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ައމާ ުޒ:

ޞ ްއ ަވ ުރ:
ަތ ަ

ކަ ސް ޓަ މަރުން ނަ ށް އެން މެ ރަނ ގަ ުޅ ޚި ދުމަތްތަ އް
ފޯރުކޮށް ދޭ ފަރާ ތެ އްގެގޮތުން މާކެ ްޓ ލީ ޑްކުރުން.

ޑިޖިޓަ ލް ޚި ދުމަތްތަކުން ދިރި އުޅުމަށް
އި ތުރު ފުރިހަމަކަ މެ އް ހޯ ދަ އި ދިނު ން.

ރ ަހ ަމ ަތ ްއ:
ކ ާ
ަޤބޫލު ު

ގުޅިގެން މަސަ އްކަ ތްކުރުން:

އުފެއް ދުން ތެރިކަން:

ކަ ސް ޓަ މަރުން ނަ ް
ށ
ޚި ދުމަތްފޯރުކޮށް ދިނު ން :

ހި ތް ވަރު ދިނު ން:

ކަސްޓަމަރުންނަށް ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު
ޚިދުމަތް ލިބިގަނެ ވޭނެ
މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކުން ފުނީ ގެ
ހުރިހާ މުވައްޒަފުން އެކުގައި
މަސަ އްކަތްކުރުން.

ޒަމާނީ އައު އީޖާދުތަކާއެ ު
ކ
ޑިޖިޓަލް ދާއިރާއިން ކަސްޓަމަރުންނަށް
އެންމެ ފަހުގެ އަދި އެންމެ ރަނ ގަޅު
ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން.

އަޅުގަނ ޑުމެން ކުރާ ކޮން ެ
މ
ކަމެއްގައިވެސް ކަސްޓަމަރުންނަށް
އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދިނުން،
އެހެނީ ،ކަސްޓަމަރުން ގެ އުފަލަކީ
އަޅުގަނ ޑުމެން ގެ ކާމިޔާބީ.

ޤައުމު ބިނާކުރުމާއި ކުރިއެރުވުމުގެ
ބޮޑު މަން ޒަރަށް އިސްކަން ދީގެން
ދިވެހިން ބާރުވެރިކުރުވުން.
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ރ ަގކީ...
ދި ާ

ނ
ނ ަތ ް
ރގު ޤާއިމް ެވ ަފއިވާ ަތ ް
ދި ާ

ށ ޑިޖިޓަލް (ސުމޭކު) އަދި
މ އިސްކޮ ް
ޖގައި އެން ެ
ދިވެހިރާއް ޭ

ޤުދުރަތީ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް އެތުރިފައިވާގޮތުން ދިމާވާ ހުރަސް ތައް

ކށްދޭ ކުންފުންޏެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން
ތއް ފޯރު ޮ
މުވާޞަލާތީ ޚިދުމަތް ަ

ގިރާކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ގާތުން ޚިދުމަތްދިނުމަށްޓަކައި އަޅުގަނ ޑުމެން

ޤބަލަކަށް ނުވަތަ
މންގެ މަޤުޞަދަކީ ސުމޭކު މުސްތަ ު
އޅުގަނޑު ެ
ަ

ވަނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ރީޓެއިލް އަދި ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ވިއުގަ

“ޑިޖިޓަލް ފިއުޗަރ” އަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަސްޓަމަރުން

ގާއިމްކޮށްފައެވެ .މިގޮތުން މި ވިއުގާގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުގައި

ރވެރިކުރުވުމެވެ.
ހތްވަރުދީ ބާ ު
ތތަކަށް ި
އޔާރުވުމަށް އެފަރާ ް
ތަ ް

އަޅުގަނ ޑުމެން ގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ  23ޕާޓްނަރުންނާ އި ،ހޯލްސޭލްކުރާ

ޒމާނީ އައު ޓެކްނޮލޮޖީއާއި
ދވެރިކޮށް ަ
ދިރާގުގެ ފުޅާ ވިއުގަ މެ ު
ކންކޮޅުތަކުގައި
އލައިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ަ
ތއް ގުޅުވަ ި
އީޖާދު ަ

 17ފަރާތާއި 221 ،އެޖެންޓުންނާ އި ،ރާއްޖޭން ބޭރުގައި މަސަ އްކަތްކުރާ
 8އެޖެންޓުން ،އަދި  3,800އަށް ވުރެ ގިނަ ރީޓެއިލަރުން ހިމެނެ އެވެ.

ނޓެންޓް
ޅމާއި ކޮ ް
ޢސަލާތީ ގު ު
ނނަށް މު ާ
ދިރިއުޅޭ އެންމެހާ ކަސްޓަމަރު ް
އަޅުގަނޑުމެން ފޯރުކޮށްދެމެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަސްޓަމަރުންގެ
ނނާއި ،ޖަމާޢަތްތަކާއާއި،
ދ ް
ތެރޭގައި އަމިއްލަ ފަރު ު
ނފުނިތައް ،އަދި ސަރުކާރުގެ
ބޑެތި ކު ް
ދ ވިޔަފާރިތަކާއިޮ ،
ކު ި
ނއެވެ.
ތއް ހިމެ ެ
އޮފީސްތަކާއި މުއައްސަސާ ަ

ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ  187ރަށަށާ އި ،ރިސޯޓުތަކަށް އަދި
ޞިނާ އީ މަސަ އްކަތްކުރާ އެންމެހާ ރަށަކަށް ކަވަރޭޖް ޤާއިމުކޮށްދިނުމާއެކުnn
ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ކަވަރޭޖެއް ޤާއިމުކޮށްދީފައިވަނީ ދިރާގުންނެ ވެc.

ނންތެރިކަމާއެކު
ޓމަރުނާއި ،އަދި ވިސް ު
ގނަ ކަސް ަ
ކއަށްވުރެ ި
ފސްލައް ަ
ަ

ދިރާގުގެ  1،253ކިލޯމީޓަރުގެ ފައިބަރ އޮޕްޓިކް ސަ ބްމެރިން ކޭބަލް

މކޮށްފައިވާ އޮޕަރޭޝަންސް
ގއި ޤާއި ު
ހޮވާލެވިފައިވާ ދިހަ ސަރަޙައްދެއް ަ

ވިއުގައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުގެ ރަށްތަކުން ފެށިގެން އެންމެ

ސެންޓަރުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ލަޔާޤަޡާއި ޤާބިލިއްޔަތުހުރި

ދެކުނު ގެ ރަށްތަކާ ހަމައަށް ގުޅުވާލަދީފައިވާއިރު ،މިއީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ

ނއެކު ،އަޅުގަނޑުމެންނަކީ
 99ޕަސަންޓް ދިވެހި މުވައްޒަފުން ާ

ފުޅާ 3ޖީ4 ،ޖީ ،އެލްޓީއީ އަދި ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭން ޑް ވިއުގައެވެc.

ތ ޚިދުމަތްދޭ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުންޏެވެ.
ރާއްޖޭގައި މުޢާޞަލާ ީ

 2019ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ،ދިރާގުން 5ޖީގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖޭއަށް

ކމުގައިވާ ދިރާގުގެ
ނމެ ބޮޑު ސްޓްރެންތް ަ
އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ އެ ް

އަލަށް ތައާރަފްކޮށްދީ ،މި ޓެކްނޮލޮޖީ ހަޤީގަތަކަށް ހަދާދީފައިވާނެ ވެ .މީގެ

އލަށް އުފެދެމުން
އއެކުަ ،
ވއުގައާއި ހީވާގި މުވައްޒަފުންނާ ި
ި

އިތުރުން ދިރާގަކީ މުޅި ދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަޙައްދުގައިވެސް އެންމެ

އަންނަ ޑިޖިޓަލް ދާއިރާތަކުން ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު

ފުރަތަމަ ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން 5ޖީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ފަށާފައިވާ

ވސްކޮށްދެމެވެ.
ނނަށް ތަނަ ަ
އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަސްޓަމަރު ް

ކުން ފުންޏެވެ .އެންމެ ފަހުގެ މުޢާޞަލާތީ ޓެކްނޮލޮޖީތައް ރާއްޖެއަށް

އ އެންމެ ރަނގަޅަށް
މންގެ ކަސްޓަމަރުންގެ ބޭނުންތަ ް
އޅުގަނޑު ެ
ަ
އހަރުގެ
ށދިނުމުގައި މެދުނުކެނޑި ަ 31
ތ ފޯރުކޮ ް
ގނެ ޚިދުމަ ް
ދެނަ ަ
ޖޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީ
ގ އަދި އެންމެ މޮޅު ޑި ި
ތޖުރިބާއާއެކު ،އެންމެ ފަހު ެ
ަ
ދނުމުގައި އިސްވެ
މރުންނަށް ފޯރުކޮށް ި
ކަސްޓަ ަ
ރގެވެ.
ފންޏަކީ ދި ާ
މަގުދައްކައިދޭ ކުން ު

ނލޮޖީއާއެކު
ތަޢާރަފުކުރާ ކުން ފުންޏެއްގެ ހައިސި އްޔަތުން5 ،ޖީގެ ޓެކް ޮ
ކަސްޓަމަރުންނަށް މުޅިން އައު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދީ މިހާރަށްވުރެއްވެސް
ބޮޑަށް ރާއްޖޭގެ މުޢާސަލާތީ ގުޅުން ފުޅާކޮށްދިނުމަށް ލިބޭ މި ފުރުޞަތަކީ
ދިރާގަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްވަރެކެވެ .ރާއްޖޭގެ އާބާދީ އެންމެ
ބޮޑު ތިން ސަރަޙައްދުކަމުގައިވާ ،މާލެ ސިޓީއާއި ސ.ހިތަދޫ އަދި
ހދ.ކުޅުދުއްފުޓަށް ދިރާގުގެ 5ޖީ ވިއުގަ މިހާރުވާނީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

ކުންފުނީގެ މަޢުލޫމާތު

ނ
ބރ ުޓ ަދ ޯހމް :މުޖު ަތ ަމ ުޢ ަތ ްއ ގުޅުވާލު ް
ަފއި ަ
ނ ަޓރ
ސ ެ
ސ ް
ނ ް
ޝ ް
ގާފު ޮއ ަޕ ޭ
ރ ަ
ދ(
ދ ައދި ތ ަިނ ޫ
) ަގ ްއ ޫ
އެފްޓީޓީއެޗް  30%އިތުރުވެފައި
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ނ ަޓރ
ސ ެ
ސ ް
ނ ް
ޝ ް
މާލެ ޮއ ަޕ ޭ
ރ ަ

ކޅު ުދ ްއފުށި
ު
ނ ަޓރ
ސ
ސ
ނ
ޝ
ރ
ޕ
ޮއ ަ ޭ ަ ް ް ެ ް

ދިރާގު ޓީވީ  48%އިތުރުވެފައި

އެފްޓީޓީއެޗް  36%އިތުރުވެފައި
)އަހަރުން އަހަރަށް(

)އަހަރުން އަހަރަށް(

ދިރާގު ޓީވީ  48%އިތުރުވެފައި

ނ ަޓރ
ސ ެ
ސ ް
ނ ް
ޝ ް
ލާމު ޮއ ަޕ ޭ
ރ ަ
ނ ަޓރ
ސ ެ
ސ ް
ނ ް
ޝ ް
ނ ޮއ ަޕ ޭ
ރ ަ
ކ ު
ެދ ު
ކ ސިޓީ ައދި ައ ްއޑ ޫ ސިޓީ
ފު ަވ ްއމުލަ ު
ދިރާގު ޓީވީ  8%އިތުރުވެފައި

އެފްޓީޓީއެޗް  12%އިތުރުވެފައި
)އަހަރުން އަހަރަށް(
ދިރާގު ޓީވީ  25%އިތުރުވެފައި

ނ ަޓރ
ސ ެ
ސ ް
ނ ް
ޝ ް
ައރި ޮއ ަޕ ޭ
ރ ަ
އެފްޓީޓީއެޗް  31%އިތުރުވެފައި

ނ ަޓރ
ސ ެ
ސ ް
ނ ް
ޝ ް
އޭ ަދފުށި ޮއ ަޕ ޭ
ރ ަ
އެފްޓީޓީއެޗް  31%އިތުރުވެފައި
)އަހަރުން އަހަރަށް(

)އަހަރުން އަހަރަށް(
ދިރާގު ޓީވީ  48%އިތުރުވެފައި

ދައްކުވައިދެނީ އާބާދީގެ ނިސްބަތުން
ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފައިވާވަރު

ރާއްޖޭގެ އިތުރު  58ރަށަށް ފައިބަރ
ޓު ދަ ހޯމް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާ
ގުޅިގެން އެ ރަށްތަކުގެ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް
ހައި ސްޕީޑް ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޚިދުމަތް
ލިބިގެން ދިއުން.

ކ ކަންކޮޅުތަކުގައިވާ ކުދި އަދި
ރާއްޖޭގެ އެ ި
ތގެ ވިޔާފާރިތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ
މެދު ފަން ީ
ކށް  61%ގެ ކުރިއެރުމެއް ލިބުން.
ޚިދުމަތްތަ ަ

ވަރޗުއަލީ ކޯޓުގެ ސެޝަންތައް ކުރިއަށް
ގެންދިއުމަށް ޔުނިފައިޑް ކޮމިނިއުކޭޝަންސް
ޚިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގެ  155ކޯޓު
ގުޅުވާލުން.

ސަރުކާރުގެ  212ސްކޫލަށް ވައިފައި
މެދުވެރިކޮށް ހައި-ސްޕީޑް އިންޓަނެޓާއެކު
ޑިޖިޓަލް ކްލާސްރޫމްތައް ޤާއިމުކުރުން.

ދިރާގު އަހަރީ ރިޕޯޓު 2019
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ދ ޚި ުދ ަމތް ަތ ްއ
ނ ޯފ ުރ ޮކ ް
ށ ޭ
ރގު ް
ދި ާ
•

ނޓް ،ޑޭޓާ ،އައިޕީޓީވީ ،މޮބައިލް މަނީ
މޮބައިލް ،އިންޓަރ ެ

ކާމި ާޔބީ ަތކާއި ެއ ޯވޑ ު ަތ ްއ
•

އވޯޑު.
ވނަންސް” ެ
ކޕަރޭޓް ގަ ަ
ރތުން ދޭ “ ޯ
ވސްގެ ފަ ާ
ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑި ް

ވކި ފަރުދުންނާއި
ކށް ،ވަކި ަ
އާއި ފިކްސްޑް ލައިން މެދުވެރި ޮ
އޞަކޮށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ
ކގެ ބޭނުންތަކަށް ޚާ ް
ވިޔަފާރިތަ ު

•

ވސް”ގެ
އނިޝިއޭޓި ް
ނ ސޯޝަލް ި
ފ އެންގޭޖްމަންޓް އި ް
“ކޮލިޓީ އޮ ް

މުޢާސަލާތީ ގުޅުމާއި ކޮންޓެންޓް އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ

ގން އެންމެ މޮޅު ތިން ރޭހުގެ ތެރޭގައި ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް
ރޮނ ު

ނނެވެ.
ރކޮށްދެމު ް
އއްގައި ފޯ ު
ފޅާ ދާއިރާ ެ
ު

ޝނަލް މެރެތަންސް
އސޯސިއޭޝަން އޮފް އިންޓަރނޭ ަ
ރޭސް ފާހަގަކޮށް ެ
އނާމު.
ރތުން ދިން ި
ޓންސް ރޭސަސްގެ ފަ ާ
އެންޑް ޑިސް ަ

•

ދމަތްތަކުގެ ކަވަރޭޖް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ
ދރާގުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚި ު
ި
އޤްވާމީ
ބއިނަލް ަ
ކށްދިނުމަށާއި ،އިތުބާރުކުރެވޭ ަ
ކންކޮޅުތަކަށް ފޯރު ޮ
ަ
ނޓެންޓް
ޓއާއި ކޮ ް
މށާއި ،ޑޭ ާ
ރކޮށްދިނު ަ
ލތީ ޚިދުމަތްތައް ފޯ ު
މުޢާސަ ާ

ސޓް ޔޫސް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީ
އެވޯޑްސް އޭޝިއާ  2019ގެ “ބެ ް

ރ އިތުރުވުމުން ނެޓްވާކަށް ލޮޅުން އެރިޔަ
ވ މިންވަ ު
ބޭނުން ާ

ބރޯންޒް އެވޯޑު.
އިން ސްޕޯޓްސް” ގެ ދާއިރާއިން ް

ދރާގުގެ ވިއުގައަށް ފާހަގަކުރެވޭ ބޮޑެތި
ނުދިނުމަށްޓަކައިި ،
ފއިވާނެއެވެ .މީގެ
ތއް ކޮށް ަ
އިންވެސްޓްމަންޓް ަ
ތެރޭގައި ވިޔާފާރީގެ އުޞޫލުން  5ޖީގެ ޚިދުމަތް
ނއެވެ.
ރާއްޖެއަށް އަލަށް ތަޢާރަފުކުރުން ހިމެ ެ

•

•

މލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހަށް ސްޕޯޓްސް އިންޑަސްޓްރީ
ދިރާގު ޯ

ސއްކަތްތަކަށް
ރޝަނަލް މަ ަ
އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަސްޓަމަރުންގެ އޮޕަ ޭ
ށއި މަސައްކަތްތެރިކަން އިތުރުކޮށް
ލުއިފަސޭހަގޮތްތައް ހޯދާދިނުމަ ާ
އދި މެދުފަންތީގެ
ތން ،ކުދި ަ
ކުރިއެރުވުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮ ު
ވިޔަފާރިތަކަށް ޚާއްޞަކުރެފިވައިވާ ޚިދުމަތްތަކާއި ބޮޑެތި
އއްސަސާތަކަށް ޚާއްޞަކޮށް
ކށާއި ސަރުކާރުގެ މު ަ
ވިޔަފާރިތަ ަ
ޅގަނޑުމެން ފޯރުކޮށްދެމެވެ.
ފއިވާ ޚިދުމަތްތައް އަ ު
މކުރެވި ަ
ފަރު ާ
ސޓްރަކްޗަރ އާއި މެނޭޖްޑް
ދިރާގުގެ އައިސީޓީ އިންފްރާ ް
ހދާ ފަރާތްތަކަށް
ވފައިވާނީ ޚިދުމަތް ޯ
ސޮލިއުޝަންސް ފަރުމާކުރެ ި
އކާތެރިކަމާއެކު
ލމާތު ރަ ް
ކށް ،މަޢު ޫ
މޢާސަލާތު ޮ
ފަސޭހައިން ު
ތށެވެ.
ގޅަށް ޚިދުމަތްދެވޭނެ ގޮ ަ
ބަލަހައްޓާ ،މުޖުތަމަޢަށް ރަނ ަ

ކުންފުނީގެ މަޢުލޫކުމާންތފުނީ-ގެ އުސްއަލިތައް
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ސ ައލި ަތ ްއ
މާލީ ުއ ް
ޖުމްލަ އާމްދަނީ
2019

2019

2,859

މިލި އަން ރު ފިޔާ

2018

2,762

3.5%

މިލި އަން ރު ފިޔާ

ޙި އްޞާ އަކަށް ޖެހޭ އަސާ ސީ އާމްދަނީ
ރު ފިޔާ

2018

11.91

2019

1,495މިލި އަން ރު ފިޔާ

5.5%

2018
 1,418މިލި އަން ރު ފިޔާ

4.1%

ކެޕި ޓަ ލް އިން ވެސް ޓް މަން ޓް
2019

313
406

މިލި އަން ރު ފިޔާ

2018

2018

617

ރު ފިޔާ

މިލި އަން ރު ފިޔާ

965

22.9%

2018

4.1%

މިލި އަން ރު ފިޔާ

2019

56.4%

12.00

މިލި އަން ރު ފިޔާ

ރި ޓާ ން އޮން ކެޕި ޓަ ލް އެމްޕްލޯ އި ޑް
38.8%

-3.7%

2018

42.5%
ނޯޓް 20181 :ވަނަ އަހަރާއި  2019ވަނަ އަހަރާއި އަޅާ ބަލާއިރު ކުންފުނީގެ
ރ ލިބިފައިވަނީ  38.8%ގެ
ޖުމްލަ ރައޫސުލްމާލުން  2019ވަނަ އަހަ ު
އކެވެ.
ރ ލިބިފައިވަނީ 42.5%ގެ ނަފާ ެ
ނަފާއެކެވެ .އަދި  2018ވަނަ އަހަ ު
ހމައިން ބަލާނަމަ  2019ވަނަ އަހަރުގެ
 2018ވަނަ އަހަރާއި އެއް ަ
އވެ( .އައި.އެފް.އާރު.އެސް.
ރައުސުލްމާލުން ލިބިފައިވާ ނަފާއަކީ ެ 42.1%
ތއް ނުހިމަނައި)
ހނު ބަދަލު ަ
ގންނަންޖެ ު
ގެ ސަބަބުން މާލީ ހިސާބަށް ެ

ރު ފިޔާ

2018

11.91

1

2019

މިލި އަން ރު ފިޔާ

ޙި އްޞާ އަކަށް ޖެހޭ ޑިވި ޑެން ޑް

ފްރީ ކޭޝް ފްލޯ
މިލި އަން ރު ފިޔާ

942
905

2019

2019

12.39

އާމްދަނީ (އިން ޓަރެސް ޓް ،ޓެކްސް،
ނ އުނިނު ކޮށް)
ޑިޕްރިސި އޭޝަން ،އެމޯޓަ އިޒޭޝަ ް

ސާފު ފައިދާ (ޓެކްސް އުނި ކުރު މަށް ފަހު)

ރު ފިޔާ

0.8%
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ވ ަިޔފާރީ ެގ

ުއ ް
ސ ައލި ަތ ްއ 2019
”ޑިޖިޓަ ލް ރާ އްޖެ “
ބި ޒްނަ ސް ސަ ޯޕ ޓް ސި ސް ޓަ މަށް

ކެމްޕޭން ފަށައިގަތުން.

ރގުން ފޯރުކޮށްދޭ
ގެނެސްފައިވާ ކުރިއެރުންތަކާއެކު ދި ާ
ސފައި) ކުރުން.
ޚިދުމަތްތައް ސިންދަފާތު (ޑައިވަރ ި

ވީ ޑި އޯ އޮން ޑިމާން ޑް ގެ
ޚދުމަތް
ޑބޭންޑް ި
އބަރ ބްރޯ ް
ޕޑްގެ ފަ ި
ހަލުވި ސް ީ

ދމަތް ދިރާގު ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް
ޚި ު

ދނުމާ ގުޅިގެން،
ށ ފޯރުކޮށް ި
ރާއްޖޭގެ  58ރަށަކަ ް

ރާއްޖޭއަށް އަލަށް ތަޢާރަފުކުރުން.

ރާ އްޖޭ ގެ ގޭބި ސީ ތަކު ގެ
“ހު އާ ޭވ ޕީ  ”30އާ އި
”ހު ާއ ވޭ ޕީ  30ޕްރޯ“

އެފްޓީޓީއެޗް (ފައިބަރ ޓު ދަ ހޯމް)

ޓ ލިބޭ ބޯނަސް ޕެކޭޖްތަކަކާއެކު ލޯންޗުކުރުން.
ހިލޭ ޑޭ ާ

ދނުން.
ފޯރުކޮށް ި

”ސެ މްސަ ންގ އެސް ސީ ރީސް “
ބލް ޕެކޭޖްތަކަކާއެކު ލޯންޗުކުރުން.
މަޤް ޫ

”  1ޖީ ބީ ޕީއެސް“
ށ އަލަށް ތަޢާރަފްކޮށް 10 ،ރަށެއްގައި
ރާއްޖެއަ ް
ލޯންޗުކުރުން.

ކުންފުނީގެ މަޢުލޫމާތު  -އުސްއަލިތައް
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ދިވެހިރާ އްޖެ އާ އި މުޅި ދެކުނު އޭޝި އާ
ސަ ރަ ޙަ އް ދުގައި ވެސް ވިޔަ ފާރީ ގެ އުޞޫ ލުން
5ޖީ ގެ ޚި ދުމަތް ފުރަ ތަމަ ފަހަރަށް
ލޯން ޗު ކުރި ކުން ފުނި ކަ މުގައި ވުން.

ދިރާ ގު ފްލީ ޓް މެނޭ ޖަރ
ވރިންގެ
ކއި ފަޅު ެ
މެދުވެރިކޮށް ވަގުތުން ވަގުތަށް އުޅަނދުތަ ާ
ދނުން.
ގފަހިކޮށް ި
ހއްޓޭނެ މަ ު
ހަރަކާތްތައް ބެލެ ެ

ދިރާ ގުޕޭއަށް ސީ ބީ އެމް ބޭ ން ކް
އިން ޓަ ގްރޭޝަ ން
ސީބީއެމް އެކައުންޓުން ސީދާ ދިރާގުޕޭގެ
ކރެވޭނެ
އސާ ޖަމާ ު
ލޓަށް ފަ ި
އީ-ވޮ ެ

 50ޖީ ބީ އާހަމަށް
އ ޕޯސްޓް ޕެއިޑް ޕްލޭނެއް
ޑޭޓާ ލިބޭ އަ ު

ދނުން.
ގފަހިކޮށް ި
މަ ު

ތަޢާރަފުކުރުން.

ސ ނޯ ްޓ  ”10އަ ދި
“ސެ މްސަ ންގ ގެލެކް ީ
ނ ޓް  10ޕްލަސް”
ސ ންގ ގެލެ ްކ ސީ ޯ
“ސެ މް ަ

“އަ އިފޯން “11
އއެކު އޮކްޓޯބަރު މަހު ލޯންޗުކުރުން.
ހިލޭ ޑޭޓާ ާ

ދިވެހި ބާޒާރަށް ފުރަތަމަ ނެރުނު
ތތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނުން.
ފަރާ ް

“ދިރާ ގު އެޓް ދަ މެރީނާ”ގެ
ނަމުގައި އައު ކަސްޓަމަރ
ޅވުން.
ނޓަރެއް ހު ު
އެކްސްޕީރިއަންސް ސެ ް

ވީ ޑި އޯ އޮން ޑިމާން ޑްގެ
ޚި ދުމަތުގެ ތެރެ އިން
ޚދުމަތް ދިރާގު ޓީވީ
“ޕޭ ޕަރ ވިއު” ގެ ި
މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭއަށް އަލަށް ތަޢާރަފުކުރުން.
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ސރޝިޕް ަތ ްއ
ސ ޮޕ ް
ކ ެރވޭ ް
ނ ަ
ފާ ަހ ަގ ު
މޯލް ޑިވްސް ޕެރަ މޯ ޓަރ އެކް ސް ޕެޑިޝަ ން

ދިރާ ގު މޯލް ޑިވްސް ޓެ ނި ސް އޯޕަން

މަމެން ޕްރީސް ކޫލް ފު ޓް ސަލް ޓޯ ނަ މެން ޓް

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ޕެރަމޯޓަރ އެކްސްޕެޑިޝަންގެ

ނން ހިނގާ ޓެނިސް
ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ަ

މިއީ މާލެ ސިޓީގެ އެންމެހާ ޕްރީސްކޫލުތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވޭ

މުބާރާތުގެ މައި ސްޕޮންސަރަކީ ދިރާގެވެ.

ހރީ ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓެވެ.
އކަނި އަ ަ
މފަދަ ހަމަ ެ
ި

އޮފިޝަލް ޕާރޓްނަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން ،އެންމެ ފަހަރަކު
ބޭނުންކުރުމަށްފަހު އުކާލެވޭ ސިންގަލް ޔޫޒް ޕްލާސްޓިކްގެ
ސަބަބުން ތިމާވައްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން
އިތުރުކޮށް ،ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކުޅިވަރާއި
އާހިތައިގެ (ސްޕޯޓްސް އެންޑް އެޑްވެންޗަރ) ފަތުރުވެރިކަން
ކުރިއެރުވުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނެއެވެ.

މަމެން އިން ޓަރސް ކޫލް ބަ އިކް ޗެ މްޕިއަން ޝި ޕް

ދިރާ ގު މާލެ އޯޕަން ވޯ ޓަރ
ނސަރގެ
އ ސްޕޮ ް
އޕަން ވޯޓަރ  2019ގެ މަ ި
ދިރާގު މާލެ ޯ
އދި ހިތްހަމަޖެހޭ
ހައިސިއްޔަތުން ،ރައްކާތެރި ަ
ގތުގައި
ޅވަރެއްގެ ޮ
އގައި ވާދަކުރުމަށާއި ވާދަވެރި ކު ި
މާހައުލެ ް
ފެތުމުގެ މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޒުވާނުންނާއި

މި މުބާރާތުގެ މައި ސްޕޮންސަރގެ ހައިސިއްޔަތުން

ދއެވެ.
ނނަށް ދިރާގުން ހިތްވަރު ެ
ބޮޑެތިމީހު ް

ދރިއުޅުމަށް މީހުން ޝައުގުވެރިކުރުވާ،
ހަރަކާތްތެރި ދުޅަހެޔޮ ި

ފަން ނު އެކް ސް ޕޯ

އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނެއެވެ.

ދިވެހިންގެ ހުނަރު ދެއްކުމަށް ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބޭއްވި އެންމެ

ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ބައިސްކަލް ދުއްވުމުގެ މަޤްބޫލްކަން

ރާ ޅުގު ޑި -ކަ އިޓް ސާރ ފިންގ
ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުން ފެށިގެން އެންމެ ދެކުނާ ހަމައަށް
ދަތުރުކުރަމުން ހިންގި މި ކައިޓް ފެސްޓް ހަރަކާތުގެ ޑިޖިޓަލް
ދރާގުން މި ހަރަކާތަށް އެއްބާރުލުންދިނީ
ޕާޓްނަރަކީ ދިރާގެވެި .
ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ޒުވާނުންނަށް ކަނޑުގެވެށިދެކެ

ރގެވެ.
ނމް ސްޕޮންސަރަކީ ދި ާ
އގްޒިބިޝަންގެ ޕްލެޓި ަ
ބޮޑު ޓެލެންޓް ެ

ކްލަ ބް މޯލް ޑިވްސް ކަޕް
ޓސަލް މުބާރާތުގެ
މ ބޮޑު ފު ް
ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެން ެ
ނމް ސްޕޮންސަރަކީ ދިރާގެވެ.
ޕްލެޓި ަ

ލޯބިވެ ،އަޅާލާ ،އިޙްތިރާމްކުރުމަށް ހިތްވަރުދީ ބާރުވެރިކުރުވުމަށެވެ.

ދިރާ ގު ދިވެހި ޕްރެ މި އަރ ލީ ގް

ކެޕި ޓަ ލް މާކެ ޓް ފޯރަ މް

ޅ ލީގުގެ މައި ސްޕޮންސަރަކީ ދިރާގެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ފުޓްބޯ ަ

އސާ ހޯދުމަށް ތަފާތު މަގެއް
ތކަށް ފަ ި
ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި ަ

ދިރާ ގު ޓޮ ޕް އެޗީ ވާސް އެ ވޯ ޑް
މަތީ ސާނަވީ ތަޢުލީމުން ރާއްޖޭއިން އެންމެ މޮޅު ނަތީޖާ ހޯދާ
ދަރިވަރުންގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމަށްދޭ ޓޮޕް އެޗީވާސް
އެވޯޑްގެ މައި ސްޕޮންސަރަކީ ދިރާގެވެ.

ގތިޞާދު
ރއްޖޭގެ އި ް
ރއަރުވައި ާ
ޔފާރި ކު ި
ކޮށައިދީ ވި ަ
ރމާއިބެހޭގޮތުން
ފުޅާކުރުމަށް ކެޕިޓަލް މާކެޓް ތަރައްގީކު ު
ނ އިންތިޒާމްކުރި
މަޝްވަރާކުރުމަށް ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ.ގެ ފަރާތު ް
ރ އިވެންޓްގެ ކޯ ސްޕޮންސަރަކީ ދިރާގެވެ.
އަހަ ީ

ކުންފުނީގެ މަޢުލޫކުމާންތފުނީ-ގެ އުސްއަލިތައް

ސ ައލި ަތ ްއ
ނމާ ެގ ުއ ް
އިޖުތިމާ ީޢ ޒި ް
ދިރާ ގު މޯލް ޑިވްސް ރޯ ޑްރޭސް

ރަ މަޟާ ން ޑޮނޭ ޝަ ން

ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑްރޭސް  2019އިން ލިބުނު  721،652ރުފިޔާ،

ރަމަޟާން ޑޭޓާ ބަންޑްލްސްއިން ލިބިފައިވާ  10%ކަމުގައިވާ

ދ އެކަމަށް ހިތްވަރުދޭ ،ދިރާގާ
ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ީ

 366،190ރުފިޔާ މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް

ޕާޓްނަރ ވެފައިވާ  11އެންޖީއޯއަކަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާނެއެވެ.

ޕާރސަންސް ވިތް ޑިސެބިލިޓީޒްއަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާނެއެވެ.

ދިރާ ގު ސް ޕެޝަ ލް ސް ޕޯ ޓް ސް ފެސް ޓި ވަލް

ގާލްސް ޓު ކޯޑް

މި ފެސްޓިވަލުގައި  14ސްކޫލަކާއި 4 ،އެންޖީއޯ

މިއީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާގައި އަންހެނުން ބައިވެރިވުމަށް

އަދި އެކިބާވަތުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 400

ހިތްވަރުދީ ޝައުގުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި އަންހެނުންނަށް ކޯޑްކުރަން

އަށްވުރެ ގިނަ ކުދިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ދަސްކޮށްދިނުމަށް ވަކިން ޚާއްޞަކުރެވިގެން ބޭއްވި ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

ސް ޓާ ޓް އަޕް ގްރަ އިން ޑް އެކް ސް

ސަރ ފް ސް މާ ޓް

މިއީ ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިން އަލަށް ފަށާ ވިޔަފާރިތަކަށް

މިއީ ރައްކާތެރި ޑިޖިޓަލް މާހައުލެއް ބިނާކުރުމަށް އެހީތެރިވެ،

(ނުވަތަ “ސްޓާޓްއަޕް”) ވިޔަފާރިތަކަށް ހިތްވަރުދީ،

ގތުގައި އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރެވޭނެގޮތް ޒުވާނުންނަށް
ފައިދާހުރި ޮ

އުގަނނައިދީ ،ގުޅުވައިދިނުމަށް ބޭއްވި “ދެވަނަ

އުގަނނައިދިނުމަށް ބޭއްވުނު ޕްރޮގްރާމްއެކެވެ.

ސްޓާރޓްއަޕް ގްރައިންޑް އެކްސް” އިވެންޓެވެ.

ލީން ސް ޓާ ޓް އަޕް މެޝި ން
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފާހަގަކުރެވޭ ސްޓާޓްއަޕް ވޯރކްޝޮޕް

ޑްރޯން ސް ފޮރ ރެސިލި އެން ސް
މިއީ ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުމަށާއި ރައްކާތެރިވުމަށް
ޑްރޯން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުން ހިފާނެގޮތްތައް

އިވެންޓް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާފައިވެއެވެ.

ދަސްކޮށްދިނުމަށް ބޭއްވުނު ޕްރޮގްރާމްއެކެވެ.

އެން ޖެލްހެކް މޯލް ޑިވްސް

ކެ އަރ ފޮރ ދަ އޯޝަ ން ސް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ހެކަތޯން ސީރީސް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާފައިވެއެވެ.

ށ.ފޭދޫ ،ބ.އޭދަފުށި ،ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ،އދ.ދަނގެތި،

ޓެ ކް -ސް ޓަރސް ސް ޓާ ޓް އަޕް ވީކެން ޑް މޯލް ޑިވްސް
ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އައު ވިޔަފާރި ޚިޔާލުތައް ހުށައަޅާނެ ގޮތާއި އެ
ޔލުތައް ތަރައްޤީ ކުރާނެގޮތް އަދި އައު ވިޔަފާރިއެއް
ޚި ާ
ފަށައިގަންނައިރު އަޅަންޖެހޭ މުހިންމު ފިޔަވަޅުތައް
ތަޖުރިބާ ކުރެވޭނެ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވާފައިވެއެވެ.

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ އަދި އައްޑޫސިޓީގައި އަތިރިމަތި
ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތް ހިންގުނެވެ.
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ލބުވެތި ޙިއްޞާދާރުންނަށް،
ދިރާގުގެ ޮ

ބޑު ޑިރެކްޓަރުންގެ ފަރާތުން  2019ވަނަ އަހަރުގެ
ދިރާގުގެ ޯ

ދެމުން މިދަނީ ފަހުގެ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީތަކުގެ

ފުރުޞަތުތައް ހުޅުވި ،ގިނަ ރައްޔިތުން ބާރުވެރިވެ ،ވިޔަފާރިތައް

އަލީގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަސްޓަމަރުންގެ ދިރިއުޅުން

އިތުރަށް ކުރިއަރައިގެންދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

ކށްދިނުމަށާއި ،ކަސްޓަމަރުންގެ ދިރިއުޅުމާއި
މުއްސަނދި ޮ

ބޑެތި ބަދަލުތަކާއި ތަކެތީގެ އަގަށް
ދިރާގުގެ ސިސްޓަމަށް ގެނައި ޮ

ޕޓު ހުށަހެޅުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ލިބޭ ވަރަށް
މި އަހަރީ ރި ޯ

ހދައިދިނުމުގައި އެހީތެރިވާ އަދި އެންމެ
ވިޔަފާރީގައި ކާމިޔާބީތައް ޯ

އައި ބަދަލުތަކާއި ،އަދި ވިޔަފާރީގެ ވާދަވެރިކަން އިތުރުވުމުގެ

ކށްފައިވާ އެންމެ
ބޑު އުފަލެކެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގައި ލިސްޓް ޮ
ޮ

އިތުބާރުކުރެވޭ ބައިވެރިއަކަށް ދިރާގު ހެދުމަށެވެ.

ގންޖެހުންތަކާއެކުގައިވެސް2019 ،
ސަބަބުން ކުރިމަތިވި ޮ

ބޑު އެއް ކުންފުންނީގެ ހައިސިއްޔަތުން ،އަޅުގަނޑުމެންގެ
ޮ

ޑިޖިޓަލް އިންޤިލާބަކާއެކު ދިވެހި ޤައުމުގެ އިޖުތިމާޢީ އަދި

ގތެއްގައި ރަނގަޅުކަމުގައި
ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ނަތީޖާ ޖުމްލަ ޮ

ޙިއްޞާދާރުންނާއި ޕާޓްނަރުންނާއި ކަސްޓަމަރުންނާއި ދިވެހި

ޔކަމަށް ރަނގަޅު ކުރިއެރުމެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށް
އިޤުތިޞާދީ ދުޅައެ ޮ

އުފަލާއެކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙިއްޞާދާރުންނަށް ދަންނަވަމެވެ.

ޤައުމަށްޓަކައި ،ގިނަގުނަ ޒިންމާތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން

ގތުން  ،ޑިޖިޓަލް
އަޅުގަނޑުމެން ހިތުގެ އަޑިން ޤަބޫލުކުރަމެވެ .އެ ޮ

ފރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް
އެގޮތުން  ،ޑޭޓާއާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ޯ

ބޑުން ޤަބޫލުކުރަމެވެ.
އުފުލަންޖެހޭކަން ދިރާގުގެ ޯ

ބޑަށް ގުޅިލާމެހިފައިވާ
ލޖީގެ ސަބަބުން ކުރިއަށްވުރެ ޮ
ޓެކްނޮ ޮ

ފުޅާވުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ކުރިއެރުންތަކާއެކު ކުންފުނީގެ

ބޑު އަހައްމިއްޔަތެއް
އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް އެންމެ ޮ

ތޫނުފިލި އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރެވި ،އައު

ޖުމްލަ އާމްދަނީ  2.9ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެފައިއެވެ.

ކުންފުނީގެ މަޢުލޫމާތު  -ޗެއަރޕަރސަންގެ ބަޔާން
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ޚަރަދުތައް އިތުރުވެފައިވީނަމަވެސް ،ކުންފުނީގެ ސާފު ފައިދާ

ކށްދީފައެވެ .މުޅި ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކަށް
މިހާރުވަނީ ފޯރު ޮ

އަހަރު ޖެނުއަރީ މަހު ވަނީ އެ މަޤާމުން ވަކިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

 942މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެފައިއެވެ .އަދި އާމްދަނީއިން

ކށްދިނުމަކީ ،ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގަޔާއި ބައިނަލް
ފރު ޮ
މި ޚިދުމަތް ޯ

އަދި އޭނާގެ ބަދަލުގައި އައްޔަނުކުރި އަލްފާޟިލް ޚާލިދު

ޙިއްޞާއަކަށް ޖެހުނު މިންވަރު  48ލާރިއިތުރުވެ ،ޙިއްޞާއަކަށް

އަޤްވާމީ ދުނިޔެއާއި އެކު ހިންގާ މުޢާޞަލާތީ ގުޅުން

ތަޤީއަށް  2019ވަނަ އަހަރު މާރިޗް މަހު ދިރާގުގެ ބޯޑުން

ކށްދިނުމަށް ދިރާގުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ދަލީލެކެވެ .މީގެ
ކަށަވަރު ޮ

މަރުހަބާ ދަންނަވާފައިވެއެވެ .އަލްފާޟިލް ފަޚްރޯ ދިރާގުގެ ބޯޑަށް

ޙިއްޞާދާރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ

ސަބަބުން ކަސްޓަމަރުންގެ އާއިލާ އާއި ރަހުމަތްތެރިންނާ ހުރިހާ

ކށް ޝުކުރުއަދާކުރަމެވެ.
ކށްދެއްވާފައިވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގު ވަޒަން ޮ
ޮ

އިތުބާރަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ

ކންމެ ތަނެއް އަދި
ވަގުތެއްގައިވެސް ގުޅިފައި ހުރެވޭނެކަމާއިޮ ،

ބޑަށް އައި އިތުރު ބަދަލުތައް
ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރު ޯ

ބޯޑުން ޙިއްޞާދާރުންގެ އަގުވަޒަންކުރަމުން މިދަނީ ޙިއްޞާދާރުންނަށް

ކންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ވިޔަފާރީގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މަގު
ޮ

ޕޓުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
އަޅުގަނޑުމެންގެ ގަވަނަންސް ރި ޯ

ދެވޭ ނަފާގެ އެންމެ އެކަށީގެންވާ މިނެކިރުމަކީ ޑިވިޑެންޑްކަމުގައި

ތަނަވަސްވެގެން ދާނެކަން ކަށަވަރެވެ .މިއީ ،ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް

ބޑުން މިއަހަރު މި ހުށަހަޅަނީ
ދެކިގެންނެވެ .މިގޮތުން  ،ދިރާގުގެ ޯ

ކށް ،ޤައުމު ބިނާކުރުމުގެ
ގތުން ދިމާވާ ހުރަސްތައް ގިރާ ޮ
އެތުރިފައިވާ ޮ

ހދުނު ކުރިއެރުމަކީ ޒަމާނީ އައު
މިއަހަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޯ

ޙިއްޞާއަކަށް  12.00ރުފިޔާގެ މަގުން ،ޖުމްލަ  912މިލިއަން

މަޤްޞަދުގައާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަވަރޭޖް ފުޅާކުރުމަށާއި މިކަމުގައި

ލޖީތަކުގެ އަލީގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް
ޓެކްނޮ ޮ

ގތުގައި ބެހުމަށެވެ .މީގެ ތެރެއިން 315
ރުފިޔާ ޑިވިޑެންޑްގެ ޮ

ކށް ކުރިއަށް ދިއުމަށްޓަކައި ތަސައްވަރުކުރެވޭ
ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލު ޮ

ކށްދިނުމަށާއި ޙިއްޞާދާރުންނަށް މަންފާ
ޚިދުމަތް ފޯރު ޮ

މިލިއަން ރުފިޔާ ،ޙިއްޞާއަކަށް  4.14ލާރީގެ މަގުން އިންޓެރިމް

ހދުމަށް އަޅުގަނޑުމެން
ޒަމާނީ އައު ޓެކްނޮލޮޖީތައް ޯ

ހދައިދިނުމަށް ،އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޒުމް ވަރުގަދަ ހީވާގި މުވައްޒަފުން
ޯ

ގތުގައި ޙިއްޞާދާރުންނަށް ބަހާފައިވާނެއެވެ.
ޑިވިޑެންޑްގެ ޮ

ވިޔަފާރިހޭދަ ކުރަމުންދާކަން ދައްކުވައިދޭ ކަމެކެވެ.

ގުޅިގެން ކުރި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ

މުޢާޞަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއަކީ ގިނަގުނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް

ލޖީތައް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނެސްދޭ ކުންފުންޏެއްގެ
އައު ޓެކްނޮ ޮ

ކަސްޓަމަރުން އެދޭ ފަދައިން އަދި ކަސްޓަމަރުން އުންމީދުކުރާ

ބޑު ދާއިރާއެކެވެ .އެހެނީ އަލަށް
ކުރިމަތިވާ ވާދަވެރިކަން ޮ

ހައިސިއްޔަތުން ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ 5ޖީ

ފެންވަރަށްވުރެއްވެސް ރަނގަޅަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

ލޖީތަކާއި ގުޅިގެން މި ދާއިރާއަކީ
އުފެދެމުން އަންނަ ޓެކްނޮ ޮ

ޖެހޭ އަދަދު

ޖުމްލަ  12.39ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެފައެވެ.

ކންމެ މަސައްކަތެއްގެވެސް ރޫހަކީ
ޚިދުމަތުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރާ ޮ

ކށް ،ދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަޙައްދުގައިވެސް އެންމެ
ތަޢާރަފް ޮ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ އިތުބާރަށާއި،

އަވަސް އަވަހަށް ބަދަލުވަމުން އަންނަ ދާއިރާއެކެވެ .އަދި

ފުރަތަމަ ވިޔަފާރި އުސޫލުން 5ޖީގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފްކުރުމުގެ

އަޅުގަނޑުމެންނާއެކު ދެމިތިއްބެވުމަށް އިޚުތިޔާރުކުރެއްވީތީ ދިރާގުގެ

ލޖީއަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަސްޓަމަރުން
ޓެކްނޮ ޮ

އޕަރޭޓަރަށް ދިރާގުވުމަކީ ހައިރާން
ލަނޑުދަނޑި ހާސިލުކުރި ޮ

ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން ޝުކުރުވެރިވަމެވެ.

ނލޮޖީއާއި ޑިޖިޓަލް
އެދެމުންދަނީ އެންމެ ފަހުގެ ޒަމާނީ ޓެކް ޮ

ކުރުވަނިވި ކަމެއްނޫނެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ “ޑިޖިޓަލް ރާއްޖެ”

ކށްދިނުމަށެވެ .ވުމާއެކު ޑިޖިޓަލް ދާއިރާއަށް
ޚިދުމަތްތައް ފޯރު ޮ

ތަސައްވަރުގެ ހަޤީޤީ ރޫހު ދައްކުވައިދީ ،ރާއްޖޭގެ އާބާދީ އެންމެ

އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިންސުރެއް

ބޑު ތިން ސަރަޙައްދެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންވަނީ 5ޖީގެ ޚިދުމަތް
ޮ

ގތްގަތަކަށް އަބަދުހެން
އާންމުކޮށް އާމްދަނީ ލިބެމުންދާ ޮ

ލޖީއާ ގުޅިގެން އުފެދިގެން
ދޭން ފަށާފައެވެ5 .ޖީ ޓެކްނޮ ޮ

ފިއްތުންތައް ކުރިމަތިވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،ކުންފުނީގެ މައި

އަންނަ ފުރުޞަތުތަކާއި ،ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ދަތުރުފަތުރާއި،

ިސ މާޢީ ލް ަވޙީ ުދ
އ ް

ވިޔަފާރީގެ ކުރިއެރުން ދަމަހައްޓާ ،ޚަރަދުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި

ޞިއްޙީ ފަރުވާއާއި ،ކާރިސާތަކުން އަރައިގަތުމާއި ،ރައްޔިތުންގެ

ޗެއަރޕާސަން

ގތުން އާމްދާނީ ހޯދޭނެ ދޮރުތައް
އެކުއެކީގައި ،އިތުރު އައު ގޮތް ޮ

ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި ،އިއާދަކުރުވަނި ހަކަތަ އަދި

ގތުން ،ދިރާގުގެ މައި ވިޔަފާރިއާ ގުޅުންހުރި
ހުޅުވުމުގެ ޮ

މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިން އަންނަން ހުރި އައު އީޖާދުތައް

ގތަށް ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި
އެހެނިހެން ދާއިރާތައް އެކުލެވޭ ޮ

ގެނެއުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދާ އުފަލެކެވެ.

ފުޅާކުރަންޖެހޭކަން އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަމެވެ.
ކށްފައިވާ ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ
ކގެ ފަރާތުން ޢައްޔަނު ޮ
ބަޓެލް ޯ
ހމް’ ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގެ 58
އަޅުގަނޑުމެންގެ ‘ފައިބަރ ޓު ދަ ޯ
ފރުކޮށްދިނުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ  75%ގޭބިސީއަށް
ރަށަކަށް ޯ

ރ އަޅުގަނޑުމެންނާއެކު ދިގު
އަލްފާޟިލް އަބްދުލްރަހްމާން ފަޚް ޯ
ބޑުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށްފަހު،
މުއްދަތަކަށް ޯ

 2019ވަނަ
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ސީއީ ޯއގެ
ނ
ބ ާޔ ް
ަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުން ސާބިތުކަމާއެކު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތާއި

ޑިޖިޓަލް ޓްރެކިންގ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އިތުރުން ،ފެންވަރު

މުޢާޞަލާތީ ވިއުގަ އާއި ސިސްޓަމްތައް ފަހުގެ

ހިތްވަރުން ދިރާގުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް

ކންޓެންޓާއެކު “ވީޑިއޯ
ރަނގަޅު ދިވެހި އަދި ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޮ

ކށް ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް
ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ބަދަލު ޮ

މިދަނީ ހާސިލުކުރަމުންނެވެ .ނަތީޖާއަކީ ،ވަރަށް ވާދަވެރި

އން ޑިމާންޑް” ރާއްޖެއަށް އަލަށް ތަޢާރަފުކުރި އައިޕީޓީވީ
ޮ

 2019ގައި ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ދިމާވި

ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުންޏަކީ ދިރާގުކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ގންޖެހުންތަކާއިއެކުގައިވެސް ،އިސްވެ ދެންނެވުނު ކާމިޔާބީތައް
ޮ

މބައިލް ،ފިކްސްޑް
މާޙައުލެއްގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޯ
ރޑްބޭންޑް ،އަދި ވިޔަފާރި ކަސްޓަމަރުންގެ ޢަދަދު 2019
ބް ޯ
ގައިވެސް އިތުރުވެފައިވުމެވެ.

ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ

ޚިދުމަތްތަކުގެ މާކެޓްގައި ދިރާގުގެ ޙިއްޞާ ދެމެހެއްޓުމާއިއެކު،
ކށްދޭން ފަށާފައިވެއެވެ .އެގޮތުން
އައު ޚިދުމަތްތައް ވެސް ފޯރު ޮ

ކށްފައިވާކަމީ ،ކަސްޓަމަރުންނަށާއި ޙިއްޞާދާރުންގެ
ހާސިލް ޮ
މާކެޓަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރީގެ ބޭރުން
ގންޖެހުންތަކުގެ އިތުރުން،
ދިމާވާ ޮ

އަޅުގަނޑުމެންގެ

ފައިދާއަށް ހިތްވަރާއި މިންނަތާއިއެކު އަޅުގަނޑުމެންގެ
ކށްދޭކަމެކެވެ.
ޓީމްތަކުން ކުރާބުރަ މަސައްކަތް ރަމްޒު ޮ

ކުންފުނީގެ މަޢުލޫމާތު  -ސީއީއޯގެ ބަޔާން
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އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތުގެ ރޫހަކީ ކަސްޓަމަރުންނަށް

ބިނާވެގެން ދިއުމަކީ ،އަޅުގަނޑުމެން

ލޖީގެ އެހީގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ޖަޒީރާ
މުޢާޞަލާތީ ޓެކްނޮ ޮ

ޑިޖިޓަލް މުޖްތަމަޢުތަކެއް

ޚިދުމަތުގެ ރަނގަޅު ތަޖުރިބާއެއް ލިބިދިނުމެވެ .އެހެންކަމުން

ޔކަން ކުރިއެރުވުމެވެ.
ޤައުމުގެ އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ދުޅަހެ ޮ

ގަދައަޅައި ކުރަމުން އައި މަސައްކަތުގެ ފޮނި މީރުކަމެވެ.

މބައިލް ކަވަރޭޖާއި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ކުރިއެރުވުމަށް ހިންގޭ
ޯ

ރގްރާމްތަކުން ،މި ކުންފުނީގެ ތަސައްވަރާއި
މިފަދަ ޕް ޮ

ބޑު ހޭދައެއް ކުރެވި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް
މަޝްރޫޢުތަކަށް ޮ

އެއްފަދައިން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިދުމަތްތަކުން ކަސްޓަމަރުންގެ

މާލެ ސިޓީއާއި ސ.ހިތަދޫ އަދި ހދ.ކުޅުދުއްފުޓަށް 5ޖީގެ

ކށް ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަޙައްދުގައި
ކށްފައިވާނެއެވެ .ޚާއްޞަ ޮ
ޮ

ހދައިދެއެވެ .އަދި ވަކިވަކި
ދިރިއުޅުމަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ޯ

ޚިދުމަތް ތައާރަފްކުރުމާއިއެކު ،ރާއްޖޭގައާއި ދެކުނު އޭޝިއާ

ބޑު ތިން
ރާއްޖޭގެ އާބާދީ އެންމެ ޮ

ސަރަޙައްދުކަމުގައިވާ،

ހަލުވި ބާރުމިނެއްގައި އުސް ޢިމާރާތްތައް ބިނާކުރަމުން ދިއުމާއެކު

ޔކަމާއި ފަސޭހަކަން ލިބި،
ފަރުދުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ވެސް ދުޅަހެ ޮ

ސަރަޙައްދުގައި ވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ވިޔަފާރި އުޞޫލުން

އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިގްނަލް ،ޢިމާރާތްތަކުގެ އެތެރެވެއްޓަށް

ގތްތައް ޤާއިމުކޮށްދީ ،ތަޢުލީމީ
ކާރިސާތަކާ ގުޅިގެން އެހީ ހޯދޭނެ ޮ

5ޖީގެ ޚިދުމަތް ދޭންފެށި ކުންފުޏަކަށް ދިރާގު ވެގެން ދިޔައެވެ.

ކށްދިނުމަށްޓަކައި އަބަދުހެންމެ ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކަކީ
ފޯރު ޮ

ނިޒާމަށް އައު އިންގިލާބުތައް ގެނެސްދީ ،ޞިއްޙީ ހިދުމަތުގެ

ލޖީގެ މުސްތަޤުބަލު ކަމުގައިވީހިނދު،
5ޖީއަކީ ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮ ޮ

އެކަމުގެ ސަބަބުން ދުވަހަކަށްވުރެ ދުވަހެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ނިޒާމު ކުރިއަރުވަދީ އަދި މާލީ

މުޢާސަލާތްތަށް ކުރުމުގައި

ގންޖެހުންތައް އިތުރުވެގެންދާ ކަމަކަށްވާތީވެއެވެ.
ދިމާވާ ޮ

އިތުރު ފަސޭހަ ޚިދުމަތްތަކެއް ލިބިގެން ދާނެއެވެ.

ގންޖެހުންތަކާއި އެކުވެސް ،ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ
މި ޮ

ރޑްބޭންޑް (އެފްޓީޓީއެޗް)
އަޅުގަނޑުމެންގެ ހައި ސްޕީޑް ބް ޯ

ނލިޖީގެ ދާއިރާއިން އެންމެ
އަލަށް ތައާރަފު ކޮށްދީފައިވުމީ ،ޓެކް ޮ

ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންމެ ފަހުގެ

ގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގެ  75%ގޭބިސީއަށް މިހާރު ވަނީ

އިސް ސަފުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް އެންމެ ޒަމާނީ ޚިދުމަތްތައް

މި ޚިދުމަތާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ޑިޖިޓަލް މުސްތަޤުބަލަށް
ކށްދެވޭނެ އައު ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަކީ
ފޯރު ޮ
އަޅުގަނޑުމެންގެ އުފަލެކެވެ .އަދި 5ޖީގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖެއަށް

ލޖީތަކުގެ އެހީގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިއުގައަށް ގެންނަންޖެހޭ
ޓެކްނޮ ޮ

ކށްދީފަފައެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ އެފްޓީޓީއެޗް ވިއުގަ ރާއްޖޭގެ
ފޯރު ޮ

ކށް ދިނުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ސާބިތުވެތިބި ކަމާއި،
ފޯރު ޮ

ބަދަލުތައް ގެނެއުމަށް ހުއްޓުމެއްނެތި މަސައްކަތްކުރަމުން

ކޅުތަކުގައިވާ ޖުމްލަ  58ރަށަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ
އެކި ކަން ޮ

އން ޓުމޯރޯ” ހަޤީޤަތަކަށް ހަދައި ،އެންމެ ފަހުގެ އައު
“ޓޭކް ޮ

ގެންދާނެކަމުގެ ޔަގީންކަންދެމެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަޕޯޓް

ގތުން ދިރާގުގެ ފައިބަރ ވިއުގައަކީ މިހާރު ރާއްޖޭގައި
ނަތީޖާއެއްގެ ޮ

ޚިދުމަތްތައް ކަސްޓަމަރުންނަށް ގެނެސްދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެން

ކށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިރާގުގެ
ސިސްޓަމް ވަރުގަދަ ޮ

ބޑު އަދި ހަލުވި ވިއުގައެވެ .އެންމެ
ކށްފައިވާ އެންމެ ޮ
ޤާއިމު ޮ

ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ސާބިތުކަން ދައްކުވައިދޭކަމެކެވެ.

ޚިދުމަތްތައް ފަސޭހައިން ލިބިގަނެވޭނެ އިތުރު ޑިޖިޓަލް

ގތުގައި ،މި ޚިދުމަތުގެ ސަބަބުން ތަޢުލީމާއި
މުހިއްމުކަމެއްގެ ޮ

ޗެނަލްތައް ޤާއިމުކުރުމަށްވެސް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް

ޞީއްޙީ ޚިދުމަތް އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ

ކަސްޓަމަރުންގެ ދިރިއުޅުމާއި ވިޔަފާރިކުރުމުގައި ފަސޭހަ ގޮތްތައް

ކށްފައިވާނެއެވެ.
ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޮ

މަގު ތަނަވަސްވެ ،އިޤްތިޞާދީ ބައިވެރިވުން އިތުރުވެ ،އައު ޑިޖިޓަލް

ރޑްބޭންޑް ޕެކޭޖްތައް
ގތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ބް ޯ
ހޯދާދިނުމުގެ ޮ

ހުނަރު ދަސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިގެންދާނެއެވެ .އަދި މީގެ

އެކުލަވާލުމުގައި ،ކުރިއެކޭ އެއްފަދައިން ކަސްޓަމަރުންނަށް

ސަބަބުން ޑިޖިޓލް ޚިދުމަތް ލިބުމުގައި ހުރި ތަފާތުތައް ނައްތާލެވި،

ކށްދީ ،ކަސްޓަމަރުންގެ ބޭނުންތައްކަށް
ގތްތައް ފޯރު ޮ
އިތުރު ލުއި ޮ

 2019ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހު “#ޑިޖިޓަލްރާއްޖެ” މި
ލންޗުކުރީމެވެ .މި ޝިއާރުގެ ދަށުން
ޝިއާރު އަޅުގަނޑުމެން ޯ
ރގްރާމްތަކުގެ މަޤްޞަދަކީ އެންމެ ފަހުގެ ޑިޖިޓަލް
ހިންގާ ޕް ޮ

އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް

ބައިވެރިވެވޭ ވަރުގަދަ ދެމެހެއްޓެނިވި

ކށްދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެން
ފަރުމާކުރެވޭފަދަ ޕެކޭޖުތަކެއް ފޯރު ޮ
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އިސްކަން ދީފައިވާނެއެވެ .ކުރިއައްވުރެ ގުޅިލާމެހިވެފައިވާ

ބޑެތި ވިޔަފާރިތަކުގެ ބޭނުންތަކަށް ޙާއްޞަކޮށް
އަދި ޮ

ގތުން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމްގައި،
ހިމެނެއެވެ .މި ޮ

ލޖީއަށް އަހުލުވެރި މުޖުތަމަޢުއެއްގެ އުންމީދުތައް
ނ ޮ
ޓެކް ޮ

ފަރުމާކުރެވެފައިވާ މުޢާސަލާތީ ޚިދުމަތްތައް އަޅުގަނޑުމެން

ސްކޫލު ނިމުމާއެކު ބައިވެރިވި  26ޒުވާނުން މި ޕްރޮގްރާމް

ހަޤީޤަތަކަށް ހަދާދިނުމަށްޓަކައި1 ،ޖީބީޕީއެސްއާ ހަމައަށް

ގތުން ފާއިތުވި އަހަރު،
ފރުކޮށްދީފައިވާނެއެވެ .މި ޮ
ޯ

ކށްފައިވެއެވެ .ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް
ފުރިހަމަ ޮ

އިންޓަރނެޓްގެ ސްޕީޑް ލިބޭ “އަލްޓްރާ-ފާސްޓް” އިންޓަރނެޓްގެ

ޙާއްސަކުރެވިފައިވާ “ހައި-ސްޕީޑް” އިންޓަރނެޓް ވިއުގައެއް

އެއްބާރުލުންދީ ބާރުވެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކުންފުންޏެއްގެ

ޚިދުމަތް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރޭއްޖައަށް ތަޢާރަފުކޮށްދިނީ

އފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާއި
ކށް ޑިޕާޓްމަންޓް ޮ
މެދުވެރި ޮ

ހައިސިއްޔަތުން ،ޙާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ،ކުދިންނަށް

ދިރާގުންނެވެ .ޖުމްލަ  13ރަށެއްގައި އަމިއްލަ އަދި ވިޔަފާރި

ކޅުތަކުގައި ހުރި ކޯޓުތަކާ ގުޅުވާލަދީ،
ރާއްޖޭގެ އެކި ކަން ޮ

ކންމެ އަހަރަކުވެސް
ކށްގެން ބާއްވާ ކުޅިވަރު އިވެންޓެއް ޮ
އަމާޒު ޮ

ކަސްޓަމަރުންނަށް މިހާރު މި ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ވިއުގައެއް ޤާއިމުކޮށްދީފައިވާނެއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން އިންތިޒާމްކުރަމެވެ .ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ދިރާގު

މލްޑިވްސްއާ ގުޅިގެން ދިރާގުގެ މޯބައިލް
ކމާޝަލް ބޭންކް އޮފް ޯ
ޮ

ރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ،އަޅުގަނޑުމެންނަކީ

ޕޓްސް ފެސްޓިވަލްގައި  400ކުދިންނާއި،
ސްޕެޝަލް ސް ޯ
އ ބައިވެރި ވެފައިވިއެވެ.
 14ސްކޫލް އަދި  4އެންޖީ ޯ

މަނީ ޚިދުމަތްކަމުގައިވާ “ދިރާގުޕޭ” އަށް ކަސްޓަމަރުންގެ

ދިވެހި ޤައުމު ބިނާކުރުމާއި އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގައި ޚާއްޞަ

މީގެ އިތުރުން ،ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް

އަމިއްލަ ބޭންކް އެކައުންޓުން ފައިސާ ފޮނުވޭނެގޮތް ،މިހާރުވަނީ

ދައުރެއް އަދާ ކުރަމުންދާ ކުންފުންޏެކެވެ .އަދި  2012ވަނަ

އލިމްޕިކްސް
ކށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ސްޕެޝަލް ޮ
ޚާއްޞަ ޮ

ޤާއިމުކުރެވިފައެވެ .މިއީ ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް އެތުރިފައިވާގޮތުން

އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހު ދިރާގުން ވަނީ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް

ވޯރލްޑް ގޭމްސްގައި 2019 ،ވަނަ އަހަރު ރަން އަދި ރިހި

ކންމެ މީހަކަށްވެސް
ކުރިމަތިވާ ހުރަސްތައް ގިރާކޮށްޮ ،

ކށްފައެވެ .ޔުނައިޓެޑް
ކމްޕެކްޓްގައި ބައިވެރިވެ ސޮއި ޮ
ގްލޯބަލް ޮ

މެޑަލް ހާސިލުކުރި ދިވެހި އެތްލީޓުންގެ ކާމިޔާބީ އަޅުގަނޑުމެން

ކށްދިނުމާއެކު،
ފަސޭހަކަމާއެކު ބޭނުންކުރެވޭނެ ޚިދުމަތެއް ފޯރު ޮ

ނޭޝަންސްގެ “ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް”(ނުވަތަ

ފާހަގަކުރީ ނުހަނު ފަޚުރުވެރިކަމާއި އެކުގައެވެ.

“ކޭޝްލެސް” ނުވަތަ ނޫޓުފައިސާއާ ނުލާ ކުރިއަށްދެވޭނެ

ކށްފައިވާނެއެވެ .އަޅުގަނޑުމެން
ކށް ތަންފީޒު ޮ
އެސްޑީޖީ) ތާއިދު ޮ

މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އުންމީދުކުރި ވިސްނުން

ލބަލް ކޮމްޕެކްޓްގެ
މަސައްކަތްކުރަނީ ،ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ގް ޯ

ހަޤީޤަތަކަށް ހެދުމަށް އެޅުނު މުހިއްމު ފިޔަވަޅެކެވެ.

އަސާސީ  10އުޞޫލު ބިނާވެފައިވާ

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި

ގންޖެހުންތަކާ އަޅުގަނޑުމެން
 2019ވަނަ އަހަރަކީ ގިނަގުނަ ޮ
ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު އަހަރެކެވެ .ވާދަވެރިކަން އިތުރުވެ ،ތަކެތީގެ

މަސައްކަތްތެރިންގެ ޙައްޤުތަކާއި ،ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމާއި،

ބޑުވެގެން ދިޔަ އަހަރެކެވެ .އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޢާޞަލާތީ
އަގު ޮ

ނލޮޖީތަކާ ގުޅިގެން
އަޅުގަނޑުމެންގެ އުންމީދަކީ ޑިޖިޓަލް ޓެކް ޮ

ކޅުވުން ދިރުވާ އާލާކުރުމަށެވެ.
ކޮރަޕްޝަނާއި ދެ ޮ

ކށް އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު
ވިއުގައާއި ސިސްޓަމްތައް އަޕްގްރޭޑް ޮ

ލިބޭ މަންފާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ހޯދައިދިނުމެވެ .ކުދި

ފާއިތުވި އަހަރުގެ އުސްއަލިތަކަށް ބަލާއިރު އައު ވިޔަފާރި

ގންޖެހުންތަކާއެކުވެސް
ބަދަލުތަކެއްވެސް ގެނެވުނު އަހަރެކެވެ .މި ޮ

އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ސާދާކަމާއެކު

އުފެއްދުމުގެ (ސްޓާޓްއަޕް) ސަގާފަތެއް ޤާއިމުކޮށް ޒުވާން

ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ކުރިއަރާފައިވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.

ކށް އެހެން ފަރާތްތަކަށް
ކށް މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ރައްކާ ޮ
އެފިޝަންޓް ޮ

ވިޔަފާރިވެރިންގެ މެދުގައި އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް

އަދި ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބިދެވޭ ތަޖުރިބާއާއި ޑޭޓާގެ ޚިދުމަތްތަކަށް

ކށްދިނުމާއެކު،
އެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މަގުފަހި ޮ

ގތުން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ޕްރޮގްރާމްތައް
އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ޮ

ކށްފައިވާކަން މި
އިސްކަމެއް ދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ތަދުބީރު ޮ

ފަސޭހައިން އެ ފަރާތްތަކުގެ ވިޔަފާރި ހިންގޭނެ މަގު

ކށްލަމެވެ .މީގެއިތުރުން ދިރާގުގެ އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާގެ
ފާހަގަ ޮ

ކުރިއެރުމުން ދައްކުވައިދެއެވެ 2019 .ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ

ކށް ތަނަވަސްކޮށްދެމެވެ.
އަޅުގަނޑުމެން މެދުވެރި ޮ

ރގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން
ޕް ޮ

ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި  2.9ބިލިޔަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާއިރު

ހދައިދީ މަސައްކަތުގެ ހުނަރު ދަސްކޮށް
މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ޯ

މިއީ ވޭތުގެ ދިޔަ އަހަރާއި އަޅާކިޔާއިރު  3.5އިންސައްތައިގެ

ދިނުމަށްޓަކައި ދިރާގުން ހިންގަމުންދާ އެޕްރެންޓިސް ޕްރޮގްރާމް

ކުރިއެރުމެކެވެ .ޚަރަދުތައް އިތުރުވެފައި ވީނަމަވެސް ،ކުންފުނީގެ

ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ،އެންމެ ކުދި ވިޔަފާރިތައް

ކުންފުނީގެ މަޢުލޫމާތު  -ސީއީއޯގެ ބަޔާން

19

ސާފު ފައިދާ  4އިންސައްތައިން އިތުރުވެފައިވެއެވެ.

ދިރާގުގެ

ލބުވެތި ކަސްޓަމަރުންނާއި ޙިއްޞާދާރުން އަދި
ޮ

އަދި އާމްދަނީއިން ޙިއްޞާއަކަށް ޖެހުނު މިންވަރު 48

ދިރާގާއި އެކު މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތައް

ލާރިއިތުރުވެ ޖުމްލަ  12.39ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެފައެވެ.

ކށްދީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ވިޔަފާރިތަކަށް
ފޯރު ޮ
ރޑްބޭންޑް އަދި އެހެނިހެން
ކށްފައިވާ ޚިދުމަތްތަކާއި ބް ޯ
ޚާއްޞަ ޮ

ރޑްބޭންޑް ޚިދުމަތުގެ ތަޖްރިބާ
މބައިލް އަދި ފިކްސްޑް ބް ޯ
ޮ

ޑިޖިޓަލް ޚިދުމަތްތައް އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

ގތުން ،އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޢާޞަލާތީ
އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ޮ

އަދި އަޅުގަނޑާއި އަޅުގަނޑުގެ ޓީމުން މަސައްކަތްކުރަމުން މިދަނީ

ވިއުގައާއި ސިސްޓަމްތައް ޒަމާނީކުރުމަށް  313މިލިއަން ރުފިޔާގެ

ދިރާގުގެ ބޯޑާއި ،ސަރުކާރާއި ،ތަންފީޒީ އިދާރާތައް އަދި މިނޫންވެސް

ކށްފައިވާނެއެވެ .ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ހައި
އިންވެސްޓްމެންޓް ޮ

ކުންފުޏާއި ގުޅުންހުރި މުހިއްމު ފަރާތްތަކާއި އެކުގައި ،ރާއްޖޭގެ

ރޑްބޭންޑާއިއެކު ފާހަގަކުރެވޭ ދެ ލަނޑުދަނޑިއެއް
ސްޕީޑް ބް ޯ

ކށްފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި އެއްގޮތަށް
ތަރައްޤީއަށް ތަދުބީރު ޮ

ގތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންގެ
ހާސިލުކުރެވުނެވެ .އެ ޮ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުންފުނީގެ މަޝްރޫއުތައް ބައްޓަންކުރުމަށެވެ.

ކށްދީ ފައިވެއެވެ .އަދި
ވިއުގަ ރާއްޖޭގެ  75%ގޭބިސީއަށް ފޯރި ޮ
ރާއްޖެއާއި ދެކުނު އޭޝިއާއަށް 5ޖީގެ ވިއުގައެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް
ތަޢާރަފުކުރި ކުންފުންޏަކީ ދިރާގު ކަމުގައި ވެގެންދިޔައެވެ.
 31ޑިސެމްބަރ  2019ގެ ނިޔަލަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ
ގތުން ،ކުންފުނީގެ ކޭޝް ޕޮޒިޝަން
ބެލެންސް ޝީޓުން ދައްކާ ޮ
 486މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެފައިވެއެވެ .މިއީ ފާއިތުވި
އަހަރާ އަޅާކިޔާއިރު  150މިލިއަން ރުފިޔާގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.
ގތުގައި  452މިލިއަން
 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފަހު ޑިވިޑެންޑްގެ ޮ
ރުފިޔާއާއި  2019ވަނަ އަހަރުގެ އިންޓެރިމް ޑިވިޑެންޑް ގޮތުގައި
ޕޓްގެ އެކައުންޓިން ޕީރިއަޑް
 315މިލިއަން ރުފިޔާއާއެކު ،މި ރި ޯ
(ހިސާބުކުރުމުގެ މުއްދަތު)ގައި ޖުމުލަ  767މިލިއަން ރުފިޔާގެ
ޑިވިޑެންޑް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙިއްޞާދާރުންނަށް ދީފައިވެއެވެ.
މިއިން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙިއްޞާދާރުންގެ އަގުއަދާކުރުމަށް
އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ދައްކުވައިދެއެވެ.

ިސ މާޢީ ލް ަރޝީ ުދ
އ ް
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ
އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

ދިރާގު އަހަރީ ރިޕޯޓު 2019

ޑި ެރކް ަޓ ުރ ް
ނ ެގ ޯބޑ ު
20

އޮލި ވަރ މެކް ފޯލް

އި މްރާން ޢަލީ

އީހާ ބް ހިން ނަ ވީ

އިސް މާ ޢީލް ރަޝީ ދު

އިސް މާ ޢީލް ވަ ޙީ ދު

ޚު ލޫ ދު ރާޝި ދު
އަލް ޤަ އް ތާން

ޚާ ލި ދު ޙުސަ އިން ތާ ޤީ

ކުންފުނީގެ މަޢުލޫމާތު  -ޑި ެރކްޓަރުންގެ ބޯޑު
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ޚު ލޫ ދު ރާޝި ދު އަލް ޤަ އް ތާން

އިސް މާ ޢީލް ވަ ޙީ ދު

ޑި ރެ ކް ޓަރ

ޗެ އަރ ޕާ ސަ ން

ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް އަދި އިންޑިޕެންޑެންޓް

އގްޒެކެޓިވް
ނޮންެ -

ދިވެހި ރައްޔިތެއް

ބަހްރައިން ރައްޔިތެއް

ޑގެ ޗެއަރޕާރސަން
ދ ދިރާގުގެ ބޯ ު
މޢީލް ވަޙީ ު
އިސް ާ
ނކުރެއްވީ ނޮވެމްބަރ
ރން ޢައްޔަ ު
ކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާ ު
 2018ގައިއެވެ .އިސްމާޢީލް ވަޙީދަކީ
ނންސް
މއުނަރޭޝަން ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ގަވަ ަ
ރެ ި
ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕާރސަން ވެސްމެއެވެ.
ކމިއުނިކޭޝަން ދާއިރާގައި  41އަހަރު އުޅެތަޖުރިބާ
ޓެލެ ޮ
ފށިގެން
ލިބިފައިވާ އިސްމާޢީލް ވަހީދަކީ  2004ވަނަ އަހަރުން ެ
ދރާގުގެ
ސޕްޓެމްބަރ  2015ގައި ރިޓަޔާރ ކުރައްވަންދެން ި
ެ
ޖން ޑިރެކްޓަރުކަން
ނ އަދި މެނޭ ި
ގޒެކެޓިވް އޮފިސަރުކަ ް
ޗީފް އެ ް
ދ ވަނީ ދިރާގުގެ ހެޑް
ސމާޢީލް ވަޙީ ު
ޅކެވެ .އި ް
ރއްވި ބޭފު ެ
ކު ެ
ހޑް އޮފް މާކެޓިންގް އެންޑް ކަސްޓަމަރ
އޮފް ނެޓްވޯކްސްެ ،
ރއްޤީގެ
ރއްވާފައެވެ .ދިރާގުގެ ތަ ަ
ޤމުވެސް ފު ު
ސަރވިސްގެ މަ ާ
މުހިއްމު މަރުހަލާތަކެއް އިސްމާޢީލް ވަޙީދުގެ މާލިމީކަމުގައި
އންޓް ވެންޗާ އަކުން،
މގެތެރޭގައި ،ދިރާގު ޖޮ ި
ޑއްތުކޮށްފައިވެއެވެީ .
ކަ ަ
އކަށް
ޑ ކޮމްޕެނީ ަ
ކ ލިސްޓެ ް
ގން ޕަބްލި ް
ށ ހުޅުވާލައި ެ
އޕީއޯ އަ ް
އަ ި
ނއެވެ.
ނވެސް ހިމެ ެ
ހރު ބަދަލުވު ް
 2011ވަނަ އަ ަ

އކަތް
ވޙީދު މަސަ ް
އސްމާޢީލް ަ
ދއިރާގައި ި
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް ާ
ގއި ކޭބަލް އެންޑް ވަޔަރލެސް
ކުރައްވަން ފެއްޓެވީ ަ 1977
ލ އެންޑް ވަޔަރލެސްގެ ތަފާތު
ނނެވެ .ކޭބަ ް
ލޑިވްސްއި ް
މޯ ް
މަޤާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށްފަހު  1988ވަނަ އަހަރު
ދިރާގު އުފެދުމާ ގުޅިގެން ދިރާގުގައި މަސައްކަތް ކުރަން
ފެއްޓެވިއެވެ 2006 .ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2008ވަނަ
އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އިސްމާޢީލް ވަޙީދު ވަނީ އިންޑިއަން
ދގެ ކޭބަލް އެންޑް ވަޔަރލެސް ޕީ.އެލް.ސީގެ
އޯޝަން ސަރަހައް ު
ސ ކުރައްވާފައެވެ.
ޓވް ޑިރެކްޓަރކަން ވެ ް
އެގްޒެކެ ި
ނކް ޔުނިވާސިޓީއިން
ގ އޭންގްލިއާ ޕޮލީޓެކް ި
ގރޭސިވިލާތު ެ
އިނ ި
ފ އިންޖިނިއަރިންގް
އިސްމާޢީލް ވަޙީދު ވަނީ ‘ބެޗަލަރ އޮ ް
ޖމަންޓް
ކޝަން މެނޭ ް
ލކޮމިއުނި ޭ
ވިތް އޮނަރސް އިން ޓެ ެ
އވެ .އަދި
ކރައްވާފަ ެ
އެންޑް ސިސްޓަމްސް’ ހާސިލު ު
ސޓީ އޮފް ވާރޖީނިއާގެ ޑާރޑެން
ގ ޔުނިވަރ ި
އެމެރިކާ ެ
ޒކެޓިވް ލީޑަރޝިޕް
ނ ވަނީ އެގް ެ
ކލް އިން އޭ ާ
ބިޒްނަސް ސް ޫ
ވއެވެ.
ޕރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައި ެ
ް
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ޝދް އަލް
ށ ޚުލޫދު ރާ ި
ދރާގު ބޯޑަ ް
ބަޓެލްކޯ ގްރޫޕުން ި
ނއަކީ
ގއިއެވެ .އޭ ާ
ޤައްތާން ޢައްޔަނުކުރެއްވީ މޭ ަ 2017
ޕއުޓީ ޗެއަރޕާރސަން
ފ ޑިރެކްޓަރސްގެ ޑެ ި
ބޯޑް އޮ ް
ނއެވެ.
ޓ ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕާރސަ ް
އަދި އޮޑި ް
ޚުލޫދު ރާޝިދު އަލް ޤައްތާންއަކީ ޕްރައިމަރީ އެޑްވައިޒަރީ
ޖރެވެ.
ނ ަ
ޖނެރަލް މެ ޭ
ލ އެލް (ކުންފުނީ)ގެ ެ
ޑބްލިއު އެ ް
ަ
ވފައިވާ
ރބާ ހޯއްދަ ާ
އހަރުގެ ތަޖު ި
ޚުލޫދަކީ ބޭންކިންގް ދާއިރާއިން ަ 26
އަދި އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ދާއިރާއަށް ޚާއްޞަވެވަޑައިގެންފައިވާ
ކވެ .އޭނާ އެންމެ ފުރަތަމަ އަދާކުރެއްވީ އެމެރިކާ އަދި
ބޭފުޅެ ެ
ޔޫރަޕްގެ ކުންފުނިތަކުގެ ޙިއްޞާގެ ވިޔަފާރި މުއާމަލާތްކުރައްވާފައިވާތީ،
ކޓާއި ،ޕޯޓްފޯލިއޯ
ޓލް މާކެޓާއި ،މަނީ މާ ެ
ގވާމީ ކެޕި ަ
ބައިނަލްއަ ް
ވއެވެ.
ނޖްމަންޓުން ތަޖްރިބާ އޭނާ ހާސިލްކުރައްވާފައި ެ
މެ ޭ
އޓެވީ ބޭންކް އޮފް
ސއްކަތްފެ ް
ޚުލޫދު އޭނާގެ ފަންނީ މަ ަ
ހން ބޭންކް އޮފް ކުވެއިތުގައި
ބަހްރައިންގައެވެ .އޭގެފަ ު
ފ އިންވެސްޓްމެންޓް
ގ ހެޑް އޮ ް
މސައްކަތް ކުރައްވައި ،އެބޭންކް ެ
ަ
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އިސް މާ ޢީލް ރަޝީ ދު
ޗީ ފް އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް އޮ ފި ސަރ އަ ދި މެ ނޭ ޖި ންގ ޑި ރެ ކް ޓަރ
އެގްޒެކެޓިވް އަދި ނޮން-އިންޑިޕެންޑެންޓް
ދިވެހި ރައްޔިތެއް

ޑޕާޓްމެންޓްގެ މަޤާމާ ހަމައަށް ކުރިއެރުން ހޯއްދެވިއެވެ.
ި
މންޓް ބޭންކް ،އަ ޫ
ބ
ޑޑެކްސް އިންވެސްޓް ެ
އަދި އޭގެފަހުން އެ ް
ނސް ކެޕިޓަލްގައި
އންވެސްޓްމެންޓް ހައުސް އަދި އެވޮލެ ް
ދާބީ ި
ވއެވެ .މިސްރުގެ ގާހިރާގެ އައިން
އިސް ދައުރު އަދާކުރެއް ި
އން ބެޗަލަރ އޮފް އާޓްސް އިން
ޝަމްސް ޔުނިވާސިޓީ ި
ނޓިންގް ޚުލޫދު ހާސިލުކުރައްވާފައިވެއެވެ.
އެކައު ް

ދ މެނޭޖިން
ފސަރ އަ ި
ޒކެޓިވް އޮ ި
ޗފް އެގް ެ
ބަޓެލްކޯ ގްރޫޕްއިން ީ
ކރެއްވީ
ދ ޢައްޔަނު ު
މޢީލް ރަޝީ ު
ކމަށް އިސް ާ
ޑިރެކްޓަރ ަ
ރޝީދުގެ
އސްމާޢީލް ަ
ސޕްޓެމްބަރ  2015ގައިއެވެި .
ެ
ޒިއްމާތަކުގެ ތެރޭގައި ކުންފުނީގެ ސްޓްރެޓަޖީ އެކުލަވާ
ހިންގުމުގެ އިތުރުން އިސްމާޢީލްގެ ލީޑަރޝިޕްގެ ދަށުން
ވަރުގަދަ ޓީމް އެއް އުފައްދައި ޑިޖިޓަލް ކުރިމަގަށް އެކަށޭނަ
ޏކަށް ދިރާގު ހެދުން ހިމެނެއެވެ.
ކުޅަދާނަ ކުންފުން ަ

މން ގެންދަވާ އެހެން މަޤާމުތަކުގެ ތެރޭގައި:
ލދު ފުރުއްވަ ު
ޚު ޫ
އުމްނިއާ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް ކުންފުނީގެ ބޯޑް
މެމްބަރ އަދި އޮޑިޓް ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕާސަން (ޖޯޑަން)
ބަޓެލްކޯ ކުންފުނީގެ ބޯޑް މެމްބަރ (ބަހްރައިން)
ސިކޯ ފަންޑް ސާވިސެސް ކުންފުނީގެ
ބޯޑް މެމްބަރ (އެސްއެފްއެސް)
އެޕްލައިޑް ސައިންސް ޔުނިވާސިޓީގެ މާސްޓަރ އޮފް
އެކައުންޓިންގް އެންޑް ފައިނޭންސް ގެ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑްގެ މެމްބަރ
ޔަންގް ވިމެން އޮންޓްޕްރިނިއަރ އެވޯޑް
ކޮމިޓީގެ މެމްބަރ (ބަހްރައިން)

އިސްމާޢީލް ރަޝީދުވަނީ  2007ވަނަ އަހަރުން  2015ވަ ަ
ނ
އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ދިރާގުގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްގެ
ނ 2007
ރއްވާފައެވެ .މީގެ އިތުރުން  2000ވަނަ އަހަރު ް
މަޤާމު ފު ު
ނޓްވޯކްސްގެ މަޤާމާއި  1999ވަނަ
ކޓަރ އޮފް ެ
ޔލަށް ޑިރެ ް
ގެ ނި ަ
ވކްސް ޕްލޭނިންގް
ގ ނިޔަލަށް މެނޭޖަރ ނެޓް ޯ
އަހަރުން ެ 2000
މޤާމު އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ.
ޖކްޓްސް ގެ ަ
އެންޑް ޕްރޮ ެ
ނސް ެ
ގ
ޑސްޓްރީގައި ލީޑަރޝިޕްއާއި ގަވަނަ ް
ލކޮމް އިން ަ
ޓެ ެ
ޝދުވަނީ
ސމާޢީލް ރަ ީ
އ އެކު އި ް
ތޖުރިބާއާ ި
ދާއިރާގައި  31އަހަރުގެ ަ
ޑޖިޓަލް ސޮލިއުޝަންސް ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެ
ި
ދރާގަކީ
ި

ނފީޒު
ށ ތަ ް
ރމާކޮ ް
ފ ު
ސޓްރެޓެޖީ ަ
ް
ށ ހެދުމަށް
ކންފުންޏަ ް
އިސް ު
އމު ދައުރު އަދާ ކުރައްވާފައެވެ.
ކުރައްވާ އެންމެ މުހި ް
އިސްމާޢީލް ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ރެޑިންގ
ޝން އަދި
މނިސްޓްރޭ ަ
ނސް އެޑް ި
އިން މާސްޓަރސް އޮފް ބިޒް ަ
ނކް ޔުނިވަރސިޓީއިން ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން
އ ޕޮލިޓެކް ި
އެންގްލި ާ
ނގެ ރޮނގުން ބެޗެލަރ
ޖމަންޓް އެންޑް ޑިޒައި ް
ސިސްޓަމްސް މެނޭ ް
ލކުރައްވާފައެވެ.
ނޖިނިއަރިންގ އޮނަރސް ޑިގްރީ ހާސި ް
އ ް
އޮފް ި
ނސްޓިޓިއުޓް އޮފް
އ ް
ސވިލާތުގެ ި
އަދި އޭނާއަކީ އިނގިރޭ ި
އރިންގ އެންޑް ޓެކޮނޮލޮޖީގެ މެމްބަރެކެވެ.
އިންޖިނި ަ
އހެން މަޤާމުތައް:
ރކަމާއި ެ
ރ ޑިރެކްޓަ ު
އިތު ު
ނެތް
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އީހާ ބް ހިން ނަ ވީ

އި މްރާން ޢަލީ

ޑި ރެ ކް ޓަރ

ޑި ރެ ކް ޓަރ

ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް އަދި އިންޑިޕެންޑެންޓް

ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް އަދި އިންޑިޕެންޑެންޓް

ޖޯޑަން ރައްޔިތެއް

ދިވެހި ރައްޔިތެއް

އހާބް ހިންނަވީ ދިރާގުގެ ބޯޑަށް
ބަޓެލްކޯ ގްރޫޕުން ީ
އއެވެ.
ޢައްޔަނުކުރެއްވީ ޖުލައި  2016ގަ ި

ޒނަސް
ނ ބި ް
ބ ވަނީ ބެޗަލަރ އޮފް އާޓްސް އި ް
އީހާ ް
ފއެވެ.
ސލުކުރައްވާ ަ
ޝން ހާ ި
ރ ަ
އެޑްމިނިސްޓް ޭ

އީހާބް ހިންނަވީ އަކީ މޭ  2019އިން ފެށިގެން ބަޓެލްކޯގެ
ޓ ގެ ސީއީއޯ އެވެ .ޑިސެމްބަރ
ނޝަނަލް އިންވެސްޓްމެން ް
އިންޓަ ޭ
ގރޫޕް ސީއީއޯއެވެ.
ނވީ އަކީ ް
ނ ފެށިގެން އީހާބް ހިން ަ
 2015އި ް
ތކުގައި
ލކޯ ގްރޫޕްގެ އެކި އެކި ވިޔަފާރި ަ
އީހާބް ވަނީ ބަޓެ ް
ގ ތެރޭގައި  2009އިން
ވފައެވެ .މީ ެ
ޤމު ފުރުއް ާ
މުހިއްމު މަ ާ
ވ އޮފިސަރ ކަމާއި
ނއާގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓި ް
ޑންގެ އުމް ި
ޖ ަ
2015އަށް ޯ
ގ ނިޔަލަށް ބަޓެލްކޯ ޖޯރޑަންގެ
 2007ވަނަ އަހަރުން ެ 2008
ނރަލް
ޖ ެ
ހރައިންގެ ެ
ވނަ އަހަރު ބަޓެލްކޯ ބަ ް
ސީއީއޯކަމާއިަ 2008 ،
މޤާމު ހިމެނެއެވެ2004 .
މެނޭޖަރ އެންޓަޕްރައިޒް ޑިވިޝަން ގެ ަ
ވަނަ އަހަރު އުމްނިޔާ އުފެއްދުމުގައި އީހާބް ހިންނަވީ ވަނީ އިސް
މއަށް
ވނަ އަހަރާހަ ަ
އދާކުރައްވާފައެވެ .އަދި ަ 2007
ދައުރެއް ަ
ނސް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމު އަދާކުރެއްވިއެވެ.
އޮޕަރޭޝަ ް

އީހާބް ހިންނަވީ ފުރުއްވާ އެހެން މަޤާމުތަކުގެ ތެރޭގައި:
ސަމީނާ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް ކައުންސިލްގެ
ވައިސް ޗެއަރޕާސަން
ޝުއަރ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް ކުންފުނީގެ ބޯޑް
މެމްބަރ (ޗެނަލް އައިލެންޑްސް)
ޝުއަރ ސައުތު އެޓްލާންޓިކް ލިމިޓެޑްގެ ބޯޑް މެމްބަރ
(ސައުތު އެޓްލާންޓިކް އަދި ޑިއެގޯ ގާސިއާ)
އެތިހާދް އަތީބް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ކުންފުނި ގެ
ބޯޑް މެމްބަރ (ސައުދި އަރަބިއާ)
އުމްނިއާ މޯބައިލް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް
ކުންފުނީގެ ބޯޑް މެމްބަރ (ޖޯޑަން)
ސަބަފޮން ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް ކުންފުނީގެ

އލް އަދި
ގ މެނޭޖީރި ަ
އީހާބް ހިންނަވީ އަކީ  30އަހަރު ެ
ފއިވާ ބޭފުޅެކެވެ.
ސޕީރިއެންސް ހޯއްދަވާ ަ
އޮޕަރޭޝަނަލް އެކް ް

ބޯޑް މެމްބަރ (ޔަމަން)

ރ މޭ މަހު ބޭއްވި 29
އިމްރާން ޢަލީ ވަނީ  2018އަހަ ު
ވަނަ އޭޖީއެމްގައި ،ޢާއްމު ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން އަލުން
ނފައެވެ .އިމްރާން ވަނީ  2014ވަނަ
ވވަޑައިގެ ް
ބޯޑަށް ހޮ ި
މތްކުރައްވާފައެވެ.
ތގައި ޚިދު ަ
މބަރެއްގެ ގޮ ު
ރ ބޯޑް މެ ް
އަހަރުއްސު ެ
އނަރޭޝަން ،ނޮމިނޭޝަން އެންޑް
ދރާގުގެ ރެމި ު
އޭނާއަކީި ،
މޓީގެ މެމްބަރެކެވެ.
ގަވަރނޭންސް ކޮމިޓީ އަދި އޮޑިޓް ކޮ ި
އދި ރިއަލް އެސްޓޭ ް
ޓ
ގ ޓޫރިޒަމް ަ
އިމްރާންއަކީ  17އަހަރު ެ
ރއެންސް ހޯއްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ .އޭ ާ
ނ
ވލޮޕްމެންޓް އެކްސްޕީ ި
ޑި ެ
ކމްޕެނީޒް ގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް
ރޕް އޮފް ޮ
ނކެޔޮ ގް ޫ
އަކީ ދޮ ް
އޮފިސަރެވެ.
ޕލިޓަން
ލތުގެ މެންޗެސްޓަރ މެޓްރޯ ޮ
އިމްރާން ވަނީ އިނގިރޭސިވި ާ
އވެ .އަދި
ކރައްވާފަ ެ
އ ހާސިލު ު
އން އެމްބީ ޭ
ޔުނިވާސިޓީ ި
ނޑަން އިން ބެޗަލަރ
ލ ް
ގ ޔުނިވާސިޓީ ކޮލެޖް ަ
އިނގިރޭސިވިލާތު ެ
ލކުރައްވާފައެވެ.
އޮފް އިކޮނޮމިކްސް ޑިގްރީ ހާސި ް
ޢލީ މި ވަގުތު ފުރުއްވާ އެހެން މަޤާމުތަކުގެ ތެރޭގައި:
އިމްރާން ަ
ދޮންކެޔޮ ގްރޫޕްގެ ޗެއަރމަން
ރީތި ރަށް ރިސޯޓު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ
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އޮލި ވަރ މެކް ފޯލް

ޚާ ލި ދު ޙުސަ އިން ތާ ޤީ

ޑި ރެ ކް ޓަރ

ޑި ރެ ކް ޓަރ

ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް އަދި އިންޑިޕެންޑެންޓް

ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް އަދި އިންޑިޕެންޑެންޓް

ޑެންމާކް ރައްޔިތެއް

ބަހްރައިން ރައްޔިތެއް

ލ ދިރާގުގެ ބޯޑަށް
ލވަރ މެކްފޯ ް
ގރޫޕުން އޮ ި
ބަޓެލްކޯ ް
އއެވެ.
ޢައްޔަނުކުރެއްވީ މޭ  2017ގަ ި
ސޓްރެޓެޖީ
ް
މކްފޯލްއަކީ ،ރޮލޭންޑް ބާރޖަރ
އޮލިވަރ ެ
ސ ޕްރެޒިޑެންޓެވެ.
ނޓްސް މެދު އިރުމަތި އޮފީހުގެ ވައި ް
ކޮންސަލްޓަ ް
ސލްޓިންގ
މންޓް ކޮން ަ
ނލް މެނޭޖް ެ
 32އަހަރުގެ އިންޓަނޭޝަ ަ
ރ އޭގެ ތެރޭގައި ރޮލޭންޑް ބާރޖަރ
ވފައިވާއި ު
ރބާ ހޯއްދަ ާ
ޖ ި
ތަ ު
ގ އަދި މެދު އިރުމަތީ
ސްޓްރެޓެޖީ ކޮންސަލްޓަންޓްސްގެ ހަމްބާ ް
ކއާނީގެ
މއި ،އޭޓީ ި
ނޓް ގެ މަޤާ ާ
އޮފީހުގެ ވައިސް ޕްރެޒިޑެ ް
ޓމްގެ މެމްބަރުކަން
ގޒެކެޓިވް ީ
ޓނަރ އަދި އެ ް
ސނިއަރ ޕާ ް
ީ
ކންސީ
އވެ .އަދި މެ ި
ނ އޭނާ ފުރުއްވާފައިވެ ެ
 10އަހަރު ވަންދެ ް
މނޭޖަރ ގެ މަޤާމު 5
ގ ސީނިއަރ ޕްރޮޖެކްޓް ެ
އެންޑް ކޮމްޕެނީ ެ
ވނީ ނޯތް އެމެރިކާ،
އދާކުރެއްވިއެވެ .އޮލިވަރ މެކްފޯލް ަ
އަހަރު ަ
މތީގައި ޓެލެކޮމް ،އެނަރޖީ އަދި
ދ މެދު އިރު ަ
ޔޫރަޕް ،އަ ި
މެޓަލް އިންޑަސްޓްރީގެ އެކި އެކި ކުންފުނިތަކަށް ފަންނީ އަދި
ފއެވެ.
ތ ކުރައްވާ ަ
ގ މަސައްކަ ް
މެނޭޖްމަންޓް އިރުޝާދު ދިނުމު ެ
ރޕްގެ އެސްއެމްއީ
ލވަރ މެކްފޯލް ދަނީ ޔޫ ަ
މިވަގުތު އޮ ި
ތކަށް
އއް ފަރާތް ަ
ތރެއިން ބަ ެ
އއޯ އިންގެ ެ
ތަކުގެ ސީ ީ

ނނެވެ.
ލފާ ދެއްވަމު ް
ގ ގޮތުގައި ަ
ސ މުޝީރެއް ެ
ޚާއް ަ
އއިއެމްޑީ ބިޒްނަސް ސްކޫލްއިން އޮލިވަރ
ޒލެންޑްގެ ަ
ސްވިޓް ަ
ކނިކަލް
ކރައްވާފައެވެ .އަދި ޓެ ް
ލވަނީ އެމްބީއޭ ހާސިލު ު
މެކްފޯ ް
މކް އިން މާސްޓާސް އޮފް ސައިންސް އިން
އފް ޑެން ާ
ޔުނިވާސިޓީ ޮ
ވއެވެ.
ކރައްވާފައި ެ
ގރީ ހާސިލް ު
އރިންގް ޑި ް
ކެމިކަލް އިންޖިނި ަ
ކފޯލް މިވަގަތު ފުރުއްވާ އެހެން
އޮލިވަރ މެ ް
ތކުގެ ތެރޭގައި:
މަޤާމު ަ
ބަޓެލްކޯ ކުންފުނީގެ ބޯޑް މެމްބަރ (ބަހްރައިން)
ޝުއާ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ގްރޫޕްގެ ބޯޑް މެމްބަރ އަދި
އޮޑިޓް ކޮމިޓީގެ ޗެއަރމަން (އިނގިރޭސިވިލާތް)
ޑީޕް ބްރާންޗް ބައޯޓެކްނޮލޮޖީ ގެ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑު މެމްބަރ

ދރާގުގެ
ބަޓެލްކޯ ގްރޫޕްގެ ފަރާތުން ޚާލިދު ޙުސައިން ތާޤީ ި
ށ ޢައްޔަނު ކުރެއްވީ މާޗް  2019ގައިއެވެ.
ބޯޑަ ް
އނަރޭޝަން ،ނޮމިނޭޝަން އެންޑް
ދރާގުގެ ރެމި ު
އޭނާ އަކީ ި
މޓީގެ މެމްބަރެކެވެ.
ގަވަރނަންސް ކޮމިޓީ އަދި އޮޑިޓް ކޮ ި
ތޤީ ވަނީ
ރ  2019އިން ފެށިގެން ޚާލިދު ޙުސައިން ާ
ޖެނުއަ ީ
ޝން ގެ މަންދޫބެއްގެ
ނޝޫރެންސް އޯގަނައިޒޭ ަ
ޝލް އި ް
ސޯ ަ
ތ ކުރައްވާފައެވެ.
ގ ބޯޑްގައި މަސައްކަ ް
ގއި ބަޓެލްކޯ ެ
ގޮތު ަ
ވސިޓީ އިން ބީ.ކޮމް
ލގެ ކޮންކޯޑިޔާ ޔުނި ާ
ކެނެޑާގެ މޮންޓްރިއާ ް
ވސިޓީގެ
ޑޕޯލް ޔުނި ާ
ލކުރައްވާ ު
އއް ހާސި ު
ނސް ޑިގްރީ ެ
ފައިނޭ ް
ކެލްސްޓާޑްޓް ގްރެޖުއޭޓް ސްކޫލްއިން ފައިނޭންސް އިން މާސްޓާސް
ޒނަސް
ފއެވެ .އަދި ލަންޑަން ބި ް
ލ ކުރައްވާ ަ
ޑގްރީ ހާސި ު
ި
އ އިންސީޑްގެ އެގްޒެކެޓިވް
ޔ ސްޓާން އާ ި
ސްކޫލާއި އެންވައި ޫ
ލ ކުރައްވާފައެވެ.
ދ ވަނީ ހާސި ު
ޓްރެއިނިންގް ޚާލި ު
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ޚާލިދު ޙުސައިން ތާޤީ ވަޒީފާގެ ތަޖުރިބާ ފެއްޓެވީ ބަހްރޭނުގެ
އާނަސްޓް އެންޑް ޔަންގް ގެ ޓްރާންޒޭކްޝަން އެޑްވައިޒަރީ
މސައްކަތުންނެވެ .މިވަޒީފާގައި
ސާވިސެސް ޓީމްގެ ަ
ނސްޓްރަކްޝަން އަދި
ސޓޭޓް ،ބޭންކިންގް ،ކޮ ް
ރިއަލް އެ ް
ޙސިލްކުރެއްވިއެވެ.
ނޑަސްޓްރީގެ ތަޖުރިބާ ާ
ޓލެކޮމިއުނިކޭޝަން އި ް
ެ
ސޓް މެނޭޖްމެންޓް އާ  2013ވަނަ
ޚާލިދު އޮސޫލް އެ ެ
އަހަރު ގުޅިވަޑައިގަތުމަށްފަހު ގެންދަވަނީ އެކުންފުނިން
ލިސްޓަޑް އަދި އަންލިސްޓަޑް ކުންފުނިތަކަށް ސްޓްރެޓީޖިކް
މންނެވެ.
ޖ ކުރައްވަ ު
ޓތައް މެނޭ ް
ވސްޓްމަން ް
އިން ެ
ދ ޙުސައިން ތާޤީ މިވަގުތު ފުރުއްވާ
ޚާލި ު
ޤމުތަކުގެ ތެރޭގައި:
ހން މަ ާ
އެ ެ
ގަލްފް ހޮޓެލްސް ގްރޫޕްގެ ބޯޑް މެމްބަރުކަން އަދި
ކމިޓީގެ މެމްބަރުކަން.
އިންވެސްޓްމެންޓް އެންޑް އޮޑިޓް ޮ
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ނ ްޓ ޓީމް
ނޖް ަމ ް
ެމ ޭ
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މު ސް ތާ ޤު އަ ޙު މަ ދު ދީދީ

ރާ ޖަން ސު ރޭޝް

ޢަ ބް ދުﷲ ފިރާ ޤު

އިސް މާ ޢީލް ރަޝީ ދު

ޢާ ޠި ފާ ޢަލީ

މު ޙަ އް މަ ދު މު ސް ޢަ ދު
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މު ޙަ އް މަ ދު ޢަ ބް ދުލް ޤާ ދިރު

މަ ޙް މޫ ދް ދަ އްސަ ރު

ޢަލީ ރި ޔާ ޒް

މު ޙަ އް މަ ދު ޙަ ޒް މަ ތު ޢަ ބް ދުﷲ

ރޮ ބި ން ވޯލް
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އިސް މާ ޢީލް ރަޝީ ދު
ޗީފް އެގްޒެކެޓެކިވް އޮފިސަރ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ
އ އަދި އެމްޑީގެ މަޤާމަށް އިސްމާޢީލް ރަޝީދު ޢައްޔަން
ސީއީ ޯ
ކުރީ ސެޕްޓެމްބަރ  2015ގައެވެ .ދިރާގުން މަސައްކަތްކުރަ ީ
ނ
ވަރަށް ޙިކްމަތްތެރި ސްޓްރެޓެޖީ އެއްގެ ދަށުންކަން އިސްމާޢީލް
ޔަގީންކުރުވައެވެ .އަދި އިސްމާޢީލްގެ ލީޑަރޝިޕްއާއި މެނޭޖްކުރުމުގެ
ގތަށް ހަރުދަނާ ވިޔަފާރި
ގާބިލްކަމުން ސްޓްރެޓެޖީއާއި އެއް ޮ
ދިރާގުން ކުރުވައެވެ .ދިރާގަށް ޑިޖިޓަލް ޓްރާންސްފޮމޭޝަން
ގެނައުމަށް އިސްނަންގަވައި ،މުވައްޒަފުން ކުރި މަސައްކަތަށް
ހިތްވަރުދެއްވައި ،އިސްމާޢީލްވަނީ ކަސްޓަމަރ ސެންޓްރިކް
ނވޭޝަންގެ ސަގާފަތެއް ދިރާގުގައި ގާއިމުކޮށްދެއްވާފައެވެ.
އި ޮ
މި މަޤާމަށް ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ ކުރިން އިސްމާޢީލްވަނީ
ދިރާގުގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމު  7އަހަރުވަންދެން
އަދާކުރައްވާފައެވެ .ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމުގައި ކުންފުނީގެ
ހިންގުމާއި ސްޓްރެޓެޖީވަނީ ބަލަހައްޓަވާފައެވެ .އަދި
އޕަރޭޝަންސްތައް
ދިރާގުގެ ޓެކްނިކަލް އަދި ވިޔަފާރީގެ ޮ
ބެލެހެއްޓުމުގެ ފުރިހަމަ ޒިއްމާ އަދާކުރެއްވިއެވެ.
އިސްމާޢީލްވަނީ ދިރާގުގައި  1988ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން
ލ ވަނީ
މަސައްކަތްކުރައްވާފައެވެ .މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިސްމާޢީ ް
ދިރާގުގެ ވަރަށް އިސް މަޤާމުތަކެއް ފުރުއްވާފައެވެ .އިސްމާޢީލް
އފް ނެޓްވާރކްސް
ފުރުއްވި މަޤާމުތަކުގެ ތެރޭގައި ޑިރެކްޓަރ ޮ
ގެ މަޤާމާއި މެނޭޖަރ ނެޓްވާރކްސް ،ޕްލޭނިންގ އެންޑް
ރޖެކްޓްސް ހިމެނެއެވެ .ނެޓްވާރކްސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އިސް
ޕް ޮ
ގތުގައި އިސްމާޢީލް ހުންނަވައިގެން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ
ވެރިއެއްގެ ޮ
ރޖެކްޓް ތަކުގެ ތެރޭގައި ދިރާގު -
މުހިއްމު ޚާއްޞަ ޕް ޮ
އެސްއެލްޓީ ސަބްމެރިން ކޭބަލް އެޅުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްކޮޅުން
ޑމެސްޓިކް ސަބްމެރިން ކޭބަލް ނެޓްވާކް،
ކޅަށް އެޅި ޮ
އަނެއް ޮ
އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުން އުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއް ގުޅުވުމަށް
ރލް އައުޓް ހިމެނެއެވެ.
މބައިލް ބްރޯޑްބޭންޑް ނެޝަނަލް ޯ
ޮ
ކމް އިންޑަސްޓްރީ
އިސްމާޢީލް ރަޝީދަކީ  31އަހަރުގެ ޓެލެ ޮ
ތަޖްރިބާއާއި  16އަހަރުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް މެނޭޖްމަންޓް ތަޖްރިބާ
ހއްދަވާފައިވާ ޗާޓަޑް އިންޖިނޭރެކެވެ .އިސްމާޢީލް ވަނީ
ޯ
އފް ރެޑިންގ އިން
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ ޮ

އފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަދި
މާސްޓަރސް ޮ
ކމިއުނިކޭޝަ ް
ނ
ޕލިޓެކްނިކް ޔުނިވަރސިޓީއިން ޓެލެ ޮ
އެންގްލިއާ ޮ
ސިސްޓަމްސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިޒައިންގެ ރޮނގުން ބެޗެލަރ
އނަރސް ޑިގްރީ ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ.
އފް އިންޖިނިއަރިންގ ޮ
ޮ
އަދި އޭނާއަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް
ލޖީގެ މެމްބަރެކެވެ.
އިންޖިނިއަރިންގ އެންޑް ޓެކޮނޮ ޮ

ރޮ ބި ން ވޯލް
ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ
އފިސަރގެ މަޤާމަށް ރޮބިން ވޯލް
ޗީފް ފައިނޭންޝަލް ޮ
ޢައްޔަނުކުރީ  2015ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުއެވެ.
ހއްދަވާފައިވާ ދިގު މުއްދަތުގެ އަގުހުރި
މާލީ ދާއިރާގައި ޯ
ތަޖުރިބާގެ ބޭނުން ކުރައްވައިގެން ،ރޮބިން ގެންދަވަނީ
ކުންފުންޏަށް މަންފާ އިތުރު ކުރެވޭނެ މަގުތައް ކޮށްޓަވަމުން،
ހަލުވިކަމާއެކު ބަދަލުވަމުން އަންނަ ޑިޖިޓަލް މާކެޓްގައި
ދިރާގުގެ ވާދަވެރިކަން އިތުރު ކުރައްވަމުންނެވެ.
ރޮބިން  2011ވަނަ އަހަރު ދިރާގާއި ގުޅިވަޑައިގަތުމަށްފަހު
އެކްޓިންގ ސީއެފްއޯ ،ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ
އަދި އެސިސްޓަންޓް ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ ފަދަ
މުހިއްމު މަޤާމްތައް ވަނީ ފުރުއްވާފައެވެ.
ދިރާގާއި ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ރޮބިން ހުންނެވީ
ސީ.ޑަބްލިއު.ސީ ގްރޫޕްގެ ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް
ކ އެންޑް އައިލެންޑްސް ރީޖަންގެ މަޤާމުގައެވެ.
މނާ ޯ
ޮ
ކމް އިންޑަސްޓްރީގައި ފައިނޭންސް އަދި
ރބިންއަކީ ޓެލެ ޮ
ޮ
އޕަރޭޝަންސްގެ ދާއިރާއިން  15އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ
ޮ
ހއްދަވާފައިވާ ޗާޓަޑް މެނޭޖްމަންޓް އެކައުންޓަންޓެކެވެ.
ޯ
ރބިން ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް
ޮ
ބްރޫނެލް އިން މެނޭޖްމަންޓް ސައިންސްގެ ދާއިރާއިން
އފް ސައިންސް ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ .އޭނާއަކީ
ޮ
ބެޗްލަރ
އފް މެނޭޖްމަންޓް އެކައުންޓަންޓްސް
ޗާރޓަޑް އިންސްޓިޓިއުޓް ޮ
ސސިއޭޓް މެމްބަރެކެވެ.
(ސީމާ) ގެ އެ ޯ

ތަޖުރިބާ

މަ ޙް މޫ ދް ދަ އްސަ ރު
ޗީފް މާކެޓިންގ އޮފިސަރ
ޗީފް މާކެޓިން އޮފިސަރ (ސީއެމްއޯ) ގެ މަޤާމަށް މަޙްމޫދު
ދައްސަރު ޢައްޔަނުކުރީ  2019ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް
ހއްދަވާފައިވާ އާދަޔާ ޚިލާފު މާރކެޓިންގެ
މަހުއެވެ .މަޙްމޫދު ޯ
ހުނަރުތައް ބޭނުންކުރައްވައިގެން އެނާ ގެންދަވަނީ ކަސްޓަމަރ
ރޗް ގެ އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން މާކެޓިންގ،
ސެންޓްރިކް އެޕް ޯ
ނވޭޝަން އަދި މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ލޕްމަންޓް ،އި ޮ
ޕްރޮޑަކްޓް ޑިވެ ޮ
ކށް ފުރިހަމަކުރައްވަމުންނެވެ.
މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ތަރައްގީ ޮ
ވ މަޤާމުތަކުގެ
ދިރާގާއި ގުޅިވަޑައިގަތު މުގެ ކުރިން މަޙްމޫދު ފުރުއް ި
ތެރޭގައި ޓެލެކޮމް މެލޭޝިއާގެ ބީ2ބީ ޑިވިޒަންގެ ޓީއެމް
އފިސަރުކަމާއި
ވަންގެ ޗީފް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕާޓްނަރޝިޕް ޮ
މބިލީގެ ޕާޓްނަރޝިޕް އެންޑް އެލައަންސް
ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޮ
ޑިވިޒަންގެ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓްކަން ހިމެނެއެވެ.
ކމް އިންޑަސްޓްރީގެ
މަޙްމޫދް ދައްސަރަކީ ހައިޓެކް އަދި ޓެލެ ޮ
ނވޭޓަރ އަދި ނުފޫޒުގަދަ
ގްލޯބަލް ބިޒްނަސް ލީޑަރ ،އި ޮ
ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ފަދަ އިސް މަޤާމުތަކުގައި 25
ހއްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.
އަހަރަށް ވުރެ އިތުރު ތަޖްރިބާ ޯ
އޭނާ ވަނީ އާ މާކެޓްތައް އުފެއްދުމާއި ކާމިޔާބު މާކެޓިންގ
ސްޓްރެޓެޖީތައް އެކުލަވާލުމުން ތަޖްރިބާ ހޯއްދަވާފައެވެ.
މަޙްމޫދު ވަނީ ފްރާންސްގެ އިންޖިނައަރިންގ އެންޑް މެނޭޖްމަން ް
ޓ
ކމިއުނިކޭޝަންސްގެ
ކމް ޕެރިސް އިން ޓެލެ ޮ
ސްކޫލެއްކަމުގައިވާ ޓެލެ ޮ
ދާއިރާއިން އިންޖިނިއަރިންގ ޑިގްރީއެއް ޙާޞިލް ކުރައްވާފައެވެ.

ޢަލީ ރި ޔާ ޒް
ޑައިރެކްޓަރ ކަސްޓަމަރ ސާވިސަސް އެންޑް ސޭލްސް
ކަސްޓަމަރ ސާވިސަސް އެންޑް ސޭލްސްގެ ޑައިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް
ޢަލީ ރިޔާޒް ޢައްޔަނުކުރީ  2004ވަނަ އަހަރުއެވެ .ދިރާގުގެ ހުރިހާ
އިސްނެގުމަކާއި ހަރަކާތްތަކެއްގެ ނާރެހަކީ ކަސްޓަމަރުންކަމުގައި
ޢަލީ ވަނީ ހައްދަވާފައެވެ .ދިރާގު ވިޔަފާރި ކުރަމުންގެންދާ
މާޙައުލުގެ ވާދަވެރިކަމާއި ބަދަލުތައް އަންނަ އަވަސްމިން ޢަލީއަށް
ފުރިހަމައަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާތީ ،ކަސްޓަމަރުންނަށް މުހިއްމީ

ކުންފުނީގެ މަޢުލޫމާތު  -މެނޭޖްމަންޓް ޓީމް

29
ކންކަމެއްކަން ދެނެގަތުމަކީ ޢަލީގެ މައިގަނޑު ލަނޑުދަނޑިއެވެ.
ޮ
 1999ވަނަ އަހަރު ދިރާގާއި ގުޅިވަޑައިގަތުމަށްފަހު
ޢަލީ ރިޔާޒް ވަނީ މުހިއްމު މަޤާމުތަކެއް ފުރުއްވާފައެވެ.
އފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
އެ މަޤާމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހެޑް ޮ
ސސަސް ހިމެނެއެވެ.
އެންޑް ހިއުމަން ރި ޯ
ދިރާގާއި ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ޢަލީ ރިޔާޒް ވަނީ ޔުނިވަރސަލް
އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ގްރޫޕް ސޭލްސް އެންޑް
މލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގެ
މާކެޓިންގ މެނޭޖަރުކަމާއި ޯ
ސސަސްގެ މަޤާމު ފުރުއްވާފައެވެ.
މެނޭޖަރ ހިއުމަން ރި ޯ
ޢަލީ ވަނީ މި އިންޑަސްޓްރީގެ ބިޒްނަސް އާއި
މެނޭޖްމަންޓް ދާއިރާއިން  23އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ
އުނގެނުމާއި ތަޖްރިބާ ހާޞިލް ކުރައްވާފައެވެ.
ޢަލީ ރިޔާޒްވަނީ ސިންގަޕޫރުގެ އެސްއެޗްއޭޓީއީސީ
ހސްޕިޓާލިޓީ މެނޭޖްމަންޓްގެ ރޮނގުން
ކޮލެޖުން ޮ
ލމާ ޙާޞިލްކުރައްވާފައެވެ.
އެޑްވާންސްޑް ޑިޕް ޮ

މލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ
ޢާޠިފާ ވަނީ ޯ
ބޑްގެ ޗެއަރޕާސަންކަން  6އަހަރު ކުރައްވާފައެވެ.
ޯ
މލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ
ޢާޠިފާއަކީ ޯ
މިހާރުގެ ޗެއަރޕާސަންއެވެ .ޢާޠިފާ މި މަޤާމަށް މި ދައުރަށް
ޢައްޔަން ކުރީ  2019ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުއެވެ.
ކމް އިންޑަސްޓްރީގެ މެނޭޖްމަންޓް
ޢާޠިފާއަކީ ޓެލެ ޮ
ދާއިރާއިން  20އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ގިނަތަޖުރިބާ
ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވާ ޗާޓާޑް މެނޭޖްމަންޓް އެކައުންޓެންޓެކެވެ.
ޢާޠިފާއަށް ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ރޮނގުތަކުގެ
އޕަރޭޝަންސް އާއި ލީގަލް
ތެރޭގައި ފައިނޭންސްޮ ،
އެންޑް ރެގިއުލޭޓަރީ ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ.
ޢާޠިފާވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮ ް
ފ
އފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ފޑުން މާސްޓަރ ޮ
ބްރެޑް ޯ
ޑިގްރީ ޙާސިލް ކުރައްވާފައެވެ .އަދި ޢާޠިފާއަކީ ޗާޓަޑް
އފް މެނޭޖްމަންޓް އެކައުންޓަންޓްސް
އިންސްޓިޓިއުޓް ޮ
ސސިއޭޓް މެމްބަރެކެވެ.
(ސީމާ) ގެ އެ ޯ

މު ސް ތާ ޤު އަ ޙު މަ ދު ދީދީ

ޢާ ޠި ފާ ޢަލީ

ޑައިރެކްޓަރ ކަސްޓަމަރ ސޮލިއުޝަންސް

ޑައިރެކްޓަރ ކޯޕަރޭޓް ސާވިސަސް

ސލިއުޝަންސްގެ މަޤާމަށް މުސްތާޤު
ޮ
ޑިރެކްޓަރ ކަސްޓަމަރ
އައްޔަނުކުރީ  2009ވަނަ އަހަރުއެވެ .މުސްތާޤުގެ ކުޅަދާނަ
ލޖީ ހުނަރުތަކާއެކު އެނާ ގެންދަވަނީ ،ބިޒްނަސް ޓު
ޓެކްނޮ ޮ
ކަސްޓަމަރ އެންޑް ބިޒްނަސް ޓު ބިޒްނަސް ސޮލިއުޝަންސް
ރފެޝަނަލް ސާވިސަސް
އާރކިޓެކްޓްސް އާއި ކުންފުނީގެ ޕް ޮ
ޓީމްތަކުގެ އިސް ވެރިޔާގެ ދައުރު އަދާކުރައްވަމުންނެވެ .އަދި
ގފިތަކަށް އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން
ކުންފުނީގެ އެހެން ޮ
ކށްދެއްވައި ކަސްޓަމަރުންނަށް އެންމެ ޒަމާނީ އިނޮވެޓިވް
ފޯރު ޮ
ހއްދަވައިދެއްވަމުންނެވެ.
ސޮލިއުޝަންސް ޯ

ކޕަރޭޓް ސާވިސަސްގެ މަޤާމަށް ޢާޠިފާ ޢަލީ
ޑައިރެކްޓަރ ޯ
އައްޔަނުކުރީ  2016ވަނަ އަހަރުއެވެ .ޢާޠިފާ މި މަޤާމަށް
އފް އިންޓަރނޭޝަނަލް ،ލީގަލް
ޢައްޔަނު ކުރީ ޑިރެކްޓަރ ޮ
އެންޑް ރެގިއުލޭޓަރީގެ މަޤާމު  2003ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން
ފުރުއްވުމަށްފަހުއެވެ .ޤާނޫނުތަކާއި ޤާވާއިދުތަކާއި ގުޅިގެން ދިރާގުން
އުފުލަން ޖެހޭ ހުރިހާ ޒިއްމާއެއް އަދާކުރަމުން ގެންދަނީ ޢާޠިފާގެ
ބެލެހެއްޓެވުމުގެ ދަށުންނެވެ .އަދި ދިރާގުގެ ހުރިހާ ވިޔަފާރި
ގތަށް ފުރިހަމަ
ޙަރަކާތެއް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ ޤާނޫނާއި އެއް ޮ
ނަޒާޙަތްތެރިކަމާއެކުކަން ޢާޠިފާ ކަށަވަރުކުރައްވައެވެ .އަދި ދިރާގުގެ
ހުރިހާ ސީއެސްއާރު ޙަރަކާތްތައް ބަލަހައްޓަވަނީވެސް ޢާޠިފާއެވެ.
ޢާޠިފާ ދިރާގާއި  1988ވަނަ އަހަރު ގުޅިވަޑައިގަތުމަށްފަހު
މުހިއްމު މަޤާމުތަކެއްވަނީ ފުރުއްވާފައެވެ .އޭގެ ތެރޭގައި
ރލަރ ކަން ހިމެނެއެވެ.
ދިރާގުގެ ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓް ޯ

ނލޮޖީގެ ދާއިރާއިން 24
މުސްތާޤު ވަނީ އިންފޮމޭޝަން ޓެކް ޮ
ހއްދަވާފައެވެ .އަދި އޭނާ ވަ ީ
ނ
އަހަރަށްވުރެ އިތުރު ތަޖުރިބާ ޯ
ފމޭޝަން ސިސްޓަމްސްއާއި މެނޭޖަރ
ދިރާގުގެ މެނޭޖަރ އިން ޮ
ސލިއުޝަންސްގެ މަޤާމު ފުރުއްވާފައެވެ.
ޮ
ޑޭޓާ އެންޑް އައިޕީ

މުސްތާޤު ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެބަރިސްޓްވިތް
ރނިކްސް އާއި ކޮމްޕިއުޓިންގ
ޔުނިވާރސިޓީން މައިކްރޯއިލެކްޓް ޯ
އފް ސައިންސް ވިތް ހޮނަރސް
ދާއިރާއިން ބެޗްލަރ ޮ
ޑިގްރީއެއް ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައެވެ.

ޢަ ބް ދުﷲ ފިރާ ޤު
ޑައިރެކްޓަރ ނެޓްވާރކްސް
ޑައިރެކްޓަރ ނެޓްވަރކްސް ގެ މަޤާމަށް ފިރާޤު ޢައްޔަނުކު ީ
ރ
ގތުގައި ނެޓްވަރކްގެ
 2016ވަނަ އަހަރުއެވެ .އެންމެ ފުރިހަމަ ޮ
ފރުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ
ޚިދްމަތް ކަސްޓަމަރުންނަށް ޯ
އުފުއްލަވަނީ ފިރާޤެވެ .ދިރާގުގެ އެންމެ މުހިއްމު ވިއުގައާއި
ކށް ބަލަހައްޓަނީ ފިރާޤުގެ
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ފަރުމާކޮށް ،ތަރައްޤީ ޮ
ބެލެހެއްޓެވުމުގެ ދަށުން އޭނާގެ ޓީމުގެ މުވައްޒަފުންނެވެ.
ފިރާޤު  2012ވަނަ އަހަރު ދިރާގާއި ގުޅިވަޑައިގަތުމަށްފަހު،
މެނޭޖަރ އެކްސެސް އިންޖިނިއަރިންގ އާއި
ކލިޓީ އެޝުއަރަންސް ފަދަ
މެނޭޖަރ ނެޓްވޯކް ޮ
މުހިއްމު މަޤާމުތައް ވަނީ ފުރުއްވާފައެވެ.
ދިރާގާއި ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ފިރާގު ވަނީ ނިއުޒީލަންޑްގެ
ޕސްޓް ޑޮކްޓޯރަލް
ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ކެންޓަރބަރީގައި ޯ
ގތުގައި ރިސާޗް މަސައްކަތް
ރިސާޗް ފެލޯއެއްގެ ޮ
ކުރައްވާފައެވެ .އަދި އޭނާ ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިސްޓްރީ
ކމިއުނިކޭޝަންސް ،ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގައި
އޮފް ޮ
މލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް
ކޑިނޭޓަރުގެ މަޤާމާއި ޯ
ޕްރޮޖެކްޓް ޯ
ކމްޕެނީގެ އިންޖިނޭރުގެ މަޤާމު އަދާކުރައްވާފައެވެ.
ޮ
ކމިއުނިކޭޝަންސާއާއި އިލެކްޓްރިކަލް އެނަރޖީ
ފިރާޤަކީ ޓެލެ ޮ
ހއްދަވާފައިވާ ރިސާޗަރ
ދާއިރާއިން  17އަހަރުގެ ތަޖްރިބާ ޯ
އިންޖިނިއަރެކެވެ .އޭނާ ވަނީ ނިއުޒީލަންޑްގެ ޔުނިވަރސިޓީ
އފް ކެންޓަރބަރީން އިލެކްޓްރިކަލް އާއި އިލެކްޓްރޯނިކްސް
ޮ
އިންޖިނިއަރިންގެ ގެ ރޮނގުން ޕީއެޗްޑީއާއި މާސްޓަރސް
ޑިގްރީ ހާޞިލް ކުރައްވާފައެވެ .އަދި އޮސްޓްރޭލިއާގެ
އފް އެޑެލައިޑުން އިލެކްޓްރިކަލް އެންޑް
ޔުނިވަރސިޓީ ޮ
އިލެކްޓްރޯނިކްސް އިންޖިނިއަރިންގ ރޮނގުން ބެޗެލަރ އޮފް
އިންޖިނިއަރިންގ ޑިގްރީ ހާސިލް ކުރައްވާފައެވެ .ފިރާޤަކީ
 2006ވަނަ އަހަރުއްސުރެ އައިއީއީއީގެ މެމްބަރެކެވެ.
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ރާ ޖަން ސު ރޭޝް
ޑައިރެކްޓަރ ހިއުމަން ރިސޯސަސް
ސސަސްގެ މަޤާމަށް ރާޖަން ސުރޭޝް
ޑައިރެކްޓަރ ހިއުމަން ރި ޯ
ޢައްޔަނު ކުރީ  2019ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުއެވެ.
ކުންފުނީގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށާއި މުވައްޒަފުންގެ
މަސައްކަތްތެރިކަމާއި ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ދުނިޔޭގެ
ސސް ދާއިރާގެ އެންމެ މޮޅު
ކޅުތަކުން ހިއުމަން ރި ޯ
އެކި ކަން ޮ
ތަޖްރިބާ ސުރޭޝް ދިރާގަށް ގެނެސްދެއްވާފައިވެއެވެ.
ދިރާގާއި ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ސުރޭޝް އަދާކުރެއްވި
ވަޒީފާތަކުގެ ތެރޭގައި ،އިންޑިއާގެ އައިއެސްވައިއެކްސް ޓެކްނޮލޮޖީސް
އފް އެޗްއާރު (އިންޑިއާ ،މިޑްލް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ހެޑް ޮ
އީސްޓް ،އެފްރިކާ)ކަމާއި ،ދުބާއީގެ ސިއްދީޤީހޯލްޑިންސް ގެ
ސސް ޑިރެކްޓަރުކަމާއި ،ދުބާއީގެ އަލް
ސީނިއަރ ހިއުމަން ރި ޯ
ފުއްތައިމް ގްރޫޕްގެ އެސިސްޓަންޓް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އޮފް އެޗް
އޕަރޭޝަންސް
އާރުކަމާއި ،ދުބާއީގެ އަލްތާޔަރު ގްރޫޕްގެ އެޗްއާރު ޮ
މެނޭޖަރު ،ދުބާއީގެ ލޭންޑްމާރކް ގްރޫޕްގެ އެޗްއާރު މެނޭޖަރުކަމާއި
އަދި އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރުގެ ބާރާތް ހެވީ އިލެކްޓްރިކަލްސް
ލިމިޓެޑްގެ އެޗްއާރް އެގްޒެކެޓިވްކަން ހިމެނެއެވެ.
ޓ ތައުލީމް
ޕސްޓް ގްރޭޖުއޭ ް
ސސަސް ދާއިރާއިން ޯ
ހިއުމަން ރި ޯ
ޙާޞިލް ކުރައްވާފައިވާ ސުރޭޝް ވަނީ ،އިންފޮމޭޝަން
ރނިކްސް އަދި ރީޓޭލް އިންޑަސްޓްރީގައި
ލޖީ ،އިލެކްޓް ޯ
ޓެކްނޮ ޮ
 25އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ ތަޖްރިބާ ހޯއްދަވާފައެވެ.
އފް ސައިންސަސް އިން މާސްޓަރސް
ކލެޖް ޮ
ސުރޭޝްވަނީ ލޮޔޯލާ ޮ
ސސަސް މެނޭޖްމަންޓް)
ސޝަލް ވާކް (ހިއުމަން ރި ޯ
ޯ
ޑިގްރީ އިން
އަދި ކެރަލާ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެފްއެމްއެންސީއިން ސައިކޮލޮޖީގެ
ރޮނގުން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ހާޞިލް ކުރައްވާފައެވެ.

ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ހުރި ދިރާގުގެ ހުރިހައި
އިމާރާތްތަކާއި ،ބިން ބިމާއި ،މުދާ ބެލެހެއްޓުމާއި ދިރާގުގެ ހުރިހާ
ޚަރަދުތައް ހަރުދަނާ ސިޔާސަތެއްގެ ދަށުން ބެލެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ.
ހދުމުގައި ޢަމަލުކުރަނީ ދިރާގުން
ދިރާގަށް މުދަލާއި ޚިދްމަތް ޯ
އެކަށައަޅާފައިވާ ޒިއްމާދާރުކަމާއި ހަމަހަމަކަމުގެ ސިޔާސަތުތަކުގެ
ދަށުންކަން ޔަގީންކުރުމަކީވެސް ޙަޒްމަތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.
ޙަޒްމަތު ދިރާގާއި ގުޅުނީ  2004ވަނަ އަހަރުއެވެ.
ދިރާގާއި ގުޅުމުގެ ކުރިން ޙަޒްމަތުވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ
އފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޒަރީގައި
މިނިސްޓްރީ ޮ
މުހިއްމު މަޤާމުތަކެއް ފުރުއްވާފައެވެ.
ޓ ސެކްޓަރ ގަ ި
އ
ޙަޒްމަތު ވަނީ ޕަބްލިކް އަދި ޕްރައިވެ ް
ގން  21އަހަރަށްވުރެ
އޕަރޭޝަންސާއި މެނޭޖްމަންޓް ރޮނ ު
ޮ
ގިނަ ދުވަހުގެ ތަޖްރިބާ ހޯއްދަވާފައެވެ.
ކހާމާ ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީން
ޙަޒްމަތު ވަނީ ޖަޕާނުގެ ޔޮ ޮ
ނމިކްސް (ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ
މާސްޓަރސް އިން އިކޮ ޮ
އެންޑް ޓެކްސޭޝަން) ޢަދި އެމެރިކާގެ ހަވާއީ
ޕެސިފިކް ޔުނިވަރސިޓިން ބެޗްލަރސް އިން ބިޒްނަސް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިގްރީ ޙާޞިލް ކުރައްވާފައެވެ.

މު ޙަ އް މަ ދު ޢަ ބް ދުލް ޤާ ދިރު
ޑައިރެކްޓަރ އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްސް
ފމޭޝަން ސިސްޓަމްސްގެ މަޤާމަށް
ޑައިރެކްޓަރ އިން ޮ
މުޙައްމަދު ޢަބްދުލް ޤާދިރު ޢައްޔަނުކުރީ  2017ވަ ަ
ނ
އަހަރުގެ ޖޫން މަހުއެވެ .ދިރާގުގެ ވިޔަފާރިއާއި ޚިދްމަތްތަކަށް
ފމޭޝަން ސިސްޓަމްސް ޤާއިމުކޮށް
ބޭނުންވާ އިން ޮ
ބެލެހެއްޓުމަކީ ޤާދިރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ޑައިރެކްޓަރ ،ޕްރޮޕަޓީ ،ޕްރޮކިއުމަންޓް،

ދިރާގާއި  1988ވަނަ އަހަރު ގުޅިވަޑައިގަތް ޤާދިރު ވަނީ
ރޑަކްޓްސް ކަމާއި ،މެނޭޖަރ
ދިރާގުގެ މެނޭޖަރ އައިޓީ ޕް ޮ
ފމޭޝަން ސިސްޓަމްސްގެ މަޤާމު ފުރުއްވާފައެވެ.
އިން ޮ
އަދި ދިރާގުގެ ޚިދްމަތުގެ އެތައް ދާއިރާއަކުން މުހިއްމު
އެތައް މަޝްރޫއެއް ރާއްވަވާ ހިންގަވާފައެވެ.

ރކިއުމަންޓް ،އެންޑް
ޑައިރެކްޓަރ ،ޕްރޮޕަޓީ ،ޕް ޮ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މަޤާމަށް މުޙައްމަދު ޙަޒްމަތު ޢަބްދުﷲ
ޢައްޔަނުކުރީ  2004ވަނަ އަހަރުއެވެ .ޙަޒްމަތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ

ކމް އިންޑަސްޓްރީގެ  30އަހަރު ެ
ގ
ޤާދިރު އަކީ ޓެލެ ޮ
ހއްދަވާފައިވާ ޓްރާންސްމިޝަން ،ސްވިޗިންގ،
ތަޖްރިބާ ޯ

މު ޙަ އް މަ ދު ޙަ ޒް މަ ތު ޢަ ބް ދުﷲ
އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ސލިއުޝަންސް އާއި
ޮ
އިންޓަރނެޓް އެންޑް އައިޕީ
އެހެނިހެން ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ތައުލީމާއި ތަޖުރިބާ
ލިބިވަޑައިގެން ހުންނެވި އިންޑަސްޓްރީގެ މާހިރެކެވެ.
ޤާދިރުވަނީ އިންޑިއާގެ ޓެސްމެކް އިން އިންފޮމޭޝަ ް
ނ
މެނޭޖްމަންޓްގެ ރޮނގުން އެމްބީއޭ ހާޞިލުކުރައްވާފައެވެ.

މު ޙަ އް މަ ދު މު ސް ޢަ ދު
ޑައިރެކްޓަރ ޑިޖިޓަލް ޓްރާންސްފޮމޭޝަން
ފމޭޝަންގެ މަޤާމަށް މުޙައްމަދު
ޑައިރެކްޓަރ ޑިޖިޓަލް ޓްރާންސް ޮ
ނވެމްބަރު މަހުއެވެ.
މުސްޢަދު ޢައްޔަނުކުރީ  2017ވަނަ އަހަރުގެ ޮ
ކށް ތަންފީޒުކުރުމާއި
ދިރާގުގެ ޑިޖިޓަލް ސްޓްރެޓެޖީ ފަރުމާ ޮ
ލޖީތައް އެކަށައެޅުމާއި ދިރާގުން
ކުންފުނިން ޚިޔާރުކުރާ ޓެކްނޮ ޮ
ރޑަކްޓްތަކުގެ ޑިޖިޓަލްކަން
ކށްދޭ ޚިދްމަތްތަކާއި ޕް ޮ
ފޯރު ޮ
ޔަގީންކުރުމާއި ،ދިރާގު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވޭ ހުރިހާ ކަމެއްގެ
ނާރެހަކީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޭނުންވާ ޑިޖިޓަލް ހައްލުތައް
ހދައިދިނުންކަމަށް ހެދުމަކީ ،މުސްޢަދުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެވެ.
ޯ
 1995ވަނަ އަހަރު ދިރާގާއި ގުޅިވަޑައިގަތް މުސްޢަދު
ވަނީ ޑައިރެކްޓަރ ނެޓްވާކްސްކަމާއި ،މެނޭޖަރ މޮބައި ް
ލ
ކ ނެޓްވާކްސްއާއި ސީނިއަރ
ނެޓްވާކްސްކަމާއި ،މެނޭޖަރ ޯ
އިންޖިނިއަރ ފަދަ މުހިއްމު މަޤާމުތައް ފުރުއްވާފައެވެ.
އ  21އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ
މުސްޢަދަކީ ޓެލެކޮމް އިންޑަސްޓްރީގަ ި
ޓޑް އިންޖިނިއަރެކެވެ.
ހއްދަވާފައިވާ ޗާ ަ
ދުވަހުގެ ތަޖްރިބާ ޯ
ޓރިއާ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް
މުސްޢަދު ވަނީ ނިއުޒީލަންޑްގެ ވިކް ޯ
ކމާސް ،އިންފޮމޭޝަން
ވެލިންގޓަން އިން މާސްޓަރ އޮފް ޮ
އސްޓްރޭލިއާގެ އޮސްޓްރޭލިއަން
ސިސްޓަމްސް ޑިގްރީއާއިޮ ،
އފް ބިޒްނަސް އިން އެމްބީއޭ ޑިގްރީ އަދި
އިންސްޓިޓިއުޓް ޮ
އފް ހަލް އިން މޮބައިލް
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ ޮ
ކމިއުނިކޭޝަންސް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ރޮނގުން ބެޗްލަރ އޮފް
ޓެލެ ޮ
އިންޖިނިއަރިންގ ޑިގްރީ ހާޞިލު ކުރައްވާފައެވެ.
*
އަޙްމަދު މައުމޫންވަނީ ޖެނުއަރީ  2019ގައި ދިރާގުގެ ވަޒީފާ ދޫކޮށްލައްވާފައެވެ 2018 .ވަ ަ
ނ
އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުން ފެށިގެން މައުމޫނު އަދާކުރެއްވީ ދިރާގުގެ އެކްޓިންގ ޗީފް މާކެޓިންގ
އޮފިސަރގެ ވަޒީފާއެވެ .ދިރާގަށް މައުމޫން ޚިދްމަތްކުރެއްވި  28އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޑިރެކްޓަރ އޮފް
ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ އިތުރުން ތަފާތު އެތައް އިސް މަޤާމުތަކެއްވަނީ ފުރުއްވާފައެވެ.
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ެ 2019ގ
ސް ޓް ރެ ޓެ ޖީތަކާ އި
މަސަ އްކަ ތުގެ
ނަ ތީ ޖާ

އފީހުގައާއި ހެލިފެލިވެ އުޅުމުގައި
އަޅުގަނޑުމެންގެ ގޭގަޔާއި ޮ
ކުރާ ތަޖުރިބާއަށް ޑިޖިޓަލް އިންޤިލާބުގެ ސަބަބުން ދަނީ ހެ ޮ
ޔ
ބަދަލުތަކެއް އަންނަމުންނެވެ .ހަލުވި ކަމާއެކު ބަދަލުވެ ކުރިއަރަމުން
ލޖީތަކުންދަނީ އަޅުގަނޑުމެން މަޢުލޫމާތު ހޯދާ
ދާ ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮ ޮ
ގތަށާއި ،އެކަކު އަނެކަކާއި މުޢާސަލާތު ކުރާގޮތަށާއި ،އަދި
އުނގެނޭ ޮ
ކށްދެމުންނެވެ .އަދި ޑިޖިޓަލް
ގތްތަކެއް ފަހި ޮ
މުނިފޫހިފިލުވުމަށް އާ ޮ
ކންމެ ހިސާބަކުންވެސް ސިއްހީ،
ލޖީގެ ޒަރީއާއިން މިވަނީ ޮ
ޓެކްނޮ ޮ
ހދުމަށް ފުރުސަތުހުޅުވިގެން
ތައުލީމީ އަދި މާލީ ޚިދުމަތްތައް ޯ
ގސްފައެވެ .ދިރާގުގެ ސިޔާސަތުގެ ހިކްމަތަކީ ޑިޖިޓަލްކުރިމަގުގެ
ޮ
މޅަށް ފުއްދައިދިނުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގިނަގުނަ
ބޭނުންތައް ޮ
ރަށްތަކަކަށް ބެހިފައިވާ މުޖުތަމަޢު ގުޅުވައިދީ ރާއްޖޭގައި
ދިރިއުޅެމުންދާ ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީން ބާރުވެރިކުރުވުމެވެ.
އަޅުގަނޑުމެން ވަނީ އެންމެ ފަހުގެ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީތަކުން
ލިބޭ ފުރުސަތުތަކާއި ،ގުޅުންތަކާއި ،ފަސޭހަތަކުގެ ބޭނުން
ހިފާ ހުރިހާ އަފްރާދުންނަށްމެ ބައިވެރިވެވޭ މުޖުތަމައެއް
ބިނާކުރުމުގައި ވަރަށް އެދެވޭ ކާމިޔާބީތަކާއި ކުރިއެރުން ވޭތުވެ
ހދާފައެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙިއްޞާދާރުންނަށް
ދިޔަ މާޒީގައި ޯ
ހދައިދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަގުދައްކައިދެނީ،
އިތުރު މަންފާ ޯ
އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒާއި ތަސައްވަރު ،ޑިޖިޓަލް ޚިދްމަތްތަކުން
ކށްދިނުމުގެ ޝިޢާރުންނެވެ.
ދިރިއުޅުން މުއްސަނދި ޮ

ސްޓްރެ ެޓޖީ އަދި ނަތީޖާ 2019

 #ޑިޖިޓަ ލް ރާ އްޖެ
ހަލުވި ސް ޕީޑްގެ ގުޅުން އެން މެން ނަ ށް

5ޖީ އަ ދި ގިގަބި ޓް ސް ޕީޑް އަ ދި
އަން ނަ ން އޮ ތް ޖީލު ގެ ޓެ ކްނޮ ލޮ ޖީ

ކށްދިނުމަށްޓަކައި ދިރާގުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ،ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި
ފޯރު ޮ

ދިރާގުންވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި 5ޖީ އަދި ގިގަބިޓް ސްޕީޑްގެ
އިންޓަނެޓް މިހާރު ހަގީގަތަކަށް ހަދާފައެވެ.

ކޅުތަކުގައިވާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަން ޮ

ހުރިހާ ރަށްތަކަށް ހަލުވި ސްޕީޑްގެ އިންޓަނެޓް

ގތުން މުޅި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހަލުވި ސްޕީޑެއްގައި
ދުރުދުރުގައި ހުރި ރަށްތައްވެސް ހިމެނޭ ޮ
ކށް ފުޅާކުރުމަށް 209
ކށްދިނުމަށް ދިރާގުގެ ނެޓްވޯކްތައް އިތުރަށް ތަރައްޤީ ޮ
ގުޅުންތައް ފޯރު ޮ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިންވެސްޓް ކުރުން ހިމެނެއެވެ .މި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ
ކށްދެވި ،މީހުންގެ ދިރިއުޅުމަށް
 75%ގޭބިސީއަށް ހަލުވި ސްޕީޑްގެ އެފް.ޓީ.ޓީ.އެޗް ފޯރު ޮ
ޔކަމާއި ތޫނުފިލިކަމާއި އުފާވެރިކަން
ފަސޭހަކަމާއި ،ސިއްޙީ ދުޅަހެ ޮ

ހދައިދީފައެވެ .ރާއްޖޭގެ
ޯ

ވކް އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ކށްދީފައިވާ އެފް.ޓީ.ޓީ.އެޗް ނެޓް ޯ
 58ރަށަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ފޯރު ޮ
ވކެވެ .މީގެ
ބޑު އަދި އެންމެ ހަލުވި ނެޓް ޯ
އެންމެ ޮ

އިތުރުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް

އާއި ގުޅިގެން މާލޭ ސިޓީގެ ޕާރކުތަކާއި އާންމުން އެއްވެ އުޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
ޕޓްގެ ޚިދުމަތް ދިރާގުން ވަނީ ޤާއިމްކޮށްފައެވެ.
ސަރަހައްދުތަކުގައި ވައިފައި ހޮޓްސް ޮ
ދިރާގު ޑިޖިޓަލް އައިޕީޓީވީ ގެ ޚިދުމަތް މިހާރު ވަނީ ރާއްޖޭގެ  74%ގޭބިސީތަކަށް
ފރުކޮށްދީފައިވާއިރު ،ދިރާގު
ކށްދީފައެވެ .ދިރާގު ޓީވީ ރާއްޖޭގެ  52ރަށަކަށް ޯ
ފޯރު ޮ
ވކްތަކާއި ގުޅިގެން ދިރާގު
ރޑްބޭންޑްގެ ޚިދުމަތް ނުލިބޭ ރަށްތަކުގައި އަމިއްލަ ނެޓް ޯ
ބް ޯ
ކށްދިނުމަށްޓަކައި ޕައިލެޓް ޓެސްޓް ކޮށްފައިވެއެވެ.
ޓީވީ ގެ ޚިދުމަތް ފޯރު ޮ

ކށް ތަޖުރިބާތައް އިތުރުކުރުމަށް ދިރާގުން ވަނީ ފުރަތަމަ
މީހުންގެ ދިރިއުޅުން މުއްސަނދި ޮ
ކށް މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ
ފަހަރަށް 1ޖީބީޕީއެސްގެ ބާރު ސްޕީޑް އިންޓަރނެޓް ތައާރަފް ޮ
ކށްދީފައެވެ .އޭގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އެކި ރައްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ
 13ރަށަކަށް ފޯރު ޮ
އާބާދީތަކަށް މީގެ ކުރިން ލިބިފައިނުވާ އެތަކެއް ޑިޖިޓަލް ޚިދުމަތްތަކެއް ވަގުތުން
ވަގުތަށް ލިބިގަތުމަށް މިހާރު ވަނީ މަގު ހުޅުވިގެން ގޮސްފައެވެ.
އތް ޖީލުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ކަމަށްވާ 5ޖީ ދިރާގުގެ ފަރާތު ް
ނ
މބައިލް ނެޓްވޯކް ތަކުގެ އަންނަން ޮ
ޮ
ގތުން ދިރާގު ވެގެންދިޔައީ ދިވެހި ރާއްޖޭގައި
 2019ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފު ކުރިއެވެ .މި ޮ
އަދި ދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގައި މިޚިދުމަށް ވިޔަފާރި އުސޫލުން ތައާރަފުކުރި ދޭންފެށި
ލޖީތައް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަލަށް ތައާރަފް
ފުރަތަމަ ކުންފުންޏަށެވެ .އެންމެ ފަހުގެ ޒަމާނީ ޓެކްނޮ ޮ
ކުރުމުގައި އެންމެ އިސްދައުރެއް ދިރާގު އަދާކުރާކަން ދައްކައިދެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަސާސީ
ނވޭޝަން” އަށް އަޅުގަނޑުމެންދޭ އަހައްމިޔަތުންނެވެ.
އެއް އުސޫލް ކަމުގައިވާ “އި ޮ
މިހާތަނަށް ދިރާގުން ވަނީ ރާއްޖޭގެ އާބާދި ގެ މައި މަރުކަޒުތައް ކަމުގައިވާ މާލެ ސިޓީ ،އައްޑޫ
ކށްފައެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ
ސިޓީ އަދި ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި 5ޖީގެ ޚިދުމަތް ތައާރަފް ޮ
5ޖީގެ ޒަރީއާއިން އާ ޑިޖިޓަލް ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމެވެ .މިގޮތުން 5ޖީގެ ބޭނުންކޮށްގެން
ތައުލީމް ،ސިއްހަތު ،މާލީ ޚިދުމަތްތައް ،ދަތުރުފަތުރު ،އިޖުތިމާއީ ޚިދުމަތްތައް އަދި އިތުރުލުއި
ގތްތަކާއި ،މީހުންގެ ބޭނުންތަކަށް އިޖާބަދިނުމާއި ،ފަސޭހައިން ވިޔަފާރިކުރެވުން ،
ފަސޭހަ ޮ
ގުދުރަތީ ކާރިސާތަކާ ކުރިމަތިލުމުގެ ގާބިލްކަން ފަދަ މުހިއްމު ދާއިރާތަކުގައި ރައްޔިތުންނަށް
ކށްދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަމުގައި ލިބޭ ހިތްވަރެކެވެ.
އިތުރު މަގު ތަނަވަސް ޮ
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ޚި ދްމަތްތައް ޝަޚްސީކޮ ް
ށ
ވިޔަފާރި ސާދާކޮށް ފަސޭހަކޮށްދިނުން
ދިރާގުގެ އެތެރޭގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ވީ އެންމެ
ކށް މަސައްކަތްތައް ޑިޖިޓަލް ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން
ފުޅާ ޮ
ކންޓްރެކްޓްތަކަށް
ނުހަނު އިސްކަމެއް ދޭ ކަމަކެވެ .މިގޮތުން ޮ
ކންޓްރެކްޓްތައް ބެލެހެއްޓުމުގައްޔާއި،
ހުއްދަދިނުމާއި ޮ
ވއިސްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުންފަދަ ކަންކަން ހަރުދަނާކޮށް
އިން ޮ
ހިންގުން ހަލުވިކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ވަނީ ތަފާތު
ލޖީގެ ބޭނުން ކުރަންފަށާފައެވެ.
އާ ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮ ޮ
އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ފުޅާ
ޕޓް ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑް
ކުރުމަށްޓަކައި ދިރާގު ބިޒްނަސް ސަ ޯ
ކުރުމުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކެއް  2019ވަނަ އަހަރު ވަނީ
ކށްފައެވެ .އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލްކަމާއި
ޮ
ހުނަރުވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އީ-ލާރނިން ޕްލެޓްފޯމްގެ ހަމަ
ކށްފައެވެ ެ.އީ-ލާރނިން ޕްލެޓްފޯމްގެ
އެއަހަރު ވަނީ އިފްތިތާޙު ޮ
ޒަރީއާއިން ކުންފުނީގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ،އާ މުވައްޒަފުންނަށް
ބޭނުންވާ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުތުތަކާއި ،މަސައްކަތައް ބޭނުންވާ
ކސްތައް މުވައްޒަފުންނަށް
ހުނަރު ތައް ދަސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޯ
ގތައް ވަނީ އިންތިޒާމްކޮށްފައެވެ.
ލިބެން ހުންނާނެ ޮ
އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަސައްވުރު ކަމުގައިވާ “ޑިޖިޓަލް ރާއްޖެ”
ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ތަފާތު ޑިޖިޓަލް ޕްލެޓްފޯމްތައް
ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ކޮށްފައެވެ .އެފަދަ
ފމް ތަކުގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ
ޕްލެޓް ޯ
ކށް ކަސްޓަމަރުން
ރސެސްތައް އިތުރަށް ސާދާ ޮ
ވިޔަފާރި ޕް ޮ
ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތްތައް ފަސޭހައިން
ގތް ހެދުމެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ “ސެލްފް
އަވަހަށް ލިބޭނެ ޮ
ލާރނިން ޑިޖިޓަލް ކެއާރ އެސިސްޓެންޓް” އަށް 2019
ވަނަ އަހަރު އަޅުގަނޑުމެން މަރުހަބާކީމެވެ‘ .ސޯބީ’ ގެ
ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެން ކަސްޓަމަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދީ
ޔ ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައެވެ.
މުއާމަލަތް ކުރާގޮތަށް ވަނީ ހެ ޮ
ސބީ’ ގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ކަސްޓަމަރުންނަށް އެކައުންޓް
‘ ޯ
އންސްއާއި ބޫސްޓަރސް
ކށް ،ބިލް ދައްކައި ،އެޑް ޮ
ބެލެންސް ޗެކް ޮ

ކށް ،އަދި ފަސޭހަކަމާއެކީ ޕެކޭޖް ބަދަލުކޮށްލެވޭނެއެވެ.
އެކްޓިވޭޓް ޮ
ޑިޖިޓަލް ޚިދުމަތްތަކުގެ މަޤްބޫލްކަން ކަސްޓަމަރުންގެ މެދުގައި
ދަނީ އިތުރުވަމުންނެއެވެ .ކަސްޓަމަރުން ދިރާގާ އެކީ ހިންގާ
މުއާމަލާތްތަކުގެ ތެރެއިން  34%މުއާމަލާތްތައް މިހާރު
ކށެވެ .ކަސްޓަމަރުންނަށް
ހިންގަނީ ޑިޖިޓަލް ޗެނެލްތައް މެދުވެރި ޮ
ފަސޭހަ ވަގުތެއްގައި ދިރާގު އެޕް ނުވަތަ މައި އެކައުންޓް
ލގިން ވުމަށްފަހު ޚިދުމަތްތަކަށް
ޕޯޓަލް ބެނުން ކޮށްގެން ޮ
ގެންނަން ބޭނުންވާ ބަދަލެއް ގެނެސް އާ ޚިދުމަތްތަކަށް
އެދުމާއި ،ބޫސްޓާރސް ގަނެ ،ނުވަތަ ބިލަށް ފައިސާ ދެއްކުން
ފަދަ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބޭނުން މިހާރު ކުރެވޭނެއެވެ.
ކަސްޓަމަރުން ޑިޖިޓަލް ޗެނެލް ތަކުގެ ބޭނުންކުރާ މިންވަރު
ބޑެތި ކަންތައްތަކާ
އިތުރުވަމުން ދިޔަނަމަވެސް ޚިދުމަތަށް ދިމާވާ ޮ
ގުޅިގެން ބައެއް ކަސްޓަމަރުން އަޅުގަނޑުމެންނާ ސީދާ
ބައްދަލުކުރައްވަން ޚިޔާރު ކުރައްވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
ގތަށް އިޚްތިޔާރު ކުރައްވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޭނުންވާ
އެ ޮ
އެހީތެރިކަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަސްޓަމާރ ކެއާރ ޓީމުން
ފރުކޮށްދެއެވެ .މީގެ
ލައިވް ޗެޓް ނުވަތަ ފޯންގެ ޒަރިއްޔާއިން ޯ
އިތުރުން ދިރާގު ގެ ރަސްމީ ފިހާރަތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް
އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރާ އިންވެސްޓްމެންޓްތައް
ރޑްސް ރިސޯޓުގައި ދިރާގު
ކުރިއަށް ގެންދެވި ،މެރީނާ ކްރޮސް ޯ
ޝޮޕްއެއް  2019ވަނަ އަހަރު ވަނީ ހުޅުވާފައެވެ.

ރކޮށް
ވ ި
ފރޮންޓް” ސިސްޓަމް މެދު ެ
ނގެ “ޝަރޓް ް
އޅުގަނޑުމެ ް
ަ
ވރެ ގިނަ އިންވޮއިސް
ށ  765އަށް ު
އވްރެޖްކޮ ް
ގ މައްޗަށް ެ
މަހެއް ެ
ދ “ޝަރޓްފްރޮންޓް”ގެ ސަބަބުން
އކަމެވެ .އަ ި
އަށް ފައިސާދަ ް
ވއެވެ.
ޑ ސަލާމަތް ެ
ކރުދާސް ގަނ ު
އަހަރަކު ަ 48،000

ސްޓްރެ ެޓޖީ އަދި ނަތީޖާ 2019

މޮ ބަ އިލް

ބް ރޯ ޑް ބޭ ން ޑް

ދިރާ ގު ފްލީ ޓް މެނޭ ޖަރ

މބައިލް ޚިދުމަތްތައް ކަސްޓަމަރުންނަށް އެންމެ
އަޅުގަނޑުމެންގެ ޮ
ކށް ދިނުމަށް މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކެއް
ފރު ޮ
ފައިދާ ބޮޑު ގޮތެއްގައި ޯ
ގތުން ،ގިނަ އަދަދަކަށް
 2019އަހަރު ވަނީ ކޮށްފައެވެ .އެ ޮ
ކށްގެން  50ޖީބީ ގެ
ޑޭޓާ ބޭނުންވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ޮ
ޕސްޓްޕެއިޑް ޕްލޭނެއް
ޑޭޓާ އެލަވެންސް އާ އެކު މުޅިން އާ ޯ
ކށްފައެވެ .އަދި އެންމެންނަށް ބައިވެރިވެވޭ
ވަނީ ތައާރަފް ޮ
ކށް ދިނުމަށްޓަކައި މި
ޑިޖިޓަލް މުޖުތަމައަކަށް މަގު ފަހި ޮ
ކންމެ ކަސްޓަމަރަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ
އިސްނެގުމުގެ ދަށުން ޮ
ޕެކޭޖްތަކަށް އެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބޭނެގޮތް ހެދުނެވެ.

ގތެއްގައި ބްރޯޑްބޭންޑްގެ
ކަސްޓަމަރުންނަށް އެންމެ ފައިދާ ބޮޑު ޮ
ޚިދުމަތްދިނުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުމެ ކުރަމުންދާ
މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ޑޭޓާ އެލަވަންސް މަތިކޮށް އިތުރު
ކށްފައެވެ .އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ބޫސްޓާރސް ތައް ވަނީ ތައާރަފް ޮ
ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަލްޓްރާ ފާސްޓް  1ޖީބީޕީއެސް ގެ
ޕެކޭޖެއް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު އަޅުގަނޑުމެން ތައާރަފް ކުރީމެވެ.
ގސްފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި
އޭގެ ސަބަބުން ދިރާގު ވެގެން ޮ
ގިގަބިޓް ސްޕީޑް އެންމެ ފުރަތަމަ ދޭން ފެށި އޮޕަރޭޓަރަށެވެ.
ގިގަބިޓް ސްޕީޑުން ލިބިގެންދާ މަތީ ބޭންޑްވިތުގެ ސަބަބުން
އ ސްޓްރީމް ކުރުމާއި
ކަސްޓަމަރުންނަށް ހައި ޑެފިނިޝަން ވީޑި ޯ
އންލައިން ގޭމިންގ ފަދަ ކަންކަން ފަސޭހައިން ކުރެވޭނެއެވެ.
ޮ

ދިރާގް ފްލީޓް މެނޭޖަރ އަކީ ،އެންމެ ފަހުގެ ޖީ.ޕީ.އެސް
ލޖީ އާއި އެޑްވާންސްޑް މެޕިންގ އަދި
ޓްރެކިންގ ޓެކްނޮ ޮ
ސފްޓްވެއަރ އެއް ޑޭޝްބޯޑެއްގެ ދަށުން
ޮ
ރިޕޯރޓިންގ
ކށްފައިވާ ފްލީޓް މެނޭޖްމެންޓް
ގތައް ތައްޔާރު ޮ
ބެލެހެއްޓޭ ޮ
ސލިއުޝަން އެކެވެ .އޭގެ ޒަރީއާއިން އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތަށާއި
ޮ
މބައިލް ޑިވައިސް ތަކުން އުޅަނދާއި
ފްލީޓް މެނޭޖަރުންނަށް ޮ
ކުރޫއިންގެ މުހިންމު މަޢުލޫމާތުތަށް ބަލަވައިލެވޭނެއެވެ .ދިރާގު
ފްލީޓް މެނޭޖަރގެ އެހީގައި އުޅަނދު ތަކުން ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ
ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން އިތުރުވެ ،ދިމާވެދާނެ މައްސަލަތައް
ގސްފައިވެއެވެ.
ދުރާލާ ދެނެގަތުމުގެ ގާބިލްކަން އިތުރުވެގެން ޮ

ޑި ވަ އިސް ތަ އް

ދިރާ ގު ޕޭ

ބޑެތި ބްރޭންޑްތަކާ ގުޅިގެން އެންމެ
ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ޮ
ފން ތައް ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް އަޅުގަނޑުމެ ް
ނ
ފަހުގެ ސްމާޓް ޯ
ވަނީ ނެރެފައެވެ .އޭގެ ތެރޭގައި ސެމްސަންގް އެސް ސީރިސް،
ހުއަވެއި ޕީ  ،30ހުއަވެއި ޕީ 30ޕްރޯ ،ސެމްސަންގް
ގެލެކްސީ ނޯޓް  10އަދި ނޯޓް  10ޕްލަސްގެ އިތުރުން
މބައިލް ޑިވައިސްތައް
އައިފޯން  11ހިމެނެއެވެ .އަދި ދިރާގުން ޮ
ޚިޔާރު ކުރައްވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ވީހާވެސް ލުއި ގޮތެއްގައި
ގތް ހެދުމައްޓަކައި ފައިސާދައްކާނެ
ޑިވައިސް ބޭނުންކުރެވޭނެ ޮ
ގތްތަކާއި ޑޭޓާ އެލަވެންސް ވަނީ ތައާރަފް ކޮށްފައެވެ.
ތަފާތު ޮ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ވީ އެންމެ ލުއި
ކށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އިތުރުން އީ-ފައިސާ ެ
ގ
ފަސޭހަ ޮ
މުއާމަލާތްތަކުގައި ފަރުދުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރު ކުރުމުގެ
މބައިލް ޕޭމެންޓް ޕްލެޓްފޯމް
ގތުން ދިރާގު ޑިޖިޓަލް ޮ
ޮ
އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ވަނީ
ގތުން ދިރާގުގެ މާރޗެންޓް ނެޓްވޯރކަށް 240
ކޮށްފައެވެ .މި ޮ
ފިހާރަ  2019ވަނަ އަހަރު އިތުރު ކުރެވުނެވެ.

މަ މެން
‘މަމެން’ އަކީ 365 ،ދުވަހުގެ ވެލިޑިޓީއާއިއެކު ޑޭޓާ ބިނާކޮށް
ވއިސް އަދި އެސްއެމްއެސް
އުނިކުރުމުގެ ފަސޭހަކަމާއިޮ ،
ފމެކެވެ“ .މަމެން” ވަނީ  287%ގެ
އެކުލެވޭ ޕްލެޓް ޯ
ހދާފައެވެ .އަދި ގިނައިން
ކުރިއެރުމެއް  2019ވަނަ އަހަރު ޯ
ކށްގެން އެޑްއޮންސްގެ
ޑޭޓާ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ ޮ
ގތުގައި ‘މަމެން’ ޑޭޓާބަންޑްލްސްއާއި މުނިފޫހިފިލުވުމާއި
ޮ
ގތްތައް ވަނީ ތައާރަފް ކޮށްފައެވެ.
ލައިފްސްޓައިލަށް ޚާއްސަ ޮ
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ދިރާގުޕޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަން
ބޭންކް އެކައުންޓުން ވޮލެޓަށް
ވަގުތުން ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭ

ނ ކުރުމަށްފަހު
ސްކޭ ް
ސ ދެއްކޭނެ
ފައި ާ

ބިލްތަކަށް ފައިސާދެއްކޭނެ
އަދި ރިލޯޑްކުރެވޭނެ

ށ ބޭނުން
ދ ފައިސާ އަ ް
ނަޤު ު
އއް ގާއިމްކުރުން
ޖހޭ މުޖުތަމަޢު ެ
ނު ެ

ރާއްޖޭގެ އެކި
ކަންކޮޅުތަކުގައި
ކންމެ ނަންބަރަކަށް
ރާއްޖޭގެ ޮ
ކާޑް އަމިއްލަ ކުރެވޭނެ
ކޮންމެ ވޮލެޓަކަށް  3ކާޑް ލިންކުކުރެވޭނެ

ސްޓްރެ ެޓޖީ އަދި ނަތީޖާ 2019

37

ދިރާ ގު ޓީ ވީ

ފަތުރު ވެރި ކަ ން

ބޮޑެތި ކުން ފުނި ތަކާ އި ވިޔަ ފާރި ތަ އް

އ އޮން ޑިމާންޑް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވީޑި ޯ
ކއްފައިވަނީ ދިރާގުންނެވެ .އެގޮތުން
(ވީ.އޯ.ޑީ) ތައާރަފް ޮ
ކލޭޑިއަން ޝޯތަކާއި ،ދިވެހި
ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަ ނި ޮ
އުފެއްދުންތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ އައިޕީޓީވީ ވީ.އޯ.ޑީގައި
ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ .އަދި “ޕޭ ޕަރ ވިއު” އުޞޫލުން
އން ޑިމާންޑް ކޮންޓެންޓްވެސް
ޮ
ޕްރިމިއަމް ވީޑިއޯ
ކަސްޓަމަރުންނަށް ގަނެވޭނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން “ފަން” އާއި
އން ޕެކޭޖްތައް ވެސް ވަ ީ
ނ
“އެކްސައިޓްމެންޓް” ގެ ނަމުގައި އެޑް ޮ
ދިރާގު ޓީވީއަށް  2019ވަނަ އަހަރު ތައާރަފް ކޮށްފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އަކީ ދިރާގުން ވަރަށް
މުހިއްމު އިސްކަމެއްދޭ ސިނާއަތެކެވެ .ފާއިތުވެ ދިޔަ އަހަރު
ދިރާގުގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރާންސިޓް ކެޕޭސިޓީ އަޕްގްރޭޑް
ކށްފައިވެއެވެ .އަދި ވަކިން
ބޑު މަސައްކަތެއް ޮ
ކުރުމުގެ ޮ
ޚާއްސަ ކަމެއް ދީގެން ރާއްޖޭގައި ހިންގަމުންދާ ހުރިހާ ރިސޯޓް
ތަކެއްގެ 4ޖީ ނެޓްވޯރކްތައް އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ
މަސައްކަތްވެސް  2019ވަނަ އަހަރު ވަނީ ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ.
މީގެ އިތުރުން އަލަށް އިމާރާތް ކުރަމުން ދިޔަ ރިސޯޓްތަކުގައި
ފޯން ،އިންޓަނެޓް3 ،ޖީ އަދި 4ޖީ ގެ ޚިދުމަތް ގާއިމްކޮށްދެވުނެވެ.
ދިރާގާއި އެކީ މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ރިސޯޓް ތަކަށް
ހސްޕިޓަލިޓީ ޓީވީ ،ކޯލޮކޭޝަން،
ޑެޑިކޭޓެޑް އިންޓަރނެޓްޮ ،
ފރުކޮށްދީފައި ވާނެއެވެ.
އަދި ސެކިއުރިޓީގެ ޚިދުމަތް ޯ

ބޑު މުވާސަލާތީ ކުންފުނި އަދި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ޮ
ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރ ގެ ހައިސިއްޔަތުން ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި
ސލިއުޝަން ތައް ދިރާގުން
ޮ
ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނޮލޮޖީ
ގތުން ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދޭ
ތައްޔާރުކޮށް ފޯރުކޮށްދެއެވެ .އެ ޮ
ބޑެތި ވިޔަފާރިތަކަށް
ސލިއުޝަންތަކަކީ ވަކިވަކި ޮ
ޮ
ހުރިހާ
ކށްގެން އެ ވިޔަފާރީގެ ސީދާ ބޭނުންތަކަށް ތައްޔާރު ކުރާ
ޚާއްސަ ޮ
ބޑެތި ވިޔަފާރި ތަކަށް ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދޭ
ސލިއުޝަންތަކެކެވެޮ .
ޮ
ސލިއުޝަންތަކުގެ ތެރޭގައި ޑެޑިކޭޓެޑް އިންޓަރނެޓް،
ޮ
އައިސީޓީ
ލީސް ލައިން ،ކްލައުޑް ސާރވިސް ،އެސްއައިޕީ ގެ ޚިދުމަތް،
އެމްޓުއެމް ،ޑިޖިޓަލް މާރކެޓިންގ ،ޑެޑިކޭޓެޑް ވީޕީއެސް އަދި
ހސްޓިންއާއި އިތުރުން ޑޭޓާ ސެންޓަރގެ ޚިދުމަތް ހިމެނެއެވެ.
ޮ

އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުމަށްޓަކަ ިއ
ގުޅުން ތައް ގާއިމުކޮށް ބަދަހިކުރުން
އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަސްޓަމަރުންނާއި ،ޕާރޓްނަރުން އަދި
ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނަށް ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން
އޤްތިޞާދީ އަދި
ވިޔަފާރި އިތުރަށް ތަރައްގީ ކޮށްި ،
އިޖްތިމާއި ކުރިއެރުންތައް ހޯދުމުގައި އެހީތެރިވެ
ބާރުވެރިކޮށްދިނުމަކީ ދިރާގުގެ ޓީމްތަކުން ކޮންމެ ދުވަހަކުމެ
ކުރަމުން އަންނަ މުހިއްމު މަސައްކަތެކެވެ.

ސަ ރު ކާ ރު
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަން އެޖެންޑާ ތަންފީޒް ކުރުމުގައި
ރލެއް އަދާކުރަމުންނެވެ .އެގޮތުން
ދިރާގުން ގެންދަނީ މުހިއްމު ޯ
އފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއާއިއެކު
ޑިޕާރޓްމެންޓް ޮ
ކޓް ތަކެއް ޑެޑިކޭޓެޑް ހައި
ރާއްޖޭގެ  155ރަށެއްގައި ހުރި ހުރިހާ ޯ
ސްޕީޑް އިންޓަނެޓުން ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ކު ދި އަ ދި މެ ުދ
ފަން ތީ ގެ ވި ޔަ ފާރި ތަ އް
ލޖީތަކުގެ ފައިދާ އެންމެންނަށް ޔަޤީން
ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮ ޮ
ކށްދިނުމަކީ ދިރާގުގެ މުހިއްމު އަމާޒެކެވެ.
ކަމާއެކު ފޯރު ޮ
ގތުން ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ހިންގުމަށް
އެ ޮ
ކށް ދިނުމުގައި އިތުބާރު
ބޭނުންވާ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީތައް ފޯރު ޮ
ކުރެވޭ ޕާރޓްނަރަކަށް ވުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުމެ މަސައްކަތް
ކުރަމެވެ .ރާއްޖޭގެ  58ރަށެއްގައި ދިރާގު ފައިބަރ ނެޓްވޯކް
ގތުން ގެސްޓްހައުސް ތަކައް
ގާއިމް ކުރުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ޮ
ޚާއްސަ ޕެކޭޖްތަކެއް ތައާރަފް ކުރުމަށް މަގު ފަހިވެފައިވެއެވެ.
ދިރާގުގެ ގެސްޓްހައުސް ޕެކޭޖްތަކުގެ ބޭނުން ކޮށްގެން
ގެސްޓްހައުސް ހިންގާ ފަރާތްތަކުން ޚާއްސަ އިންޓަރނެޓް
އަދި ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ފަތުރުވެރިންނަށް ދެމުންގެންދެއެވެ.
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ލ ުތ
ެ 2019ގ މާ ީ
ލ ހާ ަ
މާލީ ހާލަތުގެ ޚުލާސާ
ކރިމަތިލާން ޖެހުނެ އަހަރެކެވެ.
ޖހުންތަކާ ު
ނ ގުނަ ގޮން ެ
ނ ދިރާގަށް ގި ަ
ރކީ މާލީގޮތު ް
 2019ވަނަ އަހަ ަ
އ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ
ނ ދިއުމާއި ،ޚިދުމަތްތަ ް
ށ އިތުރުވެގެ ް
ނ އިންތިހާއަ ް
އ ވިޔަފާރީގެ ވާދަވެރިކަ ް
އޭގެ ތެރޭގަ ި
ނން ޖެހުނު ބަދަލުތައް ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.
މ ސިސްޓަމްތަކަށް ގެން ަ
އަގު މަތިވެގެން ދިއުމާއި ،މުހިއް ު
މހިއްމު މާރކެޓްތަކުގައި އަދި ޕްރޮޑަކްޓް
ވނަމަވެސްު ،
ނޖެހުންތަކާ ކުރިމަތި ި
ތަފާތު ގިނަ ރޮނގުތަކުން ގޮ ް
ފއެވެ.
ހރު ތެރޭގައި ދަމަހައްޓާ ަ
ޝން ވަނީ އަ ަ
ޝޕް ޕޮޒި ަ
ތކުގައި ދިރާގުގެ ލީޑަރ ި
ޕޯޓްފޯލިއޯ ަ
އވެ .އެއީ އޭގެ ކުރީ
ނ ރުފިޔާ ެ
ނ އަކީ  2.9ބިލިއަ ް
މލަ އާމްދަ ީ
ދިރާގުގެ  2019ވަނަ އަހަރުގެ ޖު ް
ފއިވަނީ
އގަނޑު ގޮތެއްގައި ހޯދި ަ
ރއެރުން މަ ި
ކވެ .މި ކު ި
ކރި އެރުމެ ެ
އަހަރާއި އަޅާ ބަލާއިރު  3.5%ގެ ު
ރންނެވެ.
އދި ޑިޖިޓަލް ޚިދުމަތްތަކުގެ ވިޔަފާ ި
އަޅުގަނޑުމެންގެ މޮބައިލް އަދި ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ަ
ރޑްބޭންޑް ޚިދުމަތް
ސޕީޑް ބް ޯ
ވނީ ހައި ް
ނ ގޮސްފައި ަ
 2019ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ކާމިޔާބީ ފަހި ވެގެ ް
ބންނެވެ.
ނދާ އިންވެސްޓްމެންޓް ތަކުގެ ސަބަ ު
މން ކުރަމު ް
ޑ ެ
ރކޮށްދިނުމަށް އަޅުގަނ ު
މުޅިރާއްޖެއަށް ފޯ ު
ގ 75%
އ ދަމަހައްޓައި ،ރާއްޖޭ ެ
ނޓްވޯރކް ކަވަރޭޖް  100%ގަ ި
ނ ވަނީ 4ޖީ ެ
އޅުގަނޑުމެ ް
އެގޮތުން ަ
ދނުމުގެ ލަނޑުދަނޑި އަށް ވާސިލްވެފައެވެ.
ކ ފޯރުކޮށް ި
ކށް ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑް ނެޓްވޯ ް
ގޭބިސީތަ ަ

އރާފައެވެ‘ .ލައިކް ފޯ ލައިކް’ އިބިޓްޑާ
ރފިޔާއަށް ަ
އަށް އިތުރުވެ ޖުމުލަ  1.5ބިލިއަން ު
އސް 16
އއީ އައިއެފްއާރު ެ
އިތުރުވެފައިވަނީ  16( 1.1%މިލިއަން ރުފިޔާ) އަށެވެެ .
ތއް ނުހިމަނައެވެ.
އއި ބަދަލަ ަ
އންޓިން ސްޓެންޑަރޑްގެ ސަބަބުން ަ
އެކަ ު
އމްދަނީ
އ ާ
މލިއަން ރުފިޔާ) އާ ި
އދާ ( ި 942
ރ ސާފު ފަ ި
އޅާ ބަލާއި ު
ވނަ އަހަރާ ަ
ަ 2018
ރ ( 37މިލިއަން ރުފިޔާ) ވަނީ  4.1%އިތުރުވެފައެވެ.
އިން ޙިއްޞާއަށް ޖެހޭމިންވަ ު

ރުފިޔާ (މިލިއަނުން)

2019

2018

2017

2016

2015

ޖުމްލަ އާމްދަނީ

2,859

2,762

2,620

2,501

2,276

ސޓް ،ޓެކްސް،
އާމްދަނީ (އިންޓަރެ ް

1,495

1,418

1,371

1,389

1,230

942

905

898

840

725

12.39

11.91

11.81

11.05

9.53

965

617

644

863

853

2,505

2,330

2,315

2,666

2,479

އނިނުކޮށް)
ޝން ،އެމޯޓައިޒޭޝަން ު
ޑިޕްރިސިއޭ ަ
އނި ކުރުމަށްފަހު)
ސފު ފައިދާ (ޓެކްސް ު
ާ

ޑޖިޓަލް
ޑމެންގެ ތަސައްވުރު “ޓޭކް އޮން ޓުމޯރޯ” ގެ ދަށުން ކުރަމުންދާ ި
އަޅުގަނ ު
ޑޖިޓަ ް
ލ
ކރިއަށްގެންދިޔައީމެވެި .
މޝަން ގެ މުހިއްމު ދަތުރު  2019ވަނަ އަހަރުވެސް ު
ޓްރާންސްފޯ ޭ
ކއި ޕްރޮޑަކްޓްސް
ޒމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީތަކާއި ޚިދުމަތްތަ ާ
ޓްރާންސްފޯމޭޝަންއަށް ބޭނުންވާ އެންމެ ފަހުގެ ަ
މސައްކަތްތަކެއް 2019
މހިއްމު ަ
މށްޓަކައި ު
ށ ގެނެސްދިނު ަ
ތައާރަފްކޮށް ކަސްޓަމަރުންނާއި ހަމަޔަ ް
އޝިއާގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 5ޖީ
އދި ދެކުނު ޭ
ރއްޖެއާއި ަ
އވެ .ދިވެހި ާ
ވަނަ އަހަރުވެސް ކޮށްފައިވެ ެ
ޑބޭންޑްގެ ޚިދުމަތް
ސތަކަށް ފައިބަރ ބްރޯ ް
ގ  75%ގޭބި ީ
ނެޓްވޯރކް ޚިދުމަތް ތައާރަފްކޮށް ،ރާއްޖޭ ެ
ހއްމު ލަނޑުދަނޑި
އޖެ” ބާރުވެރިކުރުމުގެ މު ި
ޑޖިޓަލް ރާ ް
ތައާރަފްކޮށްދިނުމާއެކު އަޅުގަނޑުމެންގެ “ ި
އހަރާ އަޅާބަލާއިރު  2019ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ
ހސިލްކުރެވުނެވެ .ކުރީ ަ
ނ އަހަރު ާ
ވ ަ
ަ 2019
ނގުމުގެ ހަރަދު އިތުރުވެގެން ގޮސް
ވފައެވެ .ހި ް
ހިންގުމުގެ ޚަރަދު ވަނީ  7މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރު ެ
ނނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ފައިވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އައިޓީ އަދި ކަރަންޓުގެ ޚަރަދުތައް އިތުރުވެގެ ް
ނނެވެ.
ތކަށް ހިންގަމުންދާ ޑިޖިޓަލް ޓްރާންސޯފޮމޭޝަން ހަރަކާތްތަކުގެ ސަބަބު ް
ކ ކަންކޮޅު ަ
އެ ި
ޑ ވަނީ  77( 5.5%މިލިއަން ރުފިޔާ)
ކރި އިބިޓް ާ
ރށް ރިޕޯޓް ު
 2019ވަނަ އަހަ ަ

ޙިއްޞާއަކަށް ޖެހޭ އަސާސީ އާމްދަނީ
ޝފްލޯ
ފްރީ ކޭ ް
ސާފު ޖުމްލަ އެސެޓް

ބފައިވާ
އނިކުރުމުގެ ކުރިން ލި ި
މގެ ޚަރަދު ު
ތލާކު ކުރު ު
ބލަށް ކެނޑި އަދި އިސް ި
އންޓަރެސްޓް ،ޓެކްސްަ ،
 1އީ.ބީ.އައި.ޓީ.ޑީ.އޭ ( ި
މދަލުން
ރވިފައިވާ ު
އއި އަޤްދުކު ެ
އ ކަސްޓަމަރުންގެ އަތުން ލިބެން ހުރި ފައިސާ ާ
ގމުގެ ޚަރަދާ ި
ނ ު
ދނީއިން ހި ް
އާމްދަނީ) ހިސާބު ކުރާނީ އާމް ަ
ކރުމަށްފަހުގައެވެ.
ޚރަދު އުނި ު
ޕއަރމެންޓް ަ
އިން ެ

ތޠްބީޤު ކުރުން 2018 .ވަނަ
ލ ހިސާބަށް ަ
ނޑަޑް އައި.އެފް.އާރު.އެސް 16އަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް މާ ީ
ނޓިންގ ސްޓޭ ް
 2އެކައު ް
ނންކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮންނަ
ފއިވާނީ ބޭ ު
ސބު ކުރެވި ަ
ނ އަހަރުގެ އީ.ބީ.އައި.ޓީ.ޑީ.އޭ ހި ާ
ވ ަ
އަހަރުގެ އީ.ބީ.އައި.ޓީ.ޑީ.އޭ އާއި ަ 2019
ގއެވެ.
ރމަށްފަހު ަ
ސޓް އުނިކު ު
ނވާ އިންޓަރެ ް
ދއްކަންޖެހޭ ދަރަނީގައި އެކުލެވިގެ ް
ޚރަދާއި އިޖާރާގެ ގޮތުގައި ަ
މުދަލުގެ ބަލަށް ކެޑުމުގެ ަ

ސްޓްރެ ެޓޖީ އަދި ނަތީޖާ 2019

39

2,859

1,495

1,418

1,371

1,389

2,762

ކރުމަށްފަހުގައެވެ.
ރސްޓް އުނި ު
އެކުލެވިގެންވާ އިންޓަ ެ

1,230

2,620

ރނީގައި
ކންޖެހޭ ދަ ަ
ގތުގައި ދައް ަ
ނ އިޖާރާގެ ޮ
އމްދަނީ އި ް
ލބިފައިވާ ާ
ހަރަކާތް ތަކުން ި

942

2,501

ކންފުނި ހިންގުމުގެ
ވފައިވާނީ ު
މން ލިބިފައިވާ ނަފާ ހިސާބު ކުރެ ި
ފނީގެ ހިންގު ު
 3ކުން ު

905

2,276

މލިއަން
ރށްވުރެ ި 96.5
ނ ކުރީއަހަ ަ
ހރުގެ އާމްދަ ީ
 2019ވަނަ އަ ަ
ޑޓާކޮމް
އލް ،ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑްޭ ،
ވނީ މޯބަ ި
އތުރުވެފައި ަ
ރުފިޔާ ި
ނ އިތުރުވުމުންނެވެ.
ތތަކުން ލިބުނު އާމްދަ ީ
ނހުރި ޚިދުމަ ް
ޅ ް
އަދި ގު ު
ސޑް ބްރޯޑްބޭންޑް
އދި ފިކް ް
ނ މޯބައިލް ަ
ރވެފައިވަ ީ
އމްދަނީ އިތު ު
ާ
ބޭނުންކުރާ އާ ކަސްޓަމަރުންގެ އަދަދު އިތުރުވުމާއި ޓާގެޓެޑް
ދރާގުގެ
ސ ތަކުގެ ސަބަބުންނެވެި .
ކަސްޓަމަރ ވެލިއު ޕްރޮޕޮޒިޝަން ް
ގތުން5 ،ޖީ
ޅކުރުމުގެ ޮ
ފންވަރު ރަނގަ ު
މތްތަކުގެ ެ
ނެޓްވޯކް އަދި ޚިދު ަ
ޓތަކުގެ ސަބަބުން
ކނޮލޮޖީތަކަށް ކުރި އިންވެސްޓްމެން ް
ފަދަ އާ ޓެ ް
ނނަށް ފޯރުކޮށްދެވި،
ތއް އިތުރު ކަސްޓަމަރު ް
ގ ޚިދުމަތް ަ
ޅގަނޑުމެން ެ
އ ު
ަ
ތކުގެ ފެންވަރު ވަނީ މަތި ވެގެން ގޮސްފައެވެ.
ޚިދުމަތް ަ

898

2019

2018

2017

2016

2015

2017

2016

2019

2018

2017

840

އިބިޓްޑާ

2019

2018

2015

ބލިއަން
ޑ އަކީ ި 1.5
ނ އިބިޓް ާ
ރޕޯޓް ކުރެވު ު
 2019ވަނަ އަހަރަށް ި
މލިއަން
ކރީއަހަރާ އަޅާބަލާއިރު ި 77( 5.5%
އއީ އޭގެ ު
ރުފިޔާއެވެެ .
ބޓްޑާ އިތުރުވުމަކީ
އކް’ގެ އި ި
އކް ފޯ ލަ ި
ރމެކެވެ‘ .ލަ ި
ރުފިޔާގެ) ކުރިއެ ު
އފްއާރްއެސް 16
މލިއަން ރުފިޔާ (އައި ެ
 1.2%ނުވަތަ ި 16
ތރުވެގެން
ގ ޚަރަދު އި ު
ވ ހިންގުމު ެ
ޓ ކޮށްފައި ާ
ނހިމަނައި) އެވެ .ރިޕޯ ް
ު
ގ ހަރަދު
ގޮސްފައިވަނީ  7މިލިއަން ރުފިޔާއިންނެވެ .ހިންގުމު ެ
އއިއެފްއާރުއެސް  16ހިމަނައިގެން)
މލިއަން ރުފިޔާއަށް ( ަ
ި 69
ކރުމުގެ
ތރަށް ފުޅާ ު
ނޓްވޯކް އި ު
ވނީ ދިރާގު ެ
ނ ގޮސްފައި ަ
މަތިވެގެ ް
މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބުންނާއި ސިސްޓަމްތައް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމާއި
ދތައް އިތުރުވެގެން
ބންނެވެ .ޚަރަ ު
ޚރަދުގެ ސަ ު
މ ހިންގުމުގެ ަ
އާން ު
ޕރޭޓިން
ގން ލިބުނު ފައިދާ (އޮ ެ
އ ެ
ފއިވީނަމަވެސް ހިންގަ ި
ގޮސް ަ
ފއެވެ.
ޔ އިތުރުވެ ަ
މލިއަން ރުފި ާ
ޕރޮފިޓް) ވަނީ ި 19
ް

2016

725

އާމްދަނީ

ސާފު ފައިދާ

2015

ރށް ވުރެ
ދ ކުރީއަހަ ަ
ޓެކްސް ކެނޑުމަށްފަހު ލިބުނު ސާފު ފައި ާ
ލއަން ރުފިޔާ އިތުރުވެފައެވެ.
 2019ވަނަ އަހަރު ވަނީ 37 ،މި ި
ތރުވެފައިވާތީއެވެ.
ގއި ލިބުނު އާމްދަނީ އި ު
އހަރުގެ ތެރޭ ަ
އެއީ އެ ަ

ދިރާގު އަހަރީ ރިޕޯޓު 2019

40

12.39

11.91

11.81

9.53

11.05

ސާފު ފައިދާއި ް
ނ
ޙިއްޞާއަކަށް ޖެހުނު
މިން ވަރު

2019

2018

2017

2016

2015

ސާފު ފައިދާ އިން  2019ވަނަ އަހަރު ޙިއްޞާއަކަށް ޖެހުނު
މިންވަރަކީ  12.39ރުފިޔާ އެވެ .އެއީ  2018ވަނަ އަހާރާ
އަޅާބަލާއިރު  4.1%ކުރިއެރުމެކެވެ .މިކުރިއެރުން ލިބިފައިވަނީ،
ޓެކްސް ދެއްކުމަށްފަހު ލިބުނު ފައިދާ އިތުރު ވެފައިވާތީއެވެ.

ޑިވިޑެން ޑް

ކެޕިޓަލް އިން ވެސްޓްމެން ޓް

 2019ވަނަ އަހަރު ޙިއްޞާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި  912މިލިއަން
ރުފިޔާ ބެހުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ .އޭގެ ތެރެއިން  314.6މިލިއަން
ގތުގައި ބަހާ ނިންމަފައެވެ.
ރުފިޔާ ވަނީ އިންޓަރިމް ޑިވިޑެންޑްގެ ޮ
އަދި އިތުރު  597.4މިލިއަން ރުފިޔާ  2019ވަނަ އަހަރުގެ
ފައިނަލް ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ބެހުމަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

 2019ވަނަ އަހަރު ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ގޮތައި 313
މިލިއަން ހޭދަކުރެވުނުއިރު އެއީ އޭގެ ކުރީ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު
 93މިލިއަން ރުފިޔާ މަދު އަދަދެކެވެ .ދިރާގުގެ ނެޓްވޯކް
އަދި ސިސްޓަމްސްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް  2019ވަނަ އަހަރު
ދރާގުން ކުރަމުންދާ
ވަނީ  209މިލިއަން ހޭދަކޮށްފައެވެި .
އިންވެސްޓްމެންތަކުގެ ނަތީޖާ އެއްގެ ގޮތުން މިހާރު ރާއްޖޭގެ 75%
ގޭބިސީތަކަށް ހައިސްޕީޑް ‘ފައިބަރ ޓު ދަ ހޯމް’ ގެ ޚިދުމަތް ވަނީ
ފޯރުކޮށްދީފައެވެ .އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ އިންވެސްޓްމެންޓްތަކުގެ
ވސް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.
ތެރޭގައި 5ޖީ ފަދަ އާ ޓެކްނޮލޮޖީތައް ެ

އެސެޓްސް އާ ިއ
ރިޓާން އޮން ކެޕިޓަލް
 31ޑިސެންބަރ  2019ގައި ދިރާގުގެ ޖުމްލަ އެސްޓްސް ެ
ގ
އަގަކީ  3.6ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ .ނެޓް އެސެޓްގެ އަގަކީ 2.5
ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ .ޖުމްލަ އެސެޓްސް ވަނީ  14.9%އަދި ނެޓް
އެސެޓްސް ވަނީ  7.5%އިތުރުވެފައެވެ .އެއީ އައި.އެފް.އާރު.އެސް
އިން ހިސާބުކުރާގޮތަށް އައި ބަދަލުތަކާއެކުއެވެ 2019 .ވަނަ
އަހަރުގެ ރިޓާން އޮން ކެޕިޓަލް އެމްޕްލޯއިޑް އަކީ  38.8%އެވެ.
 2018ވަނަ އަހަރުގެ ރިޓާން އޮން ކެޕިޓަލް އެމްޕްލޯއިޑް އަކީ
 42.5%އެވެ .އައި.އެފް.އާރު.އެސް  16ގެ ސަބަބުން އައި
ބަދުލަތައް ނުހިމަނާ  2019ވަނަ އަހަރުގެ ‘ލައިކް ފޯ ލައިކް’
ރިޓާން އޮން ކެޕިޓަލް އެމްޕްލޯއިޑް އަކީ  42.1%އެވެ.

ފްރީ ކޭޝް ފުލޯ
ފްރީ ކޭޝް ފުލޯގެގޮތުގައި (އިމާރަތް ކުރުމާއި އިކިއުޕްމެން ް
ޓ
ގަތުމަށާއި ،އިންޓެންޖިބްލް އެސެޓްސް ހޯދުމަށް ޚަރަދުކުރި ބައި
އުނުކުރުމަށް ފަހު)  965މިލިއަން ރުފިޔާ  2019ވަނަ އަހަރު
ވަނީ ލިބިފައެވެ .މިއީ  2018ވަނާ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު
 56.4%އިތުރު އަދަދެކެވެ .އޭގެ ސަބަބަކީ އޮޕެރޭޓިން
ކޭޝްފުލޯ އިތުރުވުމާއި ،ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ދަށްވުމެވެ.
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ނ ެދ ެމ ެހ ްއ ުޓމާއި
ނ ަނ ގުޅު ް
ނއި ޮއ ް
ނ ާ
ސ ަޓ ުރ ް
ނ ެވ ް
އި ް
ނ
ނ ަނ ް
ށ ަނފާ ލިބިދ ުިނ ް
ދ ުރ ް
ޞ ާ
ެދ ެމ ެހ ްއ ެޓނިވި ޮގ ެތ ްއ ަގއި ޙި ްއ ާ
ޑިވިޑެން ޑް
އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުންފުނީގެ ވެރިންނަކީ  14،324ޙިއްޞާދާރުންނެވެ
( 31ޑިސެމްބަރ  2019ގެ ނިޔަލަށް) .އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ
ޙިއްޞާދާރުންނަކީ އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ފައިދާއަށް ނުވަތަ
އެފަރާއްތަކުގެ ދަރިންނަށްޓަކައި ޙިއްޞާގަނެ ކުންފުނީގެ
ކާމިޔާބީގައި އިންވެސްޓްކޮށްފައިވާ ފަރުދުންނެވެ.
ދިރާގުގެ މައި ޙިއްޞާދާރުންނަކީ  52%ޙިއްޞާ އޮންނަ
ބީ ޓީ ސީ އައިލެންޑް ލިމިޓެޑް (ބަޓެލްކޯ) އާއި 41.85%
ޙިއްޞާ އޮންނަ ދިވެހިސަރުކާރެވެ .ބާކީ ޙިއްޞާދާރުންނަކީ
އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއީ އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކަވެ .ދިރާގުގެ
ފަސް ޕަސަންޓް ޙިއްޞާއަށްވުރެ އިތުރަށް ޙިއްޞާ ގަނެފައިވާ
އެއްވެސް ވަކި ފަރުދެއް ނުވަތަ މުޢައްސަސާއެއް ނެތެވެ.

ބަހްރޭން ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް ކޮމްޕެނީ (ބަޓެލްކޯ)
އފީސް ބަހްރޭނުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ
އަކީ މައި ޮ
ޓކް އެކްސްޗޭންޖްގައި ލިސްޓުކޮށްފައިވާ
ބަހުރޭނުގެ ސް ޮ
ކުންފުންޏެކެވެ .ބަޓެލްކޯއަކީ މެދު އިރުމަތީގެ
ޤައުމުތަކުގައި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޚިދްމަތް ދޭން
ފަށައި މިހާރު އެތައް ޤައުމެއްގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ
ޚިދްމަތްދޭ ކުންފުންޏެކެވެ .އެއީ ސީދާގޮތުންނާއި
އަދި ތަފާތު ވަކި ބްރޭންޑް ނަން ނަމުގައި ބަހްރޭނު،
ޖޯޑަން ،ސައުދީ އެރެބިއާ ،ޔަމަން ،މިސްރު،
ގާންސީ ،ޖާރސީ ،އައިލް އޮފް މޭން ،ދިވެހިރާއްޖެ،
ޑިއެގޯގާސިއާ ،ސެންޓް ހެލީނާ ،އެސެންޝަން އައިލެންޑް
އަދި ފޯލްކްލޭންޑް އައިލެންޑްސްގައި ބަޓެލްކޯގެ
ވިޔަފާރިތައްތައް ހިންގަމުންގެންދާ ކުންފުންޏެކެވެ.

އާން މު ޙިއްޞާދާރުން ގެ އަދަދު
4,363

ޙިއްޞާގެ މިން ވަރު
1 to 10

8,169

11 to 100

1,589

101 to 1,000

188

1,001 to 10,000

13

10,001 and over

ޙިއްޞާދާރުން ގެ މަން ފާ
އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙިއްޞާދާރުންނަށް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި މަންފާ
ހޯދައިދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ އިސްވާޖިބެވެ .މިގޮތުން
ޙިއްޞާދާރުންނަށް ޙިއްޞާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ދިރާގުން
ދެމުންދާ މިންވަރުތަކުން މިކަން ހާމަކޮށްދެއެވެ.
ރާއްޖޭ ޙިއްޞާގެ ބާޒާރުގައި  2012ވަނަ އަހަރު ދިރާގު
ލިސްޓްކުރީއްސުރެ ޖުމްލަ  6ބިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ޙިއްޞާ ެ
ގ
ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބަހާފައެވެ .އެއީ ޙިއްޞާދާރުން ފުރަތަމަ ޙިއްޞާ
ގަތް  80ރުފިޔާގެ އަގަށް ބަލާއިރު 99 ،ޕަސަންޓު ފައިދާއެވެ.
ދިރާގުން ޙިއްޞާގެ ފައިދާ ބަހަން ނިންމަނީ ކުންފުނީގެ ސާފު
ފައިދާއިން  50%އަށް ވުރެ މަދުނުވާ އަދަދަކަށެވެ .ޙިއްޞާގެ
ފައިދާ ބަހަނީ ،ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާގެ ފައިދާ އާ ބެހޭ ސިޔާސަތާ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން
ކުންފުނީގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތަކާއި އަދި ކުރިމަގުގައި ކުންފުނި
ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ފައިސާ ބެހެއްޓުމަށްފަހުއެވެ.
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ޙިއްޞާގެ ވިޔަފާރީގެ އުސްއަލިތައް
ޙިއްޞާގެ ވިޔަފާރީގެ އުސްއަލިތައް

2019

2018

2017

ނ ކުރެވުނު އަގު (ރުފިޔާ)
ޙިއްޞާ ެގ މުޢާމަލާތު އެން ެމ ފަހު ް
ނ އެން ެމ މަތީ އަގު (ރުފިޔާ)
ޙިއްޞާ ެގ މުޢާމަލާތުކުރެވު ު

105.00

80.00

80.00

120.00

85.00

85.00

ޙިއްޞާގެ މުޢާމަލާތުކުރެވުނު އެން މެ ދަށް އަގު (ރުފިޔާ)

80.00

78.00

80.00

ވެއިޓަޑް އެވަރެޖް ޓްރޭ ޑަޑް ޕްރައިސް (ރުފިޔާ)

98.10

82.91

83.84

މުޢާމަލާތުކުރެވުނު ޙިއްޞާގެ އަދަދު

6102

8,751

3,900

32

39

15

7.98

6.08

6.08

ޙިއްޞާއަކަށް ޖެހޭ މިން ގަޑުތައް

2019

2018

2017

އާމްދަނީ އިން ޙިއްޞާއަކަށް ޖެހުނު މިން ވަރު (ރުފިޔާ)
ޙިއްޞާގެ އަގާއި އާމްދަނީ ގެ ރޭޝި އޯ

12.39

11.91

11.81

ކުރެވުނު މުޢާމަލާތުގެ އަދަދު
މާކެޓް ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން (ބިލިއަން ރުފިޔާ)

8.47

6.72

6.77

ޙިއްޞާ އަކަށް ބެހުނު ފައިދާ (ރުފިޔާ)

12.00

11.91

11.81

ޙިއްޞާ އަކަށް ޖެހޭ ނެ ޓް އެސެޓް (ރުފިޔާ)

32.96

30.66

30.46

97%

100%

100%

ޑިވިޑެން ޑް ޕޭއައުޓް ރޭޝި އޯ (އެކްޗު އަލް)
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ޙިއްޞާދާރުން ާ
ނ
މުޢާމަލާތް ކުރުން

ދިރާގު ވެބްސައިޓް

އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުންފުނީ އެންމެ މުހިއްމު ބަޔަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ
ޙިއްޞާދާރުންނެވެ .ޙިއްޞާދާރުންނަށް ސާފު ،ސައްހަ އަދި
އެންމެ އެކަށޭނެ ވަގުތުގައި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް
ނކުރަމެވެ .މިގޮތުން
އަޅުގަޑުމެން ތަފާތު ވަސީލަތްތައް ބޭނު ް
ކުންފުނީގެ މާލީ ބަޔާންތައް ކޮންމެ ކުއަޓާރެއް ނިމޭތާ 30
ދުވަސް ތެރޭގައި ،އަދި ކުންފުނީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އަހަރު ނިމޭތާ
 4މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޝާއިއުކުރަމުން ގެންދެއެވެ .ދިރާގު
ޕްބްލިކް ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ލިސްޓްކުރީއްސުރެ މިހާތަނަށް
ހުރިހާ އަހަރެއްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓަކާއި ކުއަޓަލީ ރިޕޯޓްތައް ދިރާގުގެ
ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކޮށް ޝާއިޢުކޮށްފައިވާނެއެވެ.

ދިރާގު ވެބްސައިޓްގެ އިންވެސްޓަރ ރިލޭޝަންސް ބައިގައި،
ކުންފުނީގެ މުހިންމު ކުރިއެރުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ތަކާއި
އިންވެސްޓަރުންނަށް ބޭނުންވާ އިތުރު މުހިންމު މަޢުލޫމާތު
ނ ހިނގަމުންދާގޮތާއި
ގަވާއިދުން ޝާއިއު ކުރެއެވެ .އަދި ކުންފު ި
ކުންފުނިން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް އިންވެސްޓަރުންނާއި
ޙިއްޞާދާރުންނަށް ފެންނަގޮތަށް ހެދުމަށްޓަކައި ކުންފުނީގެ މުހިއްމު
މާލީ ބަޔާންތަކާއި ،އާންމު އެންގުންތަކާއި ،އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ
އާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައްވެސް ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިއުކުރެއެވެ.

އަހަރީ އާން މު ޖަލްސާ

އިން ވެސްޓަރ
ރިލޭޝަންސް ޓީމް

ދިރާގުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ
ޙިއްޞާދާރުންނާ ބައްދަލުކޮށް މުޢާމަލާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އެންމެ
މުހިއްމު ވަޞީލަތެވެ .އެހެންކަމުން އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި
ޙިއްޞާދާރުން ބައިވެރިވުމަކީ އަޅުގަޑުމެން ބާރު އަޅާކަމެކެވެ .އަހަރީ
އާންމު ޖަލްސާގެ ނޯޓިސްގެ ކުރިން އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި
ޙިއްޞާދާރުން ފާޅުކޮށްފައިވާ ހިޔާލުތަކާއި ކަންބޮޑުވުންތައް
ސައްހަކަމާއެކު ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި
އެންމެ ފަހުން ބޭއްވުނު އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ދެލިކޮޕީ،
ޙިއްޞާދާރުން ކޮމެންޓްކުރުމަށް ހުޅުވާލަމުން ގެންދަމެވެ .އަދި
ދިރާގުގެ ބޯޑާއި މެނޭޖްމެންޓުން އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވެ ޙިއްޞާދާރުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށާއި ސުވާލުތަކަށް
ޕޓާ ބެހޭގޮތުން ކުރާ
ޖަވާބު ދާރީވެއެވެ .އެކްސްޓާނަލް އޮޑިޓް ރި ޯ
ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދިނުމުގައި އެހީތެރިވެ ދިނުމަށް އެކްސްޓާނަލް
އޮޑިޓަރުންވެސް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެއެވެ .އަހަރީ އާންމު
ޖަލްސާގައި ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި ނިންމާ ނިންމުންތައް
ދިރާގުގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިއުކޮށް އިއުލާންކުރަމެވެ.

ޙިއްޞާދާރުންގެ ސުވާލުތަކަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް
ޖަވާބުދިނުމަށްޓަކައި ހާއްސާ ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓަރ ރިލޭޝަން
ޓީމެއް ދިރާގުގައި މަސައްކަތްކުރުއެވެ .އެ ޓީމުން ޙިއްޞާގެ
ތަފްސީލީ މަޢުލޫމާތުތަކާއި ،ޙިއްޞާގެ ފައިދާ ބަހާފައިވާ ގޮތުގެ
މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާދާރުންނަށް ވަގުތުން ވަގުތަށް ފޯރުކޮށްދެއެވެ.
އިންވެސްޓަރ ރިލޭޝަންސް ޓީމަށް އެހީތެރިވެ ދިނުމުގެ ގޮތުން
ދިރާގުގެ ކަސްޓަމަރ ސާވިސް ހޮޓްލައިންއަށް އަދި ދިރާގުގެ
މަރުކަޒީ އޮފީސްތަކާއި ގުޅުއްވައިގެން ޙިއްޞާދާރުން ކުރައްވާ
ސުވާލުތަކާއި ހޯދަންބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް ނޯޓްކުރުމަށްފަހު ޖަވާބު
ފޮނުވުމަށް އިންވެސްޓަރ ރިލޭޝަންސް ޓީމަށް ހުށަހަޅައެވެ.
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އު
ސޫލްތައް

ފަހި

ޒިއްމާދާރު

ޑި
ޖިޓަލް

ރާއްޖެ

ޚި ދުމަ
ތްތައް

ޒަފުން
މުވައް

ސީއީއޯ އަދި އެމްޑީ

ވިޔަފާރި

އިސްމާޢީލް ރަޝީދު،

މުޖުތަމަޢު އަދި ތިމާވެށި

ޑި
ޖިޓަލް

މިގޮތުން ގްލޯބަލް ކޮމްޕެކްޓްގެ މަ ި
އ
 10އުސޫލާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން،
ގްލޯބަލް ކޮމްޕެކްޓްގައި އެކުލެވޭ މައިގަނޑު
 4ދާއިރާކަމަށްވާ އިންސާނީ ހައްޤުތައް
ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި ،މަސައްކަތްތެރިންގެ
ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި ،ތިމާވެށި
ހިމާޔަތްކުރުމަށާއި ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށް
އަޅުގަނޑުމެން ވެފައިވާ ވަޢުދު ފުއްދުމުގައި
އަބަދުމެ ދެމިތިބޭނަމަވެ”.

ނަށް
ދިން
ކުޑަކު

ޅާލުން
އަ

ޒުވާނުން ބާރުވެރިކުރުވުން

ކުޑަ
ކުދި
އަޅާލު ންނށްަ
ން

ވިޔަފާރި

އަޅުގަނ ޑުމެންނަކީ ،އ.ދ ގެ
ދެހެމެއްޓެނި ވި ތަރައްޤީގެ
ލަނ ޑުދަނ ޑިތަކަށް ތާއިދުކުރާ
ކުން ފުންޏެކެވެ .އަދި އަޅުނ ޑުމެން
ވަނީ ޑިސެމްބަރު  2012އިން
ފެށިގެން ޔުނަ އިޓެޑް ނޭޝަންސް
ގްލޯބަލް ކޮމްޕެކްޓްގައި ބައިވެރިވެ
ސޮއިކޮށްފައިއެވެ.

ހި
ންގުމުގެ

އޮ
ނިގަނ ޑު

އަނެކަކާ
އެކަކު ގާތްކަން
އޮންނަ

“
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ނމާ
އިޖްތިމާ ީޢ ޒި ް
ޓ ސިޓިޒެންޝިޕްގެ
ސއްކަތެއްގައި ކޯރޕަރޭ ް
ދިރާގުގެ ހުރިހާ މަ ަ
މގޮތު ް
ނ
މސައްކަތް ކުރެއެވެި .
ޒކުރުމަށް ަ
ތއް ތަންފީ ް
ހމަ އުސޫލް ަ
ފުރި ަ
މތިވެރި އަޚްލާގާއި،
އޓުމަށާއިަ ،
ގއި ދެމެހެ ް
އންމެ މަތީ ަ
ނަޒާހަތްތެރިކަން ެ
ނދީގެން
މށް އިސްކަ ް
ގންތެރިކަ ަ
ނ ބޮޑު ހިން ު
ށފެންނަ ،ޖަވާބްދާރީކަ ް
ދެފު ް
ކ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒެކެވެ.
ލކަށް ވުމަ ީ
މޢަށް މިސާ ަ
ޅ މުޖުތަ ަ
މު ި
ހރުދަނާ
ގއި ދެމެދު އޮންނަގުޅުން ަ
ތންނާއި ދިރާ ާ
ވހި ރައްޔި ު
ދ ެ
ި
ށއި ،އަދި ރާއްޖޭގެ
ރކާތްތަކަ ާ
ޤއުމު ބިނާކުރުމުގެ ހަ ަ
މށްޓަކައިަ ،
ކުރު ަ
އ ދެއެވެ.
އސްކަމެ ް
ގން ނުހަނު ި
އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީއަށް ދިރާ ު
އެހެންކަމުން ދިރާގުގެ އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާގެ ދަށުން ކުރާ ކަންތައްތައް
އދާ ބޮޑުގޮތެއްގައި
ޓނިވި ނަތީޖާ އެންމެ ފަ ި
ނ ދެމެހެއް ެ
ރވައި ހިންގަ ީ
ާ
ކތްތައް
އމާގެ ހަރަ ާ
ޖތިމާޢީ ޒި ް
ގންނެވެ .އި ް
އޓަން ކޮށް ެ
ނ ގޮތަށްބަ ް
ނެރެވޭ ެ
ގމަތިން
އގޮތްވާ ގޮތު ެ
ރޓެޖީއާ އެ ް
ހިންގަނީ އިޖްތިމާޢީ ޒިއްމާ ސްޓެ ެ
މ ކޮމިޓީގެ އިރުޝާދާއެކުއެވެ .އިޖްތިމާޢީ
ތމާއީ ޒިއް ާ
ރގުގެ އިޖް ި
ދި ާ

ގ ހައިސިއްޔަތުން
އހިމެނެނީ ކޮމިޓީ ޗެއަރ ޕަރސަން ެ
ޒިއްމާ ކޮމިޓީގަ ި
މނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ
ފސާރ އަދި ެ
ޒކެޓިވް އޮ ި
ކުންފުނީގެ ޗީފް އެގް ެ
ނނެވެ.
ގ މެމްބަރު ް
ޖމެންޓް ޓީމް ެ
ސނިޔާ މެނޭ ް
ީ
އާއި ދިރާގުގެ
ޓ (ޔޫއެންޖީސީ)
ލ ކޮމްޕެކް ް
ޓޑް ނޭޝަންސްގެ ގްލޯބަ ް
ޔުނައި ެ
ގެ ސިގްނެޓަރީ އަކަށް ޑިސެންބަރ  2012ގައި ވުމަށްފަހު،
މދަނީ ޔޫއެންޖީސީ ފްރޭމްވަރކް
ކޮންމެ އަހަރަކު އަޅުގަނޑުމެން ި
ގެ ދަށުން ތިމާވެށި އަދި އިޖްތިމާޢީ އަހަރީ އެސެސްމެންޓްތައް
އކޮށް
ޒންމާގެ ރިޕޯޓެއް ޝާއި ު
އޖްތިމާޢީ ި
ތައްޔާރުކޮށް ޚާއްސަ ި
ނޖީސީ
ތގައި ޔޫއެ ް
ޝން އޮން ޕްރޮގްރެސް (ކޮޕް) ގެ ގޮ ު
ކޮމިއުނިކޭ ަ
ވނަ އަހަރުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން
އަށް ހުށަހަޅަމުންނެވެަ 2019 .
އޓެނިވި
ޕޓްގެ “ދެމެހެ ް
މއަހަރީ ރި ޯ
ސ ރިޕޯޓްި ،
އޮން ޕްރޮގްރެ ް
މނާފައިވާނެއެވެ.
ޝންގައި ހި ަ
ދމާ” ސެކް ަ
މާ ަ

އަޅުގަނ ޑުމެން ގެ އިޖުތިމާޢީ ޒިން މާގެ ސްޓްރެޓަ ީޖ އޭގެ
މައްޗަށް ބިނާ ވެފައިވާ މައިގަނ ޑު ތިން ކަން ތައް

އަޅުގަނ ޑުމެން ގެ ތިމާވެށ

އަޅގަނ ޑުމެން ގެ މުޖުތަމަޢު

އަޅުގަމޑުމެން ގެ މުވައްޒަފުން

ދެމެހެއްޓެނިވި މާދަމާ

އަޅުގަނ ޑުމެން ގެ މުޖުތަމަޢު
އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ  2019ވަނަ އަހަރުވެސް ކުޑަކުދިންގެ
ހައްޤުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާ ތަކަށާއި ޒުވާނުން
ތކަށް
ތ ަ
ގ ހަރަކާ ް
ނ ާ
މށް އަމާޒުކޮށްގެން ހި ް
ރވެރިކުރުވު ަ
ބާ ު
ގ ދަށުން
ޅގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގެ ޝިއާރު ެ
އެހީތެރިވެފައެވެ .އަ ު
ޑތައް
ގ ލަނޑުދަނ ި
ނވި ތަރައްޤީ ެ
އެހީތެރިވަނީ އދ ގެ ދެމެހެއްޓެ ި
މންތީގެ
ޔކަން (އެސްޑީޖީ ި ،)3
ތއި ދުޅަހެ ޮ
މ ސިއްހަ ާ
ށވާ ،ފުރިހަ ަ
ކަމަ ް
އޤްތިޞާދީ
އކަތާއި ި
ކށޭނެ މަސަ ް
ހަމަހަމަކަން (އެސްޑީޖީ  ،)5އެ ަ
ޢމްރާނީ
ތތަކާއި ު
ކުރިއެރުން (އެސްޑީޖީ ،)8ސިނާއަތާއި އާގޮ ް
އރުން (އެސްޑީޖީ  )9އަދި ނަހަމަކަށް ކުޑަކުރުން (އެސްޑީޖީ
ކުރި ެ
ގފަހިކޮށްދޭ ހަރަކާތްތަކަށެވެ.
 )10އަށް ވާސިލުވުމަށް މަ ު
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ނޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި
ސްޓާޓްއަޕް ގްރައިންޑް އަކީ ދު ި
ރންނާއި
މ ފަންނުވެ ި
ނއި ތައުލީ ީ
އނޮވޭޓަރުން ާ
ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ި
ނގެ ތަޖުރިބާ އަލަށް
ނ ހިމަނައިގެން ،އެމީހު ް
އިންވެސްޓަރު ް
އގަންނަ ފަރާތްތަކާ ޙިއްޞާކޮށް ،ކަމިޔާބު
ވިޔަފާރި ފަށަ ި
ޓއަޕް
ނ ގޮތް ސްޓާރ ް
ގނެ ހިންގާ ެ
އ ަ
ކުންފެންޏެއް ފަށަ ި
މގެ ގޮތުން ހިންގާ ހަރަކާތެކެވެ.
ސކޮށްދިނު ު
އނިޓީއަށް ދަ ް
ކޮމި ު
އވުނު ހަރަކާތުގައި
ނ ރާއްޖޭގައި  2019ގައި ބޭ ް
މިގޮތު ް
އގެ ތަޖުރިބާ ޙިއްޞާ ކުރެވުނެވެ.
ސޓާޓްއަޕެ ް
ް
އޑް-ޓެކް
ެ
ޕ ވޯކްޝޮޕް -ލީން
ނ ސްޓާޓްއަ ް
ޔގެ އެއްވަ ަ
ދުނި ޭ
ވނެވެ.
ޖގައި ބޭއް ު
މޝީން ރާއް ޭ
ސޓާޓްއަޕް ެ
ް
ގ އެންމެ ބޮޑު އަދި ރާއްޖޭގައި
ދުނިޔޭ ެ
ކނި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ހެކަތޯން
ވ ހަމަ އެ ަ
ބޭއް ި
ސީރީސް“،އެންޖަލްހެކް  ”2019ބޭއްވުނެވެ.
ޑވްސް
އންޑް މޯލް ި
ޓއަޕް ވީކް ެ
“ޓެކް-ސްޓާރސް ސްޓާ ް
 ”2019ބޭއްވުން .މިއީ އައު އީޖާދީ ޚިޔާލުތައް ހުށައަޅާނެ
ގޮތާއި އެ ހިޔާލުތައް ތަރައްޤީ ކުރާނެގޮތް އަދި އައު
ވިޔަފާރިއެއް ފަށައިގަންނައިރު އަޅަންޖެހޭ މުހިންމު ފިޔަވަޅުތައް
މ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.
އނަލްއަޤުވާ ީ
ކރެވޭނެ ބަ ި
ތަޖުރިބާ ު

ޒު ވާނު ން ބާރު ވެރިކުރު ވުން
މ 26
ޝޕް ޕްރޮގްރާ ް
ޕރެންޓިސް ި
 2019ވަނަ އަހަރު ދިރާގު އެ ް
ނ ފުރިހަމަކޮށްފައި ވެއެވެ .ދިރާގު އެޕްރެންޓިސްޝިޕް
ފަރާތު ް
ސއްކަތުގެ ތަޖުރިބާ
ނންނަށް މަ ަ
މއަކީ ޒުވާ ު
ޕްރޮގްރާ ް
ދނުމަށް
ތގެ ހުނަރު ތަރައްޤީކޮށް ި
ލިއްބައިދީ މަސައްކަ ު
ހއްމު ޕްރޮގްރާމެވެ.
ގ އެންމެ މު ި
ޑމެން ހިން ާ
އަޅުގަނ ު
ޤފަތް ކުރިއަރުވައި ،ޒުވާނުންގެ
ސޓާޓަޕް ސަ ާ
ް
ދިވެހި ރާއްޖޭގެ
އދުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް ،މުސްތަޤްބަލުގެ
ގއި އުފެ ް
މެދު ަ
އމާޒުގެ
ތވަރު ދިނުމުގެ މުހިންމު ަ
ރންނަށް ހި ް
ވިޔފާރިވެ ި
ރގައިވާ
އ ގުޅިގެން ތި ީ
ފރާތުން ސްޕާރކްހަބާ ި
ދަށުން ،ދިރާގުގެ ަ
ރ ވަނީ ހިންގާފައެވެ.
ހަރަކާތްތައް  2019ވަނަ އަހަ ު
ސްޓާރޓް އަޕް ގްރައިންޑް  Xހަރަކާތް ހިންގުން:

ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި މެދު ޒުވާނުންގެ ހޭލުންތެރިކަން
އިތުރުކުރުމަށް ،މެންޓަލް ހެލްތު އެވެއާރނެސް ފައުންޑޭޝަނުން
ހިންގި މުހިންމު ޕްރޮގްރާމަށް ދިރާގުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް
ރގްރާމްތެރޭގައި ،ޓީޗަރުންނާއި ކުދިންނަށް ހިންގުނު
ދިނެވެ .މި ޕް ޮ
ހގޮތުން
ހޔޮކަމާ ބެ ޭ
ފސާނީ ދުޅަ ެ
ވޯކްޝޮޕްތަކާއި ،ޒުވާނުން ނަ ް
ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ބާރުއެޅުމަށާއި ޒަމާނުންސުރެ ނަފްސާނީ
ބަލިތަކާއި މެދު ގިނަ މީހުން ދެކޭ ނޭދެވޭ ގޮތް ބަދަލު ކުރުމުގެ
ނިޔަތުގައި “ޓީ އެންޑް ޓޯކް” ހަރަކާތް ބޭއްވުނެވެ.

އަން ހެނު ން ބާރު ވެރިކުރު ވުން
ގލްސް
ޅގެން ފުވައްމުލަކުގައި ‘ ާ
”ވިމެން އިން ޓެކް” އާއި ގު ި
ޓު ކޯޑް’ ގެ ނަމުގައި ޕްރޮގްރާމެއް  2019ވަނަ އަހަރު
ނންނަށް
އކީ އަންހެ ު
ކރީމެވެ .އެ ޕްރޮގްރާމް ަ
އަޅުގަނޑުމެން ތައާރަފް ު
އތުރަށް އަންހެނުން
ދއިރާއަށް ި
ދ އައިސީޓީ ާ
ނ ދަސްކޮށް ީ
ކޑް ކުރަ ް
ޯ
މކެވެ.
ނގި ޕްރޮގްރާ ެ
ށޓަކައި ހި ް
ނުކުތުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމަ ް

ކމާއެކުހިފާނެގޮތް އަންގައިދީ
ރއްކާތެރި ަ
ޑިޖިޓަލް ވެށީގެ ބޭނުން ަ
ނންނަށް
ނގޮތް ޒުވާ ު
ހރިގޮތުގައި އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރެވޭ ެ
ފައިދާ ު
ނމަށް“ ،ސަރފް ސްމާޓް ޕްރޮގްރާމް” ހިންގުމަށް ރާއްޖޭގެ
ދަސްކޮށްދި ު
ރވިއެވެ
ރގުން އެހީތެ ި
އޝަނަށް ދި ާ
ޑ އެސޯސި ޭ
.ގާރލް ގައި ް
ގރާމްގައި ރާއްޖޭގެ  13އަތޮޅަކުން  290ގާލް ގައިޑުން،
މި ޕްރޮ ް
 50ލީޑަރުން ،އަދި  34ފެސިލިޓޭޓަރުން ބައިވެރިވިއެވެ.

ކުޑަކު ދިން ނަ ށް އޯގާތެރި ވެ އަޅާލުން
ވނަ އަހަރުގެ ދިރާގު ރޯޑް ރޭސް ޚާއްސަ ކު ީ
ރ
ަ 2019
ވމަށެވެ .ދިރާގު ރޯޑް
ރމަށް” އެހީ ު
އކާތެރިކު ު
“ކުޑަކުދިން ރަ ް
ކދިންގެ
ރހުން ކުޑަ ު
ބއިވެރިވެ މި ޭ
ރޭހުގައި  4370ދުވުންތެރިން ަ
ޖމިއްޔާ އަކަށް 7
ރައްކާތެރިކަމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ަ 11
ކރީމެވެ.
ނ ރުފިޔާ ހޯދާ ހަދިޔާ ު
އށް ވުރެ ގި ަ
ލައްކަ ަ
ލ ސްޕޯރޓްސް ފެސްޓިވަލްގައި  4އެންޖީއޯއާއި
ގ ސްޕެޝަ ް
ދިރާ ު
ދން ބައިވެރިވިއެވެ.
ވރެ ގިނަ ކު ި
 14ސްކޫލަކުން  400އަށް ު
ކކަހަލަ
ލއަކީ އެ ި
ސ ފެސްޓިވަ ް
ލ ސްޕޯރޓް ް
ގ ސްޕެޝަ ް
ދިރާ ު
ކންމެ
ޒ ކޮށްގެން ޮ
ނނަށް އަމާ ު
ހންނަ ކުދި ް
ނތެރިކަން ު
ނުކުޅެދު ް
ދ ފެސްޓިވަލެކެވެ.
ކރިއަށް ގެން ާ
ކ ދިރާގުން ު
އަހަރަ ު
ހގަ ކުރުމުގެ ގޮތު ް
ނ
މ ދުވަސް ފާ ަ
ޔގެ ޑައުން ސިންޑްރޯ ް
ދުނި ޭ
ސމެންޓް
ޕޗް އެސެ ް
ޕ އާއި ސް ީ
ސޕީޗް ތެރަ ީ
ް
ހ.ދ އަތޮޅުގައި
ޑއުން ސިންޑްރޯމް
ލ އައިސް ަ
ޕްރޮގްރާމްއެއް ހިންގުމަށް “ބިޔުޓިފު ް
އހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނީމެވެ.
ޝން” އަށް ެ
އސޯސިއޭ ަ
ެ
ށ ކުރާ ޖިންސީ އަނިޔާއާއި ގުޅޭ ކޮންޓެންޓް
ކުޑަކުދިންނަ ް
ކ ކުރުމަށްޓަކައި
ޑމެންގެ ނެޓްވޯކުން ބްލޮ ް
އަޅުގަނ ު
އންސްޓް ޗައިލްޑް
އންސް އެގެ ި
ބއިލް އެލަ ެ
ސއެމްއޭ މޮ ަ
‘ޖީއެ ް
އލް އެބިއުސް ކޮންޓެންޓް’ގެ މެމްބަރޝިޕް
ސެކްޝު ަ
ވނެވެ.
ވސް އާ ކުރެ ު
ވނަ އަހަރު ެ
ަ 2019
ށ އާރޓްސް އެންޑް
ދރިވަރުންނަ ް
ގ ފަރާތުން ަ
ކެއާރ ސޮސައިޓީ ެ
ޒއިން ކުރުން ،ފެހުން އަދި ކޮމްޕިއުޓަރުގެ
ފޓްސް ،ޑި ަ
ކްރާ ް
ދސްކޮށްދިނުމަށް ހިންގާ ފަންނީ
ހނަރުތައް ަ
ހނަރު ފަދަ ު
ު
ހނަރު ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމަށް ވެސް 2019
ު
އހީތެރިވެދީފައެވެ.
ވަނަ އަހަރު ދިރާގުން ވަނީ ެ
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މުޖުތަމަޢު ބާރު ވެރިކުރު ވުމާ އި
ދުޅަހެޔޮކަން އި ތުރުކުރުން
ކޒުން ލ.ފޮނަދޫ އަދި
އ ބެހޭ މަރު ަ
ކީރިތި ޤުރުޢާނާ ި
ފުވައްމުލަކުގައި ޤުރުޢާން މުބަރާތްތައް ބޭއްވުމަށްޓަކައި ެ
އ
ކޓިވިޓީ ސޮލިއުޝަން ފޯރުކޮށްދީ،
ޖޓަލް ކަނެ ް
މަރުކަޒަށް ޑި ި
އހީތެރިކަން ފޯރު ކޮށްދިނީމެވެ.
އެކަމުގައި ބޭނުންވި ެ
ނ ކުރިއެރުވުމަށް
ދިވެހިންގެ އަމިއްލަ އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ފަންނުވެރިކަ ް
މކުރި
ނ އިންތިޒާ ް
ތ ް
މންޓްގެ ފަރާ ު
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕް ެ
ނމެވެ.
ނނު” މައުރަޒަށް ދިރާގުން އެހީތެރިވެދި ީ
“ފަ ް
ޓރީ އޮފް ޖެންޑަރ ،ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް
މިނިސް ް
ސާވިސެސްގެ ފަރާތުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޚާއްސަ އެހީއަ ް
ށ
ނ ގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ހިންގި “ރެވެލި”
ނންވާ މީހު ް
ބޭ ު
ގ ފަރާތުން އެހީތެރިވެދިނީމެވެ.
ހަރަކާތައް ދިރާ ު
އ ދެމެދު
ކއި ،ވިޔަފާރިތަކާއި ،ސަރުކާރާ ި
އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާތަ ާ
ތރުކުރުމަށް ،ދިވެ ި
ހ
އވެރިވުން އި ު
ހކޮށް ބަ ި
އޮންނަ ގުޅުން ބަދަ ި
ފއަރ” ،ގެ ނަމުގައި
އން.ޖީ.އޯ ެ
ރގެ ފަރާތުން‘ ،ހަވަލި ެ
ކ ު
ސަރު ަ
ތށް ދިރާގުން އެހީތެރިވެދިނީމެވެ.
ބޭއްވި ހަރަކާ ަ
ދިވެހި ރެޑް ކުރެސެންޓް ދުވަސް އަދި ދުނިޔޭގެ
ސ ފާހަގަ
އިންސާނިޔަތަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ދުވަ ް
ރސެންޓް ކޯރޕޮރޭޓް
ގން ރެޑް ކް ެ
ގ ގޮތުން ދިރާ ު
ކުރުމު ެ
ކރީމެވެ .އަދި ދިވެހި
މމްބާރޝިޕް  2019އަހަރު އާ ު
ެ
ރެޑް ކުރެސެންޓުން އިންސާނިއްޔަތަށްޓަކައި ކުރަމުން ގެންދާ
މގައި ދެމިތިބީމެވެ.
ކއް އެއްބާރުލުން ދިނު ު
ސއްކަތްތަ ަ
މަ ަ
ޟން ޑޭޓާ ބަންޑްލް
ށ ދިރާގު ރަމަ ާ
ކުރީ އަހަރާ އެއްގޮތަ ް
އިން ލިބުނު އާމްދަނީގެ  10%ހަދިޔާކުރީ ހިލޭ ސާބަހަ ް
ށ
ށވެ .އެގޮތުން ،މި އަހަރު ލިބުނު
މއްޔާއަކަ ެ
ތ ކުރާ ޖަ ި
މަސައްކަ ް
ސ އެސޯސިއޭޝަން
ރ މޯލްޑިވް ް
ޔ ހަދިޔާކު ީ
 366،000ރުފި ާ
އށެވެ.
ނސް ވިތު ޑިސްއެބިލިޓީ ަ
އޮފް ޕާރސަ ް

ޑިޒާ ސް ޓަރ ރިލީ ފް
ގޅިގެން
އ ު
ކރިސާއާ ި
އލިފާނުގެ ާ
އ ދިމާވި ބޮޑު ަ
މާލޭގަ ި
ގއި މިވާ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނެވެ:
ގން ތިރީ ަ
ދިރާ ު
މާލޭގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ސީދާ ގެއްލުންވި
ޑ ބްރޯޑްބޭންޑް
ސ ް
ރގު ފިކް ް
ރތަކަށް ދި ާ
ށއި ވިޔަފާ ި
ގޭބިސީތަކަ ާ
ތށް ހަމަޖެއްސުން.
ބިލް ދައްކަން ނުޖެހޭގޮ ަ
ޅތަ ް
އ
ވ ު
ނސް ފިޔަ ަ
އަޅަންޖެހުނު އިމަރޖެންސީ ރެސްޕޮ ް
ނޓަރަށް
ޖމަންޓް ސެ ް
ޒސްޓަރ މެނޭ ް
އެޅުމަށް ނެޝަނަލް ޑި ާ
ޔކޮށް
ގތުން ،ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ހަދި ާ
ހތެރިވުމުގެ ޮ
އެ ީ
ކޝަން ގުޅައިދިނުން.
އިންޓަރނެޓް ކަނެ ް
ޑވިއަން
ނމަށް މޯލް ި
ޝލް ސަޕޯޓް ފޯރުކޮށްދި ު
ސައިކޮސޯ ަ
މސައްކަތަށް ފޯނު
ނޓުން ކުރި ަ
ރެޑް ކްރެސެ ް
ކޝަން ގުޅައިދިނުން.
ހަދިޔާކޮށް ކަނެ ް
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ބލް ޮކމް ެޕކް ްޓ-
ނ ް
ޝ ް
ުޔ ަނއި ެޓޑ ް ޭ
ނ ަ
ސ ގް ޯލ ަ
ސ
ނސިޕްލް ް
ސ ޕްރި ް
ނ ަރއި ްޓ ް
ހި ުއ ަމ ް
ޕްރިން ސި ޕްލް  :1ނ

ޕްރިން ސި ޕްލް  :2ނ

ނސާނީ
ޅފައިވާ އި ް
އ ކަނޑައަ ާ
މ ފެންވަރުގަ ި
އނަލްއަޤްވާ ީ
ބަ ި
ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް
ތރާމް ކުރުން .އަދި؛
އހީވެދީ އިހް ި
ރތަކުން ެ
ވިޔަފާ ި

ނ ޙައްގުތަކަށް އަރައިގަތުމުގެ ކަންކަމުގައި
އިންސާ ީ
ސނީ ޙައްޤުތަކާއި ޚިލާފު އެއްވެސް ޢަމަލެއްގައި
އިން ާ
ބއިވެރިނުވާކަން ކަށަވަރުކުރުން.
ފނިން ަ
ކުން ު
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އަޅުގަނ ޑުމެން ގެ މުވައްޒަފުން

ގްރީ ވަން ސް ޕޮލިސީ އާ އި ޕްރޮސީ ޖަރ

ކޯޑް އޮފް އެ ތިކް ސް

ޔބީގެ ފަހަތުގައިވާ ބާރަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ
އޅުގަނޑުމެންގެ ކާމި ާ
ަ
ނއިރު
އޒަފުންނެވެ .އަހަރު ނިމު ު
ރވެރި މުވަ ް
ވރުގަދަ ހުނަ ު
ގެ އަޒުމް ަ
އދަދަކީ 597
އޒަފުންގެ ަ
ދއިމީ މުވަ ް
ފލްޓައިމް ާ
އަޅުގަނޑުމެންގެ ު
ހންނެވެ.
އން  99%މުވައްޒަފުންނަކީ ދިވެ ި
އެވެ .މީގެތެރެ ި

ށ ޢަމަލުކުރަންފެށީ
ދރާގުގެ ގްރީވަންސް ޕޮލިސީއާއި ޕްރޮސީޖަރ އަ ް
ި
އވެސް
ޒފުންގެ އެ ް
ގތުން މުވައް ަ
ރއެވެ .މަސައްކަތާގުޅޭ ޮ
 2015ވަނަ އަހަ ު
ހށަހަޅާނެގޮތް މި ސިޔާސަތުގައި
ޝކުވާއެއް ު
ތނަމަ އެ ަ
ކވާއެއް އޮ ް
ޝަ ު
ފއެވެ.
ގ މަގު ވަނީ ފަހިކޮށްދީ ަ
ބަޔާންކޮށް ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމު ެ

ދިރާގުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކަކީ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް
ޑޖީ)  :3ފުރިހަމަ
ޓނަބްލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގޯލް (އެސް ީ
ސަސް ޭ
ކތާއި
ށނެ މަސައް ަ
ސިއްހަތާއި ދުޅަހެޔޮކަން ؛ އެސްޑީޖީ  :8އެކަ ޭ
ތކާއި
ތ ަ
ތއި އާގޮ ް
އ ާ
އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުން އަދި އެސްޑީޖީ  :9ސިނާ ަ
ދ ކަންތައްތަކެވެ.
ގ ފަހިކޮށް ޭ
ރން ހާސިލުކުރުމަށް މަ ު
ރނީ ކުރިއެ ު
މ ާ
ޢު ް

ވިސްލް ބް ލޯވިންގ އާ އި ޚި ޔާނާ ތް
ރި ޕޯ ޓް ކުރު މުގެ ސި ޔާ ސަ ތު

މއިގަނޑު މުރާދަކީ،
ތކްސްގެ ަ
ދިރާގުގެ ކޯޑް އޮފް އެ ި
ރކީ ރަނގަޅު އިޖާބީ ގުޅުންތައް
އ ަ
ޔބީގެ ސި ް
މންގެ ކާމި ާ
އަޅުގަނޑު ެ
ޒފުންގެ މެދުގައާއި،
އޅުގަނޑުމެންގެ މުވައް ަ
ކންފުނީގެ އެތެރެއިން ަ
ު
އއެކު
ހލްޑަރުންނާ ި
ނގެ ސްޓޭކް ޯ
އޅުގަނޑުމެ ް
ނގެ ބޭރުން ަ
ކުންފު ީ
އޓުމުގެ ގާބިލްކަން ހުރުންކަން ދެނެގަތުމެވެ.
ޤާއިމުކޮށް ދެމެހެ ް
ޔފާރީގެ
ޞލުތައް އެކުލަވާލާ ،ވި ަ
ގޅޭ އައު އު ޫ
ޑއާ އާއި ު
ސޯޝަލް މީ ި
ރގައިކޯޑް އޮފް
މއަހަރުގެ ތެ ޭ
ޢޔަތްކޮށް ި
ލތަކަށް ރި ާ
މާހައުލަށް އައި ބަދަ ު
ޝއިއުކޮށްފައެވެ.
ާ
އެތިކްސްއަށް އިޞްލާހު ގެނެސް އަލުންވަނީ

ޑކްލަރޭޝަން އޮފް
ނވަރސަލް ި
އޖެއަކީ ޔު ި
ދިވެހިރާ ް
މއެ ު
ކ
ނ ރައިޓްސްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ޤައުމަކަށްވު ާ
ހިއުމަ ް
ކރުމަށް
ކ އިންސާނީ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރި ު
ނގެ އަޒުމަ ީ
ޅގަނޑުމެ ް
އަ ު
ނކާއި
ސކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ޤާނޫ ަ
ޖއިން ފާ ް
ދިވެހިރާއް ެ
ތތެރިކޮށް ހިތުމެވެ.
ށ ފުރިހަމައަށް ހުރުމަ ް
ޤވާއިދުތަކަ ް
ަ

އސްލާހު ކޮށް ފްރޯޑް ރިސްކް
ލބްލޯވިންގ ސިޔާސަތު ި
ވިސް ް
ރގެ އެޕްރީލް މަ ު
ހ
މނޭޖްމަންޓް ޕޮލިސީއެއް  2019ވަނަ އަހަ ު
ެ
ޚޔާނާތާއި ނުރަނގަޅު
ޔސަތުގައި ި
އވެ .މި ސި ާ
ވަނީ ތައާރަފްކޮށްފަ ެ
ދނެގަތުމަށް ބޭނުންވާ އިންޓަރނަލް
އޓުވުމާއި ެ
ޢަމަލުތައް ހު ް
ކންފުނީގެ ތެރޭގައި
ތއްތައް ު
މފަދަ ކަން ަ
ޓރޯލްތަކާއި ި
ކޮން ް
ސލުތައް ވަނީކަނޑައަޅާފައެވެ.
ތބެހޭ އު ޫ
ތަހްގީގުކުރެވޭނެ ގޮ ާ

މެޑިކަލް ކެ އަރ
މަސަ އްކަ ތުގެ މާހަ އުލު ގައި ހަނ ގާކުރު މާ އި
ފުރަ އްސާ ރަކުރުން ހު އްޓު ވުން
ގކުރުމާއި ފުރައްސާރަކުރުން
އލުގައި ހަނ ާ
ކތުގެ މާހަ ު
މަސައް ަ
ރފްކުރީ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ.
ޔސަތު ތަޢާ ަ
މބެހޭ ސި ާ
ހުއްޓުވު ާ
ކރުމުން
މއި ހަނގާ ު
އސާރަކުރު ާ
ސދަކީ ފުރަ ް
ސތުގެ މަޤު ަ
މި ސިޔާ ަ
އކަތުގެ މާހައުލެއް ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމެވެ.
ފއިވާ މަސަ ް
ތރި ކުރެވި ަ
ރައްކާ ެ
އޕްރެންޓިސުންނާއި،
ފންނާއިެ ،
ހ މުވައްޒަ ު
ސތަކީ ،ހުރި ާ
މ ސިޔާ ަ
ި
ކޓަރުންނާއި ،ވޮލަންޓިއަރުންނާއި،
ޓންޓުންނާއި ،ކޮންޓްރެ ް
ލ ަ
ކޮންސަ ް
ޖންސީ
ރންނާއި ،އޭ ެ
ސއްކަތްތެ ި
އންޓާނުންނާއި ވަގުތީ މަ ަ
ި
ކތްކުރާ
އ މަސައް ަ
ފސްތަކުގަ ި
މުވައްޒަފުން ،އަދި ދިރާގުގެ އޮ ީ
އެހެނިހެން ތާރޑް ޕާރޓީތަކުގެ މުވައްޒަފުން ވެސް ޢަމަލު
ޖހޭ ސިޔާސަތެކެވެ.
ކުރަން ެ

ދިރާގުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ،އެމީހުންގެ ޒަވާޖީ ބައިވެރިންނާއި،
މުވައްޒަފުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ކުދިންގެ މެޑިކަލް ކަންތަކުގައި
އެހީތެރިވުމަށް ޚާއްސަ މެޑިކަލް ބެނެފިޓް ސްކީމެއް ވަނީ
ދރާގުގެ
ގގެ މެޑިކަލް ބެނެފިޓް ސްކީމަކީ ި
ހމަޖައްސާފައެވެ .ދިރާ ު
ަ
ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އެ މުވައްޒަފުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ
ށ ބޭނުންކުރެވޭ ސްކީމެކެވެ.
ފރޭ ކުދިންނަ ް
 18އަހަރު ނު ު

ރިޓަ ޔަ މަން ޓް ކެ އަރ
ދިރާގުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޕެންޝަނަށް ދިރާގުން  10%ޖަމާކުރެއެވެ.
ރ އިތުރު އަދަދެކެވެ.
އވާ  7%އަށްވު ެ
ނނުގައި ކަނޑައަޅާފަ ި
މިއީ ޤާ ޫ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޕެންޝަން ސްކީމް  2009ވަނަ އަހަރު
ވުޖޫދަށް އައުމުގެ ކުރިންވެސް ދިރާގުންވަނީ ރިޓަޔަމަންޓް
ޑންޑަންސީ ޕޮލިސީއެއް އެކުލަވާލާފައެވެ.
އންޑް ރި ަ
ެ

ހެލްތް އެން ޑް ސޭ ފް ޓީ
ދިރާގުގެ އަޒުމަކީ މުވައްޒަފުންގެ ސިއްހަތާއި ރައްކާތެރިކަ ް
ނ
ނތަކުން ލާޒިމްކުރާ
ރއްޖޭގެ ޤާނޫ ު
މވެ .ދިވެހި ާ
ރކޮށް ދިނު ެ
ކަށަވަ ު
ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން މި އިންޑަސްޓްރީއާއި މި މަސައްކަތުގެ
ސއާއި
ލ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސަ ް
އންޓަރނޭޝަނަ ް
ބނުންކުރާ ި
މހައުލަށް ޭ
ާ
މންނެވެ.
އކަތްކުރަ ު
ދނީ މަސަ ް
މށް ދިރާގުން ަ
އެއްގޮތްކުރު ަ

ދިރާ ގުގެ ހެލްތް އެން ޑް ސޭ ފް ޓީ ގެ އަމާޒު ތަ އް
ކުރާ މަސައްކަތްތަކަކީ މުވައްޒަފުންނަށާއި އާންމުން ެ
ގ
ސިއްހަތަށް ގެއްލުންނުވާގޮތަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައްކެއްކަން
ކަށަވަރުކުރުމާއި ،އެކަންކަން ކުރަނީ ޢަމަލީގޮތުން
ކުރެވެންއޮތް އެންމެ ރައްކާތެރިގޮތަށްކަން ޔަޤީންކުރުން.
އެކްސިޑެންޓްތަކާއި ހާދިސާތައް ހުއްޓުވަމަށާއި މަސައްކަތުން
ސިއްހަތައް ލިބޭ ގެއްލުން ހުއްޓުވުމަށް އެކަށީގެންވާ
ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ފަހިކޮށްދީ އެކަން ދެމެހެއްޓުން.
ކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތާއި ،އިރުޝާދާއި ،ތަމްރީނާއި
ސުޕަވިޝަން މުވައްޒަފުންނަށް ލިއްބައިދިނުން.
ގ މާހައުލެއް މުވައްޒަފުންނަށް
ރ މަސައްކަތު ެ
ރައްކާތެ ި
ކން ޔަޤީންކުރުން.
ށ ދެވިފައިވާ ަ
ޤާއިމްކޮ ް

ދެމެހެއްޓެނިވި މާދަމާ
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ހެލްތް އެން ޑް ސޭ ފް ޓީ ތަން ފީޒު ކުރުން މުވައްޒަ ފުން ގެ ދުޅަހެޔޮކަން
ދިރާގުގެ ހެލްތް އެންޑް ސޭފްޓީ ސިޔާސަތަށް ހުރިހާ

އެމްޕްލޯ އީ އިން ޑަކްޝަ ން ޕްރޮ ގްރާ މް
އއި މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ ހުރިހާ
ކޯޑް އޮފް އެތިކްސް ާ

ކޓަރުން ޢަމަލުކުރަން ޖެހެއެވެ.
އ ކޮންޓްރެ ް
މުވައްޒަފުންނާ ި
މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ހެލްތް އެންޑް ސޭފްޓީ މެނުއަލް
ނއެވެ.
ލން ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ެ
އއުކޮށް އަ ު
ަ

ނޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި އާ
މޕްލޯއީ އި ް
ތކެއް އެ ް
ސިޔާސަތު ަ
ތތައް
ސ ު
ވއެވެ .އަދި މި ސިޔާ ަ
ށ ފޯރުކޮށްދެ ެ
އޒަފުންނަ ް
މުވަ ް
ނނަން ހުންނާނެއެވެ.
ޓލްގައި ފެ ް
ލއިން އެމްޕްލޯއީ ޕޯރ ަ
އޮން ަ

ވަޒީ ފާގެ މާ ޙަ އުލު ގައި ޖިން ީ
ސ
ފުރަ އްސާ ރަކުރު މާ އި ގޯނާ ކުރުން
ހު އްޓު ވުމުގެ ކޮ މީ ޓީ
އ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން
ގ މާޙައުލުގަ ި
ވަޒީފާ ެ
ލއްޔަތަކީ ޖިންސީ
ޓގެ މައިގަނޑު މަސްއޫ ި
ޓވުމުގެ ކޮމީ ީ
ހުއް ު
ފުރައްސާރަކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު
ވތައް ތަހުގީގުކުރުމާއި ،އަޅަން
ށހެޅޭ ޝަކު ާ
ވމާއި ،ހު ަ
ކުރު ު
ޅތަކާބެހޭ ގޮތުން ލަފާދިނުމެވެ.
ޖހޭ ފިޔަވަ ު
ެ

ވިސްލް ބް ލޯވިންގ
އާ އި ފްރޯ ޑް ރި ޕޯ ޓި ންގ
ނޒާމްގެ
ޑ ރިޕޯޓިންގ ި
ލބްލޯވިންގ އަދި ފްރޯ ް
ދރާގުގެ ވިސް ް
ި
ސއްރުން ރިޕޯޓްކުރެވޭނެ އެތައް ދޮރެއް ވަނީ
ި
ދަށުން
ނޖެހޭ
ތތަކަށް ލިބެ ް
ލބޮލޯ ފަރާ ް
ޅވަދީފައެވެ .އަދި ވިސް ް
ހު ު
ފންނާއި
ނ ފޯރުކޮށްދީ ދިރާގުގެ ނިޒާމުތަކާމެދު މުވައްޒަ ު
ޔތްތެރިކަ ް
ހިމާ ަ
އދައިދީފައިވެއެވެ.
ތބާރު އުފަ ް
މދުގައި ،އި ު
ލޑަރުންގެ ެ
ސްޓޭކްހޯ ް

ކން އިތުރުކުރުމަށް
ގ ދުޅަހެޔޮ ަ
މުވައްޒަފުން ެ
ކތްތަކުގެ ތެރޭގައި:
ނގުނު ހަރަ ާ
ހި ް
މންޓަލް
ރކުރުވުމަށް ެ
ނ ހޭލުންތެ ި
މބެހޭގޮތު ް
ނ ދުޅަހެޔޮކަ ާ
 .ނަފްސާ ީ
ގރާމް.
އއި ގުޅިގެން ބޭއްވި ޕްރޮ ް
އންޑޭޝަން ާ
ހެލްތް އެވެއަރނަސް ފަ ު
އންގައި
ޖކުރާނެގޮތް ަ
ރސް މެނޭ ް
ކތުގެ މާހައުލުގައި ސްޓް ެ
 .މަސައް ަ

ހެލްތް އެންޑް ސޭފްޓީ ސިޔާސަތުގެ
ދަށުން ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް
ފއެވެ.
ފރިހަމަކޮށް ަ
ވަނީ ު

ގރާމް.
ރ ް
އއި ގުޅިގެން ބޭއްވި ޕް ޮ
ދިނުމަށް ސޮސައިޓީ ފޮރ ހެލްތް އެޑިއުކޭޝަން ާ
 .ފިޓް4ލައިފް އާއި ގުޅިގެން އިންތިޒާމްކުރި ވާކް ސްޓްރެސް
ޓ ޕްރޮގްރާމްތައް.
މެނޭޖްމަން ް
ބރުދަން
ހށިގަނޑުގެ ަ
ހށިގަނޑަށް ފައިދާ ހުރި ކާނާއާއި ަ
ަ .
ޖންސީ
ހލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭ ެ
ބހޭގޮތުން ެ
އޓާނެގޮތާއި ެ
ބަލަހަ ް
ގރާމް.
ހންގި ޕްރޮ ް
(އެޗްޕީއޭ) އާ އެކު ި

ތަންފީޒުކުރީ އަދި މުރާޖައާކުރީ ރައްކާތެރި

ލއެންޒާ
 .މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އާއިލާ މެމްބަރުން އެޗް1އެން 1އިންފް ު

ސިސްޓަމްސްތައްކަން ޔަޤީންކުރުން.

ށ ބާރުއަޅާ ކުންފުނިން ހިންގި ކެމްޕޭން.
ވެކްސިން ޖެހުމަ ް

ރައްކާތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް
ބޭނުންވާ

އެކަށީގެންވާ މައުލޫމާތާއި،

އިރުޝާދާއި ،ތަމްރީނާއި ސުޕަރވިޝަން ހުރިހާ
މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭކަން ޔަޤީންކުރުން.
އެކި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ އޮޕަރޭޝަންސް ތަކާގުޅިގެން
ސިއްހަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ދިމާވެދާނެ
ރިސްކް އެސެސްމަންޓްތައް ހެދުން.
ހުރިހާ އާ މުވައްޒަފުންނަށް އިންޑަކްޝަން
ސޭފްޓީ ޓްރޭނިންގ އިންތިޒާމްކުރުން؛ އަދި
ހުރިހާ އަލިފާންނިވިތަކާއި އަލިފާން
ނިއްވާ ނިޒާމު ޤަވާއިދުން ބަލަހައްޓާ
ސާވިސްކުރިކަން ކަށަވަރުކުރުން.

ހޯދުނު ނަ ތީޖާ އަޅާ ކިއުން
ހންގައި
ޕރޮގްރާމް ި
ފންނަށް އިންޑަކްޝަން ް
ހުރިހާ އާ މުވައްޒަ ު
ރކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމު ެ
ގ
އ ރައްކާތެ ި
އތިކްސްއާ ި
ކޯޑް އޮފް ެ
އންމެ ފުރަތަމަ ފަށާ ހިސާބުން
ސަބަބުން ،ދިރާގުގެ މަސައްކަތް ެ
ފންނަށް އެނގެއެވެ.
އ މުވައްޒަ ު
ސޔާސަތުތަ ް
ި
ކންފުނީގެ
ވެސް ު
ޒފުންނަށް ދެވުނެވެ.
އޑް ޓްރޭނިންގ  36މުވައް ަ
ފަސްޓް އެ ި
އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމާބެހޭ އަސާސީ ތަމްރީނު
ކތްކުރާ
އ މަސައް ަ
ނޓަރުތަކުގަ ި
ޕރޭޝަން ސެ ް
ރީޖަނަލް އޮ ަ
ރކޮދީފައިވާނެއެވެ.
މތަކަށް ފޯ ު
ހުރިހާ ޓީ ް
އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ
ޝން ހުރިހާ ރީޖަނަލް
ނސްޕެކް ަ
ކއި ފަޔަރ ސޭފްޓީ އި ް
ސެޝަންތަ ާ
ޓރުތަކުގައި ވަނީ ހިންގާފައެވެ.
ރޝަން ސެން ަ
އޮޕަ ޭ
ނއި މުވައްޒަފުންގެ
ވއްޒަފުން ާ
ނޒާއިން މު ަ
އެޗް1އެން 1އިންފްލުއެ ް
އާއިލާ މެމްބަރުން ރައްކާތެރިކުރުވުމަށް ވެކްސިން ޖެހުމަށް
ފއެވެ.
އއް ދިރާގުން ވަނީ ހިންގާ ަ
ޅ ކެމްޕޭން ެ
ބާރުއަ ާ
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ބލް ޮކމް ެޕކް ްޓ-
ނ ް
ޝ ް
ުޔ ަނއި ެޓޑ ް ޭ
ނ ަ
ސ ގް ޯލ ަ
ސ
ނސިޕްލް ް
ބރ ޕްރި ް
ލޭ ަ
ޕްރިން ސި ޕްލް  :3ނ

ޕްރިން ސި ޕްލް  :5ނ

ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތައް ހެދުމާއި ބައިވެރިވުމާއި
ޤށް ވިޔަފާރިތަކުން
ނންގގެ ޙައް ަ
ކަލެކްޓިވް ބާރގެއި ި
ޙރްމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެ.
ު

އ ޅަފުރައިގެ ކުދީންގެ އުމުރާ
ކުޑަކުދީންނާ ި
ސއްކަތްކުރުވައިގެން ނުވާނެއެވެ.
ވ މަ ަ
އެކަށީގެންނު ާ

ޕްރިން ސި ޕްލް  :4ނ

ޕްރިން ސި ޕްލް  :6ނ

އެއްވެސް މީހަކުލައްވައި މަޖްބޫރުން
ރވައިގެން ނުވާނެއެވެ.
ސއްކަތްކު ު
މަ ަ

އ އެއްވެސް
އ މަސައްކަތްކުރުވުމުގަ ި
ވަޒީފާދިނުމާ ި
ނއެވެ.
ނގުޅެގެންނުވާ ެ
އ ގެ ް
ކރުމެ ް
ތަފާތު ު

ވަޒީފާއާއިގުޅޭ ހުރިހާ ކަމެއް ދިރާގުން ކުރިޔަށް ގެންދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާއި
ބރުން އެއްވެސް މީހަކު ލައްވާ
ނވަތަ މަޖު ޫ
ކދިންނަށް ވަޒީފާދީގެން ު
ގއި ކުޑަ ު
އ ަ
އއްވެސް އޮޕަރޭޝަނެ ް
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ .ދިރާގުގެ ެ
ރމެއް ނުގެންގުޅެއެވެ.
އ އެއްވެސް ތަފާތުކު ެ
ދކުރުވުމުގަ ި
އވެ .އަދި ވަޒީފާ ދިނުމާއި ވަޒީފާ އަ ާ
އ ނުކުރުވަ ެ
އެއްވެސް މަސައްކަތެ ް

ދެމެހެއްޓެނިވި މާދަމާ

ތަން ފީޒުކުރުން

ޅ ކަންތައްތަކުގައި ދިރާގުގެ ސިޔާސަތަކީ
ވަޒީފާއާގު ޭ
ލއްގައި ،ވާހަކަ ދައްކައިގެން،
ވ މާހައު ެ
އ ާ
ހުޅުވިފަ ި
ނނަ ގޮތަށް ކަންތައްތައް ޙައްލުކުރުމެވެ.
ފ ް
ދެފުށް ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޤާނުނަށް ފުރިހަމައަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ
ކށްގެން
ތ މަޖުބޫރު ޮ
ހމުގައި ނުވަ ަ
ލއްވާ ނުރު ު
ގޮތުން ،އެއްވެސް މީހަކު ަ
އވެސް
ނ ލައްވާ އެ ް
ކރުވާކަމާއި ،ކުޑަކުދި ް
އެއްވެސް ކަމެއްނު ު
އވެސް
ކމުގައި އެ ް
އބެހޭ ކަން ަ
ރވާކަމާއި ،ވަޒީފާއާ ި
ކތެއް ނުކު ު
މަސައް ަ
އޅުގަޑުމެން ކަށަވަރުކުރަމެވެ.
ނގުޅޭކަން ަ
ރމެއް ނުގެ ް
ކ ު
ތަފާތު ު

މުވައްޒަ ފުން ބި ނާ ކުރުން
ށ ފޯރިކޮށްދިނުމުގެ
މތް އެންމެ ފުރިހަމައަ ް
ބނުންވާ ޚިދު ަ
ކަސްޓަމަރުން ޭ
ނނަވައި
ގއި އަށަގަ ް
ފންގެ ކިބާ ަ
ޓލް ވިސްނުން މުވައްޒަ ު
ގޮތުން ޑިޖި ަ
ކށްދިނުމަށް ދިރާގުން
ހނަރު ފޯރު ޮ
ށ ބޭނުންވާ ތަމްރީނާއި ު
އެކަމަ ް
ފގެ ކުރިއެރުމާއި
ފންނަށް ވަޒީ ާ
މ މުވައްޒަ ު
ހމައެހެން ެ
ރއަޅައެވެަ .
ބާ ު
ތކާއި
ޕމަންޓަށް ބޭނުންވާ ހުނަރު ަ
ލ ޑިވެލޮ ް
އަމިއްލަ ޕްރޮފެޝަނަ ް

ސް ޓާ ފް އެން ގޭޖްމަން ޓް

އެޗް އާރް ޑީ ބޯޑް

ވގުތު ރަނގަޅު މިންގަނޑެއްގައި
އކަތައް ދޭ ަ
އާއިލާއާއި މަސަ ް

ތކާއި،
މން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން ަ
ރގުގެ ހިއު ަ
ދި ާ

އކު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި
ގވެރިކަމާ ެ
އ ު
އޅައި ،ޝަ ު
ޓމަށް ބާރު ަ
އ ު
ހިފެހެ ް

ނޖެހޭ ގޮތްތައް މުރާޖާކޮށް އާ
ސތުތަކާއި ،ޢަމަލުކުރަ ް
ސިޔާ ަ

ގ ބައިވެރިވުން ހޯދުމަށް ދިރާގުން
ވއްޒަފުން ެ
މ ަ
ު

ސއްކަތްކުރެއެވެ.
މަ ަ

ހއުމަން ރިސޯސަސް
ވ ދިޔަ އަހަރު ދިރާގުގެ ި
މގޮތުން ،ވޭތު ެ
ި
ހންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި:
ބ ގުޅިގެން ި
އ އީ-ކްލަ ް
ޑޕާޓްމަންޓާ ި
ި

ނ ބާއްވަމުންދެއެވެ.
ބއްދަލުވުންތައް ޤަވާއިދު ް
ަ

އއެސްކަޕް )2019
އމްޕްލޯޔީސް ސޮކަރ ކަޕް (ޑީ ީ
ދިރާގު ެ
ބރާތް’
މވައްޒަފުން ބައިވެރިވި ‘ގްރޭންޑް ފުޓްސަލް މު ާ
ު 300
ފފާ)
ސކްރެބްލްީ ،
ް
ޓވަލް (ޑާޓް ،ބިލިއަރޑް ،ގާލެންޑޯ ،ކެރަމް،
ރޯދަ ފެސް ި
ގުރުއާން މުބާރާތާއި މަދަޙަ މުބާރާތް
މަސްކެޔޮޅު 2019
މބާރާތް
 3އޮން  3ފުޓްސަލް ު
ރތްތައް
ފސް މުބާ ާ
އިންޓަރއޮ ީ
ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް

ގން ވަނީ
ދިރާ ު

ފޅިތަކާއި ،ބެސްޓް
ތތަކާއި މަސައްކަތް ކުރާ ވައްޓަ ާ
ސިޔާސަ ު
އށް ބޭނުންވާ ހުނަރު
ޕްރެކްޓިސަސްތަކާއި ،ވަޒީފާ ަ
ގފަހިކޮށްދެއެވެ.
މ ު
ރކުރުމަށް ަ
އިތު ު

ތކާއި
އވާ އުސޫލު ަ
ރތަކުން ކަނޑައަޅާފަ ި
ނފީޒީ އިދާ ާ
ތމާއެކު ތަ ް
ހި ު
ގލް ޑިޕާޓްމަންޓެއް
ށޓަކައި ލީ ަ
ށވަރުކުރުމަ ް
ތށްކަން ކަ ަ
އެއްގޮ ަ
ކތްކުރާ
އ މަސައް ަ
ޕޓްމަންޓުގަ ި
އވެ .މި ޑި ާ
ށފައިވާނެ ެ
އ ޤައިމްކޮ ް
ދިރާގުގަ ި
ނ ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާ ބޭރުގެ
ދިރާގުގެ ވަކީލުންނާއި ދިރާގު ް

މބާރާތް
ފސް ރާޒުވާ ު
އންޓަރ އޮ ީ
ި

އޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި
ނވެ .ދިވެހިރާ ް
މުވައްޒަފުންނަށް ބާރުއަޅަމުން ެ

ޤއިމުކޮށްފައެވެ.
ލޓްފޯމެއް ާ
އީ-ލާނިންގ ޕް ެ

ރކޮށް
ތ ި
ށ ހުރުމަތް ެ
ޤވާއިދުތަކަ ް
ދިރާގުން ކުރާ ކަންކަންކުރަނީ ،ޤާނޫނާއި ަ

ތކާއި
ފއިވާ ހަމަ ަ
ކންފުނިން ކަނޑައަޅާ ަ
ވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި ު
ަ

ތކުރަމުންގެންދެއެވެ.
ނ ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަ ް
ޑޕާޓްމަންޓު ް
ރިސޯސަސް ި

ދރާގުގެ
ށ ބޭނުންވާ ކޮންޓެންޓާއި ި
ޕލެޓްފޯމުން އުނގެނުމަ ް
މި ް

ޤާނޫ ނާ އި ޤަވާއި ދު މުރާ ޖަޢާކުރުން

މބާރާތް
ބލިއަރޑް ު
އިންޓަރއޮފީސް ި

މުޖުތަމަޢުގެ ކަންތައްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދިރާގުން ގެންދަނީ

ޓކައި
ޑިޖިޓަލް އުނގެނުމާއި މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރުން ފަހިކޮށްދިނުމަށް ަ

ބޯޑުގެ

ވަކީލުންގެ ޓީމަކުން ދަނީ ދިރާގުންކުރާ މަސައްކަތްތައްކުރަނީ

ހިލޭސާ ބަ ހަށް މަސަ އްކަ ތްކުރުން

ދިރާ ގު އީ -ލާނި ންގ ޕްލެ ޓް ފޯމް

ހިކްމަތްތަކާއި ވިސްނުންތައް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ހިއުމަން
ކލައި ،އެ
ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޯޑެއް އެ ު

ފހިކޮށްދެއެވެ .މުވައްޒަފުންގެ
ރގުން މަގު ަ
ރކުރުމަށް ދި ާ
ލކަން އިތު ު
ގާބި ް
ހއުމަން
އތުރުކުރުމަށް ދިރާގުގެ ި
ދސްކުރުން ި
އުނގެނުމާއި ަ

53

ގ މުވައްޒަފުންވަނީ
ތކަށް ދިރާގު ެ
ހިންގި އިޖްތިމާއީ ޕްރޮގްރާމް ަ
ވފައެވެ .މިގޮތުން:
ނ ބައިވެރި ެ
ގތު ހޭދަކޮށް އަމަލީގޮތު ް
ވަ ު

ނނެވެ.
ށވަރުކުރަމު ް
ތއްކަން ކަ ަ
ކއި އެއްގޮ ަ
އުސޫލުތަ ާ

ހޯދުނު ނަ ތީޖާ
ވޭތުވެދިޔަ

ވއްޒަފުންނަށް ހުނަރާއި އިލްމު
އަހަރު  326މު ަ

ރނުތަކާއި
ފންނީ ތަމް ީ
ރކުރުމަށް ަ
އިތު ު

ޕްރޮގްރާމްތައް ވަނީ

ދިރާގުގެ މުވައްޒަފުންވަނީ ފިތުރު ޢީދާއި ގުޅިގެން ކުޑަކުދިންނަށް

ތމްރީނު
އ ޕްރޮފެޝަނަލް ސަނަދު ފެންވަރަށް ަ
ނގިފައެވެ .މީގެތެރޭގަ ި
ހ ް
ި

ފއެވެ.
ލ ސާބަހަށް ބައިވެރިވެ ަ
ކތުގައި ހި ޭ
ހަދިޔާ ބެހުމުގެ ޙަރަ ާ

ޒފުން ހިމެނެއެވެ.
ހޯދައި ސެޓްފިކެޓް ހާސިލްކުރި  12މުވައް ަ

ނ ބައިނަލްއަގްވާމީ
ގއި ބޭއްވު ު
ކޅުދުއްފުށި ،ބ.އޭދަފުށި ،އދ.ދަނގެތީ ަ
ހދު .
ތތަކުގައާއި ،ށ.ފޭދޫ ،ފުވައްމުލަކު ސިޓީ
އޕް ހަރަކާ ް
ބޗް ކްލީން ަ
ީ
އަދި އައްޑޫސިޓީގައި އިންތިޒާމްކުރި ސާފުކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި
ވއެވެ.
ހށް ބައިވެރި ި
ވއްޒަފުން ހިލޭ ސާބަ ަ
މު ަ
އހަތު ދުވަހާއި ،ބައިނަލްއަގްވާމީ
ދނިޔޭގެ ޞި ް
ރ ދުވަހާއިު ،
ގ ކެންސަ ު
ޔ ެ
ދުނި ޭ
ދންގެ ދުވަހާއި ،ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށި ދުވަހާއި ،އާތު އަވަރގެ
ކުޑަކު ި
ނ ބައިވެރިވިއެވެ.
ގ މުވައްޒަފު ް
ޙރަކާތްތަކުގައި ދިރާ ު
ަ

އދަތަށް
ގއި ،ދިގު މު ް
މގެ ހަފްލާ ަ
ގގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނު ު
ރ ު
ދި ާ
ނނާއި ،އާދަޔާޚިލާފަށް ،މޮޅަށް
ޚިދްމަތްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފު ް
ދއްކި
ފންނާއި ،އިސްނެގުމާއި ލީޑަރޝިޕް ެ
ރ މުވައްޒަ ު
މަސައްކަތްކު ި
ޚދުމަތް
އޒަފުންގެ ި
މލަ  79މުވަ ް
މުވައްޒަފުން ހިމެނޭގޮތުން ޖު ު
ވއެވެ.
ތތަކުން އިނާމްދެވިފައި ެ
ކށް އެ ގިން ި
އފަރާތްތަ ަ
ފހަގަކޮށް ެ
ާ
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ބލް ޮކމް ެޕކް ްޓ-
ނ ް
ޝ ް
ުޔ ަނއި ެޓޑ ް ޭ
ނ ަ
ސ ގް ޯލ ަ
ސ
ނސިޕްލް ް
ނ ްޓ ޕްރި ް
ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް
ެއ ް
ޕްރިން ސި ޕްލް  :7ނ

ޕްރިން ސި ޕްލް  :8ނ

އ ޒިއްމާދާރުކަން އިތުރުކުރުމަށް
ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމުގަ ި
ތއް ހިންގަންވާނެއެވެ.
ވިޔަފާރިތަކުން ޙަރަކާތް ަ

އ ޒިއްމާދާރުކަން އިތުރުކުރުމަށް
ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމުގަ ި
ނއެވެ.
އ ހިންގަންވާ ެ
ތ ް
ވިޔަފާރިތަކުން ޙަރަކާތް ަ

ޕްރިން ސި ޕްލް  :9ނ
ށ އެފަދަ
އރަފްކޮ ް
ލޖީތައް ތަ ާ
ތމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ޓެކްނޮ ޮ
ި
ނވަރު ފުޅާކުރުމަށް
ނންކުރާ މި ް
ޓެކްނޮލޮޖީތައް ބޭ ު
ނއެވެ.
ނ މަސައްކަތްކުރަންވާ ެ
ޔފާރިތަކު ް
ވި ަ
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ފހު އުކާލާ (ސިންގަލް ޔޫސް)
ނކުރުމަށް ަ
އެއް ފަހަރަ ބޭނު ް
ރކުރުވުމަށް ދިރާގުން
ތން ހޭލުންތެ ި
ޕްލާސްޓިކްއާ ބެހޭގޮ ު
ޔތްކޮށް
ވށި ހިމާ ަ
އވެ .ޤުދުރަތީ ެ
އޔަތެއް ދެ ެ
ޞ އަހައްމި ް
ޚާއް ަ
މންޓަލް
އންވަޔަރަން ަ
ވއްޓެއް ( ެ
އޓެނިވި ތިމާ ެ
މއި ،ދެމެހެ ް
ކތެރިކުރު ާ
ރައް ާ
އމުކުރުމަކީ ދިރާގުގެ އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާގެ
ނބިލިޓީ) ޤާ ި
ސަސްޓޭ ަ
ތކެވެ.
ވ ކަންތައް ަ
ޖގައި އިސްކަންދީފައި ާ
ސްޓްރެޓެ ީ
ގ ހަރަކާތްތަކަކީ
ދރާގުން ހިން ާ
ޔތްކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް ި
ތިމާވެށި ހިމާ ަ
ޓނަބްލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގޯލްސް
ނސް ސަސް ޭ
އޓެޑް ނޭޝަ ް
ޔުނަ ި
ހކަތަ
އގައި ސާފު ަ
ކށޭނެ އަގެ ް
(އެސްޑީޖީ)ގެ އެސް ޑީ ޖީ  :7އެ ަ
ނ އަދި,
ގއި ތަކެތި ބޭނުންކުރު ް
އމާދާރުގޮތު ަ
އެސްޑީޖީ  :12ޒި ް
ދލްތަކަށް ފިޔަވަޅުއެޅުން އަދި
އުފެއްދުން ،އެސްޑީޖީ  :13މޫސުމީ ބަ ަ
ށދޭ ހަރަކާތްތަކެވެ.
ށ ފަހި ކޮ ް
އެސްޑީޖީ  :14ފެނުއަޑީގެ ދިރުމަ ް

ގރާމްގެ ތެރެއިން ބާޒާރުކުރަން ގިނަ ފަހަރު
ނވެ .މި ޕްރޮ ް
ހިންގު ެ
ގބިސީތަކަށް ހަދިޔާ ކުރިއެވެ.
ރވޭ ކޮތަޅު ޭ
ބޭނުންކު ެ
ކލީންއަޕް” ޑޭ ފާހަގަކުރުމަށް
”nއިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯސްޓަލް ް
ނމެވެ.
ތރިކަން ދި ީ
ތކަށް އެހީ ެ
ވ ޙަރަކާތް ަ
ހިންގި ތިރީގައި މި ާ
ނއެކު
ގ ދަރިވަރުން ާ
ގން ސްކޫލް ެ
އ ދިރާގާއި ގުޅި ެ
ތ ސްކޫލާ ި
އދ.ދަނގެ ި
ރގްރާމް
ކރުމުގެ ޕް ޮ
ރމަތި ސާފު ު
ދަނގެތި އަތި ި
އދަފުށީގައި ހިންގި
އ ގުޅިގެން ބޭ .
ލއާ ދިރާގާ ި
ނޓާ ފެސްޓިވަ ް
ބ.އަތޮޅު މަ ް
ފން ބައިވެރިވިއެވެ.
ގ މުވައްޒަ ު
ކތުގައި ދިރާ ު
ގޝަން ޙަރަ ާ
ސޓް ސެގްރެ ޭ
ވޭ ް
ތރިމަތި
އންޖީއޯ އިން ހިންގި އަ ި
އ ބިލީފް ެ
ޅދުއްފުށީގަ ި
ހދ.ކު ު
އ ބޭއްވުމަށް ،އެއްބާރުލުންދީ،
ގ ހަރަކާތެ ް
ސާފުކުރުމު ެ
އ
އޔިތުންނާ ި
އ ޢާއްމު ރަ ް
ކއި ،މުވައްސަސާތަކާ ި
ސްކޫލްތަ ާ

އެކު

އާ ތު އަ ވަރ އާ އި ދުނި ޔޭ ގެ ތިމާވެށި ދުވަހާ
ގުޅިގެން ހޭލުން ތެރިކަން އި ތުރުކުރުން
ގޅިގެން
އ ު
ރންމަންޓާ ި
ފ އެންވަޔަ ަ
ނސްޓްރީ އޮ ް
ބައިކް މޯލްޑިވްސްއާއި މި ި
ށ ދުވަސް ފާހގަކުރުމަށްޓަކައި
އާތު އަވާރއާއި ދުނިޔޭގެ ތިމާވެ ި
އޓެނިވި
އވެރިވިއެވެ .އަދި ދެމެހެ ް
އޒަފުން ބަ ި
ރގުގެ މުވަ ް
ދ ާ
ި
ހގޮތުން
ކކަމާއިބެ ޭ
އގައި ހަކަތަ ބޭނުންކުރުމާއި ތިމާވެށީގެ ނާޒު ު
ގޮތެ ް
އސިކަލް ދުއްވުމުގެ
ވމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ބަ ި
ހޭލުންތެރިކުރު ު
ގކޮށް
ހ ަ
ތ އަވަރ ފާ ަ
ރވިއެވެ .އާ ު
ހަރަކާތުގައިވެސް ބައިވެ ި
ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ
ޑ އޮފީހާއި ހުރިހާ
އވެރިވުމަށް ދިރާގުގެ ހެ ް
ޕންގައި ބަ ި
ކެމް ޭ
ކތައް ނިއްވާލިއެވެ.
ޝން ސެންޓަރުތަކުން ބޮ ި
ރީޖަނަލް އޮޕަރޭ ަ

ވއެވެ.
ތން ބައިވެރި ި
ނ އަމަލީގޮ ު
މވައްޒަފު ް
ދިރާގު ު
‘ރާޅު ގުޑި ކައިޓް ފެސްޓް’ ގެ ޙަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި ފުވައްމުލަކާއި،
ތރިމަތި ސާފުކުރުން ކުރިޔަށް
ސޓީގައި އަ ި
ި
ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ،އައްޑޫ
ތކާއި،
އއި ،އެހެން އެންޖީއޯ ަ
ނވެ .ޕާރލޭ މޯލްޑިވްސް ާ
ގެންދެވު ެ
ސްކޫލްތަކާއި މުޖުތަމަޢު ގުޅިގެން ބޭއްވި މި ހަރަކާތުގެ މަގްޞަދަކީ
ރވުމެވެ.
މށް އެހީތެ ި
ނ ހުއްޓުވަ ަ
ކަނޑަށް ޕްލާސްޓިކް އެޅު ް

ތަން ފީޒުކުރުން
ކެ އަރ ފޮރ ދަ އޯޝަ ން ސް
ށ މިނިސްޓްރީ އޮފް
ފހަގަކުރުމަ ް
ދުނިޔޭގެ ކަނޑުގެ ދުވަސް ާ
ނޑް އެގްރިކަލްޗަރއާއި ޕާރލޭ
ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެ ް
ސއީއޯ
ީ
ގއި ދިރާގުގެ
ސމިއްޔާތު ަ
ނ ބޭއްވި ރަ ް
މޯލްޑިވްސް އި ް
ވަނީ ސިންގަލް ޔޫޒް ޕްލާސްޓިކް މަދު ކުރުމަށް ދިރާގުން
މށް ވައުދުވެފައެވެ.
ގންދާނެކަ ަ
ދ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ެ
ކރަމުންގެން ާ
ު
ނމަންޓް
މގައިވާ ފޭދޫ އެންވަޔަރަ ް
ށ.ފޭދޫގެ އެންޖީއޯއެއް ކަ ު
މތި ސާފުކުރުމާއި
ގން އަތިރި ަ
އޝަނާއި ގުޅި ެ
ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެސޯސި ޭ
ގރާމެއް ށ.ފޭދޫގައި
ރމުގެ ޕްރޮ ް
ހލުންތެރިކަން އިތުރުކު ު
ޭ

ތިމާވެށީ ެގ ކާރިސާ ތަކަށް
މުޖުތަމަ ުޢ ތަ އްޔާ ރު ވުން
ގޅިގެން
އންޑީޕީއާ ު
ރމެއް ޔޫ ެ
މރީނު ޕްރޮގް ާ
ޑްރޯން މެޕިންގ ތަ ް
ކތަކީ
ނވެ .މި ހަރަ ާ
ޒމް ކުރެވު ެ
ގއި އިންތި ާ
އއްޑޫ ސިޓީ ަ
ަ
ގ ދަށުން
ޔވަޅުއެޅުމު ެ
ތކަށް ފި ަ
އެސްޑީޖީ  13މޫސުމީ ބަދަލް ަ
ޒލިއެންސް” ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި
“ޑްރޯންސް ފޮރ ރެ ި
ރގްރާމްގައި ޑްރޯން ޓެކްނޮލޮޖީގެ
ޔ ހަރަކާތެކެވެ .މި ޕް ޮ
ކުރިއަށްގެނދި ަ
ބޭނުން ހިފައިގެން ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށާއި ކާރިސާ
ދނެވެ.
ތއް އަންގައި ި
ނ ކަންތައް ަ
ށ ކުރެވިދާ ެ
ނޖްކުރުމަ ް
މެ ޭ

އިޔާ ދަކުރަނި ވި ހަކަ ތަ
އމިޝަން ކާރބަން ރެޒިލިއެން ް
ޓ
މންނަކީ ލޯ ެ
އަޅުގަނޑު ެ
ވިޔަފާރިހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް އަޒުމް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުންފުންޏަކަށް
ޑކުރުމަށްޓަކައި،
ޕރިންޓް ކު ަ
ކބަން ފުޓް ް
ވީހިނދު ،ދިރާގުގެ ާ
ސިސްޓަމްތައް ހިންގުމަށް އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ
ގއި އިޔާދަކުރަނިވި
ދވެހިރާއްޖޭ ަ
މިންވަރު ދަނީ އިތުރުކުރަމުންނެވެި .
ހަކަތަ އެންމެ ގިނައިން އުފައްދާ އަދި އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރާ
ގކަމަށްވުމީ ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ފަހުރެކެވެ.
އެއް ފަރާތަކީ ދިރާ ު
ކއި  15ރަށެއްގައި
ރންޓް އިތުރުކުރުމަށްޓަ ަ
ދިރާގުގެ ސޯލަރ ފުޓްޕް ި
ކލޯވޮޑްގެ ސޯލާ ޕީވީ
އިރުގެ އަލިން ކަރަންޓް އުފައްދާ ި 709
އކަތް
މންދާ މަސަ ް
ޅމަށް ކުރަ ު
ވއުގައާއި ގު ު
ކށް ރަށުގެ ި
ޒމް ޤާއިމު ޮ
ނި ާ
ޝރޫޢު
އމެވެ .މި މަ ް
ށ ގެންދިޔަ ީ
ވސް ކުރިޔަ ް
ވެތުވެދިޔަ އަހަރު ެ
ނއެވެ.
ރހަމަކުރެވޭ ެ
ނ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފު ި
 2020ވަ ަ
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އެނަރ ޖީ އެފިޝި އެން ސީ
މކޮށްފައިވަނީ ހަކަތަ ބޭނުންވާ
ފސް ފަރު ާ
ގ ހެޑް އޮ ީ
ދިރާގު ެ
ތށެވެ .އިމާރާތުގައި
ނވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުޑަކުރެވޭގޮ ަ
މި ް
ޖންސީ ލައިޓްތަކުގެ
ތކާއި އިމަ ޭ
ރހާ ބޮކި ަ
ނންކުރާ ހު ި
ބޭ ު
ތނުގައި
ޢއްމު ތަން ަ
ކވެ .ހުރިހާ ާ
އޑީ ބޮތް ެ
 99%އަކީ އެލް ީ
ޗ ހަރުކޮށްފައެވެ.
ނގަންނަ ސްވި ް
ޙރަކާތް ދެ ެ
ވަނީ މީހުންގެ ަ
އެހެންކަމުން އެތަނެއްގެ ބޭނުން ނުކުރާ ވަގުތުތަކުގައި
އެތަނެއްގެ ބޮކިތައް ހުންނާނީ ނިވިފައެވެ .އިމާރާތަށް އަވީގެ
ފއިވަނީ
ބނުންކޮށް ަ
ނވަރު ކުޑަކުރުމަށް އިމާރާތުގައި ޭ
ހޫނު ވަންނަ މި ް
ރތް ފިނިކުރުމަށް
އކެވެ .އިމާ ާ
ޚާއްޞަ ވައްތަރެއްގެ ބިއްލޫރި ެ
ތކުގައި
ކރާ އެއަރ ކޮންޑިޝަނިންގ އަކީ އޮފީސްގަޑި ަ
ބޭނުން ު
ދ ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑިތަކެއްގައި ނިވޭ
ނކުރެވޭ ،އަ ި
އެކަނި ބޭނު ް
ރކަޒީ ނިޒާމެކެވެ.
ގޮތަށް ޕްރޮގްރާމްކޮށްފައި ހުންނަ މަ ު

ހޯދުނު ނަ ތީޖާ
ކން  400މެގަވޮޓްއަވަރ
މކުރި ސޯލަރ ޕެނަލްތަ ު
އލަށް ޤާއި ް
ަ
ހރު ވަނީ
އަށްވުރެ އިތުރަށް އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ  2019ވަނަ އަ ަ
ގއި ގާތްގަނޑަކަށް 300
އުފައްދާފައެވެ .މީގެ ސަބަބުން އަހަރު ތެރޭ ަ
ގ ކާބަން ޑައިއޮކްސައިޑް
އތުރު އަދަދެއް ެ
މެޓްރިކް ޓަނަށް ވުރެ ި
އށް ދިއުން ވަނީ ހުއްޓުވިފައެވެ.
ޖއްވުގެ ތެރެ ަ
ަ
ބނުންކުރާ މިންވަރު
އ އޮފީހުގައި ހަކަތަ ޭ
ދިރާގުގެ މަ ި
އވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ
މަދުކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ ފަރުމާތަކާއި އަޅާފަ ި
ޔނިޓުގެ
ސަބަބުން އަހަރުގެ ތެރޭގައި  390،228ކިލޯވޮޓް ު
މތްވެފައިވެއެވެ .މީގެ ސަބަބުން  276ޓަނުގެ
ރންޓު ސަލާ ަ
ކަ ަ
ނޑައިއޮކްސައިޑާއި  636ފީފާގެ ތެޔޮ ސަލާމަތްވެފައިވެއެވެ.
ކާބަ ް

ދެމެހެއްޓެނިވި މާދަމާ
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ބލް
ނ ް
ޝ ް
ުޔ ަނއި ެޓޑ ް ޭ
ނ ަ
ސ ގް ޯލ ަ
ނ
ޝ ް
ޮކމް ެޕކް ްޓެ -އ ް
ނޓި ޮކ ަރޕް ަ
ސ
ނސިޕްލް ް
ޕްރި ް
ޕްރިން ސި ޕްލް  :10ނ
ނގޮތަށް
ދނުން ހިމެ ޭ
ރދެއްކުމާއި ،ރިޝްވަތު ި
ބި ު
ދކޮޅަށް
ކރަޕްޝަނާ ެ
އތަރެއްގެ ޮ
ހުރިހާ ވަ ް
ނއެވެ.
ނ މަސައްކަތްކުރަންވާ ެ
ޔފާރިތަކު ް
ވި ަ
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ސި ޔާ ސަ ތުތަކާ އި ލަނ ޑުދަނ ޑިތަ އް
ރގުން މިދިޔަ އަހަރު
ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ދި ާ
ތތަކުގެ ތެރޭގައި:
ކރި ސިޔާސަ ު
ފާސް ު

ލސީ  -މި
ނޑަކްޓް ޕޮ ި
އކްސެޕްޓަބަލް ސަޕްލަޔާރސް ކޮ ް
ެ
ޓކައި
މހެއްޓުމަށް ަ
ގގެ ނަޒާޙަތްތެރިކަން ދެ ެ
ބނުމަކީ ދިރާ ު
ޕޮލިސީގެ ޭ
ތކުން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި
ޝންގެ ޢަމަލު ަ
އ ކޮރަޕް ަ
ރިޝްވަތާ ި
މދު ދިރާގުން ދެކޭގޮތް
ސަޕްލަޔަރުންގެ ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންވީގޮތާ ެ
ބނުމަކީ ޒިއްމާދާރު
ތގެ އަނެއް ޭ
ހމަކޮށްދިނުމެވެ .އަދި މި ސިޔާސަ ު
ާ
ޑއަޅާފައިވާ އަޒުމް
ރގުން ކަނ ަ
މށްޓަކައި ދި ާ
ޚޞަކަށްވު ަ
ވިޔަފާރި ޝަ ް
ދިވެހި އަދި ބިދޭސީ ސަޕްލަޔަރުންނަށް އަންގައި ދިނުމެވެ.
ޔސަތުގެ
ސ  -މި ސި ާ
ޝން އެންޑް އެންޓި ބްރައިބަރީ ޕޮލި ީ
އެންޓިކޮރަޕް ަ
މަގްޞަދަކީ ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަމުގެ އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގައި
ދިރާގުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޢަމަލުތައް ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުންފުނީގެ
ޒފަކަށް ނާޖާއިޒު
ވސް މުވައް ަ
މކޮށް އެއް ެ
ގތްތައް ހާ ަ
ނ ބޭނުންވާ ޮ
ފަރާތު ް
އޅުމެވެ.
ނ ފަރާތްތަކަށް ބާރު ެ
ޅމަށް އެހެ ް
މއް ހުށަނޭ ު
ހުށަހެޅު ެ
ނސް އިންފޮމޭޝަން
ޑންޝިއަލިޓީ އޮފް ބިޒް ަ
ކޮންފި ެ
ސވުމާއި ،ކޮންފިޑެންޝިއަލި ީ
ޓ
ގ އެއްބަ ް
ސ  -ވަޒީފާ ެ
ޕޮލި ީ
އެގްރީމެންޓާއި ކުންފުންޏާ ގުޅުން ހުރި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން
ކުންފުނީގެ ޑޭޓާއާއި ވިޔަފާރީގެ މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރުތައް
ޒީފާއަދާކުރާއިރު ގައާއި ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށްފަހުވެސް
ފހެއްޓުމަށް ،މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ހުރިހާ
ހި ެ
ނ އެވެ.
ނނަށްވެސް އަންގާފައިވާ ެ
މވައްޒަފު ް
ު
ސ  -މި
ޑިސްކްލޯޝަރ އޮފް ކޮންފްލިކްޓްސް އޮފް އިންޓެރެސްޓް ޕޮލި ީ
ސިޔާސަތު އެކަށައަޅާފައިވަނީ މި ސިޔާސަތު ލާޒިމުކުރާ ހުރިހާ
ކންފްލިކްޓް އޮފް އިންޓަރެސްޓްއަށް ވެދާނެ
ޮ
ފަރާތްތަކަކުން
ލކްޓް
ފ ި
ތކީ ކޮން ް
އ މުއާމަލާ ަ
ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް ހާމަކުރުމަށާއިެ ،
މވެސް
ތކަށް ވީ ނަ ަ
އޮފް އިންޓަރެސްޓަކަށް ބެލެވިދާނެ މުއާމަލާ ަ
މުއާމަލާތުގެ ސައްހަކަން ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި މުއާމަލާތްކުރާ ފަރާތުން
ނމެވެ.
ގޅު ގޮތްތައް ހާމަކޮށްދި ު
ނ ޖެހޭ ރަނ ަ
ޢަމަލުކުރަ ް
ލސީ  -މި
ނމެންޓް ޕޮ ި
ޓލިޓީ އެންޑް އެންޓަރޓައި ް
ގިފްޓް ،ހޮސްޕި ާ
ސިޔާސަތުގެ ބޭނުމަކީ ނަޒާޙަތްތެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަމުގެ އެންމެ
ހއްޓައި އެއްވެސް ހަދިޔާއެއް،
ގއި ހިފަ ަ
ޑތައް ދިރާގު ަ
މަތީ ސްޓޭންޑަރ ް
ޓ ހުށަހެޅުމެއްގައި
ނވަތަ އެންޓަރޓެއިންމެން ް
ހޮސްޕިޓަލިޓީ ު
ރވުމެވެ.
ދއް ނުވާކަން ޔަގީންކު ު
އެއްވެސް ނާޖާއިޒު މަގްޞަ ެ

ތަން ފީޒުކުރުން
ސަ ޕްލަ ޔަރ ކޯޑް ޮއފް ކޮން ޑަކް ޓް
ފށިގެން ދިރާގުގެ ހުރިހާ ސަޕްލަޔަރުންނާއި،
 2013ވަނަ އަހަރުން ެ
މުދަލާއި ޚިދުމަތް ދިރާގަށް ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ގެންދަނީ
ފ ކޮންޑަކްޓްގައި
އ ސަޕްލަޔަރ ކޯޑް އޮ ް
ނޓްރެކްޓިންގ މަރުހަލާގަ ި
ކޮ ް
ކޑްގައި ތަފްޞީލުކުރެވިފައިވާ
ނނެވެ .އަދި ޯ
ސއިކުރަމު ް
ޮ
ދރާގުން ބާރު އަޅަމުން ގެންދެއެވެ.
ތއް ފުރިހަމަކުރުމަށް ި
ކަންތައް ަ
ޓބްލް ސަޕްލަޔަރ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް
ދިރާގުގެ އެކްސެޕް ަ
ތރިންގެ
މސައްކަތް ެ
ލހު ކޮށް ަ
އހަރު އިސް ާ
ވަނީ  2019ވަނަ ަ
ރއްކާތެރިކަމާއި،
ޞއްޙަތާއި ަ
ި
އޤުތަކާއި،
އންސާނީ ހަ ް
ޤތަކާއިި ،
ހައް ު
ތއް ހިމަނާފައެވެ.
ގ މިންގަނޑު ަ
ޓއި ،އަޚްލާ ީ
ތިމާވެށް ާ

ހޯދުނު ނަ ތީޖާ
ސަޕްލަޔަރުންނާއެކު ވެފައިވާ

ހުރިހާ

ލ ސަޕްލަޔަރ ކޯޑް
އެއްބަސްވުމެއްގައި އެކްސެޕްޓަބް ް
ހމަނާފައިވާނެއެވެ.
ކންޑަކްޓް ި
އޮފް ޮ
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އިގުޅޭ

ތްތަކާ
އިނާޔަ އްތައް
ންތަ
ކަ

ހިއްސާކުރެވޭނެ
ކަންބޮޑުވުންތައް

ސ
ނ ް
ރ ްޓ ަގ ަވ ަނ ް
ޯކ ަޕ ޭ

ޓަރނަލް
ް ،އެކް
އޮޑިޓ
ޓް އަދި
ހާމާ
ޑ
އޮ ި
ންޓްރޯލް މައު ކުރަ
ނަލް ކޮ
ލޫމާ ންޖހޭެ
ނޓަރ
ތާ
ކަ
އި ް
ންތައް އިގޅޭު
ތައް

ނިޒާމެއް

ންގެ
ރު
ޞާދާ ތައް
ޙިއް އްޤު
ހަ

މެ
ނޭޖްމަން
ޓާއިގުޅޭ
ކަން
ތައްތައް

ބޯޑާ
ކަ އިގުޅޭ
ންތަ
އްތައް
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ބހޭ ރި ޯޕ ްޓ
ނގުމާއި ެ
ނ ެގ ހި ް
ޑި ެރކް ަޓ ުރ ް
ނ ވަރަށް
ދރާގުން ނަގަ ީ
ޒއްމާތައް ި
ގވަނަންސް ި
ގ ކޯޕަރޭޓް ަ
ދިރާގު ެ
ޓމާއި ކާމިޔާބީގެ
ގ ދެމެހެއް ު
ކއެވެ .ދިރާގު ެ
ސީރިއަސް ކަމާއެ ު
މދާރުކަމާއި ،ޖަވާބުދާރީވުމާއި،
މއި ،ޒިއް ާ
ނގަލަކީ ނަޒާޙަތްތެރިކަ ާ
ބި ް
ތކާއި،
ހކްމަތްތެރި ސްޓްރެޓެޖީ ަ
ކވެ .ދިރާގުގެ ި
މހެއްޓެނިވި އުސޫލްތަ ެ
ދެ ެ
ގތާއި
ނ ބަލަހައްޓާ ޮ
ރގުގެ ހިންގު ް
ދގޮތާއި ،ދި ާ
ލ ކުރަމުން ާ
ދރާގުން ޢަމަ ު
ި
ހިރާސް މެނޭޖްކުރުން ޒިއްމާދާރުކަމާއެކު ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ވަނީ
އސޫލުތައް ކަނޑައަޅާފައެވެ.
އ ފުރިހަމަ ު
ސިޔާސަތުތަކާ ި
ލ އަހަރުގެ ތެރޭގައި
ށ ނިމުނު މާ ީ
 31ޑިސެމްބަރު  2019ގެ ނިޔަލަ ް
މ ދެމެދު ހިނގި މުއްދަތުގައި ދިރާގު
ޝއިއުކުރު ާ
ާ
މ ރިޕޯޓް
އަދި ި
އތޯރިޓީ
ނ ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޮ
ގސްފައިވަ ީ
ހިންގަމުން ގެން ޮ
ޑވްސް
ފއިވާ މޯލް ި
ސ (ސީއެމްޑީއޭ) އިން އެކުލަވާލާ ަ
ފ މޯލްޑިވް ް
އޮ ް
ކއި އިރުޝާދުތަކުގެ
ފ ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސްގެ އުސޫލުތަ ާ
ކޯޑް އޮ ް
ގވަނަންސް ކޯޑުން
ސއެމްޑީއޭގެ ކޯޕަރޭޓް ަ
ީ
ދަށުންނެވެ .މިގޮތުން،
ލާޒިމްކުރާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ
ޅމަށް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނެކަމުގެ
ފޔަވަޅެއް އެ ު
ި
ތކަށް
އ ތަފާތު ގޮ ަ
އދި މި ކޯޑްގައިވާ ގޮތާ ި
އރުވަމެވެަ .
ޔޤީންކަން ަ
ަ
ކން ކުރަންޖެހުނު ސަބަބު ވާނީ
އ ކޮށްފައިވާނަމަ އެ ަ
އެއްވެސް ކަމެ ް

އތުރުން ،ކުންފުނީގެ
ފއެވެ .މީގެ ި
ފލުވައިދީ ަ
ގއި އޮޅުން ި
މި ރިޕޯޓު ަ
ނގުޅޭނެ
އ ގެ ް
ކންފުނި ހިންގުމުގަ ި
ސ ކޯޑުން ު
ޓ ގަވަނަން ް
ކޯޕަރޭ ް
ވނީ އަޅާދީފައެވެ.
ނ އުސޫލްތަކުގެ ބިންގާ ަ
ހަރުދަ ާ
ފނީގެ ވެބްސައިޓްގެ
ގވަނަންސް ކޯޑް ކުން ު
ދިރާގުގެ ކޯޕަރޭޓް ަ
www.dhiraagu.com.mv/investor_relations

ނލޯޑްކުރެވޭނެއެވެ.
ނކުން ޑައު ް
ލި ް
ކރުމަށް ކުރަމުންދާ
ޑއް ޤާއިމް ު
ނ އޮނިގަނ ެ
ގމުގެ ހަރުދަ ާ
ހިން ު
ގލޯބަލް ކޮމްޕެކް ް
ޓ
ނޝަންސް ް
ޔނައިޓެޑް ޭ
ގ އިތުރުންު ،
މސައްކަތު ެ
ަ
ޅގެން ،ތިމާވެއްޓާއި
އކުރުމާ ގު ި
ދރާގުން ސޮ ި
ވނަ އަހަރު ި
ގައި ަ 2012
އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމުގައި ދިރާގުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ
ޓ ރިޕޯޓެއް ކޮންމެ
ސޝަލް ރެސްޕޮންސިބިލި ީ
ޯ
ތ އެކުލެވޭ
މަޢުލޫމާ ު
ނސީޖީއަށް ‘ކޮމިއުނިކޭޝަން
އކޮށް ޔޫއެ ް
އަހަރަކު ތައްޔާރުކޮށް ،ޝާއި ު
ސ (ކޮޕް)’ ހުށަހަޅަމެވެ .ނަމަވެސް މި އަހަރު ‘ކޮޕް’
އޮން ޕްރޮގްރެ ް
ރމުގެ ބަދަލުގައި ،މި
ޝއިއު ކު ު
ާ
ގ ގޮތުގައި
ކ ރިޕޯޓެއް ެ
ރިޕޯޓް ވަ ި
މނާފައިވާނެއެވެ.
ބއިގައި ހި ަ
މހެއްޓެނިވި މާދަމާ” މި ަ
ރިޕޯޓްގެ “ދެ ެ
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ބޯޑް ،ޗެއަރޕާސަން ،ޗީ ްފ އެގްޒެކެޓި ްވ
އޮފިސަރ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ ދައުރު
ބޯޑު
ކށައެޅުމަކީ ދިރާގުގެ ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ .އަދި
ޓރެޓެޖީ އެ ަ
ތކާއި ސް ް
ދިރާގުގެ ސިޔާސަތު ަ
މންސް
ފއިވާ ޕާފޯ ަ
އކަށައަޅާ ަ
އ ކޯޕަރޭޓް ޕްލޭންގައި ެ
ޒންކުރުމާ ި
މންދާގޮތް ވަ ަ
ނފީޒުކުރަ ު
ސްޓްރެޓެޖީ ތަ ް
އ ވަޒަން ކުރުމާއި،
މ ހިރާސްތަ ް
ޒއްމާއެވެ .ހަމައެހެންމެ ،މުހިއް ު
ހާސިލް ކުރެވޭގޮތް ބެލުމަކީ ބޯޑުގެ ި
ނނާއިބެހޭ އާންމު
ގ މުވައްޒަފު ް
ތއްތަކާއި ،ކުންފުނީ ެ
ށހަޅާ ކަން ަ
ދ ހޯދަން ހު ަ
ބޑުން ހުއް ަ
ޯ
އޓުމަކީ
ނގެ ކަލްޗަރ އާއި ކުންފުނި ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑު ބެލެހެ ް
ނިންމުންތަކާއި ،ކުންފު ީ
ދއުރާއި
ގގެ ބޯޑުގެ ަ
ހމެނޭ ކަންކަމެވެ .ދިރާ ު
ޔތު ތެރޭގައި ި
ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއް ަ
އވެ .މި ޗާޓަރުގައިވާ
އ އެކަށައަޅާފައިވާނެ ެ
ބޑު ޗާޓަރުގަ ި
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ދިރާގުގެ ޯ
ކށްފައިވަނީ  2017ވަނަ އަހަރުއެވެ.
އސްލާޙު ޮ
ތއްތައް އެންމެ ފަހުން ި
ކަން ަ

ޗެ އަރ ޕާސަ ން
ބޑުން އަދާ ކުރަންޖެހޭ ޒިއްމާ
ގ ޗެއަރޕާސަން މައިގަނޑު ދައުރަކީ ދިރާގު ހިންގުމަށް ދިރާގު ޯ
ގ ެ
ދިރާ ު
ދ ބޯޑަށް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ .ޗެއަރޕާސަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ
ޕއި އިރުޝާ ު
ވ ލީޑަރޝި ާ
އަށް ބޭނުން ާ
އމުކުރުމާއި ،ހުޅުވާލެވިފައިވާ
ރ އުފައްދާ އިތުބާރު ޤާ ި
ގއި އިތުބާ ު
ބޑުގެ މެމްބަރުންގެ މެދު ަ
ތެރޭގައި ޯ
ނންމާ
ހށަހެޅުމަށް ޖާގަ ދިނުމާއި ،ބޯޑުން ި
ނވި ޚިޔާލު ު
ރ ި
ބަހުސަށް ޖާގަ ދިނުމާއި ،ބިނާކު ަ
ނ ހިމެނެއެވެ .ބޯޑުގެ ޗެއަރޕާސަންގެ ޒިއްމާއާއި ޗީފް
ތރާމްކުރު ް
މއަށް އިހް ި
ކށް ފުރިހަ ަ
ނިންމުންތަ ަ
ރކްޓަރުގެ ޒިއްމާ އެއް ޝަޚްޞަކަށް އަދާ ނުކުރެވޭނެއެވެ.
ނޖިންގ ޑި ެ
އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ/މެ ޭ

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
ޑ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި:
ވ މައިގަނ ު
ބޯޑާއި ޙަވާލުކުރެވިފައި ާ
މންޓްގެ
ޑއި މެނޭޖް ަ
ތގެ އޮނިގަނ ާ
ނ ހިންގާނެގޮ ު
ޕލޭންތަކާއި ،ކުންފު ި
ޓރެޓީޖިކް ް
 ސް ްއ ކޮންޓްރޯލްތައް މުރާޖާކޮށް ފާސްކުރުން.
ޒިއްމާތައް ،އަދި ސިސްޓަމްތަކާ ި
 ސްޓްރެޓީޖިކް އިރްޝާދުތައް މެނޭޖްމަންޓުން ހުށަހެޅުމުން ފާސްކުރުން ނުވަތަ ހާލަތުތއް ކަނޑައެޅުން.
ކ އިރުޝާދު ަ
ސނަގައިގެން ސްޓެރެޓެޖި ް
ނިޔާކުރާގޮތުން އަމިއްލައަށް އި ް
ރޖާކޮށް
ކޓްތައް މު ާ
ދ ޕްރޮޑަ ް
ނތަކާއި އަ ި
ސއާއި ޕްލޭ ް
 ކުންފުނީގެ ޕާރފޯމަން ްދ މަޝްވަރާކުރުން.
ތއްތަކާމެ ު
މިކަން ަ
ސތައް
ކންފުނީގެ ވިޔަފާރިއަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ހިރާސްތައް ފާހަގަކޮށް އެ ހިރާ ް
 ުސކޮށް
ވޅުތައް ދިރާ ާ
ނޖެހޭ ފިޔަ ަ
ރމަށް އަޅަ ް
ލން ކުޑަކު ު
ކރުމަށާއި ލިބިދާނެ ގެއް ު
ކުޑަ ު
ކރުން.
ފާސް ު
ކުންފުނީގެ ނަޒާޙަތްތެރިކަމާއި ކުންފުނީގެ ނަމާއި ޝަރަފު ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ
ނ ކަށަވަރުކުރެއެވެ.
ނދޭތޯ ބޯޑު ް
ފޒުކުރަމު ް
އޅައި ތަން ީ
ފިޔަވަޅުތައް ަ
ތރޭގައި ހިމެނެނީ:
ގތުން ،ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ެ
މި ޮ

ސީ އީ އޯ އަ ދި އެމް ޑީ

 -މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ތެދުވެރިކަން ބެލުން.

ޔތަކީ ކުންފުނީގެ
މސްއޫލިއް ަ
މއިގަނޑު ަ
ޑރެކްޓަރުގެ ަ
ފސަރ އަދި މެނޭޖިންގ ި
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮ ި

ކރުމުގެ
އ އޮޑިޓް ު
ބލެހެއްޓުމާ ި
މއި ،އެކައުންޓްތައް ެ
ނނުތަކައް ބޯލަނބާކަ ާ
 -ކަމާބެހޭ ޤާ ޫ

ތންފީޒު ކުރުމާއި
ކށައެޅުމާއި ސްޓްރެޓެޖީ ަ
ޓރެޓެޖީ އެ ަ
ނފުނީގެ ސް ް
ސނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް ޓީމާއެކު ކު ް
ީ
ވބުދާރީ ވުމެވެ .ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިވާ،
އ ބޯޑަށް ޖަ ާ
ހން ދުވަހަށް ކުންފުނި ހިންގުމުގަ ި
ދުވަ ު

ގތަށް
ތތަކާ އެއް ޮ
ރގެ ސިޔާސަ ު
ފނީގެ އެތެ ޭ
ވޔަފާރިއާއި ގުޅޭ ކުން ު
އުސޫލުތަކާއިި ،
ކރުން.
ލކުރަމުންދާކަން ޔަގީން ު
ޢަމަ ު

ގޒެކެޓިވް އޮފިސަރ
ގއި ޗީފް އެ ް
ޓރިކްސް” ަ
ބޔާންކުރާ “އޮތޯރިޓީ މެ ް
ކުންފުނީގެ ބާރުތައް ބެހިފައިވާގޮތް ަ

ކން ޔަގީންކުރުން.
ކގެ ތެދުވެރި ަ
އމަލާތްތަ ު
ނނާއި ކުރެވޭ ހުރިހާ މު ާ
 -ޙިއްޞާދާރު ް

ބރުތައް
ޅފައިވާ ާ
ށ އެކަށައަ ާ
ފނީގެ ބޯޑަ ް
ފއިވާ ބާރުތަކާއި ކުން ު
ރށް ލިބިދީ ަ
ދ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަ ަ
އ ި
ަ

ކރާ ބަޔާންތަކަކީ
ނން އާންމު ު
ތއި ކުންފު ި
ރ މައުލޫމާ ާ
ކރަންޖެހިގެން ،ހާމަކު ާ
ފނިން ހާމަ ު
 -ކުން ު

ޑރެކްޓަރގެ ފަރާތުން
މނޭޖިންގ ި
ފސަރ އަދި ެ
އވެއެވެ .އަދި ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮ ި
ނކޮށްފަ ި
ޔ ް
ބަ ާ

މތާއި ބަޔާންކަން
ށނަ މައުލޫ ާ
ދކަށް އެކަ ޭ
ނނަ ،ފުރިހަމަ ،އެ ހިނ ަ
އންސާފުވެރި ،ދެފުށްފެ ް
ި

އތޯރިޓީ
އވެސް އެ “ ޮ
އޅާ ބާރުތަ ް
ނށް ކަނޑަ ަ
ވއްޒަފުން ަ
މ ަ
ވކިވަކި ު
ަ

ކރުން.
ޔަގީން ު

ގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.
ޓރިކްސް” ަ
މެ ް
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ޑިރެކްޓަރުން ގެ ބޯޑު
އެކުލެވިގެން ވާގޮތް
ކލެވިގެންވަނީ ހުރިހާ
ޑރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު އެ ު
ދިރާގުގެ ި
ބރުންގެ މައްޗަށެވެ.
މސީލު ކުރާގޮތަށް  9މެމް ަ
ހިއްސާދާރުން ތަ ް
ގންވަނީ ދިރާގުގެ މައި
ދިރާގުގެ ބޯޑު މިވަގުތު އެކުލެވި ެ
ރންނާއި
ރ ބަޓެލްކޯ ތަމްސީލު ކުރައްވާ  5ޑިރެކްޓަ ު
ދ ު
ޙިއްޞާ ާ
ދިވެހި ސަރުކާރު ތަމްސީލުކުރައްވާ  3ޑިރެކްޓަރުންނާއި
ދިރާގުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި އާންމު ހިއްސާދާރުން
ޗށެވެ.
ކޓަރުގެ މައް ަ
އިންތިހާބުކުރާ  1ޑިރެ ް
ރ ދިރާގުގެ ބޯޑުގައި ތިއްބެވީ 7
މި ރިޕޯޓު ފާސްވިއި ު
އލީމާއި ތަޖުރިބާ ެ
ގ
ކޓަރުންގެ ތަ ު
ޑިރެކްޓަރުންނެވެ .އެ ޑިރެ ް
ނ އިންތިޚާބުވިނަމަ
ކރި ތާރީޚުތަކާއި ،އަލު ް
ވަނަވަރާއި ،ޢައްޔަން ު
ކޓަރުންގެ
ޢލޫމާތު މި އަހަރީ ރިޕޯޓްގެ ޑިރެ ް
އެކަމުގެ މަ ު
ބޯޑާ ބެހޭ ސެކްޝަންގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
ރއްވަނީ
ޢއްޔަންކު ަ
ރކްޓަރުން ަ
ރކާރުން ޑި ެ
އ ދިވެހި ސަ ު
ބަޓެލްކޯއާ ި
ނވެ .އަދި
ނ ފޮނުއްވާ ލިޔުމަކުން ެ
ޙއްސާދާރުންގެ ފަރާތު ް
އެ ި
ޢައްޔަންކުރާ މަޤާމުން ވަކިކުރެއްވިކަން އެ ޙިއްޞާދާރުން
ހށްޓާފައެވެ .އާންމު
ނ މަޤާމު އޮންނަނީ ދަމަ ަ
އންގަވަންދެ ް
ލިޔުމަކުން ަ
ޙިއްޞާދާރުން ތަމްސީލު ކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރު އިންތިޚާބު ކުރަނީ
ރގައި އިސްތިއުފާ
މއްދަތުގެ ތެ ޭ
ޖލްސާގައެވެ .މަޤާމުގެ ު
ހރީ އާންމު ަ
އަ ަ
ނުދެއްވާނަމަ ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރުކަމުން ވަކިނުވާނަމަ އިންތިހާބްވި
އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށްފަހު އަންނަ ދެވަނަ އަހަރީ އާންމު
ނއެވެ.
ދމި އޮންނާ ެ
ރކްޓަރުކަން ެ
ސގެ ނިޔަލަ ބޯޑުގެ ޑި ެ
ޖަލް ާ
ސއީއޯ
ީ
މޑީއޭގެ ގަވަނަންސް ކޯޑުގައި ވާގޮތުގެ މަތިން
ސީއެ ް
ރންނަކީ
ހ ޑިރެކްޓަ ު
ޔވައި ހުރި ާ
މނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ފި ަ
އަދި ެ
ހރިހާ
ކޓަރުންނެވެު .
ޒކެޓިވް ،މިނިވަން ޑިރެ ް
ނޮން އެގް ެ
ކ މިނިވަން ،ދިރާގަށް
ނމުންތަކަ ީ
ކޓަރުންވެސް ނިންމާ ނި ް
ޑިރެ ް
ނންމުންތަކަށް ވާން ޖެހެއެވެ.
ފ ލިބިދޭނެ ި
މަން ާ

ބޯޑްގެ ބައްދަލުވުން ތައް

އމަހު
ނ އެ ް
ނ މަހު ް
އ މަދުވެގެން ކޮންމެ ތި ް
އދަލުވުންތަ ް
ބޯޑުގެ ބަ ް
ސމާލުކަން ބޭނުންވާ
ަ
ނ ބާއްވައެވެ .ބޯޑުގެ
ތާވަލްކުރެވިގެ ް
ކރަން ބޭނުންވެއްޖެ
ނ މަޝްވަރާ ު
ޞ ކަންކަމާއި ބެހޭގޮތު ް
ޚާއް ަ
ޞ ލަފާ ބޭނުންވާ ކަންކަމުގައި،
ހިނދެއްގައި ނުވަތަ ޚާއް ަ
ގ އިތުރުން ،ބޯޑުގެ
ދލުވުންތަކު ެ
ބއްވާ ބައް ަ
ތާވަލް ކޮށްގެން ާ
ތއް ބާއްވައެވެ .މިގޮތުން 2019 ،ވަނަ އަހަރު
ކުއްލިބައްދަލުވުން ަ
ވއެވެ.
ބއްދަލުވުން ބާއްވާފައި ެ
މުޅި ޖުމްލަ  5ބޯޑް ަ
ނއި މެނޭޖްމެންޓާއި
ޑރެކްޓަރުން ާ
ތކުގައިި ،
ބއްދަލުވުން ަ
ބޯޑް ަ
ހގޮތުން
ދެމެދު ކުންފުނީގެ ސްޓެރެޓެޖިކް ޑައިރެކްޝަނާއި ބެ ޭ
ނޏާއި ކުންފުނީގެ
އޅާ ،ކުންފު ް
މަޝްވަރާކޮށް ގޮތްތައް އެކަށަ ަ
ޙިއްޞާދާރުންނަށް ލިބޭ ފައިދާ އިތުރުވާނެހެން އިންވެސްޓްމެންޓްތައް
ތކުގެ އެޖެންޑާ ކަނޑައަޅަނީ
ބއްދަލުވުން ަ
ނންމައެވެަ .
ކުރުމަށް ި
މޝްވަރާ
ބޑުގެ ޗެއަރޕާސަން އާއި ބަޓެލްކޯ ގްރޫޕާއި ަ
ޯ
އދަލުވުމުގެ ކުރިން މެމްބަރުންނަށް ބޯޑް ގެ
ފހުއެވެ .ބަ ް
ކުރުމަށް ަ
ރންނަށް
ނ ޑިރެކްޓަ ު
މގެ ސަބަބު ް
ކރެވެއެވެީ .
ކަރުދާސްތައް ޙިއްޞާ ު
ސކޮށް
ޟތައް ދިރާ ާ
އ ޫ
ދސްތަކުގައި ހުރި މައިގަނޑު މަ ު
ކަރު ާ
ވމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދެއެވެ .ކޮންމެ
ލ ު
ބައްދަ ު
ބައްދަލުވުމެއްގައިވެސް ޑިރެކްޓަރުން ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ
ވއެވެ.
ރން ވަގުތު ދެ ެ
ބޑުވުންތައް ފާހަގަކު ަ
ކަން ޮ

އިސްމާޢީލް ވަޙީދު
މަޤާމު ޗެ އަ ރ ޕާ ސަ ން
ތަމްސީލު ކުރަނީ ދިވެހި ސަރުކާރު

އިސްމާޢީލް ރަޝީ ދު
ވ އޮފިސަރ ,މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ
މަޤާމު ޗީފް އެގްޒެކެޓި ް
ގރޫޕް
ލކޯ ް
ަތމްސީލު ކުރަނީ ބަޓެ ް
ހާޒިރީ 5/5

އިމްރާން ޢަލީ
ވ އޮފިސަރ ,މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ
މަޤާމު ޗީފް އެގްޒެކެޓި ް
ގރޫޕް
ލކޯ ް
ަތމްސީލު ކުރަނީ ބަޓެ ް
ހާޒިރީ 5/5

އީޙާބް ހިންނަ ވީ
ވ ޑިރެކްޓަރ
ޒކެޓި ް
މަޤާމު ނޮން އެގް ެ
ކ ގްރޫޕް
ަތމްސީލު ކުރަނީ ބަޓެލް ޯ
ހާޒިރީ 5/5

އޮލިވާ މެކްފޯލް
ވ ޑިރެކްޓަރ
ޒކެޓި ް
މަޤާމު ނޮން އެގް ެ
ކ ގްރޫޕް
ަތމްސީލު ކުރަނީ ބަޓެލް ޯ
ހާޒިރީ 5/5

ހާޒިރީ 5/5

ޚާލިދު ހުސަޢިން ތާޤީ
ޚުލޫދު ރާޝި ދް އަލް ޤައްތާން
ޕސަން
ޓ ޗެއަރ ާ
ޕއު ީ
މަޤާމު ޑެ ި
ތަމްސީލު ކުރަ ީ
ނ ބަޓެލްކޯ ގްރޫޕް
ހާޒިރީ 5/5

ވ ޑިރެކްޓަރ
ޒކެޓި ް
މަޤާމު ނޮން އެގް ެ
ކ ގްރޫޕް
ަތމްސީލު ކުރަނީ ބަޓެލް ޯ
ހާޒިރީ *4/4

އ ޢައްޔަނު ކުރެވުނީ 4
* ޚާލިދު ހުސަޢިން ތާޤީ ބޯޑު މެމްބަރެއްކަމުގަ ި
ލވުމެވެ.
ގ ފަހުން ބޭއްވުނީ  4ބައްދަ ު
މާރޗް  2019ގައެވެ .އޭ ެ
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 2019ގެ ބޯޑުގެ މުހިން މު ނިން މުން ތައް؛
ނޔަލަށް އޮޑިޓްކޮށްފައި ހުރި
މބަރ  2018ގެ ި
 31ޑިސެ ް
ކރުމަށް ނިންމުން.
ނޓް ފާސް ު
ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމެ ް
އކަށް
ޑކީ ޙިއްޞާ ަ
ރ ޑިވިޑެން ަ
ހރުގެ އަހަ ީ
 2018ވަނަ އަ ަ
ނމުން .މީގެ ތެރޭގައި
ކމުގައި ނި ް
 11.91ރުފިޔާ ަ
ގއި ޙިއްޞާއަކަށް 5.96
ޑންޑްގެ ގޮތު ަ
އިންޓެރިމް ޑިވި ެ
އކަށް
ޑންޑުގެ ގޮތުގައި ޙިއްޞާ ަ
އނަލް ޑިވި ެ
ޔއާއި ފަ ި
ރުފި ާ
އޅައި ހިމެނެއެވެ.
 5.95ރުފިޔާ ކަނޑަ ަ
ޖނެރަލް ކައުންސެލް އަދި ކޮމްޕެނީ ސެކެޓްރީ ކަމުގައި
ެ
ނމުން.
ނކުރުމަށް ނި ް
ނ ޢައްޔަ ު
ޝދު ޙުސައި ް
ހޒްރަތު ރަ ީ
ަ
އމްޖީ
ގއި ކޭޕީ ެ
ޓރެއްގެ ގޮތު ަ
ޓނަލް އޮޑި ަ
ސ ާ
އެކް ް
ށ މުރާޖާކޮށް ފާސްކުރުމަށް
އޔަންކުރުމަ ް
އަ ް
ރންނަށް ހުށަހެޅުން.
ޙިއްޞާދާ ު
ސ ބޯނަސް ޕޭއައުޓް
ނ އަހަރުގެ ޕަފޯމަން ް
 2018ވަ ަ
ފާސްކުރުން.
އހަރުގެ ޕަފޯމަންސް ބޯނަސް
 2019ވަނަ ަ
ލން އަދި ބޯނަސް ކޭޕީއައި ފާސްކުރުން.
ޕޭއައުޓް ޕް ޭ
ރޕޯޓް ފާސްކުރުން.
 2018ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ި
ޕއުޓީ
އލް ޤައްތާން ބޯޑުގެ ޑެ ި
ލދު ރާޝިދް ަ
ޚު ޫ
ޗެ އަރ ޕާ ސަ ން ގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަނު ކުރުން.
ބރެއްގެ
ކމިޓީގެ މެމް ަ
ރއެންޖީ ޮ
ޢން ތާޤީ އާ ް
ޚލިދު ހުސަ ި
ާ
ކރުން.
ގޮތުގައި ޢައްޔަނު ު
ފއަށް
ދ ރައިޓް އޮ ް
ސޕޯސަލް އަ ި
ފކްސްޑް އެސެޓް ޑި ް
ި
 289.1މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައެޅުމަށް ފާސް ކުރުން.
ބޖެޓް ފާސްކުރުން.
 2019އިސްލާހުކުރި  2019ގެ ަ
ބހުމަށް
ގ ޑިވިޑެންޑްގެ އަދަދު ެ
ވނަ އަހަރު ެ
ަ 2019
ރމަށް ހުށަހެޅުން.
ރން ފާސްކު ު
ރރު ޙިއްޞާދާ ު
ޤަ ާ
އދި ޓްރެޝަރީ ޕޮލިސީ
ބންކިންގ ަ
އިންޓާނަލް ޭ
ކރުން.
ށ އިސްލާހު ު
މުރާޖާކޮ ް
ކރުން.
ށ އިސްލާހު ު
ނގް ޕޮލިސީ މުރާޖާކޮ ް
ވިސްލް ބްލޯވި ް
ރއިބަރީ
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން އަދި އެންޓި ބް ަ
ކރުން.
ށ އިސްލާހު ު
ޕޮލިސީ މުރާޖާކޮ ް

ކރުން.
ލސީ ފާސް ު
ޖމެންޓް ޕޮ ި
ފްރޯޑް ރިސްކް މެނޭ ް
ފޑެންޝިއޭލިޓީ އޮފް ބިޒްނަސް
ކޮން ި
ލސީ ފާސްކުރުން.
ފމޭޝަން ޕޮ ި
އިން ޯ
އކްސެޕްޓަބްލް ސަޕްލަޔަރޒް ކޮންޑަކްޓް
ެ
ށ އިސްލާހުކުރުން.
ޕޮލިސީ މުރާޖާކޮ ް
ޑިސްކްލޯޝަރ އޮފް ކޮންފްލިކްޓްސް އޮފް
ޓރެސްޓް ޕޮލިސީ ފާސްކުރުން.
އިން ަ
ގިފްޓް އެންޑް ހޮސްޕިޓަލިޓީ ޕޮލިސީ ފާސްކުރުން.
ނޓެރިމް ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި
އ ް
 2019ވަނަ އަހަރުގެ ި
އކަށް
ދއިގެ ޙިއްޞާ ަ
ރފިޔާ ،އާ ަ
 314.6މިލިއަން ު
މގުން ކަނޑައެޅުން.
 4ރުފިޔާ  14ލާރީގެ ަ
ޓރޯލް ޕޮލިސީ މުރާޖާކޮށް އިސްލާހުކުރުން.
ރޑިޓް ކޮން ް
ކް ެ
ށ އިސްލާހުކުރުން.
ޓ މެޓްރިކްސް މުރާޖާކޮ ް
އޮތޯރި ީ
ށ އިސްލާހުކުރުން.
ކޯޑް އޮފް އެތިކްސް މުރާޖާކޮ ް
ޝން އޮފް ހެރޭސްމެންޓް އެންޑް ބުލީއިންގ
ޕްރިވެން ަ
ކރުން.
ލސީ ފާސް ު
އެޓް ދަ ވާކްޕްލޭސް ޕޮ ި
އިންވެންޓްރީގައި ހިމެނޭ  17.6މިލިއަން ރުފިޔާގެ،
ހަލާކުވެފަވާ ސާމާނު ނުވަތަ ބޭނުން ނުހިފާ
މނު އުނިކުރުމަށް ފާސްކުރުން.
ސާ ާ
ނތައް
ބފައިވާ ދަރަ ި
 25.8މިލިއަން ރުފިޔާގެ އަނބުރާ ނުލި ި
ގއި ދޫކޮށްލުމަށް ފާސްކުރުން.
ގެއްލުމެއް ގޮތު ަ
ވަނަ އަހަރުގެ ސްޓްރެޓަޖީ އެންޑް 2020
ކރުން.
ލން ފާސް ު
ބޒްނަސް ޕް ޭ
ި

ބޯޑުގެ ކޮމިޓީތައް
ޓއާއި
ޓއެވެ .އެއީ އޮޑިޓް ކޮމި ީ
ނނީ ދެކޮމި ީ
ތގައި އޮން ަ
ދާއިމީގޮ ު
އވެ .މި
އނަރޭޝަން ،ނޮމިނޭޝަން އަދި ގަވަނަންސް ކޮމިޓީ ެ
ރެމި ު
ށފައިވާ
ނ ފާސްކޮ ް
ނދަނީ ބޯޑު ް
ގ މަސައްކަތް ހިނގަމު ް
ކޮމިޓީތަކު ެ
ގތުގެ މަތިންނެވެ .މި
ޓާމްސް އޮފް ރެފަރެންސް އާއި އެއްގޮތްވާ ޮ
ކޮމިޓީތަކުގެ މެމްބަރުންނާއި އަދި ޗެ އަރ ޕާ ސަ ން ޢައްޔަނު ކުރަނީ
ށފަހު
ކ ް
މ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމަ ަ
ނނެވެ .ކޮން ެ
ރންގެ ބޯޑު ް
ޑިރެކްޓަ ު
ރކޮށް
ޔ ު
އޔާ ތައް ާ
ކޮމިޓީގައި ކުރި މައިގަނޑު މަޝްވަރާތަކުގެ ޔައުމި ް
ތކާއި،
މ ނިންމުން ަ
ކމިޓިން ނިން ާ
ބޯޑަށް ހުށަހެޅެއެވެ .މިޔައުމިއްޔާގައި ޮ
ފާސްކުރާގޮތާއި ،މުސްތަޤުބަލުގައި ރަގަޅު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ
އލިއްޔަތުތަކާއި،
ހމަނައެވެ .ކޮމިޓީގެ ދައުރާއި ،މަސް ޫ
ކަންތައްތައް ި
ތ އެކޮމިޓީއެއްގެ
ގ މަޢުލޫމާ ު
ގންވާގޮތާއި ،މެމްބަރުން ެ
އެކުލެވި ެ
ނޔަލަ
ސމްބަރ  2019ގެ ި
ރިޕޯޓްތަކުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ 31 .ޑި ެ
އކުލަވާލެވިފައިވާ
ޒންމާތަކާއި ،ކޮމިޓީ ެ
ގ ދައުރާއިި ،
މި ކޮމިޓިތަކު ެ
ފސީލް
މބަރުންގެ ތަ ް
ނމެ ކޮމިޓީ އެއްގައި ތިއްބަވާ މެ ް
ގޮތާއި އަދި ކޮ ް
ނއެވެ.
ގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ެ
އެކޮމިޓީއަކާއި ބެހޭ ރިޕޯޓް ަ

ޑިރެކްޓަރުން ގެ ޙިއްޞާ
ކޓަރުންގެ
އށް ޑިރެ ް
ސމްބަރ  2019އާ ހަމަ ަ
ތިރީގައި އެވަނީ  31ޑި ެ
އޔާތުގައިވާ ދިރާގުގެ ޙިއްޞާގެ ތަފްސީލެވެ.
މިލްކި ް

ޑިރެކްޓަރ

ޙިއްޞާތަކުގެ މިން ވަރު

އިމްރާން ޢަލީ

15,000

އިސްމާޢީލް ރަޝީދު

13,994

އިސްމާޢީލް ވަޙީދު

1,510

ދިރާގު އަހަރީ ރިޕޯޓު 2019
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ހިނ ގަމުން ދާ ވިޔަފާރި
ދރާގަށް ލިބިފައިވާ
ލ ހާލަތާއި މާކެޓުގައި ި
ދިރާގުގެ ދުޅަހެޔޮ މާ ީ
ޤތިޞާދީ ހާލަތުގައި
އ ު
ރއިރު ،ދިރާގަކީ އަދުގެ ި
ދރަޖައަށް ރިއާޔަތްކު ާ
ަ
ކުރިމަތިވެފައިވާ ވިޔަފާރީގެ ހިރާސްތައް މެނޭޖްކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން
ށފައިވާ
ތދުބީރުކޮ ް
ނ އަހަރަށް ަ
ކވެ 2020 .ވަ ަ
ކންފުންޏެ ެ
ބފައިވާ ު
ލި ި
އހަރުގެ
ޓކޮށްފައިވާ  2019ވަނަ ަ
ތކާއި އޮޑި ް
ވިޔަފާރީގެ މަޝްރޫއު ަ
އޓުމުގެ
ރޖާކުރުމަށްފަހު ،ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ދެމެހެ ް
މާލީ ބަޔާންތައް މު ާ
ތ މުސްތަޤުބަލުގައި
ކމާއި އަދި ފެންނަންއޮ ް
ޤާބިލުކަން ދިރާގަށް ލިބިފައިވާ ަ
ވެސް ކުންފުނި ހިންގުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތައް ހުރިކަން ދިރާގެ
އޓުމުގެ
ސބު ބެލެހެ ް
ގއިވެސް ހި ާ
އށް އޮތްތާ ަ
ބޯޑުން ކަށަވަރުކޮށްދެއެވެ .ކުރި ަ
ރމަގާއިގުޅޭ މުހިންމު މަޢުލޫމާތު
ނކޮށް ކުންފުނީގެ ކު ި
ހަމަތަކަށް ބި ާ
ނމެވެ.
މކުރަމުން ދާ ަ
ޑމެން ހާ ަ
އަޅުގަނ ު

މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުން

ޑިރެކްޓަރެކްޓަރެއްގެ މަޞްލަހަތު ފުށުއަރާފާނެ ،ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް
އެފަދައިން ޤަބޫލުކުރެވޭ ފަދަ ޢަމަލުތަކުން ،ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅަންޖެހޭ

އެންމެހާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށާއި އެފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ
ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ޢަމަލުކުރުމަށް ޑިރެކްޓްރުންނަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވެއެވެ.
ނނު (ޤާނޫނު ނަމްބަރ)96/10:
ގ ކުންފުންޏާއި ބެހޭ ޤާ ު
ވހިރާއްޖޭ ެ
ދި ެ
ޤވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
އާއި ދިރާގުގެ ހިންގާ ަ
ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާނަމަ އެކަމެއް ހާމަކުރުމަކީ
ޑިރެކްޓަރުންގެ ޒިންމާއެކެވެ .އަދި އަމިއްލަ މަޞްލަހަތު ހިމެނޭ
ތކުގައި ވޯޓުލުމުން
ފދަ ކަންތައް ަ
ވމާއި އެ ަ
ގއި ބައިވެރި ު
މަޝްވަރާތަކު ަ
ލތަކާ
ޞ ު
އންމެހާ އު ޫ
ޗޓަރުގައިވާ ެ
ތން ،ބޯޑު ާ
މނޭގޮތުގެމަ ި
އެއްކިބާވުން ހި ެ
ނމު އުޞޫލެއްގެގޮތުން،
ތތަކުން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ .އާ ް
ތށް އެފަރާ ް
އެއްގޮ ަ
ގއި ،އެ
އދަލުވުމެއްގެ އެޖެންޑާ ަ
ތ ކޮމިޓީގެ ކޮންމެ ބަ ް
ބޯޑުގެ ނުވަ ަ
އެޖެންޑާގައިވާ ކަމަކާ ގުޅިގެން ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާކަމެއް
ނވާނެއެވެ .އެގޮތުން،
ނންބަރެއް އެކުލެވިގެ ް
އކަމެއް ހާމަކުރުމަށް ަ
ވާނަމަ ެ
ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަޞްލަހަތު ފުށުއަރާފައިވާ ނުވަތަ މަޞްލަހަތު ފުށުއަރާފާނެ
ހާލަތެއް ދިމާވި ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް އެ ޑިރެކްޓަރެއް ވަނީ އެ
ހކުން އެއްފަހަރު
ނމެ ތިން މަ ަ
ފއެވެ .ކޮ ް
ނ އެކަހެރިވެ ަ
ބައްދަލުވުމަކު ް
ރންނާއި
މއި ޙިއްޞާދާ ު
ކންފުނީގެ ަ
ލވުމުގައި ު
ބާއްވާ ބޯޑު ބައްދަ ު
ކށްފައިވެއެވެ.
ޑިރެކްޓަރުންނާ ގުޅުންހުރި އެންމެހާ މުޢާމަލާތްތަކެއް މުރާޖާ ޮ
ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޑިރެކްޓަރެއް ނުވަތަ ކުންފުނި ހިންގުމާ
ޙަވާލުވެހުންނެވި އިސް މުވައްޒަފަކު ފާހަގަކުރެވޭވަރުގެ މުހިންމު ވިޔަފާރި
ވއެވެ.
ށފައެއް ނު ެ
މުޢާމަލާތެއް ކޮ ް

އިން ޓަރނަލް ކޮން ޓްރޯލް،
ހިރާސް މޮނީ ޓާރކުރުން އަދި
ހިރާސް މެނޭޖްކުރުން
މގެ އުޞޫލުތައް ބިނާވެފައިވަނީ،
މނޭޖްކުރު ު
ކުންފުނީގެ ހިރާސް ެ
ތކަށް
ޑ ަ
ވ މުހިންމު ލަނޑުދަނ ި
ޑމެން ތަދުބީރުކޮށްފައި ާ
އަޅުގަނ ު
ވމަށް ހުރަހަކަށް ވެދާނެފަދަ ކަންތައްތައް ކެނޑިނޭޅި
ވާސިލު ު
ރމުން ދިއުމާއި ،އެފަދަ ކަންތައްތައް މޮނީޓަރކުރުމާއި
ވަޒަންކު ަ
ތކާއި
ނ ފާހަގަކުރެވޭ ހިރާސް ަ
އގޮތުގެ މަތި ް
މއްޗަށެވެެ .
ޓކުރުމުގެ ަ
ޕ ު
ރި ޯ
އެކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތައް ޤަވާއިދުން ކުންފުނީގެ
ނމެހާ
ހންގުމުގެ އެ ް
ރއެވެ .އަދި ކުންފުނި ި
ޑޓް ކޮމިޓީއަށް ރިޕޯޓުކު ެ
އޮ ި
ޑ މަތިކުރެވިފައިވާ
ޓރުންގެ ބޯ ާ
ކންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށ ޑިރެކް ަ
ަ
ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި އޮޑިޓް ކޮމިޓީއިން އެއްބާރުލުންދެއެވެ .ކުންފުނީގެ
މން ގެންގުޅޭ އުޞޫލުތައް އިތުރަށް
ހިރާސް މެނޭޖްކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ެ
ގތަށް
ތކާއި އެއް ޮ
ރމުގެ އުޞޫލު ަ
ސ މެނޭޖްކު ު
ހަރުދަނާކޮށް ،ހިރާ ް
ރމުންދާ
ރމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކު ަ
ޢަމަލުކުރުމުގެ ސަޤާފަތެއް ޤާއިމުކު ު
ތގައި ދެމިތިބީމެވެ.
މަސައްކަ ު
ރސް އާއި ކޮމްޕްލަޔަންސްގެ
ވނަ އަހަރު ހި ާ
ަ 2016
އވެ .އަދި
ކރުމަށް މަޤާމެއް އުފައްދާފައިވެ ެ
ސއްކަތް ު
މަ ަ
ކރާ އަޅުގަނޑުމެންގެ
ސއްކަތް ު
ފުލްޓައިމްކޮށް މަ ަ
އފިސަރަކު ހިރާސް
ލޔަންސް ޮ
ރސްކް އެންޑް ކޮމްޕް ަ
‘ ި
ތއްތައް
ނމެހާ ކަން ަ
އއި ގުޅޭ އެ ް
ލޔަންސް ާ
އއި ކޮމްޕް ަ
ާ
ދއެވެ.
މގެ ޒިންމާ އަދާކުރަމުން ެ
ބެލެހެއްޓު ު
ކުންފުނީގެ އެންމެހައި ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތަކާއި ޚަރަދުތަކަށް
އތޯރިޓީ
ތއް ކަނޑައަޅާފައިވާ ‘ ޮ
މންގަނޑު ަ
ހުއްދަ ދެވޭނެ ި
ވއެވެ.
ސ ކޮށްފައި ެ
ބޑުން ފާ ް
މެޓްރިކްސް’ އެއް ޯ
މކޮށްފައިވެއެވެ.
ސ ރެޖިސްޓަރ’ އެއް ގާއި ު
‘ރިސްކް ް
އޑިޓް
އއްފަހަރު ޮ
އަދި ކޮންމެ ތިން މަހަކުން ެ
ރއެވެ.
ކޮމިޓީއިން އެ ރެޖިސްޓަރ މުރާޖާކު ެ
ނ މުރާޖާކުރަމުންދާ
ސކޮށް ގާތު ް
މޓީއިން ފާ ް
އޑިޓް ކޮ ި
ޮ
ނކޮށް ،އިންޓަރނަލް
ޕލޭނަށް ބި ާ
ނލް އޮޑިޓް ް
އިންޓާ ަ
ޑޓްތައް ކުރެއެވެ.
ނ އަހަރީ އޮ ި
އޮޑިޓު ް

ވިޔަފާރި ހިން ގުމުގެ އޮނި ގަނ ޑު
ނ އެދޭ
ރ ް
ބދަލުތަކާއި ،ކަސްޓަމަ ު
މ ސިނާއަތަށާއި މާކެޓަށް އަންނަ ަ
ި
ތކޮށް
ކށް ރިއާޔަ ް
ނ ބަދަލުތަ ަ
ވއިދަށް އަން ަ
ގޮތްތަކާއި ޤާނޫނާއި ޤަ ާ
ރކްޓަރުންގެ ބޯޑުން
ހންގުމުގެ އޮނިގަނޑު ޑި ެ
ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ި
ހމަހަމަ ގޮތެއްގައި
ޤަވާއިދުން މުރާޖާކުރެއެވެ .ޒިންމާދާރު އަދި ަ
މޔަތުދޭ
ނ ވަރަށް ބޮޑު އަހައް ި
ވިޔަފާރި ހިންގުމަކީ އަޅުގަނޑުމެ ް
ޒއްމާދާރު ގޮތެއްގައި
ފރިއަކީި ،
ރގުގެ ވިޔަ ާ
ދ ާ
ކަމެކެވެ .އެގޮތުން ި
ރ ކުރުމަށްޓަކައި،
ޔފާރިއެއްކަން ކަށަވަ ު
ވރިކަމާއެކު ހިންގާ ވި ަ
އިންސާފު ެ
ކމާއިއެކު އެންމެ
ރކަމާއި ،އަމާނާތްތެރި ަ
ތެދުވެރިކަމާއި ،ނަޒާހަތްތެ ި
ސޓޭންޓަރޑްސްތައް ދިރާގުން ހިފަހައްޓައެވެ.
ް
ރފެޝަނަލް
މަތީ ޕް ޮ
އގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން
ވއިދާއި އެ ް
ވހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ޤާނޫނާއި ޤަ ާ
ދި ެ
އގޮތަށް ކުންފުނީގެ
ޞލުތަކާ އެ ް
ގ ހަރުދަނާ އު ޫ
ރ ހިންގުމު ެ
އދި ވިޔަފާ ި
ަ
ހިންގުމުގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޑިރެކްޓަރުންނާއި
މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ދިނުމަށާއި ޒިންމާދާރުކަމާއި
އަމާނާތްތެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ކުންފުނީގެ އަމިއްލަ ގައިޑްލައިންތައް
ނއެވެ.
ލވާލާފައިވާ ެ
އެކު ަ
ޙކުރީ 2019
ފހުން އިޞްލާ ު
ސ އެންމެ ަ
ފ އެތިކް ް
ގ ކޯޑް އޮ ް
ދިރާގު ެ
ކރުމުގެ
ހގައެވެ .މި ކޯޑުގައި މަސައްކަތް ު
ގ ޖުލައި މަ ު
ވަނަ އަހަރު ެ
ކލެވިގެންގެވެއެވެ .އަދި މި ކޯޑު
ނގަނޑު އެ ު
ސުލޫކީ މި ް
އެކަލަވާލާފައިވަނީ ކުންފުނީގެ އަމިއްލަ ކަންކަން ހިންގުމުގެ ތެރެއިން
ނމެހާ
ނނަ ގުޅުމާއި ،ކުންފުނިން ބޭރުން އެ ް
މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އޮ ް
ރމަކީ
ށ ހަރުދަނާކު ު
ރންނާއެކު އޮންނަ ގުޅުން ޤާއިމުކޮ ް
ޓކްހޯލްޑަ ު
ސް ޭ
ނނެވެ.
ގ ސިއްރުކަމުގައި ދެނެގެ ް
އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާމިޔާބީ ެ
މލުކުރަންފެށި “ޑިސިޕްލިނަ ީ
ރ
ރގެ އޮކްޓޯބަރ މަހު ޢަ ަ
 2014ވަނަ އަހަ ު
ތކާއި
ޕޮލިސީ އަދި ޕްރޮސީޖަރ” ގައި ،އެކަށީގެންވާ އަޙްލާޤީ މިންގަނޑު ަ
ޓނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ
އއްގޮތަށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ނުހިފެހެއް ޭ
ެ
ނނާމެދު
ތން އެފަދަ މުވައްޒަފު ް
ވއެވެ .އެގޮ ު
ލތައް ކަނޑައަޅާފައި ެ
އުޞޫ ު
މކަމާއިއެކު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ
އދި ހަމަހަ ަ
ނސާފުވެރި ަ
ދެފުށް ފެންނަ ،އި ް
ފއެވެ.
ޤއިމްކޮށް ަ
ލތައް ވަނީ ާ
އުޞޫ ު
ރ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރު ް
ނ
 2014ވަނަ އަހަރު ފާސްކު ި
ވގޮތުގެ
މބަރު )2014/16 :އާއި އެއްގޮތް ާ
ނ (ޤާނޫނު ނަ ް
ވމުގެ ޤާނޫ ު
ހުއްޓު ު
ޓވުމުގެ ކޮމިޓީއެއް
ރމާއި ގޯނާކުރުން ހުއް ު
ފރައްސާރަކު ު
މަތިން ޖިންސީ ު
 2014ވަނަ އަހަރު އަޅުގަނޑުމެން އެކުލަވާފައިވާނެއެވެ .އަދި މަސައްކަތު
ގ ގޮތުން 2019
އ ގަނާކުރުން ހުއްޓުވުމު ެ
ސރަކުރުމާ ި
އ ފުރައް ާ
މާޙައުލުގަ ި
ރވެންޝަން އޮފް ހެރޭސްމަންޓް
ވަނަ އަހަރު އޮކްޓޯބަރ މަހު “ޕް ި

ކޯ ޕަ ރޭ ޓް ގަ ވަ ނަ ން ސް
އޞޫލެއް
ގ ނަމުގައި ު
ކޕްލޭސް” ެ
އެންޑް ބުލީއިންގ އެޓް ދަ ވަރ ް
ނމެ މުވައްޒަފަ ާ
ކ
ޤޞަދަކީ ކޮ ް
މ އުޞޫލުގެ މަ ް
އކުލަވާލާފައިވާނެއެވެި .
ެ
މެދުވެސް ގަދަރާއި އިޙުތިރާމާއިއެކު ޢަމަލުކުރެވޭނެކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ
ގނާކުރުމުގެ ޢަމަލުތަކުން އަޅުގަނޑުމެންގެ
ރކުރުމާއި ަ
ގޮތުން ،ފުރައްސާ ަ
ކން ސަލާމަތްކަން
ދ ޢަމަލުތަ ު
ރއްކާތެރިކޮށްދީ ،އެފަ ަ
ވއްޒަފުން ަ
މު ަ
ނމެވެ.
މޙައުލެއް ޤާއިމުކޮށްދި ު
އކާތެރި މަސައްކަތު ާ
ގނެވޭނެ ރަ ް
ބ ަ
ލި ި
ނގެ “ގްރީވެންސް ޕޮލިސީ އެންޑް ޕްރޮސީޖަރ”  2015ވަނަ
ފ ީ
ކުން ު
ޞދަކީ
އވެއެވެ .މި އުޞޫލުގެ މަޤް ަ
އކުލަވާލާފަ ި
އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ެ
މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން މުވައްޒަފުނަށް ކުރިމަތިވާ ހިތްހަމަނުޖެހުންތައް
ކވާ ބަލައިގަންނާނެ
ތކާއި ޝަ ު
ށހަޅާނެ ގޮތް ަ
ށ ޝަކުވާ ހު ަ
ހާމަކޮ ް
ޞލްޙަވެރިކަމާއެކު
ު
ނތައްތައް
ޤއިމުކޮށް ،އެފަދަ ކަ ް
ރއަތުތައް ާ
އިޖު ާ
ރވޭނެ ނިޒާމެއް އެކަށައެޅުމެވެ.
އ ޙައްލުކު ު
އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެތެރޭގަ ި
ގމަތިން
މއި ދެފުއް ފެންނަ ގޮތު ެ
ހމަހަމަކަ ާ
މި އުޞޫލުގެ ސަބަބުން ަ
ތހަމަނުޖެހުންތައް
ނފުނީގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް ދިމާވާ ހި ް
ކު ް
ޙައްލުކުރުމުގައި ކުންފުނިން ގެންގުޅެމުން ދިޔަ އުޞޫލު އިތުރުށް
ދނާވެފައިވެއެވެ.
ހަރު ަ
ޖކޮށް
ރ ާ
ކސް” އެންމެ ފަހުން މު ާ
ރޓީ މެޓްރި ް
ކުންފުނީގެ “އޮތޯ ި
ވނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގައެވެ.
އިސްލާޙުކޮށްފައިވަނީ ަ 2019
ކުންފުނީގެ އެންމެހައި ވިޔަފާރި މުޢާމަލާތްތަކާއި ޚަރަދުތަކަށް
އތޯރިޓީ
ދތައް އިސްވެދެންނެވުނު ޮ
މގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ ހުދޫ ު
ހުއްދަދިނު ު
ޔފާރީގެ
ގއި ކަނޑައަޅާފައިއެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ވި ަ
މެޓްރިކްސް ަ
ޒާތުންނާއި ވިޔަފާރިކުރާ މާޙައުލުގެ ސަބަބުން އެކިކަހަލަ ހިރާސްތައް
ސތައް
މވެދާނެ ހިރާ ް
ގންވާކަމެވެ .އެގޮތުން ދި ާ
ކުރިމަތިވުމަކީ އެކަށީ ެ
ކންކަން
ޓކޮށް އެ ަ
ތރޭގައި ޤަވާއިދުން މޮނީޓަރކޮށް ރިޕޯ ު
މުޅި އަހަރުގެ ެ
ޔވަޅުތައް އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ
ނޖެހޭ ފި ަ
ކރުމަށް އަޅަ ް
ހައްލު ު
ޖސްޓަރ”
ރސްކް ރެ ި
ނފުނީގައި “ ި
ނނެވެ .މީގެ އިތުރުން ކު ް
އަޅަމު ް
ހކުން އެއްފަހަރު
ނމެ ތިން މަ ަ
އވެ .އަދި ކޮ ް
ށފައިވާނެ ެ
އެއް ޤާއިމުކޮ ް
ރއެވެ.
ނ މި ރެޖިސްޓަރ މުރާޖާކު ެ
ނގެ އޮޑިޓް ކޮމިޓީއި ް
އަޅުގަނޑުމެ ް
ޚދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ
ދށުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މުދަލާއި ި
ބސްވުމެއްގެ ަ
އެއް ަ
މންގެ “ސަޕްލަޔަރ
ނ އަޅުގަނޑު ެ
ފރާތްތަކު ް
ކ އެންމެހާ ަ
އަދި ވިއް ާ
ކށްދޭ ފަރާތްތަކުގެ
ދމަތް ފޯރު ޮ
ނޑަކްޓް” (މުދަލާއި ޚި ު
ޑ އޮފް ކޮ ް
ކޯ ް
ގތަށް
ނގަނޑާ އެއް ޮ
ސއިކޮށް އެ ސުލޫކީ މި ް
ޮ
ސުކޫލީ މިންގަނޑު) ގައި
ކރީމެވެ2019 .
ހރުން ފެށިގެން ،ލާޒިމް ު
ޢަމަލުކުރުން  2013ވަނަ އަ ަ
ސކޫލީ މިންގަނޑު އަޅުގަނޑުމެން
ު
ގ އޭޕްރިލް މަހު މި
ވަނަ އަހަރު ެ
ލޙުކުރި ސުކޫލީ މިންގަނޑުގައި
ފއިވާނެއެވެ .އަދި އިސް ާ
އިސްލާޙުކޮށް ަ
ނސާނީ
ދނުމާއި ،އި ް
އކާތެރިކޮށް ި
ޤތައް ރަ ް
ތރިންގެ ހައް ު
މސައްކަތް ެ
ަ
ރއްކާތެރިކަމާއި،
އ އަމިއްލަ ަ
ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ،ޞިއްޙަތާ ި

ޑތައް
ޓނެ މިންގަނ ު
ނ ހިފަހައް ާ
އޅުގަނޑުމެ ް
ޓ ބެހޭ ކަންކަމުގައި ަ
ތިމާވެއް ާ
ނއެވެ.
ޑއަޅާފައިވާ ެ
ކަނ ަ
ޑތައް
މތީ މިންގަނ ު
ގ އެންމެ ަ
ކމުގެ އަޚްލާ ީ
ނޒާހަތްތެރި ަ
ރކަމާއި ަ
ތެދުވެ ި
ޓމަށްޓަކައި 2019 ،ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހު
ދެމެހެއް ު
ޔއާއި
ލސީ” (ހަދި ާ
ސޕިޓަލިޓީ ޕޮ ި
އންޑް ހޮ ް
އެކުލަވާލި “ގިފްޓްސް ެ
އން ދެފުއް ފެންނަ
ކގެ އުޞޫލު) ި
ޚދުމަތްތަ ު
ހަދިޔާގެގޮތުގައި ދެވޭ ި
މތްތައް
އ ލިބޭ ޚިދު ަ
ދޔާގެ ގޮތުގަ ި
ދޔާއާއި ހަ ި
ޞލަކުން ހަ ި
އ ޫ
ހާމަ ު
ނކޮށްދެއެވެ .އެއްވެސް ޒާތެއްގެ
ޢމަލުކުރެވޭކަން ޔަޤީ ް
ދިނުމުގައި ަ
އމިއްލަ
ސ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްަ ،
އއީ އެއްވެ ް
ނމަކަށްެ ،
ސިޔާސީ ބޭ ު
ނމަވެސް ،ސީދާ އަދި
އ ކަމުގައިވީ ަ
ތ ސިޔާސީ ހަރަކާތެ ް
ފަރުދެއް ނުވަ ަ
ކރުމުން
ކމަށް ހޭދަ ު
ޔސީ ކަން ަ
އފަދަ ސި ަ
ނުސީދާ ގޮތުން ވެސްެ ،
ނގެ “ޑޮނޭޝަން އަދި
އޅުގަނޑުމެ ް
ކބާވަމެވެަ .
އަޅުގަނޑުމެން އެއް ި
ރ ޤާއިމުކޮށް އެއާ
ސ ފްރޭމްވޯކް”  2012ވަނަ އަހަ ު
ސްޕޮންސަރޝިޕް ް
ޑނޭޝަން އަދި ސްޕޮންސަރޝިޕް
އއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުން ދާއިރުޮ ،
ެ
ދ މިންގަނޑުތައް މި
މ ސާފުސީ ާ
ފއް ފެން ަ
އޓަންޖެހޭ ދެ ު
ގއި ހިފަހަ ް
ދިނުމު ަ
ވއެވެ.
އޮނިގަނޑުގައި ކަނޑައަޅާފައި ެ
ރކަށް ބަލައިގަންނަ
އއްވެސް ވަ ަ
ރޕްޝަން އާއި ރިޝްވަތަކީ ދިރާގުން ެ
ކޮ ަ
މހުގައި
އހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ ަ
ކއް ނޫނެވެ 2011 .ވަނަ ަ
ކަންތަ ެ
ރއިބަރީ
ނޓި ކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެންޓި ބް ަ
ދރާގުގެ “އެ ް
އެކުލަވާލި ި
ކތްކުރުމުގެ އުޞޫލު)
ށ މަސައް ަ
ޝވަތާ ދެކޮޅަ ް
ޕޮލިސީ” (ކޮރަޕްޝަނާއި ރި ް
ޙކޮށްފައިވެއެވެ.
ހގައި އިޞްލާ ު
އޕްރިލް މަ ު
ނ އަހަރުގެ ޭ
ވަނީ  2019ވަ ަ
ތގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެ
ވނީ ރިޝްވަ ު
ނކޮށްފައި ަ
މި އުޞޫލު ބައްޓަ ް
ފލުވައި
ނށް އޮޅުން ި
އެކިކަހަލަ ޢަމަލުތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ މުވައްޒަފުން ަ
ގތުގައި ބެލެވޭފަދަ
އ ރިޝްވަތުގެ ޮ
ލކުރުން އެ ީ
އޗެއް ޤަބޫ ު
މށާއި ،އެ ް
ދިނު ަ
ޙާލަތްތަކާއި އެ ފަރާތެއްގެ އަދުލުވެރިކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭފަދަ ޙާލަތް
ގތްތައް
އކާތެރިވާނެ ޮ
ތކުން ރަ ް
ވދާނެ އެފަދަނޭދެވޭ ޙާލަތް ަ
ހާމަކޮށްދީ ،ދިމާ ެ
މށެވެ.
މުވައްޒަފުންނަށް ސާފުކޮށްދިނު ަ
ލކުރަންފެށި ،އަޅުގަނޑުމެންގެ
އހަރު ޢަމަ ު
 2019ވަނަ ަ
ލޓީ އޮފް ބިޒްނަސް އިންފޮމޭޝަން ޕޮލިސީ”
“ކޮންފިޑެންޝަ ި
ޓމުގެ އުޞޫލު) އަދި
އ ު
ރ ހިފެހެ ް
ތތުގެ ސިއް ު
ހ މުޢާމަލާ ް
ފރިއާއިބެ ޭ
(ވިޔަ ާ
ޓރެސްޓްސް ޕޮލިސީ”
“ޑިސްކްލޯޝަރ އޮފް ކޮންފްލިކްޓްސް އޮފް އިން ަ
ކވެސް
ހމަކުރުމުގެ އުޞޫލު) އަ ީ
ނތައްތައް ާ
ފށުއަރާ ކަ ް
(މަސްލަޙަތު ު
ޚލާފު
މގެ ޢަމަލުތަކާއި ޤާނޫނާ ި
އ އޮޅުވާލު ު
ރިޝްވަތާއި ކޮރަޕްޝަނާ ި
މހާ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް
އހެނިހެން ޢަމަލުތަކާއި ގުޅޭ އެން ެ
ެ
އޒުމަށް ބާރުދޭ އުޞޫލުތަކެކެވެ.
ޢަމަލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ގެންގުޅޭ ަ
ވސުލް
ތރުން ،އަޅުގަނޑުމެންގެ “ ި
ލތަކުގެ އި ު
ނނެވުނު އުޞޫ ު
އިސްވެދެ ް
ޙތަކާއި 2019 ،ވަނަ
ވންގ ޕޮލިސީ” އަށް ގެނެވުނު އިސްލާ ު
ބްލޮ ި

ސކް މެނޭޖްމަންޓް
ހ އެކުލަވާލި “ފްރޯޑް ރި ް
އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަ ު
ޒފުން
މންގެ މުވައް ަ
މ ދެ އުޞޫލުން އަޅުގަނޑު ެ
ޕޮލިސީ” އާއެކުި ،
ރތްތަކަށް ބޭނުންވާ
ރޕޯޓުކުރުމުގައި އެ ފަ ާ
ނތައްތައް ި
ކަންބޮޑުވާ ކަ ް
އތައް
އދީ އިތުބާރުކުރެނިވި އުޞޫލަކުން ،އެފަދަ ކަންތަ ް
ހިމާޔަތް ހޯދަ ި
ލތަކުގެ ސަބަބުން
އވެ .މި އުޞޫ ު
ޑއަޅާފައިވެ ެ
ތއް ކަނ ަ
ށއެޅޭނެގޮތް ަ
ހު ަ
ރތްތަކާއި ސްޓޭކްހޯލްޑަރުން،
ކތްކުރާ ފަ ާ
އ މަސައް ަ
ނނާ އެކުގަ ި
މ ް
އޅުގަނޑު ެ
ަ
ތކަށް ކުރާ އިތުބާރު އިތުރުވެ،
ނގުޅޭ އުޞޫލު ަ
އަޅުގަނޑުމެން ގެ ް
ވއެވެ.
ގ ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑު އިތުރަށް ހަރުދަނާވެފައި ެ
ޅގަނޑުމެން ެ
އަ ު
ޓޒްގެ އަގަށް ބަދަލު
ގ ސެކިއުރި ީ
ނފުނިތަކު ެ
ށފައިވާ ކު ް
ލިސްޓުކޮ ް
އަތުވެދާނެފަދަ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ނުވަތަ ލިބިދާނެފަދަ ފަރާތްތަކުން
ސެކިއުރިޓީޒް ގަނެވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތްކުރުމަށް ސީއެމްޑީއޭއިން
އއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ގޮތުން  2018ވަނަ
އެކުލަވާލާފައިވާ އުޞޫލާއި ެ
ލސީ އޮން އިންސައިޑަރ ޓްރޭޑިންގ” ގެ ނަމުގައި ދިރާގުން
އަހަރު “ޕޮ ި
ލއް އެކުލަވާލާ އެ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވެއެވެ.
އުޞޫ ެ
ލތްތައް ކުރުމުގައި
ރގެ މުޢާމަ ާ
ޞގެ ވިޔަފާ ީ
މި ޕޮލިސީގައި ޙިއް ާ
ވ ގޮތުގެ އިރުޝާދާއި
ސލޫކީ މިންގަނޑާއި ޢަމަލު ކުރަން ީ
ު
ގެންގުޅެންޖެހޭ
ހ ޑިރެކްޓަރުންނާއި،
ގގެ އެންމެ ާ
ޑއަޅާފައިވާނެއެވެ .ދިރާ ު
ލތައް ކަނ ަ
އުޞޫ ު
ޑޕާޓީ
ތ ކުރާ ތާރ ް
ކ މަސައްކަ ް
ޑމެންނާއެ ު
އދި އަޅުގަނ ު
މުވައްޒަފުންަ ،
އެޖެންޓުންނާއި އެޑްވައިޒަރުންނަށްވެސް މި އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް
ޖގެ މާލީ
ފއިވާނެއެވެ .މި އުޞޫލަކީ ދިވެހިރާއް ޭ
ލޒިމުކޮށް ަ
ލކުރުމަށް ާ
ޢަމަ ު
ނނު ނަމްބަރ  )2006/2އާއި އެ
ހ ޤާނޫނު (ޤާ ޫ
ރޓީސްއާބެ ޭ
ސެކިއު ި
ރވޭކަން
ށ ޢަމަލުކު ެ
އ އެއްގޮތަ ް
ޤވާއިދުތަކާ ި
ނނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ަ
ޤާ ޫ
ލކޮށް
ޞ ު
ތތައް ތަފް ީ
ރންޖެހޭ ގޮ ް
ކ ަ
ނ ޢަމަލު ު
ކރުމުގެ ގޮތު ް
ކަށަވަރު ު
ފއިވާ އުޞޫލެކެވެ.
ކިޔާދީ ަ

ޤާނޫނާ އި ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް
ޢަމަލުކުރުން

ރކޮ ް
ށ
ވ ު
ރކަން ކަށަ ަ
ށ ޢަމަލުކު ާ
ކ އެއްގޮތަ ް
ނ ވާޖިބުތަ ާ
ކުންފުނީގެ ޤާނޫ ީ
ލ ޑިޕާޓްމެންޓެއް
އެކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ،އެކަމަށް ޚާއްސަ ލީގަ ް
ނނާއި ކުންފުނިން
ޤނޫނީ ވަކީލު ް
ދ ދިރާގުގެ ާ
ފއިވެއެވެ .އަ ި
ޤާއިމުކޮށް ަ
ވ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމަކުން ،ކުންފުނީގެ
ނކޮށްފައި ާ
ރން ޢައްޔަ ު
ބޭ ު
އދާ އެއްގޮތަށްކަން
ގންދަނީ ޤަވާ ި
މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ެ
ނކާއި
އއްވެސް ޤާނޫ ަ
ދޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ެ
ރކުރަމުންދެއެވެ .ވޭތުވެ ި
ކަށަވަ ު
މގެ ސަބަބުން ،އެއްވެސް ޤާނޫނީ
ނވަތަ ޤަވާއިދަކާއި ޚިލާފުވެފައިވު ު
ު
ވއެއް
ވއެވެ .އަދި އެފަދަ ދައު ާ
ބފައެއް ނު ެ
އެންގުމެއް ކުންފުންޏަށް ލި ި
ގ ދެކޮޅަށްކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
އ ވެސް ދިރާ ާ
ނުވަތަ ހުކުމެ ް
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66
ގންދަނީ
މ ެ
ހންގަމުން ި
ގ ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ި
އަޅުގަނޑުމެން ެ
ކންފުޏާބެހޭ ޤާނޫނާއި (ނަމްބަރ ،)96/10 :ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ހރާއްޖޭގެ ު
ދިވެ ި
ޤނޫނާއި (ނަމްބަރ ،)2015/43 :ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ކޝަންސްގެ ާ
ލކޮމިއުނި ޭ
ޓެ ެ
ދރާގުގެ
އ (ނަމްބަރި ،)2006/2 :
ބހޭ ޤާނޫނާ ި
އރިޓީސްއާ ެ
މާލީ ސެކި ު
ތކާއި،
އވާ ޒިންމާ ަ
ތކުރެވިފަ ި
ސގެ ދަށުން މަ ި
ލއިސަން ް
އޮޕަރޭޝަނަލް ަ
ޖގެ ލިސްޓިންގް ރޫލްސްއާއި އަދި
އކްސްޗޭން ް
މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް ެ
ވގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
ނންސް ކޯޑާއި އެއްގޮތް ާ
ކޕަރޭޓް ގަވަ ަ
މޑީއޭގެ ޯ
ސީއެ ް
ހންގުމުގެ
ކންފުނީގެ ި
ލތަކާއި ު
އމުކޮށްފައިވާ ކޮންޓްރޯ ް
އަޅުގަނޑުމެން ޤާ ި
ޤަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،އަޅުގަނޑުމެން ޢަމަލުކުރަމުން
ގ ވިޔަފާރި ދާއިރާގެ
ޅގަނޑުމެން ެ
ދތަކާއި އަ ު
ދނީ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއި ު
މި ަ
ލތަކާ
ޞ ު
އކަތްތައް ހިންގުމުގައި އާންމުކޮށް ގެންގުޅޭ އު ޫ
މަސަ ް
އެއްގޮތަށެވެ.

އޮޑިޓަރުން

ފއިވަނީ
ތވަލްކޮށް ަ
ނމު ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ާ
ނ އަހަރީ އާ ް
ދިރާގުގެ  31ވަ ަ
ހގެ ތެރޭގައެވެ.
އޕްރީލް މަ ު
 2020ވަނަ އަހަރުގެ ޭ

އާންމު ޖަލްސާގެ

ލސާގެ އެޖެންޑާ  29މާރިޗް ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ
ޓސް އަދި ޖަ ް
ނޯ ި
ޝއިއުކުރާނެއެވެ.
ާ
ކުރިން

ޑިވިޑެން ޑް
ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ ޖުމްލަ ޑިވިޑެންޓްއަކީ ޙިއްޞާއަކަށް 12.00
އ މުޅި 2019
ށ ބޯޑުން ލަފާދެއެވެ .މި ީ
ރުފިޔާކަމުގައި ކަނޑައެޅުމަ ް

ސޓާނަލް
ސލުން ދިރާގަށް ވަނީ އެކް ް
 2016ވަނަ އަހަރު ،ޓެންޑަރގެ އު ޫ
ސޓާނަލް
ނކުރާ އެކް ް
ނ ޢައްޔަ ު
ފއެވެ .މިގޮތު ް
އޮޑިޓަރެއް ހޯދާ ަ
އތުރު ތިން މާލީ އަހަރަށް އަލުން
އޑިޓަރު ،ޓެންޑަރކުރުމަކާނުލައި ި
ޮ
ޢައްޔަނުކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު ކުންފުނީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި
ނރުން ބަދަލުކުރުމާ
އޑިޓް ޕާޓް ަ
ޞދަރުންނަށް ލިބިފައިވެއެވެ .އަދި ޮ
އ ާ
ޙި ް
މކުރާ
ގވަނަންސް ކޯޑުން ލާޒި ް
ގ ކޯޕަރޭޓް ަ
ސއެމްޑީއޭ ެ
ީ
ގޅޭގޮތުން،
ު
ގ އޮޑިޓް ޕާޓްނަރ
ގތުން ދިރާގު ބޯޑުން ދިރާގު ެ
ކަންކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ޮ
ނ އަހަރު ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ.
 2018ވަ ަ

މލިއަން) ރުފިޔާގެ
ތކަ ބާރަ ި
އަށް ޖުމްލަ ( 912,000,000ނުވަސަ ޭ
ޑިވިޑެންޑްއެވެ .މީގައި ހިމެނެނީ:
ޑންޑްގެ
ރމް ޑިވި ެ
ހރުގެ އިންޓަ ި
 2019ވަނަ އަ ަ
ތގައި ޙިއްޞާ އަކަށް ބެހި  4.14ރުފިޔާ (ޖުމްލަ
ގޮ ު
314,640,000
ރުފިޔާ) އާއި
ފއިނަލް ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި
ނ އަހަރުގެ ަ
 2019ވަ ަ

އޑިޓް
އޅުގަނޑުމެންގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޮ
ަ
އޑިޓް
ނ ބައިވެރިވެ 2019 ،ވަނަ އަހަރުގެ ޮ
ޕއެމްޖީ އި ް
ޕާޓްނަރ ކޭ ީ
ކރުމުގެ
އ އޮޓިޑް ު
ބހޭގޮތުންނާ ި
ނތައްތަކާ ެ
ށފައިވާ ކަ ް
ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮ ް
ކރައްވާ
ޙއްޞާދާރުން ު
ބހޭގޮތުން ި
މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ގޮތާ ެ

ރފިޔާ
ޙިއްޞާއަކަށް ބަހަން ހުށަހަޅާފައިވާ ު 7.86
ފއިވަނީ
ށ ހަމަޖެހި ަ
ޑ ބެހުމަ ް
ރގެ ފައިނަލް ޑިވިޑެން ް
 2019ވަނަ އަހަ ު
 13ފެބްރުއަރީ 2020ގެ ހަވީރު  4:00އާ ހަމައަށް ކުންފުނީގެ
އ ރަޖިސްޓްރީވެފައި ތިބި ހުރިހާ
ނގެ ގޮތުގަ ި
ޙިއްޞާދާރު ް

ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާއާއިބެހޭ
ގޮތުން ސީއެމްޑީއޭއިން ނެރެފައިވާ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤަވާއިދު 2019
ރކްޓަރުންގެ ބޯޑުން
ކންކަން ޑި ެ
ގައިވާގޮތުގެ މަތިން ،ތިރީގައިމިވާ ަ
ވމެވެ:
ށދީ އިޤުރާރު ަ
ކަށަވަރުކޮ ް
އކުލަވާލާފައިވަނީ،
ހރުގެ މި އަހަރީ ރިޕޯޓް ެ
 2019ވަނަ އަ ަ
ޤނޫނާއި ޤަވާއިދާއި
ހރިހާ މިންގަނޑުތަކާއި ާ
ކރަންޖެހޭ ު
ރިޕޯޓް ު
ވގޮތުގެ މަތިންކަން؛
އެއްގޮތް ާ
ޅފައިވާ
ފ ޑިރެކްޓަރުން ނުވަތަ ގު ި
ދިރާގުގެ ބޯޑް އޮ ް
ފަރާތެއްގެ ވިޔަސް އެއްވެސް މަސްލަހަތެއް ދިރާގުގެ
ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާގައި ނުވަތަ ދަރަނީގެ ސެކިއުރިޓީސްގައި
ދރަނީގެ
ޙއްޞާ ނުވަތަ ަ
ކންފުނީގެ ި
އވެ .އަދި ު
ނުވެ ެ
ރކްޓަރުންގެ ބޯޑުން
ޓޒް ގަތުމަށް ދިރާގުގެ ޑި ެ
ސެކިއުރި ީ
ނުވަތަ އެއިން ފަރާތަކާއި ގުޅިފައިވާ ފަރާތަކަށް އެއްވެސް
ހައްޤެއް ދީފައިނުވާނެކަން؛ އަދި
މއްދަތު
ގއި ނުވަތަ ު
އދަތުގެ ތެރޭ ަ
ށފައިވާ މު ް
ހިސާބުކޮ ް
ކޓަރުން
ބޑުގެ ޑިރެ ް
ކންފުނީގެ ޯ
ފންޏާއެކު ު
ނއިރު ކުން ު
ނިމު ު
ދ ނުސީދާ މަސްލަހަތެއް އޮތް ،ފާހަގަކުރެވޭ
ސީދާ އަ ި
ބޓެލްކޯ
މއް ނުވާކަން؛ ދިރާގާއި ަ
އއްބަސްވު ެ
ވަރުގެ ެ
ގްރޫޕާއި ދިވެހި ސަރުކާރާމެދު ވެފައިވާ ހުރިހާ މެޓިރިއަލް
ރ ތަފްސީލު 31 ،ޑިސެމްބަރ
ތކުގެ އިތު ު
ކޮންޓްރެކްޓް ަ
ލށް އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ
 2019ގެ ނިޔަ ަ
އ “ރިލޭޓެޑް ޕާޓީޒް ޓްރާންޒޭކްޝަންސް” ގައި
ނޯޓް  26ގަ ި
ހމަނާފައިވާނެއެވެ.
ި

ޙިއްޞާދާރުންނަށެވެ.

ނއެވެ.
ޖވާބު ދެއްވާ ެ
ވލުތަކަށް ަ
ސު ާ
ނ އަހަރުގެ
އ އެއްގޮތަށް 2020 ،ވަ ަ
ޓގެ ލަފައާ ި
އޑިޓް ކޮމި ީ
ޮ

ރ އާން މު
 31ވަނަ އަހަ ީ
ޖަލްސާ (އޭޖީއެމް)

ޑިރެކްޓަރުން ގެ އިޤުރާރު

އޑިޓް
ޮ

ތން ހުށަހަޅާނެއެވެ.
ބޑުގެ ފަރާ ު
އޑިޓަރަކު ޯ
ހަދަން އެކްސްޓާރނަލް ޮ
ހން ތަފްސީލުތައް
ޖރައާއި އެ ެ
ޅފައިވާ އު ޫ
އަދި އޮޑިޓް ހެދުމަށް ކަނޑައަ ާ
އއެކު
ސގެ ނޯޓިސް ާ
ކުންފުނީގެ  31ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލް ާ
ޝއިއުކުރެވޭނެއެވެ.
ާ

އިސްމާޢީލް ވަޙީދު

އިސްމާޢީލް ރަޝީދު

ޗެ އަ ރ ޕާ ސަ ން

ޓވް އޮފިސަރ އަދި
ކ ި
ޗީފް އެގްޒެ ެ
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

ކޯ ޕަ ރޭ ޓް ގަ ވަ ނަ ން ސް

67

ޮއޑި ްޓ ޮކމިޓީ ެގ ރި ޯޕ ްޓ
ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެން ވާގޮތް

ޓާމްސް އޮފް ރެފަރެންސް

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ  31ޑިސެމްބަރ 2019
ގެ ނިޔަލަށް އޮޑިޓް ކޮމިޓީގައި ތިއްބެވި މެމްބަރުންނެވެ.
މި ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންނަކީ ނޮން އެގްޒެކެޓިވް،
އަދި އިންޑިޕެންޑެންޓް ޑިރެކްޓަރުންނެވެ .މިކޮމިޓީގެ ހުރިހާ
މެމްބަރުންނަކީވެސް އެކައުންޓިންގ އަދި ފައިނޭންސް ދާއިރާއިން
އެކަށީގެންވާ ތައުލީމު ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނަށްވާތީ،
ސީއެމްޑީއޭގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަނޭންސް ކޯޑް އާއި ދިރާގުގެ ކޯޕަރޭޓް
ގަވަނަންސް ކޯޑާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އެބޭފުޅުންގެ
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރެއވޭނެ ބޭފުޅުންނެވެ.

ކޮންމެ ތިން މަހަކުން ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވައި ،ބޯޑާއި،
މެނޭޖްމެންޓާއި ،އެކްސްޓާނަލް އަދި އިންޓާނަލް އޮޑިޓަރުންނާ ި
އ
މުއާމަލާތު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮޓިޑް ކޮމިޓީއަށް ފޯރުކޮށްދެއެވެ.
އޮޑިޓް ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ،ފައިނޭންޝަލް
ރިޕޯޓިންގ އާއި ހިރާސް މެނޭޖްމެންޓާއި ކޮމްޕްލަޔަންސާއި
އެކްސްޓާނަލް އަދި އިންޓާނަލް އޮޑިޓްތަކާއި އިންޓާނަލް
ކޮންޓްރޯލްތަކާއި ބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓައި މިކަންތައްތަކާއި
ބެހޭގޮތުން ބޯޑަށް ލަފާދީ އަދި ކުންފުނީގެ މާލީ ހާލަތާއި،
ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިއަށް ފާހަގަކުރެވޭ ވަރުގެ ބަދަލެއް އަތުވެދާނެ
ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ބޯޑަށް ލަފާ ދިނުން ހިމެނެއެވެ.

ޚުލޫދު ރާޝި ދް އަލް ޤައްތާން
މަޤާމު ޑެ ޕި އު ޓީ ޗެ އަރ ޕާ ސަ ން

މުއްދަ ްތ ޖުލައި  2017އިން – މިއަދާ ހަމަޔަށް
ހާޒި ީ
ރ 4/4

އިމްރާން ޢަލީ
މަޤާމު މެމްބަރ

މުއްދަ ްތ ޖުލައި  2014އިން – މިއަދާ ހަމަޔަށް
ހާޒި ީ
ރ 4/4

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ތައް
 2019ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުމަހުގެ  31އަށް ނިމުނު މާ ީ
ލ
އަހަރު ،އޮޑިޓް ކޮމިޓީއިން  4ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވެއެވެ .ބޯޑުގެ
އެހެނިހެން މެމްބަރުންނަށް އޮޑިޓް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް
ހާޒިރުވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިދީފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން
ކޮމިޓީއިން ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް
އކަށް
ނ ފަރާތްތަ ް
ނވަތަ އެހެ ް
މެނޭޖްމެންޓް ،އެކްސްޓާނަލް އޮޑިޓަރުންު ،
މގޮތުން
ރވިދާނެއެވެި .
ބއިވެރިކު ެ
ދލުވުމުގައި ަ
ރވައި ބައް ަ
ދައުވަތު އަ ު
ސއީއޯ
ީ
އގައިވެސް
ބއްދަލުވުމެ ް
ވނު ހުރިހާ ަ
އހަރު ބޭއް ު
 2019ވަނަ ަ
ޝލް އޮފިސަރ؛ އަދި
އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ؛ ޗީފް ފައިނޭން ަ
ގރޫޕްގެ
ވއެވެ .އަދި ް
ވޑައިގެންނެ ި
އިންޓާނަލް އޮޑިޓަރ ބައިވެރިވެ ަ
ޓމެންޓް
ލ އިންވެސް ް
ލ އޮޑިޓަރ އިންޓަނޭޝަނަ ް
ޗީފް އިންޓާނަ ް
ވޑައިގެންނެވިއެވެ .އަދި ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ
ސ ބައިވެރިވެ ަ
ވެ ް
ރއެވެ.
ޑގެ ސެކެޓް ީ
ކންކުރީ ބޯ ު
ސ ސެކެޓްރީ ަ
ކއްގައިވެ ް
އދަލުވުންތަ ެ
ބަ ް
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މުހިން މު ނިން މުން ތައް
ލށް ނިމުނު އަހަރުގެ
ސމްބަރ  2019ގެ ނިޔަ ަ
 31ޑި ެ
ސކުރުމަށް ބޯޑަށް
ޖކޮށް ފާ ް
ނތައް މުރާ ާ
އޮޑިޓްކުރި މާލީ ބަޔާ ް
ހުށަހެޅުން.
ޓތައް
ނންޝަލް ރިޕޯ ް
އހަރުގެ ކުއާޓަރލީ ފައި ޭ
 2019ވަނަ ަ
ބޑަށް ހުށަހެޅުން.
ސކުރުމަށް ޯ
ޖކޮށް ފާ ް
މުރާ ާ
ޕލިސީއަށް ގެނެވުނު
ދ ޓްރެޝަރީ ޮ
ބންކިންގ އަ ި
އިންޓާނަލް ޭ
ބޑަށް ހުށަހެޅުން.
ސކުރުމަށް ޯ
ޖކޮށް ފާ ް
ހތައް މުރާ ާ
އިސްލާ ު
އބަރީ ޕޮލިސީއަށް
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން އަދި އެންޓި ބްރަ ި
ސކުރުމަށް ބޯޑަށް
ޖކޮށް ފާ ް
ހތައް މުރާ ާ
ވނު އިސްލާ ު
ނ ު
ގެ ެ
ހުށަހެޅުން.
ނޖްމެންޓް ޕޮލިސީ މުރާޖާކޮށް ފާސްކުރުމަށް
ފްރޯޑް ރިސްކް މެ ޭ
ބޑަށް ހުށަހެޅުން.
ޯ
ހތައް
ވނު އިސްލާ ު
ލސީއަށް ގެނެ ު
ނޓްރޯލް ޕޮ ި
ކްރެޑިޓް ކޮ ް
ށހެޅުން.
ބޑަށް ހު ަ
ސކުރުމަށް ޯ
ޖކޮށް ފާ ް
މުރާ ާ
ޖކޮށް
ހތައް މުރާ ާ
ވނު އިސްލާ ު
އޮތޯރިޓީ މެޓްރިކްސް އަށް ގެނެ ު
ށހެޅުން.
ބޑަށް ހު ަ
ސކުރުމަށް ޯ
ފާ ް
ބޭޑްޑެޓްއާއި ބޭނުންނުހިފޭނެ ފިކްސްޑް އެސެޓްތަކާއި ޑެމޭޖްޑް
ޖކޮށް
އކަތް މުރާ ާ
ރމުގެ މަސަ ް
ތން އުނިކު ު
ވންޓްރީ ،ފޮ ު
އިން ެ
ސކުރުމަށް ބޯޑަށް ހުށަހެޅުން.
ފާ ް
ތތައް
ކ ް
ޓ މަސައް ަ
ޓނަލް އޮޑި ް
މހެއްގެ އިން ާ
ކޮންމެ ތިން ަ
ވަޒަންކޮށް މުރާޖައާ ކުރުން.
ޖކޮށް
ރންސް މުރާ ާ
މޓީގެ ޓާމްސް އޮފް ރެފަ ެ
އޮޑިޓް ކޮ ި
ކރުން.
ފާސް ު

އވެސް
ހނު ހުރިހާ މަސައްކަތެ ް
ނންމަން ޖެ ު
ކޮމިޓީން ި
ށ ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
ކަނޑައެޅުނު ވަގުތަ ް

އެކްސްޓާނަލް އޮޑިޓް

އިން ޓާނަލް އޮޑިޓް

އކްސްޓާނަލް އޮޑިޓަރުގެ ގޮތުގައި
ދިރާގުގެ  2019ވަނަ އަހަރުގެ ެ
އދި ސީއެމްޑީއޭގެ
ކރީ ކޭޕީއެމްޖީއެވެަ .
ނ ޢައްޔަނު ު
ޙިއްޞާދާރު ް
ޕރޭޓް ގަވަނަންސް ކޯޑާއި އެއްގޮތަށް  2018ވަނަ އަހަރު
ކޯ ަ
ވނީ ބަދަލު ކޮށްފައެވެ .އޮޑިޓް
ޑޓް ޕާޓްނަރ ަ
ޑމެންގެ އޮ ި
އަޅުގަނ ު
އޑިޓް
ގ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ނޮން ޮ
ކޕީއެމްޖީ ެ
ކޮމިޓީއިން ވަނީ ޭ
ތތައް ފޯރުކޮށްދިން
ޚިދުމަތްތައް މުރާޖައާ ކޮށްފައެވެ .އެ ޚިދުމަ ް
އވެސް އުނިކަމެއް
ލކަމަށް އެ ް
މސްތަޤިއް ު
ނަމަވެސް އޮޑިޓަރގެ ު
ސކޮށްފައިވާނެއެވެ.
ބތައް ދިރާ ާ
ށހެޅި ސަބަ ު
ނކަމަށް ހު ަ
ނާން ަ
އލުކަން
އެކްސްޓާނަލް އޮޑިޓަރ ގެ މިނިވަންކަމާއި މުސްތަޤި ް
ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ދިރާގު އަދި ކޭޕީއެމްޖީއިން އަޅާފައިވާ
ސޓާނަލް
އވެ .އެކް ް
ތހަމަ ޖެހެ ެ
ފިޔަވަޅުތަކާ މެދު ކޮމިޓީއިން ހި ް
ގތަށް
ކޑްއާ އެއް ޮ
ގވަނޭންސް ޯ
ސއެމްޑީއޭގެ ކޯޕަރޭޓް ަ
ީ
އޮޑިޓަރވަނީ
ނ އޮޑިޓް ކޮމިޓީއަށް ދީފައެވެ.
ގ ޔަގީންކަ ް
ލކުރާ ކަމު ެ
ޢަމަ ު

ރ އޮޑިޓް ކޮމިޓީއިންވާނީ އިންޓާނަލް އޮޑިޓް
ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަ ު
ތކުގެ ހަރުދަނާކަން
ޑިޕާޓްމެންޓްގެ އިންޓާނަލް އޮޑިޓް ކޮންޓްރޯލް ަ
ނޓާނަލް އޯޑިޓަރ ސީދާގޮތެއްގައި
ރޖައާ ކޮށްފައެވެ .އި ް
މު ާ
ރގޮތުން
ޖަވާބުދާރީ ވަނީ އޮޑިޓް ކޮމިޓީއަށެވެ .އަދި އިދާ ީ
ދވަހުން ދުވަހަށް ރިޕޯޓްކުރަނީ ސީއީއޯ އާއި މެނޭޖިންގް
ު
މކީ ދިރާގުގެ ހިންގުމާއި ،ރިސްކް
ޒމުގެ ބޭނު ަ
ޑިރެކްޓަރަށެވެ .މި ނި ާ
ޓއި ،އިންޓާނަލް ކޮންޓްރޯލްތަކުގެ މުސްތަގިއްލުކަމާއި
އެސެސްމަން ާ
ދނުމެވެ.
ވރުކަން ބޯޑަށް ހޯދައި ި
ކމުގެ ކަށަ ަ
ހަރުދަނާ ަ

ތކަށް
ނ ަ
ޑޓް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވު ް
ނ ހުރިހާ އޮ ި
ހރު ބޭއްވު ު
މިއަ ަ
ރއުޔު
ސތަޤިއްލު ަ
ހޒިރުވެ ،މު ް
ކސްޓާނަލް އޮޑިޓަރވަނީ ާ
އެ ް
ފއެވެ .މީގެއިތުރުން،
ޑޓް ލަފާދީ ަ
ދީ ،މާލީ ބަޔާންތަކަށް އޮ ި
ތން އެކްސްޓަރނަލް
ބއާއި ގުޅޭގޮ ު
ކރި ތަޖުރި ާ
އޮޑިޓްކުރުމުގައި ު
ނޖްމަންޓް ނުހިމަނާ
ވން ހިޔާލު ހޯދުމަށް މެ ޭ
ޓރުންގެ މިނި ަ
އޮޑި ަ
ރއެވެ.
ރ ބައްދަލުކު ި
ލ އޮޑިޓަ ާ
އޮޑިޓް ކޮމެޓީއިން އެކްސްޓަރނަ ް

ޓކޮ ް
ށ
ޓނަލް އޮޑި ް
ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރު ޖުމްލަ  14އިން ާ
އވެ .އަދި
ޓއަށް ހުށަހެޅާފައިވެ ެ
އޑިޓްކޮމި ީ
ރޕޯޓްތައް ޮ
އެއޮޑިޓްތަކުގެ ި
ގ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި،
ރތުން ދިރާގު ެ
އޮޑީޓް ކޮމިޓީގެ ފަ ާ
ކންތައްތަކާއި ،އިންފޮމޭޝަން
ކނިކަލް ަ
އޮޕަރޭޝަންސާއި ،ޓެ ް
ނނަ ކޮންޓްރޯލްތައް
ޖކުރަން ހު ް
ރސްކް މެނޭ ް
ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ި
ގޅިގެން
ތޖާއާއި އޮޑިޓްތަކާއި ު
ޓތަކުގެ ނަ ީ
އވެ .މިއޮޑި ް
ޖއާ ކުރި ެ
މުރާ ަ
ތއް އޮޑިޓް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި
ޅ ފިޔަވަޅު ަ
ނ ކަނޑައެ ި
އަޅަ ް
ތކާއި
ސފައިވާނެއެވެ .އޮޑިޓް ަ
ލމުން ގެންގޮ ް
ވއިދުން ބަ ަ
ޤަ ާ
ނފީޒު
ޔވަޅުތައް ތަ ް
ރމާއި ފި ަ
ދނު ކުރިއެ ު
މހާތަނަށް ހޯ ު
ގުޅިގެން ި
ހއެވެ.
ހތްހަމަ ޖެ ެ
ކމިޓީއިން ި
މންވަރާމެދު ޮ
ކޮށްފައިވާ ި
އކަ ް
ތ
ޝންގެ މަސަ ް
ޓ ފަންކް ަ
ތރުން ،އިންޓަރނަލް އޮޑި ް
މީގެއި ު
ދޔަގޮތާއި ،ދިރާގުގެ އިންޓަރނަލް
ރ ކުރިއަށް ި
 2019ވަނަ އަހަ ު
ހތްހަމަޖެހެއެވެ.
ކޮންޓްރޯލްސްތަކާމެދު ކޮމިޓީއިން ި

ކޯ ޕަ ރޭ ޓް ގަ ވަ ނަ ން ސް

ހިރާސް މެނޭޖްމެން ޓް
ހރާސްތައް ދެނެގަނެ
ށ ދިމާވާ އާ ި
ވޔަފާރިއަ ް
އަޅުގަނޑުމެންގެ ި
ކންކަން
އޓަނީ އެ ަ
“ރިސްކް ރެޖިސްޓަރ” ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހަ ް
ވ ފުލް ޓައިމް ރިސްކް އެންޑް
ނ ކޮށްފައި ާ
މށް ޢައްޔަ ު
ދެނެގަތު ަ
އވެސް
ގ ި
އފިސަރެވެ .ކޮންމެ ކުއާޓަރ އެއް ަ
ޕލަޔަންސް ޮ
ކޮމް ް
ތކާއި ޓްރީޓްމެންޓް
ނ ހިރާސްތަކާއި އޭގެ ކޮންޓްރޯލްސް ަ
ފާހަގަކުރެވު ު
އ ކޮށް ބޯޑަށް ވަނީ
ޓ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ބަލާ ،މުރާޖަ ާ
އޮޑި ް
އވެސް
ނ ނިންމުމުގަ ި
އޑިޓް ޕްލޭ ް
ކށްފައެވެ .އިންޓާނަލް ޮ
ރިޕޯޓު ޮ
ދކޮޅަށް
ނފުންޏާއި ެ
ރިސްކް ރެޖިސްޓަރގެ ބޭނުން ވަނީކޮށްފައެވެ .ކު ް
ނޖެހޭ
އސާ ދައްކަ ް
ތ މައްސަލަތަކާއި ފަ ި
ދމުގެ ބޮޑެ ި
ފައިސާ ހޯ ު
ގ ވަކީލުންނާއި އެކްސްޓަރނަލް
ތތައް ،ކުންފުނީގެ ބޭރު ެ
ހާލަ ް
ނޖްމަންޓް އެންޑް
މ ޭ
ރކަމާއެކު ،ރިސްކް ެ
އޮޑިޓަރުންގެ އެހީތެ ި
ވއެވެ.
ނގޮސްފައި ެ
ސ އޮފިސަރ ބަލަމުން ގެ ް
ކޮމްޕްލަޔަން ް
އޑިޓްގެ
ލ ޮ
މބަރ  2019ގެ ނިޔަލަށް އިންޓާނަ ް
 31ޑިސެ ް
ށފައިވާ
އ ޤާއިމްކޮ ް
ތތައް ހިނގާފައިވާގޮތާ ި
މަސައްކަ ް
ތކުގެ ޤާބިލްކަމާ
ލ މިންގަނޑު ަ
އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯ ް
ހއެވެ.
ހތްހަމަޖެ ެ
ކމިޓީއިން ި
ދޭތެރޭ އޮޑިޓް ޮ

ޚުލޫދު ރާޝިދް އަލް ޤައްތާން
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ސ
ނ ް
ނޑ ް ަގ ަވ ަނ ް
ނ ެއ ް
ޝ ް
ނޮ ،ނމި ޭ
ޝ ް
ެރމި ުއ ަނ ޭ
ނ ަ
ރ ަ
ޮކމިޓީ ެގ ރި ޯޕ ްޓ

ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެން ވާ ގޮތް
ނންސް
ދިރާގުގެ ބޯޑުގެ ރެމިއުނަރޭޝަން ،ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ގަވަ ަ
މބަރ  2019ގެ ނިޔަލަށް
(އާރުއެންޖީ) ކޮމިޓީގައި  31ޑިސެ ް
މހުރިހާ
އވަނީއެވެި .
ނ ތިރީގައި ެ
ވ މެމްބަރު ް
ބޯޑު ތަމްސީލު ކުރެއް ި
ގންނަވާ،
ސ ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައި ނު ަ
މެމްބަރުންނަކީވެ ް
ރންނެވެ.
ލ ޑިރެކްޓަ ު
މުސްތަޤިއް ު

އިސްމާޢީލް ވަޙީދު
މަޤާމު ޗެ އަރ ޕާ ސަ ން
މުއްދަ ްތ ޑިސެމްބަރ  2018މިއަދާ ހަމަޔަށް
ހާޒި ީ
ރ 5/5

އިމްރާން ޢަލީ
މަޤާމު މެމްބަރ
މުއްދަތް ޖުލައި  2014މިއަދާ ހަމަޔަށް
ހާޒިރީ 5/5

ޚާލިދު ހުސަޢިން ތާޤީ
މަޤާމު މެމްބަރ
މުއްދަ ްތ މާރިޗް  2019މިއަދާ ހަމަޔަށް
ހާޒި ީ
ރ *2/2

ނ ކުރީ  25އޭޕްރިލް
މމްބަރެކަމަށް ޢައްޔަ ު
ނ ތާޤީ އާރުއެންޖީ ކޮމިޓީގެ ެ
*ޚާލިދު ހުސަޢި ް
ގ ފަހުން ބޭއްވީ  2ބައްދަލުވުމެވެ.
އ ެ
 2019ގައެވެޭ .

ދައުރާއި މަސްއޫލިއްޔަ ތުތައް ޑިރެކްޓަރުންނާ އި އެގްޒެކެޓިވުންގެ
މުސާރައާއި އިނާ ޔަތްތައް
ނޝަން އަދި ގަވަނަންސް އާއި ގުޅޭ
ޝން ،ނޮމި ޭ
ރެމިއުނަރޭ ަ
ރއެންޖީ
މަސައްކަތްތައް ހިމެނޭގޮތަށް ،އޮގަސްޓް  2013ގައި އާ ް
ލވާލެވުނެވެ .މި ތިން ޒިއްމާ ކޮމިޓީއަކާއި
ކޮމިޓީ އަލުން އެކު ަ
ތކެއް
ގސަދަކީ ،ކުރީގައި އެއް މެމްބަރުން ަ
އގަނޑު މަ ް
ވލުކުރި މަ ި
ހަ ާ
ނރޭޝަން
އއި ރެމިއު ަ
ދެ ކޮމިޓީއެއްގައި (ގަވަނަންސް ކޮމިޓީ ާ
ކރުމަށްވުރެ މިގޮތަށް
ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީ) ތިބެގެން މަސައްކަތް ު
ކށްގެން
އ ސަލާމަތް ޮ
ވސީލަތްތަ ް
ބަދަލުކުރުމުން ހަރުދަނާކޮށް ،ވަގުތާއި ަ
އންޖީ
ރ ެ
މ ހަމަޖެއްސުމެވެ .އާ ް
ތ އަދާކުރެވޭނެ އިންތިޒާ ް
މައްސޫލިއްޔަ ު
ލވާލައި ،ޕަބްލިކް
ރމިއުނަރޭޝަން ޕޮލިސީތައް އެކު ަ
ކޮމިޓީއިން ެ
ނފުނި
ނގަނޑު ފާސްކޮށް ،ކު ް
ހޅާގޮތުގެ އޮ ި
ގ ނަން ހުށަ ަ
ޑިރެކްޓަރ ެ
ގގެ ޕާރފޯމަންސް ބަލައި ދިރާގު
ގގޮތުގެ އޮނިގަނޑާއި ދިރާ ު
ހިން ާ
އ އެއްގޮތައްތޯ ބަލަހައްޓައެވެ.
ނ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކާ ި
ހިންގަމުންދަ ީ

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ތައް
މނު މާލީ އަހަރުގައި
 31ޑިސެމްބަރު  2019ގެ ނިޔަލަށް ނި ު
ވން ބާއްވާފައިވެއެވެ .ބޯޑުގެ
ރއެންޖީ ކޮމިޓީގެ  5ބައްދަލު ު
އާ ް
ނތަކަށް
ޓ ބައްދަލުވު ް
ނޖީ ކޮމި ީ
އެހެނިހެން މެމްބަރުންނަށް އާރްއެ ް
ޓއާއި
އ މެނޭޖްމަން ް
ބނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގަ ި
ޭ
ހާޒިރުވެވެއެވެ .އަދި
ބއިވެރިވާން ކޮމިޓީން
ވމުގައި ަ
ތކަށް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލު ު
ހން ފަރާތް ަ
އެހެނި ެ
ތކަށް
ނ ަ
ހ ބައްދަލުވު ް
އވެ .ކޮމިޓީގެ  2019ގެ ހުރި ާ
ދައުވަތު ދެ ެ
ފސަރ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ
ޒކެޓިވް އޮ ި
ޗީފް އެގް ެ
ތތަކުގައި މެނޭޖްމަންޓް ޓީމުގެ
ހޒިރުވިއެވެ .އަދި ބޭނުން ޖެހުނު ހާލަ ް
ާ
ހރިހާ
ތ ދީފައިވެއެވެ .ކޮމިޓީގެ ު
ނށް ދައުވަ ު
ވއްޒަފުން ަ
އެހެން މު ަ
ނ ކުރީ ބޯޑްގެ ސެކެޓްރީއެވެ.
ކއްގައިވެސް ސެކެޓްރީކަ ް
ބައްދަލުވުންތަ ެ

އނާޔަތްތައް ދެވެނީ
މސާރައާއި ި
ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންނަށް ު
ޔސަތުގައިވާ ގޮތުގެ
ނރޭޝަން ސި ާ
ނގެ ރެމިއު ަ
ބޯޑު ޑިރެކްޓަރު ް
ރއަކީ
ޖ ަ
ނށް ދެވޭ އު ޫ
މމްބަރުން ަ
ނނެވެ .މިގޮތުން ،ބޯޑުގެ ެ
މަތި ް
ޑިރެކްޓަރުންގެ މަސައްކަތްތަކާ މައްސޫލިއްޔަތުތަކާ އެކަށޭނެ
ވާދަވެރި އުޖޫރައެއްކަން މި ސިޔާސަތުން ކަށަވަރުކޮށްދެއެވެ.
ނރޭޝަން
ރގުގެ އެންމެހާ ރެމިއު ަ
ކމިޓީއިން ދި ާ
އާރްއެންޖީ ޮ
ށފަހު
އ ޕްރެކްޓިސްތައް މުރާޖައާކުރުމަ ް
ޕލިސީތަކާ ި
ޖތަކާއި ޮ
ސްޓްރެޓެ ީ
މ އިސް
ވއެވެ .އެން ެ
އ ލަފާ އަރު ަ
މޝްވަރާއާ ި
ށ ދޭންޖެހޭ ަ
ބޯޑަ ް
ދ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅަނީ
އެގްޒެކެޓިވުންނަށް ޭ
ޒއްމާތަކާއި ،ހޯދާ
އއެކު އަދާ ކުރަންޖެހޭ ި
ގ މަޝްވަރާ ާ
ބަޓެލްކޯ ެ
ތކަށް
މ ަ
އ މި މަޤާ ު
ވރި ބާޒާރުގަ ި
ޒފާގެ ވާދަ ެ
ވ ީ
ފންވަރާއިަ ،
ނަތީޖާތަކުގެ ެ
ދރާގުގެ
މސާރައާއި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ބަލާފައެވެި .
ދެވޭ ު
ތކާއި
ރ ަ
ފއިވާ މުސާ ަ
އނަރޭޝަން ޕެކޭޖްގައި ހިމެނެނީ ކަނޑައެޅި ަ
ރެމި ު
އނަރޭޝަން ޕެކޭޖް
ތކެވެ .ރެމި ު
ވ އިނާޔަތް ަ
ޕަފޯމަންސްއަށް ބަލާފަ ދެ ޭ
ނނަ ޝައުގުވެރިކަން
ދރާގަށް އޮ ް
ގ ބާޒާރުގައި ި
މކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާ ެ
ފަރު ާ
ތގެ ފެންވަރު އެންމެ
ވއްޒަފުންގެ މަސައްކަ ު
ދެމެހެއްޓުމަށާއި ،މު ަ
ރޓިކަލް
ބގޮތަށް ކް ި
ޖއިގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ހިތްވަރު ލި ޭ
މަތީ ދަރަ ަ
ކޓަރުންގެ
ނ ނުދާނެގޮތަށެވެ .ޑިރެ ް
ގން ވަކިވެގެ ް
ޓލެންޓް ދިރާ ު
ެ
ނރޭޝަން
ނގެ ރެމިއު ެ
އގްޒެކެޓިވު ް
ށއި އިސް ެ
ބޯޑުގެ މެމްބަރުންނަ ާ
ހމެނިފައިނުވެއެވެ.
އ ޙިއްޞާ ލިބޭނެ ގޮތެއް ި
ޕެކޭޖްގަ ި
ވންނަށް
ށއި އިސް އެގްޒެކެޓި ު
މމްބަރުންނަ ާ
ނގެ ބޯޑުގެ ެ
ޑިރެކްޓަރު ް
ކށާއި
ދެވޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ވަކި ވަކިން ކޮންމެ ޑިރެކްޓަރަ ަ
ނހެން ހާމަކުރުމަށް
ނވަރު އެނގޭ ެ
ކށް ދެވޭ މި ް
ޒކެޓިވްއަ ަ
އެގް ެ
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ސީއެމްޑީއޭއިން އަންގާފައިވީނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ
ވާދަވެރި މާހައުލުގެ ސަބަބުން ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށްޓަކައި އެ
އހަރުގެ
އ ނުވާނެއެވެ 2019 .ވަނަ ަ
ހމަކޮށްފަ ި
ތަފްޞީލުތައް ާ
ޑިރެކްޓަރުންގެ މުޅި ޖުމްލަ ރެމިއުނަރޭޝަންއަކީ  1.08މިލިއަން ދިވެހި
ޖމްލަ
ގޒެކެޓިވުންގެ  2019ވަނަ އަހަރުގެ ު
ރުފިޔާއެވެ .އަދި އިސް އެ ް
ޔއެވެ 2019 .ވަނަ އަހަރު
ލއަން ރުފި ާ
މ ި
ރެމިއުނަރޭޝަން އަކީ ި 19.57
ޑިރެކްޓަރުންނާއި އިސް އެގްޒެކެޓިވުންނަށް ދިން ރެމިއުނަރޭޝަންގައި
ޑށް ދެވޭ
އވެސް ސާވިސް ކޮންޓްރެކްޓެއް ،ނޯޓިސް ޕީރިއަ ަ
އެ ް
ނއެވެ.
އއް ނުހިމެ ެ
ރންސް ފީ އަދި ޙިއްޞާ ެ
ފައިސާ ،ސިވިއަ ަ

ބޯޑަށް ޑިރެކްޓަރުން
ޢައްޔަނު ކުރުން
ނނީ:
ދގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބޯޑުގައި ހިމެ ޭ
ހންގާ ޤަވާއި ު
ދިރާގުގެ ި
-

ނ ޢައްޔަނު ކުރާ  5ޑިރެކްޓަރުން؛
ބަޓެލްކޯ އި ް
ޢައްޔަނު ކުރާ  3ޑިރެކްޓަރުން؛ އަދި

-

ދިވެހި ސަރުކާރުން

-

ނ ހޮވާ  1ޑިރެކްޓަރެވެ.
މ ޙިއްޞާދާރު ް
އާން ު

ޞދާރުން
ނގާ ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުން އާންމު ޙިއް ާ
ދިރާގުގެ ހި ް
ރއެންޖީ
ޖކުރާނީ އާ ް
ހވުމުގެ ކަންތައް މެނޭ ް
ހޮވާ ޑިރެކްޓަރު ޮ
ނވެ .އަލްފާޟިލް އިމްރާން ޢަލީ
މޓީ މެދުވެރިކޮށް ބޯޑުން ެ
ކޮ ި
ވަނީ  14މޭ  2018ގައި ބޭއްވުނު  29ވަނަ އޭޖީއެމްގައި
ޖއެމުން
ކށް ( 29ވަނަ އޭ ީ
ގ މުއްދަތަ ަ
ކށް ދެއަހަރު ެ
ޑިރެކްޓަރަ ަ
އލުން ހޮވި ވަޑައިގެންފައެވެ.
ޖއެމަށް) ަ
31ވަނަ އޭ ީ
ނ ޢައްޔަނު ކުރަނީ
ލކުރާ ބޯޑް ޑިރެކްޓަރު ް
މައިޙިއްޞާދާރުން ތަމްސީ ު
ށފައިވާކަން އަންގައި ފޮނުވާ ސިޓީއަކުން
އެ މެމްބަރަކު ޢައްޔަނުކޮ ް
ޖކޮށް
ރ ާ
ފޅުންގެ ވަނަވަރު ބަލާ މު ާ
ނވެ .މިބޭ ު
ނުވަތަ ލިޔުމަކުން ެ
މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެވޭނެކަން ޔަގީން ކުރަނީ މި
ނކީ ދިރާގުގެ ބޯޑުގެ
ޑރެކްޓަރުން ަ
ގ ހުރިހާ ި
ކޮމިޓީއިންނެވެ .ބޯޑު ެ
ޒިއްމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ކުޅަދާނަކަމާއި ޤާބިލްކަން
ވމެވެ.
ނކޮށް އަރު ަ
ކމިޓީން ޔަޤީ ް
ނކަން މި ޮ
ލިބިފައިވާ ބޭފުޅު ް

އަލަށް ޢައްޔަނު ކުރާހުރިހާ ޑިރެކްޓަރުންނަށް ކުންފުނީގެ
ޝން ޕްރޮގްރާމެއް އިންތިޒާމްކޮށް ސީނިއަރ
ފަރާތުން އިންޑަކް ަ
މެނޭޖްމަންޓާއެކު ބައްދަލުވުންތައް ރާވާއި ކުންފުންޏަށް
ސއެވެ.
އ ހަމަޖައް ަ
ކންތައްތަ ް
ތކުރުމުގެ ަ
ޒިޔާރަ ް

މުހިއްމު ނިން މުން ތައް
 2019ވަނަ އަހަރުގެ ޕަފޯމަންސް ބޯނަސް ޕްލޭން އަދި

ނ އަހަރު ތިރީގައިވާ
ށ  2019ވަ ަ
ރގުގެ ބޯޑަ ް
ދި ާ
ވނީ ގެނެވިފައެވެ.
އ ަ
ބަދަލުތަ ް
ނ ނޮން-
ނ ފެށިގެ ް
ޗ ް
ގ ބޯޑު ގައި  2014މާރި ު
ރ ު
 ދި ާށފައިވާ
ނ މަސައްކަތްކޮ ް
ރކްޓަރެއްގެ ގޮތު ް
ޒކެޓިވް ޑި ެ
އެގް ެ
އަބްދުރަހްމާން ފަހުރޯ ވަނީ  2019ޖެނުވަރީ
ކވެގެންގޮސްފައެވެ.
މަހު ބޯޑުން ވަ ި

ޕފޯމަންސް ބޯނަސް ޕޭ އައުޓް
ނ އަހަރުގެ ަ
 2018ވަ ަ
ޖކޮށް
މުރާ ާ

ށހެޅުން.
ސކުރުމަށް ބޯޑަށް ހު ަ
ފާ ް

ޓގެ ޓާމްސް އޮފް ރެފަރެންސް
ރއެންޖީ ކޮމި ީ
އާ ް
ޖކޮށް ފާސްކުރުން.
މުރާ ާ
ކުންފުނީގެ ސެކެޓްރީ ކަމަށް ކެންޑިޑޭޓުންގެ ވަނަވަރު
ށހެޅުން.
ފސްކުރުމަށް ބޯޑަށް ހު ަ
ރސާކޮށް ާ
ދި ާ
ހތައް
ހޅި އިސްލާ ު
ސއަށް ހުށަ ެ
ވންގް ޕޮލި ީ
ވިސްލް ބްލޯ ި
ށހެޅުން.
ފސްކުރުމަށް ބޯޑަށް ހު ަ
ރޖާކޮށް ާ
މު ާ

އ ބަޓެލްކޯއިން އައްޔަނުކުރި،
 މާރިޗް  2019ގަ ިޓވް ޑިރެކްޓަރ ޚާލިދް ޙުސައިން
ނޮން-އެގްޒެކެ ި
ނ މަރުހަބާކީމެވެ.
އޅުގަނޑުމެ ް
ތާޤީ އަށް ަ

އބަރީ
ނ އަދި އެންޓި ބްރަ ި
އެންޓި ކޮރަޕްޝަ ް
ޖކޮށް
ހތައް މުރާ ާ
ހޅި އިސްލާ ު
ސއަށް ހުށަ ެ
ޕޮލި ީ
ށހެޅުން.
ފސްކުރުމަށް ބޯޑަށް ހު ަ
ާ
ޖކޮށް
ނޖްމެންޓް ޕޮލިސީ މުރާ ާ
ފްރޯޑް ރިސްކް މެ ޭ
ށހެޅުން.
ފސްކުރުމަށް ބޯޑަށް ހު ަ
ާ
ޕލިސީ
ނފޯމޭޝަން ޮ
ޒނަސް އި ް
ލޓީ އޮފް ބި ް
ކޮންފިޑެންޝިއޭ ި
ށހެޅުން.
ފސްކުރުމަށް ބޯޑަށް ހު ަ
ރޖާކޮށް ާ
މު ާ
ޑކްޓް ޕޮލިސީ އަށް
ލ ސަޕްލަޔަރޒް ކޮން ަ
އެކްސެޕްޓަބް ް
ތއް މުރާޖާކޮށް ފާސްކުރުމަށް
ޅ އިސްލާހު ަ
ހުށަހެ ި
ށހެޅުން.
ބޯޑަށް ހު ަ
ޓރެސްޓް
ފލިކްޓްސް އޮފް އިން ަ
އފް ކޮން ް
ޑިސްކްލޯޝާރ ޮ
ށހެޅުން.
ސކުރުމަށް ބޯޑަށް ހު ަ
ޖކޮށް ފާ ް
ޕޮލިސީ މުރާ ާ
ޖކޮށް
ގިފްޓް އެންޑް ހޮސްޕިޓޭލިޓީ ޕޮލިސީ މުރާ ާ
ށހެޅުން.
ފސްކުރުމަށް ބޯޑަށް ހު ަ
ާ
ހތައް
ނއި އިސްލާ ު
ކސްއަށް ގެ ަ
އފް އެތި ް
ކޯޑް ޮ
ށހެޅުން.
ފސްކުރުމަށް ބޯޑަށް ހު ަ
ރޖާކޮށް ާ
މު ާ
ރސްމެންޓް އެންޑް
ޝން އޮފް ހެ ޭ
ޕްރިވެން ަ
ޖކޮށް
ކޕްލޭސް ޕޮލިސީ މުރާ ާ
ބުލީއިން އެޓް ދަ ވާ ް
ށހެޅުން.
ފސްކުރުމަށް ބޯޑަށް ހު ަ
ާ
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ބޯޑް ޑައިވަރސިޓީ
ނވަނީ ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
ޑ އެކުލެވިގެ ް
ޑމެންގެ ބޯ ު
އަޅުގަނ ު
މގޮތުންނާއި ތަޖްރިބާގެ ގޮތުން ޤާބިލް ތަފާތު
އުފުލުމަށް އިލް ީ
ދާއިރާތަކާއި ތަފާތު މަސައްކަތުގެ މާހައުލުތަކުގެ ތަޖުރިބާ
ހރުން ހިމެނޭގޮތަށެވެ.
ރތަކުގެ މާ ި
ލބިފައިވާ އެކި ދާއި ާ
ި
ސީއެމްޑީއޭގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް ކޯޑްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން
މށާއި
ނ ތިއްބެވު ަ
ގ ޑިރެކްޓަރު ް
ދިރާގުގެ ބޯޑްރޫމްގައި ދެ ޖިންސު ެ
ކޓަރުން
ނހެން ޑިރެ ް
ތން ދިރާގުގެ ބޯޑުގައި އަ ް
މި ގޮ ު
ދރާގުގެ
ހިމެނުމަށް ދިރާގުން ހިތްވަރުދެއެވެ .މިވަގުތު ި
ރކެވެ.
ނ ޑިރެކްޓަ ެ
އއް އަންހެ ް
އ އިންނެވީ ެ
ބޯޑުގަ ި

މަސައްކަތް ކުރެވުނު ގޮތް
ނސް އިވޭލުއޭޝަން
ގ ޕަރފޯމަ ް
ރންގެ ބޯޑް ެ
ދިރާގުގެ ޑިރެކްޓަ ު
ޑ އަދި ކޮމިޓީން ކުރި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ
ޕޮލިސީގެ ދަށުން ބޯ ު
އއް ހަދަންޖެހެއެވެ.
ވލުއޭޝަން ެ
ނ ކުރުމަށް ސެލްފް އި ޭ
ވަޒަ ް
އޝަންއެއް ބޯޑް
ލފް އިވޭލު ޭ
މިގޮތުން ޖެނުއަރީ  2020ގައި ސެ ް
ޝންގެ ނަތީޖާ ވަނީ މި
މބަރުން ހެދިއެވެ .އަދި މި އިވެލުއޭ ަ
މެ ް
ފއެވެ.
ކޮމިޓީއިން ފެބްރުއަރީ  2020ގައި މުރާޖާކޮށް ަ
ބޑު އަދި ބޯޑުގެ ކޮމިޓީތަކުން  2019ވަނަ
ދިރާގުގެ ޯ
އަހަރު އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހިތްހަމަޖެހޭ ވަރަށް
ދމެވެ.
އަދާކޮށްފައިވާކަން އާރްއެންޖީ ކޮމިޓީއިން ޔަޤީންކޮށް ެ

އިސްމާޢީލް ވަޙީދު
ޗެ އަރ ޕާ ސަ ން ރެނިއުމަރޭޝަން ،ނޮމިނޭޝަން
ގވަނަންސް ކޮމިޓީ
އެންޑް ަ

 31ޑިސެމްބަރ 2019
ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާންތައް
ސ

ސ

އޮ ޑި ޓް ކޮށް ފަ އިވާ މާލީ ބަ ޔާ ންތައް

ދިރާގު
ރ ރިޕޯޓު 2019
އަހަ ީ

74

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
މާލީ ބަޔާންތައް
 31ޑިސެމްބަރ  2019ގެ ނިޔަލަށް

ސ

ފި ހު ރި ސް ތު
އޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް
މިނިވަން ޮ

75 - 80

މާލީ ބަޔާންތައް
ރފިޓް އެންޑް ލޮސް
އާމްދަނީގެ ބަޔާން (ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ޕް ޮ
ކމްޕްރިހެންސިވް އިންކަމް)ސ
އެންޑް އަދަރ ޮ

81

އފް ފައިނޭންޝަލް ޕޮޒިޝަން)ސ
މާލީ ބަޔާން (ސްޓޭޓްމަންޓް ޮ

82

ރައުސްމާލަށް އައި ބަދަލުތަކުގެ ބަޔާން (ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް
ޗޭންޖަސް އިން އިކުއިޓީ)ސ

84

ގތުގެ ބަޔާން (ސްޓޭޓްމަންޓް
ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ޮ
އފް ކޭޝްފްލޯސް)ސ
ޮ

85

މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް

86 - 138

ޮއޑިޓް ކޮށްފައިވާ
މާލީ ބަޔާންތައް

75

މި ނި ވަ ން އޮ ޑި ޓަރު ން ގެ ރިޕޯ ޓް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގެ
ހިއްސާދާރުންނަށް
މާލީ ހިސާބުތަކާމެދު ދެކޭގޮތް

މާލީ ހިސާބުތަކާމެދު ދެކޭ ޮގތް ކަނޑައެޅުމަށް ބެލެވުނު
ކަންތައްތައް

އޮޑިޓުން ފާހަގަ ޮކށްފައިވާ މުހިންމު ނުކުތާތައް

އަޅުގަނޑުމެން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގެ 31

އޑިޓްކޮށްފައިވަނީ
އަޅުގަނޑުމެން ކުންފުނީގެ ހިސާބުތައް ޮ

އޑިޓުން ފާހަގަކުރެވުނު މުހިންމު ނުކުތާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ،
ޮ

ޑިސެމްބަރ  2019ގައި ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ ބެލެންޝީޓާއި،

އޑިޓިންގ ސްޓެންޑަރޑްސް (އޮޑިޓްކުރުމުގެ
އިންޓަރނޭޝަނަލް ޮ

ކށް ،މާލީ ހިސާބު
އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަންނީ ނިންމުތަކަށް ބިނާ ޮ

އާމްދަނީގެބަޔާން ،ހިއްސާދާރުންގެ ރައުސްމާލަށް އައި ބަދަލުގެ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑު)ތަކާ އެއްގޮތަށެވެ .މިދެންނެވި

އޑިޓު ކުރުމުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު މުހިންމު ކަންތައް ތަކެވެ.
ޮ

ބަޔާން އަދި ލިބުނު ފައިސާއާއި އެފައިސާ ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ

މިންގަނޑުތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލާޒިމުކުރާ ކަންތައްތަކުގެ

ގތުން ،މާލީ ބަޔާނަށް ދެވިފައިވާ ރަޢުޔަށް ވާޞިލުވެފައިވާނީ،
މި ޮ

ބަޔާން އަދި ،މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާން އެކުލަވާލުމަށް

އޑިޓަރުންގެ ޒިންމާގެ ދަށުން،
އިތުރު ތަފުސީލު ،މި ރިޕޯޓުގެ ޮ

އޑިޓް ކުރުމުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ހުރިހާ
މާލީ ބަޔާން ޮ

ބޭނުންކުރެވުނު ހިސާބުކުރުމުގެ މުހިންމު ސިޔާސަތުތަކުގެ ޚުލާސާ

އޑިޓް ކުރުމާބެހޭ ބައިގައި ގެނެސްދީފައިވާނެއެވެ.
މާލީ ބަޔާންތައް ޮ

ކަންތައްތަތަކަށް ބަލައި ރިޢާޔަތް ކުރެވިގެންނެވެ .ވުމާއެކު ،ފާހަގަ

ނޓުތަކާއި ،ސަފުހާ  87ން  137އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހިސާބުތަކާ
ޯ

އިންޓަރނޭޝަނަލް އެތިކްސް ސްޓޭންޑަރޑް ފޮރ އެކައުންޓެންޓްސް

ކންމެކަމަކަށް ،ވަކިވަކިން ރަޢުޔު ދެވިފައި ނުވާނެއެވެ.
ކުރެވުނު ޮ

އޑިޓްކޮށްފީމެވެ .ސ
ގުޅުންހުރި ނޯޓުތައް ބަލައި ޮ

ރފެޝަނަލް އެކައުންޓެންޓްސް
އފް އެތިކްސް ފޮރ ޕް ޮ
އާއި ކޯޑް ޮ

ސ

ގތުގެ މަތިން ،އަޅުގަނޑުމެންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
އާއި އެއްގޮތްވާ ޮ
ގތުގައި ،އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިނޭންޝަލް
އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭ ޮ

ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަކީ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ދެޝަޚްސެކެވެ.

ޕޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑްސް (މާލީ ހިސާބުތައް ބަޔާންކުރުމުގެ
ރި ޯ

ގސްފައިވާނީ ،ކޯޑް
އޑިޓް ރާވައި ކުރިޔަށް ގެން ޮ
އަޅުގަނޑުމެންޮ ،

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑު) އާ އެއްގޮތްވާގޮތަށް 31 ،ޑިސެމްބަރ

ރފެޝަނަލް އެކައުންޓެންޓްސް (އައި .އީ.
އޮފް އެތިކްސް ފޮރ ޕް ޮ

 2019ގެ ނިޔަލަށް ނިމުނު އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބު ،އަދި

ގތުގެ މަތިން ،އޮޑިޓުކުރުމުގެ
ކޑް) އާއި އެއްގޮތްވާ ޮ
އެސް .ބީ .އޭ ޯ

އެތާރީޚަށް ނިމުނު އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުންފުނީގެ މާލީ ހާލަތާއި،

ގތަށެވެ .ކުންފުނީގެ
އެންމެހާ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ޮ

ގތުގެ މާލީ ބަޔާންތައް
މާލީ ހިންގުންތެރިކަމާއި ފައިސާ ދައުރުވި ޮ

މާލީ ހިސާބުތަކާއިމެދު ރައުޔެއް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ އޮޑިޓް
ހދިފައިވާ ކަމަށް
އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ޯ

ކުންފުނީގެ މާލީ ހާލަތުގެ ތެދުވެރި އަދި ހަޤީޤީ ތަސައްވުރެއް

ހެއްކާއި މައުލޫމާތާއި

ދައްކުވައިދެއެވެ .ސ

އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަމެވެ .ސ

ދިރާގު
ރ ރިޕޯޓު 2019
އަހަ ީ

76

މިނިވަން ޮއޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް

(ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ)ސ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގެ ހިއްސާދާރުންނަށް
އޮޑިޓުން ފާހަގަ ޮކށްފައިވާ މުހިންމު ނުކުތާތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ)ސ
ގތުގައި ހިމަނާފައިވާ
ނ ކަނޑައެޅުން – އާމްދަނީގެ ޮ
އާމްދަ ީ
ގ ޞައްޙަކަން
އަދަދު ެ
ހިސާބުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ،ކުންފުނި ހިންގާ ފަރާތުން

މީގެއިތުރުން ،ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ ބިލްކުރާ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ،
އާމްދަނީއަށް ނިސްބަތްވާބައި،

މބައިލުން ލިބޭ
ޮ

ކންވާޖެންސް ބިލިންގް ސިސްޓަމަކަށް
ކުންފުނިން ވަނީޮ ،

ކށްފައިވާ މުހިންމު ހިސާބުކުރުމުގެ އަންދާޒާކުރުންތަކާއި
ބޭނުން ޮ

ކށްފައެވެ .ވީމާ،
ބަދަލު ޮ

ލަފާކުރުންތައް އަދި ހިސާބުކުރުމުގައި ކުންފުނިން އަމިއްލައަށް

ދީފައިވާނީ ،އާ ސިސްޓަމަށް ބަދަލުވުމުގައި

ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތައް ،ހިމަނާފައިވާނީ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ނޯޓް
ނަމްބަރު 4.12 :އަދި ( 5ނ) ގައެވެ.ސ

ހިރާސްގެ ތަފުސީލު
އަވަސް އަވަހަށް ބަދަލުވަމުންދާ އުނދަގޫ ހުށަހެޅުންތަކާއި،
ބިލު ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ

ކމްޕްލެކްސް މުދަލާއި ޚިދުމަތްތަކާއި ،ބިލް ކުރެވޭ ނިޒާމުގެ
ޮ
ތެރެއިން އެކައުންޓު ކުރެވޭ،

ދެނެގަތުމަށެވެ.

ކުޑަ އަގުގައި ދެވޭ ގިނަގުނަ

ބޑު އިސްކަމެއް
އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ޮ
ދިމާވެދާނެ ހިރާސްތައް

ސ

އާމްދަނީ ލިބުނު ވަގުތު ސަބްސްޓޭންޓިވް ޓެސްޓުތަކުގެ
ޒަރީޢާއިން

ކަނޑައެޅުމުގައި ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ

ކށްގެން ޚާއްސަ ސަބްސްޓޭންޓިވް ޓެސްޓުތައް
ޢިލްމުގެ ބޭނުން ޮ
ފުރިހަމަ ކުރެވުނެވެ .މި ޓެސްޓުތައް ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާނީ
ރިޢާޔަތްކުރުމާއެކު ،އަންނަނިވިކަންކަން ސާމްޕަލް އުޞޫލުން
ބަލައިގެންނެވެ:

ސ

އޑިޓްކުރުމުގެ ބޭނުންކޮށްފައިވާ
ޮ

އިޖުރާޢާތުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި އިޖުރާޢާތުތައްވެސް
ހިމެނެއެވެ:

ސ

މި އިންޑަސްޓްރީގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ ޢިލްމަށް

ކށްފައިވާ މުހިންމު ނުކުތާތައް
އޑިޓުން ފާހަގަ ޮ
ޮ
އަޅުގަނޑުމެން މި ދާއިރާ

ކމްޕްލެކްސް ސިސްޓަމްތަކާއި،
ޮ

މި އަހަރުތެރޭގައި

ކށް ބެލުމާއިއެކު،
 -ކުންފުންޏަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ތަފުސީލު ޮ

ސ

ކށް ބިލްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ
• ކުންފުނިން އާންމު ޮ

ސ

އުސޫލުތަކުގެ ބޭރުން ގެނެވިފައިވާ އެޖެސްޓްމަންޓްތަކާއި،ސ

 -އަޅުގަނޑުމެންގެ އައިޓީއަށް ޚާއްސަ ބޭފުޅުންގެ

• އެއްޕެކޭޖެއްގައި ޚިދުމަތްތަކެއް އެކުލެވޭގޮތަށް

ރލްސްތައް ޓެސްޓުކޮށް ،ތަފާތު
އެހީތެރިކަމާއެކު ،މައިގަނޑު ކޮންޓް ޯ

ކށްފައިވާ ޚިދުމަތްތަކުން ކަނޑައެޅޭ އާމްދަނީންނާއި،ސ
ތައާރަފު ޮ

ސ

ސ

މުޢާމަލާތްތަކުގެ ސަބަބުން ،އެކައުންޓިން ދާއިރާގައި ކުރެވޭ އެންމެ

އެކިއެކި ޚިދުމަތްތަކުގެ މުއްދަތާއި އަގުތަކުގެ މައުލޫމާތު ތަފާތު

• އެ ޚިދުމަތަކާ ގުޅިގެން ޖުމުލަގޮތެއްގައި

އުނދަގޫ އަދި ރައުޔަށް ބިނާކުރެވޭ އެއް މަސައްކަތަކީ އާމްދަނީގެ

ކށްފައިވަނީ ސައްހަކަމާއެކުގައިތޯ އާއި
ކޑު ޮ
ސިސްޓަމްތަކުގައި ރި ޯ

ގތުގައި ބެލެވޭ ،ފަސްކުރެވިފައިވާ
އަދާކުރާންޖެހޭ ޒިންމާގެ ޮ

ކށް ހިސާބުކުރުމެވެ.ސ
އަދަދު ވަޒަން ޮ

އެއް ސިސްޓަމާއި އަނެއް ސިސްޓަމާއި ދެމެދު ކިހާގުޅުމެއްވޭތޯ

ޓލްކުރުމުގެ ޚަރަދުތައް ،ސ
އާމްދަނީއާއި އިންސް ޯ

ބެލިފައިވާނެއެވެ.ސ

ލޔަލްޓީ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން
• ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރ ޯ

ބޑުބައެއް ހިސާބުކުރެވެނީ ބިލިންގ
ކުންފުނީގެ އާމްދަނީގެ ޮ
ކށެވެ .ކަސްޓަމަރުންނާ އެކު ވެފައިވާ
ސިސްޓަމް މެދުވެރި ޮ

ސ

ސ

ކަނޑައެޅިފައިވާ އާމްދަނީ.ސ
 -ބިލްކުރާ ނިޒާމު ރޭވިފައިވާގޮތާއި ،ތަންފީޒު ކުރެވިފައިވާ

ސ

އަދި ބިލިންގް ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރުމުގައި ލެވިފައިވާ

އެއްބަސްވުންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ،ތަފާތު އެކި ބައިތަކުގެ

ގތާއި،
ޮ

މައްޗަށް އެކުލެވޭ ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުންތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ،

ރލްތަކުގެ ހަރުދަނާކަން ބަލައި ޓެސްޓްކުރުން.ސ
ކޮންޓް ޯ

ސަބަބުން ،ހިސާބު ކުރެވޭ އާމްދަނީގެ މިންވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތައް

 -އައިޓީގެ އާންމު ކޮންޓްރޯލްތަކާއި އެއްސިސްޓަމުން އަނެއް

އާދެއެވެ .ސ

ސިސްޓަމަށް ޑާޓާ ބަދަލުކުރުމުގެ އުސްލޫބުތައް ޓެސްޓްކުރުމާއެކު،

މާލީބަޔާނުގައި ހިމަނާނެ ވަގުތާއި މިންވަރު ކަނޑައަޅާ ގޮތުގެ

 -އަގު ކަނޑައެޅޭގޮތް ރަގަޅުތޯ ބެލުމާއެކު ،އަދާކުރާންޖެހޭ

ސ

ޒިންމާގައި ހިމެނޭ ބަދަލުވަނިވި އަގާއި އަދި އެއާ ގުޅުންހުރި
ރލްތައް ،ނަތީޖާ ޙާޞިލުކުރުވަނިވި ގޮތެއްގައި
ކޮންޓް ޯ

ސ

އާ އެޕްލިކޭޝަން ސިސްޓަމްތަކުގައި ލެވިފައިވާ ކޮންޓްރޯތައް
ޓެސްޓު ކުރުން.ސ

މަސައްކަތްކުރޭތޯ ބެލުން.

ސ

ސ

 -ނޯޓް ނަންބަރ  4.12އަދި (5ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ޕލިސީތަކެއްތޯ
ޕލިސީތަކަކީ މުނާސިބު ޮ
ކުންފުނީގެ އެކައުންޓިންގ ޮ
ބެލުމާއި ،މާލީ ހިސާބުގައި އާމްދަނީ
ހާމަކުރުމުގައި

ހިމެނުމާގުޅޭ ކަންކަން

ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ

މިންގަނޑަށް ،އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ތަބާވެފައިވޭތޯ ބެލުން.

ސ

ޮއޑިޓް ކޮށްފައިވާ
މާލީ ބަޔާންތައް

މިނިވަން ޮއޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް

77

(ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ)ސ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގެ ހިއްސާދާރުންނަށް
އޮޑިޓުން ފާހަގަ ޮކށްފައިވާ މުހިންމު ނުކުތާތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ)ސ
މުދާ ރައުސުލްމާލަށް ބަދަލުކުރުން (ކެޕިޓަލައިސްކުރުން)
ނ އަދި
އަދި މުދާ ބޭނުންކުރެވޭނޭ މުއްދަތު ،ބަލަށް ކެނޑު ް
އިމްޕެއަރމަންޓް

ގތައް ބަދަލުކުރާއިރު އެސެޓްތައް ގިންތިކުރެވޭ
ބަދަލުކުރެއެވެ .މި ޮ

ގތުން ބޭނުންކުރުމުގައި އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮންޓްރޯލްސްތައް
އަމަލީ ޮ

ކށްފައިވާ ސިޔާސަތުތަކާއި ،މާލީ ހިސާބު
ހިސާބުކުރުމުގައި ބޭނުން ޮ

ގތުގެ ސަބަބުން އޭގެ ޙަރަދާއި ކެޕިޓަލައިޒްކުރަންޖެހޭ ތާރީޚް
ޮ

ޓެސްޓްކުރުން .މީގެ ތެރޭގައި އެސެޓެއް ބޭނުން ކުރެވޭ މުއްދަތު

ކށްފައިވާ ހިސާބުކުރުމުގެ މުހިންމު
ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބޭނުން ޮ

ގތަކަށް މާލީ ބަޔާނުގައި ހިމެނުމުގެ ފުރުސަތު
ރަނގަޅުނޫން ޮ

ރލްސްތައްވެސް
އަދި އަންދާޒާކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ކޮންޓް ޯ

އޮވެއެވެ.ސ

ހިމެނެއެވެ .ސ

އަންދާޒާކުރުންތަކާއި ލަފާކުރުންތަކާއި،

ހިސާބުކުރުމުގައި

މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ މުދަލުގެ ތެރެއިން ބޭނުންކުރެވޭފަދަ

ރޕަޓީ އެންޑް އިކުއިޕްމަންޓް ކެޕިޓަލައިޒް ކުރުމުގައި
 -ޕް ޮ

ރޕަޓީ އެންޑް އިކުއިޕްމަންޓްގެ ދަށަށް
ހާލަތަށް އަންނަ މުދާތައް ،ޕޮ ޮ

އެކުލަވާލެވިފައިވާ ނިޒާމާއި އޭގެ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އަދި

ސ

ކުންފުނިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތައް ،ހިމަނާފައިވާނީ މާލީ
ބަޔާންތަކުގެ ނޯޓް ނަމްބަރު 4.3 :އަދި ( 5ށ) އަދި ( 5ކ)

ލޖީއަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން ،މުއާޞަލާތީ
ޓެކްނޮ ޮ

ގައެވެ.ސ

 -ކެޕްޓަލައިޒޭޝަންގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ އަސާސްތަކަކީ

ސ

ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ސިނާއަތަކީ ،ހުއްޓުމެއްނެތި ބަދަލުވަމުންދާ

ތ ބެލުމާއި މި އަސާސްތަކުގައި
ރަނގަޅު އަސާސްތަކެއް ޯ

ސިނާއަތެކެވެ .މިހެންކަމުން މި ކުންފުނީގައިވެސް މުއާސަލާތީ

ގތަށް ޚަރަދު ކެޕިޓަލައިޒް
އެކުލެވިފައިވާ މިންގަނޑުތަކާއި އެއް ޮ

ހިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ އެސެޓްތަކަކީ މިފަދަ ބަދަލުތައް

ތ ބެލުމަށް ،އަދި ބަލަށް ކަނޑާފައިވަނީ ރަނގަޅު
ކުރެވިފައިވޭ ޯ

ވކް ކަވަރޭޖް ފުޅާކުރުމަށާއި ނެޓްވޯކްގެ ކޮލިޓީ
ކުންފުނީގެ ނެޓް ޯ

ގެންނަންޖެހޭ އެސެޓްތަކެކެވެ .މިހެންކަމާއެކު ،ޓެކްނޮލޮޖީއަށް

ތ ބެލުމަށް ސާމްޕަލެއް ނެގުމަށްފަހު ޓެސްޓްކުރުން.ސ
އަދަދު ޯ

ކންމެ އަހަރަކުވެސް ކެޕިޓަލް އެކްސްޕެންޑިޗާގެ
ރަނގަޅުކުރުމަށް ޮ

ރޕަޓީ އެންޑް
އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ޕް ޮ

ބޑެތި ޙަރަދުތައްދަނީ ކުރަމުންނެވެ 31 .ޑިސެމްބަރ
ގޮތުގައި ޮ

އިކުއިޕްމަންޓް ބޭނުން ނުކުރެވޭފަދަ ހާލަތަކަށް ހިނގައިދާނެތީ،

 -މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ މުދާ ޕްރޮޕަޓީ އެންޑް އިކުއިޕްމަންޓަށް

ރޕަޓީ އެންޑް އިކުއިޕްމަންޓްގެ ގޮތުގައި
 2019ގެ ނިޔަލަށް ޕް ޮ

ރވިޜަން ހަދަންޖެހުމުގެ
އަހަރުތެރޭގައި އިމްޕެއަރމަންޓް ޕް ޮ

ބަދަލުކުރުމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަކީ ރަނގަޅު ތާރީޚުތޯ

ބަލަށް ކެނޑުމަށްފަހު  1,791މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ރޕަޓީ އެންޑް އިކުއިޕްމަންޓް
އންނާނެއެވެ .ކުންފުނީގެ ޕް ޮ
ފުރުސަތު ޮ

ހިރާސްގެ ތަފުސީލު

ސ

ދެނެގަތުމަށް އިންސްޕެކްޝަން

ޕޓް ނުވަތަ އެ
ރި ޯ

ޕްރޮޖެޗްޓްގެ

ރޕަޓީ އެންޑް
މެނޭޖްމަންޓްގެ ނިންމުންތަކުގެ ސަބަބުން ޕް ޮ

ކށްގެން ލިބިދާނެކަމަށް ބެލެވޭ އަދަދު
އެސެޓްތައް ބޭނުން ޮ

އިކުއިޕްމަންޓްގެ ބަލަށް ކެނޑޭ މިންގަނޑުތަކާއި ބަލަށް

ކަނޑައެޅުމުގައި ،ވަރަށް ގިނަ އަންދާޒާކުރުންތަކާއި މުހިންމު

ކެނޑުމަށްފަހު ބާކީވާ އަދަދަށް ބަދަލުއާދެއެވެ .ސ

ނިންމުންތަކެއް ހިމެނެއެވެ .މިހެންކަމާއެކު ،މިއަންދާޒާކުރުންތަކުގައި

 -މެނޭޖްމަންޓުން އަންދާޒީގޮތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އެސެޓް

ރޕަޓީ އެންޑް އިކްއިޕްމެންޓް އެސެޓްތަކުގެ
ކުށެއް ހިމެނިއްޖެނަމަ ،ޕް ޮ

ތ ޓެސްޓްކުރުމަށް
ބޭނުންކުރެވޭ މުއްދަތުތަކަކީ ރަނގަޅު މުއްދަތު ޯ

މިފަދަ މުދާތަކަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ،އެމުދާ ބޭނުންކުރަން ފެށޭނެ

ގތުން ސައްހަނޫން އަގުތަކެއް ހިމެނުމުގެ
އަގުކުރުމުގައި މާއްދީ ޮ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ ޢިލްމުގެ ބޭނުންކޮށްގެން

ވަގުތު ނިންމަން އުދަގޫ މުދާތަކެވެ .މިފަދަ މުދަލެއް 'މަސައްކަތް

ފުރުސަތު ބޮޑެވެ.ސ

ޓެސްޓްކުރުން.ސ

ކުރިއަށް ދާ' ކެޓަގަރީއިން 'ނިމިފައިވާ' ކެޓަގަރީއަށް ބަދަލުކުރުމުގައި
ލަސްތަކެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ރަނގަޅުނޫން

ކށްފައިވާ މުހިންމު ނުކުތާތައް
އޑިޓުން ފާހަގަ ޮ
ޮ

ޕޓްތަކުން ސާމްޕަލް ނެގުމަށްފަހު ޓެސްޓް ކުރުން.
ޕޮރޮގްރެސް ރި ޯ

ސ

ސ

ލޖީއަށް އަންނަ
ކނޮ ޮ
 -މުއާސަލާތި ހިދުމަތަށް އަންނަ ޓެ ޮ

ސ

ގިންތިއަކަށް ގިންތިކުރެވުމާއި ،މާލީ ހިސާބުތަކުގައި ބަލަށްކެނޑޭ

އަޅުގަނޑުމެން މި ދާއިރާ

އަދަދު މަދުން ހިމެނުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެއެވެ .ސ

އިޖުރާޢާތުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި އިޖުރާޢާތުތައްވެސް
ހިމެނެއެވެ :ސ

އޑިޓްކުރުމުގެ ބޭނުންކޮށްފައިވާ
ޮ

ކުރިއެރުންތަކާއި ގުޅިގެން ކުންފުނީގެ އެސެޓްތައް ބަދަލުކުރުމާއި
އިމްޕެއަރވެދާނެ އެސެޓްތަކެއް ބެލުން.ސ

ދިރާގު
ރ ރިޕޯޓު 2019
އަހަ ީ

78

މިނިވަން ޮއޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް

(ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ)ސ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގެ ހިއްސާދާރުންނަށް
އޮޑިޓުން ފާހަގަ ޮކށްފައިވާ މުހިންމު ނުކުތާތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ)ސ
ކށްފައިވާ މުހިންމު ނުކުތާތައް
އޑިޓުން ފާހަގަ ޮ
ޮ

 -ކުންފުނީގެ އެތެރެއިންނާއި ބޭރުން ލިބުނު މައުލޫމާތުގެ

ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ .އަދި ހަމަ އެފަދައިން ،ދިގުމުއްތަށް

ރޕަޓީ ޕްލާންޓް އެންޑް އިކުއިޕްމަންޓްގެ
ކށް ،ޕް ޮ
މައްޗަށް ބިނާ ޮ

ބޭނުންކުރުމަށް ކުއްޔަށް ނެގިފައިވާ މުދަލުގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ

އަޅުގަނޑުމެން މި ދާއިރާ

އިމްޕެއަރމެންޓް ރިވިއުއެއް ހަދަންޖެހިދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަހަލަ

މައްޗަށް ލާޒިމުކުރާ ދަރަނި އަދާކުރުމުގެ ޒިންމާ މާލީ ބަޔާނުގައި

އިޖުރާޢާތުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި އިޖުރާޢާތުތައްވެސް ހިމެނެއެވެ:

އިޝާރާތެއް ހުރިތޯ ބެލުން.ސ

ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.ސ

ސ

ސ

އޑިޓްކުރުމުގެ ބޭނުންކޮށްފައިވާ
ޮ

• ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިއާމެދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ

ސ

 -މެނޭޖްމަންޓުން ނިންމާފައިވާ އިމްޕެއަރމެންޓާއި ގުޅޭ

ސ

މިކުންފުނިން އައި.އެފް.އާރު.އެސް  16އާއި އެއްގޮތަށް އެންމެ

ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ބަލާފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ،އޮޕަރޭޝަނަށް

ފުރަތަމަ ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވަނީ

އަންނަ ބަދަލަކާއި ގުޅިގެން އިމްޕެއަރމެންޓްގެ ގޮތުގައި އަދަދެއް

ފެށިގެންނެވެ .މި ސްޓޭންޑަޑަށް ޢަމަލުކުމުގެ ނަތީޖާ ވަޒަން

ކަނޑައެޅި ،އެ އަދަދު މާލީ ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނަން ޖެހިދާނެތޯ

ގތުން،
ކުރުމުގެ ޮ

ހދާ ބެލިފައިވާނެއެވެ .ސ
ޯ

ނިންމުމަށްފަހު އެ ނިންމުންތައްވަނީ

 1ޖަނަވަރީ  2019އިން

އަންދާޒާތަކާއި ،ގިނަ

ނިންމުންތަކެއް

ހިސާބުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ،ކުންފުނި ހިންގާ ފަރާތުން

މައްޗަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމާއެކު ،އައި.އެފް.އާރު.އެސް  16އިން ލާޒިމު
ގތުގެ މަތިން އިޚްތިޔާރުކުރެވިފާ އެކައުންޓިންގ ސިޔާސަތުތަކީ
ކުރާ ޮ
ރަނގަޅު އަދި އެކަށީގެންވާ ސިޔާސަތުތަކެއްތޯ ބެލުން .ސ

ތަޠްބީޤު ކުރެވިފައެވެ .މީގެ

ގތަށް ޢަމަލުކުރަން
އިތުރުން ،އައި.އެފް.އާރް.އެސް  16އާއި އެއް ޮ

އައި.އެފް.އާރް.އެސް  – 16ލީޒް އެކުލެވިފައިވާގޮތް
(އައިސްފައިވާ ބަދަލު)ސ

ކމް އިންޑަސްޓްރީގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ގޮތްތަކުގެ
މަޢުލޫމާތާއި ،ޓެލެ ޮ

ގތަށް މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރު
ފެށުމުން ،އެ ސްޓޭންޑަޑާއި އެއް ޮ

ސ

• މި ސްޓޭންޑަޑަށް އިންތިޤާލުވުމުގައި މެނޭޖްމެންޓުން ވަކިކޮޅަކަށް

ބުރަވެފައިވާ ކަމުގެ ނިޝާންންތަކެއް ހުރިތޯ ބެލުން.ސ

ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާނެ އާ ސިޔާސަތުތަކާއި ،މާލީ ހިސާބުގައި
ހާމަކުރާންޖެހޭ ހާމަކުރުންތައް އެކުލަވާލުމަށެވެ .ނަމަވެސް ،މި
އާ ސިޔާސަތު

ސ

• މި ސްޓޭންޑަޑަށް އިންތިޤާލުވުމުގައި މެނޭޖްމަންޓުން ބޭނުންކޮށްފައިވާ

އުޞޫލުތަކާއި ،އަދި ގެންނަންޖެހޭ އުނިއިތުރު ގެނައުމުގެ ސައްޙަކަމާއި

ކށްފައިވާ މުހިންމު ހިސާބުކުރުމުގެ އަންދާޒާކުރުންތަކާއި
ބޭނުން ޮ

ސްޓޭންޑަޑަށް ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ،

ލަފާކުރުންތައް އަދި ހިސާބުކުރުމުގައި ކުންފުނިން އަމިއްލައަށް

ތަކާއި މައުލޫމާތުތައް މާލީ ބަޔާނުގައި ހާމަ ކުރުމަކުން އެ

ފުރިހަމަކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ލެވިފައިވާ ހިފެހެއްޓުންތައް

ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތައް ،ހިމަނާފައިވާނީ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ނޯޓް

ސްޓޭންޑަޑަށް ޢަމަލުކުރެވުނީ ކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ .ސ

ބެލުން .ސ

އައި.އެފް.އާރް.އެސް  16އަށް އިންތިޤާލު ވުމުގެ ސަބަބުން

• މެނޭޖްމަންޓްއިން ޓްރާންޜީޝަން އެޑްޖަސްޓްމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް

ނަމްބަރު 4.10 ،3 :އަދި ( 5އ) ގައެވެ.ސ

ހިރާސްގެ ތަފުސީލު
އައި.އެފް.އާރު.އެސް 16އިން ވަނީ މުދާ އިޖާރާތައް ނަގާ
ފަރާތްތަކުން އިޖާރާތައްނަގާ މުދާ

ބެލެންސް ޝީޓުގައި

ސ

އަންނާނެ ބަދަލުތައް ހިސާބުކުރުމަށްޓަކައި ،ކުންފުނީގެ

ކށްފައިވާ އަންދާޒާތަކުގެ
އެކުލަވާލި މައިގަނޑު ނިންމުންތަކާއި ތައްޔާރު ޮ

މެނޭޖުމަންޓުންވަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ މައުލޫމާތުތައް އެއްކުރުމަށްފަހު،

އިންސާފުވެރިކަން ބެލުން.ސ

ބިމާއި ޢިމާރާތްތަކާއި ،އަދި މުވާޞަލާތީ ވިއުގައިގައި ހިމެނޭ
މައުލޫމާތުތައް ޚުލާސާކުރުމަށްފަހު،

މޑެލެއް އެކުލަވާލާފައެވެ .މި ބަދާލާއިއެކު،
ގތުގެ ޮ
ހިމަނާނެ ޮ

މުދަލުގެ އިޖާރާ އެސެޓުތަކުގެ

ދިގުމުއްދަތަށް މުދާ ބޭނުންކުރުމަށް ނަގާފަރާތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން،

އނިގަނޑަށް ނަޤުލުކޮށްފައެވެ.
މެނޭޖްމެންޓުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޮ

ދިގުމުއްތަށް ބޭނުން ކުރުމަށް އިޖާރާކުރާ މުދަލުގެ

އިޖާރާގެ އިމްޕްލިސިޓް އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ލިބެންނެތް

އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނިފައިވާ މުދާ ،ބޭނުން ކުރުމުގެ ހައްގު

ހާލަތްތަކުގައި ބޭނުން ކުރެވިފައިވާނީ "އިންކްރިމެންޓަލް ބަރޯވިން

ތަމްސީލުކުރުމަށްޓަކައި ،ބޭނުންކުރުމުގެ ހައްގު އޮތް މުދާ މާލީ

ރޭޓް" މެތަޑެވެ.ސ

ސ

• މެނޭޖްމަންޓްއިން ޓްރާންޜީޝަން އެޑްޖަސްޓްމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް

ކށްފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ގުޅުންހުރި ،ސައްޙަ އަދި ފުރިހަމަ
ބޭނުން ޮ
މައުލޫމާތުތޯ ބެލުން.ސ

ޮއޑިޓް ކޮށްފައިވާ
މާލީ ބަޔާންތައް

މިނިވަން ޮއޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް

79

(ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ)ސ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގެ ހިއްސާދާރުންނަށް
އޮޑިޓުން ފާހަގަ ޮކށްފައިވާ މުހިންމު ނުކުތާތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ)ސ

މައުލޫމާތުތަކަކީ ގުޅުންހުރި ،ސައްޙަ އަދި ފުރިހަމަ މައުލޫމާތުތޯ

މާލީ ބަޔާންތަ ްއ އެކަށައެޅުމުގަ ިއ
ކުންފުނީގެ ބޯ ްޑ ޮއފް ޑިރެކްޓަރުންގެ ޒިންމާ

މާލީބަޔާންތައް ޮއޑިޓްކުރުމުގައި އޮޑިޓަރުންގެ
ޒިންމާ

އެހެނިހެން މައުލޫމާތު

އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯރޓިންގް ސްޓެންޑަރޑްސް

އަޅުގަނޑުމެންގެ މަގުސަދަކީ ،މުޅި މާލީ ހިސާބުތަކާ އެ

ގތުން ހާމަކޮށްފައިވާ
• މެނޭޖްމަންޓްއިން ޓްރާންޜިށަންއާއި ގުޅޭ ޮ

ސ

ބެލުން.ސ

އެހެނިހެން މައުލޫމާތުތަކަށް ޒިންމާވާނެ ފަރާތަކީ ކުންފުނީގެ

(އައި.އެފް.އާރު.އެސް) ނުވަތަ މާލީ ހިސާބުތައް ބަޔާންކުރުމުގެ

ގތުން އަސަރުކޮށްފާނެފަދަ
ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކަށް މާއްދީ ޮ

އފް ޑިރެކްޓަރުންނެވެ .އެހެނިހެން މައުލޫމާތުގެ ތެރޭގައި
ބޯޑް ޮ

ގތްވާގޮތުގެ މަތިން ،ތެދުވެރި
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކާއި އެއް ޮ

އޅުވާލުމުގެ ނިޔަތުގައި ނުވަތަ
ސައްހަނޫން މައުލޫމާތު ،އެއީ ޮ

އޑިޓަރުންގެ ބަޔާން
ހިމެނެނީ ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތަކާއިޮ ،

ގތަށް ،މާލީ ބަޔާންތައް
އަދި ހަޤީޤީ ތަސައްވުރެއް ފެންނާނެ ޮ

އޅިގެން ނަމަވެސް ،އެކުލެވިގެންނުވާނެ ކަމުގެ އެކަށީގެންވާވަރުގެ
ޮ

ޕޓުގައި ހިމެނިފައިވާ މައުލޫމާތެވެ.
ފިޔަވައި ކުންފުނީގެ އަހަރީ ރި ޯ

ގތެއްގައި ހުށަހެޅުމަކީ ކުންފުނީގެ ބޯޑުގެ
ކށް ،އިންސާފުވެރި ޮ
ތައްޔާރު ޮ

ޔަގީންކަމެއް ދިނުމެވެ .އަދި މި މާލީ ބަޔާންތަކާއި މެދު

އޑިޓަރުންގެ ބަޔާނުގައިވާ ތާރީޚުގެ ފަހުން ކުންފުނީގެ އަހަރީ
ޮ

މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ .މިމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި މާލީ ހިސާބުތަކާއި،

އޑިޓަރުންގެ ބަޔާން ނެރުމެވެ.
އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭގޮތް ހިމަނައި ޮ

ޕޓު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބެންވާނެއެވެ .ސ
ރި ޯ

ކށް އެކުލަވާލައި ހުށަހެޅުމުގައި ،ހިސާބުތަކަށް
ބާޔާންތައް ތައްޔާރު ޮ

އެކަށީގެންވާ ޔަގީންކަމަކީ މަތީ ލެވެލްގެ/ފަންތީގެ ޔަގީންކަމެކެވެ.

ކށްފާނެފަދަ ސައްހަނޫން މައުލޫމާތު ،އޮޅިގެން
ގތުން އަސަރު ޮ
މާއްދީ ޮ

ނަމަވެސް މިއީ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް އޮން އޮޑިޓިންގ

ގތް ހާމަކުރުމުގައި
މި މާލީ ބަޔާންތަކާއިމެދު އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭ ޮ

އޅުވާލުމުގެ ނިޔަތުގައި ވިޔަސް ނުހުންނާނެފަދަ ގޮތަކަށް
ނުވަތަ ޮ

އޑިޓަކުން ހިސާބުތަކަށް ،މާއްދީގޮތުން
ގތަށް ކުރެވޭ ޮ
އާއި އެއް ޮ

އެހެނިހެން މައުލޫމާތު ހިމަނައި އަދި އެމައުލޫމާތުގެ ސައްހަކަން

ކށް ޤާއިމުކޮށް
ތަނުގެ އެތެރޭގެ ސިޔާސަތުތަކާއި އުސޫލުތައް ފަރުމާ ޮ

ކށްފާނެފަދަ ކަމެއް ހިނގާފައި ވީނަމަވެސް އެފަދަ ކަމެއް
އަސަރެއް ޮ

ބަލާފައެއް ނުވާނެއެވެ .ސ

ދެމެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ.ސ

ފާހަގަވާނެ ގެރެންޓީއެއް ދެވޭނެ ޔަގީން ކަމެއްނޫނެވެ .ހިސާބުތަކަށް
ކށްފާނެފަދަ އަދަދުތަކަކީ ،މާލީ ހިސާބުތަކުގައި ހިމެނިފައިވާ
އަސަރު ޮ

އޑިޓުކުރުމުގައި ،އަޅުގަނޑުމެންގެ
މި މާލީ ބަޔާންތައް ޮ

ބޑުން ކުންފުނި އުވާލުން ،ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި
ކުންފުނީގެ ޯ

ގތުން ސައްހަނޫން މައުލޫމާތުގެ ސަބަބުން (އެއީ އޮޅުވާލުމުގެ
މާއްދީ ޮ

ކށްފައިވާ އެހެނިހެން
މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ,އިސްވެ ބަޔާން ޮ

ގތެއްނެތް ހާލަތެއްގައި
ހުއްޓާލުން ނޫން އެހެން އެއްވެސް ޮ

އޅިގެން ނަމަވެސް) ،ވަކި ވަކި ނުވަތަ ޖުމުލަ
ނިޔަތުގައި ނުވަތަ ޮ

މައުލޫމާތުތައް ލިބުމުން ،އެމައުލޫމާތުތައް ކިޔައި ،އޭގައި މާލީ

މެނުވީ ،ކުންފުންޏަކީ ވިޔަފާރިކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގެ ޤާބިލްކަންހުރި

ކށް އިޤްތިޞާދީ ނިންމުންތައް ނިންމާ
އަދަދުގެ މައްޗަށް ބިނާ ޮ

ތ ނުވަތަ ސައްހަނޫން
ހިސާބުތަކާއި މާއްދީ ފުށުއެރުމެއް ހުރި ޯ

ކުންފުންޏެއްކަމާއި ،އަދި އެޤާބިލްކަމަށް އަސަރުކޮށްފާނެފަދަ

ކށްފާނޭ ފަދަކަންތައްތަކެވެ.ސ
ފަރާތްތަކުގެ ނިންމުންތަކަށް އަސަރު ޮ

މައުލޫމާތެއް ހިމެނޭތޯ ބެލުމެވެ .ސ

ކަމެއްވާނަމަ އެކަމެއް ހާމަކުރުމާއި ،ހިސާބުކުރުމުގެ މިންގަޑުން
ބަލާއިރު ،ކުންފުނި ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިއަށްދާނެކަމަށް ބަލައި،

ގސްފައިވަނީ،
އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮޑިޓް ރާވައި ކުރިއަށް ގެން ޮ

ޕޓު ކިޔުމުގައި ،މާލީ ބަޔާންތަކަށް އަސަރުކޮށްފާނެފަދަ
އަހަރީ ރި ޯ

ކުންފުނީގެ މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމަކީ ،ކުންފުނި ހިންގުމާ

އޑިޓިންގ މިންގަނޑުތަކާއި،
އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑް ފޮރ ޮ

މާއްދީ ފުށުއެރުމެއް އެކުލެވޭ މައުލޫމާތެއް މާލީ ބަޔާންތަކުގައި

ހަވާލުވެ ތިއްބަވާ ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ސ

ފަންނީ ނިންމުންތަކާއި އެނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ

ހިމެނިފައިވާކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ،
ބޑަށް އެމައުލޫމާތުތައް ދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް
ކުންފުނީގެ ޯ
ލާޒިމުކުރެއެވެ.ސ

ގތުގެ މަތިންނެވެ .މީގެ އިތުރުން ވެސް:ސ
އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ޮ

ދިރާގު
ރ ރިޕޯޓު 2019
އަހަ ީ

މިނިވަން ޮއޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް

80

(ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ)ސ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގެ ހިއްސާދާރުންނަށް
މާލީބަޔާންތައް ޮއޑިޓްކުރުމުގައި ޮއޑިޓަރުންގެ ޒިންމާ (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ)ސ
ގތް ހާމަކުރުމަށްޓަކައި،
• މިމާލީ ބަޔާންތަކާމެދު އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭ ޮ

ސައްހަކަމާއި،

ކށްފާނެފަދަ ރިސްކުތައް
ގތުން މާލީހިސާބުތަކަށް އަސަރު ޮ
މާއްދީ ޮ

ގތެއްގައި ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ،މާލީ
ކުރުމުގެ ސައްހަކަން ،ޖުމުލަ ޮ

އޑިޓް ރާވައި ކުރިއަށް
ތބަލައި ،އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށްފަހުޮ ،
ހުރި ޯ

ހިސާބުތަކާއި ބަޔާންތައް އެކުލަވާލައި ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތުގެ

ގތުން ފުރިހަމަ
އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ މުސްތަޤިއްލުކަމާއި ގުޅޭ ޮ

ގސްފައިވާނީ ،ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކެއްގެ ދަށުން
ގެން ޮ

ސައްހަކަން ބެލުން ހިމެނެއެވެ.ސ

ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ސުލޫކީ ހަމަތަކާގުޅޭ ބާޔާނެއް އަޅުގަނޑުމެން

ސ

ކުންފުނިން އެކުލަވާލާފައިވާ ހިސާބުތަކުގެ އަންދާޒާ

އޑިޓުކުރެވޭ ހިސާބުތަކުގައިވާ އަދަދުތަކާއި ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ޮ

ބޑާއި ހިއްސާކޮށްފައިވާނެއެވެ.ސ
ރލްތަކުގެ މައުލޫމާތު ޯ
ނެތް ކޮންޓް ޯ

ބޑަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ .އަދި އަޅުގަނޑުމެންނާއި ކުންފުންޏާއި
ޯ

އޑިޓަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ހެކިހޯދައި،
މައުލޫމާތުތަކާބެހޭ ގޮތުން ޮ

ބޑުން ކުންފުނީގެ
• ކުންފުނީގެ މާލީބަޔާންތައް ހިސާބުކުރުމުގައިޯ ،

ދެމެދުވާ ހުރިހާ ގުޅުންތަކާއި ،އެގުޅުމެއްގެ ސަބަބުން،

ގތުގައި މާލީހިސާބުތަކަށް އަސަރުކޮށްފާނެފަދަ
އޮޑިޓަރުންނަށް ފެންނަ ޮ

ހިންގުން މެދުނުކެނޑި ކުރިއަށްދާނެކަމަށް ،ނިންމުމުގައި ބަލާފައިވާ

އަޅުގަނޑުމެންގެ މުސްތަޤިއްލު ކަމަށް ބުރުއަރާފާނެ ހުރިހާކަމެއް

އޅުވާލުމުގެ ނިޔަތުގައި ނުވަތަ
ސައްހަނޫން މައުލޫމާތު އެއީ ޮ

އޑިޓުގައި ލިބުނު ހެކިތަކުގެ އަލީގައި
ކަންތައްތަކުގެ ސައްހަކަން ޮ

ބޑަށް ހާމަކޮށްފައިވާނެއެވެ.ސ
ޯ

އޅިގެން ނަމަވެސް ،ހިސާބުތަކުގައި ހުންނާނެ ނުވަތަ
ޮ

ގތުން ކުންފުނީގެ ހިންގުން މެދުކެނޑިދާނެފަދަ
ބެލެވިފައިވާނެއެވެ .މި ޮ

ހުރެދާނެ ފަދަ ހާލަތްތައްކަމަށް ބެލުމަށްފަހުގައެވެ .މާއްދީގޮތުން

ޕޓުގައި ބަޔާންކޮށް،
ކށްފައިވާނަމަ އެކަމެއް އޮޑިޓް ރި ޯ
ކަމެއް ފާހަގަ ޮ

ބޑަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައުލޫމާތުތަކުގެ ތެރެއިން ،ހިސާބުތައް އޮޑިޓު
ޯ

ކށްފާނެފަދަ ސައްހަނޫން މައުލޫމާތެއް ،މާލީ ހިސާބުތަކުގައި
އަސަރެއް ޮ

ކށްފައި ،އަދި އެފަދަ މައުލޫމާތު
މާލީބަޔާންތަކުގައި ،އެކަން ހާމަ ޮ

ކުރުމުގައި އެންމެ މުހިންމު މައުލޫމާތެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން

އޅުވާލުމުގެ ނިޔަތުގައި
އޅިގެން ހިމެނުމަށްވުރެ ގަސްދުގައި ޮ
ޮ

ޕޓުގައި އެކަމާ ގުޅިގެން
މާލީ ބަޔާނުގައި ހާމަނުކުރާނަމަ އޮޑިޓު ރި ޯ

އޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު މުހިންމު ނުކުތާތަކެވެ .މި
ބަލަނީ ޮ

ހދުމުގެ ރިސްކު އެބައޮތެވެ.
ހިމަނާފައިވާނަމަ ،އެމައުލޫމާތު ނު ޯ

ސ

ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެންނަންވާނެއެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ

މައުލޫމާތުތައް ހާމަކުރުން އެއްވެސް ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން

އޅުވާލުންތަކަކީ ގުޅިގެން މަކަރާއި ހީލަތްހަދައި،
އެއީ ،އެފަދަ ޮ

ޕޓުގައިވާ ތާރީޚާއި ހަމަޔަށް،
ނިންމުން ނިންމާފައިވާނީ އޮޑިޓު ރި ޯ

މަނާނުކުރާ އަދި ވަރަށް މަދު ހާލަތެއްގައި މެނުވީ އެފަދަ މައުލޫމާތު

ގަސްދުގައި ހިމަނަންޖެހޭ މައުލޫމާތެއް ނުހިމަނައި ދޫކޮށްލައި ،ނުބައި

ކށްގެންނެވެ .ނަމަވެސް ފަހުން
ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުތަކަށް ބިނާ ޮ

ކށްފާނެ ފައިދާއަކަށްވުރެ
ހާމަކުރުމުން އާންމު މަސްލަހަތަށް ޮ

މައުލޫމާތުތައް ހިމަނައި އަދި ކުންފުނީގެ އެތެރޭގައި ހެދިފައިވާ

ދިމާވާ ހާދިސާއަކުން ނުވަތަ ދިމާވާ ކަންތައްތަކެއްގެ ސަބަބުން،

ބޑުވެދާނެ ހާލަތުތައް ފިޔަވައި ،އެހެން
ލިބިދާނެ ގެއްލުން ޮ

އުސޫލުތަކުގެ ބޭރުން ކުރާކަންތައްތައް ކަމުގައިވާތީއެވެ.ސ

ކުންފުނީގެ ހިންގުން މެދުކަނޑާލަންޖެހުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ.

ހާލަތްތަކުގައި އެފަދަ މައުލޫމާތުތައް ހާމަކޮށްފައިވާނެއެވެ.ސ

ސ
• އޮޑިޓްކުރާނެ އިޖުރާޢަތްތައް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ،ކުންފުނީގެ

ގތާއި ،އޮނިގަނޑާއި،
• މާލީ ބަޔާންތައް ގެނެސްދެވިފައިވާ ޮ

ޕޓުގެ އެންގޭޖްމަންޓް
މި މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު އޮޑިޓަރުންގެ ރި ޯ

ރލްސްތައް ބަލައި ދެނެގަނެ ،ހާލަތާގުޅޭގޮތުން
އިންޓާނަލް ކޮންޓް ޯ

ހިމެނިފައިވާ ހިސާބުތަކާއި އިތުރު މައުލޫމާތުތައް ހާމަކޮށްފައިވާ

ޕާޓްނަރަކީ އާރް.ޑަބްލިއު.އެމް.އޯ.ޑަބްލިއު ޑުމިންޑާ ބީ

އޑިޓުގެ އިޖުރާއަތްތައް ކަނޑައެޅިފައިވާނެއެވެ .ނަމަވެސް މިގޮތަށް
ޮ

މިންވަރާއި އަދި މާލީ ހިސާބުތައް ތަމްސީލުކުރަނީ ހިސާބުތައް

ރަތްނަޑިވަކަރާއެވެ.ސ

ސ

ބެލޭ ބެލުމަކީ ކުންފުނީގެ ތަނުގެ އެތެރޭގެ ސިޔާސަތުތަކާއި
އުސޫލުތަކުގެ

ގތް ހާމަކުރުމަށްބެލޭ ބެލުމެއް
ޤާބިލުކަމާމެދު ދެކޭ ޮ

ސ

ކށްފައިވާ މުއާމަލާތްތަކާ އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި
ހެދުމުގައި ބިނާ ޮ
ގތުގައި ގެނެސްދެވިފައިވޭތޯ ބެލުން.ސ
ފުރިހަމަ ޮ

ނޫނެވެ.ސ
ގތާއި ،މުއްދަތުތައް އަދި އޮޑިޓުގައި
އޑިޓް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ޮ
ޮ

ޗާޓަޑް އެކައުންޓެންޓްސް

• މީގެ އިތުރުންވެސް އޮޑިޓުކުރުމުގައި ބެލޭ ކަންތައްތަކުގެ

ގތުން ކުންފުނީގެ
ފާހަގަކުރެވުނު މުހިންމު ކަންތައްތައް ،މި ޮ
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ތެރޭގައި ،ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ހަމަތަކާއި ،އުސޫލުތަކުގެ

ހިންގުމުގެ ނިޒާމުގައި މަދުވާ ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް

މާލެ

ސ

ސ

ޮއޑިޓް ކޮށްފައިވާ
މާލީ ބަޔާންތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

81

އާމްދަނީގެ ބަޔާން (ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ޕްރޮފިޓް އެންޑް ޮލސް އެންޑް އަދަރ ޮކމްޕްރިހެންސިވް އިންކަމް)ސ
ނޯޓް

 31ޑިސެމްބަރ  2019ގެ ނިޔަލަށް

ސ

އާމްދަނީ

7

ހިންގުމަށް ދިޔަޚަރަދުތައް

8

ބަލަށް ކެނޑި އަދި އިސްތިލާކު ކުރެވިފައިވާ

(ޑިޕްރިސިއޭޝަން އަދި

13, 14 & 15

2019
)ރ(000 .

2018
)ރ(000 .

2,859,006

2,762,487

)(1,336,423

)(1,329,431

)(351,405

)(317,215

އެމޮޓައިޒޭޝަން)ސ
އިމްޕެއަރމަންޓް

17.1

)(27,160

)(15,459

އެހެނިހެން އާމްދަނީ

9

މާލީ (ފައިނޭންސް) އާމްދަނީ

10

20,528

ހދުމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު
ފައިސާ ޯ

10

)(54,531

)(47,821

ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިދާ

ސާފު މާލީ ޚަރަދު
ޓެކްސް ނެގުމުގެ ކުރިން ފައިދާ
ޓެކްސް ޚަރަދު

11

އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ

1,904

2,265

1,145,922

1,102,647
7,405

)(34,003

)(40,416

1,111,919

1,062,231

)(170,160

)(157,138

941,759

905,093

12.39

11.91

ހިއްސާއަކަށް ޖެހުނުފައިދާ
(ބޭސިކް އަދި ޑިލިއުޓެޑް) ހިއްސާއަކަށް ޖެހުނުފައިދާ (ދިވެހި ރުފިޔާ)ސ

ސ

12

(ބްރެކެޓްތެރޭގައިވާ އަދަދުތަކަކީ އުނިކުރެވޭ އަދަދުތަކެއް)ސ

ސ

ނޓުތަކަކީ މި މާލީ ބަޔާންތަކުގެ
މާލީ ހިސާބުތައް ކިޔާނީ ސަފުހާ  87އިން ސަފުހާ  137އަށް ހިމަނާފައިވާ މާލީ ބަޔާންތަކާއި ގުޅޭ ޯ
އޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓު ސަފުހާ  75އިން ސަފުހާ  80އަށް ހިމަނައިފައި އެވަނީއެވެ.ސ
މުހިންމު ބައެއްކަމުގައި ބަލައިގެންނެވެ .މިނިވަން ޮ

ދިރާގު
ރ ރިޕޯޓު 2019
އަހަ ީ

82

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
މާލީ ބަޔާން (ސްޓޭޓްމަންޓް ޮއފް ފައިނޭންޝަލް ޕޮޒިޝަން)ސ
 31ޑިސެމްބަރ  2019އާއި ހަމަޔަށް

ސ

ނޯޓް

2018
)ރ(000 .

2019
)ރ(000 .

އެސެޓްތައް
ދިގުމުއްދަތުގެ އެސެޓްތައް
ރޕަޓީ އެންޑް އިކުއިޕްމަންޓް
ޕް ޮ

13

1,791,139

1,870,108

އފް-ޔޫޒް އެސެޓްތައް
ރައިޓްޮ -

14

248,999

-

އިންޓޭންޖިބްލް އެސެޓްތައް

15

335,806

286,098

6,144

15,363

2,382,088

2,171,569

58,236

55,516

ޑިފާޑް ޓެކްސް އެސެޓް

11.2

ޖުމުލަ ދިގުމުއްދަތުގެ އެސެޓްތައް
ކުރުމުއްދަތުގެ އެސެޓްތައް
އިންވެންޓްރީސް

16

ވިޔަފާރިންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބެންހުރި

17

690,371

584,664

ނަގުދު ފައިސާއާއި ބެންކުގައި ހުރި ފައިސާ

18

485,685

335,672

ޖުމުލަ ކުރުމުއްދަތުގެ އެސެޓްތައް

1,234,292

975,852

ޖުމުލަ އެސެޓްތައް

3,616,380

3,147,421

ރައުސްމާލާއި ދަރަނި
ރައުސްމާލު
ހިއްސާގެ ރައުސްމާލު

19

190,000

190,000

ގތުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ރިޒާވު
ފައިދާގެ ޮ

2,314,762

2,139,843

ޖުމުލަ ރައުސްމާލު

2,504,762

2,329,843

ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރަނި
ޕްރޮވިޜަންސް

20

130,157

170,572

ލީޒް ދަރަނި

21.1

232,932

-

363,089

170,572

ޖުމުލަ ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރަނި

ޮއޑިޓް ކޮށްފައިވާ
މާލީ ބަޔާންތައް

83

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
މާލީ ބަޔާން (ސްޓޭޓްމަންޓް ޮއފް ފައިނޭންޝަލް ޕޮޒިޝަން)ސ
ނޯޓް

 31ޑިސެމްބަރ  2019އާއި ހަމަޔަށް

ސ

2018
)ރ(000 .

2019
)ރ(000 .

ކުރުމުއްދަތުގެ ދަރަނި
ގތްގޮތުން ދައްކަންހުރި
ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ޮ

22

648,431

559,871

ލީޒް ދަރަނި

21.1

25,320

-

ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރިފަރާތްތަކައް ދައްކަންޖެހޭ

23

1,386

1,638

ގތުގައި ދައްކަން ހުރި
އާމްދަނީ ޓެކްސްގެ ޮ

73,392

85,497

ޖުމުލަ ކުރުމުއްދަތުގެ ދަރަނި

748,529

647,006

ޖުމުލަ ދަރަނި (ލައިބިލިޓީތައް)ސ

1,111,618

817,578

ޖުމުލަ ރައުސްމާލާއި ދަރަނި

3,616,380

3,147,421

ނޓުތަކަކީ މި މާލީ ބަޔާންތަކުގެ
މާލީ ހިސާބުތައް ކިޔާނީ ސަފުހާ  87އިން ސަފުހާ  137އަށް ހިމަނާފައިވާ މާލީ ބަޔާންތަކާއި ގުޅޭ ޯ
އޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓު ސަފުހާ  75އިން ސަފުހާ  80އަށް ހިމަނައިފައި އެވަނީއެވެ.ސ
މުހިންމު ބައެއްކަމުގައި ބަލައިގެންނެވެ .މިނިވަން ޮ
ސއިކޮށްފައިވަނީ:ސ
ޮ
ބޑުން ވަނީ ފާސްކުރެވިފައެވެ .ބޯޑުގެ ފަރާތުން
މިހިސާބުތައް ޯ

މިސިޒް .ޚުލޫދު ރާޝިދު އަލް ޤައްތާން

އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ރަޝީދު

މިސްޓަރ ރޮބިން ވޯލް

އޑިޓް ކޮމިޓީ އަދި
ޗެއަރ ޕާސަން ޮ

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ

ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ

ބޑުގެ ޑެޕިއުޓީ
ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯ

އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

ޗެއަރ ޕާސަން

ސ

 4ފެބްރުއަރީ 2020

ދިރާގު
ރ ރިޕޯޓު 2019
އަހަ ީ

84

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
ރައުސްމާލަށް އައި ބަދަލުތަކުގެ ބަޔާން (ސްޓޭޓްމަންޓް ޮއފް ޗޭންޖަސް އިން އިކުއިޓީ)ސ

 31ޑިސެމްބަރ  2019އާއި ހަމަޔަށް

ސ

ނޯޓް

ހިއްސާގެ
ރައުސްމާ ުލ
ރ000 .

ރައުސްމާލު  1ޑިސެމްބަރ  2018ގެނިޔަލަށް

190,000

އައި.އެފް.އާރް.އެސް  09ބޭނުންކުރަންފެށުމުން އައި ބަދަލު

ފައިދާގެ ގޮތުގައި
ބަހައްޓާފައިވާ ރިޒާވު ޖުމުލަ
ރ000 .
ރ000 .
2,124,879

2,314,879

-

369

369

އައި.އެފް.އާރް.އެސް  15ބޭނުންކުރަންފެށުމުން އައި ބަދަލު

-

7,062

7,062

ބަދަލުކުރެވުނު ރައުސްމާލު  1ޖެނުއަރީ  2018ގެނިޔަލަށް
ވިޔަފާރި އަހަރުގެ ޖުމުލަ އާމްދަނީ

190,000

2,132,310

2,322,310

-

905,093

905,093

ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނާގުޅުންހުރި މުއާމަލާތްތައް
ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވުނު

19.2

-

)(897,560

)(897,560

ރައުސްމާލު  31ޑިސެމްބަރ  2018ގެނިޔަލަށް

190,000

2,139,843

2,329,843

ރައުސްމާލު  1ޖަނަވަރީ  2019ގެނިޔަލަށް

190,000

2,139,843

2,329,843

ވިޔަފާރި އަހަރުގެ ޖުމުލަ އާމްދަނީ

-

941,759

941,759

ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނާއި ގުޅުންހުރި މުއާމަލާތްތައް
ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވުނު
ރައުސްމާލު  31ޑިސެމްބަރ  2019ގެނިޔަލަށް

19.2

-

)(766,840

)(766,840

190,000

2,314,762

2,504,762

(ބްރެކެޓްތެރޭގައިވާ އަދަދުތަކަކީ އުނިކުރެވޭ އަދަދުތަކެއް)ސ

ސ

ނޓުތަކަކީ މި މާލީ ބަޔާންތަކުގެ
މާލީ ހިސާބުތައް ކިޔާނީ ސަފުހާ  87އިން ސަފުހާ  137އަށް ހިމަނާފައިވާ މާލީ ބަޔާންތަކާއި ގުޅޭ ޯ
އޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓު ސަފުހާ  75އިން ސަފުހާ  80އަށް ހިމަނައިފައި އެވަނީއެވެ.ސ
މުހިންމު ބައެއްކަމުގައި ބަލައިގެންނެވެ .މިނިވަން ޮ

ޮއޑިޓް ކޮށްފައިވާ
މާލީ ބަޔާންތައް

85

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
ފައިސާ ލިބުނު ޮގތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން (ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ކޭޝްފްލޯސް) ސ

 31ޑިސެމްބަރ  2019އާއި ހަމަޔަށް

ސ

ނޯޓް

2019
)ރ(000 .

2018
)ރ(000 .

ހިންގުމުގެހަރަކާތްތަކުން ލިބުނު ފައިސާ
އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ (ޓެކްސްއަށް ކެނޑުމުގެ ކުރިން)ސ

1,111,919

1,062,231

ގތްގޮތުން އުނިވި/އިތުރުވި
ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ޮ
ބަލަށްކެނޑުނު (ޑިޕްރިސިއޭޝަން)ސ

13

264,474

284,624

އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓްތަކުގެ އެމޮޓައިޒޭޝަން

15

48,831

32,591

އފް-ޔޫޒް އެސެޓް ތަކުން ބަލަށްކެނޑުނު
ރައިޓްޮ -

14

38,100

-

އަވަހަށް ދައުރުވެގެންނުދާ މުދަލުގެ ޕްރޮވިޜަން

16.1

8,753

2,281

ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ނުލިބޭނެކަމަށް ބެލެވޭ ފައިސާގެ ޕްރޮވިޜަން

17.1

27,160

15,459

ގތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ
އިންޓަރެސްޓު ޮ

10

)(4,981

)(7,405

އަންވައިންޑިންގ ޑިސްކައުންޓްގެ ޕްރޮވިޜަންތައް

10

4,456

11,840

އަންވައިންޑިންގ ޑިސްކައުންޓް ރިވާސްކުރުމުން ލިބުނު ފައިދާ

10

)(15,547

-

ލީޒް ލައިބިލިޓީސްގެ އިންޓްރެސްޓް

10

24,211

-

ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެންލިބުނު ފައިދާ

9

)(161

)(202

1,507,215

1,401,419

ވކިންގ ކެޕިޓަލަށް އައި ބަދަލުގެ ކުރިން ހިންގުމުގެ ފައިދާ
ޯ
ވކިންގ ކެޕިޓަލަށް އައި ބަދަލު
ޯ
އިންވެންޓްރީތަކަށް އައިބަދަލު

)(11,473

15,333

ގތުން ލިބެންހުރި ފައިސާއަށް އައި ބަދަލު
ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެންގޮތް ޮ

)(133,490

)(146,181

ގތުން ދައްކަންހުރި ފައިސާއަށް އައި ބަދަލު
ގތް ޮ
ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ޮ

52,491

36,282

ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންހުރި ފައިސާއަށް އައި ބަދަލު

)(252

279

ހިންގުމުގެ ހަރަކާތްތަކުން ލިބުނު ފައިސާ

1,414,491

1,307,132

އާމްދަނީގެ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދެއްކި

)(173,046

)(165,919

ހިންގުމުގެ ހަރަކާތްތަކުން ލިބުނު ސާފު ފައިސާ

1,241,445

1,141,213

ދިރާގު
ރ ރިޕޯޓު 2019
އަހަ ީ

86

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
ފައިސާ ލިބުނު ޮގތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން (ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ކޭޝްފްލޯސް) (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ

ނޯޓް

 31ޑިސެމްބަރ  2019އާއި ހަމަޔަށް

ސ

ސ

ސ

2019
)ރ(000 .

2018
)ރ(000 .

އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް
ރޕަޓީ ،ޕްލާންޓް އެންޑް އިކުއިޕްމަންޓް ގަތުމާއި އިމާރާތް ކުރުމަށް
ޕް ޮ

)(178,220

)(449,681

)(98,539

)(74,819

ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބުނު

173

202

އިންޓްރެސްޓް ގޮތުގައި ލިބުނު

4,972

8,242

)(53,058

-

އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓް ގަތުމަށް

15

ލީޒް ލައިބިލިޓީސްއަށް ދެއްކި ފައިސާ

21

ޕސިޓް އިންވެސްޓްމަންޓްތައް
ފިކްސްޑް ޑި ޮ

5,311

162,927

އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކަށް ހޭދަވި ފައިސާ

)(319,361

)(353,129

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވުނު

)(766,760

)(896,997

ހދުމުގެހަރަކާތްތަކުން ހޭދަވި ފައިސާ
ފައިސާ ޯ

)(766,760

)(896,997

ފައިސާ އަދި ފައިސާއާއި އެއްފަދަ ތަކެއްޗަށް އިތުރުވި(/މަދުވި) ސ

155,324

)(108,913

ގތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި
އަހަރުފެށުނުއިރު ހުރިފައިސާއާއި ފައިސާގެ ޮ

315,976

424,889

471,300

315,976

މާލީ ހަރަކާތްތައް

ގތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި
އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ފައިސާއާއި ފައިސާގެ ޮ

(ބްރެކެޓްތެރޭގައިވާ އަދަދުތަކަކީ އުނިކުރެވޭ

ސ

19

އަދަދުތަކެއް)ސ

ނޓުތަކަކީ މި މާލީ ބަޔާންތަކުގެ
މާލީ ހިސާބުތައް ކިޔާނީ ސަފުހާ  87އިން ސަފުހާ  137އަށް ހިމަނާފައިވާ މާލީ ބަޔާންތަކާއި ގުޅޭ ޯ
އޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓު ސަފުހާ  75އިން ސަފުހާ  80އަށް ހިމަނައިފައި އެވަނީއެވެ.ސ
މުހިންމު ބައެއްކަމުގައި ބަލައިގެންނެވެ .މިނިވަން ޮ

ޮއޑިޓް ކޮށްފައިވާ
މާލީ ބަޔާންތައް

87

މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ ކާ ގު ޅޭ ނޯ ޓު ތަ އް
( 31ޑިސެމްބަރ  2019ގެ ނިޔަލަށް)ސ

ސ

 .1ބަޔާން ހުށަހަޅާ ފަރާތް

ސ

ކށްފައިވާ އުސޫލް
ށ .އަގުތައް ބަޔާން ޮ

ދިވެހރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ ( "ކުންފުނި" ) އަކީ

މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހުރިހާ އެއްޗެއްގެ އަގުތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރު ނަންބަރު  123/1988ދަށުން

ކށްފައިވާނީ އެ މުއާމަލާތެއް (ޓްރާންސެކްޝަނެއް)
ބަޔާން ޮ

އުފެދި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާއި ބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު

ހިނގާފައިވާއަގު ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާ އުސޫލާއި (ހިސްޓޯރިކަލް

ކށްގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި
 10/1996ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ޮ

ގތްވާގޮތުގެ މަތީންނެވެ .ސ
ކޮސްޓް ކޮންވެންޝަން) އެއް ޮ

ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ .މިކުންފުނީގެ މަސައްކަތަކީ،

ނ .އަމަލީ އަދި ބަޔާންކުރާ ފައިސާ

ހިންގަމުން ގެންދާ ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާން ޖެހޭ މިންވަރު

 .3ކުންފުނީގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ
ސިޔާސަތުތަކަށް އައިސްފައިވާ މައިގަނ ުޑ ބަދަލުތައް
ސ

 1 3.1ޖަނަވަރީ  2019އިން ފެށިގެން އަލަށް
ތައާރަފުކުރެވުނު އަދި ބަދަލުގެނެވުނު މިންގަނޑުތަކުގެ ތެރެއިން
ކުންފުނިން އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ މިންގަނޑުތައް
ސ

މިކުންފުނިން އައި.އެފް.އާރު.އެސް  16-އިޖާރާ (ލީސެސް)

ކމިއުނިކޭޝަން) ޚިދުމަތްތައް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި މުވާސަލާތީ (ޓެލެ ޮ

މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އަދަދުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ

ގތަށް އަމަލުކުރަންފަށާފައިވަނީ  1ޖަނަވަރީ 2019
އާއި އެއް ޮ

އފީހަކީ ދިރާގު ހެޑް
ދިނުމުވެ .ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޮ

ކށްބޭނުންކުރާ) ފައިސާ ކަމުގައިވާ ދިވެހި
ކުންފުނީގެ އަމަލީ (އާންމު ޮ

އިން ފެށިގެންނެވެ .އިޖާރާގެ އިތުރުން މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި

އފީސް ،އަމީނީ މަގު ،ޕީ.އޯ .ބޮކްސް  ،2082މާލެ ،20403
ޮ

ކށްފައިނުވާ ހިނދެއްގައި
ރުފިޔާއިންނެވެ .އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާން ޮ

އައު މިންގަނޑު ތަކެއް އެކުލަވާލައި އެ މިންގަޑުތަށް ވަނީ

ދިވެހިރާއްޖެއެވެ.ސ

ކށްފައިވާނީ އެންމެ ގާތްކުރާ
ހުރިހާ މާލީ މައުލޫމާތުތައް ބަޔާން ޮ

ބޭނުންކުރަންފަށާފައެވެ .ނަމަވެސް މި އައު މިންގަޑުތަކުގެސަބަބުން

ފުރިހަމަ ހާސް ދިވެހި ރުފިޔާގެ އަދަދުންނެވެ.ސ

ބޑު އަސަރެއްކޮށްފައެއް
މިކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތަކަށް މާ ޮ

ޓކް އެކްސްޗޭންޖުގައި
މިކުންފުންޏަކީ ،މޯލްޑިވްސް ސް ޮ
ކށްފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ .ސ
ލިސްޓް ޮ

ނުވެއެވެ .ސ
ރ .އަންދާޒާކުރުންތަކާއި ނިންމުންތައް
ކުންފުނީގެ މާލީ ބަޔާންތަކާއި ހިސާބުތައް އައި.އެފް.އާރް.އެސް އާއި

 .2ތައްޔާރު ކުރެވުނު/ތައްޔާރުކުރާ އަސާސް/އުސޫލް

ގތުގެ މަތީން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ގެންގުޅޭ އުސޫލު
އެއްގޮތް ވާ ޮ

ކމްޕްލަޔަންސް (ބަޔާން އެކުލަވާލެވުނު
އފް ޮ
ހ .ސްޓޭޓްމަންޓް ޮ

އަދި އާމްދަނީއާއި ،ޚަރަދާއި ،މުދަލާއި ،އަދި ދަރަނީގެ އަދަދުތަކަށް

ސ

އައި.އެފް.އާރު.އެސް 16އިން މިވަނީ މުދާ އިޖާރާތަށް ނަގާ ފަރާތުން
އިޖާރާކުރެވިފައިވާ މުދާ ބެލެންސްޝީޓުގައި ހިމަނާނެ ގޮތުގެ
އނިގަނޑެއް އެކުލަވާލާފައެވެ .މި ބަދާލާއިއެކު
ޮ

މުދާ ބޭނުން

މިންގަޑު)ސ

ބަދަލު އަންނަފަދަ އަންދާޒާތަކާއި ނިންމުންތައް ނިންމަންޖެހެއެވެ.

އންނަ އެސެޓްސް ،މުދާ ބޭނުންކުރާފަރާތުގެ
ކުރުމުގެ ހައްގު ޮ

މާލީ ހިސާބުތައް އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ ،އިންޓަރނޭޝަނަލް

މެނޭޖްމަންޓުން (ހިންގާ ފަރާތުން) މިއަންދާޒާ ހިސާބުތަކާއި އަސްލު

ހިސާބުގައި ހިމަނާނީ މުދާ ބޭނުން ކުރުމުގެ ހައްގާއި އަދި

ނަތީޖާތަކާއި ތަފާތުތަކެއް ހުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.ސ

ކށްފައިވާ މުދަލުގެ ސަބަބުން މުދާ އިޖާރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ
އިޖާރާ ޮ

ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯރޓިންގް ސްޓެންޑަރޑްސް (އައި.އެފް.އާރު.އެސް)

ފަރާތަށް ގަވައއިދުން ދައްކަންޖެހޭ ދަރަނި ހިމެނުމާއި އެކުގައެވެ.

ނުވަތަ މާލީ ހިސާބުތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަޑާއި
އަންދާޒާ ހިސާބުތަކާއި އޭގެ ސަބަބުތައް މެދުކެނޑުމެއްނެތި

ކށްފައި ފަރާތުގެ ހިސާބުތަކުގައި
މިބަދަލާއިއެކު އިޖާރާތަށް ދޫ ޮ

މުޠާލިއާ ކުރަމުން ގެންދެވެއެވެ .އަދި ހަމަ މިމުޠާލިއާ ކުރުންތަކުން

އިޖާރާތް ހިމަނާނީ ކުރިންވެސް އަމަލުކުރަމުންއައި ގޮތަށެވެ .ސ

މިއީ މި ކުންފުނިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް (އައި.އެފް.އާރު.އެސް )16

ފާހަގަކުރެވޭ ބަދަލުތައް ،އެބަދަލަކާއި ގުޅޭ އަހަރެއްގެ މާލީ

ގތަށް އަހަރީ ހިސާބުތައްއެކުލަވާލައިފައިވާ
"ލީސެސް"އާއި އެއް ޮ

ބޑަށް އަސަރުކުރާފަދަ އަންދާޒާ
ބަޔާންތަކަށް ގެނެވޭނެއެވެޮ .

އައި.އެފް.އާރު.އެސް 16އަށް މިއައި ބަދަލާއި ގުޅިގެން މި

ގތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ .ސ
އެއް ޮ

ގތުން މާލީ ބަޔާނުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް
އަހަރެވެ .މިކާމާ ގުޅޭ ޮ

ހިސާބުތަކާއި މުހިންމު ނިންމުންތައް އެކުލެވޭ ހިސާބުކުރުމުގެ

ކުންފުނިން ހިސާބުތަށް ރަނގަޅުކުރުމުގައި ބޭނުން ކުރާނީ

އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަށް ވަނީ ނޯޓު ނަންބަރު 3ގައި

އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން މިމާލީ ބަޔާންތަކުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ

ރޗެވެ .މި އެޕްރޯޗުގެ ދަށުން  1ޖަނަވަރީ
ރެޓްރޮސްޕެކްޓިވް އެޕް ޯ

އެކުލަވާލާފައެވެ .ސ

ބޑަށް އަސަރުކުރާނެފަދަ އުސޫލުތައް ނޯޓު
އަދަދުތަކަށް އެންމެ ޮ

ކށްފައިވާ ރިޒާވްއަށް އެއްވެސް
ގތުގައި ހާމަ ޮ
2019ގެ ފައިދާގެ ޮ

ނަންބަރު  5ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.ސ

ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ .އަދި  2018ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލައިފައިވާ

ދިރާގު
ރ ރިޕޯޓު 2019
އަހަ ީ

88

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
ނޓުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯ
 .3ކުންފުނީގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް އައިސްފައިވާ މައިގަނޑު ބަދަލުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ

ސ

 1 3.1ޖަނަވަރީ  2019އިން ފެށިގެން އަލަށް ތައާރަފުކުރެވުނު އަދި ބަދަލުގެނެވުނު މިންގަނޑުތަކުގެ ތެރެއިން ކުންފުނިން އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ މިންގަނޑުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ

ސ

ހިސާބުތަކަށްވެސް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ .މި

ށ .އިޖާރާތަށްނަގާ ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން

އންނަ މުދާ ކުންފުނީގެ މާލީ
މުދާ ބޭނުންކުރުމުގެ ހައްޤު ޮ

ސިޔާސަތަށް އައިސްފައިވާ ތަފްސީލީ ބަދަލުތަށް ތިރީގައި

މިކުންފުނިން ބިމާއި އިމާރާތް އަދި ވިއުގައިގެ މުދާ ހިމެނޭގިތަށް

ކށްފައިވާނީ ތެދު ރޮނގު އުސޫލުން ކުންފުނީގެ މާލީ
ބަޔާނުގައި ހާމަ ޮ

ކށްފައިވާނެއެވެ .އަދި ހަމަ އެޔާއިއެކު އައި.އެފް.އާރު.އެސް 16
ހާމަ ޮ

ގިނައަދަދެއްގެ މުދާ އިޖާރާކުރެއެވެ.ސ

ޙާލަތު އަންގައިދޭ ބަޔާނުގައެވެ .ސ

މީގެ ކުރިން މި މިކުންފުނިން މުދާ ބޭނުންކުރުމުގެ ހައްޤު

ނ .އައި.އޭސް.އެސް  17ގެ ދަށުން މާލީނޫން އިޖާރާތުގެ

ގތަށް އިޖާރާކުރާ މުދަލަކީ މާލީ އިޖާރާތެއްތޯ
އންނަ ޮ
ޮ

ގތުގައި ގިންތިކޮށްފައިވާ މުދާ
ޮ

(ފައިނޭންސިންގް ލީސް) ނުވަތަ މާލީ ނޫން އިޖާރާތެއްތޯ

މުދާ އިޖާރާކުރުމުގައި މީގެ ކުރިން ކުންފުނިން އަމަލުކުރަމުންއައީ

ގެ ދަށުން މާލީ ބަޔާނުގައި ހާމަކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަށް  2018ވަނަ
ކށްފައެއް ނުވާނެއެވެ.ސ
އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާނުގައި ހާމަ ޮ
ހ .އިޖާރާކުރުމުގެ މާނަ
މާލީ މުއާމަލާތެއްގައި އިޖާރާ ހިމެނިގެންވޭތޯ ބެލުމަށް މީގެ

ކށްފައިވާނީ ،އެމުދަލުގެ
އޕަރޭޓިންގް ލީސް) ކަނޑައެޅުމަށް އަމަލު ޮ
( ޮ

އައި.އޭސް.އެސް  17ދަށުން މާލީނޫން އިޖާރާތުގެ ގޮތުގައި

ކުރިން ބަލަމުންއައީ "އިފް.ރިކް  4ޑިޓާމައިނިން ވެދާ އާން

މިލްކުވެރިކަމުގެ ސަބަބުން ނަގުލުވާ ހިރާސްއާއި އަދި އަޖުރު

ގތުގައި އަމަލުކުރުމުގައި،
ގިންތިކުރުމަށް ފަހުގައެވެ .އިޖާރާތެއްގެ ޮ

ކންޓެއިން އަ ލީސް" ،މި މިންގަނޑުގެ ތެރެއިން
އެރޭންޖްމަންޓް ޮ

ގތުން އައި.އެފް.އާރު.އެސް
ކުންފުންޏަށް ލިބޭތޯ ބަލައިގެންނެވެ .މި ޮ

އިޖާރާތުގެ ސަބަބުން ހަލާސްކުރުމަށް ލާޒިމްވާ ދަރަނި ހިސާބުކުރާނީ

ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް ބެލުމަށްފަހުގައެވެ .ނަމަވެސް

 16ދަށުން މުދާ ބޭނުންކުރުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާމުދަލާއި ،އަދި

ގތުގައި ގަވައިދުންދައްކާ ފައިސާގެ ތެރެއިން
އިޖާރާތުގެ ޮ

މިހާރު މާލީ މުއާމަލާތްތަކުގައި އިޖާރާ އެކުލެވިގެންވޭތޯ ބެލުމަށް

މިމުދަލުގެ ސަބަބުން ޙަލާސްކުރުމަށް ލާޒިމްކުރާ ދަރަނި ހިމަނާނީ

ނުދައްކާހުރި ބާކީއަދަދު  1ޖަނަވަރީ 2019ގައިވާ ކުންފުނީގެ

އަމަލުކުރަން ޖެހެނީ ނޯޓް  4.10ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ އިޖާރާގެ

ކުންފުނީ މާލީ ޙާލަތު އަންގައިދޭ ބަޔާނުގައެވެ .ސ

ރވިންގް" ރޭޓްބޭނުންކޮށްގެން އެމުދަލުގެ
"އިންކްރިމެންޓަލް ބޮ ޯ
ހަމައަގު ބެލުމަށްފަހުގައެވެ (ނޯޓު ނަންބަރު  3ގެ "ނ") .މުދާ

މާނައާއި އެއްގޮތަށެވެ .ސ
އިޖާރާތެއް ހިމެނިގެންވާ އެއްބަސްވުމަކަށް އަމަލުކުރަން
ގތުން ކުންފުނިތަކުން މާލީ
އައި.އެފް.އާރު.އެސް 16ގައި ވާ ޮ

ބޭނުންކުރުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މުދާ އަގު ހިސާބުކުރާނީ

ފަށާހިސާބުންފެށިގެން ނުވަތަ އެއްބަސްވުމަކަށް ބަދަލެއް ގެންނަ

ތ ބެލުމަށް ކުރިން
މުއާމަލާތެއްގައި އިޖާރާ އެކުލެވިގެންވޭ ޯ

ގތުގައި ހިމެނިގެންވާ ބައިތައް
ހިސާބުންފެށިގެން އިޖާރާތުގެ ޮ

 -މުދާ އިޖާރާކުރީއްސުރެ ބަލަށްކެނޑުމަށްފަހު ބާކީވެފައިވާ

ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހެއެވެ .މިގޮތުން

ގތުގައި ނުހިމެނޭ ބައިތަށް އަގުކުރާނީ އެބަޔަކަށް
އަދި އިޖާރާގެ ޮ

ގތަށް އަމަލުކުރުމަށްފަހު
އަދަދަކީ އައި.އެފް.އާރު.އެސް  16އާއި އެއް ޮ

ގތަށް އަމަލުކުރާނީ
ކުންފުނިތަކުން މި ސިޔާސަތާއި އެއް ޮ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަކިވަކި އަގުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ .ނަމަވެސް

ހިސާބުކުރެވިފައިވާ އަގުކަމަށް ބަލައި ކުންފުނީގެ މިހާރުގެ

ގތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކަށެވެ.
ކުރިންވެސް އިޖާރާތެއް ޮ

އިޖާރާތަށް ނަގާ ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން އިޖާރާތަށް ނަގާފައިވާ

ރވިންގް" ރޭޓް ބޭނުން ކޮށްގެން މުދަލުގެ އަގު
"އިންކްރިމެންޓަލް ބޯ ޯ

އެހެންކަމުން އައި.އެފް.އާރު.އެސް 16ގެ ދަށުން އިޖާރާގެ

މުދާ މާލީ ބަޔާނުގައި ހިމެނުމަށް ކުންފުނިން އަމަލުކޮށްފައިވަނީ އެ

ޑިސްކައުންޓުކުރުމަށްފަހު ،ނުވަތަ

ތ ބެލުމަށް ،އިފްރިކް  4އަދި އައި.އޭ.އެސް 17ގެ
މިންގަނޑަށް ފެތޭ ޯ

ގތުގައި ހިމެނިގެންވާ ބައިތައް އަދި
އެއްބަސްވުމުގައި އިޖާރާތުގެ ޮ

ގތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގާއި އެއްވަރުގެ އަގެއް
 -ދަރަނީގެ ޮ

ގތަށް ކަނޑައަޅާފައިނުވާ އެއްބަސްވުންތަކަށް
ދަށުން އިޖާރާތެއް ޮ

ކށް މުދާ އެއްކޮށް
ގތުގައި ނުހިމެނޭ ބައިތަށް ވަކިނު ޮ
އިޖާރާގެ ޮ

ކުންފުނިން އިތުރަށް ދައްކާފައިވާނަމަ އެފައިސާ ،ނުވަތަ މުއްދަތު

ގތުގައި ހާމަކޮށްގެންނެވެ .ސ
އިޖާރާތެއްގެ ޮ

ތެރޭގައި ނުދައްކާ ހުރިނަމަ އެފައިސާއާއި އެޑްޖަސްޓުކުރުމަށް

އަލުން ރިޢާޔަތްކުރާކަށް ނުޖެހެއެވެ .އައި.އެފް.އާރު.އެސް 16އާއި
ގތަށް އަމަލުކުރާނީ  1ޖަނަވަރީ  2019ގެ ފަހުން ހަދާފައިވާ
އެއް ޮ
އެއްބަސްވުންތަކަށް ނުވަތަ މުއާމަލާތްތަކެވެ.ސ

ސ

ސ

ފަހުއެވެ .ސ

ޮއޑިޓް ކޮށްފައިވާ
މާލީ ބަޔާންތައް
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
ނޓުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯ
 .3ކުންފުނީގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް އައިސްފައިވާ މައިގަނޑު ބަދަލުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ

ސ

 1 3.1ޖަނަވަރީ  2019އިން ފެށިގެން އަލަށް ތައާރަފުކުރެވުނު އަދި ބަދަލުގެނެވުނު މިންގަނޑުތަކުގެ ތެރެއިން ކުންފުނިން އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ މިންގަނޑުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ

ސ

ގތަށް އިޖާރާ ހިސާބުކޮށް
އައި.އެފް.އާރު.އެސް  16އާއި އެއް ޮ

ރ .އިންތިގާލުވުމުން ކުރި އަސަރު

ގތުގައި ހައްޤު ކުރެވިފައިވާ
ހާމަކުރާއިރު އެދުވަހާހިސާބަށް އިޖާރާގެ ޮ

ގތަށް އިންތިގާލުވުމަށް
އައި.އެފް.އާރު.އެސް 16އާއި އެއް ޮ

ގތުގައި ނުހިމެނޭ އިޖާރާގައި އެކުލެވިގެންވާ
މާލީ އިޖާރާގެ ޮ

ތ ޓެސްޓުކުރަންޖެހެއެވެ .މިކުންފުނީގައި ހައްޤު
މުދާއިމްޕަޔާވޭ ޯ

ގތުގައި ހައްޤު ކުރެވިފައިވާ
މިކުންފުނީގެ މާލީ ބަޔާނުގައި އިޖާރާގެ ޮ

ދަރަނި ހިސާބުލުރާނީ  1ޖަނަވަރީ 2019ގައި ވާ ކުންފުނީގެ

ކުރެވިފައިވާ މުދާތަކުތެރޭގައި އެއްވެސް މުދަލެއް އިމްޕަޔާ

މުދަލުގެ އަގު ،އަދި މި މުދާލުގައި އެކުލެވިގެންވާ ދަރަނި އިތުރު

ކށްގެން ޑިސްކައުންޓު
"އިންކްރިމެންޓަލް ބޮރޯވިން" ރޭޓް ބޭނުން ޮ

ވެފައެއްނުވެއެވެ.ސ

ކުރެވިފައިވާނެއެވެ .މި ސިޔާސަތަށް އިންތިގާލުވުމުން އައިސްފައިވާ

ކށްފައިވާ ވެއިޓެޑް އެވަރެޖް
ކުރުމަށްފަހުގައެވެ .މިކުންފުނީ ބޭނުން ޮ

ބަދަލުތައް ތީރީގައި އެވަނީއެވެ .ސ

އިންކްރިމެންޓަލް ބޮރޯވިން ރޭޓަކީ  10%އެވެ .ސ

ކށް ހާމަކޮށްފައިވާ
އައި.އޭ.އެސް 17އާއި އެއްގޮތަށް ހިސާބުކު ޮ
މާލީ ނޫން އިޖާރާ،

އައި.އެޕް.އާރު.އެސް  16އާއި އެއްގޮތަށް

 1ޖަނަވަރީ 2019
ރ”000“ .ސ
ސ

އިންތިގާލު ކުރުމަށް އެކި ކަންތައްތަކަށް ވަނީ ބެލިފައެވެ .މިގޮތުން،
ކށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި
މިކުންފުނިން އަމަލު ޮ

އތް މުދާ – ބިމާއި
ބޭނުންކުރުމުގެ ހައްޤު ޮ

 1 -ޖަނަވަރީ  2019ފެށިގެން  12މަސްދުވަސް ނުވަތަ

ޢިމާރާތްތަކާއި ވިއުގައިގައި ހިމެނޭ މުދާ

އެޔަށްވުރެ ކުރުމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ނިމޭ އެއްބަސްވުންތަކާއި

އިޖާރައިގެ ދަރަނި

ސ

 1ޖަނަވަރީ 2019
ރ”000“ .ސ

225,849

ސ

ގތުގައި ނުހިމެނޭ
މާލީ އިޖާރާގެ ޮ
ގތުން އައި.އޭ.އެސް 17ގެ
އިޖާރާތަކާއި ގުޅޭ ޮ

225,849

ދަށުން ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުގައި 31

ގުޅުން ހުރި މުދާ ،ހައްޤުކުރެވިފައިވާ މުދަލުގެ ގޮތުގައި އޭގެ އަގު

ޑިސެމްބަރު  2018ގައި ހިމަނައިފައިވާ

އަދި ދަރަނި މާލީ ބަޔާނުގައި ހިމެނިފައިނުވުން

އިލްތިޒާމުތައް

 -އަގުގެތޮން ދަށް މުދާ މީގެ ތެރޭގައި އައި.ޓީ އާލާތްތަކުގެ އަގު

ބރޯވިންގ ރޭޓާއެއްގޮތަށް
އިންކްރިމަންޓަލް ޮ

ސ

އަދި

އެއާލާތްތަކާއި ގުޅިފައިވާ ދަރަނި ހިމަނާފައި ނުވުން

 -ހައްޤު ކުރެވިފައިވާ މުދަލުގެ އަގު އައި.އެފް.އާރު.އެސް.އާއި

ސ

ގތަށް ހިސާބުމުރުމަށް ނުވަތަ އެމުދަލުގެ އަގު ދެނެގަތުމަށް
އެއް ޮ
ކށްފައިވާނަމަ އެހަރަދު ހިމެނުމަކާއިނުލާ އަގު ކަނޑައެޅުން
ހަރަދެއް ޮ
 -އިޖާރާތުގެ މުއްދަތު ކަނޑައެޅުމުގައި ހާލަތު ރަނގަޅަށް

ސ

ދެނެގަތުން

 1ޖެނުއަރީ  2019ގައި ޑިސްކައުންޓު

327,845

225,849

ކުރެވިފައި
އިޖާރައިގެ އާއި ގުޅިގެން  1ޖެނުއަރީ
2019ގެ ނިޔަލަށް އަދާކުރާންޖެހޭ ދަރަނި

225,849

ދިރާގު
ރ ރިޕޯޓު 2019
އަހަ ީ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
ނޓުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯ
 .3ކުންފުނީގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް އައިސްފައިވާ މައިގަނޑު ބަދަލުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ

ސ

 3.2އަލަށް ތައާރަފްކުރެވުނު ސިޔާސަތުތަކުގެ ތެރެއިން
އަމަލުކުރަން ފަށާފައިނުވާ ސިޔާސަތުތަށް

 .4މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ މުހިންމު ސިޔާސަތުތައް

ސ

ސ

އައި.އެފް.އާރު.އެސް  16އާއި ގުޅިގެން  1ޖަނަވަރީ 2019

 1ޖަނަވަރީ  2019އިންފެށިގެން އަމަލުކުރެވޭގޮތަށް އަދި

އިން ފެށިގެން މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ބަދަލުތަށް ފިޔަވައި

ގތަށް ގިނަ ސިސާސަތުތަކެއް
އާރލީ އެޑަޕްށަން އެޕްލައި ކުރެވޭ ޮ

ކށްފައިވާ މައިގަނޑު
މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ބޭނުން ޮ

ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ .ނަމަވެސް މިކުންފުނިން މާލީ ބަޔާން

ކށްފައި އެވަނީއެވެ .ހުރިހާ
ސިޔާސަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާން ޮ

ތައްޔާރުކުރުމުގައި އަލަށް އެކުލަވާލައިފައިވާ ސިޔާސަތުތަށް

ކށްފައިވަނީ މި ސިޔާސަތުތަށް
އަހަރެއްގެ މާލީ ހިސާބުތައް ބަޔާން ޮ

ސ

އަދި ކުރީގެ ބައެއްސިޔާސަތުތަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތަށް

ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

ކުންފުނީގެ މާލީ ބަޔާނުގައި އެކުލަވާލުމަށް އާރލީ އެޑޮޕްށަން

ސ

 4.1ބޭރު ފައިސާއިން ކުރެވުނު މުއާމަލާތްތައް

ސ

ކށްފައެއްނުވެއެވެ .ސ
ބޭނުން ޮ

ކށްފައިވަނީ ،ޢަމަލީ
ބޭރުފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް ހިސާބުކޮށް ބަޔާން ޮ
ކށްފައި އެވާ ސިޔާސަތުތަކަކީ އެސިޔާސަތުތަކަށް
ތިރީގައި ބަޔާން ޮ

ފައިސާއިން (ދިވެހި ރުފިޔާއިން) އެމުއާމަލާތެއް ހިނގި ތާރީޚުގެ

އަލަށްގެނެވިފައިވާ ބަދަލު ނުވަތަ އަލަށް އެކުލަވާލެވިފައި

ބޭރުފައިސާ މާރުކުރެވޭ ރޭޓު ގައެވެ .ބޭރުފައިސާ އަމަލީފައިސާއަށް

ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން ކުންފުނީގެ މާލީ ބަޔާނަށް މާބޮޑު

ބަދަލުލުކުރުމުގައި ލިބުނު ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން އަދި ބޭރުފައިސާ

އަސަރުތަކެއް ނުކުރާނެކަމަށް ބެލެވޭ ސިޔާސަތުތަކެވެ .ސ

އިން ހުރި މާލީ އެސެޓްތަކާއި ލައިބިލިޓީތައް ބެލެންޝީޓް ތާރީޚުގައި
ޢަމަލީ ފައިސާއަށް ބަދަލުކުރުމުގައި ލިބުނު ގެއްލުމާއި ފައިދާވާނީ

ކންސެޕްޗުއަލް ފްރޭމްވޯކް
 -އެމެންޑްމެންޓްސް ޓް ރެފަރެންސް ޓް ޮ

ސ

އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި ހިމެނިފައެވެ.ސ

އިން އައި.އެފް.އާރު.އެސް ސްޓާންޑާރޑްސް
އފް ބްޒިނަސް (އެމެޑްމެންޓް ޓް އައި.އެފް.އާރު.
 -ޑެފިނިށަން ޮ

ސ

ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކުގައި ހިމެނިފައިވާ ބޭރުފައިސާއިން

އެސް )3ސ

ކށްފައިވާ މާލީ ނޫން ހަރުމުދަލާއި ދަރަނި ހިސާބު ކޮށްފައިވާނީ
އަގު ޮ

 -ޑެފިނިށަން އޮފް މެޓީރިއަލްސް (އެމެޑްމެންޓް ޓް އައި.އޭ.އެސް 1

އެއެއްޗެއް ފުރަތަމަ ގަތްއަގުގައި އެމުއާމަލާތެއް ހިނގިދުވަހު

އެންޑް އައި.އޭ.އެސް )8ސ

ބޭރުފައިސާ މާރުކުރެވުނު ރޭޓުންނެވެ .ހަރުމުދަލާއި ދަރަނީގެ

 -އައި.އެފް.އާރު.އެސް  17އިންސްރޭންސް ކޮންޓްރެކްޓްސް

ކށްފައިވާ ހަރުމުދަލާއި ދަރަނި
ތެރެއިން ހަމައަގުގައި ހިސާބު ޮ

ސ

ސ

ކށްފައިވާނީ ހަމައަގު ކަނޑައެޅުނު
ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ބަދަލު ޮ
ތާރީޚުގައި ބޭރުފައިސާ މާރުކުރެވޭ ރޭޓުގައެވެ.ސ

ޮއޑިޓް ކޮށްފައިވާ
މާލީ ބަޔާންތައް
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
ނޓުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯ
 4މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ މުހިންމު ސިޔާސަތުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ

ސ

 4.2މާލީ އާލާތްތައް (ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓްރޫމަންޓްސް)ސ

ސ

ނން ޑެރިވެޓިވް)ސ
ހ .މާލީ އެސެޓްތައް ( ޮ
އެގިންތިއެއްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުރިހާ މާލީ

ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ ރިޒާވްގައި ހިމެނުމުގައި ފުރިހަމާވާންޖެހޭ

އަމަލުކުރުމާއި އަގުކުރުން

ބަދަލުކުރެވޭއިރު

ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާއި ކުންފުނިން ޖަމާކޮށްފައިވާ

އނިގަޑަށް ގެނެވިފައިވާ އިސްލާހާއި އެއްގޮތަށް
އެސެޓެއް ވިޔަވާރީގެ ޮ

ހާލަތުތަށް ފުރިހަމަވިނަމަވެސް މި އެސެޓްތަށް ހަމައަގުކުރުމުގައި

ކށްފައިވަނީ އެ ފައިސާ ލިބުނު
ފައިސާ ،ފުރަތަމަ ހިސާބު ޮ

ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ .މިގެނެވުނު ބަދަލުތަށް ،މިބަދަލުތަކަށްފަހު

ލިބޭ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ ބަޔާނުގެ ދަށުން

ނުވަތަ ޖަމާވިތާރީޚުގައެވެ .އެނޫން ހުރިހާ މާލީ އެސެޓްތައް (މާލީ

އެންމެފުރަތަމަ ތައްޔާކުރާ މާލީ ބަޔާނުގައި އިސްލާހުގެނެވުނު

ގތަށް އަމަލުކުރުމުން ހިސާބުކުރުމުގައި އަންނަ
ގެނެވިދާނެއެވެ .މި ޮ

ހިސާބުތަކުގައި ހަމައަގުގައި ހިމެނިފައިވާ އެސެޓްތައް ހިމެނޭގޮތަށް)

ދުވަހުގައި ހާމަކުރަންވާނެއެވެ .ސ

ފަރަގުތަށް ކުޑަކުރޭވޭނެއެވެ.ސ

ހިސާބުތަކުގައި ހިމެނިފައިވާނީ އެ ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތެއްގެ
އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ

ކށް ހިސާބުކުރާނީ ތިރީގައި
މާލީ އެސެޓެއް އިސްލިހްލާކު ޮ

އނިގަނޑުގެ އެސެސްމަންޓް
ވިޔަފާރީގެ ޮ

ފަރާތެއްކަމަށް ކުންފުނިވާ ތާރީޚުގައެވެ .ސ

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ދެ ހާލަތު ފުރިހަމަވުންނެވެ .މިގޮތަށް

ކުންފުނީގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ވިޔަފާރީގެ އޮނިގަނޑަކީ އެ

އިސްތިހްލާކު ކުރުމަށްފަހު އެސެޓްގެ ހަމައަގަށް އަންނަބަދަލު

އ ލެވެލްގައި ހިމެނޭ މާލީ އެސެޓްތަކުގެ
އނިގަނޑުގެ ޕޯޓުފޯލި ޯ
ޮ

މާލީ އެސެޓްތަށް ( ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރޭގައި

ކުންފުނީގެ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައެއް ނުހިމަނާނެއެވެ .ސ

ސަބަބުން އަބަދުވެސް އެސެސްކުރެވޭ އެއްޗެކެވެ .މިކަންކުރުމުގެ

ފިޔަވައި) ނުވަތަ މާލީ ލައިބިލިޓީސް އެންމެ ފުރަތަމަ ހާލަތުގައި

އނިގަނޑުގެ ތެރެއިން
 -ކުންފުނީގައި އެކުލަވާލައިފައިވާ ވިޔަފާރީގެ ޮ

މައުލޫމާތުތަށް ބެލުމާއި

އަގު ކުރާނީ އޭގެ ހަމައަގުގައެވެ .ހަމައަގު ނުކުރެވޭނަމަ އަގުކުރާނީ

ކުންފުނީގެ ރައޫސުލްމާލުގައި މުދާ ބަހައްޓައިގެން އެއްބަސްވުމެއްގެ

ގތަށް ހާމަހުރެވޭ މައުލޫމާތުގެ ތެރޭގައި
މައުލޫމާތުތައް ދިނުމެވެ .މި ޮ

އެ އެސެޓެއް ގަތުމަށް ނުވަތަ އިޝޫކުރުމަށް ދިޔަ ޚަރަދު

ގތަށް ބަހަށްޓާފައިވުން
ދަށުން މަންފާއެއް ލިބޭ ޮ

ހިމެނެނީ :ސ

މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ކުންފުނި ހިންގަމުން އަންނަގޮތުގެ

ކށް ލިބެން ހުރި ފައިސާ
ގތުގައި މައިގަނޑު ޮ
ހިމެނޭ ދަރަނީގެ ޮ
ސ

އެކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓަށް މި

އެއްކުރުމަށްފަހުއެވެ .ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ތެރޭގައި

 -އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ދުވަސްތަކެއްގައި

ކުންފުންޏަށް މައިގަނޑު އަސަރެއް ނުކުރާ ދަރަނި އަގުކުރާނާނީ

ކުންފުންޏަށް އިންޓަރެސްޓާއިއެކު ގަވައިދުން ދައްކަން

އތަކުގެ އަސާސްތަކާއި ލަނޑުދަނޑިތަށް ،އަދި
 -ޕޯޓުފޯލި ޯ

އޭގެ ވިޔަފާރި ކުރެވުނު އަގުގައެވެ .ސ

ގތަށް ހިމަނާފައިވާ އެސެޓަކަށްވުން
އެއްބަސްވެފައިވާ ފައިސާ ލިބޭ ޮ

ގތުން ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ގޮތް .މީގެ
މިއަސާސްތައް އަމަލީ ޮ

ސ

ސ

ތެރޭގައި ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓްއިން އިސްކަންދޭ ސްޓްރަޓެޖީތަކުގެ
މާލީ އެސެޓްސް ގިންތިކުރުމާއި ދެވަނަ ފަހަރަށް އަގުކުރުން

މާލީ އެސެޓްސް ހަމައަގުކުރުމުގައި އިސްތިހްލާކު ނުކުރާ ނުވަތަ

ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމެއްގެ ސަބަބުން އިންޓަރެސްޓުގެ ގޮތުގައި ލިބޭ

މާލީ މުދާ އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރަ މާލީ ހިސާބުގައި ހިމަނާއިރު،

ހަމައަގުކުރުމުގައި ލިބޭފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި

ރފައިލް ބެލެހެއްޓުމާއި،
ހދުމާއި ،އިންޓަރެސްޓް ރޭޓުގެ ޕް ޮ
އާމްދަނީ ޯ

ކށް މިނާނީ އޭގެ އިސްތިހްލާކު ކުރެވިފައިވާ
އެ މުދަލެއް ގިންތި ޮ

ބަހަށްޓަފައިވާ ރިޒާވުގެ ދަށުން ހިމަނާފައިނުވާނަމަ ،އެ އެސެޓްސް

މާލީ އެސެޓެއްގެ ސަބަބުން އުފެދޭ މާލީ ލައިބިލިޓީއެއް އެއެސެޓެއް

މޓައިޒްޑް) އަގުގައެވެ؛ ސ
(އެ ޮ

ހަމައަގުކުރުމުގައ ލިބޭ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން ހާމަކުރާނީ

ތ ނުވަތަ މި އެސެޓްސްތައް
ހިމަނާފައިވާ މުއްދަތުގައި ހިމަނާ ޯ

ކުންފުނީގެ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައެވެ .މިގޮތަށް އަގުކުރާނީ

ވިއްކައިގެން ލިބޭނެކަމަށް ބެލެވޭ ނުވަތަ ލިބޭނެ ފައިސާގެ އަދަދަށް

މާލީ އެސެޓެއް ދެވަނަފަހަރަށް އަގުކުރާއިރު ނުވަތަ ހިސާބުކުރާއިރު،

މާލީ މުދަލުގައި އެކުލެވިގެންވާ ހުރިހާ ޑެރިވޭޓިވްސްވެސް

.އިސްކަންދޭތޯ ބެލުން

ކުރިން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގިންތި ބަދަލުކުރާނީ ކުންފުނިން އަމަލުކުރާ

ގތަށެވެ .ފުރަތަމަފަހަރަށް މާލީ އެސެޓެއް އިސްތިހްލާކުކޮށް
ހިމެނޭ ޮ

މިގޮތަށް

ނުވަތަ ހަމައަގުކުރުމުގައި އެއިގެން ލިބޭ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން

އނިގަނޑަށް އިސްލާހެއް ގެނެވިފައިވާނަމައެވެ.
ވިޔަފާރީގެ ޮ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
ނޓުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯ
 4މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ މުހިންމު ސިޔާސަތުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ

ސ

 4.2މާލީ އާލާތްތައް (ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓްރޫމަންޓްސް) (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ

ސ

 -ވިޔާފާރީގެ އޮނިގަނޑުގައި އެކުލެވިގެންވާ ހިރާސް (އަދި

 -ލިބޭ ފައިސާއާއި އަދާކުރާންޖެހޭ ފައިސާ އަދާކުރާންޖެހޭ

އާމްދަނީ ،ބޭރުފައިސާ ބަދަލުކުރުމުގައި ލިބިފައިވާ ގެއްލުމާއި ފައިދާ،

އނިގަނޑުގެ ދަށުން ގެނެވިފައިވާ މާލީ އެސެޓްސް)
ކުންފުނީގެ ޮ

ވަގުތު ނުވަތަ އަދާންކުރާންޖެހޭ ނުވަތަ ލިބެންޖެހޭ މިންވަރަށް

އަދި އަގަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުން ހާމަކުރާނީ

ފރާފާނެ ހާދިސާތައް .ސ
އަސަރު ޯ

ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ ބަޔާނުގައެވެ .ހަމަ މިފަދައިން މާލީ އެސެޓެއް

 -ބަދަލުވަނިވި ރޭޓުގެ ސަމާތު (ފީޗާރސް) އާއި އަޤުދުކުރެވިފައިވާ

ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކުން އުނިކުރާއިރު އެއިގެން ލިބޭ ފައިދާ ނުވަތަ

ފރުވަނިވި ޝަރުޠުތައް
ކުޕަން ރޭޓުތަކަށް އަސަރު ޯ

ގެއްލުންވެސް ހާމަކުރާނީ ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ ބަޔާނުގައެވެ .ސ

ސ

އަދި މިހަރާސްތައް މެނޭޖް ކުރެވިފައިވާ ގޮތް

ބެލުން .ސ

ސ

ސ

އެއްބަސްވުމަކާއި ގުޅިގެން ލިބޭ ފައިސާއިގައި ހިމެނިގެންވަނީ
ތ އެސެސްކުރުން
ޕްރިސްސިޕަލްއާއި އިންޓަރެސްޓް ޯ

 -އެޑްވާންސަށް ފައިސާ ދެއްކުމާއި އަދި މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމުގެ

މި އެސެސްމެންޓުގެ ބޭނުމަށް "ޕްރިންސިޕަލް" މާނަކުރެވިފައިވަނީ،

ސަމާތު

ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާނީ

މާލީ އެސެޓެއް ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކުގައި .ފުރަތަމަ ހިމާނާއިރު

 -ކަނޑައެޅިފައިވާ މުދަލާ ގުޅޭގޮތުން ފައިސާ ލިބިގަތުމަށް ދަޢުވާ

ގތުގައި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން
ދަރަނީގެ ޮ

ސ

ސ

އަދާކުރަންޖެހޭ އަސާސީ އަދަދަށެވެ" .އިންޓަރެސްޓް"

އުފުލުން ހަނިކުރާ ޝަރުޠުތައް (މިސާލަކަށް ،ރުޖޫޢަ ނުކުރެވޭ

ޕސިޓްސް އަދި
ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާއި ،ބެކްން ޑި ޮ

މާނަކުރެވިފައިވަނީ އަދާކުރަންޖެހޭ އަސާސީ އަދަދުގެ ގޮތުގައި

ސަމާތުތައް)ސ

ކށްފައިވާ އިންވެސްޓްމެންޓްތަކުން ލިބެންޖެހޭ
ގތުގައި ޮ
ޑިޕޮސިޓްގެ ޮ

ވަކިމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ދައްކަންޖެހޭ ބާކީ ފައިސާގައި

ފިކްސްޑް

ފައިސާއެވެ.ސ

އެކުލެވިގެންވާ ދަރަންޏަށް ދޫކުރުމުގެ ހިރާސް އަދި ކުރިއަށް

އަދާކުރާންޖެހޭ ފައިސާގެ އަސާސީ އަދަދާއި

އތްތަނުގައި ފައިސާގެ އަގަށް އަންނަބަދަލާއި ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ
ޮ

އަދަދު ހަމަ އެކަނި އަދާކުރުމަކީ ،އެޑްވާންސަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ

އިންޓަރެސްޓުގެ

ނން ޑެރިވެޓިވް)ސ
ށ .މާލީ ލައިބިލިޓީތައް ( ޮ

ފައިސާ އަދި ލެންޑްކުރުމުގައި އެކުލެވިގެންވާ ހިރާސްއާއި ހަރަދު

ގތަށް އިއްތިފާގުވާކަމަށް
ސަމާތާ އިއްތިފާޤުވާކަމެކެވެ .އެހެނަސް ،މި ޮ

ލނުތަކަށް ހުށަހެޅުނު ރަހުނުތައް
ކުންފުނިން ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކާއި ޯ

އަދި ހިންގުމުން ލިބޭފައިދާ ގެ މިނަވަރަށެވެ .ސ

ކށްފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު
ބެލެވޭނީ ،އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި އަދާ ޮ

ކށްފައިވާނީ އެއެއްޗެއް ފުރަތަމަ ހުށައެޅުނު އަގުގައެވެ.
ފުރަތަމަ އަގު ޮ

ބޑުނަމައެވެ .އެއީ
އަދާކުރާންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދާ އަޅައިބަލާއިރު ޮ

އެހެނިހެން ހުރިހާ މާލީ ދަރަނިތައް (ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކުގައި

އެގްރިމެންޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ،އެގްރިމަންޓް ރޫޅާލެވޭ

ކށްފައިވާ ލައިބިލިޓީތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް)
ހަމައަގުގައި ހިސާބު ޮ

ހަމައެކަނި އަދާކުރަންޖެހޭ އަސާސީ އަދަދާއި އިންޓަރެސްޓްގެ

ގތުން އަދާކުރެވޭނެ ފައިސާގެ
ޙާލަތްތަކުގައި ،ބަދަލުދިނުމުގެ ޮ

ކށްފައިވާނީ ކުންފުންޏާއި އެ ދަރަންޏެއް ރަމްޒުކޮށްދޭ
އަގު ޮ

ތ އެސެސްކުރުމަށް ދެފަރާތުގެ
ގތުގައި އެކުލެވިގެންވާ ފައިސާ ޯ
ޮ

ގތުގައި އަދާކޮށްފައިވާ
އެކަށިގެންވާ މިންވަރެއް އެޑްވާންސްގެ ޮ

ފަރާތާއިއެކު ،ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިއަކަށް ކުންފުނިވާ

ފައިސާގެ ތެރޭގައި ޝާމިލުވާނެތީއެވެ .ސ

ތާރީޚުގައެވެ .ސ

އެއްބަސްވުމަކާއި ގުޅިގެން ލިބޭ ފައިސާއިގައި ހިމެނިގެންވަނީ

ދެމެދުގައި އެއްބަސްވެފިފައިވާ ކަންތައް ބަލަންޖެހެއެވެ .މީގެ
ތެރޭގައި

މާލީ އެސެޓަކާއި ގުޅިގެން ހެދިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި،

އެއްބަސްވެވިފައިވާ ކަމެއްގެސަބަބުން ލިބޭނެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ

ފުރަތަމަ ފަހަރަށްފަހު އަގުކުރުމާއި ފައިދާ އަދި ގެއްލުން

ކށް ހަމައަގު ކުރާނީ އިސްތިހްލާކު
މާލީ ލައިބިލިޓީސް ގިންތި ޮ

ފައިސާއަށް ނުވަތަ ވަގުތަށް ބަދަލެއްއަންނަފަދަ އެސްވެސްކަމެއް

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަގުކުރުމަށްފަހު ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ

ކުރުމަށްފަހު ،ނުވަތަ ހަމައަގުކުރުމުގައި ލިބޭ ފައިދާ ނުވަތަ

ތ އެސެސްކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
އެކުލެވިގެންވޭ ޯ

މި އެސެސްމަންޓް

ހެދުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި:ސ

ހިސާބުކުރެވޭނީ "އިފެކްޓިވް އިންޓްރެސްޓް"ގެ އުސޫލުން

ގެއްލުން އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި ހިމަނަގެންނެވެ .މާލީ ލައިބިލިޓީއަކުން

ކށް ،ހާލަތަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ލިބޭ
އިސްތިހްލާކު ޮ

ލިބޭ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި ހިމަނާނީ އެ

ގެއްލުން ކެނޑުމަށްފަހުގައެވެ .އިންޓަރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ

ލައިބިލިޓީއަކީ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ބެހެއްޓިފައިވާ ނުވަތަ

ޮއޑިޓް ކޮށްފައިވާ
މާލީ ބަޔާންތައް
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
ނޓުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯ
 4މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ މުހިންމު ސިޔާސަތުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ

ސ

 4.2މާލީ އާލާތްތައް (ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓްރޫމަންޓްސް) (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ

ސ

ހިސާބުތަކުން އުނިކުރުން

ނ .ހިއްސާގެ ރައުސްމާލު

ގތަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ލައިބިލިޓީއަކަށްވާނަމައެވެ.
ބަޔާނުގައި ހިމަނާ ޮ

މާލީ އެސެޓްސް

ކުންފުނީގެ ހިއްސާގެ ރައުސްމާލު ކަނޑައެޅިފައިވާނީ އާންމު

އެހެނިހެން މާލީ ލައިބިލިޓީސްތައް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް

މާލީ އެސެޓްތައް ހިސާބުން އުނިކުރެވޭނީ އެ އެސެޓަކުން ފައިސާ

ގތުގައެވެ .ހިއްސާ އިތުރުކުރުމަށް
އޑިނަރީ ޝެއަރ) ޮ
ހިއްސާގެ ( ޯ

އެއީ ޑެރިވޭޓިވްއަކަށްވުން ނުވަތަ ފުރަތަމަ އަގުކުރާއިރު

އާމްދަނީ

އަގުކުރުމަށްފަހު ހިސާބުކުރެވޭނީ "އިފެކްޓިވް އިންޓްރެސްޓް"

ލިބެންޖެހޭ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކަށް އެ

އިތުރަށް ޚަރަދުވި ފައިސާ ވާނީ ރައުސްމާލުގެ ޖުމުލައިން

ކށް ،ހާލަތަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ލިބޭ
މޓައިޒް ޮ
އުސޫލުން އެ ޮ

އެސެޓް ބަދަލުކުރެވި އަދި ކުންފުނިން އެ އެސެޓަކާ ގުޅިގެން

އުނިކުރެވިފައެވެ.ސ

ގތުގައި ދައްކަންޖެހޭ
ގެއްލުން ކެނޑުމަށްފަހުގައެވެ .އިންޓަރެސްޓްގެ ޮ

ލިބިދާނެ މަންފާ އަކާއި ގެއްލުން ބަދަލުކުރުމުންނެވެ .މިފަދަ
ކށްފައިވާ އެސެޓެއްގައި އެއްވެސް މަސްލަހަތެއް
ގޮތަކަށް ބަދަލު ޮ

ހިއްސާގެ ފައިދާ (ޑިވިޑެންޑް)ސ

ފައިދާ ،އަދި އަގަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުން

އތްނަމަ ،އިތުރު އެސެޓެއް ނުވަތަ ލައިބިލިޓީއެއްގެ
އުފެދިފައި ޮ

ހލްޑަރުން) އަހަރުގެ
އާންމު ހިއްސާދާރުންނަށް (އޯޑިނަރީ ޝެއަރ ޯ

ހާމަކުރާނީ ކުންފުނީގެ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައެވެ .ހަމަ މިފަދައިން

ކށްފައި ވާނެއެވެ.ސ
ގޮތުގައި ހިސާބު ޮ

މެދުތެރެއިން ހިއްސާގެ ފައިދާ (އިންޓަރިމް ޑިވިޑެންޑް) ބެހުމަށް

ދަރަނި،

ބޭރުފައިސާ ބަދަލުކުރުމުގައި ލިބިފައިވާ ގެއްލުމާއި

ނިންމި ތާރީޚްގައި ،ބަހަންޖެހޭ ފައިސާ ދަރަންޏެއްގެގެ ގޮތުގައި

މާލީ ލައިބިލިޓީއެއް ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކުން އުނިކުރާއިރު އެއިގެން

ހިމަނާފައިވާނެއެވެ .އަދި އަހަރުގެ ޖުމުލަ ހިއްސާގެ ފައިދާގެ

ލިބޭ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުންވެސް ހާމަކުރާނީ ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ

މާލީ ލައިބިލިޓީސް

ބަޔާނުގައެވެ.ސ

މާލީ ލައިބިލިޓީސް ހިސާބުން އުނިކުރެވޭނީ އެ މުއާމަލާތާއި

ބޑުން ފާސްކޮށް،
ގތުގައި (ފައިނަލް ޑިވިޑެންޑް) ދިނުމަށް ޯ
ޮ

ގުޅިގެން އަދާކުރަންޖެހޭ ދަރަނި އަދާކުރުމުން ނުވަތަ ކެންސަލް

ޑިވިޑެންޑް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅުނު ތާރީޚްގައި ފައިދާގެ ގޮތުގައި

ކުންފުނީގެ މާލީ ދަރަނި ނުވަތަ ލައިބިލިޓީގެ ގޮތުގައި

ކުރުމުން ނުވަތަ އެ މުއާމަލާތުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުންނެވެ.

ސ

ހިމެނިފައިވާނީ ވިޔާފާރީގެ ބޭނުމަށް ލޭންދޭނަށް ނެގުނު މުދަލާއި
ހދުނު ޚިދުމަތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާއާއި އެހެނިހެން ދަރަނިތަކުގެ
ޯ

މާލީ އެސެޓާއި (މުދަލާއި) ލައިބިލިޓީސްތައް (ދަރަނި) ލައިޖައްސާ

އިތުރުން ،ކުންފުންޏާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ

ބާކީވާ އަދަދުތައް ކުންފުނީގެ މާލީ ބަޔާނުގައި ހިމެނޭނީ ހަމައެކަނި

ފައިސާއެވެ.ސ

އެއަދަދުތައް ހިމެނުމުގެ ޤާނޫނީ ޙައްޤު ކުންފުންޏަށް ލިބި ،އަދި
އެދަރަންޏެއްގެ ބާކީ ދައްކަން ނިންމާފައިވާނަމަ ނުވަތަ އެއެސެޓެއް

ކށްފައިވާނީ އޭގެ އަސްލުއަގާއި
މިފަދަ ލައިބިލިޓީތައް ފުރަތަމަ އަގު ޮ
ކށްފައެވެ .އޭގެފަހުން ،މިފަދަ
އޭގެ މުއާމަލާތުގެ އަގު އެއް ޮ
ދަރަނިތައް "އިފެކްޓިވް އިންޓްރެސްޓް" އުސޫލު ބޭނުން ކޮށްގެން
ކށްފައި ވާނެއެވެ.ސ
އިސްތިލާކު ކުރުމަށްފަހު އަގު ޮ

ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާއިން ދަރަނި ޚަލާސްކުރާނަމައެވެ.ސ

ގތުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.ސ
ބަހަންޖެހޭ ފައިސާ ދަރަންޏެއްގެ ޮ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
ނޓުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯ
ނ .ބަލަށްކެނޑުން (ޑިޕްރިސިއޭޝަން)ސ

 4މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ މުހިންމު ސިޔާސަތުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ

ސ

 4.3ޕްރޮޕަޓީ ،ޕްލާންޓު އެންޑް އިކުއިޕްމެންޓު

ސ

ހ .ބަޔާންކުރުމާއި އަގުކުރުން

ގތުގައި ހިމެނިފައިވާ
ރޕަޓީ ،ޕްލާންޓު އެންޑް އިކުއިޕްމެންޓުގެ ޮ
ޕް ޮ

ބަލަށްކެނޑޭ (ޑިޕްރިސިއޭޝަން)އަދަދު ހިސާބުކޮށްފައިވާނީ

އެސެޓްތަކުގެ ތެރޭގައި އެކި މުއްދަތަށް ބޭނުންކުރެވޭ އެސެޓްތައް

އެސެޓެއްގެ އަގާއި ،އެއެއްޗެއް ބޭނުންކުރެވޭފަދަ ހާލަތަށް

ކށްފައިވާނީ ވަކިވަކިންނެވެ.ސ
އަގު ޮ

ގެނައުމަށް ސީދާ ކުރެވުނު ހުރިހާ ޚަރަދެއް އެއްކޮށް އެއެސެޓެއް
ބޭނުންކުރުމަށްފަހު ވިއްކާލެވޭނެ އަގު ކެނޑުމުން ބާކީވާ އަދަދަށް

ރޕަޓީ ،ޕްލާންޓު އެންޑް އިކުއިޕްމެންޓުގެ ގޮތުގައި
ހުރިހާ ޕް ޮ
ގތުގައި ހިމެނިފައިވާ
ރޕަޓީ ،ޕްލާންޓު އެންޑް އިކުއިޕްމެންޓުގެ ޮ
ޕް ޮ

ބިނާކޮށްފައެވެ.ސ

ބަލަށް ކަނޑަންޖެހޭ (ޑިޕްރިސިއޭޝަން) އަދަދާއި ހާލަތަށް އަންނަ

އެއްޗެއް ވިއްކާލުމުން ލިބުނު ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން

ބަދަލުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުން (އިމްޕެއަރމެންޓް) އުނިކުރަންޖޭހޭ

ކށްފައިވާނީ އެ އެއްޗެއް ވިއްކާލެވުނު އަގާއި ،އެ އެސެޓެއްގެ
އަދަދު ޮ

ކުންފުނީގެ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ބަލަށްކެނޑޭ ޚަރަދު

ޖުމުލަ އަދަދު ކެނޑުމަށްފަހުއެވެ.ސ

އަގުން ބަލަށްކެނޑުނުވަރު ކަނޑާ ބާކީ ކުރެވުނު ވަރާއި

ކށްފައިވާނީ 'އުއި ރޮނގު' (ސްޓްރެއިޓް ލައިން މެތަޑް)
އަދަދު ޮ

ލައިޖެއްސުމަށް ފަހުއެވެ .މިފަދަ މުއާމަލާތްތަކުގެ އަދަދުތައް

އުސޫލުން އެއެސެޓެއް ބޭނުންކުރުމަށް ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތު

ކށްފައިވާ އަދަދުގައި ،އެއެސެޓެއް
ގތުގައި އަގު ޮ
އަގުގެ ޮ

ހިމެނިފައިވާނީ ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކުގައި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން

ވަކިވަކިން ކަނޑައެޅުމަށްފަހުއެވެ .އެއީ ކުންފުނީގެ އެސެޓުތައް،

ގަންނަންދިޔަ ޚަރަދާއި ،އެސެޓާ ސީދާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން

ލިބުނު އާމްދަނީގެ ތެރޭގައެވެ.ސ

އެއެސެޓަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ކުންފުންޏަށް މާލީ އަދި

ކށްފައިވާނީ ،އެތަކެތީގެ އަގުން ޖުމުލަ
ހިމެނިފައިވާ ތަކެތި އަގު ޮ

ކށްދޭނެ އަދި އެންމެ ރަނގަޅަށް ވަޒަންކުރެވޭ
އެހެނިހެން ފައިދާ ޮ

ހުރިހާ ޚަރަދުތައް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ .ކުންފުނިން އަމިއްލައަށް
ށ .އެސެޓްތަކަށް ފަހުން ކުރެވޭ އިތުރު ޚަރަދުތައް

އުސޫލަކަށް 'އުއި ރޮނގު'

އަގާއި ،އެކަމަށް މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި،

ރޕަޓީ ،ޕްލާންޓު އެންޑް އިކުއިޕްމެންޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ
ޕް ޮ

އަދިވެސް އެސެޓާއި ސީދާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޚަރަދުތަކާއި،

އެސެޓެއް ނުވަތަ އޭގެ ޕާރޓެއް ބަދަލުކުރަން ޖެހިގެން އެކަމަށް

ކށްގެން ބަލަށްކެނޑުމުގައި'
އުއި ރޮނގު' އުސޫލު ބޭނުން ޮ

ލނެއްގެ އިންޓަރެސްޓާއި
އެސެޓެއް ހެދުމަށް ލޯނެއްނެގުނުނަމަ އެ ޯ

ކުރެވޭ ޚަރަދެއް އެ އެސެޓެއްގެ ބާކީކުރެވޭ އަގުގެ ތެރެއަށްވާނީ

ގތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް
އެކިބާވަތްތަކުގެ އެސެޓް އެކަށީގެންވާ ޮ

އެއެސެޓެއް ވިޔަފާރީގައި ބޭނުންކުރެވުމާއި ހަމަޔަށް ހިނގިހުރިހާ

ގތަކަށް ކުރެވޭ ޚަރަދެއް އެސެޓެއްގެ
އިތުރު ކުރެވިފައެވެ .މިފަދަ ޮ

އަންދާޒާ ކުރެވޭ މުއްދަތުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.ސ

ހަދާފައިވާ އެސެޓުތަކުގެ އަގުގައި އެ ހެދުމަށް ހޯދުނުތަކެތީގެ

ޚަރަދެއް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ .އަދި އޭގެ އިތުރުން އެފަދަ

ކށްފައި ވާނީ އެފަދަބަދަލުން މުސްތަޤުބަލުގައި
އަގުގެ ތެރެއަށް އިތުރު ޮ

އެސެޓެއް ހުރިތަނުން އެހެންތަނަކަށް ބަދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ،

ގތުން ފައިދާވެ ،އެފަދަ ބަދަލެއްގެ
ކުންފުންޏަށް އިޤްތިޞާދީ ޮ

ނުވަތަ އެއެސެޓެއް ހުރިތަނަކުން ނަގަންޖެހިއްޖެނަމަ އެކަމަށް

ގތެއްގައި މިންކުރެވޭ ކަމުގައިވާނަމައެވެ.
އަގު އެންމެ އެދެވޭ ޮ

ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދާއި ،އެ އެސެޓެއް ހުރިތަން

ގތުން ހަލާކުވުމުގެ ސަބަބުން ބަދަލުކުރެވުނު އެސެޓުގެ އަގުގެ
މި ޮ

އުސޫލުވާތީ އެވެ.ސ

އިމާރާތްތައް

 5އަހަރާއި 40

ސ

އަހަރާއި ދެމެދު
ޕްލާންޓާއި އިކުއިޕްމެންޓު

އިހުހުރި ހާލަތަށް ޢިޔާދަކުރުމަށް ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ

ހިސާބުތަކުންވާނީ އުނިކުރެވިފައެވެ .އެސެޓްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް

 -ސިވިލްވޯކާއި ކޭބަލް

 5އަހަރާއި 40

ޚަރަދު އެއެސެޓެއްގެ އަގުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ .އަދި

ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރެވޭ ޚަރަދުތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތަކުގެ

ޑަކްޓްތައް

އަހަރާއި ދެމެދު

ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.ސ

ވކް އަދި އިލެކްޓްރޯނިކް
 -ނެޓް ޯ

 5އަހަރާއި 40

ސފްޓުވެއާރއެއް ގަނެފައިވާނަމަ ،އޭގެ އަގުވެސް އެސެޓްގެ އަގުގައި
ޮ

އިކުއިޕްމަންޓްތައް

އަހަރާއި ދެމެދު

ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.ސ

ވެހިކަލް އަދި ލޯންޗްތައް

 4އަހަރާއި 7

މީގެ އިތުރުން ،އެފަދަ އެސެޓަކަށް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްސަ

ސ

ސ

ސ

ސ

ސ

އަހަރާއި ދެމެދު
ފިޓިންގް އަދި ފަރުނީޗަރު

 4އަހަރާއި 10

ސ

އަހަރާއި ދެމެދު

ޮއޑިޓް ކޮށްފައިވާ
މާލީ ބަޔާންތައް

95

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
ނޓުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯ
 4މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ މުހިންމު ސިޔާސަތުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ

ސ

ގތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ މުއްދަތާއި އަގު
އެސެޓެއް އެކަށީގެންވާ ޮ
ކންމެ ބެލެން ޝީޓުގެ ތާރީޚުގައި ބަލައި ބަދަލެއްގެންނަން ޖެހޭނަމަ
ޮ
އެބަދަލެއް ގެނެވެއެވެ.ސ
				

ށ .އެސެޓެއް ގަތުމަށްފަހު ކުރެވޭ އިތުރު ޚަރަދުތައް

މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ހަރުމުދަލަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު

އެސެޓެއް ގަތުމަށްފަހު ކުރެވޭ ޚަރަދުތައް ކެޕިޓަލައިޒް ކޮށްފައިވާނީ،
ކށް އަގުކުރަން އެގުމާއި ،އެއެސެޓެއްގެ
ކށްފައިވާ ޚަރަދު ސީދާ ޮ
ޮ

ކށްފައިވާ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ހަރުމުދަލަށް ޮ

މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ހަރުމުދަލަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު

އެއްވެސް ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ނެތުމާއި ،އެއެސެޓަކީ ވިޔަފާރީގެ

ރޖެކްޓްތަކަށް ހިނގާފައިވާ
ކށްފައިވާނީ ،ޕް ޮ
ހިސާބުތަކުގައި ބަޔާން ޮ

ކށްފައިވާ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ހަރުމުދަލަށް ޮ

އުސޫލުން މަންފާކުރަނިވި އެއްޗަކަށްވުމުގެ އިތުރުން އެއެސެޓެއްގެ

ޚަރަދުތަކުތެރެއިން މާލީ އަހަރު ނިމުނުއިރު ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތައް

ރޖެކްޓްތަކަށް ހިނގާފައިވާ
ކށްފައިވާނީ ،ޕް ޮ
ހިސާބުތަކުގައި ބަޔާން ޮ

ބޭނުން ފުރިހަމަޔަށް ހިފޭވަރަށް ކުންފުންޏަށް ޚަރަދުކުރުމުގެ

ރޖެކްޓްތަކަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުތަކެވެ.ސ
ފެށިފައިނުވާ ޕް ޮ

ޚަރަދުތަކުތެރެއިން މާލީ މުއްދަތު ނިމުނުއިރު ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތައް

ތ ބެލުމަށްފަހުގައެވެ.ސ
ޤާބިލުކަން ލިބިގެންވޭ ޯ

ރޖެކްޓްތަކަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުތަކެވެ.ސ
ފެށިފައިނުވާ ޕް ޮ

ސ

ނ .އިސްތިހްލާކުކުރުން (އެމޮޓައިޒޭޝަން) ސ

 4.4އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓްތައް

ސ

 4.5އިންވެންޓަރީތައް

ކށްފައިވާނީ 'އުއިރޮނގު'
އެސެޓްތައް އިސްތޮހްލާކު ޮ

ކށްފައިވާނީ ގަތްއަގާއި ވިއްކާލުމުން ލިބޭނެ
އިންވެންޓްރީތައް އަގު ޮ

(ސްޓްރެއިޓް ލައިން) އުސޫލުން ،ގުޑުވިލް ފިޔަވައި އެހެނިހެން

ގތުން ކުންފުނީގެ
ސާފު އަގާއި ދެއަގުންކުރެ ދަށްއަގުގައެވެ .އެ ޮ

ހ .އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓް ކަނޑައަޅާނެގޮތާއި
އަގުކުރާނެގޮތް

އެސެޓްތައް ގަނެފައިވާ ދުވަހުން ފެށިގެން އެސެޓްތަކުގެ ބޭނުން

ކށްފައިވާނީ އެވްރެޖު އަގެއްގެ
އިންވެންޓަރީގެ އަގުކުރުން ބިނާ ޮ

ގތަށް ކުރެވޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ މުއްދަތުގެ
އެކަށީގެންވާ ޮ

މައްޗަށެވެ .މީގެ ތެރޭގައި އިންވެންޓްރީތައް ގަތުމަށް ދިޔަ ޚަރަދާއި

ކުންފުނިން ގަނެފައިވާ އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓްތަކުގެ ތެރެއިން

ތެރޭގައެވެ .ސ

އިންވެންޓަރީ މިހާރު ހުރިތަނަށް ގެނައުމަށް ހިނގި ހުރިހާ ޚަރަދާއި
އެހެނިހެން ޚަރަދުތައްވެސް އިންވެންޓަރީގެ އަގުގެ ގޮތުގައި

ކަނޑައެޅިގެން ވަކި މުއްދަތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް ހުރި
ކށްފައިވާނީ އެއެއްޗެއް ގަތްއަގުން
އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓްތައް އަގު ޮ
މޓައިޒޭޝަނާއި ،ހާލަތަށް އައިބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން
ޖުމުލަ އެ ޮ
ލިބުނު ގެއްލުމުގެ (އިމްޕެއަރމެންޓް) ޖުމުލަ އަދަދު އުނިކުރުމަށް
ފަހުގައެވެ.ސ

ކށްފައިވަނީ ތިރީގައި
އެސެޓްތައް ބޭނުންކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާ ޮ

ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.ސ

މިބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.ސ
ސޮފްޓްވެއަރ

 3އަހަރާއި  10އަހަރާއި ދެމެދު

ސ

ވިއްކާލުމުން ލިބޭ ސާފު އަގަކ (ނެޓް ރިއަލައިޒަބަލް ވެލިއު)،
ކށް ވިޔާފާރި ކުރުމުގެ ތެރެއިން އިންވެންޓްރީތައް
އާންމު ޮ
ވިއްކާލެވޭނެ އަގުން ،ވިއްކާލުމަށް ނުވަތަ މުއާމަލާތް ފުރިހަމަ

ސފްޓްވެއަރތައް ގަތުމަށާއި،
ޮ
ކުންފުނީގައި ބޭނުންކުރާ ޚާއްސަ

ހުއްދަތައް

އިމްޕްލިމަންޓްކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދުތައް އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓްގެ

(ލައިސަންސް)ސ

 10އަހަރު ނުވަތަ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ،މީގެ

ކުރުމަށް ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދު އުނިކުރުމަށްފަހު ލިބޭ

ތެރެއިން ކުރު މުއްދަތެއް

އަދަދެވެ.ސ

ސ

ސފްޓްވެއަރތައް
ޮ
ގތުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން
ޮ
ސފްޓްވެއަރގެ ބޭނުންތައް
ޮ
ބޭނުންކުރެވޭނެ މުއްދަތާއި،
އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވޭ އެކިއެކި ޚަރަދުތައްވެސް ސޮފްޓްވެއަރގެ
އަގަށް އިތުރުކޮށްފައިވާނެއެވެ.ސ

ކޭބަލް ބޭނުން

 15އަހަރު ނުވަތަ ކޭބަލް ބޭނުންކުރެވޭނެ

ކުރުމުގެ ހައްގު

މުއްދަތު ،މީގެ ތެރެއިން ކުރު މުއްދަތެއް

ސ

ދިރާގު
ރ ރިޕޯޓު 2019
އަހަ ީ

96

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
ނޓުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯ
 4މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ މުހިންމު ސިޔާސަތުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ

ސ

ރޖެކްޓާއި ގުޅުންހުރި
 4.6އެންޓަރޕްރައިސް ސޭލްސް ޕް ޮ
ޮކންޓްރެކް އެސެޓްސް

ސ

ގތުގައި ލިބޭ މިންވަރު)
ލސް އެލަވެންސް (ގެއްލުމުގެ ޮ
ޮ

ކުންފުނީގެ

ކުރީގެ އަހަރުތަކުން ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުތަކަށް

ހިސާބުކުރާނީ ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ މާލީ އެސެޓްސް އަދި

ރިޢާޔަތްކޮށް  3މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުންނާއި

ކންޓްރެކްޓްގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ގޮތުގައި
ނުނިމިހުރި ސޭލްސް ޮ

މާލީއެސެޓްނޫން އެހެނިހެން އެސެޓުގެ ލައިފްޓައިން އެކްސްޕެކްޓެޑް

އަދި އާންމު ވިޔަފާރިތަކުން ފައިސާ ދައްކާފައިވާ މިންވަރު

ހިމެނިފައިވާނީ އެތާރީޚަކާއި ހަމަޔަށް ސޭލްސް ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ

ލސްއާއި އެއްވަރުގެ އަދަދަކަށެވެ .ސ
ކްރެޑިޓް ޮ

ބެލުމަށްފަހުގައެވެ.ސ

ކށްނިމިފައިވާ މަސައްކަތަށް ލިބޭނެކަމަށް
އެޕޮރޮޖެކްޓްތަކުން ޮ

ކންޓްރެކްޓް އެސެޓްސްއިން ލިބެންޖެހޭ
މާލީ އެސެޓްސް އަދި ޮ

ލސްއަކީ މާލީ އާލާތުގެ
ލައިފްޓައިމް އެކްސްޕެކްޓެޑް ކްރެޑިޓް ޮ

އަންދާޒާ ކުރާ އަދަދެވެ .މިފަދަ އަދަދުތައް އަގުކޮށްފައިވާނީ

ފައިސާއިން ގެއްލުމުގެ އަދަދު އަބަދުވެސް ހިސާބުކުރާނީ

މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކާފައިނުމުގެ ސަބަބުން

ޚަރަދުތަކާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ފައިދާ އެއްކޮށް ،އޭގެއިން

ލސްއާއި އެއްވަރު
ލައިފްޓައިމް އެކްސްޕެކްޓެޑް ކްރެޑިޓް ޮ

ހިސާބުކުރެވޭ ގެއްލުންތަކެވެ .ސ

ގތުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ބިލުނުކުރެވި އެހެންނަމަވެސް
ޮ

ލިބުނުގެއްލުމާއި މިހާރު ހިނގަމުންދާބިލްތަކުގެ އަދަދުތައް

އަދަދަކަށެވެ.ސ
 12މަހުގެ

ރޖެކްޓަކާއި
ކެނޑުމަށްފަހުއެވެ .އެގޮތުން ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި އެޕް ޮ

ސ

ލސް އަކީ ރިޕޯޓް
އެކްސްޕެކްޓެޑް ކްރެޑިޓް ޮ

ސީދާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ޚަރަދެއްގެ އިތުރުން ކަނޑައަޅާ ފިކްސްޑް

މިކުންފުނިން މާލީ އެސެޓަކީ ފައިސާ ނުލިބޭނެ އެސެޓެއްގެ

ކުރާދުވަހުގެ ފަހުން  12މަހުގެ މުއްދަތުގެ (ނުވަތަ މާލީ އާލާތުގެ

އވަރހެޑް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.ސ
އަދި ވޭރިއެބްލް ޯ

ގތުގައި ކަނޑައަޅާނީ:ސ
ޮ

މުއްދަތަކީ  12މަސްދުވަހަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްނަމަ ،އެމުއްދަތު)ގެ

މިހާރު ހިނގަމުންދާ ބިލްތަކުގެ ޖުމުލަ އަދަދު ކުރިން އަޅާކިޔުނު

ގތުގައި ދައްކަންޖެހޭ
 -ލޯނު ނަގާފައިވާ ފަރާތުން ލޯނުގެ ޮ

ތެރޭގައި ފައިސާ ނުލިބިދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ގެއްލުމެވެ .ސ
ސ

ޖުމުލައަށް ވުރެ އިތުރުވާނަމަ އެ އަދަދު ހިމެނިފައިވާނީ

ފައިސާ ދައްކާނެ ކަމާއިމެދު ޔަގީންކަން ގެއްލުމާއި ގުޅިގެން،

ލސް އަންދާޒާކުރުމުގައި
އެކްސްޕެކްޓެޑް ކްރެޑިޓް ޮ

ބެލެންޝީޓްގެ ފަހުންލިބޭނެ އާމްދަނީގެ (ޑިފަރޑް އިންކަމް)

ގތުގައި ބަހައްޓާފައިވާ މުދާ ތަސައްރަފު
ކުންފުނީގައި ސެކިއުރިޓީގެ ޮ

ގތުގައި ބަލާނީ ކުންފުނި ކްރެޑިޓް
އެންމެ ދިގުމުއްދަތެއްގެ ޮ

ތެރޭގައެވެ.ސ

ކުރަންޖެހުން.ސ

 4.7އަގަށް އަންނަބަދަލުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުން
(އިމްޕެއަރމެންޓް)ސ

 -އިމާރާތްކުރުމުގެ ބޭނުންމުގައި ނަގާފައިވާ ލޯނެއްނަމަ މާލީ

ސ

ސ

އެސެޓްގެ މުއްދަތު  90ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވާނަމަ

ލސް ހިސާބުކުރުން
އެސްޕެކްޓެޑް ކްރެޑިޓް ޮ

 -ސަރުކާރުން ނަގާފައިވާ ލޯނެއްނަމަ މާލީ އެސެޓްގެ މުއްދަތު

ރބަބިލިޓީ (ގެއްލުންވެދާނެ
އެކްސްޕެކްޓެޑް ކްރެޑިޓް ލޮސްތަކަކީ ޕް ޮ

ސ

މާލީ އެސެޓްސް ( ނޮން ޑެރިވޭޓިވް )ސ

ރިސްކަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މާލީ އާލާތުގެ މުއްދަތަށެވެ .ސ

 150ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވާނަމަ

އތް މިންވަރު) އަށް ބަލައިގެނެ ހެދޭ ދަރަނީގެ
ކަމުގެ ފުރުސަތު ޮ

މާލީ އާލާތްތަކާއި ކޮންޓްރެކްޓް އެސެޓް

 -ވިޔަފާރީތަކުން ނަގާފައިވާ ލޯނެއްނަމަ މާލީ އެސެޓްގެ މުއްދަތު

ގެއްލުމުގެ އަންދާޒެކެވެ .ދަރަނީގެ ގެއްލުން ހިސާބުކުރާނީ މަދުން

މި ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ މާލީ އެސެޓްސް އަދި މާލީއެސެޓްނޫން

 120ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވާނަމައެވެ .ސ

ލިބޭފައިސާގެ އަދަދު ( އެއްބަސްވުމުގައި ވާ ގޮތުގެމަތިން

ސ

ގތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރާއި
ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ޮ

އެހެނިހެން އެސެޓުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއިން ގެއްލުމުގެ އަދަދު
ލސް އެލަވެންސް) ކަނޑައެޅުމުގައި ހިސާބު ކުރާނީ ލައިފްޓައިމް
( ޮ

ސަރުކާރަށް އަދި އާންމު ވިޔަފާރިތަކަށް ދޫކުރާ މާލީ އެސެޓްގެ

ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ މިންވަރުގެ ހުރި ތަފާތު) ޕްރެސެންޓް

ލސްއާއި އެއްވަރު އަދަދަކަށެވެ .ސ
އެކްސްޕެކްޓެޑް ކްރެޑިޓް ޮ

ގތުގައި ބަލަމުންއައި  90ދުވަހުގެ މުއްދަތު
ކްރެޑިޓް މުއްދަތުގެ ޮ

ވެލިއުގައެވެ.ސ

ކށްފައިމިވަނީ،
ކުންފުނިން މިވަނީ އިތުރުކޮށްފައެވެ .މިގޮތަށް އިތުރު ޮ

ޮއޑިޓް ކޮށްފައިވާ
މާލީ ބަޔާންތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

97

ނޓުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯ
އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކާކަށް ޤާނޫނީ ގޮތުންވެސް އަދި

 4މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ މުހިންމު ސިޔާސަތުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ

ސ

ގތަކުންވެސް ކުންފުންޏަކަށް ލާޒިމެއްނުކުރެއެވެ .ސްކީމްގައި
އެހެން ޮ
ގތުގައި ކަނޑައަޅާ މިންވަރު
އީސީއެލްގެ ޮ

ފައިސާ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބިދާނޭ މާލީ އެސެޓް

ބައިވެރިވެފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން މަދުވެގެން 4

މާލީ ބަޔާނުގައި

ކންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމޭއިރު އިސްތިހްލާކުކޮށްފައިވާ މާލީ
ޮ

ހާމަކުރުން

އިންސައްތަ އަދި ކުންފުނީން  10އިންސައްތަ މިސްކީމަށް

ތ ބަލަންޖެހެއެވެ .މަލީ
އެސެޓްސްގެ ކްރެޑިޓް އިމްޕެއާރވެފައިވޭ ޯ

ގތުގައި ކަނޑައަޅާމިންވަރު މާލީ
މާލީ އެސެޓްސްގެ ގެއްލުމުގެ ޮ

ގތަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.ސ
ދައްކާ ޮ

އެސެޓެއް ކްރެޑިޓް އިމްޕެއާރވާނީ މެދުވެރިވާ ކަމެއް ނުވަތަ

ބަޔާނުގައި ހާމަކުރާނީ އިސްތިހްލާކު ކުރުމަށްފަހު ފޮތުންދައްކާ

ކަންތައްތަކެއްގެ ސަބަބުން މާލީ އެސެޓްތަކުން ލިބޭނެކަމަށް

ސާފުއަގުން އުނިކުރުމަށްފަހުގައެވެ.ސ

ށ .ކުރުމުއްދަތުގެ ޢިނާޔަތްތައް

ބޑު ބަދަލެއް އަންނަކަމުގައި
އަންދާޒާކުރެވިފައިވާ އަދަދަށް ޮ

އުނިކުރުން (ރައިޓް-އޮފް)ސ

ކށްދޭ ކުރުމުއްދަތުގެ އެހެނިހެން
ކުންފުނިން މުވައްޒަފުންނަށް ފޯރު ޮ

ވާނަމައެވެ.ސ

ކުންފުނީގެ ސިޔާސަތަކީ ފަރުދީ ކަސްޓަރުންގެ އަތުން ލިބެންޖެހޭ

ފރުކޮށްދެވުނު ތާރީޚުގައި
ކށްފައިވާނީ އެއިނާޔަތެއް ޯ
އިނާޔަތްތައް އަގު ޮ

ހދުމުގައި ކުންފުންޏަށް
ފައިސާ ،ކަސްޓަމަރުންގެ އަތުން ފައިސާ ޯ

އޮތްއަގުގައެވެ.ސ

މާލީ އެސެޓެއް ކްރިޑިޓް އިމްޕެއަރވެފައިވާކަމުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުން

ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ކުރެވިފައިވާ ތަޖުރިބާތަކަށާއި،

ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ބަލަންވާނެއެވެ.ސ

ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ އަދަދު މިންކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް
ކށް،
ރިޢާޔަތް ޮ

ގތުގައި ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފަކު
ކުރުމުއްދަތުގެ އިނާޔަތްތަކުގެ ޮ
ކށްދީފައިވާ ޚިދުމަތަކަށް ޤާނޫނީ ނުވަތަ
ކުރިން ކުންފުންޏަށް ޮ

އަރަނީގެ ތެރެއިން އުނިކޮށް ޚަލާޞް ކުރުމެވެ.

 -ކޮންޓްރެކްޓާއި ޙިލާފުވުން ،މީގެތޭރޭގައި ފައިސާ ނުދެއްކުން

ހލްސޭލް ސެގްމަންޓުގައި ހިމެނޭ ކަސްޓަމަރުންގެ އަތުން
އަދި ޯ

ގތުން ބާރުލިބިގެން ކުންފުނިން
ކުންފުނީގެ އުސޫލު އޮންނަ ޮ

ނުވަތަ ފައިސާ ނުދައްކާތާ  180ދުވަހައްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ

ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ،ނުލިބޭނެ ކަމަށް ކަނޑައެޅޭ

ބނަސް އެއްވާނަމަ އެއަދަދެއް ކުންފުނީގެ
ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ ޯ

ގަވަރމެންޓް ކަސްޓަމަރުންގެ ތެރެއިން  100,000ރުފިޔާއަށްވުރެ

ކންމެ ކަސްޓަމަރަކު އަތުން ލިބޭނެ
އަދަދު އަންދާޒާ ކުރެވެނީޮ ،

ގތުގައި ހިމެނެއެވެ .މިފަދަ
މާލީ ހިސާބުތަކުގައި ލައިބިލިޓީ އެއްގެ ޮ

ގިނައިން ފައިސާ ދައްކަން ޖެހުން.ސ

ފައިސާގެ އަދަދާއި ވަގުތު މިންކުކުރެވިގެން ،ފައިސާ ލިބޭނެކަން

އަދަދުތަކަކީ އިތުބާރާއެކު އަންދާޒާކުރެވޭފަދަ އަދަދުތަކެވެ.ސ

ސ

ގތެއްގެ މަތިން އުންމީދު ކުރެވޭނަމައެވެ .މިގޮތުން
އެކަށީގެންވާ ޮ
 -ކޮންޓްރެކްޓާއި ޙިލާފުވުން ،މީގެތޭރޭގައި ފައިސާ ނުދެއްކުން

ކށް ޚަލާޞްކުރެވިފައިވާ ޢަދަދުތަކުގެ ތެރެއިން އެކަށީގެންވާ
އުނި ޮ

ސ

 4.9ޕްރޮވިޜަންތައް

ސ

ނުވަތަ ފައިސާ ނުދައްކާތާ  180ދުވަހައްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ

ހދޭނެކަމުގެއް އުންމީދެއް ކުންފުނިން
ބޑު މިންވަރެއް އަނބުރާ ޯ
ޮ

ގތުގައި ހިސާބުކުރެވެނީ ވޭތުވެދިޔަ ތާނގާއި
ރވިޜަނެއްގެ ޮ
ޕް ޮ

ކޕަރޭޓް ކަސްޓަމަރުންގެ ތެރެއިން  100,000ރުފިޔާއަށްވުރެ
ޯ

ނުކުރެއެވެ .ނަމަވެސް ،މާލީ މުދަލުގެ ތެރެއިން އުނިކޮށް

ހިނގާފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއްގެ ސަބަބުން ކުންފުންޏަށް ޤާނޫނީ

ގިނައިން ފައިސާ ދައްކަން ޖެހުން.ސ

ޚަލާޞް ކުރެވިފައިވާ ޢަދަދުތައް ،ކުންފުނިން އެކުލަވައިލާފައިވާ

ގތެއްގައި ލާޒިމްކުރާ ބަދަލެއްގެ އަގު
ގތުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ޮ
ޮ

ގތުގެ މަތިން ،އަނބުރާ ހޯދުމުގެ
އިޖްރާޢާތުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ޮ

ގތަށް ކަނޑައަޅައި ،އެ ބަދަލު ކުންފުނިން ދޭން
އިތުބާރުކުރެވޭ ޮ

މަސައްކަތް ތަންފީޒު ކުރެވޭނެއެވެ.ސ

ޖެހިދާނެތީ އެފަދަ ބަދަލެއްގެ އަގުގެ އެކަށީގެންވާ އަންދާޒާއެއްކޮށް

ކންޓްރެކްޓާއި ޙިލާފުވުން ،މީގެތޭރޭގައި ފައިސާ ނުދެއްކުން ނުވަތަ
ޮ
ފައިސާ ނުދައްކާތާ  365ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ
ހލްސޭލް
ޯ

ކަސްޓަމަރުން

ހިމެނުން.ސ

 4.8ވައްޒަފުންގެ އިނާޔަތްތައް

އެ މިންވަރު ބަޔާން ކުރުމަށެވެ.ސ

ސ

ކޓްޓްރެކްޓް ހަދާފައިވާ ފަރާތް އިފްލާސްވުން ނުވަތަ މާލީ ގޮތުން
ޮ

ކންޓިރުބިއުޝަން
ހ .ޕެންޝަން ސްކީމް (ޑިފައިންޑް ޮ
ޕްލޭންތައް)ސ

ކުންފުނިން ބޭރުވާންހުރި ފައިސާގެ މިންވަރު (އެ އަދަދެއް

ބޑެތި ބަދަލުތަކެތް އައިސްދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވުން.ސ
ޮ

މިއީ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށްފަހު އޭގެ

ބޑުނަމަ) ޓެކްސްގެ ކުރިން މިހާރުގެ މާރކެޓް
ނިސްބަތުން ޮ

ގތަށްކަނޑައެޅިފައިވާ ފަރާތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ
ފައިދާ ލިބޭ ޮ

އިންޓްރެސްޓް ރޭޓުން މިހާރުގެ އަގަށް ބަދަލު ކުރެވޭނެއެވެ.

ރވިޜަންތައް މިން ކުރުމުގައި ،ކުރިމަގުގައި
ގތަށް ކަނޑައެޅޭ ޕް ޮ
މި ޮ

އަދަދަކަށް ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ދައްކަމުން ގެންދާ އަދަދުތަކެވެ.

ކންމެ އަހަރެއްގެ
ރވިޜަންގެ އިންޓްރެސްޓް ވާނީ ޮ
މި ޕް ޮ

ގތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަދުގެ އިތުރުން ކުންފުނިން އިތުރު
މި ޮ

ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައެވެ .ސ

މާލީ

ދިރާގު
ރ ރިޕޯޓު 2019
އަހަ ީ

98

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
ނޓުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯ
 4މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ މުހިންމު ސިޔާސަތުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ

ސ

ރވިޜަންތަކުގެ އަގު ބަލާނީ އެ ލާޒިމުކުރާ ކަމަކާއި ގުޅިގެން
ޕް ޮ

މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަދަލެއް ލިބޭގޮތަށް އިޖާރާ

ނުވަތަ އެސެޓް ބެހެއްޓިފައި ހުރިތަން ކުރިން ހުރިހާލަތަށް

ލަފާކުރާ ޚަރަދަށް ބަލައިގެންނެވެ .މީގައި ބޭނުންކުރާ ރޭޓަކީ

ކުރެވިފައިވާ އެސެޓް ގެންގުޅުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ ފަރާތަކީ

އިއާދަކުރުމަށް ހިނގާނެކަމަށްބެލެވޭ ހަރަދު އިތުރުކުރުމަށްފަހު

މާކެޓުގައި އެވަގުތަކު ފައިސާގެ އަގު ހުރިވަރާއި ލިބިދާނެ

ގތުގެ މަތިން އެސެސްކުރުމަށް
ތ ބަލަންޖެހޭނެއެވެ .މި ޮ
ކޮބައި ޯ

އެވެ .އަދި މިހަރަދުތަށް އިތުރުކުރުމާއިއެކ މި އިޖާރާތާއި ގުޅިގެން

ގެއްލުމުގެ މިންވަރު ވަޒަންކޮށްގެން ނެރޭ ރޭޓެކެވެ.ސ

މިކުންފުނިން ބަލަމުން އަންނަނީ އައި.އެފް.އާރު.އެސް  16ގެ

އެއްވެސް ފައިދާއެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެފައިދާ އުނިކުރަންވާނެއެވެ.

އިޖާރާ މާނަކުރެވިފައިވާ ގޮތަށެވެ .ސ

ސ

ރޕަރޓީ ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓްތައް
ކުންފުނީގެ ޕް ޮ

ގތަށް ހެދިފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކަށް
މި ސްޓޭންޑަރޑްއާއި އެއް ޮ

ގތުގައި ހައްޤުކުރެވިފައިވާ އެސެޓް އޭގެ ހަމައަގުގައި،
އިޖާރާގެ ޮ

އެހުރިތަނަކުން ނެގުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދާއި އެ އެސެޓެއް

އަމަލުކުރަންޖެހެނީ  1ޖަނަވަރީ  2019އިން ފެށިންގެންނެވެ .ސ

އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އުއިރޮނގު ގެ އެސޫލުން

ނެޓްވަރކް އަދި އެސެޓް ކުރިމަގުގައި ރިޓަޔާރ ވާނެކަމަށްބަލައި،

ބަލަށްކަނޑަށްވާނެއެވެ .ނަމަވެސް އިޖާރާ އެގްރިމެޓްގެ މުއްދަތު

ގތަށް އިޔާދަކުރުމަށް ދާނެ ޚަރަދު
ހުރިތަނެއް އެތަނެއް އިހުހުރި ޮ

އިޖާރާތައް ނަގާ ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން

ހަމަވުމާއިއެކު އިޖާރާތަށް ނަގާފައިވާ އެސެޓްގެ ފުރިހަމަ ބާރު އަދި

އިޖާރާތެއް އެކުލެވިގެންވާ އެއްބަސްވުމަކަށް އަމަލުކުރަން ފެށޭ

މިލްކުވެރިކަން ކުންފުންޏަށް ބަދަލުވާނެ ކަމުގައިވާނަމަ ނުވަތަ

ހިސާބުންފެށިގެން އަދި އެއްބަސްވުމަކަށް ބަދަލެއް ގެންނަ

ކުންފުނިން މުދާ ގަތުމަށް ބޭނުންވާނަމަ މިއެސެޓް ބަލަށްކެނޑޭނީ

ހިސާބުންފެށިގެން އެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ހިމެނޭ އިޖާރާ އަދި

ރޕަޓީ ޕްލާންޓް އެންޑް އިކުއިޕްމެންޓް ގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ
ޕޮ ޮ

ކުންފުނިން ހިސާބުތަށް ރަނގަޅުކުރުމުގައި ރެޓްރޮސްޕެކްޓިވް

އިޖާރާނޫން ބައިތައް އަގުކުރާނީ ވަކިވަކިން ،އޭގައި އެކުލެވިގެންވާ

ގތަށް އެ އެސެޓެއް ބޭނުން ކުރެވޭނެ މުއްދަތު
މިންގަޑައި އެއް ޮ

ކށްފައިވުމުގެ ސަބަބުން  2018ވަނަ އަހަރު
އެޕްރޯޗު ބޭނުން ޮ

ކށެވެ .ނަމަވެސް އިޖާރާތައް
ވިއްކާއަގުގެ މައްޗަށް ބިނާ ޮ

(ޔޫސްފުލް ލައިފް) ބެލުމަށްފަހުގައެވެ .އަދި އެސެޓްގެ އަގަށް

އެކުލަވާލައިފައިވާ ހިސާބުތަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެވިފައެއް

ރޕަޓީ މާލީބަޔާނުގައި ހާމަ ކުރުމަށް ކުންފުނިން
ނަގާފައިވާ ޕް ޮ

އަންނަ ބަދަލާއި ގުޅިގެން އެ އެސެޓްގެ އިމްޕަޔާރމެންޓް ލޮސްގެ

ގތުގައި ހިސާބުކޮށްފައިވާނެއެވެ.ސ
ޕްރޮވިޜަންގެ ޮ

 4.10އިޖާރާ

ސ

އައި.އެފް.އާރު.އެސް  16އަށް އައި ބަދަލާއި ގުޅިގެން މި

ނުވާނެއެވެ .އެހެންކަމުން މިކުންފުނިން މާލީބަޔާނުގައި އިޖާރާ

ކށްފައިވަނީ އެ އެއްބަސްވުމުގައި އެކުލެވިގެންވާ އިޖާރާ
އަމަލު ޮ

ގތުގައި ހިސާބުކުރެވުނު މިންވަރު އެ މުއާމަލާތް ހިނގާފައިވާ
ޮ

ކށްފައިވާނީ ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް އިފް.ރިކް 4
ހާމަކުރުމުގައި އަމަލު ޮ

ކށް ވިއްކާފައިވާ ހަމައަގުގައި
އަދި އިޖާރާނޫން ބައިތައް ވަކިނު ޮ

މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މާލީ ބަޔާނުގައި ހިމަނައެވެ .ސ

ގތަށެވެ .މިދެ ސްޓޭންޑާރޑްގައިވާ
އަދި އައި.އޭ.އެސް  17އާއި އެއް ޮ

ބަޔާންކުރުމަށެވެ .ސ
އިޖާރާތެއްގައި އެކުލެވިގެންވާ ދަރަނީގެ އަގު ކަނޑައަޅާނީ

ކށްފައިވާނެއެވެ .ސ
ސިޔާސަތުތައް ވަކިވަކިން ހާމަ ޮ
މިކުންފުނިން ހައްޤު ކުރެވިފައިވާ މުދަލުގެ އަގު އަދި މި

ގތުގައި ނުދައްކާހުރި
އިޖާރާތަށް ގަވައިގުން ދައްކާ ފައިސާގެ ޮ

 1ޖަނަވަރީ  2019އިން ފެށިގެން އަމަލުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ

މުދަލާއިގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ ދަރަނި ހާމަކުރާނީ އެ އިޖާރާތާއި

ބާކީއަދަދު އެލީސްގައި އެކުލެވިގެންވާ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް

ސިޔާސަތުތައް

ގތަށް އަމަލުކުރަން ފަށާދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ .މިގޮތަށް
އެއް ޮ

ކށްގެން ޑިސްކައުންޓުކުރުމަށްފަހު ޕްރެސެންޓް ވެލިއުގައެވެ.
ބޭނުން ޮ

ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމަކަށް އަމަލުކުރަން

ހައްޤު ކުރެވިފައިވާ އެސެޓްގެ އަގު ފުރަތަމަ ފަހަރު ހިސާބުކުރާނީ

ލީސްގައި އެކުލެވިގެންވާ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް އިނގެންނެތްނަމަ

ފެށުމާއިއެކު ،އެ އެއްބަސްވުމުގައި އިޖާރާތެއް އެކުލެވިގެންވޭތޯ

ސ

ގތުގައި ދައްކަންޖެހޭ
އެއެސެޓްގެ އަގުގައި ހިމެނިފައިވާ ދަރަނީގެ ޮ

ބޭނުން ކުރަން ޖެހޭނީ ކުންފުނީގެ އިންކްރިމެންޓަކް ބޮރޯވިންގް

އެސެސްކުރަންޖެހެއެވެ .އެހެންކަމުން ވެވިފައިވާ އެއްބަސް

މިންވަރަށް ،މި އެއްބަސްވުމަށް އަމަލުކުރަން ފެށުސުމުގެ ކުރިން

ގތެއްގައި ކުންފުނިތަކުން ޑިސްކައުންޓް ކުރުމުގައި
ރޭޓެވެ .އާންމު ޮ

ތ ބެލުމަށް އެއްބަސްވެވިފައިވާ
ވުމެއްގައި އިޖާރާތެއް އެކުލެވިގެންވޭ ޯ

ދައްކާފައިވާ ފައިސާއާއި މި އެސެޓް ނަތްތާލުމަށް ނުވަތަ މިއެސެޓް

ބޭނުނުންކުރަނީ އިންކްރިމެންޓަލް ބޮރޯވިންގް ރޭޓެވެ .ސ

ޮއޑިޓް ކޮށްފައިވާ
މާލީ ބަޔާންތައް

99

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
ނޓުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯ
 4މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ މުހިންމު ސިޔާސަތުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ

ސ

އަގުގައެވެ .އަދި ރޭޓަށް ނުވަތަ އިންޑެކްސްއަށް އަންނަ ބަދަލަކާއި

ގތަށް) ކުންފުނީގެ ހިސާބުގައި ހިމެނުމުގެ
އާލާތްތައް ހިމެނޭ ޮ

ބރޮވިންގް ރޭޓުގެ ގޮތުގައި
ކުންފުނިތަކުން އިންކްރިމެންޓަލް ޯ

ގތުގައި ދަންކަންޖެހޭ އަދަދަށް ބަދަލެއް
ގުޅިގެން އިޖާރާގެ ޮ

ބަދަލުގައި އިޖާރާގެގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދައްކާ ފައިސާ

ކަނޑައަޅާމިންވަރު ދެނެގަންނާނީ ފައިނޭންސް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ

ގތުގައި ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު އަލުން
އަންނަކަމުގައިވާނަމަ ދަރަނީގެ ޮ

އުއިރޮނގު އުސޫލުން ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި ހަރަދެއްގެ

އެކި ބާވަތްތަކުގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ބެލުމަށްފަހު ލީސްކުރެވުނު

އަގުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ދެފަރާތުން ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން

ގތުގައި ހިމެނުމެވެ .ސ
ޮ

މުދަލާއި އެލީސްއާއި ގުޅިގެން އެއްބަސްވާ ކަންތައްތައް

ގތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ
ގތުގައި ދައްކަންޖޭހޭ އަގުގެ ޮ
އިޖާރާގެގެ ޮ
އިޖާރާތާއި ގުޅިގެން

ބެލުމަށްފަހު އެޑްޖަސްޓްމަންޓެއް ގެންނަން ޖެހޭކަމަށްވާނަމަ އެ

އަދަދަށް ބަދަލެއް އަންނަ ކަމުގައިވާނަމަ އަދި

އެޑްޖަސްޓްމަންޓެއް ގެނައުމަށްފަހުގައެވެ .ސ

ކުންފުނިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް ބަދަލެއްގެންނަމަ ،މީގެތެރޭގައި

 1ޖަނަވަރީ  2019ކުރިން އަމަލުކުރަން ޖެހޭ
ސިޔާސަތުތައް
ސ

އިޖާރާގެދަށުން ބޭނުންކުރުން ހައްޤުކުރެވިފައިވާ މުދާ ގަތުން ނުވަތަ

ޖަނަވަރީ  2019ގެ ކުރިން ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމަކީ އިޖާރާ 1

ގތުގައި އެކުލެވިގެންވާ ދަރަނި އަގުކުރުމަށް
އިޖާރާގެ ޮ

އިޖާރާގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން ނުވަތަ އެއްބަސްވުން އުވާލުން

ތ ނުވަތަ އެއެއްބަސްވުމުގައި އިޖާރާތާއި ގުޅުންހުރި
އެއްބަސްވުމެއް ޯ

ބޭނުންކުރަންޖޭހޭ އިޖާރާތާއި ގުޅުން ހުރި ހަރަދުތައް ތިރީގައި

ނުވަތަ  -އަސާސުގައި ޤަވާއިދުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއަށް

ތ ބެލުމަށް ކުންފުނިން ބަލާކަންތައްތަކު
ބައެއް ހިމެނިގެންވޭ ޯ

އެވަނީއެވެ .ސ

ބަދަލެއްގެނައުން ހިމެނެއެވެ .ސ

ތެރޭގައި:ސ

ސ

 -މި އެއްބަސްމުން ފުރިހަމަވުން ބުރަވެފައިވަނީ ވަކި މުދަލެއް

ގތުގައި ކަނޑައެޅިގެންވާ ދަރަނި އަލުން
ގތަށް އިޖާރާގެގެ ޮ
މި ޮ

ނުވަތަ މުދާތަކެއް ބޭނުންކުރުމަށް؛ އަދި
 -ހެދިފައިވާ އެރޭންޖްމަންޓްގެ ސަބަބުބް މުދާ ބޭނުންކުރުމުގެ

 -އަސާސުގައި ގަވާއިދުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އާއި ގަވާއިދުން

ސ

ސ

ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ.ސ

އަގުކުރެވޭއިރު ،މުދާ ބޭނުންކުރުމުގެ ހައްޤުކުރެވިފައިވާ މުދަލުގެ

 -އިންޑެކްސްއަކަށް ނުވަތަ ރޭޓެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެން

ބަލަށްކެނޑުމަށްފަހު ބާކީވެފައިވާ އަގަށް އެޑްޖަސްޓްމަންޓެއް

އފް-ޔޫސް) މުދަލަކަށްވުން.
ހައްޤު ލިބިފައިވާ (ރައިޓްޮ -

ގެންނަންޖެހެއެވެ .ބަލަށްކެނޑުމަށްފަހު މުދަލުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި

ގތުގައި ކަނޑައަޅާނީ ތިރީގައި
އފް-ޔޫސް އެސެޓެއްގެ ޮ
ޮ

އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުވާނަމަ މިއެޑްޖަސްޓްމަންޓް ގެންނަންޖެހޭނީ

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސްކަމެއް ފުރިހަމަ

ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ ބަޔާނަށެވެ .ސ

ވާނަމައެވެ .ސ

ސ

އަދާކުރާންޖެހޭ ބަދަލުވަނިވި އިޖާރާގެ ފައިސާ

އެ އިޖާރާތެއް ފެށޭ

ތާރީޚުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ހިސާބުކުރެވޭނީ އިންޑެކްސްއަށް ނުވަތަ
ރޭޓަށް ބިނާކޮށްގެން .ސ

ސ

ރައިޓް-

• ގިނަނޫން މިންވަރެއްގެ އިޚްރާޖަށްވުރެ ގިނަމިންވަރެއް ހާސިލު

 -ބާކީ ވަނިވި ގެރެންޓީއެއްގެ ދަށުން އަދާކުރާންޖެހޭނެކަމަށް

ސ

ސ

އަންދާޒާ ކުރެވޭ އަދަދުތައް.ސ

ރޕަޓީގެ މާނައިގެ ދަށުން ނުހިމެނޭ
އަދި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕް ޮ

އޕަރޭޓުކުރުމުގެ ކުޅަދާނާކަން
ރލު ކުރުމުގައި ،މުދާ ޮ
ނުވަތަ ކޮންޓް ޯ

 -ގްރޫޕްއިން ކަނޑައެޅިގެން އެކްސަރސައިޒްކުރާނެ ޕާރޗޭސް

ހުރިހާ އެސެޓެއް މާލީ ބަޔާނުގައި ހިމަނާނީ ބޭނުންކުރުމުގެ

ނުވަތަ ހައްޤު މުދާ ގަންނަފަރާތަށް ލިބިދެވިފައިވި އޮތުން .ސ

އފް-ޔޫސް އެސެޓް) ދަށުންނެވެ .އަދި
ހައްޤުކުރެވޭމުދަލުގެ (ރައިޓްޮ -

• ގިނަނޫން މިންވަރެއްގެ އިޚްރާޖަށްވުރެ ގިނަމިންވަރެއް ހާސިލު

ހައްޤުކުރެވޭ މުދަލާއި ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ ދަރަނި ހިމަނާނީ

ރލު ކުރުމުގައި ،ތަނަށް ވަނުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު
ނުވަތަ ކޮންޓް ޯ

ސ

އޕްށަނެއްގެ ދަށުން
ޮ

ކަނޑައަޅާ އިޚްތިޔާރީ އަގު ،ގްރޫޕްއިން

އޕްށަނެއް އިޚްތިޔާރު ކުރާނަމަ މި
މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ޮ
ގތުގައި ދައްކާ ފައިސާ ،އަދި އިޖާރާ
މުއްދަތުގައި އިޖާރާގެ ޮ

ގތުގައިވާ ދަރަނީގެ
އިޖާރާގެ ޮ

ދަށުންނެވެ .ސ

ނުވަތަ ހައްޤު މުދާ ގަންނަފަރާތަށް ލިބިދެވިފައިވި އޮތުން.ސ
• ހެއްކާއި ހާލަތު ދައްކުވައިދޭ ގޮތުގައި ގިނަނަނޫން މިންވަރެއްގެ

މުއްދަތުގެ ކުރިން އުވާލައިފިނަމަ އޭގެސަބަބުން ހަލާސްކުރަންގެޙެ
ޖޫރިމަނާ .ސ

ސ

ސ

ކުރުމުއްދަތަށް އިޖާރާތަށް ނެގޭ މުދާ އަދި އަގުދަށް މުދާ
ގތުން ދަށް އަދި ކުރުމުއްދަތަށް އިޖާރާ ކުރެވިފައިވާ މުދާ
އަގުގެ ޮ

އައުޓުޕުޓުގެ ގިނަ މިންވަރެއް ނަގާނެކަން ،ނާދިރުކަމަށް ފެނުން،
އަދި ޔުނިޓަކަށް ޖެހޭ އަގު ކަނޑައެޅި

ސާބިތު ކުރެވިފައި

އިޖާރާތެއްގައި އެކުލެވިގެންވާ ދަރަނި އަގުކުރާނީ އިފެކްޓިވް

ކށްފައިވާ ގޮތަކީ،
މާލީ ބަޔާނުގައި ހިމެނުމުގައި ކުންފުނިން އަމަލު ޮ

ނުވުމުގެ އިތުރުން ،ޔުނިޓަކަށް ޖެހޭ އަގު އައުޓުޕުޓުގެ އަދުގެ

ކށްގެން އިސްތިލާކު ކުރެވިފައިވާ
އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ބޭނުން ޮ

މިފަދަ މުދާ އަދި މުދާލާއި ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ ދަރަނި (އައިޓީ

މާރުކޭޓުގެ އަގާއި އެއްވަރުނުވުން .ސ

ދިރާގު
ރ ރިޕޯޓު 2019
އަހަ ީ

100

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
ނޓުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯ
 4މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ މުހިންމު ސިޔާސަތުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ

ސ

އިޖާރާތަށް ނަގާ ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން

ބަހާލެވިފައިވާނީ އުއިރޮނގު އަސާސަށް ބިނާކޮށް އިޖާރާގެ

އިޖާރާތަށް ނަގާފައިވާ ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން ،އަޅައިކިޔޭ

މުއްދަތަށެވެ .އިޖާރާގެ ދަށުން ލިބުނު އިނާޔަތްތައް ،އިޖާރާގެ

މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ،ކުންފުނިން އިޖާރާތަށް ނަގާފައިވާ މުދާތައް

މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ،އިޖާރާގެ ޖުމުލަ ހަރަދުގެ ތެރޭގައި އިސްކަމެއް

ބިލްކުރަންޖެހޭ މުއްދަތުން ފެށިގެން މާލީ އަހަރު ނިމުމާއި ހަމަޔަށް،

ދެވިގެން ވާނީ ހިމެނިފައެވެ .ސ

ކަސްޓަމަރުން އަތުން ލިބެންވާ އާމްދަނީ ވަނީ އެކްރޫ ކުރެވިފައެވެ.

ގތުން
ކށްފައިވާނީ އަސާސެއްގެ ޮ
ގިންތި ޮ

ހުރިހާ ހިރާސްތަކާއި

އތުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ އަޖުރު ކުންފުންޏަށް
މިލްވެރިކަން ޮ
ނަގުލުވެފައިވާ ،ދިގުމުއްތަށް ކުންފުނިން ކުއްޔަށް ނެގިފައިވާ

 4.11ރިޕޯޓުކުރާ ތާރީޚަށް ފަހު ހިނގައިދިޔަ ކަންކަން

ސ

ށ .ދެވުނު ޚިދުމަތްތަކުން ލިބުނު އާމްދަނީ

މަހުން މަހަށް ބިލްކުރެވޭ "އެކްސެސް ޗާޖް"" ،އެއާރ ޓައިމް
ޔޫސޭޖް" އަދި "މެސެޖިންގް" އެމަހުގެ އާމްދަނީގެ ތެރޭގައި

މުދަލެވެ .މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ،އިޖާރާތައް ނެގިފައިވާ މުދަލުގެ

ޕޓުކުރި ތާރީޚަށްފަހު ހިނގައިދިޔަ
ކުންފުނީގެ ހިސާބުތައް ރި ޯ

ނުހިމެނޭނަމަ އެފަދަ އާމްދަނީ ބެލެވިފައިވަނީ ފަސްކުރެވިފައިވާ

އަގު އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވަޒަން ކުރެވިފައިވާނީ ،މާރުކޭޓުގެ

އެކިއެކި ކަންކަމުގެ މުހިންމުކަމަށް ބަލައި ކުންފުނީގެ

އާމްދަނީގެ ގޮތުގައެވެ.ސ

އަގާއި ،އިޖާރާތަށް ކުއްޔަށް ނަގައިފައިވާ މުދަލަށް މުސްތަޤުބަލުގައި

ރވިޜަންތަކަށް ބަދަލުގެންނަން ޖެހުނުނަމަ
ހިސާބުތަކަށާއި ބައެއް ޕް ޮ

ދައްކާންޖެހޭ ފައިސާގެ އެންމެ ދަށް އަދަދާއި އަޅައިބެލުމަށްފަހު،

އެބަދަލުތައް ވާނީ ގެނެސްފައެވެ.ސ

އޭގެތެރެއިން އެންމެ ދަށް އަދަދު މާލީ ހިސާބުގައި
ހިމަނައިގެންނެވެ .ސ
އިޖާރާތަށް ނަގާފައިވާ މުދަލަށް ދައްކާންޖެހޭ ފައިސާގެ އެންމެ

 4.12ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ ކަނޑައެޅުން

ސ

ޕްރިޕެއިޑް ކްރެޑިޓް ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީ ކަސްޓަމަރު
"އެއަރ ޓައިމް" ބޭނުންކުރަންދެން ނުވަތަ އެހިދުމަތް
ބޭނުންކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ކުންފުނީގެ

އާމްދަނީ ކަނޑައަޅުމުގައި ބަލާނީ ކަސްޓަމާރާއެކީ ހެދިފައިވާ

ގތުގައި ހިމެނުން ފަސްކުރެވޭނެއެވެ .ބޭނުން ނުކޮށްހުރި
އާމްދަނީގެ ޮ

އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

އެއާރ ޓައިމް ކަސްޓަމަރު ބޭނުންކުރަން ދެން ފަސްކުރެވޭނެއެވެ.

ދަށް އަދަދަކީ ،އިޖާރާތަށް މުދާ ނެގުމަށް ވެވޭ އަގުދުގެ މުއްދަތުގެ

ގތުން
މި ޮ

ތެރޭގައި ،މުދާ އިޖާރާތަށް ނެގި ފަރާތުން ދައްކާން ޖެހޭ އަދަދުގެ

ކުންފުނިން ދިން ހިދުމަތް ނުވަތަ ވިއްކިމުދާ ބޭނުންކުރުމުގެ ބާރު

ހިސާބުން ފަސްކުރެވިފައިވާ އާމްދަނީ މާލީ ފައިދާ އާއި ހިސާބުގެ

ކަސްޓަމަރަށް ލިބޭހިސާބުންފެށިގެންނެވެ .ސ

ތެރޭގައި ހިމަނައެވެ .ސ

ތެރެއިން ދައްކާންޖެހިދާނެ ފައިސާ ކެޑުމަށްފަހު ބާކީވާ އަދަދެވެ.

ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާނީ

އަދި ކަސްޓަމަރާއެކީ ހެދިފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާތިލްވުމާއި

އިޖާރާތަށް ނަގާފައިވާ މުދާތައް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މާލީ ހިސާބުގައި
ހިމެނުމަށްފަހުގައި ،އެ މުދާތައް އެކައުންޓު ކުރެވިފައިވާނީ އެ

ހ .ވިއްކި އިކުއިޕްމަންޓްތައް

ގތުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ އެކައުންޓިންގ ސިޔާސަތާ
މުދަލަކާ ގުޅޭ ޮ
ގތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ .ސ
އެއް ޮ
އެހެނިހެން އިޖާރާގެ ދަށުގައި ގެންގުޅޭ މުދާ ގިންތި ކުރެވިފައިވާނީ

މާލީ ބަޔާނުގައި ހިމަނަނީ އެހިދުމަތް ދެވޭވަގުތުގައެވެ .އަދި ޑޭޓާ
މުވާޞަލާތީ އާލާތްތަކުން ކުރެވުނު ވިޔަފާރިން ލިބުނު އާމްދަނީގެ

ކށް ކުންފުނީގެ އާމްދަނީގެ
ގތުގައި ދޭހިދުމަތްތަށް އަގު ޮ
ސާވިސްގެ ޮ

ގތުގައި ކަނޑައަޅާ ހާމަކުރާނީ އެމުދަލެއް ކަސްޓަމަރަށް
ޮ

ގތުގައި ހިމަނަނީ އެކަމާގުޅިގެން ދެވޭ ހިދުމަތް ދެވުމާއިއެކުގައެވެ.
ޮ

ލިބޭހިސާބުން ފެށިގެންނެވެ.ސ

ގތުން ދެވޭ ހިދުމަތުގެ ބައިވަތުން އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބިލް
މި ޮ

ގތުގައި ކަމަށްވުމުން އެ މުދާތައް ކުންފުނީގެ
މާލީ ނޫން އިޖާރާގެ ޮ
މާލީ ހާލަތު ދައްކުވައިދޭ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިނުވާނެއެވެ .މާލީ

ކށް ކުންފުނީގެ
އިންޓަރ ކަނެކްޓުގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އަމްދަނީ ހިސާބު ޮ

ކުރެވޭ އަދަދު މިންކުރަނީ ކަސްޓަމަރަށް ދެވުނު ހިދުމަތުގެ
އެކުއެކީގައި ހެދިފައިވާ ގިނަ އެގްރިމަންޓް ތަކަކުން އަންނަ

ހަމައަގަށް ނުވަތަ ކުންފުނިން މި ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ނޫން އިޖާރާގެ ދަށުން ދައްކާ ފައިސާ ،ފައިދާއާއި ގެއްލުން

އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތަކުގެ އާމްދަނީ ކަނޑައަޅައި ހިސާބުކުރާނީ

ކމިށަނެއްގެ ގޮތުގައެވެ .ސ
އެހީތެރި ވެފައިވާތީ ،ކުންފުންޏަށްލިބޭ ޮ

ދައްކުވައިދޭ ބަޔާނުގައި ހިމަނައިފައިވާނީ ،ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ

ވަކިވަކި ޒިންމާތަކުން ލިބޭނެ ސްޓޭންޑް އެލޯން އަގުގެމައްޗަށް
ބިނާކޮށެވެ.ސ

ޮއޑިޓް ކޮށްފައިވާ
މާލީ ބަޔާންތައް

101

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
ނޓުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯ
 4މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ މުހިންމު ސިޔާސަތުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ

ސ

ގތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ
ނ .އިންސްޓޮލޭޝަން ޮ

އިތުރުވަނިވި އަގުދުކުރުމުގެ ޚަރަދު ވާނީ ރައުސުލްމާލުކުރެވި،

ޕްރެސެންޓް ވެލިއުއަށް ގެނައުމަށްދާ މާލީ ޚަރަދާއި ،ބޭރު ފައިސާގެ

ގތުގައި ދެވޭ ހާއްސަ
އިންސްޓޮލޭޝަން ހިދުމަތްތަކުގެ ޮ

ގުޅުންހުރި އާމްދަނީގެ މުއްދަތުގައި އިސްތިހުލާކު ކުރެވިފައެވެ.

މުއާމަލާތްތަކުން ލިބުނު ގެއްލުމެވެ .ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގައި

ހިދުމަތްތަކަކީ އޭގައި ޑާޓާ /އިންޓަރނެޓް ހިދުމަތްތައް

ގތުން އައި.އެފް.އާރް.އެސް  15ތަޠްބީޤުކުރުމުގައި ދިމާވާ
ޢަމަލީ ޮ

މިއަދަދުތައް ދެއްކިފައިވާނެއެވެ .ބޭރުފައިސާ ގަނެވިއްކައިގެން ލިބޭ

ކަނޑައަޅަފައިވާ އަގު ފިޔަވާ އެހިދުމަތައް ވަކި އަގެއް

މައްސަލަތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމާއެކު ،ގުރޫޕުން ،އެއްބަސްވުމަކަށް

ފައިދާ އާއި ގެއްލުން ހިމަނާފައިވާނީ އަޅާ ކެނޑުމަށްފަހުއެވެ.ސ

ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ހިދުމަތްތަކެވެ .އެހެންކަމުން މި ހިދުމަތްތައްއެއީ

ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި ހިނގާ އިތުރުވަނިވި ޚަރަދުތައް މާލީ ބަޔާނުގައި

ގތަކަށް ނުބަލާނެއެވެ .ސ
ވަކިން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ޒިންމާއެއް ޮ

ގތުގައި ހިމެނިފައިވާނީ އެ ޚަރަދެއް ހިނގުމުންނެވެ.ސ
ޚަރަދެއްގެ ޮ

ގތުގައި ދެވޭހިދުމަތް ކަނޑައަޅަނީ މުޅި
އިސްޓޮލޭށަންގެ ޮ

ލޔަލްޓީ ޕްރޮގްރާމް
ޅޯ .

ޑިސްކައުންޓްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ރޭޓެވެ .މިރޭޓް ބޭނުން ކުރާނީ

ކށް އެކަސްޓަމަރަކާއި
މުއާމަލާތުގެ އަގުގެ ތެރެއިން އިސްތިހްލާކު ޮ

ލޔަލްޓީ ޕްރޮގްރާމުން ލިބޭ
ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ ކަނޑައަޅާފައިވާނީ ޯ

ފތުން ދައްކާ ސާފުއަގަށް ނުވަތަ
 -މާލީ އެސެޓްގެ ޮ

އެކީ އެއްބަސްވުންހެދޭ މުއްދަތާއި ހަމައަށެވެ .ސ

ގތުން ލިބޭ އާމްދަނީއިންނެވެ .ލޯޔަލްޓީ
ފައިސާއާއި އެހެނިހެން ގޮތް ޮ

"އިފެކްޓިވް އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް" އަކީ

ސ

މާލީ އާލާތްތަކުގެ

މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ލިބޭނެކަމަށް ބެލެވޭ ފައިސާގެ އަގު

ސ

 -މަލީ ލައިބިލިޓީގެ އިސްތިލާކުކުރެވިފައިވާ އަގުގައެވެ .ސ

ސ

ގތުގައި ކަނޑައަޅަނީ
ރގްރާމުން ލިބޭ ފައިސާ އާމްދަނީގެ ޮ
ޕް ޮ

ރޖެކްޓުތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ
ރ .ޕް ޮ

ރގްރާމުންގެ ދަށުން ކުންފުނީގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކުރާ
މިޕް ޮ

އިންޓަރެސްޓުންލިބޭ އާމްދަނީ އަދި އިންޓަރެސްޓްގެ ގޮތުގައި

ޓލޭށަން ،ޑިވައިސް ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީ އަދި
އިންސް ޮ

ލޔަލްޓީ ޕްރޮގްރާމުން
ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާނަމަ ނުވަތަ ޯ

ހޭދަކުރެވުނު މިންވަރު ހިސާބުކުރާނީ އެސެޓެއްކަމުގައިވާނަމަ ފޮތުން

ޕއިންޓްތައް ރިޑީމް ކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތްނަމައެވެ.ސ
ލިބޭ ޮ

ދައްކާ ސާފުއަގަށް އަދި ލައިބިލިޓީއެއްކަމުގައިވާނަމަ އިސްތިލާކު

ކށްދީގެން ލިބޭ އާމްދަނީ އަކީ ވަކި ވަކި
ހިދުމަތް ފޯރު ޮ
ހިތުމަތްތަކެއްކަމުން

މިހިތުމަތައްތައް ބަލާނީ ވަކިވަކިން ފުރިހަމަ

ގތަށެވެ .މިދެންނެވި ހިދުމަތްތަކަކީ
ކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތަކެއްގެ ޮ
ކށްދޭ ފަރާތްކަކުންވެސް އެކަމަކައް ހާއްސަ
އެހެން ހިދުމަތް ފޯރު ޮ

 4.13ކުންފުނީގެ ޚަރަދުތައް

ސ

ހ .މާލީ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުތައް

ކށްދޭ ހިދުމަތްތަކެކެވެ.ސ
އަގުތަކެއް ދީގެން ފޯރު ޮ

ކށްފައިވާ ދަރަނީގެ އަދަދަށް އިފެކްޓިވް އިންޓަރެސްރޭޓް
ޮ
ކށްގެންނެވެ .ނަމަވެސް މާލީ އެސެޓެއްގެ ކްރެޑިޓް
އެޕްލައި ޮ
އިމްޕަޔާވެފައިވާނަމަ އޭގެ އިމްޕަޔާމަންޓު މާލީބަޔާނުގައި
ހިމެނުމާއިއެކު ،އިންޓަރެސްޓުން ލިބޭ އާމްދަނީ ހިސާބުކުރާނީ އެމާލީ

ގތުގައި ހިމެނެނީ ކުންފުނިން އިންވެސްޓްކޮށްފައިވާ
މާލީ އާމްދަނީގެ ޮ

އެސެޓްގެ އިސްތިލާކު ކުރެވިފައިވާ އަގުގައެވެ .އަދި މިއެސެޓް

ފައިސާއިން ލިބުނު އިންޓްރެސްޓުން ލިބުނު ފައިދާއެވެ.

ގތުގައި ނުބަލާނަމަ
މީގެފަހުން ކުރެޑިޓް-އިމްޕަޔާވެފައިވާ އެސެޓެއްގެ ޮ

ކށްދީގެން ލިބޭ އާމްދަނީއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ
ފރު ޮ
ހިދުމަތް ޯ

ގތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ އަގުކުރެވެނީ
ގތުން އިންޓްރެސްޓުގެ ޮ
އެ ޮ

ގތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ ހިސާބުކުރާނީ
މިއެސެޓްގެ އިންޓަރެސްޓުގެ ޮ

ލން އަގުތަކެއްވެއެވެ .އެހެންކަމުން އެ މުއާމަލާތުގެ
ސްޓޭންޑް އެ ޯ

ކށްފައިވާ ފައިސާގެ ބާކީއަށް ބަލައި އިފެކްޓިވް
އިންވެސްޓު ޮ

ސާފުއަގުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ .ސ

ކށްފައިހުރި ޒިންމާއާއި
އަގު ކަސްޓަމަރު ދައްކާއިރު އެ ފުރިހަމަ ޮ

އިންޓްރެސްޓް ރޭޓެއް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.ސ

ޓލޭށަން ،ޑިވައިސް ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީ އަދި
އިންސް ޮ

ށ .ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތައް

ގތަށް ބަހާލުމަށްފަހު
ގުޅުންހުރި ސްޓޭންޑް އެލޯން އަގާއި އެއް ޮ
ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނައެވެ.ސ

ބ .ކޮންޓްރެކްޓް ކޮސްޓް
ކަސްޓަމަރަކާއެކު އެއްބަސްވުމަކަށް ވާޞިލު ވުމަށްޓަކައި ހިނގާ

ގތުގައި ހިމެނެނީ ކުންފުނިން ހަދާފައިވާ
މާލީ ޚަރަދުގެ ޮ

ވިޔަފާރި ހިންގުމަށްދިޔަ ޚަރަދާއި ،ހަރުމުދާ މެއިންޓެއިން ކުރުމަށް

ރވިޜަންތައް ޕްރެސެންޓް ވެލިއުއަށް ގެނައުމަށްދާ މާލީ ޚަރަދާއި،
ޕް ޮ

ދިޔަ ޚަރަދު ކަނޑައެޅިފައިވަނީ އާމްދަނީގެ ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ކުންފުނިން ނަގާފައިވާ ލިސްއާއި ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ ދަރަނި

މިފަދަ ޚަރަދު ވަނީ ކުންފުންޏަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އިން ފައިދާ
ނުވަތަ ގެއްލުން ހިސާބު ކުރުމުގައި އުނި ކުރެވިފައެވެ.ސ

ދިރާގު
ރ ރިޕޯޓު 2019
އަހަ ީ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
ނޓުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯ
 4މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ މުހިންމު ސިޔާސަތުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ

ސ

ވިޔަފާރިން ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ،ނުވަތަ ވިޔަފާރި

ތރިޓީއަކަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްޗަކަށްވާނަމަ
އެއް ޓެކްސް އޮ ޯ

ހަމައަގު ކަނޑައެޅުމުގައި ބޭނުންކުރެވުނު އުސޫލުތަށް ތިރީގައި

ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަރުމުދަލެއް ގަތުމަށް ،ނުވަތަ ފުޅާކުރުމަށް

އަދި މިދެޓެކްސްއަކީ އެއްކުންފުންޏަކުން ދައްކަންޖެހޭ

މިވަނީއެވެ.ސ

ނުވަތަ އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ދިޔަ ޚަރަދު ބެލެވިފައިވަނީ

އެއްޗެއްކަމަށްވާނަމައެވެ .މި ދެޓެކުހަކީ ތަފާތު ދެކުންފުޏަކުން

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައެވެ.ސ

ދައްކަންޖެހޭ އެއްޗަކަށްވުމާއެކު ،އާމްދަނީގެ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި
ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއާއި ލިބެންވާ ފައިސާ ލައިޖެއްސުމުގެ

 4.14ޓެކްސް ޚަރަދު

ސ

• ލެވެލް  : 1ހަރަކާތްތެރި މާކެޓެއްގައި އެއްގޮތް ހަރުމުދަލާއި

ދަރަންޏަށް ކަނޑައެޅޭ އަގު
ސ

• ލެވެލް  :2ލެވެލް  1ގައި ކޯޓެޑް ޕްރައިސް ފިޔަވައި ،ސީދާ/

ޤާނޫނީ ހައްޤު ލިބިފައިވާނަމައެވެ .ލައިޖެއްސުން ހުއްދަވާނީ،

ކށް ލިބެންހުންނަ މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން
ނުސީދާ ޮ

ޓެކްސްގެ ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އާމްދަނީގެ ޓެކްސް އާއި

ކށްފައިވާ އެސެޓް އަދި ލައިބިލިޓީ ލައިޖެއްސުމަށް
މިގޮތުން ފަސް ޮ

އެކަށައަޅާއަގު

ކށްފައިވާ ޓެކްސް (ޑިފާޑް ޓެކްސް) އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި
ފަސް ޮ

ދެކުންފުނިން ނިންމާފައިވާނަމަ ނުވަތަ ލައިޖައްސާ އެސެޓާއި

• ލެވެލް  :3ހަރަކާތްތެރި މާކެޓެއްގައި އަގު ކަނޑައެޅިފައިނުވާ

ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.ސ

ލައިބިލިޓީގެ ޓެކްސްއަކީ އެއްމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ދައްކަންޖެހޭ

ހދާބަލައި އަގު ކަނޑައަޅަންދަތި
ގތްތަކުން ވެސް ޯ
އަދި އެހެނިހެން ޮ

އެއްޗެއްކަމުގައިވާނަމައެވެ.ސ

ހަރުމުދަލާއި ދަރަންޏެވެ .ސ

ނިމިދިޔަ އަހަރުގެ ޓެކްސްއަށް ދައްކަންޖެހޭ ނުވަތަ ލިބެންޖެހޭ

ގތުގައި ހިމެނޭނީ ވިޔަފާރިންވާ
ކށްފައިވާ ޓެކްސް އެސެޓެއްގެ ޮ
ފަސް ޮ

އަދަދު ކުންފުނީގެ މާލީތާރީޚުގައި ރާއްޖޭގެ ޓެކްސް ޤާނޫނާއި

ލސް އާއި ޓެކްސް ކުރެޑިޓް ކުރިޔަށްހުރި
ގެއްލުމުން ލިބޭ ޓެކްސް ޮ

ގތުން ކުންފުންޏަށް
ހ .ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތް ޮ
ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ

ކށްފައިވާނެއެވެ.ސ
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ހިސާބު ޮ

އަހަރުތަކުން ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ފައިދާއިން ކެޑޭނެކަމަށް

ސ

ހ .ނިމިދިޔަ

ސ

އަހަރުގެ ޓެކްސް

ލަފާކުރެވޭ އަދަދާއި އެއްވަރުގެ އަދަދެކެވެ .އަދި މިގޮތުން ކޮންމެ

މިފަދަ އެސެޓުތަކުގެ (މިހާރު ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތައް

ކށްފައިވާ ޓެކްސް (ޑިފާޑް ޓެކްސް)ސ
ށ .ފަސް ޮ

ގތުގައި ހިސާބުކޮށްފައިވާ
ކށްފައިވާ ޓެކްސްގެ ޮ
މާލީ އަހަރަކު ފަސް ޮ

ކށްފައި ވަނީ ކުރިމަގުގައި
ފިޔަވައި) އަސްލު އަގު އަންދާޒާ ޮ

މާލީ ހިސާބުތަކާއި ޓެކްސް ހިސާބުތަކަށް ބޭނުންކުރާ އެސެޓާއި

އަދަދު ކުރިޔަށް ހުރި އަހަރުތަކުގެ ފައިދާއިން ކެނޑޭނެތޯ މުޠާލިއާ

މިފަދަ އެސެޓުތަކުން ކުންފުންޏަށް ލިބޭނެ ފައިސާގެ މިހާރުގެ

ކުރެވެއެވެ.ސ

އަގު މާރކެޓް އިންޓްރެސްޓު ރޭޓުގައި ޑިސްކައުންޓް ކުރުމަށް

ލައިބިލިޓީގެ އަގުތަކުގެ ފަރަގުގެ ސަބަބުން ޓެކްސް ޚަރަދަށް
ކށްފައިވާ
އަންނަ ބަދަލު ފަސް ޮ

ޓެކްސް ޚަރަދު (ޑިފާޑް ޓެކްސް)

ގތުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ .ސ
ގެ ޮ

 4.15ހަމައަގު ކަނޑައެޅުން (ފެއަރ ވެލިއު)ސ

ސ

ކުންފުނީގެ މާލީ އަދި އެނޫން އެސެޓްތަކާއި ލައިބިލިޓީތައް
ކށްފައިވާ ޓެކްސް ޚަރަދު (ޑިފާޑް ޓެކްސް) ހިސާބު
ފަސް ޮ

އަގުކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ ކުންފުނީގެ އެކިއެކި މިންގަނޑުތަކާއި

ކށްފައިވާ ޓެކްސް ޚަރަދު ހިސާބުކުރެވުނު ފަރަގު
ކށްފައިވާނީ ފަސް ޮ
ޮ

ހުށައެޅުންތަކުން އެއެއްޗެހީގެ ހަމައަގު ކަނޑައެޅުމަށް

"ރިވާރސް" ކުރެވޭއިރު ޓެކްސް ހިސާބުކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ

ގތުން އެސެޓާއި ލައިބިލިޓީތައް ހުށައެޅުމާއި
ލާޒިމުކުރެއެވެ .އެ ޮ

މާލީ އަހަރުނިމޭ ތާރީޚުގައިވާ ރޭޓުތަކަކަށެވެ .ސ

އަދަދު ކުރުމުގައި ހަމައަގު ކަނޑައަޅާ ބޭނުންކޮށްފައިވާނެއެވެ.
ގތުން ބޭނުންކުރެވުނު އުސޫލުތަކުގެ އިތުރު މައުލޫމާތު މަތީގައި
މި ޮ

ކށްފައިވާ ޓެކްސް
ކށްފައިވާ ޓެކްސް އެސެޓާއި ފަސް ޮ
ފަސް ޮ

ދެންނެވުނު އެކިއެކި އެސެޓުތަކާއި ލައިބިލިޓީ ތަކުގެ ތަފުސީލުގައި

ލައިބިލިޓީތައް ލައިޖައްސައި ކެނޑިފައިވާނީ ،މި ދެޓެކްސް އަކީ

ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.ސ

ފަހުގައެވެ .ނަމަވެސް އަވަސްމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ލިބޭނެކަމަށް
ޕޓު އެކުލަވައިލެވުނު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
ބެލެވޭ ފައިސާވެސް މި ރި ޯ
ހިމެނިގެންވެއެވެ .ސ

ޮއޑިޓް ކޮށްފައިވާ
މާލީ ބަޔާންތައް

103

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
ނޓުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯ
 4މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ މުހިންމު ސިޔާސަތުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ

ސ

ށ .މާލީ ލައިބިލިޓީތައް (ނޮން ޑެރިވޭޓިވް)ސ

ލޖީގެ ކުރިއެރުމާ ،އެސެޓުތަކުން ކުރެވޭ
މައްޗަށެވެ .ޓެކްނޮ ޮ

• އެސެޓުތަކަށް ގެއްލުންވެފައިވާނަމަ ނުވަތަ ބޭނުންނުކުރެވޭފަދަ

އިޤްތިސާދީ ބޭނުމާއި ،އެއެސެޓުތައް މިހާރުހުރި ހާލަތަށް އަންނަ

ގސްފައިވާނަމަ،ސ
ހާލަތަކަށް ޮ

ސ

ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގައި މިފަދަ ލައިބިލިޓީތަކުގެ އަސްލު

ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން އެ އެސެޓުތައް ބޭނުންކުރެވޭނެކަމަށް

• ޓެކްނޮލޮޖީގެ ރޮނގުން ފާހަގަކޮށްލެވޭފަދަ ބަދަލެއް

ކށްފައި ވަނީ ކުރިމަގުގައި މިފަދަ ލައިބިލިޓީތަކުން
އަގު އަންދާޒާ ޮ

އަންދާޒާކުރެވޭ މުއްދަތާއި ކަނޑައެޅޭ އަގު ،ފުރަތަމަ ކަނޑައެޅި

އައިސްފައިވާނަމަ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަދަލެއް

ކުންފުނިން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ރިސްކް އެޑްޖަސްޓް ކުރެވިފައިވާ

އަގުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.ސ

އައިސްފައިވާނަމަ،ސ

ޑިސްކައުންޓް ރޭޓުން ޑިސްކައުންޓް ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.ސ

ސ

• ކުންފުނީގެ މާޒީގައި ނުވަތަ ކުރިމަގުގައި ނެރެވުނު ނަތީޖާ

ސ

ރޕަޓީ ،ޕްލާންޓް އެންޑް އިކުއިޕްމަންޓުތަކުގެ
ކުންފުނިން ޕް ޮ

ފާހަގަކުރެވޭވަރަށް ދަށްވެފައި ނުވަތަ ދަށްވާނެކަމަށް ފެންނަމަ،ސ

ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ މުއްދަތު ނުވަތަ ކަނޑައެޅޭ

• ކުންފުނީގެ އެސެޓުތަކުންކުރާ ބޭނުން ފާހަގަކޮށްލެވޭވަރަށް

އަގު ކުޑަކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ،އެއިރެއްގައި އެ

ބަދަލުވެފައިވާނަމަ،ސ

އެސެޓުތައް ހުރިއަގު އަލުން މުޠާލިއާ ކުރެވުނު މުއްދަތަށްބަލައި

• އިޤްތިޞާދީ ގޮތުންނާއި ސިނާއަތަށް ފާހަގަ ކޮށްލެވޭފަދަ

ހދާފައިވާ ނަތީޖާ ބަޔާންކުރުމުގައި އެކިއެކި މާލީ
މާލީ ގޮތުން ޯ

ބަލައްކެނޑޭ އަދަދު އިތުރުކުރެވެއެވެ .މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި

ހީނަރުކަމެއް އައިސްފައިވާނަމަ،ސ

އަންދާޒާތަކާއި ނިންމުންތައް ނިންމިފައިވާނެއެވެ .މިއަންދާޒާތައް

ކުންފުނީގެ އެސެޓުތަކުގެ ބޭނުންކުރެވޭނެ މުއްދަތާއި ކަނޑައެޅޭ

 .5މުހިންމު މާލީ އަންދާޒާތަކާއި ނިންމުންތައް

ސ

ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތައް ހެދުމުގައި ،ކުންފުނީގެ ކުރިއެރުމާއި

ސ

ސ

ކށްފައިވާ ހާލަތުތައް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ،މާލީ ހިސާބުތަކުގައި
ބޭނުން ޮ

އަގު ބަދަލުކުރެވުމުން އެބަދަލެއް ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގައި

ގތުން އިމްޕެއަރމަންޓު ކުރަންޖެހޭކަމުގެ ހެކިތަކާއި ކަންކަމާއި
މި ޮ

ބަޔާންކުރެވުނު ނަތީޖާ ބަދަލުވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ .އެގޮތުން

އަންދާޒާކުރެވުނު ދުވަހުން ފެށިގެން ހިމެނޭނެއެވެ.ސ

ކުންފުނީގެ ކުރިމަގުގައި ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ފައިސާ

ނިންމުންތަކަކީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުން ދެކޭގޮތުގައި މާލީ
އަންދާޒާތަކާއި އުސޫލުތަކެވެ .މިއަންދާޒާތަކަކީ ކުންފުނީގެ މާލީ

ރޕަޓީ ،ޕްލާންޓް އެންޑް އިކުއިޕްމަންޓާ ި
އ
ށ .ޕް ޮ
އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓުތަކުގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލުގެ
ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުން (އިމްޕެއާރމަންޓް)ސ

ނަތީޖާ ޔަޤީންނުކުރެވޭފަދަ ހާލަތްތަކުގައި މުހިންމު ނިންމުންތައް

ކަނޑައެޅިފައިވާ މާލީ މިންގަނޑުތަކުން ދައްކަންޖެހިއްޖެ

ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ ކަނޑައެޅުމުގައި ކުރާއަންދާޒާތަކާއި

ނިންމަންޖެހޭ އަންދާޒާތަކެކެވެ.ސ

ހާލަތެއްގައި ނުވަތަ ކުންފުނީގެ އެސެޓުތަކުގެ މިހާރުހުރި އަގު

ކަނޑައެޅޭ އެހެނިހެން ކަންކަމާއިމެދު ދިރާސާކޮށް މުހިންމު

ތިރީގައި މިބަޔާންކުރެވޭ މާލީ އަންދާޒާތަކާ ،އުސޫލުތަކާއި
ހިސާބުތައް ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންކުރެވުނު އެންމެ މުހިންމު

ކަނޑައެޅުމާއި އެސެޓުތަކުން ވިއްކައިގެން ލިބޭނެ އަގު
ވަޒަންކުރުމުގައި މުހިންމު ނިންމުންތައް ނިންމަންޖެހެއެވެ.ސ

ނ .ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ ކަނޑައެޅުން

ރޕަޓީ ،ޕްލާންޓް އެންޑް
ހދޭނެ ފަދަ ހާލަތެއްގައި ޕް ޮ
އަނބުރާ ނު ޯ

ނިންމުންތައް ނިންމަންޖެހެއެވެ .މީގެތެރޭގައި އެހެން ކުންފުނިތަކުގެ

ރޕަޓީ ،ޕްލާންޓް އެންޑް އިކުއިޕްމަންޓުތައް
ހ .ޕް ޮ
ޑން (ޑިޕްރިސިއޭޝަން)ސ
ބަލަށްކެނ ު

އިކުއިޕްމަންޓާއި އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓުތަކުގެ އިމްޕެއާރމަންޓަށް

ޓްރާންސްމިޝަނުން ލިބޭ އާމްދަނީ ހިމަނާނީ ޕްރިންސިޕަލްގެ

ކަނޑައެޅުނު އަދަދުތަށް އަލުން މުޠާލިއާ ކުރެވޭނެއެވެ .މިފަދައިން

ތ ނިންމުން ހިމެނެއެވެ.
ގތުގައިތޯ ނުވަތަ އޭޖެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ޯ
ޮ

ރޕަޓީ ،ޕްލާންޓް އެންޑް އިކުއިޕްމަންޓުތަކުގެ
ކުންފުނީގެ ޕް ޮ

މުޠާލިއާ ކުރަންޖެހޭ ކަމުގެ ހެކިތަކުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިމިވާ

އައި.އެފް.އާރު.އެސް  15ގެ ދަށުން ކުންފުނިން ދެ ހިދުމަތެއްގެ

ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ.ސ

އާމްދަނީ ކަނޑައަޅާއިރު އެހިދުމަތާ ގުޅިފައިވާ ޕާފޯމަންސް

ބޭނުންކުރެވޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ މުއްދަތާއި އެ އެއްޗެއްގެ
އަގު ބިނާވެފައިވަނީ ކުންފުނީގެ އަސްލު ދުވަސްވީ އެސެޓުތަކުގެ

އބްލިގޭށަންތަކާއި
އބްލިގޭށަންތަކަކީ ކޮބައިތޯބަލައި ،މި ޮ
ޮ

މުއްދަތަށް ބަލައި އެސެޓުތަކުގެ ބޭނުން ކުންފުނިން ހިފާގޮތެއްގެ

ގުޅިގެން އެކަށައެޅޭ މިންގަޑުތަކާއި ކަންތައްތަށް ބަހާލުމާއިއެކު،

ދިރާގު
ރ ރިޕޯޓު 2019
އަހަ ީ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
ނޓުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯ
 .5މުހިންމު މާލީ އަންދާޒާތަކާއި ނިންމުންތައް ސ

ސ

ގތެއްގައި ދިމާވެދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ
ހިދުމަތެއްދޭއިރު އާންމު ޮ

ބ .މުވާޞަލާތީ އެހެން ކުންފުނިތަކާއި ހުރި ވިޔަފާރީގެ
ގުޅުން

ރޕަޓީ ،ޕްލާންޓް އެންޑް އިކްއިޕްމެންޓާއި މަސައްކަތް
ކ .ޕް ޮ
ކުރިއަށްދާ މުދާ ކެޕިޓަލައިޒްކުރުން

މުއްދަތު ކަނޑަ އަޅާފައި ބެހެއްޓުމަށް ލާޒިމްކުރެއެވެ .ސ

ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެ އާންމު ހާލަތުގައި ،އެހެން މުވާޞަލާތީ

މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ މުދަލުގެ ތެރެއިން ،އެމުދަލެއް ބޭނުންކުރުމަށް

ކުންފުނިތަކާއި ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ގާއިމްކުރަންޖެހެއެވެ .އެގޮތުން

ކށްފައިވާ ހާލަތަކަށް އައުމުން ،އެމުދާ ޕްރޮޕަޓީ ،ޕްލާންޓް
ގަސްދު ޮ

ކަންތައްތައް ،މިސާލަކަށް ކަސްޓަމަރުން ވިޔަފާރީގައި އުޅޭނެ

ރ .ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ އަގުކުރުން

ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި އެފަދަ ކުންފުނިތަކުން ލިބެންޖެހޭ

އެންޑް އިކްއިޕްމެންޓްގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރެއެވެ .މިފަދަ މުދާތަކަކީ

ގތުގައި ކުންފުންޏަށް
ނޯޓް ނަމްބަރ  - 4.7އީ.ސީ.އެލްގެ ޮ

އާމްދަނީ ނުވަތަ ދައްކަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކަނޑައެޅުމަށް

އޭގެ ޒާތުގައި ،އެމުދާ ބޭނުންކުރެވޭފަދަ ހާލަތަށް ގެނެވޭނެ

ގތުގައި އަންދާޒާކުރާ އަދަދު
ލިބެންޖެހޭފައިސާއިން ގެއްލުމުގެ ޮ

އެކިއެކި އަންދާޒާކުރުމުގެ އުސޫލުތަށް ބޭނުންކުރެވެއެވެ .އެފަދަ

މުއްދަތެއް ނިންމަން އުދަގޫ މުދާތަކެވެ .އަދި ހަމަމިއާއެކު ،މިފަދަ

ލސް ރޭޓް (ގެއްލުމުގެ
ހިސާބުކުރުން :ވެއިޓެޑް އެވަރެޖް ޮ

ކުންފުނިތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގަކީ ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި

މުދާތައް ބޭނުންކުރެވޭފަދަ ހާލަތަށް ގެނައުމަށްދާ ޚަރަދު ކެޕިޓަލައިޒް

ގތުގައި ކަނޑައަޅާ ރޭޓް) ކަނޑައެޅުމުގައި އާންމުގޮތެއްގައި ބަލާ
ޮ

ރލް ކުރެވޭ އަދި ބަދަލުކުރަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ފަހުގެ
ކޮންޓް ޯ

ތ ނުވަތަ އާމްދަނީ އާއި ގެއްލުމުގެ ބަޔާނުގައި ޚަރަދުގެ
ކުރާނީ ޯ

ކަންތައްތައް.ސ

ތާރީޚެއްގައި ބަދަލުކުރެވިދާނެ އެއްޗެކެވެ .މިފަދަ ބަދަލަކުން

ތ ކަނޑައަޅަން ޖެހެއެވެ.ސ
ގޮތުގައި ހިމަނާނީ ޯ

ކުރިމަތިވެދާނެ ކަންކަމުން ނުކުމެދާނެ ނަތީޖާ ކަނޑައެޅުމަށްވެސް
އަންދާޒާކުރުމުގެ އުސޫލުތައް ބޭނުންކުރެވެއެވެ .އެގޮތުން އެފަދަ

އ .އިޖާރާތަށް ނަގާފައިވާ މުދަލުގެ މުއްދަތު

ގތުގައި ލިބޭ ގެއްލުން
ލިބޭ އާމްދަނީގެ އިމްޕެއަރމަންޓުގެ ޮ

އަންދާޒާތަކަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތައް ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގައި،

ކުންފުނިން އިޖާރާތަށް ނަގާފައި ހުންނަ ބައެއް މުދާތަކަކީ

ކށްދެނީ ކަސްޓަމަރުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދެއްކުމުން
ރަމްޒު ޮ

އެބަދަލެއް ގެނެވުނު މާލީ އަހަރެއްގައި ބަދަލުކުރެވެއެވެ.ސ

މިސާލަކަށް ބިމާއި އިމާރާތް އަދި ވިއުގައިގެ އާލާތްތަކަކީ އޭގެ

ލިބޭނެ ގެއްލުމުގެ އަންދާޒާއެވެ .މިފަދަ އިމްޕެއަރމަންޓުން ލިބޭ

ޅ .ޕްރޮވިޜަންތައް

ގތަށް މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދުމުގެ
އންނަ މުދާތަކެކެވެ .މި ޮ
ޮ

ގެއްލުމުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމަށް އަދަދުކުރެވޭ އަދަދު ކަނޑައަޅަނީ

ކުންފުނީގެ މާޒީގައި ހިނގައިދިޔަ ކަމަކާއި ގުޅޭގޮތުން ،ޤާނޫނީ

އންނަނީ އިޖާރާތަށް ނަގާ ފަރާތުގެ އަތްމަތީގައެވެ .މިގޮތުން
ބާރު ޮ

ކށް ،ކުންފުންޏަށް
ވަކި ވަކި ކަސްޓަމަރުންގެ އެސެސް ޮ

ގތަކުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާއެއް
ގތުން ނުވަތަ އެހެން ޮ
ޮ

އިޖާރާ އެއްބަސްވުމަކަށް އަންނައިރު އިޖާރާ ކުރުމުގެ މުއްދަތު

ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ލިބޭނެކަމަށް ކަނޑައެޅޭ

(ނޯޓު  )3.9ވާފަދައިން ކުރިމަތިވެފައިވާނަމަ ޕްރޮވިޜަންއެއް

ތ ކުންފުނިން އެސެސްކުރެއެވެ .އަދި
އިތުރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ޯ

ގެއްލުމާއި އަދި ކަސްޓަމަރުންގެ އެކައުންޓުތަކުގެ މުއްދަތާއި

ކަނޑައެޅެއެވެ .އަދި އެ އަދަދުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ނިންމަންޖެހޭ

ކުންފުނިތަކުން އެކުންފުނިތަކުގެ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ ބައެއްކަންތައްތައް

އތް އިތުބާރާއި މާޒީގައި ކުންފުނިން
ކަސްޓަމަރުންގެ މައްޗަށް ޮ

ނިންމުންތައް ނިންމެއެވެ.ސ

ބަދަލުކުރާއިރު ނުވަތަ އަވަސް މުއްދަތެއްގައި ބަދަލުވާނެކަމަށް

ކުންފުނިންކުރާ ވިޔަފާރި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތްގޮތުން

މުއްދަތު ،އެއްބަސްވުން ނިމުމުގެ ކުރިއަށް އިތުރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު

ނުވަތަ ދެއްކުމަށް ނުކުޅެދިފައިވުމުގެ ސަބަބުން ކުންފުންޏަށް

އފް) އަދަދުގެ ތަޖުރިބާގެ މައްޗަށް
ކށްފައިވާ (ރައިޓް ޮ
އުނި ޮ

ލަފާކުރާނަމަ ،އެކަމުގެ ސަބަބުން އަސަރުކުރާނެ އެއްބަސްވުމެއް

ބިނާވެފައިވާ އަދަދެކެވެ .ކަސްޓަމަރުންގެ މާލީ ހާލަތަށް ބަދަލު

އތްކަމަށްވާނަމަ އަލުން އެއެއްބަސްވުން އެސެސްކުރުމަށްފަހު
ޮ

ގތުގައި ކުރިން ކަނޑައެޅުނު
އައިސްފައިވާނަމަ ޕްރޮވިޜަންގެ ޮ

ގެންނަންބޭންނުންވާ ބަދަލުތަށް ގެނެއެވެ.ސ

ގތުން ކަސްޓަމަރުންގެ މާލީ ހާލަތަށް
އަދަދަށް ބަދަލުގެނެވެއެވެ .އެ ޮ
ކުރިއެރުމެއް އައިސްފައިވާނަމަ ކުންފުނިން އުނިކުރާ އަސްލު/ހަގީގީ
އފް) އަދަދު ނިސްބަތުން މަދުވެއެވެ.ސ
(ރައިޓް ޮ

ޮއޑިޓް ކޮށްފައިވާ
މާލީ ބަޔާންތައް
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
ނޓުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯ
 .6ސެގްމެންޓްތަކުގެ މައުލޫމާތު

ސ

ޕޓްކުރަންޖެހޭ ސެގްމެންޓްތައް
ރި ޯ

މބައިލް އިކްއިޕްމެންޓް އަދި މޯބައިލް
މބައިލާއި ،ރޯމިންޯ ،
ޯ

ޕޓްކުރެވޭ ސެގްމެންޓްތަކުގެ މައުލޫމާތު
ރި ޯ

ކުންފުނީގެ ހިންގުން ބަހާލެވިފައިވަނީ ބަޔާންކުރެވޭ ދެ

ބްރޯޑްބޭންޑެވެ.ސ
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ކށްދޭވޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތްތަކުގެ
ބަހާލެވިގެން ،ސެގްމެންޓްތަކުން ފޯރު ޮ

( )02ފިކްސްޑް ،ބްރޯޑްބޭންޑް އަދި އެންޓަރޕްރައިސް:ސ

ސެގްމެންޓަކަށެވެ .އެއީ ސްޓްރެޓެޖިކް ވިޔަފާރި ޔުނިޓްތަކަށް

ކށްފައިއެވަނީއެވެ.ސ
ސެގްމެންޓްތަކުގެ މައުލޫމާތު ތިރީގައި ބަޔާން ޮ
ސ

ޕޓްކުރަންޖެހޭ ސެގްމެންޓްތައް
މައްޗަށެވެ .މި ދެންނެވި ރި ޯ

ރޑްބޭންޑް އަދި އެންޓަރޕްރައިސްގެ ތެރޭގައި
ފިކްސްޑް ،ބް ޯ

ގތް ކަނޑައަޅަނީ ،ސެގްމެންޓުތަކުގެ ވިޔަފާރިން ކުރެވުނު
ހިނގާ ޮ

ގތެއްގައި ހިމެނެނީ ވަކިވަކި ފަރުދުންނަށާއި ،ވިޔަފާރިކުރާ
މައިގަނޑު ޮ

އެކިއެކި މުއާމަލާތްތަކުގެ މަންފާއާއި ކުންފުނީގެ ޗީފް އޮޕަރޭޓިން

ކށްދޭ ފިކްސްޑް ޓެލެފޯން،
ފަރާތްތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ ތަންތަނަށް ފޯރު ޮ

ޑިސިޝަން މޭކަރ ( ސީ.އޯ.ޑީ.އެމް) ސެގްމެންޓްތައް ހިނގާފައިވާ

ރޑްބޭންޑް ،ލީސް ސާރކިޓްތަކާއި،
ފިކްސްޑް އަދި ފައިބަރ ބް ޯ

ގތް ބެއްލެވުމަށްފަހު ނިންމަވާ ނިންމެވުމެއްގެ މައްޗަށް
ޮ

ކމްތަކާއި އައިޕީ ޓީވީ ޚިދުމަތްތަކާއި ،މޮބައިލް މަނީ އަދި
ޑާޓާ ޮ

ބިނާކޮށެވެ.ސ

އެންޓަރޕްރައިސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެވެ.ސ

ސެގްމެންޓްތަކުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވާ ކެޕިޓަލް
ހަމަޖައްސަނީ ،ކުންފުނިން ،ސެގްމެންޓްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ
މބައިލާއި ،ފިކްސްޑް އަދި
ޚިދުމަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ނެޓްވޯކް ( ޯ
ރޑްބޭންޑް) އަދި ކަސްޓަމަރުންނަށް ކުރިއަށް އޮތްތާގައި
ބް ޯ
ދެވޭނެކަމަށް ބެލެވޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ .ބައެއް ކަހަލަ
ގތުން ކުންފުނީގެ ހިންގުމަށް
ޚިދުމަތްތައް ،އެޚިދުމަތެއްގެ ޮ
ކންމެހެން ބޭނުންނުވާކަހަލަ ޚިދުމަތްތަކަކަށްވާތީ ،ސެގްމެންޓްތަކުގެ
ޮ
ނަތީޖާ ކަޑައެޅުމުގައި ކުންފުނިން ނުހިމަނައެވެ.ސ
ސެގްމެންޓުތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
ކށްފައިއެވަނީއެވެ.ސ
ތަފުސީލުގެ ޚުލާސާ ތިރީގައި ބަޔާން ޮ
( )01މޯބައިލް:ސ

ސ

ގތެއްގައި ހިމެނެނީ ޚިދުމަތް
މބައިލުގެ ތެރޭގައި މައިގަނޑު ޮ
ޯ
ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކާއި ،ސަރުކާރާ އަދި ވިޔަފާރިކުރާ އެކިއެކި
މބައިލާއި ،ޕޯސްޓްޕެއިޑް
ކށްދެވޭ ޕްރީޕެއިޑް ޯ
ފަރާތްތަކަށް ފޯރު ޮ

ސ

ދިރާގު
ރ ރިޕޯޓު 2019
އަހަ ީ
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ނޓުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯ
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ސ ޑް ،ބް ރޯ ޑް ބޭ ން ޑް އަ ދި
ފި ކް ް
އެ ން ޓަރ ޕް ރަ އި ސް

ސ

މޯ ބަ އި ލް

ޖު މު ލަ

އެ ހެ ނި ހެ ން

2019
)ރ(000 .

2018
)ރ(000 .

2019
)ރ(000 .

2018
)ރ(000 .

2019
)ރ(000 .

2018
)ރ(000 .

2019
)ރ(000 .

2018
)ރ(000 .

ބޭރުގެ އާމްދަނީ

1,745,312

1,776,654

1,047,884

922,482

65,810

63,351

2,859,006

2,762,487

ޖުމުލަ އާމްދަނީ

1,745,312

1,776,654

1,047,884

922,482

65,810

63,351

2,859,006

2,762,487

ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

)(752,552

)(802,526

)(555,617

)(498,752

)(28,254

)(28,153

)(1,336,423

)(1,329,431

ބަލަށްކެނޑުން އަދި

)(114,923

)(187,698

)(201,396

)(101,421

)(35,086

)(28,096

)(351,405

)(317,215

ގތުން ލިބެންޖެހޭ
ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތް ޮ
ފައިސާއިން އަގަށްއައި ބަދަލުގެ ސަބަބުން ލިބުނު
ގެއްލުން

)(13,821

ސާފު މާލީ ޚަރަދު
ވިޔަފާރި ހިންގުމާއި ނުގުޅޭ ހަރަކާތްތަކުން

)(8,896

)(12,551

)(6,141

)(788

)(422

)(27,160

)(15,459

)(21,007

)(26,177

)(12,155

)(13,243

)(841

)(996

)(34,003

)(40,416

1,176

1,467

681

742

47

56

1,904

2,265

ޕޓްކުރެވޭ ސެގްމެންޓަށް ލިބުނު ފައިދާ (ޓެކްސްގެ
ރި ޯ
ކުރިން)ސ

844,185

752,824

266,846

303,667

888

5,740

1,111,919

1,062,231

ސެގްމެންޓް އެސެޓްސް އަދި ލައިބިލިޓީސް
ދިގުމުއްދަތުގެ އެސެޓްތައް

1,172,047

979,827

791,701

824,877

412,196

351,502

2,375,944

2,156,206

ކުރު މުއްދަތެއްގައި ފައިސާއަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ މުދާ

473,444

399,204

264,263

229,838

10,900

11,138

748,607

640,180

ޖުމުލަ މުދާ

1,645,491

1,379,031

1,055,964

1,054,715

423,096

362,640

3,124,551

2,796,386

ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރަނިތައް

344,454

170,572

-

-

18,635

-

363,089

170,572

ކުރުމުއްދަތުގެ ދަރަނިތައް

391,815

340,063

242,586

197,503

114,128

109,440

748,529

647,006

ޖުމުލަ ދަރަނި

736,269

510,635

242,586

197,503

132,763

109,440

1,111,618

817,578

ޑމެއިން އަދި ވެބް ހޯސްޓިންގް އަދި
އެހެނިހެން ހިންގުމުގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކަސްޓަމަރުންގެ އިކުއިޕްމަންޓްތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ ޚިދުމަތާއި ،ބަލްކް އެސްއެމްއެސް ޚިދުމަތާއިޮ ،
ޕޓްކުރަންޖެހޭ ސެގްމެންޓްތައް ކަނޑައެޅުނުއިރު މި ދެންނެވުނު އެއްވެސް ޚިދުމަތްތަކެއް ކުއެންޓިޓޭޓިވް
އެހެނިހެން އެޑްޖެސެންޓް ޚިދުމަތްތަކެވެ 2018 .އަދި  2019ވަނަ އަހަރު ރި ޯ
ހލްޑްއާއި ހަމައެއްނުވެއެވެ .ސ
ތްރެށް ޯ

ޮއޑިޓް ކޮށްފައިވާ
މާލީ ބަޔާންތައް
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ނޓުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ
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ސ

ގތުގައިއާއި ލައިސަންސަށް
ކށްފައިވާ ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ އެވަނީ އެހެން މުވާޞަލާތީ ކުންފުނިތަކަށް "އައުޓް ޕޭމެންޓްސް"ގެ ޮ
މަތީގައި ބަޔާން ޮ
ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ކުރިން ޖުމުލަކޮށެވެ.ސ
ޕޓްކުރެވޭ ސެގްމެންޓްތަކުގައި ހުރި ހަރުމުދަލުގެ މައުލޫމާތާއި ،މާލީ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާ ހަރުމުދަލުގެ މައުލޫމާތު އަޅާކިޔުން.ސ
ރި ޯ

ޕޓްކުރެވޭ ސެގްމެންޓްތަކުގައި ހުރި ޖުމުލަ ހަރުމުދާ
ރި ޯ

1,963,748

ކުރުމުއްދަތުގެ
ރ000 .
737,707

2018
ދިގުމުއްދަތުގެ
ރ000 .

2019
ދިގުމުއްދަތުގެ
ރ000 .

1,804,704

629,042

އެހެނިހެން ސެގްމެންޓްތަކުގައި ހުރި ޖުމުލަ ހަރުމުދާ

412,196

10,900

351,502

11,138

ސެގްމެންޓްތަކުގައި ހުރި ޖުމުލަ ހަރުމުދާ

2,375,944

748,607

2,156,206

640,180

ވަކި ސެގްމެންޓަކަށް ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ހަރުމުދަލުގެ ޖުމުލަ

6,144

485,685

15,363

335,672

މާލީ ބަޔާނުން ނަގާފައިވާ ހަރުމުދަލުގެ ޖުމުލަ

2,382,088

1,234,292

2,171,569

975,852

ކުރުމުއްދަތުގެ
ރ000 .

 .7އާމްދަނީ

ސ

ހ .އާމްދަނީގެ ބައިތައް
ރޑްބޭންޑް އަދި އެންޓަރޕްރައިސް އާމްދަނީއިންނެވެ .އެހެނިހެން
މބައިލް އަދި ފިކްސްޑް ،ބޮ ޯ
ގތެއްގައި އާމްދަނީ ހޯދާފައިވަނީ ޮ
ކުންފުނިން މައިގަނޑު ޮ
އާމްދަނީތަކުގެތެރޭގައި ކަސްޓަމަރުންގެ އިކުއިޕްމަންޓް މެއިންޓިނެންސް ޚިދުމަތާއި އެޑްޖެސެންޓް ޚިދުމަތްތައް ހިމެނެއެވެ.ސ

2019

2018

 31ޑިސެމްބަރ
2019

 31ޑިސެމްބަރ
2018

2,859,006

2,762,487

ސ

ކންޓްރެކްސްތަކުން ލިބުނު
ކަސްޓަމަރުންނާއިއެކު ވެފައިވާ ޮ

ސ

ދިރާގު
ރ ރިޕޯޓު 2019
އަހަ ީ

108

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
ނޓުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯ
 31ޑިސެމްބަރ  2019އާއި ހަމަޔަށް

ސ

ކންޓްރެކްޓްތަކުން ވަކިކުރެވިފައިވާ އާމްދަނީ
ށ .ކަސްޓަމަރުންނާއިއެކު ވެފައިވާ ޮ
ކުންފުނިން

ދޭ ވަކިވަކި ޙިދުމަތްތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ ،މީގެ ތެރޭގައި

ރޑްބޭންޑް އަދި އެންޓަރޕްރައިސް އަދި
މބައިލް ،ފިކްސްޑް ،ބޮ ޯ
ޮ

އެހެނިހެން އާމްދަނީއެވަނީ ގިންތިކުރުމަށްފަހު ސެގްމެންޓް މައުލޫމާތުތަކުގެތެރޭގައި ހިމަނާފައެވެ.ސ
ކށް ދެވިފައިވާ ވަގުތުގައި ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ ގިންތިކުރުމަށްފަހު
ފރު ޮ
ތިރީގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ތާވަލުގައިއެވަނީ ޚިދުމަތްތައް ޯ
ގތެވެ .އަދި މި ތަވާލްގައި މިދެންނެވި އުސޫލުން ގިންތިކުރެވިފައިވާ ޚިދުމަތްތަކާއި ސެގްމެންޓް މައުލޫމަތުގައި ހިމަނާފައިވާ
ހިމަނާފައިވާ ޮ
ގތެއްގައި ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ މައުލޫމަތުތަށް ވާނީ ސެގްމަންޓް
ޚިދުމަތްތަކުގެ އާޅާކިއުމެއްވެސް ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ .ކުންފުނިން މައިގަނޑު ޮ
މައުލޫމާތުގެ ދަށުން ހާމަކޮށްފައެވެ( .ނޯޓް )3ސ
ރި ޕޯ ޓް ކު ރެ ވޭ ސެ ގް މެ ން ޓް ތަ އް
ސ ޑް ،ބް ރޯ ޑް ބޭ ން ޑް އަ ދި
ފި ކް ް
އެ ން ޓަރ ޕް ރަ އި ސް

މޯ ބަ އި ލް

2019
)ރ(000 .

2018
)ރ(000 .

2019
)ރ(000 .

2018
)ރ(000 .

އެ ހެ ނި ހެ ން

2019
)ރ(000 .

ޖު މު ލަ

2018
)ރ(000 .

2019
)ރ(000 .

2018
)ރ(000 .

މާލީ ބަޔާނުގައި އާމްދަނީ ހިމެނޭ ވަގުތަށް ބެލިގެން
ގިންތިކުރެވިފައިވާ އާމްދަނީ
ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ވަގުތެއްގައި ނަގުލު ކުރެވިފައިވާ
އުފެއްދުންތައް

104,418

118,473

113,864

105,268

3,764

3,636

222,046

227,377

ޚާއްޞަކުރެވިފައި ނުވާ ވަގުތެއްގައި ނަގުލު ކުރެވިފައިވާ
އުފެއްދުންތަކާއި ޚިދުމަތްތައް

1,640,894

1,658,181

934,020

817,214

62,046

59,715

2,636,960

2,535,110

ކަސްޓަމަރުންނާއިއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުން ލިބުނު

1,745,312

1,776,654

1,047,884

922,482

65,810

63,351

2,859,006

2,762,487

ބޭރުތެރެއިން ލިބުނު އާމްދަނީ ،ނޯޓް ނަންބަރ  6ގައިވާ
ފަދައިން

1,745,312

1,776,654

1,047,884

922,482

65,810

63,351

2,859,006

2,762,487

ޮއޑިޓް ކޮށްފައިވާ
މާލީ ބަޔާންތައް
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ނޓުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯ
 31ޑިސެމްބަރ  2019އާއި ހަމަޔަށް

ސ

 .8ކުންފުނި ހިންގުމަށްދިޔަ ޚަރަދު

ކންޓްރެކްޓް ބެލެންސެސް
ނޮ .

ސ

2019
ރ000 .

2018
ރ000 .

ޙިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ސީދާ ކުރެވުނު ޙަރަދު

539,674

516,082

މުވައްޒަފުންގެ އިނާޔަތާއި އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް (ނޯޓް )8.1ސ

231,016

225,791

ލައިސަންސް ޚަރަދު

120,010

115,207

ހިންގުމުގެ ކުލީގެ ޚަރަދު

563

50,335

ޕޓް ސާރވިސްތައް
ސަ ޯ

48,050

48,050

އެކްސްޓަރނަލް ޕަބްލިސިޓީ

40,675

53,480

ނެޓްވޯކް ޚަރަދު

132,295

118,323

ރޕަޓީ ޚަރަދާއި އަސާސީ ޚަރަދު
ޕް ޮ

118,565

110,165

ރޕެޝަނަލް ފީ
ޕް ޮ

15,570

15,179

އެހެނިހެން އިދާރީ ޚަރަދު

90,005

76,819

1,336,423

1,329,431

ކންޓްރެކްޓް އެސެޓްސް ،އަދި ކޮންޓްރެކްޓް
ކުރު މުއްދަތެއްގައި ފައިސާއަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ މުދަލާއިޮ ،
ކށްފައިއެވަނީއެވެ .ސ
ލައިބިލިޓީސްއާއި ބެހޭ މައުލޫމާތުތައް ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި ބަޔާން ޮ

ކުރު މުއްދަތެއްގައި ފައިސާއަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ މުދާ

ސ

ސ

2019
ރ000 .

2018
ރ000 .

ގތުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ
(ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތް ޮ
249,132

ތެރޭގައި ހިމެނިފައި)ސ

232,470

ކންޓްރެކްޓް އެސެޓްސް (ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން
ޮ
ގތުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައި)ސ
ގޮތް ޮ

357,144

256,453

ކންޓްރެކްޓް ލައިބިލިޓީސް (ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން
ޮ
ގތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައި)ސ
ގޮތް ޮ

)(124,836

)(95,741

ގތެއްގައި ގުޅެނީ ދެވިފައިވާ ޚިދުމަތަކާއި ނުވަތަ ނިންމިފައިވާ
ކންޓްރެކްޓްގައި ހިމެނޭ މުދާ މައިގަނޑު ޮ
ޮ
މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން ކުންފުންޏަށް ލިބުން ހައްޤުވާ އާމްދަނީގެ ތެރެއިން ،ރިޕޯޓް ކުރެވޭ

 8.1މުވައްޒަފުންގެ އިނާޔަތްތަކާއި އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް

ސ

ތާރީޚުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ބިލު ނުކުރެވިވާ އާމްދަނީއާއި ،ބިޔަ މަޝްރޫޢުތައް ޤާއިމުކުރުމަށާއި

2019
ރ000 .

2018
ރ000 .

މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތަކާއި އަހަރީ ބޯނަސްގެ ޚަރަދު

205,630

205,329

ޕެންޝަންގެ ގޮތުގައި ދިޔަ ޚަރަދު

13,249

12,450

އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް

18,675

27,462

237,554

245,241

)(6,538

)(19,450

231,016

225,791

ހިންގުމުމުގައި ފަސް ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދުތަކާއެވެ .ކުންފުންޏަށް ލިބުން ހައްޤުވާ ފައިސާ ،އެއްވެސް
ޟަރުތެއްނެތި ކުންފުންޏަށް ލިބޭނެކަމަށް ކަނޑައެޅުމުން،
ހުރި ފައިސާގެ ތެރެއަށް ނަގުލު ކުރެވެއެވެ.

ކންޓްރެކްޓުގައި ހިމެނޭ މުދާ ،ލިބެން
ޮ

ގތަށް ކަންތައް ކުރެވޭނީ ،ކުންފުނިން
އާންމުކޮށް މި ޮ

ކަސްޓަމަރުންނަށް ބިލް ހުށަހެޅުމުންނާއި ،އަދި ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚިދުމަތް ދެވޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
ފަސްކުރެވޭ ޚަރަދު ތަކެވެ.

ސ

ގތެއްގައި ގުޅޭނީ ،ކޮންޓްރެކްޓުގައި
ކންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން ދައްކަން ލާޒިމުވާ ދަރަޏި އާންމު ޮ
ޮ
ބައިވެރިވެފައިވާ ކަސްޓަމަރުންގެ އަތުން އެޑްވާންސަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާއެވެ .މިގޮތުގެ މަތިން ލިބޭ
އާމްދަނީ ،މާލީ ހިސާބުގައި ހިމެނޭނީ ،އެ އާމްދަނީއާ ގުޅިގެން އަދާކުރާންޖެހޭ ޒިންމާ ފުރިހަމަވަމުންދާ
ލޔަލްޓީ ޕޮއިންޓުތަކަށް
މިންވަރެއްގެ މައްޗަށާއި ،އަދި ކަސްޓަމަރުންނަށް އިޢާދަކުރެވިފައިނުވާ ޯ
ރިޢާޔަތްކުރެވިގެންނެވެ.ސ

ކެޕިޓަލައިޒްކުރެވުނު މުވައްޒަފުންގެ ޚަރަދުތައް
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ނޓުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯ
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ސ

 .11ޓެކްސް ޚަރަދުތައް

 .9ކުންފުންޏަށް ލިބުނު އެހެނިހެން އާމްދަނީ

ސ

ސ

2019
ރ000 .

2018
ރ000 .

ލިބުނު ފައިދާ

161

202

ގތުގައި (އިތުރަށް ލަފާކުރެވުނު)/
ފާއިތުވި އަހަރު ޓެކްސްގެ ޮ

ގތުން ލިބުނު އާމްދަނީ
އެހެނިހެން ގޮތް ޮ

ރޕަޓީ ،ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓަށް
ނައްތާލެވެނު ޕް ޮ

އާމްދަނީއިން ނެގުނު ޓެކްސް (ނޯޓު )11.1ސ

2019
ރ000 .

2018
ރ000 .

157,550

164,760

1,743

2,063

މަދުން

3,391

)(2,122

1,904

2,265

ކށްފައިވާ ޓެކްސް އެސެޓްތައް (ނޯޓް )11.2ސ
ފަސް ޮ

9,219

)(5,500

170,160

157,138

 .10ސާފު މާލީޚަރަދު

ސ

 11.1ހިސާބުކުރުމުގެ ފައިދާ އާއި ޓެކްސްނެގޭ އާމްދަނީ ފައިދާ އަޅާކިޔުން

ސ

މާލީ އާމްދަނީ

2019
ރ000 .

2018
ރ000 .

4,981

7,405

15,547
20,528

އިފެކްޓިވް އިންޓްރެސްޓް ރޭޓްގެ ދަށުން ބެންކް ޑިޕޮސިޓްތަކުން
ލިބުނު އާމްދަނީ

ޓެކްސް ޚަރަދުގެ ކުރިން ލިބުނު ހިސާބުކުރުމުގެ ފައިދާ

އަންދާޒީ ހިސާބަށްއައިސްފައިވާ ބަދަލާއި ގުޅިގެން އަންވައިންޑް
ކުރެވިފައިވާ ޑިސްކައުންޓް އިޔާދަކުރުން

2019
ރ000 .

2018
ރ000 .

1,111,919

1,062,231

އުނިނުކުރެވޭ ޚަރަދު

406,114

375,414

އުނިކުރެވޭ ޚަރަދު

)(467,202

)(338,746

-

ޓެކްސް ދައްކަންނުޖެހޭ އެލަވަންސް

)(500

)(500

7,405

ޖުމުލަ ޓެކްސް ކުރެވޭ ފައިދާ

1,050,331

1,098,399

ރވިޝަންތަކުގެ ޑިސްކައުންޓް އަންވައިންޑް ކުރުމަށް ޚަރަދުވި
ޕް ޮ

)(4,456

)(11,840

ލީޒް ލައިބިލިޓީއަށް ޚަރަދުވި އިންޓްރެސްޓް

އާމްދަނީ ޓެކްސް ()15%ސ

157,550

164,760

)(24,211

-

ބޭރުފައިސާގެ މުއާމަލާތްތަކުން ގެއްލުންވި

)(25,864

)(35,981

)(54,531

)(47,821

)(34,003

)(40,416

މާލީ ޚަރަދުތައް

ސާފު މާލީ ޚަރަދު

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސްނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު  2011/5އާއި އެޤާނޫނުގެ ދަށުންހެދިފައިވާ
ގތުގެ މަތީން ،ކުންފުނިތަކުން އެކުންފުންޏެއްގެ ޓެކްސްކުރެވޭ އާމްދަނީގެ
ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޮ
ގތުގައި ދައްކަންޖެހެއެވެ 2019( .ގައި  15%އެވެ).ސ
 15%ޓެކްސްގެ ޮ

ޮއޑިޓް ކޮށްފައިވާ
މާލީ ބަޔާންތައް
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މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯ
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ސ

 11.2ފަސް ޮކށްފައިވާޓެކްސް އެސެޓް (ޑިފާޑް ޓެކްސް އެސެޓް)
ސ

ސ

2019
ރ000 .

2018
ރ000 .

15,363

9,863

ޓެކްސް އެސެޓުތައް (އިތުރުވި/އުނިވި)ސ

)(9,219

5,500

ވިޔަފާރިގެ މުއްދަތު ނިމުނުއިރު ހުރިބާކީ

6,144

15,363

ވިޔަފާރިގެ މުއްދަތު ފެށުނުއިރު ހުރިބާކީ
މާލީ އަހަރުގެތެރޭގައި ފާހަގަކުރެވުނު ފަސްކޮށްފައިވާ

 11.3ފަސްކޮށްފައިވާ ޓެކްސް އެސެޓުތައް(/ދަރަނި)
ކަނޑައެޅިފައިވަނީ ތިރީގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.ސ
ސ

ރޕަޓީ އެންޑް އިކުއިޕްމަންޓް
ޕް ޮ

ވަގުތީ ފަރަގު
ރ000 .

ޓެކްސް އިފެކްޓް
ރ000 .

ވަގުތީ ފަރަގު
ރ000 .

ޓެކްސް އިފެކްޓް
ރ000 .

)(103,524

)(15,529

)(96,027

)(14,404

އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓްތައް

)(42,548

)(6,382

)(13,338

)(2,001

ލީޒްތައް

9,253

1,388

-

-

ޕްރޮވިޜަންތައް

177,780

26,667

211,786

31,768

40,961

6,144

102,421

15,363

ކށްފައިވަނީ
ކށްފައިވާ ޓެކްސް އެސެޓްސް އަދި (ލައިބިލިޓީސް) ހިސާބު ޮ
ފަސް ޮ

ހުރިހާ ޓެކްސްކުރެވޭ

ހަރުމުދަލާއި ދަރަނީގެ ހިސާބުކުރުމުގެ ބޭސް އާއި ޓެކްސް ބޭސްގެ ތަފާތުން އަންނަ އުނިކުރެވޭ ވަގުތީ
ކށްފައިވާ ޓެކްސް ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ  15%ގެ ރޭޓުގައެވެ)2018:15%( .
ތަފާތުތަކުންނެވެ .ފަސް ޮ
ސ
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ސ

 11.4ފަސް ޮކށްފައިވާ ޓެކްސް އެސެޓްތަކަށް އައި ބަދަލުތައް

ސ

 31ޑިސެމްބަރ  2019ގެ
ނިޔަލަށް ފަސް ޮކށްފައިވާ ޓެކްސް
އެސެޓް( /ލައިބިލިޓީ)ސ
ސ

 1ޖެނުއަރީ
ެ 2019ގ ބާކީ

ފައިދާ /ގެއްލުމުގައި
ހިމެނިފައިވާ

ރޕަޓީ އެންޑް އިކުއިޕްމަންޓް
ޕް ޮ

)(14,404

)(1,125

)(15,529

އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓްތައް

)(2,001

)(4,381

)(6,382

ޕްރޮވިޜަންތައް

ސ

31,768

)(5,101

26,667

15,363

)(10,607

4,756

 .12ހިއްސާ އަކަށް ޖެހޭ ފައިދާ

ސ

ހިއްސާއަކަށްޖެހޭ ފައިދާ (ބޭސިކް އަދި ޑައިލިއުޓެޑް އާރނިންގްސް ޕާ ޝެއަރ)ސ
ކުންފުނީގެ ފައިދާއިން ހިއްސާއަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާވަރު ބިނާވެފައިވަނީ ކުންފުނީގެ އާންމު ހިއްސާގެ
ގތުގައި އަހަރުތެރޭގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހިއްސާގެ އެވްރެޖް އަދަދާއި ،ކުންފުންޏަށް މުއްދަތު/އަހަރުގައި
ޮ
ލިބުނު ފައިދާގެ މައްޗަށެވެ.ސ
2018
2019
ގެ ނިޔަލަށް ނިމުނު މުއްދަތު/އަހަރުގެ
ހިއްސާދާރުންނަށް ބެހިދާނެ ފައިދާ (ހާސް ދިވެހި ރުފިޔާއިން)ސ

941,759

905,093

76,000

76,000

12.39

11.91

ގތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހިއްސާގެ އެވްރެޖް
އާންމު ހިއްސާގެ ޮ
އަދަދު (ހާހުން)ސ
ބޭސިކް އަދި ޑައިލިއުޓެޑް ހިއްސާ އަކަށް ޖެހޭ ފައިދާ (ދިވެހި
ރުފިޔާއިން)ސ

ޮއޑިޓް ކޮށްފައިވާ
މާލީ ބަޔާންތައް
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ސ

 .13ޕްރޮޕަޓީ އަދި އިކުއިޕްމެންޓްތައް

ސ

 31ޑިސެމްބަރ 2019

އިމާރާތްތައް
ރ000 .

 1ޖަނަވަރީ  2019ގައި

ސ

އިކުއިޕްމެންޓް
ރ000 .

ވެހިކަލް އަދި
ލޯންޗް
ރ000 .

ރ އަދި
ފަރުނީޗަ ު
ފިޓިންގްސް
ރ000 .

ނުނިމި ހުރި
އެސެޓްތައް
ރ000 .

ޖުމުލަ
ރ000 .

އަގު
421,849

3,754,237

14,836

17,842

253,461

4,462,225

ނުނިމި ހުރި އެސެޓްތަކަށް އަހަރުތެރޭ އިތުރުވި

-

-

-

-

185,517

185,517

ނުނިމި ހުރި އެސެޓްތަކުން އަހަރުތެރޭ ބަދަލު ކުރެވުނު

ސ

6,106

252,623

11

1,719

)(260,459

-

އަހަރުތުތެރޭ ނައްތާލެވުނު

)(1,041

)(281,395

)(3,349

)(695

-

)(286,480

 31ޑިސެމްބަރ  2019ގައި

426,914

ސ

3,725,465

11,498

18,866

178,519

4,361,262

ޖުމުލަ ބަލަށްކެނޑުނު
 1ޖަނަވަރީ 2019

ސ

ގައި

163,963

2,406,470

11,505

10,179

-

2,592,117

މުއްދަތުތެރޭ ބަލަށްކެނޑި

23,528

237,528

896

2,522

-

264,474

މުއްދަތުތެރޭގައި ނައްތާލެވުނު އެސެޓްތަކުގެ

)(1,041

)(281,383

)(3,349

)(695

-

)(286,468

186,450

2,362,615

9,052

12,006

-

2,570,123

 31ޑިސެމްބަރ 2019

ސ

ގެ ނިޔަލަށް

ސ

ފތުން ދައްކާ ސާފުއަގު
 31ޑިސެމްބަރ  2019ގެ ނިޔަލަށް ޮ

240,464

1,362,850

2,446

6,860

178,519

1,791,139

ދިރާގު
ރ ރިޕޯޓު 2019
އަހަ ީ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
ނޓުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯ
 31ޑިސެމްބަރ  2019އާއި ހަމަޔަށް

ސ

ސ

13.1

މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާ ހަރުމުދަލުގެ ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޖުމުލަގޮތެއްގައި ނެޓްވޯކް

ކންވަރޖަންޓް ބިލިންގް ސިސްޓަމަށް  31ޑިސެމްބަރ  2019އާއި ހަމަޔަށް ކުރިޔަށް
ފުޅާކުރުމަށާއި ޮ
ދިޔަ މަސައްކަތްތަކަށް ޚަރަދުވި ފައިސާއެވެ.ސ

 31ޑިސެމްބަރ 2018

އިމާރާތްތައް
ރ000 .

 1ޖަނަވަރީ  2018ގައި

ސ

އިކުއިޕްމެންޓް
ރ000 .

ވެހިކަލްސް
ރ000 .

ފަރުނީޗަރ އަދި
ފިޓިންގްސް
ރ000 .

ނުނިމި ހުރި
އެސެޓްތައް
ރ000 .

ޖުމުލަ
ރ000 .

އަގު
419,775

3,645,908

16,504

21,135

404,906

4,508,228

ނުނިމި ހުރި އެސެޓްތަކަށް އަހަރުތެރޭ އިތުރުވި

-

-

-

-

331,396

331,396

ނުނިމި ހުރި އެސެޓްތަކުން އަހަރުތެރޭ ބަދަލު ކުރެވުނު

ސ

10,736

467,660

961

3,484

)(482,841

-

އަހަރުތުތެރޭ ނައްތާލެވުނު

)(8,662

)(359,331

)(2,629

)(6,777

-

)(377,399

 31ޑިސެމްބަރ  2018ގައި

421,849

ސ

3,754,237

14,836

17,842

253,461

4,462,225

ޖުމުލަ ބަލަށްކެނޑުނު
 1ޖަނަވަރީ 2018

ސ

ގައި

153,980

2,502,759

13,420

14,733

-

2,684,892

މުއްދަތުތެރޭ ބަލަށްކެނޑި

18,645

263,042

714

2,223

-

284,624

މުއްދަތުތެރޭގައި ވިއްކާލެވުނު/ނައްތާލެވުނު

)(8,662

)(359,331

)(2,629

)(6,777

-

)(377,399

163,963

2,406,470

11,505

10,179

-

2,592,117

257,886

1,347,767

3,331

7,663

253,461

1,870,108

 31ޑިސެމްބަރ 2018

ސ

ގެ ނިޔަލަށް

ފތުން ދައްކާ ސާފުއަގު
 31ޑިސެމްބަރ  2018ގެ ނިޔަލަށް ޮ

ސ

ސ

13.2

މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާ ހަރުމުދަލުގެ ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޖުމުލަގޮތެއްގައި ނެޓްވޯކް

ފުޅާކުރުމަށާއި ޚިދުމަތްތައް އިތުރުކުރުމަށް  31ޑިސެމްބަރ  2018އާއި ހަމަޔަށް ކުރިޔަށް ދިޔަ
މަސައްކަތްތަކަށް ޚަރަދުވި ފައިސާއެވެ .ސ

ޮއޑިޓް ކޮށްފައިވާ
މާލީ ބަޔާންތައް

115

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
ނޓުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯ
 31ޑިސެމްބަރ  2019އާއި ހަމަޔަށް

ސ

 .14ރައިޓް-އޮފް-ޔޫޒް އެސެޓްސް

ސ

އފް-ޔޫސް އެސެޓްސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އިޖާރާ ކުރެވިފައިވާ ޢިމާރާތްތައް އިންވެސްޓްމަންޓް
ރައިޓްޮ -
ރޕަޓީގެ އިޞްޠިލާޙީ މާނައިގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ކަމުގައިވާނަމަ ،އެ މުދާތައް މާލީ ބަޔާނުގައި
ޕް ޮ
އފް-ޔޫސް އެސެޓްގެ ގޮތުގައެވެ(.ނޯޓް )4.10ސ
ހިމެނިފައިވާނީ ރައިޓްޮ -
 31ޑިސެމްބަރ
2019
ރ000 .

 31ޑިސެމްބަރ
2018
ރ000 .

އފް-ޔޫސް އަގުކުރެވުނު
ގތަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރައިޓްޮ -
އައި.އެފް.އާރު.އެސް  16އާއި އެއް ޮ

225,849

-

އަހަރު ތެރޭގައި އިތުރުކުރެވުނު

61,250

-

އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރިބާކީ

287,099

-

ޖުމުލަ ބަލަށްކެނޑުނު

38,100

-

އަހަރު ތެރޭގައި އިތުރުކުރެވުނު

38,100

-

ފތުން ދައްކާ ސާފުއަގު
 31ޑިސެމްބަރ  2019ގެ ނިޔަލަށް ޮ

248,999

-

ސ

ސ

ސ

14.1

އފް-ޔޫޒް އެސެޓް ބަލަށް ކަނޑާފައިވަނީ އެއް އަހަރާއި ތިރީސްފަސް އަހަރާއި ދެމެދުގެ
ރައިޓްޮ -

މުއްދަތަކަށް ލީޒްގެ މުއްދަތައް ބަލައިގެންނެވެ.ސ

ސ

ދިރާގު
ރ ރިޕޯޓު 2019
އަހަ ީ

116

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
ނޓުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯ
 31ޑިސެމްބަރ  2019އާއި ހަމަޔަށް

ސ

 .15އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓް

ސ

އިންޑިފީސަބަލް
ރައިޓްސް އޮފް ޔޫޒް
ރ000 .

ލައިސަންސްތައް
ރ000 .

ސފްޓްވެއަރތައް
ޮ
ރ000 .

ނުނިމި ހުރި
އެސެޓްތައް
ރ000 .

ޖުމުލަ
ރ000 .

 1ޖަނަވަރީ  2019ގައި

77,102

28,768

206,335

157,015

469,220

 31ޑިސެމްބަރ 2019
އަގު
ސ

ސ

ނުނިމި ހުރި އެސެޓްތަކަށް އަހަރުތެރޭ އިތުރުވި

-

-

-

98,539

98,539

އަހަރު ތެރޭގައި ޑަބްލިޔު.އައި.ޕީ އިން ބަދަލުކުރެވުނު

1,976

67,638

94,065

)(163,679

-

މުއްދަތުތެރޭގައި ނައްތާލެވުނު

-

-

)(2,645

-

)(2,645

 31ޑިސެމްބަރ  2019ގެ ނިޔަލަށް

79,078

96,406

297,755

91,875

565,114

ސ

މޓައިޒް އަދި އިމްޕެއަރ ކުރެވުނު
ޖުމުލަ އެ ޮ
 1ޖަނަވަރީ 2019

ގައި

11,628

20,221

151,273

-

183,122

އަހަރު ތެރޭގައި އެމޮޓައިޒް ކުރެވުނު

5,253

11,956

31,622

-

48,831

އަހަރު ތެރޭގައި ނައްތާލެވުނު

-

-

)(2,645

-

)(2,645

16,881

32,177

180,250

-

229,308

ސ

ސ

ސ

ސ

 31ޑިސެމްބަރ 2019

ގެ ނިޔަލަށް

ފތުން ދައްކާ ސާފުއަގު
 31ޑިސެމްބަރ  2019ގެ ނިޔަލަށް ޮ

15.1

62,197

މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާ މުދަލުގެ ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޖުމުލަގޮތެއްގައި ނެޓްވޯކް

ކންވަރޖެންޓް ބިލިންގް ސިސްޓަމަށް  31ޑިސެމްބަރ  2019އާއި ހަމަޔަށް ކުރިޔަށް
ފުޅާކުރުމަށާއި ޮ
ދިޔަ މަސައްކަތްތަކަށް ޚަރަދުވި ފައިސާއެވެ.ސ

64,229

117,505

91,875

335,806

ޮއޑިޓް ކޮށްފައިވާ
މާލީ ބަޔާންތައް

117

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
ނޓުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯ
 31ޑިސެމްބަރ  2019އާއި ހަމަޔަށް

ސ

އިންޑިފީސަބަލް
ރައިޓް-އޮފް ޔޫސް
ރ000 .

ލައިސަންސްތައް
ރ000 .

ސފްޓްވެއަރތައް
ޮ
ރ000 .

ނުނިމިހުރި
އެސެޓްތަ ްއ
ރ000 .

ޖުމުލަ
ރ000 .

 1ޖަނަވަރީ  2018ގައި

47,693

23,678

179,803

152,752

403,926

 31ޑިސެމްބަރ 2019
އަގު

ސ

ސ

ނުނިމި ހުރި އެސެޓްތަކަށް އަހަރުތެރޭ އިތުރުވި

-

-

-

74,819

74,819

އަހަރު ތެރޭގައި ޑަބްލިޔު.އައި.ޕީ އިން ބަދަލުކުރެވުނު

29,409

5,196

35,951

)(70,556

-

މުއްދަތުތެރޭގައި ނައްތާލެވުނު

-

)(106

)(9,419

-

)(9,525

 31ޑިސެމްބަރ  2018ގެ ނިޔަލަށް

77,102

28,768

206,335

157,015

469,220

ސ

ޖުމުލަ ބަލަށްކެނޑުނު
 1ޖަނަވަރީ 2018

ގައި

7,931

16,384

135,741

-

160,056

އަހަރު ތެރޭގައި އެމޮޓައިޒް ކުރެވުނު

3,697

3,943

24,951

-

32,591

އަހަރު ތެރޭގައި ނައްތާލެވުނު

-

)(106

)(9,419

-

)(9,525

11,628

20,221

151,273

-

183,122

ސ

 31ޑިސެމްބަރ 2018

ސ

ގެ ނިޔަލަށް

ފތުން ދައްކާ ސާފުއަގު
 31ޑިސެމްބަރ  2018ގެ ނިޔަލަށް ޮ

65,474

ސ

ސ

15.2

މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާ މުދަލުގެ ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި

ހިމެނެނީ ޖުމުލަގޮތެއްގައި  31ޑިސެމްބަރ  2018އާއި ހަމަޔަށް

15.3

ސ

8,547

55,062

 31ޑިސެމްބަރ  2016ގައި ކުންފުނިންވަނީ

ސފްޓްވެއަރތަކުގެ އަގުދަށްވެދާނެކަމަށްބަލައި ،އަހަރުތެރޭގައި
ޮ

ސފްޓްވެއަރތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ
ޮ
ކުރިޔަށްދިޔަ އާ

ރވިޜަންގެ ގޮތުގައި 4,236,341
ޕް ޮ

ޚަރަދެވެ.ސ

ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.ސ

ރުފިޔާ

157,015

15.4

ސ

286,098

މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދާ ބައެއް ސޮފްޓްވެއަރ

ތަރައްޤީކުރަން ފެށިފަހުން ގެނެވުނު ބައެއް ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން،
ކށްފައިވާ ޚަރަދުތައް  31ޑިސެމްބަރ 2016
ސޮފްޓްވެއަރއަށް ޮ
ކށް އިމްޕެއަރކޮށްފައެވެ .ސ
ވަނަ އަހަރުވަނީ އެއް ޮ

ދިރާގު
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
ނޓުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯ
 31ޑިސެމްބަރ  2019އާއި ހަމަޔަށް

ސ

 .17ވިޔަފާރިންނާއި އެހެނިހެން ޮގތްގޮތުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ

 .16އިންވެންޓަރީތައް

ސ

އިންވެންޓަރީތަކުގެ އަގު

ސ

357,144

256,453

606,276

488,923

2019
ރ000 .
71,475

77,630

ކންޓްރެކްޓް އެސެޓްސް
ޮ

)(13,239

)(22,114

ނުލިބޭނެކަމަށް ކަނޑައެޅުނު ފައިސާއަށް އިމްޕެއަރ

58,236

55,516

ކުރެވުނު ޕްރޮވިޜަން (ނޯޓު )17.1ސ

 16.1ބޭނުން ނުކުރެވޭ  /ލަހުން ދައުރުވާ އިންވެންޓަރީއަށް ކަނޑައެޅުނު ޕްރޮވިޜަން

ސ

ވިޔަފާރިގެ މުއްދަތު ފެށުނުއިރުހުރި ބާކީ

249,132

232,470

2018
ރ000 .

ބޭނުންނުކުރެވޭ ،ލަހުން ދައުރުވާ އިންވެންޓަރީއަށް
ކަނޑައެޅުނު ޕްރޮވިޜަން (ނޯޓް)16.1 :ސ

ވިޔަފާރިން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ

2019
ރ000 .

2018
ރ000 .

)(57,645

)(56,588

548,631

432,335

ކުރިއަށް ދައްކާފައިހުރި ފައިސާ

55,239

78,252

ގތުން ލިބެންޖެހޭ
އެހެނިހެން ގޮތް ޮ

87,380

74,632

142,619

152,884

22,114

19,833

އަހަރުތެރޭ އުނިކުރެވުނު އިންވެންޓަރީ

ގތުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން
އެހެނިހެން ގޮތް ޮ

)(17,628

-

ގތުގައި ކަނޑައެޅުނު
އަހަރުތެރޭ ޕްރޮވިޜަންގެ ޮ

ނުލިބޭނެކަމަށް ކަނޑައެޅުނު ފައިސާއަށް އިމްޕެއަރ

8,753

2,281

ވިޔަފާރިގެ މުއްދަތު ނިމުނުއިރުހުރި ބާކީ

13,239

22,114

ކުރެވުނު ޕްރޮވިޜަން ( ނޯޓު )17.1ސ

)(879

)(555

141,740

152,329

690,371

584,664

ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭފައިސާ ކަމުގައި މާލީ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާ އެސެޓްތަކަކީ "ހެލްޑް ޓު ކަލެކްޓް"
ހދާނެ ކަމަށް ބަލާފައިވާ އެސެޓްތަކެވެ.ސ
މޑެލްގެ ދަށުން ކުންފުނިން ފައިސާ ޯ
ޮ

ޮއޑިޓް ކޮށްފައިވާ
މާލީ ބަޔާންތައް

119

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
ނޓުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯ
 31ޑިސެމްބަރ  2019އާއި ހަމަޔަށް

ސ

 17.1ދަރަނީގެ ގޮތުގައި އަދި އެހެނިހެން ގޮތް ޮގތުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ގެއްލުމުގެ
ޮގތުގައި ކަނޑައެޅުނު އެލަވަންސް

ސ

ކންޓްރެކްޓް އެސެޓްސްއިން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއިން ގެއްލުމުގެ ގޮތުގައި
މާލީ އެސެޓްސް އަދި ޮ
ގެނެވިފައިވާ ހަރަކާތްތައް
ކންޓްރެކްޓް އެސެޓްސްއިން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއިން ގެއްލުމުގެ ގޮތުގައި
މާލީ އެސެޓްސް އަދި ޮ
އަހަރުތެރޭގައި ހިސާބުކުރެވިފައިވާ ހަރަކާތްތަކާއި އެހެނިހެން އެސެޓްސްތަކުން ގެއްލުމުގެ ގޮތުގައި
ލިބޭނެކަމަށް ހިސާބުކުރެވިފައިވާ ހަރަކާތްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ .ސ

ވިޔަފާރިން ލިބެންޖެހޭ އަދި ޮކންޓްރެކްޓް އެސެޓްސް އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބެންޖެހޭ
2019
ރ000 .

2018
ރ000 .

2019
ރ000 .

2018
ރ000 .

ވިޔަފާރިގެ މުއްދަތު ފެށުނުއިރު ހުރިބާކީ (އައި.އޭ.އެސް  39ގެ ދަށުން)ސ

-

41,498

-

555

ގތަށް އަމަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން ގެނެވުނު ބަދަލު
ފުރަތަމަފަހަރަށް އައި.އެފް.އާރް.އެސް  9އާއި އެއް ޮ

-

)(369

-

-

ވިޔަފާރިގެ މުއްދަތު ފެށުނުއިރު ހުރިބާކީ (އައި .އެފް.އާރް.އެސް  9ގެ ދަށުން)ސ

56,588

41,129

555

555

ގތުގައި ހިސާބުކުރެވުނު
އަހަރުތެރޭ ގެއްލުމުގެ ޮ

26,828

15,459

332

-

ގތުގައި އަހަރުތެރޭ އުނިކުރެވުނު
ބޭޑް ޑެބްޓްގެ ޮ

)(25,771

-

)(8

-

ވިޔަފާރީގެ މުއްދަތު ނިމުނުއިރު ހުރިބާކީ

57,645

56,588

879

555

ދިރާގު
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
ނޓުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯ
 31ޑިސެމްބަރ  2019އާއި ހަމަޔަށް

ސ

 .19ރައުސްމާލު

 .18ފައިސާއާއި ބޭންކުގައި ހުރި ފައިސާ

ސ

ސ

2019
ރ000 .

2018
ރ000 .

10,868

6,368

ބޭންކުގައި ހުރި ފައިސާ

290,820

200,232

ކުރުމުއްދަތަށް ބަހައްޓާފައިވާ ޑިޕޮސިޓްތައް

183,997

އަތުގައި ހުރި ފައިސާ

129,072

މާލީ ބަޔާނުގައި ހިމެނިފައިވާ ފައިސާއާއި ބެންކުގައި

 19.1ހިއްސާގެ ރައުސްމާލު

ސ

2019
ރ000 .
ހުއްދަދެވިފައިވާ ހިއްސާގެ ރައުސްމާލު
ސ

ހުރި ފައިސާ

485,685

ބަދަލުކުރެވޭފަދަ ޑިޕޮސިޓްތައް (ނޯޓު )18.1ސ

)(14,385

335,672

 3މަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ފައިސާއަށް

ސ

މާލީ ބަޔާނުގައި ހިމެނިފައިވާ ފައިސައާއި
ގތުގައި ބެލެވޭތަކެތި
ފައިސާގެ ޮ

471,300

315,976

 3 18.1މަހަށްވުރެ ދި ުގ މުއްދަތެއްގައި ފައިސާއަށް
ބަދަލުކުރެވޭފަދަ ޑިޕޮސިޓްތައް
ސ

މިއަހަރު ކުރެވިފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓް
މޓައިޒްކުރެވިފައިވާ އަގު
ކުރުމުއްދަތުގެ ޑިޕޮސިޓްސް – އެ ޮ

14,385

ޕސިޓްސްތައް ގިންތިކޮށްފައިވަނީ  1.5%އާއި 2.5%
ކުރުމުއްދަތުގެ ޑި ޮ
ޕސިޓްސްތަކަށެވެ.ސ
އަދި  6މަހާއި  7މަހާ ދޭތޭރޭ މުއްދަތު ހަމަވާ ޑި ޮ

19,696

ގެ ރޭޓުން އެމޮޓައިޒްކޮށް

( 80,000,000އާންމު ހިއްސާއަކަށް 2.50ރ ގެ އަގުގައި)ސ

200,000

200,000

ހުށަހެޅި އަގު ދައްކާފައިވާ ހިއްސާގެ ރައުސްމާލު
ސ

)(19,696

2018
ރ000 .

( 76,000,000އާންމު ހިއްސާއަކަށް 2.50ރ ގެ އަގުގައި)ސ

190,000

190,000

ޮއޑިޓް ކޮށްފައިވާ
މާލީ ބަޔާންތައް

121

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
ނޓުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ
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ސ

 19.2ހިއްސާގެ ފައިދާ (ޑިވިޑެންޑް)ސ

ސ

ގތުގައި އެފަހަރަކު ކަނޑައެޅޭ އަދަދެއް ލިބުމުގެ
ކުންފުނީގެ އާންމު ހިއްސާދާރުންނަށް ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ޮ
ކންމެ ހިއްސާއަކަށް އެއް ވޯޓު
ހައްގު ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި ކުންފުނީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ޮ
ބޑުން ހިއްސާއަކަށް
ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވެއެވެ .ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރަށް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯ
ބެހުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އަދަދުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.ސ
2018

2019
ހިއްސާއަކަށް
ރ000 .

ޑިވިޑެންޑް
ރ000 .

ހިއްސާއަކަށް
ރ000 .

ޑިވިޑެންޑް
ރ000 .

ގތުގައި ދެއްކި -ފުރަތަމަ ޓްރާންޗް
ޑިވިޑެންޑްގެ ޮ

5.95

452,200

5.85

444,600

ރިޕޯރޓިންގް ތާރީހަށްފަހު ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ

ގތުގައި ދެއްކި -ދެވަނަ ޓްރާންޗް
ޑިވިޑެންޑްގެ ޮ

4.14

314,640

5.96

452,960

ގތައް ޑިވިޑެންޑް
ބޑުންވަނީ ނޯޓް ނަމްބަރު  28ގައި ވާ ޮ
ޯ

897,560

766,840

 .20ޕްރޮވިޜަންތައް

ސ

އބްލިގޭޝަންސް (ނޯޓު )20.1ސ
ނެޓްވޯރކް އާއި އެސެޓް ރިޓަޔަރމަންޓް ޮ

2019
ރ000 .

2018
ރ000 .

130,157

170,572

ވޭތުވެދިޔަ މުއްދަތު/އަހަރުގެ ތެރޭގައި އައި ބަދަލު
ވިޔަފާރިގެ މުއްދަތު ފެށުނުއިރު ހުރިބާކީ

170,572

158,732

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހެދުނު ޕްރޮވިޜަންތައް

2,233

-

އފް ޑިސްކައުންޓްސް
އަންވައިޑިންގ ޮ

4,456

11,840

)(32,973

-

އަހަރުގެ ތެރޭގައި

ޕސްކުރެވިފައިވާ
ޑިސް ޯ

އެސަމްޕްޝަނަށް އަށް އައި ބަދަލާއިގުޅިގެން ގެނެވެނު އުނިއިތުރު

)(14,131

-

ވިޔަފާރިގެ މުއްދަތު ނިމުނުއިރު ހުރިބާކީ

130,157

170,572

ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައެވެ.

ސ

ދިރާގު
ރ ރިޕޯޓު 2019
އަހަ ީ
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ނޓުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ
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ސ

 .21ލީޒް ލައިބިލިޓީސް

 20.1ނެޓްވޯރކާއި އެސެޓް ރިޓަޔަރމަންޓް އޮބްލިގޭޝަންސް

ސ

ސ

ކށްފައިވަނީ މުސްތަޤުބަލުގައި
އބްލިގޭޝަންސް ޕްރޮވިޜަން އަގު ޮ
ނެޓްވޯރކާއި އެސެޓް ރިޓަޔަރމަންޓް ޮ

ކުއްޔަށް ނަގާ ފަރާތުގެ ލީޒް (އައި.އެފް.އާރް.އެސް )16ސ

ރޕަޓީ އަދި އިކުއިޕްމަންޓުތައް ނައްތާލުމަށް ހިގާނެ ޚަރަދާއި ،އެއެއްޗެހި ހުރި ތަންތަން
ކުންފުނީގެ ޕް ޮ

މި ކުންފުނިން ދިގުމުއްދަށް ކުއްޔަށްނަގާ އެސެޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ލޭންޑް އެންޑް ބިލްޑިންގް އަދި

ގތަށް އިއާދަކުރުމަށާއި އަލުން އާކުރުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު ،މިހާރުގެ އަގުން އަންދާޒާކޮށްފައެވެ.
އިހުހުރި ޮ

ގތެއްގައި އެއްއަހަރާއި ތިރީސް
ވކް އެސެޓްސްތައް ހިމެނެއެވެ .މިފަދަ ލީޒްތަކުގެ މުއްދަތު އާންމު ޮ
ނެޓް ޯ

އބްލިގޭޝަން ހިސާބުކުރުމަށްޓަކައި ބެލިފައިވާ މިންގަޑުތައް
ނެޓްވޯރކާއި އެސެޓް ރިޓަޔަރމަންޓް ޮ

ނންކެންސަލަބަލް މުއްދަތު
ފަސް އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ދިގުދެމިގެންދެއެވެ .އަދި މި ލީސްގެ ޮ

ކށްފައި މިވަނީއެވެ.ސ
ތިރީގައި ބަޔާން ޮ

އވެއެވެ .މީގެކުރިން މިފަދަ ލީޒްތައް ކުންފުނީގެ މާލީ
ހަމަވުމާއިއެކު ލީޒް އަލުން އާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ޮ
އޕަރޭޓިންގް ލީޒްގެ ދަށުންނެވެ .މިގޮތުން
ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވަނީ އައި.އޭ.އެސް  17އާއި އެއްގޮތަށް ޮ
2019
ރ000 .

2018
ރ000 .

ޑިސްމެންޓްލް ޚަރަދަށް އިތުރުވާނެކަމަށް ބެލެވޭ

3.50%

7.00%

ޑިސްކައުންޓް ރޭޓް

10.00%

7.70%

ގތުގައި ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ
 31ޑިސެމްބަރ  2018ވަނަ އަހަރު ނިމިނުއިރު ލީޒްގެ ޚަރަދުގެ ޮ
ބަޔާނުގައި  50,334,855ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވެއެވެ.ސ
މި ކުންފުނިން ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާ ލީޒްތަކުގެ މައުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ސ

ސެންސިޓިވިޓީ އެނަލިސިސް
ކށްފައިވާ ވޭރިއަބަލްތަކުގެ (ބަދަލުވެދާނެ ކަންތައްތައް) އަގު  1%މައްޗަށް
ތިރީގައި ބަޔާން ޮ

2019
ރ000 .

ދިޔުންމުން ނުވަތަ ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމަށް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ފަދައިން އުނިއިތުރުވެދާނެއެވެ .މި އެނަލިސިސް ހަދާފައިވަނީ އެހެނނިހެން ވޭރިއަބަލްސްތަކަށް ބަދަލު
ނާންނާނެކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ.ސ
ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމަށް އައިސްދާނެ ބަދަލު
އިތުރު

އުނި

ޑިސްމެންޓްލް ޚަރަދަށް އިތުރުވާނެކަމަށް ބެލެވޭ
( 1%އާއި އެއްވަރުގެ ބަދަލެއް)ސ

)(1,606,473

1,634,667

ޑިސްކައުންޓް ކުރެވޭ ރޭޓް ( 1%އާއި އެއްވަރުގެ
ބަދަލެއް)ސ

1,523,668

)(1,526,370

2018
ރ000 .

ގތަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް
އައި.އެފް.އާރު.އެސް  16އެއް ޮ
ލީސް ލައިބިލިޓީސް އަގުކުރެވުނު

225,849

-

އަހަރުތެރޭ އިތުރުކުރެވުނު

61,250

-

ގތުގައި އަގުކުރެވުނު
އިންޓަރެސްގެ ޮ

24,211

-

ގތުގައި ދައްކާފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު
ލީސްގެ ޮ

)(53,058

-

ވިޔަފާރިގެ މުއްދަތު ނިމުނުއިރު ހުރިބާކީ

258,252

-

ޮއޑިޓް ކޮށްފައިވާ
މާލީ ބަޔާންތައް

123

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
ނޓުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯ
 31ޑިސެމްބަރ  2019އާއި ހަމަޔަށް

ސ

 .22ވިޔަފާރިކޮށްގެންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ

 31 21.1ޑިސެމްބަރ  2019ގެ ނިޔަލަށް މާލީ ބަޔާނުގައި
ހިމަނާފައިވާ ލީޒް ލައިބިލިޓީސް
ސ

2019
ރ000 .

ސ

2018
ރ000 .

ކުރުމުއްދަތުގެ

25,320

-

ދިގުމުއްދަތުގެ

232,932

-

258,252

-

އެކްސްޓެންށަން އޮޕްށަން

2019
ރ000 .

2018
ރ000 .

47,717

18,616

ކންޓްރެކްޓް ލައިބިލިޓީސް
ޮ

124,836

95,741

ކށްފައިވާ ދަރަނި އަދި ދަރަންޏަށް ނެގުނު
އެކުރޫ ޮ

422,993

390,299

ގތުގައި ދައްކަންޖެހޭ
ޑިވިޑެންޑްގެ ޮ

1,636

1,556

ޕސިޓް ފައިސާ
ކަސްޓަމަރުންނަށް ރިފަންޑުކުރަންޖެހޭ ޑި ޮ

24,023

22,460

ލޔަލްޓީ ޕޮއިންޓްސް
ކަސްޓަމަރ ޯ

1,601

1,607

ގތުން ދައްކަންޖެހޭ
އެހެނިހެން ގޮތް ޮ

25,625

29,592

648,431

559,871

ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ދަރަންޏަށް ނެގުނު

ކުންފުނިން ދިގުމުއްދަތަށް ނަގާފައި ހުންނަ ބައެއް އެސެޓްސް ،ބިމާއި އިމާރާތް އަދި ނެޓްވޯކް
އެސެޓްސް އަކީ އޭގެ މުއްދަތު ،އެއްބަސްވުން ނިމުމުގެ ކުރިއަށް އިތުރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަ
އންނަނީ ކުއްޔަށްނަގާ ފަރާތުގެ
ގތަށް މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދުމުގެ ބާރު ޮ
މުދާތަކެކެވެ .މި ޮ

 .23ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ

ސ

ގތުން ލީސްއެއްބަސްވުމަކަށް އަންނައިރު ކުއްޔަށްނެގުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ
އަތްމަތީގައެވެ .މި ޮ
ތ ކުންފުނިން އެސެސްކުރެއެވެ .އަދި ކުންފުނިތަކުން އެކުންފުނިތަކުގެ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ
ފުރުސަތު އޮތް ޯ

2019
ރ000 .

ބައެއްކަންތައްތައް ބަދަލުކުރާއިރު ނުވަތަ އަވަސް މުއްދަތެއްގައި ބަދަލުވާނެކަމަށް ލަފާކުރާނަމަ ،އެކަމުގެ
އތްކަމަށްވާނަމަ އަލުން އެއެއްބަސްވުން އެސެސްކުރުމަށްފަހު
ސަބަބުބް އަސަރުކުރާނެ އެއްބަސްވުމެއް ޮ

ކމިއުނިކޭޝަން ކޮމްޕެނީ
ބަހުރެއިން ޓެލެ ޮ

ގެންނަންބޭންނުންވާ ބަދަލުތަށް ގެނެއެވެ.ސ

ބީ.އެސް.ސީ (ބަޓެލްކޯ)ސ

1,386

2018
ރ000 .
1,638

 .24ކޮމިޓްމަންޓްތައް

ސ

ކެޕިޓަލް ކޮމިޓްމަންޓްތައް
ރޕަޓީ އަދި އިކުއިޕްމަންޓް ގަތުމަށާއި އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓްތައް
ގތުގައި ޕް ޮ
ކުންފުނީގެ ކޮމިޓްމަންޓުގެ ޮ
ގަތުމަށާއި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އަހަރު ނިމުނުއިރު  35,229,483ރުފިޔާ
ގައި 80,191,099 :ރުފިޔާ) ހުއްޓެވެ.ސ

( 31ޑިސެމްބަރ 2018
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
ނޓުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯ
 31ޑިސެމްބަރ  2019އާއި ހަމަޔަށް

ސ

 .25މާ ީލ ވަސީލަތްތަކާއި ލިބިދާނެ ގެއްލުންތައް
މެނޭޖުކުރުން

ގތުން ކުންފުނީގެ ރިސްކު މެނޭޖް
އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅޭ ޮ

ކުންފުނީގެ ޓްރެޜަރީ ޕޮލިސީ

ގތުން ލިބިދާނެ ގެއްލުންތައް މެނޭޖްކުރުން
މާލީ ޮ

އނިގަނޑުތައް ޤަވާއިދުން މުޠާލިޢާކުރެވެއެވެ.
ކުރަމަށް ގެންގުޅޭ ޮ

ކުންފުނިން ހިންގާ އެކިއެކި ހަރަކާތްތަކުގެ ސަބަބުން މާލީ

ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގޭ އެކިއެކި ތަމްރީނުތަކުގައި،

ރިސްކުތަކާއި ކުންފުނި ކުރިމަތިވެއެވެ .އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ

ސ

ގތުންނާއި މާރކެޓަށް
ކުންފުނީގެ އެކިއެކި ހަރަކާތްތަކާއި ގުޅޭ ޮ

ތައާރަފް

ކށްގެން ކުންފުނީގެ
އެކަމާއި ގުޅޭ އެކިއެކި އުސޫލުތައް ބޭނުން ޮ

މާރކެޓް ރިސްކުތަކާއި (ބޭރުފައިސާގެ ރިސްކާއި ،އިންޓްރެސްޓް

ކުންފުނީގެ މާލީ ވަސީލަތްތައް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ރިސްކުތައް

މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި ރަނގަޅު އަޚްލާޤާއި ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ

ރޭޓް ގެ ރިސްކު) ދަރަނީގެ ރިސްކުތަކާއި އަދި ފައިސާ ނެތުމުގެ

ނުވަތަ ގެއްލުންތަކަށް ވަނީ ހުށަހެޅިފައެވެ.ސ

ކންމެ މުވައްޒަފެއްގެ ވެސް
ރލް ސިސްޓަމެއް ގާއިމްކޮށްޮ ،
ކޮންޓް ޯ

ރިސްކުތަކެވެ .ކުންފުނީގެ ރިސްކު މެނޭޖްކުރާ އޮނިގަނޑުގެ

ރލާއި އަދި މަޤާމާއި ގުޅޭ
އެ މުވައްޒަފަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޯ

ބޑު އެއްބޭނުމަކީ ،މިފަދަ ރިސްކުތަކުން ކުންފުނީގެ މާލީ
އެންމެ ޮ

(ހ) ދަރަނީގެ ރިސްކް (ކްރެޑިޓް ރިސްކް)ސ

ގަވާއިދުތަކާއި ޒިންމާތައް ރަނގަޅަށް އަންގައިދިނުމަށް މަސައްކަތް

ހިސާބުތަކަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުޑަކުރުމެވެ .ކުންފުނީގެ ހުރިހާ

(ށ) ފައިސާނެތުމުގެ ރިސްކް( /ލިކުއިޑިޓީ ރިސްކް)ސ

ކޮށްފައިވެއެވެ.ސ

މުއާމަލާތްތައްވެސް ކުރިއަށްދާނީ ކުންފުނީގެ ޓްރެޜަރީ ޑިޕާޓްމެންޓް

ސ

ސ

ކށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ހަމަތަކެއްގެ މަތިންނެވެ.ސ
މެދުވެރި ޮ

(ނ) މާރކެޓް ރިސްކް

ސ

އނިގަނޑުތަކާއި އެހެނިހެން
ކުންފުނީގެ ރިސްކް މެނޭޖްމެންޓްގެ ޮ
ނޓަކީ ކުންފުންޏަށް ދިމާވާ މަތީގައި ދެންނެވުނު ރިސްކުތައް
މި ޯ

ކމްޕްލައިއަންސްއާއި ބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލާނީ ކުންފުނީގެ
ޮ

ކުންފުނީގެ ޓްރެޜަރީގެ ހުރިހާ މުއާމަލާތްތައްވެސް ކުރެވޭނީ

ކށް އެރިސްކުތަކައް ،އެކިއެކި
ނުތަ ގެއްލުންތައް ދިރާސާ ޮ

މެނޭޖްމެންޓުންނެވެ .އަދި މިފަދަ މަސައްކަތްތައް އެކަށީގެންވާ

ކުންފުނީގެ އެކަމާއިގުޅޭ މާލީ އިދާރާތަކުގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.

ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅައި ،އެ ރިސްކުތައް އަދަދުކޮށް

ތ ބެލުމަކީ ކުންފުނީގެ
ގތަށް މެނޭޖްމެންޓުން ކުރިއަށް ގެންދޭ ޯ
ޮ

ޓްރެޜަރީ ޑިޕާޓްމެންޓްގެ މުހިންމު މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި

މެނޭޖްކުރުމަށްޓަކާ ކުންފުނީގެ ރައުސްމާލު މެނޭޖުކުރުމަށް

ގތުގެ މަތިން މެނޭޖްމެންޓުން
އޑިޓް ކޮމިޓީގެ ޒިންމާއެކެވެ .މި ޮ
ޮ

ހދުމާއި ،އަހަރު ނިމޭއިރު
ހިމެނެނީ ކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާ ފަންޑު ޯ

ނޓެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން
ކުރެވޭނެކަންކަން ބަޔާންކުރާ ޯ

އނިގަނޑުތަކާއި
ހަދާފައިވާ ކުންފުނީގެ ރިސްކް މެނޭޖްމެންޓް ޮ

ބާކީކުރެވޭ ނަގުދު ފައިސާ އިންވެސްޓްކުރުމާއި ،އިންޓްރެސްޓް

މި ރިސްކުތަކާ ގުޅުންހުރި އަދަދުތައް މާލީ ބަޔާނުގައި

އަދި އޭގައި ކުންފުނީގެ ރިސްކުތައް ކުޑަކުރުމަށް ބޭނުންވާ

ރޭޓް އަދި ބޭރު ފައިސާގެ ރިސްކުތައް މެނޭޖްކުރުމެވެ .ކުންފުނީގެ

ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.ސ

ތ ބެލުމަކީވެސް ކުންފުނީގެ
ހުރިހާ މައުލޫމާތުތަކެއް އެކުލެވޭ ޯ

ލނުތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް)
ފައިސާއާއި ބެހޭ ހުރިހާ މުއާމަލާތްތައް ( ޯ

ކމިޓީގެ ޒިންމާއެކެވެ .އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރުންގެ މި
އޑިޓް ޮ
ޮ

ބަލަހައްޓާނީ ކުންފުނީގެ ޓްރެޜަރީ ޑިޕާޓްމެންޓުންނެވެ.ސ

ރިސްކު މޭނޭޖުކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ އޮނިގަނޑު

ކމިޓީއަށް ވަރަށް ބޮޑު
މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ސަބަބުން އޮޑިޓް ޮ

ކުންފުންޏަށް ކުރިމަތިވާ ރިސްކުތައް ދެނެގަތުމާއި އެރިސްކުތައް

އެހީތެރިކަމެއް ލިބެއެވެ .ރިސްކް މެނޭޖްމެންޓް ކޮންޓްރޯލްސް

ހ .ދަރަނީގެ ރިސްކް

މެނޭޖްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައި އެކަމުގެ

ރސީޖާރސްތަކުގެ ރިވިއުތައް ޤަވައިދުން އަދި
އަދި ޕް ޮ

ދަރަނީގެ ރިސްކަކީ ކުންފުންޏާއި އެހެން ފަރާތްތަކާއިމެދު ކުރެވޭ

ކށް އެ މުޠާލިޢާ ކުރުމަކީ ކުންފުނީގެ
އނިގަނޑުތައް ޤާއިމު ޮ
ޮ

އޑިޓުންނެވެ .އަދި މި
ކށް ކުރިއަށްގެންދާނީ އިންޓަރނަލް ޮ
އެޑްހޮކް ޮ

މާލީ މުއާމަލާތްތަކުގައި އެފަރާތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ

އނިގަނޑާއި ގުޅޭގޮތުން
ބޑުގެ ޒިންމާއެކެވެ .އަދި މި ޮ
ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯ

އޑިޓް ކޮމިޓީއަށް
ރިވިއުތަކުގެ ނަތީޖާތައް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓުން ޮ

ކުންފުންޏަށް ނުދެއްކިގެން ލިބޭ ގެއްލުމެވެ .ފައިނޭންޝަލް އެސެޓްގެ

ހުށަހަޅާނެއެވެ.ސ

ކށްފައިވާ އަދަދަކީ ކުންފުނީގެ ދަރަނީގެ ރިސްކަށް
ގޮތުގައި ހިސާބު ޮ

ކަނޑައެޅޭ އުސޫލުތަކާއި ނިންމުންތައް ނިންމައި އެނިންމުންތައް
މނިޓަރ ކުރުމަކީވެސް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ
ގތް ޮ
ތަންފީޒުކުރެވޭ ޮ

ޕސިޓް ކޮށްފައިވާ
ބޑަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އަދަދެވެ .ޑި ޮ
އެންމެ ޮ

މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ސ

ފައިސާ އާއި ގުޅިގެން ދަރަނީގެ ރިސްކް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން

ޮއޑިޓް ކޮށްފައިވާ
މާލީ ބަޔާންތައް
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ސ

ކންމެ އާ ކަސްޓަމަރެއްގެވެސް ދަރަނީގެ އިތުބާރު އޮތްތޯ ބެލުމަށް
ކުންފުނިން ޚިދުމަތެއް ދޭއިރު ޮ

ޕސިޓްކުރުމުގައި ކައުންޓަރޕާރޓީތައް ވީހާވެސް މަދުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނެއެވެ.
ފައިސާ ޑި ޮ

ކށްފައެވެ .އެހެންނަމަވެސް ދަރަނީގެ
ވަކިވަކީން ޓެސްޓުކުރެވޭ ގަވާއިދެއް މޭނޭޖްމަންޓުންވަނީ ގާއިމް ޮ

ޕލިސީއަށް ބިނާކޮށް
ގތުން ކުރެވޭ މުއާމަލާތްތަކުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަކީ ކުންފުނީގެ ޓްރެޜަރީ ޮ
މި ޮ

ރވިޜަންއެއް ކަނޑައަޅައި
ރިސްކުން މަދުން ނަމަވެސް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ގެއްލުމަށް ކުންފުނިން ޕް ޮ

އިޚްތިޔާރުކުރާ ފަރާތްތަކެކެވެ .މިފަދަ ފަންޑުތައް އިންވެސްޓްކުރާނެ އިންސްޓްރޫމެންޓްސް ކަނޑައަޅަނީ

ގތަށް ކަނޑައަޅާ އެލަވެންސްތަކުން ،މައިގަނޑު ދާއިރާތަކުން ކުންފުންޏަށް
އަންދާޒާކުރެއެވެ .މި ޮ

ޕލިސީތައް ހަދާއިރު މުޅި ކުންފުނީގެ ދަރަނީގެ ރިސްކަށް ހުށަހެޅޭ މިންވަރު
ބޑުންނެވެ .އަދި މިފަދަ ޮ
ޯ

ބޑެތި ގެއްލުންތައް ވަކިވަކިން ދައްކައިދެއެވެ.ސ
ހުށަހެޅިފައިވާ ޮ

ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެހެން ކައުންޓަރ ޕާޓީތަކަށް ދޫކުރާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓްރުމެންޓްތަކަށް
ރިއާޔަތްކުރެއެވެ.ސ

ކށްފައިވާ ސެގްމެންޓްތަކުގެ
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގައި ކުންފުންޏަށް ދަރަނީގެ އަސަރު އެންމެ ބޮޑަށް ޮ
ތަފުސީލު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.ސ
މިހާރުގެ އަގު

ކންޓްރެކްޓް އެސެޓްތަކުން އިމްޕެއަރމެންޓް ގެއްލުމުގެ
އަހަރުތެރޭގައި ފައިނޭންޝަލް އެސެޓްތަކާއި ޮ
ކށްފައި އެވަނީއެވެ .ސ
ގތުގައި މާލީ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާ މިންވަރު ތިރީގައި ބަޔާން ޮ
ޮ

2019
ރ000 .

2018
ރ000 .

138,134

132,809

ކަސްޓަމަރުންނާއި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުން

ކޕަރޭޓް ސެގްމެންޓް
ޯ

121,086

124,155

ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދި ކޮންޓްރެކްޓް އެސެޓްތަކުގެ

2019
ރ000 .

އިމްޕެއަރމެންޓް ގެއްލުން

27,160

2018
ރ000 .

15,459

ކންޓްރެކްޓް އެސެޓްސް
ގތުން ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީއާއި ޮ
ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތް ޮ

ކންސިއުމަރ ސެގްމެންޓް
ޮ
ގަވަރމެންޓް ސެގްމެންޓް

73,752

33,570

ހލްސޭލް ސެގްމެންޓް
ޯ

273,365

198,389

606,337

488,923

ކށްފައިވާ ފައިނޭންޝަލް
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގައި ކުންފުންޏަށް ދަރަނީގެ އަސަރު އެންމެ ބޮޑަށް ޮ
އެސެޓްތަކުގެ ތަފުސީލު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.ސ

ގތުގައި ހިމެނެނީ ކަސްޓަމަރުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ
ގތެއްގައި ދަރަނީގެ ރިސްކުގެ ޮ
މައިގަނޑު ޮ
ހަމައަށް ނުދެއްކުމުން ކުންފުނީގެ އާމްދަނީއަށް ލިބޭނެ އަދަދު އުނިވުމެވެ .ދަރަނީގެ ރިސްކުން

2019
ރ000 .

2018
ރ000 .

ކންޓްރެކްޓް އެސެޓްތަކުން ލިބެންހުރި
ވިޔަފާރިންނާއި ޮ

606,276

488,923

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބެންހުރި

27,584

26,084

ގތުގައި ބެލެވޭތަކެތި
ފައިސާގެ ޮ

460,432

309,608

ކުރުމުއްދަތުގެ ޑިޕޮސިޓްތައް

14,385

19,696

1,108,677

844,311

ކުންފުންޏަށް އަންނަބަދަލު ބިނާވެފައިވަނީ ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންގެ ބާވަތުން ،ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ
ފރުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރެއްގެ މައްޗަށެވެ .ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިޤްތިސާދީ ހީނަރުކަމުގެ
ކެރި ޯ
ގތް އަދި އާންމު ރިސްކުތަކުން އެހެނިހެން
ސަބަބުން ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުން ބެހިފައިވާ ޮ
ކުންފުނިތަކާއި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ބަދަލުތައް ކުންފުނީގެ މެނޭޖުމަންޓުން ދެނެގަނެއެވެ.
ގތުގައި ވަކި ސަރަހައްދެއް ފާހަގަ ކޮށްފައި
އެހެން ނަމަވެސް ދަރަނީގެ ރިސްކު ބޮޑު ހިސާބެއްގެ ޮ
ނޯވެއެވެ.ސ

މިހާރުގެ އަގު

ދިރާގު
ރ ރިޕޯޓު 2019
އަހަ ީ
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ސ

 31ޑިސެމްބަރު  2018އަދި  31ޑިސެމްބަރު  2019ގައި ކަސްޓަމަރުންގެ ދަރަނީގެ ގެއްލުމުގެ

ސ

އެސެސްމަންޓް
ވެއިޓެޑް އެވަރެޖް
ލޮސް ރޭޓް

ފޮތުން ދައްކާ
ސާފުއަގު
ރ000 .

ލޮސް އެލަވަންސް
ރ000 .

 30ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާ

1.38%

94,669

1,304

ކންމެ ކްރެޑިޓް ރިސްކް ގްރޭޑެއްގައި ހިރާސް މިންވަރުވަނީ ކަސްޓަމަރުންގެ ބާވަތަށް ބަލައިގެން
ޮ
ސެގްމެންޓް ކުރެވިފައެވެ .ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ސަރުކާރު އަދި

 31ޑިސެމްބަރ 2018

ސ

ކޯރޕަރޭޓު ސެގްމެންޓުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާއި ގުޅިގެން ދަރަނީގެ ގެއްލުމުގެ މިންވަރު ހިސާބުކުރުމަށް

ސ

ކުންފުނިން އެލަވެންސް މެޓްރިކްސްއެއް ބޭނުން ކުރެއެވެ.ސ

 31އާއި  60ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާ

41.59%

3,655

1,520

 61އާއި  90ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާ

55.94%

4,201

2,350

 90ދުވަސް ފަހުން ދުވަސް ހަމަވާ

90.00%

ސ

ކށްގެން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއް ދޭންޖެހޭ ފަރާތުގެ
ގެއްލުމުގެ ރޭޓް ހިސާބުކުރާނީ "ރޯލް ރޭޓް" ބޭނުން ޮ
ގސް ނުލިބޭނެ އެއްޗެއްކަމަށް ކަނޑައެޅުމާއި ހަމައަށް ދިއުމުގެ
އިހުމާލުވުން މަރުހަލާތަކަކަށް ބެހިގެން ޮ

ސ

ސ

ރލް ރޭޓް ހިސާބުކުރާނީ އެކި ސެގުމެންޓުތަކުގައި އެކްސްޕޯޒަރ
ފުރުސަތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންނެވެޯ .

30,284

27,256

132,809

32,430

ހުންނަ މިންވަރަށާއި ،ކަސްޓަމަރުގެ ބާވަތަށް ބަލައިގެންނެވެ .ސ
ގެއްލުމުގެ ނިސްބަތް ހިސާބުކުރެވިފައިވަނީ ފާއިތުވި  3އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދަރަންޏާއި ގުޅިގެން
ކންސިއުމަރ ސެގްމެންޓް
ޮ

ކށްގެންނެވެ .މައުލޫމާތުތައް އެއްކުރެވުނު މުއްދަތުގެ
ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ އަސްލު އަދަދުތަކަށް ބިނާ ޮ

ފާއިތުވި އަހަރާއި މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީއިންނާއި އަދި ކޮންޓްރެކްޓް

އިގްތިސާދީ ހާލަތާއި ،މިހާރުގެ ހާލަތު ،ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ލަފާކުރެވޭ އުމުރުގައި އިގްތިސާދީ ހާލަތު

އެސެޓްތަކަށް ދަރަނީގެ ރިސްކާއި ލަފާކުރެވޭ ދަރަނީގެ ގެއްލުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މިންވަރު ތިރީގައި

ކށް ގެއްލުމުގެ ނިސްބަތުގެ ގޮތުގައި
ގތްކަމަށް ކުންފުނިން ލަފާކުރާ ހާލަތަށް ރިއާޔަށް ޮ
އޮންނާނޭ ޮ

ކށްފައި އެވަނީއެވެ.ސ
ބަޔާން ޮ

ގތުން އެރޭޓުތަކާއި "ސްކަލަރ ފެކްޓަރ" ތަކަކާއި
ހިސާބު ކުރެވުނު އަދަދު އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ޮ
ގުނަކުރެއެވެ .ސ

 31ޑިސެމްބަރ 2019

ވެއިޓެޑް އެވަރެޖް
ލޮސް ރޭޓް

 30ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާ

ސ

ފޮތުން ދައްކާ
ސާފުއަގު
ރ000 .

ލޮސް އެލަވަންސް
ރ000 .

1.50%

99,842

1,501

 31އާއި  60ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާ

38.70%

3,706

1,434

ސ

ސ

 61އާއި  90ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާ

54.43%

1,997

1,087

 90ދުވަސް ފަހުން ދުވަސް ހަމަވާ

90.00%

32,589

29,330

138,134

33,352

ސ

ސ

ޮއޑިޓް ކޮށްފައިވާ
މާލީ ބަޔާންތައް
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
ނޓުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯ
 31ޑިސެމްބަރ  2019އާއި ހަމަޔަށް

ސ

ކޕަރޭޓް ސެގްމެންޓް
ޯ
ފާއިތުވި އަހަރާއި މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީއިންނާއި އަދި ކޮންޓްރެކްޓް

ގެއްލުމުގެ ނިސްބަތް ހިސާބުކުރެވިފައިވަނީ ފާއިތުވި  3އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދަރަންޏާއި ގުޅިގެން

ކޕަރޭޓް ސެގްމެންޓްގެ ކަސްޓަމަރުން
އެސެޓްތަކަށް ،ދަރަނީގެ ރިސްކާއި ލަފާކުރެވޭ ދަރަނީގެ ގެއްލުމަށް ޯ

ކށްގެންނެވެ .މައުލޫމާތުތައް އެއްކުރެވުނު މުއްދަތުގެ
ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ އަސްލު އަދަދުތަކަށް ބިނާ ޮ
އިގްތިސާދީ ހާލަތާއި ،މިހާރުގެ ހާލަތު ،ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ލަފާކުރެވޭ އުމުރުގައި އިގްތިސާދީ ހާލަތު

ކށްފައި އެވަނީއެވެ.ސ
ހުށަހެޅިފައިވާ މިންވަރު ތިރީގައި ބަޔާން ޮ

ކށް ގެއްލުމުގެ ނިސްބަތުގެ ގޮތުގައި
ގތްކަމަށް ކުންފުނިން ލަފާކުރާ ހާލަތަށް ރިއާޔަށް ޮ
އޮންނާނޭ ޮ

 31ޑިސެމްބަރ 2019

ވެއިޓެޑް އެވަރެޖް
ލޮސް ރޭޓް

ފޮތުން ދައްކާ
ސާފުއަގު
ރ000 .

ލޮސް އެލަވަންސް
ރ000 .

 30ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާ

1.48%

64,701

957

 31އާއި  60ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާ

8.42%

21,123

1,778

 31ޑިސެމްބަރު  2019ގެ ނިޔަލަށް ވަކިވަކި ކޯރޕަރޭޓް ކަސްޓަމަރުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއާއި ގުޅޭ

 61އާއި  90ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާ

15.51%

6,453

1,001

އީސީއެލްގެ އެސެސްމެޓް

ސ

ސ

ސ

ސ

ގތުން އެރޭޓުތަކާއި "ސްކަލަރ ފެކްޓަރ" ތަކަކާއި
ހިސާބު ކުރެވުނު އަދަދު އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ޮ
ގުނަކުރެއެވެ .ސ

ސ

 91އާއި  120ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާ

28.89%

6,009

1,736

ކަސްޓަމަރުންގެ އަތުން ލިބެން ހުރި ފައިސާ ގެ ތެރެއިން  100,000ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑު

 120ދުވަސް ފަހުން ދުވަސް ހަމަވާ

60.00%

22,800

13,680

އަދި ފައިސާ ނުލިބި  6މަސްދުވަހަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ފާއިތު ވެފައިވާ ފައިސާއާ ގުޅިގެން

121,086

19,152

 31ޑިސެމްބަރ 2018

ވެއިޓެޑް އެވަރެޖް
ލޮސް ރޭޓް

ފޮތުން ދައްކާ
ސާފުއަގު
ރ000 .

ލޮސް އެލަވަންސް
ރ000 .

 1,166,038/-ދިވެހި ރުފިޔާ ކަސްޓަމަރުންގެ އަތުން ލިބެން ހުރި ފައިސާގެ ގޮތިގައި ( 31ޑިސެމްބަރ

 30ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާ

1.15%

88,121

1,011

ކޑުކޮށްފައިވެއެވެ .ސ
 :2018އިންކްރިމަންޓަލް އިންޕެއަރމަންޓް ގެ ގޮތުގައި  )1,194,780/-ރެ ޯ

 31އާއި  60ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާ

8.13%

11,752

956

 61އާއި  90ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާ

15.27%

6,347

969

ސ

ސ

ސ

ސ

ސ

ސ

 91އާއި  120ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާ

29.63%

5,812

1,722

 120ދުވަސް ފަހުން ދުވަސް ހަމަވާ

60.00%

12,123

7,274

124,155

11,932

ސ

ސ

ތ ބެލުމަށްފަހު،
ސްޕެސިފިކް އިންޕެއަރމެންޓެއް ހަދަންޖެހޭ ޯ

އިންޕެއަރމަންޓް ހަދަން ޖެހޭކަމަށް ބެލެވޭ

ގތުން ސްޕެސިފިކް އިންޕެއަރމެންޓް ހެދެއެވެ.ސ
ކަސްޓަމަރުންނާ ގުޅޭ ޮ
 31ޑިސެމްބަރު  2019އަށް ސްޕެސިފިކް އިންޕެއަރމަންޓް ރިޑަކްޝަންގެ

ސ

ގތުގައި ކުންފުނި ވަނީ
ޮ

ދިރާގު
ރ ރިޕޯޓު 2019
އަހަ ީ

128

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
ނޓުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯ
 31ޑިސެމްބަރ  2019އާއި ހަމަޔަށް

ސ

ގަވަރމެންޓް ސެގްމެންޓް

ގެއްލުމުގެ ނިސްބަތް ހިސާބުކުރެވިފައިވަނީ ފާއިތުވި  3އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދަރަންޏާއި ގުޅިގެން

ފާއިތުވި އަހަރާއި މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީއިންނާއި އަދި ކޮންޓްރެކްޓް

ކށްގެންނެވެ .މައުލޫމާތުތައް އެއްކުރެވުނު މުއްދަތުގެ
ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ އަސްލު އަދަދުތަކަށް ބިނާ ޮ

އެސެޓްތަކަށް ދަރަނީގެ ރިސްކާއި ލަފާކުރެވޭ ދަރަނީގެ ގެއްލުމަށް ގަވަރމެންޓް ސެގްމެންޓްގެ

އިގްތިސާދީ ހާލަތާއި ،މިހާރުގެ ހާލަތު ،ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ލަފާކުރެވޭ އުމުރުގައި އިގްތިސާދީ ހާލަތު

ކށްފައި އެވަނީއެވެ.ސ
ކަސްޓަމަރުން ހުށަހެޅިފައިވާ މިންވަރު ތިރީގައި ބަޔާން ޮ

ކށް ގެއްލުމުގެ ނިސްބަތުގެ ގޮތުގައި
ގތްކަމަށް ކުންފުނިން ލަފާކުރާ ހާލަތަށް ރިއާޔަށް ޮ
އޮންނާނޭ ޮ

 31ޑިސެމްބަރ 2019

ސ

 30ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާ

ގތުން އެރޭޓުތަކާއި "ސްކަލަރ ފެކްޓަރ" ތަކަކާއި
ހިސާބު ކުރެވުނު އަދަދު އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ޮ

ވެއިޓެޑް އެވަރެޖް
ލޮސް ރޭޓް

ފޮތުން ދައްކާ
ސާފުއަގު
ރ000 .

ލޮސް އެލަވަންސް
ރ000 .

4.22%

55,775

2,356

7.08%

4,188

297

13.60%

5,223

710

22.43%

869

195

34.54%

1,321

456

45.00%

6,376

2,870

73,752

6,884

ފޮތުން ދައްކާ
ސާފުއަގު
ރ000 .

ލޮސް އެލަވަންސް
ރ000 .

ސ

 31އާއި  60ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާ

ސ

 61އާއި  90ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާ

ސ

 91އާއި  120ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާ

ސ

 121އާއި  150ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާ

ސ

 150ދުވަސް ފަހުން ދުވަސް ހަމަވާ

ގުނަކުރެއެވެ.ސ
 31ޑިސެމްބަރު  2019ގެ ނިޔަލަށް ވަކިވަކި ސަރުކާރުގެ ކަސްޓަމަރުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއާއި ގުޅޭ

ސ

އީސީއެލްގެ އެސެސްމެޓް
ކަސްޓަމަރުންގެ އަތުން ލިބެން ހުރި ފައިސާ ގެ ތެރެއިން  100,000ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑު
އަދި ފައިސާ ނުލިބި  6މަސްދުވަހަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ފާއިތު ވެފައިވާ ފައިސާއާ ގުޅިގެން
ތ ބެލުމަށްފަހު،
ސްޕެސިފިކް އިންޕެއަރމެންޓެއް ހަދަންޖެހޭ ޯ

އިންޕެއަރމަންޓް ހަދަން ޖެހޭކަމަށް ބެލެވޭ

ގތުން ސްޕެސިފިކް އިންޕެއަރމެންޓް ހެދެއެވެ.ސ
ކަސްޓަމަރުންނާ ގުޅޭ ޮ

ސ

 31ޑިސެމްބަރު  2019އަށް ސްޕެސިފިކް އިންޕެއަރމަންޓް ރިޑަކްޝަންގެ

ސ

ގތުގައި ކުންފުނި
ޮ

ވަނީ  1,281,890/-ދިވެހި ރުފިޔާ ކަސްޓަމަރުންގެ އަތުން ލިބެން ހުރި ފައިސާގެ ގޮތިގައި

 31ޑިސެމްބަރ 2018

ސ

 30ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާ

ވެއިޓެޑް އެވަރެޖް
ލޮސް ރޭޓް

( 31ޑިސެމްބަރ  :2018އިންކްރިމަންޓަލް އިންޕެއަރމަންޓް ގެ ގޮތުގައި )1،283،209/-

4.65%

14,397

670

 31އާއި  60ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާ

7.05%

9,718

685

ސ

ސ

 61އާއި  90ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާ

13.46%

2,667

359

 91އާއި  120ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާ

22.24%

1,043

232

ސ

ސ

 121އާއި  150ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާ 34.62%

ސ

 150ދުވަސް ފަހުން ދުވަސް ހަމަވާ

ސ

45.00%

234

81

5,511

2,480

33,570

4,507

ކޑުކޮށްފައިވެއެވެ .ސ
ރެ ޯ

ޮއޑިޓް ކޮށްފައިވާ
މާލީ ބަޔާންތައް

129

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
ނޓުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯ
 31ޑިސެމްބަރ  2019އާއި ހަމަޔަށް

ސ

ހލްސޭލް ސެގްމެންޓް
ޯ
ފާއިތުވި އަހަރާއި މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީއިންނާއި އަދި ކޮންޓްރެކްޓް
އެސެޓްތަކަށް ދަރަނީގެ ރިސްކާއި ލަފާކުރެވޭ ދަރަނީގެ ގެއްލުމަށް ހޯލްސޭލް ސެގްމެންޓްގެ ކަސްޓަމަރުން
ކށްފައި އެވަނީއެވެ.ސ
ހުށަހެޅިފައިވާ މިންވަރު ތިރީގައި ބަޔާން ޮ

 31ޑިސެމްބަރ 2019

އެކްސްޓަރނަލް
ކްރިޑިޓް ރޭޓިންގް

ވެއިޓެޑް އެވަރެޖް
ލޮސް ރޭޓް

ފޮތުން ދައްކާ
ސާފުއަގު

އިމްޕެއަރމެންޓް
ލޮސް އެލަވަންސް

ގްރޭޑްސް  :6-1ރިސްކް ކުޑަ

BBB- to AAA

0.01%

183,847

16

BB- to BB+

0.00%

51,995

1

37,523

-

273,365

17

ފޮތުން ދައްކާ
ސާފުއަގު

އިމްޕެއަރމެންޓް
ލޮސް އެލަވަންސް

ސ

ގްރޭޑްސް  :9-7ފެއަރ ރިސްކް
ރޭޓު ކުރެވިފައިނުވާ ކަސްޓަމަރުން

 31ޑިސެމްބަރ 2018

އެކްސްޓަރނަލް
ކްރިޑިޓް ރޭޓިންގް

ގްރޭޑްސް  :6-1ރިސްކް ކުޑަ

ސ

ގްރޭޑްސް  :9-7ފެއަރ ރިސްކް
ރޭޓު ކުރެވިފައިނުވާ ކަސްޓަމަރުން

ވެއިޓެޑް އެވަރެޖް
ލޮސް ރޭޓް

BBB- to AAA

0.02%

153,298

26

BB- to BB+

0.04%

7,277

3

37,814

-

198,389

29

ދިރާގު
ރ ރިޕޯޓު 2019
އަހަ ީ

130

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
ނޓުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯ
 31ޑިސެމްބަރ  2019އާއި ހަމަޔަށް

ސ

ރވިޜަން ހެދޭނީ އަންނަނިވި ޢަލާމާތްތަކަށް
ޚާއްޞަ ޕް ޮ

ކޑުކޮށްފައިވެއެވެ .ސ
ޑިސެމްބަރ  2018ގައި  )5,213,037/-ރެ ޯ

ބަލައިގެންނެވެ:ސ

ޕސިޓްސްތަކުގައި ކުރެވިފައިވާ
ކުރުމުއްދަތުގެ ޑި ޮ

ށ .ފައިސާ ނެތުމުގެ ރިސްކް

އިންވެސްޓްމަންޓްސް

ފައިސާ ނެތުމުގެ ރިސްކަކީ ކުންފުނިން ދައްކަންޖެހޭ އެކިއެކި
ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ކުންފުނީގައި

 -ކަސްޓަމަރަކު (ރޯމިންގް ނުވަތަ ކެރިއަރ ޕާރޓްނަރުން)

ސ

އިފްލާސްވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައެޅުމުން،

އޭނާގެ އަތުން ލިބެންޖެހޭ

ގތުގައި ހިމެނެނީ ،ލިބެންހުރި
ހުރިހާ ފައިސާއެއް ޚަރަދުގެ ޮ

ގތުން ކުންފުނިން
ކުންފުނީގެ ދަރަނީގެ ރިސްކް ކުޑަކުރުމުގެ ޮ

ނުހުރެދާނެކަމުގެ ރިސްކެވެ .މިފަދަ ކަންކަމުގައި ކުންފުނިން

ކށްފައިވާނީ ހަމައެކަނި ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ޑެޓް
އިންވެސްޓް ޮ

ގެންގުޅޭ އުސޫލަކީ އެއިރެއްގައި ކުންފުނިން ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ

ގތަށް ޢަމަލުކުރެވޭނީ،
ފައިސާއިން އުނިކުރެވޭނެއެވެ .އެހެނަސް މި ޮ

ސެކިއުރިޓީތަކަށާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ބެންކުތަކަކުން ދޫކުރާ

ފައިސާއެއް

ހދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ވަރަށް ދަށްވުން .ސ
ލިބެން ހުރި ފައިސާ ޯ

ޕސިޓްތަކަށެވެ .މިކުންފުނިން ބެންކުތަކުގައި
ކުރުމުއްދަތުގެ ޑި ޮ

ގތުން ދިމާވެދާނެ ގެއްލުންތަކުން ރައްކާތެރިވެ
ބެހެއްޓުމެވެ .އަދި އެ ޮ

 -ކަސްޓަމަރަކަށް ވަކި މާލީ މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާކަމަށް

ކށްފައިވާ ޑެޓްސެކިއުރިޓީގެ މެޓީރިއަލިޓީ
ކުރުމުއްދަތަށް އިންވެސްޓް ޮ

ކުންފުނި ބަދުނާމުވެދާނެ ފަދަ ކަމަކުން ސަލާމަތްވުމެވެ .ތިރީގައި

އަށްބެލުމަށްފަހު އިމްޕެއަރމަންޓް އެލަވެންސް ކުންފުނީގެ މާލީ

ކށްފައިއެވަނީ ކުންފުނީގެ ފައިސާނެތުމުގެ ރިސްކަށް
ބަޔާން ޮ

ބަޔާނުގަ ހިމަނާފައެއްނުވެއެވެ .ސ

ހުށަހެޅިފައިވާ މާލީ ލައިބިލިޓީތަކުގެ ތަފުސީލުތަކެވެ.ސ

ސ

ފާހަގަ ކުރެވޭ ޙާލަތްތަކުގައި،

އެ ކަސްޓަމަރެއްގެ އަތުން

ރވިޜަނެއް ހަދަންޖެހޭތޯ ނުވަތަ
ލިބެންހުރި ފައިސާއަށް ޚާއްޞަ ޕް ޮ
ނޫންތޯ ބެލުން .ސ
 -ކަސްޓަމަރެއްގެ އަތުން ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދާއި މެދު

ސ

ފައިސާ އާދި ފައިސާއާއި އެއްފަދަ ތަކެތި

ދެބަސްވުންމެއް އުފެދި ދެބަސްވުން ކުރިއަށްދާނަމަ ،ލިބެންޖެހޭ
ގތުން ކުރިމަތި ވެދާނެ ތަފާފު ހިރާސްތައް
ފައިސާގެ އަދަދާއި ގުޅޭ ޮ

މާލީ މުއްދަތު ނިމުނުއިރު ކުންފުނީގައި ފައިސާ އާދި ފައިސާއާއި

ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އެސެސްމަންޓެއް ހެދުމަށްފަހު ،ވަކިވަކި

އެއްފަދަ ތަކެތީގެ ގޮތުގައި 471,299,820/-ރުފިޔާ (:2018

ޕވިޝަނެއް ހަދަން މެނޭޖްމަންޓުން
މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ޮ

 315,975,549/-ރުފިޔާ) ހުއްޓެވެ .ދަރަނީގެ ރިސްކް ކުޑަކުރުމުގެ

ނިންމުން.ސ

ގތުން މިފައިސާ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ
ޮ

 -ރޯމިން ޚިދުމަތުގެ ބައިވެރިއެއްގެ އަތުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ

ވަކި ބޭންކުތަކެއްގައި ބަހައްޓައިގެންނެވެ .މިކުންފުނީގެ ބެންކް

ނުލިބި  12މަސް ދުވަހަށް ވުރެ ގިނަ ވެއްޖެނަމަ ،ނުލިބިވާ

އެކައުންޓްތަކުގައިވާ ފައިސާގެ މެޓީރިއަލިޓީއަށް ބެލުމަށްފަހު

ސ

އޕަރޭޓަރެއްގެ އަތުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ
ކންމެ ޮ
ފައިސާއިން ޮ

އިމްޕެއަރމަންޓް އެލަވެންސް ކުންފުނީގެ މާލީ ބަޔާނުގައި

އުނިކުރުމަށްފަހު ބާކީވާފައިސާގެ ތެރެއިން 12 ،މަސް ދުވަހަށް ވުރެ

ހިމަނާފައެއްނުވެއެވެ .ސ

ގތުން ޚާއްޞަ ޕްރޮވިޜަނެއް
ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ފައިސާއާ ގުޅޭ ޮ
ހެދުން.ސ
 31ޑިސެމްބަރު  2019ގައި ކުންފުނިން އަގަށް އައި ބަދަލުގެ

ސ

ޚާއްސަ އަދަދެއްގެ ގޮތުގައި  688,422/-ދިވެހި ރުފިޔާ (31

ދެއްކޭވަރަށް ކުންފުނީގައި ފައިސާ ނުވަތަ އެސެޓް

ޮއޑިޓް ކޮށްފައިވާ
މާލީ ބަޔާންތައް
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
ނޓުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯ
 31ޑިސެމްބަރ  2019އާއި ހަމަޔަށް

ސ

 31ޑިސެމްބަރ  2019ގައި

މިހާރުގެ އަގު
ރ000 .

ސ

އެ ްއ އަހަރުތެރޭ
ރ000 .

އެއް އަހަރާއި
ދެއަހަރު ތެރޭ
ރ000 .

ދެ އަހަރާއި ތިން
އަހަރުތެރޭ
ރ000 .

ތިން އަހަރާއި ހަތަރު
އަހަރުތެރޭ
ރ000 .

ހަތަރު އަހަރާއި
ފަސް އަހަރުތެރޭ
ރ000 .

ފަސް އަހަރަށްވުރެ
ގިނަ
ރ000 .

މާލީ ލައިބިލިޓީތައް
ގތުން ދައްކަންޖެހޭ
ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތް ޮ

521,994

521,994

-

-

-

-

-

ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ

1,386

1,386

-

-

-

-

-

ލީޒް ލައިބިލިޓީސް

258,252

25,320

20,780

21,602

21,014

20,320

149,216

ޖުމުލަ

781,632

548,700

20,780

21,602

21,014

20,320

149,216

 31ޑިސެމްބަރ  2018ގައި

މިހާރުގެ އަގު
ރ000 .

ސ

އެ ްއ އަހަރުތެރޭ
ރ000 .

ލނާއި ޑިވިޑެންޑް ދެއްކުމާއި ،އަދި ކުންފުނީގެ ޚަރަދުތައް ކުރުމުގައި އެކުލެވޭ
ކުންފުނިން ނަގާފައިވާ ޯ
ކށްފައިވަނީ އަމިއްލައަށެވެ .ކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދަނީ
މާލީ ޒިންމާތައް ކުންފުނިން މެނޭޖް ޮ
ގތުގައި ލިބޭ ފައިސާއިންނެވެ.ސ
ކުންފުނީގެ ހިންގުމުން ލިބޭ ފައިސާއިންނާއި ބޭންކުތަކުން ލޯނުގެ ޮ

މާލީ ލައިބިލިޓީތައް
ގތުން ދައްކަންޖެހޭ
ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތް ޮ

462,523

ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ

1,638

1,638

ޖުމުލަ

464,161

464,161

462,523

ބޑެތި މާލީ މުއާމަލާތްތަކަށް ބޭނުންވާ
މެދުމިނުގެ ލިކުއިޑިޓީ ހާލަތު އަންދާޒާކުރުމަށާއި ،ކުރިމަގުގެ ޮ
ކށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި،
ފައިސާ އަންދާޒާކުރުމަށްޓަކައި ،އަދި އެ އިރެއްގެ ލިކުއިޑިޓީ ހާލަތު ރަނގަޅު ޮ
ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމެންޓުން ކުންފުނީގެ ލިކުއިޑިޓީ ހާލަތު ގަވާއިދުން އަންދާޒާކުރެވެއެވެ .ކުންފުނީގެ
ބޑުންވެސް ގަވާއިދުން ބަލައެވެ.ސ
ދަރަންޏާއި ،މާލީ ފައިސާގެ މިންވަރު ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯ

ދިރާގު
ރ ރިޕޯޓު 2019
އަހަ ީ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
ނޓުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯ
 31ޑިސެމްބަރ  2019އާއި ހަމަޔަށް

ސ

ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޭޓްގެ އިންސްޓްރޫމަންޓްތަކުގެ ސެންސިޓިވިޓީ އެނަލިސިސް

ނ .މާރކެޓް ރިސްކް

ގތުގައި އެއްވެސް އެސެޓެއް ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި
ފިކްސްޑް-ރޭޓް ފައިނޭންށަލް އެސެޓްގެ ޮ

މާރކެޓް ރިސްކަކީ މާރކެޓުގެ އަގުތަކާއި ބޭރު ފައިސާގެ އަގާއި އިންޓަރެސްޓު ރޭޓަށް އަންނަބަދަލުގެ

ހިމަނާފައެއްނުވެއެވެ .އެހެންކަމުން އިންޓަރެސްޓް ރޭޓަށް އަންނަ ބަދަލަކާއި ގުޅިގެން ރިޕޯޓުކުރާ

ސަބަބުން ކުންފުނީގެ އާމްދަނީއަށް ނުވަތަ އެހެނިހެން އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ކުރާ އަސަރު ދައްކައިދޭ

ދުވަހުގައި އާމްދަނީ ބަޔާނަށް އެއްވެއް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ .ސ

ރިސްކެވެ .ކުންފުނީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާސިލްކުރުމަށްޓަކައި ،މާރކެޓް ރިސްކުން ރައްކާތެރިވެ
ތިބުމަށް އެންމެ އެކަށޭނަ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި ކުންފުނީގެ ސާފު ފައިދާ އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް

ޕއިންޓުގައިވާނަމަ ،ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން
އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ބަދަލުވާ މިންވަރު  100ބޭސިސް ޮ

މަސައްކަތްކުރެވެއެވެ .މާކެޓް ރިސްކް މެނޭޖްކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ރިސްކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ވަރު މެނޭޖްކޮށް

 31ޑިސެމްބަރ  2019ގައި ދިވެހި ރުފިޔާ  1,525,427/-އަށް މަތިވުން ނުވަތަ ދަށްވުން

ކށް ގަބޫލުކުރެވޭ މިންގަޑެއްގައި ހިފެހެއްޓުމާއެކު ލިބޭ އާމްދަނީ ރަނގަޅުކުރުމެވެ.ސ
އަދި ކޮންޓްރޯލް ޮ

އެކަށީގެންވެއެވެ( .އަދި  2018ގައި މިއަދަދު އުޅެނީ  2,616,565/-ރުފިޔާގައެވެ) .މި އެނަލިސިސް
ހެދުމުގައި ބެލިފައިވަނީ އެހެން ހުރިހާ ބަދަލުވެދާނެކަންތައްތައް ބަދަލުނުވާކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ.ސ

( )1އިންޓްރެސްޓް ރޭޓްގެ ރިސްކު

ސ

ގތަށް ނެގިފައިވާ ލޯނުތަކުގެ
ލނުތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ބަދަލުވާ ޮ
ކުންފުނިން ނަގާފައިވާ ޯ

ސ

( )2ބޭރުފައިސާގެ ރިސްކު

ސަބަބުން އިންޓްރެސްޓް ރޭޓްގެ ރިސްކާއި ކުރިމަތިވެއެވެ .މިރިސްކު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ،ކުންފުނީގެ

ބޭރުފައިސާގެ ރިސްކަށް ކުންފުނި ހުޅުވިފައިވާ މިންވަރު

ކށް ،ވަގުތާއި ހާލަތަކަށް އެންމެ
ޓްރެޜަރީ ޑިޕާޓްމަންޓުން ،ރޭޓުތަކަށް އަންނަ ބަދަލު ބަލައި މުޠާލިޔާ ޮ

ކުންފުނީގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތަކަށާއި ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތަކަށް ވަނީ ބޭރުފައިސާ ބޭނުންކޮށްފައެވެ .އަދި

އެކަށޭނެ މާކެޓް ރޭޓަކަށް އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ 31 .ޑިސެމްބަރ  2019ގެ

ޑލަރާއި ،ޕައުންޑް،
މީގެ ސަބަބުން ކުންފުނިން ވަނީ ބޭރުފައިސާގެ ރިސްކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހިފައެވެޮ .

ލނެއް އަދި އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ޑެރިވޭޓިވްއެއް
ނިޔަލަށް ކުންފުނީގައި އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް އެކުލެވޭ ޯ

ޑލަރުގެ އަގަށް އައި ބަދަލުގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ ބޭރުފައިސާގެ ރިސްކުވަނީ
ޔޫރޯ އަދި ސިންގަޕޫރު ޮ

ބޭނުންކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ 31( .ޑިސެމްބަރ  2018ގެ ނިޔަލަށް :ނެތް)ސ

ބޮޑުވެއެވެ .ސ

އިންޓްރެސްޓް ރޭޓްގެ ރިސްކަށް ކުންފުނި ހުށަހެޅިފައިވާ މިންވަރު

ރމިންއާއި އިންޓަކަނެކްޓްއިން ލިބޭ އާމްދަނީ
ކުންފުންޏަށް ބޭރުފައިސާއިން ލިބޭ އާމްދަނީގެ ތެރޭގައި ޯ

ޕޓްކުރެވުނު ތާރީޚުގައި އިންޓްރެސްޓް ހިމެނިފައިވާ މާލީ ވަސީލަތްތަކުގެ ތަފުސީލު ތިރީގައި
ރި ޯ

ހިމެނެއެވެ .އަދި ބޭރުފައިސާއިން ކުރާ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތަކާއި ،ޑިވިޑެންޑާއި،

މިވަނީއެވެ .ސ

އައުޓް ޕޭމެންޓްސް ،އަދި ކުންފުނި ހިމެނޭ ގުރޫޕުގައި ހިމެނޭ އެހެންކުންފުނިތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ
ހިމެނެއެވެ.ސ
ކުންފުނީގެ ޓްރެޜަރީ ޑިޕާޓްމެންޓުން ދުވަހުން ދުވަހަށް ،ކުންފުންޏަށް ލިބޭ ބޭރުފައިސާއާއި އަދި

މިހާރުގެ އަގު
2019
ރ000 .

2018
ރ000 .

މނިޓަރ ކުރެވެއެވެ .މިވަގުތު ކުންފުނީގައި ބޭރުފައިސާގެ ރިސްކު
ލައިޖައްސާ ބާކީވާ އަދަދުވެސް ޮ
ފރިން އެކްސްޖޭންޖް އެގްރީމެންޓެއްނެތެވެ.ސ
ފވާޑް ޮ
ކުޑަކުރުމަށް ގެންގުޅެވޭ ޯ

ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޭޓްގެ މާލީ އިންސްޓްރޫމަންޓްތައް
ކުރުމުއްދަތުގެ ޑިޕޮސިޓްތައް

މނިޓަރ ކުރެއެވެ .އަދި ލިބޭ ފައިސާއާއި ޚަރަދުވާ ފައިސާ
ޚަރަދުވާ ބޭރުފައިސާގެ މިންވަރު ބަލާ ޮ

183,997

129,072

ބޭރުފައިސާގެ ރިސްކަށް ކުންފުނި ހުޅުވިފައިވާ މިންވަރު ދައްކައިދޭ ތާވަލްއެއް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
ސ

ޮއޑިޓް ކޮށްފައިވާ
މާލީ ބަޔާންތައް

133

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
ނޓުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯ
 31ޑިސެމްބަރ  2019އާއި ހަމަޔަށް

ސ

 31ޑިސެމްބަރ  2019ގައި

ސ

ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު
000

ޔޫރޯ
000

ސިންގަޕޫރު ޑޮލަރު
000

ޕައުންޑް
000

13,919

98

25

60

ގތުން ލިބެންޖެހޭ
ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތް ޮ

17,913

65

17

-

ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ދައްކަން ޖެހޭ

)(90

-

-

-

)(10,655

)(27

)(60

)(54

ފައިސާއާއި ބެންކުގައި ހުރިފައިސާ

ގތުން ދައްކަން ޖެހޭ
ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތް ޮ
ބޭރުފައިސާގެ ރިސްކަށް މާލީބަޔާންތައް ހުށަހެޅިފައިވާ
މިންވަރުގެ ސާފު އަދަދުތައް

21,087

136

)(18

6

 31ޑިސެމްބަރ  2018ގައި

ސ

ސިންގަޕޫރު ޑޮލަރު
000

ޕައުންޑް
000

ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު
000
ފައިސާއާއި ބެންކުގައި ހުރިފައިސާ

8,380

212

25

8

ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބެންހުރި

16,657

301

-

24

ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރި

ފަރާތްތަކަށް ދައްކަން ޖެހޭ

ގތުން ދައްކަންޖެހޭ
ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތް ޮ

ޔޫރޯ
000

)(106

-

-

-

)(14,200

)(227

)(63

)(382

10,731

286

)(38

)(351

ބޭރުފައިސާގެ ރިސްކަށް މާލީބަޔާންތައް ހުށަހެޅިފައިވާ
މިންވަރުގެ ސާފު އަދަދުތައް

ދިރާގު
ރ ރިޕޯޓު 2019
އަހަ ީ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
ނޓުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯ
 31ޑިސެމްބަރ  2019އާއި ހަމަޔަށް

ސ

ކށްފައިވާ ބޭރުފައިސާގެ މުހިންމު އަގުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.ސ
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ކުންފުނިން ބޭނުން ޮ
ރި ޯޕޓްކުރާ ދުވަހުގެ ސްޕޮޓްރޭޓް

އެވްރެޖް ރޭޓް
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

15.42

15.42

15.42

15.42

 1ޔޫރޯ ރުފިޔާއިން

17.77

18.76

17.60

18.07

 1ސިންގަޕޫރު ޑޮލަރު ރުފިޔާއިން

11.64

11.77

11.71

11.57

 1ޕައުންޑް ރުފިޔާއިން

20.26

21.21

20.55

20.10

 1ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު ރުފިޔާއިން

ސ

ސ

ސ

ސ

ސެންސިޓިވިޓީ އެނަލިސިސް
ވިޔަފާރީގެ މުއްދަތުތައް ނިމުނުއިރު ،ބޭރުފައިސާއާ އަޅާބަލާއިރު ދިވެހިރުފިޔާގެ އަގު މައްޗަށްދިޔުން
ނުވަތަ ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން ،ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން ވެދާނެ އަދަދު މިވަނީ ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައެވެ.ސ
 31ޑިސެމްބަރ 2018

 31ޑިސެމްބަރ 2019

ސ

ސ

ރުފިޔާ ެގ އަގު
މަތިވުމުން
ރ000 .

ރުފިޔާ ެގ އަގު
ދަށްވުމުން
ރ000 .

ރުފިޔާ ެގ އަގު
މަތިވުމުން
ރ000 .

ރުފިޔާ ެގ އަގު
ދަށްވުމުން
ރ000 .

ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު ( 10%މޫވްމަންޓް)ސ

)(32,516

32,516

)(16,547

16,547

ޔޫރޯ (  10%މޫވްމަންޓް)ސ

)(240

240

)(518

518

ސިންގަޕޫރު ޑޮލަރ ( 10%މޫވްމަންޓް)ސ

21

)(21

44

)(44

ޕައުންޑް ( 10%މޫވްމަންޓް)ސ

)(12

12

705

)(705

ޮއޑިޓް ކޮށްފައިވާ
މާލީ ބަޔާންތައް
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
ނޓުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯ
 31ޑިސެމްބަރ  2019އާއި ހަމަޔަށް

ސ

ފޮތުން ދައްކާއަގު

ރ .ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް
ބޑުގެ ސިޔާސަތަކީ ،ކުންފުނީގެ ރައުސްމާލު ހަރުދަނާކޮށްގެން
ޯ
އިންވެސްޓަރުންނާއި ،ކުންފުނިން ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ އެކިއެކި
ފަރާތްތަކާއި ،އަދި މާރކެޓްގައި ކުންފުންޏަށް އޮންނަ އިތުބާރު
ގތެއްގައި ވިޔަފާރި ކުރިއަރުވައި
ދަމަހައްޓައި ދެމެހެއްޓެނިވި ޮ
ތަރައްޤީކުރުމެވެ .ރައުސްމާލުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކެޕިޓަލް
ގތުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާއެވެ .ކުންފުނީގެ
އާއި ރިޒާވުގެ ޮ
ރައުސްމާލުން ލިބޭ ފައިދާގެ މިންވަރުގެ އިތުރުން އާންމު

 31ޑިސެމްބަރ 2019

ސ

މާލީ އެސެޓް ް
ސ
އެ ޮމޓައިޒްކުރެވިފައިވާ
އަގުގައި
ރ000 .

ނ މާލީ
އެހެނިހެ ް
ދަރަނިތައް
ރ000 .

ޖުމުލަ
ރ000 .

ހަމައަގުން އަގު ނުކުރާ ހަރުމުދާ
ބެންކުގައި ބާކީހުރި ފައިސާ

290,820

-

290,820

ކުރުމުއްދަތުގެ ޑިޕޮސިޓްތައް

183,997

-

183,997

ގތުގައި ލިބިދެވޭނެވަރު މޮނިޓަރކޮށް
ހިއްސާދާރުންނަށް ޑިވިޑެންޑްގެ ޮ

ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން ލިބެންހުރި އަދި

ބޑުންނެވެ .ކުންފުނީގެ
ބަލަހައްޓަނީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯ

ކންޓްރެކްޓް އެސެޓްސް
ޮ

ރައުސްމާލު މެނޭޖުކުރުމުގެ މަގުސަދަކީ ކުރިމަގުގައި ދެމިއޮންނަނިވި

575,336

-

575,336

1,050,153

-

1,050,153

ކުންފުންޏަކަށްވުމާއެކު ހިއްސާދާރުންނާއި ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރި
އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް ހައްގުވާ ފައިދާއާއި އިނާޔަތްތައް
ލިބިދިނުމާއެކު ރައުސްމާލުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމެވެ 31 .ޑިސެމްބަރ
 2019ގެ ނިޔަލަށް ކުންފުނީގެ އެއްވެސް ދަރަންޏެއް ނެތެވެ.
( :2018ނެތް)ސ
ގތް އަދި ހަމަ އަގުތައް
ބ .އެކައުންޓްތައް ބަހާލެވިފައިވާ ޮ
ތިރީގައިވާ ތާވަލުން ދައްކައިދެނީ މާލީ ހަރުމުދަލާއި ދަރަނީގެ
ފތުން ދައްކާ އަގުތަކެވެ .މާލީ ހަރުމުދަލާއި ދަރަނީގެ ހަމައަގުގެ
ޮ
ކށްފައި ނުވަނީ އެމުދާ/ދަރަނީގެ ފޮތުންދައްކާ
މައުލޫމާތު ބަޔާން ޮ
އަގުތަކަކީ ހަމައަގަށްވުރެ އެކަށީގެންވާ އަގުތަކެއްކަމުގައިވާތީއެވެ.
ސ

ހަމައަގުން އަގު ނުކުރާ ދަރަނިތައް
ގތުން ދައްކަންޖެހޭ
ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތް ޮ

-

521,994

521,994

ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ދައްކަން ޖެހޭ

-

1,386

1,386

-

523,380

523,380

ދިރާގު
ރ ރިޕޯޓު 2019
އަހަ ީ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
ނޓުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯ
 31ޑިސެމްބަރ  2019އާއި ހަމަޔަށް

ސ

ފޮތުން ދައްކާއަގު

 31ޑިސެމްބަރ 2018

ސ

މާލީ އެސެޓްސް
އެ ޮމޓައިޒްކުރެވިފައިވާ
އަގުގައި
ރ000 .

ނ މާލީ
އެހެނިހެ ް
ދަރަނިތައް
ރ000 .

ޖުމުލަ
ރ000 .

200,232

-

200,232

ހަމައަގުން އަގު ނުކުރާ ހަރުމުދާ
ބެންކުގައި ބާކީހުރި ފައިސާ
ކުރުމުއްދަތުގެ ޑިޕޮސިޓްތައް

129,072

-

129,072

ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބެންހުރި

457,864

-

457,864

787,168

-

787,168

ހަމައަގުން އަގު ނުކުރާ ދަރަނިތައް
ގތުން ދައްކަންޖެހޭ
ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތް ޮ

-

462,523

462,523

ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ދައްކަން ޖެހޭ

-

1,638

1,638

-

464,161

464,161

ޮއޑިޓް ކޮށްފައިވާ
މާލީ ބަޔާންތައް

137

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
ނޓުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯ

 31މާރިޗް  2013ހަމަޔަށް މިކުންފުނީގެ ( )52%ހިއްސާކުރަނީ ސީ.ޑަބްލިއު.ސީ އައިލެންޑް

 31ޑިސެމްބަރ  2019އާއި ހަމަޔަށް

ކމިއުނިކޭށަން ކޮމްޕެނީ
ލިމިޓެޑްއިންނެވެ .ނަމަވެސް އަދި  3އޭޕްރީލް  2013ގައި ،ބަހްރައިން ޓެލެ ޮ

ސ

ސ

ސ

ކ އައިލެންޑް ލިމިޓެޑްއިންވަނީ
ބީ.އެސް.ސީ (ބަޓެލްކޯ)ގެ ސަބްސްސިޑިއަރީ އެއްކަމަށްވާ ބަޓެލް ޯ

 .26ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއިއެކު ކުރެވޭ މުއާމަލާތްތައް

ގތުގައި ހިމެނޭ ( )52%ހިއްސާ އެއްކޮށް
ސީ.ޑަބްލިއު.ސީ އައިލެންޑް ލިމިޓެޑްގެ ހިއްސާގެ ޮ
ސ

ސ

ގަނެފައެވެ .މިއާއި އެކު  3އޭޕްރީލް  2013އިންފެށިގެން މިކުންފުނީގެ ޕޭރެންޓް ކުންފުންޏަކީ

 26.1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބލި ްކ ލިމިޓެޑްގެ ބަލަދުވެރި
ރ ކުންފުނި
ކުންފުނި އަދި އެކުންފުނީގެ ބަލަދުވެ ި
ސ

ކ އައިލެންޑް ލިމިޓެޑެވެ .އަދި މިކުންފުނީގެ
ކށްފައިވާ ބަޓެލް ޯ
އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ޮ
ކމިއުނިކޭށަން
އަލްޓިމޭޓް ޕޭރެންޓް ކުންފުންޏަކީ ބަހްރައިންގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ބަހްރައިން ޓެލެ ޮ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑުގެ ބަލަދުވެރި ކުންފުންޏަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ރަޖިސްޓްރީ

ކމްޕެނީ ބީ.އެސް.ސީ (ބަޓެލްކޯ)އެވެ .ސ
ޮ

ކށްފައިވާ ،ބަހުރެއިން
ކ އައިލެންޑްސް ލިމިޓެޑެވެ .އަދި ބަހުރެއިންގައި ރަޖިސްޓްރީ ޮ
ކޮށްފައިވާ ބަޓެލް ޯ
ކމިއުނިކޭޝަންސް ކުންފުންޏަކީ އިސްވެ ދެންނެވުނު ކުންފުނީގެ ބަލަދުވެރި ކުންފުންޏެވެ.ސ
ޓެލެ ޮ

މުހިންމު މެނޭޖްމެންޓް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް

 26.2ބަޓެލް ޯކ އައިލެންޑްސް ލިމިޓެޑާ ދެމެދު ކޮށްފައިވާ
މުއާމަލާތްތައް

ގތުގައި ހިމެނެނީ ،ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ
މުހިންމު މެނޭޖްމެންޓް މުވައްޒަފުންގެ ޮ

ސ

 31ޑިސެމްބަރ 2019

ސ

މެންބަރުންނާއި އަދި ކުންފުނީގެ އެތެރޭގެ މައުލޫމާތުތައް ގަވާއިދުން ލިބެންހުންނަ ،ކުންފުނީގެ

ކ އައިލެންޑްސް ލިމިޓެޑުން ކުންފުނީގެ ހިއްސާގެ 52
ގައި ،ބަޓެލް ޯ

އިންސައްތަ ހިއްސާ ކުރެއެވެ 31( .ޑިސެމްބަރ 2018

ސ

 26.3މުހިންމު މެނޭޖްމެންޓް މުވައްޒަފުންނާއި ދެމެދު ކުރެވުނު މުއާމަލާތްތައް

ގައި  52އިންސައްތަ) ބަޓެލްކޯ

ކށް ،ކުންފުނީގެ ކުރިއެރުމަށް ނިންމާ މުހިންމު ނިންމުންތައް ނިންމުމުގެ
މާލީ ނަތީޖާތައް ދިރާސާ ޮ
ބާރުލިބިފައިވާ އެހެނިހެން ސީނިއާރ މުވައްޒަފުންނެވެ .މަތީގައި ހުށަހެޅިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ

އައިލެންޑްސް ލިމިޓެޑާއެކު ކުންފުނިން ކުރެވުނު މުއާމަލާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ސަޕޯޓުފީ އާއި

އިނާޔަތްތަކުގެ ޚަރަދުގައި މުހިންމު މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ހިމެނިފައިވާނީ ތިރީގައި

ސސް ޚިދުމަތްތަކަށް އެކިފަރާތްތަކުގެ ދެއްކިފައިވާ
ޓެކްނިކަލް ޚިދުމަތްތަކުގެ ފީގެ އިތުރުން އައުޓް ޯ

މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ.ސ

ފައިސާއެވެ .ވިޔަފާރި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ،އަދި މުއްދަތައް ހުސްވި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ،ބަޓެލްކޯ

 31ޑިސެމްބަރ
2019
ގެ ނިޔަލަށް ނިމުނު
އަހަރުގެ
ރ000 .
ސ

ކށްފައިވާ މުއާމަލާތްތަކާއި ،އެމުއާމަލާތްތަކުގެ ބާކީގެ
އައިލެންޑްސް ލިމިޓެޑާއި ކުންފުންޏާއިމެދު ޮ
ކށްފައި މިވަނީއެވެ.ސ
ތަފުސީލު ތިރީގައި ބަޔާން ޮ

މުއާމަލާތްތައް

 31ޑިސެމްބަރ
2019
ނިމުނު އަހަރުގެ
ރ000 .

 31ޑިސެމްބަރ
2018
ނިމުނު މުއްދަތުގެ
ރ000 .

ޑިވިޑެންޑް

398,757

466,731

މެނޭޖްމެންޓް ފީ

43,245

43,245

442,002

509,976

ސ

 31ޑިސެމްބަރ
2018
ގެ ނިޔަލަށް ނިމުނު
މުއްދަތުގެ
ރ000 .

ސ

ޑިރެކްޓަރުންގެ ފީ
އެގްޒެކެޓިވް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ

ސ

1,087

1,306

15,053

14,909

އެގްޒެކެޓިވް މުވައްޒަފުންނަށް ދިން ކުރުމުއްދަތުގެ
އިނާޔަތްތައް

4,516

4,473

20,656

20,926

ބާކީ ދައްކަންޖެހިފައިހުރި

31
2019
ރ000 .

ގތުގައި ދައްކަންޖެހޭ
މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުގެ ޮ

)(1,386

ސ

ޑިސެމްބަރ

31
2018
ރ000 .
ސ

ޑިސެމްބަރ

)(1,638

ދިރާގު
ރ ރިޕޯޓު 2019
އަހަ ީ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
ނޓުތައް (ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ) ސ
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯ
 31ޑިސެމްބަރ  2019އާއި ހަމަޔަށް

ސ

ކށް ފާހަގަކުރެވޭ މުއާމަލާތްތައް
ވަކިވަކިނޫން ޖުމުލަ ޮ

 26.4ދިވެހިސަރުކާރާއި ދެމެދު ޮކށްފައިވާ މުއާމަލާތްތައް

ސ

ސ

 31ޑިސެމްބަރ 2019

ގެ ނިޔަލަށް ދިވެހި ސަރުކާރު ހިއްސާކުރަނީ ކުންފުނީގެ  41.8އިންސައްތަ

އެވެ 31( .ޑިސެމްބަރ  2018ގައިވެސް  41.8އިންސައްތަ) ކުންފުންޏާއި ދިވެހި ސަރުކާރާއި ދެމެދު

ކށް އެކިއެކި މުއާމަލާތްތައް ،ދިވެހި
ކށް އަދި ނުސީދާ ޮ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑުން ސީދާ ޮ
ތރިޓީސްތަކާއި ،އެޖެންސީތަކާއި
ސަރުކާރުގެ ސީދާ އަދި ނުސީދާ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ އެކިއެކި އޮ ޯ

ކުރެވޭ މުއާމަލާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ،ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ލައިސަންސްފީގެ ޚަރަދުތަކާއި

ގތެއްގައި މި މުޢައްސަސަސާތައް
ކށްފައިވެއެވެ .ޖުމުލަ ޮ
އގަނައިޒޭޝަންތަކާއެކު ޮ
އަދި އެހެނިހެން ޯ

ކށް) ކުންފުނީގެ
އޕަރޭޓަރުންނަށް ދައްކަންޖެހޭ އައުޓްޕޭމެންޓްސްތައް އުނި ޮ
(ލިބޭ އާމްދަނީން މުވާޞަލާތީ ޮ

ގތުގައެވެ .އަދި ސަރުކާރާ ގުޅުންހުރި އެކިއެކި
ބެލެވިފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ މުޢައްސަސާތަކުގެ ޮ

އެކި ކަންކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ސަރުކާރުގެ އެސެޓްތަކަށް ދައްކާ ކުއްޔެވެ .ވިޔަފާރި މުއްދަތުގެ

ކށްފައިވާ މުއާމަލާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގަނެވިއްކުމާއި ،ޚިދުމަތްދިނުމާއި،
މުޢައްސަސާތަކާއެކީ ޮ

ތެރޭގައި ،އަދި މުއްދަތައް ހުސްވި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ،ދިވެހި ސަރުކާރާއި ކުންފުންޏާއިމެދު ކޮށްފައިވާ

ހަރުމުދާ ކުއްޔަށްދިނުމާއި އަދި އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބޭނުންކުރުންނޫން އެހެން މުއާމަލާތްތައްވެސް

ކށްފައި މިވަނީއެވެ.ސ
މުއާމަލާތްތަކާއި ،އެމުއާމަލާތްތަކުގެ ބެލެންސްތަކުގެ ތަފުސީލު ތިރީގައި ބަޔާން ޮ

ކޮށްފައިވާނެއެވެ.ސ

ފާހަގަކުރެވޭ ވަކިވަކި މުއާމަލާތްތައް

 .27ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރސްގެ ޒިންމާ

ސ

މުއާމަލާތްތައް

 31ޑިސެމްބަރ
2019
ނިމުނު އަހަރުގެ
ރ000 .

ޑިސެމްބަރ 31
2018
ނިމުނު މުއްދަތުގެ
ރ000 .

ލައިސަންސްފީގެ ޚަރަދު

120,009

115,207

ސ

ބިމު ކުލި

9,508

9,949

ޑިވިޑެންޑް

320,560

375,205

450,077

500,361

ބާކީ ދައްކަންޖެހިފައި ހުރި

 31ޑިސެމްބަރ
2019
ރ000 .

 31ޑިސެމްބަރ
2018
ރ000 .

ގތުގައި ދައްކަންޖެހޭ
ބިމު ކުލީގެ ޮ

)(5,454

)(5,336

ގތުގައި ދައްކަންޖެހޭ
ލައިސަންސްފީގެ ޮ

)(10,849

)(10,528

)(16,303

)(15,864

ބޑުގެ ޒިންމާއެކެވެ.ސ
ކށް ހުށަހެޅުމަކީ ކުންފުނީގެ ޯ
މި މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރު ޮ

 .28ކުންފުނީގެ ހިސާބުތައް ހެދި ތާރީޚުގެ ފަހުން ކުރިމަތިވި ކަންތައްތައް

ސ

ގތުގައި ހިއްސާއަކަށް  7.86ރ.
އފް ޑިރެކްޓަރުން ،ފައިނަލް ޑިވިޑެންޑްގެ ޮ
އފް ޮ
ކުންފުނީގެ ބޯޑު ޮ
(ޖުމްލަ  597،360،000/-ރ ).ގެ މަގުން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ .މި އަދަދު ކުންފުނީގެ އަހަރީ އާންމު
ޖަލްސާގައި ފާސްކުރަންޖެހޭނެއެވެ.ސ
ކށްފައިވާ ކަންތައް ފިޔަވައި ،ކުންފުނީގެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރު ކުރި ފަހުން ،މާލީ
މަތީގައި ބަޔާން ޮ
ހިސާބުތަކަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެފައެއް ނުވެއެވެ.ސ

ސ

ސ

ޮއޑިޓް ކޮށްފައިވާ
މާލީ ބަޔާންތައް
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ކުން ފުނީ ގެ މަ ޢު ލޫ މާ ތު
ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:ސ

ކމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީ:ސ
ޖެނެރަލް ކައުންސެލް އަދި ޮ

C-0024/1988

ހަޒްރަތް ރަޝީދު ޙުސައިން

ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ތަނާއި ޤައުމު:ސ

އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރސް:ސ

މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ކޭޕީއެމްޖީ

ކުންފުނީގެ މައި އޮފީސް:ސ

އެކްސްޓަރނަލް ކައުންސެލް:ސ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ

މުޙައްމަދު ޝަހުދީ ޢަންވަރު،ސ

ދިރާގު ހެޑް އޮފީސް

ލޔާރސް އެލްއެލްޕީ ސ
ޕާޓްނަރ ،އެސް އެންޑް އޭ ޯ

އަމީނީ މަގު ،ޕީއޯ ބޮކްސް 2082
މާލެ ،20403 ،ދިވެހިރާއްޖެ

ލައިލާ މަނިކް،ސ
އެޓާރނީ އެޓް ލޯ

ފޯން+960033202802 :
ފެކްސް+960033202800:

www.dhiraagu.com.mv
ވެބްސައިޓް :ސ

123@dhiraagu.com.mv
އީމޭލް :ސ

investor-relations@dhiraagu.com.mv

ހިއްސާދާރުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން
އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިއްސާދާރުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްޓަކައި :ސ
investor-relations@dhiraagu.com.mv
އީމޭލް :ސ
ފޯން:ސ331 1121 / 331 1435

އފިސަރ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ:ސ
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮ

،އިންވެސްޓަރ ރިލޭޝަންސް 7 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ

އިސްމާޢީލް ރަޝީދު

ދިރާގު ހެޑް އޮފީސް

ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ:ސ
ރޮބިން ވޯލް

ދިރާގު
ރ ރިޕޯޓު 2019
އަހަ ީ
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ކށްފައިވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ
މި އަހަރީ ރިޕޯޓު ތައްޔާރު ޮ

ގތުން ދީފައިވާ ބަޔާންތަކަކީ މި
ޕޓްގައި ކުރިމަގާބެހޭ ޮ
މި ރި ޯ

ޓކް އެކްސްޗޭންޖްގެ
ކުންފުންޏާއިބެހޭ ޤާނޫނާއި މޯލްޑިވްސް ސް ޮ

ޕޓު ޝާއިޢުކުރާއިރު ލަފާކުރެވޭ ނުވަތަ އުއްމީދު ކުރެވޭ
ރި ޯ

ލިސްޓިންގ ރޫލްސްއާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ

ކަންތައްތަކާއި ހިނގާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް

ޤާނޫނާއި

ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާއާބެހޭ ޤަވާއިދު އަދި
ތރިޓިން
މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮ ޯ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކެޕިޓަލް

އެކުލަވާލާފައިވާ ކޯޕަރޭޓް

ކޑްއާއި އެއްގޮތްވާގޮތަށެވެ.ސ
ގަވަރނަންސް ޯ

ގތުން ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ،އަމާޒުތަކާއި،
ދީފައިވާ ބަޔާންތަކެކެވެ .އެ ޮ
ރޭވުންތައް ހިމެނޭ ހުރިހާ ބަޔާނަކީ ކުރިމަގާބެހޭގޮތުން ދީފައިވާ
ކށްފައިވާ ނަތީޖާތަކަށް ބަދަލު
ބަޔާންތަކެކެވެ .ކުރިމަގަށް އަންދާޒާ ޮ
ގެނެސްފާނެ މުހިންމު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި،

ދިވެހިރާއްޖެއާއި

ލޖީއަށް އަންނަ
ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދާއި ،ވިޔަފާރީގެ ހާލަތު ،ޓެކްނޮ ޮ
ގތަކަށް ބުނެފައިނުވާހާ ހިނދަކު ،މިރިޕޯޓުގައި
އެހެން ޮ

ބަދަލުތައް ،މާކެޓްގެ ވާދަވެރިކަމައް އަންނަ ބަދަލުތައް ،ޤާނޫނާއި

"އަޅުގަނޑުމެން"" ،އަޅުގަނޑުމެންގެ"" ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް" ނުވަތަ

ޤަވާއިދަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ،ބޭރު ފައިސާ ލިބޭ މިންވަރާއި ފައިސާ

"ދިރާގު" އޭ ބުނެފައިވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ އަށް

މާރުކުރާ ރޭޓަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ،އަދި ކުރިމަގުގެ އިންޓެރެސްޓް

ނިސްބަތްކޮށެވެ.ސ

ރޭޓްތަކާއި ޓެކްސް ނިޒާމަށް އަތުވެދާނެ ބަދަލުތައް ހިމެނެއެވެ.
ގތުން ދީފައިވާ ހުރިހާ ބަޔާންތަކަކީ އެނގޭ އަދި
ކުރިމަގާބެހޭ ޮ

ކށްފައިވަނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް
ދިރާގުގެ މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރު ޮ

ނޭނގޭ ރިސްކްތަކާއި ،ޔަގީންނުވާ ކަންތައްތަކާއި ،ލަފާކުރި ގޮތްތައް
އެ ބަޔާންތަކުގައި ހިމެނޭ ނަތީޖާތަކަށް

ޕޓިންގ ސްޓެންޑަރޑްސްގެ ހަމަތަކާއި
ފައިނޭންޝަލް ރި ޯ

ދިމާނުވުމުގެ ސަބަބުން

ޕޓުގައި އެހެންގޮތަކަށް
ގތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ .އަދި މި ރި ޯ
އެއް ޮ

ބޑެތި ތަފާތުތައް އަތުވެދާނެ ބަޔާންތަކެކެވެ.
ފާހަގަކުރެވޭވަރުގެ ޮ

ޕޓުން ދައްކުވައިދެނީ 31
ކށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު ،މި ރި ޯ
ބަޔާން ޮ

ގތުން ދީފައިވާ ބަޔާންތަކަކީ އޭގެ ޒާތުގައިވެސް
ކުރިމަގާ ބެހޭ ޮ

ޑިސެމްބަރު  2019ގެ ނިޔަލަށް ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ ދިރާގުގެ

އަންދާޒާތަކަކަށްވުމާއެކު އެ ބަޔާންތަކުގައި އެކުލެވޭ މުސްތަޤްބަލްގެ

މާލީ ހާލަތެވެ.ސ

ނަތީޖާތަކާއި ،ފެންވަރާއި ،ކާމިޔާބީތަކަކީ ކަށަވަރުކޮށްދެވޭނެ
ކަންތައްތަކެއްނޫނެވެ.ސ

