޖާަމޮކްށފައާިވ ފައާިސ، ފަުރަތަމ ހާިސުބ 
ޮކްށފައިވަނީ ެއ ފައާިސ ލުިބުނ ުނވަަތ ޖާަމިވ ތާރުީޚގެައވެ. އޫެންނ ުހރާިހ ާމލީ އެެސޓަްތއް 
)ާމލީ ހާިސުބތުަކގިައ ހަަމައގުގިައ ހިމިެނފައާިވ އެެސޓަްތއް ހިމޭެނގޮތްަށ( ހާިސުބތުަކގިައ 

ިހމިެނފިައާވނީ ެއ ވަިޔފާރީގެ ުމާޢަމާލެތއްގެ ޮކްނޓެްރުކޓަްގިއ ިހމޭެނ ަކްނަތއްތަަކްށ 
ޢަަމުލުކަރްނޖޭެހ ފާަރތެއަްކމްަށ ުކްނފިުނާވ ާތރުީޚގެައވެ. 

ާމލީ އެެސޓްތްަށ )ުކްނފްުނަޏްށ ލެިބްނޖޭެހ ފައާިސގެ ތޭެރގިައ ހިމޭެނ ަދަރނީގެ ގުޮތގިައ 
ަމއިގަނޑޮުކްށ ލެިބްނ ުހިރ ފައާިސ ފަިޔަވިއ( ުނވަަތ ާމލީ ަލއިިބިލޓްީސ އްެނެމ ފަުރަތަމ 
ާޙަލުތގިައ ައުގ ުކާރނީ ޭއގެ ހަަމައގުގެައވެ. ހަަމައުގ ުނުކެރވަޭނަމ ައގުުކާރނީ ެއ އެެސެޓއް 
ގުަތމްަށ ުނވަަތ އޫިޝުކުރމްަށ ދަިޔ ޚަަރުދ ެއއުްކުރމްަށފުަހެއވެ. ުކްނފްުނަޏްށ ލެިބްނޖޭެހ 
ފައާިސގެ ތޭެރގިައ ުކްނފްުނަޏްށ ަމއިގަނޑު ައަސެރއް ުނުކާރ ަދަރިނ ައގުުކާރާނނީ ޭއގެ 

ވަިޔފިާރ ުކެރުވުނ ައގުގެައވެ.  

ާމލީ އެެސޓްްސ ގްިނތުިކުރާމިއ ދެވަަނ ފަހަަރްށ ައގުުކުރްނ  	
ާމލީ ުމާދ އްެނެމ ފަުރަތަމ ފަހުަރ ާމލީ ހާިސުބގިައ ހިމާަނއުިރ، ެއ ުމަދލެއް ގްިނތޮިކްށ މާިނނީ 

ޭއގެ އްިސތިހާްލުކ ުކެރވިފައާިވ )ެއޮމަޓއިޒްޑް( ައގުގެައވެ؛ 
ާމލީ އެެސެޓއް ދެވަަނ ފަހަަރްށ ައގުުކާރއުިރ ުނވަަތ ހާިސުބުކާރއުިރ، ުކރްިނ ަކނޑެައިޅފައާިވ 
ިގްނިތ ަބަދުލުކާރނީ ުކްނފިުންނ ަޢަމުލުކާރ ވަިޔފާރީގެ ޮއިނގަނޑްަށ އްިސާލެހއް 
ގެެނވިފައާިވަނަމެއވެ. މިގޮތްަށ ަބަދުލުކެރވޭއުިރ ެއގްިނިތެއއްގިައ ަކނޑެައިޅފައާިވ ުހރާިހ 
ެއއޮްގަތްށ  ިއްސާލާހިއ  ގެެނިވަފިއާވ  ޮއިނަގޑްަށ  ިވަޔާފރީގެ  ެއެސެޓއް  ާމލީ 
ަބަދުލުކަރްނާވެނެއވެ. ިމގެެނުވުނ ަބަދުލަތށް، މަިބަދުލަތަކްށފުަހ އްެނެމ ފަުރަތަމ 

ަތއާްޔުރުކާރ ާމލީ ަބާޔުނގިައ އްިސާލުހގެެނުވުނ ުދވުަހގިައ ާހމުަކަރްނާވެނެއވެ. 
 ާމލީ ެއެސެޓއް ެއޮމަޓއިޒޮްކްށ ހާިސުބުކާރނީ ތިރީގިައ ަބާޔްނުކެރވިފައާިވ ެދ ާޙަލުތ 
ފުރަިހމުަވްނެނވެ. ިމގަޮތްށ ެއޮމަޓއިޒް ުކުރަމްށފުަހ ެއެސޓްގެ ަހަމައގްަށ ައްނަނަބަދުލ 

ުކްނފުނީގެ ާއމަްދނީގެ ަބާޔުނގެައއް ުނހިމާަނެނެއވެ. 

ުކްނފުނީަގިއ އުެކަލާވަލިއފިައާވ ވަިޔފާރީގެ ޮއިނގަނޑުގެ ތެެރއްިނ ުކްނފުނީގެ  	
ަރއުޫސލާްމުލގިައ ުމާދ ަބަހއަްޓއިގްެނ ެއއިގްެނ މްަނފާއްެނ ުނވަަތ ފައާިސ ލިބޭގޮތްަށ 

ަބހަށާްޓފައުިވްނ

ވެފިައާވ ެއއަްބްސުވެމއްގެ ަސަބުބްނ ަކނޑެައިޅފިައާވ  	 ެދެމުދަގިއ  ެދފާަރުތގެ 
ުދވްަސތަކެއްގިައ ުކްނފްުނަޏްށ އްިނަޓެރްސާޓިއއުެކ ފައާިސ ލިބޭގޮތަށް، ުކްނފްުނަޏްށ 

ލެިބްނޖޭެހ ފައާިސގެ ގުޮތގިައ ހިމާަނފައާިވ އެެސަޓަކށުްވްނ. 

ފައޭިންނިޝައލް އެެސޓްްސ ހަަމައގުުކުރުމގިައ ެއޯމަޓއިޒް ުނުކާރ ުނވަަތ ހަަމައގުުކުރުމގިައ 
ިލޭބފިައާދ ުނަވަތ ގެއުްލްނ ާއމަްދނީގެ ޮގުތަގިއ ަބހްަށާޓފިައާވ ިރާޒުވގެ ަދުށްނ 
ހިމާަނފައުިނާވަނމަ، ެއ އެެސޓްްސ ހަަމައގުުކުރުމގައ ލޭިބ ފިައާދ ުނވަަތ ގެއުްލްނ ާހމުަކާރނީ 
ުކްނފުނީގެ ާއމަްދނީގެ ަބާޔުނގެައވެ. މިގޮތްަށ ައގުުކާރނީ ާމލީ ުމަދުލގިައ އުެކލެވިގްެނާވ 
ުހރާިހ ޑެރިވިޭޓވްްސވްެސ ިހމޭެނގޮތެަށވެ. ފަުރަތަމފަަހަރްށ ާމލީ އެެސެޓއް ެއޯމަޓއިޒޮްކްށ 
ުނަވަތ ަހަމައގުުކުރުމގިައ ެއިއގްެނ ލޭިބ ފިައާދ ުނަވަތ ގެއުްލްނ ުކްނފުނީގެ ާއމަްދނީ 
ިރާޒވްގިައ ިހމުެނުމގިައ ފުރަިހާމާވްނޖޭެހ ާޙަލުތތްަށ ފުރަިހމަވަިނމަވްެސ، ިމ އެެސޓްތްަށ 
ަހަމައގުުކުރުމގިައ ލޭިބ ފިައާދ ުނވަަތ ގެއުްލްނ ުކްނފުނީގެ ާއމަްދނީ ަބާޔުނގެ ަދުށްނ 
ފަަރުގަތްށ  ައްނަނ  ިހާސުބުކުރުމަގިއ  ަޢަމުލުކުރުމްނ  ިމޮގަތްށ  ގެެނިވާދެނެއވެ. 

ުކޑުަކޭރވެޭނެއވެ. 

ވަިޔފާރީގެ ޮއިނގަނޑުގެ އެެސްސމްަނޓް 	
ުކްނފުނީގިައ އުެކލާަވލެވިފައާިވ ވަިޔފާރީގެ ޮއިނގަނޑަކީ ެއ ޮއިނގަނޑުގެ ޯޕުޓފިޯލޯއ ލެވެލްގިައ 
ހިމޭެނ ާމލީ އެެސޓްތުަކގެ ަސަބުބްނ ައަބުދވްެސ އެެސްސުކެރވޭ ެއއްޗެކެވެ. މަިކނުްކުރުމގެ 
ަމިއގަނޑު ޭބުނަމކީ ުކްނފިުނ ހްިނގުަމްނ ައްނަނގުޮތގެ ަމުޢލާޫމުތަތއް އުެކްނފުނީގެ 
މޭެނޖަްމްނަޓްށ ަވގުުތްނ ަވގަުތްށ ދުިނމެވެ. މިގަޮތްށ ާހަމުހެރވޭ ަމުޢލާޫމުތގެ ތޭެރގިައ 

ހިމެެނނީ: 

ޯޕުޓފިޯލޯއތުަކގެ ައާސްސތާަކިއ ަލނޑަުދނިޑަތއް، ައދި ިމ ައާސްސަތއް ައަމލީގުޮތްނ  	
ބުޭނނުްކަރުމްނ ައނަްނ ގޮތް. މީގެ ތޭެރގިައ ުކްނފުނީގެ މޭެނޖްމްަނޓްއްިނ އްިސަކްނޭދ 
ްސޓަްރަޓޖީތުަކގެ ތޭެރގިައ ެއއަްބްސުވެމއްގެ ަސަބުބްނ އްިނަޓެރްސުޓގެ ގުޮތގިައ ލޭިބ 
ާއމަްދނީ ޯހުދާމއި، އްިނަޓެރްސޓް ޭރުޓގެ ޕޮްރފިައލް ެބލެެހއުްޓާމއި، ާމލީ އެެސެޓއްގެ 
ަސަބުބްނ ުއފޭެދ ާމލީ ަލއިިބިލޓެީއއް ެއ އެެސެޓއް ހިމާަނފައާިވ ުމއަްދުތގިައ ހިމާަނޯތ 
ުނވަަތ ިމ އެެސޓްްސަތއް ިވއަްކއިގްެނ ލިބެޭނަކމްަށ ެބލެވޭ ުނވަަތ ލިބެޭނ ފައާިސގެ 

ަޢަދަދްށ އްިސަކްނޭދޯތ ަބަލެއވެ. 

ވާިޔފާރީގެ ޮއިނގަނޑުގިައ އުެކލެވިގްެނާވ ރްިސކްްސ )ައދި ުކްނފުނީގެ ޮއިނގަނޑުގެ  	
ަދުށްނ ގެެނވިފައާިވ ާމލީ އެެސޓްްސ( ައދި ިމ ރްިސުކަތއް މޭެނޖް ުކެރވިފައާިވ ގޮތް. 

ެއއަްބްސުވަމާކިއ ުގިޅގްެނ ިލޭބ ފައާިސިއަގިއ ިހމިެނގްެނަވނީ ޕްރްިނިސޕަލާްއިއ  	
އްިނަޓެރްސޓޯްތ އެެސްސުކުރްނ

ިމ އެެސްސމްެނުޓގެ ބުޭނމްަށ "ޕްރިނިްސޕަލް" ާމަނުކެރވިފައިވަނީ، ާމލީ އެެސެޓއް ުކްނފުނީގެ 
ހާިސުބތުަކގިައ ފަުރަތަމ ހާިމާނއުިރ ައާދުކަރްނޖޭެހ ައާސީސ ަޢަދަދެށވެ. "އްިނަޓެރްސޓް" 
ާމަނުކެރވިފައިވަނީ ައާދުކަރްނޖޭެހ ައާސީސ ަޢަދުދގެ ގުޮތގިައ ވިަކުމއަްދެތއްގެ ތޭެރގިައ 
ަދއަްކްނޖޭެހ ާބކީ ފައާިސގިައ އުެކލެވިގްެނާވ ަދަރްނަޏްށ ދުޫކުރުމގެ ހާަރްސ ައދި ުކިރއްަށ 
ޮއތަްތުނަގިއ ފައާިސގެ ައގްަށ ައްނަނަބަދާލިއ ުގިޅގްެނ ަދއަްކްނޖޭެހ ފައާިސ ައދި 
ލްެނޑުްކުރުމަގިއ އުެކލެވިގްެނާވ ަހާރްސާއިއ ަޚަރުދ ައދި ހްިނގުުމްނ ިލޭބ ފިައާދގެ 

މްިނވަަރެށވެ. 
ެއއަްބްސުވމާަކިއ ގިުޅގްެނ ލޭިބ ފައާިސއިގިައ ިހމިެނގްެނވަނީ ަހަމއަެކިނ ައާދުކަރްނޖޭެހ 
ައާސީސ ަޢަދާދިއ އްިނަޓެރްސޓްގެ ގުޮތގިައ އުެކލެވިގްެނާވ ފައާިސޯތ އެެސްސުކުރަމްށ 
ެދފާަރުތގެ ދެމުެދގިައ ެއއަްބްސވެވިފައާިވ ަކްނަތއަްތއް ަބަލްނޖެެހެއވެ. މީގެ ތޭެރގިައ  ާމލީ 
އެެސަޓާކިއ ގިުޅގްެނ ހެދިފައާިވ ެއއަްބްސުވުމގައި، ެއއަްބްސވެވިފައާިވ ަކެމއްގަެސަބުބްނ 
ައްނަނފަަދ  ިލޭބެނަކަމްށ ަކނޑެައިޅފިައާވ ފައާިސައްށ ުނަވަތ ަވުގަތްށ ަބަދެލއް 
އްެސވްެސަކެމއް އުެކލެވިގްެނވޯޭތ އެެސްސުކަރްނޖެހެޭނެއވެ. ިމ އެެސްސމްަނޓް ހުެދުމގިައ 

ަބަލްނޖޭެހ ަކްނަތއްތުަކގެ ތޭެރގިައ:
ުނަވަތ  	 ަވުގުތ  ައާދުކާރްނޖޭެހ  ަފިއާސ  ައާދުކާރްނޖޭެހ  ަފިއާސާއިއ  ިލޭބ 

ައާދނުްކާރްނޖޭެހ ުނވަަތ ލެިބްނޖޭެހ މްިނވަަރްށ ައަސުރ ފާޯރފެާނ ާހދާިސަތއް. 

ަބަދުލވިަނިވ ޭރުޓގެ ަސާމުތ )ފީޗާރްސ( ާއިއ ައުޤުދުކެރވިފައާިވ ކޫޕްަނ ޭރުޓތަަކްށ  	
ައަސުރފުޯރވިަނިވ ަޝުރުޠަތއް

ެއޑާްވްނަސްށ ފައާިސ ެދއުްކާމިއ ައދި ުމއަްދުތ ިއުތުރ ުކުރުމގެ ަސާމުތ 	

ަކނޑެައިޅފައާިވ ުމަދާލ ގުޅޭގުޮތްނ ފައާިސ ލިިބގުަތމްަށ ަދުޢާވ ުއފުުލްނ ހަނުިކާރ  	
ަޝުރުޠަތއް )މާިސލަަކށް، ުރޖަޫޢ ުނުކެރވޭ ަސާމުތަތއް(

ައާދުކާރްނޖޭެހ ފައާިސގެ ައާސީސ ަޢަދާދިއ  އްިނަޓެރްސުޓގެ ަޢަދުދ ަހަމ އަެކިނ 
ައާދުކުރމަކީ، ެއޑާްވްނަސްށ ފައާިސ ެދއުްކުމގެ ަސާމާތ ިއއިްތފުާޤާވަކމެކެވެ. އެހަެންސ، 
މިގޮތްަށ ިއއްތިފާގުވަާކމްަށ ެބލެވޭނީ، ެއޑާްވްންސގެ ގުޮތގިައ ައާދޮކްށފައާިވ ފައާިސގެ ަޢަދުދ 
ައާދުކާރްނޖޭެހ ފައާިސގެ ައަދާދ ައޅައަިބާލއުިރ ޮބޑަުނަމެއވެ. ެއއީ ެއގްރިމްެނޓްގެ ުމއަްދުތ 
ހަމުަވުމގެ ުކރިން، ެއގްރިމްަނޓް ޫރޅާލެވޭ ާޙަލތްތުަކގައި، ަބަދުލދުިނުމގެ ގުޮތްނ ައާދުކެރވެޭނ 
ފައާިސގެ އަެކިށގްެނާވ މްިނވެަރއް ެއޑާްވްންސގެ ގުޮތގިައ ައާދޮކްށފައާިވ ފައާިސގެ ތޭެރގިައ 

ާޝމުިލާވެނތެީއވެ. 

ާމލީ އެެސޓްްސ ެއޯމަޓއިޒް ުކެރވިފައާިވ ައުގ 	
ފަުރަތަމ ފަަހަރްށ ައގުުކުރަމްށފުަހ ިލެބްނޖޭެހ ފައާިސ ިހާސުބުކެރވޭނީ "ިއފެކިްޓވް 
އްިނޓެްރްސޓް"ގެ ުއޫސުލްނ ެއޮމަޓއިޒޮްކށް، ާހަލތްަށ ައްނަނ ަބަދުލގެ ަސަބުބްނ ލޭިބ 
ގެއުްލްނ ކެނޑަުމްށފުަހަގެއވެ. އްިނަޓެރްސޓްގެ ގުޮތަގިއ ލޭިބ ާއމަްދނީ، ޭބުރފައާިސ 
ަބަދުލުކުރުމގިައ ލިިބފައާިވ ގެއުްލާމިއ ފިައާދ، ައދި ައގްަށ އަނަްނ ަބަދުލގެ ަސަބުބްނ ލޭިބ 
ގެއުްލްނ ާހމުަކާރނީ ުކްނފުނީގެ ާއމަްދނީ ަބާޔުނގެައވެ. ަހަމ ިމފަަދއްިނ ާމލީ އެެސެޓއް 
ުކްނފުނީގެ ހާިސުބަތުކްނ ުއިނުކާރއުިރ ެއިއގްެނ ލޭިބ ފިައާދ ުނަވަތ ގެއުްލްނވްެސ 

ާހމުަކާރނީ ުކްނފުނީގެ ާއމަްދނީ ަބާޔުނގެައވެ.  
 

ުކްނފްުނަޏްށ ލެިބްނޖޭެހ ފައާިސގެ ތޭެރގިައ ހިމިެނފައާިވނީ ަދަރނީގެ ގުޮތގިައ ލެިބްނޖޭެހ 
ފައާިސާއިއ އެހިެނހްެނ ގޮތްގުޮތްނ ލެިބްނޖޭެހ ފައާިސާއއި، ެބކްްނ ިޑޕިޮސޓްްސ ައދި  
ފިކްސްޑް ިޑޕިޮސޓްގެ ގުޮތގިައ ޮކްށފައާިވ އްިނވްެސޓްމްެނޓްތުަކްނ ލެިބްނޖޭެހ ފައާިސެއވެ. 
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3.2
މާލީ ާއާލތަްތއް )ަފއިނޭނަްޝލް އިންސްޓޫްރމަންޓްސް( 

)ުކރީ ަސފާުހާއިއ ުގޅޭ(

ށ.
މާލީ ަލިއިބިލޓަީތއް )ޮނން ޑިެރވިެޓވް(

ފަުރަތަމ  ަރުހުނަތއް  ުހަށެހުޅުނ  ޯލުނަތަކްށ  ޯލުނަތާކިއ  ަނާގަފިއާވ  ުކްނފިުންނ 
ައގޮުކްށފިައާވނީ ެއެއއްޗެއް ފަުރަތަމ ހަުށެއޅުުނ ައުގަގެއވެ. އެހިެނހްެނ ުހރާިހ ާމލީ 
ދަަރިނަތއް )ުކްނފުނީގެ ހާިސުބތުަކގިައ ހަަމައގުގިައ ހާިސުބޮކށްފައާިވ ަލއިިބިލޓަީތއް ހިމޭެނ 
ގޮތްަށ( ައގޮުކްށފައާިވނީ ުކްނފްުނާޏިއ ެއ ަދަރްނެޏއް ަރމުްޒޮކށޭްދ ފާަރާތިއއުެކ، ވަިޔފާރީގެ 

ެއއަްބްސުވުމގެ ަބއިވިެރއަަކްށ ުކްނފިުނާވ ާތރުީޚގެައވެ. 

ުކުރަމްށފުަހ، ުނަވަތ  ަލިއިބިލޓްީސ ިގްނތޮިކްށ ަހަމައުގ ުކާރނީ ެއޯމަޓިއޒް  ާމލީ 
ހަަމައގުުކުރުމގިައ ލޭިބ ފިައާދ ުނވަަތ ގެއުްލްނ ާއމަްދނީ ަބާޔުނގިައ ހިމަަނގްެނެނވެ. ާމލީ 
ަލިއިބިލޓަީއުކްނ ިލޭބ ފިައާދ ުނަވަތ ގެއުްލްނ ާއމަްދނީ ަބާޔުނަގިއ ިހަމާނނީ ެއ 
ަލއިިބިލޓީއަކީ ވަިޔފާރުިކުރުމގެ ބުޭނމްަށ ެބެހއިްޓފައާިވ ުނވަަތ ެއއީ ޑެރިވިޭޓވްއަަކށުްވްނ 
ުނަވަތ ފަުރަތަމ ައގުުކާރިއުރ  ާއމަްދނީ ަބާޔުނަގިއ ިހަމާނޮގަތްށ ަކނޑެައިޅފިައާވ 
ަލިއިބިލޓަީއަކްށ ާވަނަމެއވެ. އެހިެނހްެނ ާމލީ ަލިއިބިލޓްީސަތއް ފަުރަތަމ ފަަހަރްށ 
ައގުުކުރމްަށފުަހ ހާިސުބުކެރވޭނީ "ިއފެކިްޓވް އްިނޓެްރްސޓް" ުއޫސުލްނ ެއޮމަޓއިޒޮްކށް، 
ާޙަލތްަށ ައްނަނ ަބަދުލގެ ަސަބުބްނ ލޭިބ ގެއުްލްނ ކެނޑުމްަށފުަހގެައވެ. އްިނަޓެރްސޓްގެ 
ގުޮތގިައ ަދއަްކްނޖޭެހ ަދަރނި،  ބުޭރފައާިސ ަބަދުލުކުރުމގިައ ލިިބފައާިވ ގެއުްލާމިއ ފިައާދ، 
ައދި ައގްަށ ައްނަނ ަބަދުލގެ ަސަބުބްނ ލޭިބ ގެއުްލްނ ާހމުަކާރނީ ުކްނފުނީގެ ާއމަްދނީގެ 
ަބާޔުނގެައވެ. ހަަމ ިމފަަދއްިނ ާމލީ ަލއިިބިލޓެީއއް ުކްނފުނީގެ ހާިސުބތުަކްނ ުއނުިކާރއުިރ 
ެއއިގްެނ ލޭިބ ފިައާދ ުނވަަތ ގެއުްލްނވްެސ ާހމުަކާރނީ ުކްނފުނީގެ ާއމަްދނީ ަބާޔުނގެައވެ. 

ުކްނފުނީގެ ާމލީ ަދަރިނ ުނވަަތ ަލއިިބިލޓީގެ ގުޮތގިައ ހިމިެނފައާިވނީ ވާިޔފާރީގެ ބުޭނމްަށ 
ލްޭނދަޭންށ ެނގުުނ ުމަދާލިއ ޯހުދުނ ިޚުދަމތްތަަކްށ ދްޭނޖޭެހ ފައާިސާއިއ އެހިެނހްެނ 

ަދަރިނތުަކގެ ިއުތުރން، ުކްނފްުނާޏ ގުޅްުނުހިރ ފާަރތްތަަކްށ ަދއަްކްނޖޭެހ ފައާިސެއވެ.

ިމފަަދ ަލއިިބިލޓަީތއް ފަުރަތަމ ައގޮުކްށފައާިވނީ ޭއގެ ައްސުލައާގިއ ޭއގެ ުމާޢަމާލުތގެ ައުގ 
ެއއޮްކްށފެައވެ. ޭއގެފަހުން، ިމފަަދ ަދަރިނަތއް "ިއފެކިްޓވް އްިނޓެްރްސޓް" ުއޫސުލ ބުޭންނ 

ޮކށްގްެނ "ެއޮމަޓއިޒް" ައގުގިައ ައގޮުކްށފިައ ާވެނެއވެ.

ޑީ- ެރކެގްނަިށްނ 	
ާމލީ އެެސޓްްސ 	

ާމލީ އެެސޓަްތއް ހާިސުބްނ ުއނުިކެރވޭނީ ެއ އެެސަޓުކްނ ފައާިސ ލެިބްނޖޭެހ ުމއަްދުތ 
ހަމުަވުމްނ ުނވަަތ އެހްެނ ފާަރތަަކްށ ެއ އެެސޓް ަބަދުލުކެރިވ ައދި ުކްނފުންިނ ެއ އެެސަޓާކ 
ޮގަތަކްށ  ުގިޅގްެނ ިލިބާދެނ ަމްނާފ ައާކިއ ގެއުްލްނ ަބަދުލުކުރުމްނެނވެ. ިމފަަދ 
ަބަދުލޮކްށފިައާވ ެއެސެޓއަްގިއ ެއއްވްެސ ަމްސަލަހެތއް ުއފެދިފިައ ޮއތަްނމަ، ިއުތުރ 

އެެސެޓއް ުނވަަތ ަލއިިބިލޓެީއއްގެ ގުޮތގިައ ހާިސުބޮކްށފިައ ާވެނެއވެ.

ާމލީ ަލއިިބިލޓްީސ 	
ާމލީ ަލއިިބިލޓްީސ ހާިސުބްނ ުއނުިކެރވޭނީ ެއ ުމާޢަމާލާތިއ ގުޅިގްެނ ައާދުކަރްނޖޭެހ ަދަރިނ 
ައާދުކުރުމްނ ުނވަަތ ކްެނަސލް ުކުރުމްނ ުނވަަތ ެއ ުމާޢަމާލުތގެ ުމއަްދުތ ހަމުަވުމްނެނވެ. 

  
ައޅާކެނޑްުނ  )ޮއފެްސިޓްނ( 	

ާމލީ އެެސާޓިއ )ުމަދާލިއ( ަލއިިބިލޓަީތއް )ދަަރިނ( ަލއަިޖއާްސ ާބކާީވ ަޢަދުދަތއް ުކްނފުނީގެ 
ާމލީ ަބާޔުނގިައ ހިމޭެނނީ ހަަމއަެކިނ ެއަޢަދުދަތއް ހިމުެނުމގެ ާޤޫނނީ ަޙއުްޤ ުކްނފްުނަޏްށ 
ލިިބ، ައދި ެއަދަރްނެޏއްގެ ާބކީ ަދއަްކްނ ންިނާމފައާިވަނަމ ުނވަަތ ެއއެެސެޓއް ިވއަްކއިގްެނ 

ލޭިބ ފައާިސއްިނ ަދަރިނ ޚާަލްސުކާރަނަމެއވެ.

ނ.
ިހއާްސގެ ަރުއސްމުާލ

ޢްާނުމ ިހއާްސ )ޯއިޑަނރީ ެޝައރ( 	
ުކްނފުނީގެ ިހއާްސގެ ަރުއްސާމުލ ަކނޑެައިޅފައާިވނީ ޢްާނުމ ިހއާްސގެ )ޯއިޑަނރީ ެޝައރ( 
ގުޮތގެައވެ. ިހއާްސ ިއުތުރުކުރމްަށ ިއުތަރްށ ޚަަރުދިވ ފައާިސ ާވނީ ަރުއްސާމުލގެ ުޖުމަލއްިނ 

ުއނުިކެރވިފެައވެ.

ިހއާްސގެ ފިައާދ )ޑިިވޑްެނޑް( 	
ޢްާނުމ ިހއާްސާދުރްނަންށ )ޯއިޑަނރީ ެޝައރޯހލްޑުަރްނ( އަަހުރގެ މުެދތެެރއްިނ ިހއާްސގެ 
ިޑިވޑްެނޑް( ެބުހަމްށ ިންނިމ ާތރީޚަްގއި، ަބަހްނޖޭެހ ފައާިސ  ފިައާދ )އްިނަޓިރމް 
ަދަރްނެޏއްގެގެ ގުޮތގިައ ހިމާަނފައާިވެނެއވެ. ައދި އަހުަރގެ ުޖުމަލ ިހއާްސގެ ފިައާދގެ ގުޮތގިައ 
)ފައަިނލް ިޑިވޑްެނޑް( ދުިނަމްށ ޯބޑްުނ ފްާސޮކށް، ިޑިވޑްެނޑް ދުިނަމްށ ަކނޑެައޅުުނ 

ާތރުީޚގިައ ފިައާދގެ ގުޮތގިައ ަބހްަނޖޭެހ ފައާިސ، ަދަރްނެޏއްގެ ގުޮތގިައ ހިމާަނފައާިވެނެއވެ.

3.3
ޕޮްރަޕޓީ، ޕާްލނުްޓ އެންޑް އުިކިއޕްމެނުްޓ

ހ.
ަބާޔނުްކުރމިާއ ައުގުކުރން

ޮގުތަގިއ ިހމިެނފިައާވ ަތކެިތ  އުިކިއޕަްމްނުޓގެ  ެއްނޑް  ަޕޓީ، ޕާްލްނޓް  ުހރާިހ ޕޮްރ
ައގޮުކްށފައާިވނީ، ެއތަކެތީގެ ައގްުނ ުޖުމަލ ަބލްަށ ަކނޑްަނޖޭެހ )ިޑޕްރިިސޭއަޝްނ( ަޢަދާދިއ 
ާޙަލތްަށ ައްނަނ ަބަދުލގެ ަސަބުބްނ ލޭިބ ގެއުްލްނ )އިމްޕަެއރމްެނޓް( ުއނުިކަރްނޖޭޭހ 

ުޖުމަލ ަޢަދުދ ކެނޑުމްަށފުަހެއވެ.

ައގުގެގުޮތގިައ ައގޮުކށްފައާިވ ަޢަދުދގައި، ެއ އެެސެޓއް ގަނަްންނދަިޔ ޚަަރާދއި، އެެސާޓ ީސާދ 
ގުޅްުނުހިރ އެހިެނހްެނ ުހރާިހ ޚަަރުދަތއް ިހމިެނފައާިވެނެއވެ. ުކްނފިުންނ ައިމއަްލއްަށ 
ަހާދފައާިވ އެެސުޓތުަކގެ ައގުގިައ ެއ ހުެދމްަށ ޯހުދުނ ތަކެތީގެ ައާގއި، އަެކމްަށ މަަސއަްކތުްކިރ 
ުމަވއަްޒފްުނގެ ުމާސަރާއއި، ައދިވްެސ އެެސާޓިއ ީސާދ ގުޅްުނުހިރ އެހެނިހްެނ ޚަަރުދތާަކއި، 
ެއެސެޓއް ެހުދަމްށ ޯލެނއް ެނގުުނަނަމ ެއޯލެނއްގެ އްިނަޓެރްސާޓިއ ެއ ެއެސެޓއް 
ވަިޔފާރީގިައ ބުޭނނުްކެރުވާމިއ ހަަމަޔްށ ހިނގުިހރާިހ ޚަަރެދއް ހިމިެނފައާިވެނެއވެ. ައދި ޭއގެ 
ިއުތުރްނ ެއފަަދ އެެސެޓއް ުހިރތުަންނ އެހްެނތަަނަކްށ ަބަދުލުކަރްނ ޖިެހއްޖަެނމަ، ުނވަަތ 
ެއއެެސެޓއް ުހިރތަަނުކްނ ަނގްަނޖިެހއްޖަެނަމ އަެކމްަށ ހިނގެާނަކމްަށ ަލފުާކެރވޭ ޚަަރާދއި، 
ެއ އެެސެޓއް ުހިރތްަނ އިހުުހިރ ާޙަލތްަށ ިޢާޔަދުކުރމްަށ ހިނގެާނަކމްަށ ަލފުާކެރވޭ ޚަަރުދ 
ެއ އެެސެޓއްގެ ައގުގެ ތޭެރގިައ ހިމިެނފައާިވެނެއވެ. ައދި މީގެ ިއުތުރން، ެއފަަދ އެެސަޓަކްށ 
ބުޭނނުްކުރމަށަްޓަކިއ ާޚއަްސ ޮސފުްޓވާެއރެއއް ގެަނފައާިވަނމަ، ޭއގެ ައގުވްެސ އެެސޓްގެ 

ައގުގިައ ހިމިެނފައާިވެނެއވެ.

ޕޮްރަޕޓީ، ޕާްލްނުޓ އްެނޑް އުިކިއޕްމްެނުޓގެ ގުޮތގިައ ހިމިެނފައާިވ އެެސޓްތުަކގެ ތޭެރގިައ އިެކ 
ުމއަްދތްަށ ބުޭނނުްކެރވޭ އެެސޓަްތއް ައގޮުކްށފައާިވނީ ވިަކވިަކްނެނވެ.

ޕޮްރަޕޓީ، ޕާްލްނުޓ އްެނޑް އުިކިއޕްމްެނުޓގެ ގުޮތގިައ ިހމިެނފައާިވ ެއއްޗެއް ިވއާްކުލުމްނ 
ލުިބުނ ފިައާދ ުނވަަތ ގެއުްލްނ ަޢަދުދޮކްށފައާިވނީ ެއ ެއއްޗެއް ިވއާްކލުެވުނ ައާގއި، ެއ 
އެެސެޓއްގެ ައގްުނ ަބަލށްކެނޑުުނވުަރ ަކނޑާ ާބކީ ުކެރުވުނ ވާަރިއ ަލިއޖެއުްސަމްށ 
ފުަހެއވެ. ިމފަަދ ުމާޢަމާލތްތުަކގެ ަޢަދުދަތއް ިހމިެނފައާިވނީ ުކްނފުނީގެ ހާިސުބތުަކގިައ 

އެހެނިހްެނ ގޮތްގުޮތްނ ލުިބުނ ާއމަްދނީގެ ތޭެރގެައވެ.

ށ.
އެެސޓަްތަކްށ ފުަހން ުކެރވޭ ިއުތުރ ަޚަރުދަތއް

ޕޮްރަޕޓީ، ޕާްލްނުޓ އްެނޑް އުިކިއޕްމްެނުޓގެ ތޭެރގިައ ހިމޭެނ އެެސެޓއް ުނވަަތ ޭއގެ ަބެއއް 
ަބަދުލުކަރްނ ޖިެހގްެނ އަެކމްަށ ުކެރވޭ ޚަަރެދއް ެއ އެެސެޓއްގެ ާބކުީކެރވޭ ައގުގެ ތެެރއްަށ 
ާވނީ ިއުތުރ ުކެރވިފެައވެ. ިމފަަދ ގޮތަަކްށ ުކެރވޭ ޚަަރެދއް އެެސެޓއްގެ ައގުގެ ތެެރއްަށ 
ިއުތުރޮކްށފިައ ާވނީ ެއފަަދަބަދުލްނ ުމްސތުަޤަބުލގިައ ުކްނފްުނަޏްށ އިޤްތާިޞދީ ގުޮތްނ 
ފިައާދވެ، ެއފަަދ ަބަދެލއްގެ ައުގ އްެނެމ ެއެދވޭގެޮތއްގިައ މްިނުކެރވޭ ަކުމގައާިވަނަމެއވެ. 
ިމގުޮތްނ ަހާލުކުވުމގެ ަސަބުބްނ ަބަދުލުކެރުވުނ ެއެސުޓގެ ައގުގެ ހާިސުބަތުކްނާވނީ 
ުއނުިކެރވިފެައވެ. އެެސޓަްތއް ެބލެެހއުްޓމްަށ ުދވަހްުނ ުދވަހްަށ ުކެރވޭ ޚަަރުދަތއް ހްިނގުުމގެ 

ޚަަރުދތުަކގެ ތޭެރގިައ ހިމިެނފައާިވެނެއވެ.

ނ.
) ަބަލށްކެނޑުން )ޑިޕްރިިސއަޭޝން

ަބލަށްކެނޑޭ )ިޑޕްރިިސޭއަޝްނ( ަޢަދުދ ހާިސުބޮކްށފައާިވނީ އެެސެޓއްގެ ައާގއި، ެއެއއްޗެއް 
ބުޭނނުްކެރވޭފަަދ ާޙލަތްަށ ގަެނުއމްަށ ީސާދ ުކެރުވުނ ުހރާިހ ޚަަރެދއް ެއއޮްކްށ ެއއެެސެޓއް 

ބުޭނނުްކުރމްަށފުަހ ިވއާްކލެވެޭނ ައުގ ކެނޑުުމްނ ާބކާީވ ަޢަދަދްށ ިބާނޮކްށފެައވެ.

ުކްނފުނީގެ ާއމަްދނީގެ ަބާޔުނގިައ ަބަލށްކެނޑޭ ޚަަރުދ ަޢަދުދޮކްށފައާިވނީ ްސޓެްރއިޓް 
ަވިކަވިކްނ  ުމއަްދުތ  ަކނޑެައޅޭ  ޭބުންނުކުރަމްށ  ެއެއެސެޓއް  ުއޫސުލްނ  ަލއްިނ 
ަކނޑެައޅަުމްށފުަހެއވެ. ެއއީ ުކްނފުނީގެ އެެސުޓަތއް، ެއ އެެސަޓަކްށ ަކނޑެައިޅފައާިވ 
ުމއަްދުތގިައ ުކްނފްުނަޏްށ ާމލީ ައދި އެހިެނހްެނ ފިައާދޮކށްދެޭނ ައދި އްެނެމ ަރނގަޅްަށ 

ަވަޒނުްކެރވޭ ުއޫސލަަކްށ ްސޓެްރއިޓް ަލއްިނ ުއޫސުލާވތީ ެއވެ.
 

ްސޓެްރއިޓް ަލއްިނ ުއޫސުލ ބުޭނނޮްކށްގްެނ ަބަލށްކެނޑުުމގިައ އިެކާބވަތްތުަކގެ އެެސޓް 
އަެކށީގްެނާވ ގުޮތގިައ ބުޭނނުްކުރމްަށ ައްނާދާޒ ުކެރވޭ ުމއަްދުތަތއް ތިރީގިައ މިވަނީެއވެ.

5 އަހާަރިއ 40 އަހާަރިއ ދެމުެދ އާިމާރތަްތއް 

ޕާްލްނާޓިއ އުިކިއޕްމްެނުޓ
5 އަހާަރިއ 40 އަހާަރިއ ދެމުެދ 	 ިސވިލްވާޯކިއ ކަޭބލް ޑަކްޓަްތއް 
5 އަހާަރިއ 40 އަހާަރިއ ދެމުެދ 	 ެނޓްވޯކް ައދި އިލެކްޓޯްރނިކް އުިކިއޕްމްަނޓަްތއް 

4 އަހާަރިއ 7 އަހާަރިއ ދެމުެދ ވެހަިކލް ައދި ޯލްނޗަްތއް  

4 އަހާަރިއ 10 އަހާަރިއ ދެމުެދ ިފިޓްނގް ައދި ފުަރނީޗަރު 

ެއެސެޓއް އަެކށީގްެނާވ ގުޮތަގިއ ޭބުންނުކެރވޭ ުމއަްދާތިއ ައުގ ޮކްނެމ ެބލްެނީޝުޓ 
ާތރީޚެއްގިައ ަބަލިއ ަބަދލެއްގްެނަންނ ޖެހަޭނަމ ެއަބަދލެއް ގެެނވެެއވެ.

މަަސއަްކތް ުކިރއަށާްދ ހުަރުމަދަލްށ ޮކްށފައާިވ ޚަަރުދ 	
ަމަސއަްކތް ުކިރައްށާދ ަހުރުމަދަލްށ ޮކްށފިައާވ ަޚަރުދގެ ޮގުތަގިއ ިހާސުބަތުކަގިއ 
ަބާޔްނޮކްށފައާިވނީ، ޕޮްރޖެކްޓްތަަކްށ ހިނގާފައާިވ ޚަަރުދތުަކގެ ތެެރއްިނ ާމލީ ުމއަްދުތ 
ިނުމުނއުިރ ވަިޔފާރީގެ ހަަރާކތަްތއް ފިެށފައުިނާވ ޕޮްރޖެކްޓްތަަކްށ ހިނގާފައާިވ ޚަަރުދތަކެވެ.
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3.4
ް އިނޭްޓންިޖަބލް އެެސޓަްތއ

ހ.
އިނޭްޓންިޖަބލް އެެސޓް ަކނޑަައޅެާނޮގާތިއ ައުގުކާރެނޮގތް

ުކްނފިުންނ ގެަނފިައާވ އްިނޭޓްނިޖަބލް ެއެސޓަްތުކގެ ތެެރއްިނ ަކނޑެައިޅގްެނ ވިަކ 
ުމއަްދތަަކްށ ޭބުންނުކެރވޭގަޮތްށ ުހިރ އްިނޭޓްނިޖަބލް ެއެސޓަްތއް ައގޮުކްށފިައާވނީ 
ެއެއއްޗެއް ގަތަްއގްުނ ުޖުމަލ ެއޮމަޓއިޒަޭޝާނއި، ާޙަލތްަށ ައއަިބަދުލތުަކގެ ަސަބުބްނ 

ލުިބުނ ގެއުްލުމގެ )އިމްޕަެއރމްެނޓް( ުޖުމަލ ަޢަދުދ ުއނުިކުރމްަށ ފުަހގެައވެ.

ުކްނފުނީގިައ ޭބުނނުްކާރ ާޚއަްސ ޮސފްޓްވަެއރަތއް ގުަތމާަށއި، އިމްޕްލަިމްނޓުްކުރމްަށ 
ުކެރވޭ ޚަަރުދަތއް އްިނެޓްނިޖަބލް އެެސޓްގެ ގުޮތގިައ ހިމިެނފައާިވެނެއވެ. މީގެ ިއުތުރްނ 
ޮސފްޓްވަެއރަތއް ބުޭނނުްކެރވެޭނ ުމއަްދާތއި، ޮސފްޓްވަެއރގެ ބުޭންނަތއް ިއުތުރުކުރމްަށ 

ުކެރވޭ އިެކއިެކ ޚަަރުދަތއްވްެސ ޮސފްޓްވަެއރގެ ައގްަށ ިއުތުރޮކްށފައާިވެނެއވެ.
ށ.

އެެސެޓއް ަގުތމްަށފުަހ ުކެރވޭ ިއުތުރ ަޚަރުދަތއް
އެެސެޓއް ގުަތަމްށފުަހ ުކެރވޭ ޚަަރުދަތއް ކެޕަިޓަލއިޒް ޮކްށފައާިވނީ، ޮކްށފައާިވ ޚަަރުދ 
ީސާދޮކްށ ައގުުކަރްނ އެނގާުމއި، ެއ ެއެސެޓއްގެ ެއއްވްެސ ެޓކިްނަކލް ަމއަްސަލެއއް 
ެނުތާމއި، ެއ އެެސަޓކީ ވަިޔފާރީގެ ުއޫސުލްނ މްަނފުާކަރިނިވ ެއއްޗަަކށުްވުމގެ ިއުތުރން، ެއ 
ެއެސެޓއްގެ ޭބުންނ ފުރަިހަމަޔްށ ިހފޭވަަރްށ ުކްނފްުނަޏްށ ޚަަރުދުކުރުމގެ ާޤިބުލަކްނ 

ލިިބގްެނވޯޭތ ެބުލމްަށފުަހގެައވެ.

ނ.
އެމަޮޓިއޒަޭޝން

އެެސޓަްތއް ެއޮމަޓއިޒް ޮކްށފައާިވނީ ްސޓެްރއިޓް ަލއްިނ ުއޫސުލން، ުގޑްވިލް ފަިޔަވިއ 
އެހެނިހްެނ އެެސޓަްތއް ގެަނފައާިވ ުދވަހްުނ ފެށިގްެނ އެެސޓްތުަކގެ ބުޭންނ އަެކށީގްެނާވގޮތްަށ 

ުކެރވެޭނަކމްަށ ައްނާދާޒުކެރވޭ ުމއަްދުތގެ ތޭެރގެައވެ. 

ެއެސޓަްތއް ޭބުންނުކެރވެޭނަކަމްށ ަލފޮާކްށފިައަވނީ ތިރަީގިއ ިމ ަބާޔްނުކާރ ޮގުތގެ 
ަމތްިނެނވެ.

ޮސފްޓްވަެއރ 
3 އަހާަރިއ 10 އަހާަރިއ ދެމުެދ

ުހއަްދަތއް )ަލއަިސްންސ(
10 އަހުަރ ުނވަަތ ުހއަްދއިގެ ުމއަްދތު، މީގެ ތެެރއްިނ ުކުރ ުމއަްދތެއް

ކަޭބލް ބުޭންނ ުކުރުމގެ ަހއުްގ
15 އަހުަރ ުނވަަތ ކަޭބލް ބުޭނނުްކެރވެޭނ ުމއަްދތު، މީގެ ތެެރއްިނ ުކުރ ުމއަްދތެއް

މަަސއަްކތް ުކިރއަށާްދ ހުަރުމަދަލްށ ޮކްށފައާިވ ޚަަރުދ 	
ަމަސއަްކތް ުކިރައްށާދ ަހުރުމަދަލްށ ޮކްށފިައާވ ަޚަރުދގެ ޮގުތަގިއ ިހާސުބަތުކަގިއ 
ަބާޔްނޮކްށފިައާވނީ، ޕޮްރޖެކްޓްތަަކްށ ހިނާގފިައާވ ޚަަރުދތުަކގެ ތެެރއްިނ ާމލީ ައަހުރ 
ިނުމުނއުިރ ވަިޔފާރީގެ ހަަރާކތަްތއް ފިެށފައުިނާވ ޕޮްރޖެކްޓްތަަކްށ ހިނގާފައާިވ ޚަަރުދތަކެވެ.

3.5
ް އިންވެނަްޓރަީތއ

އްިނވްެނޓްރަީތއް ައގޮުކށްފައިވާނީ ގަތަްއާގިއ ވިއާްކުލުމްނ ލިބެޭނ ާސުފ ައާގިއ ެދައގުނުްކެރ 
ަދްށައގުގެައވެ. ެއގުޮތްނ ުކްނފުނީގެ އްިނވްެނަޓރީގެ ައގުުކުރްނ ިބާނޮކްށފައާިވނީ ެއވެްރުޖ 
ައގެއްގެ ަމއްޗެަށވެ. މީގެ ތޭެރގިައ އްިނވްެނޓްރަީތއް ގުަތމްަށ ދަިޔ ޚަަރާދިއ އްިނވްެނަޓރީ 
ިމާހުރ ުހިރަތަންށ ގަެނުއަމްށ ހިނިގ ުހރާިހ ަޚަރާދިއ އެހިެނހްެނ ަޚަރުދަތއްވްެސ 

އްިނވްެނަޓރީގެ ައގުގެ ގުޮތގިައ ހިމިެނފައާިވެނެއވެ.

ިވއާްކުލުމްނ ލޭިބ ާސުފ ައގަކީ )ެނޓް ިރައަލއަިޒަބލް ވިެލުއ(، ޢްާނުމޮކްށ ވާިޔފިާރ ުކުރުމގެ 
ތެެރއްިނ އްިނވްެނޓްރަީތއް ިވއާްކލެވެޭނ ައގުން، ިވއާްކުލމްަށ ުނވަަތ ުމާޢަމާލތް ފުރިހަަމ 

ުކުރމްަށ ހިނގެާނ ަކމްަށ ަލފުާކެރވޭ ޚަަރުދ ުއނުިކުރމްަށފުަހ ލޭިބ ަޢަދދެވެ.

3.6
ަނުގުދ ަފއާިސ ައދި ަފއާިސގެ ޮގުތަގިއ ަގޫބުލުކާރއެއްޗިެހ 

ަނގުުދ ފައާިސ ައދި ފައާިސގެ ގުޮތގިައ ގޫަބުލުކެރވޭ ެއއްޗެހީގެ ގުޮތގިައ ެބލެވެނީ ައުތގިައ 
ހުނަްނ ަނގުުދފައާިސާއިއ ބޭންކް ޑާިމްނޑް ިޑޕިޮސޓްްސގެ ިއުތުރްނ ުކުރ ުމއަްދތްަށ ުކެރވޭ، 
ަކނޑެައިޅގްެނ އެނގޭ ަނގުުދ ފައާިސގެ މްިނވަަރްށ ވަގުުތްނ ަބަދުލުކެރވޭ، ައދި ައގްަށ 

ޮބޑިެތ ަބަދުލ ައއްިސާދެނަކުމގެ ހާިރްސ ަދށް، ުކދި އްިނވްެސޓްމްަނޓްްސތަކެވެ.  

3.7
އެނަްޓރޕަްރއިސް ޭސލްސް ޕޮްރޖެކާްޓިއ ުގޅުނުްހިރ  ޮކންޓްރެކްޓްއެެސޓްސް

ުނިނމުިހިރ ޭސލްްސ ޮކްނޓެްރކްޓްގެ މަަސއަްކތްތުަކގެ ގުޮތގިައ ހިމިެނފައާިވނީ ެއ ތާރީޚާަކިއ 
ހަަމަޔްށ ޭސލްްސ ޕޮްރޖެކުްޓތުަކގެ ގުޮތގިައ ަކްސަޓމުަރނަްންށ ިބުލުނުކެރވި އެހެނަްނމަވެސް، 
ެއ ޕޮޮރޖެކްޓްތުަކްނ ޮކށިްނިމފައާިވ މަަސއަްކތްަށ ލިބެޭނަކމްަށ ައްނާދާޒ ުކާރ ަޢަދެދވެ. 
ިމފަަދ ަޢަދުދަތއް ައގޮުކްށފައާިވނީ ޚަަރުދތާަކިއ ަކނޑެައިޅފައާިވ ފިައާދ ެއއޮްކށް، ޭއގެއްިނ 
ލުިބުނ ގެއުްލާމިއ މާިހުރ ހިނގުަމްނާދ ިބލްތުަކގެ ަޢަދުދަތއް ކެނޑުމްަށފުަހެއވެ. ެއގުޮތްނ 
ޚަަރުދގެ ގުޮތގިައ ެއ ޕޮްރޖެކަްޓާކިއ ީސާދ ގުޅްުނުހިރ ުހރާިހ ޚަަރެދއްގެ ިއުތުރްނ ަކނޑަައާޅ 

ފިކްސްޑް ައދި ވިޭރެއބްލް ޯއވަރެހޑް ހިމިެނފައާިވެނެއވެ.

މާިހުރ ހިނގުަމްނާދ ިބލްތުަކގެ ުޖުމަލ ަޢަދުދ ުކރްިނ ައޅިާކުޔުނ ުޖުމަލއްަށ ވެުރ ިއތުުރވަާނަމ 
ެއ ަޢަދުދ ިހމިެނފައާިވނީ ެބލްެނީޝޓްގެ ފުަހްނ ލޭިބެނ ާއމަްދނީގެ )ިޑފަރޑް އްިނަކމް( 

ތޭެރގެައވެ.

3.8
ައގްަށ އަނަްނަބަދުލގެ ަސަބުބން ލޭިބ ގެއުްލން )އިމްޕަެއރމެންޓް(

ހ.
މާލީ އެެސޓްސް ) ޮނން ޑިެރވިޭޓވް (

ާމލީ ާއާލތްތާަކިއ ޮކްނޓެްރކްޓް އެެސޓް
ިމ ުކްނފްުނަޏްށ ލެިބްނޖޭެހ ާމލީ އެެސޓްްސ ައދި ާމލީ އެެސޓޫްންނ އެހެނިހްެނ އެެސުޓްނ 
ލެިބްނޖޭެހ ފައާިސއްިނ ގެއުްލުމގެ ަޢަދުދ )ޮލްސ ެއަލވްެންސ( ަކނޑެައޅުުމގިައ ހާިސުބ 

ުކާރނީ ަލިއފަްޓއިމް އެކްްސޕެކެްޓޑް ކެްރޑިޓް ޮލްސާއިއ ެއއްވުަރ ަޢަދަދަކެށވެ. 

( ިހާސުބުކާރނީ ުކްނފްުނަޏްށ  ޮލްސ ެއަލވްެންސ )ގެއުްލުމގެ ގުޮތަގިއ ލޭިބ މްިނވުަރ
ލެިބްނޖޭެހ ާމލީ އެެސޓްްސ ައދި ާމލީ އެެސޓޫްންނ އެހިެނހްެނ އެެސުޓގެ ަލިއފަްޓއިމް 

އެކްްސޕެކެްޓޑް ކެްރޑިޓް ޮލްސާއިއ ެއއްވުަރގެ ަޢަދަދަކެށވެ. 

ާމލީ އެެސޓްްސ ައދި ޮކްނޓެްރކްޓް އެެސޓްްސއްިނ ލިބްެނޖޭެހ ފައާިސއްިނ ގެއުްލުމގެ ަޢަދުދ 
ައަބުދވްެސ ިހާސުބުކާރނީ ަލިއފަްޓއިމް އެކްްސޕެކެްޓޑް ކެްރިޑޓް ޮލްސާއިއ ެއއްވުަރ 

ަޢަދަދަކެށވެ.
މުިކްނފުންިނ ާމލީ އެެސަޓކީ ފައާިސ ުނލިބެޭނ އެެސެޓއްގެ ގުޮތގިައ ަކނޑަައޅާނީ:

ޯލުނ ަނގާފައާިވ ފާަރުތްނ ޯލުނގެ ގުޮތގިައ ަދއަްކްނޖޭެހ ފައާިސ ަދއާްކެނ ަކާމއިމުެދ  	
ަޔގީނަްކްނ ގެއުްލާމިއ ގިުޅގެން، ުކްނފުނީގިައ ެސިކުއިރޓީގެ ގުޮތގިައ ަބަހއާްޓފައާިވ 

ުމާދ ތަަސއަްރުފ ުކަރްނޖެހްުނ. 

އާިމާރތުްކުރުމގެ ޭބުންނުމގިައ ަނާގފައާިވ ޯލެނއަްނަމ ާމލީ އެެސޓްގެ ުމއަްދުތ 90  	
ުދވަހަށުްވެރ ިއުތުރވެފައާިވަނަމ

ަސުރާކުރްނ ަނާގފިައާވ ޯލެނއަްނަމ ާމލީ ެއެސޓްގެ ުމއަްދުތ 150 ުދަވހަށުްވެރ  	
ިއުތުރވެފައާިވަނަމ

ވަިޔފާރީތުަކްނ ަނާގފިައާވ ޯލެނއަްނަމ ާމލީ ެއެސޓްގެ ުމއަްދުތ 120 ުދވަހަށުްވެރ  	
ިއުތުރވެފައާިވަނަމެއވެ. 

ަސުރާކަރްށ ައދި ޢްާނުމ ވަިޔފާރިތަަކްށ ދުޫކާރ ާމލީ އެެސޓްގެ ކެްރޑިޓް ުމއަްދތުގެ ގޮތުގިައ 
ަބލަމްުނައިއ 90 ުދވުަހގެ ުމއަްދުތ ުކްނފުންިނ މިވަނީ އިތުުރޮކށްފައެވެ. މިގޮތަށް އިތުުރޮކށްފިައ 
މިވަނީ،  ުކްނފުނީގެ  ުކރީގެ އަހުަރތުަކްނ ލިިބފައާިވ ަމުޢލާޫމުތތަަކްށ ިރާޢަޔތޮްކްށ 3 
މްަސުދވުަހގެ ުމއަްދުތގެ ތޭެރގިައ ަސުރާކުރްނާނިއ ައދި ޢްާނުމ ވަިޔފިާރތުަކްނ ފައާިސ 

ަދއާްކފައާިވ މްިނވުަރ ބުެލމަށްފުަހގައެވެ.   

ަލިއފަްޓއިމް އެކްްސޕެކެްޓޑް ކެްރޑިޓް ޮލްސއަކީ ާމލީ ާއާލުތގެ ުމއަްދުތގެ ތޭެރގިައ ފައާިސ 
ަދއާްކފައުިނުވުމގެ ަސަބުބްނ ހާިސުބުކެރވޭ ގެއުްލްނތަކެވެ.

 
-12ަމުހގެ  އެކްްސޕެކެްޓޑް ކެްރިޑޓް ޮލްސ ައކީ ިރޯޕޓް ުކާރުދވުަހގެ ފުަހްނ 12 ަމުހގެ 
ުމއަްދުތގެ )ުނވަަތ ާމލީ ާއާލުތގެ ުމއަްދތަކީ 12 މްަސުދވަހަށުްވެރ ުކުރ ުމއަްދެތއަްނމަ، 
އުެމއަްދުތ(ގެތޭެރގިައ ފައާިސ ުނލިިބާދެނަކމްަށ ަލފުާކެރވޭ ގެއުްލމެވެ. އެކްްސޕެކެްޓޑް ކެްރޑިޓް 
ޮލްސ ައްނާދާޒުކުރުމގިައ އްެނެމ ދިގުުމއަްދެތއްގެ ގުޮތގިައ ަބާލނީ ުކްނފިުނ ކެްރިޑޓް 

ރްިސަކްށ ހަުށހިެޅފައާިވ ާމލީ ާއާލުތގެ ުމއަްދތެަށވެ.  

އްެސޕެކެްޓޑް ކެްރޑިޓޮްލްސ ހާިސުބުކުރްނ 	
އެކްްސޕެކެްޓޑް ކެްރޑިޓް ޮލްސތަަކކީ ޕޮްރަބިބިލޓީ )ގެއުްލްނވާެދެނ ަކުމގެ ފުުރަސުތ ޮއތް 
( އްަށ ަބަލިއގެެނ ެހޭދ ަދަރނީގެ ގެއުްލުމގެ ައްނާދޒެކެވެ. ަދަރނީގެ ގެއުްލްނ  މްިނވުަރ
ހާިސުބުކާރނީ ަމުދްނ ލިބޭފައާިސގެ ަޢަދުދ ) ެއއަްބްސުވުމގިައ ާވ ގުޮތގަެމތްިނ ލެިބްނޖޭެހ 
ފައާިސގެ ގުޮތގިައ ަކނޑަައާޅފައާިވ މްިނވާަރިއ ލިބެޭނަކމްަށ ައްނާދާޒުކާރ މްިނވުަރގެ ުހިރ 

ަތފުާތ( ޕެްރެސްނޓް ވިެލުއގެައވެ.  

ފައާިސ ުނލުިބުމގެ ަސަބުބްނ ގެއުްލްނ ލިިބާދޭނ ާމލީ އެެސޓް 	
ޮކްނެމ ާމލީ ައަހެރއް ިނޭމިއުރ އްިސތިހާްލުކޮކްށފިައާވ ާމލީ ެއެސޓްްސގެ ކެްރިޑޓް 
އިމްޕާެއރވެފައިވޯޭތ ަބލްަނޖެެހެއވެ. ަމލީ އެެސެޓއް ކެްރޑިޓް އިމްޕާެއރވާނީ މުެދވެރާިވ ަކެމއް 
ުނވަަތ ަކްނަތއްތަކެއްގެ ަސަބުބްނ ާމލީ އެެސޓްތުަކްނ ލިބެޭނަކމްަށ ައްނާދާޒުކެރވިފައާިވ 

ަޢަދަދްށ ޮބޑު ަބަދލެއް ައްނަނަކުމގިައ ާވަނަމެއވެ.

ާމލީ އެެސެޓއް ކިްރޑިޓް އިމްޕަެއރވެފައިވަާކުމގެ ެހއްކެއްގެ ގުޮތްނ ތިރީގިައ ަބާޔނުްކެރވިފައާިވ 
ަކްނަތއަްތއް ަބަލްނާވެނެއވެ.

 ޮކްނޓެްރކާްޓިއ ިޚާލފުުވން، މީގެތޭޭރގިައ ފައާިސ ުނެދއުްކްނ ުނވަަތ ފައާިސ ުނަދއާްކާތ  	
180 ުދަވަހއުްވެރ ިގަނ ުދވްަސވެފިައާވ ގަވަރމްެނޓް ަކްސަޓަމުރްނގެ ތެެރއްިނ 

100,000 ުރފާިޔއަށުްވެރ ގަިނއްިނ ފައާިސ ަދއަްކްނ ޖެހްުނ.

ޮކްނޓެްރކާްޓިއ ިޚާލފުުވން، މީގެތޭޭރގިައ ފައާިސ ުނެދއުްކްނ ުނވަަތ ފައާިސ ުނަދއާްކާތ  	
180 ުދވަަހއުްވެރ ގަިނ ުދވްަސވެފައާިވ ޯކޕޭަރޓް ަކްސަޓމުަރްނގެ ތެެރއްިނ 100,000 

ުރފާިޔއަށުްވެރ ގަިނއްިނ ފައާިސ ަދއަްކްނ ޖެހްުނ.

ޮކްނަޓެރކާްޓިއ ިޙާލފުވެ، 365 ުދވަަހުވެރގަިނ ުދވްަސވެފައާިވ ޯހލޭްސލް ަކްސަޓމުަރްނ.  	

ޮކްނަޓެރކް ާޕޓީ ަބގޫުރުޓުވްނ ުނވަަތ ާމލީ ގުޮތްނ ަބަދުލތަކެއް ައުއްނ 	

	 ް ާމލީ ަބާޔުނގިައ އީީސެއލްގެ ަޢަދުދ ހިމިެނފައާިވ ގޮތ
ެއޯމަޓިއޒް ޮކްސޓް ުއޫސުލްނ ހާިސުބޮކއްފިައާވ ާމލީ ެއެސޓްްސގެ ޮލްސ ެއަލަވްންސ 

ެއޖްަސޓުްކެރވިފައާިވނީ ާމލީ އެެސޓްގެ ައގްުނެނވެ. 

	 ް ަރއިޓް-ޮއފ
ާމލީ އެެސޓްގެ ައުގ ތަެރއްިނ ަބެޔއް ުނވަަތ ެއ ަޢަދުދ ެއއޮްކްށ ުނލިިބާދެނ ަކމްަށ ދެކެވޭ 

ާޙުލުތގިައ ާމލީ އެެސޓްގެ ައގްުނ ެއ ަޢަދެދއް ުއނުިކެރވެޭނެއވެ.
 ުކްނފުނީގެ ިސާޔަސތަކީ ފުަރދީ ިހުދަމތޯްހާދފާަރތްތުަކގެ ައުތްނ ލެިބްނޖޭެހ ފައާިސ، 
ަކްސަޓަމުރްނގެ ައުތްނ ފައާިސ ޯހުދުމަގިއ ުކްނފްުނަޏްށ ފިާއުތވެދަިޔ ައަހުރތުަކަގިއ 
ުކެރވިފައާިވ ަތޖުރާިބތަަކާށއި، ލިބެޭނަކމްަށ ަލފުާކެރވޭ ަޢަދުދ މިނުްކުރުމގެ މަަސއަްކތްަށ 
ިރާޢަޔތޮްކށް،  ައަރނީގެ ތެެރއްިނ ުއނޮިކްށ ޚާަލްސ ުކުރމެވެ. ައދި ޯހލޭްސލް ެސގްމްަނުޓގިައ 
ހިމޭެނ ަކްސަޓމުަރްނގެ ައުތްނ ލިބްެނޖޭެހ ފައާިސގެ ތެެރއިން، ުނލިބެޭނ ަކމްަށ ަކނޑެައޅޭ 
ަޢަދުދ ައްނާދާޒ ުކެރވެނީ، ޮކްނެމ ަކްސަޓމަަރުކ ައުތްނ ލިބެޭނ ފައާިސގެ ައަދާދިއ ވަގުުތ 
މިނުްކުކެރވިގެން، ފައާިސ ލިބެޭނަކްނ އަެކށީގްެނާވ ގޮތެއްގެ ަމތްިނ ުއްނމުީދ ުކެރވަޭނަމެއވެ. 
މިގުޮތްނ ުއނޮިކްށ ޚާަލްޞުކެރވިފައާިވ ަޢަދުދތުަކގެ ތެެރއްިނ އަެކށީގްެނާވ ޮބޑު މްިނވެަރއް 
ައނުބާރ ޯހދެޭނަކުމގެއް ުއްނމެީދއް ުކްނފިުންނ ުނުކެރެއވެ. ަނމަވްެސ، ާމލީ ުމަދުލގެ 
ތެެރއްިނ ުއިނޮކްށ ަޚާލްސ ުކެރިވފިައާވ ަޢަދުދަތއް، ުކްނފިުންނ އުެކަލަވިއާލފިައާވ 
އިޖާުރުތތާަކިއ ެއއްގޮތާްވގުޮތގެ ަމތިން، އަނުބާރ ޯހުދުމގެ މަަސއަްކތް ތްަނފުީޒ ުކެރވެޭނެއވެ. 
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3.9
ް މަުވއަްޒފުންގެ އާިނަޔތަްތއ

ހ.
 ޕެނަްޝން ސްކީމް )ޑަިފއިންޑް ޮކނިްޓުރިބުއަޝން ޕްލޭނަްތއް(

ިމއީ ުކްނފުނީގެ ުމަވއަްޒފްުނަންށ ަވޒާީފއްިނ ވިަކުވަމްށފުަހ ޭއގެ ފިައާދ ިލޭބޮގަތްށ 
ަކނޑެައިޅފައާިވ ފާަރތަަކްށ ަކނޑެައިޅފައާިވ ަޢަދަދަކްށ ުކްނފުނީގެ ފާަރުތްނ ަދއަްކުމްނ 
ގްެނާދ ަޢަދުދތަކެވެ. މިގުޮތްނ ަކނޑެައިޅފައާިވ ަޢަދުދގެ ިއުތުރްނ ުކްނފިުންނ ިއުތުރ 
ަދއާްކަކްށ ާޤޫނނީ ޮގުތްނވްެސ ައދި އެހްެނ ޮގަތުކްނވްެސ  ެއއްވްެސ ފައާިސެއއް 
ުކްނފްުނަޏަކްށ ާލޒެިމއުްނުކެރެއވެ. ްސކީމްގިައ ަބއިވެރިވެފައާިވ ުމަވއަްޒފްުނގެ ުމާސަރއްިނ 
ަމުދވެގްެނ 4 އްިނަސއަްތ ައދި ުކްނފުންީނ 10 އްިނަސއަްތ ިމ ްސކީމްަށ ަދއާްކގޮތްަށ 

ހަަމޖިެހފައިވެެއވެ.

ށ.
 ުކުރުމއަްދުތގެ ޢާިނަޔތަްތއް

ުކްނފިުންނ ުމަވއަްޒފްުނަންށ ފުޯރޮކްށޭދ ުކުރުމއަްދުތގެ އެހިެނހްެނ އާިނަޔތަްތއް 
ައގޮުކްށފައާިވނީ ެއއާިނަޔތެއް ފުޯރޮކށްދުެވުނ ާތރުީޚގިައ ޮއތް ައގުގެައވެ.

ުކުރުމއަްދުތގެ އާިނަޔތްތުަކގެ ގުޮތގިައ ުކްނފުނީގެ ުމަވއަްޒފުަކ، ުކރްިނ ުކްނފްުނަޏްށ 
ޮކށްދީފައާިވ ިޚުދަމތަަކްށ ާޤޫނނީ ުނވަަތ ުކްނފުނީގެ ުއޫސުލ ޮއްނަނ ގުޮތްނ ާބުރލިިބގްެނ 
ުކްނފިުންނ ޭދްނޖޭެހ ފައާިސގެ ޯބަންސެއއް ާވަނަމ ެއ ަޢަދެދއް ުކްނފުނީގެ ާމލީ 
ހާިސުބތުަކގިައ ަލއިިބިލޓެީއއްގެ ގުޮތގިައ ިހމެެނެއވެ. ިމފަަދ ަޢަދުދތަަކކީ ިއުތާބާރއުެކ 

ައްނާދާޒުކެރވޭފަަދ ަޢަދުދތަކެވެ. 

3.10
ް ޕޮްރވަިޜނަްތއ

ޕޮްރވަިޜެނއްގެ ގުޮތގިައ ހާިސުބުކެރވެނީ ވުޭތވެދަިޔ ުދވްަސތުަކގިައ ހިނގާފައާިވ ެއއްވްެސ 
ަކެމއްގެ ަސަބުބްނ ުކްނފްުނަޏްށ ާޤޫނނީ ގުޮތްނ ުނވަަތ އެހްެނވްެސ ގޮތެއްގިައ ާލޒިމުްކާރ 
ަބަދލެއްގެ ައުގ ިއުތާބުރުކެރވޭ ގޮތްަށ ަކނޑަައޅައި، ެއ ަބަދުލ ުކްނފުންިނ ދްޭނ ޖިެހާދެނތީ 

ެއފަަދ ަބަދލެއްގެ ައގުގެ އަެކށީގްެނާވ ައްނާދާޒެއއޮްކްށ ެއ މްިނވުަރ ަބާޔްނ ުކުރމެަށވެ.

މިގޮތްަށ ަކނޑެައޅޭ ޕޮްރވަިޜްނަތއް މިނުްކުރުމގައި، ުކރަިމގުގިައ ުކްނފުންިނ ބުޭރާވްނުހިރ 
ފައާިސގެ މްިނވުަރ )ެއ ަޢަދެދއް ންިސަބުތްނ ޮބޑަުނަމ( ެޓކްްސގެ ުކރްިނ މާިހުރގެ ާމރކެޓް 
އްިނޓެްރްސޓް ޭރުޓްނ މާިހުރގެ ައގްަށ ަބަދުލ ުކެރވެޭނެއވެ. ިމ ޕޮްރވަިޜްނގެ އްިނޓެްރްސޓް 

ާވނީ ޮކްނެމ އަަހެރއްގެ ާމލީ ޚަަރުދގެ ތޭެރގިައ ހިމާަނފެައވެ. 

ޕޮްރވަިޜްނަތުކގެ ައުގ ަބާލނީ ެއ ާލޒުިމުކާރ ަކަމާކިއ ުގިޅގްެނ ަލފުާކާރ ަޚަރަދްށ 
ަބަލއިގެނެްނވެ. މީގިައ ބުޭނނުްކާރ ޭރަޓކީ ާމރކުެޓގިައ ެއ ވަގުތުަކ ފައާިސގެ ައުގ ުހރިވާަރިއ 

ލިިބާދެނ ގެއުްލުމގެ މްިނވުަރ ަވަޒނޮްކށްގްެނ ެނޭރ ޭރެޓކެވެ.

ެނޓްވޯރކް ައދި އެެސޓް ުކރަިމގުގިައ ިރަޓާޔރ ާވެނަކމަށަްބަލއި، ުކްނފުނީގެ ޕޮްރޕަރޓީ 
ޕާްލްނޓް ައދި އުިކިއޕްމްަނޓަްތއް އުެހިރތަަނުކްނ ެނގުމްަށ ހިނގެާނ ޚަަރާދިއ ެއ އެެސެޓއް 
ުހިރތެަނއް، ެއތެަނއް އުިހ ުހިރގޮތްަށ ިއާޔަދުކުރމްަށ ާދެނ ޚަަރުދ ޕޮްރވަިޜްނގެ ގުޮތގިައ 

ހާިސުބޮކްށފައާިވެނެއވެ. 

3.11
ިއާޖާރ  )ލީޒް(

ެދފާަރުތގެ ެދެމުދަގިއ ވިެވފިައާވ ެއއަްބްސުވަމަކްށ ަޢަމުލުކަރްނ ފުެށާމިއއުެކ، ެއ 
ެއއަްބްސުވުމގިައ އިޖާާރތެއް އުެކލެވިގްެނވޯޭތ ަވޒަނުްކަރްނ ޖެެހެއވެ. އެހެނަްކުމން، ވެވިފައާިވ 
ެއއަްބްސުވެމއްގިައ އިޖާާރތެއް އުެކލެވިގްެނވޯޭތ ެބުލމްަށ ެއއަްބްސވެވިފައާިވ ުމއަްދުތގެ 
ތޭެރގިައ ަކނޑެައިޅފައާިވ ަބަދލެއް ލިބޭގޮތްަށ އިޖާާރ ުކެރވިފައާިވ އެެސޓް ގްެނގުޅުުމގެ ާބުރ 

ލިިބފައާިވ ފާަރތަކީ ޮކަބިއޯތ ަބަލްނޖެހެޭނެއވެ. 

ހ.
ިއާޖާރަތއް ަނާގ ފާަރުތގެ ަހއިިސއަްޔުތން

އިޖާާރތެއް އުެކލެވިގްެނާވ ެއއަްބްސުވމަަކްށ ޢަަމުލުކަރްނ ފޭެށ ހާިސުބްނ ފިެށގެން، ައދި 
ެއއަްބްސުވމަަކްށ ަބަދލެއް ގެނަްނ ހާިސުބްނ ފިެށގްެނ ެއ ެއއަްބްސުވެމއްގިައ ހިމޭެނ އިޖާާރ 
ައދި އިޖާާރޫންނ ަބިއަތއް ައގުުކާރނީ ވިަކވިަކން، ޭއގިައ އުެކލެވިގްެނާވ ިވއާްކައގުގެ ަމއްޗްަށ 
ިބާނޮކެށވެ. ަނަމވްެސ ިއާޖާރަތއް ަނާގފިައާވ ޕޮްރަޕޓީ ާމލަީބާޔުނަގިއ ާހަމ ުކުރަމްށ 
ުކްނފުންިނ ޢަަމުލޮކްށފައިވަނީ ެއ ެއއަްބްސުވުމގިައ އުެކލެވިގްެނާވ އިޖާާރ ައދި އިޖާާރޫންނ 

ަބިއަތއް ވިަކުނޮކްށ ިވއާްކފައާިވ ހަަމައގުގިައ ަބާޔނުްކުރމެަށވެ.  

މުިކްނފުންިނ ަހއުްގ ުކެރވިފައާިވ ުމަދުލގެ ައުގ ައދި ިމ ުމަދާލއިގުޅިގްެނ ަދއަްކްނޖޭެހ ަދަރިނ 
ާހމުަކާރނީ ެއ އިޖާާރާތިއ ެއއްގޮތްަށ ޢަަމުލުކަރްނ ފާަށުދވަހްުނ ފިެށގެނެްނވެ. މިގޮތްަށ ަހއުްގ 
ުކެރވިފައާިވ އެެސޓްގެ ައުގ ފަުރަތަމ ފަހުަރ ހާިސުބުކާރނީ ެއއެެސޓްގެ ައގުގިައ ހިމިެނފައާިވ 
ަދަރނީގެ ގުޮތގިައ ަދއަްކްނޖޭެހ މްިނވަަރށް، ިމ ެއއަްބްސުވމްަށ ޢަަމުލުކަރްނ ފުެށުމގެ ުކރްިނ 
ަދއާްކފިައާވ ފައާިސާއިއ ިމ ެއެސޓް ަނތާްތުލަމްށ ުނަވަތ ިމެއެސޓް ުނަވަތ ެއެސޓް 
ެބެހއިްޓފިައ ުހިރތްަނ ުކރްިނ ުހިރ ާޙަލތްަށ ިއާއަދުކުރމްަށ ހިނގެާނަކމްަށ ެބލެވޭ ޚަަރުދ 
ިއުތުރުކުރަމްށފުަހ ެއވެ. ައދި ިމ ޚަަރުދަތއް ިއުތުރުކުރާމިއއުެކ ިމ ިއާޖާރާތިއ ގިުޅގްެނ 

ެއއްވްެސ ފިައާދެއއް ލިިބފައާިވަނަމ ެއ ފިައާދ ުއނުިކަރްނާވެނެއވެ.  

އިޖާާރގެ ގުޮތގިައ ަހއުްގ ުކެރވިފައާިވ އެެސޓް ޭއގެ ހަަމައގުގައި، ެއއަްބްސުވުމގެ ުމއަްދުތގެ 
ތޭެރގިައ ްސޓެްރއިޓް ަލއްިނގެ ުއޫސުލްނ ަބަލށަްކނޑްަނާވެނެއވެ. ަނމަވްެސ، ިއާޖާރ 
ެއގްރިމެޓްގެ ުމއަްދުތ ަހމުަވާމިއއުެކ އިޖާާރތްަށ ަނގާފައާިވ އެެސޓްގެ ފުރަިހަމ ާބުރ ައދި 
މިލުްކވެރަިކްނ ުކްނފްުނަޏްށ ަބަދުލާވެނ ަކުމގައާިވަނަމ ުނވަަތ ުކްނފުންިނ ުމާދ ގުަތމްަށ 
ޭބުންނާވަނަމ ިމއެެސޓް ަބަލށްކެނޑޭނީ ޕޮޮރަޕޓީ ޕާްލްނޓް އްެނޑް އުިކިއޕްމްެނޓް ގިައ 
ަކނޑެައިޅފައާިވ މްިނގަނޑިާއ ެއއްގޮތްަށ ެއ އެެސެޓއް ބުޭންނ ުކެރވެޭނ ުމއަްދުތ )ޫޔްސފުލް 
ަލިއފް( ެބުލމްަށފުަހގެައވެ. ައދި އެެސޓްގެ ައގްަށ ައްނަނ ަބަދާލިއ ގުޅިގްެނ ެއ އެެސޓްގެ 
އިމްޕާަޔރމްެނޓް ޮލްސގެ ގުޮތގިައ ހާިސުބުކެރުވުނ މްިނވުަރ ެއ ުމާޢަމާލތް ހިނާގފައާިވ 

ުމއަްދތެއްގެ ތޭެރގިައ ާމލީ ަބާޔުނގިައ ހިމަަނެއވެ.  

އިޖާާރތެއްގިައ އުެކލެވިގްެނާވ ަދަރނީގެ ައުގ ަކނޑަައޅާނީ އިޖާާރތްަށ ގާަވިއުދްނ ަދއާްކ 
ފައާިސގެ ގުޮތގިައ ުނަދއާްކުހިރ ާބކީ ަޢަދުދ ެއ އިޖާާރގިައ އުެކލެވިގްެނާވ އްިނަޓެރްސޓް 
ޭރޓް ޭބުންނޮކްށގްެނ ިޑްސަކުއްނުޓުކުރަމްށފުަހ ޕެްރެސްނޓް ވިެލުއަގެއވެ. ިއާޖާރަގިއ 
އުެކލެވިގްެނާވ އްިނަޓެރްސޓް ޭރޓް ެއިގފައެިނތަްނމަ،  ބުޭންނ ުކަރްނ ޖެހޭނީ ުކްނފުނީގެ 
އްިނކްރިމްެނަޓލް ޮބޯރވްިނގް ޭރެޓވެ. ާޢްނުމ ޮގެތއަްގިއ ުކްނފިުންނ ިޑްސަކުއްނޓް 

ުކުރުމގިައ ބުޭނނުްކަރނީ އިންކްރިމްެނަޓލް ޮބޯރވްިނގް ޭރެޓވެ. 

ުކްނފުންިނ އިންކްރިމްެނަޓލް ޯބޮރވްިނގް ޭރުޓގެ ގުޮތގިައ ަކނޑަައާޅ މްިނވުަރ ދެެނގަނާްނނީ 

ފައޭިންންސ ުކުރަމްށ ޭބުންނުކާރ އިެކ ާބވަތްތުަކގެ އްިނަޓެރްސޓް ޭރޓް ެބުލަމްށފަހު، 
އިޖާާރުކެރުވުނ ުމަދާލިއ ެއ އިޖާާރާއިއ ގިުޅގްެނ ެއއަްބްސާވ ަކްނަތއަްތއް ެބުލމްަށފުަހ 
ެއޑްޖްަސޓްމްަނެޓއް ގެނަްންނ ޖެހަޭކމަށާްވަނަމ ެއ ެއޑްޖްަސޓްމްަނެޓއް ގަެނުއމްަށފުަހގެައވެ. 

އިޖާާރގެ ގުޮތގިައ އުެކލެވިގްެނާވ ަދަރިނ ައގުުކުރމްަށ ބުޭނނުްކަރްނޖޭޭހ އިޖާާރާތިއ ގުޅްުނ 
ުހިރ ޚަަރުދަތއް ތިރީގިައ ެއވަނީެއވެ. 

ައާސުސގިައ ގާަވިއުދްނ ަދއަްކްނޖޭެހ ފައާިސ ާއިއ ގާަވިއުދްނ ަދއަްކްނޖޭެހ ފައާިސ 	

އްިނޑެކްްސއަަކްށ ުނވަަތ ޭރެޓއްގެ ަމއްޗްަށ ިބާނވެގްެނ ައާދުކާރްނޖޭެހ ަބަދުލވިަނިވ  	
ިއާޖާރގެ ފައާިސ ެއ ިއާޖާރެތއް ފޭެށ ާތރުީޚަގިއ އްެނެމ ފަުރަތަމ ހާިސުބުކެރވޭނީ 

އްިނޑެކްްސއްަށ ުނވަަތ ޭރަޓްށ ިބާނޮކށްގްެނ. 

ާބކީ ވިަނިވ ގެެރްނޓެީއއްގެ ަދުށްނ ައާދުކާރްނޖެހެޭނަކމްަށ އްަނާދާޒ ުކެރވޭ ަޢަދުދަތއް 	

މުިކްނފުންިނ ަކނޑެައޅިގްެނ އެކަްސރަސއިޒުްކާރެނ ޕާރޗްޭސ ޮއޕަްޝެނއްގެ ަދުށްނ  	
ަކނޑަައާޅ ިއޚިްތާޔރީ ައގު، މުިކްނފިުންނ ުމއަްދުތ ިއުތުރުކުރުމގެ ޮއޕަްޝެނއް 
އިޚިްތާޔުރ ުކާރަނަމ ިމ ުމއަްދުތގިައ އިޖާާރގެ ގުޮތގިައ ަދއާްކ ފައާިސ، ައދި އިޖާާރ 

ުމއަްދުތގެ ުކރްިނ ުއާވަލިއފަިނަމ ޭއގަެސަބުބްނ ޚާަލްސުކަރްނޖޭެހ ޖޫރިމާަނ. 

ޭރޓް  ިއާޖާރެތއަްގިއ އުެކެލިވގްެނާވ ަދަރިނ ައުގުކާރނީ ިއފެކިްޓވް އްިނަޓެރްސޓް 
ބުޭނނޮްކށްގްެނ އްިސތާިލުކ ުކެރވިފައާިވ ައގުގެައވެ. ައދި ޭރަޓްށ ުނވަަތ އްިނޑެކްްސއްަށ 
އަނަްނ ަބަދލާަކިއ ގުޅިގްެނ އިޖާާރގެ ގުޮތގިައ ަދނަްކްނޖޭެހ ަޢަދަދްށ ަބަދލެއް އަނަްނަކުމގިައ 
ާވަނަމ ަދަރނީގެ ގުޮތގިައ ަދއަްކްނޖޭެހ ަޢަދުދ ައުލްނ ައގުުކަރްނާވެނެއވެ. ައދި ެދފާަރުތްނ 
ވެވޭ ެއއަްބްސުވުމގެ ަދުށްނ އިޖާާރގެގެ ގުޮތގިައ ަދއަްކްނޖޭޭހ ައގުގެގުޮތގިައ ަކނޑެައިޅފައާިވ 
ަޢަދަދްށ ަބަދލެއް އަނަްނ ަކުމގައިވަާނަމ ައދި  އިޖާާރާތިއ ގުޅިގްެނ ުކްނފުންިނ ންިނާމފައާިވ 
ންިނުމމްަށ ަބަދލެއްގެނަްނމަ، މީގެތޭެރގިައ އިޖާާރގަެދުށްނ ބުޭނނުްކުރްނ ަހއްގުުކެރވިފައާިވ 
ުމާދ ގުަތްނ ުނވަަތ އިޖާާރގެ ުމއަްދުތ ިއުތުރުކުރްނ ުނވަަތ ެއއަްބްސުވްނ ުއާވުލްނ ުނވަަތ 

ައާސުސގިައ ގާަވިއުދްނ ަދއަްކްނޖޭެހ ފައާިސއްަށ ަބަދލެއްގަެނުއްނ ހިމެެނެއވެ. 

ިމޮގަތްށ ިއާޖާރގެގެ ޮގުތަގިއ ަކނޑެައިޅގްެނާވ ަދަރިނ ައުލްނ ައގުުކެރވޭިއުރ، ުމާދ 
ޭބުންނުކުރުމގެ ަހއްގުުކެރިވފިައާވ ުމަދުލގެ ަބަލށްކެނޑަުމްށފުަހ ާބކީވެފިައާވ ައގްަށ 
ެއޑްޖްަސޓަްމްނެޓއް ގްެނަންނޖެެހެއވެ. ަބަލށްކެނޑަުމްށފުަހ ުމަދުލގެ ައގުގެ ގުޮތަގިއ 
ެއއްވްެސ ެއއްޗެއް ުނާވަނަމ ިމެއޑްޖްަސޓަްމްނޓް ގްެނަންނޖެހޭނީ ުކްނފުނީގެ ާއމަްދނީ 

ަބާޔަނެށވެ. 

ައދި އްިނވްެސޓަްމްނޓް ޕޮްރަޕޓީގެ ާމަނިއގެ ަދުށްނ ުނިހމޭެނ ުހރާިހ ެއެސެޓއް ާމލީ 
ަބާޔުނގިައ ިހަމާނނީ ޭބުނނުްކުރުމގެ ަހއްގުުކެރވޭ ުމަދުލގެ )ަރއިޓް-ޮއފް-ޫޔްސ އެެސޓް( 
ަދުށްނެނވެ. ައދި ަހއްގުުކެރވޭ ުމަދާލިއ ގިުޅގްެނ ަދއަްކްނޖޭެހ ަދަރިނ ހިމާަނނީ އިޖާާރގެ 

ގުޮތގައާިވ ަދަރނީގެ ަދުށްނެނވެ. 

ުކުރުމއަްދތްަށ އިޖާާރތްަށ ެނގޭ ުމާދ ައދި ައގަުދްށ ުމާދ  	
ައގުގެގުޮތްނ ަދްށ ައދި  ެއއް އަަހަރށުްވެރ ުކުރުމއަްދތްަށ އިޖާާރ ުކެރވިފައާިވ ުމާދ ާމލީ 
ަބާޔުނގިައ ިހމުެނުމގިައ ުކްނފިުންނ ަޢަމުލޮކްށފައާިވ ގޮތަކީ، ިމފަަދ ުމާދ ައދި ުމަދާލިއ 
ގިުޅގްެނ ަދއަްކްނޖޭެހ ަދަރިނ )ައއިޓީ ާއާލތަްތއް ހިމޭެނ ގޮތްަށ( ުކްނފުނީގެ ހާިސުބގިައ 
ހިމުެނުމގެ ަބަދުލގިައ އިޖާާރގެގެ ުމއަްދުތގެ ތޭެރގިައ ަދއާްކ ފައާިސ ުއއޮިރނުގ ުއޫސުލްނ 

ުކްނފުނީގެ ާއމަްދނީ ަބާޔުނގިައ ޚަަރެދއްގެ ގުޮތގިައ ހިމުެނމެވެ. 

3.12
ިރޯޕުޓުކާރ ާތރަީޚްށ ފުަހ ހިނަގިއދަިޔ ަކނަްކން

ުކްނފުނީގެ ިހާސުބަތއް ިރޯޕުޓުކިރ ާތރީޚްަށފުަހ ހިނަގިއދަިޔ އިެކއިެކ ަކްނަކުމގެ 
ުމހްިނުމަކމްަށ ަބަލިއ ުކްނފުނީގެ ހާިސުބތަަކާށިއ ަބެއއް ޕޮްރވަިޜްނތަަކްށ ަބަދުލގެނަްންނ 

ޖެހުުނަނަމ ެއަބަދުލަތއް ާވނީ ގެެންސފެައވެ.

3.13
ަކސްަޓމުަރނާްނއުެކ ވެފިައވާ އެއަްބސްވުނަްތުކން ލޭިބ އާމަްދނީ ަކނޑައެޅުން

ާއމަްދނީ މިނުްކުރުމގިައ ަބާލނީ ިހުދަމތޯްހާދފާަރތްތާަކިއއުެކ ހެދިފައާިވ ެއއަްބްސުވުމގިައ 
ަކނޑެައިޅފައާިވ ަކްނަތއްތުަކގެ ަމއްޗެަށވެ. މިގުޮތްނ  ުކްނފުނީގެ ާއމަްދނީ ހާިސުބތުަކގިައ 
ހިމާަނނީ ުކްނފުންިނ ދްިނ ިޚުދަމތް ުނވަަތ ިވއިްކުމާދ ބުޭނނުްކުރުމގެ ާބުރ ަކްސަޓމަަރްށ 

ލޭިބ ހާިސުބްނފިެށގްެނެނވެ.
 

ހ.
ް ވިއިްކ އުިކިއޕްމަންޓަްތއ

ުމާވަޞާލތީ ާއާލތްތުަކްނ ުކެރުވުނ ވަިޔފާރްިނ ލުިބުނ ާއމަްދނީގެ ގުޮތގިައ ަކނޑަައާޅ 
ާހމުަކާރނީ ެއުމަދލެއް ަކްސަޓމަަރްށ ލޭިބ ހާިސުބްނ ފިެށގްެނެނވެ.

އުެކއެކީގިައ ހެދިފައާިވ ގަިނ ެއގްރަިމްނޓް ތަަކުކްނ ައްނަނ ައާދުކަރްނޖޭެހ ޒްިނާމތުަކގެ 
ާއމަްދނީ ަކނޑަައޅަިއ ހާިސުބުކާރނީ ވިަކ ވިަކ ޒްިނާމތުަކްނ ލޭިބެނ ްސޭޓްނޑް ެއޯލްނ 

ައގުގަެމއްޗްަށ ިބާނޮކެށވެ.

ށ.
ދެވުުނ ިޚުދމަތަްތުކން ލުިބުނ ާއމަްދނީ

ިބލުްކަރްނޖޭެހ ުމއަްދުތްނ ފިެށގްެނ ާމލީ އަހުަރ ިނުމާމިއ ހަަމަޔށް، ަކްސަޓމުަރްނ ައުތްނ 
ލެިބްނާވ ާއމަްދނީ ވަނީ އެކޫްރ ުކެރވިފެައވެ. މަހްުނ މަހްަށ ިބލުްކެރވޭ "އެކެްސްސ ާޗޖް"، 
"ެއާއރ ަޓއިމް ޫޔޭސޖް" ައދި "މެެސިޖްނގް" އެމުަހގެ ާއމަްދނީގެ ތޭެރގިައ ުނހިމޭެނަނަމ ެއފަަދ 

ާއމަްދނީ ެބލެވިފައިވަނީ ފްަސުކެރވިފައާިވ ާއމަްދނީގެ ގުޮތގެައވެ.

ަޓިއމް"  "ެއައރ  ަކްސަޓަމުރ  ާއމަްދނީ  ިލޭބ  ިވއަްކިއގްެނ  ިޑޓް  ކެްރ ޕިެއޑް  ޕިްރ
ބުޭނނުްކަރްނދްެނ ުނވަަތ ެއިޚުދަމތް ބުޭނނުްކުރމްަށ ަކނޑެައިޅފައާިވ ުމއަްދުތ ހަމަވްަނދްެނ 
ުކްނފުނީގެ ާއމަްދނީގެ ގުޮތގިައ ިހމުެންނ ފްަސުކެރވެޭނެއވެ. ޭބުންނ ުނޮކށުްހިރ ެއާއރ 
ޭބުންނުކަރްނ ެދްނ ފްަސުކެރވެޭނެއވެ. ައދި  ަކްސަޓަމުރ ެއާއރ ަޓިއމް  ަޓިއމް 
ަކްސަޓމާަރއެކީ ހެދިފައާިވ ެއއަްބްސުވްނ ާބތިލުްވާމިއ ހާިސުބްނ ފްަސުކެރވިފައާިވ ާއމަްދނީ، 

ާއމަްދނީގެ ަބާޔުނގިައ ހިމަަނެއވެ.  

އްިނަޓރ ަކެނކުްޓގެ ގުޮތގިައ ލޭިބ ައމަްދނީ ހާިސުބޮކްށ ުކްނފުނީގެ ާމލީ ަބާޔުނގިައ 
ހިމަަނނީ ެއިޚުދަމތް ދެވޭވަގުުތގެައވެ. ައދި ޑާޭޓ ާސވްިސގެ ގުޮތގިައ ޭދ ިޚުދަމތަްތއް ައގޮުކްށ 
ުކްނފުނީގެ ާއމަްދނީގެ ގުޮތގިައ ިހަމަނނީ އަެކާމގިުޅގްެނ ެދވޭ ިޚުދަމތް ެދުވާމިއއުެކގެައވެ. 
މިގުޮތްނ ެދވޭ ިޚުދަމުތގެ ާބވުަތްނ ާއމަްދނީގެ ގުޮތގިައ ިބލް ުކެރވޭ ަޢަދުދ މްިނުކަރނީ 
ަކްސަޓމަަރްށ ދުެވުނ ިޚުދަމުތގެ ހަަމައގްަށ ުނވަަތ ުކްނފުންިނ ިމ ިޚުދަމތް ފުޯރޮކށްދުިނމްަށ 

އެހީތިެރ ވެފައާިވތީ، ުކްނފްުނަޏށްލޭިބ ޮކމަިޝެނއްގެ ގުޮތގެައވެ. 
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3.13
ަކސްަޓމުަރނާްނއުެކ ވެފިައވާ އެއަްބސްވުނަްތުކން ލޭިބ އާމަްދނީ ަކނޑައެޅުން

)ުކރީ ަސފާުހާއިއ ުގޅޭ(

ނ.
އިންސްޮޓލަޭޝންގެ ޮގުތަގިއ ލޭިބ ާއމަްދނީ

އްިންސޮޓލަޭޝްނ ިޚުދަމތަްތުކގެ ޮގުތަގިއ ެދވޭ ާހއަްސ ިޚުދަމތަްތަކކީ ޭއަގިއ ޑާާޓ/ 
އްިނަޓރެނޓް ިޚުދަމތަްތއް ަކނޑަައޅަފިައާވ ައުގ ފަިޔާވ ެއިޚުދަމަތއް ަވިކ ައގެއް 
ަކނޑެައިޅފައުިނާވ ިޚުދަމތަްތކެވެ. އެހްެނަކުމްނ ިމ ިޚުދަމތަްތއެްއއީ ވިަކްނ ފުރަިހަމ 

ުކަރްނޖޭެހ ޒްިނާމެއއް ގޮތަަކްށ ުނަބާލެނެއވެ. 

އްިންސޮޓލަޭޝްނގެ ގުޮތގިައ ެދވިޭޚުދަމތް ަކނޑަައޅަނީ ުމިޅ ުމާޢަމާލުތގެ ައގުގެ ތެެރއްިނ 
އްިސތިހާްލުކޮކްށ އަެކްސަޓމަަރާކިއ އެކީ ެއއަްބްސުވްނހޭެދ ުމއަްދާތިއ ހަަމއެަށވެ. 

ރ.
ޕޮްރޖެކުްޓަތުކން ލޭިބ ާއމަްދނީ 

އްިންސޮޓލަޭޝން، ޑަިވއްިސ ިވއަްކއިގްެނ ލޭިބ ާއމަްދނީ ައދި ިޚުދަމތް ފުޯރޮކށްދީގްެނ ލޭިބ 
ާއމަްދނީ އަކީ ވިަކ ވިަކ ިޚުދަމތްތަކެއް ަކުމްނ  ިމ ިޚުދަމަތއަްތއް ަބާލނީ ވިަކވިަކްނ ފުރިހަަމ 
ުކަރްނޖޭެހ ޒްިނާމތަކެއްގެ ގޮތެަށވެ. މިދްެނެނިވ ިޚުދަމތްތަަކކީ އެހްެނ ިޚުދަމތް ފުޯރޮކށޭްދ 

ފާަރތަްކުކްނވްެސ އަެކމަަކއް ާހއަްސ ައގުތަކެއް ދީގްެނ ފުޯރޮކށޭްދ ިޚުދަމތްތަކެކެވެ.

އްިންސޮޓލަޭޝން، ޑަިވއްިސ ިވއަްކއިގްެނ ލޭިބ ާއމަްދނީ ައދި ިޚުދަމތް ފުޯރޮކށްދީގްެނ ލޭިބ 
ާއމަްދނީައްށ ަކނޑެައިޅފިައާވ ްސޭޓްނޑް ެއޯލްނ ައުގަތކެއްވެެއވެ. އެހްެނަކުމްނ ެއ 
ުމާޢަމާލުތގެ ައުގ ަކްސަޓަމުރ ަދއާްކއުިރ ެއ ފުރަިހަމ ޮކްށފައުިހިރ ޒްިނާމާއިއ ގުޅްުނުހިރ 

ްސޭޓްނޑް ެއޯލްނ ައާގިއ ެއއްގޮތްަށ ަބާހުލމްަށފުަހ ހާިސުބތުަކގިައ ހިމަަނެއވެ. 

ބ.
ޮކންޓްރެކްޓް ޮކސްޓް

ަކްސަޓމަަރާކއުެކ ެއއަްބްސުވމަަކްށ ވިާޞުލ ުވމަށަްޓަކިއ ހިނާގ ިއުތުރވިަނިވ ައގުުދުކުރުމގެ 
ަޚަރުދ ާވނީ ަރުއުސލާްމުލުކެރވި، ުގޅްުނުހިރ ާއމަްދނީގެ ުމއަްދުތަގިއ އްިސތުިހާލުކ 
ުކެރވިފެައވެ. ޢަަމލީ ގުޮތްނ ައިއ.ެއފް.ާއްރ.އްެސ 15 ަތޠްބީޤުުކުރުމގިައ ދިމާާވ ަމއަްސލަތަަކްށ 
ިރާޢަޔތުްކުރާމއުެކ، ގޫުރޕުން، ެއއަްބްސުވމަަކްށ ވިާޞުލުވމަށަްޓަކިއ ހިނާގ ިއުތުރވިަނިވ 
ޚަަރުދަތއް ާމލީ ަބާޔުނގިައ ޚަަރެދއްގެ ގުޮތގިައ ހިމިެނފައާިވނީ ެއ ޚަަރެދއް ހިނގުުމނެްނވެ. 

 
ޅ.

ް ޯލަޔލްޓީ ޕޮްރގާްރމ
ުކްނފުނީގެ ާއމަްދނީ ަކނޑަައާޅފައާިވނީ ޯލަޔލްޓީ ޕޮްރގާްރުމްނ ލޭިބ ފައާިސާއިއ އެހެނިހްެނ 
ގޮތްގުޮތްނ ލޭިބ ާއމަްދނީއްިނެނވެ. ޯލަޔލްޓީ ޕޮްރގާްރުމްނ ލޭިބ ފައާިސ ާއމަްދނީގެ ގުޮތގިައ 
ަކނޑަައޅަނީ ިމޕޮްރގާްރުމގެ ަދުށްނ ުކްނފުނީގެ ަމއްޗްަށ ާލިޒުމުކާރ ިޚުދަމތަްތއް 
ފުޯރޮކްށެދވިފައާިވަނަމ ުނވަަތ ޯލަޔލްޓީ ޕޮްރގާްރުމްނ ލޭިބ ޕޮއްިނޓަްތއް ިރޑީމް ުކުރުމގެ 

ފުުރަސތެއް ެނތަްނަމެއވެ.

3.14
ް ުކންފަނީގެ ަޚަރުދަތއ

ހ.
މާލީ ާއމަްދނީ ާއިއ ަޚަރުދަތއް

ާމލީ ާއމަްދނީގެ ގުޮތގިައ ހިމެެނނީ ުކްނފުންިނ އްިނވްެސޓޮްކްށފައާިވ ފައާިސއްިނ ލުިބުނ 
އްިނޓެްރްސުޓްނ ލުިބުނ ފިައާދެއވެ. ެއގުޮތްނ އްިނޓެްރްސުޓގެ ގުޮތގިައ ލުިބުނ ާއމަްދނީ 
ައގުުކެރވެނީ އްިނވްެސުޓޮކްށފައާިވ ފައާިސގެ ާބކީއްަށ ަބަލިއ ިއފެކިްޓވް އްިނޓެްރްސޓް 

ޭރެޓއް ބުޭނނޮްކށްގްެނެނވެ.

ާމލީ ޚަަރުދގެގުޮތގިައ ހިމެެނނީ ުކްނފުންިނ ަހާދފައާިވ ޕޮްރވަިޜްނަތއް ޕެްރެސްނޓް ވިެލުއއްަށ 
ގަެނުއމަށާްދ ާމލީ ޚަަރާދއި، ުކްނފުންިނ ަނގާފައާިވ އިޖާާރާއިއ ގުޅިގްެނ ަދއަްކްނޖޭެހ ަދަރިނ 
ޕެްރެސްނޓް ވިެލުއއްަށ ގަެނުއމަށާްދ ާމލީ ޚަަރާދއި، ބުޭރ ފައާިސގެ ުމާޢަމާލތްތުަކްނ ލުިބުނ 
ގެއުްލްނ ުނވަތ ފިައާދެއވެ. ުކްނފުނީގެ ާމލީ ހާިސުބތުަކގިައ ިމ ަޢަދުދަތއް ެދއިްކފައާިވނީ 
ާއުމަދނީގެ ަބާޔުނަގެއވެ. ޭބުރފައާިސ ގެަނިވއަްކިއގްެނ ިލޭބ ފިައާދ ާއިއ ގެއުްލްނ 

ހިމާަނފައާިވނީ ައާޅ ކެނޑުމްަށފުަހެއވެ.

"ިއފެކިްޓވް އްިނަޓެރްސޓް ޭރޓް" އަކީ  ާމލީ ާއާލތްތުަކގެ ުމއަްދުތގެ ތޭެރގިައ ލިބެޭނަކމްަށ 

ެބލެވޭ ފައާިސގެ ައުގ  ޑްިސަކުއްނޓުްކުރމްަށ ބުޭނނުްކާރ ޭރެޓވެ. މޭިރޓް ބުޭންނ ުކާރނީ 

ާމލީ އެެސޓްގެ ފުޮތްނ ަދއާްކ ާސފަުއގްަށ ުނވަަތ 	

ަމލީ ަލއިިބިލޓީގެ އްިސތާިލުކުކެރވިފައާިވ ައގުގެައވެ.   	

އްިނަޓެރްސުޓްނ ލޭިބ ާއމަްދނީ ައދި އްިނަޓެރްސޓްގެ ގުޮތގިައ ހަޭދުކެރުވުނ މްިނވުަރ 
ހާިސުބުކާރނީ އެެސެޓއް ަކުމގައާިވަނަމ ފުޮތްނ ަދއާްކ ާސފަުއގްަށ ައދި ަލއިިބިލޓެީއއް 
ަކުމަގިއާވަނަމ އްިސިތާލުކ ޮކްށފިައާވ ަދަރނީގެ ަޢަދަދްށ ިއފެކިްޓވް އްިނަޓެރްސޭރޓް 
ެއޕަްލއޮިކށްގްެނެނވެ. ަނމަވްެސ, ާމލީ އެެސެޓއްގެ ކެްރިޑޓް އިމްޕަެއރވެފައާިވަނަމ ޭއގެ 
އިމްޕަެއރަމްނުޓ ާމލީ ަބާޔުނަގިއ ިހމުެނާމިއއުެކ، އްިނަޓެރްސުޓްނ ިލޭބ ާއމަްދނީ 
ހާިސުބުކާރނީ ެއ ާމލީ ެއެސޓްގެ އްިސިތާލުކ ުކެރިވފިައާވ ައގަުގެއވެ. ައދި ިމެއެސޓް 
މީގެފުަހްނ ުކެރިޑޓް-ިއމްޕަެއރވެފިައާވ ެއެސެޓއްގެ ޮގުތަގިއ ުނަބާލަނަމ ިމެއެސޓްގެ 
އްިނަޓެރްސުޓގެ ގުޮތގިައ ލޭިބ ާއމަްދނީ ހާިސުބުކާރނީ ާސފަުއގުގެ ަމއްޗްަށ ިބާނޮކެށވެ. 

ށ.
ހިނުްގމުގެ ަޚަރުދަތއް

ިވަޔފިާރ ިހްނުގަމްށދަިޔ ަޚަރާދއި، ަހުރުމާދ ެމއްިނެޓއްިނ ުކުރަމްށ ދަިޔ ަޚަރުދ 
ަކނޑެައިޅފައިވަނީ ާއމަްދނީގެ ޚަަރެދއްގެ ގުޮތގެައވެ. ިމފަަދ ޚަަރުދ ވަނީ ުކްނފްުނަޏްށ 

ލުިބުނ ާއމަްދނީ އްިނ ފިައާދ ުނވަަތ ގެއުްލްނ ހާިސުބ ުކުރުމގިައ ުއިނ ުކެރވިފެައވެ.

ވަިޔފާރްިނ ލޭިބ ާއމަްދނީ ިއުތުރުކުރމަށަްޓަކއި، ުނވަަތ ވަިޔފިާރ ުކިރއްަށ ގްެނދުިއމްަށ 
ހުަރުމަދލެއް ގުަތމަށް، ުނވަަތ ފުޅުާކުރމްަށ ުނވަަތ ިއުތަރްށ ހުަރަދާނުކުރމްަށ ދަިޔ ޚަަރުދ 

ެބލެވިފައިވަނީ ކެޕަިޓލް ޚަަރުދގެ ގުޮތގެައވެ.

3.15
ެޓކްސް ަޚަރުދ

ެޓކްްސގެ ޚަަރުދގެ ތޭެރގިައ ހިމޭެނ ާއމަްދނީގެ ެޓކްްސ ާއިއ ފްަސޮކްށފައާިވ ެޓކްްސ )ޑިފަރޑް 
ެޓކްްސ( ާއމަްދނީގެ ަބާޔުނގިައ ިހަމާނފައާިވެނެއވެ. ެޓކްްސގެ ޚަަރުދގެ ތޭެރގިައ ިހމޭެނ 
ާއމަްދނީގެ ެޓކްްސ ާއިއ ފްަސޮކްށފައާިވ ެޓކްްސ )ޑިފަރޑް ެޓކްްސ( ާއމަްދނީގެ ަބާޔުނގިައ 
ިހަމާނފައާިވެނެއވެ. ވަިޔފާރީގެ ފިައާދ އްިނ ަނާގ ެޓކްްސ ާއިއ ގިުޅގްެނ ަދއަްކްނ ޖޭެހ 
އްިނޓެްރްސޓް، ޖޫރިމާަނ ައދި ެޓކްްސ ާއިއ މުެދ ައަމުލ ުކާރ ގޮތް ަޔގްީނ ުނާވ ައަދުދތަށް، 
ވަިޔފިާރގެ ފިައާދ އްިނ ަނާގ ެޓކްްސ ގެ ާމަނިއގިައ ުނިހމޭެނ ަކަމްށ ުކްނފިުންނ ވަނީ 
ިންނަމިއފެައވެ. އެހްެނަކުމްނ ިހާސުބުކުރުމަގިއ ައިއ.ޭއ.ެއްސ 37 ގެ ޕޮްރިވަޒްނ، 
ޮކްނިޓްނޖްެނޓް ަލއިިބިލޓްީސ ައދި ޮކްނިޓްނޖްެނޓް އެެސޓްްސ ހިމާަނފައުިނާވެނެއވެ. 

ހ.
ިނމިދަިޔ އަަހުރގެ ެޓކްސް

ިނމިދަިޔ އަަހުރގެ ެޓކްްސއްަށ ަދއަްކްނޖޭެހ ުނވަަތ ލެިބްނޖޭެހ ަޢަދުދ ުކްނފުނީގެ ާމލީ 
ާތރުީޚގިައ ާރއްޖޭގެ ެޓކްްސ ާޤޫނާނިއ ެއއްގޮތް ާވގުޮތގެ ަމތްިނ ހާިސުބޮކްށފައާިވެނެއވެ.

ށ.
) ފަސްޮކްށަފިއވާ ެޓކްސް )ޑިފަރޑް ެޓކްސް

ާމލީ ހާިސުބތާަކިއ ެޓކްްސ ހާިސުބތަަކްށ ބުޭނނުްކާރ އެެސާޓިއ ަލއިިބިލޓީގެ ައގުތުަކގެ 
ފަަރގުގެ ަސަބުބްނ ެޓކްްސ ޚަަރަދްށ ައްނަނ ަބަދުލ ފްަސޮކްށފައާިވ  ެޓކްްސ ޚަަރުދ 

)ޑިފަރޑް ެޓކްްސ( ގެގުޮތގިައ ހިމިެނފައާިވެނެއވެ. 

ފްަސޮކްށފައާިވ ެޓކްްސ ޚަަރުދ )ިޑފަރޑް ެޓކްްސ( ހާިސުބ ޮކްށފައާިވނީ ފްަސޮކްށފައާިވ 
ެޓކްްސ ޚަަރުދ ހާިސުބުކެރުވުނ ފަަރުގ "ރާިވރސް" ުކެރވޭއުިރ ެޓކްްސ ހާިސުބުކެރވެޭނ 

ަކމްަށ ަލފުާކެރވޭ ާމލީ އަހުަރ ިނޭމ ާތރުީޚގައާިވ ޭރުޓތަަކަކެށވެ. 

ފްަސޮކްށފައާިވ ެޓކްްސ އެެސާޓިއ ފްަސޮކްށފައާިވ ެޓކްްސ ަލއިިބިލޓަީތއް ަލއަިޖއަްސިއ 
ެޓކްްސ ޮއޯތިރޓީައަކްށ ަދއަްކްނޖޭެހ  ެއއް  ކެނިޑފިައާވނީ، ިމ ެދ ެޓކްްސ ައކީ 
ަދއަްކްނޖެޭހ  ެއއުްކްނުފްނަޏުކްނ  ެޓކްްސައކީ  ެދ ިމ  ައދި  ެއއްަޗަކްށާވަނަމ 
ަދއަްކްނޖެޭހ  ެދުކްނުފަޏުކްނ  ަތާފުތ  ެޓުކަހކީ  ެދ ިމ  ެއއްޗެއަްކަމްށާވަނަމެއވެ. 
ެއއްޗަަކށުްވާމއުެކ، ާއމަްދނީގެ ެޓކްްސގެ ގުޮތގިައ ަދއަްކްނޖޭެހ ފައާިސާއިއ ލިބްެނާވ ފައާިސ 
ަލިއޖެއުްސުމގެ ގޫާނނީ ަހއުްގ ލިިބފައާިވަނަމެއވެ. ަލިއޖެއުްސްނ ުހއަްދާވނީ، މިގުޮތްނ 
ފްަސޮކްށފައާިވ އެެސޓް ައދި ަލއިިބިލޓީ ަލއިޖެއުްސމްަށ ެދ ުކްނފުންިނ ންިނާމފައާިވަނަމ 
ުނަވަތ ަލިއަޖއާްސ ެއެސާޓިއ ަލިއިބިލޓީގެ ެޓކްްސައކީ ެއއުްމއަްދެތއްގެ ތޭެރަގިއ 

ަދއަްކްނޖޭެހ ެއއްޗެއަްކުމގައާިވަނަމެއވެ. 

ފްަސޮކްށފައާިވ ެޓކްްސ އެެސެޓއްގެ ގުޮތގިައ ހިމޭެނނީ ވަިޔފާރްިނާވ ގެއުްލުމްނ ލޭިބ ެޓކްްސ 
ޮލްސ ާއިއ ެޓކްްސ ުކެރޑިޓް ުކިރަޔށުްހިރ އަހުަރތުަކްނ ލިބެޭނ ަކމްަށ ަލފުާކެރވޭ ފިައާދއްިނ 
ކެޑެޭނަކމްަށ ަލފުާކެރވޭ ަޢަދާދިއ ެއއްވުަރގެ ަޢަދދެކެވެ. ައދި މިގުޮތްނ ޮކްނެމ ާމލީ އަހަަރުކ 
ފްަސޮކްށފައާިވ ެޓކްްސގެ ގުޮތގިައ ހާިސުބޮކްށފައާިވ ަޢަދުދ ުކިރަޔްށ ުހިރ ައަހުރތުަކގެ 

ފިައާދއްިނ ކެނޑެޭނޯތ ުމާޠިލާއ ުކެރވެެއވެ.

3.16
ަހަމައުގ ަކނޑައެޅުން )ފަެއރ ވިެލުއ(

ުކްނފުނީގެ ާމލީ ައދި އޫެންނ ެއެސޓަްތާކިއ ަލއިިބިލޓަީތއް ައގުުކުރުމަގިއ ގްެނުގޅޭ 
ުކްނފުނީގެ އިެކއިެކ މްިނގަނޑުތާަކިއ ހަުށެއޅްުނތުަކްނ ެއ ެއއްޗެހީގެ ހަަމައުގ ަކނޑެައޅުމްަށ 
ާލޒުިމުކެރެއވެ. ެއގުޮތްނ އެެސާޓިއ ަލއިިބިލޓަީތއް ހަުށެއޅާުމިއ ަޢަދުދ ުކުރުމގިައ ހަަމައުގ 
ަކނޑަައާޅ ޭބުންނޮކްށފިައާވެނެއވެ. ިމޮގުތްނ ޭބުންނުކެރުވުނ ުއޫސުލަތުކގެ ިއުތުރ 
ަމުޢލާޫމުތ ަމތީގިައ ދްެނެނުވުނ އިެކއިެކ އެެސުޓތާަކިއ ަލއިިބިލޓީ ތުަކގެ ަތފީުސުލގިައ 

ަބާޔނޮްކްށފައާިވެނެއވެ.

ހަަމައުގ ަކނޑެައޅުުމގިައ ބުޭނނުްކެރުވުނ ުއޫސުލތްަށ ތިރީގިައ މިވަނީެއވެ.
ލެވެލް 1 : ހަަރާކތްތިެރ ާމކެެޓއްގިައ ެއއްގޮތް ހުަރުމަދާލިއ ަދަރްނަޏްށ ަކނޑެައޅޭ ައުގ 	

ލެވެލް 2: ލެވެލް 1 ގިައ ޯކެޓޑް ޕަްރއްިސ ފަިޔަވއި، ީސާދ/ުނީސާދ ޮކްށ ލެިބްނހްުނަނ  	
ަމުޢލާޫމުތގެ ަމއްޗްަށ ިބާނޮކށްގްެނ އަެކަށައާޅައުގ

ލެވެލް 3: ހަަރާކތްތިެރ ާމކެެޓއްގިައ ައުގ ަކނޑެައިޅފައުިނާވ ައދި އެހެނިހްެނ ގޮތްތުަކްނ  	
ވްެސ ޯހާދަބަލިއ ައުގ ަކނޑަައޅްަނަދިތ ހުަރުމަދާލިއ ަދަރްނެޏވެ. 

ހ.
ވަިޔފިާރާއިއ އެހެނިހެން ޮގތް ޮގުތން ުކންފުނަްޏްށ ލެިބންޖެހޭ ަފއާިސ

)ިމާހުރ ުކެރވުެމްނާދ ަމަސއަްކތަްތއް ފަިޔަވިއ( ައްސުލ ައުގ  ިމފަަދ ެއެސުޓަތުކގެ 
ައްނާދާޒޮކްށފިައ ވަނީ ުކރަިމގުގިައ ިމފަަދ އެެސުޓތުަކްނ ުކްނފްުނަޏްށ ލިބެޭނ ފައާިސގެ 
މާިހުރގެ ައުގ ާމރކެޓް އްިނޓެްރްސުޓ ޭރުޓގިައ ޑްިސަކުއްނޓް ުކުރމްަށ ފުަހގެައވެ.  ަނމަވެސް، 
ައވްަސުމއަްދތެއްގެ ތޭެރގިައ ލިބެޭނަކމްަށ ެބލެވޭ ފައާިސވްެސ ިމ ިރޯޕުޓ އުެކަލަވިއލުެވުނ 

ުމއަްދުތގެ ތޭެރގިައ ހިމިެނގްެނވެެއވެ. 

ށ.
މާލީ ަލިއިބިލޓަީތއް )ޮނން-ޑިެރވިޭޓވް(

ުކްނފުނީގެ ާމލީ ހާިސުބތުަކގިައ ިމފަަދ ަލއިިބިލޓީތުަކގެ ައްސުލ ައުގ އްަނާދާޒޮކްށފިައ ވަނީ 
ުކރަިމގުގިައ ިމފަަދ ަލއިިބިލޓީތުަކްނ  ުކްނފުންިނ ަދއަްކްނޖޭެހ ފައާިސ ރްިސކް ެއޑްޖްަސޓް 

ުކެރވިފައާިވ ޑްިސަކުއްނޓް ޭރުޓްނ ޑްިސަކުއްނޓް ުކުރމްަށ ފުަހގެައވެ.
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.4
ް މުހިނުްމ މާލީ އަނާްދާޒަތާކިއ ނިންމުނަްތއ

ުކްނފުނީގެ ާމލީ ހާިސުބަތއް ހުެދުމގައި، ުކްނފުނީގެ ުކިރެއުރާމިއ ާމލީ ގުޮތްނ ޯހާދފައާިވ 
ަނތާީޖ ަބާޔނުްކުރުމގިައ އިެކއިެކ ާމލީ ައްނާދާޒތާަކިއ ންިނުމްނަތއް ންިނިމފައާިވެނެއވެ. 
ިމ ައްނާދާޒަތއް ޭބުންނޮކްށފައާިވ ާޙަލތަްތއް ަބަދުލވެއްޖަެނމަ، ާމލީ ހާިސުބތުަކަގިއ 
ަބާޔނުްކެރުވުނ ަނތާީޖ ަބަދުލުވމަކީ އަެކށީގްެނވަާކމެކެވެ. ެއގުޮތްނ ތިރީގިައ މަިބާޔނުްކެރވޭ 
ާމލީ ައްނާދާޒތާަކ، ުއޫސުލތާަކިއ ންިނުމްނތަަކކީ ުކްނފުނީގެ ޑެިރކަްޓުރްނ ދެކޭގުޮތގިައ ާމލީ 
ހާިސުބަތއް ހަުށހެޅުމްަށ ބުޭނނުްކެރުވުނ އްެނެމ ުމހްިނުމ ައްނާދާޒތާަކިއ ުއޫސުލތަކެވެ. 
ިމައްނާދާޒތަަކކީ ުކްނފުނީގެ ާމލީ ަނތާީޖ ަޔގްީނ ުނުކެރވޭފަަދ ާޙަލތްތުަކގިައ ުމހްިނުމ 

ންިނުމްނަތއް ންިނމްަނޖޭެހ ައްނާދާޒތަކެކެވެ.

ހ.
) ޕޮްރަޕޓީ، ޕާްލންޓް އެންޑް އުިކިއޕްމަނުްޓަތއް ަބަލށްކެނޑުން )ޑިޕްރިިސއަޭޝން

ަޕޓީ، ޕާްލްނޓް ެއްނޑް އުިކިއޕަްމްނުޓަތުކގެ ޭބުންނުކެރވެޭނަކަމްށ  ުކްނފުނީގެ ޕޮްރ
ައްނާދާޒުކެރވޭ ުމއަްދާތިއ ެއ ެއއްޗެއްގެ ައުގ ިބާނވެފައިވަނީ ުކްނފުނީގެ ައްސުލ ުދވްަސވީ 
އެެސުޓތުަކގެ ުމއަްދތްަށ ަބަލިއ އެެސުޓތުަކގެ ބުޭންނ ުކްނފުންިނ ިހފާގޮތެއްގެ ަމއްޗެަށވެ. 
ެޓކޮްނޮލޖީގެ ުކިރެއުރމާ، އެެސުޓތުަކްނ ުކެރވޭ އިޤްތާިސދީ ބުޭނާމއި، ެއ އެެސުޓަތއް މާިހުރ 
ުހިރ ާޙަލަތްށ ައްނަނ ަބަދެލއްގެ ަސަބުބްނ ެއ ެއެސުޓަތއް ޭބުންނުކެރވެޭނަކަމްށ 
ައްނާދާޒުކެރވޭ ުމއަްދާތިއ ަކނޑެައޅޭ ައގު، ފަުރަތަމ ަކނޑެައިޅ ައާގިއ ަތފުާތުވަމކީ 

އަެކށީގްެނާވ ަކމެކެވެ.

ުކްނފިުންނ ޕޮްރަޕޓީ، ޕާްލްނޓް އްެނޑް އުިކިއޕަްމްނުޓަތުކގެ ޭބުންނުކެރވެޭނ ަކަމްށ 
ައްނާދާޒުކެރވޭ ުމއަްދުތ ުނވަަތ ަކނޑެައޅޭ ައުގ ުކޑުަކަރްނ ޭބުންނވެއްޖެ ާޙަލތެއްގައި، 
ެއއެިރއަްގިއ ެއ ެއެސުޓަތއް ުހިރ ައުގ ައުލްނ ުމާޠިލާއ ުކެރުވުނ ުމއަްދަތްށ ަބަލިއ 
ަބަލއްކެނޑޭ ަޢަދުދ ިއުތުރުކެރވެެއވެ. ިމފަަދ ާޙަލތްތުަކގިައ ުކްނފުނީގެ ެއެސުޓތުަކގެ 
ބުޭނނުްކެރވެޭނ ުމއަްދާތިއ ަކނޑެައޅޭ ައުގ ަބަދުލުކެރުވުމްނ ެއަބަދލެއް ުކްނފުނީގެ ާމލީ 

ހާިސުބތުަކގިައ ައްނާދާޒުކެރުވުނ ުދވަހްުނ ފިެށގްެނ ހިމޭެނެނެއވެ.

ށ.
ޕޮްރަޕޓީ، ޕާްލންޓް އެންޑް އުިކިއޕްމަނާްޓިއ އިނެްޓންިޖަބލް އެެސުޓަތުކގެ ައަގްށ އަނަްނ ަބަދުލގެ 

ަސަބުބން ލޭިބ ގެއުްލން )އިމްޕާެއރމަންޓް(
ަކނޑެައިޅފައާިވ ާމލީ މްިނގަނޑުތުަކްނ ަދއަްކްނޖިެހއްޖެ ާޙަލތެއްގިައ ުނވަަތ ުކްނފުނީގެ 
އެެސުޓތުަކގެ މާިހުރުހިރ ައުގ އަނުބާރ ުނޯހދެޭނ ފަަދ ާޙލަތެއްގިައ ޕޮްރަޕޓީ، ޕާްލްނޓް އްެނޑް 
އުިކިއޕްމްަނާޓިއ އްިނެޓްނިޖަބލް އެެސުޓތުަކގެ އިމްޕާެއރމްަނަޓްށ ަކނޑެައޅުުނ ަޢަދުދތްަށ 
ައުލްނ ުމާޠިލާއ ުކެރވެޭނެއވެ. ިމފަަދއްިނ ުމާޠިލާއ ުކަރްނޖޭެހ ަކުމގެ ހިެކތުަކގެ ތޭެރގިައ 

ތިރީގައިމާިވ ަކްނަތއަްތއް ހިމެެނެއވެ.

ާޙަލަތަކްށ  	 ޭބުންނުނުކެރވޭަފަދ  ުނަވަތ  ގެއުްލްނވެަފިއާވަނަމ  ެއެސުޓަތަކްށ 
ގްޮސފައާިވަނމަ،

ެޓކޮްނޮލޖީގެ ޮރނގްުނ ފަާހގަ ޮކށްލެވޭފަަދ ަބަދލެއް ައއްިސފައާިވަނަމ ުނވަަތ ގާަވިއަދްށ  	
ަބަދލެއް ައއްިސފައާިވަނމަ،

ުކްނފުނީގެ ާމޒީގިައ ުނވަަތ ުކރަިމގުގިައ ެނެރުވުނ ަނތާީޖ ފަާހގުަކެރވޭވަަރްށ ަދށްވެފިައ  	
ުނވަަތ ަދށާްވެނަކމްަށ ފްެނަނމަ،

ުކްނފުނީގެ އެެސުޓތުަކނުްކާރ ބުޭންނ ފަާހގޮަކށްލެވޭވަަރްށ ަބަދުލވެފައާިވަނމަ، 	

އިޤްތާިޞދީ ގުޮތނާްނިއ ިސާނައތްަށ ފަާހަގ ޮކށްލެވޭފަަދ ހަީނުރަކެމއް ައއްިސފައާިވަނމަ، 	

ިމޮގުތްނ އިމްޕަެއރ ުކަރްނޖެހަޭކުމގެ ހިެކަތާކިއ ަކްނަކާމިއ ުކްނފުނީގެ ުކރަިމުގަގިއ 
ލިބެޭނަކމްަށ ައްނާދާޒުކާރ ފައާިސ ަކނޑެައޅާުމިއ އެެސުޓތުަކްނ ިވއަްކއިގްެނ ލިބެޭނ ައުގ 

ަވަޒނުްކުރުމގިައ ުމހްިނުމ ންިނުމްނަތއް ންިނމްަނޖެެހެއވެ.

ނ.
ުކންފުނީގެ ާއމަްދނީ ަކނޑައުެޅން

ުކްނފުނީގެ ާއމަްދނީ ަކނޑެައުޅުމަގިއ ުކާރ ައްނާދާޒަތާކިއ ަކނޑެައޅޭ އެހިެނހްެނ 
ަކނަްކާމއިމުެދ ދާިރާސޮކްށ ުމހްިނުމ ންިނުމްނަތއް ންިނމްަނޖެެހެއވެ. މީގެތޭެރގިައ އެހްެނ 
ުކްނފިުނތުަކގެ ޓާްރްންސމަިޝުންނ ލޭިބ ާއމަްދނީ ިހަމާނނީ ޕްރްިނިސޕަލްގެ ގުޮތގިައޯތ 
ުނވަަތ ޭއޖްެނެޓއްގެ ގުޮތގިައޯތ ންިނުމްނ ހިމެެނެއވެ. ައިއ.ެއފް.ާއުރ.އްެސ 15 ގެ ަދުށްނ 
ުކްނފިުންނ ޭދ ިޚުދަމތެއްގެ ާއމަްދނީ ަކނޑަައާޅއުިރ ެއ ިޚުދަމާތިއ ގިުޅފައާިވ ޕާފޯމްަންސ 
ޮއބިްލގަޭޝްނަތަކކީ ޮކަބިއޯތ ަބަލއި، ިމ ޮއބިްލގަޭޝްނަތާކިއ ުގިޅގްެނ އަެކަށެއޅޭ 
ިމްނަގޑަުތާކިއ ަކްނަތއަްތްށ ަބާހުލާމިއއުެކ، ިޚުދަމެތއް ޭދިއުރ ާޢްނުމ ޮގެތއަްގިއ 
ދާިމވާެދެނަކމްަށ ަލފުާކެރވޭ ަކްނަތއަްތއް، މާިސލަަކްށ ަކްސަޓމުަރްނ ވަިޔފާރީގިައ ުއޅެޭނ 

ުމއަްދުތ ަކނޑަައާޅފިައ ެބެހއުްޓމްަށ ާލޒިމުްކެރެއވެ.   

ރ.
ުކންފުނަްޏްށ ލެިބންޖެހޭ ަފއާިސ ައުގުކުރން

ޯނޓް ަނމަްބރ -3.7 އީ.ީސ.ެއލްގެ ގުޮތގިައ ުކްނފްުނަޏްށ ލިބްެނޖެހޭފައާިސއްިނ ގެއުްލުމގެ 
ގުޮތގިައ ައްނާދާޒުކާރ ަޢަދުދ ހާިސުބުކުރްނ: ވެއެިޓޑް ެއވެަރޖް ޮލްސ ޭރޓް )ގެއުްލުމގެ 

ގުޮތގިައ ަކނޑަައާޅ ޭރޓް( ަކނޑެައޅުުމގިައ ޢްާނުމގޮތެއްގިައ ަބާލ ަކްނަތއަްތއް. 

ުކްނފުންިނ ުކާރ ވަިޔފިާރ ުނވަަތ އޫެންނވްެސ ގޮތްގުޮތްނ ލޭިބ ާއމަްދނީގެ އިމްޕަެއރމްަނުޓގެ 
ގުޮތގިައ ލޭިބ ގެއުްލްނ ަރމުްޒޮކށްދެނީ ަކްސަޓމުަރްނ ަދއަްކްނޖޭެހ ފައާިސ ުނެދއުްކުމްނ 
ުނަވަތ ެދއުްކަމްށ ުނުކޅެދިފިައުވުމގެ ަސަބުބްނ ުކްނފްުނަޏްށ ިލޭބެނ ގެއުްލުމގެ 
ައްނާދާޒެއވެ. ިމފަަދ އިމްޕަެއރމްަނުޓްނ ލޭިބ ގެއުްލުމގެ ައުގ ަކނޑެައޅުމްަށ ަޢަދުދުކެރވޭ 
ަޢަދުދ ަކނޑަައޅަނީ ވިަކ ވިަކ ަކްސަޓަމުރްނ އެެސްސޮކށް، ުކްނފްުނަޏްށ ލެިބްނޖޭެހ 
ފައާިސގެ ުމއަްދުތގެ ތޭެރގިައ ލޭިބެނަކމްަށ ަކނޑެައޅޭ ގެއުްލާމިއ ައދި ަކްސަޓަމުރްނގެ 
އަެކުއްނުޓތުަކގެ ުމއަްދާތިއ ަކްސަޓމުަރްނގެ ަމއްޗްަށ ޮއތް ިއުތާބާރިއ ާމޒީގިައ ުކްނފުންިނ 
ުއިނޮކްށފިައާވ )ަރއިޓް ޮއފް( ަޢަދުދގެ ަތުޖރާިބގެ ަމއްޗްަށ ިބާނވެފިައާވ ަޢަދދެކެވެ. 
ަކްސަޓަމުރްނގެ ާމލީ ާޙަލަތްށ ަބަދުލ ައއްިސފައާިވަނަމ ޕޮްރވަިޜްނގެ ގުޮތގިައ ުކރްިނ 
ަކނޑެައޅުުނ ަޢަދަދްށ ަބަދުލގެެނވެެއވެ. ެއޮގުތްނ ަކްސަޓަމުރްނގެ ާމލީ ާޙަލަތްށ 
ުކިރެއުރެމއް ައއްިސފައާިވަނަމ ުކްނފުންިނ ުއނުިކާރ ައްސުލ/ަހގީގީ )ަރއިޓް ޮއފް( ަޢަދުދ 

ންިސަބުތްނ ަމުދވެެއވެ.

ބ.
މުވަާޞާލތީ އެހެން ުކންފިުނަތާކިއ ުހިރ ވަިޔފާރީގެ ުގުޅން

ުކްނފުނީގެ ވަިޔފާރީގެ ޢްާނުމ ާޙަލުތގައި، އެހްެނ ުމާވަޞާލތީ  ުކްނފިުނތާަކިއ ވަިޔފާރީގެ 
ުގޅްުނ ާގއިމުްކަރްނޖެެހެއވެ. ެއގުޮތްނ ަބެއއް ާޙަލތަްތުކަގިއ ެއފަަދ ުކްނފިުނަތުކްނ 
ލިބްެނޖެހޭ ާއމަްދނީ ުނވަަތ ަދއަްކްނޖޭެހ ޚަަރުދަތއް ަކނޑެައޅުމްަށ އިެކއިެކ އްަނާދާޒުކުރުމގެ 
ުއޫސުލތްަށ ޭބުންނުކެރވެެއވެ. ެއފަަދ ުކްނފިުނތުަކްނ ޭދ ިޚުދަމތްތުަކގެ ައގަކީ ަބެއއް 
ާޙަލތްތުަކގިައ ޮކްނޓޯްރލް ުކެރވޭ ައދި ަބަދުލުކަރްނޖިެހއްޖެ ާޙަލތެއްގިައ ފުަހގެ ތާރީޚެއްގިައ 
ަބަދުލުކެރވާިދެނ ެއއްޗެކެވެ. ިމފަަދ ަބަދަލުކްނ ުކރަިމިތވާެދެނ ަކްނަކުމްނ ުނުކމާެދެނ 
ަނތާީޖ ަކނޑެައޅުމަށްވްެސ އްަނާދާޒުކުރުމގެ ުއޫސުލަތއް ބުޭނނުްކެރވެެއވެ. ެއގުޮތްނ ެއފަަދ 
ައްނާދާޒތަަކްށ ގެެނވޭ ަބަދުލަތއް ުކްނފުނީގެ ާމލީ ހާިސުބތުަކގައި، ެއަބަދލެއް ގެެނުވުނ 

ާމލީ އަހެަރއްގިައ ަބަދުލުކެރވެެއވެ.

ޅ.
ް ޕޮްރވަިޜނަްތއ

ުކްނފުނީގެ ާމޒީގިައ ހިނގިައދަިޔ ަކމާަކިއ ގުޅޭގުޮތން، ޤޫާނނީ ގުޮތްނ ުނވަަތ އެހްެނ ގޮތުަކްނ 
ައާދުކަރްނޖޭެހ ޒްިނާމެއއް )ޯނުޓ 3.9( ާވފަަދއްިނ ުކރަިމިތވެފިައާވަނަމ ޕޮްރވަިޜެނއް 
ަކނޑެައޅެެއވެ. ައދި ެއ ަޢަދުދަތއް ަކނޑެައުޅުމަގިއ ިންނަމްނޖޭެހ ިންނުމްނަތއް 

ންިނެމެއވެ.

ކ.
ޕޮްރަޕޓީ، ޕާްލންޓް އެންޑް އުިކިއޕްމަނާްޓިއ މަަސއަްކތް ުކިރއްަށާދ ުމާދ ކެޕަިޓަލިއޒުްކުރން

މަަސއަްކތް ުކިރއަށާްދ ުމަދުލގެ ތެެރއިން، ެއުމަދެލއް ޭބުނނުްކުރމްަށ ގްަސުދޮކްށފައާިވ 
އުިކިއޕަްމްނުޓގެ ަދަށްށ  ެއްނޑް  ަޕޓީ، ޕާްލްނޓް  ާޙަލަތަކްށ ައުއުމްނ، ެއުމާދ ޕޮްރ
ަބަދުލުކެރެއވެ. ިމފަަދ ުމާދތަަކކީ ޭއގެ ާޒުތގައި، ެއުމާދ ބުޭނނުްކެރވޭފަަދ ާޙަލތްަށ ގެެނވެޭނ 
ުމއަްދތެއް ންިނމްަނ ުއަދގޫ ުމާދތަކެވެ. ައދި ހަމިަމާއއުެކ، ިމފަަދ ުމާދަތއް ބުޭނނުްކެރވޭފަަދ 
ާޙަލަތްށ ގަެނުއަމްށާދ ޚަަރުދ ކެޕަިޓަލއިޒް ުކާރނޯީތ ުނަވަތ ާއމަްދނީ ާއިއ ގެއުްލުމގެ 

ަބާޔުނގިައ ޚަަރުދގެ ގުޮތގިައ ހިމާަނނޯީތ ަކނޑަައޅްަނ ޖެެހެއވެ.

އ.
ިއާޖާރަތްށ ަނާގަފިއވާ ުމަދުލގެ ުމއަްދުތ

ުކްނފިުންނ އިޖާާރތްަށ ަނގާފިައ ުހްނަނ ަބެއއް ުމާދތަަކކީ މާިސލަަކްށ ިބާމިއ އާިމާރތް 
ައދި ިވުއގައިގެ ާއާލތްތަަކކީ ޭއގެ ުމއަްދތު، ެއއަްބްސުވްނ ިނުމުމގެ ުކިރއްަށ ިއުތުރުކުރުމގެ 
ފުުރަސުތ ޮއްނަނ ުމާދތަކެކެވެ. މިގޮތްަށ ުމއަްދުތ ިއުތުރުކުރމްަށ ެއުދުމގެ ާބުރ ޮއްނަނނީ 
އިޖާާރތްަށ ަނާގ ފާަރުތގެ ައތަްމތީގެައވެ. މިގުޮތްނ އިޖާާރ ެއއަްބްސުވމަަކްށ ައްނަނއުިރ 
އިޖާާރ ުކުރުމގެ ުމއަްދުތ ިއުތުރުކުރުމގެ ފުުރަސުތ ޮއތޯްތ ުކްނފިުންނ އެެސްސުކެރެއވެ. 
ައދި ުކްނފިުނތުަކްނ އުެކްނފިުނތުަކގެ ާބުރގެ ަދުށގައާިވ ަބެއއަްކްނަތއަްތއް ަބަދުލުކާރއުިރ 
ުނަވަތ ައވްަސ ުމއަްދެތއަްގިއ ަބަދުލާވެނަކަމްށ ަލފުާކާރަނމަ، އަެކުމގެ ަސަބުބްނ 
ެއެއއަްބްސުވްނ  ައުލްނ  ޮއތަްކަމްށާވަނަމ،  ެއއަްބްސުވެމއް  ައަސުރުކާރެނ 

އެެސްސުކުރމްަށފުަހ ގްެނަންނ ބްޭނުންނާވ ަބަދުލތްަށ ގެެނެއވެ.

.5
ަޢމުަލުކަރން ުނފާަށ ައުއ ިސާޔަސުތަތްށ

ާމލީ ަބާޔްނ ަހަދްނފާަށފައާިވ ާތރުީޚ 1 ޖުެނވަރީ 2021 އްިނފިެނގްެނ ާއ ިސާޔަސުތތަކެއް 
ަވނީ ފާަށފެައވެ. ަނަމވްެސ، ުކްނފިުންނ ިމ ިސާޔަސުތަތަކްށ ަޢަމުލުކަރްނ ުކރްިނ 

ފާަށއުިނވެެއވެ. 
ތިރީގައާިވ ިސާޔަސުތތަަކކީ ަބަދުލައއްިސފައާިވ ައދި ޢަަމުލުކަރްނޖޭެހ ގުޮތްނ ާމލީ ަބާޔަންށ 

ފަާހގުަކެރވޭ ައަސުރޮކއްފައުިނާވ ިސާޔަސުތތަކެވެ.
ްސެޓްނޑާރޑްްސ 2018 އްިނ 2020 ައއްިސފައާިވ އަހަރީ ަބަދުލަތއް 	

ޮއޯނަރްސ ޮކްނޓެްރކްޓްްސ – ޮކްސޓް ޮއފް ފުލްފިލްިނގ ައ ޮކްނޓެްރކްޓް )ައިއޭއއްެސ  	
37އްަށ ގެެނުވުނ ަބަދުލަތއް(

ޕޮްރަޕޓީ، ޕާްލްނޓް ައދި އުިކިއޕަްމްނޓް: ޕޮްރީސޑްްސ ިބފޯރ އްިނެޓްނޑެޑް ޫޔޒް  	
)ައިއޭއއްެސ 16އްަށ ގެެނުވުނ ަބަދުލަތއް(

ޮކްނެސޕުްޗައލް ފޭްރމްވޯކް )ައިއެއފާްއްރއްެސ 3އްަށ ގެެނުވުނ ަބަދުލަތއް( 	

ކާްލިސފިކޭަޝްނ ޮއފް ަލިއިބިލޓްީސގެ ޮގުތަގިއ ަކަރްނޓް ައދި ޮންނ ަކަރްނޓް  	
)ައިއޭއއްެސ 1 ގެ ަބަދުލ(

ޑްިސކޯްލަޝރ ޮއފް އަެކުއްނިޓްނގ ޕޮލީިސްސ )ައިއޭއއްެސ 1 ައދި ައިއެއފާްއްރއްެސ  	
ޕެްރކިްޓްސ ްސޭޓޓްމްެނަޓްށ ގެެނުވުނ ަބަދުލަތއް(

އަެކުއްނިޓްނގ އްެސިޓމޭޓްްސގެ ާމަނއްަށ ގެެނުވުނ ަބަދުލ )ައިއޭއއްެސ 8( 	

ުމާއަމާލތާަކ ގުޅިގްެނ ުކްނފުނީގެ އެެސޓް ައދި ަދަރްނާޏ ގުޅިގްެނ އަނަްނ ފްަސޮކްށފައާިވ  	
ެޓކްްސ )ޑިފަރޑް ެޓކްްސ( )ައިއޭއއްެސ 12އްަށ ގެެނުވުނ ަބަދުލަތއް( 
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6. ެސގްމެންޓަްތުކގެ ަމުޢލޫމުާތ

ް ިރޯޕޓުްކަރންޖެހޭ ެސގްމެންޓަްތއ
ުކްނފުނީގެ ިހްނުގްނ ަބާހެލިވފިައަވނީ ަބާޔްނުކެރވޭ ެދ ެސގްމްެނަޓަކެށވެ. ެއއީ 
ްސޓެްރެޓިޖކް ވަިޔފިާރ ުޔިނޓްތަަކްށ ަބާހލެވިގެން، ެސގްމްެނޓްތުަކްނ ފުޯރޮކށްދޭވޭ ުމަދާލިއ 
ިޚުދަމތްތުަކގެ ަމއްޗެަށވެ. ިމ ދްެނެނިވ ިރޯޕޓުްކަރްނޖޭެހ ެސގްމްެނޓަްތއް ހިނގާގޮތް 
ަކނޑަައޅަނީ، ެސގްމްެނުޓތުަކގެ ވަިޔފާރްިނ ުކެރުވުނ އިެކއިެކ ުމާޢަމާލތްތުަކގެ މްަނފާާއިއ 
ުކްނފުނީގެ ޗީފް ޮއޕޭަރިޓްނގ ިޑިސަޝްނ މަޭކރ ) ީސ.ޯއ.ޑީ.ެއމް( ެސގްމްެނޓަްތއް 

ހިނގާފައާިވ ގޮތް ެބއްލުެވމްަށފުަހ ންިނމާަވ ންިނމުެވެމއްގެ ަމއްޗްަށ ިބާނޮކެށވެ.

ެސގްމްެނޓަްތުކގެ ްސޓެްރެޓިޖކް ޭބުންނަތަކްށ ޭބުންނާވ ކެޕިަޓލް ަހަމަޖއަްސނީ، 
ުކްނފުނިން، ެސގްމްެނޓްތުަކްނ ފުޯރޮކށޭްދ ިޚުދަމތްތަަކްށ ބުޭންނާވ ެނޓްވޯކް )މަޯބއާިލއި، 
ފިކްސްޑް ައދި ބޯްރޑްބްޭނޑް( ައދި ަކްސަޓމުަރްނަންށ ުކިރއްަށ ޮއތާްތގިައ ެދވެޭނަކމްަށ 
ެބލެވޭ ިޚުދަމތްތަަކްށ ަބަލއިގްެނެނވެ. ަބެއއް ަކަހަލ ިޚުދަމތަްތއް، ެއިޚުދަމތެއްގެ ގުޮތްނ 
ުކްނފުނީގެ ހްިނގުމްަށ ޮކްނމެހްެނ ބުޭނނުްނވަާކަހަލ ިޚުދަމތްތަަކަކށާްވތީ، ެސގްމްެނޓްތުަކގެ 

ަނތާީޖ ަކޑެައޅުުމގިައ ުކްނފުންިނ ުނހިމަަނެއވެ.
ެސގްމްެނުޓަތއް ހްިނގުމްަށ ބުޭނނުްކެރވޭ ުމަދާލިއ ިޚުދަމުތގެ ަތފީުސުލގެ ުޚާލާސ ތިރީގިައ 

ަބާޔނޮްކްށފިައ ެއވަނީެއވެ.

)1(

ް މަޯބިއލ
ޯމަބިއުލގެ ތޭެރަގިއ ަމިއގަނޑުގެޮތއަްގިއ ިހމެެނނީ ިޚުދަމތް ލިިބގްަނަނ ފާަރތްތާަކއި، 
ަސުރާކާރ ައދި ވަިޔފާރުިކާރ އިެކއިެކ ފާަރތްތަަކްށ ފުޯރޮކްށެދވޭ ޕްރީޕިެއޑް މަޯބިއާލއި، 
ޕްޯސޓްޕިެއޑް މަޯބއާިލއި، ޯރމްިނގ، މަޯބއިލް އުިކިއޕްމްަނޓް ައދި މަޯބއިލް ބޯްރޑްބްޭނޑެވެ.

)2(

ފިކްސްޑް، ބޯްރޑޭްބންޑް ައދި އެނަްޓރޕަްރއިސް
ފިކްސްޑް، ބޯްރޑްބްޭނޑް ައދި އްެނަޓރޕަްރއްިސގެ ތޭެރގިައ ަމއިގަނޑުގޮތެއްގިައ ހިމެެނނީ 
ވިަކވިަކ ފުަރނުދްނަނާށއި، ވަިޔފާރުިކާރ ފާަރތްތާަކއި، ަސުރާކުރ ތްަނތަަންށ ފުޯރޮކށޭްދ 
ފިކްސްޑް ެޓެލފްޯނ، ފިކްސްޑް ައދި ފިައަބރ ބޯްރޑޭްބްނޑް، ލްީސ ާސރިކޓަްތާކއި، 
ޑާާޓޮކމަްތާކިއ ައިއޕީ ޓީވީ ިޚުދަމތަްތާކއި، ޮމަބިއލް ަމނީ ައދި އްެނަޓރޕަްރއްިސ 

އްިނފާްރްސޓަްރކްޗަރ ޕޮްރޖެކްޓްތަކެވެ.

ިރޯޕޓުްކެރވޭ ެސގްމްެނޓްތުަކގެ ަމުޢލާޫމުތ 	
31 ޑެިސމަްބރ 2020 ައދި 2021 ގެ ިނަޔލްަށ ާހމޮަކްށފައާިވ ެސގްމްެނޓްތުަކގެ ަމުޢލާޫމުތ 

ތިރީގިައ ަބާޔނޮްކްށފިައެއވަނީެއވެ.

އެހެނިހްެނ ހްިނގުުމގެ ތޭެރގިައ ހިމެެނނީ ަކްސަޓމުަރްނގެ އުިކިއޕްމްަނޓަްތއް މާަރާމުތުކުރުމގެ ިޚުދަމާތއި، ަބލްކް އްެސެއމްއްެސ ިޚުދަމާތއި، 
ޑެޮމއްިނ ައދި ވެބް ހްޯސިޓްނގ ައދި އެހިެނހްެނ ެއޑްޖެެސްނޓް ިޚުދަމތްތަކެވެ. 2020 ައދި 2021 ވަަނ ައަހުރ ިރޯޕޓުްކަރްނޖޭެހ 

ެސގްމްެނޓަްތއް ަކނޑެައޅުުނއުިރ ިމ ދްެނެނުވުނ ެއއްވްެސ ިޚުދަމތްތަކެއް ުކއްެނިޓޭޓިޓވް ތެްރްޝޯހލްޑާްއިއ ހަަމެއއުްނވެެއވެ. 

ަމތީގިައ ަބާޔނޮްކށްފައާިވ ުކްނފުނީގެ ާއމަްދނީ ެއވަނީ އެހްެނ ުމވަާޞާލތީ ުކްނފިުނތަަކްށ "ައުއޓް ޕޭމްެނޓްސް"ގެ ގުޮތގިައާއިއ ަލއަިސންްސގެ 
ގުޮތގިައ ަދއަްކްނޖޭެހ ފައާިސ ެދއުްކުމގެ ުކރްިނ ުޖުމލޮަކެށވެ.

ިރޯޕޓުްކެރވޭ ެސގްމްެނޓްތުަކގިައ ުހިރ ހުަރުމަދުލގެ ަމުޢލާޫމާތއި، ާމލީ ަބާޔުނގިައ ހިމާަނފައާިވ ހުަރުމަދުލގެ ަމުޢލާޫމުތ ައޅިާކުޔްނ.

2021

)ރ. 000(

2021

)ރ. 000(

2021

)ރ. 000(

2021

)ރ. 000(

2020

)ރ. 000(

2020

)ރ. 000(

2020

)ރ. 000(

2020

)ރ. 000(

މަޯބިއލް
ފިކްސްޑް، ބޯްރޑްބްޭނޑް ައދި 

ުޖުމަލއެހެނިހްެނއްެނަޓރޕަްރއްިސ

ދިގުުމއަްދުތގެ
)ރ. 000(

ދިގުުމއަްދުތގެ
)ރ. 000(

ުކުރުމއަްދުތގެ
)ރ. 000(

ުކުރުމއަްދުތގެ
)ރ. 000(

20212020

1,951,869 

 411,089 

 2,362,958 

 3,709 

 2,366,667 

1,976,661 

 386,249 

 2,362,910 

 7,943 

 2,370,853 

651,514 

 11,914 

 663,428 

 1,756,726 

 2,420,154 

747,289 

 11,677 

 758,966 

 975,477 

 1,734,443 

ިރޯޕޓުްކެރވޭ ެސގްމްެނޓްތުަކގިައ ުހިރ ުޖުމަލ ަހުރުމާދ
އެހެނިހްެނ ެސގްމްެނޓްތުަކގިައ ުހިރ ުޖުމަލ ަހުރުމާދ

ެސގްމްެނޓްތުަކގިައ ުހިރ ުޖުމަލ ަހުރުމާދ
ވިަކ ެސގްމްެނަޓަކްށ ަކނޑަައާޅފައުިނާވ ަހުރުމަދުލގެ ުޖުމަލ

ާމލީ ަބާޔުންނ ަނގާފައާިވ ަހުރުމަދުލގެ ުޖުމަލ

1,400,795 

 1,400,795 

 

 (554,959)

 (226,029)

 

 (12,659)

 (12,614)

 2,024 

 596,558 

 

 1,074,857 

 396,307 

 1,471,164 

 

 460,229 

 812,389 

 1,272,618 

1,061,885 

 1,061,885 

 

 (546,039)

 (122,280)

 

 (9,599)

 (9,449)

 1,407 

 375,925 

 

 877,012 

 255,207 

 1,132,219 

 

 – 

 604,180 

 604,180 

64,491 

 64,491 

 

 (30,950)

 (48,083)

 

 (584)

 (596)

 89 

(15,633)

 

 411,089 

 11,914 

 423,003 

 

18,801

144,962

163,763

2,527,171 

 2,527,171 

 

 (1,131,948)

 (396,392)

 

 (22,842)

 (22,659)

 3,520 

 956,850 

 

 2,362,958 

 663,428 

 3,026,386 

 

 479,030 

 1,561,531 

 2,040,561 

1,465,392 

 1,465,392 

 

 (594,493)

 (223,809)

 

 (25,933)

 (19,252)

 608 

 602,513 

 

 

1,087,809 

 475,223 

 1,563,032 

 

 345,793 

 686,788 

 1,032,581 

958,346 

 958,346 

 

 (539,471)

 (116,456)

 

 (16,966)

 (12,302)

 388 

 273,539 

 

 888,852 

 272,066 

 1,160,918 

 

 – 

 441,830 

 441,830 

59,421 

 59,421 

 

 (25,881)

 (46,389)

 

 (1,052)

 (814)

 26 

(14,689)

 

 386,249 

 11,677 

 397,926 

 

 22,912 

 125,439 

 148,351 

2,483,159 

 2,483,159 

 

(1,159,845)

 (386,654)

 

 (43,951)

 (32,368)

 1,022 

 861,363 

 

 2,362,910 

 758,966 

 3,121,876 

 

 368,705 

 1,254,057 

 1,622,762 

ބުޭރގެ ާއމަްދނީ
ުޖުމަލ ާއމަްދނީ

ހްިނގުުމގެ ޚަަރުދ
ަބަލށްކެނޑްުނ ައދި އްިސތިހާްލުކ

 ވަިޔފިާރާއިއ އެހެނިހްެނ ގޮތްގުޮތްނ ލެިބްނޖޭެހ ފައާިސއްިނ ައގްަށައިއ ަބަދުލގެ
 ަސަބުބްނ ލުިބުނ ގެއުްލްނ

ާސުފ ާމލީ ޚަަރުދ
ވަިޔފިާރ ހްިނގާުމިއ ުނގުޅޭ ަހަރާކތްތުަކްނ ލުިބުނ

ިރޯޕޓުްކެރވޭ ެސގްމްެނަޓްށ ލުިބުނ ފިައާދ )ެޓކްްސގެ ުކރްިނ(

ެސގްމްެނޓް އެެސޓްްސ ައދި ަލއިިބިލޓްީސ
ދިގުުމއަްދުތގެ އެެސޓަްތއް

ުކުރ ުމއަްދތެއްގިައ ފައާިސއްަށ ަބަދުލުކެރވެޭނ ުމާދ
ުޖލަްމ ުމާދ

ދިގުުމއަްދުތގެ ަދަރިނަތއް
ުކުރުމއަްދުތގެ ަދަރިނަތއް

ުޖުމަލ ަދަރިނ

136137

އަަހރީ ިރޯޕުޓ 2021ދާިރުގ



.7
ާއމަްދނީ

ހ.
ާއމަްދނީގެ ަބިއަތއް

ުކްނފުންިނ ަމއިގަނޑުގޮތެއްގިައ ާއމަްދނީ ޯހާދފައިވަނީ މަޮބއިލް ައދި ފިކްސްޑް، ޮބޯރޑްބްޭނޑް 
ައދި އްެނަޓރޕަްރއްިސ ާއމްދަނީއިނެްނވެ. އެހެނިހްެނ ާއމްދަނީތުަކގެ ތޭެރގިައ ކްަސަޓމުަރްނގެ 

އުިކިއޕްމްަނޓް މެއްިނެޓެނންްސ ިޚުދަމާތިއ ެއޑްޖެެސްނޓް ިޚުދަމތަްތއް ހިމެެނެއވެ.

ށ.
ަކސްަޓމުަރނާްނިއއުެކ ވަެފިއވާ އެއަްބސްވުނަްތުކން ވިަކުކެރވިަފިއވާ ާއމަްދނީ

ުކްނފުންިނ  ޭދ ވިަކވިަކ ިޙުދަމތްތުަކްނ ލޭިބ ާއމަްދނީ، މީގެ ތޭެރގިައ  މަޮބއިލް، ފިކްސްޑް، 
ޮބޯރޑްބްޭނޑް ައދި އްެނަޓރޕަްރއްިސ ައދި އެހެނިހްެނ ާއމަްދނީ ެއވަނީ ގްިނތުިކުރމަށްފުަހ 

ެސގްމްެނޓް ަމުޢލާޫމުތތުަކގެ ތޭެރގިައ ހިމާަނފެައވެ.

ތިރީގިައ އުެކަލާވލެވިފައާިވ ާތވުަލގިައެއވަނީ ިޚުދަމތްތްަށ ފުޯރޮކްށ ެދވިފައާިވ ވަގުުތގިައ 
ުކްނފްުނަޏްށ ލިިބފައާިވ ާއމަްދނީ ގްިނތުިކުރމަށްފުަހ ހިމާަނފައާިވ ގޮތެވެ. ައދި ިމ ަތާވލްގިައ 
މިދެނެްނވި ުއޫސުލްނ ގްިނތުިކެރވިފައާިވ ިޚުދމަތްތާަކިއ ެސގްމްެނޓް ަމުޢލާޫމތުގިައ ހިމާަނފައާިވ 
ިޚުދަމތްތުަކގެ ާއޅިާކުއެމއްވްެސ ހިމާަނފިައ ވެާނެއވެ. ުކްނފުންިނ ަމއިގަނޑު ގޮތެއްގިައ ޭދ 

ިޚުދަމތްތުަކގެ ަމުއލާޫމުތަތއް ވާނީ ެސގްމްަނޓް ަމުޢލާޫމުތގެ ަދުށްނ ާހމޮަކށްފެައވެ. )ޯނޓް 6(

ނ.
ޮކންޓްރެކްޓް ެބލެނެްސސް

ުކުރ ުމއަްދތެއްގިައ ފައާިސއްަށ ަބަދުލުކެރވެޭނ ުމަދާލއި، ޮކްނޓެްރކްޓް އެެސޓްސް، ައދި 
ޮކްނޓެްރކްޓް ަލއިިބިލޓްީސާއިއ ބެހޭ ަމުޢލާޫމުތަތއް ތިރީގައާިވ ާތވުަލގިައ ަބާޔނޮްކށްފިައ 

ެއވަނީެއވެ. 

ޮކްނޓެްރކްޓްގިައ ހިމޭެނ ުމާދ ަމއިގަނޑުގޮތެއްގިައ ގުޅެނީ ދެވިފައާިވ ިޚުދަމތާަކިއ ުނވަަތ 
ންިނމިފައާިވ މަަސއަްކތްތުަކގެ ަސަބުބްނ ުކްނފްުނަޏްށ ލުިބްނ ަހއްޤާުވ ާއމްދަނީގެ ތެެރއިން، 
ިރޯޕޓް ުކެރވޭ ާތރުީޚަގިއ ަކްސަޓަމުރްނަންށ ިބުލ ުނުކެރވާިވ ާއމަްދނީާއއި، ިބަޔ 
މަޝޫްރުޢަތއް ާޤއުިމުކުރމާަށިއ ހްިނގުމުުމގިައ ފްަސ ުކެރވިފައާިވ ޚަަރުދތާަކެއވެ. ުކްނފްުނަޏްށ 
ލުިބްނ ަހއްޤާުވ ފައާިސ، ެއއްވްެސ ަޝުރޠެއެްނިތ ުކްނފްުނަޏްށ ލިބެޭނކަމްަށ ަކނޑެައޅުުމން،  
ޮކްނޓްރެކުްޓގިައ ހިމޭެނ ުމދާ، ލިބްެނ ުހިރ ފައާިސގެ ތެެރއްަށ ަނގުުލ ުކެރވެެއވެ.  ޢްާނމޮުކްށ 
މިގޮތްަށ ަކްނަތއް ުކެރވޭނީ، ުކްނފުންިނ ަކްސަޓމުަރނަްންށ ިބލް ހަުށހެޅުުމނާްނއި، ައދި 

ަކްސަޓމުަރނަްންށ ިޚުދަމތް ދެވޭ ުމއަްދުތގެ ތޭެރގިައ ފްަސުކެރވޭ ޚަަރުދ ތަކެވެ.  

2021

)ރ. 000(

 

 2,527,171 

2020

)ރ. 000(

 

ަކްސަޓމުަރްނާނިއއުެކ ވެފައާިވ ެއއަްބްސުވްނތުަކްނ ލުިބުނ 2,483,159 

ާމލީ ަބާޔުނގިައ ާއމަްދނީ ހިމޭެނ ވަގުތްަށ ެބލިގްެނ ގްިނތުިކެރވިފައާިވ ާއމަްދނީ 

ާޚއަްޞުކެރވިފައާިވ ވަގުތެއްގިައ ަނގުުލ ުކެރވިފައާިވ ުއފެއުްދްނަތއް

ާޚއަްޞުކެރވިފިައ ުނާވ ވަގުތެއްގިައ ަނގުުލ ުކެރވިފައާިވ ުއފެއުްދްނތާަކިއ ިޚުދަމތަްތއް

ަކްސަޓމުަރްނާނިއއުެކ ވެފައާިވ ެއއަްބްސުވްނތުަކްނ ލުިބުނ

ބުޭރތެެރއްިނ ލުިބުނ ާއމަްދނީ، ޯނޓް ަންނަބރ 6 ގައާިވ ފަަދއްިނ

2021

)ރ. 000(

 

 39,630 

 

 1,361,165 

 

 1,400,795 

 

 1,400,795 

2021

)ރ. 000(

 

50,292 

 

1,011,593 

 

1,061,885 

 

1,061,885 

2021

)ރ. 000(

 

4,427 

 

60,064 

 

64,491 

 

64,491 

2021

)ރ. 000(

 

94,349 

 

2,432,822 

 

2,527,171 

 

2,527,171 

2020

)ރ. 000(

 

 63,885 

  

1,401,507 

 

 1,465,392 

 

 1,465,392 

2020

)ރ. 000(

 

68,047 

 

890,299 

 

958,346 

 

958,346 

2020

)ރ. 000(

 

2,578 

 

56,843 

 

59,421 

 

59,421 

2020

)ރ. 000(

 

134,510 

 

2,348,649 

 

2,483,159 

 

2,483,159 

މަޯބިއލް
ފިކްސްޑް، ބޯްރޑްބްޭނޑް ައދި 

ުޖުމަލއެހެނިހްެނއްެނަޓރޕަްރއްިސ

31  ޑެިސމަްބރ 2021

)ރ. 000(

 

 327,490 

 

 303,120 

 

 (106,361)

31  ޑެިސމަްބރ 2020

)ރ. 000(

 

 333,295 

  

365,611 

  

(98,107)

ުކުރ ުމއަްދތެއްގައި ފައާިސއަށް ަބަދލުުކެރވެޭނ ުމާދ )ވަިޔފިާރާއއި އެހެނިހްެނ ގޮތްގޮތްުނ ލިބްެނޖެހޭ ފައާިސގެ ތޭެރގައި ހިމިެނފިައ(

ޮކްނޓެްރކްޓް އެެސޓްްސ )ވަިޔފިާރާއިއ އެހެނިހްެނ ގޮތްގުޮތްނ ލެިބްނޖޭެހ ފައާިސގެ ތޭެރގިައ ހިމިެނފިައ(

ޮކްނޓެްރކްޓް ަލއިިބިލޓްީސ )ވަިޔފިާރާއިއ އެހެނިހްެނ ގޮތްގުޮތްނ ަދއަްކްނޖޭެހ ފައާިސގެ ތޭެރގިައ ހިމިެނފިައ(

ޮކްނޓްރެކެްޓއްގެ ދުަށްނ ަދއަްކްނ ާލޒިމާުވ ދަަރިނ ޢްާނުމ ގޮތެއްގިައ ގުޅޭނީ، ޮކްނޓްރެކުްޓގިައ 
ަބއިވެރިވެފައާިވ ަކްސަޓމުަރްނގެ ައުތްނ 

ެއޑްވާނަްސްށ ލިބޭ ާއމަްދނީާއެއވެ. މިގޮތުގެ މަތްިނ ލިބޭ ާއމަްދނީ، ާމލީ ހާިސުބގިައ ހިމޭެނނީ، 
ެއ ާއމަްދނީާއ ގުޅިގްެނ ައާދުކާރްނޖެހޭ ޒްިނާމ ފުރިހަމަވުަމްނާދ މްިނވެަރއްގެ ަމއްޗާަށއި، ައދި 
ަކްސަޓމުަރނަްންށ ިއާޢދުަކެރވިފައުިނާވ ޯލަޔލްޓީ ޕޮއްިނުޓތަަކްށ ިރާޢަޔތުްކެރވިގެނެްނވެ.

138139
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.8 
ުކންފިުނ ހިނުްގމްަށދަިޔ ަޚަރުދ 

8.1 
ް މަުވއަްޒފުންގެ އާިނަޔތަްތާކިއ އެހެނިހެން ަޚަރުދަތއ

.9
ުކންފުނަްޏްށ ލުިބުނ އެހެނިހެން ާއމަްދނީ

31 ޑެިސމަްބރ 2020 ގެ ިނަޔަލްށ ިނުމުނ އަަހުރގެ

31 ޑެިސމަްބރ ގެ ިނަޔަލްށ ިނުމުނ އަަހުރ

31 ޑެިސމަްބރ ގެ ިނަޔަލްށ ިނުމުނ އަަހުރ

2021

)ރ. 000(

2021

)ރ. 000(

2021

)ރ. 000(

2020

)ރ. 000(

2020

)ރ. 000(

2020

)ރ. 000(

.10
ާސުފ މާލީ ަޚަރުދ

31 ޑެިސމަްބރ ގެ ިނަޔަލްށ ިނުމުނ އަަހުރ

2021

)ރ. 000(

2020

)ރ. 000(

ިޚުދަމތަްތއް ދުިނމްަށ ީސާދ ުކެރުވުނ ޚަަރުދ
ުމަވއަްޒފްުނގެ އާިނަޔާތިއ އެހެނިހްެނ ޚަަރުދަތއް )ޯނޓް 8.1(

ަލއަިސްންސ ޚަަރުދ
ހްިނގުުމގެ ުކލީގެ ޚަަރުދ
ަސޯޕޓް ާސރވްިސަތއް

އެކްްސަޓރަނލް ޕަބްލިިސޓީ
ެނޓްވޯކް ޚަަރުދ

ޕޮްރަޕޓީ ޚަަރާދިއ ައާސީސ ޚަަރުދ
ޕޮްރޕަެޝަނލް ފީ

އެހެނިހްެނ ިއާދރީ ޚަަރުދ

 

 410,842 

 227,395 

 113,394 

36

 48,050 

 23,353 

 116,811 

 93,780 

 11,424 

 86,899 

 1,131,948 

470,300 

 207,198 

 106,644 

 – 

 48,050 

 20,877 

 113,715 

 105,033 

 10,930 

 77,098 

 1,159,845 

ުމާސަރ ާއިއ އާިނަޔތްތާަކިއ އަަހރީ ޯބަންސގެ ޚަަރުދ
ޕްެނަޝްނގެ ގުޮތގިައ ދަިޔ ޚަަރުދ

އެހެނިހްެނ ޚަަރުދަތއް

 189,665

13,631

24,099

 227,395 

 170,201 

 12,972 

 24,025 

 207,198 

ަނއާްތލެވުެނ ޕޮްރަޕޓީ، ޕާްލްނޓް އްެނޑް އުިކިއޕްމްަނަޓްށ ލުިބުނ ފިައާދ
އެހެނިހްެނ ގޮތްގުޮތްނ ލުިބުނ ާއމަްދނީ

 2,680 
 694 

 3,374 

 484 
 538 

 1,022 

ާމލީ ާއމަްދނީ
ެބންކް ިޑޕިޮސޓްތުަކްނ ލުިބުނ ާއމަްދނީ

ުކުރ ުމއަްދުތގެ އްިނވްެސޓްމްަނޓްްސތުަކްނ ލުިބުނ ާއމަްދނީ 

ާމލީ ޚަަރުދަތއް
ޯލްނ އްިނޓަްރްސޓްގެ ގުޮތގިައ ަހަރުދިވ 

ފިެސިލޓީ ެއޮމަޓއިޒަޭޝްނ
ޕޮްރވަިޜްނތުަކގެ ޑްިސަކުއްނޓް ައްނަވއްިނޑް ުކުރމްަށ ޚަަރުދިވ

ލީޒް ަލއިިބިލޓީއްަށ ޚަަރުދިވ އްިނޓެްރްސޓް
ބުޭރފައާިސގެ ުމާޢަމާލތްތުަކްނ ގެއުްލްނިވ

ާސުފ ާމލީ ޚަަރުދ

 

 9,368 

 5,288 

 14,656 

 

(4,613)

 (1,767)

 (4,673)

 (25,471)

 (790)

 (37,314)

 

(22,658)

 

 3,471 

 5,261 

 8,732 

 

 – 

 – 

 (4,765)

 (23,479)

 (12,856)

 (41,100)

 

 (32,368)

140141
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.11
ް ެޓކްސް ަޚަރުދަތއ

11.1
ހާިސުބުކުރމުގެ ަފިއާދ ާއިއ ެޓކްސްެނގޭ ާއމަްދނީ ަފިއާދ ައޅިާކުޔން

11.2 
ފަސްޮކްށަފިއވާ ެޓކްސް އެެސޓް )ޑިފަރޑް ެޓކްސް އެެސޓް(

31 ޑެިސމަްބރ ގެ ިނަޔަލްށ ިނުމުނ އަަހުރ

31 ޑެިސމަްބރ ގެ ިނަޔަލްށ ިނުމުނ އަަހުރ

31 ޑެިސމަްބރ ގެ ިނަޔަލްށ ިނުމުނ އަަހުރ

2021

)ރ. 000(

2021

)ރ. 000(

2021

)ރ. 000(

2020

)ރ. 000(

2020

)ރ. 000(

2020

)ރ. 000(

ވަިޔފާރީގެ ފިައާދއްިނ ެޓކްްސ ެނގާުމެބޭހ ާޤޫނުނ ަންނަބުރ2019 /25 ާއިއ ެއ ާޤޫނުނގެ 
ުކްނފިުނަތުކްނ  ަމތްީނ،  ޮގުތގެ  ަބާޔްނވެގްެނާވ  ަޤާވިޢުދަގިއ  ެހދިަފިއާވ  ަދުށްނ 

އުެކްނފްުނެޏއްގެ ެޓކްްސުކެރވޭ ާއމަްދނީގެ %15 ެޓކްްސގެ ގުޮތގިައ ަދއަްކްނޖެެހެއވެ. 

11.3 
ތިރަީގިއ  އެެސުޓަތއަކނޑައިެޅަފިއވަނީ  ެޓކްސް  ފަސްޮކްށަފިއވާ  ެދއުްކން 

ަބާޔނޮްކްށަފިއވާ ޮގުތގެ މަތިނެްނވެ.

3120212020 ޑެިސމަްބރ ގެ ިނަޔަލްށ ިނުމުނ އަަހުރ

ވަގުތީ ފަަރުގ
)ރ. 000(

ވަގުތީ ފަަރުގ
)ރ. 000(

ް ެޓކްްސ ިއފެކްޓ
)ރ. 000(

ް ެޓކްްސ ިއފެކްޓ
)ރ. 000(

ފްަސޮކްށފިައާވ ެޓކްްސ ެއެސޓްްސ ައދި ަލއިިބިލޓްީސ ިހާސުބޮކްށފިައަވނީ  ުހރާިހ 
ެޓކްްސުކެރވޭ ހުަރުމަދާލިއ ަދަރނީގެ ހާިސުބުކުރުމގެ ބްޭސ ާއިއ ެޓކްްސ ބްޭސގެ ަތފުާތްނ 
ައްނަނ ުއނުިކެރވޭ ވަގުތީ ަތފުާތތުަކްނެނވެ. ފްަސޮކްށފައާިވ ެޓކްްސ ހާިސުބޮކްށފައިވަނީ 

%15 ގެ ޭރުޓގެައވެ. )2020:15%( 

11.4
ް ފަސްޮކްށަފިއވާ ެޓކްސް އެެސޓަްތަކްށ ައިއ ަބަދުލަތއ

31 ޑެިސމަްބރ ގެ ިނަޔަލްށ ިނުމުނ އަަހުރ

ފިައާދ/ ގެއުްލުމގިައ 
ހިމިެނފައާިވ 1 ޖުެނައރީ 2021 ގެ ާބކީ

ފްަސޮކްށފައާިވ ެޓކްްސ 
 އެެސޓް/ )ަލއިިބިލޓީ(

31 ޑެިސމަްބރ 2021 ގެ 

ިނަޔަލްށ

ާއމަްދނީއްިނ ެނގުުނ ެޓކްްސ )ޯނުޓ 11.1(
ފިާއުތިވ އަަހަރްށ ިރާޔައތޮްކްށ ގެެނުވުނ ުއިނ ިއުތުރަތއް

ެދއުްކްނ ފްަސޮކްށފައާިވ ެޓކްްސ އެެސޓަްތއް ) )ޯނޓް 11.2(

 141,744 

 (2,332)

 

 4,234 

 143,646 

 130,482 

 227 

 

 (1,798)

 128,911 

ެޓކްްސ ޚަަރުދގެ ުކރްިނ ލުިބުނ ހާިސުބުކުރުމގެ ފިައާދ
ުއނުިނުކެރވޭ ޚަަރުދ
ުއނުިކެރވޭ ޚަަރުދ 

ެޓކްްސ ަދއަްކްނ ުނޖޭެހ ެއަލވްަންސ
ުޖުމަލ ެޓކްްސ ުކެރވޭ ފިައާދ

ާއމަްދނީ ެޓކްްސ )15%(

956,706 

 398,695 

 (409,940)

 (500)

 944,961 

  

141,744 

861,363 

 477,233 

 (468,214)

 (500)

 869,882 

  

130,482 

ޕޮްރަޕޓީ އްެނޑް އުިކިއޕްމްަނޓް
އްިނޭޓްނިޖަބލް އެެސޓަްތއް

ލީޒަްތއް
ޕޮްރވަިޜްނަތއް

(87,960)

 (120,477)

 – 

 233,165 

 24,728 

(93,027)

 (78,454)

 16,977 

 207,454 

 52,950 

(13,194)

 (18,072)

 – 

 34,975 

 3,709 

(13,954)

 (11,768)

 2,547 

 31,118 

 7,943 

ޕޮްރަޕޓީ އްެނޑް އުިކިއޕްމްަނޓް
އްިނޭޓްނިޖަބލް އެެސޓަްތއް

އިޖާާރ 
ޕޮްރވަިޜްނަތއް

 760 

 (6,304)

 (2,547)

 3,857 

 (4,234)

(13,954)

 (11,768)

 2,547 

 31,118 

 7,943 

 (13,194)

 (18,072)

 – 

 34,975 

 3,709 

ވަިޔފާރީގެ ުމއަްދުތ ފުެށުނއުިރ ުހރާިބކީ
ާމލީ އަަހުރގެތޭެރގިައ ފަާހގުަކެރުވުނ ފްަސޮކްށފައާިވ ެޓކްްސ އެެސުޓަތއް )ިއުތުރވި/ުއިނިވ(

ވަިޔފިާރގެ ުމއަްދުތ ިނުމުނއުިރ ުހރާިބކީ
7,943 

 (4,234)

 3,709 

6,144 

 1,798 

 7,943 
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.12 
ިހއާްސ އަަކްށ ޖެހޭ ަފިއާދ

312021 ޑެިސމަްބރ ގެ ިނަޔަލްށ ިނުމުނ އަަހުރ

 ިނުމުނ އަަހުރ ގެ ިނަޔަލްށ

2020

ިހއާްސއަަކްށޖެހޭ ަފިއާދ )ބިޭސކް ައދި ޑިައިލުއެޓޑް ާއރނިންގްސް ާޕ ެޝައރ(
ުކްނފުނީގެ ފިައާދއްިނ ިހއާްސއަަކްށ ަކނޑެައިޅފައާިވވުަރ ިބާނވެފައިވަނީ ުކްނފުނީގެ ޢްާނުމ 
ިހއާްސގެ ގުޮތގިައ އަހުަރތޭެރގިައ ަކނޑެައިޅފައާިވ ިހއާްސގެ ެއވެްރޖް ަޢަދާދއި، ުކްނފްުނަޏްށ 

އަހުަރތޭެރގިައ ލުިބުނ ފިައާދގެ ަމއްޗެަށވެ.

ިހއާްސާދުރްނަންށ ެބިހާދެނ ފިައާދ )ާހްސ ދިވިެހ ުރފާިޔއްިނ(

ޢްާނުމ ިހއާްސގެ ގުޮތގިައ ަކނޑެައިޅފައާިވ ިހއާްސގެ ެއވެްރޖް ަޢަދުދ )ާހްސ ދިވިެހ ުރފާިޔއްިނ(

ބިޭސކް ައދި ޑިައިލުއެޓޑް ިހއާްސ އަަކްށ ޖޭެހ ފިައާދ )ދިވިެހ ުރފާިޔއްިނ(

 813,060 

 

 76,000 

 

 10.70 

732,452 

 

 76,000 

 

 9.64 

.13 
ް ޕޮްރަޕޓީ ައދި އުިކިއޕްމަންޓަްތއ

31 ޑެިސމަްބރ 2021   

ުނިނިމ ުހިރ 
އެެސޓަްތއް
)ރ. 000(

ުނިނިމ ުހިރ 
އެެސޓަްތއް
)ރ. 000(

ުޖުމަލ
)ރ. 000(

ުޖުމަލ
)ރ. 000(

ފުަރނީޗުަރ ައދި 
ިފިޓްނގްްސ
)ރ. 000(

ފުަރނީޗުަރ ައދި 
ިފިޓްނގްްސ
)ރ. 000(

އުިކިއޕްމްެނޓް
)ރ. 000(

އުިކިއޕްމްެނޓް
)ރ. 000(

ވެހަިކލް ައދި 
ޯލްނޗް

)ރ. 000(

ވެހަިކލް ައދި 
ޯލްނޗް

)ރ. 000(

އާިމާރތަްތއް
)ރ. 000(

އާިމާރތަްތއް
)ރ. 000(

ައުގ
1 ޖަަނވަރީ 2021 ގިައ

ުނިނިމ ުހިރ އެެސޓްތަަކްށ އަަހުރތޭެރ 
ިއުތުރިވ

އްިނޕާެއރމްެނޓް ޮލްސގެ ޕޮްރވަިޜްނ
އަަހުރތޭެރ ެޕަްޓަލއިޒުްކެރުވުނ
އަަހުރތޭެރގިައ ަނއާްތލުެވުނ
31 ޑެިސމަްބރ 2021 ގިައ

ުޖުމަލ ަބަލށްކެނޑުުނ
1 ޖަަނވަރީ 2020  ގިައ

އަހުަރތޭެރގިައ ަބލަށްކެނިޑ
އަހުަރތޭެރގިައ ަނއާްތލެވުުނ އެެސޓަްތއް

31 ޑެިސމަްބރ 2021  ގެ ިނަޔަލްށ

31 ޑެިސމަްބރ 2021 ގެ ިނަޔަލްށ 

ފުޮތްނ ަދއާްކ ާސފަުއުގ

 

245,807 

 

227,273

 (193)

 (285,338)

 – 

 187,549 

 

 – 

 – 

 – 

 – 

 

 187,549 

4,623,671 

 

 227,273 

(193)

 – 

 (8,691)

 4,842,060 

 

 

2,812,517 

 288,175 

 (8,460)

 3,092,232 

 

 1,749,828 

 19,732 

 

 – 

 – 

 847 

 – 

 20,579 

 

 

14,506 

 2,180 

 – 

 16,685 

 

 3,894 

3,918,667 

 

 – 

 – 

 280,000 

 (8,691)

 4,189,976 

 

 

2,584,343 

 267,174 

 (8,460)

 2,843,057 

 

 1,346,919 

10,588

 

 – 

 – 

 – 

 – 

 10,588 

 

 9,038 

 895 

 – 

 9,934 

 

 654 

428,877 

 

 – 

 – 

 4,491 

 – 

 433,368 

 

 

204,630 

 17,926 

 – 

 222,556 

 

 210,812 

13.1

13.2

31 ޑެިސމަްބރ 2020

13.1 މަަސއަްކތް ުކިރަޔށާްދ ަހުރުމަދުލގެ ޚަަރުދގެ ތޭެރގިައ ުޖުމަލ ގޮތެއްގިައ ިހމެެނނީ 
ަރްށ ަރަށާށިއ ރޯިސުޓތުަކގިައ ިހުދަމތް  ފުޅުާކުރމްަށ 31 ޑެިސމަްބރ 2021 ާއިއ ހަަމަޔްށ 

ުކިރަޔްށ ދަިޔ މަަސއަްކތްތަަކްށ ހިނިގ ޚަަރދެވެ.

މަަސއަްކތް ުކިރަޔށާްދ ހުަރުމަދުލގެ ޚަަރުދގެ ތޭެރގިައ ހިމެެނނީ ުޖުމލަގޮތެއްގިައ ަސބްމެރްިނ 
ކަޭބލް، ެނޓްވޯކް ފުޅުާކުރމާަށިއ ިޚުދަމތަްތއް ިއުތުރުކުރމްަށ 31 ޑެިސމަްބރ 2020 ާއިއ 

ހަަމަޔްށ ުކިރަޔްށ ދަިޔ މަަސއަްކތްތަަކްށ ހިނިގ ޚަަރދެވެ. 

ައުގ
1 ޖުެނައރީ 2020 ގިައ

ުނިނިމ ުހިރ އެެސޓްތަަކްށ އަަހުރތޭެރ 
ިއުތުރިވ

އްިނޭޓްނިޖަބލް އެެސުޓްނ ައުލްނ 
ގްިނތުިކެރވިފިައ

އްިނޕާެއރމްެނޓް ޮލްސގެ ޕޮްރވަިޜްނ
އަަހުރތޭެރގިައ ކެޕަްޓަލއިޒުްކެރުވުނ

އަަހުރތޭެރގިައ ަނއާްތލުެވުނ
31 ޑެިސމަްބރ 2020 ގިައ

ުޖުމލަަބަލށްކެނޑުުނ
1 ޖުެނައރީ 2020 ގިައ

އަަހުރ ތޭެރގިައ ަބަލށްކެނިޑ
އަހުަރ ތޭެރގައި ވިއާްކލެވުުނ/ަނއާްތލެވުުނ
31 ޑެިސމަްބރ 2020 ގެ ިނަޔަލްށ

31 ޑެިސމަްބރ 2020 ގެ ިނަޔަލްށ 

ފުޮތްނ ަދއާްކ ާސފަުއުގ

 

178,519 

 

 280,983 

 

 26,615 

 (557)

 (239,753)

 – 

 245,807 

 

 – 

 – 

 –

 – 

 

 245,807 

4,361,262 

 

 280,983 

 

 26,615 

 (557)

 – 

 (44,631)

 4,623,671 

 

 

2,570,123 

 287,009 

 (44,615)

2,812,517 

 

 1,811,154 

 

18,866 

 

 – 

 

 – 

 – 

866 

 – 

 19,732 

 

 12,006 

 2,500 

 – 

14,506 

 

 5,226 

 

3,725,465 

 

 – 

 

 – 

 – 

 236,746 

 (43,544)

3,918,667 

  

2,362,615 

 265,266 

 (43,538)

 2,584,343 

 

 1,334,324 

 

11,498 

 

 – 

 

 – 

 – 

 – 

 (910)

 10,588 

 

 9,052 

 896 

 (910)

 9,038 

 

 1,550 

426,914 

 

 – 

  

 – 

 – 

 2,140 

 (177)

 428,877 

 

 

186,450 

 18,347 

 (167)

 204,630 

 

 224,247 
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.14
ަރއިޓް-ޮއފް-ޫޔޒް އެެސޓްސް

ަރިއޓް-ޮއފް-ޫޔްސ ެއެސޓްްސގެ ތޭެރަގިއ ިހމޭެނ ިއާޖާރ ުކެރިވފިައާވ ިޢާމާރތަްތއް 
އްިނވްެސޓްމްަނޓް ޕޮްރަޕޓީގެ އްިޞޠާިލޙީ ާމަނއިގެ ތޭެރގިައ ުނހިމޭެނ ަކުމގައާިވަނމަ، ެއ 

ުމާދަތއް ާމލީ ަބާޔުނގިައ ހިމިެނފައިވާނީ ަރއިޓް-ޮއފް-ޫޔްސ އެެސޓްގެ ގޮތުގެައވެ. )ޯނޓް 3.10(

31 ޑެިސމަްބރ

2021

)ރ. 000(

2020

)ރ. 000(

1 ޖަަނވަރީ ގިައ

އަަހުރ ތޭެރގިައ ިއުތުރުކެރުވުނ
އަަހުރ ިނުމުނއުިރ ުހރާިބކީ

ުޖުމަލ ަބަލށްކެނޑުުނ
1 ޖަަނވަރީ ގިައ

އަަހުރ ތޭެރގިައ ިއުތުރުކެރުވުނ
އަަހުރ ިނުމުނއުިރ ުހރާިބކީ

31 ޑެިސމަްބރ ގެ ިނަޔަލްށ ފުޮތްނ ަދއާްކ ާސފަުއުގ

 322,836 

 86,012 

 408,848 

 

77,630 

 43,573 

 121,203 

 

 287,645 

287,099 

 35,737 

 322,836 

 

38,100 

 39,530 

 77,630 

 

 245,206

 14.1
ަރއިޓް-ޮއފް-ޫޔޒް އެެސޓް ަބަލްށ ަކނޑާފައިވަނީ ެއއް ައަހާރިއ ތިރްީސފްަސ ައަހާރިއ 

ދެމުެދގެ ުމއަްދތަަކްށ އިޖާާރގެ ުމއަްދަތއް ަބަލއިގްެނެނވެ.

.15
އިނޭްޓންިޖަބލް އެެސޓް

31 ޑެިސމަްބރ 2021

އްިނޑެފިިސުބލް 
ަރއިޓްްސ ޮއފް ޫޔޒް

)ރ. 000(

އްިނޑެފިިސުބލް 
ަރއިޓްްސ ޮއފް ޫޔޒް

)ރ. 000(

ަލއަިސްންސަތއް
)ރ. 000(

ަލއަިސްންސަތއް
)ރ. 000(

ޮސފްޓްވަެއރަތއް
)ރ. 000(

ޮސފްޓްވަެއރަތއް
)ރ. 000(

ުނިނިމ ުހިރ 
އެެސޓަްތއް
)ރ. 000(

ުނިނިމ ުހިރ 
އެެސޓަްތއް
)ރ. 000(

ުޖުމަލ
)ރ. 000(

ުޖުމަލ
)ރ. 000(

ައުގ
1 ޖުެނައރީ 2021 ގިައ

ުނިނިމ ުހިރ އެެސޓްތަަކްށ އަހުަރތޭެރ ިއތުުރިވ
އަހުަރ ތޭެރ ކެޕަްޓަލއިޒުްކެރވުުނ

އަހުަރތޭެރ ަރއިޓް ޮއފް ުކެރވިފައާިވ
31 ޑެިސމަްބރ 2021 ގެ ިނަޔަލްށ

ުޖުމަލ ެއޮމަޓއިޒް ައދި އިމްޕަެއރ ުކެރުވުނ
1 ޖުެނައރީ 2021 ގިައ

އަަހުރ ތޭެރގިައ ެއޮމަޓއިޒް ުކެރުވުނ
އަަހުރ ތޭެރގިައ ަނއާްތލުެވުނ

31 ޑެިސމަްބރ 2021 ގެ ިނަޔަލްށ

31 ޑެިސމަްބރ 2021 ގެ ިނަޔަލްށ ފުޮތްނ 

ަދއާްކ ާސފަުއުގ

 77,425 

 – 

30,640

 – 

 108,065 

 

 21,684 

6,040

 – 

 27,724 

 

 80,341 

 103,865 

 – 

32,923

 – 

 136,787 

 

 44,445 

18,814

 – 

 63,258 

 

 73,529 

 363,584 

 – 

11,750

 (50)

 375,286 

 

 209,899 

39,597

 (50)

 249,447 

 

 125,839 

 37,704 

83,386

 (75,313)

 – 

 45,776 

 

 – 

 – 

 – 

 – 

 

45,776 

582,578 

 83,386 

 – 

 (50)

 665,914 

 

 276,028 

 64,451 

 (50)

 340,429 

 

325,485 

 15.1

15.2

 15.3

މަަސއަްކތް ުކިރަޔްށާދ ުމަދުލގެ ޚަަރުދގެ ތޭެރގިައ ިހމެެނނީ ުޖުމަލ ގެޮތއްގިައ  ައިއޕީ  
 ކެޕިޭސޓީ ީބ.ީބ. ޖީ ައދި ައުއ ީސ.ާއްރ.ެއމް ޕެްލޓްފޯރމްގެ ައަމލީ ަމަސއަްކތްފުެށަމްށ
31 ޑެިސމަްބރ 2021 ާއިއ ހަަމަޔްށ ުކިރަޔްށ ދަިޔ މަަސއަްކތްތަަކްށ ހިނިގ ޚަަރދެވެ.

މަަސއަްކތް ުކިރަޔށާްދ ުމަދުލގެ ޚަަރުދގެ ތޭެރގިައ ިހމެެނނީ ުޖުމަލ ގޮތެއްގިައ ެނޓްވޯކް 
ަލއެިސްނިސްނ  ައދި ިބލްިނގް ިސްސަޓމަމް ފުޅުާކުރަމާށިއ  ެއފީްބީބ ޕީީސާއްރެއފް 
ޮސިލުއަޝްނއްަށ ައަމލީ މަަސއަްކތްފުެށމްަށ 31 ޑެިސމަްބރ 2020 ާއިއ ހަަމަޔްށ ުކިރަޔްށ 

ދަިޔ މަަސއަްކތްތަަކްށ ޚަަރުދިވ ފައާިސެއވެ. 

ުކްނފުންީނވަނީ އްިނޭޓިޖަބލް އެެސޓްްސގެ ރ. -/26,614,616 އަށާްވައުގ ޕޮުރަޕޓީ ައދި 
އުިކިއޕްމްެނަޓްށ ައުލްނ ގްިނިތ ޮކްށފެައވެ. 

31 ޑެިސމަްބރ 2020

ައުގ
1 ޖުެނައރީ 2020 ގިައ

ުނިނިމ ުހިރ އެެސޓްތަަކްށ އަަހުރތޭެރ ިއުތުރިވ 
ޕޮްރަޕޓީ ައދި އުިކިއޕްމްަނޓްގެ ގުޮތގިައ 

ޓާްރްންސފަރ ުކެރުވުނ )ޯނޓް ަންނަބރ 2.15(
ައުލްނ ގްިނތުިކެރުވުނ

އަަހުރ ތޭެރ ކެޕަްޓަލއިޒުްކެރުވުނ
އަަހުރތޭެރ ަރއިޓް ޮއފް ުކެރވިފައާިވ

އްިނޕާެއރމްެނޓް ޕޮްރވަިޜްނ
އަަހުރ ތޭެރގިައ ަނއާްތލުެވުނ

31 ޑެިސމަްބރ 2020 ގެ ިނަޔަލްށ

ުޖުމަލ ެއޮމަޓއިޒް ައދި އިމްޕަެއރ ުކެރުވުނ
1 ޖުެނައރީ 2020 ގިައ

އަަހުރ ތޭެރގިައ ެއޮމަޓއިޒް ުކެރުވުނ
އަަހުރ ތޭެރގިައ ަނއާްތލުެވުނ

31 ޑެިސމަްބރ 2020 ގެ ިނަޔަލްށ

31 ޑެިސމަްބރ 2020 ގެ ިނަޔަލްށ ފުޮތްނ 

ަދއާްކ ާސފަުއުގ

79,078 

 – 

 

 – 

 (1,653)

 – 

 – 

 – 

 – 

 77,425 

 

 16,881 

 4,803 

 – 

 21,684 

 

 

 55,741 

96,406 

 – 

 

 – 

 – 

 7,459 

 – 

 – 

 – 

 103,865 

 

 32,177 

 12,268 

 – 

 44,445 

 

 

 59,420 

 

297,755 

 – 

 

 – 

 – 

 77,987 

 – 

 – 

 (12,158)

 363,584 

 

 180,250 

 41,807 

 (12,158)

 209,899 

 

 

 153,685 

 91,875 

 56,916 

 

 (26,615)

 1,653 

 (85,446)

 (589)

 (90)

 – 

 37,704 

 

 – 

 – 

 – 

 – 

 

 

 37,704 

 565,114 

 56,916 

 

 (26,615)

 – 

 – 

 (589)

 (90)

 (12,158)

 582,578 

 

 229,308 

 58,878 

 (12,158)

 276,028 

 

 

 306,550 
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.16
ް  އިންވެނަްޓރަީތއ

އްިނވްެނަޓރީތުަކގެ ައުގ
ބުޭންނުނުކެރވޭ، ަލހްުނ ަދުއުރާވ އްިނވްެނަޓރީއްަށ ަކނޑެައޅުުނ ޕޮްރވަިޜްނ )ޯނޓް: 16.1(

2021

)ރ. 000(

2021

)ރ. 000(

2020

)ރ. 000(

2020

)ރ. 000(

52,364 

(14,757)

37,607 

64,185 

(14,542)

49,643 

16.1
ބުޭނން ުނުކެރވޭ / ަލުހން ަދުއުރވާ އިންވެނަްޓރީއްަށ ަކނޑައެޅުުނ ޕޮްރވަިޜން

.17
ވަިޔފާރިނާްނިއ އެހެނިހެން ޮގތޮްގުތން ލިބެންޖެހޭ ަފއާިސ

ވަިޔފިާރގެ ުމއަްދުތ ފުެށުނއުިރުހިރ ާބކީ
އަަހުރތޭެރ ުއނުިކެރުވުނ އްިނވްެނަޓރީ

އަަހުރތޭެރ ޕޮްރވަިޜްނގެ ގުޮތގިައ ަކނޑެައޅުުނ
ވަިޔފިާރގެ ުމއަްދުތ ިނުމުނއުިރުހިރ ާބކީ

14,542 

 (571)

 786 

 14,757 

 13,239 

 (8)

 1,311 

 14,542 

ވަިޔފާރްިނ ލެިބްނޖޭެހ ފައާިސ
ޮކްނޓެްރކްޓް އެެސޓްްސ

ުނލިބެޭނަކމްަށ ަކނޑެައޅުުނ ފައާިސއްަށ އިމްޕަެއރ ުކެރުވުނ ޕޮްރވަިޜްނ )ޯނުޓ 17.1(

ުކިރއްަށ ަދއާްކފައުިހިރ ފައާިސ
އެހެނިހްެނ ގޮތްގުޮތްނ ލެިބްނޖޭެހ

އެހެނިހްެނ ގޮތްގުޮތްނ ލެިބްނޖޭެހ ފައާިސގެ ތެެރއްިނ ުނލިބެޭނަކމްަށ ަކނޑެައޅުުނ 
ފައާިސއްަށ އިމްޕަެއރ ުކެރުވުނ ޕޮްރވަިޜްނ ) ޯނުޓ 17.1(

2021

)ރ. 000(

2020

)ރ. 000(

ުކްނފްުނަޏްށ ލިބްެނޖޭެހ ފައާިސ ަކުމގިައ ާމލީ ަބާޔުނގިައ ހިމާަނފައާިވ އެެސޓްތަަކކީ ހެލްޑު 
ޓް ަކލެކްޓް ިބްސަންސ ޮމޑެލްގެ ަދުށްނ ުކްނފިުންނ ފައާިސ ޯހާދެނ ަކަމްށ ަބާލފައާިވ 

އެެސޓްްސެއވެ.

 327,490 

 303,120 

 630,610 

 

 (100,183)

 530,427 

 

 73,134 

 22,748 

 95,882 

 

 

 (634)

 95,248 

 625,675 

 333,295 

 365,611 

 698,906 

 

 (77,341)

 621,565 

 

 58,444 

 29,948 

 88,392 

 

 

 (634)

 87,758 

 709,323 

 17.1
ވަިޔފާރިން ައދި އެހެނިހެން ޮގތޮްގުތން ލިބެންޖެހޭ ަފއާިސގެ ގެއުްލމުގެ ޮގުތަގިއ 
ަކނޑައެޅުުނ އަެލވަންސް މާލީ އެެސޓްސް ައދި ޮކންޓްރެކްޓް އެެސޓްސްއިން 

ް ލިބެންޖެހޭ ަފއާިސއިން ގެއުްލމުގެ ޮގުތަގިއ ގެެނވަިފިއވާ ަބަދުލަތއ

ާމލީ އެެސޓްްސ ައދި ޮކްނޓެްރކްޓް އެެސޓްްސއްިނ ލެިބްނޖޭެހ ފައާިސއްިނ ގެއުްލުމގެ 
ގުޮތގިައ ައަހުރތޭެރގިައ ހާިސުބުކެރިވފައާިވ ަބަދުލތާަކިއ އެހިެނހްެނ ެއެސޓްްސތުަކްނ 

ގެއުްލުމގެ ގުޮތގިައ ލިބެޭނަކމްަށ ހާިސުބުކެރވިފައާިވ ަބަދުލަތއް ތިރީގިައ ެއވަނީެއވެ. 

ވަިޔފިާރގެ ުމއަްދުތ ފުެށުނއުިރ ުހރާިބކީ 
އަަހުރތޭެރ ގެއުްލުމގެ ގުޮތގިައ ހާިސުބުކެރުވުނ
ބޭޑް ޑެބްޓްގެ ގުޮތގިައ އަަހުރތޭެރ ުއނުިކެރުވުނ

ވަިޔފިާރގެ ުމއަްދުތ ިނުމުނއުިރ ުހރާިބކީ

އެހެނިހްެނ ގޮތްގުޮތްނ ލެިބްނޖެހޭ ވަިޔފާރްިނ ލެިބްނޖޭެހ ައދި ޮކްނޓެްރކްޓް އެެސޓްްސ

2021

)ރ. 000(

2021

)ރ. 000(

2020

)ރ. 000(

2020

)ރ. 000(

 77,341 

 22,842 

 – 

 100,183 

 634 

 – 

 – 

 634 

 57,645 

44,196 

 (24,500)

 77,341 

 879 

 (245)

 – 

 634 
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.18 
ަފއާިސާއިއ ބޭނުްކަގިއ ުހިރ ަފއާިސ

 .19
ަރުއސްމުާލ

ައުތގިައ ުހިރ ފައާިސ
ބޭނުްކގިައ ުހިރ ފައާިސ

ުކުރުމއަްދތްަށ ަބަހއާްޓފައާިވ ިޑޕިޮސޓަްތއް )ޯނުޓ 18.1(
ާމލީ ަބާޔުނގިައ ހިމިެނފައާިވ ފައާިސާއިއ ެބނުްކގިައ ުހިރ ފައާިސ

3 މަހަށްވެުރ ދުިގ ުމއަްދތެއްގިައ ފައާިސއްަށ ަބަދުލުކެރވޭފަަދ ިޑޕިޮސޓަްތއް )ޯނުޓ 18.2(

ާމލީ ަބާޔުނގިައ ހިމިެނފައާިވ ފައަިސާއިއ ފައާިސގެގުޮތގިައ ެބލެވޭތަކިެތ 

 3,845 

 732,000 

 1,020,881 

 1,756,726 

 (7,293)

 1,749,433 

 1,224 

 619,164 

 355,089 

 975,477 

 (15,589)

 959,888 

2021

)ރ. 000(

2020

)ރ. 000(

18.1
ް ުކުރ ުމއަްދުތުގ އިންވެސްޓްމަންޓ

18.2 
3 މަހަށްވެުރ ދުިގ ުމއަްދެތއަްގިއ ަފއާިސއްަށ ަބަދުލުކެރވޭފަަދ ޑިޕިޮސޓަްތއް ިމއަަހުރ 

ުކެރވަިފިއވާ އިންވެސްޓްމަންޓް 

ާޓެރަޜރީ ިބލް

ފީކްސްޑް ިޑޕިޮސޓް

ުމއަްދުތހަމާަވނީ
އްިސވްެސޓުްކިރ 
ުރފާިޔގެ ާބވަތް

31  ޑެިސމަްބރ 2021

)ރ. 000( އްިނޑިކިޭޓވް ޭރޓް
31  ޑެިސމަްބރ 2020

)ރ. 000(

6-3 މްަސ

6-3 މްަސ
6-3 މްަސ

ދިވިެހ ފައާިސ

ދިވިެހ ފައާިސ
ީ ޫޔއެސްޑ

153,588 

  

862,500 

 4,793 

 1,020,881 

3.50%

 

1.5%–2.8%

1.50%–3.75%

153,588 

 

157,572 

 43,929 

 355,089 

ުކުރުމއަްދުތގެ ިޑޕިޮސޓްްސ – ެއޮމަޓއިޒުްކެރވިފައާިވ ައުގ

ުކުރުމއަްދުތގެ ިޑޕިޮސޓްްސަތއް ގްިނތޮިކްށފައިވަނީ %1.5 ާއިއ %2.5  ގެ އްިނޓަްރްސޓް 
ޭރުޓްނ ެއޮމަޓއިޒޮްކްށ ައދި 6 މާަހިއ 7 މާަހ ޭދތޭޭރ ުމއަްދުތ ހަމާަވ ިޑޕިޮސޓްްސތަަކެށވެ.

7,29315,589

19.1  
ިހއާްސގެ ަރުއްސާމުލ

 ުހއަްދދެވިފައާިވ ިހއާްސގެ ަރުއްސާމުލ 
)80,000,000 ޢްާނުމ ިހއާްސއަަކްށ 2.50ރ ގަެއގުގިައ(

 ހަުށހިެޅ ައުގ ަދއާްކފައާިވ ިހއާްސގެ ަރުއްސާމުލ
)76,000,000 ޢްާނުމ ިހއާްސއަަކްށ 2.50ރ ގެ ައގުގިައ(

2021

)ރ. 000(

20212020

2020

)ރ. 000(

 

 200,000 

 

 

 190,000 

 

 200,000 

 

 

 190,000 

 19.2
ިހއާްސގެ ަފިއާދ )ޑިވިޑެންޑް(

.20
ް ޕޮްރވަިޜނަްތއ

ް ޑިިވޑްެނޑްގެ ގުޮތގިައ ެދއިްކ - ފަުރަތަމ ޓާްރްނޗ
ޑިިވޑްެނޑްގެ ގުޮތގިައ ެދއިްކ - ދެވަަނ ޓާްރްނޗް

ިހއާްސއަަކްށ
ރ. 000

ިހއާްސއަަކްށ
ރ. 000

ް ޑިިވޑްެނޑ
ރ. 000

ް ޑިިވޑްެނޑ
ރ. 000

ުކްނފުނީގެ ޢްާނުމ ިހއާްސާދުރްނަންށ ިހއާްސގެ ފިައާދގެގުޮތގިައ ެއފަަހަރުކ ަކނޑެައޅޭ 
ަޢަދެދއް ލުިބުމގެ ަހއުްގ ލިިބގްެނވެެއވެ. ައދި ުކްނފުނީގެ އަހަރީ ޢްާނުމ ޖަލާްސގިައ ޮކްނެމ 
ިހއާްސއަަކްށ ެއއް ޯވުޓ ދުިނުމގެ ަހއުްގ ލިިބގްެނވެެއވެ. ފިާއުތވެދަިޔ އަހަަރްށ ުކްނފުނީގެ 
ިޑެރކަްޓުރްނގެ ޯބޑްުނ ިހއާްސައަކްށ ެބުހަމްށ ަހަމަޖއާްސފިައާވ ަޢަދުދަތއް ތިރަީގިއ 

މިވަނީެއވެ.

7.86

2.07

5.16

2.07

597,360 

 157,320 

 754,680 

 392,160 

157,320 

 549,480 

ެނޓްވޯރކް ާއިއ އެެސޓް ިރަޓަޔރމްަނޓް ޮއބްލިގަޭޝްންސ )ޯނުޓ20.1 (

ވުޭތވެދަިޔ ުމއަްދުތ/އަަހުރގެ ތޭެރގިައ ައިއ ަބަދުލ
ވަިޔފިާރގެ ުމއަްދުތ ފުެށުނއުިރ ުހރާިބކީ
އަަހުރގެ ތޭެރގިައ ހުެދުނ ޕޮްރވަިޜްނަތއް
ައްނަވިއިޑްނގ ޮއފް ޑްިސަކުއްނޓްްސ

އަަހުރގެ ތޭެރގިައ  ޑްިސޕްޯސުކެރވިފައާިވ
އަެސމްޕަްޝްނ އްަށ ައިއ ަބަދާލއިގުޅިގްެނ ގެެނވުެނ ުއިނިއުތުރ

ވަިޔފިާރގެ ުމއަްދުތ ިނުމުނއުިރ ުހރާިބކީ

2021

)ރ. 000(

2020

)ރ. 000(

 

139,791 

 

 136,925 

 2,241 

 4,673 

 (4,048)

 – 

 139,791 

 

136,925 

 

 130,157 

 2,003 

 4,765 

 – 

 – 

 136,925 

150151

އަަހރީ ިރޯޕުޓ 2021ދާިރުގ



ބުޭނނުްކެރވެޭނ ުމއަްދުތ 
ޑްިސމްެނޓްލް ޚަަރުދ ިއުތުރާވެނަކމްަށ ެބލެވޭ ޭރޓް

ޑްިސަކުއްނޓް ޭރޓް

ޑްިސމްެނޓްލް ޚަަރަދްށ ިއުތުރާވެނަކމްަށ ެބލެވޭ )%1 ާއިއ ެއއްވުަރގެ ަބަދލެއް(

ޑްިސަކުއްނޓް ުކެރވޭ ޭރޓް )%1 ާއިއ ެއއްވުަރގެ ަބަދލެއް(

2021

 15.00 

3.50%

10.00%

 15.00 

3.50%

10.00%

ިއުތުރ

ފިައާދ ުނވަަތ ގެއުްލމްަށ ައއްިސާދެނ ަބަދުލ

2020

ުއިނ

ެނޓްވޯރާކިއ ެއެސޓް ިރަޓަޔރަމްނޓް ޮއބްލިގަޭޝްންސ ޕޮްރވަިޜްނ ައގޮުކްށފައިވަނީ 
މްުސތަޤަުބލުގިައ ުކްނފުނީގެ ޕޮްރޕަޓީ އްެނޑް އުިކިއޕްމްަނުޓަތއް ަނއާްތުލމްަށ ހިގެާނ ޚަަރާދއި، 
ެއެއއްޗިެހ ުހިރ ތްަނތްަނ އިހުުހރިގޮތްަށ ިއާއދުަކުރމާަށިއ ައުލްނ އުާކުރމްަށ ހިނގެާނ ޚަަރދު، 
މާިހުރގެ ައގްުނ އްަނާދާޒޮކށްފެައވެ. ެނޓްވޯރާކިއ އެެސޓް ިރަޓަޔރމްަނޓް ޮއބްލިގަޭޝްނ 

ހާިސުބުކުރމަށަްޓަކިއ ބެލިފައާިވ މްިނގަޑަުތއް ތިރީގިައ ަބާޔނޮްކށްފިައ މިވަނީއެވެ.

ެސނިްސިޓވިޓީ އަެނރލިިސސް
ތިރީގިައ ަބާޔނޮްކްށފައާިވ ވިޭރައަބލްތުަކގެ )ަބަދުލވާެދެނ ަކްނަތއަްތއް( ައުގ %1 ަމއްޗްަށ 
ދުިޔްނުމްނ ުނވަަތ ަދށުްވުމގެ ަސަބުބްނ ފިައާދ ުނވަަތ ގެއުްލމްަށ ތިރީގިައ ަބާޔނޮްކށްފައާިވ 
ެއެހނިނެހްނ  ަހާދަފިއަވނީ  ފަަދއްިނ ުއިނިއތުުރވާެދެނެއވެ. ިމ އަެނރލިިސސް  

ވިޭރައަބލްްސތަަކްށ ަބަދުލ ާންނާނެނަކމްަށ ަބަލއިގްެނެނވެ. 

 (4,644,999)

 

 4,006,546 

 (4,644,999)

 

 4,006,546 

ވަިޔފިާރގެ ުމއަްދުތ ފުެށުނއުިރ ުހރާިބކީ
ައަހުރގެ ތޭެރގިައ ހުެދުނ 

ައަހުރގެ ތޭެރގިައ އްިނަޓެރްސޓް 
ައަހުރގެ ތޭެރގިައ  އްިނޓަްރްސ ގުޮތގިައ ެދއުްކުނ

ައްނެއޮމަޓއިޒް ފިެސލިޓީ ފީ )ޯނޓް 21.2(
ވަިޔފިާރގެ ުމއަްދުތ ިނުމުނއުިރ ުހރާިބކީ

 – 

 224,150 

 4,613 

 (4,080)

 

 (2,859)

 221,825 

 – 

 – 

 – 

 – 

 

 – 

 – 

ދިގުުމއަްދުތގެ ަދަރިނަތއް 
ާޓރމް ޯލްނ

ައްނެއޮމަޓއިޒް ފިެސިލޓީ ފީ

ުކުރުމއަްދުތގެ ަދަރިނަތއް
ޯލުނގެ ާޓރމް
އިމްޕޯރޓް ޯލުނ

އްިނަޓެރްސޓް ަދއަްކްނޖޭެހ 
ައްނެއޮމަޓއިޒް ފިެސިލޓީ ފީ

2021

)ރ. 000(

2020

)ރ. 000(

69,904 

 (854)

 69,050 

 54,603 

 99,644 

 533 

 (2,005)

 152,775 

 – 

 – 

ވަިޔފިާރގެ ުމއަްދުތ ފުެށުނއުިރ ުހރާިބކީ
އަަހުރގެ ތޭެރގިައ ފިެސިލޓީ ފީ  ގުޮތގިައ ެދއުްކުނ

އަަހުރގެ ތޭެރގިައ ެއޮމަޓއިޒުްކެރުވުނ
ވަިޔފިާރގެ ުމއަްދުތ ިނުމުނއުިރ ުހރާިބކީ

2021

)ރ. 000(

2020

)ރ. 000(

– 

 4,626 

 (1,767)

 2,859 

– 

 – 

 – 

 – 

9 ޭއޕްރިލް 2021ގެ ާޓމް ލުޯނ ފިެސިލޓީ ިސޓީގިައ ވާގުޮތން، ެއޗްއްެސބީީސއްިނ ުކްނފްުނަޏްށ 

8,000,000 ޑޮލުަރގެ ޯލެނއް ވަނީ ލިިބފެައވެ. މޯިލުނގެ އަހަރީ އްިނޓެްރްސޓް ޭރަޓކީ 

ތްިނަމުހގެ ލޯިބރާއ ެއއުްކަރްނ 4.75 އްިނަސއަްތެއވެ. ޯލުނ ައނުބާރ ަދއަްކްނ 
  ) ުނާލ )އްިނޓެްރްސާޓ  ަމހުަކ  ޮކްނެމ  ަބާހަލިއގްެނ  ަމހްަށ   30 ަހަމޖިެހފިައަވނީ 
266,666.67ޑޮލުަރ ަދއާްކ ގޮތެަށވެ. ލުޯނ އަނުބާރ ެދއުްކމަށަްޓަކިއ 6 މްަސުދވުަހގެ ގްރްޭސ 

ޕިީރައޑެއް ލިބެޭނެއވެ. 

3 ޖްޫނ 2021 ގިައ ެއޗްއްެސބީީސއްިނ ފުޮނާވފައާިވ ިސޓީގައާިވ ގުޮތްނ ުކްނފްުނަޏްށ ވަނީ 

ެއޗްއްެސބީީސގެ -/12،000،000 ޑޮލުަރގެ އިމްޕޯޓް ލްޯނ ފިެސިލޓެީއއް ލިިބފައެވެ. މިލުޯނގެ 
އަހަރީ އްިނޓެްރްސޓް ޭރަޓކީ ތްިނމުަހގެ ލޯިބރާއ ެއއުްކަރްނ 4.75 އިނަްސއަްތެއވެ. 

20.1 
ެނޓްވޯރާކިއ އެެސޓް ިރަޓަޔރމަންޓް ޮއބްލިގަޭޝންސް

.21 
ޯލން ައދި ައުބަރިއަދއާްކ ޮގަތްށ ަނަގިއަފިއވާ ަފއާިސ

 21.1
ުމއަްދުތަތަކްށ ބިެހަފިއވޮާގއް 

21.2
ފިެސިލޓީ ފީ އެމަޮޓއިޒަޭސން ފީ 

 21.3

21.4

2021

)ރ. 000(

2020

)ރ. 000(

152153

އަަހރީ ިރޯޕުޓ 2021ދާިރުގ



ވަިޔފިާރގެ ުމއަްދުތ ފުެށުނއުިރ ަހރާިބކީ
އަަހުރތޭެރ ިއުތުރުކެރުވުނ

އްިނަޓެރްސގެ ގުޮތގިައ ައގުުކެރުވުނ
ލްީސގެ ގުޮތގިައ ަދއާްކފައާިވ ފައާިސގެ ަޢަދުދ

ވަިޔފިާރގެ ުމއަްދުތ ިނުމުނއުިރ ުހރާިބކީ

2021

)ރ. 000(

2020

)ރ. 000(

ުކއަްޔްށ ަނާގ ފާަރުތގެ ލީޒް 
ިމ ުކްނފުންިނ ދިގުުމއަްދްށ ުކއަްޔށަްނާގ އެެސޓްްސގެ ތޭެރގިައ ލްޭނޑް އްެނޑް ިބލިްޑްނގް 
ައދި ެނޓްވޯކް އެެސޓްްސަތއް ިހމެެނެއވެ. ިމފަަދ ލީޒްތުަކގެ ުމއަްދުތ ޢްާނުމގެޮތއްގިައ 
ެއއަްއަހާރިއ ތިރްީސ ފްަސ ައަހުރގެ ުމއަްދތަަކްށ ދުިގެދމިގްެނެދެއވެ. ައދި ިމ ލްީސގެ 

ޮނންކްެނަސލަަބލް ުމއަްދުތ ހަމުަވާމިއއުެކ ލީޒް ައުލްނ ާއުކުރުމގެ ފުުރަސުތ ޮއވެެއވެ. 

ިމ ުކްނފުންިނ ުކއަްޔްށ ަނގާފައާިވ ލީޒްތުަކގެ ަމުޢލާޫމުތ ތިރީގިައ ެއވަނީެއވެ.

 262,183 

 86,012 

 25,471 

 (70,549)

 303,117 

258,252 

 35,737 

 23,479 

 (55,285)

 262,183 

ެއއް އަަހަރްށ ުވެރ ުކުރ
ެއއް އަަހާރިއ ފްަސ އަަހުރގެ 

އަަހަރށުްވެރ
ުޖމަްލ ައްނޑްިސަކުއްނެޓޑް ލީޒް ަލއިިބިލޓްީސ 

2021

)ރ. 000(

2020

)ރ. 000(

49,663 

 175,731 

 215,480 

 440,874 

48,354 

 160,712 

 172,582 

 381,648 

ލީޒް ާއިއ ގުޅިގްެނ ޕޮުރިފޓް ައދި ޮލްސގިައ ފަާހގުަކެރވިފައާިވ ަޢަދުދތްަށ
ލީޒް ަލއިިބިލޓްީސގެ އްިނޓަްރްސޓް 

ާއުރ-ޯއ-ޫޔ އެެސޓްްސގެ ަބަލއްކިެޑ ަޢަދުދ

ކްޭޝ ފޯުލ ގިައ ފަާހގުަކެރވޭ ަޢަދުދ 
ލީޒްގެ ގޮތަގިައ ކްޭޝ ައުއޓް ފުލޯގެ ުޖމަްލ ަޢަދުދ 

ުކުރުމއަްދުތގެ
ދިގުުމއަްދުތގެ

އެކްސްެޓނަްޝން ޮއޕަްޝން
ުކްނފިުންނ ދިގުުމއަްދތްަށ ަނާގފިައ ުހްނަނ ަބެއއް އެެސޓްްސ، ިބާމިއ އާިމާރތް ައދި 
ެނޓްވޯކް އެެސޓްްސ އަކީ ޭއގެ ުމއަްދުތ، ެއއަްބްސުވްނ ިނުމުމގެ ުކިރއްަށ ިއުތުރުކުރުމގެ 
ފުުރަސުތ ޮއްނަނ ުމާދތަކެކެވެ. މިގޮތްަށ ުމއަްދުތ ިއުތުރުކުރމްަށ ެއުދުމގެ ާބުރ ޮއްނަނނީ 
ުކއަްޔށަްނާގ ފާަރުތގެ ައތަްމތަީގެއވެ. ިމޮގުތްނ ލްީސެއއަްބްސުވްނ ފޭެށ ާތރުީޚަގިއ 
ިހފްުނުކްނފިުންނ  ޭބުންނ  ފުުރަސުތގެ  ިއުތުރުކުރުމގެ  ުމއަްދުތ  ުކއަްޔށެްނުގުމގެ 
ަވަޒނުްކެރެއވެ. ައދި ުކްނފުނީގެ ާބުރގެ ަދުށގައާިވ ަބެއއަްކްނަތއަްތއް ަބަދުލުކާރއުިރ 
ުނަވަތ ައަވްސ ުމއަްދެތއަްގިއ ަބަދުލާވެނަކަމްށ ަލފުާކާރަނމަ، އަެކުމގެ ަސަބުބބް 
ައަސުރުކާރެނ ެއއަްބްސުވެމއް ޮއތަްކަމށާްވަނަމ ައުލްނ ެއެއއަްބްސުވުމގެ ުމއަްދުތ 

ިއުތުރުކުރްނ ަވަޒނުްކެރެއވެ. 

32,928 

 270,189 

 303,117 

30,403 

 231,780 

 262,183 

 25,471 

 43,573 

 69,044 

 

 

 70,549 

23,479

39,530

63,009

 

 

 55,285 

ވަިޔފާރީގެ ބުޭނމްަށ ަދަރްނަޏްށ ެނގުުނ
ޮކްނޓެްރކްޓް ަލއިިބިލޓްީސ

އުެކޫރ ޮކްށފައާިވ ަދަރިނ ައދި ަދަރްނަޏްށ ެނގުުނ
ޑިިވޑްެނޑްގެ ގުޮތގިައ ަދއަްކްނޖޭެހ

ަކްސަޓމުަރްނަންށ ިރފްަނޑުުކަރްނޖޭެހ ިޑޕިޮސޓް ފައާިސ
ަކްސަޓމަރ ޯލަޔލްޓީ ޕޮއްިނޓްްސ

އެހެނިހްެނ ގޮތްގުޮތްނ ަދއަްކްނޖޭެހ 

86,110 

 106,361 

 442,897 

 67,825 

 26,114 

 1,601 

 28,818 

 759,726 

150,911 

 98,107 

 455,867 

 91,318 

 25,241 

 1,601 

 27,004 

 850,049 

 307,443 538,405ީބޓީީސ ައިއލްެނޓްްސ ލިމެިޓޑް – އިމިީޑައޓް ޕަޭރްނޓް 

.22
ލީޒް ަލއިިބިލޓީސް

22.2
މާލީ ަބާޔުނަގިއ ިހމާަނަފިއވާ ލީޒް ަލއިިބިލޓީސް

.23
ވަިޔފާރޮިކށްގެނާްނިއ އެހެނިހެން ޮގތޮްގުތން ަދއަްކންޖެހޭ ަފއާިސ

.24
ުކންފުނާްޏިއ ުގޅުނުްހިރ ފާަރތަްތަކްށ ދޭންޖެހޭ

22.1
ބިެހފައިވާގޮތް )ކޮނަްޓރެކުްޗައލް އަންޑިސަްކއުނެްޓޑް ކޭސް ފޯުލ(

2021

)ރ. 000(

2021

)ރ. 000(

2021

)ރ. 000(

2021

)ރ. 000(

2020

)ރ. 000(

2020

)ރ. 000(

2020

)ރ. 000(

2020

)ރ. 000(
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މާލޮީގުތން ލިިބާދެނ ގެއުްލނަްތއް މޭެނޖުްކުރން
ް ަތާއަރފ

ުކްނފުނީގެ ާމލީ ވީަސަލތަްތއް ތިރީގިައ މަިދނަްނާވ ރްިސުކަތއް ުނވަަތ ގެއުްލްނތަަކްށ ވަނީ 
ހަުށހިެޅފެައވެ.

ަދަރނީގެ ރްިސކް )ކެްރޑިޓް ރްިސކް( )ހ( 

ފައާިސެނުތުމގެ ރްިސކް/ )ލުިކިއޑިޓީ ރްިސކް( )ށ( 

ް ާމރކެޓް ރްިސކ )ނ( 

ިމ ޯނަޓކީ ުކްނފްުނަޏްށ ދާިމާވ ަމތީގިައ ދްެނެނުވުނ ރްިސުކަތއް ުނވަަތ ގެއުްލްނަތއް 
ދާިރާސޮކްށ ެއ ރްިސުކތަަކށް، އިެކއިެކ ިސާޔަސުތަތއް ަކނޑަައޅައި، ެއ ރްިސުކަތއް 
ަޢަދުދޮކްށ މޭެނޖުްކުރމަށަްޓާކ ުކްނފުނީގެ ަރުއްސާމުލ މޭެނޖުުކުރމްަށ ުކެރވެޭނަކނަްކްނ 
ަބާޔްނުކާރ ޯނެޓވެ. ައދި މީގެ ިއުތުރްނ ިމ ރްިސުކަތާކ ުގޅްުނުހިރ ަޢަދުދަތއް ާމލީ 

ަބާޔުނގިައ ހިމާަނފައާިވެނެއވެ.

ރްިސުކ މޭޭނޖުުކުރުމގިައ ގްެނގުޅޭ ޮއިނގަނޑު 	
ެދެނގުަތާމިއ ެއރްިސުކަތއް މޭެނޖުްކުރަމްށ  ުކްނފްުނަޏްށ ުކިރަމިތާވ ރްިސުކަތއް 
އަެކށީގްެނާވ މްިނގަނޑަުތއް ަކނޑަައޅަިއ އަެކުމގެ ޮއިނގަނޑަުތއް ާޤއުިމޮކްށ ެއުމާޠިލާއ 
ުކުރމަކީ ުކްނފުނީގެ ޑެިރކަްޓުރްނގެ ޯބޑުގެ ޒްިނާމއެކެވެ. ައދި ިމޮއިނގަނޑިާއ ގުޅޭގުޮތްނ 
ަކނޑެައޅޭ ުއޫސުލތާަކިއ ިންނުމްނަތއް ިންނަމިއ އިެންނުމްނަތއް ަތްނފުީޒުކެރވޭގޮތް 

ޮމިނަޓރ ުކުރމަކީވްެސ ޑެިރކަްޓުރްނގެ ޯބޑުގެ މްަސޫއިލއަްޔތެކެވެ.

ުކްނފުނީގެ އިެކއިެކ ހަަރާކތްތާަކިއ ގުޅޭގުޮތނާްނިއ ާމރކަެޓްށ އަނަްނ ަބަދުލތާަކިއ ގުޅޭގުޮތްނ 
ުކްނފުނީގެ ރްިސުކ މޭެނޖް ުކަރމްަށ ގްެނގުޅޭ ޮއިނގަނޑަުތއް ގާަވިއުދްނ ުމޯތލާިޔުކެރވެެއވެ. 
ުކްނފުނީގެ ުމަވއަްޒފްުނަންށ ހްިނގޭ އިެކއިެކ ަތމްރުީނތުަކަގއި، އަެކާމިއ ުގޅޭ އިެކއިެކ 
ުއޫސުލަތއް ޭބުންނޮކށްގްެނ ުކްނފުނީގެ މަަސއަްކުތގެ ާމަޙުއުލގިައ ަރނގުަޅ ައޚާްލާޤިއ 
ަރނގުަޅ ފްެނވުަރގެ ޮކްނޓޯްރލް ިސްސަޓެމއް ާގއިމޮްކށް، ޮކްނެމ ުމަވއަްޒފެއްގެ ވްެސ ެއ 
ުމަވއަްޒފަަކްށ ަކނޑެައިޅފިައާވ ޯރާލިއ ައދި ަމާޤާމިއ ުގޅޭ ގާަވިއުދަތާކިއ ޒްިނާމަތއް 

ަރނގަޅްަށ ައްނގިައދުިނމްަށ މަަސއަްކތް ޮކްށފައިވެެއވެ.

ުކްނފުނީގެ ރްިސކް މޭެނޖްމްެނޓްގެ ޮއިނގަނޑުތާަކިއ އެހެނިހްެނ ޮކމްޕަްލއިންްސަތއް ަބާލނީ 
ުކްނފުނީގެ މޭެނޖްމްެނުޓްނެނވެ. ައދި ިމފަަދ ަމަސއަްކތަްތއް އަެކށީގްެނާވ ޮގަތްށ 
މޭެނޖްމްެނުޓްނ ުކިރއްަށ ގްެނޭދޯތ ެބުލމަކީ ުކްނފުނީގެ ޮއިޑޓް ޮކިމޓީގެ ޒްިނާމއެކެވެ. 
ެމޭނޖެްމްނޓް  ރްިސކް  ުކްނފުނީގެ  ަހާދަފިއާވ  ެމޭނޖެްމްނުޓްނ  ަމިތްނ  ިމޮގުތގެ 
ޮއިނގަނޑުތާަކިއ ައދި ޭއަގިއ ުކްނފުނީގެ ރްިސުކަތއް ުކޑުަކުރަމްށ ޭބުންނާވ ުހރާިހ 
ަމުޢލާޫމުތަތކެއް އުެކލެވޯޭތ ެބުލަމކީވްެސ ުކްނފުނީގެ ޮއިޑޓް ޮކިމޓީގެ ޒްިނާމއެކެވެ. 
އްިނަޓރަނލް ޮއޑަިޓުރްނގެ ިމ މްަސޫއިލއަްޔުތގެ ަސަބުބްނ ޮއޑިޓް ޮކމިޓީއްަށ ވަަރްށ ޮބޑު 
އެހީތެރަިކެމއް ލެިބެއވެ. ރްިސކް މޭެނޖްމްެނޓް ޮކްނޓޯްރލްްސ ައދި ޕޮްރީސޖާރްސތުަކގެ 
ރިިވުއަތއްގަަވިއުދްނ ައދި ެއޑްހޮކޮްކްށ ުކިރއަށްގްެނާދނީ އްިނަޓރަނލް ޮއޑުިޓނެްނވެ. ައދި 
ިމ ރިިވުއްސތުަކގެ ަނތާީޖަތއް އްިނަޓރަނލް ޮއޑުިޓްނ ޮއޑިޓް ޮކމިޓީއްަށ ހަުށަހޅެާނެއވެ.

ުކްނފުނީގެ ޓެްރަޜރީ ޕޮލީިސ 	
ުކްނފިުންނ ހްިނާގ އިެކއިެކ ަހަރާކތަްތުކގެ ަސަބުބްނ ާމލީ ރްިސުކަތާކިއ ުކްނފިުނ 
ުކރަިމތިވެެއވެ. ޭއގެ ތޭެރގިައ ހިމެެނނީ ާމރކެޓް ރްިސުކތާަކިއ )ބުޭރފައާިސގެ ރްިސާކއި، 
އްިނޓެްރްސޓް ޭރޓް ގެ ރްިސުކ( ދަަރނީގެ ރްިސުކތާަކިއ ައދި ފައާިސ ެނުތުމގެ ރްިސުކތަކެވެ. 
ުކްނފުނީގެ ރްިސުކ މޭެނޖުްކާރ ޮއިނގަނޑުގެ އްެނެމ ޮބޑު ެއއްބުޭނމަކީ، މިފަަދ ރްިސުކތުަކްނ 
ުކްނފުނީގެ ާމލީ ހާިސުބތަަކްށ ުކާރ ޭނެދވޭ ައަސުރ ުކޑުަކުރމެވެ. ުކްނފުނީގެ ުހރާިހ 
ުމާޢަމާލތަްތއްވްެސ ުކިރައްށާދނީ ުކްނފުނީގެ ޓެްރަޜރީ ިޑާޕޓްމްެނޓް ެމުދވެރޮިކްށ 

ަކނޑެައިޅފައާިވ ހަަމތަކެއްގެ ަމތްިނެނވެ. 

ުކްނފުނީގެ ޓެްރަޜރީގެ ުހރާިހ ުމާޢަމާލތަްތއްވްެސ ުކެރވޭނީ ުކްނފުނީގެ އަެކާމއިގުޅޭ ާމލީ 
ިއާދާރތުަކގެ ެބުލުމގެ ަދުށްނެނވެ. ޓެްރަޜރީ ިޑާޕޓްމްެނޓްގެ ުމހްިނުމ މްަސޢިޫލއަްޔުތތުަކގެ 
ތޭެރގިައ ހިމެެނނީ ުކްނފްުނަޏްށ ބުޭންނާވ ފްަނޑު ޯހުދާމއި، އަަހުރ ިނޭމއުިރ ާބކުީކެރވޭ 
ަނގުުދ ފައާިސ އްިނވްެސޓުްކުރާމއި، އްިނޓެްރްސޓް ޭރޓް ައދި ބުޭރ ފައާިސގެ ރްިސުކަތއް 
މޭެނޖުްކުރމެވެ. ުކްނފުނީގެ ފައާިސާއިއ ބޭެހ ުހރާިހ ުމާޢަމާލތަްތއް )ޯލުނަތއް ހިމޭެނ ގޮތްަށ( 

ަބަލަހއާްޓނީ ުކްނފުނީގެ ޓެްރަޜރީ ިޑާޕޓްމްެނުޓްނެނވެ.

ހ.
ް ަދަރނީގެ ރިސްކ

ދަަރނީގެ ރްިސަކކީ ުކްނފްުނާޏިއ އެހްެނ ފާަރތްތާަކއިމުެދ ުކެރވޭ ާމލީ ުމާޢަމާލތްތުަކގިައ 
ެއފާަރތުަކްނ ަދއަްކްނޖެހޭ ފައާިސ ުކްނފްުނަޏްށ ުނެދއިްކގްެނ ލިބޭ ގެއުްލމެވެ. ފައޭިންނަޝލް 
އެެސޓްގެ ގުޮތގިައ ހާިސުބޮކށްފައާިވ ަޢަދދަކީ ުކްނފުނީގެ ދަަރނީގެ ރްިސަކްށ އްެނެމ ޮބޑްަށ 
ހަުށހެޅިފައާިވ ަޢަދދެވެ. ިޑޕިޮސޓް ޮކށްފައާިވ ފައާިސ ާއިއ ގުޅިގްެނ ދަަރނީގެ ރްިސކް ުކޑުަކުރުމގެ 
ގުޮތްނ ފައާިސ ިޑޕިޮސޓުްކުރުމގިައ ަކުއްނަޓރޕާރޓަީތއް ވާީހވްެސ ަމުދުކުރމްަށ މަަސއަްކތް 
ޮކށްފައިވެާނެއވެ. މިގުޮތްނ ުކެރވޭ ުމާޢމާަލތްތުަކގިައ ހިމޭެނ ފާަރތްތަަކކީ ުކްނފުނީގެ ޓެްރަޜރީ 
ޕޮލީިސއްަށ ިބާނޮކްށ އިޚްތާިޔުރުކާރ ފާަރތްތަކެކެވެ. މިފަަދ ފްަނޑަުތއް އްިނވްެސޓުްކާރެނ 
އްިންސޓޫްރމްެނޓްްސ ަކނޑަައޅަނީ ޯބޑްުނެނވެ. ައދި ިމފަަދ ޕޮލީިސަތއް ަހާދއުިރ ުމިޅ 
ުކްނފިުނ ަދަރނީގެ ރްިސަކްށ ހަުށހެޅޭ މްިނވުަރ ިހފެެހއުްޓމަށަްޓަކިއ އެހްެނ ަކުއްނަޓރ 

ާޕޓީތަަކްށ ދުޫކާރ ފައޭިންނަޝލް އިންްސޓޫްރމްެނުޓތަަކްށ ިރާއަޔތުްކެރެއވެ.

އަހުަރތޭެރގިައ ފައޭިންނަޝލް އެެސޓްތާަކިއ ޮކްނޓެްރކްޓް އެެސޓްތުަކްނ އިމްޕަެއރމްެނޓް 
ގެއުްލުމގެ ގޮތުގިައ ާމލީ ަބާޔުނގިައ ހިމާަނފައާިވ މްިނވުަރ ތިރީގިައ ަބާޔނޮްކށްފިައ އެވަނީއެވެ. 

ވަިޔފިާރާއިއ އެހެނިހްެނ ގޮތްގުޮތްނ ލެިބްނޖޭެހ ާއމަްދނީާއިއ ޮކްނޓެްރކްޓް އެެސޓްްސ 	
ަމއިގަނޑު ގޮތެއްގިައ ަދަރނީގެ ރްިސުކގެ ގުޮތގިައ ިހމެެނނީ ަކްސަޓމުަރްނ ަދއަްކްނޖޭެހ 
ފައާިސ ހަަމއްަށ ުނެދއުްކުމްނ ުކްނފުނީގެ ާއމަްދނީއްަށ ލިބެޭނ ަޢަދުދ ުއިނުވމެވެ. ަދަރނީގެ 
ރްިސުކްނ ުކްނފްުނަޏްށ ައްނަނަބަދުލ ިބާނވެފިައަވނީ ުކްނފުނީގެ ަކްސަޓަމުރްނގެ 
ާބވުަތން، ވިަކވިަކ ފުަރުދްނގެ ކިެރފުޯރްނތެރަިކްނ ުހިރ މްިނވެަރއްގެ ަމއްޗެަށވެ. ުދިނެޔއްަށ 
ުކރަިމތިވެފައާިވ އިޤްތާިސދީ ހަީނުރަކުމގެ ަސަބުބްނ ުކްނފުނީގެ ަކްސަޓމުަރްނ ެބިހފައާިވ 
ގޮތް ައދި ޢްާނުމ ރްިސުކތުަކްނ އެހެނިހްެނ ުކްނފިުނތާަކިއ ދިވެހާިރއްޖެއްަށ ުކރަިމތިވާެދެނ 
ަބަދުލަތއް ުކްނފުނީގެ މޭެނުޖމްަނުޓްނ ދެެނގެަނެއވެ. އެހްެނ ަނމަވްެސ ަދަރނީގެ ރްިސުކ 

ޮބޑު ހާިސެބއްގެ ގުޮތގިައ ވިަކ ަސަރަހއެްދއް ފަާހަގ ޮކްށފިައ ޯނވެެއވެ.

ުކްނފުންިނ ިޚުދަމތެއް ޭދއުިރ ޮކްނެމ ާއ ަކްސަޓމެަރއްގެވްެސ ަދަރނީގެ ިއުތާބުރ ޮއތޯްތ 
ެބުލަމްށ ވިަކވަކްީނ ެޓްސުޓުކެރވޭ ގާަވިއެދއް މޭޭނޖަްމްނުޓްނަވނީ ާގއިމޮްކްށފެައވެ. 
އެހްެނަނމަވްެސ ަދަރނީގެ ރްިސުކްނ ަމުދްނ ަނމަވްެސ ލިބެޭނަކމްަށ ަލފުާކެރވޭ ގެއުްލމްަށ 
ަކނޑަައޅަިއ ައްނާދާޒުކެރެއވެ. ިމޮގަތްށ ަކނޑަައާޅ  ުކްނފިުންނ ޕޮްރވަިޜްނެއއް 
ެއލަވެންްސތުަކން، ަމއިގަނޑު ާދއާިރތުަކްނ ުކްނފްުނަޏްށ ހަުށހިެޅފައާިވ ޮބޑިެތ ގެއުްލްނަތއް 

ވިަކވިަކްނ ަދއަްކިއެދެއވެ.

ޮބޑަށޮްކްށަފިއާވ  ެއްނެމ  ައަސުރ  ަދަރނީގެ  ުކްނފްުނަޏްށ  ައަހުރަގިއ  ވުޭތވެދަިޔ 
ެސގްމްެނޓްތުަކގެ ަތފީުސުލ ތިރީގިައ މިވަނީެއވެ.

ަކްސަޓމުަރްނާނިއ ވެފައާިވ ެއއަްބްސުވްނތުަކްނ ލެިބްނޖޭެހ ފައާިސގެ ައދި ޮކްނޓެްރކްޓް 
 43,951  22,842އެެސޓްތުަކގެ އިމްޕަެއރމްެނޓް ގެއުްލްނ

ޮކްނިސުއމަރ ެސގްމްެނޓް
ޯކޕޭަރޓް ެސގްމްެނޓް

ގަވަރމްެނޓް ެސގްމްެނޓް
ޯހލޭްސލް ެސގްމްެނޓް
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2021

)ރ. 000(

2021

)ރ. 000(

2020

)ރ. 000(

2020

)ރ. 000(

156157

އަަހރީ ިރޯޕުޓ 2021ދާިރުގ



ގެއުްލުމގެ ންިސަބތް ހާިސުބުކެރވިފައިވަނީ ފިާއުތިވ 3 އަހުަރ ުދވުަހގެ ތޭެރގިައ ަދަރްނާޏިއ 
ގިުޅގްެނ ލިިބފައާިވ ގެއުްލުމގެ ައްސުލ ަޢަދުދތަަކްށ ިބާނޮކށްގްެނެނވެ. ަމުޢލާޫމުތަތއް 
ެއއުްކެރުވުނ ުމއަްދުތގެ އިގްތާިސދީ ާހލާަތއި، މާިހުރގެ ާޙލަތު، ލިބްެނޖޭެހ ފައާިސގެ ަލފުާކެރވޭ 
ުއުމުރަގިއ ިއގްތާިސދީ ާޙަލުތ ޮއްނާނޭނ ޮގތަްކަމްށ ުކްނފިުންނ ަލފުާކާރ ާޙަލަތްށ 
ިރާއަޔށޮްކްށ ގެއުްލުމގެ ިންސަބުތގެ ޮގުތަގިއ ިހާސުބ ުކެރުވުނ ަޢަދުދ ިއުތަރްށ 

ފުރިހަމުަކުރުމގެ ގުޮތްނ ެއޭރުޓތާަކިއ "ްސަކލަރ ފެކަްޓރ" ތަަކާކިއ ގަުނުކެރެއވެ.

ުކްނފިުންނަވނީ ވިަކ ަކްސަޓަމެރއްގެ ފާަރުތްނ ައނުބާރ ފައާިސ ުނލިިބާދޭނަކަމްށ 
ްސޭޓްނޑަޑުގިައ ަބާޔނޮްކްށފައާިވ ައާލާމތްތަަކްށ ިރާޢަޔތޮްކށް، 31 ޑެިސމަްބރ 2021ގެ 
ިނަޔަލްށ ާޚއަްސ ޕޮްރވަިޜްނގެ ގުޮތގިައ -/300,291 ރ. ވަނީ ަކނޑަައާޅފެައވެ. )31 

ޑެިސމަްބރ 2020: ެނތް(

ޯކޕޭަރޓް ެސގްމްެނޓް 	
ފިާއުތިވ އަަހާރިއ ިމއަަހުރގެ ިނަޔަލްށ ުކްނފްުނަޏްށ ލެިބްނޖޭެހ ާއމަްދނީއްިނާނިއ ައދި 
ޮކްނޓެްރކްޓް އެެސޓްތަަކށް، ަދަރނީގެ ރްިސާކިއ ަލފުާކެރވޭ ަދަރނީގެ ގެއުްލމްަށ ޯކޕޭަރޓް 
ެސގްމްެނޓްގެ ަކްސަޓމުަރްނ ހަުށހިެޅފައާިވ މްިނވުަރ ތިރީގިައ ަބާޔްނ ޮކްށފިައ ެއވަނީެއވެ.

ގެއުްލުމގެ ންިސަބތް ހާިސުބުކެރވިފައިވަނީ ފިާއުތިވ 3 އަހުަރ ުދވުަހގެ ތޭެރގިައ ަދަރްނާޏިއ 
ގިުޅގްެނ ލިިބފައާިވ ގެއުްލުމގެ ައްސުލ ަޢަދުދތަަކްށ ިބާނޮކށްގްެނެނވެ. ަމުޢލާޫމުތަތއް 
ެއއުްކެރުވުނ ުމއަްދުތގެ އިގްތާިސދީ ާހލާަތއި، މާިހުރގެ ާޙލަތު، ލިބްެނޖޭެހ ފައާިސގެ ަލފުާކެރވޭ 
ުއުމުރަގިއ ިއގްތާިސދީ ާޙަލުތ ޮއްނާނޭނ ޮގތަްކަމްށ ުކްނފިުންނ ަލފުާކާރ ާޙަލަތްށ 
ިރާއަޔށޮްކްށ ގެއުްލުމގެ ިންސަބުތގެ ޮގުތަގިއ ިހާސުބ ުކެރުވުނ ަޢަދުދ ިއުތަރްށ 

ފުރިހަމުަކުރުމގެ ގުޮތްނ ެއޭރުޓތާަކިއ "ްސަކލަރ ފެކަްޓރ" ތަަކާކިއ ގަުނުކެރެއވެ. 

31 ޑެިސމަްބރ 2021   

30 ުދވުަހގެ ިނަޔަލްށ ހަމާަވ

31 ާއިއ 60 ުދވުަހގެ ިނަޔަލްށ ހަމާަވ

61 ާއިއ 90 ުދވުަހގެ ިނަޔަލްށ ހަމާަވ

91 ާއިއ 120 ުދވުަހގެ ިނަޔަލްށ ހަމާަވ

120 ުދވްަސ ފަހްުނ ުދވްަސ ހަމާަވ

31 ޑެިސމަްބރ2020    

30 ުދވުަހގެ ިނަޔަލްށ ހަމާަވ

31 ާއިއ 60 ުދވުަހގެ ިނަޔަލްށ ހަމާަވ

61 ާއިއ 90 ުދވުަހގެ ިނަޔަލްށ ހަމާަވ

91 ާއިއ 120 ުދވުަހގެ ިނަޔަލްށ ހަމާަވ

120 ުދވްަސ ފަހްުނ ުދވްަސ ހަމާަވ

ޖީއްެސޓާީއ ުނާލ ުޖމަްލ ައަދުދ

40,370 

 6,513 

 6,002 

 5,757 

 47,899 

 106,541 

 

 39,980 

 3,737 

 3,934 

 4,194 

 34,807 

 86,652 

855 

 1,058 

 1,247 

 2,227 

 33,529 

 38,615 

 

 799 

 409 

 771 

 1,531 

 22,986 

 26,496 

 2%

16%

21%

39%

70%

 

 

2%

11%

20%

37%

66%

25. މާލީ ވީަސަލތަްތާކއި ލިިބދެާނ ގެއުްލނަްތއް މޭެނުޖުކުރން )ުކރީ ަސފާުހާއއި ުގޅޭ(

ހ. ަދަރނީގެ ރިސްކް )ުކރީ ަސފާުހާއިއ ުގޅޭ(
	 ) ޭ ވަިޔފިާރާއިއ އެހެނިހްެނ ގޮތްގުޮތްނ ލެިބްނޖޭެހ ާއމަްދނީާއިއ ޮކްނޓެްރކްޓް އެެސޓްްސ )ުކރީ ަސފާުހާއިއ ގުޅ

ވުޭތވެދަިޔ އަހުަރގިައ ުކްނފްުނަޏްށ ަދަރނީގެ ައަސުރ އްެނެމ ޮބޑަށޮްކށްފައާިވ ފައޭިންނަޝލް 
އެެސޓްތުަކގެ ަތފީުސުލ ތިރީގިައ މިވަނީެއވެ.

31 ޑެިސމަްބުރ 2020 ައދި 31 ޑެިސމަްބުރ 2021 ގިައ ަކްސަޓަމުރްނގެ ަދަރނީގެ  	

ގެއުްލުމގެ އެެސްސމްަނޓް
ޮކްނެމ ކެްރޑިޓް ރްިސކް ގޭޮރޑެއްގިައ ހާިރްސ މްިނވުަރވަނީ ަކްސަޓމުަރްނގެ ަބއިވަތްަށ 
ަބަލއިގްެނ ެސގްމްެނޓް ުކެރވިފައެވެ. ުކްނފުނީގެ ވަިޔފާރްިނ ލިބްެނޖެހޭ ފައާިސގެ ތެެރއްިނ 
ަސުރާކުރ ައދި ޯކރޕޭަރުޓ ެސގްމްެނުޓްނ ލިބްެނޖެހޭ ފައާިސާއިއ ގުޅިގްެނ ދަަރނީގެ ގެއުްލުމގެ 

މްިނވުަރ ހާިސުބުކުރމްަށ ުކްނފުންިނ ެއލަވެންސް މެޓްރިކްްސެއއް ބުޭންނ ުކެރއެވެ. 

ގެއްލުުމގެ ޭރޓް ހާިސުބުކާރނީ "ޯރލް ޭރޓް" ބުޭނނޮްކށްގްެނ ލިބްެނޖެހޭ ފައާިސެއއް ދްޭނޖޭެހ 
ފާަރތުގެ އިހާުމުލވްުނ މުަރހާަލތަކަކަށް ބެހިގްެނގޮސް ުނލިބެޭނ ެއއްޗެއްކަމަށް ކަނޑެައޅާުމިއ 
ހަަމއްަށ ދުިއުމގެ ފުުރަސތުގެ ަމއްޗްަށ ިބާނޮކށްގެނެްނވެ. ޯރލް ޭރޓް ހާިސުބުކާރނީ އިެކ 
ެސގުމްެނުޓތުަކގައި އެކްްސޕޯޒަރ ހުނަްނ މިންވަަރާށއި، ކަސަްޓމުަރގެ ަބއިވަތަށް ަބލައިގެންނެވެ. 

ޮކްނިސުއމަރ ެސގްމްެނޓް 	
ފިާއުތިވ އަަހާރިއ ިމއަަހުރގެ ިނަޔަލްށ ުކްނފްުނަޏްށ ލެިބްނޖޭެހ ާއމަްދނީއްިނާނިއ ައދި 
ޮކްނޓެްރކްޓް އެެސޓްތަަކްށ ަދަރނީގެ ރްިސާކިއ ަލފުާކެރވޭ ަދަރނީގެ ގެއުްލމްަށ ުކްނފިުނ 

ހަުށހިެޅފައާިވ މްިނވުަރ ތިރީގިައ ަބާޔްނ ޮކްށފިައ ެއވަނީެއވެ.

621,565 

 29,314 

 619,164 

 355,089 

 1,625,132 

ވަިޔފާރްިނާނިއ ޮކްނޓެްރކްޓް އެެސޓްތުަކްނ ލެިބްނުހިރ
އެހެނިހްެނ ގޮތްގުޮތްނ ލެިބްނުހިރ
ފައާިސގެ ގުޮތގިައ ެބލެވޭތަކިެތ

ުކުރުމއަްދުތގެ އްިނވްެސޓްމްަނޓް

530,427 

 22,114 

 732,000 

 1,020,881 

 2,305,422 

މާިހުރގެ ައުގ

2021

)ރ. 000(

2020

)ރ. 000(

ފުޮތްނ ަދއާްކ ާސފަުއުގ
)ރ. 000(

ފުޮތްނ ަދއާްކ ާސފަުއުގ
)ރ. 000(

ޮލްސ ެއަލވްަންސ
)ރ. 000(

ޮލްސ ެއަލވްަންސ
)ރ. 000(

31 ޑެިސމަްބރ 2021

30 ުދވުަހގެ ިނަޔަލްށ ހަމާަވ

31 ާއިއ 60 ުދވުަހގެ ިނަޔަލްށ ހަމާަވ

61 ާއިއ 90 ުދވުަހގެ ިނަޔަލްށ ހަމާަވ

90 ުދވްަސ ފަހްުނ ުދވްަސ ހަމާަވ

31 ޑެިސމަްބރ 2020   

30 ުދވުަހގެ ިނަޔަލްށ ހަމާަވ

31 ާއިއ 60 ުދވުަހގެ ިނަޔަލްށ ހަމާަވ

61 ާއިއ 90 ުދވުަހގެ ިނަޔަލްށ ހަމާަވ

90 ުދވްަސ ފަހްުނ ުދވްަސ ހަމާަވ

ޖީއްެސޓީ ުނހިމާަނ ުޖމަްލ ައަދުދ

ވެއެިޓޑް ެއވެަރޖް ޮލްސ 
ޭރޓް

ވެއެިޓޑް ެއވެަރޖް ޮލްސ 
ޭރޓް

44,162 

 2,061 

 1,583 

 39,285 

 87,091 

 

 70,228 

 4,584 

 3,492 

 35,655 

 113,959 

1,016 

 992 

 1,085 

 38,892 

 41,985 

 

 777 

 305 

 513 

 32,032 

 33,627 

2%

48%

69%

99%

 

 

 1%

7%

15%

90%

31 ޑެިސމަްބުރ 2021 ގެ ިނަޔަލްށ ވިަކވިަކ ޯކރޕޭަރޓް ަކްސަޓމުަރްނ ަދއަްކްނޖޭެހ  	

ް ފައާިސާއިއ ގުޅޭ އީީސެއލްގެ އެެސްސމެޓ
ަކްސަޓމުަރްނގެ ައުތްނ ލިބްެނ ުހިރ ފައާިސ ގެ ތެެރއްިނ 100,000 ުރފާިޔއްަށ ވެުރ ޮބޑު 
ައދި ފައާިސ ުނލިިބ 6 މްަސުދވަހްަށ ވެުރ ދުިގ ުމއަްދތެއް ފިާއުތ ވެފައާިވ ފައާިސާއ ގުޅިގްެނ 
ްސޕިެސފިކް އްިނޕަެއރމްެނެޓއް ަހަދްނޖޭެހޯތ ެބުލަމްށފަހު،  އްިނޕަެއރަމްނޓް ަހަދްނ 

ޖެހަޭކމްަށ ެބލެވޭ ަކްސަޓމުަރނާްނ ގުޅޭގުޮތްނ ްސޕިެސފިކް އްިނޕަެއރމްެނޓް ހެެދެއވެ.

31 ޑެިސމަްބުރ 2021 އްަށ ވިަކވިަކ ޯކޕޭެރޓް ިޚުދަމތޯްހާދ ފާަރތްތުަކްނގެ -/67,508,530  

ދިވެހުިރފާިޔ ުކްނފިުނއްަށ ލުިބްނ ަކމްަށ ައދި -/5,693,221 ދިވެހުިރފާިޔ ިޚުދަމތޯްހާދ 
ފާަރތްތުަކްނގެ ްސޕިެސފިކް ޕޮުރވަިސްނެއ ގޮތިގިައ )31 ޑެިސމަްބރ 2020: -/4,493,078( 

ެރޯކޑޮުކށްފައިވެެއވެ. 
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31 ޑެިސމަްބރ 2021

30 ުދވުަހގެ ިނަޔަލްށ ހަމާަވ

31 ާއިއ 60 ުދވުަހގެ ިނަޔަލްށ ހަމާަވ

61 ާއިއ 90 ުދވުަހގެ ިނަޔަލްށ ހަމާަވ

91 ާއިއ 120 ުދވުަހގެ ިނަޔަލްށ ހަމާަވ

121 ާއިއ 150 ުދވުަހގެ ިނަޔަލްށ ހަމާަވ

150 ުދވްަސ ފަހްުނ ުދވްަސ ހަމާަވ

31 ޑެިސމަްބރ 2020

30 ުދވުަހގެ ިނަޔަލްށ ހަމާަވ

31 ާއިއ 60 ުދވުަހގެ ިނަޔަލްށ ހަމާަވ

61 ާއިއ 90 ުދވުަހގެ ިނަޔަލްށ ހަމާަވ

91 ާއިއ 120 ުދވުަހގެ ިނަޔަލްށ ހަމާަވ

121 ާއިއ 150 ުދވުަހގެ ިނަޔަލްށ ހަމާަވ

150 ުދވްަސ ފަހްުނ ުދވްަސ ހަމާަވ

ޖީއްެސޓީ ުނހިމާަނ ުޖމަްލ ައަދުދ

10,413 

 3,844 

 3,290 

 3,135 

 3,036 

 18,444 

 42,161 

 

 43,143 

 110 

 32 

 494 

 2,259 

 15,759 

61,797

348 

 281 

 439 

 808 

 992 

 8,300 

 11,167 

 

 1,403 

 9 

 5 

 120 

 811 

 6,690 

 9,038 

3%

7%

13%

26%

33%

45%

 

 

 3%

8%

16%

24%

36%

42%

31 ޑެިސމަްބރ 2021   

ަ ގޭްރޑްްސ 1-6: ރްިސކް ުކޑ
ގޭްރޑްްސ 7-9: ފަެއރ ރްިސކް

ޭރުޓ ުކެރވިފައުިނާވ ަކްސަޓމުަރްނ

31 ޑެިސމަްބރ 2020   

ަ ގޭްރޑްްސ 1-6: ރްިސކް ުކޑ
ގޭްރޑްްސ 7-9: ފަެއރ ރްިސކް

ޭރުޓ ުކެރވިފައުިނާވ ަކްސަޓމުަރްނ

143,673 

 5,622 

 57,089 

 206,384 

 

 178,567 

 9,403 

 47,575 

 235,545 

54 

 – 

 1,359 

 1,413 

 

 16 

 1 

 – 

 17 

0.04%

0.00%

 

 

0.01%

0.01%

 BBB – TO AAA

BB – TO BB+

 

 

BBB – TO AAA

BB – TO BB+

25. މާލީ ވީަސަލތަްތާކއި ލިިބދެާނ ގެއުްލނަްތއް މޭެނުޖުކުރން )ުކރީ ަސފާުހާއއި ުގޅޭ(

ހ. ަދަރނީގެ ރިސްކް )ުކރީ ަސފާުހާއިއ ުގޅޭ(

ގަވަރމްެނޓް ެސގްމްެނޓް 	
ފިާއުތިވ އަަހާރިއ ިމއަަހުރގެ ިނަޔަލްށ ުކްނފްުނަޏްށ ލެިބްނޖޭެހ ާއމަްދނީއްިނާނިއ ައދި 
ޮކްނޓެްރކްޓް އެެސޓްތަަކްށ ަދަރނީގެ ރްިސާކިއ ަލފުާކެރވޭ ަދަރނީގެ ގެއުްލމްަށ ގަވަރމްެނޓް 
ެސގްމްެނޓްގެ ަކްސަޓމުަރްނ ހަުށހިެޅފައާިވ މްިނވުަރ ތިރީގިައ ަބާޔްނ ޮކްށފިައ ެއވަނީެއވެ.

ގެއުްލުމގެ ންިސަބތް ހާިސުބުކެރވިފައިވަނީ ފިާއުތިވ 3 އަހުަރ ުދވުަހގެ ތޭެރގިައ ަދަރްނާޏިއ 
ގިުޅގްެނ ލިިބފައާިވ ގެއުްލުމގެ ައްސުލ ަޢަދުދތަަކްށ ިބާނޮކށްގްެނެނވެ. ަމުޢލާޫމުތަތއް 
ެއއުްކެރުވުނ ުމއަްދުތގެ އިގްތާިސދީ ާހލާަތއި، މާިހުރގެ ާޙލަތު، ލިބްެނޖޭެހ ފައާިސގެ ަލފުާކެރވޭ 
ުއުމުރަގިއ ިއގްތާިސދީ ާޙަލުތ ޮއްނާނޭނ ޮގތަްކަމްށ ުކްނފިުންނ ަލފުާކާރ ާޙަލަތްށ 
ިރާއަޔށޮްކްށ ގެއުްލުމގެ ިންސަބުތގެ ޮގުތަގިއ ިހާސުބ ުކެރުވުނ ަޢަދުދ ިއުތަރްށ 

ފުރިހަމުަކުރުމގެ ގުޮތްނ ެއޭރުޓތާަކިއ "ްސަކލަރ ފެކަްޓރ" ތަަކާކިއ ގަުނުކެރެއވެ. 

31 ޑެިސމަްބުރ 2021 ގެ ިނަޔަލްށ ވިަކވިަކ ަސުރާކުރގެ ަކސްަޓމުަރން ަދއަްކންޖެހޭ ަފއާިސާއިއ 

ް ުގޅޭ އީީސއެލްގެ އެެސސްމެޓ
ަކްސަޓމުަރްނގެ ައުތްނ ލިބްެނ ުހިރ ފައާިސ ގެ ތެެރއްިނ 100,000 ުރފާިޔއްަށ ވެުރ ޮބޑު 
ައދި ފައާިސ ުނލިިބ 6 މްަސުދވަހްަށ ވެުރ ދުިގ ުމއަްދތެއް ފިާއުތ ވެފައާިވ ފައާިސާއ ގުޅިގްެނ 
ްސޕިެސފިކް އްިނޕަެއރމްެނެޓއް ަހަދްނޖޭެހޯތ ެބުލަމްށފަހު،  އްިނޕަެއރަމްނޓް ަހަދްނ 

ޖެހަޭކމްަށ ެބލެވޭ ަކްސަޓމުަރްނާނ ގުޅޭގުޮތްނ ްސޕިެސފިކް އްިނޕަެއރމްެނޓް ހެެދެއވެ.

ަސުރާކުކުރްނ ިޚުދަމތް ޯހަދ ފާަރތްތުަރްނ ުލުބުނ ފައާިސގެ ގުޮތގިައ -/33,953,271 ދިވިެހ 
ުރފާިޔ ެރޯކޓުްކެރވިފައިވެެއވެ. ައދި  31 ޑެިސމަްބުރ 2021 އްަށ ްސޕިެސފިކް ޕޮުރވަިސްނެއ 
ގުޮތގިައ ުކްނފިުނ ވަނީ -/1,010,457 ދިވިެހ ުރފާިޔ ިޚުދަމތް ޯހަދ ފާަރތްތުަރްނގެ ައުތްނ 
ލިބްެނ ުހިރ ފައާިސގެ ގޮތިގިައ )31 ޑެިސމަްބރ 2020: -/873,929( ެރޯކޑޮުކްށފައިވެެއވެ. 

ޯހލޭްސލް ެސގްމްެނޓް
ފިާއުތިވ އަަހާރިއ ިމއަަހުރގެ ިނަޔަލްށ ުކްނފްުނަޏްށ ލެިބްނޖޭެހ ާއމަްދނީއްިނާނިއ ައދި 
ޮކްނޓެްރކްޓް އެެސޓްތަަކްށ ަދަރނީގެ ރްިސާކިއ ަލފުާކެރވޭ ަދަރނީގެ ގެއުްލމްަށ ޯހލޭްސލް 
ެސގްމްެނޓްގެ ަކްސަޓމުަރްނ ހަުށހިެޅފައާިވ މްިނވުަރ ތިރީގިައ ަބާޔްނ ޮކްށފިައ ެއވަނީެއވެ.

ާޚއަްޞ ޕޮްރވަިޜްނ ހެދޭނީ ައްނަނިނިވ ަޢާލާމތްތަަކްށ ެބލިގްެނެނވެ: 	
ަކްސަޓަމަރުކ )ޯރިމްނގް ުނަވަތ ކެިރައރ ޕާރޓަްނުރްނ( ިއފާްލްސވެއްޖަެކަމްށ  	

ަކނޑެައޅުުމން،  އާޭނގެ ައުތްނ ލެިބްނޖޭެހ ުހރާިހ ފައާިސެއއް ޚަަރުދގެ ގުޮތގިައ 
ހިމެެނނީ، ލިބްެނުހިރ ފައާިސއްިނ ުއނުިކެރވެޭނެއވެ. އެހަެންސ މިގޮތްަށ ޢަަމުލުކެރވޭނީ، 

ލެިބްނ ުހިރ ފައާިސ ޯހދެޭނަކުމގެ ަޔޤީނަްކްނ ވަަރްށ ަދށުްވްނ. 

ަކްސަޓަމަރަކްށ ަވިކ ާމލީ ަމއަްސަލަތކެއް ުކިރަމިތވެފިައާވަކަމްށ ފަާހަގ ުކެރވޭ  	
ާޙލަތްތުަކގައި،  ެއ ަކްސަޓމެަރއްގެ ައުތްނ ލިބެނުްހިރ ފައާިސއްަށ ާޚއަްޞ ޕޮްރވަިޜެނއް 

ަހަދްނޖެހޯޭތ ުނވަަތ ޫންނޯތ ެބުލްނ. 

ަކްސަޓމެަރއްގެ ައުތްނ ލެިބްނ ޖޭެހ ފައާިސގެ ައަދާދިއ މުެދ ދަެބްސުވްނެމއް ުއފެދި  	
ދަެބްސުވްނ ުކިރއަށާްދަނމަ، ލިބްެނޖޭެހ ފައާިސގެ ައަދާދިއ ގުޅޭގުޮތްނ ުކެރަމިތ ވާެދެނ 
ަތފުާފ ހާިރްސަތއް ދެެނގުަތަމަޓަކިއ އެެސްސމްަނެޓއް ހުެދމްަށފަހު، ވިަކވިަކ ަމއަްސަލާއ 

ގުޅޭގުޮތްނ ޕޮވަިޝެނއް ަހަދްނ މޭެނޖްމްަނުޓްނ ންިނުމްނ.

ކ ޯރމްިނ ިޚުދަމުތގެ ަބއިވިެރެއއްގެ ައުތްނ ލެިބްނޖޭެހ ފައާިސ ުނލިިބ 12 މްަސ  	
ުދވަހްަށ ުވެރ ގަިނ ވެއްޖަެނމަ، ުނލިިބާވ ފައާިސއްިނ ޮކްނެމ ޮއޕޭަރަޓެރއްގެ ައުތްނ 
ލެިބްނޖޭެހ ފައާިސ ުއނުިކުރމްަށފުަހ ާބކާީވފައާިސގެ ތެެރއިން، 12 މްަސ ުދވަހްަށ ުވެރ 

ގަިނ ުދވްަސވެފައާިވ ފައާިސާއ ގުޅޭގުޮތްނ ާޚއަްޞ ޕޮްރވަިޜެނއް ހުެދްނ.

31 ޑެިސމަްބުރ 2021 ގިައ ުކްނފުންިނ ައގްަށ ައިއ ަބަދުލގެ ާޚއަްސ ަޢަދެދއްގެ ގުޮތގިައ  

 )2,795,017/- ަގިއ   2020 ިޑެސމަްބރ   31( ުރފާިޔ  ދިވިެހ   1,359,408/-
ެރޯކޑޮުކްށފައިވެެއވެ. 

ފުޮތްނ ަދއާްކ ާސފަުއުގ
)ރ. 000(

އިމްޕަެއރމްެނޓް ޮލްސ 
ެއަލވްަންސ
)ރ. 000(

ވެއެިޓޑް ެއވެަރޖް ޮލްސ 
ޭރޓް

އެކްްސަޓރަނލް ކިްރޑިޓް 
ް ޭރިޓްނގ

ުކުރުމއަްދުތގެ ިޑޕިޮސޓްްސތުަކގިައ ުކެރވިފައާިވ އްިނވްެސޓްމްަނޓްްސ 	
ުކްނފުނީގެ ަދަރނީގެ ރްިސކް ުކޑުަކުރުމގެ ގުޮތްނ ުކްނފުންިނ އްިނވްެސޓް ޮކްށފައާިވނީ 
ހަަމއަެކިނ ަސުރާކުރްނ ދުޫކާރ ޑެޓް ެސިކުއިރޓީތަަކާށިއ ަކނޑެައޅިފައާިވ ވިަކ ބެނުްކތަކުަކްނ 
ދުޫކާރ ުކުރުމއަްދުތގެ އްިނވްެސޓަްމްނޓްްސަތަކެށވެ. މުިކްނފިުންނ ެބްނުކަތުކަގިއ 
ުކުރުމއަްދތްަށ އްިނވްެސޓޮްކްށފައާިވ ޑެޓެްސިކުއިރޓީގެ މެޓިީރައިލޓީ އަށެްބުލަމްށފުަހ 

އިމްޕަެއރމްަނޓް ެއލަވެންްސ ުކްނފުނީގެ ާމލީ ަބާޔުނގަ ހިމާަނފެައއުްނވެެއވެ. 

ފައާިސ ާއދި ފައާިސާއިއ ެއއްފަަދ ތަކިެތ 	
ާމލީ ުމއަްދުތ ިނުމުނއުިރ ުކްނފުނީގިައ ފައާިސ ާއދި ފައާިސާއިއ ެއއްފަަދ ތަކެތީގެ ގުޮތގިައ 
-/1,756,726 ުރފާިޔ )2020:  -/975,477 ުރފާިޔ( ުހއެްޓވެ. ދަަރނީގެ ރްިސކް ުކޑުަކުރުމގެ 
ޮގުތްނ ިމފައާިސ ަބަލަހއަްޓުމްނ ގްެނަދނީ ަކނޑެައިޅފިައާވ ވިަކ ޭބްނުކަތކެއަްގިއ 
ަބަހއަްޓއިގެނެްނވެ. މުިކްނފުނީގެ ބެންކް އަެކުއްނޓްތުަކގައާިވ ފައާިސގެ މެޓިީރައިލޓީއްަށ 
ެބުލމަށްފުަހ އިމްޕަެއރމްަނޓް ެއލަވެންްސ ުކްނފުނީގެ ާމލީ ަބާޔުނގިައ ހިމާަނފެައއުްނވެެއވެ 

ފުޮތްނ ަދއާްކ ާސފަުއުގ
)ރ. 000(

ޮލްސ ެއަލވްަންސ
)ރ. 000(

ވެއެިޓޑް ެއވެަރޖް ޮލްސ 
ޭރޓް

160161

އަަހރީ ިރޯޕުޓ 2021ދާިރުގ



31 ޑެިސމަްބރ 2021 ގިައ

ާމލީ ަލއިިބިލޓަީތއް
ވަިޔފިާރާއިއ އެހެނިހްެނ ގޮތްގުޮތްނ ަދއަްކްނޖޭެހ

ުކްނފްުނާޏިއ ގުޅްުނުހިރ ފާަރތްތަަކްށ ަދއަްކްނޖޭެހ
ލީޒް ަލއިިބިލޓްީސ

ޯލުނ ައދި ައުބަރިއ ަދއާްކގޮތްަށ ަނގިައފައާިވ ފައާިސ
ުޖުމަލ

31 ޑެިސމަްބރ 2020 ގިައ

ާމލީ ަލއިިބިލޓަީތއް
ވަިޔފިާރާއިއ އެހެނިހްެނ ގޮތްގުޮތްނ ަދއަްކްނޖޭެހ

ުކްނފްުނާޏިއ ގުޅްުނުހިރ ފާަރތްތަަކްށ ަދއަްކްނޖޭެހ
ލީޒް ަލއިިބިލޓްީސ

ުޖުމަލ

މާިހުރގެ ައުގ
)ރ. 000(

ޮކްނޓެްރކުްޗައލް ކްޭސފޯުލ 
)ރ. 000(

ެއއް އަަހުރތޭެރ
)ރ. 000(

ެއއް އަހާަރިއ ެދއަހުަރ ތޭެރ
)ރ. 000(

ތިން އަހާަރއި ހަތުަރ އަހުަރތޭެރ
)ރ. 000(

ަހތުަރ އަަހަރްށ ުވެރ ަމިތ
)ރ. 000(

ެދ އަހާަރިއ ތްިނ އަހުަރތޭެރ
)ރ. 000(

 651,764 

 538,405 

 303,117 

 221,825 

 1,715,111 

 

 

750,341 

 307,443 

 262,183 

 1,319,967 

651,764 

 538,405 

 440,874 

 238,891 

 1,869,934 

 

 

750,341 

 307,443 

 381,648 

 1,439,432 

 651,764 

 538,405 

49,663

165,481

 1,405,313 

 

 750,341 

 307,443 

 48,354 

 1,106,138 

 – 

 – 

52,789

52,321

 105,110 

 

 – 

 – 

 46,121 

 46,121 

 – 

 – 

41,365

 – 

 41,365 

 

 – 

 – 

 36,572 

 36,572 

 – 

 – 

253,915

 – 

 253,915 

 

 – 

 – 

 207,180 

 207,180 

 – 

 – 

43,142

21,088

 64,230 

 

 – 

 – 

 43,421 

 43,421 

* ޯލުނ ައދި އެހިެނހްެނ ަދަރނީގިައ ައްނެއޮމަޓއިޒަޭސްނގެ ފިެސިލޓީ ފީ ައދި ިއުތަރްށ 
ަދއަްކްނޖޭެހ އްިނަޓެރްސޓް ހިމިެނފެައއް ުނާވެނެއވެ.

25. މާލީ ވީަސަލތަްތާކއި ލިިބދެާނ ގެއުްލނަްތއް މޭެނުޖުކުރން )ުކރީ ަސފާުހާއއި ުގޅޭ(

ށ.
ް ަފއާިސ ެނުތމުގެ ރިސްކ

ފައާިސ ެނުތުމގެ ރްިސަކކީ ުކްނފިުންނ ަދއަްކްނޖޭެހ އިެކއިެކ ފައާިސގެ ުމާޢަމާލތްތަަކްށ 
ަދއަްކްނޖޭެހ ފައާިސ ުކްނފުނީަގިއ ުނުހެރާދެނަކުމގެ ރްިސކެވެ. ިމފަަދ ަކްނަކުމަގިއ 
ުކްނފުންިނ ގްެނގުޅޭ ުއޫސލަކީ ެއއެިރއްގިައ ުކްނފުންިނ ަދއަްކްނޖޭެހ ުހރާިހ ފައާިސެއއް  
ެދއްކޭވަަރްށ ުކްނފުނީގިައ ފައާިސ ުނވަަތ އެެސޓް ެބެހއުްޓމެވެ. ައދި ެއގުޮތްނ ދާިމވާެދެނ 
ގެއުްލްނތުަކްނ ަރއާްކތެރިވެ ުކްނފިުނ ަބުދާނުމވާެދެނ ފަަދ ަކަމުކްނ ަސާލަމތުްވމެވެ. 
ތިރީގިައ ަބާޔނޮްކްށފިައެއވަނީ ުކްނފުނީގެ ފައާިސެނުތުމގެ ރްިސަކްށ ހަުށހިެޅފައާިވ ާމލީ 

ަލއިިބިލޓީތުަކގެ ަތފީުސުލތަކެވެ.

ުކްނފުންިނ ަނގާފައާިވ ޯލާނިއ ޑިިވޑްެނޑް ެދއުްކާމއި، ައދި ުކްނފުނީގެ ޚަަރުދަތއް ުކުރުމގިައ 
އުެކލެވޭ ާމލީ ޒްިނާމަތއް ުކްނފިުންނ މޭެނޖޮްކްށފައިވަނީ ައިމއަްލއެަށވެ. ުކްނފްުނަޏްށ 
ބުޭންނާވ ފައާިސ ޯހަދނީ ުކްނފުނީގެ ހްިނގުުމްނ ލޭިބ ފައާިސއިނާްނިއ ބޭނުްކތުަކްނ ޯލުނގެ 

ގުޮތގިައ ލޭިބ ފައާިސއްިނެނވެ.

މުެދމުިނގެ ލުިކިއޑިޓީ ާޙަލުތ ައްނާދާޒުކުރމާަށއި، ުކރަިމގުގެ ޮބޑިެތ ާމލީ ުމާޢަމާލތްތަަކްށ 
ބުޭންނާވ ފައާިސ ައްނާދާޒުކުރމަށަްޓަކއި، ައދި ެއ އެިރއްގެ ލުިކިއޑިޓީ ާޙަލުތ ަރނގަޅޮުކްށ 
ދެމެެހއުްޓމަށަްޓަކއި، ުކްނފުނީގެ މޭެނޖްމްެނުޓްނ ުކްނފުނީގެ ލުިކިއޑިޓީ ާޙަލުތ ގާަވިއުދްނ 
ިމްނަވުރ ުކްނފުނީގެ  ަދަރްނާޏއި، ާމލީ ފައާިސގެ  ައްނާދާޒުކެރވެެއވެ. ުކްނފުނީގެ 

ޑެިރކަްޓުރްނގެ ޯބޑްުނވްެސ ގާަވިއުދްނ ަބަލެއވެ.

ނ.
މާރކެޓް ރިސްކް

ާމރކެޓް ރްިސަކކީ ާމރކުެޓގެ ައގުތާަކިއ ބުޭރ ފައާިސގެ ައާގިއ އްިނަޓެރްސުޓ ޭރަޓްށ 
ެއެހިނެހްނ  ުނަވަތ  ައްށ  ާއމަްދނީ ގެ  ުކްނުފނީ ަސަބުބްނ  ައްނަނަބަދުލގެ 
އްިނވްެސޓްމްަނޓްތަަކްށ ުކާރ ައަސުރ ަދއަްކިއޭދ ރްިސކެވެ. ުކްނފުނީގެ ަލނޑަުދނިޑަތއް 
ާޙިސލުްކުރަމްށަޓަކއި، ާމރކެޓް ރްިސުކްނ ަރއާްކތިެރވެ ިތުބަމްށ އްެނެމ އަެކޭށަނ 
ިހފެެހއުްޓަމްށ  ެއއަްވެރއަްގިއ  ަފިއާދ  ާސުފ  ުކްނުފނީގެ  ިއ  ައޅަ ފަިޔަވުޅަތއް 
މަަސއަްކތުްކެރވެެއވެ. ާމކެޓް ރްިސކް މޭެނޖުްކުރުމގެ ބުޭނމަކީ ރްިސަކްށ ހަުށހިެޅފައާިވ ވުަރ 
މޭެނޖޮްކްށ ައދި ޮކްނޓޯްރލޮްކްށ ގޫަބުލުކެރވޭ މްިނގަޑެއްގިައ ިހފެެހއުްޓާމއުެކ ލޭިބ ާއމަްދނީ 

ަރނގަޅުުކުރމެވެ.

	 )I(

އްިނޓެްރްސޓް ޭރޓްގެ ރްިސުކ
ުކްނފުންިނ ަނގާފައާިވ ޯލުނތުަކގެ ތެެރއްިނ އްިނޓެްރްސޓޭްރޓް ަބަދުލާވ ގޮތްަށ ެނިގފައާިވ 
ޯލުނަތުކގެ ަސަބުބްނ އްިނޓެްރްސޓް ޭރޓްގެ ރްިސާކިއ ުކިރަމިތވެެއވެ. ިމރްިސުކ 
ުކޑުަކުރމަށަްޓަކއި، ުކްނފުނީގެ ޓެްރަޜރީ ިޑާޕޓްމްަނުޓން، ޭރުޓތަަކްށ އަނަްނ ަބަދުލ ަބަލިއ 
ުމާޠލާިޔޮކށް، ވަގާުތިއ ާޙަލތަަކްށ އްެނެމ އަެކޭށެނ ާމކެޓް ޭރަޓަކްށ އްިނޓެްރްސޓް ޭރޓް 

ަކނޑެައިޅާދެނެއވ
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ބުޭރފައާިސގެ ރިސްކަށް ުކްނފިުނ ުހޅުވިފައާިވ މިންވުަރ ަދއްކައޭިދ ާތވަލެްއއް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. 

ވުޭތވެދަިޔ އަހުަރ ުކްނފުންިނ ބުޭނނޮްކށްފައާިވ ބުޭރފައާިސގެ މުހިނުްމ ައގުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

25. މާލީ ވީަސަލތަްތާކއި ލިިބދެާނ ގެއުްލނަްތއް މޭެނުޖުކުރން )ުކރީ ަސފާުހާއއި ުގޅޭ(

އްިނޓެްރްސޓް ޭރޓްގެ ރްިސަކްށ ުކްނފިުނ ހަުށހިެޅފައާިވ މްިނވުަރ 	
ިރޯޕޓުްކެރުވުނ ާތރުީޚަގިއ އްިނޓެްރްސޓް ިހމިެނފިައާވ ާމލީ ވީަސަލތްތުަކގެ ަތފީުސުލ 

ތިރީގިައ މިވަނީެއވެ. 

ަކނޑެައިޅފައާިވ ޭރޓްގެ އްިންސޓޫްރމްަނޓްތުަކގެ ެސްނިސިޓވިޓީ އަެނލިިސްސ
ފިކްސްޑް-ޭރޓް ފައޭިންނަށލް އެެސޓްގެ ގުޮތގިައ ެއއްވްެސ އެެސެޓއް ުކްނފުނީގެ ާއމަްދނީ 
ަބާޔުނގިައ ހިމާަނފެައއުްނވެެއވެ. އެހެންކުްމްނ އްިނަޓެރްސޓް ޭރަޓްށ ައްނަނ ަބަދލާަކިއ 

ގުޅިގްެނ ިރޯޕުޓުކާރ ގުވުަހގިައ ާއމަްދނީ ަބާޔަންށ ެއއްވެއް ަބަދލެއް ާންނާނެނެއވެ. 

	 )II(

ބުޭރފައާިސގެ ރްިސުކ
ބުޭރފައާިސގެ ރްިސަކްށ ުކްނފިުނ ުހޅުވިފައާިވ މްިނވުަރ 	

ޭބުރަފިއާސ  ަވނީ  ަޚަރުދަތަކްށ  ިހްނުގުމގެ  ަޚަރުދަތަކާށިއ  ޕިަޓލް  ކެ ުކްނފުނީގެ 
ޭބުންނޮކްށފެައވެ. ައދި މީގެ ަސަބުބްނ ުކްނފިުންނ ަވނީ ޭބުރފައާިސގެ ރްިސާކިއ 
ުކރަިމިތާލްނޖިެހފެައވެ. ޑޮލާަރއި، ޕުައްނޑް، ޫޔޯރ ައދި ިސްނަގޕުޫރ ޑޮލުަރގެ ައގްަށ ައިއ 

ަބަދުލގެ ަސަބުބްނ ުކްނފުނީގެ ބުޭރފައާިސގެ ރްިސުކވަނީ ޮބޑުވެެއވެ. 

ުކްނފްުނަޏްށ ބުޭރފައާިސއްިނ ލޭިބ ާއމަްދނީގެ ތޭެރގިައ ޯރމްިނާއިއ އްިނަޓަކެނކްޓްއްިނ 
ލޭިބ ާއމަްދނީ ިހމެެނެއވެ. ައދި ބުޭރފައާިސއްިނ ުކާރ ޚަަރުދތުަކގެ ތޭެރގިައ ކެޕަިޓލް 
ޚަަރުދތާަކއި، ިޑިވޑްެނޑާއި، ައުއޓް ޕޭމްެނޓްްސ، ައދި ުކްނފިުނ ިހމޭެނ ގޫުރޕުގިައ ިހމޭެނ 

އެހެނުްކްނފިުނތަަކްށ ަދއަްކްނޖޭެހ ފައާިސ ހިމެެނެއވެ.

ުކްނފުނީގެ ޓެްރަޜރީ ިޑާޕޓްމްެނުޓްނ ުދވަހްުނ ުދވަހަށް، ުކްނފްުނަޏްށ ލޭިބ ބުޭރފައާިސާއިއ 
ައދި ޚަަރުދާވ ބުޭރފައާިސގެ މްިނވުަރ ަބާލ ޮމިނަޓރ ުކެރެއވެ. ައދި ލޭިބ ފައާިސާއިއ 
ޚަަރުދާވ ފައާިސ ަލއަިޖއާްސ ާބކާީވ ަޢަދުދވްެސ ޮމިނަޓރ ުކެރވެެއވެ. މިވަގުުތ ުކްނފުނީގިައ 
ެއކްްސޖޭްނޖް  ޮފިރްނ  ޑް  ފާޯވ ގްެނުގޅެވޭ  ުކޑުަކުރަމްށ  ިރްސުކ  ޭބުރަފިއާސގެ 

ެއގްރީމްެނެޓއެްނތެވެ.

ެސްނިސިޓވިޓީ އަެނލިިސްސ 	
ވަިޔފާރީގެ ުމއަްދުތަތއް ިނުމުނއުިރ، ޭބުރފައާިސާއ ައޅަާބާލއުިރ ދިވިެހުރފާިޔގެ ައުގ 
ަމއްޗަށްދުިޔްނ ުނވަަތ ަދށުްވުމގެ ަސަބުބން، ފިައާދ ުނވަަތ ގެއުްލްނ ވާެދެނ ަޢަދުދ މިވަނީ 

ތިރީގިައ ަބާޔނޮްކްށފެައވެ.

ނ. މާރކެޓް ރިސްކް )ުކރީ ަސފާުހާއިއ ުގޅޭ(
	 ) ޭ )I( އްިނޓެްރްސޓް ޭރޓްގެ ރްިސުކ )ުކރީ ަސފާުހާއިއ ގުޅ

ަކނޑެައިޅފައާިވ ޭރޓްގެ ާމލީ އްިންސޓޫްރމްަނޓަްތއް
ުކުރުމއަްދތުގެ ިޑޕިޮސޓަްތއް

ވިޭރައަބލް ޭރޓް އްިންސޓޫްރމްަނޓްްސ
ދަަރިނ - ލުޯނަތއް

ެސްނިސިޓިވޓީ އަެނލިިސްސ
ވިޭރައަބލް ޭރޓް އިންްސޓޫްރމްަނޓްްސ

މާިހުރގެ ައުގ

 355,089

 
 – 

100 ބ.ޕ ަދށިްވ  

)2,242(

 1,020,881 

 
 224,150 

100 ބ.ޕ ިއުތުރިވ 

2,242

2021

)ރ. 000(

2020

)ރ. 000(

31 ޑެިސމަްބރ 2021   ގިައ

31 ޑެިސމަްބރ 2020 ގިައ

ޫޔ.އްެސ ޑޮލުަރ '000

ޫޔ.އްެސ ޑޮލުަރ '000

ިސްނަގޕުޫރ ޑޮލުަރ '000

ިސްނަގޕުޫރ ޑޮލުަރ '000

ޕުައްނޑް '000

ޕުައްނޑް '000

ޫޔޯރ '000

ޫޔޯރ '000

ފައާިސާއިއ ެބނުްކގިައ ުހިރފައާިސ
ވަިޔފިާރާއިއ އެހެނިހްެނ ގޮތްގުޮތްނ ލެިބްނޖޭެހ

ުކްނފްުނާޏިއ ގުޅްުނުހިރ ފާަރތްތަަކްށ ަދއަްކްނ ޖޭެހ
ވަިޔފިާރާއިއ އެހެނިހްެނ ގޮތްގުޮތްނ ަދއަްކްނ ޖޭެހ

ބުޭރފައާިސގެ ރްިސަކްށ ާމލަީބާޔްނަތއް ހަުށހިެޅފައާިވ 
މްިނވުަރގެ ާސުފ ަޢަދުދަތއް

ފައާިސާއިއ ެބނުްކގިައ ުހިރފައާިސ
ވަިޔފިާރާއިއ އެހެނިހްެނ ގޮތްގުޮތްނ ލެިބްނޖޭެހ

ުކްނފްުނާޏިއ ގުޅްުނުހިރ ފާަރތްތަަކްށ ަދއަްކްނ ޖޭެހ
ވަިޔފިާރާއިއ އެހެނިހްެނ ގޮތްގުޮތްނ ަދއަްކްނ ޖޭެހ

ބުޭރފައާިސގެ ރްިސަކްށ ާމލަީބާޔްނަތއް ހަުށހިެޅފައާިވ 
މްިނވުަރގެ ާސުފ ަޢަދުދަތއް

 4,775 

 12,442 

 (34,916)

 (18,101)

 

 (35,800)

 25 

 – 

 – 

 (441)

 

 (416)

154 

 37 

 – 

 (13)

 

 178 

 1 

 838 

 – 

 (181)

 

 658 

5,664 

 15,738 

 (19,938)

 (24,141)

 

 (22,677)

25 

 – 

 – 

 (562)

 

 (537)

1 

 – 

 – 

 (40)

 

 (39)

99 

 39 

 – 

 (62)

 

 76

202120212020 2020

1 ޫޔ.އްެސ ޑޮލުަރ ުރފާިޔއްިނ

1 ޫޔޯރ ުރފާިޔއްިނ

1 ިސްނަގޕުޫރ ޑޮލުަރ ުރފާިޔއްިނ

1 ޕުައްނޑް ުރފާިޔއްިނ

ޫޔ.އްެސ ޑޮލުަރ )%10 މޫވްމްަނޓް(
ޫޔޯރ )%10 މޫވްމްަނޓް(

ިސްނަގޕުޫރ ޑޮލަރ )%10 މޫވްމްަނޓް(
ޕުައްނޑް )%10 މޫވްމްަނޓް(

ެއވެްރޖް ޭރޓް

31 ޑެިސމަްބރ 2021

ިރޯޕޓުްކާރ ުދވުަހގެ ްސޮޕޓޭްރޓް

31 ޑެިސމަްބރ 2020

 15.42

18.49

11.62

21.48

15.42

17.43

11.38

20.71

15.42

19.51

11.98

21.49

 15.42

18.12

11.52

20.39

ުރފާިޔގެ ައުގ ަމތުިވުމްނ
)ރ. 000(

ުރފާިޔގެ ައުގ ަމތުިވުމްނ
)ރ. 000(

ުރފާިޔގެ ައުގ ަދށުްވުމްނ
)ރ. 000(

ުރފާިޔގެ ައުގ ަދށުްވުމްނ
)ރ. 000(

34,968 

 (148)

 643 

 84 

34,968 

 (148)

 643 

 84 

 55,204 

 (1,147)

 473 

 (369)

55,204 

 (1,147)

 473 

 (369)
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 ރ.
ް ކެޕަިޓލް މޭެނޖްމަންޓ

ޯބޑުގެ ިސާޔަސތަކީ، ުކްނފުނީގެ ަރުއްސާމުލ ަހުރަދާނޮކށްގްެނ އްިނވްެސަޓުރްނާނއި، 
ުކްނފިުންނ ފައާިސ ަދއަްކްނޖޭެހ އިެކއިެކ ފާަރތްތާަކއި، ައދި ާމރކެޓްގިައ ުކްނފްުނަޏްށ 
ުކިރައުރަވިއ  ިވަޔފިާރ  ޮގެތއަްގިއ  ެދެމެހއެްޓިނިވ  ަދަމަހއަްޓިއ  ިއުތާބުރ  ޮއްނަނ 
ަތަރއްޤުީކުރމެވެ. ަރުއްސާމުލގެ ތޭެރަގިއ ިހމެެނނީ ކެޕިަޓލް ާއިއ ިރާޒުވގެ ޮގުތަގިއ 
ެބެހއިްޓފައާިވ ފައާިސެއވެ. ުކްނފުނީގެ ަރުއްސާމުލްނ ލޭިބ ފިައާދގެ މްިނވުަރގެ ިއުތުރްނ 
ޢްާނުމ ިހއާްސާދުރނަްންށ ޑިިވޑްެނޑްގެ ގުޮތގިައ ލިިބދެވެޭނވުަރ ޮމިނަޓރޮކްށ ަބަލަހއަްޓނީ 
ުކްނފުނީގެ ޑެިރކަްޓުރްނގެ ޯބޑްުނެނވެ. ުކްނފުނީގެ ަރުއްސާމުލ މޭެނޖުުކުރުމގެ ަމގަުސަދކީ 
ުކރަިމގަުގިއ ެދިމޮއްނަނިނިވ ުކްނފްުނަޏަކށުްވާމއުެކ ިހއާްސާދުރްނާނިއ ުކްނފްުނާޏިއ 
ުގޅްުނުހިރ އެހިެނހްެނ ފާަރތަްތަކްށ ަހއްގާުވ ފިައާދާއިއ އާިނަޔތަްތއް ލިިބދުިނާމއުެކ 

ަރުއްސާމުލގެ ޚަަރުދ ުކޑުަކުރމެވެ.   

 ބ.
ް އަެކުއންޓަްތއް ަބާހލެވިަފިއވޮާގތް ައދި ަހަމ ައުގަތއ

ތިރީގައާިވ ާތވުަލްނ ަދއަްކިއދެނީ ާމލަީހުރުމަދާލިއ ަދަރނީގެ ފުޮތްނަދއާްކ ައގުތަކެވެ. ާމލީ 
ަހުރުމަދާލިއ ަދަރނީގެ ަހަމައގުގެ ަމުޢލާޫމުތ ަބާޔްނ ޮކްށފިައ ުނވަނީ ެއުމާދ/ަދަރނީގެ 

ފުޮތްނަދއާްކ ައގުތަަކކީ ހަަމައގަށުްވެރ އަެކށީގްެނާވ ައގުތަކެއަްކުމގައާިވތެީއވެ. 

ދިވިެހާރއްޖޭގެ ގުޅްުނ ޕަބްލިކް ލިމެިޓޑުގެ ަބަލުދވިެރ ުކްނފްުނަޏކީ އިނގޭިރިސވާިލުތގިައ 
ަރިޖްސޓްރީ ޮކށްފައާިވ ަބެޓލޯްކ ައއިލްެނޑްްސ ލިމެިޓޑެވެ. ައދި ަބުހެރއްިނގިައ ަރިޖްސޓްރީ 
ޮކށްފައިވާ، ަބުހެރއްިނ ެޓލޮެކިމުއނިކަޭޝންްސ ުކްނފްުނަޏކީ އްިސވެ ދެނެްނުވުނ ުކްނފުނީގެ 

ަބަލުދވިެރ ުކްނފްުނެޏވެ. 

31 ޑެިސމަްބރ 2021  ގައި، ަބެޓލޯްކ ައއިލްެނޑްްސ ލިމެިޓޑްުނ ުކްނފުނީގެ ިހއާްސގެ 52 

އްިނަސއަްތ )31 ޑެިސމަްބރ2020  ގިައ 52 އްިނަސއަްތ( ިހއާްސ ުކެރެއވެ. ަބެޓލޯްކ 
ައއިލްެނޑްްސ ލިމެިޓޑާއުެކ ުކްނފުންިނ ުކެރުވުނ ުމާޢަމާލތްތުަކގެ ތޭެރގިައ ހިމެެނނީ ަސޯޕުޓފީ 
ާއިއ ެޓކްނަިކލް ިޚުދަމތްތުަކގެ ފީގެ ިއުތުރްނ ައުއޓޯްސްސ ިޚުދަމތްތަަކްށ އިެކފާަރތްތަަކްށ 
ެދއިްކފައާިވ ފައާިސެއވެ. ވަިޔފިާރ ުމއަްދުތގެ ތޭެރގައި، ައދި ުމއަްދަތއް ުހްސިވ ައަހުރގެ 
ިނަޔލަށް، ަބެޓލޯްކ ައއިލްެނޑްްސ ލިމެިޓޑިާއ ުކްނފްުނާޏއިމުެދ ޮކްށފައާިވ ުމާޢަމާލތްތާަކއި، 

ެއުމާޢަމާލތްތުަކގެ ާބކީގެ ަތފީުސުލ ތިރީގިައ ަބާޔނޮްކްށފިައ މިވަނީެއވެ.

31 ޑެިސމަްބރ 2021  ގައި، ަބެޓލޯްކ ައއިލްެނޑްްސ ލިމެިޓޑްުނ ުކްނފުނީގެ ިހއާްސގެ 52 

އްިނަސއަްތ )31 ޑެިސމަްބރ2020  ގިައ 52 އްިނަސއަްތ( ިހއާްސ ުކެރެއވެ. ަބެޓލޯްކ 
ައއިލްެނޑްްސ ލިމެިޓޑާއުެކ ުކްނފުންިނ ުކެރުވުނ ުމާޢަމާލތްތުަކގެ ތޭެރގިައ ހިމެެނނީ ަސޯޕުޓފީ 
ާއިއ ެޓކްނަިކލް ިޚުދަމތްތުަކގެ ފީގެ ިއުތުރްނ ައުއޓޯްސްސ ިޚުދަމތްތަަކްށ އިެކފާަރތްތަަކްށ 
ެދއިްކފައާިވ ފައާިސެއވެ. ވަިޔފިާރ ުމއަްދުތގެ ތޭެރގައި، ައދި ުމއަްދަތއް ުހްސިވ ައަހުރގެ 
ިނަޔލަށް، ަބެޓލޯްކ ައއިލްެނޑްްސ ލިމެިޓޑިާއ ުކްނފްުނާޏއިމުެދ ޮކްށފައާިވ ުމާޢަމާލތްތާަކއި، 

ެއުމާޢަމާލތްތުަކގެ ާބކީގެ ަތފީުސުލ ތިރީގިައ ަބާޔނޮްކްށފިައ މިވަނީެއވެ.

ފުޮތްނ ަދއާްކައގު 

ާމލީ އެެސޓްްސ 
އޮެމަޓއިޒުްކެރވިފައާިވ 

ައގުގިައ
)ރ. 000(

އެހެނިހްެނ ާމލީ ަދަރިނަތއް
)ރ. 000(

ުޖުމަލ
)ރ. 000( 31 ޑެިސމަްބރ 2021

ހަަމައގްުނ ައުގ ުނުކާރ ަހުރުމާދ
ެބނުްކގިައ ާބކުީހިރ ފައާިސ
ުކުރުމއަްދުތގެ ިޑޕިޮސޓަްތއް

ުކްނފްުނާޏިއ ގުޅްުނުހިރ ފާަރތްތުަކްނ ލެިބްނުހިރ ައދި ޮކްނޓެްރކްޓް އެެސޓްްސ

ހަަމައގްުނ ައުގ ުނުކާރ ަދަރިނަތއް
ވަިޔފިާރާއިއ އެހެނިހްެނ ގޮތްގުޮތްނ ަދއަްކްނޖޭެހ

ުކްނފުނީގެ ަދަރިނ
ުކްނފްުނާޏިއ ގުޅްުނުހިރ ފާަރތްތަަކްށ ަދއަްކްނ ޖޭެހ

ލީޒް ަލއިިބިލޓީ

31 ޑެިސމަްބރ 2020

ހަަމައގްުނ ައުގ ުނުކާރ ަހުރުމާދ
ެބނުްކގިައ ާބކުީހިރ ފައާިސ
ުކުރުމއަްދުތގެ ިޑޕިޮސޓަްތއް

ވަިޔފިާރާއިއ އެހެނިހްެނ ގޮތްގުޮތްނ ލެިބްނުހިރ

ހަަމައގްުނ ައުގ ުނުކާރ ަދަރިނަތއް
ވަިޔފިާރާއިއ އެހެނިހްެނ ގޮތްގުޮތްނ ަދއަްކްނޖޭެހ

ުކްނފްުނާޏިއ ގުޅްުނުހިރ ފާަރތްތަަކްށ ަދއަްކްނ ޖޭެހ
ލީޒް ަލއިިބިލޓީ

 732,000 

 1,020,881 

 486,112 

 2,238,993 

 

 – 

 – 

 – 

 –  

 

 619,164 

 355,089 

 587,816 

 1,562,069 

 

 – 

 – 

 – 

 – 

 – 

 – 

 – 

 – 

 

 651,764 

 221,825 

 538,405 

 303,117 

 1,715,111

 

 

–

–

–

–

 

 750,341 

 307,443 

 262,183 

 1,319,967 

732,000 

 1,020,881 

 486,112 

 2,238,993 

 

 651,764 

 221,825 

 538,405 

 303,117 

 1,715,111

 

 

619,164 

 355,089 

 587,816 

 1,562,069 

 

 750,341 

 307,443 

 262,183 

 1,319,967 

ިނުމުނ އަަހުރގެ
2020

)ރ. 000(

ިނުމުނ އަަހުރގެ
2020

)ރ. 000(

ުމާޢަމާލތަްތއް
ް ޑިިވޑްެނޑ

މޭެނޖްމްެނޓް ފީ

ިނުމުނ އަަހުރގެ
2021

)ރ. 000(

ިނުމުނ އަަހުރގެ
2021

)ރ. 000(

392,434 

 43,245 

 435,679 

285,730 

 43,245 

 328,975 

2020

)ރ. 000( ާބކީ ަދއަްކްނޖިެހފިައ ުހިރ
ަހަރުދގެ ގުޮތގިައ ަދއަްކްނޖޭެހ

ަދއަްކްނޖޭެހ

2021

)ރ. 000(

22,949 

 284,494 

 307,443 

 66,615 

 471,790 

538,405

ީ ޑެިރކަްޓުރްނގެ ފ
ެއގްޒެކިެޓވް ުމަވއަްޒފްުނގެ ުމާސަރ

ެއގްޒެކިެޓވް ުމަވއަްޒފްުނަންށ ދްިނ ުކުރުމއަްދުތގެ އާިނަޔތަްތއް

1,021 

 16,441 

 4,933 

 22,395 

1,094 

 15,664 

 3,477 

 20,235 

25ް. މާލީ ވީަސަލތަްތާކއި ލިިބދެާނ ގެއުްލނަްތއް މޭެނުޖުކުރން )ުކރީ ަސފާުހާއއި ުގޅޭ( 26. ުގޅުނުްހިރ ފާަރތަްތާކިއއުެކ ުކެރވޭ ުމާޢމާަލތަްތއ

26.1  ދިވެހާިރއްޖޭގެ ުގޅުން ޕަބލިކް ލިމެިޓޑްގެ ަބަލުދވިެރ ުކންފިުނ ައދި އުެކންފުނީގެ ަބަލުދވިެރ ުކންފިުނ

ް  26.2 ަބެޓލޯްކ ައިއލެންޑްސް ލިމެިޓޑާ ދެމުެދ ޮކްށަފިއވާ ުމާޢމާަލތަްތއ

ް 26.3 މުހިނުްމ މޭެނޖްމެންޓް މަުވއަްޒފުނާްނިއ ދެމުެދ ުކެރވުުނ ުމާޢމާަލތަްތއް މުހިނުްމ މޭެނޖްމެންޓް މަުވއަްޒފުންގެ މާުސަރާއިއ އާިނަޔތަްތއ

166167

އަަހރީ ިރޯޕުޓ 2021ދާިރުގ



ިނުމުނ އަަހުރގެ
2020

)ރ. 000(

ިނުމުނ އަަހުރގެ
2021

)ރ. 000( ފަާހގުަކެރވޭ ވިަކވިަކ ުމާޢަމާލތަްތއް
ުމާޢަމާލތަްތއް

ަލއަިސްންސފީގެ ޚަަރުދ
ިބުމ ުކިލ
ް ޑިިވޑްެނޑ

ާބކީ ަދއަްކްނޖިެހފިައ ުހިރ
ިބުމ ުކލީގެ ގުޮތގިައ ަދއަްކްނޖޭެހ

ަލއަިސްންސފީގެ ގުޮތގިައ ަދއަްކްނޖޭެހ
ޑިިވޑްެނޑް ގުޮތގިައ ަދއަްކްނޖޭެހ

 106,644 

 10,011 

 315,478 

 432,133 

 

 

 

 5,454 

 9,562 

 89,002 

 104,018 

 113,398 

 9,590 

 229,698 

 352,686 

 

 

 

 5,454 

 9,924 

 65,764 

 81,142 

31 ޑެިސމަްބރ2020  ގެ ިނަޔަލްށ ދިވިެހ ަސުރާކުރ ިހއާްސުކަރނީ ުކްނފުނީގެ 41.8 

އިނަްސއަްތ )31 ޑެިސމަްބރ 2019 ގައިވްެސ41.8  އިނަްސއަްތ( ެއވެ. ުކްނފްުނާޏިއ ދިވިެހ 
ަސުރާކާރިއ ދެމުެދ ުކެރވޭ ުމާޢަމާލތްތުަކގެ ތޭެރގިައ ހިމެެނނީ، ަސުރާކަރްށ ަދއަްކްނޖޭެހ 
ަލއަިސްންސފީގެ ޚަަރުދތާަކިއ )ލޭިބ ާއމަްދންީނ ުމވަާޞާލތީ ޮއޕޭަރަޓުރްނަންށ ަދއަްކްނޖޭެހ 
ައުއޓްޕޭމްެނޓްްސަތއް ުއނޮިކްށ( ުކްނފުނީގެ އިެކ ަކނަްކުމގިައ ޭބުނނުްކާރ ަސުރާކުރގެ 
އެެސޓްތަަކްށ ަދއާްކ ުކއެްޔވެ. ވަިޔފިާރ ުމއަްދުތގެ ތޭެރގައި، ައދި ުމއަްދަތއް ުހްސވި އަހުަރގެ 
ިނަޔލަށް، ދިވިެހ ަސުރާކާރިއ ުކްނފްުނާޏއިމުެދ ޮކށްފައާިވ ުމާޢމާަލތްތާަކއި، އުެމާޢމާަލތްތުަކގެ 

ެބލްެންސތުަކގެ ަތފީުސުލ ތިރީގިައ ަބާޔނޮްކްށފިައ މިވަނީެއވެ.

ް އަެކހެރޮިކްށ ފަާހަގ ުނުކެރވޭ، ުޖުމަލޮކްށ ފަާހަގުކެރވޭ ުމާޢމާަލތަްތއ
ދިވެހާިރއްޖޭގެ ގުޅްުނ ޕަބްލިކް ލިމެިޓޑްުނ ީސާދޮކްށ ައދި ުނީސާދޮކްށ އިެކއިެކ ުމާޢަމާލތަްތއް، 
ދިވިެހ ަސުރާކުރގެ ީސާދ ައދި ުނީސާދ ާބުރގެ ަދުށގައާިވ އިެކއިެކ ޮއތިޯރޓްީސތާަކއި، 
ެއޖްެނީސތާަކިއ ައދި އެހިެނހްެނ ޯއގަަނއިޒަޭޝްނތާަކއުެކ ޮކްށފައިވެެއވެ. ުޖުމލަގޮތެއްގިައ 
ިމ ުމަޢއަްސަސާސަތއް ެބލެވިފައިވަނީ ަސުރާކުރގެ ުމަޢއަްސާސތުަކގެ ގުޮތގެައވެ. ައދި 
ަސުރާކާރ ގުޅްުނުހިރ އިެކއިެކ ުމަޢއަްސާސތާަކއެކީ ޮކްށފައާިވ ުމާޢަމާލތްތުަކގެ ތޭެރގިައ 
ގެަނިވއުްކާމއި، ިޚުދަމތްދުިނާމއި، ަހުރުމާދ ުކއަްޔށްދުިނާމިއ ައދި ައާސީސ ިޚުދަމތްތުަކގެ 

ބުޭނނުްކުރުމގެ ިއުތުރން، އެހްެނ ުމާޢަމާލތަްތއްވްެސ ޮކްށފިައ ުހެރާދެނެއވެ. 

.27
ޯބޑް ޮއފް ޑިރެކަްޓރސްގެ ޒިންމާ

ިމ ާމލީ ަބާޔްނަތއް ަތއާްޔުރޮކްށ ހަުށހެޅުމަކީ ުކްނފުނީގެ ޯބޑުގެ ޒްިނާމއެކެވެ. 

19( ުދިނޭޔގެ  2020 ވަަނ ައަހުރ ުދިނޭޔގިައ ައަލްށ ފުެންނ ޮނވެލް ޮކޯރަނ )ޯކިވޑް-

ގުައުމތުަކގިައ ައދި ދިވެހާިރއްޖޭގިައ ފެތިުރގްެނދަިޔެއވެ. މަިކުމްނ ަރއާްކތެރުިވުމގެ ގުޮތްނ 
ދިވިެހާރއްޖޭގެ ަސުރާކުރްނ ެއިޅ ަބެއއް ފަިޔަވުޅ ތުަކގެތެެރއިން، ަދުތުރ ފުަރުތުކުރްނ 
ަމާނުކުރާމިއ ަމޭލ ަސަރަހއުްދ ފަުރަބްނުދުކުރާމއި، ަކަރްނޓުީނ ުއޫސުލގެ ަސަބުބްނ 
ދިވިެހާރއްޖޭގެ ިއގްތާިޞަދާށިއ ުކްނފިުނ މހްިނގަުމްށ ވަނީ ީސާދ ައަސުރޮކްށފެައވެ. 
މިފަިޔވަޅުތާަކިއ ިސާޔަސުތގެ ަސަބުބްނ ދިވެހާިރއްޖޭގެ ައދި  ުމިޅ ުދިނޭޔގެ ުކްނފިުނަތއް 

ހްިނގުމްަށ ވަނީ ުބުރައާރފެައވެ.

19ގެ ަސަބުބްނ ުކްނފުނީގެ ައަރިނ ައދި  ުކްނފުނީގެ ހާިސުބތްަށ ެބލެެހއުްޓުއގިައ ޯކިވޑް-
ދަަރިނ ަވާޒްނ ުކުރުމގިައ ދިމާވާެދެނ ގްޮނޖެހްުނތަކްަށ ބޯޑް ޮއފް ޑައިރެކަްޓުރްނ ވަނީ ރާިޔައތް 
19ގެ ަސަބުބްނ ދިވިެހާރއްޖޭގެ އިޤްތާިޞަދްށ ުކާރެނ ައަސާރއި،  ޮކްށފެައވެ. ޯކިވޑް-
ަސުރާކުރނާްނިއ ުކްނފިުނތުަކްނ ައދި ިޚުދމަތް ޯހާދ ފާަރތްތުަކްނ ޢަމުަލުކާރެނ ގޮތް ޮއތީ 
ަޔޤީނަްކާމިއއެކީ ުބެނދްޭނ އެނގޭފަަދ ާޙލަތެއްގެައއް ޫނެނވެ. ުކްނފަނީގެ އެކްްސޕޭކެްޓޑް 
ިންނުމްނަތާކިއ ައްނާދާޒަތއް   ޮލްސ ިގްނތުިކުރުމަގިއ މޭެނޖްމްެނުޓްނގެ  ުކެރިޓޑް 
19ގެ ާޙލަަތ  ންިނާމފައިވަނީ ުމްސތަޤަުބުލގިައ ުވްނއާެކޭށަނ ަކްނަތއްތާަކިއ ައދި  ޯކިވޑް-
ިރާޔައތޮްކްށފެައވެ.އެހްެނ ުވާމއުެކ އެކްްސޕޭކެްޓޑް ުކެރިޓޑް ޮލްސގެ ަޢަދުދ ައްނާދާޒއަކީ 
ަޔގީންކާަމއެކީ ުބެނދޭނޭްނނގޭ ައދި ެއއްަށ ަބަދުލތަކެއް ައުއްނ އަެކށީގްެނާވ ަޢަދުދތަކެކެވެ. 

 
މީގެއިތުުރން، ުކްނފުނީގެ ޕޮުރޕަޓީ، އުިކިއޕްމްަނޓް ާއިއ އްިނޓިޭޖަބލް އެެސޓްްސ ައދި ަރއިޓް-

ޮއފް-ޫޔްސ ެއެސޓްްސ ތުަކގެ ައގްަށ ަބަދެލއް ައްނާނެނފަަދ ަކެމއް މޭެނޖަްމްނަޓްށ 
ފާހަގުަކެރވިފައުިނވާތީ،  މެޓިީރައލް އްިނޕާެއރމްެނޓް ލެޮސްސ ާމލީ ަބާޔުނގިައ ފާހަގޮަކށްފެައއް 
ުނވެެއވެ. ައދި އްިނވްެނޓްރީ ައުގ ުކެރވިފައިވަނީ ެނޓް ިރައަލއަިޒަބލް ވެލުިޔާއިއ ޭއގެ 

ައގުގެގޮތުގިައ ަކނޑެައިޅފައާިވ ައގުގެ ތެެރއްިނ ުކޑަ ަޢަދދަަކްށ ބެލިގެނެްނވެ.

19ގެ ަސަބަބުބްނ ުކްނފުނީގެ  ހްިނގަުމާށިއ ާމިލއަްޔަތްށ ުކާރެނައަސުރ،  ޯކިވޑް-
މްުސތުަކަބލުގިައ ާއުމދަނީ އްަށ ޮކއްފެާނ ޭނދެވޭ އަަސާރއި، ުކްނފުނީގެ ޕޮުރޕަޓީ، އުިކިއޕްމްަނޓް 
ާއިއ އްިނޭޓިޖަބލް އެެސޓްްސ ައދި ަރއިޓް-ޮއފް-ޫޔްސ އެެސޓްްސ ތުަކގެ ައގްަށ ަބަދލެއް 
ެމުދވިެރވާެދެނ ފަަދ ަކްނަތއަްތއް އުެކލެވޮޭގުތްނ، ެދެނގެަނ،  ައްނާނެނފަަދ ަކެމއް 
އަެކްނަތއްތަކްަށ ާޚއަްސ އްިސކަމެއްދީގްެނ ުކްނފުނީގެ މޭެނޖްމްަނާޓިއ ބޯޑް ޮއފް ޑިރެކަްޓުރްނ 
ވަނީ ަބަލިއފެައވެ. މިގުޮތން، ހަަމަޖއަްސިއފައާިވ އްިނިތާޒުމ ތުަކގެ ތޭެރގައި، ުކްނފުނީގެ 
ިބޒަްންސ ޮކްނިޓުނއިޓީ ޕްލްޭނ ިއތަުރްށ ހުަރަދާނުކުރާމއި، ެޓްސޓުްކުރާމިއ ައދި ފައާިސ 
ެދއުްކުމގިައ ުކްނފްުނަޏއް ދިމާވާެދެނ ގްޮނޖެހްުނ ތަަކުކްނ ައަރއިގުަތމްަށ އަެކަށ ެއިޅފައާިވ 

އްިނިތާޒުމަތއް ހިމެެނެއވެ.

މިދެނެްނވި ަކްނަތއްތަަކއް ިރާޢަޔތޮްކްށ  ޑިރެކަްޓުރްނގެ ބޯޑްުނވަނީ ާމލީ ަބާޔްނ އުެކލާަވާލ 
ތާރީޚްުނ ފިެށގްެނ ުކިރއްަށ ޮއތް 12 މްަސ ުދވުަހގެ ުމއަްދތްަށ "ޮގއްިނގ ޮކްނަސރން" 

ުއޫސުލްނ ުކްނފުނީގެ ހްިނގްުނ ުކިރއްަށ ާދެނކުަމގިައ  ންިނާމފެައވެ. 

ޮކްނޕެެރިޓވް ފިގްާސ ައުލްނ ގްިނތޮިކްށފިައ ވަނީ ިމައަހުރގެ ަޢަދުދތާަކިއ ެއއްގޮތްަށ 
ތަމީްސުލުކުރމެަށވެ. 

.30
ޮކމިޓްމަންޓަްތއް 

ް ކެޕަިޓލް ޮކމިޓްމަންޓަްތއ
ުކްނފުނީގެ ޮކމިޓްމްަނުޓގެ ގޮތުގިައ ޕޮްރޕަޓީ ައދި އުިކިއޕްމްަނޓް ގުަތމާަށިއ އްިނެޓްނިޖަބލް 
އެެސޓަްތއް ގުަތމާަށިއ ތަަރއްޤީ ުކުރމްަށ އަހުަރ ިނުމުނއުިރ  -/70,155,147 ުރފާިޔ  )31 

ޑެިސމަްބރ 2020  ގިައ:  -/50,571,966 ުރފާިޔ( ުހއެްޓވެ.

ޮކނިްޓންޖެނީްސސް
ާމލީ ހާިސުބަތއް ންިނިމ ުދވާަހިއ ހަމަަކްށ ަކމެއްދިމާވާެދެނ ަކމްަށ ަލފޮާކްށ ހާިސުބތަަކްށ 

ެއވްެސ ަބަދލެއް ގެނަްންނ ޖިެހފެައއް ުނވެެއވެ.
 

.30
ް ުކންފުނީގެ ހާިސުބަތއް ހެދި ާތރުީޚގެ ފުަހން ުކރިމަތިވި ަކނަްތއަްތއ

މަތީގިައ ަބާޔނޮްކށްފައާިވ ަކްނަތއް ފަިޔަވއި، ުކްނފުނީގެ ހާިސުބަތއް ަތއާްޔުރ ުކިރ ފަހުން، 
ާމލީ ހާިސުބތަަކްށ ަބަދުލ ގެނަްންނޖެހޭ ފަަދ ާޙލަތެއް މުެދވެރިވެފެައއް ުނވެެއވެ.

 

31.1
18 ޖުެނައރީ 2022 ގިައ ޯމލްޑިވްްސ އްިނލްޭނޑް ެރވިެނުއ ޮއތިޯރޓީ )މާީރ( އްިނ ވަނީ، 

ުކްނފުންިނ ަދއަްކްނޖެހޭ މްިނވަަރްށ ވެުރ އިތަުރްށ ަދއާްކފައާިވ ވިތޯުހލްޑްިނ ެޓކްްސގެ ައަދުދ 
އަނުބާރ ަރއުްދުކާރޭނކަމްަށ އްަނގާފެައވެ. ެއާއއުެކ، 26 ޖުެނައރީ 2022ގިައ ުކްނފްުނަޏްށ 
ޖުމަްލ -/51،415،098 ރ. ވަނީ ލިިބފައެވެ. ިމައަދދަކީ  2012 އްިނ  2015 އަށް، ަމއިގަނޑު 
ގޮތެއްގިައ ިޚާޔުލަތފުާތ ވެފައާިވ އްިނަޓރަކެނކަްޝްނގެ ުމާއމާަލތްތާަކ ގުޅިގްެނ ުކްނފުންިނ 
މާީރއްަށ ިއތަުރްށ ަދއާްކފައާިވ ވިތޯުހލްޑްިނ ެޓުކާހއި، ެއާއ ގުޅޭ ޖޫރާިމާނާއިއ އްިނޓެްރްސާޓ 
ގުޅުނުްހިރ ައަދދެވެ. ިމައަދދަކީ ުކްނފްުނާޏ ެއއޮްކޅްަށ ެޓކްްސ ެއޕީލް ޓަްރއިިބުއަނލް )ޓީއޭޓީ( 
ގިައ ންިނުމުނ ަމއަްސަލއާަކ ގުޅޭ ރީފްަނޑެކެވެ. މަިމއަްސަލ މާީރގެ ފާަރުތްނ ަހއޯިކުޓގިައ 
އްިސތުިއާނފްަށ ހަުށހެޅުުމްނ އެހަުށހެޅްުނ ަހއޯިކުޓްނ ވަނީ ާބތިލޮްކށްފެައވެ. މިރީފްަނޑުގެ 
ަސަބުބްނ ުކްނފްުނަޏްށ ާމލީގުޮތްނ ޮކށްފައާިވ ައަސުރަތއް 31 ޑެިސމަްބުރ 2021 ގެ ާމލީ 

ަބާޔްނތުަކގިައ ހިމިެނފެައއް ުނވެާނެއވެ.
 

31.2
2 ފެބުްރައރީ 2022 ގިައ ޑެިރކަްޓުރްނގެ ޯބޑްުނ ވަނީ، ފައަިނލް ޑިިވޑްެނޑްގެ ގުޮތގިައ 

ިހއާްސއަަކްށ 4.13 ރ. )ުޖމަްލ -/313،880،000 ރ.(ގެ މަގްުނ ހަުށަހޅާފެައވެ. ިމ ަޢަދުދ 
ުކްނފުނީގެ އަހަރީ ާއްނުމ ޖަލާްސގިައ ފްާސުކުރމްަށ ހަުށހެޅެޭނެއވެ. 

26.4
ް ދިވެހަިސުރާކާރިއ ދެމުެދ ޮކްށަފިއވާ ުމާޢމާަލތަްތއ

.28 
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.29
ޮކންޕަެރިޓވް ފިގާސް

2020

)ރ. 000(

2021

)ރ. 000(

168169

އަަހރީ ިރޯޕުޓ 2021ދާިރުގ



ުކންފުނީގެ މުަޢލޫމުާތ

ިމ އަހަރީ ިރޯޕުޓ ަތއާްޔުރޮކށްފައިވަނީ ދިވެހާިރއްޖޭގެ ުކްނފްުނާޏއިބޭެހ ޤޫާނުނ )ޤޫާނުނ ަންނަބުރ 96/10( ާއިއ ޯމލްޑިވްްސ ްސޮޓކް އެކްްސޗްޭނޖްގެ ލްިސިޓްނގ ޫރލްްސާއއި، ދިވެހާިރއްޖޭގެ 
R-/2019 ާމލީ ެސިކުއިރޓީޒާްއެބޭހ ާޤޫނުނ )ާޤޫނުނ ަންނަބުރ 2006/2( ާއިއ  ެސިކުއިރޓީޒް ދުޫކާރ ފާަރތްތުަކގެ ަމުޢލާޫމުތ ާހމުަކުރުމގެ ޒްިނާމާއެބޭހ ޤާަވިޢުދ )ޤާަވިއުދ ަންނަބުރ

1050( ައދި  ދިވެހާިރއްޖޭގެ ކެޕަިޓލް ާމކެޓް ޑިވޮެލޕްމްަނޓް ޮއތިޯރިޓްނ   އުެކަލާވާލފައާިވ ޯކޕޭަރޓް ގަވަަންންސ ޯކޑާްއިއ ެއއްގޮތާްވގޮތެަށވެ. 

އެހްެނގޮތަަކްށ ުބެނފައުިނާވާހ ހިނަދުކ، މިިރޯޕުޓގިައ "ައޅުގަނޑުމެން"، "ައޅުގަނޑުމްެނގެ"، "ައޅުގަނޑުމްެނަނށް" ުނވަަތ "ދާިރގު" ޭއ ުބެނފައާިވނީ ދިވެހާިރއްޖޭގެ ގުޅްުނ ޕލކ އެަށވެ. 
ދާިރގުގެ ާމލީ ހާިސުބަތއް ަތއާްޔުރޮކްށފައިވަނީ އްިނަޓރޭނަޝަނލް ފައޭިންނަޝލް ިރޯޕިޓްނގ ްސެޓްނޑަރޑްްސގެ ހަަމތާަކިއ ެއއްގޮތާްވގުޮތގެ ަމތިނެްނވެ. ައދި ިމ ިރޯޕުޓގިައ އެހްެނގޮތަަކްށ 

ަބާޔނޮްކްށފައުިނާވާހ ހިނަދުކ، ިމ ިރޯޕުޓްނ ަދއުްކަވިއދެނީ 31 ޑެިސމަްބުރ 2021 ގެ ިނަޔަލްށ ިނުމުނ ާމލީ އަހުަރގެ ދާިރގުގެ ާމލީ ާހަލތެވެ.

މިިރޯޕޓްގިައ ުކރަިމގެާބޭހ ގުޮތްނ ދީފައާިވ ަބާޔްނތަަކކީ ިމ ިރޯޕުޓ ާޝިއޢުުކާރއުިރ ަލފުާކެރވޭ ުނވަަތ ުއއްމުީދ ުކެރވޭ ަކްނަތއްތާަކިއ ހިނގެާނ ަކމްަށ ެބލެވޭ ާހދާިސތަަކްށ ިރާއަޔތޮްކްށ 
ދީފައާިވ ަބާޔްނތަކެކެވެ. ެއގުޮތްނ ަލނޑަުދިޑތާަކއި، ައާމުޒތާަކއި، ޭރުވްނަތއް ިހމޭެނ ުހރާިހ ަބާޔަނކީ ުކރަިމގެާބހޭގުޮތްނ ދީފައާިވ ަބާޔްނތަކެކެވެ. ުކރަިމގްަށ ައްނާދާޒ ޮކްށފައާިވ 
ަނތާީޖތަަކްށ ަބަދުލ ގެެންސފެާނ ުމހްިނުމ ަކްނަތއްތުަކގެ ތޭެރގިައ  ދިވެހާިރއްޖާެއިއ ުދިނޭޔގެ އިޤްތާިޞާދިއ ވަިޔފާރީގެ ާހަލތު، ެޓކޮްނޮލޖީއްަށ ައނަްނ ަބަދުލަތއް، ާމކެޓްގެ ާވަދވެރަިކަމއް 
ައްނަނ ަބަދުލަތއް، ާޤޫނާނިއ ޤާަވިޢަދްށ ައްނަނ ަބަދުލަތއް، ބުޭރ ފައާިސ ލޭިބ މްިނވާަރިއ ފައާިސ ާމުރުކާރ ޭރަޓްށ ައްނަނ ަބަދުލަތއް، ުކރަިމގުގެ އްިނެޓެރްސޓް ޭރޓްތާަކިއ ެޓކްްސ 
ިނާޒމްަށ ައުތވާެދެނ ަބަދުލަތއް ހިމެެނެއވެ. ުކރަިމގާބެހޭގުޮތްނ ދީފައާިވ ުހރާިހ ަބާޔްނތަަކކީ އެނގޭ ައދި ޭނނގޭ ރްިސކްތާަކއި، ަޔގީނުްނާވ ަކްނަތއްތާަކއި، ަލފުާކިރ ގޮތަްތއް ދާިމުނުވުމގެ 
ަސަބުބްނ  ެއ ަބާޔްނތުަކގިައ ިހމޭެނ ަނތާީޖތަަކްށ ފަާހގުަކެރވޭވުަރގެ ޮބޑިެތ ަތފުާތަތއް ައުތވާެދެނ ަބާޔްނތަކެކެވެ. ުކރަިމާގ ެބހޭގުޮތްނ ދީފައާިވ ަބާޔްނތަަކކީ ޭއގެ ާޒުތގައިވްެސ 
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ުކންފުނީގެ ަރިޖސްޓްރީ ަނނަްބުރ
C-0024/1988

ުކންފިުނ ަރިޖސްޓްރީވަެފިއވާ ަތާނިއ ަޤުއުމ
 ާމލެ، ދިވެހާިރއްޖެ

ުކންފުނީގެ ަމިއ ޮއފީސް
ދިވެހާިރއްޖޭގެ ގުޅްުނ ޕލކ

ދާިރުގ ެހޑް ޮއފްީސ
ައމީނީ ަމގު، ޕޯީއ ޮބކްްސ 2082

ާމލެ، 20403، ދިވެހާިރއްޖެ

ޗީފް އެގްޒެކިެޓވް ޮއފަިސރ ައދި މޭެނިޖންގ ޑިރެކަްޓރ
އްިސާމޢީލް ަރީޝުދ

އެކްސްަޓރަނލް ޮއޑަިޓރސް
ކޭޕެީއމްޖީ 

ވެބަްސިއޓް
www. dhiraagu.com.mv

ް އީމިެއލ
123@dhiraagu.com.mv

investor-relations@dhiraagu.com.mv

ޗީފް ަފއޭިނނަްޝލް ޮއފަިސރ
ް ޮރިބްނ ވޯލ

ޗީފް ޮކމަރަޝލް ޮއފަިސރ
ަޢލީ ިރާޔޒް 

ް އެކްސްަޓރަނލް ަކުއނެްސލ
ުމަހއަްމުދ ަޝުހދީ ައްނވުަރ

ީ ާޕޓަްނރ، އްެސ އްެނޑް ޭއ ެއލެްއލްޕ

އާެޓރނީ އެޓް ޯލ
ް ަލއާިލ މަނިކ

ފޯން
+960  332 2802

ފެކްސް
+960 332 2800

ޖެެނަރލް ަކުއނެްސލް ައދި ޮކމްޕެނީ ެސކެްރަޓރީ
ަހޒަްރތް ަރީޝުދ ޙަުސއްިނ

ް މޭެނަޖރ އިނަްޓރަނލް ޮއޑިޓ
ް ޙަުސއްިނ ަރމީޒ

ެޓކްސް އެޑަްވއަިސރސް
ީ ީސޓެީއލް ްސެޓެރޖްީސ ެއލެްއލްޕ
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