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ކްުނފުނީގެ
މުަޢޫލާމތު

ތަަޞްއވުަރ:

ިޑޖިަޓލް ިޚުދމަތްަތކުން ދިރިުއުޅމަށް އިތުުރ 

ފުިރަހަމަކމެއް ޯހދަިއދިނުްނ.

އާަމޒު:

ަކސްަޓމަުރންނަށް އެްނމެ ރަނަގޅު ިޚުދމަތްތައް 

ފޯުރކޮްށޭދ ފަރާތެއްެގގޮތުން ާމކެޓް ީލްޑކުރުްނ.

ޤޫަބުލކާުރ ހަމަތްައ:

ގުޅިގްެނ މަަސްއކަތްކުުރްނ
ަކްސަޓަމުރްނަންށ ުލިއަފޭސަހަކާމެއުކ ިޚުދަމްތ 

ިލިބަގެނޭވެނ ަމުގަފިހޮކްށިދުނަމްށަޓަކިއ 

ުކްނުފީނެގ ުހިރާހ ުމަވްއަޒުފްނ ެއުކަގިއ 

ަމަސްއަކްތުކުރްނ. 

ކްަސޓަމުަރްނަންށ ޚިުދމަތްކޮްށދިުންނ
ައުޅަގނުޑެމްނ ުކާރ ކޮްނެމ ަކެމްއަގިއެވްސ 

ަކްސަޓމަުރްނަންށ ެއްނެމ ޮބުޑ ިއްސަކެމްއ 

ިދުންނ، ެއެހީނ ަކްސަޓަމުރްނެގ ުއަފަލީކ 

ައުޅަގނުޑެމްނެގ ާކިމާޔީބަކްނ.

ުއފްެއުދްނތެރިކްަނ

ަޒާމީނ ައުއ ީއާޖުދަތާކެއުކ ިޑިޖަޓްލ ާދިއާރިއްނ 

ަކްސަޓަމުރްނަންށ ެއްނެމ ަފުހެގ ައިދ ެއްނެމ 

ަރނަގުޅ ިޚުދަމްތަތްއ ޯފުރޮކްށިދުނަމްށ.

ހިތްވުަރދިުންނ 

ަޤުއުމ ިބާނުކުރާމިއ ުކރިެއުރުވުމެގ ޮބުޑ 

ަމްނަޒަރްށ ިއްސަކްނ ީދެގްނ ިދެވިހްނ 

ާބުރެވިރުކުރުވްނ. 
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ދިާރގީަކ....
ިދެވިހާރްއޭޖަގިއ އެްނމެ ިއްސކޮށް ިޑޖިަޓލް ައދި މުާޢަޞލާތީ 

ިޚުދމަތްތަްއ ފޯުރކޮްށދޭ ކުްނފުންޏެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން 

ައޅުަގނުޑމެްނގެ ަމުޤަޞަދކީ ިޑޖިަޓލް މުސްަތޤުަބަލކަށް ނުވަތަ 

“ިޑޖިަޓްލ ފިއުޗަރ” ައކަށް ައޅުަގނުޑމެްނގެ ަކސްަޓމަރުން 

ތައްޔާުރުވމަށް ެއފަރާތްަތކަށް ހިްތވަުރދީ ބާރުވެިރކުުރުވމެެވ.

ައޅުަގނުޑމެްނގެ “ިޑޖިަޓލް ާރްއޖެ” މި ަތޞައްވަަރކީ ދުނިޔެ 

ުގޅުާވުލމަށް ބުްއިދވެރި ިޚުދމަތްަތކާއި ައޅުަގނުޑެމންގެ ުކަޅދާަނކަން 

ބޭނުްނކޮްށގެން ަކސްަޓމަރުންެގ ދިރިުއުޅން އިތުރަށް 

ުއާޖާލކޮްށދިުނމަްށ ދިރާުގން ގެްނުގޅޭ ަތޞައްވަރަށް ބާުރދޭ ަކެމެކވެ. 

ިމަފދަ ުބްއދިވެރި ިޚުދމަތްަތުކން ަވކިަވކި ފަުރދުންގެ ދިރިުއުޅމަށް 

ުދަޅހެޮޔަކމާިއ ފަޭސަހކަން ލިިބދީ، ައދި ުމޖުަތމަުޢގައި ކާިރސާަތކަށް 

ިއޖާަބދިުނުމގެ ިނާޒމު އިތުރަށް ވަރުަގަދކޮްށދީ، ތަުޢީލމީ ިނާޒމަށް 

އައު އިންިގލާބުތައް ގެެންސދީ، ޞިްއޙީ ިޚުދމަތުގެ ިނާޒމު 

ކުރިއަުރަވދީ ައދި ާމލީ މުާޢަމލާތްަތކަށް ބޭނުްނކުރާ ިޚުދމަތްތައް 

އިތުރަްށ ުފާޅވެގެްނދާެނއެެވ.

ފަްސލަްއކައަށްވުރެ ގިނަ ަކސްަޓމަުރން، ައދި ވިސްުނންތެިރަކމާެއކު 

ޮހާވެލިވަފިއާވ 11 ސަަރޙަްއދެއްަގއި ޤާިއުމކޮްށފައިވާ ޮއޕަޭރޝަން 

ސެންޓަރުަތކުަގއި މަަސްއކަްތކުރާ ލަާޔޤަތާއި ޤާިބލިއްޔަުތހުރި 99 

ަޕސަންޓް ދިެވހި މުވަްއަޒފުންނާެއކު، ައުޅަގނުޑމެންަނކީ ާރްއޭޖގައި 

މުާޢަޞލާތީ ިޚުދމަްތދޭ އެްނމެ ޮބޑު  ކުްނފުންޏެެވ.

ައޅުަގނުޑމެންގެ އެްނމެ ޮބޑު ބާރު ަކުމގައިވާ ދިރާުގގެ ހީާވގި 

މުވަްއަޒފުންާނއި ައުޅަގނުޑމެންގެ ވިއުގަާއއިެއުކ، ދިެވހިރާްއޭޖގެ 

ެއިކަކްނޮކޅުަތކުގައި ދިރިުއޅޭ އެްނެމހާ ަކސްަޓމަރުންނަށް ައލަށް 

ުއެފެދމުން ައންނަ ިޑޖިަޓލް ާދއިރާަތކުން ިޚުދމަތް ިލބިގަުތުމގެ 

ފުުރޞަތުތައް ޯހދަިއދީ،  ަޒމާނީ އައު ެޓކްޮނޮލީޖއާއި ީއާޖދުތައް 

ުގުޅވަިއލައިެގން ުމޢާަސލާތީ ުގުޅމާއި ކޮންޓެންްޓ ފޯުރކޮްށިދުނުމގައި 

ައުޅަގނުޑމެން ެކނޑިޭނޅި ެދމިތިީބމުއެވެ. ައޅުަގނުޑމެްނގެ 

ަކސްަޓމަރުންގެ ތެޭރގައި ައމިްއަލ ފަުރދުންާނއި، ަޖާމޢަތްަތކާއި، 

ުކދި ވިަޔފާރިަތކާއި، ޮބޑެތި ކުްނފުނިތައް، ައދި ސަުރކާުރގެ 

ޮއީފސްަތކާއި ުމއައްަސސާތައް ިހމެނެެއވެ. 

1 ޮއކްޯޓބަރ 1988 ގައި މި ކުްނފުނި ަރިޖސްޓަީރކުުރމަްށަފހު، 

ައުޅަގނުޑމެންގެ ަކސްަޓމަރުން އެްނމެ ރަނަގޅަށް ދެނެަގންނަ 

ފަރާތަށްުވމަށް ުގިޅގެން ަމސަްއކަްތކުުރމުގެ ުމއްަސދި ސަާގފަތެއް 

ިމހާރުވަނީ ދިރާުގގައި ުއެފދި އަށަގަެނފައެވެ. ދުރު 

ުމސްަތޤުަބުލގައިެވސް ރާްއޭޖގެ ިއޤުިތާޞދު ކުރިއަުރވާ، ޤަުއމު 

ތަރަްއީޤކޮށް ިދެވހިންނަށް ާފގަިތކަން ގެނުަވިއދީ، ގޮްނެޖހުންަތކުން 

އަރައިަގނެޭވަފދަ ވަުރަގދަ ުއމްރާނީ ތަރަްއޤީތައް ެގނެްސދިުނމަށް 

ިވސްނުންތެިރަކާމެއކު ގިނަުގނަ އިްނވެސްްޓމަންޓްަތކެއް 

ައޅުަގނުޑެމން ކޮްށފައިުވމީ، ައުޅަގނުޑމެންގެ ަކސްަޓމަރުންނަށާއި 

ުމޖުަތމަޢަށް ބޭނުންާވަފދަ ކުރިއެުރމާއި ގިަނގުނަ ަފިއދާަތއް ލިިބދީ 

މި ދާއިާރގެ އެްނމެ ިއސް ެއއް ކުްނފުންޏަށް ދިާރގު ެވފައިވާ އެއް 

ަސަބެބެވ.

ދިާރގުގެ ވިުއގަ
ުޤުދަރީތ ޮގުތްނ ާރްއޭޖެގ ަރްށަތްއ ެއުތިރަފިއާވޮގުތްނ ިދމާާވ 

ުހަރްސަތްއ ިގާރޮކްށ ަކްސަޓަމރުްނަންށ ާގުތްނ 

ިޚުދަމްތިދުނަމްށަޓަކިއ ައުޅަގނުޑެމްނ ަވީނ ާރްއޭޖެގ ެއްނެމ ޮބުޑ 

ީރެޓިއްލ ައިދ ިޑްސްޓިރިބުއަޝްނ ިވުއަގ ާޤިއުމޮކްށަފެއެވ. ިމޮގުތްނ 

ރާްއޭޖެގ ެއިކ ަސަރަޙްއުދަގިއ ައުޅަގނުޑެމްނެގ ިޚުދަމްތ ޯފުރޮކްށޭދ 

57 ާޕްޓަނުރްނާނިއ، 28 ޯހްލޭސްލުކާރ ަފާރްތ ައިދ 3,500 ައްށ 

ުވެރ ިގަނ ީރެޓިއަލުރްނ ިހެމެނެއެވ. 

ާރްއޭޖަގިއ ީމުހްނ ިދިރުއޭޅ 187 ަރަށާށިއ، ިރޯސުޓަތަކްށ ައިދ 

ިޞާނީއ ަމަސްއަކްތުކާރ ެއްނެމާހ ަރަށަކްށ ަކަވޭރްޖ 

ާޤިއުމޮކްށިދުނާމެއުކ، ާރްއޭޖަގިއ ެއްނެމ ުފާޅ ަކަވޭރެޖްއ 

ާޤިއުމޮކްށީދަފިއަވީނ ިދާރުގްނެނެވ. 

ިދާރުގެގ 1253 ިކޯލީމޓަުރެގ ަފިއަބރ ޮއްޕިޓްކ ަސްބެމިރްނ ޭކަބްލ 

ިވުއަގިއްނ ިދެވިހާރްއޭޖެގ އެްނެމ ުއުތުރެގ ަރްށަތުކްނ ެފިށެގްނ 

ެއްނެމ ެދުކުނެގ ަރްށަތާކ ަހަމައްށ ުގުޅާވަލީދަފިއާވިއުރ، ިމީއ 

ާރްއޭޖެގ ެއްނެމ ުފާޅ 3ީޖ، 4ީޖ، ެއްލީޓީއ ައިދ ިފްކްސްޑ 

ްބޯރްޑޭބްންޑ ިވުއަގެއެވ. 

2019 ަވަނ ައަހުރެގ ުޖަލިއ ަމުހ، ިދާރުގްނ 5ީޖެގ ިޚުދަމްތ 

ާރްއޭޖައްށ ައަލްށ ަތާއަރްފޮކްށީދ، ިމ ެޓްކޮނޮލީޖ ަހީޤަގަތަކްށ 

ަހާދީދަފިއާވެނެވ. ީމެގ ިއުތުރްނ ިދާރަގީކ ުމިޅ ެދުކނު ޭއިޝާޔ 

ަސަރަޙްއުދަގިއެވްސ ެއްނެމ ުފަރަތަމ 5ީޖެގ ެޓްކޮނޮލީޖ 

ަތާއަރުފޮކްށ، ެއ ިޚުދަމްތ ޯފުރޮކްށޭދްނ ަފާށަފިއާވ ުކްނުފްނެޏެވ. 

ެއްނެމ ަފުހެގ ުމާޢަޞާލީތ ެޓްކޮނޮލީޖަތްއ ާރްއެޖައްށ ަތާޢަރުފުކާރ 

ުކްނުފްނެޏްއެގ ަހިއިސްއަޔުތްނ، 5ީޖެގ ެޓްކޮނޮލީޖާއެއުކ 

ަކްސަޓަމުރްނަންށ ުމިޅްނ ައުއ ިޚުދަމްތަތްއ ޯފުރޮކްށީދ 

ިމާހަރްށުވެރެވްސ ޮބަޑްށ ާރްއޭޖެގ މުާޢަސާލީތ ުގުޅްނ 

ުފާޅޮކްށިދުނަމްށ ިލޭބ ިމ ުފުރަޞަތީކ ިދާރަގްށ ިލޭބ ަވަރްށ ޮބުޑ 

ިހްތަވެރެކެވ. ާރްއޖޭެގ ާއާބީދ ެއްނމެ ޮބުޑ ިތން  

ަސަރަޙްއުދަކުމަގިއާވ، ާމެލ، ުހުޅާމެލ ައިދ ެވާލާނ 

ިއްނަޓރޭނަޝަންލ ެއާއޯޕާޓިއ، ައްއޫޑ ިސީޓ ައިދ ހދ.

ުކުޅުދްއުފަޓްށ ިދާރުގެގ 5ީޖ ިވުއަގ ިމާހުރވާީނ ޯފުރޮކްށީދަފެއެވ.

ިދާރުގްނ ުކަރުމްނާދ ިއްނެވްސްޓަމްންޓަތުކެގ ަނީތާޖެއްއެގ ޮގުތްނ 

ާރްއޭޖެގ %80 ޭގިބީސަތަކްށ ަހިއްސޕީްޑ ަފިއަބރ ްބޯރްޑޭބްންޑެގ 

ިޚުދަމްތ ޯފުރޮކްށިދުނާމ ުގިޅެގްނ، ރާްއޭޖެގ ެއްނެމ ޮބުޑ ަހިއްސީޕްޑ 

ޭޑާޓ ިވުއަގައީކ ިދާރުގެގ ަފިއަބރ ްބޯރްޑބޭްންޑ ިވުއަގަކުމަގިއ 

ިމާހުރަވީނ ެވަފެއެވ.

ާރްއޭޖެގ ުފަރަތަމ ައިދ ަހަމެއަކިނ ައިއީޕީޓީވ ިޚުދަމްތ ަކުމަގިއާވ 

“ިދާރުގޓީީވ” ެމުދެވިރޮކްށ ާރްއޭޖެގ %77 ޭގިބީސަތަކްށ ިޑިޖަޓްލ 

ައިއީޕީޓީވެގ ިޚުދަމްތ ިދާރުގްނ ޯފުރޮކްށީދަފިއެވެއެވ. ިމ ިޚުދަމްތ 

ިމާހުރ ާރްއޭޖެގ 54 ަރަށަކްށ ިލޭބއިުރ، ިފކްްސްޑ ްބޯރްޑޭބްންޑެގ 

ިޚުދަމްތ ުނިލޭބ ަރްށަތަކްށ ިމ ިޚުދަމްތ ޯފުރޮކްށިދުނުމެގޮގުތްނ 

ައިމްއަލ ިވުއަގ ާގިއުމުކާރ ަފާރްތަތާކ ުގިޅެގްނ ެއަފަދ ަރްށަތަކްށ 

ިޚުދަމްތ ޯފުރޮކްށިދުނުމެގ ަމްޝަވާރަތްއ ިމާހުރ ުކިރައްށ ެއަބެދެއެވ.



އިޖްތިާމއީ ޒިްނާމގެ ުއްސއަލިތްައ
އަހުަރގެ ުއްސއަލިތްައ

-19ގެ ބަލިމަޑުކާަމއި ގުޅިގްެނ މުެދވެރިވި ާޢްނމު  ކޯވިޑް
ިޞްއޙަތުގެ ކްުއލި ުނަރްއކުަލގެ ާޙލަތްަށ ދިާރގްުނ އިާޖބަދިުންނ.

ުކްއިލ ުނަރްއަކުލެގ ާޙަލަތްށ ިއާޖަބިދުނުމެގ 
ޮގުތްނ ަސުރާކާރިއ ަކާމުގުޅްނުހިރ 

ުމައްއަސާސަތުކްނ ަކަރްނީޓްނ ުނަވަތ 
ެއަކެހިރުކުރުމެގ ަމުރަކުޒަތަކްށ ޭބުންނާވ 

ުމިހްނުމ ަތެކިތ ޯހަދިއީދ ުގުޅްނ 
ާޤިއުމުކުރަމްށ ުކިރ ަމަސްއަކްތަތުކަގިއ 
ެއަފާރްތަތާކިއ ެއުކަގިއ ަމަސްއަކްތުކުރްނ.

ެއޮގުތްނ ުކީރަސުފަގިއ ަމަސްއަކްތުކާރ 
ިޞްއީޙ ިޚުދަމްތެތިރްނ ަރްއާކެތިރުކުރަމާށިއ، 

ަރްއާކެތިރަކަމްށަޓަކިއ ެގްނުގޭޅ ަތެކިތ 
ުނަވަތ "ަޕރަސަންލ ްޕޮރެޓްކިޓްވ 

ިއްކިއްޕަމްންޓ" (ީޕީޕީއ) ައްށ ޭބުންނާވ 
ިމްނަވުރ ަމުދުކުރުމެގ ޮގުތްނާނިއ، 
ަރްއާކެތިރަކާމެއުކ ޯކިވްޑ-19 ައްށ 

ެޓްސްޓުކެރޭވެނ ޮގެތްއ ޯހާދިދުނުމެގ ޮގުތްނ 
15 ަނޫމާނ ީކޮއްކްސ ިމިންސްޓީރ ޮއްފ 

ެހްލަތްށ ަހިދާޔުކުރްނ.

ޯކިވްޑ-19ެގ ަބިލަމުޑަކުމެގ ަސަބުބްނ 
ުމިޅ ާރްއޭޖެގ ެއިކަކްނޮކުޅަގިއ ެއްނެމ 

ޮބަޑްށ ެއީހައްށ ޭބުންނެވަފިއާވ 
ުކަޑުކިދްނާނިއ ެއުކިދްނެގ ާއިއާލަތަކްށ 
ެއީހެތިރަކްނ ޯފުރޮކްށިދުނުމެގ ޮގުތްނ، 

ެއ ަފާރްތަތަކްށ ާކޯބަތެކިތ 
ޯފުރޮކްށިދުނަމްށ ިދެވިހ ެއްނީޖޯއ "ާއްކ 
ޯމްލިޑްވްސ" ިއްނ ުކިރ ަމަސްއަކުތަގިއ 

ެއީހެތިރުވްނ. 
 

ޯކިވްޑ-19 ާއިއ ުގިޅެގްނ 
ުފަރަބްނުދުކުރުމެގ ަސަބުބްނ ާހުލަގިއ 

ެޖިހަފިއާވ ުނަވަތ ަމުގަމިތެވ 
ޯބިހާޔެވިހަކްނ ެގްއިލަފިއާވ ިދެވިހްނާނިއ 

ިބޭދީސްނަންށ ާކޯބަތެކިތ ޯފުރޮކށްޭދ 
ްޕޮރްގާރެމްއަކަމްށާވ، ޯމްލިޑްވްސ 
ެއޯސިސޭއަޝްނ ޮއްފ ްޓެރަވްލ 

ެއަޖްންޓްސ ެއްންޑ ުޓައރ 
ޮއަޕޭރަޓރްސ (ަމާޓޯޓ) ާއިއ 

"ެނެޝަންލ ޯބިޓްންގ ެއޯސިސޭއަޝްނ" 
(ެއްނީބޭއެއްމ) ެގ "ުފްޑ ަސޯޕްޓ 

ްޕޮރްގާރްމ"ައްށ ެއީހެތިރުވްނ. 

ދިާރގު އެޕެްރްނޓިްސިޝޕް ޕޮްރގާްރމް

ަމަސްއަކުތެގ ާމަހުއުލަގިއ ުޒާވުންނަންށ ޭބުންނާވޭނ 
ަތުޖިރާބ ިލްއަބިއީދ ަމަސްއަކުތެގ ުހަނުރ 

ަތަރްއީގޮކްށިދުނަމްށ ިދާރުގްނ ިހްނާގ ެއްނެމ 
ުމިހްނުމ ްޕޮރްގަކުމަގިއާވ  ިދާރުގ 

ެއްޕެރްނިޓްސިޝްޕ ްޕޮރްގާރްމަގިއ 2020 ަވަނ 
ައަހުރ ްސޫކްލ ިންނާމަފިއ ިތިބ 17 ުޒާވްނ 

ިދެވިހުކިދްނ ަބިއެވިރިވެއެވ. ައިދ 2020 ަވަނ 
ައަހުރ 27 ުކިދްނ ިމ ްޕޮރްގާރްމ ުފިރަހަމުކިރެއެވ. 

ޮއްނލައިްނ ީސޑްްސާޓްސ 
ުދނިޭޔގެ މާުބާރތް

ައުޅަގނުޑެމްނެގ ޯލަކްލ ާޕރްޓަނރ 
ްސާޕރްކަހްބާއިއ ުގިޅެގްނ 

ޮއްނަލިއްނ ީސްޑްސާޓްސ ަވރްލްޑ 
ޮކްމެޕިޓަޝްނ ުފަރަތަމ ަފަހަރްށ 

ާރްއޭޖަގިއ ަތާޢަރްފުކީރެމެވ. 
ީސްޑްސާޓްސ ައީކ ުކިރައަރުމްނ 

ައްނަނ ާމރެކްޓަތުކެގ   
ުއެފްއުދްނެތިރ ިވަޔާފިރަތަކްށ 

ައާމުޒޮކްށެގްނ ާބްއާވ ުދިނޭޔެގ 
ެއްނެމ ޮބުޑ ުމާބާރެތެވ. 

ައުޅަގނުޑެމްނެގ ޯލަކްލ ާޕރްޓަނރ ިވެމްނ ިއްނ ެޓްކ ާއިއ ުގިޅެގްނ ިޑެޖްނޯގ ާގރްލްސ ާމެލ ިއެވްންޓ ޭބްއީވެމެވ. 
ިމ ިއެވްންޓަގިއ ަވީޒާފެގ ާބާޒަރްށ ިމާހުރ ެއްނެމ ޮބަޑްށ ޭބުންނެވަފިއާވ ެއްއ ުހަނުރ ަކުމަގިއާވ ްޕޮރްގާރިމްނ 

ަދްސޮކްށިދެނެވ. ިޑެޖްނޯގ ާގރްލްސ ާމެލ ިއެވްނަޓީކ، ުދިނޭޔެގ ެއިކ ަކްނޮކުޅަތުކަގިއ ިހްނާގ ިސްލިސާލ ިއެވްނުޓެގ 
ެތެރިއްނ ިހްނުގުނ ްޕޮރްގާރެމެކެވ. ިމޮގުތްނ ިމާހަތަންށ 93 ަޤުއެމްއެގ 500 ައްށ ުވެރ ިގަނ ިސީޓަގިއ ިމަފަދ 

ްޕޮރްގާރްމަތްއ ަވީނ ިހްނާގަފެއެވ.

ިމ ްޕޮރްގާރްމަގިއ ަތްމީރުނިލިބަފިއާވ 12 ިޑެޖްނޯގ ޯކުޗްނ ަވީނ ީމެގުކިރްނ ޯކުޑ ުކުރާމިއ ަޕިއަތްނ ެއްންޑ 
ިޑެޖްނޯގ ްފޭރްމަވރްކ ޭބުންނޮކްށެގްނ ެވްބަސިއްޓ ަހާދެނޮގުތެގ ަމުޢޫލާމުތ ެއްއެވްސ ަވަރަކްށ ިލިބަފިއުނާވ 28 

ައްނެހުންނ ިމާދިއާރިއްނ ަތްމީރްނޮކްށަފެއެވ. 

ިޑޖްެނގޯ ާގރްލްސ ާމލެ
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ދިާރގްުނ ފުޯރކޮްށޭދ 
ޚިުދމަތްތްައ

ދިރާުގން ުފާޅ ދާއިރާެއއްގަިއ ފޯުރކޮްށެދމުން ިމގެްނދާ 
ޮކންޓެންޓާއި މުާޢަސލާތީ ުގުޅުމގެ ިޚުދމަތްަތކުން 
ައުޅަގނުޑމެންގެ ުމޖުަތމަޢުތައް ުގޅުވަިއދިުނމަށް 

ެއީހެވެދެއެވ.

● ދިރާގުްނ ފޯުރކޮްށދޭ ިޚުދމަތްަތކުގެ ކަވަޭރޖް ރާްއޖޭގެ ހުިރާހ 

ަކްނޮކޅުަތކަށް ފޯުރކޮްށދިުނމަށާއި، އިތުބާުރކުެރވޭ ބަިއނަލް ައޤްާވމީ 

މުާޢަސލާތީ ިޚުދމަތްތަްއ ފޯުރކޮްށދިުނމަށްަޓަކއި ގޮްނެޖހުންަތކުން 

އަރަިއގަނެވޭެނ ަފދަ ވަރުަގދަ ވިއުަގއެއް ގާިއުމކުުރމަށް ދިާރގުން 

ވޭުތވެ ދިޔަ ައހަރުަތުކގައި ކޮްށފައިވާ އިންެވސްްޓަމންޓްަތުކގެ 

ނަީތޖާައކީ މުާއސަލާތީ ިޚުދމަތްތައް ަޙީޤޤަތުަގއިެވސް ޒަރޫރީ 

ިޚުދމަަތކަށް ެވގެްނދިޔަ ވަގުތު ައޅުަގނުޑމެްނގެ ަކސްަޓމަރުންނަށް 

ރަނަގޅަށް ިޚުދމަްތކޮްށެދުވމެެވ.

● ޯކިވްޑ-19ގެ ަބިލަމުޑަކުމގެ ސަބަބުން ެއަކހެރިވެ ގަިއދުުރކަން 

ެބހެއްުޓމަްށ ފިަވޅުަތއް ައޅަްނެޖުހމާ ުގޅިގެން، ައޅުަގނުޑމެްނގެ 

ުމޖުަތމަޢު ުގޅުާވަލދިުނމުގެ ުމިހްނުމަކމާއި ިމަކުމގައި ދިާރގުން 

ައާދކުރާ ަމސްޫއލިއްޔަތުގެ ުމހިްނުމކަން ާފހަގަެވގެްނދިޔަެއވެ. 

އެގޮތުން ވޭުތެވދިޔަ ައހަރު އައި ާއދަޔާިޚާލފު ަބދަލުަތކާެއކު ުމޅި 

ުމޖުަތމަުޢގެ “ިޑޖިަޓލް މައިްންޑސެޓް” ުނވަތަ ިޑޖިަޓލް 

ިޚުދމަތްަތކަށް ބޭނުްނެވފަިއވާ މިންވަރު ކުރިން ުނފެންަނހާ 

ަހލުިވކޮށް އިތުުރވެގެްނ ދިޔައެވެ. ައދި ިމަދނޑިަވޅުގައި، ިދެވހި 

ުމޖުަތމަޢު ުދަޅހެޔޮ، ުގިޅފައިވާ ބާރުވެރި ުމޖުަތމަޢެއް ކަށަވަރު 

ކުުރމުެގގޮތުން، ޮއީފހުްނ ދުރުަގއި )ިރމޯްޓކޮށް( މަސަްއކަތް 

ކުެރވޭނެ ގޮތްަތާކއި، އޮްނލައިްނކޮށް ުއގެުނުމގެ 

މަުގަފިހކޮްށދިުނމަށާއި، ީއެހލްތާއި ީއޮކާމްސަފަދ ފަޭސހައިން 

މުާޢަމލާތް ކުރެވޭނެގޮތްތައް ޯހަދިއދިުނމަށް ދިރާުގގެ މޮބަިއލް، 

ިއންޓަރނެޓް، ޑޭޓާ، އަިއޕީޓީވީ، މޮބަިއލް މަނީ އާއި ިފްކްސޑް 

ލައިން ެމދުވެިރކޮށް ެއއްބާުރލުން ީދފައިވާެނއެެވ.

●  ައޅުަގނުޑމެްނގެ ކަސްަޓމަރުން ިރމޯްޓކޮށް ަމސަްއކަްތކޮށް 

އުނގެުނމަށް ބޭނުްނވާނޭ ިޚުދމަތްަތކަށް ަބަދުލކޮްށދިުނމަށް 

ައުޅަގނުޑމެންގެ ީޓމުަތކުން ބުަރކޮށް ަމސަްއކަްތކޮްށފަިއވެެއވެ. ައދި 

ަކސްަޓމަރުންގެ ޮއޕަޭރޝަަނލް ަމސަްއކަތްަތކަށް ލުިއަފޭސހަގޮތްތައް 

ޯހާދިދުނމަށާއި ަމސަްއކަތްތެިރކަން އިތުުރކޮށް ކުިރއެރުުވމަށް 

މަުގަފިހކޮްށދިުނުމގެ ގޮތުން، ުކދި ައދި ެމުދފަންތީގެ ވިަޔފާރިަތކަށް 

ޚާްއަޞކުރެިވފައިވާ ިޚުދމަތްަތާކއި ޮބޑެތި ވިަޔފާރިަތކަާށއި  

ސަުރކާރުގެ މުައއްަސސާަތކަށް ޚާްއަޞކޮށް ފަުރާމކުެރިވފަިއވާ 

ިޚުދމަތްތައް ައޅުަގނުޑމެްނ ފޯުރކޮްށެދެމވެ. ދިާރގުގެ ައއިސީޓީ 

އިްނފްާރސްޓްަރކްޗަރއާއި މެޭންޖޑް ޮސލިުއޝަްނސް 

ފަުރާމކުރެިވަފއިވާނީ ިޚުދމަތް ޯހާދ ފަރާތްަތކަްށ ފަޭސހައިން 

މުާޢަސލާުތކޮށް، މަުޢޫލމާތު ރަްއކާތެިރަކމާެއކު ަބަލހައްޓާ، 

ުމޖުަތމަޢަށް ރަނަގޅަށް ިޚުދމަްތދެވޭނެ ގޮތަށެެވ.

ާކމިާޔީބތާަކއި އޯެވޑުތްައ 
● ޯކޕަރޭޓް ޯމްލިޑވްްސގެ “ޯގްލޑް 100 ެއޯވޑު” ިވދިިވިދގެން 

ަހަތުރ ައހަރު ާޙިޞުލކުރުްނ.

● “ެއޑްަވކޭޓިންގ ދަ ރައިްޓސް ޮއފް ިޗްލޑްރަްނސް ޯކޕަރޭޓް 

ެއމްެބަސަޑރިޝޕް ޕްރޮގްާރމް” ެގ ދަށުން ުކަޑުކދިންގެ ޙަްއޤުތައް 

ރަްއކާތެިރކުުރމަށް ަމސަްއކަްތކުރާ ފަރާތެއްގެ ަހދާނީ ލިޔުން ިލބުން. 
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2020 ގެ ވިަޔފާރީގެ 
ުއްސއަލިތްައ

ޯމްލިޑްވްސ ްސީރަލްނާކ ޭކަބްލ (ެއްމެއްސީސ) ިބާނޮކްށ ެއުޅަމްށ 
ާޤޫނާނިއ ަގާވިއުދެގ ަދުށްނ ޭބުންނާވ ުހްއަދަތްއ ިލިބަގެނ ެއަކާމ ުގޭޅ 

ެއްއަބްސުވުމަގިއ ޮސިއުކުރްނ. ެއްމެއްސީސައީކ ިދާރުގެގ ިޙްއާޞ 
ިހެމޭނ ެދަވަނ ަބިއަންލައްޤާވީމ ަފިއަބރ ޮއްޕިޓްކ ަސްބެމިރްނ 

ޭކަބްލެއެވ. ެއްމެއްސީސެގ %45 ައީކ ިދާރުގެގ ިޙްއާޞެއެކެވ. 
ެއްމެއްސީސަގިއ ިޙްއާޞާވ ައެންއ ެދ ުކްނުފްނަޏީކ ަޑިއޮލްގ 

ެއްކިސާއާޓ ޕލކ ާއިއ ޫއިރޫދ ޯމްލިޑްވްސ ޕލސ ެއެވ.

ެދުކުނ ޭއިޝާއ ަސަރަޙްއުދެގ ުފަރަތަމ ޮކަމރަޝްލ 5ީޖ ިވުއަގަކުމަގއިާވ ިދާރުގެގ 5ީޖ 
ިވުއަގިއ، ުފަރަތަމ ަފަހަރްށ ެސްމަސްނގ ެގެލްކީސ ެއްސ+20 ައިދ

ެސްމަސްނގ ެގެލްކީސ ެއްސ20 ައްލްޓާރ 5ީޖ ޯލްންޗުކުރްނ. 

ިމުއިޒްކ ްސްޓީރްމ ުކެރޭވ ްފީރިމައްމ 
ެއްޕިލޭކަޝެންއަކުމަގިއާވ ްސިޓްނގޭރ 

ިދާރުގެގ ުހިރާހ ަކްސަޓަމުރްނަންށ ިހޭލ 
ަތާޢަރުފުކުރްނ. ިމ ެއްޕިލޭކަޝްނަގިއ 

ުހްއުޓެމްއެނިތ ުކިރައްށާދ 1000 ައްށުވެރ 
ިގަނ ެޗަންލ ައިދ ެއިކ ާބަވުތެގ ިމުއިޒްކ 

ިހެމެނެއެވ. 
ީއިސްމެގ ިޚުދަމްތ ިލޭބޮގަތްށ 
ަފުރާމޮކްށަފިއާވ ޯފުނަތަކށް 

ީއިސްމެގ ިޚުދަމްތ ޯލްންޗޮކްށ، 
ުކިރައްށުވެރ ަފޭސަހަކާމެއުކ 

ަކްސަޓަމުރްނަންށ ިދާރުގެގ ިވުއަގާއ 
ުގުޅާވެލޭވެނ ަމުގަފިހޮކްށިދުންނ.

ަކްސަޓަމުރްނަންށ ެއްނެމ ަފުހެގ ަމުޢޫލާމުތ 
ޯފުރޮކްށިދުނަމްށ ަނުއެއްމީވ ެގ ަނުމަގިއ 

ިދެވިހ ޮކްނެޓްންޓ ިހެމޭނ ިޑިޖަޓްލ 
ެއިސްސަޓްންޓ ެއްޕިލޭކަޝެންއ 

ަތާޢަރުފުކުރްނ. ިމ ެއްޕިލޭކަޝުންނ ިލޭބ 
ިދެވިހ ޮކްނެޓްންޓެގ ެތޭރަގިއ 

ާކޯބަތެކްއާޗެބޭހ ަމުޢޫލާމާތިއ، ަނާމުދ 
ަވުގާތިއ ަވިކަވިކ ަކްސަޓަމުރްނަންށ 

ާޙްއަޞުކެރިވަފިއާވ ަހަބުރ ިހެމެނެއެވ. 

ޯއްލ-ިއްންކޫލިސްވ ޮކްނޯބ ްޕޭލްނ ައިދ 
ްފީރ ަޕރްކްސ ަތާޢަރުފުކުރާމެއުކ، 

ްޕީރެޕިއްޑ #ާމަރނަގުޅ ަފޭސަހަކާމެއުކ 
ެއްކިޓޭވްޓުކުރުމްނ، ްސްޓީރިމްނގ، 
ެޗްޓ ައިދ ީމްސީމިޑާއައްށ ާޚްއަޞ 

ޭޑާޓ ެއަލެވްންސ ޯހާދިދުންނ. 

ިގަނ ަކްސަޓަމުރްނ ޭގަގިއ 
ަމަސްއަކްތުކަރުމްނ ުނަވަތ 

ުއެގުނުމްނާދީތ، ައުޅަގނުޑެމްނެގ 
ަފިއަބރ ްބޯރްޑޭބްންޑ #ާމަރނަގުޅ 

ްޕޭލްނަތުކެގ ެތެރިއްނ ެއްފީބީބ 
ެޕޭކްޖަތަކްށ ިއުތުރ ޭޑާޓ ާއިއ ްސީޕްޑ 

ހޯަދިއިދުންނ.

ޯކިވްޑ-19ެގ ަސަބުބްނ ިދާމިވ ަދިތަތާކިއ ެއުކަގިއެވްސ ޯމްލިޑްވްސ 
ްސީރަލްނާކ ޭކަބްލ (ެއްމެއްސީސ)ެގ ަމަސްއަކްތ ެއްއަބްސެވަފިއާވ 

ާތީރަޚްށ ިންނާމަފިއުވްނ. 

ެއްމެއްސީސ ެމުދެވިރޮކްށ ުހުޅާމެލާއިއ ަމުއްންޓ ެލީވިނާއ ިމާހުރަވީނ 
ުގުޅާވާލަފެއެވ. ައިދ ެއްމެއްސީސެގ ަސަބުބްނ ައުޅަގނުޑެމްނެގ ިވުއަގ 
ިއުތަރްށ ުފާޅެވ ަވުރަގަދުވުމެގ ަސަބުބްނ، ަކްސަޓަމުރްނަންށ ިޚުދަމްތ 
ިލޭބ ަވާރިއ ިޚުދަމުތެގ ެފްނަވުރ ިއުތުރެވ ަކްސަޓަމުރްނެގ ަތުޖިރާބ 

ިއުތަރްށ ަރނަގުޅެވެގްނާދެނެއެވ. ުވާމެއުކ ިމީއ ައުޅަގނުޑެމްނެގ 
ަސްބީސ ޭކަބްލ ިއްންފާރްސްޓަރްކަޗރައްށ ައުޅަގނުޑެމްނ ުކަރުމްނާދ 

ިއްނެވްސްޓަމްންޓަތަކްށ ިއުތުރުކާރ ުމިހްނުމ ިއްނެވްސްޓަމްނެޓެކެވ.

ަރނަގުޅ ަބަދުލަތަކާކެއުކ ާއްރީބ 
ުކެއްސްޓ ިމާހުރ ިމަވީނ ައނުބާރ 

ެގަނުއްނ.
 

ެއޮގުތްނ ަކޯލ ުނަވަތ ޮގްއެޔ ާއިއެއުކ 
ާއިޓިފަޝްލ ިއްނެޓިލެޖްންސ 

ެމުދެވިރޮކްށ ާރުޅިބްސ ުނަވަތ 
ާއްރީބްސ ޯހާދ ެއްއުކުރުމްނ، ޮމުޅާވ 

ަކްސަޓަމުރްނަންށ ިހްތުއާފާވަފަދ 
ަތާފުތ ަހިދާޔ ިލުބުމެގ ުފުރަޞުތ 

ިލިބީދަފިއާވނެެއެވ.

ިދާރުގޭޕ ޭކްޝެބްކ ްޕޮރޯމަޝްނެގ 
ަދުށްނ، ިދާރުގޭޕ ީއޮވެލްޓ 

ޭބުންނޮކްށެގްނ ިބްލަތަކްށ ަފިއާސ 
ެދްއުކުމްނ ުނަވަތ ީރޯލްޑ ުކުރުމްނ 

ުނަވަތ ަމރަޗްނަޓަކްށ ަފިއާސ 
ެދްއުކުމްނ ީއޮވެލުޓްނ ުކާރ ަޚަރުދެގ 

%5 ޭކްޝެބްކެގ ޮގުތަގިއ 
ަކްސަޓަމުރްނެގ ީއޮވެލަޓްށ ައނުބާރ 

ޯހުދުމެގ ުފުރަޞުތ ިލިބިދުންނ.

ިހޭލ ޭޑާޓ ެއަލަވްންސައާކެއުކ ެއަޕްލެގ ައިއޯފްނ 12 
ޮއްކޯޓަބރ ަމުހ ޯލްންޗުކުރްނ.

ޯކިވްޑ-19ެގ ަބިލަމުޑަކުމެގ ެތޭރަގިއ 
ަރްއާކެތިރަކާމެއުކ ިވަޔާފިރ ިހްނުގަމްށ 

ިހްތަވުރިދުނުމެގޮގުތްނ، ައްތުނާލ ޭބުންނުކޭރ 
ަތރަމްލ ާމްސ ްސްކީރިންނގ ޮސިލުއަޝްނ 
ެޓެލޮކްމ ެމޭލިޝާއ ަބރަހްދ (ީޓެއްމ) ާއިއ 

ުގިޅެގްނ ަތާޢަރުފުކުރްނ.

ޭގްމޮލްފްޓާއ ުގިޅެގްނ ެއުކަލާވާލަފިއާވ 
ޭގްމަތަކްށ ަސްބްސަރިއްބުކާރ ޯޕަޓްލެއްއެގ 
ޮގުތަގިއ ިދާރުގ ޭގްމަހްބ ަތާޢަރުފުކުރްނ. 

ިދާރުގ ޭގްމަހްބެގ ެތެރިއްނ 
(ަސްބްސަރިއްބުކާރ ައުގ ިފަޔާވ) ިއުތުރ 

ައަގާކުނާލ +700 ެއްޗީޑ ޭގްމ ުކެޅޭވެނެއެވ.

ްސްޓީރްމުކާރ ީވިޑޯއ ޮއްނ ިޑާމްންޑ 
ިޚުދަމެތްއ ަކުމަގިއާވ ޮބްނޯގ 

ާރްއޭޖަގިއ ޯލްންޗުކުރާމެއުކ، ޮބްނޯގެގ 
ެތެރިއްނ ަބްންގަލޭދްޝެގ ެއްނެމ ޮބުޑ 

ޭލަބްލަތާކިއ ިޓީވ ެޗަންލަތްއ 
ަކްސަޓަމުރްނާނ ަހަމައްށ 

ޯފުރޮކްށިދުންނ. 

ަމޭގ ެމޯމ ެގ ަނުމަގިއ ޯލްންޗުކިރ 
ިޚުދަމްތ ެމުދެވިރޮކްށ ޮޑްކަޓުރްނާނިއ 
ޭޕަޝްނުޓްނެގ ެއޮޕިއްންޓަމްންޓަފަދ 

ަކްނަކްނ ްކަލުއްޑ-ޭބްސްޑ 
ިސްސަޓެމްއ ެމުދެވިރޮކްށ 

ެބެލެހްއޭޓެނޮގްތ ަފިހޮކްށިދުންނ. 

ިދާރުގީޓީވެގ ީވިޑޯއ ޮއްނ ިޑާމްންޑެގ ެތެރިއްނ ިޝަމޫރީމ ާއިއ 
ުގިޅެގްނ ިއްނިޑާއެގ ަބިއްސޯކުފެގ ެއްނެމ ާފަހަގުކެރޭވ 
ޮކްނެޓްންޓ ަކްސަޓަމުރްނާނ ަހަމައްށ ެގެންސިދުންނ. 

ިދާރުގްޕޭލެގ ެތެރިއްނ ޮކްނެމ 
ަވުގެތްއަގިއ ައިދ ޮކްނެމ 

ަތެންއަގިއެވްސ ުމިނޫފިހިފުލާވުލަމްށ 
ަބާލެލޭވ ަލިއްވީޓީވ ާއިއ ީވިޑޯއ ޮއްނ 
ިޑާމްންޑ ޮކްނެޓްންޓ ަކްސަޓަމުރްނާނ 
ަހަމައްށ ެގެންސެދުމްނ ެގްނިދުއްނ. 

ާރްއޭޖެގ ޭގްމ ިޑެވޮލަޕެރްއ ަކުމަގިއާވ ާއިސްލްސާއިއެއުކ 
ާރްއޭޖެގ ުފަރަތަމ ަމްލިޓްޕެލަޔރ ޮއްނަލިއްނ ޭގްމަކުމަގިއާވ 

ަތުކުރ ޯވްސ ަތާޢަރުފުކުރްނ.
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22.3%

ާސފު ފައިާދ (ޓެކްްސ ުއނިކުުރމްަށފުަހ) 

ަ ި ެ

7.6%

ޓަްލ އިްނވްެސޓްމްަނޓް ިޕެ ކ

5.0%

ފްރީ ޭކްޝ ފޯްލ

ާމލީ ުއްސއަލިތްައ

14.5%

ާއމަްދނީ
(އިްނޓެަރްސޓް، ޓެކްްސ، ިޑޕެްރިސޭއަޝްނ، 

އެމޯޓައިޭޒަޝްނ ުއނިުނކޮްށ) ަ ް ު

13.1%

ަލުމުޖ ާއމަްދނީ

2020
2,483 މިލިއްަނ ުރފިާޔ

2019
2,859 މިލިއްަނ ުރފިާޔ

2020
1,280 މިލިއްަނ ުރފިާޔ

2019
1,495 މިލިއްަނ ުރފިާޔ

2020
732 މިލިއްަނ ުރފިާޔ

2019
942 މިލިއްަނ ުރފިާޔ

2020
337 މިލިއްަނ ުރފިާޔ

2019
313 މިލިއްަނ ުރފިާޔ

39.8%

ޙިްއާސއަކްަށ ޖޭެހ ިޑވިޑްެނޑް

2020
7.23 ުރފިާޔ

2019
12.00 ުރފިާޔ

2020
917 މިލިއްަނ ުރފިާޔ

2019
965 މިލިއްަނ ުރފިާޔ

8.6 p.p

ރިާޓްނ ޮއްނ ކެޕިޓްަލ އެމްޕޯްލއިޑް

22.2%

ޙިްއާޞއަކްަށ ޖޭެހ އާަސީސ ާއމަްދނީ 

2020
9.64 ުރފިާޔ

2019
12.39 ުރފިާޔ

2020
30.2%

2019
38.8%

Order Food

Export Report

Time Sheets & RepTime Sheets & Rep

Check List Done

ްސޕްޮނަސރިޝޕްތަކުގެ 
ުއްސއަލިތްައ

ާމްސޓަރެޝޕް މްޯލިޑްވްސ

ްފެރްނަޗިއްޒ ެކްއުކުމެގ ްޕޮރްގާރްމ 
"ާމްސަޓރެޝްފ" ެގ ިދެވިހާރްއޭޖެގ 
ިއްސާދުރަކަމްށާވ ާމްސަޓރެޝްފ 

ޯމްލިޑްވްސ ެގ ަޓިއްޓްލ 
ްސޮޕްނަސރައަކްށ ޮސިއުކުރްނ. 

ައުޅަގނުޑެމްނަނީނ ާރްއޭޖަގިއ ޭބްއިވ ީބޫޓީބ ިއްނަޓރޭނަޝަންލ 
ްޓެރެވްލ ެއްންޑ ްޓޭރްޑ ޭފައރ ައިއެއްމީޓެއްމ 2020 ެގ 

ިޑިޖަޓްލ ަސރިވްސ ަޕރްޓަނެރެވ. 

ޮހޮލޯގ ޯވްލްޑ ިއްންކ ާއިއ ޮމްމްސ ެއްނީޖޯއ ަފަދ ިދެވިހ 
ިވަޔާފިރަތާކިއ ަޖިމްއާޔަތާކިއ ިމިންސްޓީރ ޮއްފ 

ެއިޑުއޭކަޝްނާއިއ ުގިޅެގްނ ްސާމރްޓ ެއިޑުއޭކަޝްނ 
ްޕޮރްގާރަމްށ ައުޅަގނުޑެމްނ ެއީހެތިރީވެމެވ. ިމ ްޕޮރްގާރަމީކ 

ުދުރްނޭދ ަތުއީލުމ 38 ަރެށްއަގިއ ާގިއުމޮކްށ 22,315 
ަދިރަވުރްނަންށ ަބިއެވިރެވޭވ ޮގަތްށ 3ީޑ ައިދ ެއުގެމްނެޓްޑ 
ިރައިލީޓ ޭބުންނޮކްށެގްނ ަތުއީލީމ ަތުޖިތާބ ިލޭބޮގަތްށ ެފިށ 

ަޕިއެލްޓ ްޕޮރްގާރެމެކެވ.

ޯމްލިޑްވްސ ެއޯސިސޭއަޝްނ ޮއްފ ެއްޗާއރ 
ްޕޮރެފަޝަންލްސ (ާމްޕ) ިއްނ  ުޖަލިއ 

ަމުހަގިއ ޭބްއީވ "ާމްޕ ަވރުޗައްލ 
ެއްލެއްންޑީޑ ޮކްނަފެރްންސ" ެގ ިޑިޖަޓްލ 

ަސރިވްސ ަޕރްޓާނައީކ 
ައުޅަގނުޑެމްނެނެވ. ެއްލެއްނީޑ 

ޮކްނަފެރްންސައީކ "ެވިލުއ ްޑިރެވްނ 
ާލރިންނގ ަކްލަޗރ" ެގ ަމުއޫޟައްށ 

ެބްއިވ ޮއްނަލިއްނ ޮކްނަފެރްނެސެކެވ. ިމ 
ޮކްންފެރްންސަގިއ ާރްއެޖާއިއ ާރްއެޖިއްނ 
ޭބުރެގ ެއިކ ަފާރްތަތްށ  ެއ ަމުއޫޟައްށ 

ާވަހަކަދްއާކަފިއެވެއެވ.

ްސާމރޓް އިެޑުއޭކަޝްނ
އްެނމްެނަންށ

ާމޕްގެ ވަރޗުއްަލ އްެލއްެނޑީްޑ ކޮްނފެަރްންސ

އިްނޓަރޭނަޝަންލ މްޯލިޑްވްސ ޓެްރވްެލ އްެނޑް ޓޭްރޑް 2020
(އައިއެމްޓީއެމް 2020)
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ޗެއަރޕަާސްނގެ
ބާަޔްނ

ިދާރުގެގ ލޮުބެވިތ ިޙްއާޞާދުރްނަންށ،
 

ޭވުތެވިދަޔ ައަހުރެގ ެތޭރަގިއ ިދާރުގްނ ޯހިދ ުކިރެއުރްނަތްއ 
ިދާރުގެގ ޯބުޑ ިޑެރްކަޓުރންެގ ަފާރުތްނ، ިތަޔ ޮލުބެވިތ 

ިޙްއާޞާދުރްނަންށ ިމ ުފުރަޞުތަގިއ ިކާޔެދެމެވ. 2020 
ަވަނ ައަހީރ ިމުކްނުފީނެގ ާތީރުޚަގިއެވްސ ެއްނެމ ޮބެޑިތ 
ޮގްނެޖުހްނަތާކިއ ުކިރަމިތާލްނެޖުހުނ ައަހުރަކުމަގިއުވްނ 
ެއަކީށެގްނެވެއެވ. ޯކިވްޑ-19ެގ ަސަބުބްނ ިއުޤިތާޞީދ 
ޮގުތްނާނިއ ިއްޖިތާމީއ ޮގުތްނ ިދުގ ުމްއަދަތަކްށ ުމިޅ 

ާރްއެޖައްށ އޭެގ ައަސުރުކާރޭނަފަދ ޮބެޑިތ ޮގްނެޖުހްނަތްއ 
ުކިރަމިތެވަފިއެވެއެވ. ިމ ާނުޒުކ ަދނިޑަވުޅަގިއ 

ައުޅަގނުޑެމްނެގ ަލނުޑަދނިޑަތްއ ާޙީޞުލުކުރަމްށ 
ިވްސުންނެތިރަކްނ ެބެހްއުޓާމެއުކ، ޯކިވްޑ-19ެގ ާހަލަތްށ 
ިއާޖަބިދުނުމަގިއ ަމުގ ަދްއަކިއިދުނަމްށ ައުޅަގނުޑެމްނ 
ަބޯރާސީވ ުކްނުފިންނ ަޤޫބުލުކާރ ަމއި ަހަމަތްއ )ޯކ 

ެވިލުއްސ( ައެށެވ.

ެއޮގުތްނ ިޞްއީޙ ުކްއިލ ުނަރްއަކުލެގ ާޙަލަތްށ 
ިއޖާަބިދުނުމަގިއާއިއ ައުޅަގނުޑެމްނެގ ުކްނުފްނަޏާށިއ، 

ުމަވްއަޒުފްނ ައިދ ަކްސަޓަމރުްނަންށ ިމ ާޙަލުތެގ ަސަބުބްނ 
ުކާރ ައަސުރ ުކަޑުކުރަމްށަޓަކިއ ޭވުތެވ ިދަޔ ައަހުރެގ 

ެތޭރަގިއ ޯބުޑން ުކްނުފީނެގ ެމޭންޖަމްނާޓެއުކ ަވަރްށ ާގުތްނ 

ަމަސްއަކްތުކިރެއެވ. ެއްނެމ ޮބުޑ ައުހިމްއަޔުތަކެމްއިދީނ 
ުކްނުފިންނ ަޢަމުލުކާރޭނ ަސާލަމީތ ިފޔަަވުޅަތްއ ީވާހެވްސ 

ައަވަހަކްށ ަކނަޑައާޅ، ައުޅަގނުޑެމްނެގ ުމަވްއަޒުފްނެގ 
ަސާލަމތާިއ ަރްއާކެތިރަކްނ ަކަށަވުރުކުރަމެށެވ. ުފަރަތަމ 
ުކާއަޓރ ިނުމުނިއުރ ައުޅަގނުޑެމްނެގ ުމަވްއަޒުފްނެގ 

ެތެރިއްނ %90 ުމަވްއަޒުފްނ ަމަސްއަކްތުކަރުމްނ ިދަޔީއ 
ޭގަގިއ ުނަވަތ ޮއީފުހްނ ުދުރަގެއެވ. ަގިއުދުރަކްނ ަބަހްއާޓ 

ެއަކެހިރުވުމެގ ިމްނަގނުޑަތްއ ަކަޑައާޅަފިއީވނަަމެވްސ، 
ަކްސަޓަމުރްނ މަަސްއަކްތުކުރަމާށިއ، ުއނެގުނަމާށިއ 

ުމާއަޞާލީތ ުގުޅްނ ެދެމެހްއުޓަމްށ ުބުރާނާރެނ ަފަދިއްނ 
ިޚުދަމްތަތްއ ެދުމްނ ެގްނިދުއަމްށަޓަކިއ، ަރްއާކެތިރ 

ަމަސްއަކުތ ާމަހުއެލްއ ެދެމެހްއުޓަމްށ ޭބުންނާވ ަތެކްއާޗިއ 
ިއުރާޝުދ ުކީރަސުފަގިއ ަމަސްއަކްތުކާރ ައުޅަގނުޑެމްނެގ 
ަމަސްއަކްތެތރިްނަންށ ޯފުރޮކްށެދުމްނ ޮގްސަފިއާވެނެއެވ. 

ުމިޅުދިނޔެައްށ ކުިރަމިތިވ ިމ ަބިލަމުޑަކުމެގ ަސަބުބްނ 
2020 ަވަނ ައަހުރ ުކްނުފީނެގ ާމީލ ާޙަލަތްށ ޮބެޑިތ 
ައަސުރަތެކްއ ޮކްށަފިއވެެއެވ. ެއޮގުތން  2020 ަވަނ 
ައަހުރ ުކްނުފީނެގ ުޖުމަލ ާއމްަދީނެގ ޮގުތަގިއ 2.5 

ިބިލައްނ ުރިފާޔ ިލިބަފިއީވިއުރ، 2019 ަވަނ ައަހާރިއ 
ައާޅިކާޔިއުރ ިނުމުނ ައަހުރެގ ުޖުމަލ ާއްމަދީނަވީނ 13.1%

ަދްށެވަފެއެވ. ުކްނުފީނެގ ުމިހްނުމ ުހިރާހ 
ިވަޔާފިރައުކްނެވްސ ިލުބުނ ާއްމަދީނ ަދަށްށޮގްސަފއިީވިއުރ، 
ެއްނެމ ޮބަޑށް ާއްމަދީނައްށ ައަސުރޮކްށަފއިަވީނ ުދިނޭޔެގ 
ޯބަޑުރަތްއ ބަްނުދުކުރުމެގ ަސަބުބްނާނިއ ަފުތުރެވިރަކުމެގ 

ާދިއާރައްށ ައިއްސަފިއާވ ީހަނުރަކުމެގ ަސަބުބްނެނެވ. 
ކުިރާއާލ ިވްސަނިއެގްނ ަޚަރުދ ުކަޑުކުރަމްށ ެއިޅ 

ިފަޔަވުޅަތާކެއުކަގިއެވްސ، ާއްމަދީނައްށ ުކރި ައަސުރެގ 

ަނީތާޖައަކްށެވެގްނ ިދަޔީއ ެޓްކްސ ުއިނުކުރަމްށަފހު ެޖޭހ 
ާސުފ ަފިއާދެވްސ ަދަށްށިދުއެމެވ. ެއޮގުތްނ 2020 ަވަނ 

ައަހުރ ެޓްކްސ އުިނުކުރަމްށަފުހ ެޖޭހ ާސުފ ަފިއާދެގ 
ޮގުތަގިއ 732 ިމިލައްނ ުރިފާޔ ިލިބަފިއީވިއުރ، ިމީއ 

2019 ަވަނ ައަހާރ ައާޅިކާޔިއުރ %22.2 ަދްށ ަޢަދެދެކެވ.

ުކްނުފީނެގ ާމީލ ާހަލަތްށ ުކރިަމިތެވަފިއާވ ޮގްނެޖުހްނަތަކްށ 
ިރާއަޔްތުކުރާމެއީކަގިއ، ިޙްއާޞދާުރްނެގ ައުގަވަޒްނުކުރަމްށ 
ައުޅަގނުޑެމްނ ެދުމްނެގްނާދ ައަހްއިމަޔުތަކާމ ެއްއޮގްތާވ 
ޮގުތެގަމިތްނ، ިޑެޓކްަޓުރްނެގ ޯބުޑްނ ުހަށަހަޅީނ ުމިޅ 
ައަހުރެގ ިޑިވެޑްންޑެގ ޮގުތަގިއ ިޙްއާޞައަކްށ 7.23 

ުރިފާޔެގ ަމުގްނ  ުޖުމަލ 549 ިމިލައްނ ުރިފާޔ 
ިޑިވެޑްނޑްެގ ޮގުތަގިއ ެބުހަމެށެވ. ިމީއ ުޖުމަލ ަޚަރުދަތްއ 

ެކނުޑަމްށަފުހ ެޖޭހ ުޖުމަލ ަފިއާދެގ %75 ޭޕައުއްޓ 
ޭރިޝޯއެއެކެވ. ުމިޅ ައަހުރެގ ިޑިވެޑްންޑ ިބާނެވެގްނަވީނ 32 

ަވަނ ޭއީޖެއްމއަްށ ޯބުޑްނ ުހަށަހާޅަފިއާވ ަފަދިއްނ 
ިޙްއާޞައަކްށ 5.16 ުރިފާޔެގ ަފިއަންލ ިޑިވެޑްންޑާއިއ 

2020 ަވަނ ައަހުރގެ ުކީރޮކުޅ ިއުޢާލްނުކިރ ިޙްއާޞައަކްށ 
2.07 ުރިފާޔެގ ިއްނެޓިރްމ ިޑިވެޑްންޑ ިހެމޭނޮގަތެށެވ. 

2020 ަވަނ ައހަުރގެ ިޑިވެޑްނައީކ 2019 ަވަނ ައަހާރިއ 
ައާޅިކާޔިއުރ ިޙްއާޞައަކްށ 4.77 ުރިފާޔ )%39.8( ަމުދ 

ައަދެދެކެވ. ިމީއ ޯކިވްޑ-19ެގ ާމަހުއލުަގިއ ުކްނުފީނެގ 
ިހްނުގާމިއ ިއްނެވްސްޓަމްންޓަތްއ ަރްއާކެތިރުކުރާމިއ، 

ިޙްއާޞާދުރްނަންށ ެދެމެހްއެޓިނިވ ޮގުތަގިއ ަފިއާދ 
ޯހަދިއިދުނަމްށ ޯބުޑްނ ަކަޑައާޅަފިއާވ ައުޒުމ ެއްއަހަމޮކްށޭދ، 

ާހަލުތ ަމުޖޫބުރުކާރ ިވްސުންނެތިރ
ިންނުމެމެކެވ.
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ާމކެޓަށް އަންނަ ައދި އައުން ެއކަށީގެްނވާ ަބަދލުަތުކގެ 
ތެެރއިން ތިޔަ ލޮުބވެތި ޙިްއާޞދާރުްނގެ 

ިއންެވސްްޓމެންޓްަތކަށް ައސަުރކޮްށފާެނަފދަ ަބަދލުތައް 
ދިާރގުގެ ޯބޑުން ަގވާިއދުން ދިރާާސކޮށް، ެއަފދަ ަބަދލުަތކަށް 

ިރއާޔަްތކޮށް ކުްނފުީނގެ ހިްނގުން ަތދުބީުރކުުރމަށް 
ެއީހެވދިނެވެ. މަިއަގނޑު ައާސސެއްގެ ގޮތުން، 

ައުޅަގނުޑމެންގެ ވިސްުނަމކީ އެ ާދއިރާއެްއގައި ކުްނފުީނގެ 
ޙިްއޞާ ާކމިާޔުބަކމާެއކު ޤާިއުމކުރެިވފައިވާ ާމކެޓްަތކާއި 
ުމސްަތޤުަބލުގަިއ ުފާޅާދއިރާއެްއގައި ކުރިއަރާެނަކމަށް 

ަޤޫބުލކުެރވޭ ާމކެޓްަތުކގައި ދިރާގުގެ ޙިްއޞާ 
ުފާޅވެެގްނދާެނަފދަ ކަްނަކމަށް ިއްސކަްނދީ 

އަަވސްެވގަުތމަށެވެ. ައލަށް ައާޅފަިއވާ ޯމްލޑިްވސް 
ސްީރލަްނކާ ސަްބމެރިން ކޭަބލް )ެއމްެއްސސީ( ާތަވލާ 

އެއްގޮތަށް ާކމިޔާުބަކމާެއކުިނމި ިޚުދމަްތދޭްނފަާށަފއިާވކަން 
ުއަފލާެއކު ާފަހަގކުަރމެވެ. މި ާކމިޔާބީއާެއކު 

ކަސްަޓމަރުންނަށް ލިބޭ އިންޓަރނެްޓގެ ަތޖުރިބާ ކުރިއަށްވުރެ 
ރަނަގޅުވެ ކުްނުފނީގެ ވިަޔފާރި އިތުރަްށ ުފާޅކުުރމަށް އިތުރު 

ފުުރޞަތުަތކެއް ލިިބގެްނދާެނަކމަށް ޤަޫބުލކުރެެވއެެވ.

ޯކިވްޑ-19ެގ ަބިލަމުޑަކން ފެތުުރމާިއުގޅިެގން ިދާމވި 
ދަތިަތކުގެ ަސބަބުން 2020 ވަނަ ައހަަރކީ ައުޅަގނުޑމެން 

އެްނމެނަށްެވސް ައދަޔާޚިާޔފު ގޮްނެޖހުންަތކާއި 
ކުިރމަިތލާްނެޖހުނު ައހަރެްއަކމުގަިއވީަނމަެވސް، މިައހަަރކީ 

ެޓކްޮނޮލީޖގެ އައު ީއާޖދުަތކުން ލިޭބ ފަިއދާަތުކގެ 
ބޭނުްނކޮްށގެން ދިާރގުން ދިެވހި ުމޖުަތމަޢުަގއި ައާދކުރާ 

ދައުާރއި ޒިްނމާ އިތުރަށް ހަުރދަާނކުުރމަށް އަުއ ފުުރޞަތެއް 
ލިިބިދގެްނދިޔަ ައހަެރެކވެ. ގަިއދުުރކަން ަބހައްޓާ 

ެއަކހެިރުވމަށް ައޅަްނެޖހުުނ ފިޔަަވޅުަތކުގެ ަސބަބުން 
އިންޓަރނެޓް ބޭނުްނކުރާ މިްނވަރަށް ޮބޑެތި ަބަދލުަތކެއް 

އަިއްސަފއިީވިހނދު، އައު ެޓކްޮނޮލޖީ ަބލަިއގަުތމަށް ހުިރހާ 
ުއމުުރފުަރައކުްނެވސް ތައްޔާރަށް ތިުބމުގެ ނަީތޖާައކަށް 
ވެގެްނދިޔައީ ަހލުވި ބާުރމިނެއްގައި ިޑޖިަޓލް ިއޤުިތާޞދު 
ކުރިއަރައިގެްނ ދިުއމެވެ. މި ަބިލަމުޑަކުމގެ ކުރިންަނމަ 

ެއަފދަ ކުރިއެުރމެްއލިުބމަށް ައހަރުަތކެއް ޭހަދވުން 
ެއކަީށގެންެވއެވެ. ިޑޖިޓަލް ިއޤުިތާޞދު ކުިރއަަރމުްނދާ 
ބާުރމިނާއި އެއްވަރަށް ައުޅަގނުޑމެންގެ ިޚުދމަތްތައް 

ކުރިއަރުވާ މި ިޑޖިޓަލް ުމސްަތޤުަބލުގައި ައޅުަގނުޑމެްނގެ 
ަކސްަޓމަރުން ކުރިއަރުވާ ކުރިއަްށދިުއމަށް 

ބާުރވެިރކުރުުވމުަގއި ައުޅަގނުޑމެން ެދމިތިބޭަނމެެވ.

2020 ވަނަ ައހަރު ައޅުަގނުޑމެްނގެ ޯބޑަށް ގެނެވުނު އައު 
ަބަދލުަތކާއިެއކު، ޯބޑުަގއި ެއކަީށގެންވާ ަތޖުިރބާއާއި ހުނަރާއި 

އައު ިވސްުނމާއި ހިާޔލު ިހމެޭނކަން ަޔޤީްނކޮްށދެެއވެ. 
ބަެޓްލކޯެގ ފަރާތުން އައްޔަްނކޮްށފަިއވާ ނޮން  އެްގެޒކެިޓވް 
ޑިެރކްޓަރުްނަކމުގަިއވާ ިމސް ުޚޫލދު ާރިޝދް ައލް ޤައްތާން 
)ކުީރގެ ެޑޕިއުޓީ ޗެއަރާޕސަން( ައދި ިމސްޓަރ ޮއިލވާރ 

ެމްކޯފްލައްށ 2020 ވަނަ ައހަުރގެ މާރިޗު ަމހު، ައދި 
މިސްޓަރ ޚާިލދު ހުަސޢިން ާތޤިއަށް ަހމައެައހަުރގެ 

ޭއޕްިރްލަމހު ައުޅަގނުޑމެން ަވދާުޢީކމެވެ. ދިރާުގގެ ޯބޑަށް 
ޚުޫލދު، ޮއލިވަރ ައދި ާޚިލދު ގެނެްސދިން އަުގހުރި 
ަތޖްިރބާއާއި ިވސްނުންތެިރަކމަށް މި ފުުރޞަުތގައި 

ައޅުަގނޑު ުޝކުރުައާދކުަރމެވެ. އައު ނަން އެްގެޒކެިޓވް 
ޑިެރކްޓަރުްނގެ ގޮތުަގއި ބަެޓްލކޯއިން އައްޔަުނކުރި ިމސްޓަރ 

ފައިަސލް ަޤަމިހއްޔާ، މިސްޓަރ ިމެކލް ިވންޓަރ ައދި 
ެޑޕިއުޓީ ެޗއަރޕާަސންގެ ގޮުތގައި ިމސްޓަރ ައްޙަމދު 

ަޢްބުދްލަރްޙާމަންށ 2020 ަވނަ ައހަުރގެ މޭ ަމހު 
ައޅުަގނުޑމެން މަުރހަާބީކެމވެ. ައދި 2020 ވަނަ ައހަުރގެ 
ުޖލަިއަމހު ިދެވހިރާްއޖޭގެ ސަުރކާރުން ޯބޑަށް އައްޔަުނކުރި 
ައލްުއސްާތޛާ މަރިަޔމް މަާންލ ިޝހާބްއަށް ައުޅަގނުޑމެން 

މަުރހަާބީކމެވެ. ީމގެއިތުރުން ިދުގމުްއދަަތކަށް ޯބޑަށް 
ިޚުދމަްތކޮްށދެއްވި ބަެޓްލކޯއިން ައއްޔަުނކޮްށފައިވާ ނަން 
ެއްގެޒކެިޓވް ޑިެރކްޓަރ މިސްޓަރ ީއހާބް ހިންަނވީއަށް 

2021 ވަނަ ައހަުރގެ ޖެނުއަީރަމހު ަވދާުޢކިަޔމުން، އޭާނގެ 
ަބަދލުގައި އައްޔަުނކުރި ިމސްޓަރ ީއސާ ައްލސަބީއަށް 

މަުރހަާބީކމެވެ. ވޭުތެވދިޔަ ައހަރުަތުކގެ ތެޭރގައި ދިާރގާއި 
ވަރަށް ގާތުން ީއހާބް މަަސްއކަްތކުރިއެވެ. ައދި ީއހާްބގެ 

އަުގހުރި އިުރާޝދާއިެއކު ިމހާރު ދިރާުގހުރި ަމާޤމަށް 
ގެންޮގްސދިުނމަށް މަުގދަްއާކީދފަިއވާތީ ީއހާބަށް 

ުޝުކުރައާދުކަރެމެވ.

ައޅުަގނުޑގެ ހެޮޔދުޢާތަްއވަނީ ޯކިވްޑ-19ެގ 
ަބިލަމުޑަކމުގެ ސަބަބުން އޭގެ ައސަުރކޮްށފަިއވާ 
އެްނެމާހ ފަރާތްަތކާިއެއުކގައެވެ. ައދި ގިަނގުނަ 
ޮގްނެޖުހންަތކާއި ިދމާެވފައިވާ ިމުދވަްސވަުރގައި 
ެއކަްނަކމުން އަރަިއގަުތމަށް ައޅުަގނުޑމެނަށް 

އެއްބާުރލުްނިދން ިޞްއޙީ ިޚުދމަތްތެރިންނަށާއި، ިދެވހި 
ރައްޔިތުންނަށާއި ިދެވހި ސަުރކާރަށާއި، ދިެވހި ައދި 

ބައިަނލްައްޤާވމީ ުމއްަސސާަތުކގެ ައގުަވޒަްނކޮށް 
ދިރާުގގެ ފަރާތުން ުޝކުުރދަންަނަވމެެވ.

ވޭުތވި ައހަރުގެ ނޭނުގމުގެތެޭރގައި ދިާރގުގެ ވިަޔފާރި 
ަކޑައްުތކުރި ގޮތާިއެމދު ައުޅަގނޑު ުނހަުނ ފަޚުރުވެިރަވެމވެ. 

ައުޅަގނުޑމެންގެ ަކސްަޓމަރުްނނާއި ދިެވހި ުމޖުަތމައު 
ައޅުަގނުޑެމންގެ ިޚުދމަތްަތކަށް އެްނމެ ބޭނުންިވވަގުތު 

ައޅުަގނުޑެމންގެ ަމްޤަޞދާ އެްއގޮތަށް އިސްަނގާ 
ިޚުދމަްތކޮްށދިީނމެވެ. ކުރިޔާިޚާލފު ުމޅިން ަތފާތު ައހަރެްއގައި 
ަވުރަބިލަކެމްއެނިތ ަމަސްއަކްތުކިރ ުކްނުފީނެގ ެމޭންޖަމްނާޓިއ 

އެްނެމހާ މުވަްއަޒފުންނަށް ޯބުޑގެ ފަރާުތން ައުޅަގނޑު 
ުޝކުރުައާދކުަރމެވެ. ައދި ވޭތުވެ ދިޔަ ައހަރުގެ ތެޭރގައި 

ައޅުަގނޑާިއެއކު ަމސަްއކަްތކުރި ޑިެރކްޓަުރންނާއި 
ޙިްއާޞދާރުންގެ އަގުަވޒަްނކޮށް ެއފަރާތްަތކުްނ ދިން 

ެއއްބާުރުލމަްށެވސް ުޝކުރުައާދކުަރމެވެ. ައޅުަގނުޑމެްނގެ 
ހިްތވަރާއި ައުޒމާއިެއކު މިާނުޒކު ަދނިޑަވޅުން ދިާރގު 

އަރަިއގަނެ، ޮކިވޑަްށަފހު ުއެފދޭ ިއޤުިތާޞދުގައި މި ކުްނފުނި 
ހިްތވަރާެއކު ކުރިއަރައިގެްނދާެނކަން ައޅުަގނޑަށް ަޔީޤނެެވ.

ިއްސާމީޢްލ ަވީޙުދ
ެޗައރާޕަސްނ

  

“ޯކވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަން ފެތުރުމާއިގުޅިގެން ދިމާވި 
ދަތިތަކުގެ ސަބަބުން 2020 ވަނަ އަހަރަކީ 

އަޅުގަނޑުމެން އެންމެނަށްވެސް އާދަޔާޚިލާފު ޮގންޖެހުންތަކާއި 
ކުރިމަތިލާންޖެހުނު އަހަރެއްކަމުގައިވީނަމަވެސް، މިއަހަރަކީ 

ޓެކްޮނޮލޖީގެ އައު އީޖާދުތަކުން ލިބޭ ފައިދާތަކުގެ 
ބޭނުންޮކށްގެން ދިރާގުން ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގައި އަދާކުރާ 

ދައުރާއި ޒިންމާ އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް އައު 
ފުރުޞަތެއް ލިބިދިގެންދިޔަ އަހަރެކެވެ.”
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ީސ.އީ.ޯއގެ
ބާަޔްނ

ައުޅަގނުޑެމން ެއްނެމްނެގ ިދިރުއުޅަމާށިއ ދިިރުއުޅަމްށ ުކާރ 
ަމަސްއަކަތްށ ޮލުޅްނައުރާވާލ ުމިޅ ުދިނެޔައްށ ެފުތުރުނ 

ޯކިވްޑ-19ެގ ަބިލަމުޑަކުމްނ ައަރިއަގުތަމްށ ުދިނެޔ 
ަމަސްއަކްތުކާރ މިާނުޒުކ ަދނިޑަވުޅަގިއ، ައުޅަގނުޑެމްނ 
ޯފުރޮކްށެދުމްނާދ ިޚުދަމްތަތުކްނ ައުއ ާއްނުމާހަލަތަކްށ 

ުނަވަތ “ިނުއ ޯނަމްލ” ައަކްށ ާވިސުލުވަމްށ 
ެއީހެވީދަފިއެވެއެވ. ައިދ ައޅުަގނުޑެމްނ މަަސްއަކްތޮކްށ، 

ުއނެގިނ، ިވަޔާފިރޮކްށ، ެއަކުކ ައެނަކާކ 
ުމާޢަމާލްތުކާރޮގަތްއެވްސ ދިާރގުެގ ިޚުދަމްތަތުކްނ ަރނަގުޅ 
ަބަދެލްއ ެގެންސީދަފިއެވެއެވ. ައުޅަގނުޑެމްނެގ ިޚުދަމްތަތްއ 

ާރްއޭޖެގ ުހިރާހ ަކްނޮކުޅަތަކަކްށ ިލިބީދ ުމިޅ ަޤުއުމ 
ުގުޅާވަލީދ، ައުޅަގނުޑެމްނެގ ިޚުދަމްތަތުކްނ ިދިރުއުޅަމްށ 
ިއުތުރ ުފިރަހަމަކެމއް ޯހަދިއިދުނަމްށަޓަކިއ ައުޅަގނުޑެމްނ 
ުކާރ ަތަޞްއަވުރ ާކިމާޔުބުކުރަމްށަޓަކިއ ުމިހްނުމ ޮބެޑިތ 

ިއްނެވްސްޓަމްންޓަތެކްއ ައުޅަގނުޑެމްނ ޮކްށަފިއީވިއުރ، ިމީއ 

ޯކިވްޑ-19ެގ ަސަބުބން ައުޅަގނުޑެމްނަނާށިއ ިދެވިހ 
ުމުޖަތަމުޢައާށިއ ިވަޔާފިރަތަކްށ ިދާމިވ ޮގްނެޖުހްނަތާކިއ 
ުކިރަމިތުލަމްށ ައުޅަގނުޑެމްނ ަތްއާޔުރޮކްށިދްނ ެއްނެމ 

ުމިހްނުމ ެއްއަކެމެވ. 

2020 ވަނަ ައހަަރީކ ދުނިޔޭގެ ެއިކކަްނޮކޅުަތުކގައި 
ދިރިުއޅޭ ީމހުންނަށާއި ވިަޔފާރިަތކަށް ުނހަނު ޮބޑެތި 

ގޮްނެޖހުންަތކެއް ކުިރމަިތކުރުވި ައހަެރކެވެ. ުދނިޔެއަށް 
ފެތުިރފަިއވާ މިަބިލަމުޑަކމުގެ ސަަބބުން ައުޅަގނުޑމެން 

އެްނމެްނގެ ދިިރުއުޅމަށް ޮބޑެތި ައސަރުަތކެްއކޮށް، 
ދިރިުއުޅމަށާއި ދިރިުއުޅމަްށކުރާ މަސަްއކަތްަތކަށް ޮލޅުންއަރާ، 

ފަތުރުވެިރކަން ހުއްުޓަމކަށް އަިއސް، ކަސްަޓމަރުންނަށް ުމދާ 
ފޯުރކޮްށދޭ ިނާޒމަށް ޮލޅުންއަރާ، ޭއގެ ަސބަބުން 

ިއޤުިތާޞދަށް ދިުގެދމިގެްނދާޭނަފދަ ައސަރެއް ކޮްށފައިވެެއވެ. 
ިމަދނިޑަވޅުަގއި ރާްއޖޭގެ ެއިކކަްނޮކޅުަތުކގައި ދިިރުއޅޭ 
ައުޅަގނުޑމެންގެ ަކސްަޓމަރުްނނާއި ދިެވހި ުމޖުަތމަޢު 

ެއަކކުައެނަކކާއި ުގިޅފައި ިތުބމަށް ޭބނުންވާނޭ މުާއަޞލާތީ 
ިޚުދމަތްތައް ެމުދެކނުޑމެއްނެތި ފޯުރކޮްށެދމުން 
ެގްނެދވޭެނކަން ަޔޤީްނކުުރމަށް ައުޅަގނުޑމެން 

އަަވސްެވގަީތެމވެ. އާްނމު ދިރިުއުޅމަށް ބޭނުްނވާ ޒަރޫރީ 
ިޚުދމަަތކަށް ައުޅަގނުޑމެންގެ ިޚުދމަތްތައް ވެގެްނދިއައިރު، 

ައޅުަގނުޑެމންގެ ކަސްަޓމަރުންނަށާިއ ދިެވހި ުމޖުަތަމޢު ައދި 
ސަުރކާރަށް ިދމާވި ދަތިަތާކއި ގޮްނެޖހުންަތކާ ކުިރމަިތުލމަށް 
މަުގދަްއކަިއދިުނމަށް އެްނމެ ކުީރަސުފގައި ައުޅަގނުޑމެން 

ަމަސްއަކްތުކީރެމެވ.

ައޅުަގނުޑމެްނގެ ިޚުދމަތްަތަކކީ ުމޖުަތމަޢުއަށް ބޭނުްނެވފަިއވާ 
ޒަރޫރީ ިޚުދމަަތކަްށވީތީ، ައުޅަގނުޑމެންގެ ިޚުދމަތްތައް 

ފޯުރކޮްށދިުނމަށްަޓކައި ާޢްނމު ޞިްއޙަތުގެ ކުްއލި 
ނުރަްއަކލުގެ ާޙލަުތގެ ކޮްނމެ ލެެވލްއެްއގައިެވސް 

ހުއްުޓމެއްނެތި ަމސަްއކަްތކުރަްނެޖހެެއވެ. ކުްއލި ނުރަްއަކުލގެ 
ިމާޙލަތަށް ިއޖާަބިދުނުމގެ ގޮތުން ައޅުަގނުޑމެްނގެ ީޓމްަތކުން 

ކުރި ބުރަ ަމސަްއކަާތެމދު ައޅުަގނުޑ ފަޚުރުވެިރަވެމވެ. 
މިަބިލަމުޑކަން ފެތުރެްނފެުށމާެއކު، ައޅުަގނުޑމެން އެްނމެ 

ޮބޑު ައުހމިއްޔަުތަކމެްއދިނީ ައޅުަގނުޑމެންގެ މުވަްއަޒފުްނގެ 
ަސާލމަތާއި ރަްއކާތެިރކަން ކަށަވަުރކުުރމަށާއި، ހުއްުޓމެއްނެތި 

ވިަޔފާިރހިްނުގމަްށ ފިޔަަވުޅެއުޅމަށާއި، ައުޅަގނުޑމެން 
ފޯުރކޮްށދޭ މުާއަޞލާތީ ުގުޅމާއި ިޚުދމަތްތައް ހުއްުޓމެއްނެތި 

ކަސްަޓމަރުންނަށް ލިިބެދވޭެނަކން ަޔޤީްނކުުރމަށެެވ.

ސަުރކާުރގެ ުމހިްނމު ބަިއވެރިއެްއގެ ގޮތުން، ސަުރކާުރގެ 
ޯކިވްޑ-19 ާޓްސްކ ފޯްސއަށް ަވގުތުން ަޖވާުބދިުނމަށާއި 
ެޓކްިނަކލް ެއހީތެިރކަން ފޯުރކޮްށދިުނމަށް ޚާްއޞަ ީޓމެއް 
ައޅުަގނުޑމެން ަހުލިވަކމާެއކު ެއުކލަާވީލމެވެ. އެގޮތުން 

ކަރަންީޓން ައދި ެއަކހެިރކުުރމުގެ މަުރަކޒުަތކަށް ބޭނުްނވި 
އިންޓަރނެޓާއި ެއހެިނހެން ިޚުދމަތްަތއް ުގާޅިދުނުމގައި 

ައުޅަގނުޑމެންގެ ީޓމުަތކުން ރެާއދުާވލު ަމސަްއކަްތކުރިެއވެ. 
ފޯުނޯކލުތައް ކުްއލިައކަށް އިތުރުާވން ފެުށމާެއކު ޯޓްލފްރީ 
ނަންބަރެްއގެ ގޮުތގައި 1676 ސެޓްައްޕކޮްށދީ، ެނޝަަނލް 
ެއަމޖެްނސީ ޮއޕަޭރަޝން ސެންޓަރގައި ްކލަުއޑް-ޭބްސޑް 

ވަރޗުައލް ޯކލް ސެންޓަރެއް ގާިއުމކުުރމަށް ެހލްތް 
ޕްރޮެޓްކޝަން ެއެޖންސީއަށް ެއހީތެރިެވދިީނެމވެ. ައދި 
ޕްިރމިައމް ިއންޓަރނެޓް ައދި ދިާރގުީޓވީގެ ިޚުދމަތް 
ދަރުބާރުޭގގައި ގާިއުމކުރި ެނޝަަނލް ެއަމޖެްނސީ 

ޮއޕަޭރަޝން ެސންޓަރަށް އަަގކާުނލާ ިހލޭ 
ފޯުރކޮްށީދފަިއވާނެއެެވ. ފުަރބަްނދު އިުޢލާްނކުުރމާއިެއކު 

ިސިވލް ސަރިވްސގެ ހުިރހާ ުމވަްއަޒފުން ޭގގައި 
ަމސަްއކަްތކުރަްނ ފެުށމުން ސަުރކާރު ިއދާރާަތކުން 
އާްނުމކޮށް ބޭނުްނކުރާ ިއންޓަރނެޓް ސައިޓްތައް 

ބޭނުްނކުރާވަރު އިތުރުެވގެން ދިުއމާުގޅިގެން، ެއަފދަ 
ސައިޓްަތކަށް އަަގކާ ުނލާ ަވދެވޭނެ އިންިތާޒމްެވސް 

ަހަމަޖްއާސީދަފިއާވެނެއެވ.

ވޭތުެވދިޔަ ައހަރުަތުކގައި ައޅުަގނުޑމެންގެ ަމއި ވިުއގައަށް 
ޮބޑެތި އިންެވސްްޓމަންޓްތައް ކުުރމުގެ ނަީތޖާައކަށްވީ، ޑޭޓާ 

ޓްެރިފކް ތިންގުަނއާއި ގާތަށް އިތުރުވެގެްނ ދިޔައިރު އެ 
ިޑމާްނޑާއި ބަްއަދލު ިޚުދމަތްަތކެްއ ފޯުރކޮްށދެުވމާއި، 

ބާރުޮބޑުުވމަށް ލުޔެއް ގެެންސދެުވމާއި، ައއު ަބަދލުތައް 
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“އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިދުމަތްތައް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ 
ކަންޮކޅުތަކަކަށް ލިބިދީ މުޅި ޤަުއމު ގުޅުވާލަދީ، 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިދުމަތްތަކުން ދިރިއުޅުމަށް އިތުރު 
ފުރިހަމަކަމެއް ޯހދައިދިނުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ 
ތަަޞއްަވރު ކާމިޔާބުކުރުމަށްޓަކައި މުހިންމު ޮބޑެތި 

އިންވެސްޓްމަންޓްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން ޮކްށފައިވީއިރު، މިއީ 
ޯކވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ައޅުގަނޑުމެންނަށާއި ދިވެހި 
މުުޖތަމަޢުއަށާިއ ވިޔަާފރިތަކަށް ދިމާވި ޮގންޖެހުންތަކާއި 
ކުރިމަތިލުަމްށ އަޅުގަނޑުމެން ތައްޔާރުޮކށްދިން އެންމެ 

މުހިންމު އެއްކަމެވެ.”

ަބލައިގަނެ މި ހުިރހާ ަކެމއް ެބެލހެއްުޓމުގެ ުކަޅދާަނކަން 
ކަަށވަރުެވގެން ދިުއމެެވ. ފުރަަތމަ ފުރަބަްނދާެއކު ުއެފދުނު 
ިޑމާްނޑާއި ުގޅިެގން ަކސްަޓމަރުންނަށް ލުޔެއް ޯހާދދިުނުމގެ 
ގޮތުން ައޅުަގނުޑމެްނގެ ަކސްަޓމަރުންނަށް %140 އާއި 

ަހަމއަށް އިތުރު ިހލޭ ޑޭާޓދީ، ޫބސްޓަރސްއާއި ަމހުން ަމހަށް 
ބޭނުްނކުރާ ެއޑްއޮްނސްއަށް ިޑްސކައުންްޓީދފައިވާނެެއވެ. 

ައދި ައއު ކަެންކޝަންތައް ިހލޭ ސެޓްައްޕކޮްށީދފައިވާނެެއވެ. 
ަހަމމިީބދާއިން ަކސްަޓމަރުންނަށް ިދމާެވަފއިވާ ާމލީ 

ދަތިަތކަށް ލުޔެއް ޯހދަިއދިުނމުގެ ގޮތުން ިބލްަތކަްށ ފަިއސާ 
ދެްއުކމަށް ަކނޑަާއާޅފަިއވާ ުމްއދަތު އިތުުރކޮްށީދ ފަިއސާ 

ދެްއކޭެނ ފަޭސަހގޮތްަތއް ޯހދަިއިދމުނަށްެވސް 
ިންނާމަފިއާވެނެއެވ.

ދިރިުއުޅމަށް އިތުރު ފުިރަހަމަކމެއް ެގނެްސދޭ ެޓކްޮނޮލިޖަކލް 
އައު ުއފެްއދުންތައް ކަސްަޓމަރުންނާއި ަހަމއަށް ގެެންސދޭ، 

ައިދ ޤަުއމީ ތަރަްއޤީއަށް މަަސްއކަްތކުރާ ުމހިްނމު 
ބަިއވެރިއެްއގެ ހަިއސިއްޔަތުން، ައޅުަގނުޑމެްނގެ 

ކަސްަޓމަރުންނާއި ވިަޔފާރި ަބއިވެރިްނނަށް ުމޢާަސލާތީ 
ުގުޅމާއި ރަްއކާތެިރކަން ކަށަވަުރކޮްށދިުނމުގެ ގޮތުން 

އިތުބާުރކުެރވޭ ިޑޖިަޓލް ކަެނކްިޓވިޓީ ގެެންސދީ 
ެއފަރާތްަތކަށް އެްއބާުރލުން ދިުނމުަގއި ދިާރގުން ިއސް 

ަދއުރެއް ައާދކޮްށފަިއވެއެވެ. ިޑޖިަޓލް ިޚުދމަތްަތކަށް ބޭނުްނވާ 
މިްނވަރު އިތުރުަވމުން ދާއިރު، އައު ުއފެްއދުންަތކާއި 

ުމސްަތުޤަބލަށް ބޭނުންާވަފދަ ިޚުދމަތްތައް ގެެންސެދމުން، 
ައޅުަގނުޑމެްނ ފޯުރކޮްށދޭ ިޚުދމަތްަތއް އިތުުރކުަރމުން 

ެގްނާދަނެމެވ.

ައުޅަގނުޑމެން މަަސްއކަްތކުރާ ގޮތާއި، ެއަކކު އަެނަކކާއި 
މުާޢަމލާްތކުރާގޮތާއި ވިަޔފާރިަތކުން ަކސްަޓމަުރންނާއި 

މުާޢަމލާްތކުރާގޮތް މިަބިލަމުޑަކމުގެ ަސބަބުން 
ަބަދލުެވފަިއވީއިރު، ވޭުތެވދިޔަ ައހަރުަތުކގައި 

ައޅުަގނުޑެމންގެ ވިަޔފާރިއަށް ރަނަގޅު ޮބޑު ަބަދލެއް 
ެގނުވަިއދިުނުމގައި ުމހިްނމު ދައުެރއް ައާދކުރި 

“ިޑޖިަޓލަިއޭޒޝަން” ގެ ސަބަބުން އައު އާްނުމާހލަތަށް 
އުނަގދުަލކާުނލާ ަބަދުލވެ އެަބަދލުތަްއ ފަޭސހައިން 

ބަަލއިގަުތމަށް ަމުގަފިހކޮްށީދފަިއވެއެވެ. ަމސަްއކަްތކުުރމަށް 
ލުިއގޮތްތަްއ ަފިހވެގެން ދިުއުމގެ ނަީތޖާއެއްގެ ގޮތުން 

ައުޅަގނުޑމެންގެ ިޚުދމަތްތައް ާމކެޓަށް ނެުރމަށް ޭހަދވާ 
މުްއދަތު ކުރިއަށްވުރެ އަަވސްވެ، ިޚުދމަުތގެ ރަނަގޅު 

ަތޖުރިބާެއއް ަކސްަޓމަރުންނަށް ޯހަދދިުނމަށް ައުޅަގނުޑމެން 
ގެންުގޅޭ ިވސްނުން ކުރިއަާރފަިއވެއެވެ. ައހަރުގެ ޮބޑުބަިއގައި 
ައޅުަގނުޑމެންާނެއކު ަމސަްއކަްތކުރާ ުމވަްއަޒފުންގެ ތެރެއިން 

%90 ޮއީފުހން ދުުރގައި މަަސްއކަްތކުރި 
ަކމުގަިއވީަނމަެވސް، ކަސްަޓމަރުންނާިއ ފަުރދުްނގެ 

ބައިވެރިވުްނ ާފހަަގކުެރވޭ މިންވަރަށް އިތުރުެވފައިވެެއވެ. 

ގިނަގުނަ ގޮްނެޖހުންަތކާއި ޮލޅުންަތކާެއުކގައިެވސް، 
ކަސްަޓމަރުްނގެ ބޭނުންތަްއ ދެނެގަނެ ިޚުދމަތުެގ ަފޭސހަ 

ަތޖުރިބާއެއް ަކސްަޓމަރުންނަށް ޯހދަިއދިުނމަށް ައުޅަގނުޑމެން 
ކުަރުމްނދާ މަސަްއކަތް ަހލުިވަކމާއިެއކު ކުރިއަށް އެަބދެެއވެ. 

އެގޮތުން، ވޭުތެވދިޔަ ައހަރުގެ ތެރޭގަިއ:

● ހަިއްސީޕްޑ ފައިބަރ ބްޯރޑްބޭްނޑުގެ ވިުއގަ އިތުރަށް 

ުފާޅކުުރުމގެ މަަސްއކަތް ކުރިއަށް ގެންޮގސް، ރާްއޭޖގެ 
%80 ޭގބިސީއަށް ިޚުދމަތް ފޯުރކޮްށީދފައިވާެނއެެވ.

● ަކސްަޓމަުރންނަާށއި ވިަޔފާރިަތކާއި އާްނމުްނގެ ިޚުދމަުތގެ 

ަތޖުރިބާ އިތުރަށް ރަނަގުޅކޮށް، އިތުރު ަކސްަޓމަރުންނަށް 
ިޑޖިަޓލް ޗެަނލްތައް ެމުދވެިރކޮްށ ަފޭސަހަކމާެއކު 

ައުޅަގނުޑމެންނާއި ުގޅުަވިއދިުނމަށް ަމުގަފިހކޮްށދިުނުމގެ 
ގޮތުން ައޅުަގނުޑމެްނ ފޯުރކޮްށދޭ ިޑޖިަޓލް ިޚުދމަތްތައް 

ިއުތުރޮކްށަފިއާވެނެއެވ.
 

● ރާްއޭޖގެ ެއިކކަްނޮކޅުަތކަށް ައޅުަގނުޑމެްނ ފޯުރކޮްށދޭ 

ފައިބަރ ބްޯރޑްބޭްންޑގެ ިޚުދމަުތގެ ްސީޕޑާއި ެއލަވަްނސް 
އިތުުރކުުރާމެއކު ޖީީބައކަށް ެޖހޭ ައގު ުކޑަެވަފއިވާތީ 
ިޚުދމަތަްށ ާފހަަގކުެރވޭ ކުރިއެުރމެއް ލިިބފައިެވއެެވ.

● “ދިރާުގްޕލޭ”ގެ ަނމުގައި އައު އޯޓީޓީ ައދި ީޓވީ 

ިޚުދމަތެއް ަތޢާަރުފކޮްށދީ، ދިާރގުީޓވީގެ ިޚުދމަތް ރާްއޭޖގެ 
އިތުރު ރަށްަތކަްށ ފޯުރކޮްށދީ، ޮކންޓެންޓް އިތުުރކުުރމާެއކު 
ިޚުދމަތުން ަކސްަޓމަރުންނަށް ލިޭބ ފަިއދާ ކުރިއަށްވުރެ 

އިތުުރވެގެން ގޮްސފައިެވއެެވ.
   

● އިންޓަރނެޓްގެ ކަނެޓްިޓވިޓީ އިތުރަށް ހަުރދަާނކޮށް 

ކުރިއެުރުވމަށް އައު ުއެފްއދުންތައް ެގނުވަިއދިުނމަށް 
ައުޅަގނުޑމެްނކުރި ުމހިްނމު އެއް އިންެވސްްޓމަންޓް 

ަކމުގަިއވާ ޯމްލޑިްވސް ސްީރލަްނކާ ކޭަބލް )ެއްމއެްސސީ( 
ގެ މަސަްއކަތް ނިްނމާ ިޚުދމަތް ދޭްނފަާށފައިވާެނއެެވ.

ޯކިވްޑ-19ގެެ ަބިލަމުޑކަން ދުނިޔޭގެ ެއިކކަްނޮކޅުަތކަށް 
ފެތުރި، ޚާްއަސކޮށް ެއަކމުގެ ސަބަުބން ދަތުުރފަތުުރކުުރމަށް 

ެއޅުނު ހުރަސްަތކާއިެއކު، މި ަބިލަމުޑަކމުގެ ަސބަބުން 
ިދުގެދިމގެްނދާނެ ޮބޑެތި އަސަރުަތކެއް ިއޤުިތާޞދަށް 

ކުރާެނަކން ަޔޤީންެވގެްނދިޔަެއވެ. 

ފަތުުރވެިރަކުމގެ ދާއިރާއަށް ކުރި އަސަރުަތކާއި ުގިޅގެން 
ުކްނފުީނގެ ާއްމދަނީ ދަށަށް ދިުއމުގެ ސަބަބުްނނާއި، 

ވިަޔފާރިަތކުން ިލބޭ ާއްމދަނީ ުކޑަވެ، ުމޅި ިއޤުިތާޞދަށް 
ުނީސދާގޮތުން ކުރި އަސަރުަތުކގެ ަސބަބުން ކުްނފުީނގެ 

ވިަޔފާރިއަށްެވސް ވަރަށް ޮބޑަށް ައސަުރކުރިެއވެ. 
ެއެހްނަކމުން ވިަޔފާރިއަށް ކުރާ ޭނދެވޭ އަސަރު ުކަޑކުުރުމގެ 

ގޮތުން ޚަަރދުަތއް ުކަޑކޮށް ާހލަތާއި އެްނމެ ެއކަށީގެްނވާ 
ގޮތަށް ޚަަރދުަތއް ެބެލހެއްުޓާމއި ނަުގުދ ފަިއސާ 
ރަްއާކކުރުްނަފަދ ފިޔަަވޅުތައް ައާޅފައިވާެނއެެވ.

ކަްނިމހެްނހުރިއިރު، ައދި ަކސްަޓމަރުނަށް ާމލީގޮތުން 
ިދމާެވަފއިވި ދަތިަތުކގެ ސަބަބުން ދިރާގަށް 

ަކސްަޓމަރުްނކުރާ އުްއީމދުތައް އިތުރުަވމުްނދިޔައިރު، 
ޚަަރުދެކނުޑމަްށަފހު ކުްނފުންޏަށް ލިބޭ ުޖުމަލ ފަިއދާ 22% 

ިއްނ 732 ިމލިއަން ުރފިާޔއަްށ ދަށަްށގޮްސފައިވެެއވެ. 
ކުްނފުނީެގ ފަިއދާ ދަށަްށދާެނަކމަށް ަލާފކުރެުވމުން، 

ުކްނފުންޏަށް ލިބޭ ގެްއލުން ީވމިްނވަަރކުން ުކަޑކުުރުމގެ 
ގޮުތން، ިވސްނުންތެިރަކާމެއކު ކުިރާއލާ ެއޅި އެއް ފިޔަަވަޅކީ 

ފުރަަތމަ ކުއާޓަރއިްނ ފެިށގެން ުމޅި ކުްނފުނީގެ ހުިރހާ 
ދާއިރާައކުްނެވސް ޚަަރދު ުކަޑކުުރމުގެ ހަުރދަނާ 

ފިަޔަވޅުަތކެއް ެއުޅމެވެ. ީމގެ ަސބަބުން ކުްނފުީނގެ 
ހިންުގމުގެ ޚަަރދު ޭއގެ ކުރީ ައހަރާއި ައާޅކިޔާއިރު 13% 

ަދްށެވަފިއެވެއެވ.

ވޭުތެވދިޔަ ައހަރު ިދމާވި ގޮްނެޖހުންަތަކކީ ައުޅަގނުޑމެން 
އެްނމެނަށްެވސް ިހމޭްނަކމުގެ ވަގުުތޮކޅެއް ެގނެްސދީ ދުނިޔެ 

ިމހާރުއޮތް ާހލަތާއި ކުރިއަށްއޮތްތާގައި ދުނިޔެ 
ަބަދލުެވގެްނދާނެ ގޮތާިއެމުދ ފުްނކޮށް ިވސްނާ 

ިފކުުރކޮްށުލމަށް ލިބުުނ ފުުރޞަަތެކވެ. ގަިއދުުރކަން ަބހައްޓާ 
ެއަކހެރިުވމަށް ެއޅުުނ ފިަޔަވޅުަތަކކީ ައުޅަގނުޑމެން ދިިރުއޅޭ 
ިމދުނިޭޔގެ ާނުޒުކަކމާއި، ުގިޅފައިވާ ުދނިޔައެއް ބިާނކުުރުމގެ 

ުމހިްނުމަކމާއި ެއަކުމގައި ދިާރގުން ައާދކުރާ ދައުރު 
ައޅުަގނުޑމެންނަށް ަހދާްނކޮްށދިްނަކެމކެވެ. ައޅުަގނުޑމެްނގެ 

ެއުދަމކީ ދިެވހިރާްއޖެ މިަބިލަމުޑަކމުން ަސާލމަްތވެ 
ހިްނގުންތެރި، ުކަޅދާނަ ައދި ުގިޅފައިވާ ިޑޖިަޓލް 

ިއޤުިތާޞދެްއގެ ގޮތުަގއި ައލުން ދިުރެމވެ. ދިުގެދުމގެްނދާނެ 
ަފަދގޮަތކަށް ައޅުަގނުޑމެްނގެ ސްޭޓްކޯހްލޑަރުންނަށް ަނފާ 

ޯހދަިއދިުނމަށް ިވސްނުންތެިރކަން ަބަހއްޓަިއގެން، 
ައޅުަގނުޑމެންގެ ުމވަްއަޒފުންނާއި ަކސްަޓމަުރންނާއި 

ބަިއވެރިން ައިދ ުފާޅ ދާއިރާއެްއގައި ުމޅި ިއޤުިތާޞދަށް 
ކޮްށެދިވދާނެ ކަންތައްތައް ދެެނގަުތމަށްަޓކައި ައޅުަގނުޑމެްނގެ 

ވިަޔފާީރގެ ހުިރާހ ދާއިރާައކަށް ައުޅަގނުޑމެން 
ަނޒަުރކުަރމުން ގެްނދާަނމެވެ. ައޅުަގނުޑމެން އެްނމެ 

ުމހިްނމު ިއްސަކެމްއެދުމން ގެްނދާނީ ައޅުަގނުޑެމންގެ ީޓުމގެ 
ުދަޅހެޮޔަކމަށާއި، ައޅުަގނުޑމެްނގެ ަކސްަޓމަރުންނަށް 

އެއްބާުރލުްނދިުނމަށާއި، ޯކިވްޑ-19ގެެ ަބިލަމުޑަކމަށް ޤަުއމުން 
ިއޖާަބދޭއިރު ެއަކުމގައި ައޅުަގނުޑމެންގެ ޒިްނމާ 

ައާދކުުރމަެށވެ. 

ައދިެވސް އެްއފަރު ައޅުަގނުޑމެްނގެ ީލަޑރިޝޕް ީޓމުން 
ސާބިުތަކމާެއކު ެދމުްނގެްނދާ ެއއްބާުރުލމަށް، ައދި 
ައުޅަގނުޑމެންގެ ކޮްނމެ މުވަްއަޒަފކަށް ަވކިަވކިން 
ައުޅަގނުޑގެ ހިތުގެައޑިން ިއުޙާލސްތެިރަކމާެއކު 

ުޝކުރުައާދކުަރެމވެ. ައުޅަގނުޑމެންގެ ީޓމުގެ ައުޒމާއި 
ހިްތވަރާއި ަކސްަޓމަުރންނަށް ިޚުދމަްތކުުރމަށް ެޖިހފަިއވާ 

ޯލބީގެ ސަބަބުން، މިަބިލަމުޑަކމުން އަަރއިގަންނައިރު 

ިދމާެވދާނެ ގޮްނެޖހުންަތާކއި ކުިރމަިތުލމަށް، މާތްهللا ގެ 
އިާރަދުފޅާެއކު، ައޅުަގނުޑެމން މިތިބީ ަތއްޔާރަެށވެ. ައދި 

ިގނަގުނަ ގޮްނެޖހުންަތކާއި ކުިރމަިތލާްނެޖިހފަިއވާ 
ިމދުަވްސވަރު ޙިްއާޞދާރުންގެ އަގު ަވޒަްނކުަރމުން، ރާްއޭޖގެ 
ެއިކަކްނޮކޅުަތކުގަިއ ދިރިުއޭޅ ދިެވހި ުމޖުަތމަޢަށް ކުްނުފނިން 
ކުރާ ަމސަްއކަތްަތކުން ުދަޅހެޮޔަކމާއި ކުރިއެރުން ޯހދަިއދޭނެ 

ަމުގަފިހކޮްށިދުނމަށާއި، މިަބިލަމުޑަކމާއި ައުޅަގނުޑމެން 
ކުިރމަިތލިއިރު ޑިެރކްޓަރުްނގެ ޯބޑުގެ ދުރުިވސްުނމަށާއި 

ދެްއވި އިުރާޝދު ާފހަަގކޮށް، ައޅުަގނުޑެމންގެ ޑިެރކްޓަރުްނގެ 
ޯބޑަށްެވސް ުޝކުުރދަންަނަވެމވެ. 

ިއްސާމީޢްލ ަރީޝުދ
ީޗފް އެްގެޒކެޓިވް ޮއިފސަރ ައދި ެމޭނޖިންގ ޑިެރކްޓަރ
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ިޑެރކްޓުަރްނގެ 
ޯބޑު 

އްަލފިާޟްލ
އިްސާމޢްީލ ވަޙުީދ

އްަލފިާޟްލ
އްަލުއްސާތާޛއިްސާމޢްީލ ާރީޝުދު

މަރިަޔމް މާަންލ ިޝާހްބ

އްަލފިާޟްލ
ޢާީސ އްަލަސީބ

އްަލފިާޟްލ
ފައިަސްލ ޤަމްހިްއާޔ

އްަލފިާޟްލ
މިކްެލ ވިްނޓަރ

އްަލފިާޟްލ
އްަޙމުަދ ޢްަބުދްއަރްޙާމްނ

އްަލފިާޟްލ
އިމާްރްނ ޢަލީ
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އްަލފިާޟްލ އިްސާމޢްީލ ވަޙުީދ
ޗެއަރޕަާސްނ

ޮންނ-އެގްޒެކެޓިްވ އަދި އިްނިޑޕްެނޑްެނޓް
ދިވެހި ަރްއޔިތްެއ

ިދާރުގެގ ޯބުޑެގ ެޗައރޕާަސްނ ަކަމްށ ޮނެވްމަބރ 2019 
ަގިއ ަސުރާކުރްނ ައްއަޔްނުކެރްއިވ ިއްސމާީޢްލ ަވީޙަދީކ 
ެރިމުއަނޭރަޝްނ ޮނިމޭނަޝްނ ެއްންޑ ަގަވަންންސ )ާއުރ.

ެއްނ.ީޖ( ޮކިމީޓެގ ެޗާއަޕރަސްނެވްސ ެމެއެވ. 
ިއްސާމީޢްލ ަވީޙަދީކ ދިާރާގިއެއުކ ިދުގ ައިދ ުކަލަގަދ 
ުދަވްސަތެކްއ ޭހަދޮކްށަފިއާވ ޭބުފެޅެކެވ. 2004 ަވަނ 

ައަހުރްނ ެފިށެގްނ ެސޕްެޓްމަބރ 2015 ަގިއ ިރަޓަޔރ 
ުކެރްއުވާމިއ ަހަމައްށ ިދާރުގެގ ީޗްފ ެއްގެޒެކިޓްވ ޮއިފަސރ 

ައިދ ެމޭނިޖްނ ިޑެރކްަޓުރެގ ަމާޤުމ ިއްސާމީޢލް ަވީޙުދ 
ައާދުކރެްއިވެއެވ. ުމާއަޞާލީތ ިޚުދަމުތެގ ާދިއާރަގިއ 

ިއްސާމީޢްލ ަވީޙުދ ަމަސްއަކްތ ުކަރްއަވްނ ެފްއެޓީވ 1977 
ަގިއ ޭކަބްލ ެއްންޑ ަވަޔރެލްސ ޯމްލިޑްވްސއާެއުކަގެއެވ. 

ައިދ ިދާރުގ ުއެފުދާމިއެއުކ 1988 ަވަނ ައަހުރ ިދާރުގަގިއ 

ަމަސްއަކްތުކަރްއަވްނ ެފްއެޓިވެއެވ. ިދާރުގަގިއ 
ަމަސްއަކްތުކެރްއިވ ުދަވްސަވުރ ިދާރުގެގ ެހްޑ ޮއްފ 

ެންޓޯވްކްސ، ެހްޑ ޮއްފ ާމެކިޓްންގ ެއްންޑ ަކްސަޓަމރ 
ަސރިވސް ަފަދ ުމިހްނުމ ެއިކެއިކ ަމާޤުމަތްއ ޭއާނ 

ުފުރްއާވަފިއެވެއެވ. އިްސާމޢީްލ ަވީޙުދ ިދާރުގެގ ިހްނުގާމިއ 
ަހާވުލެވ ުހްނެނިވ ުދަވްސަވުރ ުމިހްނުމ ޮބެޑިތ 

ަލނުޑަދނިޑަތްއ ާހިސްލޮކްށަފިއެވެއެވ. ެއޮގުތްނ 2015 
ަވަނ ައަހުރ ިއީނަޝްލ ަޕްބިލްކ ޮއަފިރްނގައްށ 

ުހުޅާވުލާމެއުކ ިދެވިހ ަސުރާކާރިއ ާރްއެޖިއްނޭބުރ 
ިޙްއާޞާދަރާކިއެއުކ ިހްނަގުމްނިދަޔ ާކިމާޔުބ ޮޖިއްންޓ 
ެވްނާޗައުކްނ، 14,000 ައްށުވެރ ިގަނ ިޙްއާޞާދުރްނ 

ިހެމޭނ ަޕްބިލްކ ިލްސެޓްޑ ޮކްމެޕީނައަކށް ިދާރުގ 
ަބަދލުީވެވްސ ިއްސާމީޢްލ ަވީޙުދ ިދާރުގެގ ިހްނުގާމ 

ަހާވުލެވުހްނެނިވ ުދަވްސަވެރްއަގެއެވ.

 

2006 ަވަނ ައަހުރްނ ެފިށެގްނ 2008 ަވަނ ައަހުރެގ 
ިނަޔަލްށ ިއްނިޑައްނ އޯަޝްނ ަސަރަހްއުދެގ ޭކަބްލ ެއްންޑ 

ަވަޔރލެްސ ީޕެއލްީސެގ ެއްގެޒެކިޓްވ ިޑެރްކަޓރަކުމެގ 
ަމާޤުމެވްސ ިއްސާމީޢްލ ަވީޙުދ ުފުރްއާވަފިއެވެއެވ.

  
ިއނިގޭރިސިވާލުތެގ ޭއްންގިލާއ ޮޕީލެޓްކ ުޔިނާވިސީޓިއްނ 
ިއްސާމީޢްލ ަވީޙދުަވީނ “ެބަޗަލރ ޮއްފ ިއްނިޖިނައިރްންގ 
ިވްތ ޮއަނރްސ ިއްނ ެޓެލޮކިމުއިނޭކޝަްނ ެމޭންޖަމްންޓ 
ެއްންޑ ިސްސަޓްމްސ” ާޙިޞުލ ުކަރްއާވަފެއެވ. ައިދ 
ެއެމިރާކެގ ުޔިނަވރިސޓީ ޮއްފ ާވރީޖިނާއެގ ާޑރެޑްނ 

ިބްޒަންސ ްސޫކުލްނ ެއްގެޒެކިޓްވ ީލަޑރިޝްޕ 
ްޕޮރްގާރެމްއެވްސ ިއްސާމީޢްލ ަވީޙުދ ުފިރަހަމ 

ުކަރްއާވަފިއެވެއެވ. 

ެއެހިނެހްނ ަމާޤުމަތްއ: ެންތ

އްަލފިާޟްލ ޢްަޙމުަދ ޢްަބުދްއަރްޙާމްނ
ޑެޕުިއޓީ ޗެއަރޕަާސްނ

ޮންނ-އެގްޒެކެޓިްވ އަދި އިްނިޑޕްެނޑްެނޓް
ބްަހަރއިްނ ަރްއޔިތްެއ

ަބެޓްލޯކ ްގޫރުޕްނ ިދާރުގ ޯބަޑްށ ައުހަމުދ ައްބުދްއަރްހާމްނ 
ައްއަޔްނުކެރްއީވ ޭމ 2020 ަގެއެވ. ިޑެރްކަޓުރްނެގ ޯބުޑެގ 

ެޑިޕުއީޓ ެޗާއަޕރަސްނ ައިދ ޮއިޑްޓ ޮކިމީޓެގ 
ެޗާއަޕރަސްނަކުމެގ ަދުއުރެވްސ ައުހަމުދ ައްބުދްއަރްހާމްނ 

ައާދުކަރްއަވެއެވ.

ައުހަމުދ ައްބުދްއަރްހާމަނީކ ިއިގޭރިސިވާލުތަގާއިއ 
ަބްހަރިއްނެގ ެއްނެމ ުފްނނާުބުއްސ ަފިއެންނަޝްލ 

ުކްނުފިނަތކުަގިއ ަމަސްއަކްތޮކްށ “ިއްނެވްސްޓަމްންޓ 
ޭބްނިކްނގ، ަމރަޖރްސ ެއްންޑ ެއުކިއސިަޝްންސ ެއްންޑ 
ްޕަރިއެވްޓ ިއުކިއީޓ”ެގ ާދިރާއިއްނ 18 ައހަަރްށުވެރ ިގަނ 
ުދަވުހެގ ަތުޖިރާބ ިލިބަފއިާވ ަފާރެތެކެވ. ުދިނޭޔެގ ުޖްމަލ 

40 ުކންުފީނެގ ޯބުޑަގިއ ޭއާނ ަމަސްއަކްތުކަރްއާވަފިއެވެއެވ. 

ޭއެގ ެތޭރަގިއ ަބްހަރއިްނ ަފިއޭންނިސްނގ ޮކްމެޕީނ )ީބ.
ެއްފ.ީސ( ިހެމެނެއެވ. ައިދ ޯބާޑިއ ިއްނެވްސްޓަމްންޓ 

ޮކިމީޓަތުކެގ ޗެާއަޕރަސްނަކުމެގ ަމާޤުމ ިހެމޭނޮގަތްށ ޯބުޑެގ 
ެއިކެއިކ ަމާޤުމަތްއެވްސ ުފުރްއާވަފިއެވެއެވ.

ެއްސްޓެރްޑ ިއްނވެްސްޓަމްންޓ ޮކްމެޕީނ )ެއްސްޓެރްޑ( ެގ 
ީސީއޯއަކުމެގ ަމާޤުމ ިމާހުރ ައާދުކަރްއަވީނ ައުހަމުދ 

ައްބުދްއަރްހާމެނެވ. 1973 ަގިއ ާޤިއުމުކިރ ެއްސްޓެރްޑައީކ 
ުފާޅާދިއާރަގިއ ިއްނެވްސްޓަމްންޓެގ ިވަޔާފިރުކާރ ައިދ 
ަބްހަރިއްނ ޯބްސަގިއ ިރައްލ ެއްސޭޓްޓ، ްޕަރިއެވްޓ 
ިއުކިއީޓްސ، ިލްސެޓްޑ ިއުކިއީޓްސ ައަދ ިފްކްސްޑ 
ިއްނަކްމެގ ިވަޔާފިރުކާރ ކުްނުފްނެޏްއެގ ޮގުތަގިއ 
ިލްސްޓޮކްށަފިއާވ ުކްނުފްނެޏެކެވ. ީމެގިއުތުރްނ 

ިއިގޭރިސިވާލުތެގ ޭނިޓްވ ޭލްންޑ ިއްނެވްސްޓަމްންޓެގ 
ުމްސަތިހްއުލ ޯބުޑ ެމްމަބރެްއެގ ޮގުތަގާއިއ، ީބަކްނ ެކިޕަޓްލ 
ިއްނެވްސްޓަމްންޓ )ީބަކްނ( ެގ ިޑެރްކަޓެރްއެގ ޮގުތަގިއ ައިދ 
ްކޭލްނ ާޕްޓަނރްސ ެއްޑަވިއަސީރެގ ިޑެރްކްޓެރްއެގ ޮގުތަގިއ 

ޭއާނ ަމަސްއަކްތުކަރްއަވުމްނ ެގްނަދަވެއެވ.

ެއްސްޓެރްޑާއިއ ައުހަމުދ ައްބުދްއަރްހާމްނ 
ުގިޅަވަޑިއެގްނެނުވުމެގ ުކިރްނ ަބްހަރިއްނެގ ުބީޓްކ 

ެއްޑަވިއަސީރ ުކްނުފްނެޏްއ ަކުމަގިއާވ ްކޭލްނ ާޕްޓަނރްސ 
ެއްޑަވިއަސީރެގ ަފުއްނަޑރ ައިދ ެމޭނިޖްނގ ިޑެރްކަޓެރްއެގ 
ަމާޤުމ ޭއާނ ައާދުކެރްއިވެއެވ. ީމެގ ިއުތުރްނ ަލްނަޑްނިއްނ 

ޭބުރަގިއާވ ުބީޓްކ ްޕަރއިެވްޓ ިއުކިއީޓ ެއްންޑ ެއެސްޓ 
ެމޭންޖަމްންޓ ކުްނުފންޏެްއަކުމަގިއާވ ީބަކްނެގ ީސީއޯއ ައިދ 

ެމޭނިޖްނގ ޑިެރްކަޓރަކުމެގ ަމާޤުމެވްސ ޭއާނ 
ައާދުކެރްއިވެއެވ. ީބަކްނާއިއ ުގިޅަވަޑިއެގްނެނުވުމެގ ުކިރްނ 

ޭބްންކ ައްލ ަޚިއުރ )ުކީރަގިއ ުޔިނޯކްނ ިއްނެވްސްޓަމްންޓ 
ޭބްންކ( ެގ “ެހްޑ ޮއްފ ްޕަރިއވެްޓ ިއުކއީޓ ޯފ ީޖީސީސ، 

ލެެވްންޓ ެއްންޑ ަޓރީކ”ެގ ަމާޤުމަގިއ 
ަމަސްއަކްތުކެރްއިވެއެވ. ޭއެގުކިރްނ ައްހިލ ުޔަނިއެޓްޑ 

ޭބްންކެގ ޮއްފޯޝ ުޔިނޓްަގާއިއ ުކެވިއްޓ ަފިއެނންްސ ަހުއްސ 
– “ަބްހަރިއްނ ިއްނ ަދ ޯކަޕޭރްޓ ަފިއޭންންސ ެއްންޑ 
ެވްނަޗރ ެކިޕަޓްލ” ިޑާޕްޓަމްނުޓަގިއ ިރޭލަޝްނިޝްޕ 

ެމޭނަޖެރްއެގ ަމާޤުމ ޭއާނ ައާދުކެރްއިވެއެވ. ިމާދިއާރަގިއ 
ޭއާނ ަމަސްއަކްތުކަރްނ ެފްއެޓީވ ީބީޑޯއ ަޖާވްބ ަހީބބްެގ 
ަފިއެންނަޝްލ ެއްޑަވިއަސީރ ުޔިނުޓގަިއ ެއެނިލްސެޓްއެގ 

ަމާޤުމަގެއެވ.

ނިުއާކްސްލެގ ުޔިނަވރިސީޓ ޮއްފ ޮނަތްމްބިރާއިއްނ 
ިބްޒަންސ ިސްސަޓްމްސ ެއްންޑ ިއްނޮފޭމަޝްނ ެޓްކޮނޮލީޖެގ 

ެބެޗަލރްސ ިޑްގީރެއްއ ައުހަމުދ ައްބުދްއަރްހާމްނ 
ާޙިޞުލޮކްށަފިއެވެއެވ. 

ެއެހިނެހްނ ަމާޤުމަތްއ:
ަބްހަރިއްނ ެޓެލޮކިމުއިނޭކަޝްނ ޮކްމެޕީނ )ަބެޓްލޯކ( ެގ ޯބުޑ 

ިޑެރްކަޓުރަކްނ.
ަބެޓްލޯކ ޯބުޑެގ ެއްގެޒެކިޓްވ ޮކިމީޓެގ ެމްމަބުރަކްނ. 
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އްަލފިާޟްލ އިްސާމޢްީލ ަރީޝުދ
ޗީފް އެގްޒެކެޓިްވ ޮއފިަސރ އަދި މޭެނޖިްނގ ިޑެރކްޓަރ

އެގްޒެކެޓިްވ އަދި ަންނ-އިްނިޑޕްެނޑްެނޓް
ދިވެހި ަރްއޔިތްެއ

ީޗްފ ެއްގެޒެކިޓްވ ޮއިފަސރ ައިދ ެމޭނިޖްނގ ިޑެރްކަޓރެގ 
ޮގުތަގިއ ިދާރުގެގ ޯބަޑްށ ަބެޓްލޯކިއްނ ިއްސާމީޢްލ ަރީޝުދ 

ައްއަޔުނުކެރްއީވ ެސޕްެޓްމަބރ 2015 ަގެއެވ.
 

2007 ަވަނ ައަހުރްނ ެފިށެގްނ 2015 ަވަނ ައަހުރެގ 
ެސްޕެޓްމަބރ ަމުހެގ ނިަޔަލްށ ިދާރުގެގ ޗީްފ ެއްގެޒެކިޓްވެގ 

ަމާޤުމަގިއ ިއްސާމީޢްލ ަރީޝުދ ަމަސްއަކްތުކެރްއިވެއެވ. 
ައިދ ޭއެގ ުކިރްނ 2000 ިއްނ 2007 ައްށ ިޑެރްކަޓރ 

ޮއްފ ެނޓްަވރްކްސެގ ަމާޤާމިއ، 1999 ިއްނ 2000 ައްށ 
ެމޭނަޖރ ނެްޓަވރްކްސ ްޕލޭިންނގ ެއްންޑ ްޕޮރެޖްކްޓްސ 

ަފަދ ުމިހްނުމ ަމާޤުމަތްއ ުފުރްއިވެއެވ.

ިއްސާމީޢްލ ަރީޝުދެގ ިހްނެގުވުމެގ ަދށުްނ، ާރްއޭޖެގ ެއްނެމ 
ޮބުޑ 4ީޖ އެްލީޓީއ ައިދ ިފްކްސ ްބޯރްޑޭބްންޑ ިވުއަގައްށ 

ާބުރޭދ 1253 ިކޯލީމަޓރެގ ަފިއަބރ ޮއްޕިޓްކ ަސްބެމިރްނ 
ޭކަބްލ ިވުއަގައުކްނ ުކިދ ަރްށަތަކަކްށ ެބިހަފިއާވ ިމ ަޖީޒާރ 

ަޤުއުމެގ ެއްނެމ ުއުތުރްނ ެފިށެގްނ ެއްނެމ ެދުކުނެގ 
ަރްށަތާކިއ ަހަމައްށ ުގުޅާވަލިދްނ ުފަރަތަމ ޮއަޕޭރަޓަރްށ 

ިދާރުގ ެވެގްނިދަޔެއެވ. 
 

ިއްސާމީޢްލ ަރީޝަދީކ ީލަޑރިޝްޕ، ަގަވަންންސ ައިދ 
ުމާޢަސާލީތ ާދިއާރިއްނ ިގަނުގަނ ައުގުހިރ ަތުޖިރާބ 

ިލިބަފިއާވ ަފާރެތެކެވ. ެއޮގުތްނ ާރްއޭޖަގިއ ެއްނެމ ިއްސޮކްށ 
ިޑިޖަޓލް ިޚުދަމްތަތްއ ޯފުރޮކްށޭދ ުކްނުފްނަޏށް ިދާރުގ 

ަބަދުލޮކްށިދުނުމަގިއ ެއްނެމ ުމިހްނުމ ަދުއެރްއ ައާދުކިރ 
ެއްއަފާރަތީކ ިއްސާމީޢްލ ަރީޝެދެވ.

ިއްސާމީޢްލ ަރީޝުދ ަވީނ ިއިގޭރިސިވާލުތެގ ުޔިނަވރިސީޓ 
ޮއްފ ެރިޑްނގިއްނ ާމްސަޓރްސ ޮއްފ ިބްޒަންސ 

ެއްޑިމިންސްޓޭރަޝން ައިދ ެއްންގިލާއ ޮޕިލެޓްކިންކ 
ުޔނިަވރިސީޓިއްނ ެޓެލޮކިމުއިނޭކަޝްނ ިސްސަޓްމްސ 

ެމޭންޖަމްންޓ ެއްންޑ ިޑަޒިއްނެގ ޮރނުގްނ ެބެޗަލރ ޮއްފ 
ިއްނިޖިނައިރްނގ ޮއަނރްސ ިޑްގީރ ާޙޞިުލުކަރްއާވަފެއެވ. 

ައިދ ޭއާނައީކ ިއިގޭރިސިވާލުތެގ ިއްންސިޓިޓުއްޓ ޮއްފ 
ިއްނިޖިނައިރްނގ ެއްންޑ ެޓްކޮނޮލީޖެގ ެމްމަބެރެކެވ.

ެއެހިނެހްނ ަމާޤުމަތްއ: ެންތ 

އްަލފިާޟްލ އިމާްރްނ ޢަލީ
ިޑެރކްޓަރ

ޮންނ-އެގްޒެކެޓިްވ އަދި އިްނިޑޕްެނޑްެނޓް
ދިވެހި ަރްއޔިތްެއ

2020 ަވަނ ައަހުރ ޫޖްނ ަމުހ ޭބްއިވ 31 ަވަނ 
ޭއީޖެއްމަގިއ ާއްނުމ ިޙްއާޞާދުރްނެގ ަފާރުތްނ ައުލްނ ޯބަޑްށ 

ޮހިވަވަޑިއެގެނިވ ިއްމާރްނ ަޢީލ ަވީނ 2014 ަވަނ 
ައަހުރްނުސެރ ިދާރުގެގ ޯބުޑ ެމްމަބެރެއްއެގ ޮގުތަގިއ 

ިޚުދަމްތކުަރްއާވަފެއެވ. ޭއާނައީކ ިދާރުގެގ ެރިމުއަނޭރަޝްނ 
ޮނިމޭނަޝްނ ެއްންޑ ަގަވަންންސ )ާއުރ.ެއްނ.ީޖ( ޮކިމީޓ 

ައިދ ޮއިޑްޓ ޮކިމީޓެގ ެމްމަބެރެކެވ. 
ޫޓިރަޒްމ ައިދ ިރައްލ ެއްސޭޓްޓ ިޑެވޮލްޕެމްންޓެގ ާދިއާރިއްނ 

18 ައަހރުެގ ަތުޖިރާބ ޯހްއަދާވަފިއާވ ިއްމާރްނ ަޢީލައީކ 
ޮދްނެކޮޔ ްގޫރްޕ ޮއްފ ޮކްމެޕީންސެގ ީޗްފ ެއްގެޒެކިޓްވ 

ޮއިފަސެރެވ.
ިއްމާރްނ ަވީނ ިއނިގޭރިސިވާލުތެގ ެމްނެޗްސަޓރ 
މެްޓޯރޮޕިލަޓްނ ުޔިނވަރިސީޓިއްނ ެއްމީބޭއ، ައދި  

ިއނިގޭރިސިވާލުތެގ ުޔިނާވިސީޓ ޮކެލްޖ ަލްނަޑްނިއްނ 
ިއޮކޮނިމްކްސެގ ެބަޗަލރްސ ިޑްގީރ ާޙިޞުލުކަރްއާވަފެއެވ.  

ެއެހިނެގްނ ަމާޤުމަތްއ:
● ޮދްނެކޮޔ ްގޫރްޕ ޮއްފ ޮކްމެޕީންސެގ ެޗައރަމްނ

● ީރިތ ރަްށ ިރޯސުޓ ޕްަރިއެވްޓ ިލިމެޓްޑެގ ެމޭނިޖްނގ 

ިޑެރްކަޓރ 
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އްަލފިާޟްލ މިކްެލ ވިްނޓަރ
ިޑެރކްޓަރ

ޮންނ-އެގްޒެކެޓިްވ އަދި އިްނިޑޕްެނޑްެނޓް
ޑްެނާމކް ަރްއޔިތްެއ

ަބެޓްލޯކ ްގޫރުޕން ިދާރުގެގ ޯބަޑްށ ިމެކްލ ިވްނަޓރ 
ައްއަޔްނުކެރްއީވ ޭމ 2020 ަގެއެވ. ޭއާނައީކ ިދާރުގެގ 
ެރިމުއަނޭރަޝްނ ޮނިމޭނަޝްނ ެއްންޑ ަގަވަންންސ )ާއުރ.

ެއްނ.ީޖ( ޮކިމީޓެގ ެމްމަބެރެކެވ.
ަބެޓްލޯކެގ ީޗްފ ެއްގެޒެކިޓްވ ޮއިފަސުރެގ ަމާޤަމްށ 

ެއުކްނުފްނާޏިއ ިމެކްލ ިވްނަޓރ ުގިޅަވަޑިއަގީތ ޭމ 2019 
ަގެއެވ.

ެއިކ ެއްގެޒެކިޓްވ ަދުއުރަތްއ ައާދުކަރްއަވުމްނ ުމާޢަސާލީތ 
ާދިއާރިއްނ 20 ައަހާރިއ ާގަތށް ަތުޖިރާބ ިލިބަފއިާވ ިމެކްލ 
ިވްނަޓރ ަބެޓްލޯކައްށ ަމުޢޫލާމާތިއ ަތުޖިރާބެގ ުމްއަސިދަކްނ 
ެގެންސީދަފިއެވެއެވ. ެއިކެއިކ ްގީރްނީފްލްޑ ްސާޓްޓައްޕަތްއ 

ިހެމޭނޮގުތްނ ެމުދ ިއުރަމީތ ަޤުއުމަތާކިއ ޭއިޝާއ ައިދ 

ޫޔަރްޕަގިއ ުމާއަޞލާީތ ިޚުދަމްތ ޯފުރޯކްށޭދ ުކްނުފިނަތުކަގިއ 
ަމަސްއަކްތުކުރމާިއެއުކ، ޭއނާައީކ ަބިއަންލައުޤާވީމޮގުތްނ 
ުފާޅާދިއާރެއްއެގ ަތުޖިރާބ ިލިބަފިއާވ ަފާރެތެކެވ. ޭއެގ 

ުކިރްނ ޭއާނ ުކެރްއިވ ަމަސްއަކްތަތުކެގ ެތޭރަގިއ 2006 
ަވަނ ައަހުރ ަވރިޖްނ ޯމަބިއްލ-ިމްޑްލ ީއްސްޓ ެއްންޑ 
ެއްފިރާކެގ ިބްނާގައާޅީދުނާމިއ، 2016 ަވަނ ައަހާރިއ 
ަހަމައްށ ެއ ުކްނފުީނެގ ީޗްފ ެއްގެޒެކިޓްވ ޮއިފަސުރެގ 

ަމާޤުމ ައާދުކެރްއުވްނ ިހެމެނެއެވ.

ަވރިޖްނ ޯމަބިއްލ-ިމްޑްލ ީއްސްޓ ެއްންޑ ެއްފިރާކ 
ގާިއުމުކުރުމެގ ުކިރްނ، ާމެކުޓެގ %20 ައްށުވެރ ޮބުޑ 
ިޙްއާޞައާކެއުކ ާކިމާޔުބަކާމިއެއުކ ޮއާމްނެގ ަނުއަރްސ 
ުކްނުފިނ ާޤިއުމުކެރުވާމިއ ަހަމައްށ ެއުކްނުފީނެގ ީޗްފ 

ޮކަމރަޝްލ ޮއިފަސުރެގ ަމާޤުމަގިއ ުހްނަނަވިއ ެއުކްނުފީނެގ 
ިވަޔާފިރާއިއ ެބޭހ ެއްނެމާހ ުމާޢަމާލްތަތްއ ިހްނގެީވ ިމެކްލ 

ިވްނަޓރެއެވ. ޭއެގ ުކިރްނ، ެޑްނާމުކެގ ީޑީޓީސ ައިދ 
ިސްންގޯޕެގ ިސްންގެޓްލެގ ިއްސ ަމާޤުމަތްއ ޭއާނ 

ުފުރްއިވެއެވ.

ޮކެޕްނހެިއެގްނ ިބްޒަންސ ްސޫކުލްނ ިއޮކިނިމްކްސ ައިދ 
ިބްޒަންސ ެއްޑިމިންސްޓޭރަޝްނެގ ާދިއާރިއްނ ާމްސަޓރްސ 

ިޑްގީރެއްއ ާޙިޞުލޮކްށ ެމިގްލ ުޔިނަވރިސީޓ ައިދ 
ިއްނިސާއްޑެގ ާމެކިޓްނގ ައިދ ެމޭންޖަމްނޓް ްޕޮރްގާރްމ 

މިެކްލ ިވްނަޓރ ުފިރަހަމ ުކަރްއާވަފިއެވެއެވ. 

ެއެހިނެގްނ ަމާޤުމަތްއ:
● ުއްމިނާއ ޯމަބިއްލ ޮކްމެޕީނ ީޕެއްލީސެގ ިޑެރްކަޓުރްނެގ 

ޯބުޑެގ ެމްމަބުރަކްނ
● ުޝައރ ިލިމެޓްޑެގ ޯބުޑ ެމްނަބުރަކްނ 

● ިލިމެޓްޑ ާޕްޓަނރ ެއްޑަވިއަސީރ ޮކިމީޓެގ ައްލަވާހ ަފްންޑ 

ޮއްފ ަފްންޑްސެގ ެމްމަބުރަކްނ

އްަލފިާޟްލ ފައިަސްލ ޤަމްހިްއާޔ
ިޑެރކްޓަރ

ޮންނ-އެގްޒެކެޓިްވ އަދި އިްނިޑޕްެނޑްެނޓް
ުއުރުދްނ ަރްއޔިތްެއް

ަބެޓްލޯކ ްގޫރްޕެގ ަފާރުތްނ ަފިއަސްލ ަޤްމިހްއާޔ ިދާރުގެގ 
ޯބަޑްށ ައްއަޔްނ ުކެރްއީވ ޭމ 2020 ަގިއެއެވ.  
2013 ަވަނ ައަހުރްނ ެފިށެގްނ ްގޫރްޕެގ ީޗްފ 
ަފިއެންނަޝްލ ޮއިފަސރ )ީސެއްފޯއ( ެގ ަމާޤުމ 

ައާދުކެރްއުވަމްށަފުހ، 2019 ަވަނ ައަހުރެގ ޭމ ަމުހްނ 
ެފިށެގްނ ަބެޓްލޯކެގ ީސެއްފޯއެގ ަމާޤުމަގިއ ޭއާނ ަދީނ 
ަމަސްއަކްތުކަރުމްނެނެވ. ަބެޓްލޯކެގ ަބިއަންލައުޤާވީމ 

ިވަޔާފިރައްށ ަފިއެންނަޝްލ ޮކންޮސިލޭޑަޝްނ، ްޓެރަޜީރ، 
ެއްމ ެއްންޑ ޭއ، ިބްޒަންސ ްޕޭލިންނގ ައިދ ްސްޓެރެޓިޖްކ 
ެއްއާބުރުލްނ ިދުނުމެގ ިއުތރުްނ، ަބެޓްލޯކެގ ަބިއަންލައުޤާވީމ 

ުމާޢަމާލތްަތުކަގިއ ެއުކްނުފީނެގ ޯބުޑ ެމްމަބެރްއެގ 
ަހިއިސްއަޔުތްނ ޭއޭނ ެއ ުކްނުފިނ ަތްމީޞުލެވްސ 

ުކަރްއަވެއެވ. 

ަބެޓްލކޯާއެއުކ ަމަސްއކަްތުކރެްއުވުމެގ ުކިރްނ، ަބެޓްލޯކެގ 
ސިްސަޓރ ޮއަޕޭރަޝެންއަކުމަގިއާވ ޯޖަޑްނެގ ުއްމިނާއަގާއިއ 

ަޒިއްނ ޯޖަޑްނެގ ީސެއްފޯއެގ ަމާޤުމ ޭއާނ ުފުރްއިވެއެވ. 
ުމާޢަސާލީތ ާދިއާރައްށ ުހިރ ަޝުއާޤިއ، ޮކަމރަޝްލ ައިދ 

ަފިއެންނަޝްލ ާދިއާރަގިއ ާގުތްނ ަމަސްއަކްތުކުރުމެގ 
ަސަބުބްނ ެއނިގަދްސެވަފިއާވ ަތުޖިރާބ އެްއޮކލުުމްނ ޭއާނެގ 

ަތުޖިރާބެގ ުމްއަސިދަކްނ ަދްއުކަވިއެދެއެވ.
ޯޖަޑްނެގ ާޔޫމްކ ުޔިނަވރިސީޓިއްނ ެއަކުއްނިޓން ައިދ 

ިއޮކޮނިމްކްސެގ ާދިއާރިއްނ ީބ.ޭއެއްއ ޭއާނ 
ާޙިޞުލޮކްށަފިއެވެއެވ. ައިދ 1999 ަވަނ ައަހުރ ެޑަލެވައރ 
ޫޔެއްސޭއެގ ޭއައިއީސީޕޭއ ެޓްސޓުްނ ޭއާނ ާފްސެވަފިއެވެއެވ. 

ީމެގ ިއުތުރްނ ޫޔެއްސޭއ ިޗާކޯގެގ ެކޮލްގ ްސޫކްލ ޮއްފ 
ެމޭންޖަމްނުޓެގ ެއްގެޒެކިޓްވ ިޑެވޮލްޕަމްނޓް ްޕޮރްގާރްމ 
)ީއީޑީޕ( ާއިއ، ްސެޓްނަފރްޑ ްގެރުޖޭއްޓ ްސޫކްލ ޮއްފ 

ިބްޒަންސ، ާހަވްޑ ިބްޒަންސ ްސޫކާލިއ ަލންަޑްނ ިބްޒަންސ 
ްސޫކުލަފަދ ަންނ ަމްޝޫހުރ ޮބެޑިތ ުޔިނަވރިސީޓ ަތުކްނ 
ެއިކެއިކ ެއްގެޒެކިޓްވ ީލަޑރިޝްޕ ްޕޮރގްާރްމަތްއ ޭއާނ 

ުފިރަހަމޮކްށަފިއެވެއެވ. 

ެއެހިނެހްނ ަމާޤުމަތްއ: ެންތ  
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އްަލުއްސާތާޛ މަރިަޔމް މާަންލ ިޝާހްބ
ިޑެރކްޓަރ

ޮންނ-އެގްޒެކެޓިްވ އަދި އިްނިޑޕްެނޑްެނޓް
ދިވެހި ަރްއޔިތްެއ

ިދެވިހ ަސުރާކުރްނ ިދާރުގެގ ޯބަޑްށ ަމިރަޔްމ ަމާންލ 
ިޝާހްބ އަްއަޔުނުކެރްއީވ ުޖަލިއ 2020 ަގިއެއެވ.

2010 ަވަނ ައަހުރ ޮއްސްޓޭރިލާއެގ ިއްނުޝަރްންސ 
ިލިޓޭގަޝްނ ުކްނުފްނެޏްއ ަކުމަގިއާވ ެއްޗީބެއްމ 

ޯލަޔރްސަގިއ ޭއާނ ަމަސްއަކްތުކެރްއިވެއެވ. ައިދ ެއައްށަފުހ 
ެސޕްެޓްމަބރ 2010 ަގއި ިމިންސްޓީރ ޮއްފ ިއޮކޮނިމްކ 
ިޑެވޮލްޕަމްނުޓެގ ިމިންސަޓަރްށ ީލަގްލ ެއްޑަވިއަސެރްއެގ 
ޮގުތަގިއ ެއ ިމިންސްޓީރާއ ޭއާނ ުގޅިަވަޑިއެގްނެނިވެއެވ. 
ައިދ ަހަމ ެއުދަވްސަވުރ ރަީއުސްލުޖްމޫހިރްއާޔެގ ޮއީފުހެގ 

ްޕަރިއަވަޓިއޭޒަޝްނ ޯބުޑަގިއެވްސ ޭއާނ 
ަމަސްއކަްތުކރެްއިވެއެވ. ެއައްށަފުހ  ެސޕްެޓްމަބރ 2013 

ަގިއ ުސޫއުދ ެއްންޑ ައްނަވރ ެއްލެއްލީޕ ާއިއ 
ުގިޅަވަޑިއެގްނެނުވުމެގ ުކިރްނ ުޖަލިއ 2012 ިއްނ ެފިށެގްނ 

ިދާރުގެގ ޮކްމެޕީނ ެސްކެރަޓީރ ައިދ ެމޭނަޖރ ިއްނެވްސަޓރ 
ިރޭލަޝްންސ، ިމ ެދ ަމާޤުމ ޭއާނ ުފުރްއިވެއެވ. 2015 

ވަަނ ައަހުރެގ ުކީރޮކުޅ ުސޫއުދ ެއްންޑ ައްނަވރ 
ެއްލެއްލީޕެގ ާޕްޓަނަރަކްށ ޭއާނ ައްއަޔުނުކެރުވެނެވ. ައިދ 
2017 ަވަނ ައަހުރެގ ިނަޔަލްށ ޭއާނ ަމަސްއަކްތުކެރްއީވ 

ެއަތުނަގެއެވ.

2018 ަވަނ ައަހުރެގ ުކީރޮކުޅ، ޯކަޕޭރްޓ ައިދ 
ޮކަމރަޝްލދާިއާރއަްށ ާޚްއަޞޮކްށ، ާސިލްހ ިޝާހްބ ެއްންޑ 

ޯކެގ ަނުމަގިއ މަިރަޔްމ ަމާންލ ިޝާހްބެގ ައިމްއަލ 
ުކްނުފްނެޏްއ ޭއާނ ޤާިއުމުކެރްއިވެއެވ. ާރްއޭޖެގ ަވީޒާފާއ 

ެބޭހ ާޤޫނާނިއ ުގޭޅޮގުތްނ ުފަރަތަމ ަފަހަރްށ ަތްފީޞުލޮކްށ 
ިލެޔ 2017 ަވަނ ައަހުރ ާޝިއުއުކިރ ޮފްތ ަކުމަގިއާވ 
“ޯމްލޑިްވްސ ެއްމްޕޯލިއަމްންޓ ޯލ – ިވްތ ެއްނަފިސްސ 

ޮއްނ ްޕަރިއެވްޓ ެސްކަޓރ”ެގ ުމަޞްއިނަފީކެވްސ ަމިރަޔްމ 
ަމާންލ ިޝާހެބެވ.

ޮއްސްޓޭރިލާއެގ ުޔިނަވރިސީޓ ޮއްފ ުކީއްންސޭލްންޑިއްނ 
ެއްލެއްލީބ )ޮއަނރްސ( ައިދ ުކީއްންސޭލްންޑ ުޔިނަވރިސީޓ 

ޮއްފ ެޓްކޮނޮލީޖިއްނ ީލަގްލ ްޕެރްކިޓްސެގ ާދިއާރިއްނ 
ޯޕްސްޓްގެރޖުޭއޓް ިޑްގީރެއްއ ޭއާނ ާޙިޞުލުކަރްއާވަފިއެވެއެވ. 
ޭއާނައީކ ުކީއްންސޭލްންޑ ުސްޕީރްމ ޯކުޓެގ ެރިޖްސަޓރްޑ 
ޮސިލިސަޓރެއެކެވ. ައިދ ާރްއޭޖެގ ޯކުޓަތުކަގިއ ަޤޫނީނ 
ަވީކުލަކްނުކުރުމެގ ުހްއަދ ިލިބ ަރިޖްސަޓރޮކްށަފިއާވ 

ަފާރެތެކެވ.

ެއެހިނެހްނ ަމާޤުމަތްއ:
● ަބީގާޗ ާއރ.ީއ ްޕރަިއެވްޓެގ ެމޭނިޖްނގ ިޑެރްކަޓރ

● ޯމްލިޑްވްސ ޯލ ިއްންސިޓިޓުއްޓެގ ިޑެރްކަޓރ 

އްަލފިާޟްލ ޢާީސ އްަލަސީބ
ިޑެރކްޓަރ

ޮންނ-އެގްޒެކެޓިްވ އަދި އިްނިޑޕްެނޑްެނޓް
ބްަހަރއިްނ ަރްއޔިތްެއ

ަބެޓްލޯކިއްނ ިދާރުގެގ ޯބަޑްށ ީޢާސ ައްލަސީބ 
ައްއޔަުނުކެރްއީވ ެޖުނައީރ 2020 ަގިއެއެވ.

ަބެޓްލޯކާއިއ ުގިޅަވަޑިއެގްނެނުވުމެގ ުކިރްނ ޭއާނ 
ަމަސްއަކްތުކެރއްީވ ޫޔެއްސީބ ިއްނެވްސްޓަމްންޓ ޭބްނުކަގިއ 

ަލްނަޑްނ ައިދ ުޑާބީއަގިއ ުމިހްނުމ ަމާޤުމަތްއ 
ުފުރްއަވުމްނެނެވ. ެއޮގުތން ެއްނެމ ަފުހްނ ޭއާނ ަމަސްއަކްތ 
ުކެރްއީވ ެމުދ ިއުރަމްއާޗިއ ުއުތުރ ެއްފިރާކައްށ “ޯކަޕޭރްޓ 

ްކަލެއްންޓ ޮސިލއުަޝްންސ”ެގ ިޑެރްކަޓރަކުމެގ 
ަމާޤުމަގެއެވ. ިމ ަމާޤުމަގިއ ުހންެނިވިއުރ ްޕަރިއެވްޓ ިއުކީޓ، 
ެއްމ އެްންޑ ޭއެގ ަސަވިރްނ ެވްލްތ ަފްންޑ ައިދ ެކިޕަޓްލ 

ާމެކްޓެގ ުމާޢަމާލްތަތާކިއ ުގޭޅޮގުތްނ ޯކަޕޭރްޓ ައިދ 
ަފިއެންނަޝްލ ިއްނެވްސަޓުރްނަންށ ޭއާނ ަލާފެދްއިވެއެވ. 

ިމާދިއާރަގިއ ޭއާނ ަމސަްއަކްތުކރަްއަވްނ ެފްއެޓީވ 2009 
ަވަނ ައަހުރ ާއަކިޕާޓެގ ްޕަރިއެވްޓ ިއުކިއީޓެގ 

ާދިއާރިއްނެނެވ. 

ަލްނަޑން ްސޫކްލ ޮއްފ ިއޮކޮނިމްކްސިއްނ ިއޮކޮނިމްކްސެގ 
ާދިއާރިއްނ ެއްމެއްސީސ )ިޑްސިޓްންކަޝްނ( ައިދ 

ުޔިނަވރިސީޓ ޮއފް ޮއްކްސޯފުޑެގ ެބިއލިައްލ ޮކެލުޖްނ 
ިފޯލަސީފ، ޮޕިލިޓކްްސ ައިދ ިއޮކޮނިމްކްސެގ ާދިއާރިއްނ 

ބީޭއ )ޮއަނރްސ( ޭއާނ ާޙިޞުލޮކްށަފިއެވެއެވ. 

ެއެހިނެގްނ ަމާޤުމަތްއ:
● ެއިތާހްދ ައީތްބ ެޓެލޮކްމ ޮކްމެޕީނެގ ޯބުޑ ެމްމަބުރަކްނ
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ލީޑަރިޝޕް
މްުސާތޤު އްަޙމުަދ ދީދީާޢތިފާ ޢަލީއިްސާމޢްީލ ަރީޝުދޓީމް

މުޙްައމުަދ މްުސޢުަދ މުޙްައމުަދ ޢްަބުދްލ ާޤދިުރ މުޙްައމުަދ ޙަޒްމަތު ޢްަބުދهللا ާރޖްަނ ުސޭރްޝ ޢްަބުދهللا ފިާރޤު

ޢަލީ ރިާޔޒްޮރިބްނ ޯވްލ
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އިްސާމޢްީލ ަރީޝުދ
ޗީފް  އެގްޒެކެޓިެކްވ ޮއފިަސރ އަދި މެެނޖިްނގ ިޑެރކްޓަރ

ެސޕްެޓްމަބރ 2015 ިއްނ ެފިށެގްނ ިދާރުގެގ ީސީއޯއ ައިދ  
ެމޭނިޖްނގ ިޑެރކްަޓރަކުމެގ ަމާޤުމެގ ައާދުކަރްއަވީނ 

ިއްސާމީޢްލެއެވ. ިދާރުގްނ ަމަސްއަކްތުކަރނީ ިޙުކަމްތެތިރ 
ްސްޓެރެޓީޖެއްއެގ ަދުށްނަކްނ ަކަށަވުރޮކްށ، ެއ 

ްސްޓެރޓެީޖާއިއ ެއްއޮގަތްށ ަހުރަދާނ ިވަޔާފިރއެްއ ިހްނުގަމްށ 
ިއްސާމީޢްލެގ ީލަޑރިޝްޕާއިއ ެމޭންޖަމްންޓެގ ާޤިބުލަކްނ 

ޭބުންނުކަރްއަވުމްނ ެގްނަދަވެއެވ. ަކްސަޓަމރ ެސްންޓިރްކ 
ުއެފްއުދްނެތިރަކުމެގ ަސާގަފެތްއ ެދެމެހްއުޓާމިއ ެއުކެއީކަގިއ، 

ުކްނުފިނ ީރްބޭރްންޑޮކްށ “ޭޓްކ ޮއްނ ުޓޯމޯރ” ިމ 
ިޝާއުރެގ ަދުށްނ ަކްސަޓަމުރްނަންށ ިޑިޖަޓްލ ިޚުދަމްތަތެކްއ 
ޯފުރޮކްށޭދ ުކްނުފްނަޏަކްށ ިދާރުގ ބަަދުލުކުރމުެގ ަމަސްއަކްތ 

ިއްސާމިއްލ ަފްއަޓަވިއެދްއިވެއެވ. ައިދ ޭއެގ ަސަބުބްނ 
ާމެކުޓަގިއ ދިާރުގެގ ަމާޤުމ ިއުތަރްށ ުކިރައަރިއެގްނ 

ިދަޔެއެވ.

ީމެގ ުކިރްނ 7 ައަހުރ ަވްނެދްނ ިދާރުގެގ ީޗްފ 
ެއްގެޒެކިޓްވަކުމެގ ަމާޤުމ ިއްސާމިއްލ ުފުރްއިވއެެވ. އެ  

ަމާޤުމަގިއ ުކްނުފީނެގ ިހްނުގާމިއ ްސްޓެރެޓީޖ ަބަލަހްއަޓާވ، 
ިދާރުގެގ ެޓްކިނަކްލ ައިދ ިވަޔާފީރެގ ޮއަޕޭރަޝްނަތްއ 
ީސާދޮގުތްނ ެބެލެހްއެޓުވުމެގ ުފިރަހަމ ިޒްނާމ ޭއާނ 

ައާދުކެރްއިވެއެވ.

1988 ަވނަ ައަހުރްނ ެފިށެގްނ ިއްސާމީޢްލ 
ަމަސްއަކްތުކަރއްަވީނ ިދާރުގެއެވ. ިމ ުމްއަދުތެގ ެތޭރަގިއ 

ިއްސާމިއްލ ުފުރްއިވ ުމިހްނުމ ިއްސ ަމާޤުމަތުކެގ ެތޭރަގިއ 
ިޑެރްކަޓރ ޮއްފ ެންޓާވރްކްސެގ ަމާޤާމިއ ެމޭނަޖރ 

ެންޓާވރްކްސ ްޕޭލިންނގ ެއްންޑ ްޕޮރެޖްކޓްްސެގ ަމާޤުމ 
ިހެމެނެއެވ. ެއަމާޤުމަތާކއި ިއްސާމީޢްލ ަހާވުލެވ ުހްނެނިވ 
ުދަވްސވަަރީކ ުމާއަޞާލީތ ަމިއްކޮރޭވްވ ައިދ ަސްބެމިރްނ 

ޭކަބްލެގ ިއްންފާރސްްޓަރްކަޗރ ިދެވިހާރްއޭޖެގ ެއިކ 
ަކްނޮކުޅަތުކަގިއ ާޤިއުމުކެރުވުނ ުދަވްސަވެރެވ. ިއްސާމީޢްލެގ 

ިހްނެގުވާމިއ ެބެލެހްއެޓުވުމެގ ަދުށްނ ުކިރައްށެގްނެދިވ 
ާފަހަގުކެރޭވ ަތަރްއީޤގެ ަމަސްއަކްތަތުކެގ ެތޭރަގިއ، 

ާރްއެޖާއިއ ްސީރަލްނާކާއިއ ެދެމުދ ުފަރަތަމ ަފަހަރްށ 
ަސްބެމިރްނ ޭކަބެލްއ ެއުޅާމިއ، ިދެވިހާރްއެޖ ުގުޅާވަލިދުނަމްށ 
ޮޑެމްސެޓްކ ަސްބެމިރްނ ޭކަބްލ ިވުއަގެއްއ ާޤިއުމުކުރާމިއ، 
ަޤުއީމ ޯމަބިއްލ ބްޯރްޑޭބްންޑ ޯރްލައުއްޓ ްޕޭލްނެގ ަދުށްނ 
ީމުހްނ ިދިރުއޭޅ ުހިރާހ ަރެށްއ ުގުޅާވަލިދުންނ ިހެމެނެއެވ. 

ިއްސާމީޢްލ ަރީޝަދީކ ުމާއަޞާލީތ ާދިއާރިއްނ 32 ައަހުރެގ 
ަތުޖިރާބާއިއ ްސްޓެރީޓިޖްކ ެމޭންޖަމްނުޓްނ 17 ައަހަރްށުވެރ 

ިގަނުދަވުހެގ ަތުޖިރާބ ޯހްއަދާވަފިއާވ ާޗަޓްޑ 
ިއްނިޖިނައެރެކެވ. އިްސާމީޢްލ ަވީނ ިއނިގޭރިސިވާލުތެގ 
ުޔިނަވރިސީޓ ޮއްފ ެރޑިްނގ ިއްނ ާމްސަޓރްސ ޮއްފ 
ިބްޒަންސ ެއްޑިމިންސްޓޭރޝަްނ )ެއްމީބޭއ( ައިދ ެއ 

ަޤުއުމެގ ެއްންގލިާއ ޮޕިލެޓްކިންކ ުޔިނަވރިސީޓިއްނ 
“ެޓެލޮކިމުއިނޭކޝަްނ ިސްސަޓްމްސ ެމޭންޖަމްންޓ ެއްންޑ 
ިޑަޒިއްނ”ެގ ޮރނުގްނ ެބެޗަލރ ޮއްފ ިއްނިޖިނައިރްނގ 
ޮއަނރްސ ިޑްގީރ ާޙިޞުލުކަރްއާވަފެއެވ. ައިދ ޭއާނައީކ 

ިއނިގޭރިސިވާލުތެގ ިއްންސިޓޓިުއޓް ޮއްފ ިއްނިޖިނައިރްނގ 
ެއްންޑ ެޓޮކޮނޮލީޖެގ ެމްމަބެރްއެވްސ ެމެއެވ. 

ޮރިބްނ ޯވްލ
ޗީފް ފައިޭންނަޝްލ ޮއފިަސރ

ީޗްފ ަފިއޭންނަޝްލ ޮއިފަސރެގ ަމާޤަމްށ ޮރިބްނ 
ައްއަޔްނުކެރުވީނ ެފްބުރައީރ 2015 ަގެއެވ. ާމީލ ާދިއާރަގިއ 
ޯހްއަދާވަފިއާވ ިދުގ ުމްއަދުތެގ ައުގުހިރ ަތުޖިރާބެގ ޭބުންނ 

ުކަރްއަވިއެގްނ ޮރިބްނ ެގްނަދަވީނ ުކްނުފްނަޏްށ ަމްނާފ 
ިއުތުރ ުކެރޭވެނ ަމުގަތްއ ޮކްށަޓަވުމްނ ަހުލިވަކާމެއުކ 

ަބަދުލަވުމްނ ައްނަނ ިޑިޖަޓްލ ާމެކުޓަގިއ ިދާރުގެގ 
ާވަދެވިރަކްނ  ިއުތުރ ުކަރްއަވުމްނެނެވ. 

2011 ަވަނ ައަހުރ ޮރިބްނ ިދާރާގިއ ުގިޅަވަޑިއަގުތަމްށަފުހ 
ެއްކިޓްނގ ީސެއފްޯއ، ަފިއޭންނޝަްލ ޮކްންޓޯރަލރ ައިދ 

ެއިސްސަޓްންޓ ަފިއޭންނަޝްލ ޮކްންޓޯރަލރ ަފަދ ުމިހްނުމ 
ަމާޤުމަތްއ ޭއާނ ުފުރްއާވަފިއެވެއެވ.  

ިދާރާގިއ ުގޅިަވަޑިއަގުތުމެގ ުކިރްނ، ީސަޑްބިލުއީސ ްގޫރްޕެގ 
ަފިއނޭްނަޝްލ ޮކްންޓޯރަލރ ޮއްފ ޮމާނޯކ ެއްންޑ 

ައިއެލްންޑްސ ީރަޖްނެގ ަމާޤުމ ޮރިބްނ ައާދުކެރްއިވެއެވ.  

ޮރިބްނައީކ ުމާއަޞާލީތ ާދިއާރެގ ަފިއޭންންސ ައިދ 
ޮއަޕޭރަޝްންސިއްނ 15 ައަހަރްށުވެރ ގިަނުދަވުހެގ ަތުޖިރާބ 

ޯހްއަދާވަފިއާވ ާޗަޓްޑ ެމޭންޖަމްންޓ ެއަކުއްނަޓްނެޓެކެވ. 
ޮރިބްނަވީނ ިއނިގޭރިސިވާލުތގެ ުޔިނަވރިސީޓ ޮއްފ 

ްބޫރެންލިއްނ ެމޭންޖަމްންޓ ްސަޓީޑްސެގ ާދިއާރިއްނ ެބްޗަލރ  

ޢަލީ ރިާޔޒް
ޗީފް ކޮމަރަޝްލ ޮއފިަސރ

ުކްނުފީނެގ ީޗްފ ޮކަމރަޝްލ ޮއިފަސުރެގ މަާޤަމްށ ަޢީލ 
ައްއަޔުނުކީރ ާމިރުޗ 2020 ަގެއެވ. ޭއެގ ުކިރްނ ޭއާނ 
ަމަސްއަކްތުކެރްއީވ ަކްސޓަަމރ ާސިވަސްސ ެއްންޑ 

ޭސްލްސެގ ިޑެރްކަޓރަކުމެގ ަމާޤމުަގެއެވ. ިދާރުގެގ ިވަޔާފިރ 
ާމަޙުއުލގެ ާވަދެވިރަކާމިއ ަބަދުލަތްއ ައްނަނ ައަވްސިމްނ 

ަޢީލައްށ ުފިރަހަމައްށ ެއނިގަވަޑިއަގްނަނާވީތެވ 
ަކްސަޓަމުރްނަންށ ުމިހްނީމ ޮކްނަކެމްއަކްނ ެދެނަގުތމަީކ 

ަޢީލެގ ަމިއަގނުޑ ަލނުޑަދނިޑެއެވ.

1999 ަވަނ ައަހުރ ިދާރާގިއ ުގިޅަވަޑިއަގުތަމްށަފުހ ެހްޑ 
ޮއްފ ެއްޑިމިންސްޓޭރަޝްނ ެއްންޑ ިހުއަމްނ ިރޯސަސްސ 

ަފަދ ުމިހްނުމ ަމާޤުމަތްއ ަޢީލ ުފުރްއާވަފިއެވެއެވ.

ިދާރާގިއ ުގިޅަވޑަިއަގުތުމެގ ުކިރްނ ުޔިނަވރަސްލ 
ެއްނަޓރްޕަރިއަޒްސ ްޕަރއިެވްޓ ިލިމެޓްޑެގ ްގޫރްޕ ޭސްލްސ 
ެއްންޑ ާމެކިޓްނގ ެމޭނަޖުރަކާމިއ ޯމްލިޑްވްސ ިއްންފަލިއްޓ 
ޭކަޓިރްނެގ ެމޭނަޖރ ިހުއމަްނ ިރޯސަސްސެގ ަމާޤުމ ަޢީލ 

ުފުރްއާވަފިއެވެއެވ. 

ިމ ިއްނަޑްސްޓީރެގ ިބްޒަންސ ާއިއ ެމޭންޖަމންްޓ ާދިއާރިއްނ 
24 ައަހަރްށުވެރ ިގަނ ުދަވުހެގ ިއްލާމިއ ަމުޢޫލާމުތ ައިދ 

ަތުޖިރާބ ަޢީލ ާޙިޞުލ ުކަރްއާވަފިއެވެއެވ.

ޮއްފ ަސިއްންސ ާޙިޞުލުކަރްއާވަފެއެވ. ޭއާނައީކ ާޗރަޓްޑ 
ިއްންސިޓިޓުއްޓ ޮއްފ ެމޭންޖަމްންޓ ެއަކުއްނަޓްންޓްސ 

)ީސާމ( ެގ ެއޯސިސޭއްޓ ެމްމަބެރެކެވ.
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ާޢތިފާ ޢަލީ
ިޑެރކްޓަރ ކޯޕޭަރޓް ާސވިަސްސ

2016 ަވަނ ައަހުރްނ ެފށިެގްނ ިދާރުގެގ ިޑެރްކަޓރ 
ޯކަޕޭރްޓ ާސިވަސްސެގ ަމާޤުމ ައާދުކަރްއަވީނ ާޢިތާފެއެވ. 
ިމ ަމާޤަމްށ ާޢިތާފ ައްއަޔުނ ުކުރުމގެ ުކިރްނ ިޑެރްކަޓރ 

ޮއްފ ިއްނަޓރޭނަޝަންލ، ީލަގްލ ެއްންޑ ެރިގުއޭލަޓީރ 
ިޑާޕްޓަމްންޓެގ ަމާޤުމ ާޢިތާފ ުފުރްއާވަފިއެވެއެވ. ިދާރުގެގ 
ުހިރާހ ވިަޔާފިރ ަޙަރާކތެްއ ުކިރަޔށް ެގންަދީނ ާޤޫނާނިއ 

ެއްއޮގަތްށ ުފިރަހަމ ަނާޒަޙްތެތިރަކާމެއުކަކްނ 
ަކަށަވުރުކުރުމެގ ޮގުތްނ ާޤޫނާނިއ ަޤާވިޢުދަތާކިއ ުގިޅެގްނ 

ިދާރުގްނ ުއުފަލްނ ެޖޭހ ުހިރާހ ިޒްނާމެއްއ ަބަލަހްއަޓަވުމްނ 
ްސެޓރެެޓިޖްކ ިއުރާޝާދިއ ުމިހްނުމ ަމުޢޫލާމުތ ާޢިތާފ 

ުކްނުފްނަޏްށ ޯފުރޮކްށެދެއެވ. ީމެގ ިއުތުރްނ ިދާރުގެގ ުހިރާހ 
ީސެއްސާއުރ ަޙަރާކްތަތްއ ިއްސޮކްށ ަބަލަހްއަޓަވީނެވްސ 

ާޢިތާފެއެވ.

ާޢިތާފ ިދާރާގިއ 1988 ަވަނ ައަހުރ ުގިޅަވަޑިއަގުތަމްށަފުހ 
ުމިހްނުމ ަމާޤުމަތެކްއަވީނ ުފުރްއާވފަެއެވ. ޭއެގ ެތޭރަގިއ 

ިދާރުގެގ ަފިއޭންނަޝްލ ޮކްންޓޯރަލރކަުމެގ ަމާޤުމ 
ިހެމެނެއެވ.

ޯމްލިޑްވްސ ެޕްނަޝްނ ެއްޑިމިންސްޓޭރަޝްނ ޮއީފުހެގ ޯބުޑެގ 
ެޗާއަޕރަސްނަކްނ 6 ައަހުރަވްނެދްނ ާޢިތާފ 

ުކަރްއާވަފއިެވެއެވ. ައިދ ޫޖްނ 2019 ަގއި ޯބުޑެގ 

މްުސާތޤު އްަޙމުަދ ދީދީ
ިޑެރކްޓަރ ކްަސޓަމަރ ޮސލިުއަޝްންސް

ުމްސާތުޤ ަމަސްއަކްތ ުކަރްއަވީނ ިޑެރްކަޓރ ަކްސަޓަމރ 
ސޮިލުއަޝްންސެގ ަމާޤމުަގެއެވ. ުމްސާތުޤެގ ުކަޅާދަނ 
ެޓްކޮނޮލީޖ ހުަނުރަތާކެއުކ ެއާނ ެގްނަދަވީނ ުކްނުފީނެގ 

ެއެހްނ ޮގިފަތަކްށ ެއްއާބުރުލމާިއ ެއީހެތިރަކްނ 
ޯފުރޮކްށދެްއަވުމްނ ަކްސަޓަމުރްނަންށ ެއްނެމ ަޒާމީނ 
ިއޮނޭވިޓްވ ޮސިލުއަޝްންސ ޯހްއަދަވިއެދްއަވުމްނެނެވ.

ުމްސާތޤުަވީނ ިއްނޮފޭމަޝްނ ެޓްކޮނޮލީޖެގ ދާިއާރިއްނ 25 
ައަހަރްށުވެރ ިގަނުދަވުހެގ ަތުޖިރާބ ޯހްއަދާވަފެއެވ. ައިދ 

ިދާރުގެގ ެމޭނަޖރ ަކސްަޓަމރ ޮސިލުއަޝްންސ، ެމޭނަޖރ 
ިއްނޮފޭމަޝްނ ިސްސަޓްމްސ ައިދ ެމޭނަޖރ ޭޑާޓ ެއްންޑ 

ައިއީޕ ޮސިލުއަޝްންސެގ ަމާޤުމަފަދ ުމިހްނުމ ިހްނެގުވުމެގ 
ަމާޤުމަތްއ ުމްސާތުޤ ުފުރްއާވަފެއެވ.

ުމްސާތުޤަވީނ ިއނގިޭރިސިވާލުތެގ ެއަބިރްސްޓިވްތ 
ުޔިނަވރިސީޓިއްނ ަމިއްކޯރިއެލްކްޓޮރިންކްސ ާއިއ 

ޮކްމިޕުއިޓްނގ ާދިއާރިއްނ ެބްޗަލރ ޮއްފ ަސިއްންސ ިވްތ 
ޮހަނރްސ ިޑްގީރެއްއ ުފިރަހަމ ުކަރްއާވަފެއެވ.

ެޗާއަޕރަސްނަކުމެގ ަމާޤުމެގ ިތްނަވަނ ަދުއަރްށ ާޢިތާފ 
ައްއަޔުނޮކްށަފިއެވެއެވ. 

ާޢިތާފައީކ ެޓެލޮކްމ ިއްނަޑްސްޓީރެގ ެމޭންޖަމްންޓ ާދިއާރިއްނ 
21 ައހަުރ ުދަވަހްށުވެރ ގިަނުދަވުހެގ ަތުޖިރާބ 

ާހިސުލުކަރްއާވަފިއާވ ާޗާޓްޑ ެމޭންޖަމްންޓ 
ެއަކުއްނެޓްނެޓެކެވ. ާޢިތާފައްށ ަތޖުިރާބ ިލިބަވަޑިއެގްނަފިއާވ 
ޮރނުގަތުކެގ ެތޭރަގިއ ަފިއޭންންސ، ޮއަޕރޭަޝްންސ ާއިއ 

ީލަގްލ ެއްންޑ ެރިގުއޭލަޓީރ ަކްނަތއްަތްއ ިހެމެނެއެވ.

ާޢިތާފަވީނ ިއނިގޭރިސިވާލުތެގ ުޔިނަވރިސީޓ  ޮއްފ 
ްބެރްޑަފުޑްނ ާމްސަޓރ ޮއްފ ިބްޒަންސ 

ެއްޑިމިންސްޓޭރަޝްނ )ެއްމީބޭއ( ިޑްގީރ ާޙިޞުލ 
ުކަރްއާވަފެއެވ. ައިދ ާޢިތާފައީކ ާޗަޓްޑ ިއްންސިޓިޓުއްޓ ޮއްފ 
ެމޭންޖަމްންޓ ެއަކއުްނަޓްންޓްސ )ީސާމ( ެގ ެއޯސިސޭއްޓ 

ެމްމަބެރެކެވ.

ޢްަބުދهللا ފިާރޤު
ިޑެރކްޓަރ ެނޓާްވރކްްސ

ިޑެރްކަޓރ ެންޓަވރްކްސެގ ަމާޤަމްށ ިފާރުޤ ައްއަޔްނުކެރުވީނ 
2016 ވަަނ ައަހުރެއެވ. ެންޓަވރްކެގ ިޚުދަމްތ ެއްނެމ 

ުފިރަހަމައްށ ިބާނޮކްށ ަކްސަޓމަުރްނަންށ ޯފުރޮކްށިދުނުމެގ 
ިޒްނާމ ުއުފްއލަަވީނ ިފާރެޤެވ. ިދާރުގެގ ެއންެމ ުމިހްނުމ 
ިވުއަގާއިއ ިއްންފާރްސްޓަރްކަޗރ ަފުރާމޮކްށ، ަތަރްއީގޮކްށ 
ަބަލަހއްަޓީނ ިފާރުޤެގ ެބެލެހްއެޓުވުމެގ ަދުށްނ ިފާރުޤެގ 

ީޓުމްނެމެވ.

2012 ަވަނ ައަހުރ ިދާރާގިއ  ުގިޅަވަޑިއަގުތަމްށަފުހ 
ެމޭނަޖރ ެއްކެސްސ ިއްނިޖިނައިރްނގ ާއިއ ެމޭނަޖރ 

ެންޓޯވްކ ޮކިލީޓ ެއުޝައަރްނސް ަފަދ ުމިހްނުމ ަމާޤުމަތްއ 
ިފާރުޤަވީނ ުފުރްއާވަފެއެވ.

ިދާރާގިއ ުގިޅަވަޑިއަގުތުމެގ ުކިރްނ ިފާރުޤ ަވީނ 
ިނުއީޒަލްންޑެގ ުޔިނަވރިސީޓ ޮއްފ ެކްނަޓރަބީރަގިއ ޯޕްސްޓ 
ޮޑްކޯޓަރްލ ިރާސްޗ ެފޯލެއްއގެ ޮގުތަގިއ ިރާސްޗ ަމަސްއަކްތ 

ުކަރްއާވަފެއެވ. ައިދ ިދެވިހާރްއޭޖެގ ިމިންސްޓީރ ޮއްފ 
ޮކިމުއިނޭކަޝްންސ، ަސިއްންސ ެއްންޑ ެޓްކޮނޮލީޖަގިއ 

ްޕޮރެޖްކްޓ ޯކިޑޭނަޓުރެގ ަމާޤާމިއ ޯމްލިޑްވްސ ެއައރޯޕްޓްސ 
ޮކްމެޕީނެގ ިއްނިޖިނައުރަކުމެގ ަމާޤުމ ައާދުކަރްއާވަފެއެވ.

ާރޖްަނ ުސޭރްޝ
ިޑެރކްޓަރ ހިުއމްަނ ރިޯސަސްސ

ިޑެރްކަޓރ ިހުއަމްނ ިރޯސަސްސެގ ަމާޤަމްށ ާރަޖްނ 
ުސޭރްޝ ައްއަޔްނ ުކެރުވީނ 2019 ަވަނ ައަހުރެގ ެއްޕީރްލ 

ަމުހެއެވ. ުކްނުފީނެގ ިހްނުގްނ ަހުރަދާނުކުރަމާށިއ 
ުމަވްއަޒުފްނެގ ަމަސްއަކްތެތިރަކާމިއ  ަބިއެވިރުވްނ 

ިއުތުރކުުރަމްށަޓަކިއ ުދިނޭޔެގ ެއިކ ަކްނޮކުޅަތުކްނ ިހުއަމްނ 
ިރޯސްސ ާދިއރާެގ ެއްނެމ ޮމުޅ ަތުޖިރާބ ުސޭރްޝ ިދާރަގްށ 

ެގެންސެދްއާވަފިއެވެއެވ.

ިދާރާގިއ ުގިޅަވަޑިއަގުތުމެގ ުކިރްނ ުސޭރްޝ ައާދުކެރްއިވ 
ަވީޒާފަތުކެގ ެތޭރަގިއ ިއްނިޑާއެގ ައިއެއްސަވިއެއްކްސ 

ެޓްކޮނޮލީޖްސ ްޕަރިއެވްޓ ިލިމެޓްޑެގ ެހްޑ ޮއްފ ެއްޗާއުރ 
)ިއްނިޑާއ، ިމްޑްލ ީއްސްޓ، ެއްފިރާކ(؛ ުދާބީއެގ ިސްއީދީގ 
ޯހްލޑިްނސްެގ ީސިނައރ ިހުއަމްނ ިރޯސްސ ިޑެރްކަޓރ، 

ުދާބީއެގ ައްލ ުފްއަތިއްމ ްގޫރްޕެގ ެއިސްސަޓްންޓ ެޖެނަރްލ 
ެމޭނަޖރ ޮއްފ ެއްޗާއުރ، ުދާބީއެގ ައްލާތަޔުރ ްގޫރްޕެގ 

ެއްޗާއުރ ޮއަޕޭރަޝްންސ ެމޭނަޖުރ، ުދާބީއެގ ޭލްންޑާމރްކ 
ްގޫރްޕެގ ެއްޗާއުރ ެމޭނަޖރ ައިދ ިއްނިޑާއެގ ެބްނަގޫލުރެގ 

ބާާރްތ ެހީވ ިއެލްކްޓިރަކްލްސ ިލިމެޓްޑެގ ެއްޗާއްރ 
ެއްގެޒެކިޓްވަކްނ ިހެމެނެއެވ. 

ިހުއަމްނ ިރޯސަސްސ ާދިއާރިއްނ ޯޕްސްޓ ްގޭރުޖޭއްޓ 
ަތުއީލްމ ާޙިޞުލ ުކަރްއާވަފިއާވ ުސޭރްޝަވީނ ިއްނޮފޭމަޝްނ 

ިފާރަޤީކ ެޓެލޮކިމުއިނޭކަޝްނާސއާިއ ިއެލްކްޓިރަކްލ ެއަނރީޖ 
ާދިއާރިއްނ 18 ައަހުރެގ ަތުޖިރާބ ޯހްއަދާވަފިއާވ ިރާސަޗރ 
ިއްނިޖިނައެރެކެވ. ޭއާނ ަވނީ ިނުއީޒަލްންޑެގ ުޔިނަވރިސީޓ 

ޮއްފ ެކްނަޓރަބީރިއްނ ިއެލްކްޓިރަކްލ ާއިއ ިއެލްކްޓޮރިންކްސ 
ިއްނިޖިނައިރްނެގ ެގ ޮރނުގްނ ީޕެއްޗީޑާއިއ ާމްސަޓރްސ 

ިޑްގީރ ާޙިޞުލ ުކަރްއާވަފެއެވ. އަިދ ޮއްސްޓޭރިލާއެގ 
ުޔިނަވރިސީޓ ޮއްފ ެއެޑަލިއުޑްނ ިއެލްކްޓިރަކްލ ެއްންޑ 

ިއެލްކްޓޮރިނކްްސ ިއްނިޖިނައިރްނގ ޮރނުގްނ ެބެޗަލރ ޮއްފ 
ިއްނިޖިނައިރްނގ ިޑްގީރ ާޙިޞުލ ުކަރްއާވަފެއެވ. ިފާރަޤީކ 

2006 ަވަނ ައަހުރްއުސެރ ައިއީއީއއީެގ ެމްމަބެރެކެވ.
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ެޓްކޮނޮލީޖ، ިއެލްކްޓޮރިންކްސ ައިދ ީރޭޓްލ 
ިއްނަޑްސްޓީރަގިއ 26 ައަހަރްށުވެރ ިގަނ ުދަވުހ ަތުޖިރާބ 

ޯހްއަދާވަފެއެވ.

ުސޭރްޝަވީނ ޮލޯޔާލ ޮކެލްޖ ޮއްފ ަސިއްނަސްސ ިއްނ 
ާމްސަޓރްސ ިޑްގީރ ިއްނ ޯސަޝްލ ާވްކ )ިހުއަމްނ 

ިރޯސަސްސ ެމޭންޖަމްންޓ( އަިދ ެކަރާލ ުޔިނަވރިސީޓެގ 
ެއްފެއްމެއްނީސިއްނ ަސިއޮކޮލީޖެގ ރޮނުގްނ ެބްޗަލރްސ 

ިޑްގީރ ޙާިޞުލ ުކަރްއާވަފެއެވ.

މުޙްައމުަދ ޙަޒްމަތު ޢްަބުދهللا
ިޑެރކްޓަރ، ޕޮްރޕަޓީ، ޕޮްރިކުއމްަނޓް، އްެނޑް 

އެޑްމިނިްސޓޭްރަޝްނ

ިޑެރްކަޓރ ޕްޮރިކުއަމްންޓ، ްޕޮރަޕީޓ ެމޭންޖމަްންޓެގ ަމާޤަމްށ 
ަޙްޒަމުތ ައްއަޔްނުކީރ 2007 ަވަނ ައަހުރެއެވ. ަޙްޒަމުތެގ 
ަމްސޫއިލްއަޔުތެގ ެތޭރަގިއ ިދެވިހާރްއޭޖެގ ެއިކ ަރްށަރުށަގިއ 

ުހިރ ިދާރުގެގ ުހިރަހިއ ިއާދާރެއްއެގ ިއާދީރ، ްޕޮރަޕރީޓ 
ައިދ ްޕޮރިކުއަމްނުޓެގ ުހިރާހ ަކެމްއ ެބެލެހްއުޓާމިއ ިދާރުގެގ 

ުހިރާހ ަޚަރުދަތއް ަހުރަދާނ ިސާޔަސުތެގ ަދުށްނ 
ެބެލެހްއުޓްނ ިހެމެނެއެވ. ިދާރަގްށ ުމަދާލއި ިޚުދަމްތ 
ޯހުދުމަގިއ ަޢަމުލުކަރީނ ިދާރގުްނ ެއަކަށައާޅަފިއާވ 

ިޒްނާމާދުރަކާމިއ ަހަމަހަމަކުމެގ ިސާޔަސުތަތުކެގ ަދުށްނަކްނ 
ަޔީގްނުކުރަމީކެވްސ ަޙްޒަމުތެގ ަމްސޫއިލްއަޔެތެކެވ. 

ަޙްޒަމުތ ިދާރާގިއ ުގުޅީނ 2004 ަވަނ ައަހުރެއެވ. 

ިދާރާގިއ ުގުޅުމެގ ުކިރްނ ަޙްޒަމުތަވީނ ިދެވިހ ަސުރާކުރެގ 
ިމިންސްޓީރ ޮއްފ ިފޭންންސ ެއްންޑ ްޓެރަޜީރަގިއ ުމިހްނުމ 

ަމާޤުމަތެކްއ ުފުރްއާވަފެއެވ.
ަޕްބިލްކ ައިދ ްޕަރިއެވްޓ ެސްކަޓރަގިއ ޮއަޕޭރަޝްނާސިއ 
ެމޭންޖަމްންޓ ޮރނުގްނ 22 ައަހަރްށުވެރ ިގަނ ުދަވުހެގ 

ަތުޖިރާބ ަޙްޒަމތު ޯހްއަދާވަފިއެވެއެވ.

ަޙްޒަމުތަވީނ ަޖާޕުނެގ ޮޔޮކާހާމ ެނަޝަންލ ުޔިނަވރިސީޓްނ 
ާމްސަޓރްސ ިއްނ ިއޮކޮނިމްކްސ )ަޕްބިލްކ ޮޕިލީސ ެއްންޑ 

ެޓްކޭސަޝްނ( ައިދ ެއެމިރާކެގ ަހާވީއ ެޕިސިފްކ 
ުޔިނަވރިސިޓްނ ެބްޗަލރްސ ިއްނ ިބްޒަންސ 

ެއްޑިމިންސްޓޭރަޝްނ ިޑްގީރ ާޙިޞުލ ުކަރްއާވަފެއެވ. 

މުޙްައމުަދ ޢްަބުދްލ ާޤދިުރ
ިޑެރކްޓަރ އިްނފޭޮމަޝްނ ިސްސޓަމްްސ

2017 ަވަނ ައަހުރެގ ޫޖްނަމހުްނ ެފިށެގްނ ިޑެރްކަޓރ 
ިއްނޮފޭމަޝްނ ިސްސަޓްމްސެގ ަމާޤުމ އަާދުކަރްއަވީނ 

ާޤިދުރެއެވ. ިދާރގުެގ ިވަޔާފިރާއިއ ިޚުދަމްތަތަކްށ ޭބުންނާވ 
ިއްނޮފޭމަޝްނ ިސްސަޓްމްސ ާގިއުމޮކްށ ެބެލެހްއުޓަމީކ 

ާޤިދުރެގ ަމްސޫއިލްއަޔެތެކެވ. 

 ިދާރާގިއ 1988  ަވަނ ައަހުރ ުގިޅަވަޑިއަގްތ  ާޤިދުރ 
ްޓާރްންސިމަޝްނ ާއިއ ައިއެއްސީޕ ފަްންގަޝްނަފދަ ިދާރުގ 

ެންޓަވރްކެގ ެއިކެއިކ ިޑާޕްޓަމްނުޓަތްއ ިހްނެގުވުމެގ 
ަމަސްއަކްތ ުކަރްއާވަފިއެވެއެވ. ެއްނެމ ަފުހްނ ައާދުކެރްއިވ 

ަމާޤާމއި ަމަސްއަކްތަތުކެގ ެތޭރަގިއ ެމޭނަޖރ ައިއީޓ 
ްޕޮރެޖްކްޓްސ، ެމޭނަޖރ ިއްނޮފމޭަޝްނ ިސްސަޓްމްސެގ 
ަމާޤާމިއ ެއިކެއިކ ަތާފުތ ިޚުދަމްތަތާކިއ ުގޭޅ ުމިހްނުމ 
ަމްޝޫރުއަތްއ ާރާވ ިހްނުގުމެގ ަމަސްއަކްތ ިހެމެނެއެވ. 

ާޤިދުރައީކ ުމއާަސާލީތ ާދިއާރިއްނ 31 ައަހުރެގ ަތުޖިރާބ 
ޯހްއަދާވަފިއާވ  ްޓާރްންސިމަޝްނ، ްސިވިޗްނގ، 

ިއްނޓަރެންޓ ެއްންޑ ައިއީޕ ޮސިލުއަޝްންސ ާއިއ 
ެއެހިނެހްނ ާދިއާރަތްއ ިހްނުގުމެގ ަތުޢީލާމިއ ަތުޖިރާބ 
ިލިބަވަޑއިެގްނ ުހްނެނިވ ިއްނަޑްސްޓރީެގ ާމިހެރެކެވ.

ާޤިދުރަވީނ ިއްނިޑާއެގ ެޓްސެމްކިއްނ ިއްނޮފޭމަޝްނ 
ެމޭންޖަމންްޓެގ ޮރނުގްނ ެއްމީބޭއ ާޙިޞުލުކަރްއާވަފެއެވ.

މުޙްައމުަދ މްުސޢުަދ
ިޑެރކްޓަރ ިޑޖިޓްަލ ޓާްރްންސފޭޮމަޝްނ

2017 ަވަނ ައަހުރެގ ޮނެވްމަބުރ ަމުހްނ ެފިށެގްނ 

ިޑރެްކަޓރ ިޑިޖަޓްލ ްޓާރންްސޮފޭމަޝްނެގ ަމާޤުމ 
ައާދުކަރްއަވީނ ުމްސަޢުދެއެވ. ިދާރުގެގ ޑިިޖަޓްލ ްސްޓެރެޓީޖ 

ަފުރާމޮކްށ ަތްނީފުޒުކުރާމިއ  ުކްނުފިންނ ިޚާޔުރުކާރ 
ެޓްކޮނޮލީޖަތްއ  ެއަކަށެއުޅާމިއ ިދާރުގްނ  ޭދ ިޚުދަމްތަތާކިއ 

ްޕޮރަޑްކްޓަތކުެގ ިޑިޖަޓްލަކްނ ަޔީގްނުކުރާމިއ ިދާރުގ 
ަހުރަދާނ ުކުރަމްށ ުކެރޭވ ުހިރާހ ަކެމްއެގ ާނެރަހީކ 

ަކްސަޓަމުރްނަނށް ޭބުންނާވ ިޑިޖަޓްލ ަހްއުލަތްއ 
ޯހަދިއިދުންނަކަމްށ ެހުދަމީކ ުމްސަޢުދެގ 

ަމްސޫއިލްއަޔުތަތެކެވ.

1995 ަވަނ ައަހުރ ިދާރާގިއ ުގިޅަވަޑިއަގްތ ުމްސަޢުދ ަވީނ 
ިޑެރްކަޓރ ެންޓާވްކްސ، ެމޭނަޖރ ޮމަބިއްލ ެންޓާވްކްސ، 

ެމޭނަޖރ ޯކ ެންޓާވްކްސާއިއ ީސިނައރ ިއްނިޖިނައރ ަފަދ 
ުމިހްނުމ ަމާޤމުަތްއ ުފުރްއާވަފެއެވ.

ުމްސަޢަދީކ ެޓެލޮކްމ ިއްނަޑްސްޓީރަގިއ 22 ައަހަރްށ ުވެރ 
ިގަނ ުދަވުހ ަތުޖިރާބ ޯހްއަދާވަފިއާވ ާޗަޓްޑ 

ިއްނިޖިނައެރެކެވ.

ުމްސަޢުދ ަވީނ ިނުއީޒަލްންޑެގ ިވްކޯޓިރާއ ުޔިނަވރިސީޓ 
ޮއްފ ެވިލްނގަޓްނ ިއްނ ާމްސަޓރ ޮއްފ ޮކާމްސ، 
ިއްނޮފޭމަޝްނ ިސްސަޓްމްސ، ޮއްސްޓޭރިލާއެގ 

ޮއްސްޓޭރިލައްނ ިއްންސިޓިޓުއްޓ ޮއްފ ިބްޒަންސިއްނ 
ެއްމީބޭއ ައިދ ިއނިގޭރިސިވާލުތެގ ުޔިނވަރިސީޓ ޮއްފ ަހްލ 

ިއްނ ޮމަބިއްލ ެޓެލޮކިމުއިނކޭަޝްންސ ެޓްކޮނޮލީޖެގ ޮރނުގްނ 
ބެްޗަލރ ޮއްފ ިއްނިޖިނައިރްނގ ިޑްގީރ ާޙިޞުލ 

ުކަރްއާވަފެއެވ. 

* ަމްޙޫމުދ ަދްއަސުރ ޮއަގްސްޓ 2019 ަގިއ ިދާރާގިއ 
ުގިޅަވޑަިއެގްނެނުވަމްށަފުހ، ެސޕްެޓްމަބރ 2020 ަގިއ 

ިދާރުގްނ ަވިކެވަވަޑއިެގްނނެުވާމިއ ަހަމައްށ ިދާރުގެގ ީޗްފ 
ާމެކިޓްނގ ޮއިފސަުރެގ ަމާޤުމ ައާދުކެރްއިވެއެވ. 
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2020 ގެ ްސޓެްރޓެޖީ 
އަދި ަނތާީޖ

2020 ގެ
ްސޓެްރޓެޖީ އަދި ަނތާީޖ

ޯކިވްޑ-19ގެ ަބިލަމުޑަކމުގެ ތެޭރގައި، ުމޖުަތމަުއއާއި 

ފަުރުދންނާއި ައދި ވިަޔފާރިތައް ުގޅުވަިއިދުނުމގައި 

ައުޅަގނުޑމެން ައާދކުރާ ރޯުލގެ ުމހިްއުމަކން އިތުރަށް 

ާފަހަގކުރެިވގެން ދިޔަެއވެ. ަބިލަމުޑަކމާއި ުގިޅގެން 

ގިނަ ބަަޔކު ގޭަގއި ބަްނދުެވފައި ތިުބމާއި، ގިނަ 

ވިަޔފާރިަތުކގެ މަަސްއކަތްތައް ިލމިޓް ކުެރިވފަިއވާ 

ަދނޑިަވޅުގައި، އިުތބާުރކުރެވޭ މުާއަޞލާތީ 

ިޚުދމަތްަތާކއި ިޑޖިަޓލް ެއްޕިލޭކޝަންަތކަށް ބަރޯާސވެ، 

ބޭނުްނވާ މިންވަރު އިތުރުެވގެން ދިަޔއެެވ.

ައޅުަގނުޑެމންގެ ިޚުދމަތްަތަކކީ ޒަރޫރީ 

ިޚުދމަތްަތކަްށވާއިރު، ައޅުަގނުޑމެްނގެ 

ކަސްަޓމަރުންނާއި، ުމޖުަތމައުއާއި ައދި ސަުރކާރުން 

ަތހަްއަމުލކުަރމުްނދާ ދަތި ުއަދގޫަތކަށް ެއީހުވުމގައި 

ައޅުަގނުޑމެން މިތިބީ ސާބިުތަކާމއި ެއކު އެްނމެ 

ކުީރަސފުަގއެވެ. ައޅުަގނުޑމެްނގެ ަކސްަޓމަރުންނަށް 

އިތުރު ެއހީއެްއގެ ގޮތުން ކަސްަޓމަރުން ުގިޅފައި 

ެބހެއްުޓމަށް އިތުރު ޑާޓާ ީދފައިވާެނއެވެ. މީެގއިތުރުން 

ައޅުަގނުޑމެްނގެ ަކސްަޓމަރުންނާއި ުގޅުްނހުރި 

ުމހިްއމު ިއދާރާަތކަށް ައޅުަގނުޑެމންގެ ފަރާތުން ެވެދވޭ 

ެއހީަތުކގެ ފުިރަހމަ މަުއޫލމާތު މިަބިލަމުޑަކުމގެ  

ތެރޭަގއިެވސް ެދމުންގެްނދިޔަީއެމއެެވ.

ައޅުަގނުޑެމން އެްނމެ ިއްސަކެމއް ީދފަިއވަނީ 

ައޅުަގނުޑމެްނގެ މުވަްއަޒފުންގެ ިޞްއޙަތާއި 

ރަްއކާތެިރަކމަށާއި ވިަޔފާރި ެދެމހެއްުޓާމއި ައދި 

ައުޅަގނުޑމެންގެ ަކސްަޓމަުރންނަްށ ފޯުރކޮްށދޭ 

ިޚުދމަތްަތކާއި ުގޅުންަތކަށް ެއއްެވސް ބުޫރއެއް 

ުނގެެނސް ިޚުދމަްތ ފޯުރކޮްށދިުނމަެށވެ. 

ައުޅަގނުޑެމންގެ ުމވަްއަޒުފންގެ ރަްއކާތެިރަކމަށްަޓކައި 

އަަވސް ފިޔަަވެޅއްގެ ގޮތުން އާ ަގިއްޑލައިންތައް 

ެއުކަލާވަލިއ %90 އަށް ވުރެ ގިނަ ުމވަްއަޒފުން 

ެގއިން މަަސްއކަްތކުރެޭވނެ އިންިތާޒމު 2020 ައހަރު 

ޭއޕްިރލް ަމުހގެ ކުީރޮކޅު ަހަމަޖއްާސފައިވާެނއެެވ.

ޯކިވްޑ-19ގެެ ަބިލަމުޑކަން ުމިޅދުނިޔެ ަތހަްއަމލު 

ކުަރމުްނދިޔައިރު، އެ ަބިލަމުޑަކމުގެ ަސބަބުން 

ިއޤުިތާޞދަށް ެދމިގެްނާދނޭ ގޮތަށް  ކުރާނެ ެނެދވޭ 

ައސަރުަތއް ވަރަށް ަހުލިވިމނެއްގައި ާހމަަވމުްނދިޔަެއވެ. 

ވިަޔފާރިއަށް ޮބޑު ހީނަުރަކމެއް ލިިބފައިާވއިރު، ޭއގެ 

މައިަގނޑު އެއް ސަބަަބކަށް ެވފައިވަނީ  ޓޫިރަޒމް 

ހުއްުޓަމކަށް ައުއާމއި ިވިދގެން ވިަޔފާރި އާއި ޯރމިްނގެ 

ިޚުދމަތަށާއި ގަުއމުގެ ުމޅި ިއޤުިތާޞދަށްއައި ޮލުޅެމވެ. 

ވިަޔފާިރއަށް ިލބޭ ެގއްލުން ުކަޑކުުރމަށްަޓކައި ކުެރވުނު 

މަަސްއކަތުގެ ތެރޭގައި، ވިަޔފާރި ހަަރކާތްތައް 

ަމުދކުުރމާއި، ޚަަރދުަތކާއި، ރަްއާކކުރެިވފައިވާ ަނުގދު 

ފަިއސާ ހަުރދަނާ ސިާޔސަތެއްގެ ދަށުން ޭބނުން 

ކުރުން ިހމެެނއެެވ.

ެޕޭކްޖަތްއ

ިދާރުގްޕޭލ

#
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ގުޅްުނ ާޤއިމުކޮްށދީ ަރްއާކތެރިކްަނ ޯހަދއިދިުންނ- 
އަޅުގަނޑުމްެނގެ ކްަސޓަމުަރްނަނާށއި މުޖުތަމުަޢއްަށ އެހީތެރިކްަނ ފުޯރކޮްށދިުންނ

ައޅުަގނުޑމެން އެްނމެ ޮބޑުައަހމިއްޔަުތަކމެއް 
ީދފައިަވނީ ައުޅަގނުޑމެންގެ ނެޓްވަރކަށްބަރޯާސެވފަިއވާ 
މިްނވަރު އިތުުރުވާމއި ުގޅިގެން ނެޓްވަރކަށް އެއްެވސް 

ބުުރލެއް ނާރާެނކަން ކަށަވަރު ކުާރާހލު، 
ަކސްަޓމަރުންނަށް ލުިއ ފަޭސހަ ގޮތްތައް 

ފޯުރކޮްށދިުނމަށްަޓކައި ައޅުަގނުޑމެްނގެ މަސަްއކަތްތައް 
އަަވްސމިނެްއގައި ޒިްނާމދާުރަކމާެއކު ކުުރމަެށވެ. 

2020 ައހަުރގެ މާރޗް ަމހުގެ ކުރީ ޮކޅު ވިަޔފާރި 
ެދެމހެއްުޓމުގެ ްޕލޭންއެއް ެއުކަލާވލަިއފަިއވަނީ، 

ައުޅަގނުޑމެންގެ ނެްޓވަރކް ރަނަގޅަށް މަސަްއކަތް 
ކުރާނެ ަކމާއި ިޚުދމަތަށް ބުުރލެއް ނާރާެނކަން 

ކަަށވަުރކުުރމަެށވެ. ޯކިވްޑ-19ގެެ ަބިލަމުޑަކުމގައި 
އިންޓަނެޓް ބޭނުން ކުރާ މިންވަރު ގާތްަގނަޑކަށް ތިން 

ގުނަ އިތުުރެވފަިއވާއިރު، ިޑމާްނޑާއި އެްއވަރަށް 
އިންޓަނެޓްގެ ިޚުދމަްތދިުނމަށްަޓކައި 2020 ައހަރު 

މާރޗް ަމހުެގ ަފުހޮކޅު އިންޓަރނެޓް ެކޕޭސިޓީ 

ިއުތުރޮކްށަފިއާވެނެއެވ.

އަޅުގަނޑުމްެނގެ ކްަސޓަމުަރްނ 
ގުޅުވައިދުިނމުގައި އެހީތެރުިވްނ

ިޚުދަމްތ ޯފުރޮކްށިދުނމުަގއި ެދިމހުުރމުގެ އިތުރުން، 
ައޅުަގނުޑެމންވާނީ ިޚުދމަތް ބޭުނން ކުރުން 

އިތުރުުވމާއި ުގިޅގެން ައުޅަގނުޑމެން ފޯުރކޮްށދޭ ހުިރހާ 
ިޚުދމަެތއްގެ ައގުަތކާއި އިނާޔަތްަތކަށް ހެޔޮަބަދލެއް 
ެގނެްސފައެވެ. ައޅުަގނުޑމެްނގެ ޯކިވްޑ-19ގެ ކެއާ 
ެޕޭކޖްަތަކކީ ގިނަ ީމހުންނަށް ބޭނުން ިހފޭެނ ަފދަ 

ެޕޭކޖުަތކަށް ަހާދފައިާވނެއެވެ. އެގޮތުން 
140 އިތުރު  ައޅުަގނުޑމެްނގެ ަކސްަޓމަރުންނަށް %

ިހލޭ ޑޭޓާ ދިުނމާއި، ބޫސްޓަރސް އާއި ެއްޑ-
ޮއްނަތުކްނ ިޑްސަކުއްންޓ ިދުނުމެގ ިއުތުރްނ ިޚުދަމާތިއ 

ައލަްށުގޭޅ ފަރާތްަތކަށް ިޚުދމަތް ުގަޅިއީދފަިއވަނީ 
ިހެލެއެވ.

 
ައުޅަގނުޑމެންގެ ކަސްަޓމަރުްނގެ ތެރެއިން ިބލްަތކަށް 
ފަިއސާ ދެްއުކމަްށ ދަިތވި ކަސްަޓމަރުންނަށް ިބލްތަށް 
ެދްއުކމަށްަޓކައި ލުއި ިދުނުމގެ ގޮތުން، ިބލަްށ ފަިއސާ 

ދަްއކަްނެޖހޭ މުްއދަތު އިތުުރކޮށް ައދި ިޚުދމަތް 
ެމުދަކނާޑލުން ަލްސކޮްށފައިވާެނއެެވ.

ދިވެހްިނގެ ވަިޔފާރިތާަކއި ގުޅްުނތްައ 
ާގއިމުކްޮށ ބަަދހިކުުރްނ

ައޅުަގނުޑމެްނގެ ީޓމުން ހުިރހާ ވަގުތެްއގައިެވސް 
ަމސަްއކަތް ކުަރމުްނދިަޔއީ ސަުރކާރާއި ވިަޔފާރިަތކަށް 

ުހއްުޓމެއް ުނގެެނސް ޮކްނމެ ތަެނއް ައދި  ކޮްނމެ 
ވަގުތެއްގަިއެވސް  މަަސްއކަްތކުރެވޭ ރަްއކާތެރި ީއާޖދީ 

ޙަްއލުަތއް ޯހދަިއދިުނމުަގއެވެ. ައހަރު ކުރިއަށް 
ދިަޔއިރު، ައޅުަގނުޑމެްނވެސް ދިޔައީ ޯކިވްޑ-19ގެެ 
ަސބަބުން ަގުއމަށާއި ިއޤުިތާޞދަށް ައއި ޮލުޅމުން 

އަރައިގަުތމަށް ެއކި ގޮްތގޮުތން ެއހީތެިރކަން 
ފޯުރކޮްށެދމުންނެވެ. ަކސްަޓމަރު ހުރި ތަނެްއގައި 

ހުރެގެން ގަުއމުގެ ިއޤުިތާޞދު ޮކޅަށް ެނުގުމގައި ެއކި 
ގޮތްގޮތުން ބަިއވެިރުވމަށް ަމުގަފިހކޮށް، ުގުޅވަިއދީ، 

ައދި  ބާރުވެިރކުުރވަިއދިނީ ައޅުަގނުޑމެްނގެ 
ުއެފްއދުންަތކާއި ިޚުދމަތްަތކުގެ ޒަރީއާއިންެނވެ. 
ައުޅަގނުޑމެންގެ ސިާޔސަތު #ިޑޖިަޓލްރާްއެޖއެއް 

ބިާނކުުރމުގައި ިޑޖިަޓލް ަހަމަހމަ ަކަމކީ ައުޅަގނުޑމެން 
ުނހަނު ިއްސަކމެްއދޭ ަކަމެކވެ. ައދި ައޅުަގނުޑމެްނގެ 

ީޓމުން ވަރުަބިލަކމެއްނެތި މަަސްއކަްތކުަރމުްނދަނީ 
ރާްއޖެގެ ރަށްތައް އެތުިރަފއިވާ ގޮުތން ިދާމވާ 
ހުަރސްަތއް ގިާރކޮށް، ުގިޅފަިއވާ ުމުޖަތަމުއެއްއ 

ބިާނކުުރުމގެ މަްގަސދުގަެއވެ. 

ކުދި އަދި މުެދފްަނތީގެ ވަިޔފާރިތްައ
ިދާރުގެގ ސިާޔސަުތގެ ިހުކމަަތކީ ިޑޖިަޓްލކުިރމަުގގެ 

ޭބުންނަތްއ ޮމަޅްށ ުފްއަދިއިދުނަމްށަޓަކިއ ިދެވިހާރްއޭޖެގ 
ގިނަުގނަ ރަށްަތަކކަށް ެބިހަފއިވާ ުމޖުަތމަޢު ުގުޅވަިއދީ 
ާރްއޭޖގައި ދިިރުއެޅމުްނދާ އެްނމެން ބާރުވެިރކުުރެމވެ. 

ޯކިވްޑ-19ގެެ ަބިލަމުޑކަން ވެގެން ދިޔައީ 
ައުޅަގނުޑމެންގެ ުކދި ައދި ެމުދފަންތީގެ ވިަޔފާރި 

ަކސްަޓމަރުންަތކަށް އައު ިޚުދމަތްތައް ފޯުރކޮްށދިުނމަށް 
ުހުޅާވލެވުނު މަަގކަށެވެ. ައޅުަގނުޑމެން ިވސްނީ 

ްކލަުއޑް ޭބްސޑް ހަްއލުަތކާއި ިދާމލަށް  ުކދި ައދި 
ެމދު ވިަޔފާރިަތއް ކުރާ ދަތުުރގައި ެއފަރާތްަތކަށް 

ެއހީތެިރވެ ައދި ެޓްކނޮޮލޖީަތކަށް ިމއަންނަ ަބަދލަށް 
ެއފަރާތަށް އަުހުލވެިރކުުރވާ ކުރިއެުރމަށް ެއފަރާތްަތކަށް 

ބޭނުްނވާ މިންވަރަށް ިޚުދމަތްތައް ިދުނުމގައި 
ައަވްސުވެމެވ.

ުކދި ައދި ެމދު ފަންީތގެ ވިަޔފާރިަތކަށް އަަވސް 
ެއީހއެއްގެ ގޮތުން ެއފަރާތްަތކުގެ ަމހު ިބލުން 

ިޑްސކައުންޓް ީދފަިއވާނެއެވެ. ައދި މީގެ އިތުރުން 
ރީޓެިއލް ައދި ވިަޔފާރި ުމޖުަތމައުއަށް 

ެއހީތެރިުވމަށްަޓކައި ަބްލކް ެއސް.ެއމް.ެއސް، 
ެއމްޓުެއމް ކަެނކްިޓވިޓީ، ވެްބޮހސްޓިންގ ަފދަ 

ހަްއލުަތކާއި، ިބލް ދެްއުކމުގައި ޫދދިުނމާއި ައދި ިބލަށް 
ިޑްސކައުންްޓ ދިުނމުގެ މުްއދަތު 

ިއުތުރޮކްށަފިއާވެނެއެވ.
ފުރަބަްނާދއި ގާތްަގނަޑކަށް ުމޅި ައހަރު ެއކީ 
ަގިއދުުރކަން ެބހެއްޓުން ތަްނީފުޒކުަރުމްނދިޔަ 

ަދނިޑަވުޅގައި ރީޓެިއލް ައދި ުކދި ވިަޔފާރިަތކަށް 
ެއހީެއއްގެ ގޮުތންނާއި ކަސްަޓމަރުންނަށް ިޑޖިޓަްލކޮށް 

ފައިާސދެްއުކމަށް ބާުރވެިރކުުރމަށް ދިާރުގޕޭ މަރޗެންޓް 
ފީ ިހޭލކޮްށީދފައިވާެނއެެވ.

ޫޓރިޒަމް
2020 ވަނަ ައހަުރގެ މާރްޗގައި ޯބޑަރުތައް 

ބަްނުދކުުރމާއި ުގިޅގެން ޓޫިރަޒމް ެސކްޓަރ ޮބޑު 
ުހއްުޓަމކަށް އައެވެ. އިތުބާުރކުރެވޭ ޕާޓްނަރެްއގެ 

ހަިއސިއްޔަތުން ައޅުަގނުޑމެން ޓޫިރަޒމް ެސކްޓަރއަށް 
ެއީހުވމަށްަޓކައި، ެއފަރާތްަތކުން ަނާގފަިއވާ ޑޭާޓޮކމް 

ިޚުދމަތްަތއް ޑައުްނގްޭރޑު ކޮްށދިުނމާއި، ކޮްނމެ ަމަހކު 
ިބލްވާ ގޮތަށް ހުރި ިޚުދމަތްތައް ަވގުތީގޮތުން 

ހުއްާޓަލީދފައިާވނެއެވެ. ރިސޯޓުތައް ކަރަންޓީން 
ެފިސލިޓީަތކަށް ަބދަުލކުުރމާއި ުގިޅގެން 

ައުޅަގނުޑމެންވާނީ ިހލޭ ދިރާގުޓީވީ ގެ ިޚުދމަތް 
އެތަންތަނަްށ ފޯުރކޮްށީދފައެވެ. ައދި އެތަނުަގއި ތިބޭ 
ަބިލީމހުންނަށާއި ަމސަްއކަްތކުާރ ފަރާތްަތކަށް އިތުރު 
މޯބަިއލް ޑޭޓާ ީދފައިވާނެެއވެ. ައދި ައޅުަގނުޑމެްނގެ 
ީޓުމންވާނީ ޑޭޓާ ެބަކޕް، ބޭްންޑވިތް މޮނިޓަިރން ައދި 
ފަަޔޯވލް، ަފދަ ިޚުދމަތްތައް އިތުރަށް ރަނަގުޅކޮށް، 

ެސކިއުރިޓީ ވަުރަގަދކޮށް، ވިަޔފާރި ަކސްަޓމަރުންނަށް 
ދޭ ިޚުދމަތުގެ ޕޯްޓޯފލިއޯ ކަސްަޓމަރުްނގެ ބޭނުންަތކާއި 

އެްއގޮތަށް  ަބަދުލކޮްށީދަފއެެވ.

ޮބޑެތި ކްުނފުނިތާަކއި ވަިޔފާރިތްައ
ައުޅަގނުޑެމްނެގ ަކސްަޓމަރުްނގެ ތެޭރގައި ިހމެނޭ 
ޮބޑެތި ކުްނުފނިަތކާއި ވިަޔފާރިަތކަށް ހުއްުޓމެއް 

ުނގެެނސް ޮކްނމެ ތަެނއް ައދި  ކޮްނމެ 
ަވގުތެއްގަިއވެސް ަމސަްއކަްތކުރެވޭ ރަްއކާތެރި، އެ 

ވިަޔފާރީގެ ީސދާ ބޭނުންަތކަށް ީއާޖދީ އައިޓީ 
ޮސިލުއޝަންަތާކއި، ުގިޅގެން ަމސަްއކަތް ކުެރވޭނެ 

ާއލާތްތައް ފޯުރކޮްށީދފައިވާެނއެެވ.
ދިެވހިރާްއޖޭގައި އެްނމެ ފުރަަތމަ އަތްުނލާ ބޭނުްނކުރާ 

“ަތރަމލް މާސް ްސކްރީނިންގ ޮސލިުއޝަން” 
ަކމަށްވާ “އާރލީ ާވނިންގ، ެއލާރޓް އެްނޑް 

ރެްސޕޯްނސް )ީއޑަްބލިުއއޭއާރު( ވިަޔފާރިަތކަށް 
ަތއާަރުފކޮްށފަިއވަނީ ައުޅަގނުޑމެންނެވެ. ަޒމާނީ 
ަފޭސހަަތކާއިެއކު ައޅުަގނުޑެމންގެ ައއިސީޓީ 

އިްނފްާރސްޓަރކްޗަރ އާއި މެޭންޖޑް 
ޮސލިުއަޝންަތކުން ައޅުަގނުޑމެްނގެ ަކސްަޓމަރުންނަށް 
ެއފަރާތްަތކުގެ ަކސްަޓމަުރންނަށް ރަނަގޅު ިޚުދމަތެއް 

ދިުނމަްށ ަފިހކޮްށެދއެެވ.

ަސުރާކާރއި އާިދާރތަކްަށ އެހީތެރުިވްނ
މާރޗް 2020 ގައި ސަުރކާރުން ެއުކަލާވލަިއފަިއވާ 

ޯކިވްޑ-19 ާޓްސްކޯފސް އަށާއި ަކމާެބހޭ ިއދާރާަތކަށް 
ެޓކްިނކަލް ކޮްނަސލްޓެންީސ ދިުނމަށާއި ެއފަރާތްަތކުން 

ބޭުނންވާ ކަްނަކމަށް ައަވސް ިއޖާބެއް ދިުނމަށް 
ޚާްއޞަ ީޓެމއް ެއކުަލާވލެވުެނވެ. ޭއޕްިރލް 2020 

ގައި ުމޅި ާމލެ ފުރަބަްނުދކުުރމުގެ ސަަބބުން ިސިވލް 
ސަރިވސްގެ ހުިރހާ މުވަްއަޒފުން ގޭގަތިެބގެން 
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ަމސަްއކަްތކުރަން ެޖުހމާއި ުގިޅގެން ޯހމް 
ބްޯރްޑބޭްނޑްަތކުގެ ޑޭޓާ ެއލަވަްނސް ބޭުންނކުެރވޭ 
މިްނވަރު އިތުރުުވމުން ެއަކމަށް ހަްއލެއް ޯހުދމަށް 
ސަުރކާުރގެ ޮއީފސްަތކުން އާްނުމކޮށް ބޭނުްނކުރާ 

ސައިޓްަތކަށް ިހލޭަވދެވޭ ގޮތް 
ަހަމަޖްއާސީދަފިއާވެނެއެވ.

 
ހެލްތް ޕްރޮެޓްކޝަން ެއޖެްނސީ )އެްޗޕީއޭ( އާއި ެއކު 

ައޅުަގނުޑމެން ވަރަށް ގާުތން މަސަްއކަްތކުީރެމވެ. 
ިމގޮތުން މިނިސްޓްރީ ޮއފް ެހލްތަށް ެޓކްިނަކލް 

ޮކންަސލްޓެްނސީ ދިުނމަށާއި ެއފަރާތުން ބޭނުްނވާ 
ކަްނަކމަށް ައވަސް ިއާޖބައެއް ދިުނމަށް 

ައޅުަގނުޑމެްނގެ ޚާްއޞަ ީޓމެއް 
ެއުކަލާވަލފަިއވާނެއެވެ. ައޅުަގނުޑމެްނވާނީ ިހޭލުގޅޭ 
ނަްނބަރ 1676 ެއފަރާތަްށ ފޯުރކޮްށީދފަެއވެ. ައދި 
އެްޗީޕއޭ އަށް ދުާވަލކު 10،000 ފޯުނޯކލަށް ވުރެ 

ގިނަ ކޯލް ނެޭގ ަފދަ ްކލަުއޑްް ޭބްސޑް 
ޯކްލސެންޓަރެއް ެނޝަަނލް ެއަމޖެްނސީ ޮއޕަޭރޝަން 

ސެންޓަރގައި ގާިއުމކުުރމުގައި ެއފަރާތަށް 
ެއހީެވީދފައިާވނެއެވެ. ައޅުަގނުޑމެްނވާނީ 

ބަިލީމހުްނނަށާއި، ކަރަންީޓން ެފިސލިީޓގައި 
ަމސަްއކަްތކުރާ ިޞްއޙީ ިހުދމަތްތެރިންނަށް ިހލޭ ޑޭޓާ 

ީދފަެއވެ. ައދި ޯމްލިޑވްސް ެރޑް ކްެރސެންްޓގެ 
ސަިއޮކޮލިޖަކލް ަސޕޯޓް ސެންޓަރަށް ްކލަުއޑް ވޮިއސް 
ޮސލިުއޝަން ގާިއުމކޮްށދީ ެއަކމަށް ބޭނުންވާ ޑިވަިއސް 

އާއި އިންޓަނެޓް ެއފަރާތުގެ މުވަްއަޒފުްނނާއި ިހލޭ 
ސާަބހަށް މަސަްއކަތް ކުރާ ފަރާތްަތކަށް 

ޯފުރޮކްށީދަފިއާވެނެއެވ.

ުދުރްނޭދ ތުައލީމްަށ އެހީތެރުިވްނ
ަވިއަފއި ެމުދވެިރކޮށް ލިބޭ ހަިއްސީޕޑް އިންޓަރނެޓް 
ަސުރާކުރެގ 212 ްސކޫަލކަށް 2019 ވަނަ ައހަރު 
ައުޅަގނުޑމެން ުގޅާިއދީ ިޑޖިޓަލް ްކާލސްޫރމްތައް 

ގާިއުމކޮްށީދފައިވާެނއެވެ. ެއހެްނަކމުން ރާްއޖޭގެ ހުިރހާ 
ކަްނޮކޅުަތކެއް ުގޅުާވަލދޭ އިްނފްރާސްޓަަރކްޗަރެއް 

2019 ވަނަ ައހަރު ައޅުަގނުޑމެން ވާނީ މިިނސްޓްރީ 
ޮއފް ެއޑިުއޭކޝަނަށް ގާިއުމކޮްށީދފަެއވެ. 

ައުޅަގނުޑމެންގެ ނެްޓވޯރކަށް ބާރުޮބުޑުވމުން، ެއކަން 
ހަްއުލކުުރމަށް ައުޅަގނުޑމެންވާނީ ެކޕޭސިޓީ 

އިތުުރކޮށް، ެއލްޓީއީ ބްޯރޑްބޭްނޑް ައދި ިފްކްސޑް 
ބްޯރޑްޭބްނޑް ިޚުދމަތް ެމުދވެިރކޮށް ކިަޔވާ 

ދަިރވަރުްނނަާށއި ކިޔަވަިއދޭ ުމދައްރިސުްނނަށް އިތުރު 
ޑޭޓާ ެއަލވަންސް ހިޭލ ީދފަެއވެ. ައދި މިިނސްޓްރީ 
ޮއފް ެއޑިުއޭކޝަންއާިއ ދިެވހި ވިަޔފާރިއެއް ަކމަްށވާ 

ޮހލޮގޯ ވޯރްލޑް އިްނކް އާއި ުގޅިގެން ދުރުްނދޭ 
ތަުއީލމަށް ެއހީތެިރުވުމގެ ގޮތުްނ ދިރާގުޓިީވގައި 

ެއިޑުއޭކަޝން ޒޯން އެއް ަހާދފައިވާނެެއވެ. 

#ިޑޖިޓްަލާރްއޖެ ހުަލވި ްސޕީޑްގެ ގުޅްުނ އްެނމްެނަންށ
ދިެވހިރާްއޖޭގެ ކުިރމަގަށް ވަުރަގދަ ނެޓްވަރކް 

ިއްނފްާރސްޓްަރކްޗަރއެއް ގާިއްމކޮށް 
ައުޅަގނުޑމެންވަނީ ައޅުަގނުޑމެްނނާއި، 

ައޅުަގނުޑމެްނގެ ކަސްަޓމަރުންާނއި ައދި 
ައޅުަގނުޑމެްނގެ ުމޖުަތމަުއގެ އަގު ަވޒަން ކޮްށަފއެެވ.

ައއު ުއފެްއދުންަތކާއި ިޚުދމަތްަތކުން ުމޖުަތމައު 
ބާުރވެިރކުުރވާ، އިތުުރފުިރަހމަ ަކމެއް ޯހަދީދފަެއވެ.  

ރާްއޖޭގެ ެއކި ކަްނޮކޅުަތުކގައި ދުުރދުރުގައި ހުރި 
ރަށްތަްއެވސް ިހމެނޭގޮތުން ުމޅި ިދެވހިރާްއެޖގައި ެއްލ.
ޓީ.އީ ަކވަޭރޖާއި އާާބީދގެ %80 އަށް ަފއިބަރ ޓު 
ދި ޯހމް )ެއފްޓީޓީއެޗް(، ގަުއމީ ައދި ބައިަނލްައގުާވމީ 

ސަްބމެރިން ޭކބަްލއާެއކު، ުމޅި ެދުކނު ެއޝިާއގެ 
އެްނމެ ވަުރަގދަ އަިއސީޓީ އިްނފްރާސްޓްަރކްޗަރ 
ތެޭރގައި ރާްއޖޭގެ ައއިީޓސީ އިްނފްާރސްަޓކްޗަރ 

ިހެމެނެއެވ.

ޯކިވްޑ-19ގެެ ަބިލަމުޑަކަމކީ ައޅުަގނުޑމެްނގެ 
އިްނފްާރސްަޓކްޗަރ އަށް ކުިރމަތިވި ެއްނމެ ޮބޑު 
ިއމްިތާހނެވެ. ަނމަެވސް، ވޭތުެވދިޔަ ައހަރުަތުކގެ 

ތެޭރގައި  ައޅުަގނުޑމެްނގެ ނެްޓވަރކްގެ ެކޕޭސިޓީ 
އިތުުރކުުރމަށް ކުރެވުުނ ެދެމހެއްޓެިނވި 

އިންެވސްްޓމަންޓްަތުކގެ ނަީތޖާައކީ ައޅުަގނުޑމެްނގެ 
ކަސްަޓމަރުންނަށް އެއްެވސް ބުރުއެއް ނެތި ިޚުދމަތް 

ދިުނމާއި، ައޅުަގނުޑމެްނގެ ބްޭރްނޑްގެ ވަުއދު 

ަކމުގަިއވާ ަކސްަޓމަރުންނަށް “ޭޓކް އޮން ްޓމޯރޯ” 
އަށް މަުގަފިހކުުރމެެވ.

ެނޓްވަރކް ޑައިވަރިސޓީ ާއއި 
ެރިސލިއްެންސ

ައުޅަގނުޑެމްނެގ ަމސަްއކަތާއި، ދިުރުޅމާއި، ުގުޅމަށް 
ިޑޖިޓަލް ެޓކްޮނޮލޖީައކީ ައސާސީ ބޭުނަމކަށް 

ެވފައިވާއިރު، 2020 ައހަރުގެ ޖަަނވަރީ ަމުހގައި 
އެއްަބްސުވެމއްގައި ސޮިއކޮށް، ަކމާެބހޭ ިއދާރާަތުކގެ 

ހުްއަދއާެއކު، ޯމްލިޑވްްސ-ސްީރލަްނކާ ކޭަބލް 
)ެއްމއެްސސީ( ިސސްަޓމް ެއުޅުމގެ މަސަްއކަތް 
ފަާށަފއިވާނެެއވެ. ދިާރގުން %45 ހިްއސާވާ މި 

ކޭަބަލކީ ައޅުަގނުޑމެްނގެ ދެވަނަ  ބައިަނލްައގުާވމީ 
ފައިބަރ ޮއޕްިޓކް ކޭަބލްއެވެ. މި ކޭަބްލގެ ދެންތިބި 
ހިްއާސދާރުންަނކީ ޑަިއޮލގް ެއކްސިއާޓާ ޕލކ އާއި 

އުީރދޫ ޯމްލޑިްވސް ޕލކ ެއވެ. ޯކިވްޑ-19ގެެ 
ަބިލަމުޑަކމުގެ ސަަބބުން ކުިރމަިތވި 

ޮގްނެޖހުންަތކާެއކުެވސް ެއމްެއްސސީ ކޭަބްލގެ 
ަމސަްއކަތް ތާަވލާެއއްގޮތަށް ާކމިާޔުބަކމާެއކު ނިްނމައި  

ުހުޅމާެލއާއި ސްީރލަްނކާގެ މައުންޓް ެލވެނިއާ 
ުގޅުާވލެވި އޭގެ ިޚުދމަްތ ފަާށފައިވާެނއެވެ. މި ކޭަބލް 

ެވގެްނދާނީ ަބއިަނލްއަުގާވމީ ެއހެން ކޭަބލް 
ިސސްަޓާމއި ުގުޅާވލެވޭ ުމހިްއމު ކޭަބލް 

ިސސްަޓަމކަށެވެ.  ެއްމއެްސސީ ކޭަބލް ައކީ ކުރިއަށް 
އޮތްާތގައި އިތުރަްށ ުފާޅކުުރމުެގ ފުުރސަތު އޮތް 

ކޭަބްލައކަށްވާއިރު ެއަކުމގެ ސަބަބުން ައޅުަގނުޑމެްނގެ 
ނެްޓވަރކް ޑަިއވާސިޓީ އާއި ެރިސލިއެްނސް އިތުރަށް 

ރަނަގޅުވެ، އިތުރު ިޚުދމަތްަތކާއި ަކސްަޓމަރުްނގެ 
ިޚުދމަތުގެ ަތޖުރިބާ އިތުރަށް ރަނަގޅުވާެނއެެވ.



އަޅުގަނޑުމްެނގެ ެނޓޯްވރކް އިްނވްެސޓްމްެނޓްގެ ާތރްީޚ
3ީޖ ަތާއަރުފުކެރުވުނ ިއުރްނ ެފިށެގްނ ޯމަބިއްލ ިއްނަޓރެނަޓީކ ީމުހްނެގ ެމުދަގިއ ަވަރްށ 

ަމުގޫބުލެއްއެޗެކެވ. 2015 ައަހުރަގިއ ައުޅަގނުޑެމްނާވީނ ުމިޅ ާއާބީދައްށ 3ީޖ ެގ ިޚުދަމްތ 
ޯފުރޮކްށޭދްނ ަފާށަފެއެވ. ެއްލީޓީއ 2014 ަގިއ ަތާއަރުފުކެރުވުނ ިއުރ، 2018 ަގިއ ާރްއޭޖެގ 

ެއްނެމާހ ަރަށަކްށ ަކަވޭރްޖީދ ާރްއޭޖަގިއ ެއްނެމ ުފާޅ ަކަވޭރެޖްއ ާޤިއުމޮކްށީދަފިއަވީނ 
ިދާރުގްނެނެވ. ިފްކްސްޑ ެންޓަވރަކްށ ަބާލިއުރ، ާރްއޭޖަގިއ ިފްކްސްޑ ަލިއަންށުވެރ 

ައުޅަގނުޑެމްނެގ ިފްކްސްޑ ްބޯރްޑޭބްންޑ ަކެންކަޝްނަތްއިގަނެއެވ. 2012 ަވަނ ައަހުރ، 
ައުޅަގނުޑެމްނާވީނ ަގުއީމ 1253 ިކޯލީމަޓުރެގ ަފިއަބރ ޮއްޕިޓްކ ަސްބެމިރްނ ޭކަބްލ ައަޅިއ 

ާރްއޭޖެގ ުއުތާރިއ ެދުކުނ ުގާޅަލިއަފެއެވ. ިމޭކަބުލެގ ެއީހަގިއ 3ިޖ، 4ީޖ ެއްލީޓީއ ައިދ ިފްކްސ 
ްބޯރްޑޭބްންޑ ެންޓަވރެކްއ ާރްއޭޖަގިއ ެއްނެމ ުފާޅާދިއާރެއްއަގިއ ާގިއްމޮކްށަފިއަވީނ 

ައުޅަގނުޑެމްނެނެވ. ެމުދެކނުޑެމްނެނިތ ައުޅަގނުޑެމްނ ުކަރުމްނ ިމާދ ިއްނެވްސްޓެމްންޓެގ 
ަނީތާޖައީކ ާރްއޭޖެގ ޭގިބީސެގ %80 ައްށ ަހިއްސީޕްޑ ަފިއަބރ ްބޯރްޑޭބްންޑެގ ިޚުދަމްތީދ 

ަކްސަޓަމުރްނަންށ ަފޭސަހ، ާބްއަޖެވިރ، ަރނަގުޅ، ައިދ ްސާމްޓ ިދިރުއުޅަމަކްށ ަމުގަފިހުކުރެމެވ.

1991
- ޭޕްޖުކުރުމެގ ިޚުދަމްތ ަތާއަރުފުކުރްނ

1996
- ިއްނަޓެންޓެގ ިޚުދަމްތ 

ަތާއަރުފުކުރްނ

2001
- ްޕިރެޕިއްޑ ިސްސަޓެމްއ 

ާގިއުމޮކްށ ޯމަބިއްލ ެއްސެއްމެއްސެގ 
ިޚުދަމްތ ަތާއަރުފުކެރުވުނ

2006
- ިދާރުގްނޭދ ިޚުދަމްތަތުކެގ ެފްނަވުރ ަރނަގުޅޮކްށ 

ޭބްންޑިވްތ ިއުތުރުކުރަމްށަޓަކިއ ާރްއެޖާއިއ ްސީރަލްނާކ 
ެދެމުދ ަފިއާބ ޮއްޕިޓްކ ަސްބީސ ޭކަބްލ، ިދާރުގ-ެއްސެއްލީޓ 

ަސްބެމިރްނ ޭކަބްލ ިއްނ ުގާޅުލުމެގ ަމަސްއަކްތ 
ާތަވާލެއްއޮގަތްށ ާކިމާޔުބަކާމެއުކ ިންނަމިއ ޭއެގ ިޚުދަމްތ 

ޭދްނެފުށުމެގ ިއާމާރްތުކުރުމެގ ަމަސްއަކްތ ެފުށްނ. ިދާރުގްނ 
%85 ިޙްއާޞާވ ިމ ޭކަބަލީކ ައުޅަގނުޑެމްނެގ ެދަވަނ  

ަބިއަންލައުޤާވީމ ަފިއަބރ ޮއްޕިޓްކ ޭކަބްލ.

- ްސީރަލްނާކ ެޓެލޮކްމާއިއ ުގިޅެގްނ ައުޅަގނުޑެމްނަވީނ 
ެއްނީއީސ ޯކަޕޭރަޝްނާއެއުކ ްސީރަލްނާކ  ާއިއ 

ިދެވިހާރްއެޖ ަބިއަންލައުޤާވީމ ަފިއާބ ޮއްޕިޓްކ ަސްބީސ 
ޭކަބަލުކްނ ުގާޅުލަމްށ ެއްއަބްސުވެމްއަގިއ ޮސިއޮކްށަފެއެވ.

2007
- ާދިޚީލ ަސްބެމިރްނ ޭކަބްލ 

ަވްނ ެއްންޑ ާހްފ ިޑްގީރ ެޗަންލ 
ަމިތްނ ާގިއްމޮކްށ ިޚުދަމްތޭދްނ 

ެފުށްނ 

2009
- 3ީޖ ޯމަބިއްލ ިޚުދަމްތ 
ަތާއަރުފޮކްށ ޮވިއްސ ާއިއ 

ޭޑާޓެގ ިޚުދަމްތ ޭދްނ ެފުށްނ 

2018
- %100 4ީޖ ަކަވޭރްޖ ާގިއުމުކުރްނ

- 5ީޖ ެގ ުފަރަތަމ ެޑޯމ ާރްއޭޖަގިއ 
ަދްއާކުލްނ 

2019
- ުމިޅެދުކުނ ެއީޝާއަގިއ ެއްނެމ ުފަރަތަމ 5ީޖ ިވަޔާފީރެގ ުއޫސުލްނ 
ޭދްނެފީށ ާރްއޭޖަގިއ. ިމިޚުދަމްތ ާމެލާއެއުކ ާރްއޭޖެގ 7 ަރަށަކްށ ިލޭބ.

 
- ާމޭލަގިއ ެދުމްނާދ 2ީޖ ެއްސާއްރޭއެއްނައްށ ަބަދުލޮކްށ ޒަާމީނުކުރްނ

2020
- ާރްއެޖާއިއ ްސީރަލްނާކ ެދެމުދ ޯމްލިޑްވްސ-ްސީރަލްނާކ ޭކަބްލ (ެއްމެއްސީސ) ިސްސަޓްމެގ 

ަމަސްއަކްތ ާތަވާލެއްއޮގަތްށ ާކިމާޔުބަކާމެއުކ ިންނަމިއ ޭއެގ ިޚުދަމްތ ޭދްނެފުށުމެގ ިއާމާރްތުކުރުމެގ 
ަމަސްއަކްތ ެފުށެނެވ. ިދާރުގްނ %45 ިހްއާސާވ ިމ ޭކަބަލީކ ައުޅަގނުޑެމްނެގ ެދަވަނ  

ަބިއަންލައުގާވީމ ަފިއަބރ ޮއްޕިޓްކ ޭކަބްލ.

- ާރްއޭޖެގ ޭގިބީސެގ %80 ައްށ ަހިއްސީޕްޑ ިފްކްސްޑ ްބޯރްޑޭބްންޑެގ ިޚުދަމްތ ުފާޅުކުރްނ

- ަޑިއޮލްގ ެއްކިސާއާޓ ޕލކ ާއިއ ުއީރޫދ ޯމްލިޑްވްސ ޕލކ ާއިއ ައުޅަގނުޑެމން ަވީނ ާވޭވ 
ިއްނަޓޭނަޝަންލ ާއެއުކ ިދެވިހާރްއެޖާއިއ ްސީރަލްނާކ ަބިއަންލައުގާވީމ ަސްބީސ ޭކަބަލުކްނ ުގާޅުލަމްށ 

ެއްއަބްސުވެމްއަގިއ ޮސިއުކުރްނ

2014
- ޯމަބިއްލ ިއްނަޓެންޓެގ ިޚުދަމުތެގ ޮކިލީޓ 
ަރނަގުޅުކުރުމެގ ޮގުތްނ 4ީޖ ެއްލީޓީއ ެގ 

ިޚުދަމްތ ަތާއަރްފުކުރްނ

2015
- ާމޭލަސަރްއުދަގިއ 4ީޖ+ ަތާއަރުފުކުރްނ، 
ިމީއ ުމިޅ ޭއީޝާއަގިއެވްސ ައަލްށ ިދްނ   

4 ީޖ+ ިޚުދަމްތ

- ާރްއޭޖަގިއ ެއްނެމ ުފަރަތަމައްށ 100% 
4ީޖ ަކަވޭރްޖ ާގިއުމުކުރްނ

2011
- ެއްނީއީސ ޯކަޕޭރަޝްނ 
ާއެއުކ ާދިޚީލ ަސްބީސ 
ޭކަބްލ ެންޓޯވރަކުކްނ 

ާރްއޭޖެގ ުހަޅނާގިއ ެދުކުނ 
ުގާޅުލަމްށ ެއްއަބްސުވެމްއަގިއ 

ޮސިއުކުރްނ

2008
- ާރްއޭޖެގ ީމުހްނ ިދިރުއޭޅ 

ުހިރާހ ަރަށަކާށިއ، ިރޯސުޓަތާކިއ 
ަމިއ ިސާނިއ ަރްށަތަކްށ 

%100 2ީޖ ޯމަބިއްލ ަކަވޭރްޖ 
ާގިއްމޮކްށ ިންނުމްނ.

2012
- ާރްއޭޖެގ ެއްނެމާހަރަށަކްށ ަހިއްސީޕްޑ 

ިއްނަޓެންޓ ިދުނަމްށ ަމުގަފިހުކުރުމެގޮގުތްނ، 
ަގުއީމ ިދާރުގ ޮޑެމްސިޓްކ ަސްބެމިރްނ ޭކަބްލ 

ެންޓޯވަކުކްނ ާރްއޭޖެގ ުހަޅާގިއ ެދުކުނ 
ުގާޅެލިވ ިޚދުަމްތ ޭދްނެފުށްނ 2002

- ަހުލިވ ިއްނަޓެންޓައްށ ޮއްތ 
ިޑާމްނަޑްށ ަބަލިއ ޭއީޑެއްސެއްލ 

ިއްނަޓެންޓެގ ިޚުދަމްތ 
ަތާއަރުފުކެރުވުނ

1997
- ެއެނޮލްގ ޯމަބިއްލ ިޚުދަމްތ 

ަތާއަރުފުކުރްނ

1999
- ީޖެއްސެއްމ ޯމަބިއްލ ަސރިވްސެގ 

ިޚުދަމްތ ަތާއަރުފޮކްށ ާރްއޭޖެގ 
ީމުހްނ ިދިރުއޭޅ ުހިރާހ ަރެށްއ 

ެޓެލޯފްނ ިވުއަގައުކްނ ުގާޅުލުމެގ 
ަމްޝޫރުޢެފުށްނ

1994
- ާރްއޭޖަގިއ ެޓެލޯފްނ ިވުއަގެއްއ 
ާޤިއުމުކުރުމެގ ަމްޝޫރުއ ެފުށްނ

1995
- ެސެޓަލިއްޓ ާއރްތ ްސޭޓަޝްނ ާއިއ 

ެޓެލޯފްނ ެއްކްސޭޗްންޖ ީސުނ ައޮތުޅަގިއ 
ާޤިއުމުކުރްނ
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ިޑޖިޓްަލ ބަަދުލތާަކއިއެކު ވިަޔފާރިތަކްަށ ފަހެލިކްަނ ގެެންސދީ 
ފޭަސހަކާަމއި ަރްއާކތެރިކްަނ ޯހަދއިދިުންނ

2020 ގައި ިދމާވި ާއދަޔާިޚާލފު ގޮްނެޖހުންތައް 
ައުޅަގނުޑމެން ަބލައިގަތީ ައޅުަގނުޑމެްނގެ 

ކަސްަޓމަރުްނނާއި، ުމޖުަތމަޢު ައދި ޤަުއމުގެ ާހލަތު 
އިތުރަށް ރަނަގޅު ކުރާނެ އައު ގޮތްތައް ޯހދާ  

ކުރިއަށް ގެްނދިުއމަށް ލިބުުނ ފުުރސަތެއްގެ ގޮތުގަެއވެ. 
ިނމިގެްނ ދިޔަ ައހަރު ައުޅަގނުޑމެންގެ މަިއަގނޑު 

ިހންގުންތެިރކަން ބިނާެވަފއިވަނީ ިޑޖިޓަިއޭޒޝަނަެށވެ. 
ައޅުަގނުޑމެްނގެ ިޑޖިަޓިއޭޒޝަން އާއި އޮޮޓޭމޝަން 
ކުރިއެުރުވމަށް ކުރި ަމސަްއކަތްަތކުގެ ަސބަބުން 

ޮއީފހުން ބޭރުގައި އަަވސް ައދި ރަްއކާތެރި ގޮތެްއގައި، 
އައިޓީ ޮސލިުއޝަންަތކާއި ުގޅުްނަބަދހި ކުރާނެ 

ާއލާތްަތއް ެމުދވެިރކޮށް މަސަްއކަްތކުުރުމގެ 
ާގިބުލކަްނވަނީ ކުރިއެރުިވަފއެެވ. ފުރަބަްނުދގައި 

ައޅުަގނުޑމެންގެ ުމވަްއަޒފުންގެ ތެރެއިން ކޮްނެމހެން 
ޮއީފހަށް ިނކުންނަްނެޖހޭ ައދި ނެްޓވަރކާއި 

ކަސްަޓމަރުންނަށް ިދމާވާ މަްއަސލަތައް ަހއްުލކުުރމަށް 
ޮއީފހުން ބޭރުގައި ުއޅެްނެޖހޭ މުަވްއަޒފުްނ ފިަޔވައި، 

ައޅުަގނުޑމެްނގެ %90 އަްށވުރެ ގިނަ 
ުމވަްއަޒފުްނނަްށ ަފޭސަހަކމާެއކު ގެއިން 

ަމސަްއކަްތކުުރމަށް އިްސެވދިޔަ ާއލާތްތައް 
ބޭނުްނކުރަްނ ފެުށުމން އޭެގ ފަިއދާ ސާބިތުެވގެން 

ިދަޔެއެވ.

ވޭުތެވދިޔަ ައހަރުގައި ައޅުަގނުޑމެްނވާނީ 
އޮްނލައިްނކޮށް ަކސްަޓމަރުންނާއި މުާއަމލާްތކުރާނޭ 

ގޮތްަތއް ވަރަށް ޮބޑުަތން ުފާޅކޮްށފަެއވެ. 
ކަސްަޓމަރުންނާއި ައުޅަގނުޑެމންނާއި ެދެމދު 

މުާއަމލާްތކުުރުމގައި ެއކަްނ ފަޭސހައިން 
ކުެރވޭނެގޮތްތައް ގާިއުމކޮްށފައި ހުުރަމކީ ުމިހްއުމަކމެއް 

ަކމުގައި ބަަލއިގަނެ، ައޅުަގނުޑމެްނވަނީ 
ައޅުަގނުޑމެްނގެ އޮްނލައިން ޗެަނލްަތކަށް އައު 
ަބަދލުަތކެއް ގެެންސފަެއވެ. މިގޮތުން ދިާރގު 

ަމއިެއކަުއންޓް ައދި ދިާރގު މޯބަިއލް ެއޕް އަށް 
ގެެނވުނު އައު ަބަދލުަތކުގެ ަސބަބުން 

ަކސްަޓމަރުްނނަށް ެއފަރާތްަތކުގެ ިޚުދމަތްތައް 
ަފޭސަހަކާމެއކު ހުިރކޮްނމެާތކުން ެބެލހެއްޓެެއވެ. ީމގެ 
އިތުރުން، ީމްސީމޑިއާއަށް ކަސްަޓމަރުން ބަރޯާސވާ 

މިްނވަރު އިތުރުަވމުން ދިުއމުގެ ަސބަބުން 
ައޅުަގނުޑމެްނވާނީ ވެްބސައިްޓެމދުވެިރކޮށް ލަިއވް 
ޗެޓް، ޯމބަިއލް ެއޕް، ދިާރގު ވައިބާ ެހްލޕް އާއި 

ައުޅަގނުޑމެންގެ ޯސަޝްލީމޑިއާގެ ެއކި ޗެަންލސްތައް 
ެމދުވެިރކޮށް ަކސްަޓމަުރންނާއި ކުރެވޭ މުާއަމލާތްތައް 
އިތުރަްށ ުފާޅކޮށް ހަުރދަާނކޮްށފަެއވެ. ަހމަ އެއާެއކު 

ވޭތުެވދިޔަ ައހަރުތެރޭގައި ައޅުަގނުޑމެްނވާނީ 
ކަސްަޓމަރުންނަށް ިޚުދމަތްތައް ޯހުދމުގައި އިތުރު 

ަފޭސހަަތކެއް ޯހދަިއދިުނމަށްަޓކައި ދިާރގު 
ވެްބސައިްޓވެސް ައލުން ިޑަޒއިްނކޮްށަފއެެވ.

ކަސްަޓމަރުންނަްށ ފޯުރކޮްށެދމުްނދާ ިޚުދމަތްތައް 
ީވހާެވްސ ފަޭސަހކޮށް، އެްނެމ ފުިރަހމަ ގޮުތގައި 

ަކސްަޓމަރުންނަށް ފޯުރކޮްށދިުނމަށް ައުޅަގނުޑމެން 
ިމދަނީ ެކނޑިޭނޅި ަމސަްއކަތްތައް ކުަރމުންެނވެ. 

ީމހުްނގެ ިޑޖިޓަލް ަމއިްނޑްސެޓް އިތުރުަވމުން 
އަންަނަކމީ ައޅުަގނުޑެމންގެ ކަސްަޓމަރުންނަށް ކޮްނމެ 

ަވގުަތކު، ކޮްނމެ ތަނެއްގައި ހުެރގެންެވސް 
ައުޅަގނުޑެމންގެ ިޚުދމަތްތައް ބޭުންނކުެރވި 

ައުޅަގނުޑމެންނާއި މުާއަމލާްތކުރާނެ ގޮތްަތކާއި 
ައުޅަގނުޑމެންގެ ަމސަްއކަތްތައް ިޑޖިަޓލް 

ކުރަްނޭޖެހަކން ާހމަވާ ައިލަގދަ ހެްއެކެކވެ.  
ިމހެްނަކމުން، ައޅުަގނުޑމެްނގެ ިޑޖިަޓލް ޗެަނލްތައް 

ހަުރދަާނކޮށް ގެނެވުނު ަބަދލުަތކުގެ ަސބަބުން 
ވޭތުެވދިޔަ ައހަރު ިޑޖިަޓލް ޗެަނލްތައް ެމދުވެިރކޮށް 

ކުރެުވނު މުާއމަލާތްތައް ވަނީ %11 ކުރިއަާރފަެއވެ. 
ައދި މީގެ އިތުރުން ކަސްަޓމަރުންާނއި ކުރެވޭ ހުިރހާ 
ުމާއަމާލްތަތުކެގ %45 އަށްވުރެ ގިނަ މުާއަމލާތްތައް 

ިމހާރު ައޅުަގނުޑމެން ކުރަނީ ިޑޖިަޓލް ޗެަނލްތައް 
ެމުދެވިރޮކެށެވ.

ީމގެ އިތުރުން ައޅުަގނުޑެމންގެ ކުްނފުީނގެ 31 ވަނަ 
ައހަރީ އާްނމު ަޖލްސާ  ައުޅަގނުޑމެން ކުރިއަށް 
ގެްނދިަޔއީ މޯްލިޑްވސް ެސކިއުރިޓީ ިޑޮޕސިޓަރިން 

ީއާޖުދކޮްށފައިވާ ޮއްނލައިން ޖެނެަރލް މީޓީން 
މެޭންޖމަންޓް ިސސްަޓމް ަކމުގަިއވާ “ަފިހވޯޓް” 

ބޭނުްނކޮްށގެން  ވާރޗުައލް ޕްލެްޓޯފރމެއްގަެއވެ. މިއީ 
ިމހާަތނަށް ކުްނފުންޏެއްގެ ައހަރީ ާއްނމު ަޖްލސާ 
ަފހިވޯޓު ެމދުވެިރކޮށް ބޭްއވުނު ފުރަަތަމ ަފހަެރވެ. 

ިމދިޔަައހަރު ަހލުިވކޮށް ފެތުެރުމްނދިޔަ ޯކިވްޑ-19ެގ 
ަބިލަމުޑަކމުގެ ސަބަބުން އެއްވެ ުއުޅމާއި 

ދަތުުރފަތުުރކުރުން ަމާނކުެރވިެގން ދިުއމުން  ރާްއޭޖގެ 
ެއކި ކަްނޮކޅުަތުކގައި ތިބި ކުްނފުީނގެ 

ހިްއާސދާރުންނަށް ާއްނމު ަޖްލސާަގއި ބަިއވެރިުވމަށް 
މިއީ އެްނމެ ރަނަގޅު ހަްއުލަކުމގައި ެވގެްނދިޔަެއވެ. 
ިމހެްނަކުމން ައުޅަގނުޑމެން ެދކޭ ގޮތުގައި ިމަކމުން 

އާްނމު ދިރިުއުޅމާއި، ަމސަްއކަުތގެ ާމހަުއލު 
ިޑޖިޓަިއްޒކުުރމަށް ައޅުަގނުޑމެން ކުަރމުން ައންނަ 

މަަސްއކަތްތައް ދަްއކުވަިއެދއެެވ.

ިމަފަހކަށް ައއިސް، ޚާއްަސކޮށް ޯކިވްޑ-19ގެެ 
ަބިލަމުޑަކާމއި ުގިޅގެން ވިަޔފާރިތައް ހިްނުގުމގައި 

ިޑޖިަޓލް ޗެަނލްތައް ބޭނުްނކުރުން އިތުުރވެ 
އޮްނލަިއްނކޮށް ިޚުދމަްތދިނުންެވސް ވަނީ 

އިތުރުެވފައެވެ. ެއހެްނަކމުން ައޅުަގނުޑމެްނގެ 
ިސސްަޓމްތައް ައދި ަކސްަޓމަރުން ަރްއކާތެިރކުުރމަށް 

ސައިބަރ ެސކިއުރިޓީައކީ ުމހިްއމު ަކމެްއަކމަށް 
ައޅުަގނުޑމެން ގަޫބުލކުަރމެވެ. ިމަކމާއި ުގިޅގެން 

ައޅުަގނުޑމެްނގެ ސައިބަރ ެސކިއުރިޓީ 

ޕްޮރގްާރމްަތކުން ައޅުަގނުޑމެްނގެ 
ިއްނފްާރސްޓްަރކްޗަރ ައދި ްޕލެްޓޯފރމުަތއް އިތުރަށް 

ވަރުަގަދކޮށް ރަްއކާތެިރކުުރމަށްވަނީ ަބަދލުަތކެއް 
ގެނެވި ތަރައްގީ ކުެރިވފަެއވެ. މީގެ އިތުރުން 

ައޅުަގނުޑމެްނގެ ވިަޔފާރި ަކސްަޓމަރުންގެ ސަިއބަރ 
ެސިކއުރިޓީ އިތުރަށް ވަރުަގދަ ކުުރމަށް 

ައުޅަގނުޑމެންވަނީ ެސކިއުރިޓީ ޕްޮރަޑކްޓްަތކެއް 
ަތާއަރުފޮކްށަފެއެވ.
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ިޑޖިޓްަލ އިްނގިާލބަކްުނ ޭގގާައއި، މަަސްއކަތުގާައއި ުއޭޅ ުއޅުމުގައިވްެސ 
އަޅުގަނޑުމްެނގެ ދިރިުއޅުމުގެ ތަޖުރިާބ ބަަދުލކޮްށދިުންނ

ޯކިވްޑ-19 ިއން ރަްއކާތެރިުވމަށް ެއަކހެިރުވާމއި  
ަގިއދުުރަކން  ެބހެއްުޓމާއި ިދުގމުްއދަަތކަށް ޭގގައި 
ަމުޑކޮށްގެން ރަްއކާތެިރަކުމގެ ފިަޔަވޅުތައް ައޅަން 

ެޖުހމުން ައޅުަގނުޑމެން ުއެޅމުްނދާ ދުނިޭޔގެ 
ާނުޒުކކަން ައޅުަގނުޑމެންނަށް ަހނދާންވެެއވެ. 

ަކސްަޓމަރުންގެ އިތުރުން ައޅުަގނުޑމެންގެ ގަުއމަށް 
ުގޅުންަތުކގެ ުމހިްއުމކަން އެނިގގެން ޮގއްސިެއވެ. 

ައޅުަގނުޑމެްނގެ ފަރާުތން ަކސްަޓމަރުން 
އުްނީމުދކުރަނީ ދާ ކޮްނމެާތކުްނވެްސ ަފޭސަހަކމާެއކު 
ައެނކާއަށް ުގާޅުލމުގެ ިޚުދމަތް ެއކަންޏެއް ނޫެނވެ. 

ބައެްއފަހަރު މަުއޫލމާތު ލިބިގަުތމާއި، 
މުާއަޞލާުތކުުރމަށް އެޭބުފުޅންނަށް ބަޯރސާެވވެން 

ޮއންނަ ަހމަެއަކނި ފަރާަތކަށް ައުޅަގނުޑމެން 
ވެެގްނދެއެވެ. ިމހެްނަކމުން ިޑޖިޓަލް ަތޖުިރބާ ުފާޅކޮށް 
ތަރަްއީޤކުުރމަށް ައޅުަގނުޑމެން ިމދަނީ ުމހިްއމު ައދި 

ކުިރމަގުަގއި ބޭނުން ިހފޭނެ ިޚުދމަތްތައް 
ގެެންސދިުނމަށް އިންެވސްްޓކުަރމުްނނެެވ.

 
މޯބައްިލ

ޯކިވްޑ-19ގެެ ސަަބބުން އައި މި ާނުޒކު ހާލަުތގައި 
ައޅުަގނުޑމެްނގެ ަކސްަޓމަރުންގެ ުގުޅމާއި މަުއޫލމާތު 
ފޯުރކޮްށދިުނމުގެ އިތުރުން، ޮކލިޓީ ރަނަގޅު މޯބަިއލް 

އިންޓަނެޓް ހެޔޮައގެއްަގއި ަކސްަޓމަރުންނަށް 
ބޭނުްނވާތީ ައޅުަގނުޑމެްނވާނީ މޯބަިއލް ްޕލޭންަތުކގެ 
ައގުަތކާއި އެިއން ލިޭބ ފަިއދާަތކަށް ހެޔޮ ަބަދލެއް 
ގެެންސީދފަެއވެ. މީގެ އިތުުރން މުިނޫފިހިފލުުވމާއި 
މަުއޫލމާތު ޯހުދމަށް ިމހާރު ިގނަ ަކސްަޓމަރުން 
ސްޓްީރމިން ސަރވިސް ބޭނުްނކުަރމުން ދާތީ 

ައޅުަގނުޑެމންވާނީ ިމަކމަށް ާޚްޢަޞކޮށްގެން ިޓކްޮޓކް، 
ޔޫޓިއުބް، ައދި ނެްޓްފިލްކްސ ަފދަ ަމްޝހޫރު ީމސް 
ީމޑިއާ ެއޕްތައް ިހމެނޭ ގޮތަށް  ޑޭޓާ ބަްނަޑލްތައް 

ަތާއަރުފޮކްށަފެއެވ.

ޕިެއޑް ްޕޭލންގައި ޮކމްބޯ  ައުޅަގނުޑމެންގެ އައު ޕްީރ
ްޕލޭްނސް ިހމެިނފައިުވމުގެ ަސބަބުން 

ކަސްަޓމަރުްނނަށް ެވލިުއޯފމަނީ ިލބިގެްނދާނެެއވެ. 
ޮކމްބޯ ްޕލޭްނސް ައދި ިހލޭ ލިބޭ ޕަރކްސް ެއކްޓިވޭޓް 

ކުރެއްުވމުން ައޅުަގނުޑމެްނގެ ޕްިރޕެިއޑް 
ަކސްަޓމަރުންނަށް ިމހާރު ސްޓްީރްމކުުރމާއި، 

ޗެްޓކުުރމަށް ައދި މީްސީމޑިއާ ބޭނުްނކުުރމަށް އިތުރު 
ޑޭޓާ ލިބިގެްނެދއެެވ.

ައޅުަގނުޑެމން ުޒވާނުންނަށް ޚާްއަޞކޮްށގެން 
ފަުރާމކޮްށފައިވާ ިޑޖިަޓލް ެއޕް “ަމމެން” އަށް 

ަކސްަޓމަރުްނ ޝަުއގުވެިރާވަފދަ ަބދަލުތައް ގެެންސދީ، 
އެގޮތުން، ަމްޝހޫރު ތަންތަނާއި، ިދމާާވން ޚާްއޞަ 
ތަންަތނާެއކު ޕާޓްާނިޝޕް ަހދައި، ވިަޔފާރީގެ އައު 
ފުުރޞަތުތައް ޯހުދމަށް މަުގަފިހކޮްށީދފައިވާެއވެ. 

2020 ަވނަ ައހަުރގައި ތައާަރުފކުރެވުނު “ިރފަަރލް” 
ފީޗަރ ބޭނުްނކޮްށގެން އާިއލާ ީމުހންނާއި 

ރައްެޓހިންނަށް ދަުއވަތު ދެވޭެނއެެވ.

ފައިބަރ ްބޯރޑޭްބްނޑް
ައުޅަގނުޑެމްނެގ “ިޑޖިޓަލް އިްނުކޫލސިވިޓީ”  

ސްޓްރެެޓީޖއާއި އެްއގޮތަށް ައޅުަގނުޑމެްނގެ 
ެއފްޓީޓީއެޗް ނެޓްވަރކް ިމހާރުވާީނ ދިެވހިރާްއޭޖގެ 

ޭގިބީސެގ %80 ފޯުރކޮްށދީ، ައހަރުގެ ނިަޔލަށް 64 
ރަށަށް މި ިޚުދމަތް ަވީނ ފޯުރކޮްށީދފަެއވެ.  

ައުޅަގނުޑމެންގެ ެއފްޓީޓީއެޗް ނެޓްވަރކުގެ ަސބަބުން 
ކަސްަޓމަރުންނަށް ހަިއްސީޕޑް އިންޓަނެޓުެގ ފަިއދާ 
ލިބި ައޅުަގނުޑެމންގެ ނެޓްވަރަކކީ ުމޅި ރާްއޭޖގެ 

ެއްނެމ ުފޅާ ައދި ަހލުިވ ފައިބަރ ނެްޓވަރކެެވ.
ައޅުަގނުޑމެން ާމކެްޓގައި އެްނމެ ކުރިއަރަިއގެން 

ދިޔަީއ ފައިބަރ ބްޯރްޑބޭްނޑް ެޕޭކޖްތްަތކަށް 
ައޅުަގނުޑމެން ގެނައި ަބދަުލަކމުގަިއވާ %20 އާއި 

%60 އަށް އިތުރު ޑޭޓާ ައދި ަހލުވި އިންޓަނެޓް ަހމަ 
ެއއް އަގެްއގައި ދިުނުމގެ އިތުރުން، އާ ަކސްަޓމަރުން 

ޯހުދމަށް ކުެރވުނު ެކްމޕޭންަތކާއި ުގޅިގެންެނވެ. 
ފައިބަރ ބްޯރޑްޭބްނޑަށް ިމގެނައި ަބަދަލކީ، 

ޯކިވްޑ-19ގެެ ަސޕޯޓް ެޕޭކުޖގެ އިތުރަށް ގެނައި 
ަބަދެލެކެވ.

ދާިރގޭުޕ
ޯކިވްޑ-19ގެެ ަބިލަމުޑަކުމގެެ ސަބަބުން ަނުގދު 
ފައިާސއާއި ުނލައި ުއޅެން އެްނމެްނވެްސ ދަނީ 

ަމސަްއކަްތކުަރމުންެނވެ. ައުޅަގނުޑމެންގެ ިޑޖިަޓލް 
ަފއިސާ ްޕލެްޓޯފމް ަކުމގައިވާ ދިރާުގޕޭ ައކީ 

ބޭނުްނކުރަން ަފޭސހަ، އިތުބާުރކުރެވޭ ައދި ރަްއކާތެރި 
ެއެޕެކވެ. ައދި ަހމަެއހެްނމެ ރާްއޖެ ުއެފިދފައިވާ ގޮތުން 
ފައިާސގެ މުާޢމަލާްތކުުރމުަގއި ިދމާވާ ގޮްނެޖހުންަތކަށް 

ހަްއުލޯހަދިއދޭ އެްނމެނަށް ބޭުންނކުެރވޭ ެއެޕެކވެ. 
2020 ަވނަ ައހަުރ ދިރާުގޕޭ %87 ޭބނުްނކުރުން 

އިތުުރވެގެން ދިޔައީ ައުޅަގނުޑމެން ވިަޔފާރިވެިރންނާއި 
އިްނޝުއުރެްނސް ައދި ޮހްސޕިަޓްލ،ކުލިިނކު ަކަހލަ 
ތަންތަނާއި ޕާޓުަނރިޝޕް ެހުދމުގެ ސަބަބުްނނެެވ.

“ޭކްޝެބކް” ޕްޮރޯމޝަނާިއ ދިރާުގޕޭ 
ަކސްަޓމަރުްނނަށް ޑިްސކައުންޓު ދިނުން ވެގެްނދިޔައީ 
ީމހުންނާއި ބަްއަދލުނުުވމަށާއި ަނުގދު ަފއިސާ ޭބނުން 

ުނކުުރމަށް ހިތްވަރު ލިބިގެްނދިޔަ ަކަމކަށެެވ.

ޯމްލޑިްވސް އިްނލެްނޑް ރެެވނިއު އޮތޯރިޓީ 
ައޅުަގނުޑމެްނގެ މާޗެންޓެްއގެ ގޮތުަގއި އިތުުރކުުރމުން 
ައޅުަގނުޑމެްނގެ ކަސްަޓމަރުންނަށް ިމހާުރ ދިރާުގޕޭ 

ެމުދވެިރކޮށް ެޓކްްސވެްސ ދެްއކޭެނއެެވ.

ދާިރގު ޓީވީ 
ިމާހުރ 54 ރަށެއްަގއި ދިރާގުޓީވީ ލިބެން 

ހުްނނާނެއެވެ. ައދި ައހަރު ތެރޭގައި ައޅުަގނުޑމެްނގެ 
ަކސްަޓމަރުްނނަށް ރަނަގޅު ކޮންޓެންޓްތައް ޭގގެއަށް 

ފޯުރކޮްށިދުނމަށް ަމސަްއކަތް ކުަރެމވެ. ައުޅަގނުޑމެން 
ވާނީ ސްޓަރގެ ޗެަނލްތައް ިހމެޭނގޮތަށް އައު 

ކޮންޓެންޓު އިތުުރކޮްށފަެއވެ. ައުޅަގނުޑމެންގެ ގިނަ 
ަކސްަޓމަރުްނގެ ެމދުގައި ސްޓްީރމިން ިޚުދމަތް 
މަގުޫބުލވާން ފަށަިއފައިވާތީ، އިްނޑިއާގައި އެްނމެ 

ހިނގާ ސިަނމާ “ެޝމަޫރމީ” ގެ ެއްކްސޕީރިއަްނސް 
ދިާރގު ޓީީވގެ “ީވޑިއޯ ޮއން ިޑމާްނޑް ފީޗަރ” 

ެމދުވެިރކޮްށ ފޯުރކޮްށދިުނމަށް ެއފަރާތާެއކު 
ައުޅަގނުޑމެން ޕާޓްާނިޝޕް ަހާދފައިވާެނއެެވ.

ދާިރގު ޕޭްލ - މުނިފޫހިފުިލުވމުގެ އެޕް
ައުޅަގނުޑެމްނެގ ެއޕް – “ދިާރގު ްޕލޭ” ތައާަރުފކުރީ 
ައޅުަގނުޑމެްނގެ ަކސްަޓމަރުން މުިނޫފިހ ފިލުުވމަށް 

އިޚްތިޔާުރކުރާ ެއޕެއްގެ ގޮުތގައެވެ. ިމހާރު 
ައޅުަގނުޑމެންގެ ަކސްަޓމަރުންނަށް ޯޝ، ިފްލމް ައދި 

ަވގުތުްނ ދަްއކާ ުކިޅވަރުތައް ކޮްނމެ ަވގުތެއް، 
ކޮްނމެތަނެއްގައި ހުެރގެންެވސް ަބާލލެވޭެނއެެވ.

ަނުއ އެމްވީ - ދިރުިއޅުމުގެ ވްައޓަފާޅީގެ 
އެހީތެރާިޔ

ަނުއ ެއްމީވ ަތާޢަރްފުކީރ ިޑޖިަޓލް ދިރިުއުޅުމގެ 
ވައްަޓާފޅީގެ ެއހީތެރިއެއްގެ ގޮތުގަެއވެ. މި ެއޕުން 

ިދެވހިންގެ ދިރިުއުޅމުގެ ވައްަޓާފީޅގެ ެއކި ާބވަތްަތކުން 
ުދަވހުން ދުަވހަްށ ދިުއޅުން ލުިއ ަފޭސހަ ކޮްށދެެއވެ.  

ނައު ެއޕްގެ ޒަީރއާއިން ކަސްަޓމަރުންނަށް ޚަބަރު 
ަބލަިއ، ދަތުުރފަތުރާއި ެބޙޭ މަުއޫލމާތު ޯހުދމާއި، 

ެރސްޓޯރެންޓްަތުކގެ ެމނޫަތއް ަބލައި، ޯރަދިހފޭވަރު 
ޓްެރކް ކޮށް، ިގްބލަ ައދި ަނާމދު ވަގުތުެވސް 

ަބާލެލވެއެވެ. ައޅުަގނުޑމެްނވަނީ މި ެއޕް އިން ިދެވހި 
އެްނިޖއޯ ަތކަށް ެއހީތެިރކަްނ ފޯރު ކުެރވޭނެ 

ފީޗާއެްއވެސް އިތުުރކޮްށފައެވެ. ިމހުިރހާ ަކމެްއގެ 
އިތުރުން ައިދވެސް ވަރަށް ގިނަ ފަިއދާ ަހމަ އެްނމެ 

ްޕެލްޓޯފަމުކްނ!

ްސޓްިނގޭރ - ހޭިލ މުިއޒިކް އެޕް
ައޅުަގނުޑމެްނގެ ަކސްަޓމަރުންނަށްަޓކައި ޕްިރމިައމް 

މިުއިޒކް، 1000 އަށްވުރެ ިގނަ ޗެަނލްަތކާއި 
ބާވަތްަތުކގެ ިމުއިޒކް ިހލޭ ސްޓްީރްމކުެރވޭ ެއޕެއް 

ައޅުަގނުޑމެން ތައާަރުފކޮްށދިީނެމވެ. މިުއިޒކީ 
ފަންނާުނންގެ  ަތޖުރިާބއާއިެއކު ހުިރހާ ބާވަތެްއގެ ައދި 
ހުިރހާ ަރހަަތކެްއގެ ލަވަަތކެއް ިހމެނޭ ގޮތަށް ާހަހކަށް 
ވުރެ ގިނަ މިުއިޒކް ޗެަނލްސް ިހމެިނފައިވާ، ހިތްގަިއމު 

ަތޖުރިބާއެއް މި ެއޕުން ގެެންސދޭެނަކމަށް 
ައޅުަގނުޑމެން ގަޫބުލކުަރމެެވ.
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ޭގމްިނގ
ެޓްކޮނޮލޖީގެ އެްނމެ ަފުހގެ ުއފެްއދުންތައް 

ތައާަރުފކުުރަމކީ ައުޅަގނުޑމެންގެ ަމއިަގނޑު ެވލިއު 
ަކމުަގއިވާ ުއފެްއދުންތެިރަކމުގެ ތެޭރގައި ިހމެޭނަކެމވެ. 
ގަިއދުުރަކާމއި ެއަކހެރިުވމަށް ައާޅފައިާވ ފިަޔަވޅުަތުކގެ 
ސަބަބުން ގިނަ ބަަޔކު ގޭގައި ބަްނދުެވފައި ތިުބމުން 

ައުޅަގނުޑމެންގެ ޭގމިންގ ޕޯްޓޯފލިއޯއަށް 
ައުޅަގނުޑމެން ިއްސަކން ދިީނމެެވ.

ައޅުަގނުޑމެން ވަރަށް ފަޚުރުވެިރަކމާެއކީ 
ައޅުަގނުޑމެްނގެ ޕާޓްނަރެއް ަކމަްއވާ އާރްިސްލސް 
ޕްަރއިވެޓް ިލމިެޓޑް ާއއި ެއކީ ރާްއޖޭެގ ފުރަަތމަ 

އޮްނލައިން ޭގމް ަކމަްށވާ ަތކުރު ޯވސް 
ތައާަރުފކުީރމެވެ. ިމޭގަމކީ ގިނަ ީމހުންނަށް 

ބަިއވެރިެވވޭ އޮްނލަިއން ޭގމެއްގެ ގޮތުގައި ރާްއޖެއަށް 
ތައާަރުފކުރި ރާްއޖޭެގ ފުރަަތމަ  ޭގމެވެ. މި 

ަމލްިޓޕްލެޔަރ ބެަޓލް އެރީނާ ޭގަމކީ މި ޭގމުގެ ަނމާއި 
އެްއގޮތްވާ ގޮތަށް ަސާގފީ، ިދެވހި ީތުމގެ 
ކެެރކްޓާރސް ތަޢާަރފު ކޮްށދިން ޭގެމކެެވ.

ައޅުަގނުޑމެްނގެ ޭގމިން ޕޯުޓޯފލިއޯ ައދި އިތުރަށް 
ުފާޅކުރެވިެގްނދިޔައީ ައޅުަގނުޑމެން ލޯންްޗކުރި 

ައޅުަގނުޑމެްނގެ ައމިްއލަ ޭގމިންގ 
ސަްބްސކްިރްޕަޝން ޕޯަޓލް ަކުމގައިާވ ދިރާގު ޭގމިން 

ހަބް އާެއކުއެވެ. މި ްޕލެްޓޯފމްގެ ޒަރިއްޔާއިން 
ުދނިޔޭގެ ަމްޝހޫރު ޭގމް އިނޮވޭޓަރ، ޭގްމޮލފްޓް އިން 
ައޅުަގނުޑމެްނގެ ަކސްަޓމަރުންނަށް 700 އަށްވުރެ 

ގިނަ ޮކލިޓީ ރަނަގޅު ޭގމުަތކަށް ަވދެެވއެެވ.

ައހަުރެގ ަފުހޮކުޅގައި ހިްތަހަމެޖޭހަފދަ އާ ފީޗާަތކާެއކު 
ައުޅަގނުޑމެން ައލުން ތައާަރުފކުރި  “އާރު ބީ 

ކްއެސްޓް” ައކީ ދިެވހިރާްއޖޭެގ ފުރަަތމަ އެުގމެންެޓޑް 
ރިައލިޓީ އޭއާރ ޭގމެެވ.

މޭަގ މެމޯ - އެމްހްެލތް 
ުހިރާހ ަކެމއް ިޑޖިަޓްލކުުރމަށް ައުޅަގނުޑމެން ކުރާ މި 

ަމސަްއކަތުގެ ތެެރއިން ައުޅަގނުޑމެން 
ތަޢާަރުފކޮްށފައިވާ “މަގޭ ެމމޯ” ވަނީ ިޑޖިަޓލް 
ެހލްތަށް ވަރަށް ޮބޑު ަބަދލެއް ގެެންސަފއެވެ. މި 

ުކލަުއޑް ބޭްސޑް ްޕލެްޓޯފމުން ޮޑކްޓަރާއި 
އައުްޓޭޕޝެންޓް މެޭނޖު ކުުރމުގެ ިސސްަޓމެއް ވާނީ 

ގާިއުމކޮްށީދފައެވެ. މި ިސސްަޓްމގައި ވަގުތުން 
ިރޕޯުޓކޮށް ުބކިން ަހދައި މޮނިޓަރ ކުރާ ޭޑްޝޯބޑެއް 

ވާނީ ެއުކލަާވާލަފއެެވ.

ިޑވައްިސތްައ
ައުޅަގނުޑެމްނެގ ީޓމް ަދނީ ކޮްނމެ ުދަވަހކު އާ 

ެޓކްޮނޮލޖީ ތަޢާަރްފކޮށް ައޅުަގނުޑމެްނގެ 
ަކސްަޓމަުރންނާއި ޕާޓުނަރުންނަށް ެޓކްޮނޮލޖީ 

ޭބނުްނކޮްށގެން ދުަވހުްނ ދުަވުހގެ ދިރިުއުޅމަށް ވާނެ 
ަފޭސަހަކމާއި ެއހީތެިރކަން ފޯުރކުުރުމގެ 

ަމސަްއކަްތކުަރމުންެނވެ. ދުނިޔޭގެ ަމްޝހޫރު ޮބޑެތި 
ބްރޭްނޑްަތކާ ުގޅިެގން އެްނމެ ަފުހގެ ްސމާްޓ ފޯންތައް 

ރާްއޭޖގެ ާބޒާރަށް ައޅުަގނުޑމެން ވަނީ ނެެރފަެއވެ. 
ައޅުަގނުޑމެން ރާްއޖޭގެ ާބޒާރަށް ެސމްސަންގ 

ގެެލްކސީ ެއސް 20+ ައދި ެއސް 20 ައލްޓްރާ 5ީޖ 

ނެުރމާެއކު ދުނިޭޔގައި ެސްމސަްނގްެގ ްފލޭްގިޝޕް 
ޑިވަިއސް ނެރުނު 3 ަވނަ ޤަުއމަށް ރާްއޖެެވގެން 

ދިޔަެއވެ. މީގެ އިތުރަށް ައޅުަގނުޑމެން އާ އަިއފޯން 
12 ސީީރސްެވސް ައހަރު ަފުހޮކުޅގައި 

ެނެރަފިއާވެނެއެވ.

2020 ގައި ރާްއޖެާއއި ުމޅި ދުނިޭޔގެ ިއގްިތާސދަށް 
ހީނަުރކަން ގެުނވަިއދިން ޯކިވްޑ-19ެގ ަބިލަމުޑަކުމގެ 

ސަަބބުން ުކްނފުީނގެ މާލީ ާޙލަތަށް ވަނީ ވަރަށް 
ޮބޑަށް ޭނދެވޭ އަސަރު ކޮްށފައެވެ. އިންަޓޭނޝަަނލް 

ޯބޑަރުަތއް ބަްނދު ކުުރމާއި އެްނމެ ގިަނ ފަތުރުވެރިން 
އަްނނަ ާމކެޓުތައް ިހމެނޭ ޤަުއމުަތުކގައި 

ދަތުުރފަތުުރކުުރމުގެ އުޫސލުަތކަށް އައި ަބަދލުަތކާއި 
ުގޅިގެން އެްނމެ ޮބޑަށް ގެްއލުން ލިިބފަިއވަނީ 
ފަތުރުވެިރަކމުގެ ދާއިރާއަށެވެ. ދުނިޔޭގެ ެއހެން 

ަގުއމުަތކާއި އެްއގޮތަްށ، ދިެވހިާރްއޭޖގައިެވސް، ގިނަ 
ިރސޯޓުަތކާއި ެގސްްޓހަުއސްަތއް ައހަުރގެ 

ޮބޑުބައެްއގައި ބަްނުދކޮްށަފއި ަބހައްޓަްނެޖުހުމގެ 
ސަބަބުން، ދިެވހިރާްއޖޭެގ ފަތުރުވެިރަކމަށްެވސް ވަނީ 

ޮބޑު ހީނަުރަކމެއް އައިްސފަެއވެ. ައދި 2020 ގެ 
ޖުަލއި ަމހު ރާްއޭޖގެ ޯބޑަރުތައް ުހޅުިވގެން ދިޔައިރު 
ރާްއޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުިރ ފަތުރުވެރިންގެ ައަދދާއި 
ޮއކިުއޕެްނސީ ލެެވލް ވަނީ 2019 ވަނަ ައހަރާއި 
ައާޅކިާޔލާ އިރު ޮބޑުަތނުން ދަށްެވފައެވެ. ިމަކުމގެ 

2020 ގެ ާމލީ ހިްނގްުނތެރިކްަނ
ޖުމްލަގޮތްެއގައި ާމލީހިްނގްުނތެރިކްަނ ުހރިެނތްގޮތް

ސަބަބުްނ ފަތުރުވެިރަކމުން ިލބޭ މަްނފާއަށް ބަރޯާސވާ 
ެއހެިނހެން ދާއިރާަތކާއި މުޢަްއަސސާަތކަށް ެވސް ވަނީ 
ޮބޑެތި ގެްއލުންަތަކކާ ކުިރމަިތލާން ެޖހި ރާްއޭޖގެ ުމޅި 

އިގްިތާސދަށް ހީނަުރަކމެއް އަިއްސަފއެެވ.

ާމލެ ސިޓީ ފުަރބަްނުދކޮށް ވައިަރްސ ފެތުރުން 
ަމުދކުުރމަށް ެއޅިގެްނދިޔަ ޚާްއޞަ ފިޔަަވޅު ަތކާއިެއކު 
ުމޖުަތމަުއގެ ގިަނބައެއްގެ ަމސަްއކަތާއި ކިޔެުވން ައދި 

ިއޖުިތމާޢީ ހުިރހާ ހަަރކާތްަތކެއް ގޭގައި ތިެބގެން 
އޮްނލައިްނކޮށް ކުރާގޮތަށް ަބަދލުެވގެްނދިަޔއެވެ. މި 

ާހލަތުަގއި ހުިރހާ ިޚުދމަތްތެރިްނވެސް އެްނމެ ޮބޑަށް 
ަމސަްއކަތް ކުރީ ިޚުދމަތް ދިުނމާއި ލިިބގަުތމަށް 

ބުރޫއެއް ނާރުވާ ެމުދެކނުޑމެއްނެތި ކުރިޔަށް 
ގެްނދިުއމަެށވެ. ައުޅަގނުޑމެންގެ ކުްނފުނިންެވސް ވާނީ 

ުމވަްއަޒފުންނާއި ާއަދވެރިން ައދި ހިްއާސދާރުްނގެ 
ިޞްއޙަތާއި ަރްއކާތެިރަކމަށްަޓކާ ޚާްއޞަ 

ފިޔަަވޅުަތކެއް ައާޅފަެއވެ. މި ާހލަތުގައި ކުްނުފނިން 
އެްނމެ ޮބޑު ައހަްނމިއްޔަތު ަކެމއް ީދފަިއވަނީ 
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ައުޅަގނުޑެމންގެ ިޚުދމަތްތައް ޯހދާ ފަރާތްަތކަށް 
ެމުދެކނުޑމެއް ނެތި ރަނަގުޅ ފެންވަރުގައި ާޚްއަޞކޮށް 

މޮބަިއލް ޑޭޓާ ައިދ ިފކްްސޑް ބްޯރޑްބޭްންޑގެ 
ިޚުދމަތްަތއް ފޯުރކޮްށދިުނމަށެެވ.

ޯކިވްޑ-19ގެެ ބަިލަމުޑަކމާއި ުގޅިގެން ވިަޔފާރި 
ލައިންަތކާއި ޯރމިންގ ަފަދ ފަތުރުވެިރަކމަށް ބަރޯާސވާ 

ގިނަ ިޚުދމަތްަތކުން ިލބޭ ާއްމދަނީ ުކޑަ ެވގެން 
ދިުއމުން ކުްނފުީނގެ 2020 ވަނަ ައހަުރގެ ުމޅި 

ުޖްމލަ ާއްމދަނީގެ ގޮތުގައި ލިިބފަިއވަނީ 2.5 ބިލިޔަން 
ުރފިޔާެއވެ. މިއީ 2019 ވަނަ ައހަާރއި ައޅާަބލާއިރު 

13.1 އިްނސައްތަ ދަށް ައަދެދކެެވ.

2020 ވަނަ ައހަުރގައި ޯކިވްޑ-19ގެެ ަބިލަމުޑކަން 
ފެތުުރން ަމުދކުުރމަށްަޓކާ ދަުއލަތުން ެއޅި 

ރަްއކާތެިރަކުމގެ ޚާްއޞަ ފިޔަަވޅު ަތކާއިެއކު 

ޤަުއމުތެރޭ ެއއްތަުނން އަނެއްތަނަށް ދަތުރު ކުުރުމގައި 
ިދމާވި ގިނަ ދަތިަތކާއި ެއުކވެސް، ައޅުަގނުޑމެްނގެ 

ިޑޖިަޓލް ޓްރާްންސޮފޭމޝަން ދަތުރު ވަނީ 
ާކމިޔާުބަކމާއިެއކު ކުރިޔަށް ގެންޮގްސފަެއވެ. 

ައުޅަގނުޑމެންެގ ފައިބަރ ބްޯރޑްބޭްނޑް ނެޓްވަރކް 
80 އިްނސައްތަ ގޭބިީސއާއި ަހމަޔަށް 

ފޯުރކޮްށެދިވަފއިވާއިރު، މިިޚުދމަތް ޭބނުން ކުރާ 
ާއަދވެރިްނގެ ައަދދު ވަނީ 18 އިްނސައްތަ 

އިތުުރެވފަެއވެ. 2020 ވަނަ ައހަރު ިނުމަމކާއި 
ަހމަޔަށް ައއި އިރު ސްީރލަްނކާ އާއި ދިެވހިރާްއޖެ 
ާއއި ެދެމދު ައޅާ ނިްނާމެލވުނު ޯމްލޑިްވސް-ސްރީ 
ލަްނކާ ސަްބމެީރން ޭކބަލް )ެއްމ.އެްސ.ސީ( ައކީ 
ައހަުރގެ ތެރޭގައި ކުރެވުުނ ާފހަަގކޮށްެލވޭ ާކމިޔާބު 

ަމަސްއަކެތެކެވ.

މި ަމޝްރޫުޢގެ ސަބަބުން ަބއިަނލްައޤްާވމީ ުގޅުންތައް 
ވަރުަގަދވެ، ައުޅަގނުޑެމންގެ ާއަދވެރިންނަށް ެދވޭ 

ިއންޓަނެޓު ިޚުދމަތްަތކުެގ ފެންވަރު 
ރަނަގުޅވެގެްނދާެނއެެވ.

ޯކިވްޑ-19ގެެ ަބިލަމުޑަކާމއި ުގިޅގެން ކުްނފުީނގެ 
ާއްމދަނީއަށް ލިބޭެނަކމަށް އަްނާދޒާ ކުރެވުނު ގެްއލުން 
ފޫެބްއުދމަށްަޓަކއި، ައުޅަގނުޑމެން ވާނީ ޚަަރދު ުކޑަ 
ކުުރމުގެ ޚާްއަޞ ފިަޔަވޅުަތެކއް ައާޅފައެވެ. ިމަކުމގެ 

ނަީތާޖއެއްގެ ގޮތުގައި ައހަރުން ައހަރަށް ިހސާބު 
ކުެރވޭ ހިންުގުމގެ ޚަަރދު ައދި ޮކސްޓް ޮއފް ޭސްލސް 

2020 ވަނަ ައހަުރގައި 12 އިްނސައްތައަށް ދަށް 
ުކެރުވެނެވ.

ިއންޓްެރސްޓާއި، ެޓްކސް އުިނކުުރުމެގކުރިން ފަިއާދގެ 
ގޮތުަގއި ލިިބފަިއވާ 1.3 ބިލއަން ުރފިޔާައކީ 14.4 

އިންަސއްަތ ދަްށައަދެދެކވެ. ައދި 
ާސުފފަިއާދގެ ގޮުތގައި 732 މިލިޔަން 
ުރފިޔާ ލިިބފައިވާއިރު، ާސުފފަިއދާެވސް 

ަވީނ 22.2 އިްނސައްތަ ދަށަށް 
ޮގްސފަެއވެ. ުކްނފުީނގެ ާއްމދަނީ 

މަިއަގނޑު ގޮެތއްގައި ދަްށެވފައި ވަނީ 
ޯކިވްޑ-19 އާއި ުގޅިގެްނނެެވ.

 
ާސުފ ފަިއދާ ދަްށުވމާއި ުގިޅގެން، 

ޙިްއސާައކަްށެޖޭހ ފަިއދާ )ީއ.ޕީ.ެއސް( 
ދަށަށްޮގސް ހިްއސާައކަށް ެޖިހފަިއވަނީ 
9 ުރފިޔާ 64 ލާރިެއވެ. މިއީ، 22.2 

އިްނސައްތަ ދަށް ައަދެދކެެވ.

ދިވެހި ުރފާިޔ މިލަިޔުންނ

ާއްމަދީނ

ިއްންޓެރްސާޓިއ ެޓްކްސ ުއިނުކުރުމެގ ުކިރްނ 

ިލިބަފިއާވ ަފިއާދ

ެޓުކަހށް ަފުހ ަފިއާދ

ޭބިސްކ ިހްއާސައަކްށ ެޖުހުނ ަފިއާދ

ްފީރ ޭކްޝ ްފޯލ

ެންޓ ެއެސްޓްސ

2020

2,483

1,280

732

 9.64

 917

2,483

2019

2,859

1,495

942

12.39

965

2,505

2018

2,762

1,418

905

11.91

617

2,330

2017

2,620

1,371

898

11.81

644

2,315

2016

2,501

1,389

840

11.05

863

2,666
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ާއމަްދނީ

ުމޅި ުޖްމލަ ާއްމދަނީ ގެ ގޮތުަގއި ލިިބފަިއވާ 2.5 
ބިލިޔަން ުރފިޔާ ައކީ ައހަރުން ައހަރަށް ަބލާ 

ހިާސބުަތކުން ދަްއކާގޮުތގައި 13.1 އިްނސައްތަ ދަށް 
ައަދެދކެވެ. ުޖްމލަ ާއްމދަީނ ދަްށެވފަިއވަނީ، 

ޯކިވްޑ-19ގެެ ަބިލަމުޑަކމުގެ  ސަބަބުން ިއޤުިތާޞދީ 
ާހލަުތ ދަށަށް ގޮސް ާއދަވެރިން ފަރާުތން ާއްމދަނީ 

ލިބުން ަމުދެވފައިުވުމގެ ނަީތޖާއެއްެގގޮތުގައެވެ. އެްނމެ 
ޮބޑު ގެްއުލމެއް ލިިބފައިަވނީ ފަތުުރވެިރަކުމގެ 

ދާއިރާއަށް ކޮްށަފއިވާ ޭނެދވޭ ައސަރުގެ ަސބަބުން 
ޮބޑެތި ވިަޔފާރި ަތކުން ލިބޭ ާއްމދަނީ އާއި 
ަބއިަނލްައޤުާވމީ ޯރމިންގ ިޚުދމަުތން ލިބޭ 

ާއްމަދީނައެށެވ.

ޤަުއމަށް ިމހާތަނަށް ިދާމވި އެްނމެ ޮބޑު ިއޤުިތާޞީދ
ައދި ިއޖުިތމާޢީ ައިޑަގނޑުގެ މި ަތދު ުދވަްސވަުރގައި 
ައުޅަގނުޑމެން އެްނމެ ޮބޑު ައހަްނމިއްޔަުތަކމެްއ ދިނީ 

ައުޅަގނުޑމެންގެ ިޚުދމަތްތައް ެމުދެކނުޑމެއް ނެތި 

2020ވަނަ ައހަރު އިންޓްެރސްޓާއި، ެޓްކސް 
އުިނކުުރމުެގކުރިްނ ފަިއާދގެ ގޮތުަގއި ލިިބފަިއވާ 1.3 

ބިލައން ުރފިޔާައކީ 14.4 އިްނސައްތަ ދަށްައަދެދެކވެ. 
މި ައަދދު ދަށަްށދިުއމަށް ެމދުވެިރެވފަިއވަނީ 

ޯކިވްޑ-19ގެެ ަބިލަމުޑަކާމ ުގިޅެގްނ ިލިބަފިއާވ ާއްމަދީނ 
ދަްށުވމުގެ ސަބަބުްނނެެވ.

 
ޯކިވްޑ-19ގެެ ަބިލަމުޑަކުމގެ ާހލަތު ުގޅިގެން އަްނނަން 

އޮތް ިއޤުިތާޞދީ ައިޑަގނޑާއިެއކު ކުްނފުީނގެ 
ާއްމދަނީއަށް ކޮްށފާނެ ޭނެދވޭ ައސަރުގެ ަސބަބުން 

ިލިބދާެނަކމަށް ަލފާ ކުރެވުނު ގެްއލުން 
ފޫެބްއުދމަށްަޓަކއި ައުޅަގނުޑމެން ވާނީ، ޚަަރދު ުކޑަ 
ކުުރމުގެ ޚާްއަޞ ފިަޔަވޅުަތެކއް ައާޅފައެވެ. ިމަކުމގެ 

ނަީތާޖއެއްގެ ގޮތުގައި ައހަރުން ައހަރަށް ިހސާބު 
ކުެރވޭ ހިންުގުމގެ ޚަަރދު، ައދި ޮކސްޓް ޮއފް ޭސްލސް 

އިން ވަނީ 160 ިމލިަޔން ުރފިޔާ ުކަޑކުރެިވަފއެެވ.

ރަނަގުޅ ފެްނވަރުަގއި ރައްޔިުތންނަްށ ފޯުރކޮްށދީ 
ޯކިވްޑ-19ގެެ ަބިލަމުޑަކމުގެ ސަބަބުން އާްނމު 
ދިރިުއުޅމަށް އައި އައު ަބަދލުަތކަށް ޭހނެން 

ުމޖުަތމަޢަށް އެއްބާުރލުްނދީ ެއހީުވމަށެވެ. އެގޮތުން 
ގިނަ ައަދދެއްގެ ސްޭޓްކޯހްލޑަރުންގެ މުާއަޞލާތީ 
ބޭނުންތަްއ ފުިރަހމަ ކޮްށދިުނމާއި ެއފަރާތްަތކުން 
ދުަވހުން ދުަވހަށް ކުރިޔަްށގެްނދާ ހަަރކާތްތައް 

އެްއވެސް ބުުރލެއްނާރުވައި ކުރިޔަށް ގެްނދިުއމަށް 
ެއހީތެރިުވމުގެ ގޮތުން ައޅުަގނުޑމެން ވާނީ 

ެއފަރާތްަތކަށް އިތުރު ޢިނާޔަތްަތާކއި ޚާްއޞަ 
ިޑްސކައުންޓްެވސް ީދފަެއވެ.  

އީ.ީބ.އައި.ޓީ.ީޑ.ޭޢ

ުޖްމލަ ާއްމދަނީއަށް ކޮްށފައިވާ ޭނދެވޭ ައސަުރގެ 
ސަބަބުން ެޓުކހަްށަފހު ލިބުްނ ފަިއދާ ވަނީ ައހަރުން 
ައހަރަށް ަބލާ ހިާސބުަތކުން ދަްއކާގޮުތގައި 209 

ިމލިޔަން ުރފިޔާ )22.2 ިއންސައްތަ( ދަށަށް 
ގޮްސފައެވެ. ަނމަެވސް ކުްނފުނިން ޚަަރދު 

ުކަޑކުުރމަށް ކޮްށފަިއވާ މަަސްއކަތުގެ ަސބަބުން 
ިމަކމުން ލިިބފައިވާ ގެްއލުން ެއދެވޭވަަރކަށް ވަނީ 

ޫފެބްއިދަފެއެވ.

ޭބިސކް އާރނިްނގް ޕާރ ޝެއާރ )9.64 ުރފިޔާ( 
ަވނީ ެޓުކހަށް ަފހު ލިބޭ ަފިއދާ ދަށަްށ ދިުއުމގެ 

ނަިތޖާއެްއގެ ގޮތުން ައހަރުން ައހަރަށް ަބލާ 
ިހސާބުަތކުން ދަްއކަިއދޭ ގޮުތގައި 22.2 އިްނސައްތަ 

ދަށަށް ޮގްސަފއެެވ.

ޙިްއާޞގެ ފައިާދާ
2020ެގ ާމީލ ައަހަރްށ ުޖްމަލ ިހްއާސެގ ަފިއާދ 

ޮގުތަގިއ ިހްއާސާދުރްނަންށ ުހަށަހާޅަފިއަވީނ 549.5 
ިމިލަޔްނ ުރިފާޔެއެވ. )ަވުގީތ ިހްއާސެގ ަފިއާދ 

ޮގުތަގިއ ަރްސީމޮކްށ ިއުއާލްނ ޮކްށަފިއަވީނ 157.3 
ިމިލަޔން ުރިފާޔ، ައިދ 2020 ަވަނ ައަހުރެގ 

ެއްނެމަފުހެގ ިޙްއޞާެގ ަފިއާދ ައަދުދެގ ޮގުތަގިއ 
ުހަށަހާޅަފިއަވީނ 392.2 ިމިލަޔްނ ުރިފާޔ(

ހުަރމާުދ އަދި ާއްރ.ޯއ.ީސ.އީހިްއާސއަކްަށ ޖުެހުނ ފައިާދޓެކުހްަށފުަހ ލިޭބ ފައިާދ
31 ިޑެސްމަބުރ 2020 ެގ ިނަޔަލްށ ިދާރުގެގ ުޖްމަލ 
ަހުރުމަދުލެގ ައަގީކ 4.1 ިބިލަޔްނ ުރިފާޔެއެވ. ިމީއ 
13.5 ިއްނަސްއަތިއެގ ުކިރެއުރެމެކެވ. ެޓުކަހްށ ަފުހ 
ިލިބަފިއާވ ަފިއާދ ަދްށުވުމެގ ަސަބުބްނ 2020 ަވަނ 
ައަހުރގެ ިރާޓރން ޮއްނ ެކިޕަޓްލ ެއްމްޕޯލިއްޑ )ާއްރ.

ޯއ.ީސ.ީއ( 2019 ަވަނ ައަހާރިއ ައާޅަބާލިއުރ 38.8 
ިއްނަސްއަތިއްނ 30.2 ިއްނަސްއަތައްށ 

ަދްށެވަފިއާވިއުރެވްސ ައުޅަގނުޑެމްނ ިދަޔީއ 
ިއްންފާރްސްޓަރްކަޗރ ާއިއ ިޚުދަމްތަތްއ ިއުތަރްށ 
ުފިރަހަމ ކުުރަމްށަޓަކިއ ެގްނަންނ ެޖޭހ ަބަދުލަތްއ 

ެގަނުއަމްށ ަޚަރުދުކަރުމްނެނެވ.

ކެޕިޓްަލ އްިނވްެސޓްމްެނޓް
ައަހުރެގ ުމޅި ުޖްމލަ ެކޕިަޓލް ޚަަރަދކީ 337 

ިމލިޔަން ުރފިޔާ އެވެ. މިއީ ައހަރުން ައހަރަށް ިހސާބު 
ކުެރވޭ ައަދދުަތކަށް ބަާލލާއިރު 24 ިމލިޔަން އިތުރު 

ައަދެދެކވެ. 2020 ވަނަ ައހަުރގައި ކުިރމަިތވި 
ގިނަުގނަ ގޮްނެޖހުންަތކާއިެއކުެވސް ައުޅަގނުޑމެން 

އެްނމެ ޮބޑު ަސާމުލަކމެްއީދގެން، ޚަަރުދކޮްށފަިއވާނީ، 
ައުޅަގނުޑމެންގެ ިޚުދމަތް ބޭނުން ކުރާ ފަރާތްަތކަށް، 
ރަނަގުޅ ފެްނވަރުގެ ިޚުދމަތް ލިޭބނެ އިންިތާޒމުތައް 

ަހަމޖެްއުސމަާށއި، ައދި ވިަޔފާރި ކުރިއަުރވައި، 
ެދެމހެއްުޓމަށްަޓކައި ިހންގަްނެޖހޭ ުމހިްނމު 

ަމޝްރޫއުަތކަެށވެ.  ޭއގެ ތެރެއިން އެްނމެ ާފަހގަ 
ކޮށްެލވޭ ަމޝްޫރޢުައކީ، ޯމްލިޑވްްސ-ސްީރލަްނކާ ކޭަބލް 

)ެއމް.ެއްސ.ސީ(، ރާްއޖެ އާއި ސްީރލަްނކާ އާއި 



ދިރާގު އަހަރީ ރިޕޯޓު 2020 61ދިރާގު އަހަރީ ރިޕޯޓު 2020 60

ެދެމދު ުގާޅލެވުނު ެދވަނަ ސަްބމެރިން ކޭަބލް އެވެ. މި 
ަމޝްރޫުޢގެ ސަބަބުން ައޅުަގނުޑމެްނގެ ަސްބމެރިން 

ކޭަބލް ވިއުގަ އިތުރަްށފުިރަހަމވެ، ަސްބމެރިން 
ކޭަބލްަތކަށް ާނުޒކު ޙާލަތްަތކުގައި މަްއަސލަތައް 

ިދާމވި ަނމަެވސް، ބޭނުްނކުެރވޭގޮތަށް އެްނެމަފުހގެ 
ެޓކްޮނޮލޖީ ބޭނުން ކޮްށގެން ުއފަްއާދފަިއވާ 
ކޭަބލްައކަްށުވމުން ޭއގެ ގާިބްލކަން އިތުުރވެ 

އިންޓަނެްޓ ފޯުރކޮްށދެވޭ ްސީޕޑް އިތުުރވެގެްނދާނެެއވެ. 
ުމޅިައކު ުޖްމލަ 148 ިމލިޔަން ުރފިޔާ މި 

ަމޝްރޫޢުއަށް ޚަަރދުެވފަިއވެެއވެ. ައދި ަހަމމިއާއިެއކު، 
ައޅުަގނުޑމެްނގެ ބްޯރްޑބޭްނޑް ިޚުދމަތް، އިތުރަްށ ުފޅާ 

ކުުރމަށް ރާްއޭޖގެ ހުިރހާ ކަްނޮކޅުަތކަށް، ބާރު 
ްސީޕްޑގައި، އިންޓަނެޓް ފޯުރކޮްށދިުނމަށް ކުރި 

ަމސަްއކަުތން ދިރާުގ ފައިބަރ ޓު ދަ ޯހމް )ެއފް.ީޓ.
ޓީ.އެޗް( ިޚުދމަތް ވަނީ، 80 އިްނސައްތަ ގޭބިީސއާއި 

ަހމަޔަށް ާވސިުލެވފަެއވެ. ބްޯރޑްބޭްނޑް ިޚުދމަތް 
ތަރަްއޤީ ކުުރމަށް ޚަަރދު ކުެރިވފައި ވަނީ 32 

މިލިޔަން ުރފިޔާެއވެ. ނަީތޖާ ައކީ  ޯކިވްޑ-19ެގ 
ަބިލަމުޑަކމުގެ  ާހލަތު އަުއމުން ަމދަުރސާަތުކގެ 
ކިެޔުވާމއި ޮއީފސްތައް ހިްނގުން ގޭގައި ތިެބގެން 

އޮްނލައިން ކުރާ ގޮތަށް ަބަދލުުވމާއި ުގޅިެގން ައދި 
ިއޖުިތމާއީ ުގޅުންަތކާއި މުިނޫފިހިފުލުވުމގެ 

ޙަަރކާތްަތކަށް އެްއަފހަރާ ގިނަ ބަަޔކު އޮްނލައިްނވެ 
އިންޓަނެޓް އެްނމެ ބާުރޮބޑުވި ަދނޑިަވުޅގައިެވސް 

ާކމިޔާުބަކމާއިެއކު ެމުދެކނުޑމެއްނެތި ައޅުަގނުޑމެްނގެ 
ހުިރހާ ާއދަވެރިންނަށްެވސް ިޚުދމަތް 

ޯފުރޮކްށެދުވުނަކެމެވ.

ފްރި ޭކްޝ ފޯްލ އަދި ޭކްޝ ބެލްެންސ
2020 ަވަނ ައހަރުގެ ފްރީ ޭކްޝ ފްލޯ )ުމދާ ނުވަތަ 
ިބން ގަުތމަާށއި، ިޢމާރާތް ކުުރމާއި ުނލާ ހިނަގމުްނދާ 

ޙަަރކާތްަތކުން ލިެބމުްނާދ ފައިސާ( ލިިބފަިއވަނީ 
2019 އަށްވުރެ 5 އިްނސައްތަ ަމދުން، 917 

ިމލިޔަން ުރފިާޔއެވެ. މަިއަގނޑު ގޮތެްއގައި ފްރީ ޭކޝް 
ްފޯލ ދަްށވާން ެމދުވެރިވި ސަބަަބކީ، ޯކިވްޑ-19ެގ 
ަބިލަމުޑަކމާއި  ުގިޅގެން ާއްމދަނީ ަމދުވެ، ލިބެން 

ެޖހޭ ައދި ނުިލބޭ ާއްމދަނީގެ ައަދދު މަތި ުވމާއި ެއކީ 
ޭކޝް ްފލޯ ދަށްުވމުްނނެެވ.

ޯކިވްޑ-19ގެެ ަބިލަމުޑަކމުގެ ސަަބބުން ރާްއޖެއަށް ބޭރު 
ފަިއސާ ަވންނަ ދޮރުތައް ބަްނދުުވަމީކ ޤަުއުމގެ 

ިއޤުިތާޞދަްށ ިދާމވި އެްނމެ ޮބޑު އެއް ގޮްނެޖުހެމވެ. 
ިމަކުމގެ ސަބަބުން ކުްނުފނީގެ ބޭރު ަފއިސާ ިރޒާރވް 

ވެސް ވަނީ ވަރަށް ޮބޑަށް ދަށަށްޮގްސފަެއވެ. 31 
ިޑެސްމަބުރ 2020 ގައި ކުްނފުީނގެ ޭކޝް ެބލެްނސް 

ގެ ގޮތުގައި ހުރި، 975 ިމލިޔަން ުރފިޔާގެ ަނުގދު 
ފަިއސާގައި ެވސް ގިނަީއ ދިެވހި ުރފިާޔއެެވ.
31 ިޑެސމްބަރު 2020 ގެ ނިަޔލަށް ޭކޝް 

ެބލެްނސްަގއި ހުިރ ފަިއސާ ހުންނަން ެޖޭހވަރަށްވުރެ 
ގިނައެވެ. އިތުރުވާ ބަަޔކީ ޙިްއޞާެގ ފަިއދާގޮުތގައި 
ދަްއކަްނެޖހި ުނދެްއިކހުިރ ފައިާސއާއި، ބޭުރފަިއސާ 

ލިބުން ދަތިުވމާއި ުގޅިެގން ުނދެްއިކހުރި ބޭރުން ުމދާ 
ފޯުރކޮްށޭދ ފަރާތްަތކަށް ދަްއކަން ެޖޭހަފއިސާެއވެ. 

އަޅުގަނޑުމްެނގެ ޙިްއާޞާދުރްނ
ައުޅަގނުޑެމްނެގ ކުްނުފނީގެ ވެރިންަނކީ 14,325 

)31 ިޑެސްމބަރ 2020 ގެ ނިަޔލަށް( 
ޙިްއާޞދާރުންނެވެ. ައޅުަގނުޑެމންގެ ިޙްއާޞދާރުންނަށް 

ެދެމހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މަްނފާ ޯހދަިއިދުނަމކީ 
ައޅުަގނުޑމެްނގެ އެްނމެ ިއސްާވޖިެބވެ. ައދި ިމކަން 

ޙިްއާޞދާރުންނަށް ޙިްއާޞގެ ފަިއާދގެ ގޮުތގައި 
ދިާރގުން ެދުމްނދާ މިންވަރުަތކުން ާހަމކޮްށެދއެެވ.
ދިާރގުގެ މައި ޙިްއާޞދާރުންަނކީ %52 ޙިްއޞާ 

އޮންނަ ބީީޓސީ އަިއލެްނޑް ިލމިެޓޑް )ބަެޓްލކޯ( އާއި 
%41.8 ޙިްއޞާ ޮއންނަ ދިެވހިސަުރކާެރވެ. ާބކީ 
ޙިްއާޞދާރުންަނކީ ައމިްއަލ ފަުރދުންާނއީ ައމިްއލަ 
ކުްނފުނިަތަކވެ. 6 ޭއޕްިރލް 2021 ގެ ނިަޔލަށް، 
ިދާރުގެގ %5 ޙިްއޞާއަްށވުރެ އިތުރަށް ޙިްއޞާ 

ގަެނފައިވާ އެއްެވސް ަވިކ ފަުރދެއް ނުވަތަ 
ުމަޢްއަސާސެއްއ ެނެތެވ

ޙިްއާޞާދުރްނގެ މްަނފާ
ިދާރުގްނ ޙިްއޞާެގ ފަިއދާ ަބހަން ނިްނމަނީ 

ކުްނފުނީގެ ާސފު ފަިއދާއިން %50 އަށް ވުރެ 
ަމދުނުވާ ައަދަދކަށެވެ. ޙިްއޞާެގ ފަިއދާ ަބހަނީ، 

ކުްނފުީނގެ ޙިްއޞާެގ ފަިއދާ އާއި ެބހޭ ސިާޔސަތާ 
އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުްނފުނީގެ ޑިެރކްޓަރުްނގެ 

ޯބުޑން ުކްނފުީނގެ ެކޕިަޓލް ޚަަރދުަތާކއި ައދި 
ކުިރމަގުަގއި ުކްނފުނި ކުރިއެރުުވމަށް ބޭނުްނވާ 

މިްނވަރަށް ފަިއސާ ެބހެއްުޓމަްށަފުހއެެވ.

ަބްހޭރްނ ެޓެލޮކިމުއިނކޭަޝްނސް ޮކްމެޕީނ 
)ަބެޓްލޯކ(  ައީކ ަމިއ ޮއފީްސ ަބްހޭރުނަގިއ 

ާޤިއުމޮކްށަފިއާވ ަބުހޭރުނެގ ްސޮޓްކ 
ެއްކްސޭޗްނޖްަގިއ ިލްސުޓޮކްށަފިއާވ 

ުކްނުފްނެޏެކެވ. ަބެޓްލޯކ ައީކ ެމުދ ިއުރަމީތެގ 
ަޤުއުމަތުކަގިއ ެޓެލޮކިމއުިނޭކޝަްނެގ ިޚްދަމްތ 

ޭދްނަފަށިއ ިމާހުރ ެއަތްއ ަޤުއެމްއަގިއ 
ަބިއަންލައްޤާވީމ ިޚްދަމްތޭދ ުކްނުފްނެޏެކެވ. ެއީއ 

ީސާދޮގުތްނާނިއ ައިދ ަތާފުތ ަވިކ ްބޭރްންޑ 
ަންނަނުމަގިއ ަބްހޭރުނ، ޯޖޑަްނ، ަސުއީދ ެއެރިބާއ، 
ަޔަމްނ، ިމްސުރ، ާގންީސ، ާޖރީސ، ައިއްލ ޮއ ްފ 

ޭމްނ، ިދެވިހާރްއެޖ، ިޑއެޯގާގިސާއ، ެސްންޓ 
ެހީލާނ، އެެސްނަޝްނ ައިއެލްނޑް ައިދ 

ޯފްލްކޭލްންޑ ައިއެލްނޑްްސަގިއ ަބެޓްލޯކ ެގ 
ިވަޔާފިރަތްއަތްއ ިހްނަގުމްނގެްނާދ ުކްނުފްނެޏެކެވ.

އިްނވްެސޓުަރްނާނއި ޮއްނަނ ގުޅްުނ ެދމެހްެއޓާުމއި، 
ެދމެހްެއޓެނިވި ގޮތުގައި ޙިްއާޞާދުރްނަންށ ަނފާ ލިިބދިުންނ

ޙްިއާޞގެ އަަދުދ

1 ްނ 10

11 ްނ 100

101 ްނ 1000

1001 ްނ 10,000

10,001 ްނ ަމިތ

ާއްނމު ޙްިއާޞާދުރްނގެ އަަދުދ

4,361

8,175

1,586

188

13
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ޙިްއާޞާދުރްނާނއި މާުއމާަލތްކުުރްނޙިްއާޞގެ ވިަޔފާރީގެ ުއްސއަލިތްައ
ިޙްއާޞާދުރްނާނިއ ައުޅަގނުޑމެންނާއި ެދެމދު މުާއަމލާްތކުރެވެން ވާެނކަން ައުޅަގނުޑމެން 

ޤަޫބުލކުަރމެވެ.  ޙިްއާޞދާރުންނަށް ާސފު، ސައްޚަ ައދި އެްނމެ ެއކަށޭނެ ވަގުތުގައި މަުޢޫލމާތު 
ފޯުރކޮށް ދިުނމަށް ައޅުަގނުޑމެން ަތފާތު ވަީސލަތްތައް ޭބނުްނކުަރެމވެ. މިގޮތުން ކުްނުފނީގެ ާމލީ 

ބަޔާންތައް ކޮްނމެ ކުއަޓާރެއް ިނމޭތާ 30 ދުަވސް ތެރޭގައި، ައދި ކުްނފުނީގެ ައހަރީ ިރޕޯޓް 
ައހަރު ިނމޭތާ 4 ަމސް ދުަވހުގެ ތެޭރގައި ާޝއިުއކުަރުމން ގެްނަދމެެވ. ދިރާގު ޕަްބިލކް 

ކުްނފުންޏެްއގެ ގޮުތގައި ިލސްްޓކުރީްއސުރެ ިމހާތަނަށް ދިާރގުގެ ވެްބސައިޓުގައި އާްނުމކޮށް 
ާޝއިުޢކޮްށަފއިވާ ހުިރހާ ައހަރެއްގެ ައހަރީ ިރޕޯަޓާކއި ކުއަަޓލީ ިރޕޯޓްަތއް މި ލިްނކް އިން 

ަބާލެލޭވެނެއެވ.

https://www.dhiraagu.com.mv/about-us/investor-relations/financial-reports

ޙްިއާޞގެ ުއްސއަލިތްައ

ިޙްއާޞގެ މުާޢަމލާތު އެްނމެ ަފހުން ކުރެވުނު ައގު )ުރފިާޔ(

ޙިްއޞާގެ މުާއަމލާތު ކުރެވުނު އެްނމެ މަތީައގު )ުރފިާޔ(

ޙިްއާޞގެ މުާއމަލާތް ކުެރވުނު އެްނމެ ދަށް ައގު )ުރފިާޔ(

ެއވްެރްޖކޮށް ޙިްއޞާގެ މުާއަމލާތް ކުރެވުނު )އަުގ(

މުާއމަލާުތކުެރވުނު ޙިްއާޞގެ ައަދުދ

ުމާއަމާލްތުކެރުވުނ ައަދުދ

ާމކެޓް ެކޕިަޓލަިއޭޒޝަން )ިބލިއަން ުރފިާޔ(

ޙްިއާޞއަކްަށ ޖޭެހ މްިނގަނޑުތްައ

ާއްމަދނީއިން ޙިްއާޞައކަށް ެޖހުނު މިންވަރު )ުރފިާޔ(

ޙިްއޞާގެ އަގާއި ާއްމަދނީގެ ޭރޝިއޯ )ުރފިާޔ(

ޙިްއޞާައކަށް ެބހުުނ ފަިއދާ )ުރފިާޔ(

ޙިްއާޞައކަށް ެޖހޭ ނެޓް ެއސެޓް )އަުގ(

ިޑިވޑެްނޑް ޕޭއައުޓް ޭރޝިއޯ 

2020

96.00

120.00

84.00

99.13

4156

33

7.30

9.64

9.96

7.23

32.66

75%

2019

105.00

120.00

80.00

98.10

6102

32

7.98

12.39

8.47

12.00

32.96

97%

2018

80.00

85.00

78.00

82.91

8751

39

6.08

11.91

6.72

11.1

30.66

100%

އަހަރީ ާއްނމު ޖްަލާސ  )ޭއޖީއެމް(
ިދާރުގެގ ައހަރީ އާްނމު ަޖލްާސައކީ  ައޅުަގނުޑމެްނގެ 

ވިަޔފާރިއާއި ެބހޭ ަމއުޫލމާތުތައް ޗެާއަޕސަން އާއި 
ސީީއއޯ ެގ ފަރާތުން ައހާުލމަށް ޙިއްާސދާރުންނަށް 
ލިބޭ ފުުރޞަެތކެވެ. ައދި އެއީ ައޅުަގނުޑމެްނގެ 
ޙިްއާޞދާރުންނާ ަބްއދަުލކޮށް މުާޢަމލާްތކުުރމަށް 

ބޭނުްނކުރާ އެްނމެ ުމހިްއމު ަވީޞލަެތވެ. ެއހެްނަކމުން 
ައހަރީ އާްނމު ަޖލްާސގައި ިޙްއާޞދާރުން 

ަބއިވެިރުވަމކީ ައޅުަގުޑމެން ބާރު ައާޅަކެމެކވެ. 
ދިރާުގގެ ޯބޑާއި މެޭންޖމެންޓުން ައހަރީ އާްނމު 

ޖަްލސާަގއި ބަިއވެރިވެ ޙިްއާޞދާރުްނގެ 
ކަންޮބޑުުވންަތކަށާއި ސުާވލުަތކަށް ަޖވާުބދާރީެވއެެވ.

ެއްކސްޓާަނލް ޮއޑިޓް ިރޕޯޓާ ެބޭހގޮތުން ކުރާ 
ސުާވލުަތކަށް ޖަވާުބިދުނުމގައި ެއހީތެރިވެ ދިުނމަށް 

ެއްކސްޓާަނލް ޮއޑިޓަރުންެވސް ަޖލްާސގައި 
ަބިއެވިރެވެއެވ.

 
ޯކިވްޑ-19ގެެ ބަިލަމުޑަކމުގެ ަސބަބުން ައޅުަގނުޑމެްނގެ 
ޙިްއާޞދާރުންާނއި، ައުޅަގނުޑމެންގެ ުމވަްއަޒުފންނާއި 

ައދި ުމޅި ުމޖުަތމަޢުގެ ަސާލމަތާއި 
ރަްއކާތެިރަކމަށްަޓކައި އާގޮތްަތކަށް ކަންތައް 

ކުރަްނެޖޭހަކން ައުޅަގނުޑމެންގެ ޯބޑުން ަބލަިއގަެތވެ. 
އެގޮތުން، ެއހެން ކުްނފުނިަތކޭ އެްއަފަދއިން، 

ައޅުަގނުޑެމންގެ ކުްނފުީނގެ 31 ވަނަ ައހަރީ އާްނމު 
ަޖްލާސ 11 ޖޫން 2020 ގައި ައުޅަގނުޑމެން 
ކުރިއަށް ގެްނދިޔައީ ޯމްލިޑވްސް ެސކިއުރިޓީ 

ިޑޕޮސިޓަރިން ީއާޖުދކޮްށފަިއވާ އޮްނލަިއން ެޖނެަރލް 
މީޓީން މެޭންޖމަންޓް ިސސްަޓމް ަކމުގަިއވާ 

“ަފިހވޯޓް” ބޭނުްނކޮށްގެން ވާރޗުައލް 
ްޕލެްޓޯފރމެއްަގއެެވ.

ިމއީ ިމހާަތނަށް ކުްނފުންޏެއްގެ ައހަރީ ާއްނމު ަޖްލސާ 
ަފހިވޯޓު ެމދުވެިރކޮށް ބޭްއވުުނ ފުރަަތަމ ަފހަރެވެ. މި 

ަޖްލސާަގއި ެކޕިޓަްލ ޝެއާރގެ 93.95% 
ިއންސައްތަ ަތްމީސުލކުާރ ަފްސޮދަޅސް އަށް 
ިޙްއާޞދާރުން )58 ޙިްއާސދާުރންނާއި 10 

ޙިްއާސދާުރންގެ ަބަދުލގައި ެއފަރާތުން 
އައްޔަްނކޮްށަފއިާވ ފަރާތްަތއް( ބައިވެރިވިެއވެ. 31 
ވަނަ ައހަރީ އާްނމު ަޖްލސާގެ ަޔުއމިއްޔާ 16 ޖޫން 

2020 ަގއި ައޅުަގނުޑެމންގެ ވެްބސައިްޓގައި 
ާޝިއުއޮކްށަފިއާވެނެއެވ.

 
ޯކިވްޑ-19ގެެ ަބިލަމުޑަކމާ ުގޅިގެން އެއްވެ ުއޅުން 
މަނާ ކުުރމަށް ައާޅފައިާވ ފިަޔަވޅުަތކާއި ުގިޅގެން 
ައޅުަގނުޑމެްނގެ 32 ވަނަ ައހަރީ ަޖްލސާެވސް، 

ަތަނކަށް އެްއވެ ބޭްއުވުމގެ ަބަދުލގައި އޮްނލައިްނކޮށް 
20 މެއި 2021 ގައި ބޭއްުވމަށް ަވނީ ނިްނާމފަެއވެ. 

އޮްނލައިްނކޮށް ައހަރީ އާްނމު ަޖްލސާ ޭބއްުވމުން، 
ޙިްއާޞދާުރން ދުނިޭޔގެ ޮކްނމެ ތަެނއްގައި ހުރި 
ަކުމގައިވީަނމަެވސް ެޓކްނޮިލޖީ ބޭނުްނކޮްށގެން 
ައޅުަގނުޑމެްނގެ ައހަރީ އާްނމު ަޖލްާސގައި 

ބަިއވެރިުވމުެގ ފުުރޞަތު ހުިރހާ ިޙްއާޞދާރުން 
ލިބިގެްނދެެއވެ. 32 ވަނަ ައހަރީ އާްނމު ޖަްލސާ ގައި 
ަބއިވެިރުވމަށް ަރޖިސްޓްރީ ކުާރނެ ގޮތާިއ، ަފހިވޯޓު 

ބޭނުްނކުރާނޭ ގޮުތގެ އިތުރުން ަޖްލސާ އާއި ެބހޭ 
އިތުރު މަުއޫލމާތު ައޅުަގނުޑެމންގެ ވެްބސައިްޓގައި 

ާޝއިުއކޮްށފައިވާނެެއވެ. 
https://www.dhiraagu.com.mv/about-us/

investor-relations/annual-general-meetings

 ައަހީރ ާއްނުމ ަޖްލާސ ޭބްއުވުމެގ ުކިރްނ، ެއަޖްލާސާއިއ
 ުގޅޭ އެްނެމހާ މަުއޫލމާތެއްގެ އިތުރުން، ނޯިޓސްއާިއ،
 ޔަުއމިއްޔާ، ޑިެރކްޓަރުްނގެ ިރޕޯާޓއި، ފަިއނޭްނޝިައްލ
 ސްޓޭްޓމަންޓްތައް ައުޅަގނުޑމެންގެ ވެްބސައިުޓގަިއ

 ާޝިއކޮްށފަިއވާނެެއވެ. ދިާރގުގެ ޯބާޑއި މެޭންޖމެންޓުްނ
 ައހަރީ އާްނމު ަޖލްާސގައި ބަިއވެިރވެ ޙިްއާޞދާުރންެގ
 ަކންޮބޑުވުންަތކަާށއި ސުާވލުަތކަށް ޖަާވުބދާރީވާެނއެެވ.
 ެއްކސްޓާަނލް ޮއޑިޓަރުގެ ިރޕޯޓާއި ުގޅިގެން އަންަނ

 ުސާވލުަތކަށް ޖަވާުބދާރީުވމަށް ެއކްސްޓާަންލ
 ޮއޑިޓަރ ެވސް ަޖލްާސގައި ބަިއވެިރވެއެވެ. ައހަީރ
 އާްނމު ަޖްލސާގަިއ ާފްސކުރާ ޤަރާރުަތކާއި ނިްނާމ

 ނިްނމުންަތކާއި، ަޖލްާސގެ ކުރިއަްށދިޔަ ގޮުތގެ ެދިލޮކީޕ
 ގައި އެއްެވސް މަްއަސލައެއް އޮތްތޯ ެބުލމަށްަޓކަިއ
 ޙިްއާޞދާރުންާނއި ޙިްއާޞކުުރމަށް ޖަްލސާ ޭބއްިވ

 ދުަވހުްނ ފެށިގެްނ ަފސް ދުަވުހގެ ތެޭރގައި ދިާރގުެގ
ެވބްސައިޓްަގއި ޝާިއުއކޮށް އިުއލާްނކުެރއެެވ

ދާިރގު ވްެބަސއިޓް
ިދާރުގ ވެްބސައިްޓގެ އިްނވެސްޓަރ ިރޭލޝަްނސް 
ބައިގައި، ކުްނފުނީގެ ުމިހްނމު ކުިރއެރުންަތުކގެ 

މަުޢޫލމާތުަތާކއި އިްނވެސްޓަރުްނނަށް ބޭނުންވާ އިތުރު 
ުމހިްނމު މަުޢޫލމާތު ަގވާިއދުން ާޝއިއު ކުރެެއވެ. ައދި 

ކުްނފުނި ހިނަގމުްނާދގޮތާއި ކުްނފުނިން ގެްނުގޅޭ 

.
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ސިާޔސަތުތައް އިްނެވސްޓަރުންނާއި ިޙްއާޞދާރުންނަށް 
ފެންަނގޮތަށް ެހުދމަށްަޓކައި ކުްނފުނީގެ ުމހިްއމު ާމލީ 
ބަޔާންަތކާއި، އާްނމު އެންގުންަތކާއި، ައހަރީ އާްނމު 
ަޖްލސާއާ ެބހޭ ަމޢުޫލމާތުތައްެވސް ވެްބސައިްޓގައި 

ާޝިއުއުކެރެއެވ.

އްިނވްެސޓަރ ރޭިލަޝްންސ ޓީމް
ިޙްއާޞާދުރްނާނިއ ަކމާއިޭބޭހފަރާތްަތުކން ުސާވލުަތކަށް 

ދުަވުހން ދުަވހަށް ޖަާވުބދިުނމަށްަޓަކއި ޚާްއޞަ 
ކޮްށފައިވާ ިއންެވސްޓަރ ިރޭލަޝން ީޓމެއް ދިރާުގގައި 
ަމސަްއކަްތކުެރއެވެ. އެ ީޓމުން ިޙްއާޞގެ ަތްފީސލީ 
މަުޢޫލމާތުަތކާއި، ިޚްއާޞގެ ަފިއދާ ަބާހަފއިވާ ގޮުތގެ 

މަުޢޫލމާތު ޙިްއާޞދާރުްނނަށް ވަގުތުން ވަގުތަށް 
ފޯުރކޮްށދެއެވެ. އިންެވސްޓަރ ރިޭލޝަންސް ީޓމަށް 
ެއހީތެރިެވ ދިުނުމގެ ގޮތުން ދިރާުގގެ ަކސްަޓމަރ 
ސާިވސް ހޮްޓލައިންއަށް ައދި ދިރާުގގެ މަުރަކޒީ 

ޮއފީސްަތކާއި ުގޅުއްވަިއގެން ޙިްއާޞދާރުން ކުރަްއވާ 
ުސާވލުަތކާއި ޯހދަްނބޭނުންވާ މަުޢޫލމާތުތައް 

ނޯްޓކުުރމަްށަފހު ޖަާވބު ފޮުނުވމަށް އިންެވސްޓަރ 
ިރޭލަޝންސް ީޓމަށް ހުަށަހޅަެއވެ. ައދި 

ައުޅަގނުޑމެްނނާއި ިއެލކްޓްރޯިނކް ަވީސލަތްަތކުން 
މުާއަމލާްތކުުރމަށް ބާރުެއުޅމުގެ ގޮތުން 
ައުޅަގނުޑމެންގެ ީއެމއިލް ެއޑްެރސްތައް 

ިޙްއާޞދާރުންނާއި އަަބދުެވސް ިޙްއާޞ ކުަރމެެވ.

ެދމެހްެއޓެެނވި
ާމަދާމ ްޕެރެޒްންޓޮކްށިދުންނ

ިމައުދެގ ިފާލަވުޅ



ދިރާގު އަހަރީ ރިޕޯޓު 2020 67ދިރާގު އަހަރީ ރިޕޯޓު 2020 66

އަޅުގަނޑުމްެނަނީކ، އ.ދ ގެ ެދހެމްެއޓެނިވި ތަަރްއޤީގެ 
ލަނޑަުދނިޑތަކްަށ ާތއުީދކާުރ ކްުނފްުނޏެކެވެ. އަދި  

މިގޮތްުނ، އަޅުގަނޑުމްެނ ާވނީ ިޑެސމްބުަރ 2012 އްިނ 
ފެށިގްެނ ުޔަނއިޓެޑް ޭނަޝްންސ ގޯްލބްަލ ކޮމްޕެކްޓްގައި 

ބައިވެރިވެ ޮސއިކްޮށފައިއެވެ. 

“ޯކިވްޑ-19ގެ ަބިލަމުޑަކމާއި ުގޅިގެން ައޅުަގނުޑމެން އެްނމެނަށް ކުިރމަިތެވފަިއވާ 
ގޮްނެޖހުަތކާއިެއކުެވސް، އ.ދ ގެ ެދެމހެއްޓެނިވި ތަރަްއޤީގެ ަލނުޑަދނޑިަތއް ައދި 

ްގލޯަބލް ޮކްމެޕކްޓްގެ މަިއަގނޑު 10 ުއޫޞލާއި އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެ މަތިން،  
ގްޯލަބލް ޮކްމެޕކްޓްގައި ިހެމނޭ ަމއިަގނޑު ާދއިރާތައް ަކމުގައިވާ އިްނސާނީ 

ހަްއޤުަތއް ރަްއކާތެިރކުުރމަާށއި، މަސަްއކަތްތެރިންގެ ހަްއޤުތައް ރަްއކާތެިރކުުރމަށާއި، 
ިތމާވެށި ިހމާޔަްތކުުރމަށާއި ައދި ކޮަރްޕޝަން ހުއްުޓުވމަށް ާތީއުދކުުރުމގައި 

ައުޅަގނުޑެމން ަފހަތަށް ުނެޖހި ެދމިތިީބމުއެވެ.” 

އްިސާމއްިލ ަރީޝުދ، ީސއޯީއ އަދި މޭެނޖްިނގ ިޑެރކްޓަރ. 

ޯކރަޕޭރްޓ ިސިޓެޒްނިޝްޕެގ ުފިރަހަމ ުއޫޞުލަތާކިއ 
ުމުޖަތަމުޢެގ ޫރަހީކ ިދާރުގެގ ެއްނެމަހިއ 

ަމަސްއަކަތަކްށ ިހްތަވުރޭދ ަކްނަކެމެވ. ިމޮގުތްނ، 
ައުޅަގނުޑެމްނެގ ަޢަމުލަތުކަގާއިއ ިވަޔާފީރެގ 

ިންނުމްނަތުކަގިއ ިޒްނާމާދުރަކާމިއ ަނާޒަހްތެތިރަކާމިއ، 
ިރެވިތ ައްޚާލާގިއ، ެދުފްށެފްނަނ ައިދ ަޖާވުބާދީރަކްނ 

ޮބުޑ ުއޫޞެލްއ ގެްނުގެޅޭވަކްނ ަޔީޤްނުކުރަމްށ 
ައުޅަގނުޑެމްނ ަމަސްއަކްތުކަރެމެވ. ައުޅަގނުޑެމްނަނީކ 
ަޤުއުމ ިބާނުކުރުމަގއި ިދާމާވ ަދިތަތުކްނ ައަރިއަގެނޭވ 
ުއެފްއދުްނެތިރ ުކްނުފްނަޏަކްށ ާވްނެޖޭހަކްނ ެދެނަގެނ، 

ައުޅަގނުޑެމްނާނއި ިދެވިހ ަރްއިޔުތްނާނިއ ެދެމުދ 
ޮއންަނުގުޅްނ ަހުރަދާނުކުރަމްށ ައުޅަގނުޑެމްނ 

ަޢަމީލޮގުތްނ ަމަސްއަކްތުކަރެމެވ. ައުޅަގނުޑެމްނެގ 
ިއުޖިތާމީޢ ިޒްނާމެގ ަހަރާކްތަތްއ ިހްނަގީނ ިއުޖިތާމީޢ 

ިޒްނމާެގ ްސެޓެރެޓީޖާއ އެްއޮގްތާވ ޮގުތެގަމިތްނ 
ިދާރުގެގ ިއުޖިތާމީޢ ިޒްނާމ ޮކިމީޓެގ 

ިއުރާޝާދެއުކެއެވ. ިއުޖިތާމީޢ ިޒްނމާ ޮކިމީޓަގިއ 
ިހެމެނީނ  ޮކިމީޓ ެޗާއަޕރަސްނެގ ަހިއިސްއަޔުތްނ 

ުކްނފުީނެގ ީޗްފ ެއްގެޒެކިޓްވ ޮއިފަސރ ައިދ 
ެމޭނިޖްނގ ިޑެރްކަޓރ ާއިއ ިދާރުގެގ  ީލަޑރިޝްޕ 

ީޓްމެގ ެމްމަބުރްނެނެވ.

ުޔނަިއެޓްޑ ޭނަޝްންސެގ ްގޯލަބްލ ޮކްމެޕްކްޓ 
)ޫޔެއްނީޖީސ( ަގިއ ިޑެސްނަބރ 2012 ަގިއ 
ޮސިއުކުރަމްށަފުހ ޯކަޕޭރްޓ ަގަވަންންސައްށ 

އިޖުތިާމޢީ ޒިްނާމ
ައުޅަގނުޑެމްނ ެދުމްނެގންާދ ައުހިމްއަޔުތަކުމެގ 

ިއުތުރްނ، ޮކްނެމ ައަހަރުކ ައުޅަގނުޑެމްނ ިމަދީނ 
ޫޔެއްނީޖީސ ްޕޭރްމޯވްކެގ ަދުށްނ ިތާމެވިށ ައިދ 

ިއުޖިތާމީޢ ައަހީރ ެއެސްސެމްންޓަތްއ ަތްއާޔުރޮކްށ 
ާޚްއަޞ ިއުޖިތާމީޢ ިޒްނާމެގ ިރޯޕެޓްއ ާޝިއުއޮކްށ 

ޮކިމުއިނޭކަޝްނ ޮއްނ ްޕޮރްގެރްސ )ޮކްޕ( ެގ ޮގުތަގިއ 
ޫޔެއްނީޖީސ އަްށ ުހަށަހަޅުމްނެނެވ. ިމޮގުތްނ 2020 

ަވަނ ައަހުރެގ ޮކިމުއިނޭކަޝްނ ޮއްނ ްޕޮރްގެރްސ 
ިރޯޕްޓ، ިމައަހީރ ިރޯޕްޓެގ “ެދެމެހްއެޓިނިވ ާމަދާމ” 

ެސްކަޝްނަގިއ ިހަމާނަފިއާވެނެއެވ.

އަޅުގަނޑުމްެނގެ އިޖުތިާމޢީ ޒިްނާމގެ ްސޓެްރޓަޖީ ޭއގެ މްައޗްަށ ިބާނވެފައިާވ 
މައިގަނޑު ތިްނ ކްަނތްައ

އަޅުގަނޑުމްެނގެ
ތިާމވެށި

އަޅުގަނޑުމްެނގެ 
މުޖުތަމުަޢ

އަޅުގަނޑުމްެނގެ 
މުވްައޒަފްުނ 
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އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުަތމަޢުެގ ޝިއާރުގެ ދަށުން އދ ގެ 
ެދމެހެއްޓެިނވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ކަމަށްވާ، ފަޤީރުކަން 
ނައްތާލުން )އެސްޑީޖީ 1(، ބަނޑުހައި ހޫނުކަން ކުޑަކުރުން 
)އެސްޑީޖީ 2(، ފުރިަހމަ ޞިއްޙަތާއި ދުޅަހެޮޔކަން )އެސްޑީޖީ 

3(، މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން )އެސްޑީޖީ 5(، އެކަށޭނެ 
މަސައްކަތާއި އިުޤތިޞާދީ ކުރިއެރުން )އެސްޑީޖ8ީ(، 

ސިނާއަތާއި އާޮގތްތަކާއި ޢުމްރާނީ ކުރިެއރުން )އެސްޑީޖީ 9( 
ައދި  ނަހަަމކަށް ކުޑަކުރުން  )އެސްޑީޖީ 10( އަށް 
ވާސިލުވުމަށް މަގުފަހިޮކށްދޭ ހަރަކާތްތައް ހިންގާފައިވާނެއެވެ.

ކޯވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކާަމއި ގުޅިގްެނ މުެދވެރިވި 
ާހލަތްަށ އާިޖބަދުިންނ

ޯކިވްޑ-19ގެެ ަބިލަމުޑަކން ފެތުުރމާެއކު 
ައުޅަގނުޑމެްނގެ މައި ައާމަޒކަށްވީ ައޅުަގނުޑމެްނގެ 

މުވަްއަޒފުންގެ ަސާލމަތާއި ަރްއކާތެިރަކމާއި 
ުދަޅހެޮޔކަން ކަށަވަުރކުުރމާއި، ައޅުަގނުޑމެްނގެ 
ކަސްަޓމަރުންާނއި ުމޖުަތމަޢު ުގޅުާވަލދިުނމަށް 

ެއީހެވދިުނމާއި، ޯކިވްޑ-19 ާއއިުގިޅގެން ކުިރމަިތވި 
ަޤުއމީ ޞިްއޙީ ުކްއލި ނުރަްއަކލުގެ ހާލަުތގައި 
ސަުރކާރަށާއި، ޯލަކލް އޮތޯރިޓީަތކަށާއި ެއކިެއކި 
އެްނޖީއޯަތކަށް ެއހީތެިރކަްނ ފޯުރކޮްށދިުނެމވެ. 

އަޅުގަނޑުމްެނގެ މުޖުތަމުަޢ

މިގޮތުން، އެްނެމ ފުރަަތމަ ަކެމއްގެގޮުތގައި، 
ަސުރާކުރެގ ޯކިވްޑ-19 ާޓްސްކ ޯފހަށާއި 

ަކމާުގުޅްނހުރި މުއަްއަސސާަތކަށް ބޭުނންވާ ަފންނީ 
ެއހީތެިރކަން ީވހާެވސް ައަވަހކަްށ ފޯުރކޮްށދިުނުމގެ 

ގޮތުން ާހއްސަ ެޓްކިނަކލް ީޓމެއް ަހަމޖަްއާސދިީނެމވެ. 
ޯކިވްޑ-19 އާއި ުގޅިގެން އާްއުމންނަށް ިދާމވި 
ެއކިެއކި ިއޖުިތާމޢީ މަްއސަލަަތކާއި ާއްއމުްނގެ 
ސުާވލުަތކަށް ަޖވާުބދިުނމުަގއި ެއހީތެިރކަން 

ފޯުރކޮްށދިުނުމގެ ގޮތުން، ހެލްތް ޕްރޮެޓްކޝަން 
ެއެޖންސީ )އެްޗ.ޕީ.އޭ( އަށް 1767 ގެ ޯޓްލ-ފްރީ 

ހޮްޓލައިން ަނންބަަރކާއި މިިނސްޓްރީ ޮއފް ޖެްނޑަރ، 
ެފިމލީ ެއްނޑް ޯސަޝލް ސަރިވަސސް އަށް 1421 

ޯޓްލ-ފްރީ ނަންބަރެއް ޤާިއުމކޮްށދިީނެމވެ. ައދި 

ދަރުބާުރގޭގައި މަސަްއކަްތކުރި ޭނޝަަނލް ޑިާސސްޓަރ 
މޭޭންޖމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ެއަމރޖެްނސީ ޮއޕަޭރޝަން 
ެސންޓަރގެ ިއންޓަރނެޓް ޯކޕަރޭޓް ޕްީރިމައމްައކަށް 

ިހލޭ ައްޕގްޭރޑް ކޮްށދިީނމެވެ. ައދި ދިރާގުޓީީވގެ 
ިޚުދމަތް ޭނޝަަނލް ިޑާސސްޓަރ ޭމޭންޖމަންޓް 

ސެންޓަރގެ މަުރަކޒުަތކަށް ިހޭލ ފޯުރކޮްށ ދިީނެމވެ. 
ަހމަ އެއާެއކު، ޯކިވްޑ-19 އަްއޑޫ ެއަމރޖެްނސީ 

ޮއޕަޭރޝަންސް ސެންޓަުރގެ ކޮންެޓކްޓް ެސންޓަރގެ 
ިޚުދމަތަށާއި ާޓްސްކފޯްސގެ މަސަްއކަތްަތުކގައި 

ެއހީތެިރވެ ދިުނމުގެ ގޮތުްނ ފައިބަރ އިންޓަރނެްޓގެ 
ިޚުދމަތާއި ްކލަުއޑް-ޮވއިސް ޮސލިުއޝަންގެ ިޚުދމަތް 

އެ ސެންޓަރަްށ ފޯުރކޮްށދިީނމެެވ.

ފަޤުީރކްަނ
ަންއާތުލްނ  1

މިްނތީގެ 
ހަމަހަމަކްަނ  5

ބަނޑުހައި ޫހުނކްަނ 
ކުޑަކުުރްނ  2

އެކޭަށެނ މަަސްއކާަތއި 
އިޤްތިާސދީ ކުރިއުެރްނ  8

ފުރިހަމަ ިސްއހާަތއި 
ުދޅަހޮެޔކްަނ  3

ިސާނއާަތއި ާއގޮތްތާަކއި 
9ުޢމާްރނީ ކުރިއުެރްނ 

ފުރިހަމަ
ތުަޢލީމު 4

ަނހަމަކްަށ
ކުޑަކުުރްނ 10

ައުޅަގނުޑެމްނެގ ުމުޖަތަމުޢެގ ަސާލަމާތިއ 
ަރްއާކެތިރަކަމްށަޓާކ ޭހުލްނެތިރަކުމެގ ަތާފުތ 

ަހަރާކްތަތްއ ިހްނުގަމީކ ެއްނެމ ުމިހްއުމ ެއްއަކެމެވ. 
ިމޮގތުްނ، ެއްޗީޕޭއ ާއިއ ުގިޅެގްނ ައުޅަގނުޑެމްނެގ 

ިޑިޖަޓްލ ުމަޢާމާލްތަތާކިއ ިއްޝިތާހުރުކުރުމެގ ަތާފުތ 
ަވީސލަްތަތއް ޭބުންނޮކްށެގްނ ޯކިވްޑ-19 ާއިއ ުގޭޅ 
ުމހިްއުމ ެމެސްޖަތއް ާއްނުމަންށ ޯފުރޮކްށިދީނެމެވ. 

ެއްޗީޕޭއ ިއްނ ެއްނޯޑްޒޮކްށަފިއާވ ެމެސުޖަތްއ، ިދެވިހ 
ަބުހްނާނިއ ިއނިގޭރިސްނ ައިދ ަބްންގާލަބުހްނ 

ަތްއާޔުރުކެރިވ ަތާފުތ ެއިކ ަތްނަތުނަގިއ ަހުރުކީރެމެވ. 
ީމެގިއުތުރްނ، ެއްސެއްމެއްސ ެގ ަޒިރްއާޔިއްނ ަތާފުތ 
ުމިހްއުމ ެމެސުޖަތާކިއ ައްޕޭޑްޓަތްއ ައުޅަގނުޑެމްނެގ 
ުހިރާހ ަކްސަޓަމުރްނަންށ ޮފުނަވުމްނ ެގްނިދައީއެމެވ. 

ައިދ ައުޅަގނުޑެމްނެގ ްކަލުއްޑ-ޮވިއްސ ިޚުދަމްތ 
ޭބުންނޮކްށެގްނ ަސިއޮކޯސަޝްލ ަސޯޕްޓ ެސްނަޓެރްއ 

ާގިއްމުކުރަމްށ ައުޅަގނުޑެމްނ ެއީހެތިރީވެމެވ.

ީމެގިއުތުރްނ ޯމްލިޑްވްސ ެރްޑްކެރެސްނުޓްނ 
ައޮތުޅަތުކަގިއ ޭހުލްނެތިރަކުމެގ ަމަސްއަކްތަތްއ 

ިހންުގަމްށަޓަކިއ ޭބުންނާވ ުގުޅްނ ުނަވަތ ަކެންކިޓިވީޓ 
ޯފުރޮކްށީދ، ޯފުނ ަހިދާޔޮކްށިދީނެމެވ.  

ުކީރ ަސުފަގިއ ަމަސްއަކްތުކާރ ިޞްއީޙ 
ިޚުދަމްތެތރިްނ ަރްއާކެތިރުކުރަމާށިއ ައދި  

ަރްއާކެތިރަކަމްށަޓަކިއ ޭބުންނުކާރ ީޕީޕީއ ައްށ 
ޭބުންނާވ ިމްނަވުރ ަމުދކުުރުމެގ ޮގުތްނ، ެޓްސްޓުކާރ 

ިކޮއްސްކަތެކްއ ިމިންސްޓީރ ޮއްފ ެހްލަތްށ 
ައޅުަގުޑެމްނ ަހިދާޔުކީރެމެވ. ަހަމ ެއާއެއުކ، 

ިމިންސްޓީރ ޮއްފ ެހލްާތިއ ެނަޝަންލ ިޑާސްސަޓރ 

ެމޭންޖަމްންޓ ެސްނަޓަރްށ ެއްއާބުރުލްނ ިދުނުމެގ 
ޮގުތްނ، ަކަރްނީޓްނ އަިދ ައިއޮސޭލަޝްނ 

ެފިސިލީޓަތަކްށ ޭބުންނާވ ިއްނަޓރެނާޓިއ ެއެހިނެހްނ 
ިޚުދަމްތަތްއ ޯފުރޮކްށިދުނުމަގިއ ެކނިޑޭނިޅ 

ައުޅަގނުޑމެްނ ަމަސްއަކްތުކީރެމެވ.

ިމޮގުތްނ ައުޅަގނުޑެމްނ ކުިރ ަމަސްއަކްތަތުކެގ 
ެތޭރަގިއ:

● ހ.ދ ުކުޅުދްއުފީށ ަކަރްނީޓްނ ެފިސިލީޓައްށ 

ަފިއަބރ ިއްނަޓރނެްޓެގ ިޚުދަމްތ ިހޭލ ޯފުރުކުރްނ.

● ހ.ދ ުކުޅުދްއުފީށ ަބނަދުރަގިއ ަރަށްށ ައާރަފިއާބ 

ީމުހްނ ޮމިނަޓރ ުކުރަމްށ ާޤިއުމޮކްށަފިއާވ ޮމިނަޓިރްނ
ެޑްސަކްށ ެއްލީޓީއ ްބޯރްޑބޭްންޓ ިއްނަޓރެންޓ ިދުންނ.

 
● ުފަވްއުމަލުކެގ ަކރަްނޓީްނ ެފިސިލީޓައްށ ަފިއަބރ 

ިއްނެޓެނާޓިއ ަކެންކިޓިވީޓ ިހޭލ ުގަޅިއިދުންނ.

● ކ. ިވިލިވަވުރަގިއ ާޤިއުމޮކްށފަިއާވ ަކަރްނީޓްނ 

ެފިސިލީޓައްށ ިދާރުގީޓީވެގ ިޚުދަމްތ ިދުންނ.

● ަކަރްނީޓްނ ެފިސިލީޓ ަތުކަގިއ ަމަސްއަކްތުކަރްއާވ 

ުމަވްއަޒުފްނަނާށިއ ީމުހްނަންށ 10ީޖީބ ޮމަބިއްލ ޭޑާޓ 
ިހޭލ ޯފުރޮކްށ ިދުންނ.

● ޯމްލިޑްވްސ ެމިޑަކްލ ެއޯސިސޭއަޝްނެގ 

ަމަސްއަކަތްއ ެއީހެތިރެވިދުނުމެގ ޮގުތްނާނިއ 

ަކަރްނީޓްނަގިއ ިތޭބ ޭޕަޝްނުޓްނަންށ ޮއްނަލިއްނޮކްށ 
ޮކްނަސްލޭޓަޝްނ ިޚުދަމްތ ެދޭވެނ 

ަމުގަފިހޮކްށިދުނުމެގޮގުތްނ ޮމަބިއްލ ެމިޑަކްލ 
ެރްސޮޕްންސ ީޓަމްށ ޮމަބިއްލ ފޯާނިއ ަކެންކިޓިވީޓ 

ޯފުރޮކްށިދުންނ. 

2020 ަވަނ ައަހުރ، ުހްއުޓެމްއެނތި ިވަޔާފިރަތްއ 
ުކިރައްށ ެގްނިދުއަމްށ ަމުގަފިހޮކްށިދީނ ެޓްކޮނޮލީޖެއެވ. 

ަހަމ ެއަފަދިއްނ، ްކާލްސޫރަމަކްށ ާހިޒުރުނެވ، 
ުއނެގެނުމްނ ެގްނިދުއަމްށެވްސ ަމުގަފިހޮކްށިދީނ 
ެޓްކޮނޮލީޖެއެވ. ާރްއޭޖެގ ެއިކ ަކްނޮކުޅަތުކަގިއާވ 

ެއަތްއ ްސޫކަލުކްނ ަވީނ ޮއްނަލިއްނޮކްށ 
ިކަޔަވިއިދުނަމާށިއ ުއނެގުނަމްށ ޭބުންނާވ ެއެހނިެހްނ 

ަތެކިތ ަދިރަވުރްނަނާށިއ ެބެލިނެވިރަންށ ޮއްނަލިއްނޮކްށ 
ޯފުރޮކްށ ިދުނުމަގިއ ަވަރްށ ުބަރ ަމަސްއަކްތަތެކްއ 
ޮކްށަފެއެވ. ިމ ަމަސްއަކުތަގިއ ެއީހެތިރެވިދުނުމެގ 

ޮގުތްނ ިމިންސްޓީރ ޮއްފ ެއިޑުއޭކަޝްނ ާއިއ ުގިޅެގްނ 
ައުޅަގނުޑެމްނެގ ިފްކްސްޑ ްބޯރްޑބޭްންޑ ުނަވަތ 

ެއްލީޓީއ ްބޯރްޑޭބްންޑެގ ިޚުދަމްތ ޭބުންނުކަރްއަވިއެގްނ 
ުއނަގްނަނިއދޭ ީޓަޗުރްނަނާށިއ ުއނެގެނުމްނާދ 
ަދިރަވުރްނަންށ ިހޭލ ޭޑާޓ ޯފުރޮކްށިދީނެމެވ. 

ަހމަެއާއެއުކ ނެްޓަވރަކްށ ޯލުޑ ޮބުޑަވުމްނިދުއުމްނ 
ެއަކަމްށ ަޙްއެލްއ ޯހަދިއީދ ދުުރަގިއިތެބ ިކަޔާވިދުނަމްށ 

ެއީހެތިރެވ ެއްއާބުރުލްނ ިދުނުމެގ ޮގުތްނ، 
ިދެވިހާރްއޖޭެގ ަޤުއީމ ުޔިނަވރިސީޓައްށ 

ައުޅަގނުޑެމްނެގ ިއްނަޓރެންޓެގ ޭބްންޑިވްތ 
ިއުތުރޮކްށީދ ެއްނެމ ެއަކީށެގްނާވޮގަތްށ 

ައުޅަގނުޑެމްނެގ ެންޓަވރްކ ޭބުންނުކެރޭވޭނޮގްތ 
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ަފިހޮކްށީދަފިއވާެނެއެވ. ޭޑާޓ ޭބުންނުކާރަވުރ 
ަމުދުކުރުމެގ ޮގުތްނ ިމިންސްޓީރ ޮއްފ ެއިޑުއޭކަޝުންނ 

ެޓެލްކާލްސ ބޭްއުވަމްށ ޭބުންނުކިރ ެޔްސީޓީވ، 
ައުޅަގނުޑެމްނެގ ިދާރުގީޓީވެގ ިޚުދަމުތެގ ެތެރިއްނ 

ިހޭލ ެބޭލެނޮގްތ ަހަމަޖްއާސީދަފިއާވެނެއެވ. ިރޯމްޓޮކްށ 
ުއނެގުނަމްށ ެއީހެތރިެވ ިދުނުމެގ ޮގުތްނ ިދެވިހ 
ިވަޔާފިރެއްއަކަމްށާވ ޮހޮލޯގ ަވރްލްޑ ިއްންކ ާއިއ 

ިމިންސްޓީރ ޮއްފ ެއިޑުއޭކަޝާނ ުގިޅެގްނ 
ިދާރުގީޓީވަގިއ “ެއިޑުއޭކަޝްނ ޯޒްނ”ެއްއ 

ައުޅަގނުޑެމްނ ަތާއަރުފުކީރެމެވ.

ީމެގިއުތުރްނ، ައުޅަގނުޑެމާނިއ ުގިޅެގްނ 
ަމަސްއަކްތުކާރ ަޖިމްއާޔ ޖަމާައްތަތާކއި ެއެހިނެހްނ 

ަފާރްތަތަކްށ، ޯކިވްޑ-19 ާއިއ ުގިޅެގްނ ެއަފާރްތަތުކްނ 
ކުާރ ަމަސްއަކްތަތުކަގިއ ައުޅަގނުޑެމްނ ެއީހެތިރަކްނ 

ޯފުރޮކްށިދީނެމެވ. ިމޮގުތްނ؛

● ާއރްކ އެިއްޑ ްޕޮރްގާރަމްށ ެއީހެތިރުވްނ –

ޯކިވްޑ-19 ަބިލަމުޑަކާމިއުގިޅެގްނ ުމިޅ ާރްއޭޖެގ ެއިކ 
ަކްނޮކުޅަތުކަގިއ ިއުޖިތާމީޢ ޮގުތްނާނިއ ިއުޤިތާޞީދ 

ޮގުތްނ ެއްނެމޮބަޑްށ ެއީހައްށ ޭބުންނެވަފިއާވ 
ުކަޑުކިދްނާނިއ ެއުކިދްނެގ ާއިއާލަތަކްށ ެއީހެތިރަކްނ 

ޯފުރޮކްށިދުނުމެގޮގުތްނ، ެއަފާރްތަތަކްށ ާކޯބަތެކިތ 
ޯފުރޮކްށ ިދުނުމަގިއ ިދެވިހ ެއްނީޖޯއ “ެއްޑޮވޭކިޓްނގ 
ަދ ަރިއްޓްސ ޮއްފ ިޗްލްޑެރްނ” )ާއރްކ( ިއްނުކިރ 

ަމަސްއަކުތަގިއ ެއީހެތިރެވ ިދުންނ.

● ަމާޓޯޓެގ ުފްޑ ަސޯޕްޓ ްޕޮރްގާރަމްށ ެއީހެތިރުވްނ-  

ުފަރ ަބްނުދެގ ަހާލާތިއ ުގިޅެގްނ ވަުގީތ ިހާޔެވިހަކަމްށ 
ަބދަުލުކެރިވަފިއާވ ިބޭދީސްނަނާށިއ ިދެވިހްނަންށ 

ޯރަދަމާހިއ ީއުދަގިއ “ޯމްލޑިްވްސ ެއޯސިސޭއަޝްނ 
ޮއްފ ްޓެރަވްލ ެއޖެްނޓްްސ ެއްންޑ ުޓައރ 

ޮއަޕޭރަޓރްސ” )ަމާޓޯޓ( ެގ ަފާރުތްނ ޯފުރޮކްށިދްނ 
ީމލް ެޕޭކްޖަތްއ ޯފުރޮކްށ ިދުނަމްށ ެއީހެތިރުވްނ.

● ުމުޖަތަމުޢަގިއ ިދިރުއޭޅ ައުޑިއުވުމްނ 

ަމުހޫރްމެވަފިއާވ ަފާރްތަތަކްށ ޯކިވްޑ-19ގެެ ެއްނެމާހ 
ަމުޢޫލާމތާިއ ައްޕޭޑްޓަތްއ ީވިޑޯއ ޯކްލގެ ަޒިރްއާޔިއްނ 

ިދުނަމްށ “ޯމްލިޑްވްސ ެޑްފ ެއޯސިސޭއަޝްނ” 
ަޖްމިޢްއާޔެގ ަތުރަޖާމުންނަންށ ޭޑާޓ ޯފުރޮކްށިދުންނ.

● ޮއްނަލިއްނ ެތަރީޕ ްކާލްސަތްއ ިހްނުގަމްށ 

ެއީހެރިތެވިދުނަމްށަޓަކިއ ޯމްލިޑްވްސ ޯއިޓަޒްމ 
ެއޯސިސޭއަޝްނެގ ީޓަޗުރްނަންށ ިހޭލ ޭޑާޓ ޯފުރޮކްށ 

ިދުންނ.

● ޯކިވްޑ-19 ާއިއ ުގިޅެގްނ، ޫޔެއްނ ިވެމްނ ެއްންޑ 

ޭނަޝަންލ ިބުއޯރ ޮއްފ ްސެޓިޓްސިޓްކްސ، ސެްނަޓރ 
ޯފ ެމްނަޓްލ ެހްލްތ، ައިއީޖެއްމެއްޗ، ެއްޗީޕޭއ ައިދ 
ިދެވިހާރްއޭޖެގ ަޤުއމީ ުޔިނަވރިސީޓިއްނ ުކިރައްށ 
ެގްނިދަޔ ސަރޭވަތްއ ެއްސެއްމެއްސ ެމުދެވިރޮކްށ 

ުކިރައްށ ެގްނިދުއުމްށ ެއީހެތިރުވްނ.

އްަނހުެންނ ާބުރވެރިކުުރުވްނ
ައިއީސީޓ ާދިއާރަގިއ ައްނެހުންނ ާބުރެވިރުކުރާމިއ 

ައިދ ިމާދއިާރައްށ ީވާހެވްސ ިގަނ ައްނެހުންނ 
ިނުކުތަމްށ ިހްތަވުރ ިދުނަމީކ “ައުޅަގނުޑެމްނެގ 
ުމުޖަތަމުޢ” ިމ ިޝޢާުރގެ ަދުށްނ ައުޅަގނުޑެމްނ 

ެއްނެމ ިއްސަކްނޭދ ެއްއަކެމެވ. ިމޮގުތްނ 2020 ަވަނ 
ައަހުރ ިދާމިވ ެއިކ ޮގްނެޖުހްނަތާކެއުކެވްސ 

ައުޅގަނުޑެމްނ ިއްސަނަގިއެގްނ ިމާދިއާރެގ ުމިހްނުމ 
ާފަހަގުކެރޭވ ަހަރާކްތަތެކްއ ުކިރައްށ ެގްނިދަޔީއެމެވ.

ަވީޒާފެގ ާބާޒަރްށ ިމާހުރ ެއްނެމ ޮބަޑްށ ޭބުންނެވަފިއާވ 
ެއްއ ުހަނުރ ަކުމަގިއާވ ްޕޮރްގާރިމްނގ، 

ައްނެހުންނނާިއ ުޒާވްނ ައްނެހްނ ުކިދްނަންށ 
ަދްސޮކްށިދުނަމްށ ިހްތަވުރިދުނުމަގިއ ‘ިވެމްނ ިއްނ 

ެޓްކ’ ާއިއ ުގިޅެގްނ ައުޅަގނުޑެމްނ 
ަމަސްއަކްތުކީރެމެވ. ިމޮގުތްނ، ިޑެޖްނޯގ ާގރްލްސ 
ާމެލ ިއެވްންޓ ާބްއަވިއ، ަތްމީރްނިލިބަފިއާވ 12 
ިޑެޖްނޯގ ޯކުޗްނ ަވީނ ީމެގުކިރްނ ޯކުޑ ުކުރާމިއ 

ަޕިއަތްނ ެއްންޑ ިޑެޖްނޯގ ްފޭރްމަވރްކ ޭބުންނޮކްށެގްނ 
ެވްބަސިއްޓ ަހާދެނޮގުތެގ ަމުޢޫލާމުތ ެއްއެވްސ 

ަވަރަކްށ ިލިބަފިއުނާވ 28 ައްނެހުންނ ިމާދިއާރިއްނ 
ަތްމީރްނޮކްށަފެއެވ. ިޑެޖްނޯގ ާގރްލްސ ާމެލ 

ިއެވްނަޓީކ، ުދިނޭޔެގ ެއިކ ަކްނޮކުޅަތުކަގިއ ިހްނާގ 
ިސްލިސާލ ްޕޮރްގާރމްެގ ެތެރިއްނ ިހްނުގނު ްޕޮރްގާރްމ 

ެއެކެވ. ިމޮގުތްނ ިމާހަތަންށ 93 ަޤުއެމްއެގ 500 
ައްށ ުވެރ ިގަނ ިސީޓަގިއ ިމަފަދ ްޕޮރްގާރްމަތްއ ަވީނ 

ިހްނާގަފެއެވ.

ައްނެހުންނެގ ުދަވްސ ާފަހަގުކުރުމެގ ޮގުތްނ، 
ިވެހުއުމެގ ުޗްއީޓ ިންނުމަމްށަފުހ ޮއީފަހްށ ިނުކްނަނ 
ަމިއްނަންށ ަފޭސަހުކުރަމްށަޓަކިއ، 8 ާމިރްޗ 2020 
ުދަވުހ ަގިއ ެހޑް ޮއީފުހަގިއ “ަމާދރްސ ޫރެމްއ” 

ައުޅަގނުޑެމްނ ުހުޅީވެމެވ.

“ިވެމްނ ިއްނ ެޓްކ” ާއިއ ުގޅިެގްނ ‘ާގްލްސ ުޓ 
ޯކްޑ’ ިތަނޫދ ްޕޮރްގާރްމ ޭބްއުވަމްށ ައުޅަގނުޑެމްނ 

ިއުޢާލްނ ުކީރެމެވ. ިމ ްޕޮރްގާރްމައީކ ައްނެހުންނަންށ 
ޯކްޑ ުކަރން ަދްސޮކްށީދ ައިއީސީޓ ާދިއާރައްށ 

ިއުތަރްށ  ައްނެހުންނ ުނުކުތަމްށ ިހްތަވުރ 
ިދުނަމްށަޓަކިއ ިހްނާގ ްޕޮރްގާރެމެކެވ.

 
ކުޑަކުދިްނަންށ ޯއާގތެރިވެ އާަޅުލްނ

ކުަޑުކިދްނަންށ ުކާރ ިޖްނީސ ައިނާޔާއިއ ުގޭޅ 
ަމްނަޒުރަތާކިއ ަމުޢޫލާމުތ ައުޅަގނުޑެމްނެގ 

ެންޓަވރުކްނ ްބޮލްކ ުކުރަމްށަޓަކިއ ‘ީޖެއްސެއްމޭއ 
ޮމަބިއްލ ެއަލެއްންސ ެއގެިއްންސްޓ ަޗިއްލްޑ 

ެސްކުޝައްލ އެިބުއްސ ޮކްނެޓްންޓ’ެގ ެމްމަބރިޝްޕ  
2020 ަވަނ ައަހުރެވްސ ައުޅަގނުޑެމްނ ާއ ުކީރެމެވ. 

ުކަޑުކިދްނެގ ިހާޔެގ ޮކްމިޕުއަޓރ ެލްބ 
ަމާރަމުތުކުރަމްށ ެއީހެވީދ ުކަޑުކިދްނެގ ިހާޔައްށ ިއުތުރ 

ަފިއަބރ ައަޅިއ ިދާރުގީޓީވެގ ިޚުދަމްތ ޯފުރޮކްށީދ 
ޮކްމިޕުއަޓރ ސިްސަޓްމަތްއ  ަހިދާޔުކީރެމެވ. 

ުހުޅާމޭލަގިއ ާޤިއްމޮކްށަފިއާވ ިފޔަަވީތެގ ުކިދްނަންށ 
ްކާލްސަތުކަގިއ ާއިއ ިފަޔަވިތްނ ިހްނާގ ަތާފުތ 

ްޕޮރްގާރްމަތުކަގިއ  ަބިއެވިރުވަމްށ 
ަމުގަފިހޮކްށިދުނުމެގ ޮގުތްނ،  ިފަޔަވީތަގިއ  ަހަތުރ 
ްކާލްސޫރަމަކްށ ަވިއަފިއ ެސަޓްޕޮކްށީދ ަވިއަފިއެގ 

ިޚުދމަްތ ިހޭލޯފުރޮކްށ ިދީނެމެވ.   

ައިއީޖެއްމެއަޗްށ ަވްނނަ ުކަޑުކިދްނަންށ 
ާޚްއަޞޮކްށެގްނ ަހާދަފިއާވ “ިކްޑްސ ޯޒްނ” 

ަމާރާމުތޮކްށ ަކނުޑައީޑެގ ީތަމްށ ާފުރ ީޒަންތެތިރޮކްށ 
ައުލްނ ުހުޅީވެމެވ. 

ކ. ިހްނަމުފީށަގިއ ުކަޑުކިދްނ ުކެޅ، ަހާރާކްތެތިރ 
ިދިރުއުޅެމްއ ުއެޅން ަތަންސަވްސޮކްށ ިދުނަމްށަޓަކިއ  
ެއަރށުެގ ުމުޖަތަމުއައްށ ޭބުންނ ެވަފިއާވ ުކަޑުކިދްނެގ 

ާޕރްކ ެއަރުށަގިއ ެހުދަމްށ ކ. ިހްނަމުފިށ 
ަކުއްނިސްލެގ ިއާދާރައްށ ެއީހެތިރެވ ިދުނަމްށ 

ައުޅަގނުޑެމްނ ިންނީމެމެވ.

ޒާުވުންނ ާބުރވެރިކުުރުވްނ
2020 ަވަނ ައަހުރ ިދާރުގ ެއްޕެރްނިޓްސިޝްޕ 
ްޕްރްގާރްމގަިއ ަބިއެވިރުވަމްށ 17 ަފާރުތްނ  

ަރޖިްސަޓރޮކްށަފިއެވއެެވ. ިދާރުގ ެއްޕެރްނިޓްސިޝްޕ 
ްޕޮރްގާރްމައީކ ުޒާވުންނަންށ ަމަސްއަކުތެގ ަތުޖިރާބ 
ިލްއަބިއީދ ަމަސްއަކުތެގ ުހަނުރ ަތަރްއީޤޮކްށިދުނަމްށ 

ައުޅަގނުޑެމްނ ިހްނާގ ެއްނެމ ުމިހްއުމ ްޕޮރްގާރެމެކެވ. 
2019 ަވނަ ައަހުރެގ ެއްޕެރްނިޓސްިޝްޕ ްޕޮރްގާރްމ 

27 ަފާރުތްނ ަވީނ ުފިރަހަމޮކްށަފެއެވ.
ިދެވިހާރްއޭޖެގ ްސާޓަޓްޕ ަސާޤަފްތ ުކިރައުރަވިއ، 
ުޒާވުންނގެ ެމުދަގިއ ުއފެްއުދްނެތިރަކްނ ިއުތުރޮކްށ 

ުކރިެއުރުވަމްށަޓަކިއ ިދާރުގްނ  ާޚްއަޞ ައަހްއިމްއަޔުތ 
ަކެމްއެދެއެވ. ިމޮގުތްނ ައަލްށ ިވަޔާފިރ ަފަށިއަގްނަނ 
ަފާރްތަތކަްށ ަބިއަންލައުޤާވީމ ަމްސަރުހަގިއ ާވަދޮކްށ، 

ަތުޖިރާބިލިބަފާވ ާދިއާރެގ ޭބުފުޅންެގ ިއުރާޝާދިއ 
ަމްނާފ ޯހުދުމެގ ުފުރަސުތަފިހޮކްށިދުނުމެގޮގުތްނ 

ައުޅަގނުޑެމްނެގ ޯލަކްލ ާޕރްޓަނރ ްސާޕްކަހާބިއ 
ުގިޅެގްނ ޮއްނަލިއްނ ީސްޑްސަޓރ ަވރްލްޑ 

ޮކްމެޕިޓަޝްނ ުފަރަތަމ ަފަހަރްށ ާރްއެޖައްށ ީމގެ 
އިުތުރްނ ީލްނ ްސާޓރްޓ-ައްޕ ޯމްލިޑްވްސ 
ަވރޮކޮޝެޕްއެވްސ ްސާޕްކަހާބިއުގިޅެގން  

ިއްނިތާޒްމޮކްށިދީނެމެވ. ިމައަހުރ ިމަވރްކޮޝްޕ ޭބްއީވ 
ަވރުޗައްލޮކެށެވ. ައިދ ިމަވރްކޮޝްޕަގިއ 

ޮސިލުއަޝްންސަތްއ ިޑެވޮލްޕުކުރަމްށ ެގްނުގޭޅ ެއްނެމ 
ަރނަގުޅ ުއޫޞުލަތާކިއ ްޕޮރެސްސަތާކިއ ީލްނ 
ެމޮތޮޑޮލީޖްސ ަދްސޮކްށިދުނަމްށ ިއްސަކން  

ީދަފިއާވެނެއެވ.
 

ޮކމްީިޕުއަޓރ ަސިއްންސ ިޢްލުމެގ ަހްފާތ 
ިޑެސްމަބުރަމުހ ާފަހަގުކުރާމިއ ުގިޅެގްނ، ިވެމްނ 
ިއންެޓްކ ާއިއ ްސެޓްމ ްސޭޕްސ ިއްނ ޭބްއިވ 

ަވރުޗައްލ ައަވރ ޮއްފ ޯކިޑްނ ައްށ ެއހީެތިރީވެމެވ. 
މި ަހަރާކުތަގިއ 20 ައޮތުޅން ަބިއެވިރިވ 1300 
ަފރާަތްށ ައިއީސޓީ ާދިއާރައްށ ަވުނަމްށ ިހްތަވުރީދ 
ޮކްމޕިުއޓަރ ަސިއްންސެގ ާއިއ ޯކިޑްނެގ ުމިހްއުމ 

ަކާމެބޭހޮގުތްނ ަމުޢޫލާމުތ ިދީނެމެވ.
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މުޖުތަމުަޢ ާބުރވެރިކުުރުވާމއި ުދޅަހޮެޔކްަނ 
އިތުުރކުުރްނ

“ްބަލިއްންޑ އެްނޑް ިވޝުައލީ ިއްމޕެއާރޑް ޮސސައިޓީ 
ޮއފް ޯމްލިޑވްސް” އާެއކު ައޅުަގނުޑމެން ެވފަިއވާ 
އެއްަބސްވުން މިައހަރުެވސް ައޅުަގނުޑމެން ާއކޮށް 

ެއަފާރަތްއ 130 ފޯން މީިޓންގެ ިޚުދމަތް ިހލޭ 
ފޯުރކޮށް ދިީނމެވެ. މި ިޚުދމަުތގެ ަސބަބުން ރާްއޭޖގެ 
ެއކި ކަްނޮކޅުަތުކގަިއވާ އެ ަޖމިއްޔާގެ ުމވަްއަޒފުން 
ުގޅަިއދީ ައދި ދަރިވަރުންނަށް ތަުއީލާމއި ަތމްރީން 

ޕްރޮގްާރމްތައް ހިންުގމަށް މަުގަފހި ކޮްށދެެއވެ. 

ކީރިތި ޤުުރޢާނާއިެބހޭ ޤަުއމީ މަުރަކާޒެއކު ެވފަިއވާ 
އެއްަބސްވުން މި ައހަރުެވސް ައޅުަގނުޑމެން ާއކޮށް 

އެ މަުރަކޒަށް ެއހީތެިރކަްނ ފޯުރކޮްށ ދިީނެމވެ. 
މިގޮތުން ާމޭލގައި ހުންނަ ަމއި މަުރަކޒާއި 

ފުވަްއުމަލކުގައި ުހންނަ ޮގފި ުގޅުވަިއދީ  ިޑޖިަޓލް 
ްކާލސްތައް ހިްނުގމަށް މަުގަފިހކޮްށ ދިީނެމވެ. 

ދުނިޭޔގެ ހިުތގެ ދުަވހާއި ުގޅިގެން ދިރާގުގެ ޮއީފުހގެ 
ިއމާރާތް ރަތް ހިަތކުން ދިްއލައި ަބއިަނލްައޤުާވމީ މި 
ހަަރކާުތގައާއި ވަރްލޑް ހާރްޓ ެފޑަޭރަޝންގެ “ޫޔސް 
ހާރޓް” ެކްމޕެއިްނގައި ައުޅަގނުޑމެން ަބއިވެިރީވެމވެ. 

ައދި ިމހަަރކާުތގައި ހިތުގެ ުދަޅހެޮޔަކމާެބހޭގޮތުން 
ައުޅަގނުޑމެންގެ މުަވްއަޒުފން ީދފަިއވާ ަތފާތު 

ެމެސޖުަތއްެވސް ދަްއކުވަިއީދފައިވާެނއެެވ.

ުދނިޔޭގެ ކެްނސަރ ުދަވހާއި ުގޅިގެން ޅަުއމުުރގައި 
ެޖހޭ ކެްނސަރ އާއިެބހޭގޮތުން ުމޖުަތމަޢު 

ޭހލުންތެިރކުުރމަށް ކެންސަރ ސޮސައިޓީ ޮއފް 
ޯމްލިޑްވސްއިން ކުރިއަށްގެްނދިޔަ  ހަަރކާތްަތުކގައި 
ައުޅަގނުޑމެން ެއހީތެިރެވދިީނމެވެ. ައދި “އައި ެއމް 

ައއި ިވލް” ޕްެލޖް ެކްމެޕއިންއަށް ތާީއުދކުުރުމގެ 
ގޮތުން ައުޅަގނުޑމެންގެ ުމވަްއަޒފުން ކެްނސަރ 

ެޖުހމާއި ދުުރުވމަށްަޓަކއި ުދަޅހެޮޔހެ ިސްއހަަތކަށް 
ދިރިުއޅުގެ ވައްަޓާފޅި ަބަދުލކޮްށުލކުުރމަށް ައުޒމް 

ާއކުރިެއވެ. 

ކ. ގުރަިއދޫަގއި ޤާިއްމކޮްށަފއިވާ  ާޚްއޞަ ެއހީއަށް 
ބޭުނންވާ ީމހުްނގެ މަުރަކޒަށް ިހލޭ މޮބަިއލް 

ަކެންކޝަްނ ފޯުރކޮްށދީ މަުރަކޒުގެ ުގޅުން  އިތުރަށް 
ރަނަގުޅކުުރމަށް ެއހީތެރިެވ ދިީނެމވެ. 

ޕްރިްނިސޕްްލ 1:

ަބިއަންލައްޤާވީމ ެފްނަވުރަގިއ ަކނޑަައާޅފަިއވާ 

އިންާސނީ ހަްއޤުތައް ރަްއކާތެިރކުުރމަށް ކުރާ 

ަމސަްއކަތްަތކަށް ވިަޔފާރިަތުކން ެއހީެވދީ ިއހްތިާރމް 

ކުރުން ައިދ؛.

ޕްރިްނިސޕްްލ 2:

އިްނސާނީ ަޙްއޤުަތކާއި ިޚާލފު އެއްެވސް ަޢަމލެްއގައި 

ކުްނފުނިން ބަިއވެރިުނާވކަން ކަށަވަުރކުރުން. 

ުޔަނއިޓެޑް ޭނަޝްންސ ގޯްލބްަލ ކޮމްޕެކްޓް -
ހިުއމްަނ ަރއިޓްްސ ޕްރިްނިސޕްްލްސ

ިއްނާސީނ ަޙްއުޤަތާކެބޭހ ޮޕިލީސ
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ައުޅަގނުޑެމްނެގ ާކިމާޔީބެގ ަފަހުތަގިއާވ ާބަރީކ 
ައުޅަގނުޑެމްނެގ ައުޒްމަވުރަގަދ ުހަނުރެވިރ 

ުމަވްއަޒުފްނެނެވ. ައަހުރ ިނުމުނިއުރ ައުޅަގނުޑެމްނެގ   
ާދއިިމ ުފްލަޓިއްމ ުމަވްއަޒފުްނެގ ައަދަދީކ 597 ެއެވ. 

ީމެގެތެރިއްނ 99 ިއްނަސްއަތ ުމަވްއަޒުފްނަނީކ 
ިދެވިހްނެނެވ.

ޯކިވްޑ-19ގެެ ަބިލަމުޑަކުމެގ ެތޭރަގިއެވްސ 
ައުޅަގނުޑެމްނެގ ުމަވްއަޒުފްނ ިދޔަީއ ެކްތެތިރަކާމިއ 
ާސިބުތަކާމެއުކ ައުޅގަނުޑެމްނެގ ަކްސަޓަމުރްނަނށް  

ިޚުދަމްތ ޯފުރޮކްށީދ ުމިޅ ަޤުއުމެގ ުގުޅްނ 
ެދެމހެްއުޓަމްށ ަމަސްއަކްތުކަރުމްނެނެވ.

ައިދ ަހަމެއާއެއުކ ަމަސްއަކްތުކުރެމެގ ައުއ ޮގްތަތްއ 
ަބަލިއަގުތުމަގިއ ައުޅަގނުޑެމްނެގ ުމަވްއަޒުފްނ 

ުފިރަހަމ ެއްއާބުރުލްނ ީދފަިއެވއެެވ. ިމ ަބިލަމުޑަކުމެގ 
ެއްނެމ ާނުޒުކ ުދަވްސަވުރ ައުޅަގނުޑެމްނ 

ެއްނެމްނެވްސ ެއުކަގިއ ަކަޑްއުތުކަރުމްނ ިދަޔިއުރ، 
ައުޅަގނުޑމެްނެގ ަކްސަޓަމުރްނަންށ ެމުދެކނުޑެމްއެނިތ 

ިޚުދަމްތިދުނަމާށިއ ައުޅަގނުޑެމްނެގ ުމަވްއަޒުފްނެގ 
ަސާލަމާތިއ ަރްއާކެތިރަކްނ ަކަށަވުރޮކްށިދްނ ެއްނެމ 
ުމިހްއުމ ެއްއަކަމީކ ައުޅަގނުޑެމްނެގ ުމަވްއަޒުފްނެގ 

ަފާރުތްނ ެފިނެގްނ ިދަޔ ިމ ުފިރަހަމ ައްޙާލާޤިއ 
ިލުބުނ ެއްއާބުރުލެމެވ. 

އަޅުގަނޑުމްެނގެ މުވްައޒަފްުނ

ކޯވިޑް-19 އްަށ އިާޖބަދިުންނ - 
އަޅުގަނޑުމްެނގެ މުވްައޒަފްުނގެ 

ަރްއާކތެރިކްަނ.
ޯކިވްޑ-19 ާހލަތާއިުގޅިގެން ައޅުަގނުޑމެންގެ އެްނމެ 

އިސް ާވޖިބެްއަކުމގައިވީ ައޅުަގނުޑމެްނގެ 
ުމވަްއަޒފުންގެ ަސާލމަތާއި ރަްއކާތެިރކަން 

ކަށަވަުރކުުރެމވެ. ައުޅަގނުޑމެންަނކީ ޒަރޫރީ ިޚުދމަތެއް 
ފޯުރކޮްށދޭ ބަަޔކަްށވީއިރު ައޅުަގނުޑމެްނގެ 
ަކސްަޓމަރުްނނަްށ ެދެމހެއްޓެިނވި ގޮތެްއގައި 

ެކނޑިޭނޅި ިޚުދމަތް ފޯުރކޮްށދިުނމުގައި އެްނމެ ިއސް 
ދައުރެއް ައާދކުރަނީ ައޅުަގނުޑެމންގެ ީޓެމވެ. 

ިމގޮތުން، ބައެްއ ފިޔަަވޅުތައް ެއުޅމަށް 
ައޅުަގނުޑެމންނަށް ަމޖުބޫރުެވ، ފުރަބަްނދުގެ ތެޭރގައި 
ަމލޭ ސަަރޙަްއދުގަިއވާ ައޅުަގނުޑމެންގެ ޮއީފސްތައް 

ބަްނުދކޮްށފައިވީަނަމވެސް، ައޅުަގނުޑމެްނގެ 
ަކސްަޓމަރުންނަށް ހުއްުޓމެއްނެތި ިޚުދމަްތ ފޯުރކޮްށދީ 

ެއއްބާުރލުްނދިުނމުގެ ގޮތުން، ޯކލްެސންޓަުރގެ 
އިތުރުން، ގޭގައި ިތބެގެން ަމސަްއކަްތކުެރވޭނެ 
ިއންިތާޒާމއި އޮްނލައިން ައދި ެއޕް ޭބްސޑް  
ިޚުދމަތްތައް ައޅުަގނުޑމެްނ ފޯުރކޮށް ދިީނމެެވ.

މީގެއިތުުރން ައުޅަގނުޑމެންގެ ުމވަްއަޒުފންނާއި 
ަކސްަޓމަރުްނގެ ރަްއކާތެިރަކމަށްަޓކައި ހާްއސަ 
ފިޔަަވޅުަތއް ެއީޅމެވެ. ިމގޮުތން، ިސްއޙަތާއި 

ރަްއކާތެިރަކމާެބޭހގޮތުން އިުރާޝދުތައް ނެެރ، ދިރާުގގެ 
ިޚުދމަތް ފޯުރކޮްށދޭ ހުިރހާ ިއމާރާތެްއގައިެވސް 

ސެނިޓަިއޒާ އާއި ާމްސކް ައދި ެއހެިނެހން ަސާލމަތީ 
ާއލާތްތަްއ ފޯުރކޮްށީދފައި ވާނެެއވެ. މިގޮތުން ތަްނީފޒް 

ކުރެުވނު ުމހިްއމު ކަންތައްަތކުގެ ތެރޭގަިއ:

● ޞިއްޚީ ާމހިރުން ެމދުވެިރކޮްށ ދިރާގުގެ އެްނެމހައި 

މުވަްއަޒފުންނަށް ޭހލުންތެިރކުުރުމގެ ެސޝަންތައް 
ިޞްއީޚ ާމހިރުން ެމުދވެިރކޮށް ކުރިއަށް ގެްނދިއުން 

ައދި ަކސްަޓމަރ ސަރވިސް ީޓމަށް ަވކިން 
ާޚްއަޞކުެރިވފައިވާ ެސޝަންތައް ބޭްއވުްނ.

● އެްޗޕީއޭގެ އިުރާޝދުަތކާއި އެްއގޮތަށް ައމަުލކުުރމަށް 

މުވަްއަޒފުންނަށް އިލްިތާމސް ކުުރމާއި 
ަހާދްނޮކްށިދުންނ.

● ޓީވީ އާއި އޮްނލަިއން ީއ-ލާރނިން ްޕލެްޓޯފމްތައް 

ަފދަ ަތފާތު ިޑޖިަޓލް ަވީސލަތްތައް ެމދުވެިރކޮށް 
ޭހލުންތެިރކުުރމުގެ ެމެސާޖއި އިުރާޝދުަތއް ފޯުރކޮށް 

ިދުންނ.

● ިރމޯޓް ވަރިކން، ދަތުރު ފަތުުރކުުރުމގައި 

ަސާމުލކަްނ ދޭްނެޖޭހކަންތައްަތކާއި ެއދި ަމސަްއކަުތގެ 
ާމހަުއލުގައި ކަްނކަން ަބަހއްޓަްނވީ ގޮތާއިެބހޭގޮތުން 

ުއޞޫލުތައް ެހދުން. 

● ފުރަބަްނދުގެ ާހލަުތގައި ަމސަްއކަްތކުރާެނގޮުތގެ 

ުއޫޞލާއި ައދި ައއު އާްނމު ާހލަތުގައި ަމސަްއކަތައް 
އެނބުރި ައުއުމގައި ަޢަމުލކުރަންވީ ގޮތުގެ ސްޓޭްނަޑޑް 

ޮއޕަރޭޓިން ޕްޮރިސޖަރތައް ނެރުްނ.

● ޯކިވްޑ-19 ާހލަާތއި ުގޅިގެން މުވަްއަޒފުްނގެ 

މަުއޫލމާުތ ފޯުރކޮށް ދިުނމަށް ެހްލޕް ެޑްސކެއް 
ާޤިއްމުކުރްނ.

● ާސފުާތހިުރަކމަށް ބޭުނންވާ ެއްނެމހައި ަތކެތި 

ދިާރގުގެ މައި ޮއީފުހގައި އާއި ސަަރހަްއދީ 
ޮއފީސްަތކުގައި ަކސްަޓމަުރންނާއި ބަްއަދުލވާނެ 

ތަންތަނުގަިއ ފޯުރކޮްށދިނުްނ.

● ދިާރގުގެ މައި ޮއީފހުގައި ެޓްމޕަރޭޗަރ ްސކްރީން 

ޤާިއްމކޮށް ހުިރހާ ުމވަްއަޒުފންނަށް ާމްސކާއި 
ސެނިަޓިއޒަރ ފޯުރކޮށް ދިނުްނ.

● ކުރީ ަސުފގައި ަމސަްއކަްތކުރާ ހުިރހާ 

މުވަްއަޒފުންނަށް ީޕސީއާރ ެޓސްޓް ކުެރވޭނެ 
އިންިތާޒމް މަުގަފިހކޮްށދިުނމާއި ީޕީޕއީ ފޯުރކޮށް 

ިދުންނ.

● ަކމާެބޭހ ދާއިރާަތުކގެ އިުރާޝދާއި ެއއްގޮތްާވގޮުތގެ 

މަތިން ކަރަންޓީން ެފިސލިޓީަތކަށް ދާްނެޖހޭ 
ުމވަްއަޒުފންނަށް ަސާލމަތީ ެހދުްނ ފޯުރކޮށް ދިނުްނ.

● ަމސަްއކަުތގެ ާމަހލުގައި ިހމެނޭ ގިނައިން އަްތެލވޭ 

ަތންތަން އަަވސް ައަވހަށް ާސުފކުުރމާއި ިޑސް 
ިއްނެފްކްޓުކުރްނ.

● ގަިއދުުރކަން ެބހެުޓުމގެ ގޮތުންނާިއ ިފިޒަކލް 

ބަްއަދުލވުންތައް ހުއްޓުުވމަށާއި ގޭގައި ތިެބގެން 
ަމސަްއކަްތކުުރމަށް މަުގަފހި ކުުރމުގެ ގޮތުން ަތފާތު 

ިރމޯޓް ޮކލަބަޭރޝަން ޫޓްލސް ތައާަރފް ކުރުްނ.

● ިސްއަޚތާއި ަސާލމަާތއި ރަްއކާތެިރަކުމގެ 

ޭހލުންތެިރަކމުގެ މަުއޫލމާތާއި ގޭގައި ތިެބގެން 
މަސަްއކަްތކުރާއިރު ުގޅުން ަބަދހި ކުރާނެ ގޮުތގެ 
ަމއުޫލމާތު ިހމެނޭ ނިއުސް ލެޓަރ އެއް “ެވލްތީ 

ވައިްބސް” ގެ ަނުމގައި ތައާަރްފކުރުްނ.

● “ެވލްތީ ވަިއބްސް” ެކްމޕެއިްނގެ ދަށުން 

ހަށިަގނޑާއި ިއޯމޝަަނލް ުދަޅހެޮޔަކމަށް ައާމުޒކޮްށގެްނ
މިައހަުރގެ ެސޕްެޓމްބަރ ަމހުން ޑިެސމްބަރ ަމހާއި 
ަހމައަށް ކޮްނމެ ަހފްތާައކު އެއް ެސޝަން ބޭްއވުން. 

● ވަރްލޑް މެންަޓލް ެހލްތް ޑޭ ގައި ަކސްަޓމަރ 

ސަރވިސް ުމވަްއަޒފުންނަށް ައާމުޒކޮްށގެން  ިދެވހި 
އެްނޖީއޯެއއް ަކުމގައިވާ މެންަޓލް ެހލްތް އެެވއަރަނސް 
ފައުްނޭޑޝަނުން ޭހލުންތެިރަކމުގެ ާހއްސަ ެސޝަނެއް 

ޭބްއުވްނ.
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ދިރާގުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކަކީ ޔުނައިޓެޑް 
ނޭޝަންސް ސަސްޓޭނަބްލް ޑިވެޮލޕްމަންޓް ޯގލް  )އެސްޑީޖީ(  

3: ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތާއި ދުޅަހެޮޔކަން؛ އެސްޑީޖީ 8: 
އެކަށޭނެ މަސައްކަތާއި އިޤުތިޞާދީ ކުރިއެރުން  އަދި  

އެސްޑީޖީ 9: ސިނާއަތާއި އާޮގތްތަކާއި ޢުމްރާނީ ކުރިއެރުން 
ހާސިލުކުރުމަށް މަގު ފަހިޮކށްދޭ ކަންތައްތަކެވެ.

ިދެވހިރާްއޖެައކީ ޔުިނވަރަސލް ިޑްކލަޭރޝަން ޮއފް 
ހިުއމަން ރައިްޓސްގައި ސޮިއކޮްށފަިއވާ 

ޤަުއަމކަށްުވމާެއކު ައޅުަގނުޑމެްނގެ ައުޒަމކީ އިްނސާނީ 
ހަްއޤުަތއް ރަްއކާތެިރކުުރމަށް ދިެވހިރާްއޖެއިން 

ާފްސކޮްށފައިވާ ހުިރހާ ޤާނޫަނކާއި ަޤވާިއދުަތކަށް 
ފުިރަހމައަށް ހުުރމަތްތެިރކޮށް ހިުތމެެވ.

މަަސްއކަތުގެ ާމހުައުލގައި ހަނާގކުުރާމއި 
ފަުރްއާސަރކުުރްނ ުހްއޓުުވްނ

ަމަސްއަކުތެގ ާމހަުއލުގައި ހަނާގކުުރމާއި 
ފުަރއްސާަރކުރުން ހުއްޓުުވމާެބހޭ ސިާޔސަތު 

ަތާޢަރްފުކީރ 2019 ވަނަ ައހަރުގެ ތެޭރގައެވެ.    
މި ސިާޔސަުތގެ ަމުޤަސަދކީ ފުރަްއސާަރކުުރމާއި 

ހަނާގކުުރމުން ރަްއކާތެރި ކުރެިވފައިވާ ަމސަްއކަުތގެ 
ާމަހއުެލއް ކަަށވަުރކޮްށދިުނެމވެ. މި ސިާޔސަަތކީ، 

ހުިރހާ މުަވްއަޒފުްނނާއި، ެއޕްރެންޓިސުްނނާއި، 
ކޮންަސލްޓަންޓުންނާއި، ކޮންޓްެރކްޓަރުްނނާއި، 
ޮވލަންިޓއަރުންނާއި، އިންާޓނުންނާއި ވަގުތީ 

ަމސަްއކަތްތެރިންނާއި، ޭއޖެްނސީ މުަވްއަޒުފން، ައދި 
ދިރާުގގެ ޮއީފސްަތުކގައި ަމސަްއކަްތކުރާ ެއހެިނހެން 

ތިްނވަނަ ޕާރޓީަތކުގެ ުމވަްއަޒުފން ެވސް 
ައަމުލކުަރްނެޖހޭ ސިޔާސަެތކެެވ.

ގްރީވްަންސ ޕޮލިީސާއއި ޕޮްރީސޖަރ
ދިާރގުގެ ގްީރވަްނސް ޮޕިލސީއާއި ޕްޮރީސޖާއަށް 

ައަމުލުކަރްނެފީށ 2015 ވަނަ ައހަރުެއވެ.  
މަަސްއކަތާުގޅޭގޮތުން މުަވްއަޒުފން ހުަށަހޅަްނެޖހޭ 

އެއްެވސް ަޝކުާވއެއް އޮތްަނމަ ެއަޝކުާވއެއް 
ހުަށަހޅާނެގޮތް މި ސިާޔސަތުގައި ބަޔާްނކޮްށ، ަޝުކވާ  

ހުަށެހުޅުމގެ މަގު ވަީނ ަފިހކޮްށީދަފއެެވ.

ވްިސްލްބޯލވްިނގ ާއއި ޚާިޔާނތް 
ރިޕޯޓްކުުރމުގެ ިސާޔަސތު

ިވްސްލްބޯލިވްނގ ސިޔާސަތު އިްސާލހު ކޮށް ފްޯރޑް 
ރިްސކް މެޭންޖމަންޓް ޮޕލިީސއެއް 2019 ވަނަ 

ައހަުރގެ ެއޕްީރލް ަމހު ަވނީ ތައާަރްފކޮްށަފއެވެ. މި 
ސިާޔސަުތގައި ޚިޔާނާތާއި ައުޙާލޤީ މަްއަސލަތައް 
ހުއްޓުުވމާއި ެދނެގަުތމަށް ބޭނުންވާ އިންޓަރަނލް 
ޮކންޓްރޯލްަތކާއި ިމަފދަ ކަންތައްތައް ކުްނުފނީެގ

 ތެރޭަގއި ތަްހީޤުގކުރެވޭނެ ގޮތާެބހޭ ުއޫޞލުތަްއ
 ވަީނަކނޑަައާޅަފއެެވ.

މިެޑކްަލ ކެއަރ
ިދާރުގެގ މުވަްއަޒފުންނާއި، ެއީމހުންގެ ޒަާވޖީ 

ބަިއވެރިންާނއި، ެއީމހުންގެ ެބުލުމގެ ދަށުގަިއވާ 
ދަރިންނަށް ެމިޑަކލް ކަންަތކުގައި ެއހީތެރިުވމަށް 

ޚާްއޞަ ެމިޑަކލް ބެެނފިޓް ްސީކމެއް ވަނީ 
ަހަމޖައްާސފައެެވ. ދިރާުގގެ ެމިޑަކލް ބެެނފިޓް 
ްސީކަމކީ ދިރާުގގެ ހުިރހާ ުމވަްއަޒފުންނަށާއި 
ެއީމުހްނެގ 18 ައހަރު ުނފުރޭ ދަރިންނަށް 

ބޭނުްނކުެރވޭ ްސީކެމކެެވ.

ރިޓަަޔމްަނޓް ކެއަރ
ިދާރުގެގ މުވަްއަޒފުްނގެ ޕެްނޝަނަށް ދިާރގުން 
10 އިްނސައްތަ ަޖާމކުރެެއވެ. މިއީ ޤާނޫުނގައި 

ަކނޑަައާޅފަިއވާ 7 ަޕސަންޓަްށވުރެ އިތުރު ައަދެދެކވެ. 
ދިެވހިާރްއޭޖގެ ަގުއމީ ޕެްނޝަން ްސީކމް 2009 ވަނަ 

ައހަރު ުވޫޖދަށް ައުއުމގެ ކުރިްނވެސް ދިރާގުްނވަނީ 
ރިޓަަޔމަންޓް އެްނޑް ިރޑަްނޑަްނސީ ޮޕލިީސއެއް 

ެއުކަލާވާލަފެއެވ.

ކޯޑް ޮއފް އެތިކްްސ
ިދާރުގެގ ޯކޑް ޮއފް އެިތްކސްގެ މަިއަގނޑު މުާރަދކީ، 

ައޅުަގނުޑެމންގެ ާކމިޔާބީގެ ސިއްަރކީ ރަނަގޅު  
ިއޖާބީ ުގޅުންތައް ކުްނުފނީގެ އެތެރެއިން 

ތްަނފީޒުކުުރްނ
އެމްޕޯްލއީ އްިނޑަކަްޝްނ ޕޮްރގާްރމް

ޯކްޑ ޮއްފ އެިތކްސްާއއި މުވަްއަޒފުންނާ ުގޅޭ ހުިރހާ 
ސިާޔސަތުަތެކއް ެއްމްޕލޯއީ އިްނަޑްކޝަން 

ޕްރޮގްާރްމގައި އާ މުަވްއަޒުފންނަްށ ފޯުރކޮްށދެވެެއވެ. 
ައދި މި ސިާޔސަތުތައް އޮްނލައިން ެއްމްޕލޯއީ 

ޕޯރަޓްލގައި ފެްނނަން ހުންނާެނއެެވ.

ދާިރގުގެ ހްެލތް އްެނޑް ޭސފްޓީގެ އާަމޒުތްައ.

● ކާުރ މަަސްއކަތްތަކީަކ މުވްައޒަފްުނަނާށއި ާއްއމްުނގެ 

ިޞްއޙަތްަށ ގްެއުލްނުނާވގޮތްަށ ކާުރ މަަސްއކަތްތްައކްެއ 
ކްަނ ކަަށވުަރކުުރާމއި، އެކްަނކްަނ ކަުރނީ ޢަމަލީގޮތްުނ 
ކެުރވްެނޮއތް އްެނމެ ަރްއާކތެރިކްޮށކްަނ ަޔޤްީނކުުރްނ. 

● އެކިްސޑްެނޓްތާަކއި ާހދާިސތްައ ުހްއޓުުވމާަށއި 

މަަސްއކަތްުނ ިޞްއޙަތްަށ ލޭިބ ގްެއުލްނ ުހްއޓުުވމްަށ 
އެކަށީގްެނާވ ފަިޔވަޅުއެޅުމްަށ ފަހިކްޮށދީ އެކްަނ 

ެދމެހްެއޓްުނ.

● ކާަމގޭުޅ މުަޢޫލާމާތއި، އުިރާޝާދއި، ތަމްރާީނއި 

ުސޕަވަިޝްނ މުވްައޒަފްުނަންށ ލްިއބައިދުިންނ.

● ަރްއާކތެރި މަަސްއކަތުގެ ާމހުައލްެއ މުވްައޒަފްުނަންށ 

ާޤއިމްކްޮށ ެދވިފައާިވކްަނ ަޔގްީނކުުރްނ.

ކޮމިޓީ ޓު ޕެްރވްެނޓް ެސކުްޝއްަލ 
ހެެރްސމްެނޓް އެޓް ޯވކްޕޭްލްސ

‘ޮކިމީޓ ޓު ޕްެރވެންޓް ެސްކޝުައލް ހެރެްސމެންޓް 
އެޓް ޯވްކްޕޭލސް’ ގެ މައިަގނޑު ަމސްޫއލިއްޔަަތކީ 

ޖިންީސ ފުަރއްސާަރކުރުން ހުއްޓުުވމަށް ޭހލުންތެިރކަން 
އިތުރު ކުރުުވމާއި، ހުަށެހޭޅ ަޝުކވާތައް 

ަތުހީޤުގކުުރާމއި، ައޅަްނެޖޭހ ފިޔަަވޅުަތކާެބހޭ ގޮތުން 
ަލާފިދުނެމެވ.

ވްިސްލްބޯލވްިނގ ާއއި ފޯްރޑް ރިޕޯޓްިނގ
ިދާރުގެގ ވިްސލްްބޯލވިންގ ައދި ފްޯރޑް ިރޕޯޓިންގ 
ިނާޒްމގެ ދަށުން ސިއްރުން ިރޕޯްޓކުރެވޭނެ އެތައް 
ދޮރެއް ވަނީ ުހޅުވަިއީދފައެވެ. ައދި ިވްސލްްބޯލކުރާ 

ފަރާތްަތކަށް ލިބެްނެޖހޭ ިހމާޔަްތ ފޯުރކޮްށީދ ދިރާުގގެ 
ިނާޒމުަތާކެމދު މުަވްއަޒުފންނާއި ސްޭޓްކޯހްލޑަރުްނގެ 

ެމދުަގއި، އިތުބާރު ުއފަްއދަިއީދފައިެވއެެވ.

ހްެލތް އްެނޑް ޭސފްޓީ ތްަނފީޒުކުުރްނ
ިދާރުގެގ ެހލްތް އެްނޑް ޭސފްޓީ ސިާޔސަތަށް ހުިރހާ 

ުމވަްއަޒފުންނާއި ކޮންޓްެރކްޓަރުން ަޢަމުލކުރަން 
ެޖެހެއެވ.

އެކޭަށެނ މަަސްއކާަތއި 
އިޤްތިާސދީ ކުރިއުެރްނ  8 ފުރިހަމަ ިސްއހާަތއި 
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ިސާނއާަތއި ާއގޮތްތާަކއި 
9ުޢމާްރނީ ކުރިއުެރްނ 

ުމވަްއަޒފުންގެ ެމުދގައާއި، ކުްނުފނީގެ ބޭރުން 
ައޅުަގނުޑމެްނގެ ސްޭޓްކޯހްލޑަރުްނނާއިެއކު ޤާިއުމކޮށް 

ެދެމހެއްުޓމުގެ ގާިބްލކަން ހުރުްނކަްނ ދެނެގަުތމެެވ.

ހްެލތް އްެނޑް ޭސފްޓީ
ިދާރުގެގ ައުޒަމކީ މުވަްއަޒފުްނގެ ސިްއހަތާއި 

ރަްއކާތެިރކަން ކަށަވަުރކޮށް ދިުނމެެވ. ދިެވހިރާްއޭޖގެ 
ޤާނޫނުަތުކން ާލިޒްމކުރާ ކަންތައްަތކުގެ އިތުރުން މި 

އިްނަޑސްޓްރީއާއި މި ަމސަްއކަތުގެ ާމހަުއލަށް 
ބޭނުްނކުރާ އިންޓަރޭނޝަަނލް ބެސްޓް 

ޕްެރކްޓިަސސްއާއި އެއްގޮްތކުުރމަްށ ދިރާގުްނ ދަނީ 
ަމަސްއަކްތުކަރުމްނެނެވ.
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ޯހުދުނ ަނތާީޖ އާަޅ ިކުއްނ.
● ުހިރާހ އާ މުވަްއަޒފުންނަށް އިްނަޑްކޝަން 

ޕްރޮގްާރމް ހިންގައި ޯކޑް ޮއފް އެިތކްްސއާއި 
ރަްއކާތެިރަކާމެބހޭ ަމުޢޫލމާތު ދިުނުމގެ ސަބަބުްނ،  
ދިރާގުގެ ަމސަްއކަތް އެްނމެ ފުރަަތަމފަށާ ިހސާބުން 
ެވސް ކުްނުފނީގެ ސިާޔސަތުަތއް މުވަްއަޒފުންނަށް 

އެނގެެއވެ. ޯކިވްޑ-19ގެ ާޙލަތާއި ުގިޅގެން ޭއޕްިރލް 

2020 އިން ފެށިެގން ގެިއން މަސަްއކަްތކުރަން 
ފެުށުމން ިމައހަުރގެ އިްނަޑްކޝަން ޕްޮރގްާރމް ކުރިއަށް 

ގެްނދިަޔއީ އޮްނލައިްނކޮށެެވ.
 

● ިތބާ ސަިއޮކޮލޖީ އާއި ޯމްލިޑްވސް ޮޕިލސް 

ސަރިވސް އާއި ުގޅިގެްނ މަސަްއކަތުގެ ާމހަުއުލގައި 
ފުރައްސާަރކުުރމާއި ގާާނކުުރމާެބހޭގޮތުން 

ހޭުލންތެިރކުުރމުގެ ތިން ެސޝަން ބޭއްވިެއވެ. 
ީލަޑރިޝޕް ީޓމަށް ައާމުޒކޮށްގެން ބޭއްވި އެއް 

ެސޝަންއާއި ހުިރހާ މުަވްއަޒުފންނަށް ާއާމުޒކޮްށގެން 
ޭބްއިވ 2 ެސޝަން ގައި ުޖްމލަ 95 ުމވަްއަޒފުން 

ަބިއެވިރިވެއެވ.

● އެްޗޕީއޭ އާއި ުގިޅގެން ކުރީ ަސުފގައި 

މަސަްއކަްތކުރާ ޚާްއަޞކޮށް ކަރަންީޓން ައދި 
ެއަކހެިރކުުރމުގެ މަުރަކޒުަތކަށް ދާްނެޖހޭ 

މުވަްއަޒފުންނަށް ައާމުޒކޮށްގެން ީޕޕީއީ ބޭުނން ކުރާނެ 
ގޮތާެބހޭގޮތުން ޓްރެއިނިން ެސޝަން ބޭއްވިެއވެ. 

ިމެސޝަްނގައި ާމްސކް ބޭނުން ކުރާެނގޮާތއި، ޭފސް 
ޝީްލޑާއި ައދި ީޕީޕއީ ލާނެގޮތާއި ރަްއކާތެިރަކމާެއކު 

އެ ާބލާނެގޮތް ަދްސކޮްށިދނެެވ.
 

ުޔަނއިޓެޑް ޭނަޝްންސ ގޯްލބްަލ ކޮމްޕެކްޓް -
ޭލބަރ ޕްރިްނިސޕްްލްސ

ޕްރިްނިސޕްްލ 3:

ަޖމްިއއްޔާ ަޖމާއަތްަތއް ެހުދމާއި 

ބަިއވެިރުވާމއި ަކެލކްިޓވް ބާރގެއިނިްނގެ 

ހަްއޤަށް ވިަޔފާރިަތކުން ހުުރމަތްތެިރކޮށް 

ިހަތްނާވެނެއެވ.

ޕްރިްނިސޕްްލ 4:

އެއްެވސް ީމަހުކލައްވައި ަމޖްބޫރުން 

ަމަސްއަކްތުކުރަވިއގެން ނުވާެނއެެވ.

ޕްރިްނިސޕްްލ 5:

ުކަޑުކީދްނާނިއ ަޅފުރައިގެ ުކދީްނގެ 

ުއމުރާ ެއކަށީގެންުނވާ 

ަމސަްއކަްތކުުރވައިެގން ނުވާެނއެެވ.

ޕްރިްނިސޕްްލ 6:

ަވީޒާފދިުނާމއި މަސަްއކަްތކުުރުވުމގައި 

އެއްެވސް ަތފާުތކުުރމެއް 

ގެްނުގޅެެގންނުވާނެެއވެ. 

ހްެލތް އްެނޑް ޭސފްޓީ ިސާޔަސތުގެ ަދުށްނ ތިރީގައި ާވ 
ކްަނތްައތްައ ވަނީ ފުރިހަމަކްޮށފައެވެ. 

● ތްަނފީޒުކުރީ އަދި މާުރޖާައކުރީ ަރްއާކތެރި 

ިސްސޓަމްތްައކްަނ ަޔޤްީނކުުރްނ.
 

● ަރްއާކތެރިކާަމއެކު މަަސްއކަތް ކުުރމްަށ ޭބުންނާވ  

އެކަށީގްެނާވ މުައޫލާމާތއި، އުިރާޝާދއި، ތަމްރާީނއި 
ުސޕަރވަިޝްނ ުހރާިހ މުވްައޒަފްުނަންށ ެދޭވކްަނ 

ަޔޤްީނކުުރްނ.

● އިެކ ިޑޕާޓްމްަނޓްތަކުގެ ޮއޕޭަރަޝްންސ ތާަކގުޅިގްެނ 

ިސްއހާަތއި ަރްއާކތެރިކަމްަށ ދާިމވާެދެނ ރްިސކް 
އެެސްސމްަނޓްތްައ ހުެދްނ.

● ުހރާިހ ާއ މުވްައޒަފްުނަންށ އްިނޑަކަްޝްނ ޭސފްޓީ 
ޓޭްރންިނގ އްިނތާިޒމްކުުރްނ؛ އަދި

● ުހރާިހ އަލިފްާނނިވިތާަކއި އަލިފްާނ ންިއާވ ނާިޒމު 

ޤާަވއުިދްނ ބަލަހްައާޓ ާސވްިސކުރިކްަނ ކަަށވުަރކުުރްނ.

● ދިާރގާ ައލަށް ުގޅުނު 17 މުވަްއަޒަފކަށް ބޭިސކް 

ފަރސްޓް އެިއޑް ޓްެރއިނިން ދިީނމެވެ. ިޞްއޙަތާއި 
ރަްއކާތެިރަކމާެބޭހގޮތުންނާއި އަިލފާނުގެ ާހދިސާަތކުން 

ރަްއކާތެިރުވާމއި ެބހޭގޮތުން ހޭުލންތެިރކުުރުމގެ 
ެސޝަންެއއް ދިާރގާ ައލަށް ުގޅޭ މުވަްއަޒފުންނަށް 
އިްނަޑްކޝަން ޕްޮރގްާރމްގެ ތެރެިއން ހިންުގނެެވ.

● “ެވްލދީ ވައިްބސް” ގެަނމުގައި ިޑޖިަޓލް 

ނިއުްސލެޓަރެއއް ކޮްނމެ ަހފްތާައކު އެްއަފހަރު 
ެއޕްީރލް ަމހުން ފެށިެގން ޖޫންގެ ނިަޔލަށް ައދި ުޖލައި 

ަމހުްނ ފެށިގެން ިޑެސމްަބރަމހުގެ ނިަޔލަށް 
ޝާިއުޢކުރިއެވެ. މި ނިއުްސލެޓަރގައި ޯކިވްޑ-19 އާއި 
ުގޅޭ ަތފާތު މަުއޫލމާާތއި، ައމިްއލަ ާސފުާތހިުރަކމާއި 

ެބހޭގޮތުން ަނޭސހަތްތެރިުވމާއި، ިޞްއޙަތާއި 
ަރްއކާތެިރަކމާ ައދި ުދަޅެހޮހަކމާެބހޭ މަުޢޫލމާތު 

ިހމަާނަފއިވާެނއެވެ. މީގެ އިތުރުން މެޭންޖމަންޓާއި ެބހޭ 
މަުޢޫލމާތާއި މުވަްއަޒފުްނ ާފުޅކުރާ ެއކި ެއކި 

ޚިާޔލުަތއް މި ނިުއްސލެޓަރގައި ިހމާަނފައިވާެނއެެވ.

● ޭގގައި ތިބެެގން މަސަްއކަްތކުރަްނެޖހުނު 

ިމަދނޑިަވުޅގައި ައޅުަގނުޑމެްނގެ މުވަްއަޒފުންނަށް 
ބޭނުންވާ ސަިއޯކސޯަލޝް ަސޕޯޓް 

ފޯުރކޮްށީދފައިވާެނވެ. މި ހަަރކާތް ހިްނުގުމެގކުރިން 
ަކމާުގޅޭ ާމހިންރުންގެ އިުރާޝުދފޯުރކޮްށދީ ިމަފދަ 

ާޙލަތެއްގައި ީމުހންނާއި މުާއަމލާްތކުރާއިރު 
އާްނުމގޮެތއްގައި ކުރާނެ ުސވާލުަތކުގެ މަުޢޫލމާތު 

އެޗްއާރް ީޓމަށް ދެިވފައިވާެނއެެވ.
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ަވީޒފާާއއިުގޅޭ ހުިރހާ ަކެމއް ދިރާުގން ކުރިޔަށް 
ގެްނދަނީ ދިެވހިރާްއޖޭގެ ަވީޒާފއާެބހޭ ޤާނޫނާއި އެ 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ަހާދފަިއވާ ޤަވާިއދުަތކާއި 
އެްއގޮްތވާގޮތުގެ މަތިންެނވެ. ދިާރގުގެ އެއްެވސް 

ޮއޕަޭރޝަނެްއގައި ުކަޑުކިދންނަށް ަވީޒާފދީގެން ނުވަތަ 
ެއީމހުން ލަްއވައި ަމސަްއކަތް ުނކުުރވަެއވެ. ައދި 

ަމޖުބޫރުން އެއްެވސް ީމަހކު ލައްވާ އެއްެވސް 
ަމސަްއކަެތއް ުނކުރުަވއެވެ. ައދި ަވީޒފާ ދިުނމާއި 
ަވީޒފާ ައާދކުުރުވމުގައި އެއްެވސް ަތފާުތކުެރމެއް 

ުނެގްނުގެޅެއެވ.

ތްަނފީޒުކުުރްނ
ަވީޒާފާއުގޭޅ ކަންތައްަތކުގައި ދިރާުގގެ ސިާޔސަަތކީ 
ާހަމަކންޮބޑު ާމހަުއލެއްަގއި، ާވަހކަ ދަްއކަިއގެން،  

ެދފުްށފެންނަ ގޮތަށް ކަންތައްތައް ޙަްއުލކުުރމެެވ.

ދިެވހިރާްއޖޭގެ ަވީޒފާާއއިެބހޭ ޤާނޫނަްށ ފުިރަހމައަށް 
ަޢަމުލކުުރމުގެ ގޮތުން، އެްއވެސް ީމަހކު ލަްއވާ 
ނުުރުހމުަގއި ނުވަތަ ަމޖުބޫުރކޮށްގެން އެއްެވސް 

ަކމެއްުނކުރުާވަކމާއި، ުކަޑުކދިން ލައްވާ އެއްެވސް 
ަމސަްއކަެތއް ުނކުރުާވަކމާއި، ަވީޒފާާއއިެބހޭ 

ކަްނަކުމގައި އެްއެވސް ަތފާުތކުުރެމއް ނުގެްނުގޭޅކަން 
ައޅުަގުޑމެން ކަށަވަުރކުަރެމވެ. 

މުވްައޒަފްުނ ިބާނކުުރްނ
ަކްސަޓަމުރްނ ބޭުނންވާ ިޚުދމަތް އެްނެމ ފުިރަހމައަށް 

ފޯުރކޮްށދިުނމުގެ ގޮތުން ިޑޖިަޓލް ވިްސނުން 

ުމވަްއަޒފުންގެ ކިބަިއގައި އަަށގަންނަވައި ެއަކމަށް 
ބޭނުްނވާ ަތމްރީނާއި ހުނަރު ފޯުރކޮްށދިުނމަށް ދިާރގުން 
ބާރުައޅަެއވެ. ަހމަެއހެްނމެ މުވަްއަޒފުންނަށް ަވީޒާފގެ 

ކުރިއެުރމާއި  ައމިްއލަ ޕްޮރެފަޝނަލް ޑިެވޮލްޕމަންޓަށް 
ބޭނުްނވާ ހުނަރުަތކާއި ޤާިބުލކަން އިތުުރކުުރމަށް 

ދިރާގުން މަުގ ަފިހކޮްށެދއެވެ. މުވަްއަޒފުްނގެ 
އުނެގުނާމއި ދަްސކުުރން އިތުުރކުުރމަްށ ދިރާުގގެ 
ހިުއމަން ިރޯސސަސް ިޑޕާްޓމަންުޓން ެކނިޑޭނޅި 

ަމސަްއކަްތކުަރމުންގެްނެދއެވެ. ައދި ިމައހަރު ތެޭރގައި 
ކޮްނމެ މުވަްއަޒަފކަްށެވސް ެއމުވަްއަޒފެްއގެ ައމިްއލަ 
ކުިރއެުރމަށް ްޕލޭންތައް ަހަދއި އެ މުަވްއަޒފެްއގެ 

ިމހާރު ހުރި ްސިކލް ެގޕްތައް ދެެނގަނެ 
ހަްއުލކުރާެނގޮާތއި މުސްަތޤުަބލުަގއި ބޭނުްނވާނެ 

ހުނަރުތައް ަކނޑަޭއޅޭނެ ޕްރޮގްާރެމއް ތައާަރްފކުިރއެެވ.

ޯކިވްޑ-19ގެ ާހލާތާއި ުގޅިގެން، ިރމޯޓް ވަރކިން 
ޫޓްލސް ބޭުންނކޮށްގެން ުމވަްއަޒފުން ގެއިން 

ަމސަްއކަްތކުުރމަށް ޭބނުންވާ ހުނަރުތައް އިތުުރކުުރމަށް 
ެއހީތެރިެވދީ ސްޓްރެސް ެމޭންޖކޮށް ވަރކް- ލަިއފް 

ެބލެްނސް ކުުރމަށް ެއހީތެރިިވއެެވ.

ދާިރގު އީ-ާލންިނގ ޕްލެޓްފޯމް
ިޑިޖަޓްލަވީސަލްތަތްއ ބޭނުްނކޮްށގެން އުނގެުނމަށާއި 

މަުއޫލމާތު ހިްއާސކުރުން ަފިހކޮްށދިުނމަށްަޓކައި 
ދިރާގުން ވަނީ  ީއ-ލާނިންގ ްޕލެްޓޯފމެއް 

ާޤިއުމކޮްށފަެއވެ. މި ްޕލެްޓޯފމުން އުނގެުނމަށް 
ބޭނުްނވާ ކޮންެޓންޓާއި ދިރާުގގެ ސިާޔސަތުަތކާއި 

ަމސަްއކަތް ކުރާ ވައްަޓާފޅިަތކާއި، ބެސްޓް 
ޕްެރކްިޓސްަތާކއި، ަވީޒފާއަށް ޭބނުންވާ ހުނަރު 
އިތުުރކުުރމަށް މަުގަފިހކޮްށެދއެވެ. ައދި މިައހަރު 
ތެރޭގައި ގެއިން ަމސަްއކަްތކުުރމުެގ ފިަޔަވޅު 

ތަްނީފުޒކުުރމާއި ުގޅިގެން ޭހލުންތެިރކުުރުމގެ ަތފާތު 
މަުޢޫލމާތާއި އުނގެުނމުގެ ެއކި މަުޢޫލމާތު ިމްޕލެްޓޯފމް 

ެމުދވެިރކޮށް ުމވަްއަޒުފންނަށް ީދފަިއވާނެެއވެ. ައދި 
މިައހަރު ތެޭރގައި ދިާރގާ ައލަށް ުގޅުނު 

ުމވަްއަޒުފންނަށް އިްނަޑްކޝަން ޕްޮރގްާރމް 
ހިންުގމަށްެވސް ިމޕްލެްޓޯފމް ވަނީ ޭބނުްނކޮްށަފއެެވ.

ްސާޓފް އްެނޭގޖްމްަނޓް
ާއިއާލާއިއ ަމސަްއކަަތއް ދޭ ަވގުތު ރަނަގޅު 
މިްނަގނޑެއްގައި ިހެފހެއްުޓމަށް ބާރުައޅައި، 

ޝަުއގުވެިރަކމާެއކު އެްނެމ ފުިރަހމަ ގޮުތގައި 
މުަވްއަޒުފންގެ ބަިއވެިރވުން ޯހުދމަށް ދިާރގުން  

ަމސަްއކަްތކުރެެއވެ. ވޭތުެވ ދިޔަ ައހަރުެގ ފެބްރުއަރީ 
ަމހު ައޅުަގނުޑމެްނގެ މުވަްއަޒފުްނގެ ަތފާތު 

އިވެންޓްަތކައި ޮކާމަޝލް އިވެންޓްަތއް ލަްސކުުރމަށް 
ުނވަތަ ެކންަސލް ކުުރމަށް ނިްނމިެއވެ. ވޭތުވެ ދިޔަ 

ައހަުރ ދިރާުގގެ ހިުއމަން ރިޯސަސސް ިޑޕާްޓމަންޓާއި 
ީއ-ްކލަބް ުގޅިެގން ހިންގި ހަަރކާތްަތކުގެ ތެރޭގަިއ:

● 2020 ގެ ެފބްރުއަރީގައި ޭބއްވުނު އިންޓަރ-ޮއީފސް 

ިބިލާއްޑ ުމާބާރްތ

● ިދާރުގެގ 32 ވަނަ ައހަރީ ުދވަްސ ާފަހގަ ކުުރުމގެ 

ޮގުތްނ 1 ޮއކްޓޯބަރ 2020 ބޭއްވުނު ވަރޗުައލް 
ަހްފލާ؛ މި ަހްފލާގައި ެއކި ީޓމްަތކުގެ ުމވަްއަޒފުން 

ބަިއވެރިވެ ކޯިވޑްގެ ާހލަތާއި ުގޅިގެން އެ 
މުވަްއަޒފުްނގެ ަތޖުރިބާ ހިްއާސކުިރ.

● ޞިްއޙަތާއި ރަްއކާތެިރަކމާއި ެބހޭގޮތުން 

ޭހލުންތެިރކުުރމުގެ ކުިއެޒއް ސްާޓފް ކުިއޒްގެ ަނުމގައި 
ކުރިއަށް ގެްނދިއުްނ.

● ޯރަދަމހަށް ޚާްއަޞކޮްށގެން ކޮްނމެ ަހފްތާައކު 

ބޭއްވުނު “މަްނޑޭ ިރްޑލްސް” ައދި “މީ ާކކު” 
ްޕޮރްގާރްމ.

އެޗާްއްރީޑ ޯބޑް
ިދާރުގެގ ހިުއމަން ިރސޯސް ޑިެވޮލްޕމަންޓް 

ްޕލޭންަތާކއި، ސިާޔސަތުަތކާއި، ައަމުލކުރަްނެޖހޭ 
ގޮތްތައް މުާރޖަާއކޮށް އާ ިހްކމަތްަތކާއި ިވސްނުންތައް 
ހުަށެހުޅމަށްަޓކައި ހިުއމަން ިރސޯސް ޑިެވޮލްޕމަންޓް 

ޯބެޑއް ެއުކަލއި، އެ  ޯބޑުގެ ބަްއަދުލވުންތައް 
ޤަވާިއުދން ބާްއަވމުްނެދއެެވ.

ާޤޫނާނއި ޤާަވއުިދ މާުރޖާަޢކުުރްނ
ިދާރުގްނ ކުރާ ކަްނކަްނކުަރނީ، ޤާނޫނާއި ަޤވާިއދުަތކަށް 

ހުުރމަތްތެިރކޮށް ހިުތމާެއކު ތަްނީފޒީ ިއދާރާަތކުން 
ަކނޑަައާޅފަިއވާ ުއޫޞލުަތާކއި އެްއގޮތަްށކަން 

ކަަށވަުރކުުރމަށްަޓކައި ލީަގލް ިޑޕާްޓަމންޓެއް ދިރާުގގައި 

ާޤިއްމކޮްށފަިއވާނެއެވެ. މި ިޑޕާްޓމަންުޓގައި 
މަަސްއކަްތކުރާ ދިާރގުގެ ަވީކލުްނނާއި ދިާރގުން 

އައްޔަްނކޮްށފައިވާ ެއްކސްޓަރަނލް ަވީކލުްނގެ ީޓަމކުން 
ދަނީ ދިާރގުްނކުރާ މަަސްއކަތްތަްއކުރަނީ ަވީޒާފއާެބހޭ 

ޤާނޫނާއި ކުްނފުނިން ަކނޑަައާޅފައިވާ ަހމަަތކާއި 
އުޫސލުަތކާއި އެްއގޮަތްއކަން ކަށަވަުރކުަރމުްނނެެވ.

ޯހުދުނ ަނތާީޖ
2020 ވަނަ ައހަރު ދިާރގާއި ުގޅުނު 17 

ެއޕްރެންޓިސް ުކދިންނަށް އާްނުމކޮށް ބާްއވާ 
އިްނަޑްކޝަން ޓްރެއިނިން މިައހަރު ބޭްއވީ 

އޮްނލައިްނކޮށެވެ. ެއަކހެިރކޮށް ތިބެ ުނވަތަ ޭގގައި 
ތިބެގެން ަމސަްއކަްތކުުރުމގެ ާއދަަތކާއި ަވީޒފާއަށް 

ބޭނުންވާ ޮސފްޓް ްސިކލްްސއާއި ެބހޭގޮތުްނ ދިރާުގގެ 
ަތޖުރިާބކާރު މެޭނޖަރުން ވަނީ މިަތމްރީން 

ޕްރޮގްާރްމގައި މަުޢޫލމާތު ީދފަެއވެ. 

ވޭތުވެ ދިޔަ ައހަރު ުޖްމލަ 4322 ަގޑިއިރު )2293 
ަގޑިއިުރގެ ީއ-ލަރނިންގ ިހމެޭނގޮތުން( ުމވަްއަޒފުން 

އުނގެުނމުގައި ޭހަދކޮްށފަިއާވަކމަށް 
ިރޯކުޑކުރެިވފައިވެެއވެ. 

ދިާރގަްށ ދިގު މުްއދަތަށް ިޚްދމަްތކޮްށފަިއވާ 
މުވަްއަޒފުްނގެ އަުގަވޒަްނކޮށް ެއކަން ާފަހަގކުުރުމގެ 

ގޮތުން ވަރޗުައލް ަހްފލާެއއް ޑިެސމްބަރު ަމހު 
ބޭއްިވއެވެ. މި ަހފްާލގައި ުމޅި ުޖްމލަ 65 

ުމވަްއަޒަފކަށް ެއޯވޑު ަހވާުލކުެރވުނެވެ. އެއީ 10 

ައހަރުގެ މުްއދަތަށް ިޚުދމަްތކޮްށފަިއވާ 36 
ުމވަްއަޒފުްނނާއި، 15 ައހަރުގެ މުްއދަތަށް 

ިޚުދަމްތޮކްށަފިއާވ 13 މުވަްއަޒފުންާނއި ައދި 25 
ައހަރުގެ މުްއދަތަށް ިޚުދމަްތކޮްށފަިއވާ 16 

މުވަްއަޒފުންެނވެ. މި ަހްފާލގައި ެއކި 
ިޑޕާްޓމަންޓްަތކުން ުމވަްއަޒފުން ބަިއވެރިވެ އެ 

މުވަްއަޒފުްނގެ ަތޖުރިބާ ާއއި ޝުޢޫރު ާފުޅކުިރއެެވ.
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ުޔަނއިޓެޑް ޭނަޝްންސ ގޯްލބްަލ ކޮމްޕެކްޓް-
އްެނވަަޔަރްނމްަނޓް ޕްރިްނިސޕްްލްސ

ޕްރިްނިސޕްްލ 7:

ިތާމެވީށެގ ގޮްނެޖހުންަތކުން ަސާލމަތްުވމަށްަޓކައި 

ވިަޔފާރިަތކުން ގެންުގޭޅނީ ދުާރލާ ރަްއާކވެތިުބުމގެ 

ުއޫޞެލެވ.

ޕްރިްނިސޕްްލ 8:

ިތާމެވިށ ިހމާޔަްތކުުރމުގައި ޒިްއާމދާުރކަން 

އިތުުރކުުރމަށް ވިަޔފާރިަތކުން ޙަަރކާތްތައް 

ިހްނަގްނާވެނެއެވ.

ޕްރިްނިސޕްްލ 9:

ިތާމެވްށާޓ ރައްެޓހި ެޓކްޮނޮލޖީތައް ތައާަރްފކޮށް ެއަފދަ 

ެޓކްޮނޮލޖީތައް ޭބނުްނކުރާ މިންވަރު ުފާޅކުުރމަށް 

ވިަޔފާރިަތކުން މަސަްއކަްތކުރަންވާެނއެެވ.

ެއްއ ަފަހުރ ޭބުންނުކުރަމްށަފުހ ުއާކާލ )ިސްނަގްލ 
ޫޔްޒ( ްޕާލްސިޓްކާއ ެބޭހޮގުތްނ ޭހުލްނެތިރުކުރުވަމްށ 
ިދާރުގްނ ާޚްއަޞ ައަހްއިމްއަޔެތްއ ެދެއެވ. ުޤުދަރީތ 
ެވިށ ިހާމަޔްތޮކްށ ަރްއާކެތިރުކުރާމިއ، ިތާމެވީށެގ 

ެދެމެހްއެޓިނިވަކްނ )ެއްނަވަޔަރްނަމްނަޓލް  
ަސްސޭޓަނިބިލީޓ(  ަކަށަވުރުކުރަމީކ ިދާރުގެގ 
ީސެއްސާއުރ ްސްޓެރެޓީޖަގިއ ިއްސަކްނީދަފިއާވ 

ަކްނަތްއަތެކެވ.

ތިމާވެށި ހިާމޔަތްޮކށް ދެމެހެއްޓުމަށް ދިރާގުން ހިންގާ 
ހަރަކާތްތަކަކީ ޔުނައިެޓޑް ނޭޝަންސް ސަސްޓޭނަބްލް 

ޑިެވޮލޕްމަންޓް ޯގލްސް )އެސްޑީޖީ(ގެ އެސްޑޖީ 7: އެކަށޭނެ 
އަގެއްގައި ސާފު ހަކަތަ، އެސްޑީޖީ 12: ޒިންމާދާރުޮގުތގައި 

ތަކެިތ ބޭނުންކުރުްނ އަދި އުފެއްދުން، އެސްޑީޖީ 13: 
މޫސުމީ ބަދަލުތަކަްށ ފިޔަަވޅުއެޅުން އަދި އެސްޑީޖީ 14: 

ފެނުއަޑީގެ ދިރުމަށް  ފަހި ޮކށްދޭ ހަރަކާތްތަކެވެ.

އަޅުގަނޑުމްެނގެ ތިާމވެށި
ތްަނފީޒުކުުރްނ

ކެއަރ ފޮރ ަދ ޯއަޝްންސ
ިދާރުގެގ 2020 ވަނަ ައހަރުގެ ަކލަްނޑަރ، އެއް 

ަފހަރު ބޭުންނކޮށް ުއާކލެވޭ ްޕާލސްިޓކްއާއި ެބހޭގޮތުން 
ޭހލުންތެިރކުުރމަށް ޚާްއަޞކޮށް ައޅުަގނުޑމެްނގެ 

ައާމަޒކަްށެހދީ ްޕާލސްިޓކްގެ ަސބަބުން 
ައުޅަގނުޑމެންގެ ަކނޑުތައް ތަަޢއްޔަރު ެވފަިއވާ 

ިމްނަވުރ ާއްނުމ ަރްއިޔުތްނަންށ ާހަމޮކްށ ަސާމުލަކަމްށ 
ގެަނުއެމވެ. ައދި މި ޕްޮރެޖކްްޓގެ ތެރެއިން އެއް 
ަފހަރު ޭބނުްނކުރެވޭ ްޕލާސްިޓކްގެ ަބަދުލގައި 

ބޭނުްނކުރެިވދާނެ ަތކެއްޗާއި ެބހޭގޮތުން 
ހޭުލންތެިރކުުރުމގެ ީވިޑއޯަތއް ހިްއާސކޮްށފައިވާނެެއވެ. 
2020 ަވނަ ައހަުރގެ ޖޫްނަމހު ާފަހަގކުރާ ދުނިޭޔގެ 
ަކނުޑގެ ދުަވާހއި ައދި އިންޓަރޭނޝަަނލް ކޯސްަޓލް 

ްކލީން-ައޕް އާއި ެބޭހގޮތުން ޭހލުންތެިރކުުރމުގެ ގޮތުން 
ަކނަޑައާޅަފއިވާ ެސޕްެޓމްބަރ ަމހާއި ުގިޅގެން، 

ޯކިވްޑ-19ގެ ަބިލަމުޑަކުމގެ ސަބަބުން އިތުރުަވމުްނދާ 
ްޕާލސްިޓކް ޮޕލިުއޝަން ަމުދކުުރމާއި ެބހޭގޮތުން 

ޭހލުން ތެިރކުުރމަށް ަމސަްއކަްތކުީރެމވެ. މިގޮތުން، 
އެްއަފހަރު ބޭނުްނކޮްށފައި ުއާކލެވޭ ާމްސކުަތކާއި 

ައންިގ ަފދަ ަތކެތި ިޒްނާމދާުރަކމާއި ެއކު ަނއްާތުލމަށް 
ކުެރިވދާނެ ކަންތައްަތކާއި ިމަފދަ ަތކެތި ބޭނުްނކުރުން 

ަމުދކޮށް ިގަނަފހަރު ބޭނުން ކުެރވޭ މާްސކުތައް 
ބޭނުން ކުުރމަށް ބާރުައާޅފައި ވާެނއެެވ.

މުޖުތަމުައ ާބުރވެރިކުުރުވްނ 
އދ. ަދނެގިތ ކައުްނސިްލގެ ިއދާރާއިން އެރަުށގެ 

ކުނިައޅާ ސަރަަހްއދު ިހމާޔަްތކޮށް މެޭންޖކުުރމަށްަޓކައި 
އެސަަރހަްއދު ހިްއކައި ރިވެްޓަމންޓް ެޖުހމަށް ކުރި 

ަމސަްއކަތުގައި ެއހީތެރިުވމަށް ައުޅަގނުޑމެން 
ނިްނީމެމވެ. 

ިނއު ބަޮއްސފިއަރ ިރޒާވް ައކަށް އަްއޑޫ ސިޓީ 
ަކނޑަެއުޅާމއި ުގިޅގެން ެއކަްނ ާފހަަގކުުރމުގެ ގޮތުން 

އަްއޑޫ ނޭޗަރ ޕާރކުގައި ބޭއްވި ަހްފލާއަށް 
ިއންޓަރނެްޓ ފޯުރކޮށް ދިީނމެެވ.

ާއރތް އަވަރާއއި ުދނޭިޔގެ ތާިމވެށި ުދވާަހ 
ގުޅިގްެނ ޭހުލްނތެރިކްަނ އިތުުރކުުރްނ

ުދިނޭޔެގ ިތމާވެށި ުދަވހާއި ުގޅިގެން، ައޅުަގނުޑމެްނގެ 
ިތާމވެށީގެ ުދޅަހެޮޔަކން ުމޖުަތމަޢުގެ ކަްނަކމާއި 

ުގިޅާލެމިހަފވާ މިންވަރާ ެބހޭގޮތުން ހޭުލންތެިރކުުރުމގެ 
ހަަރކާތްަތއް ހިންީގެމވެ. ައދި ޫޔއެްނީޑޕީ އާއި 

ުގިޅގެން ކުރިއަށް ގެްނދާ “ޑްރޯްނ ފޮރ 
ެރިޒލިއެްނސް” ޕްޮރެޖކްޓްގެ ެއހީގައި ެކޕޭސިޓީ 

އިތުުރކޮށް ހިާރސްތައް ކުރިން އެނގި އެިވޑެްނސް 
ބޭްސޑް ްކލަިއމެޓް ެއްކޝަން ްޕލޭނެއް ތައްާޔކުުރމަށް 

ބޭނުްނކުރާނެ ގޮތާއިެބހޭގޮތުން ހުަށަހޅައި 
ޭހުލްނެތިރުކެރުވެނެވ.

ޒިްއާމާދުރގޮތުގައި 
ތަކެތި ޭބުންނކުުރްނ 

އަދި ުއފްެއުދްނ

ފުެނއީަޑގެ ދިުރމްަށ  
ފަހި ކޮްށޭދ 
ހަަރާކތްތްައ

އެކޭަށެނ އަގްެއގައި 
ާސފު ހަކަތަ

ޫމުސމީ ބަަދްލތަކްަށ 
ފިަޔވަޅުއެޅްުނ 

12

14

7
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އާރތް ައވަރ ާފހަަގކޮށް ދުނިޭޔގެ ފެްނވަުރގައި 
ކުރިއަށް ގެްނދާ ޭހލުންތެިރކުުރމުގެ ެކްމޕޭްނގައި 

ބަިއވެރިުވމަށް ދިރާގުގެ ެހޑް ޮއީފހާއި ހުިރހާ ީރޖަަނލް 
ޮއޕަޭރޝަން ސެންޓަރުަތކުން ޮބކިަތއް ނިއްާވިލއެެވ.

އާިޔަދކަުރނިވި ހަކަތަ
ައުޅަގނުޑެމްނަނީކ ލޯ ެއިމޝަން ކާރބަން 

ެރިޒލިެއންޓް ވިަޔފާރި ހަަރކާތްތައް ހިްނުގމަށް  ައުޒމް 
ަކނޑަައާޅފަިއވާ ކުްނފުންަޏކަށް ީވިހނުދ، ދިރާުގގެ 

ކާަބން ފުްޓޕްރިންޓް ުކަޑކުުރމަށްަޓކައި، ިސސްަޓމްތައް 
ިހންުގމަށް އިާޔަދކުރަިނވި ަހކަތަ ބޭނުްނކުރާ މިންވަރު 

ދަނީ އިތުުރކުަރމުންނެވެ. ިދެވހިާރްއޭޖގައި 
އިާޔަދކުރަނިވި ަހކަތަ އެްނމެ ގިނައިން ުއފަްއދާ ައދި 

ެއްނމެ ގިނައިން ބޭނުްނކުރާ ެއއް ފަރާަތކީ 
ދިރާުގަކމަްށުވމީ ލިބޭ ވަރަށް ޮބުޑ ފަޚުެރކެެވ.

ދިާރގުގެ ޯސލަރ ފުްޓޕްރިންޓް އިތުުރކުުރމަށް މިައހަރު 
ކުިރަމސަްއކަތުގެ ތެރޭގައި އިުރގެ ައލިން ކަރަންޓް 

ުއަފްއާދ 639 ިކލޯވޮޓްގެ ޯސލާ ޕީވީ ިނާޒމް 
ޤާިއުމކުރިެއވެ. ައދި 2021 ައހަރުގެ ނިަޔލަށް އިތުރު 
584 ިކލޯވޮޓްގެ ޯސލާ ޕީވީ ިނާޒމް ާޤިއްމކުުރމަށް 

ވަނީ ރާާވަފއެެވ.

އަެނރޖީ އެފިިޝއްެނީސ
ިދާރުގެގ ެހޑް ޮއީފްސ ފަުރާމކޮްށފައިވަނީ ަހކަތަ 

ބޭނުްނވާ މިްނވަރު ވަރަށް ޮބޑަށް ުކަޑކުރެޭވގޮތަެށވެ. 
ިއމާރާތުގައި ބޭނުްނކުރާ ހުިރހާ ޮބކިަތކާއި ިއަމޖޭްނސީ 

ަލިއްޓަތުކެގ %99 ައކީ ެއލްީއޑީ ބޮްތކެވެ. ހުިރހާ 
ޢާްއމު ތަންތަނުގައި ވަނީ ީމހުްނގެ ޙަަރކާތް 

ދެެނގަންނަ ސްވިޗް ހަުރކޮްށފަެއވެ. ެއހެްނަކމުން 
އެތަެނއްގެ ބޭނުން ުނކުރާ ވަގުތުަތުކގައި އެތަނެްއގެ  
ޮބކިތައް ހުންނާނީ ނިިވފައެވެ. ިއމާރާތަށް އަވީގެ ހޫނު 

ވަންނަ މިންވަރު ުކަޑކުުރމަށް ިއމާރާުތގައި 
ބޭނުްނކޮްށފަިއވަނީ ާޚްއޞަ ވައްތަރެްއގެ 

ބިްއލޫރިެއެކވެ. ިއމާރާްތ ފިިނކުުރމަށް ބޭނުްނކުރާ 
ެއއަރ ކޮްނިޑޝަިނންގ ައކީ ޮއފީްސަގޑިަތުކގައި 

ެއކަނި ބޭނުްނކުެރވޭ، ައދި ަކނޑަައާޅފަިއވާ  
ަގޑިަތކެްއގައި ިނވޭ ގޮތަށް ޕްރޮގްާރްމކޮްށފައި ުހންނަ 

މަުރަކޒީ ިނާޒެމެކވެ. 

ޯހުދުނ ަނތާީޖ
ައަލްށ ޤާިއްމކުރި ޯސލަރ ޕެަނލްަތކުން 800 

މެގަވޮޓްއަވަރ އަށްވުރެ އިތުރަށް އިާޔަދކުރަނިވި ަހކަތަ 
މި ައހަރު ވަނީ ުއފަްއާދފައެވެ. ީމގެ ސަބަބުން ައހަރު 
ތެރޭަގއި ގާތްަގނަޑކަށް 566 މެޓްިރކް ޓަނަށް ވުރެ 

އިތުރު ައަދދެްއގެ ކާބަްނޑައިޮއްކސަިއޑް ޖައްުވގެ 
ތެެރއަށް ިދއުން ަވނީ ހުއްޓުިވަފއެެވ.

ދިާރގުގެ މައި ޮއީފުހގައި ަހކަތަ ބޭނުްނކުރާ މިންވަރު 
ަމުދކުުރމަށް ކޮްށފަިއވާ ފަުރމާަތކާއި ައާޅފަިއވާ 

ިފަޔަވުޅަތުކެގ ަސަބުބްނ ައަހުރެގ ެތޭރަގިއ 390،228 
ޔުނިޓުގެ ކަަރންޓު ަސާލމަްތެވފަިއވެެއވެ. ީމގެ 

ަސަބުބްނ 276 ޓަުނގެ ާކބަްނޑައިޮއކްަސިއޑާއި 636 
ީފފާގެ ތެޔޮ ސަާލމަތްެވފައިެވއެެވ.

ުޔަނއިޓެޑް ޭނަޝްންސ ގޯްލބްަލ ކޮމްޕެކްޓް-
އްެނޓި ކޮަރޕަްޝްނ ޕްރިްނިސޕްްލްސ

ޕްރިްނިސޕްްލ 10:

ިބުރެދްއުކާމިއ، ިރްޝވަތު ދިނުން ިހމެޭނގޮތަށް ހުިރހާ 

ވައްތަރެއްގެ ކޮަރްޕޝަނާ ެދޮކޅަށް ވިަޔފާރިަތކުން  

ަމަސްއަކްތުކަރްނާވެނެއެވ.

ިސްއުރ

ިސާޔަސުތަތްއ
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އެކެެސޕްޓްަބްލ ަސޕްލާަޔރްސ ކޮްނޑަކްޓް 
ޕޮލިީސ

ިމ ޮޕިލީސެގ ބޭުނަމކީ ދިރާުގގެ ަނާޒޙަތްތެިރަކމާއި 
ެތދުވެިރަކން ަދަމހައްަޓއި ިރްޝވަތު ހުަށެހުޅމާއި 
ަފާސދަިއގެ ަޢަމލުަތކުން ރަްއކާތެރިުވމަށްަޓކައި 
ަސްޕލަޔަރުންގެ ަޢަމލުތައް ަބހައްަޓންވީގޮާތެމދު 

ދިާރގުން ެދކޭގޮތް ާހަމކޮްށިދުނެމވެ. ައދި މީެގއިތުރުން 
ޒިްއާމދާރު ވިަޔފާރި ޝަްޚަޞކަްށުވމަށްަޓކައި ދިާރގުން 

ަކނޑަައާޅފައިވާ ައުޒމް ދިެވހި ައދި ިބޭދސީ 
ަސްޕލަޔަުރންނަށް އަންަގއި ދިުނމެެވ.

އްެނޓިކޮަރޕަްޝްނ އްެނޑް އްެނޓި ްބަރއިބަރީ 
ޕޮލިީސ

ިމ ިސާޔަސުތެގ ަމުޤަޞަދީކ ަނާޒަހްތެތިރަކާމިއ 
ެތުދެވިރަކުމެގ ެއްނެމ ަމީތ ެފްނަވުރަގިއ ިދާރުގެގ 

ުމަވްއަޒުފްނެގ ަޢަމުލަތްއ ިހެފެހްއުޓަމްށަޓަކިއ 
ުކްނުފީނެގ ަފރާުތްނ ޭބުންނާވ ޮގްތަތްއ ާހަމޮކްށ 
ެއްއެވްސ ުމަވްއަޒަފަކްށ ާނާޖިއުޒ ުހަށެހުޅެމްއ 
ުހަށނޭުޅަމްށ ެއެހްނ ަފާރްތަތަކްށ ާބުރެއުޅެމެވ.

ކްޮނފިޑްެނިޝއަލިޓީ ޮއފް ިބޒަްންސ 
އްިނފޭޮމަޝްނ ޕޮލީިސ

ަވީޒާފެގ ެއްއަބްސުވާމިއ، ކޮްނިފޑެްނޝިައލިޓީ 
ެއގްީރމެންޓާއި ުކްނފުންޏާ ުގޅުން ހުރި ޤާނޫނުަތުކގެ 

ިސާޔަސތުތާަކއި ލަނޑަުދނިޑތްައ
ދަށުން ުކްނފުީނގެ ޑޭާޓއާއި ވިަޔފާީރގެ މަުއޫލމާުތގެ 
ސިއްުރކަން ަވީޒާފައާދކުރާއިުރގައި އާއި ަވީޒފާއިން 
ަވިކުވމަްށަފހުެވސް ިހެފެހއްުޓމަށް، މި ސިާޔސަުތގެ 
ދަުށން ހުިރހާ ުމވަްއަޒފުންނަށްެވސް އަްނާގފަިއވާނެ 

ެއެވ.

ިޑްސކޯްލަޝރ ޮއފް ކޮްނފްލިކްޓްްސ ޮއފް 
އިްނޓެެރްސޓް ޕޮލިީސ

ިމ ިސާޔަސުތ ެއކަށަައާޅފައިވަނީ މި ސިާޔސަތު 
ާލިޒުމކުރާ ހުިރހާ ފަރާތްަތަކކުން  ޮކްންފިލކްޓް ޮއފް 

ިއންޓަރެސްޓްއަށް ެވދާނެ ކަންތައްތަްއ ާފހަަގކޮށް 
ާހަމކުުރމަށާއި، އެ މުާއަމލާަތކީ ޮކްންފިލކްޓް ޮއފް 
އިންޓަެރސްަޓކަށް ެބލެިވދާނެ މުާއަމލާަތކަށް ވީ 

ަނމަެވސް މުާއަމލާތުގެ ސަްއަހކަން 
ިހެފހެއްުޓމަށްަޓކައި ުމާއަމލާްތކުާރ ފަރާތުން 

ައަމުލކުަރން ެޖހޭ ރަނަގޅު ގޮތްތައް ާހަމކޮްށދިުނމެެވ.

ގިފްޓް، ޮހްސޕާިޓލިޓީ އްެނޑް 
އްެނޓަރޓެއިްނމްެނޓް ޕޮލިީސ

ިމ ިސާޔަސުތެގ ބޭުނަމކީ ަނާޒޙަތްތެިރަކމާއި 
ެތުދވެިރަކުމގެ އެްނމެ މަތީ ސްޓޭްނަޑރޑްތައް 
ދިރާގުަގއި ިހަފަހއްޓައި އެއްެވސް ަހދިާޔއެއް، 
ޮހްސޕިަޓލިޓީ ނުވަތަ އެންޓަރޓެއިްނމެންޓް 

ހުަށެހުޅެމއްގައި އެއްެވސް ާނޖާިއޒު ަމްގަޞދެއް 
ުނާވކަން ޔަީގްނކުުރުވމެެވ.

ތްަނފީޒުކުުރްނ
2013 ވަނަ ައހަރުން ފެިށގެން ދިާރގުގެ ހުިރހާ 

ަސްޕލަޔަުރންނާއި، ުމަދލާއި ިޚްދމަތް ދިާރގަށް ވިްއކާ 
ފަރާތްަތކުން ގެްނދަނީ  ކޮންޓްެރކްޓިންގ މަުރަހާލގައި 

ަސްޕލަޔަރ ޯކޑް ޮއފް ކޮްނަޑކްްޓގައި 
ސޮިއކުަރމުންެނވެ. ައދި ޯކޑްގައި ަތްފޞީުލކުެރިވފަިއވާ 
ކަންތައްތަްއ ފުިރަހަމކުުރމަށް ދިރާުގން ބާރު ައަޅމުން 
ގެްނދެެއވެ. ދިާރގުގެ ެއްކެސޕްޓަްބލް ަސޕްލަޔަރ ޯކޑް 
ޮއފް ކޮްނަޑކްޓް ވަނީ 2019 ވަނަ ައހަރު ިއްސާލހު 
ކޮށް  މަަސްއކަތްތެރިްނގެ ހަްއޤުަތާކއި، އިްނސާނީ 

ހަްއޤުަތކާއި، ިޞްއޙަތާއި ަރްއކާތެިރަކމާއި، 
ިތމާވެށްާޓއި، އަްޚލާގީ މިްނަގނޑުތައް ިހމަާނަފއެެވ.

ޯހުދުނ ަނތާީޖ
ަސްޕަލަޔުރްނާނެއުކ ެވަފއިވާ  ހުިރހާ 

އެއްަބްސުވމެްއގައި ެއްކެސޕްޓަްބލް ަސޕްލަޔަރ ޯކޑް 
ޮއފް ޮކްނަޑކްޓް ިހމަާނފައިވާނެެއވެ. 

ކޯޕޭަރޓް 
ގަވަަންންސ

ޭއީޖެއްމ ުކިރައްށަދީނ ްސޭޓަޓްސ: ޮއްނަލިއްނ
ަބިއެވިރެވަވަޑިއަގްނަނާވ ިޙްއާޞާދުރްނ:68
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އަޅުގަނޑުމްެނގެ ވަިޔފާރިއީަކ، 
ޒްިނާމާދުރގޮތުގައި އްިނާސފުވެރިކާަމއެކު 

ހްިނާގ ވަިޔފާރިއްެއކްަނ ކަަށވުަރ 
ކުުރމްަށޓަކައި،  ތުެދވެރިކާަމއި، 
އާަމާނތްތެރިކާަމއި އްެނމެ މަތީ 

ޕޮްރފަެޝަންލ ްސޭޓްނޓަރޑްތްައ ދާިރގްުނ 
ހިފަހްައޓައެވެ. ދާިރގުގެ ެދމެހްެއޓާުމއި 

ާކމާިޔީބގެ ިބްނގަލީަކ ަނާޒޙަތްތެރިކާަމއި، 
ޒްިނާމާދުރކާަމއި، ޖާަވުބާދރުީވާމއި، އަދި 

ެދމެހްެއޓެނިވި ުއޫޞްލތަކްަށ ވަިޔފާރި 
ހްިނގުމްަށ އަޅުގަނޑުމްެނ މޭިދ އަހްައމަިޔތު 

ކަމެކެވެ.  

ޒިްނާމދާުރަކމާެއކު ވިަޔފާރި ިހންުގމުގެ ހަުރދަނާ ޮއނިަގނޑެއް ެދެމެހއްުޓމަށް ިހްކމަތްތެރި ސްޓްރެެޓޖީަތކާއި، 
ދިރާުގން ައަމލު ކުަރމުްނދާގޮތާއި، ދިާރގުގެ ހިންގުން ަބލަަހއްޓާ ޮޕިލސީަތކާއި، ހިރާސް ެމޭންޖކުުރމަށް 

ސިާޔސަތުަތކާިއ ފުިރަހމަ ުއޫސލުތައް  ޯބޑުން ަކނޑަައާޅަފވެެއވެ. ައދި ހިްނުގމުގެ އޮިނަގނޑު ަޤވާިއދުން 
މުާރޖަާޢކުުރާމއި، ަލނުޑަދނޑި ާހިސުލކޮށް ޙިްއާޞދާރުންނަށް ަނފާ ޯހދަިއދިުނމަށް ޯބުޑގެ ިއސް ދައުރެއް 

ޮއވެއެވެ.   

31 ިޑެސމްބަރު 2020 ގެ ނިަޔލަށް ިނމުނު ާމލީ ައހަރުގެ ތެރޭގައި ައދި މި ިރޕޯްޓ ޝާއިުއކުުރމާ ެދެމދު 
ހިނގި މުްއދަުތގައި ދިާރގު ހިްނަގމުން ގެްނގޮްސފައިވަނީ ެކޕިަޓލް ާމކެޓް ޑިެވޮލްޕމަންޓް އޮތޯރިޓީ ޮއފް 

ޯމްލޑިްވސް )ސީ.ެއްމ.ޑީ.އޭ( އިން ެއުކަލާވާލފަިއވާ މޯްލިޑްވސް ޯކޑް ޮއފް ޯކޕަރޭޓް ގަަވނަންްސގެ 
ުއޫސލުަތކާއި އިުރާޝދުަތކުގެ ދަށުންެނވެ. މިގޮތުން، ސީ.ެއްމ.ޑީ.ޭއގެ ޯކޕަރޭޓް ގަވަނަްނސް ޯކޑުން 
ާލިޒްމކުރާ ކަންތައްތަްއ ފުިރަހަމކުުރމަށްަޓކައި ައޅަްނެޖހޭ ހުިރހާ ފިޔަަވެޅއް ެއުޅމަށް ައުޅަގނުޑމެން 

ަމސަްއކަްތކޮްށފަިއވާެނަކުމގެ ަޔޤީްނކަން އަުރަވމެވެ. ައދި ެއޯކުޑގައިވާ ގޮތާއި ަތފާުތކޮށް އެއްެވސް ަކމެއް 
ކޮްށފަިއވާަނމަ ެއކަން ކުރަްނެޖހުނު ސަބަބު ވާނީ މިިރޕޯޓުގައި ޮއޅުްނ ފިުލވަިއީދަފއެވެ. މީެގއިތުރުން، 

ކުްނުފނީގެ ޯކޕަރޭޓް ގަވަަނންސް ޯކޑުން ކުްނފުނި ހިްނުގުމގައި ެގންުގޅޭނެ ހަުރދަނާ އުޫސލުަތކުގެ ބިްނގާ 
ވަނީ ައާޅީދފަެއވެ. ދިާރގުގެ ޯކޕަރޭޓް ގަަވނަންސް ޯކޑު ކުްނުފނީގެ ވެބްަސއިޓުން ޑައުްނޯލުޑކުރެވޭެނވެ. 

ިހންުގމުގެ ހަުރދަނާ އޮިނަގނޑެއް ޤާިއުމކުުރމަށް ކުަރމުްނދާ މަަސްއކަތުގެ އިތުރުން، ުޔނައިެޓޑް ޭނޝަްނސް 
ްގލޯަބލް ޮކްމެޕކްޓް ގައި 2012 ަވނަ ައހަރު ދިރާުގން ޮސިއކުުރާމއި ުގިޅގެން ިތމާވެއްޓާއި ިއޖުިތމާޢީ 

ޒިްއމާތައް ައާދކުުރމުަގއި ދިާރގުން ކުރާ މަަސްއކަތްަތުކގެ މަުޢޫލމާތު ެއުކެލވޭ ޯސަޝލް ެރްސޮޕންސިިބލިޓީ 
ިރޕޯޓް ކޮްނމެ ައހަަރކު ތައްޔާުރކޮށް، ޔޫ.އެްނ.ޖީ.ީސއަށް ޮކމިއުިނޭކޝަން އޮން ޕްރޮގްރެސް )ޮކޕް( ދަނީ 
ހުަށަހަޅމުންނެވެ. ިމައހަރުގެ ‘ޮކޕް’ ިރޕޯޓް ަވކި ިރޕޯެޓއްގެ ގޮުތގައި ޝާިއޢު ކުުރމުގެ ަބަދުލގައި، މި 

ިރޕޯޓުގެ ‘ެދެމހެއްޓެނިވި ާމަދމާ’ ބަިއގައި ިހމަާނފައިވާެނވެ. 

ޯބޑު
ހިްނުގމާއި ވިަޔފާރި އާއި ެމދު ިޙްއާޞދާރުންނަށް 

ޖަވާުބދާރީުވަމކީ ޯބޑުގެ ަމސްޫޢލިއްޔަެތކެވެ. ާޤނޫނާއި 
ޤަވާިއދުަތކުން ޯބުޑގެ ނިްނުމމެއް 

ާލިޒުމކުާރަކންަތއްަތކުގެ އިތުރުން، ކުްނފުީނގެ 
ސިާޔސަތުަތކާއި، ސްޓްރެެޓޖީ ެއކަށަެއުޅަމީކ ދިރާުގގެ 

ޯބުޑގެ ޒިްނމާެއކެވެ. ައދި ސްޓްރެެޓޖީ 
ތަްނީފުޒކުަރމުްނދާގޮތް ަވޒަްނކުުރމާއި، ސްޓްރެީޓިޖކް 
ްޕލޭންަގއި ެއކަަށައާޅފަިއވާ ާޕރޯފމަްނސް ާހިސލު 

ކުަރމުްނާދގޮތް ެބުލަމކީ ޯބުޑގެ ިޒްނމާެއވެ. 
ަހމަެއހެްނމެ، ުމހިްއމު ހިާރސްތައް ަވޒަން ކުުރމާއި، 

ޯބޑުން ުހްއދަ ޯހދަން ހުަށަހޅާ ކަންތައްަތކާއި، 
ކުްނފުީނގެ މުވަްއަޒފުންނާިއބެހޭ އާްނމު 

ނިްނމުންަތކާއި، ކުްނފުނީގެ ސަާގފަތާއި އާއި ކުްނފުނި 
ހިންުގމުގެ އޮނިަގނޑު ެބެލހެއްުޓަމކީ ޯބުޑގެ 

މަްސޫޢލިއްޔަތު ތެރޭަގއި ިހމެނޭ ކަްނަކމެެވ. ދިރާުގގެ 
ޯބޑުގެ ަދއުރާއި ަމސްޫޢލިއްޔަތުތައް ދިރާގުގެ ޯބޑު 
ޗާޓަރުގައި ެއކަށަެއާޅފައިާވނެއެވެ. މި ޗާޓަރުގަިއވާ 
ކަންތައްތައް އެްނެމ ަފހުން ިއްސާލޙު ކޮްށފަިއވަނީ 

2017 ވަނަ ައހަުރއެެވ.

ޯބޑު، ޗެއަރޕަާސްނ، ޗީފް އެގްޒެކެޓިްވ ޮއފިަސރ އަދި މޭެނޖިްނގ 
ިޑެރކްޓުަރގެ ަދުއުރ

ޗެއަރޕަާސްނ
ިދާރުގެގ ޗެއަރޕާސަްނގެ މައިަގނޑު ދައުަރކީ ދިާރގު 
ިހންުގމަްށ ދިާރގު ޯބޑުން ައދާ ކުރަްނެޖހޭ ޒިްނމާއަށް 

ޭބނުންވާ ީލަޑރިޝޕާއި އިުރާޝދު ޯބޑަށް 
ފޯުރކޮްށދިުނމެވެ. ޗެއަރާޕސަންގެ ަމސްޫޢލިއްޔަތުަތުކގެ 

ތެޭރގައި ޯބުޑގެ ެމމްބަރުްނގެ ެމދުގައި އިތުބާރު 
ުއފަްއދާ އިތުބާރު ޤާިއުމކުުރާމއި، ުހުޅވާެލިވފަިއވާ 

ަބުހސަށް ޖާގަ ދިުނމާއި، ބިާނކުރަނިވި ޚިާޔލު 
ަތފާތުވުންަތކަށް ާޖގަ ދިުނމާއި، ޯބުޑން ނިްނމާ 
ނިްނުމންަތކަށް ފުިރަހަމއަށް ިއހްތިާރްމކުރުން 

ިހެމނެއެވެ. ޯބުޑގެ ޗެއަރޕާަސންގެ ިޒްނާމއާއި ީޗފް 
ެއްގެޒކެިޓވް ޮއިފސަރ ައދި މެޭނޖިންގ ޑިެރކްޓަުރގެ 

ޒިްނމާ ެއއް ޝަްޚަޞކަށް ައދާ ުނކުރެވޭެނއެެވ.

ޗީފް އެގްޒެކެޓްިވ ޮއފަިސރ އަދި މޭެނޖްިނގ 
ިޑެރކްޓުަރ

ުކްނުފީނެގ ސްޓްރެެޓޖީ ެއކަަށެއުޅާމއި ސްޓްރެެޓޖީ 
ތަްނީފޒު ކުުރމާއި ުދަވހުން ދުަވހަށް ކުްނފުނި 
ހިންުގމުަގއި ޯބޑަށް ޖަވާުބދާރީުވަމކީ  ީޗފް 

ެއްގެޒކެިޓވް ޮއިފސަރ ައދި މެޭނޖިންގ ޑިެރކްޓަުރގެ 
ޒިްނމާއެވެ. ސީ.އީ.އޯ ައދި މެޭނޖިންގ ޑައިެރކްޓަުރގެ 
ަމސްޫޢލިއްޔަތުަތކުގެ ތެޭރގައި ކުްނފުީނގެ ީލަޑިޝޕް 
ީޓމާެއކު، ޯބުޑގެ ޒިްނމާތައް ައާދކުުރމަށް ބޭނުްނވާ 

ފުިރަހމަ، ެއިހނަދކަށް ެއކަށޭނަ މަުޢޫލމަތު 
ފޯުރކޮްށދިުނާމއި، ެއަފަދމަ މަުޢޫލމާތު ފޯުރކުރަން 

ހަުރަދނާ އޮނިަގނޑެއް ޤާިއްމކުރުން ިހމެެނވެ. މިގޮތުން 
ޯބުޑން ާފްސކޮްށފައިވާ ކުްނފުނީގެ ބާރުތައް 

ެބިހަފއިވާގޮތް ބަޔާްނކުރާ ‘އޮތޯރިޓީ މެޓްިރްކސް’ ގައި 
ސީ.ީއ.އޯ ައދި މެޭނޖިންގ ޑައިެރކްޓަރަށް ލިިބީދފަިއވާ 

ބާރުަތާކއި، ކުްނފުނީގެ ޯބޑަށް ެއކަށަައާޅފަިއވާ 
ބާރުތައް ބަޔާްނކޮްށފައިެވއެެވ.
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ޙްިއާޞާދުރްނގެ ެދމެހްެއޓެނިވި މްަނފާއްަށޓަކައި ޯބާޑއި 
ޙާަވުލކެުރވިފައާިވ މްަސޫޢލްިއަޔތުގެ ތޭެރގައި:

● ްސޓެްރޓީޖިކް ޕޭްލްނތާަކއި، ކްުނފުނި ހްިނާގެނގޮތުގެ 

ޮއނިގަނާޑއި މޭެނޖްމްަނޓްގެ ޒްިނާމތްައ، އަދި 
ިސްސޓަމްތާަކއި ކްޮނޓޯްރްލތްައ މާުރޖާަޢކްޮށ ފްާސކުުރްނ.

● ްސޓެްރޓީޖިކް އުިރާޝުދތްައ މޭެނޖްމްަނޓްުނ 

ުހަށހެޅުމްުނ ފްާސކުުރްނ ުނވަތަ ާހލަތު ނާިޔކާުރގޮތްުނ 
އަމްިއލައްަށ އްިސަނގައިގްެނ ްސޓެްރޓީޖިކް އުިރާޝުދތްައ 

ކަނޑައެޅްުނ.

● ކްުނފުނީގެ ޕާރފޯމްަންސ ާއއި ޕޭްލްނތާަކއި އަދި 

ޕޮްރޑަކްޓްތްައ މާުރޖާަޢކްޮށ މިކްަނތްައތާަކމުެދ 
މްަޝވާަރކުުރްނ.

● ކްުނފުނީގެ ވަިޔފާރިއްަށ ކުރިމަތިވާެދެނ ހާިރްސތްައ 

ފާހަގަކްޮށ އެ ހާިރްސތްައ ކުޑަކުުރމާަށއި ލިިބާދެނ ގްެއުލްނ 
ކުޑަކުުރމްަށ އަޅްަނޖޭެހ ފަިޔވަޅުތްައ ދާިރާސކްޮށ 

ފްާސކުުރްނ.

ކްުނފުނީގެ ަނާޒޙަތްތެރިކާަމއި ކްުނފުނީގެ ަނާމއި ަޝަރފު 
ހިފެހްެއޓުމްަށޓަކައި އަޅްަނޖޭެހ ފަިޔވަޅުތްައ އަޅައި 

ތްަނފީޒުކަުރމްުނޭދތޯ ޯބޑްުނ ކަަށވުަރކެުރއެވެ. މިގޮތްުނ 
ޯބޑުގެ މްަސޫޢލްިއަޔތުގެ ތޭެރގައި ހިމެެނނީ:

● ާމލީ ބާަޔްނތަކުގެ ތުެދވެރިކްަނ ބުެލްނ.

● ކާަމބޭެހ ާޤޫނުނތަކްައ ޯބލެނުބާމއި، އެކުައްނޓްތްައ 

ބެލެހްެއޓާުމއި،  ޮއިޑޓްކުުރމުގެ ުއޫސުލތާަކއި، ވަިޔފާރާިއއި 
ގޭުޅ ކްުނފުނީގެ އެތޭެރގެ ިސާޔަސތުތާަކ އްެއގޮތްަށ 

މަަސްއކަތްކޭުރތޯ ަޔޤްީނ ކުުރްނ.

● ޙްިއާޞާދުރްނާނއި ކެުރޭވ ުހރާިހ މާުއމާަލތްތަކުގެ  

ތުެދވެރިކްަނ ަޔޤްީނކުުރްނ.

● ކްުނފުންިނ ާހމަކަުރްނޖެހިގްެނ ާހމަކާުރ މުަޢޫލާމާތއި 

ކްުނފުންިނ ާއްނމުކާުރ ބާަޔްނތަކީަކ  އްިނާސފުވެރި، 
ެދފްުށފްެނަނ، ފުރިހަމަ އެ ހިނަދކްަށ އެކޭަށަނ މުަޢޫލާމާތއި 

ބާަޔްނކްަނ ަޔޤްީނކުުރްނ.

ިޑެރކްޓުަރްނގެ ޯބޑު އެކުލެވިގްެނާވގޮތް
ިދާރުގެގ ޯބޑު ޮއފް ޑިެރކްޓަރސް ެއުކެލވިގެްނވަނީ 
ހުިރހާ ޙިްއާޞދާރުން ަތމްީސލު ކުެރވޭގޮތަށް 9 
ެމމްބަރުްނގެ މައްޗަެށވެ. މިއީ، މައި ިޙްއާޞދާރު 

ބަެޓްލކޯ ަތްމީސލު ކުރާ 5 ޑިެރކްޓަރުންނާއި  ިދެވހި 
ސަުރކާރު ަތްމީސުލކުރާ 3 ޑިެރކްޓަރުންނާިއ ދިރާުގގެ 

ައހަރީ ާޢްއމު ަޖްލސާގައި ޢާްއމު ިޙްއާޞދާރުން 
ަޢްއަޔްނުކާރ 1 ޑިެރކްޓަރެެވ.

މިިރޕޯްޓ ާފސްވިއިރު ދިާރގުގެ ޯބުޑގައި ތިއްެބވީ 8 
ޑިެރކްޓަރުން )7 ނޮން-އެްގެޒކެޓިވް ޑިެރކްޓަުރންނާއި 

ސީ.އީ.އޯ ައދި މެޭނޖިންގ ޑިެރކްޓަރު(: ޗެއާރާޕސަން 
އިްސާމޢީލް ަވީޙދު، ެޑޕިއުޓީ ެޗާއރާޕަސްނ ައުހަމދު 

އަްބދުއްަރްހމާން، ސީ.އީ.އޯ ައދި ެމޭނޖިންގ 
ޑިެރކްޓަރ ިއްސާމޢީލް ަރީޝދު، ައދި ނޮްނ-

އެްގެޒކެޓިވް ަޑއިެރކްޓަރުން ިއމްރާން ޢަލީ، ިމެކލް 
ވިންޓަރ، ަފއިަސލް ަޤްމހިއްޔާ، މަރިަޔމް މަާނލް 

ިޝހާބު ައދި އީސާ އަްލސަީބއައެވެ. ޑިެރކްޓަރުްނގެ 
ތަުއީލމާއި ަތޖުރިާބގެ ވަަނވަރާއި، ޢައްޔަްނކުެރވުނު 

ތާރީޚުަތާކއި، ައލުން އިންތިޚާްބވިަނމަ ެއަކުމގެ 
މަުޢޫލމާތު ައހަރީ ިރޕޯޓްގެ ޑިެރކްޓަުރންގެ ޯބޑާ ެބހޭ 

ެސްކަޝންގައި ިހމަާނފައިވާެނއެެވ.

30 އެޕްރްީލ 2021ގެ ނިަޔލްަށ 
އެގްޒެކްޓިްވ މްެނބުަރްނގެ ގޮތުގައި ތިްއބެވި 

މެމްބުަރްނގެ މްުއަދތު

ބަެޓްލކޯާއއި ދިެވހި ސަުރކާުރން ޑިެރކްޓަރުން 
ޢައްޔަްނކުަރއްވަނީ އެ ޙިްއާޞދާުރންެގ ފަރާތުން 
ފޮނުްއވާ ލިުޔަމކުްނނެވެ. ައދި ޢައްޔަްނކުރަްއވާ 

މަާގމުން ަވިކކުިރކަން އެ ޙިްއާޞދާރު ލިުޔަމކުން 
އަްނގަްނދެން ަޢއްޔަްނކޮްށފައިވާ ޑިެރކްޓަރު އެ 

މަާގމުަގއި ެދމި ހުންނާނެެއވެ. 

ާޢްއމު ޙިްއާޞދާރުން ަތްމީސލު ކުރާ ޑިެރކްޓަރު 
އިންތިޚާބު ކުރަނީ ައހަރީ ޢާްއމު ަޖްލސާގަެއވެ. 

މަާގމުގެ މުްއދަުތގެ ތެރޭަގއި ިއސްިތުއފާ ުނެދއްވާަނމަ، 
ުނވަތަ ޑިެރކްޓަުރަކމުން  ަވިކނުވާަނމަ އިންތިޚާްބވީ 
ައހަރީ ޢާްއމު ޖަްލސާއަްށަފހު އަންަނ ދެވަނަ ައހަރީ 

ާޢްއމު ަޖްލސާގެ ނިަޔލަށް ޯބޑު ޑިެރކްޓަުރކަން 
ެދމިއޮވެެއވެ. 

6 އަހާަރއި 8 އަހާަރއި ެދމުެދ
1 ިޑެރްކަޓރ 

0 އަހާަރއި 2 އަހާަރއި ެދމުެދ 
6 ިޑެރްކަޓުރްނ

ސީ.ެއްމ.ޑީ.އޭގެ ގަވަަނންސް ޯކުޑގައި ާވގޮތުގެ މަތިން 
ީސ.އީ.އޯ ައދި މެޭނޖިންގ ޑިެރކްޓަރު ފިޔަވައި ހުިރހާ 

ޑިެރކްޓަރުންަނކީ ނޮން-ެއްގެޒކެޓިވް، ުމސްަތޤިްއލު 
ޑިެރކްޓަރުންެނވެ. ހުިރހާ ޑިެރކްޓަރުްނެވސް ނިްނމާ 
ނިްނުމންަތަކކީ ިމނިވަން، ދިރާގަށް މަްނފާ ލިިބދޭނެ 

ިންނުމންަތކަށް ވާން ެޖެހއެެވ.
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ޯބޑުގެ ބްައަދުލުވްނތްައ
ޯބުޑެގ ަބްއަދުލުވްނަތްއ ަމުދެވެގްނ ޮކންެމ ިތްނ 

ަމުހްނ ެއްއަމުހ ާތަވްލުކެރިވެގްނ  ާބްއަވެއެވ. ޯބުޑެގ 
ަސާމުލަކްނ ޭބުންނާވ ާޚްއަޞ ަކްނަކާމއި ެބޭހޮގުތްނ 
ަމްޝަވާރުކަރްނ ޭބުންނެވްއެޖ ިހނެދްއަގިއ ުނަވަތ 

ާޚްއަޞ ަލާފ ޭބުނންާވ ަކްނަކުމަގިއ ާތަވްލ ުކެރިވެގްނ 
ޭބްއޭވ ަބްއަދުލުވްނަތުކެގ ިއުތުރްނ، ޯބުޑެގ 

ުކްއިލަބްއަދުލުވްނަތްއ ާބްއަވެއެވ. ިމޮގުތްނ، 2020 
ަވަނ ައަހުރ ުމިޅ ުޖްމަލ 5 ޯބުޑ ަބްއަދުލުވްނ 

ޭބްއުވެނެވ.

ޭވުތެވ ިދަޔ ައަހރުެގ ެތޭރަގިއ ައުޅަގނުޑެމްނެގ 
ުމަވްއަޒުފްނނާިއ، ުކްނުފީނެގ ާމީލ ާހަލަތާށިއ، 

ަކްސަޓަމުރްނާނިއ، ަސްޕަލަޔުރްނ ައިދ ާރްއެޖައްށ 
ޯކިވްޑ-19ގެެ ަބިލަމުޑަކުމެގ ަސަބބުްނ ައަސުރުކަރުމްނ 

ިދަޔ ޮގްތ ޯބުޑްނ ަބަލިއ ްސްޓެރެޓިޖްކ ަސޯޕްޓ 
ީދަފިއެވެއެވ. ައިދ ެއަކާމިއ ުގިޅެގްނ ިދާރުގްނ 

ެއީހޯފުރޮކްށޭދެނ ޮގްތަތާކިއ ެމުދ ަމްޝަވާރުކުރަމްށ 
ެމޭންޖަމްނުޓްނ ޯބަޑްށ ަގާވިއުދްނ ައްޕޭޑްޓ ެދެއެވ. 
ެއޮގުތްނ ުމަވްއަޒުފްނެގ ިޞްއަޙާތިއ ަސާލަމާތިއ، 

ަކްސަޓަމުރްނަންށ ިރީލްފ ެޕޭކްޖަތްއ ިދުނާމ 
ުގޭޅޮގުތްނާނިއ، ިދާރުގެގ ިޚުދަމްތަތާކިއ ެންޓަވރްކ 

ައިދ ިއްންފާރްސްޓަރްކަޗަރްށ ުކރާ ައަސުރެގ 
ަމޢުޫލާމުތ ެމޭންޖަމްނުޓްނ ޯބަޑްށ ޯފުރޮކްށީދ 

ެއަކްނަކާމެމުދ ަމްޝަވާރޮކްށަފިއެވެއެވ.

ޯބުޑ ަބްއަދުލުވްނަތުކަގިއ ިޑެރްކަޓުރްނާނިއ ެމޭންޖެމްނާޓިއ ެދެމުދ 
ުކްނުފީނެގ ްސްޓެރަޓިޖްކ ިޑެރްކަޝާނިއ ެބޭހޮގުތްނ 

ަމްޝަވާރޮކްށ، ުކްނުފްނަޏާށިއ ކުްނުފނީެގ ިޙްއާޞާދުރްނަންށ 
ެއްނެމ ަރނަގުޅ ަފިއާދ ިލޭބެނ ަފަދޮގަތަކށް  

ިއްނެވްސްޓަމްންޓަތްއ ަބްއަޓްނ ުކުރަމްށ ިންނަމެއެވ. 
ަބްއަދުލުވްނަތުކެގ ެއެޖްނާޑ ަކނޑަައަޅީނ ޯބުޑެގ ެޗައރާޕަސްނ 

ާއއި ަބެޓްލޯކ ްގޫރާޕިއ ަމްޝަވާރ ުކުރަމްށަފުހެއެވ.  
ަބްއަދުލުވުމެގ ުކިރްނ ެމްމަބުރްނަންށ ޯބުޑެގ ަކުރާދްސަތްއ 

ިޙްއާޞުކެރެވެއެވ. ީމެގ ަސަބުބްނ ިޑެރްކަޓުރްނަންށ 
ަކުރާދްސަތުކަގިއ ުހިރ ަމއިަގނުޑ ަމުއޫޟުއަތްއ ިދާރާސޮކްށ 

ަބްއަދުލުވަމްށ ަތްއާޔުރުވުމެގ ުފުރަޞުތ ިލިބެގްނެދެއެވ. ޮކްނެމ 
ަބްއަދުލުވެމްއަގިއެވްސ ިޑެރްކަޓުރްނ ަތްމީސުލުކާރ ަފާރްތަތުކެގ 

ަކްނޮބޑުުވްނަތްއ ާފަހަގުކަރްނ ަވުގުތ ެދެވެއެވ.

ައުޅަގނުޑެމްނެގ ީސީއޯއ ައިދ ެމޭނިޖްނގ ިޑެރްކަޓރ ުނަވަތ 
ޮކްމެޕީނ ެސްކެރަޓީރ ެމުދެވިރޮކްށ ޯބުޑ ެމްމަބުރަންށ 

ައުޅަގނުޑެމްނެގ ީލަޑރިޝްޕ ީޓާމ ުމާޢަމާލްތުކެރޭވެނެއެވ. ޯބުޑެގ 
ަމްސޫޢިލްއަޔތުަތްއ ައާދުކުރަމްށ ޭބުންނާވ ަތުޙީޤުޤަތްއ ުކުރާމިއ 
ެއަފަދ ަތުޙީޤުޤަތއް ިހްނުގުމެގ ާބުރ ޯބަޑްށ ިލިބެގްނެވެއެވ. ައިދ 
ޯބުޑެގ ަމްސޫޢިލްއަޔުތަތްއ ައާދުކުރަމްށ ާޤޫނީނ، ެއަކުއްނިޓްނގ 

ުނަވަތ ެއަފަދ ެއެހްނ ަލާފޭދ ފަާރެތްއ، ޮކްނަސްލަޓްނެޓްއ ުނަވަތ 
ަކާމ ުގޭޅ ާމިހެރްއ ޭބުންނާވަކަމްށ ޯބަޑްށ ަޤޫބުލކުެރިވްއެޖަނަމ، 
ިދާރުގެގ ަޚަރުދަގިއ ެއަފަދ ަފާރްތަތްއ ައްއަޔްނ ުކެރިވާދެނެއެވ. 

ޯބުޑެގ ުހިރާހ ޮކިމީޓަތަކަކްށެވްސ ިމަފަދިއްނ ުމްސަތިޤްއުލ 
ަފްނީނ ަލާފ ޯހުދުމެގ ުފުރޞަުތ ިލިބެގްނެވެއެވ.

އްަލފިާޟްލ އިްސާމޢްީލ ވަޙުީދ
ޗެއަރޕަާސްނ

)ޮންނ-އެގްޒެކެޓިްވ އަދި މްުސތަޤިްއުލ(
ދިވެހި ަސުރާކުރ

އްަލފިާޟްލ އާީޙްބ ޙިްނަނވީ
ިޑެރކްޓަރ

)ޮންނ-އެގްޒެކެޓިްވ އަދި މްުސތަޤިްއުލ(
ބަޓްެލކޯ ގޫްރޕް

އްަލފިާޟާލ ުޚޫލުދ ާރިޝްދ އްަލ ޤްައާތްނ
ކުރީގެ ޑެޕުިއޓީ ޗެއަރޕަާސްނ

)ޮންނ-އެގްޒެކެޓިްވ އަދި މްުސތަޤިްއުލ(
ބަޓްެލކޯ ގޫްރޕް

އްަލފިާޟްލ އިމާްރްނ ޢަލީ
ިޑެރކްޓަރ

)ޮންނ-އެގްޒެކެޓިްވ އަދި މްުސތަޤިްއުލ(
ާއްއމު ހިްއާސާދުރްނ

އްަލފިާޟްލ ފައިަސްލ ޤަމްހިްއާޔ
ިޑެރކްޓަރ

)ޮންނ-އެގްޒެކެޓިްވ އަދި މްުސތަޤިްއުލ(
ބަޓްެލކޯ ގޫްރޕް

އްަލފިާޟްލ އިްސާމޢްީލ ަރީޝުދ
ީސ.އީ.ޯއ އަދި މޭެނޖިްނގ ިޑެރކްޓުަރ

)އެގްޒެކެޓިްވ(
ބަޓްެލކޯ ގޫްރޕް

އްަލފިާޟްލ ާޚލިުދ ުހަސޢިްނ ާތޤީ
ކުރީގެ ިޑެރކްޓަރ

)ޮންނ-އެގްޒެކެޓިްވ އަދި މްުސތަޤިްއުލ(
ބަޓްެލކޯ ގޫްރޕް

* އްަލފިާޟްލ އުަހމުަދ އްަބުދްއަރްހާމްނ )ޑެޕުިއޓީ ޗެއަރޕަާސްނ(، އްަލފިާޟްލ މިކްެލ ވިްނޓަރ އަދި 
އްަލފިާޟްލ ފައިަސްލ ޤަމަހިްއާޔ ޯބޑު މެމްބުަރްނގެ ގޮތުގައި ބަޓްެލކޯއިްނ ޢްައަޔްނކުރީ ޭމ 2020ގައެވެ. 

ޭއގެ ފުަހްނ ޭބްއވީ 3 ބްައަދުލުވމެވެ.
** އްަލުއްސާތާޛ މަރިަޔމް މާަންލ ިޝާހުބ ޯބޑު މެމްބެަރްއގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ަސުރާކުރްނ ޢްައަޔްނކުރީ 

13 ޖުލައި 2020ގައެވެ. ޭއގެ ފުަހްނ ޭބްއވީ 3 ބްައަދުލުވމެވެ.
*** ޮންނ-އެގްޒިެކުއޓިްވ، އަދި މްުސތަޤިްއުލ ިޑެރކްޓެަރްއގެ ޙައިިޞްއަޔތްުނ މަަސްއކަތްކޮްށފައިާވ ުޚޫލުދ 

ާރީޝުދ އްަލ ޤްައާތްނ )ކުރީގެ ޑެޕުިއޓީ ޗެއަރޕަާސްނ( ާއއި ޮއލިާވރ މެކްފްޯލ ވަނީ 25 ާމރިޗު 
2020ވަަނ ުދވުަހ ޯބޑްުނ ވިަކވެގްެނގޮްސފައެވެ. ވިަކުވމުގެ ކުރިްނ އެއަހުަރ ޭބްއވީ އްެނމެ 

ބްައަދުލުވމެކެވެ.
**** ޮންނ-އެގްޒިެކުއޓިްވ، އަދި މްުސތަޤިްއުލ ިޑެރކްޓެަރްއގެ ހައިިސްއަޔތްުނ މަަސްއކަތްކޮްށފައިާވ 

ާޚލިުދ ުޙަސއިްނ ާތޤީ ވަނީ 30 ޭއޕްރްީލ 2020ވަަނ ުދވުަހ ޯބޑްުނ ވިަކވެގްެނގޮްސފައެވެ. ވިަކުވމުގެ 
ކުރިްނ އެއަހުަރ ޭބްއވީ 2 ބްައަދުލުވމެވެ.

އްަލފިާޟްލ އުަހމުަދ އްަބުދްއ ަރުހާމްނ
ޑެޕުިއޓީ ޗެއަރޕަާސްނ

)ޮންނ-އެގްޒެކެޓިްވ އަދި މްުސތަޤިްއުލ(
ބަޓްެލކޯ ގޫްރޕް

އްަލފިާޟްލ މިކްެލ ވިްނޓަރ
ިޑެރކްޓަރ

)ޮންނ-އެގްޒެކެޓިްވ އަދި މްުސތަޤިްއުލ(
ބަޓްެލކޯ ގޫްރޕް

އްަލފިާޟްލ ޮއލިާވ މެކްފްޯލ
ކުރީގެ ިޑެރކްޓަރ

)ޮންނ-އެގްޒެކެޓިްވ އަދި މްުސތަޤިްއުލ(
ބަޓްެލކޯ ގޫްރޕް

5/55/51/1***

5/5

3/3* 5/52/2****

3/3*3/3*1/1***

އްަލުއްސާތާޛ މަރިަޔމް މާަންލ ިޝާހުބ 
ިޑެރކްޓަރ

)ޮންނ-އެގްޒެކެޓިްވ އަދި މްުސތަޤިްއުލ(
ދިވެހި ަސުރާކުރ

3/3**
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2020ގައި ޯބޑުގެ މުހިްނމު ނިްނމްުނތްައ

ުކންުފިންނ ިންނާމ ުމިހްނުމ ިންނުމްނަތަކީކ ޯބުޑެގ 
ުހްއަދާއެއުކ ިންނާމ ަކްނަތްއަތެކެވ. ިމޮގުތްނ 2020 ަވަނ 

ައަހުރ ޯބުޑްނ ނިްނާމަފިއާވ ުމިހްނުމ ަކްނަތްއަތަކީކ؛ 

● 31 ިޑެސްމަބރ 2019 ެގ ިނަޔަލްށ ޮއިޑްޓޮކްށަފިއ ުހިރ 

ަފއިޭންނަޝްލ ްސޭޓްޓެމްނޓް ާފްސ ުކުރަމްށ ިންނުމްނ.

● 2019 ަވަނ ައަހުރެގ ައަހީރ ިރޯޕްޓ ާފްސުކުރްނ.

● 2019 ަވަނ ައަހުރެގ ައަހީރ ިޑިވެޑްނަޑީކ ިޙްއާޞައަކްށ 

12.00 ުރިފާޔ )ުޖްމަލ 912 ިމިލައްނ ުރިފާޔ( ަކުމަގިއ 
ިންނުމްނ. ީމެގ ެތޭރަގިއ ިހެމެނީނ ިއްނޓެިރްމ ިޑިވެޑްންޑެގ 

ޮގުތަގިއ ިހްއާސައަކްށ 4.14 ުރިފާޔާއިއ ަފިއަންލ ިޑިވެޑްނުޑެގ 
ޮގުތަގިއ ިހްއާސައަކްށ 7.86 ުރިފާޔ ަކނަޑައަޅިއ ިންނުމްނ.

● ިވެހުއުމެގ ުޗްއީޓައިއ ުގިޅެގްނ ިއުތުރ ުލިއ ަފޭސަހަތެކްއ 

ިދުނަމްށ ުކްނުފީނެގ ީލްވ ޮޕިލީސައްށ ުހަށެހިޅ ިއްޞާލުޙަތްއ 
ުމާރަޖާޢޮކްށ ާފްސުކުރްނ.

 
●  ިޑެރްކަޓުރންެގ ެރިމުއަނޭރަޝްނ ޮޕިލީސައްށ ުހަށެހިޅ 

ިއްޞާލުޙަތްއ ުމާރަޖާޢޮކްށ ާފްސުކުރްނ.

● 2019 ަވަނ ައަހުރެގ ަޕޯފަމްންސ ޯބަންސ ޭޕައުއްޓ 

ާފްސުކުރްނ.

●  2020 ަވަނ ައަހުރެގ ަޕޯފަމްންސ ބޯަންސ ޭޕައުއްޓ 

ްޕޭލްނ ައިދ ޯބަންސ ޭކ.ީޕ.ައިއަތްއ ާފްސުކުރްނ.

●  ޯކިވްޑ-19ގެ ަބިލަމުޑަކާމިއ ުގިޅެގްނ ަކްސަޓަމުރްނަންށ 

ުލިއ ަފޭސަހަތެކްއ ޯފުރޮކްށިދުނަމްށ “ޯކިވްޑ-19 ިއްނަޓެންޓ 
ަސޯޕްޓ” ެޕޭކުޖަތެކްއ ާފްސުކުރްނ.

● ައްލާފިޟްލ ައުހަމުދ ަޢްބުދްއަރްޙާމްނ ޯބުޑެގ ެޑިޕުއީޓ 

ެޗައރޕާަސން ޮގުތަގިއ ަޢްއަޔްނ ުކުރްނ.

● ައްލާފިޟްލ ައުހަމުދ ަޢްބުދްއަރްޙާމްނ ޮއިޑްޓ ޮކިމީޓެގ 

ެމްމަބެރްއ ައިދ ެޗައރާޕަސްނ ަކަމްށ ައްއަޔުނުކުރްނ.

● ައްލާފިޟްލ ީއާހްބ ިޙްނަނީވ ާއްރ.ެއްނ.ީޖ ޮކިމީޓެގ 

ެމްމަބެރްއގެ ޮގުތަގިއ ަޢްއަޔްނ ުކުރްނ.

● 2020 ަވަނ ައަހރުެގ ެއްކްސާޓަންލ ޮއިޑާޓެއްއެގ ޮގުތަގިއ 

ޭކީޕ.ެއމް.ީޖ ަޢްއަޔްނުކަރްނ ުމާރޖަާޢޮކްށ ާފްސުކުރަމްށ 
ިޙްއާޞާދުރްނަންށ ުހަށަހަޅްނ ިންނުމްނ.

 
● 2019 ވަަނ ައަހުރެގ ިއްނެޓިރްމ ޑިިވެޑްންޑެގ ައަދުދ 

ެބުހަމްށ ަޤާރުރ ާފްސުކަރްނ ިޙްއާޞާދުރްނަންށ ުހަށަހަޅްނ 
ިންނުމްނ. 

●  ާއްއުމ ޙިްއާޞާދުރްނ ޯބުޑަގިއ ަތްމީސްލުކާރ ަޕްބިލްކ 

ަޑިއެރްކަޓަރުކ ޮހުވަމްށ، ެއ ަމާގަމްށ ޮނިމޭންޓ ުކާރ ަފާރްތ 
ިޙްއާޞާދުރްނ ާފްސުކަރްނ ުހަށަހަޅްނ ިންނުމްނ.

 

● ުކްނުފީނެގ ައާސީސ ަޤަވިއަދްށ ުހަށެހިޅ ިއްޞާލުޙަތްއ 

ުމާރަޖާޢޮކްށ ާފްސުކުރަމްށ ިޙްއާޞާދުރްނަންށ ުހަށަހަޅްނ 
ިންނުމްނ.

 
● ުކްނުފީނެގ ިހންާގ ަޤަވިއަދްށ ުހަށެހިޅ ިއްޞާލުޙަތްއ 

ުމާރަޖާޢޮކްށ ާފްސުކުރަމްށ ިޙްއާޞާދުރްނަންށ ުހަށަހަޅްނ 
ިންނުމްނ.

● 2020 ަވަނ ައަހުރެގ ިއްނެޓިރްމ ިޑިވެޑްންޑެގ ޮގުތަގިއ 

157.3 ިމިލައްނ ުރިފާޔ، ާއަދިއެގ ިޙްއާޞައަކްށ 2.07 
ުރިފާޔ ަމުގްނ ަކނަޑެއުޅްނ.

● ިފްކްސްޑ ެއެސްޓ ިޑްސޯޕަސްލ ައިދ ަރިއްޓ ޮއްފައްށ 72.8 

ިމިލއަްނ ުރިފާޔ )ެންޓ ުބްކ ެވިލޫޔ 2.93 ަލްއަކ ުރިފާޔ( 
ަކނަޑެއުޅަމްށ ާފްސ ުކުރްނ.

● ިއްނެވްންޓީރަގިއ ުހިރ 4.93 ަލްއަކ ުރިފާޔެގ ަހާލުކެވަފ 

ޫނީނ ޭބުންނ ުނިހޭފ ާސާމުނ ުއިނުކުރަމްށ ާފްސުކުރްނ.

● 27.7 ިމިލައްނ ުރިފާޔެގ ައނުބާރ ުނިލިބަފިއާވ ަދަރިނަތްއ 

ެގްއުލެމްއ ޮގުތަގިއ ޫދޮކްށުލަމްށ ާފްސުކުރްނ

● 2021 ަވަނ ައަހުރެގ ްސްޓެރެޓީޖ ެއްންޑ ިބްޒަންސ ްޕޭލްނ 

ާފްސުކުރްނ.

ިޑެރކްޓުަރްނގެ ޙިްއާޞ
ިތީރަގިއ ެއަވީނ 31 ިޑެސްމަބރ 2020 ާއިއ 

ަހަމައްށ ިޑެރްކަޓުރްނެގ ިމްލިކްއާޔުތަގިއާވ ިދާރުގެގ 
ިޙްއާޞެގ ަތްފީސެލެވ.

މްަޞލަޙަތު ފުުށއުެރްނ
ިޑެރްކަޓެރްއެގ ަމްޞަލަޙުތ ުފުށައާރާފެނ، ުނަވަތ 
ެއެހްނ ީމަހަކްށ ެއަފަދިއްނ ަޤޫބުލުކެރޭވެނ ަފަދ 

ަޢަމުލަތުކްނ، ަރްއާކެތިރުވަމްށ ައަޅްނެޖޭހ ެއްނެމާހ 
ިފަޔަވުޅަތްއ ެއުޅަމާށިއ ައިދ ެއަފަދ ާޙަލެތްއ 
ެމުދެވިރެވްއެޖަނަމ ިވްސުންނެތިރަކާމިއ ެއުކ 

ަޢަމުލުކުރަމްށ ިޑެރްކަޓުރްނަންށ ާލިޒުމޮކްށަފިއެވެއެވ. 
ިދެވިހާރްއޭޖެގ ުކްނުފްނާޏެބޭހ ާޤޫނުނ )ާޤޫނުނ 

ަންނަބުރ: 96/10( ާއިއ ިދާރުގެގ ިހްނާގ 
ަޤަވިއުދަގިއ ަކނަޑައާޅަފިއާވ ޮގުތެގ ަމިތްނ 

ިޑެރްކޓަެރްއެގ ަމްޞަލަޙުތ ުފުށައާރަނަމ ެއަކެމްއ 
ާހަމުކުރަމީކ ެއ ިޑެރްކަޓުރެގ ިޒްނާމެއެކެވ. ައިދ 
ައިމްއަލ ަމްޞަލަޙުތ ިހެމޭނ ަމްޝަވާރަތުކަގިއ 
ަބިއެވިރުވާމިއ ެއަފަދަކްނަތކުަގިއ ޯވުޓުލުމްނ 

ެއްއިކާބުވްނ ިހެމޭނޮގުތެގަމތިްނ، ޯބުޑ ާޗަޓުރަގިއާވ 

ޯބޑު ކޮމިޓީތްައ
ާދިއީމގޮުތަގިއ ޮއްނަނީނ ެދޮކިމީޓެއެވ. ެއީއ ޮއިޑްޓ 

ޮކިމީޓާއިއ ެރިމުއަނޭރަޝްނ، ޮނިމޭނަޝްނ ައިދ 
ަގަވަންންސ ޮކިމީޓެއެވ. ިމޮކިމީޓަތކުެގ ަމަސްއަކްތ 
ިހނަގުމްނަދީނ ޯބޑުްނ ާފްސޮކްށަފިއާވ ާޓްމްސ ޮއްފ 
ެރަފެރްންސ ާއިއ ެއްއޮގްތާވޮގުތެގ ަމިތްނެނެވ.  ިމ 
ާޕަސްނެގ  ޮކިމީޓަތުކެގ ެމްމަބުރްނާނިއ ައިދ ެޗައރ
ަޢްއަޔްނުކަރީނ ިޑެރްކަޓުރންެގ ޯބުޑްނެނެވ. ޮކްނެމ 
ޮކިމީޓ ަބްއަދުލުވަމަކްށަފުހ ުކެރުވުނ ަމިއަގނުޑ 
ަމްޝވަާރަތކުެގ ަޔުއިމްއާޔ ަތްއާޔުރޮކްށ ޯބަޑްށ 
ުހަށެހެޅެއެވ. ިމަޔުއިމްއާޔަގިއ ޮކިމީޓްނ ިންނާމ 

ިންނުމްނަތާކިއ، ާފްސުކާރޮގާތިއ، ުމްސަތުގަބުލަގިއ 
ަރނަގުޅ ުކުރަމްށ ހުަށަހާޅ ަކްނަތްއަތްއ ިހެމެނެއެވ. 

ޮކެމީޓެގ ަދުއާރިއ، ަމްސޫޢިލްއަޔުތަތާކިއ، 
ެއުކެލިވެގްނވާޮގާތިއ، ެމްމަބުރްނެގ ަމުޢޫލާމުތ 

ެއޮކިމީޓެއްއެގ ިރޯޕްޓަތުކަގިއ ިހަމާނަފިއާވެނެއެވ. 31 
ިޑެސްމަބރ 2020 ެގ ިނަޔަލްށ ިމ ޮކިމީޓަތުކެގ 
ަދުއާރިއ، ިޒްނމާަތާކިއ، ޮކެމީޓ ެއުކަލާވެލިވަފިއާވ 

ޮގާތިއ ައިދ ޮކްނމެ ޮކިމީޓ ެއްއަގިއ ިތްއަބާވ 
ެމްމަބުރްނެގ ަތފްީސްލ ެއޮކިމީޓައާކިއ ެބޭހ ިރޯޕްޓަގިއ 

ަބޔާްނުކެރިވަފިއާވެނ ެއެވ.

ކްުނފުނީގެ ެސކެްރޓަރީ
ުކްނުފީނެގ ެސްކެރަޓީރ ައއްަޔްނުކަރީނ ިދާރުގ 
ޯބުޑްނެނެވ. ައިދ ުކްނުފީނެގ ޮއިފަސރެއްއެގ 

ަހިއިޞްއަޔުތްނ ޭއާނެގ ަމަސްއަކތާިއުގޭޅ ެއްނެމަހިއ 
ަމްސޫއިލްއަޔުތ ައާދޮކްށ ޯބުޑެގ ެޗައރާޕަސްނެގ 

ަޒިރްއާޔިއްނ ޯބަޑށް ަޖާވުބާދީރ ާވްނެޖެހެއެވ. 
ިހްނުގާމިއުގޭޅ ެއްނެމަހިއ ަކްނަކމުަގިއ ުކްނުފީނެގ 
ެސްކެރަޓީރ ިރޯޕްޓުކަރީނ ުކްނުފީނެގ ީސީއޯއ ައިދ 

ެމޭނިޖްނގ ިޑެރްކަޓަރެށެވ. ައިދ ޯބުޑެގ ުހިރާހ 
ެމްމަބުރްނަންށ ެވްސ ުކްނުފީނެގ ެސްކެރަޓީރާއިއ 

ުގޭޅެނއެެވ. ޯބުޑެގ ަމަސްއަކްތަތްއ ަހުރަދާނޮގެތްއަގިއ 
ުކިރއަްށ ެގްނިދުއަމްށ ުކްނުފީނެގ ެސްކެރަޓީރ ައާދ 

ުކާރ ަމްސޫއިލްއޔަުތެގ ެތޭރަގިއ ޯބުޑްނ ިންނާމ 
ަކްނަކުމެގ ިރޯކްޑ ެބެލެހްއުޓާމިއ، ަގަވރަންންސާއިއ 
ުގޭޅޮގުތްނ ޯބަޑްށ ަލާފެއުރުވާމިއ، ޯބާޑިއ ޮކެމީޓަތާކިއ 

ެބޭހޮގުތްނ ެއުކަލާވަލަފިއާވ ިސާޔަސުތަތާކިއ 
ައަމުލުކަރްނެޖޭހ ުއޫޞުލަތަކްށ ައަމުލުކޭރޯތ ެބުލާމިއ، 

ޯބުޑެގ ެއްނެމަހިއ ަކްނަތްއަތްއ ިވަލެރްސުކުރާމިއ 
ޯބާޑިއ ެމޭންޖަމްނުޓްނ ިންނާމ ަކްނަކުމަގިއ ެއެދަފާރްތ 

ުގުޅަވިއޭދ ަފާރްތ ަކުމަގިއ ުވްނ ިހެމެނެއެވ.

ިޑެރކްޓަރ

ިއްމާރްނ ަޢީލ

ިއްސާމިއްލ ަރީޝުދ

ިއްސާމިއްލ ަވީހުދ

ަމިރޔަްމ ަމާންލ ިޝހާުބ

ޙްިއާޞތަކުގެ މްިނވުަރ 

15,000

13,994

1,510

625
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ެއްނެމާހ ުއޫޞުލަތާކިއ ެއްއޮގަތްށ ެއަފާރްތަތުކްނ 
ަޢަމުލުކރަްނާވނެެވ. ާއްއުމ ުއޫޞެލްއެގޮގުތްނ، ޯބުޑެގ 
ުނަވަތ ޮކިމީޓެގ ަބްއދަުލެވެމްއެގ ެއެޖްނާޑަގިއ، ެއ 

ެއެޖްނާޑަގިއާވ ަކަމާކުގޅިެގްނ ިޑެރްކަޓެރްއެގ 
ަމްޞަލަޙުތ ުފުށައާރަކެމްއާވަނަމ ެއަކެމްއ ާހަމުކުރަމްށ 

ަންނަބެރްއ ެއުކެލވިެގްނާވެނެވ. ެއޮގުތްނ، 
ިޑެރްކަޓެރއްެގ ަމްޞަލަޙުތ ުފުށައާރަފިއާވ ުނަވަތ 
ަމްޞަލަޙުތ ުފުށައރާާފެނ ާޙަލެތްއ ިދާމިވ ޮކްނެމ 

ަފަހަރކުެވްސ ެއ ިޑެރްކަޓެރްއަވީނ ެއ ަބްއަދުލުވަމުކްނ 
ެއަކެހިރެވަފެއެވ.

3 ެފުބުރައީރ 2020 ަގިއ ޭބްއިވ ޯބުޑެގ 
ަބްއަދުލުވްނަތުކަގިއ ޑިެރްކަޓުރްނެގ ެރިމުއަނޭރަޝްނ 
ޮޕިލީސ ަވީނ ުމާރަޖާޢޮކްށަފެއެވ. ައިދ ިމަކާމެމުދ 

ޯބުޑެގ ުހިރާހ ިޑެރްކަޓެރްނެގ ަމްޞަލަޙުތ 
ުފުށައާރަފިއާވަކްނ ެމްމަބުރްނ ާހަމުކިރެއެވ. ައިދ 

ެމްމަބުރްނަންށ ޭދ ުއޫޖަރ ިއުތުރުކުރަމާކިއުނާލ ޮއްތ 
ިމްނަވަރްށ ިދުނަމްށ ަވީނ ާފްސޮކްށަފެއެވ. ޮކްނެމ 

ިތްނ ަމުހްނ ެއްއަފަހުރ ާބްއާވ  ޯބުޑެގ 
ަބްއަދުލުވްނަތުކަގިއ ުކްނުފީނެގ ަމިއިޙްއާޞާދުރްނާނިއ 

ިޑެރްކަޓުރްނާނިއ ގުުޅްނުހިރ ެއްނެމަހިއ 
ުމާޢަމާލްތަތކެްއ ުމާރަޖާޢޮކްށަފިއެވެއެވ. ޭވުތެވިދަޔ 
ައަހުރެގ ެތޭރަގިއ ިޑެރްކަޓެރްއ ުނަވަތ ުކްނުފިނ 
ިހްނުގާމިއ ަހާވުލެވ ުހްނެނިވ އިްސ ުމަވްއަޒަފުކ 

ާފަހަގުކެރޭވ ަވުރެގ ުމިހްނުމ ިވަޔާފިރ ުމާޢަމާލެތްއ 
ޮކްށަފިއުނެވެއެވ.

އިްނާޓަންލ ކޮްނޓޯްރްލ، ހިާރްސ 
މޮނިޓަރކުުރްނ އަދި ހިާރްސ މޭެނޖްމްެނޓް
ުކްނުފީނެގ ިހާރްސ މެޭންޖުކުރުމެގ ުއޫޞުލަތްއ 

ިބާނެވަފިއަވީނ، ައުޅަގނުޑެމްނ ަތުދީބުރޮކްށަފިއާވ 
ުމިހްނުމ ަލނުޑދަނިޑަތަކްށ ާވިޞުލުވަމްށ ުހަރަހަކްށ 
ެވާދެނަފަދ ަކްނަތްއަތްއ ެކނޑިޭނިޅ ަވަޒްނުކަރުމްނ 
ިދުއާމިއ، ެއަފަދ ަކްނަތްއ ޮމިނަޓރުކުރާމިއ ިރޯޕްޓ 
ުކުރުމެގ ަމްއަޗެށެވ. ެއޮގުތެގ ަމިތްނ ާފަހަގުކެރޭވ 
ިހާރްސަތކާިއ ެއަކްނަކްނ ހަްއުލކުުރަމްށ ައަޅުމްނާދ 

ިފަޔަވުޅަތްއ ަޤާވިއުދްނ ުކްނުފީނެގ ޮއިޑްޓ ޮކިމީޓައްށ 
ިރޯޕްޓ ުކެރެއެވ. ައދި ުކްނުފިނ ިހްނުގުމެގ ެއްނެމާހ 
ަކްނަތްއަތްއ ެބެލެހްއުޓަމްށ ިޑެރްކަޓުރްނެގ ޯބުޑްނ 

ަމިތުކރެިވފަިއާވ ިޒްނާމ ައާދުކުރުމަގިއ ޮއިޑްޓ 
ޮކިމޓީިއްނ އެްއާބުރލުްނެދެއެވ. ުކްނުފީނެގ ިހާރްސ 
ެމޭންޖުކުރަމްށ ައުޅަގނުޑެމްނ ެގްނުގޭޅ ުއޫޞުލަތްއ 

ިއުތަރްށ ަހުރަދާނޮކްށ، ިހާރްސ ެމޭންޖުކުރުމެގ 
ުއޫޞުލަތާކިއ ެއްއޮގަތްށ ަޢަމުލުކުރމުެގ ަސާޤަފެތްއ 

ާޤިއުމުކުރަމްށ ައުޅަގނުޑެމްނ ުކަރުމްނާދ 
ަމަސްއަކުތަގިއ ެދިމިތީބެމެވ. 

● 2016 ވަަނ އަހުަރ ހާިރްސ ާއއި ކޮމްޕްލަަޔްންސގެ 

މަަސްއކަތް ކުުރމްަށ މާަގމްެއ ުއފްައާދފައިވެއެވެ. އަދި ފްުލ 
ޓައިމްކްޮށ މަަސްއކަތްކާުރ އަޅުގަނޑުމްެނގެ’ރްިސކް އްެނޑް 
ކޮމްޕްލަަޔްންސ’ ޮއފަިސަރކު ހާިރްސ ާއއި ކޮމްޕްލަަޔްންސ 

ާއއި ގޭުޅ އްެނމާެހ ކްަނތްައތަކްެއ ބެލެހްެއޓުމުގެ ޒްިނާމ 
އާަދކަުރމްުނެދއެވެ.

● ކްުނފުނީގެ އްެނމެހައި ވަިޔފާރީގެ މާުޢމާަލތްތާަކއި 

ޚަަރުދތަކްަށ ުހްއަދ ެދޭވެނ މްިނގަނޑުތްައ ކަނޑައާަޅފައާިވ 
‘ޮއތޯރިޓީ މެޓްރިކްްސ’ އްެއ ޯބޑްުނ ފްާސ ކްޮށފައިވެއެވެ.

● ‘ރްިސކްްސ ެރޖްިސޓަރ’ އްެއ ާޤއިމުކްޮށފައިވެއެވެ. 

އަދި ކްޮނމެ ތްިނމަހަކްުނ އްެއފަހުަރ ޮއިޑޓް ކޮމިޓީއްިނ އެ 
ެރޖްިސޓަރ މާުރޖާަޢކެުރއެވެ.

● ޮއިޑޓް ކޮމިޓީއްިނ ފްާސކްޮށ، ާގތްުނ މާުރޖާަޢކަުރމްުނާދ 

އްިނާޓަންލ ޮއިޑޓް ޕޭްލްނަންށ ިބާނކްޮށ އްިނާޓަންލ 
ޮއިޑޓްުނ  އަހަރީ ޮއިޑޓްތްައ ކެުރއެވެ. 

ވަިޔފާރި ހްިނގުމުގެ ޮއނިގަނޑު
ިމ ިސާނައަތާށިއ މާރކެޓަށް އަންނަ ަބަދލުަތކާއި، 
ަކސްަޓމަރުން ެއދޭ ގޮތްަތކާއި ޤާނޫނާިއ ޤަވާިއދަށް 

ައްނަނ ަބަދުލަތަކްށ ިރާޢަޔްތޮކްށ  ުކްނުފީނެގ ިވަޔާފިރ 
ހިންުގުމގެ އޮނިަގނޑު ޑިެރކްޓަރުންގެ ޯބޑުން 

ަޤވާިއދުން މުާރޖަާޢކުެރއެވެ. ޒިްނާމދާރު ައދި ަހަމަހމަ 
ގޮެތއްގައި ވިަޔފާރި ހިްނުގަމކީ ައޅުަގނުޑމެން ވަރަށް 

ޮބޑު ައހަްއމިޔަުތދޭ ަކެމެކވެ. އެގޮތުްނ، ދިރާުގގެ 

ވިަޔފާރިައކީ، ިޒްނާމދާރު ގޮތެްއގައި 
އިްނާސުފވެިރަކމާެއކު ހިްނގާ ވިަޔފާިރއެްއކަން ކަށަވަރު 

ކުުރމަށްަޓކައި، ެތުދވެިރަކާމއި، ަނާޒޙަތްތެިރަކމާއި، 
ައމާނާތްތެިރަކމާއި ެއކު އެްނމެ މަތީ ޕްޮރެފޝަަނލް 

ސްޓޭންަޓރްޑސްތަްއ ދިރާުގން ިހަފަހއްޓަެއވެ.  
ދިެވހިރާްއޖޭގެ އެްނެމަހއި ޤާނޫނާއި ަޤވާިއދާއި 

އެއްގޮތްާވގޮތުގެ މަތީން ައދި ވިަޔފާރި ހިްނުގުމގެ 
ހަުރދަނާ ުއޫސލުަތކާއި އެއްގޮތަށް ކުްނފުީނގެ 
ހިްނުގމުގެ ކަންތައްތައް ެބެލހެއްުޓމަށްަޓކައި 
ޑިެރކްޓަރުންނާއި ުމވަްއަޒފުންނަށް ބޭނުްނވާ 
ެއހީތެިރަކން ދިުނމަާށއި ޒިްނާމދާުރަކމާއި 

ައމާނާތްތެިރކަން ކުރިއެރުުވމަށްަޓކައި ކުްނފުީނގެ 
ައމިްއލަ ަގިއްޑލައިންތައް ެއުކލަާވލަިއފައިވާެނއެެވ.

ދިރާުގގެ  ޯކޑް ޮއފް އެިތްކސް އެްނެމ ަފހުން 
ިއްސާލުހުކީރ 2019 ަވނަ ައހަުރގެ ުޖލައި 

ަމހުަގއެވެ. ިމޯކޑްގައި ަމސަްއކަްތކުުރުމގެ ުސޫލކީ 
މިްނަގނޑު ެއުކލެިވގެންެވއެވެ. ައދި ިމޯކޑު 

ެއުކލަާވފައިަވނީ ިމކުްނފުނީގެ ައިމއްަލކަްނކަން 
ހިންުގމުގެ ތެރެއިން މުވަްއަޒފުްނގެ ެމދުގައި ޮއންނަ 

ުގުޅމާއި ކުްނފުނިން ބޭރުން އެްނެމހައި 
ސްޭޓްކޯހްލޑަރުްނނާއި ެއކު އޮްނނަ ުގުޅން ޤާިއުމކޮށް 

ހަުރދަނާ ކުުރަމކީ ައުޅަގނުޑމެންގެ ާކމިޔާީބގެ 
ސިއްުރަކމުަގއި ދެނެގެްނނެެވ.

2014 ަވނަ ައހަުރގެ ޮއކްޓޯބަރު ަމހު 
ައަމުލކުރަްނފެށި “ޑިިސްޕލިނަރީ ޮޕިލސީ ައދި 

ޕްރޮީސޖަރ” ގައި ެއކަށީގެްނވާ އަުޚާލޤީ 

މިްނަގނޑުަތކާއި އެއްގޮތަށް މަަސްއކަތުެގ ފެންވަރު 
ުނިހެފހެއްޓޭަނމަ ަޢަމުލކުރާނެ ުއޫޞލުތައް 

ަކނޑަައާޅަފއިވެެއވެ. އެގޮތުން ެއަފދަ ުމވަްއަޒުފންނާއި 
ެމުދ ެދފުށް ފެްނނަ އިްނާސުފވެރި ައދި ަހަމަހަމަކމާއި 

ެއކު ފިަޔަވޅު ައޅާނެ  ުއޫޞލުތައް ވަނީ 
ޤާިއްމކޮްށފަެއވެ. 2014 ވަނަ ައހަރު ާފްސކުރި 

ިޖންީސ ފުރަްއސާަރކުުރމާއި ގޯާނކުރުން ހުއްުޓުވުމގެ 
ޤާނޫނު ) ަނމްބަރު: 2014/16( އާއި 

އެްއގޮްތވާގޮތުެގމަތިން ޖިްނސީ ފުރަްއސާަރކުުރމާއި 
ގޯާނކުރުން ހުއްޓުުވމުގެ ޮކމިީޓއެއް 2014 ވަނަ 
ައހަރު ައޅުަގނުޑެމން ެއުކަލވަިއފަިއވާެނވެ. ައދި 

މަސަްއކަތު ާމޙަުއުލގައި ފުރަްއސާަރކުުރމާއި 
ގަާނކުރުން ހުއްޓުުވމުގެ ގޮތުން 2019 ވަނަ ައހަރު 
ޮއކްޓޯބަރ ަމހު “ޕްެރވެްނޝަން ޮއފް ހެރޭްސމަންޓް 

އެްނޑް ުބލީއިންގ އެޓް ދަ ވޯރްކްޕޭލސް” ގެ 
ަނމުގައި ޮޕިލސީއެއް ެއުކލަާވލަިއފައިާވނެވެ. މި 

ުއޞޫުލގެ ަމުޤަޞަދކީ ކޮްނމެ މުވަްއަޒަފކާއި ެމދުެވސް 
ަޤދަރާއި ިއޙްތިާރާމއި ެއކު ަޢަމުލކުރެވޭެނކަން 
ކަަށވަުރކުުރމުގެ ގޮތުން، ފުރަްއސާަރކުުރމާއި 
ގާާނކުުރުމގެ ަޢަމލުަތކުން ައޅުަގނުޑމެްނގެ 

ުމވަްއަޒފުން ަރްއކާތެިރކޮްށދީ، ެއަފދަ ަޢަމލުަތކުން 
ަސާލމަްތކަން ލިބިަގނެވޭނެ ރަްއކާތެރި މަސަްއކަތު 

ާމޙަުއލެއް ޤާިއުމކޮްށދިުނެމވެ. 

ކުްނފުީނގެ”ގްީރވެްނސް ޮޕިލސީ އެްނޑް ޕްރޮީސޖަރ”  
2015 ވަނަ ައހަރުގެ ޖެނުއަރީ ަމހު  

ެއުކަލވާާލފައިެވއެވެ.  މިުއޫޞުލގެ ަމުޤަޞަދކީ 
ަމސަްއކަތްަތކާާއި ުގޅިގެން ުމވަްއަޒފުންނަށް ކުިރމަިތވާ 

ހިްތަހމަުނެޖުހންތައް ާހަމކޮށް ަޝކުވާ ހުަށަހޅާނެ 
ގޮތްަތކާއި، ަޝކުވާ ބަަލއިގަންނާނެ ިއޖުރާއަތުތައް 
ޤާިއުމކޮށް، ެއަފަދކަންތައްތައް ުސްލހަވެިރަކމާއިެއކު 
ެއކަީށގެންވާ މުްއދަތެްއގެ ތެރޭަގއި ޙަްއލު ކުެރވޭނެ 

ިނާޒމެއް ެއކަށަެއުޅމެވެ. މިުއޫޞލުގެ ަސބަބުން 
ަހަމަހަމަކމާއި ެދފުްށފެންނަ ގޮތުގެ މަތިން ކުްނފުީނގެ 
ކޮްނމެ މުވަްއަޒަފކަްށެވސް ިދމާވާ ހިްތަހމަުނެޖހުންތައް 

ޙަްއުލކުުރމުގައި  ކުްނފުނިން ގެންުގެޅުމްނދިޔަ 
ުއޫޞލު އިތުރަށް ހަުރދަނާ ެވފައިެވއެެވ.

ކުްނފުނީގެ “އޮތޯރިޓީ މެޓްިރްކސް” އެްނެމ ަފހުން 
މުާރޖަާޢކޮށް އިްސާލުހކޮްށފަިއވަީނ ފެބުރުވަރީ 2021 

ގަެއވެ. ކުްނފުީނގެ އެްނެމހައި ވިަޔފާރި 
މުާޢަމލާތްަތކާއި ޚަަރދުަތކަށް ހުްއަދިދުނުމގައި 
ގެންުގޅެްނެޖހޭ ުހޫދދުަތއް ިއސްެވދެންެނވުނު 

“އޮތޯރިޓީ މެޓްިރކްސް” ގައި ަކނޑަައާޅފައިވާެނވެ. 
ައުޅަގނުޑމެންގެ ވިަޔފާރީގެ ޒާތުންނާއި، ވިަޔފާރި ކުރާ 

ާމޙަުއލުގެ ސަަބބުން ެއކި ަކހަލަ ހިާރސްަތއް ުމޅި 
ައހަުރގެތެރޭގައި  ޤަވާިއދުން މޮނީޓަރކޮށް ިރޕޯުޓކޮށް 

ެއކަްނކަން ހަްއުލކުުރމަށާ ައަޅްނެޖޭހ ފިަޔަވޅުތައް 
ައުޅަގނުޑމެން ިމދަނީ ައަޅމުންެނވެ. މީގެ އިތުރުން 

ކުްނފުނީަގއި “ރިްސްކސް ެރިޖސްޓަރ” އެއް 
ޤާިއުމކޮްށފަިއވާނެވެ. ައދި ކޮްނމެ ިތން ަމަހކުން އެއް 

ަފހަރު ައޅުަގނުޑމެންގެ ޮއޑިޓް ޮކމިޓިއިން 
“ރިްސްކސް ެރިޖސްޓަރ” މުާރޖަާޢކުެރއެެވ.

އެއްަބސްުވމެްއގެ ދަށުން ައުޅަގނުޑމެންނަށް ުމަދލާއި 
ިޚްދމަތް  ފޯުރކޮްށދޭ ައދި ވިްއކާ އެްނެމހާ 

ފަރާތްަތކުން ައޅުަގނުޑމެްނގެ “ަސްޕލަޔާ ޯކޑް ޮއފް 
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ކޮްނަޑކްޓް” )ުމަދލާއި ިޚްދމަްތ ފޯުރކޮްށދޭ 
ފަރާތްަތކުގެ ުސޫލކީ މިންަގނޑު( ގައި ސޮިއކޮށް އެ 
ުސޫލކީ މިްނަގނޑާއި އެއްގޮތަށް ަޢަމުލކުރުން 2013 
ވަނަ ައހަުރން ފެށިެގން ާލިޒުމކުީރެމވެ. 2019 ވަނަ 

ައހަރުގެ ޭއޕްިރލް ަމހު އެ ުސޫލކީ މިްނަގނޑު 
ައޅުަގނުޑމެން އިްސާލުޙކޮްށފަިއވާެނވެ. ައދި 

ިއްސާލުޙކުރި ުސޫލކީ މިންަގނުޑގައި 
ަމސަްއކަތްތެރިްނގެ ޙަްއޤުތައް ަރްއކާތެިރކޮްށދިުނމާއި، 

އިްނސާނީ ހަްއޤުތައް ަރްއކާތެިރކޮްށދިުނމާއި، 
ޞިއްޚަތާއި ައިމްއލަ ރަްއކާތެިރަކާމއި، ިތާމވެއްޓާ ެބހޭ 

ކަްނަކުމގައި ައޅުަގނުޑމެން ިހަފހައްޓާނެ 
މިްނަގނޑުތައް ަކނޑަައާޅފައިވާެނއެެވ.

ެތދުވެިރަކމާއި ަނާޒހަތްތެިރަކމުގެ އަޚްާލގީ އެްނމެ މަތީ 
މިންަގނޑުތައް ެދެމހެއްުޓމަށްަޓކައި، 2019 ވަނަ 

ައހަރު ެއޕްީރލް ަމހު ެއުކަލވާލި “ިގފްޓްސް އެްނޑް 
ޮހްސޕިަޓލިޓީ” ޮޕލިީސއިން  )ަހދިޔާ އާއި 

ަހދިޔާެގގޮތުގައި ެދވޭ ިޚުދމަތްަތކުގެ ުއޞޫލު( އިން 
ެދފުްށެފންނަ ާހމަ  ުއޫޞަލކުން ަހދިޔާ އާއި 
ަހދިޔާެގގޮތުގައި ލިބޭ ިޚުދމަތްތައް ިދުނުމގައި 

ަޢަމުލކުރެޭވކަން ަޔޤީްނކޮްށދެއެވެ. އެއްެވސް ޒާތެްއގެ 
ސިޔާސީ ބޭުނަމކަށް، އެއީ އެއްެވސް ސިާޔސީ 
ޕާޓީއެއް، ައމިްއަލ ފަުރދެއް ނުވަތަ ސިާޔސީ 

ހަަރކާތެްއަކމުގަިއވީަނަމެވސް ީސދާ ައދި 
ނުީސާދގޮތުންެވސް،  ެއަފދަ ސިާޔސީ ކަްނަކމަށް 

ޭހަދކުުރމުން ައުޅަގނުޑމެން އެްއކިާބަވެމވެ. 
ައޅުަގނުޑމެންގެ “ޑޮޭނަޝން ައދި 

ްސޕޮްނަސރިޝްޕސް ފްޭރްމޯވކް” 2012 ވަނަ 

ައހަރު ޤާިއުމކޮށް އެއާއި އެއްގޮތަށް 
ަޢަމުލކުަރމުްނދާއިރު، ޑޮޭނަޝން ައދި 

ްސޕޮންަސރިޝޕް ދިުނމުގައި ިހަފހައްޓަްނެޖހޭ 
ެދފުްށފެންނަ ާސފުީސދާ މިްނަގނޑުތައް މި 

އޮނިަގނުޑގައި ަކނޑަައާޅފައިެވއެެވ.
 

ކޮަރްޕޝަާނއި ިރްޝވަަތކީ ދިރާގުން އެއްެވސް 
ވަަރކަށް ަބލައިގަްނނަ ކަންަތކެއް ނޫެނވެ. 2011 
ވަނަ ައހަރު  ެސޕްެޓންބަރު ަމުހގައި ެއކުަލާވލި 
ދިާރގުގެ “އެންޓި ކޮަރްޕޝަން  އެްނޑް އެންޓި 

ބްަރއިބަރީ ޮޕިލސީ” ) ކޮަރްޕަޝނާއި ިރްޝވަތާއި 
ެދޮކޅަށް މަަސްއކަްތކުުރމުގެ ުއޫޞލު( ވަނީ 2019 
ވަނަ ައހަރުގެ ެއޕްީރލް ަމހު އިްސާލުޙކޮްށަފއެވެ. މި 
ުއޫޞލް ބައްޓަން ކޮްށފައިވަނީ ިރްޝވަުތގެ ގޮުތގައި 

ެބެލވޭނެ ެއިކަކަހލަ ަޢަމލުތައް ައޅުަގނުޑމެްނގެ 
މުވަްއަޒފުންނަށް ޮއޅުްނިފުލާވދިުނމަާށއި، އެއްޗެއް 

ަޤޫބުލކުުރން އެއީ ިރޝްވަުތގެ ގޮތުަގއި ެބލެޭވ ަފދަ 
ާހލަތްަތކާއި ެއފަރާތެއްގެ ައުދލުވެިރަކމާިއެމދު ުސާވލު 
ުއެފޭދ ަފަދާހލަތް ާހަމކޮްށދީ ިދމާެވދާނެ ެއަފދަ ޭނެދވޭ 
ާޙލަތްަތކުން ރަްއކާތެރިވާނެ ގޮތްަތއް މުވަްއަޒފުންނަށް 

ާސުފކޮށް ދިުނމަެށވެ. 2019 ވަނަ ައހަރު 
ަޢަމުލކުރަްނފެށި ައޅުަގނުޑމެްނގެ 

“ކޮްނިފޑެްނޝިޭއލިޓީ ޮއފް ިބޒްަނސް އިްނޮފޭމޝަން 
ޮޕލިސީ” )ވިަޔފާރި އާއި ެބހޭ ުމާޢަމލާތްަތުކގެ 

ސިއްރު ިހެފހެއްުޓުމގެ ުއޫޞލު( ައދި “ިޑްސްކޯލޝާރ 
ޮއފް ކޮްންފިލކްްޓސް ޮއފް އިންޓަެރސްްޓސް ޮޕލިސީ” 

)މަްސަލހަުތ ފުުށއަާރކަންތައްތައް ާހަމކުުރުމގެ 
ުއޫޞލު( ައީކވެސް ިރްޝވަާތއި ކޮަރްޕޝަނާއި 

ޮއޅުާވުލުމގެ ަޢަމލުަތކާއި ުގޅޭ އެްނެމހާ ާޤނޫނާއި 
ޤަވާިއދާއި އެްއގޮތަށް ައަމުލކުުރމަށް ައުޅަގނުޑމެން 

ެގންުގޅޭ ައުޒމަށް ބާުރދޭ ުއޫޞލުަތކެެވ.

ިއސްވެ ެދންނެވުނު ުއޞޫލުަތކުގެ އިތުރުން 
ައޅުަގނުޑމެްނގެ “ިވްސލްްބލޯވިްނގް ޮޕިލސީ” އަށް 

ގެނެވުނު އިްސާލހުަތކާއި، 2019 ވަނަ ައހަުރގެ 
ެއޕްީރލް ަމހު ެއުކަލވާލި “ފްޯރޑް ރިްސކް 

މެޭންޖމެންޓް ޮޕިލސީ” އާެއކު، ިމ ދެ ުއޫޞލުން 
ައުޅަގނުޑމެންގެ ުމވަްއަޒުފން ަކންޮބޑުާވކަންތައްތައް 
ިރޕޯުޓކުުރމުަގއި ެއފަރާތްަތކަށް ބޭނުްނވާ ިހމާޔަތް 

ޯހދަިއދީ އިތުބާުރކުރަނިވި ުއޞޫަލކުން ެއަފދަ ކަންތައް 
ހުަށެހޭޅނެ ގޮތްތައް ަކނޑަައާޅފައިެވއެވެ. މި 

ުއޫޞލުަތކުގެ ސަަބބުން ައުޅަގނުޑމެންނާއި ެއުކގައި 
މަަސްއކަްތކުާރ ފަރާތްަތކާއި، ސްޭޓްކޯހްލޑަރުން، 

ައޅުަގނުޑމެން ގެްނުގޅޭ ުއޫޞލުަތކަށް ކުރާ އިތުބާރު 
އިތުރުވެ، ައޅުަގނުޑމެްނގެ ހިންުގުމގެ އޮިނަގނޑު 

އިތުރަށް ހަުރދަނާެވަފއިވެެއވެ.  

ލިސްްޓކޮްށފައިވާ ކުްނފުނިަތުކގެ ެސކިއުރިީޓްޒގެ 
ައގަށް ަބަދލު އަުތެވދާެނަފދަ މަުޢޫލމާތު ލިިބފަިއވާ 
ނުވަތަ ލިިބދާެނ ަފދަ ފަރާތްަތކުން ެސިކއުރިީޓޒް 

ގަެނވިްއުކުމގެ މަުޢޫލމާތް ާހާމކުުރމަށް ސީ.ެއްމ.ޑީ.އޭ 
އިން ެއކުަލާވލަިއަފއިވާ ުއޫޞލާއި އެއްގޮތަށް 

ައަމުލކުުރމުގެ ގޮތުން 2018 ވަނަ ައހަރު “ޮޕިލސީ 
އޮން އިްނސަިއޑަރ ޓްޭރިޑންގް” ގެ ަނުމގައި 

ދިރާގުން ުއޫޞލެއް ެއުކަލާވލާ އެ ުއޫޞލާއި އެއްގޮތަށް 
ައަމުލކުރަްނ ފެާށފައިެވއެވެ. މި ޮޕލިީސގައި ިޙްއާޞގެ 

ވިަޔފާީރގެ މުާޢަމލާތްަތުކގައި ގެންުގޅެްނެޖހޭ ުސޫލކީ 
މިްނަގނޑާއި ަޢަމލު ކުރަްނވީ ގޮުތގެ އިުރާޝދާއި 

ުއޫޞލުތައް ަކނޑަައާޅފައިާވނެއެވެ. ދިރާުގގެ އެްނެމހާ 
ޑިެރކްޓަުރންނާއި، މުަވްއަޒފުން، ައދި ދިާރގާއި 

އެްއކޮށް މަަސްއކަތް ކުރާ ާތޑް ޕާޓީ ެއޖެންުޓންނާއި 
ެއޑްވަިއޒަރުންނަށްެވސް މި ުއޫޞލާއި އެއްގޮތަށް 
ަޢަމުލކުުރމަށް ާލިޒްމކޮްށފަިއވާނެވެ. މި ުއޫޞަލކީ 
ދިެވހިރާްއޖޭގެ ާމލީ ެސިކއުރިީޓޒް އާެބހޭ ާޤނޫނު 
)ނަންބަރު 2006/2( އާއި އެ ޤާނޫުނެގދަށުން 

ަހާދފަިއވާ ޤަވާިއދުަތކާއި ެއއްގޮތަށް ަޢަމލު ކުރެޭވކަން 
ކަށަވަުރކުުރުމގެ ގޮތުން ަޢމަލު ކުރަްނެޖހޭ ގޮތްތައް 

ަތުފީސުލކޮށް ކިޔަިއީދފަިއވާ ުއޫޞެލެކވެ.  

ާޤޫނާނއި ޤާަވއާިދ އްެއގޮތްަށ ޢަމުަލކުުރްނ
ުކްނުފީނެގ ޤާނޫނީ ާވޖިބުަތކާއި އެއްގޮތަށް 

ައަމުލކުާރކަން ކަަށވަުރކޮށް ެއަކން ެބެލހެއްުޓުމގެ 
ގޮތުން ެއަކމަށް ޚާްއޞަ ލީަގލް ިޑޕާްޓމެންޓެއް 

ޤާިއުމކޮްށފައިވެެއވެ. ައދި ދިރާުގގެ ާޤނޫނީ 
ަވީކލުންނާއި ކުްނުފނިން ބޭުރން ޢައްޔަުނކޮްށފަިއވާ 

ޤާނޫނީ ަވީކލުންގެ ީޓަމކުން ކުްނފުީނގެ މަސަްއކަތްތައް 
ކުރިއަށް ގެްނަދވަނީ ޤަވާިއާދއި އެްއގޮތަްށކަން 

ކަަށވަުރކުަރމުްނދެެއވެ. ވޭތުެވ ދިޔަ ައހަރުގެ ތެޭރގައި  
ެއއްެވސް ޤާނޫަނކާއި ުނވަަތ ޤަވާިއަދކާއި 

ިޚާލފުެވފައިުވމުގެ ަސބަބުން އެްއެވސް ާޤނޫނީ 
އެންުގމެއް ކުްނފުންޏަށް ލިިބފައެއްުނވެއެވެ. ައދި  

2020 ަވނަ ައހަރު ެއަފދަ ަދއުވާއެއް ނުވަތަ 
ުހުކމެްއެވސް ދިާރގާއި ެދޮކޅަށް ކޮްށަފއެއްނުެވއެެވ.

ޮއިޑޓުަރްނ
2020 ވަނަ ައހަރު ދެވަނަ ޓެްނޑަރެއް ިޢއުާލްނކޮށް  
ޓެްނޑަރ އުޫސުލން ތިން ައހަރު ދުަވުހގެ މުްއދަަތކަށް 
ދިރާގުން ވަނީ ެއކްސްޓާަނލް ޮއޑިޓަެރއް ޯހާދފަެއވެ. 
ައދި އިތުރު ޓެްނޑަރކުުރަމކާއިުނލައި ކޮްނމެ ާމލީ 
ައހަރެއްގެ )ުޖުމލަ ތިން ަފހަރު( ައހަރީ އާްނމު 

ޖަްލސާއަށް ިމދެންެނވި ޓެްނޑަރ ާކމިޔާުބކުިރ ފަރާތް 
ހުަށަހޅާ، ޙިްއާޞދާރުްނގެ ުރހުން ޯހުދމަްށަފހު 

ެއްކސްޓާަނލް ޮއޑިޓަރު ޢައްަޔން ކުުރުމގެ 
ިއޙްތިޔާުރލިިބގެންވެެއވެ. ައދި  ސީ.ެއްމ.ޑީ.ޭއގެ 

ޯކޕަރޭޓް ަގވަނަްނސް ޯކޑުގެ ުއޫޞލުަތކުގެ މަތިން 
2019 ވަނަ ައހަރު ޮއޑިޓް ޕާޓްނާރވަނީ 

ަބަދުލކޮްށަފއެވެ. ޮއޑިޓް ޮކމިޓީގެ ަލފައާއި އެއްގޮތަށް 
2021 ަވނަ ައހަުރގެ  ޮއޑިޓް ަމސަްއކަތަށް 

ެއކްސްޓާރަނލް ޮއޑިޓަރުގެ ގޮތުގައި ޯބޑުެގ ފަރާތުން 
ޙިްއާޞދާރުްނނަށް ހުަށަހާޅފަިއވަނީ ޭކ.ޕީ.ެއްމ.ޖީ 

ޢައްަޔްނކުުރމަށެވެ. ައދި ެއފަރާތަށް ަކނޑަައާޅފަިއވާ 
ުއޖޫރަ ައކީ ޖީ.ެއސް.ޓީ ައދި ައއުޓް ޮއފް ޮޕކެޓް 

ޚަަރދު ުނލައި 49،500 ޫޔ.އެސް. ޑޮލަރ )އައުޓް 
ޮއފް ޮޕކެޓް ޚަަރދުތައް ވާނީ ުއޖޫރަިއގެ %5 އަށް 

ވުރެ އިތުރުުނވާނެ ގޮތަށް ެކޕް ކޮްށަފއި(އެެވ.

32 ވަަނ އަހަރީ ާއްނމު ޖްަލާސ )ޭއ.ޖީ.އެމް(
ިދާރުގެގ 32 ވަނަ ައހަރީ އާްނމު ަޖލްސާ ބޭއްުވމަށް 
ަހަމެޖިހަފިއަވީނ 20 މެއި 2021 ވަނަ ބުާރްސފަތި 

ދުަވހުއެވެ.  އާްނމު ޖަްލާސގެ ނޯިޓސް ައދި ެއޖެްނޑާ 
ޤާނޫނައި ޤަާވިއދުަތކާއި އެއްގޮތްާވގޮތުގެ މަތީން 

ާޝިއުޢުކާރެނެވ.

ިޑވިޑްެނޑް
ިނުމުނ ާމލީ ައހަރުގެ ުޖްމލަ ިޑިވޑެްނޑް ގޮުތގައި 

ިޙްއާޞައަކްށ 7.23 ުރފިޔާ ަކުމގައި ަކނޑަެއުޅމަށް 
ޯބޑުން ަލާފެދއެވެ. މިއީ ުމޅި ުޖްމލަ 2020 ވަނަ 
ައަހަރްށ 549،480،000 )ފަްއސަޭތކަ ާސީޅސް 
ުނވަ ިމލިއަން ހަތަރު ސަޭތކަ އަްށިޑހަ ާހސް( 

ުރފިޔާގެ ޑިިވޑެްނެޑކެވެ. ީމގައި ިހމެނެީނ:

● 2020 ވަނަ ައހަރުގެ އިންޓަިރމް ިޑިވޑެްންޑގެ 

ގޮތުގައި ޙިްއޞާައކަށް ެބހި 2.07 ުރފިޔާ )ުޖމްލަ 
157،300،000 ުރފިޔާ( އާިއ

● 2020 ަވނަ ައހަުރގެ ަފއިނަލް ޑިިވޑެްންޑގެ 

ގޮުތގައި ިޙއްސާައކަށް ަބހަން ހުށަަހާޅފަިއވާ 5.16 
ުރފިޔާ ) ުޖްމލަ 392،160،000 ުރފިޔާ( ެއވެ. 
ިމހުށަެހޅުން ކުްނފުީނގެ 32 ވަނަ ައހަރީ އާްނމު 
ަޖްލސާއަށް ިޙްއާޞދާރުން ާފްސކުުރމަްށ/ުރހުން 

ޯހުދމަށް ހުަށެހޅޭެނއެެވ.

2020 ވަނަ ައހަރުެގ ފައިަނލް ިޑިވޑެްނޑް ެބުހމަށް 
ަހަމެޖިހަފިއަވީނ 15 ފެބްރުއަރީ 2021 ގެ ހަވީރު 
4:00 އާއި ަހމައަށް ކުްނފުނީގެ ޙިްއާޞދާރުްނގެ 

ގޮުތގައި ަރިޖސްޓްރީެވފައި ތިބި ހުިރހާ 
ޙިްއާޞދަުރންނަެށވެ. 
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ިޑެރކްޓުަރްނގެ އިޤާުރުރ
ެސކިއުރިީޓޒް ޫދކުާރ ފަރާްތަތުކެގ ަމުޢޫލާމުތ 

ާހަމކުުރމުގެ ޒިްނާމއާެބހޭގޮތުން ސީ.ެއްމ.ޑީ.އޭ އިން 
ނެެރފަިއވާ ެސކިއުރިީޓޒް އާެބހޭ ަޤވާިއދުި 2019 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ތިީރގައި މިވާ ކަްނކަން 
ޑިެރކްޓަރުންގެ ޯބޑުން ކަަށވަުރކޮްށދީ ިއޤުރާުރަވމެެވ:

  
● 2020 ވަނަ ައހަރުގެ މި ައހަރީ ިރޕޯޓް 

ެއުކލަާވާލފައިަވނީ، ިރޕޯްޓކުރަްނެޖހޭ ހުިރހާ 
ިމންަގނަޑކާއި ޤާނޫާނއި ޤަވާިއދާއި އެއްގޮތަށް 

ދިެވހިރާްއޖޭގެ ކުްނުފންޏާ ެބހޭ ޤާނޫނާއި )ަނމްބަރ: 
96/10(، ދިެވހިާރްއޭޖގެ ެޓެލޮކމިއުިނޭކޝަްނސް 

ޤާނޫނާއި )ަނމްބަރ: 2015/43(،  ދިެވހިރާްއޭޖގެ 
ާމލީ ެސކިއުރިީޓްޒއާެބހޭ ޤާނޫނާއި )ަނމްބަރު: 

2006/2(، ދިާރގުގެ ޮއޕަޭރޝަނަލް ަލއިސަްނސްަތުކގެ 
ދަށުން މަިތކުެރިވފަިއވާ ޒިްނމާަތކާއި، ޯމްލޑިްވސް 

ސްޮޓކް ެއކްސްޗޭްނޖްގެ ިލސްޓިންގް ޫރލްސް އާއި، 
ސީ.ެއްމ.ޑީ.ޭއގެ ޯކޕަރޭޓް ަގވަނަްނސް ޯކޑާއި 

އެްއގޮތްވާގޮުތގެ މަތިްނނެެވ.
 

● ައުޅަގނުޑެމން ާފްސކޮްށފައިވާ މި ައހަރީ ިރޕޯޓް 

ާފްސކޮްށފައިވަނީ ައޅުަގނުޑެމނަށް ލިިބފައިވާ އެްނމެ 
ފުިރަހމަ މަުއޫލމާތުގެ ައލީގައި ައދި ޤަޫބުލކުރާ 

ޤަޫބުލކުރުންަތކަށް ބިާނކޮށެވެ. މި ިރޕޯޓްަގއި ިހެމނޭނީ 
ެތދު ައދި ސައްޚަ މަުއޫލމާުތަކމާއި ެއނޫން 

މަުއޫލމާެތއް ނުވާެނަކމާއި ައދި ެއަފދަ މަުއޫލމާތެއް 
ުނިހމެުނމުން ިރޕޯްޓގައި ވާ މަުއޫލމާަތކީ ެތދު 

މަުއޫލމާތު ަކމުގަިއުވމާއި ުނވަތަ ެއަފދަ މަުއޫލމާތެއް 
ިހމެުނުމން ޮއޅުން އަާރަފދަ އެއްެވސް މަުއޫލމާތެއް 

ިހެމިނފައި ނުވާެނކަން ައުޅަގނުޑމެން އެްނމެން ަޔޤީން 
ުކަރެމެވ.

● 31 ިޑެސްމބަރ 2020 ގެ ނިަޔލަްށ 

ޮއޑިްޓކޮްށަފއިވާ ާމލީ ބަާޔންަތއް ތައްޔާުރކޮްށފަިއވަނީ 
އިންޓަޭނޝަަންލ ފައިނޭްނޝަލް ިރޕޯޓިްނގެ 

ސްޓޭްނޑަރްޑސް )އަިއ.ެއފް.އާރް.އެސް( އާއި 
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ކުްނފުނީގެ ުދަޅހެޔޮ ާމލީ  
ާހލަތް ދަްއކަިއދޭ ސައްޚަ މަުޢޫލމާތައި ެއކުގަެއވެ. 
ައދި އެބަޔާންތަްށވަނީ ޮއޑިޓް ޮކމިޓީން މުާރޖަާޢކޮށް 
ޯބޑުން ާފްސކޮށް ޤާނޫނާއި ަޤވާިއދުަތކާއި އެއްގޮތަށް 
ކުްނފުީނގެ ސީ.އީ.އޯ ައދި މެޭނޖިންގ ޑިެރކްޓަރު، 

ީޗފް ަފއިނޭްނަޝލް ޮއިފސަރ، ައދި ޮއޑިޓު ޮކމިީޓގެ 
ެޗއަރޕާސަން ސޮެއކޮްށފަެއވެ. 

 
● ހިާސބުަތއް ތައްޔާުރކޮްށފަިއވަނީ ިހނަގހިނާގހުރި 

ވިަޔފާރިއެްއަކމަށް ަބލައިގެންެނވެ. 2021 ވަނަ 
ައހަރަށް ަތދުބީުރކޮްށަފއިވާ ވިަޔފާރިގެ ަމޝްރޫޢުަތކާއި  

2020 ވަނަ ައހަރުގެ ޮއޑިްޓކޮްށފައި ހުރި 
ާމލީބަޔާންތައް މުާރޖަާޢކުުރމަްށަފހު، ކުްނފުީނގެ 

ވިަޔފާރި ެދެމެހއްުޓމުގެ ާޤބިުލކަން ދިރާގަށް 
ލިިބަފއިާވަކާމއި ައދި ެފންނަންއޮތް 

ުމސްަތޤުަބުލގައިެވސް ކުްނުފނި ހިންުގމަށް 
ެއކަށީގެްނވާ ަވީސލަތްަތއް ހުިރކަން ދިާރގުގެ ޯބޑުން 

ކަަށވަުރކުަރމެވެ.  ކުރިއަށް އޮތްާތގައިެވސް 
ިހސާބުެބެލހެއްުޓުމގެ ަހމަަތކަށް ިބާނކޮށް ކުްނފުީނގެ 

ކުިރމަާގުގޅޭ ުމހިްނމު މަުޢޫލމާތު  ައުޅަގނުޑމެން 
ާހަމކުަރމުން ެގްނދާަނެމވެ. 

● ައޅުަގނުޑމެންގެ ކުްނފުނީގެ ވިަޔފާިރ ިހންަގމުން 

ިމގެްނދަނީ ިދެވހިރާްއޖޭގެ ކުްނފުންޏާ ެބހޭ ާޤނޫނާއި 
)ަނމްބަރު: 96/10(، ދިެވހިރާްއޭޖގެ 

ެޓެލޮކމިއުިނޭކޝަްނސް ޤާނޫނާއި        
)ަނމްބަރު: 2015/43(،  ދިެވހިރާްއޖޭގެ ާމލީ 

ެސކިއުރިީޓްޒއާެބހޭ ޤާނޫނާއި )ަނމްބަރ: 2006/2(، 
ދިރާުގގެ ޮއޕަޭރޝަަނލް ލަިއސަްނސްަތުކގެ ދަށުން 
މަިތކުެރިވަފއިވާ ޒިްނމާަތކާއި، ޯމްލޑިްވސް ސްޮޓކް 
ެއްކސްޭޗްންޖގެ ލިސްޓިްނގް ޫރްލސް އާއި، ސީ.ެއްމ.
ޑީ.ޭއގެ ޯކޕަރޭޓް ގަވަނަްނސް ޯކޑާއި ެއއްގޮތްާވގޮުތގެ 

މަިތންނެވެ. ައޅުަގނުޑމެން ޤާިއުމކޮްށފަިއވާ  
ކޮންޓްޯރލްަތކާއި، ކުްނފުީނގެ ހިންުގުމގެ ޤަވާިއުދގައި 

ަކނޑަައާޅަފއިވާ ގޮުތގެ މަތިން ައުޅަގނުޑމެން 
ައަމުލކުަރމުން ިމދަނީ ޤާނޫނުަތާކއި ޤަވަިއދުަތކާއި 
ައޅުަގނުޑމެްނގެ ވިަޔފާރި ދާއިާރގެ މަސަްއކަތްތައް 

ހިންުގުމގައި އާްނުމކޮން ެގންުގޅޭ ުއޫޞލަަތކާއި 
ެއްއޮގަތެށެވ.

● ދިާރގުގެ ޯބުޑގެ ޒިްނމާ ައިދ ދައުރު ައާދކުުރުމގައި 

އެްނމެ މަތީ ޕްޮރެފޝަަނލް މިްނަގޑުތައް ިހެފހެއްުޓމަށް 
ޯބޑުން ވަރަށް ޮބޑު ައހަްއމިއްޔަުތަކމެއް ދެެއވެ. 

މިގޮތުން ޯބޑުގެ އެްނެމހައި މަސަްއކަތްތައް 
ފުިރަހަމކުުރމުގައި ހަުރދަނާ ެދެމހެއްޓެިނވި ައދި 
ޖަާވުބދާރީ ވާ ގޮތުގެ މަތިން ައޅުަގނުޑމެްނގެ 

ޙިްއާޞދާރުންނަށް އެްނމެ ރަނަގޅު ފަިއދާ ޯހދައި 

ދިުނމަށް އިްސކަްނދިުނމާެއކު ކުްނފުީނގެ 
މަސަްއކަތްތައް ދިގު މުްއދަތަށް ެދެމހެއްޓެނޭ 

ގޮތަްށކުިރއަށް ގެްނދިުއމަށް މަަސްއކަްތކުރެެއވެ.    

● ދިރާުގގެ ޯބޑް ޮއފް ޑިެރކްޓަރުން ުނވަތަ ުގިޅފަިއވާ 

ފަރާތެްއގެ ވިޔަސް އެއްެވސް ަމސްަލހަތެްއ ދިރާުގގެ 
ކުްނފުނީގެ ޙިްއޞާގައި ނުވަތަ ދަރަީނގެ 

ެސކިއުރިީޓްޒގައި ނުެވއެވެ. ައދި ކުްނފުނީގެ ޙިްއޞާ 
ނުވަތަ ދަރަނީގެ ެސކިއުރިީޓޒް ގަުތމަށް ދިރާގުގެ ޯބޑް 
ޮއފް ޑިެރކްޓަރުން ނުވަތަ އެއިްނ ފަރާަތކާއި ުގިޅފަިއވާ 
ފަރާަތކަށް އެއްެވސް ަހްއެޤއް ީދފައިުނވާެނކަން؛ ައިދ

● ިހސާުބކޮްށަފއިވާ މުްއދަތުގެ ތެރޭގަިއ ނުވަތަ 

މުްއދަތު ިނމުުނއިރު ކުްނފުންާޏެއކު ކުްނުފނީގެ ޯބްޑގެ 
ޑިެރކްޓަރުން ީސދާ ައދި ުނީސދާ ަމްސަލހަެތއް އޮތް 
ާފަހަގކުރެޭވވަރުގެ އެއްަބސްުވމެއް ނުާވކަން. ދިާރގާއި، 

ބަެޓްލކޯ  ގުޫރޕާ، ނުވަތަ ދިެވހި ސަުރކާރާއި ެމދު 
ެވފަިއވާ ހުިރހާ މެޓީރިައލް ކޮންޓްެރކްަތކުގެ އިތުރު 
ަތުފީސުލ 31 ިޑެސމްބަރު 2020 ގެ ނިަޔލަށް 
ޮއިޑކޮްށފަިއވާ މާލީ ބަޔާންަތުކގެ ނޯޓު 25 ގައި 
“ިރލޭަޓޑް ޕާީޓޒް ޓްރާްނެސްކޝަންސް” ގައި 

ިހަމާނަފިއާވެނެވ.

ިއްސާމީޢލްް ަރީޝުދ
ސީ.އީ.އޯ ައދި ެމޭނޖިންގ ޑިެރކްޓަުރ

ދިާރގު ައދި ބަެޓްލކޯ ގްޫރޕާއި ިދެވހި ސަުރކާާރެމދު 
ވެިވފައިވާ ހުިރހާ މެޓިރިައލް ކޮންޓްެރކްޓް ަތުކގެ 
އިތުރު ަތްފީސލު 31 ިޑެސްމބަރ 2019 ގެ 

ނިަޔލަށް ޮއޑިްޓކޮްށފަިއވާ މާލީ ބަޔާންަތުކގެ ނޯޓް 26 
ގައި “ިރލޭެޓޑް ޕާީޓޒް ޓްރާްނޭޒްކޝަންސް” ގައި 

ިހަމާނަފިއާވެނެއެވ.

ިއްސާމިޢްލ ަވީޙުދ
ެޗައރާޕަސްނ
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ޮއިޑޓް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް
ކޮމިޓީ އެކުލެވިގްެނާވގޮތް

ިތީރަގިއ ަބާޔްނޮކްށަފިއ ެއަވީނ 31 ޑިެސްމަބރ 
2020 ެގ ިނަޔލަްށ ިދާރުގެގ ޮއިޑްޓ ޮކިމީޓަގިއ 

ިތްއެބިވ ެމްމަބުރްނެނެވ. ިމ ޮކިމީޓެގ ުހިރާހ 
ެމްމަބރުްނަނީކ ިދާރުގެގ ިހްނުގުމަގިއ ަބިއެވިރުނާވ، 

ޮންނ-ެއްގެޒިކުއިޓްވ، ައިދ ުމްސަތިޤްއުލ 
ިޑެރްކަޓުރްނެނެވ. ައިދ ިމޮކިމީޓެގ ުހިރާހ 

ެމްމަބުރްނަނީކެވްސ ެއަކުއްނިޓްނގ ައިދ ަފިއޭންންސ 
ާދިއާރިއްނ ެއަކީށެގްނާވ ަތުއީލާމިއ ަތުޖިރާބ 

ާޙިސްލޮކްށަފިއާވ ޭބުފުޅްނަންށާވީތ، ީސ.ެއްމ.ީޑ.ޭއެގ 
ޯކަޕޭރްޓ ަގަވަންންސ ޯކްޑ ައިދ ިދާރުގެގ ޯކަޕޭރްޓ 

ަގަވަންންސ ޯކްޑަގއިާވ ަމްސޫޢިލްއަޔުތަތްއ 
ުފިރަހަމައްށ ައާދުކެރޭވެނ ޭބުފުޅްނެނެވ.

*އުަހމުަދ ޢްަބުދްޢަރްޙާމްނ ޯއިޑޓު ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕަާސްނ ކަމްަށ ޢްައަޔްނ ކުރީ 7 ޭމ       
2020 ގައެވެ. ޭއގެ ފުަހްނ ޭބްއވީ 3 ބްައަދުލުވމެވެ.

** ުޚޫލުދ ާރިޝްދ އްަލ ޤްައާތްނ ދިާރގުގެ ޯބޑްުނ ވިަކވީ 25 ާމރިޗު 2020 ގައެވެ. 
ވިަކުވމުގެ ކުރިްނ ޭބްއވީ ޮއިޑޓް ކޮމިޓީގެ 1 ބްައަދުލުވމެވެ.

އުަޙމުަދ ޢްަބުދްޢަރްޙާމްނ
ޮއިޑޓް ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕަާސްނ

20 މެއި އިްނ – މިއާަދ ހަމަަޔްށ

އިމާްރްނ ޢަލީ
މެމްބަރ

ޖުލައި 14 އިްނ – މިއާަދ ހަމަަޔްށ

ުޚޫލުދ ާރިޝްދ އްަލ ޤްައާތްނ
ޮއިޑޓް ކޮމިޓީގެ ކުރީގެ ޗެއަރޕަާސްނ
ޖުލައި 17 އިްނ – ާމރިޗު 2020
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ާޓމްްސ ޮއފް ެރފެަރްންސ
ޮކްނެމ ތިްނަމުހން އެްއަފހަރު ބަްއަދުލވުންތައް 

ާބއްވައި، ޯބޑާއި، މެޭންޖމެންޓާއި، ެއްކސްާޓަނލް ައދި 
އިންޓަރނަލް ޮއޑިޓަރުންނާއި މުާޢަމލާްތކުުރުމގެ 

ފުުރސަތު ޮއޑިޓް ޮކމިޓީއިން ފޯުރކޮްށދެެއވެ. ޮއޑިޓް 
ޮކމިޓީގެެ ަމސްޫޢލިއްޔަތުަތުކގެ ތެރޭަގއި ފަިއނޭްނަޝލް 

ިރޕޯޓިންގއާއި، ހިރާސް މެޭންޖމެންޓާއި، 
ޮކްމްޕލަޔަްނސާއި، ެއްކސްާޓނަލް ައދި އިންޓާަނލް 
ޮއޑިޓްަތކާއި، ިއންޓާަނލް ކޮންޓްޯރލްަތކާއި ެބހޭ 

ކަންަތއްަތއް ަބަލހައްޓައި، ިމަކންތައްަތކާއި ެބހޭގޮތުން 
ޯބޑަށް ަލާފދީ ައދި ކުްނުފނީގެ ާމލީ ާހލަތާއި 

ކުްނފުނީގެ ވިަޔފާރިއަށް ާފަހަގކުރެޭވވަރުގެ ަބަދލެއް 
އަތުެވދާނެ ކަންތައްަތކާއި ެބޭހގޮތުން ޯބޑަށް 

ަލާފދިނުން ިހމެެނއެެވ.

ކޮމިޓީގެ ބްައަދުލުވްނތްައ
2020 ވަނަ ައހަރުގެ ޑިެސމްބަުރަމުހގެ 31 ގެ 

ނިަޔލަށް ިނމުނު ާމލީ ައހަރުގައި ޮއޑިޓް ޮކމިީޓގެ 4 
ބަްއަދުލވުން ބާްއާވފަިއވެއެވެ. ޯބޑުގެ ެއހެިނހެން 
ެމމްބަުރންނަށް ޮއޑިޓް ޮކމިޓީ ބަްއަދުލވުންަތކަށް 

ާހޒިރުުވމުެގ ފުުރޞަތު ލިިބފައިވެެއވެ. މީގެ އިތުރުން 
ޮކމިީޓއިން ބޭނުްނވެްއޖެ ާހލަތެއްގައި ބަްއަދލުުވމަށް 
މެޭންޖމަންާޓއި، ެއކްސްޓާަނލް ޮއޑިޓަރުން، ނުވަތަ 

ެއހެްނ ފަރާތްަތކަށް ދަުއވަތު އަުރވާ ބަްއަދުލުވުމގައި 
ބައިވެިރކުރެިވދާނެެއވެ. 2020 ގެ ހުިރހާ 

ބަްއަދލުުވމެްއގައިެވސް ދިާރގުގެ ސީ.ީއ.އޯ ައދި 
މެޭނޖިންގ ޑިެރކްޓަރ؛ ީޗފް ަފއިނޭްނަޝލް ޮއފިސަރ؛ 

ައދި ިއންޓަރަނލް ޮއޑިޓަރު  ބައިވެިރވިެއވެ. ައދި 
ބަެޓްލކޯގެ ެހޑް ޮއފް އިންޓަރަނލް ޮއޑިޓް 

ބައިވެރިވިެއވެ. ޮކމިޓީގެ ހުިރހާ ބަްއަދުލވުންަތުކގައި 
ޕެނީ ެސކެޓްީރއެެވ. ެސކެޓްީރކަން ކުރީ ކޮްނ

ކޮމިޓީގެ މައިގަނޑު ނިްނމްުނތްައ
● 31 ިޑެސްމބަރ 2020 ގެ ނިަޔލަށް ިނމުނު 

ައހަުރގެ ޮއޑިްޓކުރި ާމލީ ބަޔާންތައް މުާރޖަާޢކޮށް 
ާފްސކުުރމަށް ޯބޑަށް ހުަށެހޅުްނ.

● 2020 ވަނަ ައހަުރގެ ކުއާޓަރލީ ފަިއނޭްނަޝލް 

ިރޕޯޓްތައް މުާރޖަާޢކޮްށ ފާްސކުުރމަށް ޯބޑަށް 
ުހަށެހުޅްނ.

 

● 2020 ވަނަ ައހަުރގެ ެއްކސްޓާަނލް ޮއޑިޓަރގެ 

ގޮުތގައި ޭކ.ޕީ.ެއްމ.ޖީ ޢައްޔަްނކުުރމަށް މުާރޖަާޢކޮށް 
ޯބޑަށް ހުަށެހޅުްނ.

● ޭބޑް ޑެޓްއާއި ބޭނުންުނިހފޭނެ ިފްކްސޑް 

އެސެޓްަތކާއި ެޑޭމްޖޑް އިންވެންޓްީރ ފޮތުން 
އުިނކުރުން މުާރޖަާޢކޮްށ ފާްސކުުރމަށް ޯބޑަށް 

ުހަށެހުޅްނ.

● ކޮްނމެ ތިްނަމހެްއގެ އިންޓާަނލް ޮއޑިޓް 

ަމސަްއކަތްތައް ަވޒަްނކޮށް މުާރޖަާޢކުރުްނ.

ޮކމިޓީން ނިްނމަން ެޖހުނު ހުިރހާ ަމސަްއކަތެއްެވސް 
ަކނޑަެއުޅނު ަވގުތަށް ވަނީ ނިްނާމަފއެެވ.

އެކްްސާޓަންލ ޮއިޑޓް
2020 ވަނަ ައހަރު ޓެްނޑަރގެ އުޫސލުން އެއް 

ައހަރު ދުަވުހގެ މުްއދަތަްށ ދިރާގަށް ވަނީ 
ެއްކސްޓާަނލް ޮއޑިޓަރެއް ޯހާދފައެެވ. ދިރާުގގެ 31 

ވަނަ ައހަރީ އާްއމު ަޖލްާސގައި ކުްނފުީނގެ 
ެއްކސްޓާަނލް ޮއޑިޓަުރގެ ގޮުތގައި ިޙްއާޞދާރުން 
ޢައްޔަްނކުރީ ޭކ.ޕީ.ެއްމ.ޖީެއވެ. ައދި 2019 ވަނަ 

ައހަރު ޮއޑިޓް ޕާޓްނާރ ވަނީ ަބދަުލކޮްށފަެއވެ. 
ޓެްނޑަރގެ  ުއޫސލުން ެއްކސްޓާަނލް ޮއޑިޓަރެއް 

ޯހުދމުގެ ަމސަްއކަތް ަމދުެވގެން ކޮްނމެ ތިން ައހަރުން 
އެއް ައހަރު ކުރިއަށް ގެްނދާެނވެ. 

ޭކ.ީޕ.ެއްމ.ޖީެގ ފަރާތުްނ ފޯުރކޮްށީދފަިއވާ ނޮން-ޮއޑިޓް 
ިޚުދމަތްތައް ޮއޑިޓް ޮކމިޓީެގ ފަރާތުން މުާރޖަާޢކޮށް އެ 

ިޚުދމަތްތައް ލިބިގަުތމުން ޮއޑިޓަރގެ 
ުމސްަތޤިްއުލަކމަށް އެއްެވސް ުއިނަކމެއް ާނންަނަކމަށް 
ހުަށެހޅި ސަބަބުތަްއ ދިާރާސކުރެވުެނވެ. ެއކްސްޓާަނލް 

ޮއޑިޓަރގެ މިނިވަްނަކމާއި މުސްަތޤިްއުލކަން 
ކަށަވަުރކުުރމަށްަޓކައި ދިރާގު ައދި ޭކ.ޕީ.ެއްމ.ޖީއިން 

ައާޅފައިާވ ފިަޔަވޅުަތކާއި ެމދު ޮކމިޓީއިން 
ހިްތަހަމެޖހެެއވެ. ެއކްސްޓާަނލް ޮއޑިޓަރވަީނ

ސީ.ެއްމ.ޑީ.ޭއގެ ޯކޕަރޭޓް ަގވަނަްނސް ޯކޑާއި 
އެއްގޮތަށް ައަމުލކުރާ ަކުމގެ ަޔޤީްނކަން ޮއޑިޓް 

ޮކިމީޓައްށީދަފެއެވ.

މިައހަރު ބޭއްުވނު ހުިރހާ ޮއޑިޓް ޮކމިީޓގެ 
ަބްއަދލުުވަމކަށް ވެސް  ެއްކސްޓާަނލް ޮއޑިޓަރ ވަނީ 
ާހޒިުރވެ، ުމސްަތޤިްއލު ަރޢުޔު ދީ ާމލީ ބަޔާންަތކަށް 

ޮއޑިޓް ޮއޕީނިއަން ީދފައެވެ. ީމގެ އިތުރުން،  ިނިމދިޔަ 
ައހަރު ޮއޑިްޓކުރި ާމލީ ބަާޔންަތއް ޮއޑިްޓކުުރުމގައި 

ކުރި ަތޖުރިބާ އާއި ުގޭޅގޮުތން ެއކްސްޓާަނލް 
ޮއޑިޓަރުްނގެ މިނިވަން ހިާޔލު ޯހުދމަށް ެމޭންޖމެންޓް 

ުނިހމަނާ ޮއޑިޓް ޮކމިޓީއިން ެއކްސްޓާަނލް ޮއޑިޓަރއާއި 
ަބްއަދުލުކިރެއެވ.

 
2020 ވަނަ ައހަރު ދެވަނަ ޓެްނޑަރެއް ިއޢުާލްނކޮށް  
ޓެްނޑަރ ުއސޫުލން ތިން ައހަރު ދުަވުހގެ މުްއދަަތކަށް 
ދިރާގުން ވަނީ ެއކްސްޓާަނލް ޮއޑިޓަެރއް ޯހާދފަެއވެ. 
ައދި އިތުރު ޓެްނޑަރކުުރަމކާއިުނލައި ކޮްނމެ ާމލީ 
ައހަރެއްގެ )ުޖުމލަ ތިން ަފހަރު( ައހަރީ އާްއމު 
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ޖަްލސާއަށް ިމދެންެނވި ޓެްނޑަރ ާކމިޔާުބކުިރ ފަރާތް 
ހުަށަހޅާ ޙިްއާޞދާރުްނގެ ުރހުން ޯހުދމަްށަފހު 

ެއްކސްޓާަނލް ޮއޑިޓަރު ޢައްަޔން ކުުރުމގެ 
ިއޙްތިޔާުރލިބިގެްނވެއެވެ. ޮއޑިޓް ޮކމިޓީގެ ަލަފއާއި 

ެއްއޮގަތްށ 2021 ވަނަ ައހަުރގެ  ޮއޑިޓް 
ަމސަްއކަތަށް ެއްކސްޓާރަނލް ޮއޑިޓަުރގެ ގޮުތގައި 
ޯބުޑގެ ފަރާތުން ޙިްއާޞދާރުްނނަށް ހުަށަހާޅފަިއވަނީ 
ޭކ.ޕީ.ެއްމ.ޖީ ޢައްޔަްނކުުރމަެށވެ. ައދި ެއފަރާތަށް 

ަކނޑަައާޅފަިއވާ ުއޖޫރަ ައކީ ޖީ.ެއސް.ޓީ ައދި އައުޓް 
ޮއފް ޮޕކެޓް ޚަަރދު ުނލައި 49،500 ޔޫ.އެސް. ޮޑލަރ 
)އައުޓް ޮއފް ޮޕކެޓް ޚަަރދުތައް ވާނީ ުއޖޫރަިއގެ 5% 

އަށް ވުރެ އިތުރުނުާވނެ ގޮތަށް ެކޕް ކޮްށފައި(ެއވެ. 

އިްނާޓަންލ ޮއިޑޓް
ޭވުތެވ ދިޔަ ައހަރު ޮއޑިޓް ޮކމިޓީއިްނވާނީ އިންޓާަނލް 

ޮއޑިޓް ިޑޕާްޓމެންްޓގެ އިންޓާަނލް ޮއޑިޓް 
ކޮންޓްޯރލްަތުކގެ ހަުރަދާނކަން މުާރޖަާޢކޮްށފަެއވެ. 

އިންޓާަނލް ޮއޑިޓަރ ީސާދގޮެތއްގައި ަޖވާުބދާރީ ވަނީ 
ޮއޑިޓް ޮކމިޓީއަެށވެ. ައދި ިއދާރީގޮތުން ުދަވހުން 
ދުަވހަށް ިރޕޯްޓކުރަނީ ސީ.އީ.އޯ ައދި ެމޭނޖިންގ 

ޑިެރކްޓަރަށެވެ. މިިނާޒުމގެ ބޭުނަމީކ ދިރާުގގެ 
ހިންުގާމއި، ިރްސކް އެެސްސމަންޓާއި، އިންޓާަނލް 
ކޮންޓްޯރލްަތކުގެ ުމސްަތޤިްއުލަކމާއި ހަުރދަާނަކުމގެ 

ކަށަވަުރކަން ޯބޑަށް ޯހދަިއދިުނމެެވ.

ވޭތުވެ ދިޔަ ައހަރު ުޖްމލަ 13 އިންާޓަނލް ޮއޑިްޓކޮށް 
އެ ޮއޑިޓް ަތކުގެ ިރޕޯޓްތައް ޮއޑިޓް ޮކމިޓީއަށް 

ހުަށަހާޅފައިާވނެވެ. ައދި ޮއޑީޓް ޮކމިޓީެގ ފަރާތުން 
ދިރާުގގެ ިހސާބުތައް ެބެލހެއްުޓމާއި، ޮއޕަޭރޝަންަތކާއި، 

ެޓކްިނަކލް ކަންތައްަތކާއި، އިްނޮފޭމޝަން 
ެޓކްޮނޮލޖީއާއި ހިރާސް މެޭންޖކުރަން ުހންނަ 

ކޮންޓްރޯލްަތއް މުާރޖަާޢކުރިއެވެ. މިޮއޑިޓްަތުކގެ 
ނަީތާޖއާއި ޮއޑިޓްަތކާއި ުގިޅގެން ައޅަން ަކނަޑެއޅި 
ފިޔަަވޅުތައް ޮއޑިޓް ޮކމިޓީގެ ބަްއަދުލވުންަތުކގައި 

ަޤވާިއދުން ަބަލމުން ގެންޮގްސފައިވާނެެއވެ. 
ޮއޑިޓްަތކާއި ުގިޅގެން ިމހާތަނަށް ޯހދުނު ކުރިއެުރމާއި 
ފިަޔަވޅުތައް ތަްނީފޒު ކޮްށފައިވާ މިްނވަާރެމދު ޮއޑިޓް 

ޮކމިޓީ ހިްތަހަމެޖެހއެެވ.

ީމގެ އިތުރުން، އިންޓަރަނލް ޮއޑިޓް ފަްންކޝަްނގެ 
ަމަސްއަކްތ 2020 ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ދިަޔގޮތާއި 
ދިާރގުގެ އިންޓަރަނލް ޮކންޓްރޯލްަތާކެމދު ޮކމިޓީން 

ިހްތަހަމެޖެހެއެވ.

ހިާރްސ މޭެނޖްމްެނޓް
ައުޅަގނުޑެމްނެގ ވިަޔފާރިއަށް ިދމާވާ އާ ހިާރސްތައް 

ދެނެަގނެ “ރިްސކް ެރިޖސްޓަރ” ތައްޔާުރކޮށް 
ަބަލހައްޓަނީ ެއކަްނކަން ދެެނގަުތމަށް ޢައްޔަން 

ޮކްށަފިއާވ ުފްލ ަޓިއްމ ިރްސްކ ެއްންޑ ޮކްމްޕަލަޔްންސ 
ޮއިފސަެރވެ. 2020 ވަނަ ައހަރު ުޖލައި ަމހު އައު 

ިރްކސް ެއްނޑް ޮކްމްޕލަޔަްނސް ޮއފިސަރެއް 
ައޅުަގނުޑމެން އައްޔަުނކުީރމެވެ. ކޮްނމެ ކުއާޓަރ 
އެއްގަިއެވސް ާފަހަގކުރެވުނު ހިރާސްަތކާއި ޭއގެ 
ކޮންޓްޯރްލސް ައދި ޓްރީްޓމެންޓް ޮއޑިޓް ޮކމިީޓގެ 

ފަރާތުން ަބލާ، މުާރަޖާޢކޮށް ޯބޑަށް ވަނީ 
ިރޕޯުޓކޮްށފަެއވެ. އިންޓާަނލް ޮއޑިޓް ްޕލޭން 

ނިްނުމުމގައިެވސް ިރްސކް ެރިޖސްޓަރގެ ޭބނުން 
ވަީނކޮްށފަެއވެ. ކުްނފުންާޏއި ެދޮކޅަށް ކޮްށފަިއވާ 

ދަުޢވާަތކާއި މަްއަސލަަތާކއި ުގިޅގެން ާހަމކުރަްނެޖހޭ 
ަމޢުޫލމާތު ާހަމކުުރމުގައި ކުްނފުނީގެ ބޭރު 
ަވީކލުންނާއި  ެއކްސްޓާަނލް ޮއޑިޓަރުްނގެ 

ެއހީތެިރކަން ޭބނުން ެޖހުނު ަދނިޑަވޅުަތުކގައި 
ެއފަރާތްަތުކގެ ުމސްަތޤިްއލު ާލފަޔާއި ެއކު ވަރަށް 

ގާތުން ޮއޑިޓް ޮކމިޓީން ެއކަންތައް ަބަލމުން 
ެގްނިދަޔެއެވ.

 
31 ިޑެސްމބަރ 2020 ގެ ނިަޔލަށް އިންޓާަނލް 
ޮއޑިޓްގެ ަމސަްއކަތްތައް ހިނާގފައިާވގޮާތއި ައދި 

ޤާިއްމކޮްށަފއިވާ ިއންޓާަނލް ކޮންޓްޯރލް 
މިްނަގނޑުަތުކގެ ޤާިބްލަކމާ ދޭތެރޭ ޮއޑިޓް ޮކމިޓީއިން 

ިހްތަހަމެޖެހެއެވ.

ައުހަމުދ ަޢްބުދްއަރްޙާމްނ
ޗެއަރާޕސަން، ޮއޑިޓް ޮކމިީޓ

ެރމިުއަނޭރަޝްނ، ޮނމިޭނަޝްނ އްެނޑް 
ގަވަަންންސ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް

ކޮމިޓީ އެކުލެވިގްެނާވ ގޮތް
ިދާރުގެގ  ޯބުޑެގ ެރިމުއަނޭރަޝްނ، ޮނިމޭނަޝްނ 

ެއްންޑ ަގަވަންންސ )ާއުރ.ެއްނ.ީޖ( ޮކިމީޓަގިއ 31 
ިޑެސްމަބރ 2020 ެގ ިނަޔަލްށ ޯބުޑ ަތްމީސުލ 

ުކެރްއިވ ެމްމަބުރްނ ތިީރގަިއ ެއަވީނެއެވ. ިމުހިރާހ 
ެމްމަބުރްނަނީކެވްސ ިހްނުގުމަގިއ ަބިއެވިރެވަވަޑިއ 

ުނަގންަނާވ، ުމްސަތިޤްއުލ ިޑެރްކަޓުރްނެނެވ.

އިްސާމޢްީލ ވަޙުީދ
ޗެއަރޕަާސްނ

ިޑެސމްބަރ 2018 – މިއާަދ ހަމަަޔްށ

އާީހުބ ހިްނާނވީ
މެމްބަރ

ޖުލައި 2020 – ިޑެސމްބަރ 2020

އިމާްރްނ ޢަލީ
މެމްބަރ

ޖުލައި 2014 – މިއާަދ ހަމަަޔްށ

ާޚލިުދ ުހަސޢިްނ ާތޤި
މެމްބަރ

ާމރޗް 2019 – ޭއޕްރްީލ 2020
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* ާއްއމު ޙިްއާޞާދުރްނ ޮހާވ ިޑެރކްޓަަރްށ ުވމްަށ ކުރިމަތިލި ފާަރތުގެ ވަަނވުަރ ދިާރާސކޮްށ ަންނ 
ުހަށހެޅުމްަށ ފްާސކުރީ 16 ާމރިޗު 2020 ވަަނ ުދވުަހ ޭބްއވި ާއުރ.އްެނ.ޖީ ކޮމިޓީގެ ބްައަދުލުވމުގައެވެ. 

އްަލފިާޞްލ އިމާްރްނ ޢަލީ އެ މާަޤމްަށ އުަލްނ ކުރިމަތިާލފައި ާވތީ، ކޮްނފްލިކްޓް ޮއފް އިްނޓެްރްސޓްެއ 
ޮއތުމްުނ ާއުރ.އްެނ.ޖީ ކޮމިޓީގެ އެ ބްައަދުލުވމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިުނގްަނަނވައެވެ.

** އާީހުބ ހިްނާނވީ ާއުރ.އްެނ.ޖީ ކޮމިޓީގެ މެމްބެަރްއކަމުގައި ޢްައަޔްނ ކެުރުވނީ 15 ޖުލައި 2020 
ގައެވެ. ޭއގެ ފުަހްނ ޭބްއުވނީ 2 ބްައަދުލުވމެވެ.

*** ާޚލިުދ ުހަސޢިްނ ާތޤި ޯބޑްުނ ވިަކވީ 30 ޭއޕްރްީލ 2020ގައެވެ. ޭއގެ ކުރިްނ ޭބްއވީ ާއުރ.އްެނ.ޖީ 
ކޮމިޓީގެ 3 ބްައަދުލުވމެވެ.

މުހްިއމު ންިނމްުނތްައ

● 2020 ވަަނ އަހުަރގެ ޕަފޯމްަންސ ޯބަންސ ޕޭްލްނ 

އަދި 2019 ވަަނ އަހުަރގެ ޕަފޯމްަންސ ޯބަންސ ޭޕ އުައޓް 
މާުރޖާައކްޮށ ފްާސކުުރމްަށ ޯބޑްަށ ުހަށހެޅްުނ.

● 2 އަހުަރގެ މްުއަދތަކްަށ )2022 ވަަނ އަހުަރގެ   

ޭއ.ޖީ.އެމުގެ ނިމާުމއި ހަމައްަށ( ާއްއމު ޙްިއާޞާދުރްނ ޮހާވ 
ިޑެރކްޓަަރްށ ުވމްަށ ކުރިމަތިލި ފާަރތުގެ ވަަނވުަރ 

ދާިރާސކްޮށ ަންނ ުހަށހެޅުމްަށ ފްާސކުުރްނ
 

● ޯބޑުގެ ެރމުިއަނޭރާޝްނ ޕޮލީިސއްަށ ުހަށހެޅުުނ 

އްިސާލުހތްައ މާުރޖާަޢކްޮށ ފްާސކުުރމްަށ ޯބޑްަށ ުހަށހެޅްުނ.

● ވިހުެއމުގެ ޗްުއޓާީއއި ގުޅިގްެނ އިތުުރ ުލއިތަކްެއ ދުިނމްަށ 

ކްުނފުނީގެ ލްީވ ޕޮލީިސއްަށ ުހަށހެޅުުނ އްިސާލުހތްައ 
މާުރޖާަޢކްޮށ ފްާސކުުރމްަށ ޯބޑްަށ ުހަށހެޅްުނ.
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ަދުއާރއި މްަސޫޢލިްއަޔތުތްައ
ާއުރ.އެްނ.ޖީ ޮކމިޓީ ައލުން ެއުކލަާވެލވުނީ ޮއގަސްޓް 

2013 ގަެއވެ. ައލުން ޮކމިޓީ ެއުކލަާވލިއިރު 
ެރމިއުނަޭރޝަން، ޮނމިޭނަޝން ައދި ަގވަނަްނސް 

މިތިްނ ފަްންކޝަްނގެ މަަސްއކަތްތައް ޮކމިޓީއާ ވަނީ 
ަހާވުލކޮްށަފއެވެ. މިތިން ޒިްނމާ އެއް ޮކމިޓީައކާއި 
ަހާވުލކުރި މައިަގނޑު ަމްޤަސަދކީ ކުރީގައި އެއް 
ެމްމބަރުންަތެކއް ދެ ޮކމިޓީއެްއގައި )ަގވަނަްނސް 
ޮކމިީޓއާއި ެރމިއުނަޭރޝަން ޮނމިޭނޝަން ޮކމިޓީ( 

ތިބެގެން ަމސަްއކަްތކުުރމަށްވުރެ ހަުރދަާނކޮށް ަވގުތާއި 
ަވީސލަތްތައް ަސާލމަްތކޮށްެގން ނަީތޖާ ޯހުދމަެށވެ.  
އާރްއެްނޖީ ޮކމިޓީއިން ެރިމއުނަޭރަޝން ޮޕިލސީތައް 

ެއުކލަާވލައި، ޕަްބިލކް ޑިެރކްޓަރގެ ނަން 
ހުަށަހާޅގޮތުގެ އޮނިަގނުޑ ާފްސކޮށް، ދިާރގު 

ހިންާގގޮތުގެ ޮއނިަގނޑާއި ދިރާުގގެ ާޕރޯފމަްނސް 
ަބލައި ދިރާގު ހިންަގމުްނދަނީ ޤާނޫާނއި ޤަވާިއދުަތކާއި 

އެްއގޮަތއްތޯ ަބަލހައްަޓއެެވ.

ކޮމިޓީގެ ބްައަދުލުވްނތްައ
ޯކިވްޑ-19ގެެ ަބިލަމުޑަކމާއި ުގޅިގެން ައޅުަގނުޑމެްނގެ 

މުަވްއަޒފުްނނާއި ވިަޔފާިރއަށް ިނމުނު ައހަުރގެ 
ތެޭރގައި ައސަރު ކުަރމުްނދިޔަ ގޮތް އާރު.އެްނ.ޖީ 
ޮކމިޓީއިން ޤަާވިއދުން ަބަލމުން ެގްނދިޔަެއވެ. ައދި 

ޮކމިޓީއިން އެްނމެ ޮބޑު ިއްސަކެމއް ީދފަިއވަނީ 
ައޅުަގނުޑމެންގެ ުމވަްއަޒފުންގެ ަސާލމަތާއި 
ރަްއކާތެިރކަން ަޔޤީްނކުުރމަށެވެ. އެގޮތުން 

ުމވަްއަޒފުންގެ ރަްއކާތެިރަކމަށްަޓކައި ކުްނުފނިން 

ައަޅމުްނގެްނދާ ފިޔަަވޅުަތކާއި، ޒަރޫރީ ިޚުދމަތް 
ފޯުރކޮްށދޭ ކުްނފުންޏެއްގެ ހަިއސިއްޔަތުން ކުްނފުީނގެ 
ހިންުގމަށް ބުރޫ ނާާރނޭ ަފދަިއން މަސަްއކަތް ކުރިއަށް 

ގެްނދިުއމާ ުގޅޭގޮތުން ޭބނުންވާ ެއކަށީގެްނވާ 
ަމޢުޫލމާތު ޤަާވިއދުން މުވަްއަޒފުންނާ ޙިްއޞާ ކުަރމުން 

ގެންޮގްސފައިވާނެެއވެ. 

31 ިޑެސމްބަރު 2020 ގެ ނިަޔލަށް ިނމުނު ާމލީ 
ައހަރުގައި އާރު.އެްނ.ޖީ ޮކމިީޓގެ 5 ބަްއަދުލވުން 

ޭބްއިވެއެވ.

 ޯބުޑގެ ެއހެިނހެން ެމްމބަރުންނަށް އާރް.އެްނ.ޖީ 
ޮކމިޓީ ބަްއަދުލވުންަތކަށް ާހޒިރުެވވެއެވެ. ައދި  

ބޭުނންވެްއޖެ ާހލަތެއްަގއި މެޭންޖމަންޓާއި ެއހެިނހެން 
ފަރާތްަތކަށް ޮކމިީޓގެ ބަްއަދުލުވުމގައި ަބއިވެިރވާން 

ޮކމިޓީން ަދއުވަުތދެއެވެ. ޮކމިީޓގެ 2020 ވަނަ 
ައހަރުގެ ހުިރހާ ަބްއަދލުވުންަތކަށް ސީ.ީއ.އޯ ައދި 
މެޭނޖިންގ ޑިެރކްޓަރ ާހޒިރުވިެއވެ. ައދި ޭބނުން 
ެޖހުނު ާހލަތްަތުކގައި މެޭންޖމަންޓް ީޓމުގެ ެއހެން 
މުަވްއަޒުފންނަްށ ދައުވަުތދިެނވެ. ޮކމިޓީގެ ހުިރހާ 

ބަްއަދލުުވމެއްަގއިެވސް ެސކެޓްީރކަން ކުރީ ކުްނފުީނގެ 
ެސެކްޓީރެއެވ.

ިޑެރކްޓުަރްނާނއި އެގްޒެކެޓިުވްނގެ 
ެރމިުއަނޭރަޝްނ ޕޭެކޖް

ިޑެރްކަޓުރްނެގ ޯބޑުގެ ެމމްބަުރންނަށް ެރމިއުނަޭރޝަން 
ީދފަިއވާނީ ެރމިުއނަޭރޝަން ޮޕިލސީގައި އޮންނަގޮތަށް 

ދޭ ުއޖޫރަ ައކީ ޑިެރކްޓަަރކު ައާދކުރާ 
މައްްސޢޫިލއްޔަތުަތކަށާއި ާވދަވެރި ެއހެން މަާގމުަތކަށް  
ދެވޭ ުމސާރައާއި އިނާޔަތްަތކަށް ރިއާޔަްތކުުރމަްށަފހު 
އެްނމެ ެއކަށީެގންވާ ުއޖޫރައެެވ. ފެބުރުއަރީ 2020 

ަގއި ޯބޑުގެ ެރމިއުނަޭރޝަން ޕޮިލސީ ވަނީ 
މުާރޖަާޢކޮްށަފއެވެ. ައދި ޯބޑުގެ ެމމްބަރުންނަށް ދޭ 
ުއޖޫރަ އިތުުރކުުރަމކާއި ުނލާ އޮތް ިމންވަރަށް ވަނީ 

ފާްސކޮްށފަެއވެ. 

އާރް.އެްނ.ޖީ ޮކމިޓީއިން ދިރާުގގެ އެްނެމހާ 
ެރމިއުނަޭރޝަން ސްޓްރެެޓޖީަތކާއި ޮޕލިސީަތކާއި 

ޕްެރކްޓިސްތައް މުާރޖަާޢކުުރމަްށަފހު ޯބޑަށް ދޭްނެޖހޭ 
ަމޝްވަރާއާއި ަލފާ އަުރވައެވެ. އެްނމެ ިއސް 

ެއްގެޒކެިޓވުންނަށް ދޭ ުމސާރައާއި އިނާޔަތްތައް 
ަކނޑަައަޅނީ ބަޓެްލކޯގެ ަމޝްވަާރއާއިެއކު ައދާ 

ކުރަްނެޖހޭ ޒިްއމާަތކާއި، ޯހދާ ނަީތޖާަތކުެގ ފެންވަރާއި، 
ަވީޒާފގެ ާވދަވެރި ާބޒާރުގައި މި ަމާގމްަތކަށް ދޭ 

މުސާރައާއި އިނާޔަތަށް ަބާލފަެއެވ.ދިރާުގގެ 
ެރމިުއނަޭރޝަން ެޕޭކްޖގައި ިހމެނެނީ ަކނޑަެއިޅފަިއވާ 

މުސާރަަތކާއި، ަޕޯފމަްނސްއަށް ަބާލފަ ދޭ 
އިނާޔަތްަތކެވެ. ެރމިއުނަޭރޝަން ެޕޭކޖް 

ފަުރާމކޮްށފައިަވނީ  ަވީޒާފގެ ާބޒާރުގައި ދިރާގަށް 
ޮއންނަ ޝަުއގުވެިރކަްނ ެދެމެހއްުޓމަށާއި، 

މުަވްއަޒފުްނގެ މަަސްއކަތުެގ ފެންވަރު އެްނމެ މަތީ 
ދަަރޖައިގަިއ ެދެމެހއްުޓމަށް ހިތްވަރު ލިބޭގޮތަށް 

ކްރިިޓަކލް ެޓލެންޓް ދިާރގުން ަވކިެވގެން 
ުނާދނެގޮތަށެވެ. ޑިެރކްޓަރުްނގެ ޯބޑުގެ ެމމްބަރުންނަށާއި 

ިއސް އެްގެޒކެޓިވުްނގެ ެރމިއުނެޭރޝަން ެޕޭކްޖގައި 
ޙިްއޞާ ލިބޭނެ ގޮތެއް ިހމެިނފައިނުވެެއވެ. 

ޑިެރކްޓަރުންގެ ޯބޑުގެ ެމމްބަރުންނަށާއި ިއސް 
އެްގެޒކެޓިވުންނަށް ެދވޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްަތއް ަވކި 
ަވކިން ޮކްނމެ ޑިެރކްޓަަރކަށާއި ެއްގެޒކެިޓވްައކަށް ެދވޭ 
މިންވަރު އެނގޭެނހެން ާހަމކުުރމަށް ީސ.ެއްމ.ީޑ.އޭއިން 

އަންާގފައިވީަނަމވެސް ދިރާގު ވިަޔފާިރކުަރމުްނދާ 
ާވދަވެރި ާމހަުއލާ ުގިޅގެން އެ ަތްފީޞލުތަްއވަނީ 

ާހމަުނކޮށް ިހަފހައްާޓަފއެވެ. ުމޅި ުޖުމލަ 2020 ވަނަ 
ައހަުރގެ ޑިެރކްޓަރުންގެ  ޯބޑްގެ ެރމިއުނަޭރޝަން 
1.02 ިމލިއަން ދިެވހި ުރފިޔާއެވެ. ައދި ިއސް 
ެއްގެޒެކިޓުވްނެގ 2020 ވަނަ ައހަރުގެ ުޖްމލަ 

ެރމިއުނަޭރޝަން ައކީ 21.37 ިމލިއަން ުރފިޔާެއވެ. 
2020 ވަނަ ައހަރު ޑިެރކްޓަރުްނނާއި ިއސް 

ެއްގެޒކެިޓވުންނަށް ދިން ެރިމއުނަޭރަޝންގައި އެއްެވސް 
ާސވިސް ކޮންޓްެރކްެޓއް، ނޯިޓސް ޕީރިައޑަށް ެދވޭ 

ފަިއސާ، ިސވިއަރަްންސ ފީ ައދި ިހއްސާ އެއް 
ުނިހެމެނެއެވ.

ޯބޑްަށ ިޑެރކްޓުަރްނ ޢްައަޔްނ ކުުރްނ
ިދާރުގެގ ހިންގާ ަޤވަިއދުަގއިވާ ގޮުތެގމަތިން ޯބޑު 

ެއުކލަާވފައިވަނީ ބަެޓްލކޯ ޢައްޔަން ކުރާ 5 
ޑިެރކްޓަުރން،  ދިެވހި ސަުރކާރުން ޢައްޔަން ކުރާ 3 

ޑިެރކްޓަރުން ައދި  އާްއމު ޙިްއާޞދާރުން ޮހވާ 1 
ިޑެރްކަޓެރެވ.

 
މައި ިޙްއާޞދާރުން ަތމްީސުލކުރާ ޯބޑް ޑިެރކްޓަރުން 

ޢައްޔަން ކުަރނީ ލެޓަރ ޮއފް ެއޮޕއިންްޓމަންޓް 
ލިުޔމުންެނވެ. 

އާްއމު ޙިްއާޞދާރުން ޮހވާ ޑިެރކްޓަރު ޮހުވުމގެ 
ކަންތައް ަބަލަހއްޓާނީ ހިންގާ ަޤވަިއދުގަިއވާ 

ގޮތުެގމަތިން އާރް.އެްނ.ޖީ ޮކމިޓީ ެމދުވެިރކޮށް 
ޯބުޑންނެވެ.  އާްއމު ޙިްއާޞދާރުން ހޮވާ ޑިެރކްޓަުރގެ 
ަމާގމަށް ނަން ހުަށެހުޅމުެގ ފުުރސަތު 19 ފެބްރުއަރީ 

2020 އިން 10 މާރިޗު 2020 ގެ ނިަޔލަށް 
ުހުޅވާިލއެވެ. ސުންަގޑި އާއި ަހމައަްށ

އެ ަމާޤމަށް ކުިރމަިތާލފަިއވަނީ ަހމަެއކަނި އެްނމެ 
ފަރާެތކެވެ. ެއއީ ެއަމާޤުމގައި އެއިރުެވސް ހުންެނވި 
ައްލާފިޞލް ިއމްރާން ަޢލީ އެވެ. ެއްނެމ ފަރާަތކުން 

ކުިރމަިތިލަކމުގަިއވިޔަސް އާރު.އެްނ.ޖީ ޮކމިީޓގެ 
މަަސްއކަތައިެގން ކުރިއަށް ދިުއމަށް ޤަވަިއދުަތކުން 
ތަްނދޭތީ ެއފަރާތުގެ ވަނަވަރު ދިާރާސކޮށް ނަން 
ހުަށެހުޅމަށް އާރު.އެްނ.ޖީ ޮކމިީޓާފސް ކުރިެއވެ. 
ައްލާފިޞލް ިއމްރާން ަޢީލގެ ޮކްންފިލކްޓް ޮއފް 

އިންޓްރެސްޓެއް އޮުތމުން އާރު.އެްނ.ޖީ ޮކމިޓީގެ އެ 
ަބްއދަުލުވމުގައި ަބއިވެިރއެއްނުވެެއވެ. 31 ަވަނ ައަހީރ 
އާްއމު ަޖްލސާގައި ޯބޑުންވަނީ އާްއމު ިޙްއާޞދާރުން 

ހޮވާ ޑިެރކްޓަރު ަކމަށް ހޮުވމަށް ައްލާފިޞލް ިއމްރާން 
ަޢލީގެ ނަން ހުަށަހާޅފައެވެ. ައދި ޙިްއާޞދާރުްނގެ 

ަޢުޣލަިބއްޔަތުން ައްލާފިޞލް ިއމްރާން ަޢލީ ވަނީ 31 
ވަނަ ޭއ.ޖީ.ެއމުން 33 ވަނަ ޭއ.ޖީ.ެއމްގެ ނިަޔލަށް 

ދެައހަުރގެ މުްއދަަތކަށް ޮހވި ަވޑަިއގެްނަފއެެވ.

ޯބުޑގެ ހުިރހާ ޑިެރކްޓަރުންަނކީ ދިާރގުގެ ޯބުޑގެ 
ޒިްއމާަތކާއި ަމސްޫއލިއްޔަތު ައާދކުުރުމގެ 

ުކަޅާދަނަކމާއި ޤާިބްލކަން ލިިބފައިވާ ޭބުފޅުްނކަްނ
މި ޮކމިޓީން ަޔޤީްނކޮށް އަުރަވމެެވ.

އަލްަށ އްައަޔްނ ކެުރޭވ ުހރާިހ ިޑެރކްޓުަރްނަންށ 
ކްުނފުނީގެ ފާަރތްުނ އްިނޑަކަްޝްނ ޕޮްރގާްރމްެއ 

އްިނތާިޒމްކްޮށ ލީޑަރިޝޕް ޓާީމއެކު ބްައަދުލުވްނ ާރވައި 
ކްުނފްުނޏްަށ ޒާިޔަރތްކުުރްނ ހަމަޖްައަސއެވެ. ދާިރގުގެ 

ޯބޑްަށ 2020 ވަަނ އަހުަރ ތިރީގައާިވ ބަަދުލތްައ ވަނީ 
ގެެންސފްައވެ.

 
●  ދާިރގު ޯބޑުގައި ޭމ 2017 އްިނ ފެށިގްެނ 

ޮންނ-އެގްޒެކެޓިކް، މްުސތަޤްިއުލ ިޑެރކްޓެަރްއގެ 
ޙައިިޞްއަޔތްުނ މަަސްއކަތްކްޮށފައާިވ ުޚޫލުދ ާރީޝުދ އްަލ 
ޤްައާތްނ )ކުރީގެ ޑެޕުިއޓީ ޗެއަރޕަާސްނ( ާއއި ޮއލާިވރ 
މެކްފްޯލ ވަނީ 2020 ވަަނ އަހުަރ ާމރިޗު މުަހ ޯބޑްުނ 

ވިަކވެގްެނ ގްޮސފައެވެ.

● ދާިރގު ޯބޑުގައި ާމރިޗު 2019 އްިނ ފެށިގްެނ 

ޮންނ-އެގްޒެކެޓިކް، މްުސތަޤްިއުލ ިޑެރކްޓެަރްއގެ 
ޙައިިޞްއަޔތްުނ މަަސްއކަތްކްޮށފައާިވ ާޚލުިދ ުޙަސއްިނ 

ާތޤީ ވަނީ 2020 ވަަނ އަހުަރ ާމރިޗު މުަހ ޯބޑްުނ 
ވިަކވެގްެނ ގްޮސފައެވެ.

 
● ޭމ 2020 ގައި ބަޓްެލކޯއްިނ ޢްައަޔްނކުރި 3 

ޮންނ-އެގްޒެކެޓިކް، މްުސތަޤްިއުލ ިޑެރކްޓުަރްނ: އުަހމުަދ 
އްަބުދްއަރްޙާމްނ )ޑެޕުިއޓީ ޗެއަރޕަާސްނ(، މިކްެލ 

ވްިނޓަރ އަދި ފައަިސްލ ޤަމްހްިއާޔ އްަށ އަޅުގަނޑުމްެނ 
މުަރހާަބީކމެވެ.

  
● ޖުލައި 2020 ގައި ދިވެހި ަސުރާކުރްނ ޢްައަޔްނކުރި  

ޮންނ-އެގްޒެކެޓިކް، މްުސތަޤްިއުލ ިޑެރކްޓަރ އްަލުއްސާތާޛ 
މަރަިޔމް މާަންލ ިޝާހބްަށ އަޅުގަނޑުމްެނ މުަރހާަބީކމެވެ.
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ޯބޑުގެ ޑައިވަރިސޓީ
ައުޅަގނުޑެމްނެގ ޯބޑު ެއުކލެވިގެްނވަނީ ޯބުޑގެ 

ަމސްޫއލިއްޔަތު ުއުފުލމަށް ިއްލމީގޮތުންނާއި ަތޖްރިާބގެ 
ގޮތުން ޤާިބލް ަތފާތު ާދއިރާަތާކއި ަތފާތު  

ަމސަްއކަތުގެ ާމަހުއލުަތކުގެ ަތޖުިރބާ ލިިބފަިއވާ ެއކި 
ދާއިރާަތކުގެ ާމހިރުން ިހމެނޭގޮތަށެެވ.

 
ސީ.ެއްމ.ޑީއޭގެ ޯކޕަރޭޓް ގަަވނަންސް ޯކުޑގައި 
އިްސކަްނީދަފއިވާ ގޮތަށް ޯބޑްޫރމްގައި ޖެްނޑަރ 

ޑަިއވަރސިޓީ ާޤިއުމުވަމކީ ދިރާގުގެ ައުޒެމކެވެ. މި 
ގޮތުްނ ދިރާުގގެ ޯބުޑގައި އަްނެހން ޑިެރކްޓަރުން 

ިހމެުނމަްށ ދިރާުގން ހިްތވަުރދެެއވެ. މިަވގުުތ ދިރާުގގެ 
ޯބުޑގައި ހުންެނވީ އެްނމެ އަްނހެން ޑިެރކްޓަެރކެެވ.

މަަސްއކަތް ކެުރުވުނގޮތް
ިދާރުގެގ ޑިެރކްޓަރުްނގެ ޯބޑް ގެ ަޕރޯފމަްނސް 

ިއވޭލުޭއޝަން ޮޕލިީސގެ ދަށުން ޯބޑު ައދި ޮކމިޓީން 
ކުރި ަމސަްއކަތުގެ ނަީތޖާ ަވޒަން ކުުރމަށް ސެްލފް 

އިޭވލުޭއޝަްނއެއް ަހދަން ެޖެހއެވެ. މިގޮތުން ޖެނުއަރީ 
2021 ގައި ެސްލފް އިޭވލުޭއޝަނެއް ޯބޑު ެމމްބަރުން 

ެހދިއެވެ. ައދި މި އިެވލުޭއޝަންގެ ނަީތޖާ ވަނީ މި 
ޮކމިޓީއިްނ ފެބްރުއަރީ 2021 ގައި މުާރަޖާޢކޮްށަފއެެވ.

ދިރާުގގެ ޯބޑު ައދި ޯބޑުގެ ޮކމިޓީަތކުން 2021 ވަނަ 
ައހަރު ައާދކުރަްނެޖހޭ ަމސްޫއލިއްޔަތު ހިްތަހަމެޖހޭ 

ވަރަށް ައާދކުިރަކުމގެ ަޔޤީން ކަން އާރު.އެްނ.ޖީ ޮކމިޓީ 
އިން އަުރަވމެެވ.

 
ިއްސާމީޢްލ ަވީޙުދ

ޗެއަރާޕސަން، ެރމިއުނަޭރޝަން، ޮނމިޭނޝަން އެްނޑް 
ަގަވަންންސ ޮކިމީޓ

އޮޑިޓް ކޮށްފައިވާ މާލީ ބަޔާންތައް
31 ޑިސެމްބަރ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 
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ެބެލްންސ ީޝުޓ
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ފިުހރިްސތު 
މިނިވްަނ ޮއިޑޓުަރްނގެ ރިޕޯޓް

ާއމަްދނީގެ ބާަޔްނ )ްސޭޓޓްމްަނޓް ޮއފް ޕޮްރފިޓް އަދި ޮލްސ 
އްެނޑް އަަދރ ކޮމްޕްރިހްެނިސްވ އިްނކަމް( 

ާމލީ ބާަޔްނ )ްސޭޓޓްމްަނޓް ޮއފް ފައިޭންނަޝްލ ޕޮޒިަޝްނ(     

ަރުއްސާމލްަށ އައި ބަަދުލތަކުގެ ބާަޔްނ )ްސޭޓޓްމްަނޓް ޮއފް 
ޭޗްނޖްަސ އިްނ އިކުއިޓީ(

ފައިާސ ލިުބުނގޮާތއި ޭހަދކެުރުވުނ ގޮތުގެ ބާަޔްނ 
)ްސޭޓޓްމްަނޓް ޮއފް ޭކްޝފޯްލްސ( 

ާމލީ ބާަޔްނތާަކގޭުޅ ޯނޓުތްައ

111-116

117

 
118-120
  
121
 

122-124

125-174

މާލީ ބަޔާން 

ގެ ރިޕޯޓްދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ވަން އޮޑިޓަރުން މިނި

މާލީ ހިސާބުތަކާމެދު ދެކޭގޮތް ކަނޑައެޅުމަށް ބެލެވުނުމާލީ ހިސާބުތަކާމެދު ދެކޭގޮތް

ކަންތައްތައް

ައޅުަގނުޑމެން، ިދެވހިރާްއޭޖގެ ުގުޅން ަޕބްިލކް ިލމިެޓްޑގެ 31 

ިޑެސްމބަރ 2020 ގައި ިނމުނު ާމލީ ައހަރުގެ ެބލެްނޝީޓާއި، 

ާއްމދަނީގެބަޔާން، ހިްއާސދާރުްނގެ ަރއުްސާމލަށް އައި ަބަދުލގެ 

ބަޔާން ައދި ލިބުުނ ފަިއސާއާއި ެއފަިއސާ ޭހަދކުރެވުުނގޮތުގެ ބަޔާން 

ައދި، ާމލީ ހިސާބުަތކުގެ ބަޔާން ެއުކލަާވުލމަށް ބޭނުްނކުެރވުނު 

ުމހިްނމު ިހސާުބކުުރމުގެ ސިާޔސަތުަތުކގެ ުޚލާސާ ނޯޓުަތކާއި 

ަސުފާހ 117 ން 174 އަށް ހުަށަހާޅފަިއވާ ިހސާބުަތކާ ުގޅުްނހުރި 

ނޯޓުތައް ަބލައި ޮއޑިްޓކޮްށީފެމވެ. 

ައޅުަގނުޑމެން ެދކޭގޮުތގައި 31 ިޑެސްމބަރ 2020 ގެ ނިަޔލަށް، 

ައދި އެތާރީޚަށް ިނމުނުައހަރުގެ ތެޭރގައި ކުްނުފނީގެ ާމލީ ާހލަތާއި، 

ާމލީ ހަަރކާތްތެިރަކމާިއ ފަިއސާ ދައުރުިވގޮުތގެ ެތދުވެރި ައދި ަހީޤޤީ 

ތަސަްއވުެރއް އިންޓަރޭނޝަަންލ ފައިނޭްނޝަލް ިރޕޯޓިންގ 

ސްޓޭްނަޑރޑްސް )ާމލީ ިހސާބުތައް ބަޔާްނކުުރމުގެ ަބއިަނލްައޤްާވމީ 

މިންަގނޑު( އާ އެްއގޮތްވާގޮތަށް ދަްއކުވަިއެދއެެވ.

ައޅުަގނުޑމެން ކުްނފުނީގެ ިހސާބުތައް ޮއޑިްޓކޮްށފަިއވަނީ 

އިންޓަރޭނަޝނަލ ޮއޑިިޓންގ ސްެޓްނޑަރްޑސް )ޮއޑިްޓކުުރުމގެ 

ބައިަނލްައްޤާވމީ މިްނަގނޑު( ަތާކއެއްގޮތަށެވެ. ިމދެންެނވި 

މިންަގނޑުަތކުން ައޅުަގނުޑމެންނަށް ާލިޒުމކުރާ ކަންތައްަތުކގެ 

އިތުރު ަތފުީސލު، މި ިރޕޯޓުގެ ޮއޑިޓަުރންގެ ޒިްނމާގެ ދަށުން، ާމލީ 

ބަޔާންތައް ޮއޑިޓް ކުުރމާެބހޭ ބަިއގައި ގެެންސީދފައިވާނެެއވެ. 

އިންޓަރޭނޝަަނލް އެިތްކސް ސްޓޭްނަޑރޑް ފޮރ ެއކައުންެޓންްޓސް 

އާއި ޯކޑް ޮއފް އެިތްކސް ފޮރ ޕްޮރެފޝަަނލް ެއކައުންެޓންްޓސް 

އާއި އެއްގޮްތވާގޮތުގެ މަތިން، ައޅުަގނުޑމެންނާިއ ދިެވހިރާްއޭޖގެ 

ުގޅުން ޕަްބިލކް ިލމިެޓަޑކީ މިނިވަން ުމސްަތޤިްއލު ެދޝަްޚެސެކވެ. 

ައުޅަގނުޑމެން، ޮއޑިޓް ާރވައި ކުރިޔަށް ގެންޮގްސފަިއވާނީ، ޯކޑް 

ޮއފް އެިތްކްސ ފޮރ ޕްޮރެފޝަަނލް ެއކައުންޓެންްޓސް )‘’އައި. އީ. 

ެއސް. ބީ. އޭ ޯކޑް’’( އާއި ެއއްގޮތްާވގޮުތގެ މަިތން، ޮއޑިުޓކުުރުމގެ 

އެްނެމހާ ުސޫލކީ މިންަގނޑުަތކަްށ ފެތޭގޮތަށެވެ. ކުްނުފނީގެ ާމލީ 

ިހސާބުަތކާިއެމދު ގޮެތއް ނިްނުމމަށް، ެއކަީށގެންވާ މިްނވަރަށް 

މަުޢޫލމާތާއި )ޮއޑިޓް( ެހކި ޯހިދފައިވާ ަކމަށް ައުޅަގނުޑމެން 

ަގޫބުލުކަރެމެވ.

ޮއޑިޓުން ާފަހަގކުރެވުނު ުމހިްނމު ުނކުތާަތުކގެ ތެރޭަގއި ިހމެނެނީ، 

ޮއޑިުޓކުެރވުނު މުްއދަތުގެ ތެރޭގައި، ޮއޑިޓަރުން ނިްނާމަފއިވާ ަފންނީ 

ނިްނމުންަތުކގެ ތެރެއިްނ، ާފހަަގކުެރވުނު ުމހިްނމު ނިްނމުންަތެކވެ. 

ުމިޅާމލީ ބަޔާާނެމދު ެދޭކގޮތް ަކނޑަެއުޅމަށް، މިގޮތުން 

ާފހަަގކުރެުވނު ކަންަތއްަތކަށް ަބާލަފއިވާނެެއވެ. ަނމަެވސް 

ޮއޑިުޓކުުރމުަގއި ަބާލފަިއވާ ިމދެންެނވި ކަންތައްަތކަށް ަވކިަވކިން، 

ެދކޭގޮތް ގެެންސީދފަެއއްނުވާނެެއވެ. 

ޮއޑިޓުން ފާހަގަޮކށްފައިވާ މުހިންމު ނުކުތާތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގެ ހިއްސާދާރުންނަށް
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Independent Auditor’s Report 
 
To the Shareholders of Dhivehi Raajjeyge Gulhun PLC 
 
Opinion 
 
We have audited the accompanying financial statements of Dhivehi Raajjeyge Gulhun PLC (the 
“Company”), which comprise the statement of financial position as at 31st December 2020, the 
statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the 
year then ended, and notes to the financial statements, comprising a summary of significant accounting 
policies and other explanatory information set out in pages 6 to 47. 
  
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position 
of the Company as at 31st December 2020, and of its financial performance and its cash flows for the 
year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards (“IFRSs”).  
  
Basis for Opinion  
 
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (“ISAs”). Our 
responsibilities under those standards are further described in the Auditors’ Responsibilities for the 
Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in 
accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants’ International Code of Ethics 
for Professional Accountants (including International Independence Standards) (IESBA Code) together 
with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Maldives and 
we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the IESBA Code. We believe that 
the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.  
 
Key Audit Matters  
 
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our 
audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of 
our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not 
provide a separate opinion on these matters.  
 
Revenue Recognition – Accuracy of revenue recorded 
 
(Refer to the accounting policies and critical accounting estimates, assumptions and judgments in notes 
3.12 and 4(c) of the financial statements) 
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policies and other explanatory information set out in pages 6 to 47. 
  
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position 
of the Company as at 31st December 2020, and of its financial performance and its cash flows for the 
year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards (“IFRSs”).  
  
Basis for Opinion  
 
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (“ISAs”). Our 
responsibilities under those standards are further described in the Auditors’ Responsibilities for the 
Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in 
accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants’ International Code of Ethics 
for Professional Accountants (including International Independence Standards) (IESBA Code) together 
with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Maldives and 
we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the IESBA Code. We believe that 
the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.  
 
Key Audit Matters  
 
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our 
audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of 
our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not 
provide a separate opinion on these matters.  
 
Revenue Recognition – Accuracy of revenue recorded 
 
(Refer to the accounting policies and critical accounting estimates, assumptions and judgments in notes 
3.12 and 4(c) of the financial statements) 
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ގެ ރިޕޯޓް ވަން އޮޑިޓަރުން މިނި

އާމްދަނީ ކަނޑައެޅުން – އާމްދަނީގެޮގތުގައި ހިމަނާފައިވާ 
ޢަދަދުގެ ޞައްޙަކަން

ހިސާުބކުުރުމގެ ސިޔާސަތުަތކާއި، ކުްނފުނި ިހންާގ ފަރާތުން 

ބޭނުްނކޮްށފައިވާ ުމހިްނމު ިހސާުބކުުރމުގެ އަްނާދާޒކުރުންަތކާއި 

ަލާފކުރުންތައް ައދި ިހސާުބކުުރމުގައި ކުްނުފނިން ައމިްއލައަށް 

ނިްނާމަފއިވާ ނިްނމުންތައް، ިހމަާނފައިާވނީ މާލީ ބަޔާންަތުކގެ ނޯޓް 

ަނމްބަރު: 3.12 ައދި 4 )ނ( ަގއެެވ.

ރިސްކްގެ ތަފުސީލު

ާއްމދަނީ ަޢަދދު ިހސާބު ކުުރަމކީ، ުއނދަގޫ ައދި ަވޒަްނކުުރުމގައި 

އެްނމެ ދަތި އެއް  ަޢަދދެވެ. ައދި ޚާްއަސކޮށް ގިނަިގނައިން 

ަބަދުލވާ ޮއފާރަތކާއި، ޮކްމްޕެލްކސް ިބލިންގް ިސސްަޓމްަތކާއި، 

ަތފާތު  ުމަދލާއި ިޙުދމަތާއި، ިބލިންގ ިސސްަޓްމގައި ކުރިޔަްށދާ 

އަުގދަށް ގިނަ  މުާޢަމލާތްަތކުގެ ސަބަުބން، ާއްމދަނީ ަކނޑަައޅަން  

ުއަދުގެލެވ.

ުކްނފުީނގެ ާއްމދަނީގެ ޮބޑުބައި ިހއްސާ ކުރަނީ، ިބލިން 

ިސސްަޓމުން ެއިކ ފަރާތްަތކަށް ކޮްށފަިއވާ ިބލުަތކުންެނވެ. 

ކުްނފުނީގެ ާއްމދަނީ ަކނަޑައޅާނެ ވަގުތާއި މިންވަރު 

ޮއޑިޓުން ފާހަގަޮކށްފައިވާ މުހިންމު ނުކުތާތައް )ކުރީ 
ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގެ ހިއްސާދާރުންނަށް

ަކނޑަެއުޅމުގައި، ެއްނމެ ޮބޑަށް ައސަރު ކުރަނީ، ކުްނުފނިން 

ިޚުދމަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތްަތކާެއކީ ެހިދފަިއވާ 

ެއއްބަްސވުންަތުކންނެވެ. ައދި ަވކިން ޚާްއަސކޮށް ަތފާތު ެއިކަކަހލަ 

ބައިތައް ިހމެނޭ އެއްަބސްވުންަތާކއި، މިއެގްީރމަންުޓގައި ިހމެިނފަިއވާ 

ޮއފަރަތކުގެ ސަބަބުްނނެެވ.

ީމގެއިތުރުން، މި ައހަރުތެރޭަގއި ކުްނފުނިން ވަނީ ކުްނފުީނގެ 

ާއްމަދނީ ިބްލކުރާ ިނާޒްމގެ ިފކްްސޑް ލައިން ިނސްބަތްވާ ބައި 

ކޮްނާވެޖންސް ބިިލންގް ިސސްަޓަމކަށް ަބަދުލކޮްށަފއެވެ. ކުްނފުީނގެ 

ާއްމދަނީ ިހސާުބކޮށް ެއުކލެާވލެިވފައިާވގޮަތކީ، ޮއޑިްޓގައި ހާްއސަ 

ައަހްނިމއްޔަތެއް ދެިވފައިވާ ަކެމެކވެ. މީގެ ސަަބަބކީ، ާއްމދަީނގެ 

ގޮތުގައި ަވކިަޢަދދެއް ަކނޑަެއޅުން ބިނާެވގެންވަނީ، ަކސްަޓމަުރންނާ 

ެއކުެވފަިއވާ ކޮންޓްެރކްޓަަތކާއި ިސސްަޓމް މައިގްޭރޝަން ގެ 

ހިރާސްަތުކގެ މައްޗަށް ަކމުގަިއވާތީއެވެ. ިމގޮުތން ާއްމދަނީ 

ިހސާުބކޮށް ެއުކެލވާުލުމގައި، މެޭންޖމަންޓުްނ ެދޭކގޮާތއި ިދާމވާ 

ގޮތަށް، ާއުމދަނީ ހިސާުބކޮށް ެއުކލަާވުލމުގައި އިތުރު ކުރެިވފައި 

ހުެރދާނެ ަކުމގެ ހިރާސް ައކީ ވުންެއކަށީގެްނވާ ަކެމކެެވ. 

ޮއޑިޓުން ފާހަގަޮކށްފައިވާ މުހިންމު ނުކުތާތައް

މި ދާއިާރގައި ައުޅަގނުޑމެން ޮއޑިޓް ާރވައި ކުރިއަށް ގެްނދިުއމުަގއި  

ަބާލފައިވާ ކަންތައްަތަކީކ:

މަިއަގނޑު ކޮންޓްޯރލްސްތައް ެޓސްުޓކުރުން: ިމކޮންޓްޯރލްތައް 

ެޓސްުޓކުުރުމގައި، ައޅުަގނުޑމެންގެ އައި.ޓީ. އަށް ޚާްއސަ 

ޭބުފޅުްނގެ ެއހީތެިރަކމާެއކު، ަތފާތު ެއކި ެއކި ިޚުދމަތްަތުކގެ 

މުްއދަތާއި ައގުަތކުގެ މަުޢޫލމާތު ަތފާތު ިސސްަޓމްަތުކގައި 

ިރޯކުޑކޮްށފައިަވނީ ަސްއަޙކޮށްތޯ ާއއި އެއް ިސސްަޓމާއި އަނެއް 

ިސސްަޓމާއި ެދެމދު ިކހާުގުޅެމއް ވޭތޯ ެބިލފައިވާެނއެެވ.

ިބްލކުރާ ިނާޒމު ެއުކަލވާެލިވފަިއވާ ގޮތާއި، ިއްމްޕިލމެންޓޭަށން ައދި 

ިބލިންގް ިސސްަޓމް ބޭުންނކުުރުމގައި ލެިވފައިވާ ކޮންޓްޯރްލސްތައް 

ައަމލީގޮތުން ބޭުންނކުުރުމގައި ހަުރަދނާތޯ ަބލައި ޓެސްްޓކުރުްނ.

އައިޓީއާއި ުގޅުްނހުރި މައިަގނޑު ކޮންޓްޯރްލސްތައް ޓެސްްޓކުުރމާއި 

ައދި އެްއިސސްަޓމުން އަނެއް ިސސްަޓމަށް ޑާޓާ ަބަދުލކުުރުމގެ 

މަުރަހލާތައް ެޓސްްޓކުުރާމއިެއކު، ިމމަުރހަލާަތކުގައި ެލިވފަިއވާ 

ކޮންޓްޯރްލސްތައް ެޓސްޓު ކުރުން. 

ކުްނފުންޏަށް ލިބޭ ާއްމދަީނގެ ަތުފީސލު ަވޒަްނކޮށް، އެ ާއްމދަނީ 

ިލބުނު މުްއދަތު ުނވަތަ ވަގުތު ަކނޑަެއުޅުމގައި، ައުޅަގނުޑމެންނަށް 

ލިިބފައިވާ ިޢްލުމގެ ބޭނުްނކޮށްގެން ޚާއްސަ ސަްބސްޓޭންިޓވް 

ެޓސްޓުަތކެއް ަހދަިއފައިާވނެއެވެ. މި ެޓސްޓުތައް ކުުރމަށް 

ާސްމަޕލްތައް ިބާނކުރެިވފަިއވާީނ:

ގެ ރިޕޯޓް ވަން އޮޑިޓަރުން މިނި

ޮއޑިޓުން ފާހަގަޮކށްފައިވާ މުހިންމު ނުކުތާތައް )ކުރީ 
ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގެ ހިއްސާދާރުންނަށް

● ކުްނފުިނން ޢާްނުމކޮށް ިބްލކުރަން ަހަމެޖިހފައިވާ އުޫސލުަތކުެގ

ބޭރުން ގެެނިވފަިއވާ ެއޖެސްްޓމަންޓްަތކާިއ،

● އެްއެޕޭކޖެްއގައި ިޚުދމަތްަތކެއް ެއުކލެޭވގޮތަށް ތައާަރފު ކޮްށފަިއވާ 

ިޚުދމަތްަތކުން ަކނޑަެއޅޭ ާއްމަދނީންނާިއ،

● ާއްމދަީނލިބޭ ިޚުދމަތްަތުކގެ މައިަގނޑު ާޕރޯފރމަްނސް 

ޮއބްިލޭގޝަްނގެ ބައެްއަކމަްށެބލެވޭ، އިްނސްޯޓްލަމންޓަށް ަނގާ  

ުމަދުލގެ ަފްސކުރެިވފައިވާ ާއްމަދނީ އާއި ޚަަރދު ައިދ،

މުާޢަމލާުތގެ ައގު ަކނޑަައާޅަފއިވާ މިްނަގނޑުތައް ރަނަގޅުތޯ 

ެބލުން. މީގެތެރޭގައި ާޕޯފމެްނސް އޮްބިލޭގޝަނާއި ުގިލފަިއވާ 

ވޭރިއަަބލް ކޮްނިސޑަޭރޝަންތައް ެޓސްްޓކުުރމާއި ެއުކަލވާެލިވފަިއވާ 

ކޮންޓްޯރްލސްަތކުގެ ހަުރދަާނކަން ރަނަގޅުތޯ ޓެސްްޓކުރުްނ.

ނޯޓް ނަްނބަރ 3.12 ައދި 4 )ނ( ގައި ބަޔާްނކޮްށފަިއވާ 

ކުްނފުނީގެ އަާސސްތައް ރަނަގޅުތޯ ބެުލމާއި އިންަޓޭނޝަަނލް 

ފައިނެްނޝަލް ިރޕޯޓިްނގް ސްޓޭްނާޑރޑްއާއި ެއއްގޮތަށް ާއްމދަނީ 

ބަާޔްނކޮްށފަިއވޭތޯ ެބލުްނ.

މުދާ ކެޕިޓަލައިޒްކުރުމާއި ބޭނުންކުރެވޭ މުއްދަތު، ބަލަށް ކެނޑުން 
އަދި އިމްެޕއަރމަންޓް

ަފާރުތްނ  ިހްނާގ  ުކްނުފިނ  ިސާޔަސުތަތާކިއ،  ިހާސުބުކުރުމެގ 

ައްނާދާޒުކުރްނަތާކިއ  ިހާސުބުކުރުމެގ  ުމިހްނުމ  ޭބުންނޮކްށަފިއާވ 

ައިމްއަލައްށ  ުކްނުފިންނ  ިހާސުބުކުރުމަގިއ  ައިދ  ަލާފުކުރްނަތްއ 

ިންނާމަފިއާވ ިންނުމްނަތްއ، ިހަމާނަފިއާވީނ ާމީލ ަބާޔްނަތުކެގ ޯންޓ 

ަންމަބުރ: 3.3 ައިދ 4 )ށ( ައިދ 4 )ކ( ަގެއެވ.

ރިސްކްގެ ތަފުސީލު

ުކްނފުީނގެ ނެްޓޯވކް ަކވަޭރޖް ުފާޅކުުރމަށާއި ނެްޓޯވްކގެ ޮކލިޓީ 

ރަނަގުޅކުުރމަށް ކޮްނމެ ައހަަރުކެވސް ެކޕިަޓލް ެއްކްސޕެްނޑިާޗގެ 

ގޮުތގައި ޮބޑެތި ޚަަރދުަތކެްއދަނީ ކުަރމުންެނވެ. 31 ިޑެސްމބަރ 

2020 ގެ ނިަޔލަށް ޕްޮރޕަޓީ އެްނޑް ިއކުިއްޕމަންްޓގެ ގޮުތގައި 

ަބލަށް ެކނުޑމަްށަފހު, 1811 ިމލިއަން ބަޔާްނކޮްށފައިެވއެެވ.

މެޭންޖމަންޓްގެ ނިްނމުންަތުކގެ ސަބަބުން ޕްޮރޕަޓީ އެްނޑް 

ިއކުިއްޕަމންްޓގެ ަބލަށް ެކނޑޭ މިންަގނޑުަތކާއި ަބލަށް 

ެކނުޑމަްށަފހު ާބީކވާ ަޢަދދަށް ަބަދލުާއދެެއވެ. 

ިމަފދަ ުމދާަތަކކީ ޭއގެ ޒާތުަގއި، ެއުމދާ ބޭނުްނކުަރން ފެށޭނެ ވަގުތު 

ނިްނމަން ުއދަގޫ ުމދާަތކެވެ. ިމަފދަ ުމަދެލއް ‘މަސަްއކަތް ކުރިއަށް 

ދާ’ ކެޓަގަީރއިން “ިނިމފަިއވާ” ކެޓަގަރީއަށް ަބދަުލކުުރުމގައި 

ަލސްަތކެއް ިދމާެވްއޖެަނމަ އޭގެ ނަީތޖާއެްއގެ ގޮތުން ރަނަގުޅނޫން 

ގިންތިައކަށް ގިންިތކުރެުވމާއި، ާމލީ ިހސާބުަތުކގައި ަބލަްށެކނޑޭ 

ަޢަދދު ަމދުން ިހމެުނމުެގ ފުުރސަތު އޮތުްނ.

ަމސަްއކަތް ކުރިއަްށދާ ުމަދުލގެ ތެރެިއން ބޭނުްނކުރެޭވަފދަ ާޙލަތަށް 

ައންނަ ުމދާަތއް، ޕްޮރޕަޓީ އެްނޑް ިއްކިއްޕމަންޓްގެ ދަށަށް 

ަބަދުލކުރެއެވެ. ިމގޮަތއް ަބަދުލކުރާއިރު އެސެޓްތައް ގިންިތކުެރވޭ 

ގޮތުގެ ސަބަބުން އޭގެ ޙަަރދާއި ެކޕިަޓލަިއްޒކުރަްނެޖހޭ ތާރީޚް 

ރަނަގޅުނޫްނގޮަތކަށް ާމލީ ބަޔާުނގައި ިހމެުނމުގެ ފުރުސަތު އޮެވއެެވ.

ެޓކްޮނޮލީޖއަށް އަންނަ ަބަދލުަތކާއި ުގޅިގެން، މުާއަޞލާތީ 

ިޚުދމަތްަތކާެބހޭ ސިނާއަަތކީ، ހުއްުޓމެއްނެތި ަބަދލުަވމުްނދާ 

ސިނާއަެތެކވެ. ިމހެްނަކމުން މި ކުްނފުނީގަިއވެސް ުމއާަސލާތީ 

ިޚުދމަތް ިދުނމަށް ބޭނުްނކުރާ ެއސެޓްަތަކކީ ިމަފދަ ަބަދލުތައް 

ގެްނނަްނެޖހޭ ެއސެޓްަތެކެކވެ. ިމެހްނަކމާެއކު، ެޓކްޮނޮލޖީއަށް 

އަްނަނމުްނދާ ަބަދލުަތކުގެ ސަަބބުން ޕްޮރޕަޓީ ެއްނޑް ިއކްިއްޕމެންޓް 

ބޭނުން ުނކުރެޭވަފދަ ާޙލަަތކަށް ހިނގަިއާދނެތީ، ައހަރުތެޭރގައި 

ިއްމޕެައރމަންޓް ޕްޮރވިޜަން ަހދަްނެޖުހމުެގ ފުުރސަތު އޮންނާނެެއވެ. 

ކުްނފުނީގެ ޕްޮރޕަޓީ އެްނޑް ިއކުިއްޕމަންޓް އެސެޓްތައް 

ޭބނުްނކޮށްގެން ލިިބދާެނަކމަށް ެބެލވޭ ަޢަދދު ަކނޑަެއުޅުމގައި، 

ވަރަށް ިގނަ އަްނާދާޒކުރުންަތކާއި ުމހިްނމު ނިްނމުންަތކެއް 

ިހމެނެއެވެ. ިމހެްނަކމާެއކު، ިމއަްނާދާޒކުރުންަތުކގައި ކުށެއް 

ިހމެނިްއޖެަނމަ، ޕްޮރޕަޓީ އެްނޑް ިއކުިއްޕމެންޓް އެސެޓްތައް 

ނުބަިއކޮށް އަުގކުރެުވުމގެ ފުުރޞަތު ޮބޑެެވ.
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ގެ ރިޕޯޓް ވަން އޮޑިޓަރުން މިނި

ޮއޑިޓުން ފާހަގަޮކށްފައިވާ މުހިންމު ނުކުތާތައް )ކުރީ 
ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގެ ހިއްސާދާރުންނަށް

ޮއޑިޓުން ފާހަގަޮކށްފައިވާ މުހިންމު ނުކުތާތައް

ިމ ާދިއާރަގިއ ައުޅަގނުޑެމްނ ޮއިޑްޓ ާރަވިއ ުކިރައްށ ެގްނިދުއުމަގިއ 

ެބިލަފިއާވ ަކްނަތްއަތަކީކ:

● ްޕޮރަޕީޓ ެއްންޑ ިއުކިއްޕަމްންޓ ެކިޕަޓަލިއްޒ ުކުރުމަގިއ 

ެއުކަލާވެލިވަފިއާވ ިނާޒާމިއ ޭއެގ ިއްމްޕިލެމްނޭޓަޝްނ ައިދ 

ަޢަމީލޮގުތްނ ޭބުންނުކުރުމަގިއ ެލިވަފިއާވ ޮކްންޓޯރްލްސަތްއ 

ެޓްސްޓުކުރްނ. ީމެގ ެތޭރަގިއ ެއެސެޓްއ ޭބުންނ ުކެރޭވ ުމްއަދުތ 

ައްނާދާޒުކުރުމަގިއ ޭބުންނުކެރޭވ ޮކްންޓޯރްލްސަތްއެވްސ ިހެމެނެއެވ. 

ެކްޕަޓަލިއޭޒަޝްނެގ ޮގުތަގިއ ޭބުންނުކެރޭވ ައާސްސަތަކީކ ަރނަގުޅ 

ައާސްސަތކެްއޯތ ެބުލާމިއ ިމ ައާސްސަތުކަގިއ ެއުކެލިވަފިއާވ 

ިމްނަގނުޑަތާކިއ ެއްއޮގަތްށ ަޚަރުދ ެކިޕަޓަލިއްޒ ުކެރިވަފިއޭވޯތ 

ެބުލަމްށ، ައިދ ަބަލްށ ަކނާޑަފިއަވީނ ަރނަގުޅ ަޢަދުދޯތ ެބުލަމްށ 

ާސްމަޕެލްއ ެނުގަމށްަފުހ ެޓްސްޓުކުރްނ.

ަމަސްއަކްތ ުކިރައްށާދ ުމާދ ްޕޮރަޕީޓ ެއްންޑ ިއުކިއްޕަމްނަޓްށ 

ަބަދުލުކުރުމަގިއ ަކަނަޑެއިޅަފިއާވ ާތީރަޙީކ ަރނަގުޅ ާތީރުޙޯތ 

ެދެނަގުތަމްށ ިއްންސެޕްކަށްނ ިރޯޕްޓ ނުަވަތ ެއ  ްޕޮރެޖްކުޓެގ 

ްޕޮރްގެރްސ ިރޕޯްޓަތުކްނ ާސްމަޕލް ެނުގަމްށަފުހ ެޓްސްޓ ުކުރްނ.

ެމޭންޖަމްނުޓްނ ައްނާދީޒޮގުތްނ ަކނަޑައާޅަފިއާވ ެއެސްޓ 

ޭބުންނުކެރޭވ ުމްއަދުތަތަކީކ ަރނަގުޅ ުމްއަދުތޯތ ެޓްސްޓުކުރަމްށ 

ައުޅަގނުޑެމްނަންށ ިލިބަފިއާވ ިޢްލުމގެ ޭބުންނޮކްށެގްނ 

ެޓްސްޓުކުރްނ.

ުމާއަސާލިތ ޚިުދަމަތްށ ައިދ ެޓޮކޮނޮލީޖައްށ ައްނަނ ުކިރެއުރްނަތާކިއ 

ުގިޅެގްނ ުކްނފުީނެގ ެއެސްޓަތްއ ަބަދުލުކުރާމިއ ިއްމެޕައރެވާދެނ 

ެއެސްޓަތެކްއ ުހެރާދެނަކަމްށަޓަކިއ، ުކްނުފީނެގ ެންޓޯވްކްސ ައިދ 

ެއެހިނެހްނ ުގުޅްނ ުހިރ ީޓްމަތާކ ުސާވުލުކުރްނ.

ުކްނުފީނެގ ެއެތެރިއްނާނިއ ޭބުރްނ ިލުބުނ ަމުޢޫލާމުތެގ ަމްއަޗްށ 

ިބާނޮކްށ، ްޕޮރަޕީޓ ްޕާލްންޓ ެއްންޑ ިއްކިއްޕެމްންޓެގ 

ިއްމެޕައރެމްންޓ ިރިވުއެއްއ ަހަދްނެޖިހާދެނ ަފަދ ެއްއެވްސ ަކަހަލ 

ިއާޝާރެތްއ ުހިރޯތ ެބުލްނ.

ެމޭންޖަމްނުޓްނ ނިްނާމަފިއާވ ިއްމެޕައރެމްނާޓިއ ުގޭޅ ިންނުމްނަތްއ 

ިންނުމުމަގިއ ަބާލަފިއާވ ަކްނަތްއަތަކްށ، ޮއަޕޭރަޝަންށ ައްނަނ 

ަބަދަލާކިއ ުގިޅެގްނ ިއްމެޕައރެމްންޓެގ ޮގުތަގިއ ަޢަދެދްއ 

ަކނަޑެއިޅ، ެއ ަޢަދުދ ާމީލ ިހާސުބަތުކަގިއ ިހަމަންނ ެޖިހާދެނޯތ 

ޯހާދ ެބިލަފިއާވެނެއެވ. 

ައިދ ިމަކްނ ެބުލަމްށ ަބަލްނެޖޭހ ަކްނަތްއަތ ާމީލ ބަާޔުނެގ ޯންޓ 

ަންނަބުރ 3.3، 4)ށ( ައިދ 4)ކ( ިހަމާނަފިއާވެނެއެވ.

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ެއހެިނެހން މަުޢޫލމާތުަތކަށް ޒިްނމާވާެނ ފަރާަތކީ ކުްނފުނީގެ ޯބޑް 

ޮއފް ޑިެރކްޓަރުންެނވެ. ެއހެިނެހން މަުޢޫލމާުތގެ ތެރޭަގއި ިހެމނެނީ 

ކުްނފުނީގެ ާމލީ ިހސާބުަތާކއި، ޮއޑިޓަރުްނގެ ބަޔާްނ ފިަޔވައި 

ުކްނފުީނގެ ައހަރީ ިރޕޯޓުަގއި ިހމެިނފަިއވާ މަުޢޫލމާެތވެ. 

ޮއޑިޓަުރންގެ ބަޔާނުގަިއވާ ތާރީުޚގެ ަފހުން ކުްނފުނީގެ ައހަރީ ިރޕޯޓު 

ައޅުަގނުޑމެންނަށް ިލބެންވާނެެއވެ. 

މި ާމލީ ބަޔާންަތާކިއެމދު ައޅުަގނުޑެމން ެދޭކގޮތް ާހަމކުުރުމގައި 

ެއހެިނހެން މަުޢޫލމާތު ިހމަނައި ައދި އެ މަުޢޫލމާުތގެ ސަްއަޙކަން 

ަބާލފައެއް ނުވާނެެއވެ. 

މި ާމލީ ބަޔާންތައް ޮއޑިުޓކުުރމުގައި، ައޅުަގނުޑމެްނގެ 

މަްސޫއލިއްޔަަތކީ، އިްސވެ ބަޔާްނކޮްށަފއިވާ ެއހެިނހެން 

ަމޢުޫލމާތުތައް ލިުބމުން، ެއމަުޢޫލމާތުތައް ކިޔައި، ޭއގައި ާމލީ 

ިހސާބުަތކާއި ޮބުޑ ފުށުއެުރމެއް ހުރިތޯ ނުވަތަ ސަްއޙަ ނޫން 

މަުޢޫލމާތެއް ިހމެނޭތޯ ެބުލެމވެ. 

ައހަރީ ިރޕޯޓު ކިުޔމުގައި، ާމލީ ބަޔާންަތކަށް ައސަުރކޮްށފާެނަފދަ 

ޮބުޑ ފުށުއެުރމެއް، ެއހެިނހެން މަުޢޫލމާތުގެ ގޮުތގައި ިހމެިނަފއިާވކަން 

ައޅުަގނުޑމެންނަްށ ާފހަަގކުެރވިްއޖެަނމަ، ކުްނފުނީގެ ޯބޑަށް އެ 

މަުޢޫލމާތުަތއް ދިުނމަށް ައޅުަގނުޑމެްނނަށް ާލިޒުމކުެރއެެވ.

ގެ ރިޕޯޓް ވަން އޮޑިޓަރުން މިނި

ޮއޑިޓުން ފާހަގަޮކށްފައިވާ މުހިންމު ނުކުތާތައް )ކުރީ 
ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގެ ހިއްސާދާރުންނަށް

މާލީ ބަޔާންތައް އެކަށައެޅުމުގައި ކުންފުނީގެ ޯބޑް 
ޮއފް ޑިރެކްޓަރުްނގެ ޒިންމާ

ިއްނަޓރޭނަޝަންލ ަފިއޭންނަޝްލ ިރޕޯރިޓްންގ ްސެޓްނަޑރްޑްސ 

)ައިއ.ެއްފ.ާއރު.ެއްސ( ުނަވަތ ާމީލ ިހާސުބަތްއ ަބާޔްނުކުރުމެގ 

ަބިއަންލައްޤާވީމ ިމްނަގނުޑަތާކިއ ެއއްޮގްތާވޮގުތެގ ަމިތްނ، ެތުދެވިރ 

ައިދ ަހީޤީޤ ަތަސްއުވެރްއ ެފްނާނެނޮގތަްށ، ާމީލ ަބާޔްނަތްއ 

ަތްއާޔުރޮކްށ، ިއްނާސުފެވިރޮގެތްއަގިއ ުހަށެހުޅަމީކ ުކްނުފީނެގ ޯބުޑެގ 

ަމްސޫއިލްއަޔެތެކެވ. ިމަމްސޫއިލްއަޔުތެގ ެތޭރަގިއ ާމީލ 

ިހާސުބަތާކިއ، ާބާޔްނަތއް ަތްއާޔުރޮކްށ ެއުކަލާވަލިއ ުހަށެހުޅުމަގިއ، 

ިހާސުބަތަކްށ ައަސުރޮކްށާފެނަފަދ ަސްއޙަޫންނ ަމުޢޫލާމުތ، ޮއިޅެގްނ 

ުނަވަތ ޮއުޅާވުލުމެގ ިނަޔުތަގިއ ިވަޔްސ ުނުހންާނެނަފަދ ޮގަތަކްށ 

ަތުނެގ ެއެތޭރެގ ިސާޔަސުތަތކާިއ ުއޫސުލަތްއ ަފރުާމޮކްށ ާޤިއުމޮކްށ 

ެދެމެހްއުޓްނ ިހެމެނެއެވ.

ުކްނުފީނެގ ޯބުޑްނ ުކްނުފިނ ުއާވުލްނ، ުނަވަތ ުކްނުފީނެގ ިވަޔާފިރ 

ުހްއާޓުލްނ ޫންނ ެއެހްނ ެއްއެވްސ ޮގެތްއެންތ ާޙަލެތްއަގިއ ެމުނީވ، 

ުކްނުފްނަޏީކ ިވަޔާފިރުކިރަޔްށ ެގްނިދުޔުމެގ ާޤިބްލަކްނުހިރ 

ުކްނުފްނެޏްއަކާމިއ، ައިދ ެއ ާޤިބްލަކަމްށ ައަސުރޮކްށާފެނަފަދ 

ަކެމްއާވަނަމ ެއަކެމްއ ާހަމުކުރާމިއ، ިހާސުބުކުރުމެގ ިމްނަގުޑްނ 

ަބާލިއުރ، ުކްނުފިނ ުހްއުޓެމއްެނިތ ުކިރައްށާދެނަކަމްށ ަބަލިއ، 

ުކްނުފީނެގ ާމީލ ަބާޔްނަތްއ ަތްއާޔުރުކުރަމީކ، ުކްނުފީނެގ ޯބުޑެގ 

ަމްސޫޢިލްއަޔެތެކެވ.

ާމީލ ަބާޔްނ ަތްއާޔުރުކުރުމެގ ުހިރާހަކެމްއ ެބްއެލެހްއުޓމުެގ ިޒްނާމ 

ައާދުކރާ ަފާރަތީކ ުކްނުފީނެގ ޯބްޑ ިޑެރްކަޓުރްނެނެވ.

މާލީބަޔާންތައް ޮއޑިޓްކުރުމުގައި ޮއޑިޓަރުްނގެ ޒިންމާ

ައުޅަގނުޑމެންގެ ަމގުަސަދކީ، ުމޅި ާމލީ ިހސާބުަތކާ އެ 

ިހސާބުަތުކގެ ބަޔާންަތކަށް އަސަުރކޮްށފާެނަފދަ ސަްއަޙނޫން 

މަުޢޫލމާތު، އެއީ ޮއުޅާވުލުމގެ ނިޔަުތގައި ުނވަތަ ޮއޅިެގން ަނމަެވސް 

ެއުކެލވިގެންުނވާނެ ަކުމގެ ެއކަށީގެްނވާވަުރގެ ަޔގީްނަކމެްއ ދިުނެމވެ. 

ައދި މި ާމލީ ބަޔާންަތާކއި ެމދު ައޅުަގނުޑެމން ެދޭކގޮތް ިހމަނައި 

ޮއޑިޓަރުްނގެ ބަާޔން ނެުރމެވެ. ެއކަީށގެންވާ ޔަގީްނަކަމކީ މަތީ 

ލެެވލްެގ/ފަންީތގެ ޔަީގްނަކެމކެވެ. ަނމަެވސް، މިއީ އިންަޓޭނޝަަނލް 

ސްޓޭްނަޑރޑްސް އޮން ޮއޑިޓިންގ އާއި އެްއގޮތަށް ކުެރވޭ 

ޮއޑިަޓުކން ހިާސބުަތކަށް، ައސަރެްއކޮްށފާެނަފދަ ަކމެއް ހިނާގފައި 

ވީަނމަެވސް، ެއަފދަ ަކމެްއ ާފަހގަވާނެ ގެރެންޓީއެއް ެދވޭނެ ަޔގީން 

ަކމެއްނޫެނވެ. ިހސާބުަތކަށް ައސަުރކޮްށފާެނަފދަ ަޢަދދުަތަކކީ، ާމލީ 

ިހސާބުަތުކގައި ިހމެިނފަިއވާ ސަްއޙަނޫން ަމޢުޫލމާތުގެ ަސބަބުން 

)އެއީ ޮއުޅާވުލުމގެ ނިޔަުތގައި ުނވަތަ ޮއޅިެގން ަނމަެވސް(، ަވކި 

ަވކިން ުނވަތަ ުޖުމލަ ަޢަދުދގެ މައްޗަށް ބިާނކޮށް ިއޤްިތާޞދީ 

ނިްނމުންތައް ނިްނމާ ފަރާތްަތކުގެ ނިްނމުންަތކަށް އަސަުރކޮްށފާނޭ 

ަފަދަކްނަތްއަތެކެވ.

ައޅުަގނުޑމެްނގެ ޮއޑިޓް ރާަވއި ކުރިއަށް ެގންޮގްސފަިއވަނީ، 

އިންޓަޭނޝަަނލް ސްޭޓްނޑަރްޑ ފޮރ ޮއޑިޓިންގ މިންަގނޑުަތކާއި، 

ފަންނީ ނިްނމުންަތކާއި އެނިްނމުންތައް ނިްނުމމުގައި ިހަފހައްޓަްނެޖހޭ 

އުޫސލުަތާކއި އެްއގޮްތވާގޮތުގެ މަތިންެނވެ. މީގެ އިތުރުން ެވްސ:

● ިމާމލީ ބަޔާންަތާކެމދު ައުޅަގނުޑމެން ެދޭކގޮތް ާހަމކުުރމަށްަޓކައި، 

ާމީލިހސާބުަތކަށް އަސަުރކޮްށފާެނަފދަ ހިރާސްތައް ހުރިތޯަބލައި، 

އިތުރަްށ ދިާރާސކުުރމަްށަފހު، ޮއޑިޓް ާރވައި ކުރިއަށް 

ގެްނގޮްސފައިވާނީ، ަކނަޑެއިޅފަިއވާ ުއޫސލުަތކެްއގެ ދަށުން 

ޮއޑިުޓކުރެވޭ ހިސާބުަތކުގަިއވާ ަޢަދދުަތކާއި، ބަޔާްނކޮްށފަިއވާ 

މަުޢޫލމާތުަތކާެބހޭ ގޮތުން ޮއޑިޓަށް ަގބޫުލކުެރވޭ ެހިކޯހދައި، 

ޮއޑިޓަުރންނަށް ފެންަނގޮތުގައި ާމީލިހސާބުަތކަށް ައސަުރކޮްށފާެނަފދަ 

ަސްއޙަނޫން މަުޢޫލމާތު އެއީ ޮއޅުާވުލމުގެ ނިޔަތުގައި ނުވަތަ 

ޮއިޅގެން ަނަމވެސް، ިހސާބުަތކުގައި ހުންނާނެ ުނވަތަ ހުެރދާެނ ަފދަ 

ޙާލަތްަތކަށް ެބުލމަްށަފހުގަެއވެ. ސަްއޙަނޫން މަުޢޫލމާތެއް، ާމލީ 

ިހސާބުަތކުގައި ޮއޅިގެން ިހމެުނމަށްވުރެ ގަްސުދގައި ޮއުޅާވުލުމގެ 

ނިޔަުތގައި ިހމަާނފައިވާަނމަ، އެ ަކމެއް ުނޯހުދުމގެ ހިާރްސކަން 

ޮބެޑވެ.  ެއއީ، ެއަފދަ ޮއޅުާވލުންަތަކކީ ުގިޅގެން ަމކަރާއި 

ީހލަްތަހަދއި، ަގްސދުގައި ިހަމނަްނެޖހޭ މަުޢޫލމާތެއް ުނިހމަނައި 

ޫދކޮްށލައި، ނުަބއި މަުޢޫލމާތުތައް ިހމަަނއި ައދި ކުްނފުީނގެ 
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ގެ ރިޕޯޓް ވަން އޮޑިޓަރުން މިނި

ޮއޑިޓުން ފާހަގަޮކށްފައިވާ މުހިންމު ނުކުތާތައް )ކުރީ 
ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގެ ހިއްސާދާރުންނަށް

އެތެރޭގައި ެހިދފައިވާ ުއސޫލުަތކުގެ ބޭރުން ކުާރކަންތައްތައް 

ަކުމަގިއާވީތެއެވ.

● ޮއޑިްޓކުރާނެ ިއޖުރާޢަތްަތއް ަކނޑަެއުޅމަށްަޓކައި، ކުްނފުީނގެ 

އިންޓާަނލް ކޮންޓްޯރްލސްަތއް ަބލައި ދެެނގަނެ، ާހލަތާުގޅޭގޮތުން 

ޮއޑިޓުގެ ިއޖުރާއަތްަތއް ަކނަޑެއިޅަފއިވާނެެއވެ. ަނމަެވސް މިގޮތަށް 

ެބލޭ ެބުލަމކީ ކުްނފުނީގެ ތަުނގެ އެތެޭރގެ ސިާޔސަތުަތކާއި 

ުއޫސލުަތުކގެ  ޤާިބުލަކާމެމދު ެދކޭގޮތް ާހަމކުުރމަށްެބލޭ ެބުލމެއް 

ޫނެނެވ.

● މީގެ އިތުުރންެވސް ޮއޑިުޓކުުރުމގައި ެބލޭ ކަންތައްަތުކގެ 

ތެރޭގައި، ހިސާބުތައް ެބެލހެއްުޓމުގެ ަހމަަތކާއި، އުޫސލުަތުކގެ 

ސަްއަޙަކމާއި،  ކުްނފުނިން ެއުކލަާވާލފައިވާ ިހސާބުަތކުގެ އަްނާދޒާ 

ކުުރމުގެ ސަްއަޙކަން، ުޖުމލަގޮތެއްަގއި ކުްނފުނީގެ ޯބޑުން، ާމލީ 

ިހސާބުަތާކއި ބަޔާންތައް ެއުކަލާވލައި ހުަށަހާޅަފއިވާ ގޮުތގެ 

ސަްއަޙކަން ެބލުން ިހމެެނއެެވ.

● ުކްނފުީނގެ ާމީލބަޔާންތައް ިހސާުބކުުރމުގައި، ޯބޑުން ކުްނފުީނގެ 

ހިްނގުން ެމދުުނެކނޑި ކުރިއަްށދާެނަކމަށް، ނިްނުމމުގައި ަބާލފަިއވާ 

ަކންަތއްަތކުގެ ސަްއަޙކަން ޮއޑިުޓގައި ލިބުނު ެހކިަތކުގެ ައީލގައި 

ެބެލިވފަިއވާނެއެވެ. ިމގޮތުން ުކްނފުީނގެ ހިންުގން ެމުދެކނިޑދާެނަފދަ 

ަކމެްއ ާފހަގަ ކޮްށފަިއވާަނމަ ެއަކމެއް ޮއޑިޓް ިރޕޯޓުަގއި ބަޔާްނކޮށް، 

ާމލީބަޔާންަތުކގައި، ެއކަން ާހަމކޮށް، ައދި ެއަފދަ ަމުޢޫލމާތު ާމލީ 

ބަޔާނުގައި ާހމަުނކުާރަނމަ ޮއޑިޓު ިރޕޯުޓގައި ެއަކމާ ުގިޅގެން 

ގެންނަްނެޖހޭ ަބަދލުތައް ގެންނަްނވާނެއެވެ. ައޅުަގނުޑމެްނގެ 

ނިްނމުން ިންނާމފައިވާނީ ޮއޑިޓު ިރޕޯުޓގައިވާ ތާރީޚާއި ަހމަޔަށް، 

ލިިބފައިވާ މަުޢޫލމާތުަތކަށް ބިާނކޮށްގެންެނވެ. ަނމަެވްސ ަފހުން 

ިދމާވާ ާހިދސާައކުން ުނވަތަ ިދާމވާ ކަންތައްަތކެއްގެ ސަަބބުން، 

ކުްނުފނީގެ ހިްނގުން ެމުދަކނާޑލަްނެޖުހަމކީ ެއކަށީގެްނާވަކެމެކވެ. 

● މާލީ ބަޔާންތައް ގެނެްސދެިވަފއިވާ ގޮާތއި، އޮނިަގނޑާއި، 

ިހމެިނފަިއވާ ިހސާބުަތކާއި އިތުރު މަުޢޫލމާތުތައް ާހަމކޮްށފަިއވާ 

މިްނވަރާއި ައދި ާމލީ ހިސާބުތައް ަތްމީސުލކުރަނީ ިހސާބުތައް 

ެހުދމުަގއި ބިާނކޮްށފައިވާ ުމާޢަމލާތްަތކާ އެއްގޮތަށްތޯ ަބލަިއ ފުިރަހމަ 

ގޮުތގައި ގެނެްސެދިވފަިއވޭތޯ ެބލުްނ.

ޮއޑިޓް ކުރިއަށް ގެްނާދނެ ގޮތާއި، މުްއދަތުތައް ައދި ޮއޑިުޓގައި 

ާފހަަގކުެރވުނު ުމހިްނމު ކަންތައްތައް، މިގޮތުން ކުްނފުީނގެ 

ހިްނުގމުގެ ިނާޒުމގައި ަމދުވާ ނުވަތަ ެއކަށީގެންވާ ިމންވަަރކަށް ނެތް 

ކޮންޓްޯރލްަތުކގެ މަުޢޫލމާތު ޯބޑާއި ހިްއާސކޮްށފައިވާެނއެެވ.

ައދި ައުޅަގނުޑމެްނގެ ުމސްަތޤިްއުލަކމާއި ުގޅޭގޮތުްނ ފުިރަހމަ 

ކުރަްނެޖހޭ އެްނެމހައި ުސޫލކީ ަހމަަތކާުގޅޭ ބާާޔނެއް ައުޅަގނުޑމެން 

ޯބޑަށް ހުަށަހާޅފަިއވާނެެއވެ. ައދި ައުޅަގނުޑމެންނާއި ކުްނފުންޏާއި 

ެދެމުދވާ ހުިރހާ ުގުޅންަތކާއި، ެއުގުޅމެއްގެ ސަަބބުން، 

ައުޅަގނުޑމެންގެ ުމސްަތިޤްއލު ަކމަށް ބުުރއަާރާފނެ ހުިރާހަކމެއް 

ޯބޑަށް ާހަމކޮްށފައިވާެނއެެވ.

ޯބޑަށް ހުަށަހާޅފަިއވާ މަުޢޫލމާތުަތކުގެ ތެެރއިން، ިހސާބުތައް ޮއޑިޓު 

ކުުރމުަގއި އެްނމެ ުމހިްނމު މަުޢޫލމާތެއް ަކމަށް ައުޅަގނުޑމެން 

ަބލަނީ ޮއޑިުޓގައި ާފހަަގކުރެވުނު ުމހިްނމު ުނކުތާަތކެވެ. މި 

މަުޢޫލމާތުަތއް ާހަމކުރުން އެްއވެސް ާޤނޫަނކުން ނުވަތަ ގަވާިއަދކުން 

މަނާުނކުރާ ައދި ވަރަށް ަމދު ޙާލަތެްއގައި މެނުވީ ެއަފދަ މަުޢޫލމާތު 

ާހަމކުުރމުން ޢާްނމު ަމްސަލހަތަށް ކޮްށފާނެ ަފިއދާައކަށްވުރެ 

ލިިބދާނެ ެގއްުލން ޮބޑުެވދާނެ ާޙލަތުތައް ފިޔަވައި، ެއހެން 

ާޙލަތްަތކުަގއި ެއަފދަ މަުޢޫލމާތުތައް ާހަމކޮްށފައިވާެނއެެވ.

މި މިނިވަން ުމސްަތޤިްއލު ޮއޑިޓަރުްނގެ ިރޕޯުޓގެ އެްނޭގްޖމަންޓް 

ޕާޓްނަަރކީ އާްރ.ޑަްބލިއު.ެއމް.ޯއ.ޑަްބލިއު ުޑމިްނޑާ ބީ 

ަރްތަނިޑަވަކާރެއެވ.

ާޗަޓްޑ ެއަކުއްނެޓްންޓްސ

ޭކީޕެއްމީޖ ޯމްލިޑްވްސެގ ަފާރުތން                   

3 ފެބްރުއަރީ 2021                                                   

ާމެލ

އާމްދަނީގެ ބަޔާން )ސްޓޭޓްމަންޓް ޮއފް ޕްޮރފިޓް އަދި ޮލސް އެންޑް އަދަރ ޮކމްޕްރިހެންސިވް އިންކަމް( 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

2020ޯނޓ31ް ޑިސެމްބަރ ގެ ނިޔަލަށް
)ރ. 000(

2019
)ރ. 000(

ާއްމަދީނ

ިހްނގުަމްށ ިދަޔ ަޚަރުދަތްއ

ަބަލްށ ކެނިޑ )ިޑްޕިރިސޭއަޝްނ ައިދ ެއޮމަޓިއޭޒަޝްނ(

ިއްމެޕައރަމްންޓ

ެއެހިނެހްނ ާއްމަދީނ

ިހންުގުމްނ ިލުބުނ ަފިއާދ

ާމީލ )ަފިއޭންންސ( ާއްމަދީނ

ަފިއާސ ޯހުދަމްށ ުކެރުވުނ ަޚަރުދ

ާސުފ ާމީލ ަޚަރުދ

ެޓްކްސ ެނުގުމެގ ުކިރން ަފިއާދ

ެޓްކްސ ަޚަރުދ

ައަހުރެގ ާސުފ ަފިއާދ

ިހްއާސައަކްށ ެޖުހުނަފިއާދ 

)ޭބިސްކ ައިދ ިޑިލުއެޓްޑ( ިހްއާސައަކްށ ެޖުހނުަފިއާދ )ިދެވހި ުރިފާޔ(

)ބްރެކެޓް ެތރޭގައިވާ ޢަދަދުތަކަކީ އުނިކުރެވޭ ަޢދަދުތަކެއް(

ާމީލ ިހާސުބަތްއ ިކާޔީނ ަސުފާހ 117 ްނ 174 ައްށ ިހަމާނަފިއާވ ާމީލ ަބާޔްނަތާކިއ ުގޭޅ ޯނުޓަތަކީކ ިމ ާމީލ ަބާޔްނަތުކެގ ުމިހްނުމ ަބެއްއަކުމަގިއ ަބަލިއެގްނެނެވ. 

ިމިނަވްނ ޮއިޑަޓުރްނެގ ިރޯޕުޓ ަސުފާހ 111 ްނ 116 ައްށ ިހަމަނިއަފިއ ެއަވީނެއެވ.

7

8

15& 14 ,13

17.1

9

10

10

11

12

2,483,159

)1,159,845(

)386,654(

)43,951(

1,022

893,731

8,732

)41,100(

)32,368(

861,363

)128,911(

732,452

9.64

2,859,006

)1,336,423(

)351,405(

)27,160(

1,904

1,145,922

20,528

)54,531(

)34,003(

1,111,919

)170,160(

941,759

12.39
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މާލީ ބަޔާން )ސްޓޭޓްމަންޓް ޮއފް ފައިނޭންޝަލް ޮޕޒިޝަން( 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

2020ޯނޓ31ް ޑިސެމްބަރ ެގ ނިޔަލަށް
)ރ. 000(

2019
)ރ. 000(

ެއެސްޓަތްއ 

ިދުގުމްއަދުތެގ ެއެސްޓަތްއ

ްޕޮރަޕީޓ ެއްންޑ ިއުކިއްޕަމްންޓ

ަރިއްޓ-ޮއްފ-ޫޔްޒ ެއެސްޓަތްއ

ިއްނޭޓްނިޖްބްލ ެއެސްޓަތްއ

ިޑަފރްޑ ެޓްކްސ ެއެސްޓ

ުޖުމަލ ިދުގުމްއަދުތެގ ެއެސްޓަތްއ

 

ުކުރުމްއަދުތެގ ެއެސްޓަތްއ

ިއްނެވްންޓީރްސ

ިވަޔާފިރްނާނިއ ެއެހިނެހްނ ޮގްތޮގުތްނ ިލެބްނުހިރ

ަނުގުދ ަފިއާސާއިއ ބެްނކުަގިއ ުހިރ ަފިއާސ

ުޖުމަލ ުކުރުމްއަދުތެގ ެއެސްޓަތްއ

 

ުޖުމަލ ެއެސްޓަތްއ

13

14

15

11.2

16

17

18

1,811,154

245,206

306,550

7,943

2,370,853

49,643

709,323

975,477

1,734,443

4,105,296

1,791,139

248,999

335,806

6,144

2,382,088

58,236

690,371

485,685

1,234,292

3,616,380

މާލީ ބަޔާން )ސްޓޭޓްމަންޓް ޮއފް ފައިނޭންޝަލް ޮޕޒިޝަން( 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

2020ޯނޓ31ް ޑިސެމްބަރ ގެ ނިޔަލަށް
)ރ. 000(

2019
)ރ. 000(

ަރުއްސާމާލިއ ަދަރިނ

ަރުއްސާމުލ

ިހްއާސެގ ަރުއްސާމުލ

ަފިއާދެގ ޮގުތަގިއ ަބަހްއާޓަފިއާވ ިރޒާުވ

ުޖުމަލ ަރުއްސާމުލ

ިދުގުމްއަދުތެގ ަދަރިނ

ްޕޮރިވަޜްންސ                       

 ީލްޒ ަދަރިނ

ުޖުމަލ ިދުގުމްއަދުތެގ ަދަރިނ

ުކުރުމްއަދުތެގ ަދަރިނ

ިވަޔާފރިާއިއ ެއެހިނެހްނ ޮގްތގޮުތްނ ަދްއަކްނުހިރ 

ީލްޒ ަދަރިނ

ުކްނުފްނާޏިއ ުގުޅްނުހިރ ަފާރްތަތަކްއ ަދްއަކްނެޖޭހ

19

20

21.2

22

21.2

23

190,000

2,292,534

2,482,534

136,925

231,780

368,705

850,049

30,403

307,443

190,000

2,314,762

2,504,762

130,157

232,932

363,089

648,431

25,320

1,386
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މާލީ ބަޔާން )ސްޓޭޓްމަންޓް ޮއފް ފައިނޭންޝަލް ޮޕޒިޝަން( 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

2020ޯނޓ31ް ޑިސެމްބަރ ެގ ނިޔަލަށް
)ރ. 000(

2019
)ރ. 000(

ެޓްކްސެގ ޮގުތަގިއ ަދްއަކްނ ުހިރ

ުޖުމަލ ުކުރުމްއަދުތެގ ަދަރިނ

ުޖުމަލ ަދަރިނ )ަލިއިބިލީޓަތްއ(

ުޖުމަލ ަރުއްސާމާލިއ ަދަރިނ

66,162

1,254,057

1,622,762

4,105,296

73,392

748,529

1,111,618

3,616,380

ާމީލ ިހާސުބަތްއ ިކާޔީނ ަސުފާހ 117 ިއްނ ަސުފާހ 174 ައްށ ިހަމާނަފިއާވ ާމީލ ަބާޔްނަތާކިއ ުގޭޅ ޯނުޓަތަކީކ ިމ ާމީލ ަބާޔްނަތުކެގ ުމިހްނުމ 

ަބެއްއަކުމަގިއ ަބަލިއެގންެނެވ. ިމިނަވްނ ޮއިޑަޓުރްނެގ ިރޯޕުޓ ަސުފާހ 111 ިއްނ ަސުފާހ 116 ައްށ ިހަމަނިއަފިއ ެއަވީނެއެވ.

ިމިހާސުބަތްއ ޯބުޑްނ ަވީނ ާފްސުކެރިވަފެއެވ. ޯބުޑެގ ަފރާުތްނ ޮސިއޮކްށަފިއަވީނ:

03 ެފްބުރައީރ 2021

ައްލާފިޟްލ ައުޙަމުދ ައްބުދްލަރްޙާމްނ

ޮއިޑްޓ ޮކިމީޓެގ ެޗައރާޕރަސްނ 

ައިދ ޯބުޑެގ ެޑިޕުއީޓ ެޗައރާޕަސްނ

    ައްލާފިޟްލ ިއްސާމީޢްލ ަރީޝުދ

     ީޗްފ ެއްގެޒެކިޓްވ ޮއިފަސރ

     ައިދ ެމޭނިޖްނގ ިޑެރްކަޓރ

      ިމްސަޓރ ޮރިބްނ ޯވްލ

      ީޗްފ ަފިއޭންނަޝްލ ޮއިފަސރ

ރައުސްމާލަށް އައި ބަދަލުތަކުގެ ބަޔާން )ސްޓޭޓްމަންޓް ޮއފް ޗޭންޖަސް އިން އިކުއިޓީ(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

ހިއްސާގެޯނޓ31ް ޑިސެމްބަރ ގެ ނިޔަލަށް
ރައުސްމާލު
)ރ. 000(

ފައިދާެގ ޮގތުގައި ބަހައްޓާފައިވާ 
ރިޒާވު

)ރ. 000(
ޖުމުލަ

)ރ. 000(

ަރުއްސާމުލ 1 ިޑެސްމަބރ 2019 ެގިނަޔަލްށ

ިވަޔާފިރ ައަހުރެގ ުޖުމަލ ާއްމަދީނ

ުކްނުފީނެގ ިހްއާސާދުރްނާނިއ ުގުޅްނުހިރ ުމާޢަމާލްތަތްއ

ިޑިވެޑްންޑެގ ޮގުތަގިއ ޫދުކެރުވުނ                       

ަރުއްސާމުލ 31 ިޑެސްމަބރ 2019 ެގިނަޔަލްށ

ަރުއްސާމުލ 1 ަޖަނަވީރ 2020 ެގިނަޔަލްށ

ިވަޔާފިރ ައަހުރެގ ުޖުމަލ ާއްމަދީނ

ުކްނުފީނެގ ިހްއާސާދުރްނާނިއ ުގުޅްނުހިރ ުމާޢަމާލްތަތްއ

ިޑިވެޑްންޑެގ ޮގުތަގިއ ޫދުކެރުވުނ                   

ަރުއްސާމުލ 31 ިޑެސްމަބރ 2020 ެގިނަޔަލްށ

19.2

19.2

 190,000

-

190,000

 190,000

-

-

190,000

2,139,843

941,759

)766,840(

2,314,762

2,314,762

732,452

)754,680(

2,292,534

2,329,843

941,759

)766,840(

2,504,762

2,504,762

732,452

)754,680(

2,482,534

)ބްރެކެޓް ެތރޭގައިވާ ޢަދަދުތަކަކީ އުނިކުރެވޭ ަޢދަދުތަކެއް(

ާމީލ ިހާސުބަތްއ ިކާޔީނ ަސުފާހ 117 ިއްނ ަސުފާހ 174 ައްށ ިހަމާނަފިއާވ ާމީލ ަބާޔްނަތާކިއ ުގޭޅ ޯނުޓަތަކީކ ިމ ާމީލ ަބާޔްނަތުކެގ ުމިހްނުމ ަބެއްއަކުމަގިއ ަބަލިއެގްނެނެވ. ިމިނަވްނ ޮއިޑަޓުރްނެގ 

ިރޯޕުޓ ަސުފާހ 111 ިއްނ ަސުފާހ 116 ައްށ ިހަމަނިއަފިއ ެއަވީނެއެވ.
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ފައިސާ ލިބުނުޮގތާއި ހޭދަކުރެވުނު ޮގތުގެ ބަޔާން )ސްޓޭޓްމަންޓް ޮއފް ކޭޝްފްޯލސް(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

31 ޑިސެމްބަރ 2020ޯނޓް
)ރ. 000(

31 ޑިސެމްބަރ 2019
)ރ. 000(

ިހްނުގުމެގ ަހަރާކްތަތުކްނ ިލުބުނ ަފިއާސ

ައަހުރެގ ާސުފ ަފިއާދ )ެޓްކްސައްށ ެކނުޑުމެގ ުކިރްނ(

ިވަޔާފިރާއިއ ެއެހިނެހްނ ޮގްތޮގތުްނ ުއިނިވ/ިއުތރުިވ

ަބަލްށެކނުޑުނ )ިޑްޕިރިސޭއަޝްނ(

ިއްނޭޓްނިޖަބްލ ެއެސްޓަތުކެގ ެއޮމަޓިއޭޒަޝްނ

ަރިއްޓ-ޮއްފ-ޫޔްޒ ެއެސްޓ ަތުކްނ ަބަލްށެކނުޑުނ

ްޕޮރަޕީޓ ައިދ ިއުކިއްޕަމްންޓެގ ިއްނެޕައރެމްންޓ ެގްއުލުމެގ  

ިއްނޭޓިޖބަްލ ެއެސްޓަތުކގެ ިއްނެޕައރމެްންޓ ެގްއުލުމެގ 

ަރިއްޓ ޮއފް ޮއްފ ިއްނޭޓިޖަބްލ ެއެސްޓްސ 

ައަވހަްށ ަދުއުރެވެގްނ ުނާދ ުމަދުލެގ ްޕޮރިވަޜްނ

ިލެބްނެޖޭހ ަފިއާސެގ ެތެރިއްނ ުނިލޭބެނަކަމްށ ެބެލޭވ ަފިއާސެގ ްޕޮރިވަޜްނ

ިއްނަޓެރްސުޓ ޮގުތަގިއ ލިުބުނ ާއްމަދީނ 

ައްނަވިއްނިޑްނގ ިޑްސަކުއްނުޓެގ ްޕޮރިވަޜްނަތްއ

ައްނަވިއްނިޑްނގ ިޑްސަކުއްންޓ ިރާވްސުކުރުމްނ ިލުބުނ ަފިއާދ

13

15

14

13

15

15

16.1

17.1

10

20

20

861,363

287,009

58,878

39,530

557

90

589

1,311

 43,951

)8,732(

4,756

-

1,111,919

264,474

48,831

38,100

-

-

-

8,753

27,160

)4,981(

4,456

)15,547(

ފައިސާ ލިބުނުޮގތާއި ހޭދަކުރެވުނު ޮގތުގެ ބަޔާން )ސްޓޭޓްމަންޓް ޮއފް ކޭޝްފްޯލސް( )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

31 ޑިސެމްބަރ 2020ޯނޓް
)ރ. 000(

31 ޑިސެމްބަރ 2019
)ރ. 000(

ީލްޒ ަލިއިބިލީޓްސެގ ިއްންޓެރްސްޓ

ަހުރުމާދ ިވްއަކިއެގްނ ިލުބުނ ަފިއާދ

ޯވިކްނގ ެކިޕަޓަލްށ ައއި ަބަދުލެގ ުކިރްނ ިހްނުގުމެގ ަފިއާދ

ޯވިކްނގ ެކިޕަޓަލްށ ައިއ ަބަދުލ

ިއްނެވްންޓީރަތަކްށ ައިއަބަދުލ

ިވަޔާފިރާއިއ ެއެހިނެހްނ ޮގްތޮގުތްނ ިލެބްނުހިރ ަފިއސާައްށ ައިއ ަބަދުލ

ިވަޔާފިރާއިއ ެއެހިނެހްނ ޮގްތޮގުތން ަދްއަކްނުހިރ ަފިއސާައްށ ައިއ ަބަދުލ

ުކްނުފްނާޏިއ ުގުޅްނުހިރ ަފާރްތަތަކށް ަދްއަކްނުހިރ ަފިއސާައްށ ައިއ ަބަދުލ

ިހްނުގުމެގ ަހަރާކްތަތުކްނ ިލުބުނ ަފިއާސ

ެޓްކްސެގ ޮގުތަގިއ ެދްއިކ

ހިްނުގުމެގ ަހަރާކްތަތުކްނ ިލުބުނ ާސުފ ަފިއާސ

ިއްނެވްސްޓ ުކުރުމެގ ަހަރާކްތަތްއ

ްޕޮރަޕީޓ، ްޕާލްންޓ ެއްނޑް ިއުކިއްޕަމްންޓ ަގުތާމިއ ިއާމާރްތ ުކުރަމްށ

10

9

23,479

)484(

1,312,305

7,282

)72,680(

33,324

21,563

1,301,794

)137,939(

1,163,855

)216,986(

24,211

)161(

1,507,215

)11,473(

)133,490(

52,491

)252(

1,414,491

)173,046(

1,241,445

)178,220(
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ފައިސާ ލިބުނުޮގތާއި ހޭދަކުރެވުނު ޮގތުގެ ބަޔާން )ސްޓޭޓްމަންޓް ޮއފް ކޭޝްފްޯލސް( )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

31 ޑިސެމްބަރ 2020ޯނޓް
)ރ. 000(

31 ޑިސެމްބަރ 2019
)ރ. 000(

ިއްނޭޓްނިޖަބްލ ެއެސްޓ ަގުތަމްށ

ަހރުުމާދ ިވްއަކިއެގްނ ިލުބުނ

ިއްންޓެރްސްޓ ޮގުތަގިއ ިލުބުނ

ީލްޒ ަލިއިބިލީޓްސައްށ ެދްއިކ ަފިއާސ

ުކުރ ުމްއަދުތެގ ިޑޮޕިސޓްްސ ެގ ުޖްމަލ

ިއްނެވްސްޓ ުކުރުމެގ ަހަރާކްތަތަކްށ ޭހަދިވ ަފިއާސ

ާމީލ ަހަރާކްތަތްއ

ައަހުރެގ ެތޭރަގިއ ިޑިވެޑްންޑެގ ޮގުތަގިއ ޫދުކެރުވުނ

ަފިއާސ ޯހުދުމެގ ަހަރާކްތަތުކްނ ޭހަދިވ ަފިއާސ

ަފިއާސ ައިދ ަފިއާސާއިއ ެއްއަފަދ ަތެކްއަޗްށ ިއުތުރިވ/)ަމުދިވ( 

ައަހުރ ެފުށުނިއުރުހިރ ަފިއާސާއއި ަފިއާސެގ ޮގތުަގިއ ެބެލޭވ ަތެކިތ

ައަހުރ ިނުމުނިއުރުހިރ ަފިއާސާއއި ަފިއާސެގ ޮގތުަގިއ ެބެލޭވ ަތެކިތ

15

21

18

)30,301(

500

8,513

)55,285(

)1,204(

)294,763(

)380,504(

)380,504(

488,588

471,300

959,888

)98,539(

173

4,972

)53,058(

5,311

)319,361(

)766,760(

)766,760(

155,324

315,976

471,300

)ބްރެކެޓް ެތރޭގައިވާ ޢަދަދުތަކަކީ އުނިކުރެވޭ ަޢދަދުތަކެއް(

ާމީލ ިހާސުބަތްއ ިކާޔީނ ަސުފާހ 117 ިއްނ ަސުފާހ 174 ައްށ ިހަމާނަފިއާވ ާމީލ ަބާޔްނަތާކިއ ުގޭޅ ޯނުޓަތަކީކ ިމ ާމީލ ަބާޔްނަތުކެގ ުމިހްނުމ ަބެއްއަކުމަގިއ ަބަލިއެގްނެނެވ. ިމިނަވްނ ޮއިޑަޓުރްނެގ 

ިރޯޕުޓ ަސުފާހ 111 ިއްނ ަސުފާހ 116 ައްށ ިހަމަނިއފަިއ ެއަވީނެއެވ.

1. ބަޔާން ހުށަހަޅާ ފަރާތް
ިދވެހާރްއޭޖގެ ުގުޅން ޕލކ ) “ުކްނފުނި” ( ައކީ 

ރަީއުސްލުޖްމހޫރިއްޔާގެ ގަރާރު ނަންބަރު 123/1988 ދަށުން 

ުއެފދި، ިދެވހިރާްއޖޭގެ ކުްނފުންޏާއި ެބހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

10/1996 ެގ ދަށުން ަރޖިސްޓްީރކޮށްގެން ިދެވހިާރްއޭޖގައި 

ހިންަގމުން ގެްނދާ ދަރަންޏަށް ޒިްނާމވާން ެޖހޭ މިންވަރު 

ަކނޑަެއިޅަފއިވާ ކުްނުފންެޏކެވެ. ިމކުްނފުނީގެ ަމސަްއކަަތކީ، 

ދިެވހިރާްއޖޭގައި ުމވާަސލާތީ )ެޓެލޮކމިއުިނޭކޝަން( ިޚުދމަތްތައް 

ދިުނމުވެ. ކުްނފުނި ަރިޖސްޓްރީ ކޮްށަފއިވާ ޮއީފަހކީ ދިރާގު ެހޑް 

ޮއީފސް، ައމީނީ މަގު، ޕީ.އޯ. ޮބްކސް 2082، ާމލެ 20403، 

ިދެވިހާރްއެޖެއެވ.

ިމކުްނފުންަޏކީ، 29 ެސޕްެޓްމބާރ 2011 އިން ޯމްލޑިްވސް 

ސްޮޓކް ެއްކސްޗޭްނުޖގައި ިލސްްޓކޮްށފައިވާ ކުްނފުންެޏެކވެ. 

2. ތައްޔާރު ކުރެވުނު/ތައްޔާރުކުރާ އަސާސް/އުސޫލް
ހ. ބަޔާން ެއުކަލވާެލވުނު މިްނަގޑު )ސްޓޭްޓމަންޓް ޮއފް 

ޮކްމްޕލަޔަްނސް( 

ާމލީ ިހސާބުތައް ެއުކލަާވެލިވފަިއވަނީ، އިންޓަރޭނޝަަނލް 

ަފއިނޭްނަޝލް ިރޕޯރޓިްނގް ސްޓެްނަޑރޑްސް )އައި.ެއްފ.އާރު.ެއސް( 

ުނވަތަ ާމލީ ހިސާބުތައް ބަޔާްނކުުރމުގެ ބައިަނލްައޤްާވމީ މިްނަގޑާއި 

އެްއގޮްތވާގޮތުގެ މަތިންެނވެ. 

މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )31 ޑިސެމްބަރ 2020 ގެ ނިޔަލަށް(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

ށ. އަގުތައް ބަޔާްނކޮްށފައިވާ ުއޫސްލ

ާމލީ ބަާޔންަތކުގައި ހުިރހާ ެއއްޗެްއގެ ައގުަތއް ބަޔާްނކޮްށފަިއވާނީ 

އެ މުާޢަމލާތެއް )ޓްރާންެސްކޝަނެއް( ހިނާގފައިވާައގު 

ިހސާބުަތކުގައި ިހމަނާ އުޫސލާއި )ހިސްޓޯިރަކލް ކޮސްޓް 

ކޮންވެްނޝަން( އެްއގޮްތވާގޮތުގެ މަތީންެނވެ. 

ނ. ައަމލީ ައދި ބަާޔްނކުރާ ފަިއާސ

ާމލީ ބަޔާންަތުކގައި ހުަށަހާޅފައިވާ ަޢަދދުަތއް ބަޔާްނކޮްށފަިއވާނީ 

ކުްނފުީނގެ ައަމލީ )ޢާްނުމކޮށް ބޭނުްނކުރާ( ަފއިސާ ަކމުގަިއވާ 

ދިެވހި ުރފިޔާިއންނެވެ. ެއހެން ގޮަތކަށް ބަޔާްނކޮްށފައިުނވާ 

ިހނދެްއގައި ހުިރހާ ާމލީ މަުޢޫލމާތުތައް ބަޔާން ކޮްށފައިވާނީ އެްނމެ 

ގާްތކުރާ ފުިރަހމަ ާހސް ދިެވހި ުރފިޔާގެ ަޢަދދުްނނެެވ.

ރ. ކުރިއަްށދާނެ ވިަޔފާރިއެްއަކމަށް ަބލައި ިހސާބުތަށް ެހދުން 

)ޮގއިންގ ކޮްނސަރން ބޭިސްސ(

ާމލީ ބަޔާން ަހާދފައިވަނީ އަރަނި ވިަޔފާރިއެްއގެ ގޮުތގައި 

ކުިރއަްށދާނެ ވިަޔފާރިއެްއަކމަށް ަބާލފަެއވެ. 

ބ. އަްނާދާޒކުރުންަތކާއި ނިްނމުންތަްއ

ުކްނފުީނގެ ާމލީ ބަޔާންަތާކއި ިހސާބުތައް އައި.ެއފް.އާްރ.އެސް އާއި 

އެއްގޮތް ވާގޮތުގެ މަތީން ބެެލެހއްުޓމަށްަޓކައި ގެންުގޅޭ ުއޫސލު ައދި 

ާއްމދަީނއާއި، ޚަަރދާއި، ުމަދލާއި، ައދި ދަރަނީގެ ަޢަދދުަތކަށް ަބަދލު 

އަންަނަފދަ އަްނާދޒާަތކާއި ނިްނމުންތައް ނިްނމަްނެޖހެެއވެ. 

މިއަްނާދޒާ ިހސާބުަތކާއި ައްސލު ނަީތޖާަތކާއި ަތފާތުަތކެއް ހުުރަމކީ 

ެއކަށީގެްނވާ ަކެމކެެވ.

އަްނާދޒާ ހިސާބުަތކާއި ޭއގެ ސަބަބުތައް ެމުދެކނުޑެމއްނެތި ުމާޠލިއާ 

ކުަރމުން ގެްނެދވެއެވެ. ައދި ަހމަ މި ުމާޠލިއާ ކުރުންަތކުން 

ާފހަަގކުރެވޭ ަބަދލުަތއް، އެަބަދަލކާއި ުގޅޭ ައހަެރއްގެ ާމލީ 

ބަޔާންަތކަށް ގެނެޭވނެއެވެ. ޮބޑަށް އަސަުރކުާރަފދަ އަްނާދޒާ 

ހިާސބުަތކާއި ުމހިްނމު ިންނމުންތައް ެއުކެލވޭ ިހސާުބކުުރުމގެ 

ުއޫސލުަތުކގެ ތެރެއިން މި ާމލީ ބަޔާންަތުކގައި ބޭނުްނކޮްށފަިއވާ 

ަޢަދދުަތކަށް އެްނމެ ޮބޑަށް ައސަުރކުރާެނަފދަ ުއޫސލުތައް ނޯޓު 

ަންނަބުރ 4 ގައި ބަޔާްނކޮްށފައިވާެނއެެވ.

3. ކުންފުނީގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ސިޔާސަތަށް 
އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް

މި މުްއދަތުަގއި ތައްޔާރު ކުެރިވފަިއވަ ކުްނފުީނގެ ިހސާބުަތުކގައި 

ބޭނުްނކުރެިވފައިވާ ސިޔާސަތުަތކަށް ަބަދލެއް އަިއްސފައި ނުވެެއވެ. 

ައދި ކުްނފުނިން ޭބނުްނކޮްށފައި ަވނީ މި ސިޔާސަތުަތެކވެ. 1 

ެޖުނަވީރ 2020 ގައި އައު ެއކުުއންޓިން ސްޓެްނޑާރްޑސް ުވޫޖުދވެ 

ަޢމަުލކުރަްނ ފަށަިއާފވެެއވެ. ަނމަެވސް، ިމަކމުގެ ަސބަބުން 

ކުްނފުނީގެ ާމލީ ބަޔާނަށް މެޓީިރައލް ެއެފކްޓެއް އަިއްސަފއިނުވެެެއވެ.  
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މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( )31 ޑިސެމްބަރ 2020 ގެ ނިޔަލަށް(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

3.1 ބޭުރ ފައިާސއިން ކުރެުވނު މުާޢަމލާތްތަްއ  
ބޭުރފަިއާސގެ މުާޢަމލާތްތައް ިހސާުބކޮށް ބަޔާްނކޮްށފަިއވަނީ، ަޢަމލީ 

ފަިއސާއިން )ިދެވހި ުރފިޔާއިން( އެ ުމާޢަމލާތެއް ހިނގި ތާރީުޚގެ 

ބޭުރފަިއސާ މާުރކުރެވޭ ރޭޓު ގަެއވެ. ބޭުރފަިއސާ ައަމީލފަިއސާއަށް 

ަބަދުލުލކުުރުމގައި ލިބުުނ ފަިއދާ ުނވަތަ ގެްއލުން ައދި ބޭުރފަިއސާ 

އިން ހުރި ާމލީ ެއސެޓްަތކާއި ލައިިބލިޓީަތއް ެބލެްނޝީޓް ތާރީުޚގައި 

ަޢަމލީ ފަިއސާއަށް ަބަދުލކުުރމުަގއި ލިބުނު ގެްއުލާމއި ފަިއާދވާނީ 

ާއްމދަނީ ބަޔާުނގައި ިހމެިނަފއެެވ.

ކުްނފުނީގެ ިހސާބުަތކުގައި ިހމެިނފަިއވާ ބޭުރފަިއސާއިން 

އަުގކޮްށފަިއވާ މާލީ ނޫން ހަުރުމަދލާއި ދަރަނި ިހސާބު ކޮްށފަިއވާނީ 

އެއެއްޗެްއ ފުރަަތމަ ގަްތއަގުަގއި ެއމުާޢަމލާެތއް ހިނިގުދަވހު 

ބޭުރފަިއސާ މާުރކުރެުވނު ރޭޓުންނެވެ. ހަުރުމަދލާއި ދަރަީނގެ 

ތެރެއިން ަހމަައގުގައި ހިާސބު ކޮްށަފއިވާ ހަުރުމަދާލއި ދަރަނި ިދެވހި 

ުރފިޔާއަށް ަބަދުލކޮްށފަިއވާނީ ަހމައަގު ަކނޑަެއޅުނު ތާރީުޚގައި 

ބޭުރަފއިސާ މާުރކުރެވޭ ރޭޓުަގއެެވ.

3.2 ާމލީ ާއލާތްތައް )ފަިއނޭްނަޝލް 
ިއްންސްޓޫރަމްންޓްސ(

ހ. ާމލީ އެސެޓްތައް )ނޮން ޑެރިވެޓިްވ(

ޢަމަލުކުރުމާއި އަގުކުރުން
ކުްނފުންޏަށް ލިބެްނެޖޭހ ފަިއސާއާއި ކުްނފުނިން ަޖާމކޮްށފަިއވާ 

ފަިއސާ، ފުރަަތމަ ިހސާބު ކޮްށަފއިވަނީ ެއ ފަިއސާ ލިބުނު ނުވަތަ 

ަޖާމވި ތާރީުޚގައެވެ. އެނޫން ހުިރހާ ާމލީ އެސެޓްތައް )ާމލީ 

ިހސާބުަތުކގައި ަހމައަުގގައި ިހމެިނފައިވާ އެސެޓްތައް ިހމެނޭގޮތަށް( 

ިހސާބުަތުކގައި ިހމެިނަފއިވާނީ އެ ވިަޔފާީރގެ މުާޢމަލާތެްއގެ 

ކޮންޓްެރކުޓްަގއި ިހމެނޭ ކަންތައްަތކަށް ަޢަމުލކުރަްނެޖހޭ 

ފަރާތެްއަކމަށް ކުްނފުނިވާ ތާރީޚުގަެއވެ. 

ާމލީ ެއސެޓްތަށް )ުކްނފުންޏަށް ލިބެްނެޖޭހ ފަިއސާގެ ތެޭރގައި 

ިހމެނޭ ދަރަނީގެ ގޮތުގައި މަިއަގނުޑކޮށް ިލބެން ހުިރ ފަިއސާ 

ފިޔަަވއި( ނުވަތަ ާމލީ ލައިިބލިޓީސް އެްނމެ ފުރަަތމަ ޙާލަުތގައި 

އަގު ކުރާނީ އޭގެ ަހމަައގުގަެއވެ. ަހމައަގު ުނކުރެވޭަނމަ ައުގކުރާނީ 

އެ އެސެޓެއް ގަުތމަށް ުނވަތަ ިއޫޝކުުރމަށް ދިޔަ ޚަަރދު 

އެްއކުުރމަްށަފހުެއވެ. ުކްނފުންޏަށް ލިބެްނެޖޭހ ފަިއސާގެ ތެޭރގައި 

ކުްނފުންޏަށް ަމއިަގނޑު އަސަރެއް ުނކުރާ ދަރަނި ައުގކުާރނާނީ 

ޭއގެ ވިަޔފާރި ކުރެވުނު އަގުަގއެެވ.

މާލީ އެސެޓްސް ގިންތިކުރުމާއި ދެވަނަ ފަހަރަށް އަގުކުރުން 
މާލީ ުމދާ އެްނމެ ފުރަަތަމ ަފހަރު ާމލީ ިހސާުބގައި ިހމަނާއިރު، އެ 

ުމަދލެއް ގިންިތކޮށް މިނާނީ އޭގެ ިއސްިތްހާލކު ކުެރިވފަިއވާ 

)ެއމޮޓަިއްޒޑް( އަގުަގއެެވ.

 

ާމލީ ެއސެޓެްއ ދެވަަނ ަފހަރަށް ައުގކުރާއިރު ނުވަތަ 

ިހސާުބކުރާއިރު، ކުިރން ަކނޑަެއިޅަފއިވާ ގިންތި ަބަދުލކުރާނީ 

ކުްނުފނިން ަޢަމުލކުރާ ވިަޔފާީރގެ އޮިނަގނޑަށް ިއްސާލހެއް 

ގެެނިވފަިއވާަނމައެވެ. މިގޮތަށް ަބަދުލކުެރވޭއިރު އެގިންތިއެްއގައި 

ަކނޑަެއިޅފަިއވާ ހުިރހާ ާމލީ ެއސެޓެއް ވިަޔފާރީގެ ޮއނިަގޑަށް 

ގެނެިވފައިވާ އިްސާލހާއި އެއްގޮތަށް ަބަދުލކުރަންވާެނއެވެ. މިގެެނވުނު 

ަބަދލުތަށް، މިަބަދލުަތކަްށަފހު އެްނމެ ފުރަަތމަ ތައްޔާުރކުރާ ާމލީ 

ބަާޔނުގައި އިްސާލުހގެނެވުނު ުދަވހުަގއި ާހަމކުރަންވާނެެއވެ. 

 

● ކުްނފުނީގައި ެއުކލަާވލަިއފަިއވާ ވިަޔފާީރގެ އޮިނަގނޑުގެ ތެރެއިން 

ކުްނފުނީގެ ރަުއްސމާުލގައި ުމދާ ަބަހއްޓަިއގެން އެިއގެން މަްނފާއެން 

ުނވަަތ ފަިއސާ ލިބޭގޮތަށް ަބހަށްާޓފަިއވުްނ

● ެދފަރާތުގެ ެދެމުދގައި ެވފައިވާ އެއްަބސްުވމެއްގެ ަސބަބުން 

ަކނޑަެއިޅފަިއވާ ދުަވސްަތކެްއގައި ކުްނފުންޏަށް އިންޓަރެސްޓާއިެއކު 

ަފއިސާ ިލބޭގޮތަށް، ކުްނފުންޏަށް ލިބެްނެޖޭހ ފައިާސގެ ގޮުތގައި 

ިހމަާނފައިވާ ެއސެަޓކަްށވުްނ.

މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( )31 ޑިސެމްބަރ 2020 ގެ ނިޔަލަށް(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

ފަިއނޭްނޝިައލް ެއސެްޓސް ަހަމއަުގކުުރމުގައި ެއމޯޓަިއޒް ުނކުރާ 

ނުވަތަ ަހމަައުގކުުރުމގައި ލިޭބފަިއދާ ުނވަތަ ގެްއލުން ާއްމދަީނގެ 

ގޮުތގައި ަބހަށްާޓފަިއވާ ިރާޒވުގެ ދަށުން ިހމަާނފައިުނވާަނމަ، އެ 

އެސެޓްސް ަހމައަުގކުުރމުަގއި ލިބޭ ފަިއދާ ނުވަތަ ގެްއލުން 

ާހަމކުރާނީ ުކްނފުީނގެ ާއްމދަނީގެ ބަޔާނުަގއެވެ. މިގޮތަށް ައުގކުރާނީ 

ާމލީ ުމދަުލގައި ެއުކލެިވގެންވާ ހުިރހާ ޑެރިވޭޓިްވސްެވސް 

ިހމެޭނގޮތަެށވެ. ފުރަަތަމަފހަރަށް މާލީ އެސެޓެއް ެއމޯޓަިއްޒކޮށް 

ުނވަތަ ަހމައަުގކުުރމުގައި އެއިެގން ލިބޭ ފަިއދާ ނުވަތަ ގެްއލުން 

ކުްނުފނީގެ ާއްމދަނީ ިރާޒވްގައި ިހމެުނމުަގއި ފުިރަހާމވާްނެޖހޭ 

ާޙލަތުތަށް ފުިރަހަމވިަނމަެވސް، މި ެއސެޓްތަށް ަހމައަުގކުުރުމގައި 

ލިޭބ ފަިއދާ ުނވަތަ ގެްއލުން ކުްނފުނީގެ ާއްމަދނީ ބަޔާުނގެ ދަށުން 

ގެނެިވދާެނއެވެ. މިގޮތަށް ަޢަމުލކުުރމުން ިހސާުބކުުރމުގައި ައންނަ 

ފަރަގުތަށް ުކަޑކުރޭވޭެނއެެވ.

 

ވިޔަފާރީގެ ޮއނިގަނޑުގެ އެސެސްމަންޓް
ކުްނުފނީގައި ެއުކލަާވެލިވފަިއވާ ވިަޔފާީރގެ އޮިނަގނަޑކީ އެ 

ޮއނިަގނުޑގެ ޕޯުޓޯފިލއޯ ލެެވލްގައި ިހެމނޭ މާލީ ެއސެޓްަތުކގެ 

ސަބަބުން އަަބދުެވސް ެއެސްސކުެރވޭ އެއްެޗކެވެ. ިމކަްނކުުރުމގެ 

މައިަގނޑު ބޭުނަމކީ ކުްނފުނި ހިްނަގުމން އަންަނގޮުތގެ 

މަުޢޫލމާތުތައް ެއކުްނފުނީގެ މެޭންޖމަންޓަށް ވަގުތުން ވަގުތަށް 

ދިުނެމވެ. މިގޮތަށް ާހަމކުެރވޭ މަުޢޫލމާުތގެ ތެޭރގައި ިހމެނެީނ:

 

● ޕޯުޓޯފލިއޯަތުކގެ ައާސސްަތކާއި ަލނުޑަދނޑިަތއް، ައދި މި 

ައާސސްަތއް ައަމލީގޮތުން ބޭުންނކުަރމުން އަންނަ ގޮތް. ީމގެ 

ތެރޭަގއި ުކްނފުނީގެ ެމޭންޖމަންޓްއިން ިއްސކަްނދޭ ސްޓްރަަޓޖީަތުކގެ 

ތެޭރގައި ެއއްބަްސުވެމއްގެ ސަބަބުން އިންޓަެރސްުޓގެ ގޮތުަގއި ލިބޭ 

ާއްމދަނީ ޯހުދމާއި، އިންޓަެރސްޓް ރޭޓުގެ ޕްޮރފަިއލް ެބެލހެއްުޓމާއި، 

ާމލީ އެސެޓެއްގެ ަސބަބުން ުއެފދޭ ާމލީ ލައިިބލިީޓއެއް އެ ެއސެޓެއް 

ިހމަާނފަިއވާ މުްއދަުތގައި ިހމަނާތޯ ުނވަތަ މި ެއސެްޓސްތައް 

ވިްއކަިއގެން ލިބޭެނަކމަށް ބެެލވޭ ުނވަތަ ލިބޭނެ ަފއިާސގެ ަޢަދދަށް 

ިއްސކަްނދޭތޯ ަބލަެއވެ. 

● ވިާޔފާރީގެ އޮނިަގނުޑގައި ެއުކލެިވގެންވާ ރިްސކްސް )ައދި 

ކުްނފުީނގެ އޮނިަގނޑުގެ ދަށުން ގެނެިވފައިވާ ާމލީ އެސެޓްސް( ައދި 

މި ިރްސކުތައް މެޭނޖް ކުެރިވފަިއވާ ގޮްތ.

އެއްބަސްވުމަކާއި ގުޅިގެން ލިބޭ ފައިސާއިގައި ހިމެނިގެންވަނީ 
ޕްރިންސިޕަލްއާއި އިންޓަރެސްޓްޯތ އެސެސްކުރުން

މި ެއެސްސެމންުޓގެ ބޭުނމަށް “ޕްރިްނިސަޕލް” މާަނކުެރިވފަިއވަނީ، 

ާމލީ ެއސެޓެއް ކުްނފުީނގެ ހިާސބުަތކުަގއި ފުރަަތމަ ިހމާނާއިރު 

ައާދކުރަްނެޖހޭ ައސާސީ ަޢަދދަށެވެ. “އިންޓަެރސްޓް” 

މާަނކުރެިވފަިއވަނީ ައާދކުރަްނެޖހޭ އަާސސީ ަޢަދުދގެ ގޮުތގައި 

ަވިކުމްއދަތެްއގެ ތެޭރގައި ދަްއކަްނެޖހޭ ާބކީ ަފއިާސގައި 

ެއުކލެިވގެންާވ ދަރަންޏަށް ޫދކުުރމުގެ ހަރާސް ައދި ކުރިއަށް 

އޮތްަތނުގަިއ ފަިއސާގެ ައގަށް އަންނަަބަދލާއި ުގިޅގެން ދަްއކަްނެޖހޭ 

ފައިސާ ައދި ލެްންޑކުުރމުގައި ެއުކެލވިގެްނވާ ހަާރސްއާއި ޚަަރދު 

ައދި ހިންުގމުން ިލބޭ ފަިއާދގެ މިންވަރަެށވެ. 

އެއްަބސްުވަމކާއި ުގިޅގެން ލިޭބ ފަިއސާއިަގއި ިހމެނިގެްނވަނީ 

ަހމަެއކަނި ައާދކުަރްނެޖހޭ އަާސސީ ަޢަދދާއި އިންޓަެރސްްޓގެ 

ގޮުތގައި ެއުކލެިވގެންާވ ފަިއސާތޯ ެއސެްސކުުރމަށް ެދފަރާުތގެ 

ެދެމދުަގއި އެއްަބސްެވިވފަިއވާ ކަންަތއްތައް ަބލަްނެޖހެެއވެ. ީމގެ 

ތެރޭަގއި  ާމލީ ެއސެަޓކާއި ުގޅިގެން ެހިދފަިއވާ އެއްަބްސުވުމގައި، 

އެއްަބސްެވިވފަިއވާ ަކމެްއގެަސބަބުން ލިބޭެނަކމަށް ަކނޑަެއިޅފަިއވާ 

ފަިއސާއަށް ުނވަތަ ަވގުތަށް ަބދަެލއް އަންަނަފދަ އެްއވެްސަކމެއް 

ެއުކލެިވގެންވޭތޯ އެެސްސކުރަްނެޖހޭނެެއވެ. މި ެއސެްސމަންޓް 

ެހުދމުގައި ބަަލްނެޖހޭ ކަންތައްަތކުގެ ތެރޭގަިއ:

● ލިޭބ ފަިއސާއާއި ައާދކުރާްނެޖޭހ ފަިއސާ ައާދކުރާްނެޖހޭ ވަގުތު 

ުނވަތަ ައދާްނކުރާްނެޖހޭ ުނވަތަ ލިބެްނެޖހޭ މިންވަރަށް އަސަރު 

ފޯާރފާނެ ާހިދސާތައް. 

● ަބަދލުވަިނވި ރޭޓުގެ ަސމާތު )ފީޗާރސް( އާއި ައުޤުދކުެރިވފަިއވާ 

ޫކަޕން ރޭޓުަތކަށް ައސަުރފޯރުަވނިވި ޝަުރޠުތަްއ

●  ެއްޑވާްނސަްށ ފަިއސާ ދެްއުކމާއި ައދި މުްއދަތު އިތުރު ކުުރުމގެ 

ަސާމުތ
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މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( )31 ޑިސެމްބަރ 2020 ގެ ނިޔަލަށް(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

●  ަކނޑަެއިޅފަިއވާ ުމދަލާ ުގޭޅގޮތުން ފަިއސާ ލިިބގަުތމަށް ދަުޢވާ 

ުއުފލުން ހަިނކުރާ ޝަުރޠުތައް )މިާސަލކަށް، ުރޖޫޢަ ުނކުެރވޭ 

ަސާމުތަތްއ(

ައާދކުރާްނެޖޭހ ފަިއސާގެ އަާސސީ ަޢަދާދއި  އިންޓަެރސްުޓގެ 

ަޢަދދު ަހމަ ެއކަނި ައާދކުުރަމކީ، ެއްޑވާންސަްށ ފަިއސާ ދެްއުކުމގެ 

ަސމާތާ އިއްިތާފުޤާވަކެމކެވެ. ެއެހނަސް، ިމގޮތަށް އިއްިތފާުގާވަކމަށް 

ެބެލވޭނީ، ެއްޑވާްނސްގެ ގޮުތގައި ައާދކޮްށފަިއވާ ފަިއސާގެ ަޢަދދު 

ައާދކުރާްނެޖހޭ ފަިއާސގެ ައަދދާ ައޅައިަބލާއިރު ޮބޑުަނމައެވެ. އެއީ 

އެގްިރމެންޓްގެ ުމްއދަތު ަހަމުވުމގެ ކުރިން، އެގްިރމަންޓް ޫރާޅެލވޭ 

ާޙލަތްަތުކގައި، ަބަދުލދިުނުމގެ ގޮތުން ައާދކުެރވޭެނ ފައިާސގެ 

ެއކަށިެގންވާ މިންވަރެއް ެއޑްވާްނސްގެ ގޮުތގައި ައާދކޮްށފަިއވާ 

ފައިާސގެ ތެޭރގައި ާޝިމލުވާނެތީެއވެ. 

މާލީ އެސެޓްސް އެޯމޓައިޒް ކުރެވިފައިވާ އަގު
ފުރަަތމަ ަފހަރަށް އަުގކުުރމަްށަފހު ލިބެްނެޖޭހ ފަިއސާ 

ހިސާުބކުރެވޭނީ “ިއެފކްޓިވް އިންޓްެރސްޓް”ގެ ުއޫސލުން 

ެއމޮޓަިއްޒކޮށް، ާހލަތަށް ައންނަ ަބަދލުގެ ސަަބބުން ލިބޭ ގެްއލުން 

ެކނުޑމަްށަފުހގައެވެ. އިންޓަރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ިލބޭ ާއްމދަނީ، 

ބޭުރަފއިސާ ަބދަުލކުުރުމގައި ލިިބަފއިވާ ގެްއުލމާއި ފަިއދާ، ައދި 

އަގަށް އަްނނަ ަބަދލުގެ ސަަބބުން ލިބޭ ގެްއލުން ާހަމކުރާނީ 

ކުްނފުނީގެ ާއްމދަނީ ބަާޔނުގައެވެ. ަހމަ ިމަފދައިން ާމލީ ެއސެޓެއް 

ކުްނފުީނގެ ިހސާބުަތކުން އުިނކުރާއިރު އޭގެން ިލބޭ ފަިއދާ ނުވަތަ 

ގެްއުލންެވސް ާހަމކުާރނީ ކުްނފުީނގެ ާއްމދަނީ ބަޔާނުގަެއވެ.  

ކުްނފުންޏަށް ިލބެްނެޖހޭ ފަިއސާގެ ތެރޭގައި ިހެމިނފަިއވާނީ ދަރަީނގެ 

ގޮުތގައި ލިބެްނެޖޭހ ފަިއސާއާއި ެއހެިނހެން ގޮްތގޮުތން ލިބެްނެޖހޭ 

ފަިއސާއާއި، ޭބްނކް ިޑޮޕސިްޓސް ައދި  ިފކްްސޑް ިޑޮޕސިްޓގެ 

ގޮުތގައި ކޮްށފައިވާ އިްނވެސްްޓެމންޓްަތކުން ލިބެްނެޖޭހ ފައިާސއެެވ.

ށ. ާމލީ ލައިިބލިޓީތައް )ނޮން ޑެރިވެޓިްވ(

ކުްނުފނިން ނަާގފަިއވާ ލޯނުަތކާއި ޯލނުަތކަށް ހުަށެހޅުނު ަރހުނުތައް 

ފުރަަތމަ އަުގކޮްށފައިާވނީ އެއެއްޗެްއ ފުރަަތމަ ހުށަެއޅުނު ައގުގަެއވެ. 

ެއެހިނހެން ހުިރހާ ާމީލ ދަރަނިތައް )ކުްނފުީނގެ ިހސާބުަތުކގައި 

ަހމަައގުގައި ިހސާުބކޮްށފަިއވާ ލައިިބލިޓީަތއް ިހމެނޭ ގޮތަށް( 

ައުގކޮްށަފއިވާނީ ކުްނުފންޏާއި އެ ދަރަންޏެއް ަރްމުޒކޮްށދޭ 

ފަރާތާއިެއކު، ވިަޔފާރީގެ ެއއްބަްސުވމުގެ ަބއިވެިރައކަށް ކުްނފުިނވާ 

ތާރީޚުގަެއވެ. 

ާމލީ ލަިއިބލިީޓސް ިގންިތކޮށް ަހމައަގު ކުރާނީ ެއމޯޓަިއޒް 

ކުުރމަްށަފހު، ުނވަތަ ަހމައަުގކުުރމުަގއި ލިބޭ ފަިއދާ ނުވަތަ ގެްއލުން 

ާއްމދަނީ ބަޔާނުަގއި ިހމަނައިގެްނނެވެ. ާމލީ ލައިިބލިޓީައުކން ލިބޭ 

ފަިއދާ ނުވަތަ ގެްއުލން ާއްމދަނީ ބަާޔނުގައި ިހމަނާނީ އެ 

ލަިއބިލިޓީައކީ ވިަޔފާިރކުުރުމގެ ބޭުނމަށް ެބހެއްިޓފަިއވާ ނުވަތަ އެއީ 

ޑެރިވޭޓިވްައކަށްވުން ުނވަތަ ފުރަަތމަ އަުގކުރާއިރު  ާއްމދަނީ 

ބަޔާުނގައި ިހމަނާގޮތަށް ަކނޑަެއިޅފައިވާ ލައިިބލިޓީައކަށް 

ވާަނމައެވެ. ެއހެިނހެން ާމލީ ލައިިބލިީޓސްަތއް ފުރަަތަމ ަފހަރަށް 

އަުގކުުރމަްށަފހު ިހސާުބކުރެވޭނީ “ިއެފކްޓިވް އިންޓްެރސްޓް” 

އުޫސލުން ެއމޮޓަިއްޒކޮށް، ޙާލަތަށް އަްނނަ ަބަދލުގެ ސަބަުބން ލިބޭ 

ގެްއލުން ެކނުޑމަްށަފހުގަެއވެ. އިންޓަެރސްޓްގެ ގޮުތގައި ދަްއކަްނެޖހޭ 

ދަރަނި،  ބޭުރފަިއސާ ަބަދުލކުުރމުގައި ލިިބފައިވާ ގެްއުލމާިއ ފަިއދާ، 

ައދި އަގަށް އަްނނަ ަބަދލުގެ ސަަބބުން ލިބޭ ގެްއލުން ާހަމކުރާނީ 

ކުްނފުީނގެ ާއްމދަީނގެ ބަޔާުނގައެވެ. ަހމަ ިމަފދައިން ާމލީ 

ލައިިބލިޓީއެއް ކުްނފުީނގެ ިހސާބުަތކުން އުިނކުރާއިރު އެއިެގން ލިބޭ 

ފަިއދާ ނުވަތަ ގެްއުލންެވސް ާހަމކުރާނީ ުކްނފުީނގެ ާއްމދަނީ 

ބަޔާނުގަެއވެ. 

ކުްނފުނީގެ ާމލީ ދަރަނި ނުވަތަ ލަިއިބލިޓީގެ ގޮތުގައި ިހމެިނފަިއވާނީ 

ވިާޔފާރީގެ ބޭުނމަށް ޭލްނދޭނަށް ނެގުނު ުމަދލާއި ޯހދުނު 

ިޚުދމަތްަތކަށް ދޭްނެޖހޭ ަފއިސާާއއި ެއހެިނހެްނ ދަރަނިަތުކގެ 

އިތުރުން، ކުްނފުންޏާ ުގުޅްނހުިރ ފަރާތްަތކަށް ދަްއކަްނެޖހޭ 

ަފިއާސެއެވ.

ިމަފދަ ލައިިބލިޓީަތއް ފުރަަތމަ ައުގކޮްށފައިވާނީ އޭގެ އަްސލުައގާއި 

ޭއގެ މުާޢމަލާުތގެ ައގު އެްއކޮްށފައެވެ. އޭެގަފހުން، ިމަފދަ ދަރަނިތައް 

“ިއެފކްިޓވް އިންޓްެރސްޓް” އުޫސލު ޭބނުން ކޮްށގެން 

“ެއމޮޓަިއޒް” އަުގގައި ައުގކޮްށފައި ވާެނއެެވ.

ޑީ-ރެކެގްނިށަން
މާލީ އެސެޓްސް

ާމލީ ެއސެޓްތައް ހިާސބުން އުިނކުރެޭވނީ އެ ެއސެަޓކުްނ ފަިއސާ 

ިލެބްނެޖޭހ ުމްއަދުތ ަހަމުވުމްނ ުނަވަތ ެއެހްނ ަފާރަތަކްށ ެއ ެއެސްޓ 

ަބަދުލކުެރވި ައދި ކުްނފުނިން އެ ެއސެަޓކާ ުގޅިގެން ލިިބދާނެ 

މަްނފާ ައކާއި ގެްއލުން ަބަދުލކުުރމުންެނވެ. ިމަފދަ ގޮަތކަށް 

ަބދަުލކޮްށފަިއވާ ެއސެޓެއްގައި އެއްެވސް ަމސްަލހަތެއް ުއެފިދފައި 

އޮްތަނމަ، އިތުރު ެއސެެޓއް ނުވަތަ ލަިއބިލިޓީއެްއގެ ގޮުތގައި 

ިހާސުބޮކްށަފިއ ާވެނެއެވ.

މާލީ ލައިބިލިޓީސް
ާމލީ ލައިިބލިީޓސް ިހސާބުން އުިނކުރެވޭނީ އެ މުާޢމަލާތާއި ުގިޅގެން 

ައާދކުރަްނެޖހޭ ދަަރނި ައާދކުުރމުން ނުވަތަ ކެްނަސލް ކުުރމުން 

ނުވަތަ އެ މުާޢަމލާތުގެ މުްއދަތު ަހމަުވމުްނނެެވ.

އަޅާކެނޑުން  )ޮއފްސެޓިން(
ާމލީ ެއސެާޓއި )ުމދަާލއި( ލައިިބލިޓީތަްއ )ދަރަނި( ލަިއޖަްއސާ 

ާބކީވާ ަޢަދދުތައް ކުްނފުނީގެ ާމލީ ބަޔާނުަގއި ިހމެނޭނީ ަހމަެއކަނި 

އެަޢަދދުތައް ިހމެުނމުގެ ޤާޫނނީ ޙަްއޤު ކުްނުފންޏަށް ިލބި، ައދި 

ެއދަރަންޏެއްގެ ާބކީ ދަްއކަން ިންނާމފައިާވަނމަ ނުވަތަ އެެއސެޓެއް 

ވިްއކަިއގެން ލިޭބ ފަިއސާއިން ދަރަނި ަޚާލްސކުރާަނަމއެެވ.

މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( )31 ޑިސެމްބަރ 2020 ގެ ނިޔަލަށް(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

ނ. ހިްއސާގެ ަރއުްސާމުލ
ޢާންމު ހިއްސާ )ޯއޑިނަރީ ޝެއަރ(

ކުްނފުނީގެ ހިްއސާގެ ަރއުްސާމލު ަކނޑަެއިޅފައިވާނީ ޢާްނމު 

ިހއްާސގެ )ޯއޑިނަީރ ޝެއަރ( ގޮތުގަެއވެ. ހިްއސާ އިތުުރކުުރމަށް 

އިތުރަށް ޚަަރދުިވ ފަިއސާ ވާނީ ރަުއްސާމލުގެ ުޖުމލައިން 

ުއިނުކެރިވަފެއެވ.

ހިއްސާގެ ފައިދާ )ޑިވިޑެންޑް(
ޢާްނމު ހިްއާސދާރުންނަށް )ޯއޑިނަީރ ޝެއަރޯހްލޑަރުން( ައހަުރގެ 

ެމދުތެރެިއން ހިްއސާެގ ފަިއދާ )އިންޓަިރމް ިޑިވޑެްނޑް( ެބުހމަށް 

ނިްނމި ތާރީްޚގައި، ަބހަްނެޖޭހ ފަިއސާ ދަރަންޏެްއގެ ގޮުތގައި 

ިހމަާނފައިވާނެެއވެ. ައދި ައހަރުގެ ުޖުމލަ ިހއްާސގެ ފަިއާދގެ 

ގޮތުގަިއ )ފައިަނލް ިޑިވޑެްނޑް( ދިުނމަށް ޯބޑުްނ ފާްސކޮށް، 

ޑިިވޑެްނޑް ިދުނމަށް ަކނޑަެއުޅނު ތާރީުޚގައި ފަިއާދގެ ގޮުތގައި 

ަބހަްނެޖޭހ ފަިއސާ، ދަަރންޏެއްގެ ގޮތުގައި ިހމަާނފައިވާެނއެެވ.

3.3 ޕްޮރޕަޓީ، ްޕލާންޓު އެްނޑް ިއކުިއްޕމެންުޓ
ހ. ބަޔާްނކުުރމާއި އަުގކުރުްނ

ހުިރހާ ޕްޮރޕަޓީ، ްޕލާންޓް އެްނޑް ިއކުިއްޕމަންުޓގެ ގޮުތގައި 

ިހމެިނފަިއވާ ަތކެތި އަުގކޮްށފައިވާނީ، އެަތކެތީގެ އަގުން ުޖުމލަ 

ަބލަށް ަކނަޑްނެޖހޭ )ިޑޕްރިސިޭއޝަން( ަޢަދދާއި ާޙލަތަށް ައންނަ 

ަބަދލުގެ ސަަބބުން ލިބޭ ގެްއލުން )ިއްމެޕައރމެންޓް( އުިނކުރަްނޭޖހޭ 

ުޖުމލަ ަޢަދދު ެކނުޑމަްށަފުހއެެވ.

އަގުެގގޮތުގައި އަުގކޮްށފައިވާ ަޢަދދުގައި، އެ ެއސެެޓއް ގަންަންނދިޔަ 

ޚަަރދާއި، ެއސެޓާ ީސދާ ުގޅުްނހުރި ެއހެިނެހން ހުިރހާ ޚަަރދުތައް 

ިހމެިނފަިއވާނެއެވެ. ކުްނފުނިން ައމިްއލައަށް ަހާދފައިވާ ެއސެޓުަތުކގެ 

އަުގގައި އެ ެހުދމަށް ޯހުދނު ަތކެތީގެ އަގާއި، ެއަކމަށް 

ަމސަްއކަްތކުރި ުމވަްއަޒފުންގެ ުމސާރަާއއި، ައދިެވސް ެއސެޓާއި 

ީސދާ ުގޅުްނހުރި ެއހެިނހެން ޚަަރދުަތކާއި، އެސެޓެއް ެހުދމަށް 

ލޯނެއް ެނގުނުަނމަ ެއލޯނެްއގެ އިންޓަެރސްޓާއި އެ ެއސެޓެއް 

ވިަޔފާީރގައި ބޭނުްނކުެރުވމާއި ަހމަޔަށް ހިނިގހުިރހާ ޚަަރދެއް 

ިހމެިނަފއިވާނެެއވެ. ައދި ޭއގެ އިތުރުން ެއަފދަ އެސެޓެއް ހުރިަތނުން 

ެއހެންތަަނކަށް ަބަދުލކުރަން ެޖިހްއެޖަނމަ، ނުވަތަ އެެއސެޓެއް 

ހުރިތަަނކުން ަނގަްނެޖހިްއެޖަނމަ ެއަކމަށް ހިނގާެނަކމަށް ަލާފކުެރވޭ 

ޚަަރދާއި، އެ ެއސެޓެއް ހުރިތަން ިއުހހުރި ާޙލަތަށް ޢިާޔަދކުުރމަށް 

ހިނާގެނަކމަށް ަލާފކުެރވޭ ޚަަރދު އެ އެސެޓެްއގެ ައގުގެ ތެޭރގައި 

ިހމެިނަފއިވާނެެއވެ. ައދި މީގެ އިތުރުން، ެއަފދަ ެއސެަޓކަށް 

ބޭނުްނކުުރމަށްަޓކައި ޚާްއސަ ޮސފްޓުެވއާރއެއް ގަެނފައިވާަނމަ، ޭއގެ 

ައގުެވސް ެއސެްޓގެ ައގުގައި ިހމެިނފައިވާެނއެެވ.

ޕްޮރޕަޓީ، ްޕލާންޓު އެްނޑް ިއކުިއްޕމެންުޓގެ ގޮުތގައި ިހމެިނފަިއވާ 

އެސެޓްަތުކގެ ތެރޭަގއި ެއކި ުމްއދަތަށް ބޭނުްނކުރެވޭ އެސެޓްތައް 

ައުގކޮްށަފއިވާނީ ަވިކަވކިްނނެެވ.

ޕްޮރޕަޓީ، ްޕލާންޓު އެްނޑް ިއކުިއްޕމެންުޓގެ ގޮުތގައި ިހމެިނފަިއވާ 

އެއްޗެއް ވިްއާކުލމުން ިލބުނު ފަިއދާ ނުވަތަ ގެްއލުން 
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މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( )31 ޑިސެމްބަރ 2020 ގެ ނިޔަލަށް(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

ަޢަދުދކޮްށފަިއވާނީ އެ އެއްެޗއް ވިްއާކލެވުނު އަގާއި، އެ ެއސެޓެްއގެ 

އަގުން ަބލަްށެކނޑުުނވަރު ަކނޑާ ާބކީ ކުެރވުނު ވަރާއި 

ލަިއޖެްއުސމަށް ަފހުެއވެ. ިމަފދަ މުާޢަމލާތްަތުކގެ ަޢަދދުތައް 

ިހމެިނފައިވާނީ ކުްނފުނީގެ ިހސާބުަތކުގައި ެއހެިނހެން ގޮތްގޮތުން 

ލިބުނު ާއްމދަީނގެ ތެރޭަގއެެވ.

ށ. ެއސެޓްަތކަށް ަފހުން ކުރެވޭ އިތުރު ޚަަރދުތަްއ
ޕްޮރޕަޓީ، ްޕލާންޓު އެްނޑް ިއކުިއްޕމެންުޓގެ ތެޭރގައި ިހމެނޭ 

ެއެސެޓްއ ުނަވަތ ޭއެގ ަބެއްއ ަބަދުލުކަރްނ ެޖިހެގްނ ެއަކަމްށ ުކެރޭވ 

ޚަަރދެއް އެ ެއސެޓެްއގެ ާބީކކުރެވޭ ައގުގެ ތެރެއަށް ވާނީ އިތުރު 

ކުރެިވަފއެވެ. ިމަފދަ ގޮަތކަށް ކުެރވޭ ޚަަރދެއް އެސެޓެްއގެ އަުގގެ 

ތެރެއަށް އިތުުރކޮްށފައި ވާނީ ެއަފދަަބަދލުން ުމސްަތޤުަބުލގައި 

ކުްނފުންޏަށް ިއޤްިތާޞދީ ގޮތުްނ ފަިއދާވެ، ެއަފދަ ަބދަެލއްގެ ައގު 

ެއްނމެ ެއދެޭވގޮތެްއގައި މިްނކުެރވޭ ަކުމގައިވާަނމަެއވެ. މިގޮތުން 

ަހާލުކުވމުގެ ސަބަބުން ަބދަުލކުެރވުނު ެއސެޓުގެ ައގު 

ިހސާބުަތކުްނވާނީ އުިނކުެރިވފަެއވެ. ެއސެޓްތައް ބެެލހެއްުޓމަށް 

ުދަވހުން ުދަވހަށް ކުރެވޭ ޚަަރދުތައް ހިންުގުމގެ ޚަަރދުަތުކގެ 

ތެރޭގައި ިހމެިނފައިވާެނއެެވ.

ނ. ަބލަްށެކނޑުން )ިޑޕްރިިސޭއޝަްނ(
ަބލަްށެކނޑޭ )ިޑޕްރިސިޭއޝަން( ަޢަދދު ިހސާުބކޮްށފަިއވާނީ 

ެއސެޓެްއގެ އަާގއި، އެއެއްޗެއް ބޭުންނކުރެޭވަފދަ ާޙލަތަށް ގެނަުއމަށް 

ީސދާ ކުރެވުނު ހުިރހާ ޚަަރދެއް ެއްއކޮށް އެެއސެޓެއް 

ބޭނުްނކުުރމަްށަފހު ިވްއާކެލވޭނެ ައގު ެކނުޑމުން ާބީކވާ ަޢަދދަށް 

ިބާނޮކްށަފެއެވ.

ކުްނފުނީގެ ާއްމަދނީގެ ބަޔާނުގައި ަބލަްށެކނޑޭ ޚަަރދު 

ަޢަދުދކޮްށފަިއވާނީ ސްޓްރެއިޓް ަލއިން ުއޫސލުން އެެއސެޓެއް 

ޭބނުްނކުުރމަށް ަކނޑަެއޅޭ މުްއދަތު ަވކިަވކިން 

ަކނަޑެއުޅމަްށަފހުއެވެ. އެއީ ކުްނުފނީގެ ެއސެޓުތައް، އެ ެއސެަޓކަށް 

ަކނޑަެއިޅފައިވާ މުްއދަތުަގއި ކުްނފުންޏަށް ާމލީ ައދި ެއހެިނހެން 

ފަިއާދކޮްށދޭނެ ައދި އެްނމެ ރަނަގޅަށް ަވޒަްނކުެރވޭ ުއސޫަލކަށް 

ސްޓްރެއިޓް ލައިން އުޫސލުވާތީ އެެވ.

ސްޓްރެއިޓް ލައިން އުޫސލު ބޭނުްނކޮްށގެން ަބލަްށެކނުޑުމގައި 

ެއކިާބވަތްަތކުގެ އެސެޓް ެއކަށީގެްނވާ ގޮުތގައި ބޭނުްނކުުރމަށް 

އަްނާދޒާ ކުރެވޭ މުްއދަތުތައް ތިީރގައި މިވަީނއެެވ.

ިއާމާރްތަތްއ

ްޕާލްނާޓިއ ިއުކިއްޕެމްނުޓ
- ިސިވްލޯވާކއި ޭކަބލް ަޑްކްޓަތްއ

- ެންޓޯވކް ައދި ިއެލްކްޓރޯިނކް 
ިއުކިއްޕަމްންޓަތްއ

ެވިހަކލް ައދި ލޯްންޗަތްއ

ިފޓިްނގް ައދި ަފރުީނަޗުރ

5 ައަހާރއި 40 ައަހާރއި 
ެދެމުދ

5 ައަހާރއި 40 ައަހާރއި 
ެދެމުދ

5 ައަހާރއި 40 ައަހާރއި 
ެދެމުދ

4 ައަހާރއި 7 ައަހާރއި ެދެމުދ

4 ައަހާރއި 10 ައަހާރއި 
ެދެމުދ

ެއސެޓެއް ެއކަށީެގންވާ ގޮުތގައި ޭބނުްނކުރެވޭ މުްއދަތާއި ައގު 

ކޮްނމެ ެބލެްނޝީޓު ތާރީެޚއްގައި ަބލައި ަބަދލެްއގެންނަން ެޖހޭަނމަ 

އެަބަދލެއް ގެނެެވއެެވ.

މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ހަރުމުދަލަށް ޮކށްފައިވާ ޚަރަދު
ަމސަްއކަތް ކުިރއަްށދާ ހަުރުމަދލަށް ކޮްށފަިއވާ ޚަަރުދގެ ގޮުތގައި 

ހިާސބުަތކުަގއި ބަޔާްނކޮްށފަިއވާނީ، ޕްޮރެޖކްޓްަތކަށް ހިނާގފަިއވާ 

ޚަަރދުަތުކގެ ތެރެއިން ާމލީ މުްއދަތު ިނމުނުއިރު ވިަޔފާީރގެ 

ހަަރކާތްތަްއ ފެިށފައިުނވާ ޕްޮރެޖކްޓްަތކަށް ހިނާގފަިއވާ ޚަަރދުަތކެެވ.

3.4 އިންޓޭްނިޖބަލް ެއސެޓްތަްއ
ހ. އިންޭޓްނޖިަބލް އެސެޓް ަކނޑަައޅާެނގޮތާއި 

ައުގުކާރެނޮގްތ
ކުްނފުނިން ގަެނފަިއވާ އިންޓޭްނޖިަބލް ެއސެޓްަތކުގެ ތެރެއިން 

ަކނޑަެއިޅގެން ަވކި މުްއދަަތކަށް ބޭނުްނކުރެޭވގޮތަށް ހުރި 

އިންޭޓްނިޖބަލް ެއސެޓްތައް ައުގކޮްށަފއިވާނީ އެއެއްޗެއް ގަތްައގުން 

ުޖމުލަ ެއމޮޓަިއޭޒޝަނާއި، ާޙލަތަށް ައއިަބަދލުަތކުގެ ަސބަބުން 

ލިުބނު ގެްއުލމުގެ )ިއްމޕެައރމެންޓް( ުޖުމލަ ަޢަދދު އުިނކުުރމަށް 

ަފުހަގެއެވ.

ކުްނފުނީގައި ބޭނުްނކުރާ ޚާްއސަ ޮސފްޓްވެއަރތައް ގަުތމަށާއި، 

ިއްމްޕިލަމންްޓކުުރމަށް ކުރެވޭ ޚަަރދުަތއް އިންޓެްނޖިަބލް ެއސެްޓގެ 

ގޮުތގައި ިހމެިނފައިވާެނއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޮސފްޓްވެއަރތައް 

ބޭނުްނކުެރވޭނެ މުްއދަތާއި، ޮސފްޓްވެއަރގެ ބޭނުންތައް 

އިތުުރކުުރމަށް ކުރެވޭ ެއކިެއކި ޚަަރދުަތއްެވސް ޮސފްްޓވެއަރގެ 

ައގަށް އިތުުރކޮްށފައިވާެނއެެވ.

ށ. އެސެޓެއް ގަުތމަްށަފހު ކުރެވޭ އިތުރު ޚަަރދުތަްއ
ެއސެޓެއް ގަުތމަްށަފހު ކުރެވޭ ޚަަރދުތައް ެކޕިަޓލަިއޒް ކޮްށފަިއވާނީ، 

ކޮްށފަިއވާ ޚަަރދު ީސާދކޮށް އަުގކުރަން އެނުގމާއި، އެ ެއސެޓެްއގެ 

އެްއވެސް ެޓކްިނަކލް މަްއަސލައެއް ނެުތމާއި، އެ ެއސެަޓކީ 

ވިަޔފާީރގެ ުއޫސލުން މަްނާފކުރަިނވި އެއްަޗކަްށުވުމގެ އިތުރުން، އެ 

މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( )31 ޑިސެމްބަރ 2020 ގެ ނިޔަލަށް(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

ެއސެެޓއްގެ ބޭުނން ފުިރަހމަޔަށް ިހފޭވަރަށް ުކްނފުންޏަށް 

ޚަަރުދކުުރމުގެ ޤާިބުލކަން ލިބިެގންވޭތޯ ެބުލމަްށަފހުަގއެެވ.

ނ. ެއމޮޓަިއޭޒޝަްނ
އެސެޓްތައް ެއމޮޓަިއޒް ކޮްށފަިއވާނީ ސްޓްރެއިޓް ަލއިން ުއޫސލުން، 

ުގްޑވިްލ ފިަޔވައި ެއހެިނހެން ެއސެޓްތައް ގަެނަފއިވާ ުދަވހުން 

ފެށިގެން އެސެޓްަތުކގެ ބޭނުން ެއކަށީެގންވާގޮތަށް ކުެރވޭެނަކމަށް 

އަްނާދާޒކުރެވޭ މުްއދަުތގެ ތެރޭަގއެެވ.

އެސެޓްތައް ބޭނުްނކުެރވޭެނަކމަށް ަލާފކޮްށފަިއވަނީ ތިީރގައި މި 

ބަޔާްނކުރާ ގޮުތގެ މަތިްނނެެވ.
ޮސްފްޓެވައރ 

ހުްއދަތައް )ަލއިސަްންސ(

ޭކަބލް ބޭނުން ކުުރމުގެ ަހއްުގ

3 ައހަރާއި 10 ައހަރާއި 

ެދެމުދ

10 ައހަރު ނުވަތަ ހުްއދަިއގެ 

މުްއދަތު، މީގެ ތެެރއިން ކުރު 

ުމްއަދެތްއ

15 ައހަރު ނުވަތަ ކޭަބލް 

ބޭނުްނކުރެޭވނެ މުްއދަތު، ީމގެ 

ތެރެއިން ކުރު މުްއދަތެްއ

މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ހަރުމުދަލަށް ޮކށްފައިވާ ޚަރަދު
ަމސަްއކަތް ކުިރއަްށދާ ހަުރުމަދލަށް ކޮްށފަިއވާ ޚަަރުދގެ ގޮުތގައި 

ހިާސބުަތކުަގއި ބަޔާްނކޮްށފަިއވާނީ، ޕްޮރެޖކްޓްަތކަށް ހިނާގފަިއވާ 

ޚަަރދުަތުކގެ ތެރެއިން ާމލީ މުްއދަތު ިނމުނުއިރު ވިަޔފާީރގެ 

ހަަރކާތްތަްއ ފެިށފައިުނވާ ޕްޮރެޖކްޓްަތކަށް ހިނާގފަިއވާ ޚަަރދުަތކެެވ.

3.5 ިއްނެވްނަޓީރަތްއ
އިްނވެންޓްރީތައް ައުގކޮްށަފއިވާނީ ގަްތއަގާއި ވިްއާކުލމުން ލިބޭނެ 

ާސފު ައގާއި ދެައގުްނކުރެ ދަށްއަުގގައެވެ. އެގޮތުން ކުްނފުީނގެ 

އިންވެންޓަީރގެ އަުގކުުރން ބިާނކޮްށފައިާވނީ އެވްެރޖު އަގެްއގެ 

މައްޗަށެވެ. ީމގެ ތެރޭަގއި އިްނވެންޓްރީަތއް ގަުތމަށް ދިޔަ ޚަަރދާއި 

އިންވެންޓަރީ ިމހާރު ހުރިތަނަށް ގެނަުއމަށް ހިނގި ހުިރހާ ޚަަރދާއި 

ެއހެިނހެން ޚަަރދުތައްެވސް އިންވެންޓަީރގެ އަުގގެ ގޮުތގައި 

ިހެމިނަފިއާވެނެއެވ.

ވިްއކާުލމުން ިލބޭ ާސފު ައަގކީ )ނެޓް ރިައލަިއޒަަބލް ެވލިއު(، 

ޢާްނުމކޮށް ވިާޔފާރި ކުުރމުގެ ތެރެއިން އިްނވެންޓްރީތައް 

ވިްއާކލެވޭނެ އަގުން، ވިްއާކުލމަށް ުނވަތަ ުމާޢަމލާްތ ފުިރަހމަ 

ކުުރމަށް ހިނގާނެ ަކމަށް ަލާފކުެރވޭ ޚަަރދު ުއިނކުުރމަްށަފހު ލިބޭ 

ަޢަދެދެވ.
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މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( )31 ޑިސެމްބަރ 2020 ގެ ނިޔަލަށް(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

3.6 އެންޓަރޕްރަިއސް ޭސްލސް ޕްޮރެޖކްޓާއި 
ުގޅުްނހުރި ކޮންޓްެރކް ެއސެްޓްސ

ނުިނިމހުރި ޭސލްސް ކޮންޓްެރކްްޓގެ ަމސަްއކަތްަތުކގެ ގޮުތގައި 

ިހމެިނފަިއވާނީ އެ ތާރީަޚާކއި ަހމަޔަށް ޭސްލސް ޕްޮރެޖކްޓުަތުކގެ 

ގޮުތގައި ކަސްަޓމަރުންނަށް ިބލުުނކުެރވި ެއހެްނަނަމވެސް، އެ 

ޕޮޮރެޖކްޓްަތކުން ކޮށްިނިމފަިއވާ މަސަްއކަތަށް ލިބޭެނަކމަށް އަްނާދޒާ 

ކުރާ ަޢަދެދވެ. ިމަފދަ ަޢަދދުތައް އަުގކޮްށފަިއވާނީ ޚަަރދުަތކާއި 

ަކނޑަެއިޅފަިއވާ ފަިއދާ އެްއކޮށް، އޭގެއިން ލިބުނު ެގއްުލމާއި ިމހާރު 

ހިނަގމުްނދާ ބިލްަތކުގެ ަޢަދދުަތއް ެކނުޑމަްށަފހުއެވެ. އެގޮތުން 

ޚަަރުދގެ ގޮތުަގއި އެ ޕްޮރެޖކްަޓކާއި ީސދާ ުގޅުްނހުރި ހުިރހާ 

ޚަަރދެއްގެ އިތުރުން ަކނޑަައާޅ ިފކްްސޑް ައދި ވޭރިއެްބލް 

ޯއވަރެހޑް ިހމެިނފައިވާެނއެެވ.

ިމހާރު ހިނަގމުްނދާ ިބލްަތކުގެ ުޖުމލަ ަޢަދދު ކުރިން ައާޅކިޔުނު 

ުޖުމލައަށް ވުރެ އިތުރުވާަނމަ އެ ަޢަދދު ިހމެިނފަިއވާނީ 

ެބލެްނޝީޓްެގ ަފހުން ލިބޭނެ ާއްމަދނީގެ )ިޑފަރޑް ިއްނަކމް( 

ެތޭރަގެއެވ.

3.7 ައގަށް އަންނަަބަދލުގެ ސަަބބުން ލިބޭ ގެްއލުން 
)ިއްމޕެައރެމންްޓ(

)ހ( ާމލީ އެސެްޓސް )ނޮން ޑެރިވޭޓިްވ(
މާލީ އާލާތްތަކާއި ޮކންޓްރެކްޓް އެސެޓް

މި ކުްނފުންޏަށް ިލބެްނެޖހޭ މާލީ އެސެްޓސް ައދި ާމލީ ެއސެްޓނޫން 

ެއހެިނހެން ެއސެޓުން ލިބެްނެޖހޭ ަފއިސާިއން ގެްއުލމުގެ ަޢަދދު 

)ޮލސް ެއަލވެންސް( ަކނަޑެއުޅމުގައި ިހސާބު ކުާރނީ ލަިއފްޓަިއމް 

ެއްކްސެޕކްެޓޑް ކްެރޑިޓް ޮލސްއާއި އެއްވަރު ަޢަދަދކަެށވެ. 

ޮލސް ެއލަވެްނސް )ގެްއުލުމގެ ގޮުތގައި ލިބޭ މިންވަރު( 

ިހސާުބކުރާނީ ކުްނުފންޏަށް ލިެބްނެޖހޭ ާމލީ އެސެްޓސް ައދި ާމލީ 

ެއސެޓްނޫން ެއހެިނހެން ެއސެޓުގެ ލަިއފްަޓިއމް ެއްކްސެޕކްެޓޑް 

ކްެރޑިޓް ޮލސްއާއި ެއއްވަުރގެ ަޢަދަދކަެށވެ. 

ާމލީ އެސެްޓސް ައދި ކޮންޓްެރކްޓް ެއސެޓްސްިއން ލިބެްނެޖހޭ 

ފައިާސއިން ގެްއުލުމގެ ަޢަދދު އަަބދުެވސް ިހސާުބކުރާނީ 

ލަިއފްޓަިއމް ެއްކްސެޕކްެޓޑް ކްެރޑިޓް ޮލސްއާއި އެއްވަރު 

ަޢަދަދަކެށެވ.

ިމކުްނފުިނން ާމލީ އެސެަޓކީ ފަިއސާ ުނިލބޭނެ ެއސެޓެްއގެ ގޮުތގައި 

ަކނޑަައޅާީނ:

● ލޯނު ަނާގަފއިވާ ފަރާތުން ލޯނުގެ ގޮތުގަިއ ދަްއކަްނެޖޭހ ފަިއސާ 

ދަްއާކނެ ަކމާިއެމދު ޔަގީްނކަން ެގއްުލމާއި ުގިޅގެން، ކުްނފުީނގައި 

ެސިކއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ަބަހއްާޓފައިވާ ުމދާ ަތސައްަރފު 

ކުރަްނެޖހުން. 

● ިއމާރާްތކުުރމުގެ ބޭުންނުމގައި ަނާގފަިއވާ ލޯނެއްަނމަ ާމލީ 

ެއސެޓްގެ މުްއދަތު 90 ުދަވހަްށވުރެ އިތުރުެވފައިވާަނަމ

● ސަުރކާރުން ަނާގފަިއވާ ލޯނެއްަނމަ ާމލީ ެއސެޓްގެ މުްއދަތު 

150 ުދަވހަްށވުރެ އިތުރުެވފައިވާަނަމ

● ވިަޔފާރީަތކުން ަނާގފަިއވާ ލޯނެއްަނމަ ާމލީ ެއސެޓްގެ މުްއދަތު 

120 ުދަވހަށްވުރެ އިތުރުެވފައިާވަނމަެއވެ. 

ސަުރކާރަށް ައދި ޢާްނމު ވިަޔފާރިަތކަށް ޫދކުރާ ާމލީ ެއސެްޓގެ 

ކްެރޑިޓް މުްއދަތުގެ ގޮތުގައި ަބަލމުްނއައި 90 ދުަވހުގެ މުްއދަތު 

ކުްނުފނިން މިވަނީ އިތުުރކޮްށފައެވެ. މިގޮތަށް އިތުުރކޮްށފައި ިމވަނީ،  

ކުްނފުީނގެ  ކުީރގެ ައހަރުަތކުން ލިިބފައިވާ މަުޢޫލމާތުަތކަށް 

ިރާޢަޔްތޮކްށ 3 ަމްސުދވަުހގެ މުްއދަތުގެ ތެރޭގައި ސަުރކާުރންނާއި 

ައދި ޢާްނމު ވިަޔފާރިަތުކން ފަިއސާ ދަްއާކަފއިވާ މިންވަރު 

ބެުލމަްށަފުހގައެވެ.   

ލަިއފްޓަިއމް ެއްކްސެޕކްެޓޑް ކްެރޑިޓް ޮލސްައކީ ާމލީ ާއލާުތގެ 

ުމްއދަުތގެ ތެޭރގައި ފަިއސާ ދަްއާކފައިނުުވމުގެ ަސބަބުން 

ިހސާުބކުރެވޭ ގެްއލުންަތކެެވ.

12 ަމހުގެ  ެއްކްސެޕކްެޓޑް ކްެރޑިޓް ލޮސް ައކީ ިރޕޯޓް 

ކުާރދުަވހުެގ ަފހުން 12 ަމުހގެ މުްއދަތުގެ )ުނވަތަ ާމލީ ާއލާުތގެ 

ުމްއަދަތީކ 12 މަްސުދަވހަށްވުރެ ކުރު ުމްއދަެތއްަނމަ، ެއމުްއދަތު(ގެ 

ރެޭތގަިއ ފަިއސާ ުނލިިބދާެނަކމަށް ަލާފކުރެވޭ ގެްއުލެމވެ. 

ެއްކްސެޕކްެޓޑް ކްެރޑިޓް ޮލސް އަްނާދާޒކުުރމުގައި އެްނމެ 

ދިުގމުްއދަތެްއގެ ގޮތުަގއި ަބލާނީ ކުްނފުނި ކްެރޑިޓް ރިްސކަށް 

ހުަށެހިޅފަިއވާ މާލީ ާއލާތުގެ މުްއދަތަށެެވ.

އެސްޕެކްޓެޑް ކްރެޑިޓްޮލސް ހިސާބުކުރުން
ެއކްްސެޕކްެޓޑް ކްެރޑިޓް ޮލސްަތަކކީ ޕްރޮބަިބލިޓީ )ގެްއލުްނެވދާނެ 

ަކމުެގ ފުުރސަތު އޮތް ިމންވަރު( އަށް ަބލައިގެނެ ެހދޭ ދަރަީނގެ 

ގެްއުލުމގެ އަްނާދެޒެކވެ. ދަރަީނގެ ގެްއުލން ިހސާުބކުރާނީ ަމދުން 

ިލޭބފަިއސާގެ ަޢަދދު ) އެއްަބސްުވމުަގއި ވާ ގޮުތެގމަތިން ލިބެްނެޖހޭ 

ފަިއސާގެ ގޮުތގައި ަކނޑަައާޅފައިވާ މިްނވަރާއި ިލބޭެނަކމަށް 

އަްނާދާޒކުރާ މިންވަުރގެ ހުރި ަތފާތު( ޕްރެެސންޓް ެވލިއުގަެއވެ. 

ަފއިސާ ނުލިބުމުގެ ސަަބބުން ގެއްލުން ލިބިދާނޭ މާލީ އެސެޓް
ކޮްނމެ ާމލީ ައހަެރއް ިނމޭއިރު އިސްިތްހާލުކކޮްށަފއިވާ ާމލީ 

އެސެްޓސްގެ ކްެރޑިޓް ިއްމެޕއާރެވފައިވޭތޯ ބަަލްނެޖެހއެވެ. ަމލީ 

މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( )31 ޑިސެމްބަރ 2020 ގެ ނިޔަލަށް(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

ެއސެޓެއް ކްެރޑިޓް ިއްމޕެއާރާވނީ ެމުދވެިރވާ ަކމެއް ނުވަތަ 

ކަންތައްަތެކއްގެ ސަބަބުން ާމލީ އެސެޓްަތކުން ިލބޭެނަކމަށް 

އަްނާދާޒކުރެިވފައިވާ ަޢަދދަށް ޮބޑު ަބަދލެއް އަންަނަކުމގައި 

ާވަނަމެއެވ.

 

ާމލީ ެއސެެޓއް ކްެރޑިޓް ިއްމޕެއަރެވފަިއާވަކުމގެ ހެްއކެއްގެ ގޮތުން 

ތިރީަގއި ބަޔާްނކުެރިވފަިއވާ ަކންަތއްަތއް ަބލަންވާެނއެެވ.

● ޮކންޓްެރކްޓާއި ިޚާލުފވުން، މީގެތޭރޭގަިއ ފަިއސާ ުނދެްއކުން 

ުނވަތަ ފަިއސާ ުނދަްއކާތާ 180 ދުަވަހއްވުރެ ގިނަ ުދވަްސެވފަިއވާ 

ަގަވރމެންޓް ަކސްަޓމަރުންގެ ތެރެއިން 100,000 ުރފިޔާއަށްވުރެ 

ގިނައިްނ ފަިއސާ ދަްއކަން ެޖހުްނ.

● ޮކންޓްެރކްޓާއި ިޚާލުފވުން، މީގެތޭރޭގަިއ ފަިއސާ ުނދެްއކުން 

ުނވަތަ ފަިއސާ ުނދަްއކާތާ 180 ދުަވަހއްވުރެ ގިނަ ުދވަްސެވފަިއވާ 

ޯކޕަރޭޓް ަކސްަޓމަރުންގެ ތެރެއިން 100,000 ުރފިޔާއަށްވުރެ 

ގިނައިްނ ފަިއސާ ދަްއކަން ެޖހުްނ.

● ކޮންޓަެރކްާޓއި ިޙާލުފވެ، 365 ުދަވހަވުރެގިނަ ުދވަްސެވފަިއވާ 

ޯހްލޭސލް ަކސްަޓމަރުން. 

● ކޮންޓަެރކް ޕާޓީ ަބގުރޫޓުވުން ުނވަތަ ާމލީ ގޮތުން ަބަދލުަތކެއް 

ައުއްނ

މާލީ ބަޔާނުގައި އީސީއެލްގެ ޢަދަދު ހިމެނިފައިވާ ޮގތް
ެއމޯޓަިއޒް ޮކސްޓް އުޫސލުން ހިސާުބކޮްއފައިވާ ާމލީ ެއސެޓްްސގެ 

ޮލސް ެއލަވަްނސް ެއަޖސްްޓކުެރިވފަިއވާނީ ާމލީ ެއސެްޓގެ 

ައުގްނެނެވ.

 

ރައިޓް-ޮއފް
މާލީ އެސެޓްގެ އަގު ތެރައިން ބަެޔއް ނުވަތަ އެ ަޢަދދު އެްއކޮށް 

ުނލިިބދާނެ ަކމަށް ެދކެވޭ ާޙލުތުަގއި ާމލީ އެސެްޓގެ އަގުން އެ 

ަޢަދދެއް އުިނކުރެވޭެނއެެވ.

ކުްނފުނީގެ ސިާޔސަަތީކ ފަުރދީ ަކސްޓަރުންގެ އަުތން ލިބެްނެޖހޭ 

ފަިއސާ، ަކސްަޓމަރުންގެ އަުތން ފަިއސާ ޯހުދުމގައި ުކްނފުންޏަށް 

ާފއިުތެވދިޔަ ައހަރުަތކުަގއި ކުރެިވފައިވާ ަތޖުިރބާަތކަށާއި، 

ލިބޭެނަކމަށް ަލާފކުރެވޭ ަޢަދދު މިްނކުުރމުގެ ަމސަްއކަތަށް 

ރިޢާޔަްތކޮށް،  އަރަީނގެ ތެރެިއން އުިނކޮށް ަޚލާސް ކުުރެމވެ. ައދި 

ޯހލްޭސލް ސެްގމަންޓުގައި ިހމެނޭ ަކސްަޓމަރުންގެ އަތުން ލިބެްނެޖހޭ 

ފައިާސގެ ތެރެއިން، ުނލިބޭނެ ަކމަށް ަކނޑަެއޅޭ ަޢަދދު އަްނާދޒާ 

ކުރެވެނީ، ކޮްނމެ ކަސްަޓމަަރކު އަތުން ލިބޭެނ ފަިއސާގެ ައަދދާއި 

ވަގުތު މިްނުކކުރެވިެގން، ފަިއސާ ލިބޭެނކަން ެއކަށީގެްނވާ ގޮތެްއގެ 

މަތިން އުްނީމދު ކުރެވޭަނމަެއވެ. މިގޮތުން އުިނކޮށް 

ަޚާލްޞކުެރިވަފއިވާ ަޢަދދުަތކުގެ ތެެރއިން ެއކަީށގެންވާ ޮބޑު 

މިްނވަރެއް އަނބުރާ ޯހދޭެނަކުމގެއް އުްނީމދެއް ކުްނުފނިން 

ުނކުރެއެވެ. ަނަމވެސް، ާމލީ ުމަދލުގެ ތެރެއިން އުިނކޮށް ަޚާލސް 

ކުރެިވފަިއވާ ަޢަދދުތައް، ކުްނފުނިން ެއުކަލވަިއާލފަިއވާ 
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މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( )31 ޑިސެމްބަރ 2020 ގެ ނިޔަލަށް(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

ިއޖުރާތުަތާކއި އެްއގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން، އަނބުރާ ޯހުދުމގެ 

މަސަްއކަތް ތަްނީފޒު ކުރެވޭެނއެެވ.

3.8 މުވަްއަޒފުންގެ އިނާޔަތްތަްއ
ހ. ެޕްނޝަން ްސީކމް )ިޑފައިްނޑް ކޮންޓިރުބިުއޝަން 

ްޕޭލްނަތްއ(
ިމއީ ކުްނފުީނގެ ުމވަްއަޒފުންނަށް ަވީޒފާއިން ަވކިުވމަްށަފހު ޭއގެ 

ފަިއދާ ލިބޭގޮތަށް ަކނޑަެއިޅފައިާވ ފަރާަތކަށް ަކނޑަެއިޅފަިއވާ 

ަޢަދަދކަށް ކުްނފުނީެގ ފަރާތުން ދަްއަކމުން ގެްނދާ ަޢަދދުަތެކވެ. 

މިގޮތުން ަކނޑަެއިޅފައިވާ ަޢަދދުގެ އިތުރުން ކުްނފުނިން އިތުރު 

އެއްެވސް ަފއިސާެއއް ދަްއާކކަށް ޤާނޫނީ ގޮތުންެވސް ައދި ެއހެން 

ގޮަތކުްނވެސް ކުްނފުންަޏކަށް ާލިޒމެްއުނކުެރއެވެ. ްސީކްމގައި 

ަބއިވެިރެވފަިއވާ މުވަްއަޒފުްނގެ މުސާރައިން ަމދުެވގެން 4 

އިްނސައްތަ ައދި ކުްނުފނީން 10 އިްނސައްތަ މި ްސީކމަށް 

ދަްއކާގޮތަށް ަހަމެޖިހފައިެވއެެވ.

ށ. ކުުރމުްއދަތުގެ ޢިނާޔަތްތަްއ
ކުްނފުނިން މުަވްއަޒުފންނަްށ ފޯުރކޮްށދޭ ކުުރމުްއދަތުގެ ެއހެިނހެން 

އިނާޔަތްތައް އަުގކޮްށފަިއވާނީ ެއއިނާޔަތެްއ ފޯުރކޮްށެދވުނު ތާރީުޚގައި 

އޮތް އަގުަގއެެވ.

ކުުރުމްއދަުތގެ އިނާޔަތްަތކުގެ ގޮުތގައި ކުްނުފނީގެ މުަވްއަޒަފކު، 

ކުރިން ކުްނުފންޏަށް ކޮްށީދފަިއވާ ިޚުދމަަތކަށް ޤާނޫނީ ނުވަތަ 

ކުްނފުީނގެ ުއޫސލު އޮންނަ ގޮތުން ބާުރލިބިގެން ކުްނުފނިން 

ދޭްނެޖޭހ ފަިއސާގެ ބޯނަްސއެއް ވާަނމަ އެ ަޢަދދެއް ކުްނުފނީގެ ާމލީ 

ިހސާބުަތުކގައި ލައިިބލިޓީއެްއގެ ގޮުތގައި ިހމެނެެއވެ. ިމަފދަ 

ަޢަދދުަތަކކީ އިތުބާާރެއކު އަްނާދާޒކުރެޭވަފދަ ަޢަދދުަތކެެވ.

3.9 ްޕޮރިވަޜްނަތްއ
ޕްރޮވިޜަނެްއގެ ގޮތުގައި ހިާސުބކުރެވެނީ ވޭުތެވދިޔަ ތާނގާއި 

ހިނާގފައިވާ ެއއްެވސް ަކމެްއގެ ސަބަބުން ކުްނފުންޏަށް ާޤނޫނީ 

ގޮތުން ުނވަތަ ެއހެންެވސް ގޮތެްއގައި ާލިޒްމކުރާ ަބދަެލއްގެ ައގު 

އިތުބާުރކުރެވޭ ގޮތަށް ަކނޑަައޅައި، އެ ަބަދލު ކުްނފުނިްނ ދޭން 

ެޖިހދާނެތީ ެއަފދަ ަބަދލެއްގެ އަުގގެ ެއކަީށގެންވާ އަްނާދޒާއެްއކޮށް 

އެ މިްނވަރު ބަޔާން ކުުރމަށެެވ.

މިގޮތަށް ަކނޑަެއޅޭ ޕްޮރވިަޜންަތއް ިމްނކުުރުމގައި، ކުިރމަުގގައި 

ކުްނފުިނން ބޭުރވާްނހުިރ ފަިއސާގެ މިްނވަރު )އެ ަޢަދދެއް 

ިނސްބަުތން ޮބޑުަނމަ( ެޓްކސްގެ ކުިރން ިމހާރުގެ މާރކެޓް 

ިއންޓްރެސްޓް ރޭޓުން ިމހާުރގެ ައގަށް ަބަދލު ކުރެވޭެނއެވެ. މި 

ޕްރޮވިޜަްނގެ އިންޓްެރސްޓް ވާނީ ކޮްނމެ ައހަެރއްގެ ާމލީ ޚަަރުދގެ 

ތެޭރގައި ިހމަާނފަެއވެ. 

ޕްރޮވިޜަންަތުކގެ އަގު ބަާލނީ އެ ާލިޒުމކުރާ ަކަމކާއި ުގިޅގެން 

ަލާފކުރާ ޚަަރދަށް ަބލައިގެްނނެވެ. މީަގއި ބޭނުްނކުރާ ރޭަޓކީ 

މާރކެޓުގައި އެ ަވގުަތުކ ފަިއސާގެ ައގު ހުރިވަރާއި ލިިބދާނެ 

ގެްއުލމުގެ މިްނވަރު ަވޒަްނކޮށްގެން ނެރޭ ރޭެޓކެެވ.

ނެޓްވޯރކް ައދި އެސެޓް ކުިރމަުގގައި ރިޓަޔާރ ވާެނަކމަށްަބލައި، 

ކުްނފުނީގެ ޕްޮރޕަރޓީ ްޕލާންޓް ައދި ިއކުިއްޕމަންޓްތައް 

ެއހުރިތަަނުކން ނެުގމަށް ހިނގާނެ ޚަަރދާއި އެ ެއސެޓެއް 

ހުރިތަނެއް، އެަތނެއް ިއހު ހުރިގޮތަށް އިާޔަދކުުރމަށް ދާނެ ޚަަރދު 

ޕްރޮވިޜަްނގެ ގޮުތގައި ިހސާުބކޮްށފައިވާެނއެެވ.

3.10 ިއާޖާރ
ެދފަރާތުގެ ެދެމުދގައި ެވިވފަިއވާ އެްއބަްސުވަމކަށް ަޢަމުލކުރަން 

ފެުށމާއިެއކު، އެ އެއްަބސްުވމުގައި ިއޖާރާތެއް ެއުކލެިވގެންވޭތޯ 

ަވަޒްނކުރަން ެޖހެއެވެ. ެއހެްނަކމުން، ވެިވފައިވާ އެއްަބސްުވމެްއގައި 

ިއޖާރާެތއް ެއުކެލވިގެްނވޭތޯ ެބުލމަށް އެއްަބސްވެިވފަިއވާ މުްއދަުތގެ 

ތެޭރގައި ަކނޑަެއިޅަފއިވާ ަބަދެލއް ލިބޭގޮތަށް ިއޖާރާ ކުެރިވފަިއވާ 

އެސެޓް ގެންުގުޅުމގެ ބާރު ިލިބފަިއވާ ފަރާަތކީ ކޮބައިތޯ 

ަބލަްނެޖހޭނެެއވެ. 

)ހ( ިއޖާރާަތއް ނަާގ ފަރާތުގެ ހަިއސިއްޔަތުްނ
ިއޖާރާތެއް ެއުކލެިވގެންވާ އެއްަބސްުވަމކަށް ަޢމަުލކުރަްނ ފެށޭ 

ިހސާބުްނ ފެށިގެން، ައދި އެއްަބސްުވަމކަށް ަބަދލެއް ެގންނަ 

ިހސާބުްނ ފެށިގެން އެ އެއްަބސްުވމެްއގައި ިހމެނޭ ިއޖާރާ ައދި 

ިއޖާރާނޫން ަބއިތައް އަުގކުރާނީ ަވިކަވިކން، އޭަގއި ެއކުެލވިގެްނވާ 

ވިްއާކއަގުގެ ަމއްޗަށް ބިާނކޮށެވެ. ަނަމވެސް ިއޖާރާތައް 

ަނާގަފިއާވޕްޮރޕަޓީ ާމލީބަޔާނުަގއި ާހމަ ކުުރމަށް ކުްނުފނިން 

ަޢަމުލކޮްށފައިވަނީ އެ އެއްަބސްުވުމގައި ެއުކލެވިެގންވާ ިއޖާރާ ައދި 

ިއޖާރާނޫން ަބއިަތއް ަވކިުނކޮށް ވިްއާކފަިއވާ ަހމައަުގގައި 

ަބާޔްނުކުރަމެށެވ.

ިމކުްނފުނިން ަހއްގު ކުރެިވފައިވާ ުމަދުލގެ ައގު ައދި މި 

ުމަދލާިއުގޅިގެން ަދްއކަްނެޖހޭ ދަރަނި ާހަމކުރާނީ އެ ިއޖާރާތާއި 

ެއއްގޮތަށް ަޢަމުލކުރަްނ ފަާށދުަވުހން ފެށިެގންނެވެ. މިގޮތަށް ހަްއގު 

ކުރެިވފައިވާ އެސެޓްގެ އަުގ ފުރަަތމަ ަފހަރު ިހސާުބކުރާނީ 

ެއއެސެޓްގެ އަގުަގއި ިހމެިނފަިއވާ ދަަރނީގެ ގޮުތގައި ދަްއކަްނެޖހޭ 

މިންވަރަށް، މި އެއްަބސްުވމަށް ަޢަމުލކުރަްނ ފެުށުމގެ ކުރިން 

ަދްއާކފައިާވ ފަިއސާއާއި މި ެއސެޓް ނަތްތާުލމަށް ުނވަތަ ިމއެސެޓް 

ނުވަތަ ެއސެޓް ެބހެއްިޓފައި ހުރިތަން ކުރިން ހުރި ާޙލަތަށް 

އިާއަދކުުރމަށް ހިނގާެނަކމަށް ެބލެވޭ ޚަަރދު އިތުުރކުުރމަްށަފހު ެއވެ. 

ައދި މި ޚަަރދުތައް އިތުުރކުުރމާއިެއކު މި ިއޖާރާތާއި ުގިޅގެން 

ެއއްެވސް ފަިއާދއެއް ލިިބަފއިވާަނމަ ެއ ފަިއދާ ުއިނކުރަންވާނެެއވެ. 

ިއޖާާރގެ ގޮުތގައި ހަްއގު ކުރެިވފައިވާ އެސެޓް ޭއގެ ަހމައަުގގައި، 

ެއއްަބސްުވމުގެ މުްއދަތުގެ ތެރޭގައި ސްޓްރެއިޓް ލައިްނގެ ެއޫސލުން 

ަބލަްށަކނޑަން ވާނެއެވެ. ަނަމެވސް، ިއޖާރާ ެއގްިރމެޓްގެ މުްއދަތު 

ަހމަުވމާިއެއކު ިއޖާރާތަށް ަނާގަފއިވާ ެއސެޓްގެ ފުިރަހމަ ބާރު ައދި 

ިމްލުކވެިރކަން ކުްނފުންޏަށް ަބަދުލވާނެ ަކުމގައިާވަނމަ ނުވަތަ 

ކުްނުފނިން ުމދާ ގަުތމަށް ބޭނުްނވާަނމަ ިމއެސެޓް ަބލަްށެކނޑޭނީ 

ޕްޮރޕަޓީ ްޕލާންޓް ެއްނޑް ިއކުިއްޕމެންޓް ަގއި ަކނޑަެއިޅަފއިވާ 

މިްނަގޑައި އެްއގޮތަށް އެ ެއސެެޓއް ބޭނުން ކުެރވޭނެ މުްއދަތު 

)ޔޫްސުފލް ލަިއފް( ެބުލމަްށަފހުގަެއވެ. ައދި އެސެޓްގެ އަގަށް ައންނަ 

ަބަދލާއި ުގޅިގެން އެ ެއސެްޓގެ ިއްމޕަާޔރމެންޓް ލޮްސގެ ގޮުތގައި 

ިހސާުބކުެރވުނު މިންވަރު އެ މުާޢަމލާތް ހިނާގފައިވާ ުމްއދަތެްއގެ 

ތެޭރގައި ާމލީ ބަޔާނުގައި ިހމަަނއެެވ.

ިއޖާރާެތއްގައި ެއުކލެިވގެންވާ ދަރަީނގެ އަގު ަކނޑަައޅާނީ ިއޖާރާތަށް 

ަގވާިއދުން ދަްއކާ ފަިއާސގެ ގޮތުަގއި ުނދަްއާކހުރި ާބކީ ަޢަދދު އެ 

ިއޖާރާގައި ެއުކލެިވގެންވާ އިންޓަެރސްޓް ރޭޓް ބޭނުްނކޮްށގެން 

ިޑްސކައުންުޓކުުރމަްށަފހު ޕްރެެސންޓް ެވލިއުގަެއވެ. ިއޖާާރގައި 

ެއުކލެިވގެންވާ ިއންޓަރެސްޓް ރޭޓް އިނގެންނެތްަނމަ ބޭުނން ކުރަން 

ެޖހޭނީ ކުްނފުީނގެ އިްނކްިރމެންަޓލް ބޮޯރވިންގް ރޭޓެވެ. ޢާްނމު 

ގޮތެއްގައި ކުްނފުނިން ިޑްސކައުންޓް ކުުރުމގައި ބޭުނނުްނކުރަނީ 

ިއްނކްިރމެންަޓލް ބޮރޯވިްނގް ރޭޓެެވ.

ކުްނފުނިން އިްނކްިރމެންަޓލް ބޯރޮވިްނގް ރޭޓުގެ ގޮތުގައި ަކނަޑައޅާ 

މިންވަރު ދެނެަގންނާީނ ފައިނޭްނސް ކުުރމަށް ބޭނުްނކުރާ ެއކި 

ބާވަތްަތުކގެ އިންޓަެރސްޓް ރޭޓް ެބުލމަްށަފހު، ިއޖާާރކުެރވުނު 

ުމދަާލއި އެ ިއޖާާރއާއި ުގޅިގެން އެއްަބސްވާ ކަންތައްތައް 

ެބުލމަްށަފހު ެއްޑަޖސްްޓމަންޓެއް ގެންނަން ެޖޭހަކމަްށވާަނމަ އެ 

ެއްޑަޖސްްޓމަންޓެއް ގެނަުއމަްށަފހުަގއެެވ.

ިއޖާާރގެ ގޮތުަގއި ެއކުެލވިެގންވާ ދަަރނި އަުގކުުރމަށް 

ބޭނުްނކުރަްނޭޖހޭ ިއޖާރާތާއި ުގޅުން ހުރި ޚަަރދުތައް ތިީރގައި 

ެއަވީނެއެވ.

● ައާސސުގައި ގަވާިއދުްނ ދަްއަކްނެޖހޭ ފަިއސާ ާއއި ަގވާިއދުން 

ަދްއަކްނެޖޭހ ަފިއާސ

● އިްނެޑކްސްައކަށް ނުވަތަ ރޭެޓއްގެ މައްޗަށް ބިނާެވގެން 

ައާދކުރާްނެޖހޭ ަބަދުލވަނިވި ިއޖާރާެގ ފަިއސާ އެ ިއޖާރާތެްއ ފެށޭ 

ތާރީޚުގައި އެްނެމ ފުރަަތމަ ިހސާުބކުރެޭވނީ އިްނެޑކްްސއަށް ނުވަތަ 

ރޭޓަށް ބިާނކޮްށގެން. 

● ާބކީ ވަިނވި ގެރެންީޓއެއްގެ ދަށުން ައާދކުރާްނެޖހޭެނަކމަށް 

އަްނާދޒާ ކުެރވޭ ަޢަދދުތަްއ

● ިމުކްނފުނިން ަކނޑަެއޅިގެން ެއްކސަރސަިއްޒކުާރނެ ޕާރޭޗސް 

ޮއްޕޝަނެއްެގ ދަށުން ަކނަޑައޅާ އިޚްތިޔާރީ އަގު، ިމކުްނުފނިން 

މުްއދަތު އިތުުރކުުރމުގެ ޮއްޕޝަނެއް އިޚްތިޔާރު ކުރާަނމަ މި 

މުްއދަތުަގއި ިއޖާާރގެ ގޮތުގަިއ ދަްއކާ ފަިއސާ، ައދި ިއޖާރާ 

ުމްއދަުތގެ ކުރިން ުއާވލަިއފިަނމަ ޭއެގސަބަބުން ަޚާލްސކުރަްނެޖހޭ 

ޖޫިރމަނާ. 

ިއޖާރާތެއްަގއި ެއުކލެވިގެްނވާ ދަަރނި އަުގކުރާނީ ިއެފކްިޓވް 

އިންޓަެރސްޓް ރޭޓް ބޭނުްނކޮްށގެން ިއސްިތާލކު ކުެރިވފަިއވާ 

ައގުގަެއވެ. ައދި ރޭޓަށް ުނވަތަ އިްނެޑކްސްއަށް އަންނަ ަބަދަލކާއި 

ުގޅިެގން ިއޖާރާގެ ގޮތުގަިއ ދަްނކަްނެޖހޭ ަޢަދދަށް ަބަދލެއް 

އަްނަނަކމުަގއި ވާަނމަ ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ަދްއކަްނެޖހޭ ަޢަދދު ައލުން 

އަުގކުރަްނވާނެއެވެ. ައދި ެދފަރާތުން ެވވޭ އެއްަބސްުވުމގެ ދަށުން 

ިއޖާރާެގގެ ގޮތުގަިއ ދަްއަކްނޭޖހޭ އަުގގެގޮތުގައި ަކނޑަެއިޅފަިއވާ 

ަޢަދދަށް ަބަދލެއް އަންނަ ަކމުގަިއވާަނމަ ައދި  ިއޖާރާތާއި ުގިޅގެން 

ކުްނފުނިން ނިްނާމަފއިވާ ިންނުމމަށް ަބަދލެްއގެންަނމަ، މީގެތެޭރގައި 

މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( )31 ޑިސެމްބަރ 2020 ގެ ނިޔަލަށް(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
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މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( )31 ޑިސެމްބަރ 2020 ގެ ނިޔަލަށް(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

ިއޖާރާެގދަށުން ބޭުންނކުުރން ހައްުގކުެރިވފަިއވާ ުމދާ ގަތުން ނުވަތަ 

ިއޖާރާގެ މުްއދަތު އިތުުރކުުރން ނުވަތަ ެއއްަބސްވުން ުއާވލުން 

ނުވަތަ - ައސާުސގައި ގަވާިއުދން ދަްއަކްނެޖޭހ ފަިއސާއަށް 

ަބަދލެްއގެނައުން ިހމެނެެއވެ. 

ިމގޮތަށް ިއޖާރާގެގެ ގޮތުގައި ަކނޑަެއޅިގެްނވާ ދަރަނި ައލުން 

ައުގކުރެވޭއިރު، ުމދާ ބޭނުްނކުުރމުގެ ހައްުގކުެރިވފަިއވާ ުމަދުލގެ 

ަބލަްށެކނުޑމަްށަފހު ާބކީެވފައިވާ އަގަށް ެއްޑަޖސްްޓމަންޓެއް 

ގެންނަްނެޖހެެއވެ. ަބލަްށެކނުޑމަްށަފހު ުމަދުލގެ އަުގގެ ގޮުތގައި 

އެްއވެސް އެއްެޗއް ނުވާަނމަ މިެއްޑަޖސްްޓމަންޓް ެގންނަްނެޖހޭނީ 

ކުްނފުީނގެ ާއްމދަނީ ބަޔާނަށެެވ.

 

ައދި އިްނވެސްްޓމަންޓް ޕްޮރޕަޓީގެ މާނަިއގެ ދަށުން ުނިހމެނޭ ހުިރހާ 

ެއސެޓެއް ާމލީ ބަޔާނުަގއި ިހަމނާނީ ބޭުންނކުުރުމގެ ހަްއުގކުެރވޭ 

ުމަދލުގެ )ރައިޓް-ޮއފް-ޫޔސް ެއސެޓް( ދަުށންނެވެ. ައދި ހަްއުގކުެރވޭ 

ުމަދލާއި ުގިޅގެން ދަްއކަްނެޖޭހ ދަރަނި ިހމަާނނީ ިއޖާރާގެ ގޮތުގަިއވާ 

ދަރަނީެގ ދަށުްނނެެވ.

 

ކުރުމުއްދަތަށް އިޖާރާތަށް ނެގޭ މުދާ އަދި އަގުދަށް މުދާ 
އަުގގެގޮތުން ދަށް ައދި ކުުރމުްއދަތަށް ިއޖާރާ ކުެރިވަފއިވާ ުމދާ 

ާމލީ ބަޔާނުގައި ިހމެުނުމގައި ކުްނފުިނން ަޢަމުލކޮްށފަިއވާ ގޮަތކީ، 

ިމަފދަ ުމދާ ައދި ުމާދލާއި ުގޅިގެން ދަްއކަްނެޖހޭ ދަރަނި )އައިޓީ 

ާއލާތްަތއް ިހމެނޭ ގޮތަށް( ކުްނފުީނގެ ިހސާބުަގއި ިހމެުނުމގެ 

ަބަދލުގައި ިއޖާރާެގގެ މުްއދަތުގެ ތެޭރގައި ދަްއކާ ަފއިސާ އުއިރޮނގު 

ުއޫސލުން ކުްނުފނީގެ ާއްމދަނީ ބަޔާނުަގއި ޚަަރދެްއގެ ގޮުތގައި 

ިހމެުނެމވެ. 

3.11 ިރޕޯުޓކުރާ ތާރީޚަްށ ަފހު ހިނަގިއދިޔަ 
ަކްނަކްނ

ކުްނފުނީގެ ިހސާބުތައް ިރޕޯުޓކުރި ތާރީޚަްށަފހު ހިނަގިއދިޔަ 

ެއކިެއކި ކަްނަކުމގެ ުމިހްނުމަކމަށް ަބލައި ކުްނފުީނގެ 

ިހސާބުަތކަށާއި ބައެއް ޕްޮރވިޜަންަތކަށް ަބަދލުެގންނަން ެޖހުނުަނމަ 

އެަބަދލުތައް ާވނީ ގެެންސަފއެެވ.

3.12 ކަސްަޓމަރުންާނެއކު ެވފަިއވާ 
އެއްަބސްުވންަތކުން ލިބޭ ާއްމދަނީ ަކނަޑެއޅުްނ

ާއްމަދނީ ަކނަޑައުޅމުގައި ބަާލނީ ަކސްަޓމާރާެއކީ ެހިދފަިއވާ 

އެްއބަްސުވުމގައި ަކނޑަެއިޅފައިވާ ކަންތައްަތކުގެ މައްޗަެށވެ. 

ިމގޮތުން  ުކްނފުީނގެ ާއްމދަނީ ިހސާބުަތުކގައި ިހމަނާނީ ކުްނުފނިން 

ދިން ިޚުދމަތް ުނވަތަ ވިްއިކުމދާ ބޭނުްނކުުރމުގެ ބާރު ކަސްަޓމަރަށް 

ލިބޭ ހިާސބުްނފެށިގެްނނެެވ.

ހ. ވިްއކި ިއކުިއްޕަމންޓްތަްއ
މުާވަޞލާތީ ާއލާތްަތކުން ކުެރވުނު ވިަޔފާރިން ލިބުނު ާއްމދަީނގެ 

ގޮުތގައި ަކނޑަައޅާ ާހަމކުާރނީ ެއުމަދލެއް ަކސްަޓމަރަށް ލިބޭ 

ހިސާުބން ފެށިގެްނނެެވ.

ެއކުެއކީގައި ެހިދފަިއވާ ގިނަ އެގްިރމަންޓް ަތަކކުން ައންނަ 

ައާދކުރަްނެޖހޭ ޒިްނމާަތުކގެ ާއްމދަނީ ަކނޑަައަޅއި ިހސާުބކުރާނީ 

ަވކި ަވކި ޒިްނމާަތކުން ލިބޭނެ ސްޓޭްނޑް ެއލޯން އަުގެގމައްޗަށް 

ިބާނޮކެށެވ.

ށ. ެދވުނު ިޚުދމަތްަތކުން ިލބުނު ާއްމދަީނ
ިބްލކުރަްނެޖހޭ މުްއދަތުްނ ފެށިގެން ާމލީ ައހަރު ިނުމމާއި ަހމަޔަށް، 

ަކސްަޓމަރުން އަތުން ލިެބންވާ ާއްމދަނީ ވަނީ ެއކްރޫ ކުެރިވފަެއވެ. 

ަމހުން ަމހަށް ިބްލކުެރވޭ “ެއްކެސސް ާޗޖް”، “އެއާރ ޓަިއމް 

ޫޔޭސޖް” ައދި “ެމެސިޖންގް” ެއަމހުގެ ާއްމަދނީގެ ތެޭރގައި 

ުނިހމެނޭަނމަ ެއަފދަ ާއްމދަނީ ެބލެިވަފއިވަީނ ފަްސކުެރިވފަިއވާ 

ާއްމދަީނގެ ގޮތުަގއެެވ.

ޕްިރޕެިއޑް ކްެރޑިޓް ވިްއަކއިގެން ލިބޭ ާއްމދަނީ ަކސްަޓމަރު 

“އެއަރ ޓަިއމް” ބޭނުްނކުރަްނދެން ނުވަތަ އެިޚުދމަތް 

ބޭނުްނކުުރމަށް ަކނޑަެއިޅފައިވާ މުްއދަތު ަހަމވަްނދެން ކުްނފުީނގެ 

ާއްމދަނީގެ ގޮތުގައި ިހެމނުން ަފްސކުރެވޭެނއެވެ. ޭބނުން ުނކޮްށހުރި 

އެއާރ ޓަިއމް ަކސްަޓމަރު އެއާރ ޓަިއމް ބޭނުްނކުރަްނ ދެން 

ަފްސކުެރވޭނެއެވެ. ައދި ަކސްަޓމަރާެއކީ ެހިދފަިއވާ އެްއބަްސވުން 

ބާިތލްުވމާއި ިހސާބުްނ ފަްސކުރެިވަފއިވާ ާއްމދަނީ، ާއްމދަީނގެ 

ބަޔާުނގައި ިހމަނަެއވެ.  

ިއންޓަރ ކަެނކްުޓގެ ގޮުތގައި ލިބޭ ައްމދަނީ ހިާސުބކޮށް ކުްނފުީނގެ 

ާމލީ ބަާޔނުގައި ިހމަަނނީ އެިޚުދމަްތ ދެވޭަވގުތުގަެއވެ. ައދި ޑޭޓާ 

ސާިވސްގެ ގޮތުގައި ދޭ ިޚުދމަތްތައް ައުގކޮށް ކުްނފުނީގެ ާއްމދަީނގެ 

ގޮުތގައި ިހމަނަނީ އެަކމާުގޅިގެން ެދވޭ ިޚުދމަތް ދެުވމާއިެއކުގަެއވެ. 

މިގޮތުން ެދވޭ ިޚުދމަުތގެ ާބވަތުން ާއްމަދނީގެ ގޮުތގައި ިބލް ކުެރވޭ 

ަޢަދދު މިްނކުަރނީ ަކސްަޓމަރަށް ދެވުނު ިޚުދމަތުގެ ަހަމއަގަށް 

ނުވަތަ ކުްނފުނިްނ މި ިޚުދމަްތ ފޯުރކޮްށދިުނމަށް ެއހީތެރި 

ެވަފއިވާތީ، ުކްނފުންޏަްށލިބޭ ޮކިމޝަނެއްގެ ގޮތުގަެއވެ. 

ނ. ިއންސްޮޓޭލޝަންގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ާއްމދަީނ
އިްނސްޮޓޭލަޝން ިޚުދމަތްަތކުގެ ގޮތުގައި ެދވޭ ހާްއސަ 

ިޚުދމަތްަތަކކީ އޭގައި ޑާޓާ/ އިންޓަރނެޓް ިޚުދމަތްތައް 

ަކނޑަައަޅފަިއވާ އަގު ފިަޔވާ އެިޚުދމަަތއް ަވކި ައގެއް 

ަކނޑަެއިޅފައިނުވާ ިޚުދމަތްަތެކވެ. ެއހެްނަކމުން މި ިޚުދމަތްތަްއއެއީ 

ަވކިްނ ފުިރަހމަ ކުރަްނެޖހޭ ޒިްނމާއެއް ގޮަތކަށް ނުަބލާނެެއވެ. 

އިްނސްޮޓޭލަޝންގެ ގޮުތގައި ެދވޭިޚުދމަތް ަކނޑަައޅަނީ ުމޅި 

މުާޢަމލާތުގެ އަގުގެ ތެރެއިން ިއސްިތްހާލުކކޮށް ެއކަސްަޓމަަރކާއި 

ެއކީ އެއްަބސްވުްނެހދޭ މުްއދަތާއި ަހަމއަެށވެ. 

ރ. ޕްޮރެޖކްޓުަތކުން ިލބޭ ާއްމދަނީ 
އިްނސްޮޓޭލޝަން، ޑިވަިއސް ިވްއކަިއގެން ލިބޭ ާއްމަދނީ ައދި 

ިޚުދމަްތ ފޯުރކޮްށީދގެން ލިބޭ ާއްމދަނީ ައކީ ަވކި ަވކި 

ިޚުދމަތްަތކެއް ަކމުން  މި ިޚުދމަތައްތައް ބަާލނީ ަވކިަވކިން 

ފުިރަހމަ ކުަރްނެޖހޭ ޒިްނމާަތކެްއގެ ގޮތަށެވެ. ިމދެންެނވި 

ިޚުދމަތްަތަކކީ ެއެހން ިޚުދމަްތ ފޯުރކޮްށދޭ ފަރާްތަކކުންެވސް 

ެއަކަމކައް ހާްއސަ އަގުަތކެއް ދީެގން ފޯުރކޮްށދޭ ިޚުދމަތްަތެކކެެވ.

މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( )31 ޑިސެމްބަރ 2020 ގެ ނިޔަލަށް(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

އިްނސްޮޓޭލޝަން، ޑިވަިއސް ިވްއކަިއގެން ލިބޭ ާއްމަދނީ ައދި 

ިޚުދމަްތ ފޯުރކޮްށީދގެން ލިބޭ ާއްމދަީނއަށް ަކނޑަެއިޅފަިއވާ 

ސްޭޓްނޑް ެއލޯން އަގުަތކެްއވެއެވެ. ެއހެްނަކމުން އެ މުާޢަމލާުތގެ 

ައގު ަކސްަޓމަރު ދަްއކާއިރު އެ ފުިރަހމަ ކޮްށފަިއހުރި ޒިްނާމއާއި 

ުގޅުްނހުރި ސްޓޭްނޑް ެއލޯން ައގާއި ެއއްގޮތަށް ަބާހުލމަްށަފހު 

ިހސާބުަތކުގައި ިހމަަނއެެވ.

ބ. ކޮންޓްެރކްޓް ކޮސްްޓ
ކަސްަޓމަަރާކެއކު އެއްަބސްުވަމކަށް ާވިޞލު ުވމަށްަޓކައި ހިނގާ 

އިތުުރވަނިވި އަުގުދކުުރމުގެ ޚަަރދު ާވނީ ރަުއުސްލާމުލކުެރވި، 

ުގޅުްނހުރި ާއްމދަނީގެ މުްއދަުތގައި ިއސްިތުހާލކު ކުެރިވފަެއވެ. 

ަޢަމލީ ގޮތުން އައި.ެއްފ.އާރް.ެއސް 15 ަތޠްީބުޤކުުރމުަގއި ިދާމވާ 

މަްއަސލަަތކަށް ިރޢާޔަްތކުުރާމެއކު، ގުޫރޕުން، އެްއބަްސުވަމކަށް 

ާވިޞލުުވމަށްަޓކައި ހިނގާ އިތުުރވަނިވި ޚަަރދުަތއް މާލީ ބަޔާުނގައި 

ޚަަރދެއްގެ ގޮތުގައި ިހމެިނފަިއވާނީ އެ ޚަަރދެއް ހިނުގމުްނނެެވ.

ޅ. ލޯަޔލްޓީ ޕްރޮގްާރްމ
ކުްނފުނީގެ ާއްމދަނީ ަކނޑަައާޅފަިއވާނީ ލޯަޔލްޓީ ޕްރޮގްާރުމން ލިބޭ 

ފަިއސާއާއި ެއހެިނހެން ގޮްތގޮުތން ލިބޭ ާއްމދަނީއިްނނެވެ. ލޯަޔލްޓީ 

ޕްޮރގްާރމުން ލިޭބ ފަިއސާ ާއްމދަނީގެ ގޮތުގައި ަކނޑަައޅަނީ 

ިމޕްރޮގްާރުމގެ ދަށުން ކުްނފުީނގެ މައްޗަށް ާލިޒުމކުރާ ިޚުދމަތްތައް 

ފޯުރކޮްށދެިވފަިއވާަނމަ ނުވަތަ ލޯަޔލްޓީ ޕްރޮގްާރުމން ލިބޭ 

ޮޕއިންޓްތައް ިރީޑމް ކުުރުމގެ ފުރުސަތެއް ނެތްަނަމއެެވ.

3.13 ކުްނފަީނގެ ޚަަރދުތަްއ
ހ. ާމލީ ާއްމދަނީ ާއއި ޚަަރދުތަްއ

ާމލީ ާއްމދަނީގެ ގޮތުގައި ިހމެެނނީ ކުްނފުނިން އިންެވސްްޓކޮްށފަިއވާ 

ފަިއސާއިން ލިުބނު އިންޓްެރސްޓުން ިލބުނު ފަިއދާއެވެ. އެގޮތުން 

އިންޓްެރސްުޓގެ ގޮުތގައި ލިބުނު ާއްމަދނީ އަުގކުެރވެނީ 

އިްނވެސްުޓކޮްށފައިާވ ފަިއސާގެ ާބކީއަށް ަބލައި ިއެފކްިޓވް 

އިންޓްެރސްޓް ރޭޓެއް ބޭނުްނކޮށްގެްނނެެވ.

 

ާމލީ ޚަަރުދގެގޮތުަގއި ިހމެނެނީ ކުްނފުިނން ަހާދފަިއވާ 

ޕްޮރވިަޜންަތއް ޕްރެެސންޓް ެވލިއުއަށް ެގނަުއމަްށދާ ާމލީ ޚަަރދާއި، 

ުކްނފުނިން ނަާގފަިއވާ ިއޖާާރއާއި ުގޅިގެން ަދްއކަްނެޖހޭ ދަރަނި 

ޕްެރސެންޓް ެވލިއުއަށް ގެނަުއމަްށދާ މާލީ ޚަަރދާއި، ބޭުރ ފައިާސގެ 

މުާޢަމލާތްަތކުން ލިބުނު ގެްއލުން ނުވތަ ފަިއާދއެވެ. ކުްނފުީނގެ 

ާމލީ ިހސާބުަތުކގައި މި ަޢަދދުތައް ދެްއިކަފއިވާނީ ާއުމދަީނގެ 

ބަާޔނުގަެއވެ. ބޭުރފަިއސާ ގަެނވިްއކައިގެން ލިޭބ ފަިއދާ އާއި 

ގެްއލުން ިހަމާނފަިއވާނީ ައޅާ ެކނުޑމަްށަފުހއެެވ.

“ިއެފކްިޓވް އިންޓަެރސްޓް ރޭޓް” ައކީ  ާމލީ ާއލާތްަތުކގެ 

ުމްއދަތުގެ ތެޭރގައި ލިބޭެނަކމަށް ެބލެޭވ ފައިާސގެ ައގު  

ިޑްސކައުންްޓކުުރމަށް ބޭުންނކުރާ ރޭޓެވެ. މިރޭޓް ބޭުނން ކުރާނީ 

● ާމލީ އެސެޓްެގ ފޮތުން ދަްއކާ ާސފުައގަށް ނުވަަތ

● ަމލީ ލައިިބލިޓީގެ އިސްިތާލުކކުރެިވަފއިވާ ައގުގަެއވެ. 
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މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( )31 ޑިސެމްބަރ 2020 ގެ ނިޔަލަށް(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

އިންޓަެރސްޓުން ލިބޭ ާއްމދަނީ ައދި އިންޓަެރސްްޓގެ ގޮުތގައި 

ޭހަދކުރެވުނު ިމންވަރު ހިސާުބކުާރނީ ެއސެޓެއް ަކމުަގއިވާަނމަ 

ފޮތުން ަދްއކާ ާސުފއަގަށް ައދި ލަިއބިލިޓީއެއް ަކމުަގއިވާަނމަ 

އިސްިތާލކު ކޮްށފައިވާ ދަރަނީގެ ަޢަދދަށް ިއެފކްިޓވް އިންޓަެރސްރޭޓް 

ެއްޕލަިއކޮށްގެންެނވެ. ަނމަެވސް, ާމލީ ެއސެޓެއްގެ ކްެރޑިޓް 

ިއްމޕެއަރެވފައިވާަނމަ އޭގެ ިއްމޕެައރމަންޓު މާލީ ބަޔާުނގައި 

ިހމެުނމާއިެއކު، އިންޓަެރސްޓުން ލިބޭ ާއްމދަނީ ހިސާުބކުރާނީ އެ 

މާލީ އެސެޓްގެ އިސްިތާލކު ކުރެިވފައިވާ އަުގގައެވެ. ައދި ިމއެސެޓް 

ީމެގަފހުން ކުެރޑިޓް-ިއްމޕެއަރެވފަިއވާ ެއސެޓެްއގެ ގޮުތގައި 

ުނބަާލަނމަ ިމއެސެޓްގެ އިންޓަރެސްޓުގެ ގޮތުގައި ިލބޭ ާއްމދަނީ 

ހިާސުބކުރާނީ ާސފުައގުގެ މައްޗަށް ބިާނކޮެށވެ. 

ށ. ހިންުގުމގެ ޚަަރދުތަްއ
ވިަޔފާރި ހިންުގމަްށދިޔަ ޚަަރާދއި، ހަުރުމދާ މެއިންޓެއިން ކުުރމަށް 

ދިޔަ ޚަަރދު ަކނޑަެއިޅފައިަވނީ ާއްމދަނީގެ ޚަަރދެއްގެ ގޮތުގަެއވެ. 

ިމަފދަ ޚަަރދު ވަނީ ކުްނފުންޏަށް ލިބުނު ާއްމދަނީ އިްނ ފަިއދާ 

ުނވަތަ ގެްއލުން ހިސާބު ކުުރުމގައި އުނި ކުރެިވަފއެެވ.

ވިަޔފާރިން ލިބޭ ާއްމދަނީ އިތުުރކުުރމަށްަޓކައި، ނުވަތަ ވިަޔފާރި 

ކުރިއަށް ގެްނދިުއމަށް ހަުރުމަދލެއް ގަުތމަށް، ުނވަތަ ުފާޅކުުރމަށް 

ުނވަތަ އިތުރަށް ހަުރދަާނކުުރމަށް ދިޔަ ޚަަރދު ެބެލިވފަިއވަނީ 

ެކޕިަޓލް ޚަަރުދގެ ގޮތުަގއެެވ.

3.14 ެޓކްސް ޚަަރުދ
ެޓްކްސގެ ޚަަރދުގެ ތެރޭގައި ިހެމނޭ ާއްމދަނީގެ ެޓކްސް އާއި 

ފަްސކޮްށފަިއވާ ެޓްކސް )ިޑަފރޑް ެޓްކސް( ާއްމދަނީގެ ބަޔާުނގައި 

ިހަމާނަފިއާވެނެއެވ.

ހ. ިނިމދިޔަ ައހަރުގެ ެޓްކްސ
ިނިމދިޔަ ައހަރުގެ ެޓކްސްއަށް ދަްއކަްނެޖހޭ ުނވަތަ ލިބެްނެޖހޭ 

ަޢަދދު ުކްނފުީނގެ މާލީ ތާރީޚުގައި ރާްއޖޭގެ ެޓކްސް ާޤނޫނާއި 

ެއއްގޮތް ާވގޮުތގެ މަތިން ިހސާުބކޮްށފައިވާެނއެެވ.

ށ. ަފްސކޮްށަފއިވާ ެޓްކސް )ިޑފަރޑް ެޓްކްސ(
މާލީ ހިާސބުަތކާއި ެޓކްސް ިހސާބުަތކަށް ބޭނުްނކުރާ ެއސެޓާއި 

ލައިިބލިޓީގެ ައގުަތުކގެ ފަރަގުގެ ސަަބބުން ެޓްކސް ޚަަރދަށް ައންނަ 

ަބދަުލ ަފްސކޮްށަފއިވާ  ެޓކްސް ޚަަރދު )ިޑަފރޑް ެޓްކސް( 

ެގގޮުތގައި ިހމެިނފައިވާނެެއވެ. 

ަފްސކޮްށަފއިވާ ެޓްކސް ޚަަރދު )ިޑަފރޑް ެޓްކސް( ިހސާބު 

ކޮްށފައިާވނީ ަފްސކޮްށފައިވާ ެޓކްސް ޚަަރދު ިހސާުބކުރެވުުނ ފަަރގު 

“ރިވާރސް” ކުރެޭވއިރު ެޓްކސް ިހސާުބކުެރވޭނެ ަކމަށް ަލާފކުެރވޭ 

ާމލީ ައހަރު ިނމޭ ތާރީޚުގަިއވާ ރޭޓުަތަކކަެށވެ. 

ަފްސކޮްށފައިވާ ެޓކްސް އެސެޓާިއ ފަްސކޮްށފަިއވާ ެޓްކސް 

ލައިިބލިޓީަތއް ލަިއޖައްަސއި ެކނިޑފަިއވާނީ، މި ދެ ެޓްކސް ައކީ 

އެއް ެޓކްސް އޮތޯރިޓީައކަށް ދަްއކަްނެޖހޭ އެއްަޗކަްށވާަނމަ ައދި މި 

ދެެޓްކސްައކީ އެްއކުްނފުންަޏކުން ދަްއކަްނެޖހޭ 

އެއްޗެްއަކމަށްވާަނމަެއވެ. މި ދެެޓުކަހކީ ަތފާތު ެދކުްނފުަޏކުން 

ދަްއކަްނެޖހޭ އެއްަޗކަށްުވމާެއކު، ާއްމދަނީގެ ެޓކްްސގެ ގޮުތގައި 

ދަްއކަްނެޖހޭ ަފއިސާާއއި ލިބެންާވ ފަިއސާ ލަިއޖެްއުސމުގެ ާގނޫނީ 

ހަްއގު ލިިބަފއިވާަނމަެއވެ. ލަިއެޖއްުސން ހުްއދަާވނީ، މިގޮތުން 

ަފްސކޮްށފައިވާ އެސެޓް ައދި ަލއިިބލިޓީ ަލިއޖެްއުސމަށް ދެ 

ކުްނފުނިން ނިްނާމފަިއވާަނމަ ނުވަތަ ލަިއޖަްއސާ ެއސެޓާއި 

ލައިިބލިޓީގެ ެޓކްސްައކީ ެއްއުމްއދަެތއްގެ ތެޭރގައި ދަްއކަްނެޖހޭ 

އެއްޗެްއަކުމގައިާވަނމަެއވެ. 

ަފްސކޮްށފައިވާ ެޓްކސް އެސެޓެއްގެ ގޮތުގައި ިހެމނޭނީ ވިަޔފާރިްނވާ 

ގެްއުލމުން ލިބޭ ެޓްކސް ޮލސް އާއި ެޓކްސް ކުެރޑިޓް ކުރިޔަްށހުރި 

ައހަރުަތކުން ލިބޭނެ ަކމަށް ަލާފކުެރވޭ ފަިއާދއިން ެކޑޭެނަކމަށް 

ަލާފކުރެވޭ ަޢަދދާއި އެއްވަރުގެ ަޢަދެދެކވެ. ައދި މިގޮތުން ކޮްނމެ 

ާމލީ ައހަަރުކ ފަްސކޮްށފަިއވާ ެޓްކސްގެ ގޮތުގައި ހިސާުބކޮްށފަިއވާ 

ަޢަދދު ކުރިޔަށް ހުރި ައހަރުަތކުެގ ފަިއާދއިން ެކނޑޭނެތޯ ުމާޠލިއާ 

ުކެރެވެއެވ.

3.15 ަހމަައގު ަކނޑަެއޅުްނ )ފެއަރ ެވލިުއ(
 ކުްނފުީނގެ ާމލީ ައދި އެނޫން ެއސެޓްަތކާއި ލައިިބލިޓީތައް 

އަުގކުުރމުަގއި ގެްނުގޅޭ ކުްނފުީނގެ ެއކިެއކި މިންަގނޑުަތކާއި 

ހުަށެއޅުންަތކުން އެ އެއްެޗހީގެ ަހަމއަގު ަކނޑަެއުޅމަށް 

ާލިޒުމކުރެއެވެ. ެއގޮތުން ެއސެާޓއި ލައިިބލިޓީތައް ހުަށެއުޅމާއި 

ަޢަދދު ކުުރުމގައި ަހމަައގު ަކނޑަައޅާ ޭބނުްނކޮްށފައިވާނެެއވެ. 

ިމގޮތުން ބޭނުްނކުެރވުނު ުއޫސލުަތުކގެ އިތުރު މަުޢޫލމާތު މަީތގައި 

ދެންނެުވނު ެއިކެއކި އެސެޓުަތކާއި ަލއިިބލިޓީ ަތކުގެ ަތފުީސުލގައި 

ަބާޔްނޮކްށަފިއާވެނެއެވ.

ަހމަައގު ަކނަޑެއުޅމުގައި ބޭނުްނކުރެވުނު ުއސޫލުތަށް ތިީރގައި 

ިމަވީނެއެވ.

● ެލެވލް 1 : ހަަރކާތްތެރި ާމކެޓެްއގައި އެްއގޮތް ހަުރުމަދލާއި 

ދަރަންޏަށް ަކނޑަެއޅޭ އަުގ

● ެލެވލް 2: ެލެވލް 1 ަގއި ކޯެޓޑް ޕްރަިއްސ ފިޔަަވއި، ީސާދ/

ުނީސދާ ކޮށް ިލބެްނހުންނަ މަުޢޫލމާތުގެ މައްޗަށް ބިާނކޮްށގެން 

ެއަކަށައާޅައުގ

● ެލެވލް 3: ހަަރކާތްތެރި ާމކެޓެއްަގއި އަގު ަކނޑަެއިޅފައިުނވާ 

ައދި ެއހެިނހެން ގޮތްަތކުން ެވސް ޯހާދަބލައި ައގު ަކނޑަައޅަްނދަތި 

ހަުރުމަދލާއި ދަަރންެޏވެ. 

ހ. ވިަޔފާރިއާއި ެއެހިނހެން ގޮތް ގޮތުން ުކްނފުންޏަށް 
ިލެބްނެޖޭހ ަފިއާސ

ިމަފދަ އެސެޓުަތކުގެ )ިމހާރު ކުރެެވމުްނދާ ަމސަްއކަތްތަްއ ފިަޔވައި( 

އަްސލު އަގު ައްނާދާޒކޮްށފައި ަވނީ ކުިރަމގުަގއި ިމަފދަ 

ެއސެޓުަތކުން ކުްނފުންޏަށް ލިބޭެނ ފަިއސާގެ ިމހާރުގެ ައގު 

މާރކެޓް އިންޓްރެސްޓު ރޭޓުަގއި ޑިްސކައުންޓް ކުުރމަށް ަފުހގައެވެ.  

ަނމަެވސް، ައވަްސމުްއދަތެްއގެ ތެޭރގައި ލިބޭެނަކމަށް ެބެލވޭ 

ފަިއސާެވސް މި ިރޕޯޓު ެއުކލަވަިއެލވުނު މުްއދަތުގެ ތެޭރގައި 

ިހެމިނެގްނެވެއެވ.

ށ. ާމލީ ލަިއބިލިޓީތައް )ނޮްނ-ޑެރިވޭޓިްވ(
ކުްނފުީނގެ ާމލީ ިހސާބުަތުކގައި ިމަފދަ ަލއިބިލިޓީަތކުގެ ައްސލު 

ައގު އަްނާދާޒކޮްށފައި ވަނީ ކުިރމަުގގައި ިމަފދަ ލަިއބިލިޓީަތކުން  

ކުްނފުިނން ދަްއކަްނެޖހޭ ފަިއސާ ރިްސކް ެއްޑަޖސްޓް ކުެރިވފަިއވާ 

ޑިްސކައުންޓް ރޭޓުން ިޑްސކައުންޓް ކުުރމަްށ ަފހުަގއެެވ.

4. ުމހިްނމު ާމލީ އަްނާދޒާަތކާއި ނިްނމުންތަްއ
ކުްނފުީނގެ ާމލީ ިހސާބުތައް ެހުދމުގައި، ކުްނފުނީގެ ކުރިއެުރމާއި 

ާމލީ ގޮތުން ޯހާދފައިވާ ނަީތޖާ ބަޔާްނކުުރމުގައި ެއކިެއކި ާމލީ 

އަްނާދޒާަތކާއި ނިްނމުންތައް ިންނިމފައިާވނެއެވެ. މި ައްނާދޒާތައް 

ބޭނުްނކޮްށފައިވާ ާޙލަތްތައް ަބަދލުވެްއޖެަނމަ، ާމލީ ިހސާބުަތުކގައި 

ބަޔާްނކުރެވުނު ނަީތޖާ ަބަދުލުވަމކީ ެއކަށީގެްނާވަކެމކެވެ. އެގޮތުން 

ތިރީަގއި ިމބަޔާްނކުރެވޭ ާމލީ އަްނާދޒާަތކާ، އުޫސލުަތކާއި 

ނިްނމުންަތަކކީ ކުްނފުނީގެ ޑިެރކްޓަރުްނ ެދޭކގޮުތގައި ާމލީ 

ހިާސބުަތއް ހުަށެހުޅމަށް ބޭނުްނކުރެުވނު އެްނމެ ުމހިްނމު 

އަްނާދޒާަތކާއި ުއޫސލުަތެކވެ. ިމއަްނާދޒާަތަކކީ ކުްނުފނީގެ ާމލީ 

ނަީތޖާ ޔަގީން ުނކުރެޭވަފދަ ާޙލަތްަތކުަގއި ުމހިްނމު ނިްނމުންތައް 

ނިްނމަްނެޖހޭ އަްނާދޒާަތެކކެެވ.

ހ. ޕްޮރޕަޓީ، ްޕާލންޓް އެްނޑް ިއކުިއްޕމަންޓުތައް 
ަބލަްށެކނޑުން )ިޑޕްރިިސޭއޝަްނ(

ކުްނފުީނގެ ޕްޮރޕަޓީ، ްޕލާންޓް އެްނޑް ިއކުިއްޕަމންޓުަތުކގެ 

ބޭނުްނކުެރވޭެނަކމަށް އަްނާދާޒކުރެވޭ މުްއދަތާއި އެ އެއްެޗއްގެ ައގު 

ބިާނެވފަިއވަނީ ކުްނފުީނގެ ައްސލު ދުަވސްވީ ެއސެޓުަތުކގެ 

ުމްއދަތަށް ބަަލއި ެއސެޓުަތކުގެ ޭބނުން ކުްނފުނިން ިހފާގޮތެްއގެ 

މައްޗަށެވެ. ެޓކްޮނޮލީޖގެ ކުރިއެުރމާ، އެސެޓުަތކުން ކުެރވޭ 

ިއޤްިތާސދީ ބޭުނމާއި، އެ ެއސެޓުތައް ިމހާރު ހުރި ާޙލަތަށް ައންނަ 

ަބަދލެއްގެ ސަަބބުން އެ ެއސެޓުަތއް ބޭނުްނކުެރވޭެނަކމަށް 

އަްނާދާޒކުެރވޭ މުްއދަތާއި ަކނޑަެއޅޭ އަގު، ފުރަަތމަ ަކނަޑެއޅި 

ައގާއި ަތފާތުުވަމކީ ެއކަށީގެްނވާ ަކެމކެެވ.

ކުްނފުިނން ޕްޮރޕަޓީ، ްޕލާންޓް އެްނޑް ިއކުިއްޕަމންޓުަތުކގެ 

ބޭނުްނކުރެޭވނެ ަކމަށް އަްނާދާޒކުރެވޭ މުްއދަތު ުނވަތަ ަކނަޑެއޅޭ 

އަގު ުކަޑކުރަން ބޭުނންވެްއޖެ ާޙލަތެްއގައި، އެއިރެއްގައި އެ 

އެސެޓުތައް ހުރި އަގު ައލުން ުމާޠލިއާ ކުެރވުނު މުްއދަތަށް ަބލައި 

ަބލަްއެކނޑޭ ަޢަދދު އިތުުރކުެރވެއެވެ. ިމަފދަ ާޙލަތްަތުކގައި 

ކުްނުފނީގެ ެއސެޓުަތކުގެ ބޭނުްނކުރެޭވނެ މުްއދަތާއި ަކނޑަެއޅޭ ައގު 

ަބަދުލކުރެުވމުން އެަބަދލެއް ކުްނފުީނގެ ާމލީ ިހސާބުަތުކގައި 

ައްނާދާޒކުރެވުުނ ދުަވހުްނ ފެށިގެން ިހމެނޭެނއެެވ.

މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( )31 ޑިސެމްބަރ 2020 ގެ ނިޔަލަށް(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
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ށ. ޕްޮރޕަޓީ، ްޕލާންޓް އެްނޑް ިއުކިއްޕމަންޓާއި 
އިންޓެްނިޖަބލް ެއސެޓުަތުކގެ ައގަށް އަންނަ ަބަދުލގެ 

ސަބަބުން ިލބޭ ގެްއލުން )ިއްމޕެާއރަމންްޓ(
ަކނޑަެއިޅަފއިވާ ާމލީ މިންަގނޑުަތކުން ދަްއކަްނެޖހިްއޖެ ާޙލަތެްއގައި 

ުނވަތަ ކުްނފުނީގެ އެސެޓުަތުކގެ ިމހާުރހުރި އަގު އަނބުރާ ުނޯހދޭނެ 

ަފދަ ާޙލަެތއްގައި ޕްޮރޕަޓީ، ްޕލާންޓް އެްނޑް ިއުކިއްޕމަންޓާއި 

އިންެޓްނޖިަބލް އެސެޓުަތުކގެ ިއްމެޕާއރމަންޓަށް ަކނޑަެއޅުނު 

ަޢަދދުތަށް ައލުން ުމޠާިލއާ ކުރެވޭނެެއވެ. ިމަފދައިން ުމާޠލިއާ 

ކުަރްނެޖހޭ ަކމުގެ ެހކިަތކުގެ ތެޭރގައި ތިީރގަިއމިވާ ކަންތައްތައް 

ިހެމެނެއެވ.

● ެއސެޓުަތކަށް ގެްއލުްނެވފަިއވާަނމަ ުނވަތަ ބޭނުންުނކުރެޭވަފދަ 

ާޙލަަތކަށް ޮގްސފައިވާަނަމ،

● ެޓކްޮނޮލީޖގެ ރޮނގުްނ ާފހަގަ ކޮްށލެޭވަފދަ ަބަދލެއް 

އަިއްސފައިވާަނމަ ުނވަތަ ގަާވިއދަށް ަބަދލެއް އަިއްސފައިވާަނަމ،

● ުކްނފުނީގެ ާމޒީގައި ނުވަތަ ކުިރމަުގގައި ނެެރވުނު ނަީތޖާ 

ާފހަަގކުެރވޭވަރަށް ދަްށެވފައި ުނވަތަ ދަށްވާެނަކމަްށ ފެންަނަމ،

● ކުްނފުީނގެ ެއސެޓުަތކުްނކުރާ ބޭުނން ާފަހަގކޮްށލެޭވވަރަށް 

ަބަދުލެވަފިއާވަނަމ،

● ިއޤްިތާޞދީ ގޮތުްނނާއި ސިނާއަތަށް ާފަހގަ ކޮްށލެޭވަފދަ 

ހީނަުރަކމެއް އަިއްސފައިވާަނަމ،

މިގޮތުން ިއްމޕެއަރ ކުރަްނެޖޭހަކމުގެ ެހކިަތކާއި ކަްނަކމާއި 

ކުްނފުނީގެ ކުިރމަުގގައި ލިބޭެނަކމަށް އަްނާދާޒކުާރ ފަިއސާ 

ަކނޑަެއުޅމާއި ެއސެޓުަތކުން ވިްއކަިއގެން ލިބޭނެ ައގު 

ަވަޒްނކުުރުމގައި ުމހިްނމު ނިްނމުންތައް ނިްނަމްނެޖެހއެެވ.

ނ. ކުްނފުނީގެ ާއްމދަނީ ަކނަޑެއޅުްނ
ކުްނފުނީގެ ާއްމދަނީ ަކނޑަެއުޅމުގައި ކުރާ އަްނާދޒާަތާކއި ަކނަޑެއޅޭ 

ެއެހިނހެން ކަްނަކމާިއެމދު ދިރާާސކޮށް ުމހިްނމު ނިްނމުންތައް 

ިންނަމްނެޖހެެއވެ. މީގެތެޭރގައި ެއެހން ކުްނފުނިަތުކގެ 

ޓްރާްންސިމޝަނުން ލިބޭ ާއްމދަނީ ިހމަނާނީ ޕްރިްނިސަޕްލގެ 

ގޮތުގައިތޯ ުނވަތަ ޭއޖެންެޓއްގެ ގޮުތގައިތޯ ނިްނމުން ިހމެނެެއވެ. 

އައި.ެއްފ.އާރު.ެއސް 15 ގެ ދަށުން ުކްނފުނިްނ ދޭ ިޚުދމަތެްއގެ 

ާއްމދަނީ ަކނޑަައާޅއިރު އެ ިޚުދމަތާއި ުގިޅަފއިވާ ާޕޯފމަްނސް 

އޮްބލިޭގޝަންަތަކކީ ކޮބައިތޯ ަބލައި، މި ޮއްބލިޭގޝަންަތކާއި 

ުގޅިގެން ެއކަށަެއޅޭ މިްނަގޑުަތކާއި ކަންތައްތަށް ަބާހުލމާއިެއކު، 

ިޚުދމަތެއް ޭދއިރު ާޢްނމު ގޮތެއްގަިއ ިދާމެވދާެނަކމަށް ަލާފކުެރވޭ 

ކަންތައްަތއް، މިާސަލކަށް ަކސްަޓމަރުން ވިަޔފާރީގައި ުއޅޭނެ 

ުމްއދަތު ަކނަޑައާޅފައި ެބހެއްުޓމަށް ާލިޒްމކުރެެއވެ. 

ރ. ކުްނފުންޏަށް ިލބެްނެޖހޭ ފަިއސާ އަުގކުރުްނ
ނޯޓް ަންމބަރ -3.7 ީއ.ސީ.ެއްލގެ ގޮުތގައި ުކްނފުންޏަށް 

ލިެބްނެޖޭހފަިއސާއިން ގެްއުލުމގެ ގޮުތގައި އަްނާދާޒކުރާ ަޢަދދު 

ިހސާުބކުރުން: ެވއިެޓޑް އެވަެރޖް ޮލސް ރޭޓް )ގެްއުލުމގެ ގޮުތގައި 

ަކނޑަައޅާ ރޭޓް( ަކނޑަެއުޅމުގައި ޢާްނމުގޮތެއްަގއި ަބލާ 

ކަންތައްތައް. 

ކުްނފުނިން ކުރާ ވިަޔފާރި ނުވަތަ ެއނޫންެވސް ގޮްތގޮުތން ލިބޭ 

ާއްމދަީނގެ ިއްމެޕައރމަންުޓގެ ގޮތުަގއި ލިބޭ ގެްއލުން ަރްމުޒކޮްށދެނީ 

ަކސްަޓމަރުްނ ދަްއަކްނެޖޭހ ފަިއސާ ުނދެްއުކމުން ުނވަަތ ދެްއުކމަށް 

ުނުކެޅިދފަިއުވމުގެ ސަބަބުން ކުްނފުންޏަށް ލިބޭނެ ގެްއުލުމގެ 

އަްނާދޒާެއވެ. ިމަފދަ ިއްމޕެައރމަންޓުން ލިބޭ ގެްއުލމުގެ ައގު 

ަކނޑަެއުޅމަށް ަޢަދުދކުެރވޭ ަޢަދދު ަކނޑަައޅަނީ ަވކި ަވކި 

ަކސްަޓމަުރން ެއސެްސކޮށް، ކުްނފުންޏަށް ލިބެްނެޖޭހ ފައިާސގެ 

މުްއދަތުގެ ތެޭރގައި ލިބޭެނަކމަށް ަކނަޑެއޅޭ ގެްއުލާމއި ައދި 

ކަސްަޓމަރުންގެ ެއކަުއންޓުަތކުގެ މުްއދަތާއި ަކސްަޓމަރުްނގެ 

މައްޗަށް އޮތް އިތުބާރާއި ާމޒީގައި ކުްނފުނިން އުިނކޮްށފަިއވާ 

)ރައިޓް ޮއފް( ަޢަދދުގެ ަތޖުރިބާގެ މައްޗަށް ބިނާެވފަިއވާ ަޢަދެދެކވެ. 

ކަސްަޓމަރުްނގެ ާމލީ ާޙލަތަށް ަބަދލު އަިއްސަފއިވާަނމަ 

ޕްޮރވިޜަްނގެ ގޮުތގައި ކުރިން ަކނޑަެއޅުނު ަޢަދދަށް 

ަބަދުލގެނެވެެއވެ. ެއގޮތުން ަކސްަޓމަރުންގެ ާމލީ ާޙލަތަށް 

ކުރިއެުރމެއް ައއިްސފައިާވަނމަ ކުްނފުނިން އުިނކުރާ އަްސުލ/ހަީގގީ 

)ރައިޓް ޮއފް( ަޢަދދު ިނސްބަތުން ަމދުެވއެެވ.

މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( )31 ޑިސެމްބަރ 2020 ގެ ނިޔަލަށް(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

ބ. މުާވަޞލާތީ ެއހެން ކުްނުފނިަތކާއި ހުރި ވިަޔފާީރގެ 
ުގުޅްނ

ކުްނފުނީގެ ވިަޔފާރީގެ ޢާްނމު ާޙލަތުގައި، ެއހެން މުާވަޞލާތީ  

ކުްނުފނިަތކާއި ވިަޔފާރީގެ ުގޅުން ގާިއްމކުރަްނެޖހެއެވެ. އެގޮތުން 

ބަެއއް ާޙލަތްަތކުަގއި ެއަފދަ ކުްނފުނިަތކުން ިލބެްނެޖހޭ ާއްމދަނީ 

ނުވަތަ ދަްއކަްނެޖހޭ ޚަަރދުތައް ަކނޑަެއުޅމަށް ެއކިެއކި 

އަްނާދާޒކުުރމުގެ ުއޫސލުތަށް ބޭނުްނކުރެެވއެވެ. ެއަފދަ 

ކުްނފުނިަތކުން ދޭ ިޚުދމަތްަތުކގެ އަަގކީ ަބއެއް ާޙލަތްަތުކގައި 

ކޮންޓްޯރލް ކުރެވޭ ައދި ަބަދުލކުރަްނެޖހިްއޖެ ާޙލަތެްއގައި ަފުހގެ 

ތާރީޚެްއގައި ަބަދުލކުރެިވދާނެ އެއްެޗކެވެ. ިމަފދަ ަބަދަލކުން 

ކުިރމަިތެވދާނެ ަކްނަކމުން ުނުކެމދާނެ ނަީތޖާ ަކނޑަެއުޅމަށްެވސް 

އަްނާދާޒކުުރުމގެ ުއޫސލުތައް ބޭނުްނކުެރވެއެވެ. އެގޮތުން ެއަފދަ 

އަްނާދޒާަތކަށް ގެެނވޭ ަބަދލުތައް ކުްނފުީނގެ ާމލީ ިހސާބުަތުކގައި، 

އެަބަދލެއް ގެނެވުނު ާމލީ ައހަރެްއގައި ަބަދުލކުރެެވއެެވ.

ޅ. ޕްރޮވިޜަންތަްއ
ކުްނުފނީގެ ާމޒީަގއި ހިނަގިއދިޔަ ަކަމކާއި ުގޭޅގޮުތން، ާޤނޫނީ 

ގޮތުން ނުވަތަ ެއހެން ގޮަތކުން ައާދކުރަްނެޖހޭ ޒިްނމާއެއް )ނޯޓު 

3.9( ާވަފދައިން ކުިރމަތިެވފައިވާަނމަ ޕްޮރވިޜަނެއް ަކނޑަެއޅެެއވެ. 

ައދި އެ ަޢަދދުތައް ަކނޑަެއުޅމުގައި ނިްނމަްނެޖހޭ ނިްނމުންތައް 

ިންނެމެއެވ.

ކ. ޕްޮރޕަޓީ، ްޕލާންޓް އެްނޑް ިއުކިއްޕމަންޓާއި 
ަމސަްއކަތް ކުރިއަްށދާ ުމދާ ެކޕިޓަަލިއްޒކުރުްނ

ަމސަްއކަތް ކުރިއަްށދާ ުމަދލުގެ ތެރެިއން، ެއުމަދލެއް ބޭނުްނކުުރމަށް 

ަގްސުދކޮްށފައިވާ ޙާލަަތކަށް އަުއމުން، ެއުމދާ ޕްޮރޕަޓީ، ްޕލާންޓް 

އެްނޑް ިއުކިއްޕމަންޓުގެ ދަށަށް ަބަދުލކުރެެއވެ. ިމަފދަ ުމދާަތަކކީ 

އޭގެ ޒާުތގައި، ެއުމދާ ޭބނުްނކުރެޭވަފދަ ާޙލަތަށް ގެެނވޭނެ މުްއދަތެއް 

ނިްނމަން ުއަދގޫ ުމދާަތެކވެ. ައދި ަހަމމިއާެއކު، ިމަފދަ ުމދާތައް 

ބޭނުްނކުރެޭވަފދަ ާޙލަތަށް ގެނަުއމަްށދާ ޚަަރދު ެކޕިަޓލަިއޒް ކުރާނީތޯ 

ނުވަތަ ާއްމދަނީ ާއއި ގެްއުލުމގެ ބަޔާުނގައި ޚަަރުދގެ ގޮުތގައި 

ިހމަނާނީތޯ ަކނޑަައޅަން ެޖެހއެެވ.

އ. ިއޖާރާތަށް ަނާގަފއިވާ ުމަދލުގެ މުްއދަުތ
ުކްނފުނިން ިއޖާރާތަށް ނަާގަފއި ހުންނަ ބައެއް ުމދާަތަކކީ 

ިމާސަލކަށް ިބާމއި ިއމާރާތް ައދި ވިުއގައިގެ ާއލާތްަތަކކީ ޭއގެ 

ުމްއދަތު، އެއްަބސްވުން ިނުމުމގެ ކުރިއަށް އިތުުރކުުރމުެގ ފުުރސަތު 

އޮްނނަ ުމދާަތެކެކވެ. މިގޮތަށް މުްއދަތު އިތުުރކުުރމަށް ެއުދމުގެ ބާރު 

އޮންނަނީ ިއޖާރާތަށް ނަާގ ފަރާތުގެ އަްތމަީތގައެވެ. މިގޮތުން ިއޖާރާ 

އެްއބަްސުވަމކަށް ައންނައިރު ިއޖާރާ ކުުރމުގެ މުްއދަތު 

އިތުުރކުުރމުެގ ފުުރސަތު އޮތްތޯ ކުްނފުނިން އެެސްސކުރެެއވެ. ައދި 

ުކްނުފިނަތުކްނ ެއުކްނުފިނަތުކެގ ާބުރެގ ަދުށަގިއާވ ަބެއްއަކްނަތްއަތްއ 

ަބަދުލކުރާއިރު ނުވަތަ އަަވސް މުްއދަތެްއގައި ަބަދުލވާެނަކމަށް 

ަލާފކުރާަނމަ، ެއަކމުގެ ސަބަުބން ައސަުރކުރާނެ ެއއްަބސްުވމެއް 

އޮްތަކމަްށވާަނމަ، ައލުން އެެއއްބަްސވުން އެެސްސކުުރމަްށަފހު 

ގެްނނަން ބޭންުނންވާ ަބަދލުތަށް ގެެނއެެވ.

5. ަޢަމުލކުރަން ުނފަށާ އައު ސިާޔސަތުތަްށ
ާމލީ ބަޔާން ަހދަްނފަާށފައިވާ ތާރީޚު 1 ޖެނުވަރީ 2020 

އިްނފެިށގެން އާ ސިާޔސަތުަތެކއް ވަީނ ފަާށފަެއވެ. ަނމަެވސް، 

ކުްނުފނިން މި ސިޔާސަތުަތކަށް ަޢމަުލކުަރން ކުރިން 

ފަށާިއފައިނުވެެއވެ. 

ތިރީގަިއވާ ސިޔާސަތުަތަކކީ ަބދަުލއައިްސފަިއވާ ައދި 

ަޢަމުލކުަރްނެޖހޭ ގޮތުން ާމލީ ބަާޔނަްށ ާފަހަގކުެރވޭ 

އަސަުރކޮްއފައިުނވާ ސިާޔސަތުަތކެެވ.

● އޮނޯަރސް ކޮންޓްެރކްްޓސް – ޮކސްޓް ޮއްފ ުފްލިފލިންގ އަ 

ކޮންޓްެރކްޓް )އައިއޭެއސް 37 ގެ ަބަދުލ(

● ޕްޮރޕަޓީ، ްޕލާންޓް ައދި ިއކުިއްޕމަންޓް: ޕްޮރީސްޑސް ިބފޯރ 

އިންޓެްނެޑޑް ޫޔޒް )އައިއޭެއސް 16 ގެ ަބަދުލ(

● ްކލާިސިފޭކޝަން ޮއފް ލައިިބލިޓީްސގެ ގޮތުަގއި ކަރަންޓް ައދި 

ނޮން ކަރަންޓް )އައިއޭެއސް 01 ގެ ަބަދުލ(

● އައިެއްފއާރްެއސް 17 ގެ އިްނޝުރެްނސް ކޮންޓުެރކްްޓސް ައދި 

ައިއެއްފާއްރެއްސ 17 އަިއްސފަިއވާ  ަބަދލުތަްއ

މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( )31 ޑިސެމްބަރ 2020 ގެ ނިޔަލަށް(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
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● ޯކިވްޑ-19 އާއި ުގޅޭ ުކީލގެ ކޮންެސޝަންސް )އައިެއްފއާރްެއސް 

16 ގެ ަބަދުލ(

● ކޮްނެސޕްޗުައްލ ފުޭރމްޯވްކ

6. ސެްގމެންޓްަތކުގެ ަމުޢޫލމާުތ
ރިޯޕޓްކުރަންޖެހޭ ސެގްމެންޓްތައް

ުކްނފުީނގެ ހިންުގން ަބާހލެިވފައިވަނީ ބަޔާްނކުެރވޭ ދެ 

ސެްގމެންަޓކަެށވެ. އެއީ ސްޓްރެެޓިޖކް ވިަޔފާރި ޔުނިޓްަތކަށް 

ަބާހެލވިގެން، ެސްގމެންޓްަތކުްނ ފޯުރކޮްށދޭވޭ ުމަދލާއި ިޚުދމަތްަތުކގެ 

މައްޗަެށވެ. މި ދެންެނވި ިރޕޯްޓކުރަްނެޖހޭ ސެްގމެންޓްތައް 

ހިނާގގޮތް ަކނޑަައޅަނީ، ސެްގމެންޓުަތކުގެ ވިަޔފާރިން ކުެރވުނު 

ެއިކެއކި މުާޢަމލާތްަތކުގެ ަމްނފާއާއި ކުްނފުނީގެ ީޗފް ޮއޕަރޭޓިންގ 

ިޑިސޝަން ޭމކަރ ) ސީ.ޯއ.ީޑ.ެއމް( ެސްގމެންޓްތައް ހިނާގފަިއވާ 

ގޮތް ބެްއެލުވމަްށަފހު ނިްނމަވާ ނިްނެމުވމެއްގެ މައްޗަށް ބިާނކޮށެެވ.

ސެްގމެންޓްަތކުގެ ސްޓްރެެޓިޖކް ބޭނުންަތކަށް ބޭުނންވާ ެކޕިަޓލް 

ަހަމޖައްަސނީ، ކުްނފުނިން، ެސްގމެންޓްަތކުްނ ފޯުރކޮްށދޭ 

ިޚުދމަތްަތކަށް ބޭނުންވާ ނެްޓޯވކް )މޯަބއިާލއި، ިފކްްސޑް ައދި 

ބްޯރްޑބޭްނޑް( ައދި ކަސްަޓމަރުންނަށް ކުރިއަށް އޮތްާތގައި 

ދެވޭެނަކމަށް ެބލެވޭ ިޚުދމަތްަތކަށް ަބލަިއގެންނެވެ. ބައެއް ަކަހލަ 

ިޚުދމަތްަތއް، އެިޚުދމަތެއްގެ ގޮުތން ކުްނފުީނގެ ހިންުގމަށް 

ކޮްނެމހެން ބޭުނންނުާވަކަހލަ ިޚުދމަތްަތަކކަށްވާތީ، ެސްގެމންޓްަތުކގެ 

ނަީތޖާ ަކޑަެއުޅމުގައި ކުްނފުނިން ުނިހމަަނއެެވ.

ެސްގމެންޓުތައް ިހންުގމަށް ބޭނުްނކުެރވޭ ުމަދލާއި ިޚުދމަުތގެ 

ަތުފީސލުގެ ުޚާލސާ ތިީރގައި ބަޔާްނކޮްށަފއި އެވަީނއެެވ.

)1( މޯބަިއްލ:- މޯަބއިުލގެ ތެޭރގައި މައިަގނޑުގޮތެއްަގއި ިހެމނެނީ 

ިޚުދމަތް ލިބިގަންަނ ފަރާތްަތާކއި، ސަުރކާރާ ައދި ވިަޔފާިރކުރާ 

ެއކިެއކި ފަރާތްަތކަށް ފޯުރކޮްށދެވޭ ޕްީރޕެިއޑް ޯމބަިއލާއި، 

ޕޯސްްޓޕެިއޑް މޯބަިއލާއި، ޯރމިންގ، މޯބަިއލް ިއކުިއްޕމަންޓް ައދި 

މޯަބއިލް ބްޯރޑްބޭްނޑެެވ.

)2( ިފކްްސޑް، ބްޯރޑްބޭްނޑް ައދި އެންޓަރޕްަރއިްސ:- ިފްކްސޑް، 

ބްޯރޑްބޭްނޑް ައދި އެންޓަރޕްރަިއސްގެ ތެރޭގައި މަިއަގނޑުގޮތެްއގައި 

ިހމެނެނީ ަވކިަވކި ފަުރނދުންނަށާއި، ވިަޔފާިރކުރާ ފަރާތްަތކާއި، 

ސަުރކާރު ތަންަތނަްށ ފޯުރކޮްށދޭ ިފްކްސޑް ެޓެލފޯން، ިފްކްސޑް 

ައިދ ފައިބަރ ބްޯރޑްބޭްނޑް، ީލސް ސާރކިޓްަތކާއި، ޑާާޓޮކމްަތކާއި 

އަިއޕީ ީޓވީ ިޚުދމަތްަތކާއި، މޮބަިއލް މަނީ ައދި އެންޓަރޕްރަިއސް 

އިްނފްާރސްޓްަރކްޗަރ ޕްޮރެޖކްޓްަތކެެވ.

މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( )31 ޑިސެމްބަރ 2020 ގެ ނިޔަލަށް(
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( )31 ޑިސެމްބަރ 2020 ގެ ނިޔަލަށް(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
ރިޯޕޓްކުރެވޭ ސެގްމެންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 

31 ޑިސެމްބަރ 2019 އަދި 2020 ގެ ނިޔަލަށް ހާމަޮކށްފައިވާ 
ސެގްމެންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި ބަޔާންޮކށްފައިއެވަނީއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

ޯމބައިލް

ޭބުރެގ ާއްމަދީނ

ުޖުމަލ ާއްމަދީނ

ިހްނުގުމެގ ަޚަރުދ

ަބަލްށެކނުޑްނ ައިދ ިއްސިތްހާލުކ

ައިއ  ައަގްށ  ަފިއާސިއްނ  ިލެބްނެޖޭހ  ޮގްތޮގުތްނ  ެއެހިނެހްނ  ިވަޔާފިރާއިއ 

ަބަދުލެގ ަސބަުބްނ ިލުބުނ ެގްއުލްނ

ާސުފ ާމީލ ަޚަރުދ

ިވަޔާފިރ ިހްނުގާމއި ުނުގޭޅ ަހަރާކްތަތުކްނ ިލުބުނ ާއްމަދީނ

ިރޯޕްޓުކެރޭވ ސެްގެމްނަޓްށ ިލުބުނ ަފިއާދ )ެޓްކްސެގ ުކިރްނ(

ެސްގެމްންޓ ެއެސްޓްސ ައިދ ަލިއބިިލީޓްސ

ިދުގުމްއަދުތެގ ެއެސްޓަތްއ

ުކުރ ުމްއަދެތްއަގިއ ަފިއާސައްށ ަބަދުލުކެރޭވެނ ުމާދ

ުޖްލަމ ުމާދ

ިދުގުމްއަދުތެގ ަދަރިނަތްއ

ުކުރުމްއަދުތެގ ަދަރިނަތްއ

ުޖުމަލ ަދަރިނ

2019
ރ. 000

2020
ރ. 000

1,465,392

1,465,392

)594,493(

)223,809(

)25,933(

)19,252(

608

602,513

1,087,809

475,223

1,563,032

345,793

686,788

1,032,581

1,745,312

1,745,312

)752,552(

)114,923(

)13,821(

)21,007(

1,176

844,185

1,172,047

473,444

1,645,491

344,454

391,815

736,269

ފިކްސްޑް، ބްޯރޑްބޭންޑް އަދި އެްނޓަރޕްރައިސް
2019
ރ. 000

2020
ރ. 000

958,346

958,346

)539,471(

)116,456(

)16,966(

)12,302(

388

273,539

888,852

272,066

1,160,918

-

441,830

441,830

1,047,884

1,047,884

)555,617(

)201,396(

)12,551(

)12,155(

681

266,846

791,701

264,263

1,055,964

-

242,586

242,586

އެހެނިހެން
2019
ރ. 000

2020
ރ. 000

59,421

59,421

)25,881(

)46,389(

)1,052(

)814(

26

)14,689(

386,249

11,677

397,926

22,912

125,439

148,351

65,810

65,810

)28,254(

)35,086(

)788(

)841(

47

888

412,196

10,900

423,096

18,635

114,128

132,763

ޖުމުލަ
2019
ރ. 000

2020
ރ. 000

2,483,159

2,483,159

)1,159,845(

)386,654(

)43,951(

)32,368(

1,022

861,363

2,362,910

758,966

3,121,876

368,705

1,254,057

1,622,762

2,859,006

2,859,006

)1,336,423(

)351,405(

)27,160(

)34,003(

1,904

1,111,919

2,375,944

748,607

3,124,551

363,089

748,529

1,111,618
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ރިޯޕޓްކުރެވޭ ސެގްމެންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު)ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(
31 ޑިސެމްބަރ 2019 އަދި 2020 ގެ ނިޔަލަށް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

ެއހެިނހެން ހިްނުގުމގެ ތެޭރގައި ިހމެނެނީ ަކސްަޓމަރުްނގެ ިއކުިއްޕަމންޓްތައް މަާރމާުތކުުރުމގެ ިޚުދމަތާއި، ަބްލކް ެއސްެއމްެއސް ިޚުދމަާތއި، ޮޑމެއިން ައދި ވެބް ޯހސްޓިންގ ައދި ެއހެިނހެން ެއްޑެޖސެންޓް 

ިޚުދމަތްަތެކވެ. 2019 ައދި 2020 ވަނަ ައހަރު ިރޕޯްޓކުރަްނެޖހޭ ެސްގމެންޓްތައް ަކނޑަެއޅުނުއިރު ިމ ދެންނެވުނު އެއްެވސް ިޚުދމަތްަތކެއް ކުއެންޓިޓޭޓިވް ތްެރްޝޯހްލޑްާއއި ަހަމއެއްނުެވއެެވ.

މަތީގައި ބަޔާްނކޮްށފައިވާ ުކްނފުނީގެ ާއްމދަނީ އެަވނީ ެއހެން ުމާވަޞލާތީ ކުްނުފނިަތކަށް “އައުޓް ޭޕމެންޓްސް”ގެ ގޮތުގައިާއއި ލަިއސަްނސްގެ ގޮުތގައި ދަްއކަްނެޖހޭ ަފއިސާ ެދްއުކމުގެ ކުރިން ުޖުމަލކޮށެެވ.

ިރޕޯްޓކުރެވޭ ސެްގމެންޓްަތުކގައި ހުރި ހަުރުމަދލުގެ މަުޢޫލމާތާއި، ާމލީ ބަޔާުނގައި ިހމަާނފައިވާ ހަުރުމަދުލގެ މަުޢޫލމާތު ައާޅކިޔުްނ.

7. ާއްމދަީނ
ހ. ާއްމދަނީގެ ބައިތަްއ

ކުްނފުނިން ަމއިަގނޑުގޮތެްއގައި ާއްމދަނީ ޯހާދފަިއވަނީ މޮބަިއލް ައިދ ިފްކްސޑް، ބްޯރޑްބޭްނޑް ައދި އެންޓަރޕްރަިއސް ާއްމދަީނއިންނެވެ. ެއހެިނހެން ާއްމދަނީަތކުގެ ތެޭރގައި ކަސްަޓމަރުްނގެ ިއކުިއްޕމަންޓް 

މެިއންޓެނެްނސް ިޚުދމަތާއި ެއްޑެޖސެންޓް ިޚުދމަތްތައް ިހމެެނއެެވ.

ަކްސަޓަމުރްނާނިއެއކު ެވަފިއވާ ެއްއަބްސުވންަތުކން ިލބުނު ާއްމަދީނ

ިރޯޕްޓުކެރޭވ ެސްގެމްންޓަތުކަގިއ ުހިރ ުޖުމަލ ަހުރުމާދ

ެއެހިނހެްނ ެސްގެމްންޓަތުކަގިއ ުހިރ ުޖުމަލ ަހުރުމާދ

ެސްގެމްންޓަތުކަގިއ ުހިރ ުޖުމަލ ަހުރުމާދ

ަވިކ ެސްގެމްނަޓަކްށ ަކނަޑައާޅަފިއުނާވ ަހުރުމަދުލެގ ުޖުމަލ

ާމީލ ަބާޔުންނ ަނާގަފިއާވ ަހުރުމަދުލެގ ުޖުމަލ

20202019
ކުރުމުއްދަތުގެ
ރ. 000

2020
ރ. 000

2,483,1592,859,006

2019
ރ. 000

ދިގުމުއްދަތުގެ
ރ. 000

ކުރުމުއްދަތުގެ
ރ. 000

ދިގުމުއްދަތުގެ
ރ. 000

1,976,661

386,249

2,362,910

7,943

2,370,853

1,963,748

412,196

2,375,944

6,144

2,382,088

747,289

11,677

758,966

975,477

1,734,443

737,707

10,900

748,607

485,685

1,234,292

ރިޯޕޓްކުރެވޭ ސެގްމެންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު)ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(
31 ޑިސެމްބަރ 2019 އަދި 2020 ގެ ނިޔަލަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

ށ. ކަސްަޓމަރުންނާއިެއކު ެވފަިއވާ އެއްަބސްުވންަތކުން ަވިކކުެރިވފަިއވާ ާއްމދަީނ
ުކްނފުނިން  ދޭ ަވކިަވކި ިޙުދމަތްަތކުން ިލބޭ ާއްމދަނީ، މީގެ ތެޭރގައި މޮބަިއްލ، ިފްކްސޑް، ބްޯރޑްބޭްނޑް ައދި އެންޓަރޕްރަިއސް ައދި ެއހެިނހެން ާއްމދަނީ އެވަނީ ގިންިތކުުރމަްށަފހު ސެްގމެންޓް ަމުޢޫލމާތުަތުކގެ 

ތެޭރގައި ިހމަާނަފއެެވ.
ތިރީގައި ެއުކލަާވެލިވފަިއވާ ތާަވލުގަިއއެވަނީ ިޚުދމަތްތަްށ ފޯުރކޮށް ދެިވފައިވާ ަވގުުތގައި ކުްނފުންޏަށް ލިިބފައިވާ ާއްމަދނީ ގިންިތކުުރމަްށަފހު ިހމަާނފައިވާ ގޮތެވެ. ައދި މި ަތާވލްގައި ިމދެންެނވި ުއޫސލުން 

ގިންިތކުެރިވަފއިވާ ިޚުދމަތްަތކާއި ެސްގެމންޓް މަުޢޫލމާތުގައި ިހމަާނފައިވާ ިޚުދމަތްަތުކގެ ައާޅކިއުްނވެސް ިހަމާނފައި ވާނެެއވެ. ުކްނފުނިން މަިއަގނޑު ގޮތެްއގައި ދޭ ިޚުދމަތްަތުކގެ މަުއޫލމާތުތައް ވާނީ ސެްގމަންޓް 
ަމޢުޫލމާތުެގ ދަުށން ާހަމކޮްށަފއެވެ. )ނޯޓް 6(

ޯމބައިލް

ާމީލ ަބޔާުނަގއި ާއްމަދީނ ިހެމޭނ ަވުގަތްށ ެބިލެގްނ

ިގްނިތުކެރިވަފިއާވ ާއްމަދީނ 

ާޚްއަޞުކެރިވަފިއާވ ަވުގެތްއަގިއ ަނުގުލ ުކެރިވަފިއާވ ުއެފްއުދްނަތްއ

ުކެރިވަފިއާވ  ަނުގުލ  ަވުގެތްއަގިއ  ުނާވ  ާޚްއަޞުކެރިވަފިއ 

ުއެފްއުދްނަތާކިއ ިޚުދަމްތަތްއ

ަކްސަޓަމުރްނާނއިެއުކ ެވަފިއާވ ެއްއަބްސުވްނަތުކްނ ިލުބުނ ާއްމަދީނ

ޭބުރެތެރިއްނ ިލުބނު ާއްމަދީނ، ޯންޓ ަންނަބރ 6 ަގިއާވ ަފަދިއްނ

2019
ރ. 000

2020
ރ. 000

63,885

1,401,507

1,465,392

1,465,392

104,418

1,640,894

1,745,312

1,745,312

ރިޯޕްޓކުރެވޭ ސެގްމެންޓްތައް
ފިކްސްޑް، ބްޯރޑްބޭންޑް އަދި 

އެންޓަރޕްރައިސް
2019
ރ. 000

2020
ރ. 000

68,047

890,299

958,346

958,346

113,864

934,020

1,047,884

1,047,884

އެހެނިހެން
2019
ރ. 000

2020
ރ. 000

2,578

56,843

59,421

59,421

3,764

62,046

65,810

65,810

ޖުމުލަ
2019
ރ. 000

2020
ރ. 000

134,510

2,348,649

2,483,159

2,483,159

222,046

2,636,960

2,859,006

2,859,006
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މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( 
31 ޑިސެމްބަރ 2019 އަދި 2020 ގެ ނިޔަލަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

ނ. ކޮންޓްެރކްޓް ެބލެންެސްސ
ކުރު މުްއދަތެއްަގއި ފަިއސާއަށް ަބަދުލކުެރވޭނެ ުމަދލާއި، ކޮންޓްެރކްޓް ެއސެްޓސް، ައދި ކޮންޓްެރކްޓް ލައިިބލިީޓސްއާއި ެބހޭ މަުޢޫލމާތުތައް ތިރީގަިއވާ ތާަވލުަގއި ބަޔާްނކޮްށފައި އެވަނީެއވެ. 

ކޮންޓްެރކްްޓގައި ިހމެނޭ ުމދާ މަިއަގނޑުގޮތެްއގައި ުގޅެނީ ދެިވފައިވާ ިޚުދމަަތކާއި ުނވަތަ ނިްނިމފަިއވާ މަސަްއކަތްަތުކގެ ސަބަބުން ކުްނުފންޏަށް ލިުބން ހަްއޤުވާ ާއްމދަީނގެ ތެެރއިން، ިރޕޯޓް ކުެރވޭ ތާރީުޚގައި 
ަކސްަޓމަރުންނަށް ިބލު ުނކުެރވިވާ ާއްމދަނީާއއި، ބިޔަ ަމޝްރޫޢުތައް ޤާިއުމކުުރމަާށއި ހިންުގުމމުަގއި ަފސް ކުެރިވފަިއވާ ޚަަރދުަތާކއެވެ. ކުްނުފންޏަށް ލިުބން ހަްއޤުާވ ފަިއސާ، އެްއވެްސ ޝަުރޠެއްނެތި ުކްނފުންޏަށް 
ލިބޭެނަކމަށް ަކނަޑެއުޅުމން،  ކޮންޓްެރކްޓުގައި ިހމެނޭ ުމދާ، ލިބެން ހުރި ފަިއސާގެ ތެރެއަށް ަނގުލު ކުެރވެއެވެ.  ޢާްނުމކޮށް ިމގޮތަށް ކަންތައް ކުެރވޭނީ، ކުްނފުނިން ަކސްަޓމަރުންނަށް ިބލް ހުަށެހުޅމުންާނއި، ައދި 

ަކސްަޓމަރުންނަށް ިޚުދމަތް ދެވޭ މުްއދަތުގެ ތެރޭގަިއ ަފްސކުރެވޭ ޚަަރދު ަތެކވެ.  

ކޮންޓްެރކްޓެއްގެ ދަށުން ަދްއކަން ާލިޒުމވާ ދަރަނި ޢާްނމު ގޮތެްއގައި ުގޅޭނީ، ކޮންޓްެރކްޓުަގއި ބަިއވެރިެވފައިވާ ަކސްަޓމަރުންގެ އަތުން ެއޑްވާްނސަށް ލިބޭ ާއްމދަނީާއއެވެ. މިގޮުތގެ މަިތން ލިބޭ ާއްމދަނީ، ާމލީ 
ހިާސބުގައި ިހމެޭނނީ، އެ ާއްމދަނީއާ ުގިޅގެން ައާދކުރާްނެޖހޭ ޒިްނާމ ފުިރަހަމަވުމްނދާ މިްނވަރެްއގެ މައްޗަށާއި، ައދި ކަސްަޓމަރުންނަށް ިއާޢަދކުރެިވަފއިނުވާ ލޯަޔލްޓީ ޕޮއިންޓުަތކަށް ިރޢާޔަްތކުރެވިގެްނނެެވ.

ެއެހިނެހްނ  )ިވަޔާފިރާއިއ  ުމާދ  ަބަދުލުކެރޭވެނ  ަފިއާސައްށ  ުމްއަދެތްއަގިއ  ުކުރ 

ޮގްތޮގުތްނ ިލެބްނެޖޭހ ަފިއާސެގ ެތޭރަގިއ ިހެމިނަފިއ(

ިލެބްނެޖޭހ  ޮގްތޮގުތްނ  ެއެހިނެހްނ  )ިވަޔާފިރާއިއ  ެއެސްޓްސ  ޮކްންޓެރްކްޓ 

ަފިއާސެގ ެތޭރަގިއ ިހެމިނަފިއ(

ަދްއަކްނެޖޭހ  ޮގްތޮގުތްނ  ެއެހިނެހްނ  )ިވަޔާފިރާއިއ  ަލިއިބިލީޓްސ  ޮކްންޓެރްކްޓ 

ަފިއާސެގ ެތޭރަގިއ ިހެމިނަފިއ(

31  ޑިސެމްބަރ 2020
ރ. 000

31  ޑިސެމްބަރ 2019
ރ. 000

333,295 

365,611

)98,107(

 

 249,132

 416,940

)124,836(

މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( 
31 ޑިސެމްބަރ 2019 އަދި 2020 ގެ ނިޔަލަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

8. ކުްނފުނި ހިންުގމަްށދިޔަ ޚަަރދު 
8.1 މުަވްއަޒފުްނގެ އިނާަޔްތަތކާއި ެއެހިނހެން       

ަޚަރުދަތްއ

9. ކުްނފުންޏަށް ލިބުނު ެއހެިނހެން ާއްމދަީނ

ިޚުދމަްތަތްއ ިދުނަމްށ ީސާދ ުކެރުވުނ ޚަަރުދ

ުމަވްއަޒުފްނެގ ިއާނަޔާތިއ ެއެހިނެހްނ ަޚަރުދަތްއ )ޯންޓ 8.1(

ަލިއަސްންސ ަޚަރުދ

ިހްނުގުމެގ ުކީލެގ ަޚަރުދ

ަސޯޕްޓ ާސރިވްސަތްއ

ެއްކްސަޓރަންލ ަޕްބިލިސީޓ

ެންޓޯވްކ ަޚަރުދ

ްޕޮރަޕީޓ ަޚަރާދިއ ައާސީސ ަޚަރުދ

ްޕޮރެޕަޝަންލ ީފ

ެއެހިނެހްނ ިއާދީރ ަޚަރުދ

ުމާސަރ ާއިއ ިއާނަޔްތަތާކިއ ައަހީރ ޯބަންސެގ ަޚަރުދ

ެޕްނަޝްނެގ ޮގުތަގިއ ިދަޔ ަޚަރުދ

ެއެހިނެހްނ ަޚަރުދަތްއ

ެކިޕަޓަލިއްޒުކެރުވުނ ުމަވްއަޒުފްނެގ ަޚަރުދަތްއ

ަންއާތެލވެުނ ްޕޮރަޕީޓ، ްޕާލްންޓ ެއްންޑ ިއުކިއްޕަމްނަޓްށ

ިލުބުނ ަފިއާދ

ެއެހިނެހްނ ޮގްތޮގުތްނ ިލުބުނ ާއްމަދީނ

2020
ރ. 000

2020
ރ. 000

2020
ރ. 000

2019
ރ. 000

2019
ރ. 000

2019
ރ. 000

470,300

207,198

106,644

 -

48,050

20,877

113,715

105,033

10,930

77,098

1,159,845

176,233

12,972

24,025

213,230

)6,032(

207,198

484

538

1,022

539,674

231,016

120,010

563

48,050

40,675

132,295

118,565

15,570

90,005

 1,336,423

205,630

13,249

18,675

237,554

)6,538(

231,016

161

1,743

1,904
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މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( 
31 ޑިސެމްބަރ 2019 އަދި 2020 ގެ ނިޔަލަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

10. ާސފު މާލީ ޚަަރުދ
ާމީލ ާއްމަދީނ

ިލުބުނ  ިޑޮޕިސްޓަތުކްނ  ެބްންކ  ަދުށްނ  ޭރްޓެގ  ިއްންޓެރްސްޓ  ިއެފްކިޓްވ 

ާއްމަދީނ

ައްނާދީޒ ިހާސަބްށ ައިއްސަފިއާވ ަބަދާލިއ ުގިޅެގްނ

 ައްނަވިއްންޑ ުކެރިވަފިއާވ ިޑްސަކުއްންޓ ިއާޔަދުކުރްނ 

ާމީލ ަޚަރުދަތްއ

ްޕޮރިވަޜްނަތުކެގ ިޑްސަކުއްންޓ ައްނަވިއްންޑ ުކުރަމށް ަޚަރދުިވ

ީލްޒ ަލިއިބިލީޓައްށ ަޚަރުދިވ ިއްންޓެރްސްޓ

ޭބުރަފިއާސެގ ުމާޢަމާލްތަތުކްނ ެގްއުލންިވ

ސާުފ ާމީލ ަޚަރުދ

2020
ރ. 000

2019
ރ. 000

8,732

-

8,732

)4,765(

)23,479(

)12,856(

)41,100(

)32,368(

4,981

15,547

20,528

)4,456(

)24,211(

)25,864(

)54,531(

)34,003(

11. ެޓްކސް ޚަަރދުތަްއ

11.1 ިހސާުބކުުރމުެގ ފަިއދާ އާއި 
ެޓްކސްނެގޭ ާއްމދަނީ ފަިއދާ ައާޅކިޔުްނ

ެޓްކްސ ަޚަރުދ

ާއްމަދީނިއްނ ނެުގުނ ެޓްކްސ )ޯނުޓ 11.1(

ާފިއުތިވ ައަހުރ ެޓްކްސެގ ޮގުތަގިއ

)ިއުތަރްށ/ަމުދްނ ަލާފުކެރުވުނ(

ަފްސޮކްށަފިއާވ ެޓްކްސ ެއެސްޓަތްއ ިއުތުރިވ/ުއިނިވ )ޯންޓ 11.2(

ެޓްކްސ ަޚަރުދެގ ުކިރްނ ިލުބުނ ިހާސުބުކުރުމެގ ަފިއާދ

ުއިނުނުކެރޭވ ަޚަރުދ

ުއިނުކެރޭވ ަޚަރުދ 

ެޓްކްސ ަދްއަކްނ ުނެޖޭހ ެއަލަވްންސ

ުޖުމަލ ެޓްކްސ ުކެރޭވ ަފިއާދ

ާއްމަދީނ ެޓްކްސ )15%(

ިވަޔާފީރެގ ަފިއާދިއްނ ެޓްކްސ ެނުގާމެބޭހ ާޤޫނުނ ަންނަބުރ 2011/5 ާއިއ ެއ ާޤޫނުނެގ ަދުށްނ ެހިދަފިއާވ 

ަޤާވިޢުދަގިއ ަބާޔްނެވެގްނާވ ޮގުތެގ ަމީތްނ، ުކްނުފިނަތުކން ެއުކްނުފްނެޏްއެގ ެޓްކްސުކެރޭވ ާއްމަދީނެގ 15% 

ެޓްކްސެގ ޮގުތަގިއ ަދްއަކްނެޖެހެއެވ. )2019 ަގިއ %15 ެއެވ.(

2020
ރ. 000

2020
ރ. 000

2019
ރ. 000

2019
ރ. 000

130,482

227

)1,798(

128,911

861,363

477,233

)468,214(

)500(

869,882

130,482

157,550

3,391

9,219

170,160

1,111,919

406,114

)467,202(

)500(

1,050,331

157,550

މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( 
31 ޑިސެމްބަރ 2019 އަދި 2020 ގެ ނިޔަލަށް

ހިއްސާއަކަށްޖެހޭ ފައިދާ )ބޭސިކް އަދި ޑައިލިއުޓެޑް އާރނިންގްސް ޕާ ޝެއަރ(
ކުްނފުީނގެ ފަިއާދއިން ހިްއސާައކަށް ަކނޑަެއިޅފަިއވާވަރު ބިނާެވފަިއވަނީ ުކްނފުނީގެ ޢާްނމު 

ހިްއސާގެ ގޮތުގައި ައހަރުތެޭރގައި ަކނޑަެއިޅފައިވާ ހިްއސާގެ ެއވްެރޖް ަޢަދާދއި، ުކްނފުންޏަށް 
ައހަރުތެރޭަގއި ލިބުުނ ފަިއދާގެ މައްޗަށެެވ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

 11.2  ަފްސކޮްށފައިވާ ެޓކްސް އެސެޓް 
)ިޑފަރޑް ެޓކްސް ެއސެްޓ(

11.3 ފަްސކޮްށފަިއވާ ެޓްކސް ެއސެޓުތަްއ/)ދަރަނި( ަކނޑަެއިޅފަިއވަނީ ތިީރގައި 
ބަޔާްނކޮްށފަިއވާ ގޮތުގެ މަތިންެނވެ. 

ފަްސކޮްށފަިއވާ ެޓްކސް ެއސެްޓސް ައދި ަލއިިބލިީޓސް ިހސާުބކޮްށފައިވަނީ  ހުިރހާ ެޓްކްސކުެރވޭ 

ހަުރުމަދލާއި ދަރަީނގެ ިހސާުބކުުރމުގެ ބޭސް ާއއި ެޓްކސް ޭބސްގެ ަތފާުތން އަންނަ އުިނކުރެވޭ ވަގުތީ 

ަތފާތުަތކުންެނވެ. ަފްސކޮްށފައިވާ ެޓކްސް ިހސާުބކޮްށފަިއވަނީ %15 ގެ ރޭޓުަގއެވެ. )2019:15%( 

ިވަޔާފީރެގ ުމްއަދުތ ެފުށުނިއުރ ުހިރާބީކ

ެއެސުޓަތްއ  ެޓްކްސ  ަފްސޮކްށަފިއާވ  ާފަހަގުކެރުވުނ  ައަހުރެގެތޭރަގިއ  ާމީލ 

)ިއުތުރިވ/ުއިނިވ(

ިވަޔާފިރެގ ުމްއަދުތ ިނުމުނިއުރ ުހިރާބީކ

ްޕޮރަޕީޓ ެއްންޑ ިއުކިއްޕަމްންޓ

ިއްނޭޓްނިޖަބްލ ެއެސްޓަތްއ

ިއާޖާރ

ްޕޮރިވަޜްނަތްއ

2020
ރ. 000

ވަގުތީ ފަރަގު
ރ. 000

20202019

ވަގުތީ ފަރަގު
ރ. 000

ޓެކްސް އިފެކްޓް
ރ. 000

ޓެކްސް އިފެކްޓް
ރ. 000

2019
ރ. 000

6,144

1,798

7,943

)93,027(

)78,454(

16,977

207,454

52,950

)103,524(

)42,548(

9,253

177,780

40,961

15,363

)9,219(

6,144

)13,954(

)11,768(

2,547

31,118

7,943

)15,529(

)6,382(

1,388

26,667

6,144

11.4 ފަްސކޮްށފަިއވާ ެޓްކސް 
ެއސެޓްަތކަށް އައި ަބަދލުތަްއ

12. ހިްއސާ ައކަށް ެޖޭހ ފަިއާދ

ްޕޮރަޕީޓ ެއްންޑ ިއުކިއްޕަމްންޓ

ިއްނޭޓްނިޖަބްލ ެއެސްޓަތްއ

ިއާޖާރ 

ްޕޮރިވަޜްނަތްއ

ިހްއާސާދުރންަންށ ެބިހާދެނ ަފިއާދ )ާހްސ ިދެވިހ ުރިފާޔިއްނ(

ާޢްނުމ ިހްއާސެގ ޮގުތަގިއ ަކނަޑެއިޅަފއިާވ

ިހްއާސެގ ެއްވެރްޖ ަޢަދުދ )ާހުހްނ(

ޭބިސްކ ައިދ ަޑިއިލުއެޓްޑ ިހްއާސ ައަކްށ

ެޖޭހ ަފިއާދ )ިދެވިހ ުރިފާޔިއްނ(

1 ޖެނުއަރީ 
2020 ގެ 

ބާކީ

ފައިދާ/ 
ގެއްލުމުގައި 
ހިމެނިފައިވާ

2020

ފަސްޮކށްފައިވާ ޓެކްސް 
އެސެޓް/ )ލައިބިލިޓީ(

31 ޑިސެމްބަރ 2020 
ގެ ނިޔަލަށް

2019

)15,529(

)6,382(

1,388

26,667

6,144

1,575

)5,386(

1,159

4,451

1,798

732,452

76,000

9.64

)13,954(

)11,768(

2,547

31,118

7,943

941,759

76,000

12.39
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13. ޕްޮރޕަޓީ ައދި ިއކުިއްޕަމންޓްތަްއ

13.1 ަމސަްއކަތް ކުރިޔަްށދާ ހަުރުމަދލުގެ ޚަަރދުގެ ތެރޭގައި ިހމެނެނީ ުޖުމލަ ގޮެތއްގައި ސަްބމެރިން ކޭަބލް ައދި ނެޓްޯވކް ުފާޅކުުރމަށް 31 ިޑެސްމބަރ 2020 އާއި 
ަހމަޔަށް ކުރިޔަށް ދިޔަ މަސަްއކަތްަތކަށް ޚަަރދުިވ ފައިާސއެެވ.

31 ޑިސެމްބަރ 2020

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

އިމާރާތްތައް
ރ. 000

ފަރުނީޗަރު އަދި 
ފިޓިންގްސް
ރ. 000

ައުގ

1 ަޖަނަވީރ 2020 ަގިއ

ުނިނިމ ުހިރ ެއެސްޓަތަކްށ ައަހުރެތޭރ ިއުތރުިވ

ިއްނޭޓިޖްބްލ ެއެސްޓްސ ިއްނ ްޓާރްންސާފޮކްށަފިއާވ )ޯންޓ 15.2(

ިއްނެޕާއރެމްންޓ ޮލްސެގ ްޕޮރިވަޜްނ

ައަހުރެތޭރ ެކްޕަޓަލިއްޒުކެރުވުނ

ައަހުރެތޭރަގިއ ަންއާތެލުވުނ

31 ިޑެސްމަބރ 2020 ަގިއ

ޖުުމަލ ަބަލްށެކނުޑުނ

1 ަޖަނަވީރ 2020  ަގިއ

ައަހުރެތޭރަގިއ ަބަލްށެކނިޑ

ައަހުރެތޭރަގިއ ަންއާތެލުވުނ ެއެސްޓަތްއ

31 ިޑެސްމަބރ 2020  ެގ ިނަޔަލްށ

31 ިޑެސްމަބރ 2020 ެގ ިނަޔަލްށ ޮފުތްނ ަދްއާކ ާސުފއަުގ

426,914

-

2,140

)177(

428,877

186,450

18,347

)167(

204,630

224,247

18,866

-

866

19,732

12,006

2,500

14,506

5,226

އިކުއިޕްމެންޓް
ރ. 000

ނުނިމި ހުރި 
އެސެޓްތައް
ރ. 000

3,725,465

-

236,746

)43,544(

3,918,667

2,362,615

265,266

)43,538(

2,584,343

1,334,324

178,519

280,983

26,615

)557(

)239,753(

-

245,807

-

-

-

245,807

ވެހިކަލް ައދި ޯލންޗް
ޖުމުލަރ. 000

11,498

-

)910(

10,588

9,052

896

)910(

9,038

1,550

4,361,262

280,983

26,615

)557(

)44,631(

4,623,671

2,570,123

287,009

)44,615(

2,812,517

1,811,154

މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( 

13.2 މަަސްއކަތް ކުރިޔަްށދާ ހަުރުމދަުލގެ ޚަަރުދގެ ތެޭރގައި ިހމެނެނީ ުޖުމލަގޮތެއްަގއި ނެޓްޯވކް ުފާޅކުުރމަށާއި ިޚުދމަތްތައް އިތުުރކުުރމަށް 31 ިޑެސްމބަރ 2019 އާއި 
ަހމަޔަށް ކުރިޔަށް ދިޔަ މަސަްއކަތްަތކަށް ޚަަރދުިވ ފައިާސއެެވ.

31 ޑިސެމްބަރ 2019

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

އިމާރާތްތައް
ރ. 000

ފަރުނީޗަރު އަދި 
ފިޓިންގްސް
ރ. 000

ައުގ

1 ެޖުނައީރ 2019 ަގިއ

ުނިނިމ ުހިރ ެއެސްޓަތަކްށ ައަހުރެތޭރ ިއުތރުިވ

ައަހުރެތޭރަގިއ ެކްޕަޓަލިއްޒުކެރުވުނ

ައަހުރެތޭރަގިއ ަންއާތެލުވުނ

31 ިޑެސްމަބރ 2019 ަގިއ

ުޖުމަލަބަލްށެކނުޑުނ

1 ެޖުނައީރ 2019 ަގިއ

ައަހުރ ެތޭރަގިއ ަބަލްށެކނިޑ

ައަހުރ ެތޭރަގިއ ިވްއާކެލުވުނ/ަންއާތެލުވުނ

31 ިޑެސްމަބރ 2019 ެގ ިނަޔަލްށ

31 ިޑެސްމަބރ 2019 ެގ ިނަޔަލްށ ޮފުތްނ ަދްއާކ ާސުފއަުގ

421,849

-

6,106

)1,041(

426,914

163,963

23,528

)1,041(

186,450

240,464

17,842

-

1,719

)695(

18,866

10,179

2,522

)695(

12,006

6,860

އިކުއިޕްމެންޓް
ރ. 000

ނުނިމި ހުރި 
އެސެޓްތައް
ރ. 000

3,754,237

-

252,623

)281,395(

3,725,465

2,406,470

237,528

)281,383(

2,362,615

1,362,850

253,461

185,517

)260,459(

-

178,519

-

-

-

-

178,519

ވެހިކަލް ައދި ޯލންޗް
ޖުމުލަރ. 000

14,836

-

11

)3,349(

11,498

11,505

896

)3,349(

9,052

2,446

4,462,225

185,517

-

)286,480(

4,361,262

2,592,117

264,474

)286,468(

2,570,123

1,791,139

މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( 
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މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( 
31 ޑިސެމްބަރ 2019 އަދި 2020 ގެ ނިޔަލަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

14. ރައިޓް-ޮއފް-ޫޔޒް ެއސެްޓްސ
ރައިޓް-ޮއފް-ޫޔސް ެއސެޓްްސގެ ތެރޭގައި ިހެމނޭ ިއޖާރާ ކުެރިވފަިއވާ ިޢމާރާތްތައް އިްނވެސްްޓމަންޓް ޕްޮރޕަޓީގެ ިއްޞިޠާލޙީ މާނަިއގެ ތެރޭަގއި ުނިހމެނޭ ަކުމގައިާވަނމަ، އެ ުމދާަތއް މާލީ ބަޔާުނގައި 

ިހމެިނފަިއވާނީ ރައިޓް-ޮއފް-ޫޔސް ެއސެްޓގެ ގޮުތގައެވެ.)ނޯޓް 3.10(

1 ަޖަނަވީރ ަގިއ

ައަހުރ ެތޭރަގިއ ިއުތުރުކެރުވުނ

31 ިޑެސްމަބރ ަގިއ

ޖުުމަލ ަބަލްށެކނުޑުނ

1 ަޖަނަވީރ ަގިއ

ައަހުރ ެތޭރަގިއ ިއުތުރުކެރުވުނ

31 ިޑެސްމަބރ ަގިއ

31 ިޑެސްމަބރ ެގ ިނަޔަލްށ ޮފުތްނ ަދްއާކ ާސުފއަުގ

2020
ރ. 000

2019
ރ. 000

287,099

35,737

322,836

38,100

39,530

77,630

245,206

225,849

61,250

287,099

-

38100

38,100

248,999

14.1 ރައިްޓ-ޮއފް-ޫޔޒް އެސެޓް ަބލަށް ަކނާޑފައިވަނީ އެއް ައހަރާއި ތިީރްސަފސް ައހަރާއި ެދެމދުގެ މުްއދަަތކަށް ިއޖާރާގެ ުމްއދަަތއް ަބލައިގެްނނެެވ.

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

15. ިއްނޭޓްނިޖަބްލ ެއެސްޓ
31 ޑިސެމްބަރ 2020

ައުގ

1 ެޖުނައީރ 2020 ަގިއ

ުނިނިމ ުހިރ ެއެސްޓަތަކްށ ައަހުރެތޭރ ިއުތރުިވ

ްޕޮރަޕީޓ ައިދ ިއުކިއްޕމަްނުޓެގ ޮގުތަގިއ ްޓާރްންސަފރ ުކެރުވުނ )ޯންޓ ަންނަބުރ 15.2( 

ައުލްނ ިގްނިތުކުރްނ

ައަހރު ެތޭރ ެކްޕަޓަލިއްޒުކެރުވުނ

ައަހުރެތޭރ ަރިއްޓ ޮއްފ ުކެރިވަފއިާވ

ިއްނެޕާއރެމްންޓ ުޕޮރިވަޜްނ 

ައަހުރ ެތޭރަގިއ ަންއާތެލުވުނ

31 ިޑެސްމަބރ 2020 ެގ ިނަޔަލްށ

ުޖުމަލ ެއޮމަޓިއްޒ ައިދ ިއްމެޕައރ ުކެރުވުނ

1 ެޖުނައީރ 2020 ަގިއ

ައަހުރ ެތޭރަގިއ ެއޮމަޓިއްޒ ުކެރުވުނ

ައަހުރ ެތޭރަގިއ ަންއާތެލުވުނ

31 ިޑެސްމަބރ 2020 ެގ ިނަޔަލްށ

31 ިޑެސްމަބރ 2020 ެގ ިނަޔަލްށ ޮފުތްނ ަދްއާކ ާސުފއަުގ

އިންޑެފިސިބުލް ރައިޓްސް ޮއފް ޔޫޒް
ރ. 000

79,078

-

)1,653(

-

-

-

77,425

16,881

4,803

-

21,684

55,741

ލައިސަންސްތައް
ރ. 000

96,406

-

-

7,459

-

-

103,865

32,177

12,268

-

44,445

59,420

ޮސފްޓްވެއަރތައް
ރ. 000

297,755

-

-

77,987

-

)12,158(

363,584

180,250

41,807

)12,158(

209,899

153,685

ނުނިމި ހުރި އެސެޓްތައް
ރ. 000

91,875

56,916

)26,615(

1,653

)85,446(

)589(

)90(

-

37,704

-

-

-

-

37,704

ޖުމުލަ

565,114

56,916

)26,615(

-

-

)589(

)90(

)12,158(

582,578

229,308

58,878

)12,158(

276,028

306,550
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މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

އިންޓޭްނޖިަބލް އެސެޓް )ކުރީ ަސުފހާއާއި ުގޭޅ(

31 ޑިސެމްބަރ 2019
އިންޑެފިސިބުލް ރައިޓްސް ޮއފް ޔޫޒް

ރ. 000
ޮސފްޓްވެއަރތައް
ރ. 000

ނުނިމި ހުރި އެސެޓްތައް
ޖުމުލަރ. 000

ލައިސަންސްތައް
ރ. 000

ައުގ

1 ެޖުނައީރ 2019 ަގިއ

ައަހުރ ެތޭރަގިއ ެއޮމަޓިއްޒ ުކެރުވުނ

ައަހުރ ެތޭރ ެކްޕަޓަލިއްޒުކެރުވުނ

ައަހުރ ެތޭރަގިއ ަންއާތެލުވުނ

31 ިޑެސްމަބރ 2019 ެގ ިނަޔަލްށ

ުޖުމަލ ެއޮމަޓިއްޒ ައިދ ިއްމެޕައރ ުކެރުވުނ

1 ެޖުނައީރ 2019 ަގިއ

ައަހުރ ެތޭރަގިއ ެއޮމަޓިއްޒ ުކެރުވުނ

ައަހުރ ެތޭރަގިއ ަންއާތެލުވުނ

31 ިޑެސްމަބރ 2020 ެގ ިނަޔަލްށ

31 ިޑެސްމަބރ 2019 ެގ ިނަޔަލްށ ޮފުތްނ ަދްއާކ ާސުފއަުގ

77,102

-

1976

-

79,078

11,628

5,253

-

16,881

62,197

28,768

-

67,638

-

96,406

20,221

11,956

-

32,771

64,229

206,335

-

94,065

)2,645(

297,755

151,273

31,622

)2,645(

180,250

117,505

157,015

98,539

)163,679(

-

91,875

-

-

-

-

91,875

469,220

98,539

-

)2,645(

565,114

183,122

48,831

)2,645(

229,308

335,806

15.1 މަަސްއކަތް ކުރިޔަްށދާ ުމަދލުގެ ޚަަރދުގެ ތެރޭގައި ިހމެެނނީ ުޖުމލަ ގޮެތއްގައި ނެްޓޯވކް ލަިއސެްނސިން  ައދި ިބލިންގް ިސސްަޓަމްމ ުފާޅކުުރމަާށއި  ެއްފބީބީ ޕީސީއާރްެއފް ޮސލިުއޝަންއަށް ައަމލީ 
ަމަސްއަކްތެފުށަމްށ 31 ިޑެސްމބަރ 2020 އާއި ަހމަޔަށް ކުރިޔަށް ދިޔަ މަސަްއކަތްަތކަށް ޚަަރދުިވ ފައިާސއެެވ.

15.2 ކުްނފުނީްނވަނީ ިއންޭޓޖިަބލް ެއސެޓްްސގެ ރ. -/26,614,616 އަށްވާައގުގެ ޕުޮރޕަޓީ ައދި ިއކުިއްޕމެންްޓގެ ައލުން ގިންތި ކޮްށަފއެެވ.

15.2 މަސަްއކަތް ކުރިޔަްށދާ ުމަދލުގެ ޚަަރދުގެ ތެޭރގައި ިހމެނެނީ ުޖުމލަގޮތެްއގައި 31 ިޑެސްމބަރ 2019 އާއި ަހމަޔަށް ކުރިޔަްށދިޔަ އާ ޮސފްޓްވެއަރތައް ަތއްޔާުރކުުރމުގެ ަމސަްއކަތުގެ ޚަަރދެެވ.

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

ކުްނުފންޏަށް ިލބެްނެޖހޭ ފަިއސާ ަކމުގައި ާމލީ ބަޔާނުގައި ިހަމާނފަިއވާ ެއސެޓްަތަކކީ ެހްލޑު ޓް ަކެލކްޓް ިބސްަނސް 
ޮމެޑލްގެ ދަށުން ކުްނފުިނން ފަިއސާ ޯހާދނެ ަކމަށް ަބާލފައިވާ އެސެޓްްސއެެވ.

16. ިއންވެންޓަރީތަްއ

16.1 ބޭނުން ުނކުެރވޭ / ަލހުން ދައުުރވާ އިްނވެންޓަރީއަށް 
ަކނޑަެއޅުނު ޕްރޮވިޜަްނ

ިއްނެވްނަޓީރަތުކެގ ައުގ

ޭބުންނުނުކެރޭވ، ަލުހްނ ަދުއުރާވ ިއްނވެްނަޓީރައްށ

ަކނަޑެއުޅުނ ްޕޮރިވޜަްނ )ޯންޓ: 16.1(

ިވަޔާފިރެގ ުމްއަދުތ ެފުށުނިއުރުހިރ ާބީކ

ައަހުރެތޭރ ުއިނުކެރުވުނ ިއްނެވްނަޓީރ

ައަހުރެތޭރ ްޕޮރިވަޜްނެގ ޮގުތަގިއ ަކނަޑެއުޅުނ

ިވަޔާފިރެގ ުމްއަދުތ ިނުމުނިއުރުހިރ ާބީކ

2020
ރ. 000

2020
ރ. 000

2019
ރ. 000

2019
ރ. 000

64,185

)14,542(

49,643

13,239

)8(

1,311

14,542

71,475

)13,239(

58,236

22,114

)17,628(

8,753

13,239

17. ވިަޔފާރިްނނާއި ެއހެިނހެން ގޮތްގޮތުން ިލބެްނެޖހޭ ފަިއާސ

ިވަޔާފިރްނ ިލެބްނެޖޭހ ަފިއާސ

ޮކްންޓެރްކްޓ ެއެސްޓްސ

ުކެރުވުނ  ިއްމެޕައރ  ަފިއާސައްށ  ަކނަޑެއުޅުނ  ުނިލޭބެނަކަމްށ 

ްޕޮރިވަޜްނ )ޯނުޓ 17.1(

ުކިރައްށ ަދްއާކަފިއުހިރ ަފިއާސ

ެއެހިނެހްނ ޮގްތޮގުތްނ ިލެބްނެޖޭހ

ެތެރިއްނ  ަފިއާސެގ  ިލެބްނެޖޭހ  ޮގްތޮގުތްނ  ެއެހިނެހްނ 

ުކެރުވުނ  ިއްމެޕައރ  ަފިއާސައްށ  ަކނަޑެއުޅުނ  ުނިލޭބެނަކަމްށ 

ްޕޮރިވަޜްނ ) ޯނުޓ 17.1(

2020
ރ. 000

2019
ރ. 000

333,295

365,611

698,906

)77,341(

621,565

58,444

29,948

88,392

)634(

87,758

709,323

249,132

416,940

666,072

)57,645(

608,427

55,239

27,584

82,823

)879(

81,944

690,371
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މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

17.1  ވިަޔފާރިން ައދި ެއހެިނހެން ގޮތްގޮތުން ލިބެްނެޖޭހ ފަިއސާގެ ގެްއުލުމގެ ގޮުތގައި 
ަކނޑަެއުޅނު ެއލަވަްންސ

މާލީ އެސެޓްސް އަދި ޮކންޓްރެކްޓް އެސެޓްސްއިން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއިން ގެއްލުމުގެ ޮގތުގައި ގެނެވިފައިވާ 
ބަދަލުތައް

18. ފަިއސާއާއި ބޭްނުކގައި ހުރި ފަިއާސ

18.1 3 ަމހަްށވުރެ ިދގު މުްއދަތެއްގަިއ ފަިއސާއަށް 
ަބަދުލުކެރޭވަފަދ ިޑޮޕިސްޓަތްއ

މިައހަރު ކުރެިވފައިވާ އިންެވސްްޓމަންްޓ

ިވަޔާފިރެގ ުމްއަދުތ ެފުށުނިއުރ ުހިރާބީކ 

ައަހުރެތޭރ ެގްއުލުމެގ ޮގުތަގިއ ިހާސުބުކެރުވުނ

ޭބްޑ ެޑްބްޓެގ ޮގުތގަިއ ައަހުރެތޭރ ުއިނުކެރުވުނ

ިވަޔާފިރެގ ުމްއަދުތ ިނުމުނިއުރ ުހިރާބީކ

ައތުަގިއ ުހިރ ަފިއާސ

ބޭްނކުަގިއ ުހިރ ަފިއާސ

ުކުރުމްއަދަތްށ ަބަހްއާޓަފިއާވ ިޑޮޕިސްޓަތްއ

ާމީލ ަބާޔުނަގިއ ިހެމިނަފިއާވ ަފިއާސާއިއ ެބްނުކަގިއ ުހިރ 

ަފިއާސ

ަފިއާސައްށ  ުމްއަދެތްއަގިއ  ިދުގ  ަމަހްށުވެރ   3

ަބަދުލުކެރޭވަފަދ ިޑޮޕިސްޓަތްއ )ޯނުޓ 18.1(

ަބާޔުނަގިއ  ޮގުތެގ  ޭހަދުކެރުވުނ  ޮގާތިއ  ިލުބުނ  ަފިއާސ 

ިހެމިނަފިއާވ ަފިއަސާއިއ ފަިއާސެގޮގތުަގިއ ެބެލޭވަތެކިތ 

ެއޮމަޓިއްޒުކެރިވަފިއާވ   – ިޑޮޕިސްޓްސ  ުކުރުމްއަދުތެގ 

ައުގ

ުކުރުމްއަދުތެގ ިޑޮޕިސްޓްސަތްއ ިގްނިތޮކްށަފިއަވީނ %1.5 ާއިއ %2.5  ެގ ިއްންޓަރްސްޓ ޭރުޓްނ 

ެއޮމަޓިއްޒޮކްށ ައިދ 6 ަމާހިއ 7 ަމާހ ޭދޭތޭރ ުމްއަދުތ ަހަމާވ ިޑޮޕިސްޓްސަތަކެށެވ.

2020
ރ. 000

2020
ރ. 000

2020
ރ. 000

2019
ރ. 000

2019
ރ. 000

2019
ރ. 000

ވިޔަފާރިން ލިބެންޖެހޭ އަދި 
ޮކންޓްރެކްޓް އެސެޓްސް

އެހެނިހެން ޮގތްޮގތުން 
ލިބެންޖެހޭ

57,645

44,196

)24,500(

77,341

1,224

619,164

355,089

975,477

)15,589(

959,888

15,589

879

)245(

-

634

56,588

26,828

)25,771(

57,645

10,868

290,820

183,997

485,685

)14,385(

471,300

14,385

555

332

)8(

879

ާމލީ އެސެޓްސް ައދި ކޮންޓްެރކްޓް ެއސެްޓސްިއން ިލބެްނެޖހޭ ފަިއސާިއން ގެްއުލމުގެ ގޮތުގައި ައހަރުތެޭރގައި 
ިހސާުބކުެރިވފަިއވާ ަބަދލުަތކާއި ެއހެިނހެން އެސެްޓސްަތކުން ގެްއުލުމގެ ގޮުތގައި ލިބޭެނަކމަށް ހިސާުބކުެރިވފަިއވާ 

ަބަދލުތައް ތިރީގައި އެވަނީެއވެ. 

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

19.2 ހިްއާސގެ ފަިއދާ )ިޑިވޑެްންޑ(

ިޑިވެޑްންޑެގ ޮގުތަގއި ެދްއިކ- ުފަރަތަމ ްޓާރްންޗ

ޑިިވެޑްންޑެގ ޮގުތަގިއ ެދްއިކ- ެދަވަނ ްޓާރްންޗ

ުހްއަދެދިވަފިއާވ ިހްއާސެގ ަރުއްސާމުލ 

)80,000,000 ާޢްނުމ ިހްއާސައަކްށ 2.50ރ ެގައުގަގިއ(

ުހަށެހިޅ ައުގ ަދްއާކަފިއާވ ިހްއާސެގ ަރުއްސާމުލ

)76,000,000 ާޢްނުމ ިހްއާސައަކްށ 2.50ރ ެގ ައުގަގިއ(

ހިއްސާއަކަށް 
ރ. 000

2020
ރ. 000

ހިއްސާއަކަށް 
ރ. 000

ޑިވިޑެންޑް
ރ. 000

2019
ރ. 000

ޑިވިޑެންޑް
ރ. 000

20202019

7.86

2.07

200,000

190,000

5.95

4.14

597,360

157,320

754,680

200,000

190,000

452,200

314,640

766,840

19.1 ިހްއާސެގ ަރުއްސާމުލ
ުކްނފުީނގެ ޢާްނމު ހިްއާސދާރުްނނަށް ހިއްާސގެ ަފިއދާގެގޮުތގައި ެއަފހަަރކު ަކނޑަެއޅޭ ަޢަދދެއް ލިުބމުގެ ހަްއގު 

ލިިބގެންެވއެވެ. ައދި ކުްނފުނީގެ ައހަރީ ޢާްނމު ަޖްލސާގައި ކޮްނމެ ިހއްސާައކަށް އެއް ވޯޓު ދިުނމުގެ ހަްއގު 

ލިބިެގންވެެއވެ. ފާއިުތެވދިޔަ ައހަރަށް ކުްނފުނީގެ ޑިެރކްޓަުރންގެ ޯބުޑން ހިްއސާައކަށް ެބުހމަށް ަހަމޖަްއާސފަިއވާ 

ަޢަދދުތައް ތިީރގައި މިވަީނއެެވ.

ިރޕޯރޓިންގް ތާރީޚަްށަފހު ކުްނފުީނގެ ޯބރޑް ޮއފް ޑިެރކްޓާރަސް އިންވަނީ ނޯޓް ަނމްބަރު 30 ގައި ވާ ގޮތަށް 

ޑިިވޑެްނޑް ިދުނމަށް ަކނޑަައާޅފަެއވެ.  
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މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

20.1 ނެޓްވޯރކާއި އެސެޓް ރިޓަަޔރމަންޓް ޮއބްިލޭގޝަްންސ

ެސންސިޓިވިޓީ އެނަރލިިސްސ

ެންޓޯވރްކ ާއިއ ެއެސޓް ިރަޓަޔރަމްންޓ ޮއްބިލޭގަޝްންސ 

)ޯނުޓ20.1 (

ޭވުތެވިދަޔ ުމްއަދުތ/ައަހުރެގ ެތޭރަގިއ ައިއ ަބަދުލ

ިވަޔާފިރެގ ުމްއަދުތ ެފުށުނިއުރ ުހިރާބީކ

ައަހުރެގ ެތޭރަގިއ ެހުދުނ ްޕޮރިވަޜްނަތްއ

ައްނަވިއިޑްނގ ޮއްފ ިޑްސަކުއްންޓްސ

ައަހުރެގ ެތޭރަގިއ  ިޑްސޯޕްސުކެރިވަފއިާވ

ެގެނެވުނ  ަބަދާލިއުގިޅެގްނ  ައިއ  ައްށ  ެއަސްމްޕަޝްނ 

ުއިނިއުތުރ

ިވަޔާފިރެގ މުްއަދުތ ިނުމުނިއުރ ުހިރާބީކ

ޭބުންނުކެރޭވެނ ުމްއަދުތ 

ިޑްސެމްންޓްލ ަޚަރުދ ިއުތުރާވެނަކަމްށ ެބެލޭވ ޭރްޓ

ިޑްސަކުއްންޓ ޭރްޓ

ިޑްސެމްންޓްލ ަޚަރަދްށ ިއުތުރާވެނަކަމްށ ެބެލޭވ )1% ާއިއ ެއްއަވުރެގ ަބަދެލްއ(

ިޑްސަކުއްންޓ ުކެރޭވ ޭރްޓ )1% ާއިއ ެއްއަވުރެގ ަބަދެލްއ(

ުކްނުފީނެގ  ުމްސަތުޤަބުލަގިއ  ައުގޮކްށަފިއަވީނ  ްޕޮރިވަޜްނ  ޮއްބިލޭގަޝްންސ  ިރަޓަޔރަމްންޓ  ެއެސްޓ  ެންޓޯވރާކިއ 

ިއުހުހިރޮގަތްށ  ަތްނަތްނ  ުހިރ  ެއެއްއެޗިހ  ަޚަރާދިއ،  ިހާގެނ  ަންއާތުލަމްށ  ިއުކިއްޕަމްނުޓަތްއ  ެއްންޑ  ްޕޮރަޕީޓ 

ެއެސްޓ  ެންޓޯވރާކިއ  ައްނާދާޒޮކްށަފެއެވ.  ައުގން  ިމާހުރެގ  ަޚަރުދ،  ިހނާގެނ  ާއުކުރަމްށ  ައުލްނ  ިއާއަދުކުރަމާށިއ 

ިރަޓަޔރަމްންޓ ޮއްބިލޭގަޝްނ ިހާސުބުކުރަމްށަޓަކިއ ެބިލފަިއާވ ިމްނަގުޑަތްއ ިތީރަގިއ ަބާޔްނޮކްށަފިއ ިމަވީނެއެވ.

ިތީރަގިއ ަބާޔްނޮކްށަފިއާވ ޭވިރައަބްލަތުކެގ )ަބަދުލެވާދެނ ަކްނަތްއަތްއ( ައުގ %1 ަމްއަޗްށ ިދުޔުމްނ ުނަވަތ ަދްށުވުމެގ 

ަސަބުބްނ ަފިއާދ ުނަވަތ ެގްއުލަމްށ ިތީރަގިއ ަބާޔްނޮކްށަފިއާވ ަފަދިއްނ ުއިނިއުތރުެވާދެނެއެވ. ިމ ެއަނރިލިސސް 

 ަހާދަފިއަވީނ ެއެހިނެހްނ ޭވިރައަބްލްސަތަކްށ ަބަދުލ ނާްނާނެނަކަމްށ ަބަލިއެގްނެނެވ. 

2020
ރ. 000

2020

އިތުރު

2019
ރ. 000

2019

އުނި

136,925

130,157

2,003

4,765

-

-

136,925

15.00

3.50%

10.00%

)4,644,999(

4,006,546

130,157

170,572

2,233

4,456

)32,973(

)14,131(

130,157

15.00

3.50%

10.00%

4,285,383

)4,401,514(

31 ޑިސެމްބަރ 2020 ެގ ނިޔަލަށް
ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމަށް އައިސްދާނެ ބަދަލު

20. ޕްރޮވިޜަންތަްއ

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

ިވަޔާފިރެގ ުމްއަދުތ ެފުށުނިއުރ ަހިރާބީކ

ައިއ.ެއްފ.ާއުރ.ެއްސ 16 ެއްއޮގަތްށ ުފަރަތަމ ަފަހަރްށ ީލްސ 

ަލިއިބިލީޓްސ ައުގުކެރުވުނ

ައަހުރެތޭރ ިއުތުރުކެރުވުނ

ިއްނަޓެރްސެގ ޮގުތަގިއ ައުގުކެރުވުނ

ީލްސެގ ޮގުތަގިއ ަދްއާކަފއިާވ ަފިއާސެގ ަޢަދުދ

ިވަޔާފިރެގ ުމްއަދުތ ިނުމުނިއުރ ުހިރާބީކ

ެއްއ ައަހަރްށ ުވެރ ުކުރ

ެއްއ ައަހާރިއ ަފްސ ައަހުރެގ 

ަފްސ ައަހަރަވެރ ދިުގ

ުޖްމަލ ައްނިޑްސަކުއްނެޓްޑ ީލްޒ ަލިއިބިލީޓްސ 

ުކުރުމްއަދުތެގ

ިދުގުމްއަދުތެގ

2020
ރ. 000

2020
ރ. 000

2020
ރ. 000 2019

ރ. 000

2019
ރ. 000

2019
ރ. 000

258,252

-

35,737

23,479

)55,285(

262,183

48,354

160,712

172,582

381,648

30,403

231,780

262,183

-

225,849

61,250

24,211

)53,058(

258,252

47,120

151,436

198,300

396,856

25,320

232,932

258,252

21. ީލޒް ަލއިިބލިީޓްސ
ކުއްޔަށް ނަގާ ފަރާތުގެ ލީޒް 

މި ކުްނފުިނން ދިުގމުްއދަށް ުކއްޔަށްނަގާ އެސެްޓސްގެ ތެޭރގައި ލޭްނޑް އެްނޑް 

ިބްލޑިންގް ައދި ނެްޓޯވކް ެއސެްޓސްަތއް ިހމެނެއެވެ. ިމަފދަ ީލޒްަތކުގެ މުްއދަތު 

ޢާްނމުގޮތެްއގައި އެއްައހަރާއި ތިީރްސ ފަސް ައހަުރގެ މުްއދަަތކަށް 

ދިުގެދމިެގްނެދއެވެ. ައދި މި ލީްސގެ ނޮްނކެންަސލަަބލް މުްއދަތު ަހަމުވމާއިެއކު ީލޒް 

ައުލން ާއކުުރމުެގ ފުުރސަތު އޮވެެއވެ. 

މި ުކްނފުނިން ކުއްޔަށް ަނާގފަިއވާ ީލޒްަތކުގެ މަުޢޫލމާތު ތިރީަގއި އެވަީނއެެވ.

އެކްސްޓެންޝަން ޮއޕްޝަން 
ކުްނުފނިން ދިުގމުްއދަތަށް ަނާގފައި ހުްނނަ ބައެއް އެސެްޓސް، ިބމާއި ިއމާރާތް ައދި ނެޓްޯވކް ެއސެްޓސް ައކީ 

ޭއގެ މުްއދަތު، އެއްަބްސވުން ިނުމުމގެ ކުރިއަށް އިތުުރކުުރުމގެ ފުރުސަތު ޮއންނަ ުމދާަތެކކެވެ. މިގޮތަށް މުްއދަތު 

އިތުުރކުުރމަށް ެއުދުމގެ ބާރު އޮންނަނީ ކުއްޔަށްަނގާ ފަރާުތގެ އަްތމަތީގަެއވެ. މިގޮތުން ީލސްއެއްަބސްވުްނ ފެށޭ 

ތާރީޚުަގއި ކުއްޔަށްނެުގމުގެ ުމްއދަތު އިތުުރކުުރމުެގ ފުުރސަުތގެ ބޭނުން ިހފުން ކުްނފުނިން ަވޒަްނކުރެެއވެ. ައދި 

ކުްނުފނީގެ ބާރުގެ ދަުށގައިވާ ބައެްއކަންަތއްަތއް ަބަދުލކުރާއިރު ނުވަތަ އަަވސް މުްއދަތެްއގައި ަބަދުލވާެނަކމަށް 

ަލާފކުރާަނމަ، ެއަކމުގެ ސަބަބުން ައސަުރކުރާނެ އެްއބަްސުވެމއް އޮްތަކމަށްވާަނމަ ައލުން އެއެްއބަްސުވުމގެ 

މުްއދަތު އިތުުރކުރުން ަވޒަްނކުރެެއވެ. 

21.1 މުްއދަތުަތކަށް ެބިހފަިއވާގޮއް )ކޮންޓަެރކްުޗއަލް އަްނިޑްސކައުންެޓޑް ޭކސް ުފޯލ(

21.2 ާމލީ ބަޔާުނގައި ިހމަާނފައިވާ ީލޒް ަލއިިބލިީޓްސ
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މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

ީލޒް ާއއި ުގިޅެގން ުޕޮރފިޓް ައދި ލޮްސަގއި 

ާފަހަގުކެރިވަފިއާވ ަޢަދުދަތްށ

ީލްޒ ަލިއިބިލީޓްސެގ ިއްންޓަރްސްޓ 

ާއުރ-ޯއ-ޫޔ ެއެސްޓްސެގ ަބަލްއެކިޑ ަޢަދުދ

ޭކްޝ ުފޯލ ަގިއ ާފަހަގުކެރޭވ ަޢަދުދ 

ީލްޒެގ ގޮަތަގިއ ޭކްޝ ައުއްޓ ުފޯލެގ ުޖްމަލ ަޢަދުދ 

ިވަޔާފީރެގ ޭބުނަމްށ ަދަރްނަޏްށ ެނުގުނ

ޮކްންޓެރްކްޓ ަލިއިބިލީޓްސ

ެއުކޫރ ޮކްށަފިއާވ ަދަރިނ ައިދ ަދަރްނަޏްށ ެނުގުނ

ިޑިވެޑްންޑެގ ޮގުތަގިއ ަދްއަކްނެޖޭހ

ަކްސަޓަމުރްނަންށ ިރަފްނުޑުކަރްނެޖޭހ ިޑޮޕިސްޓ ަފިއާސ

ަކްސަޓަމރ ޯލަޔްލީޓ ޮޕިއްންޓްސ

ެއެހިނެހްނ ޮގްތޮގުތްނ ަދްއަކްނެޖޭހ 

ީބީޓީސ ައިއެލްންޓްސ ިލިމެޓްޑ – ިއީމިޑައްޓ ޭޕަރްންޓ 
2020
ރ. 000

2020
ރ. 000

2020
ރ. 000

2019
ރ. 000

2019
ރ. 000

2019
ރ. 000

23,479

39,530

63,009

55,285

150,911

98,107

455,867

91,318

25,241

1,601

27,004

850,049

307,4431,386

24,211

38,100

62,311

53,058

47,717

124,836

422,993

1,636

24,023

1,601

25,625

648,431

24. ާމލީ ަވސީލަތްަތކާއި ލިިބދާނެ ގެްއލުންތަްއ
ޚުލާސާ 

ކުްނފުނީގެ ާމލީ ަވސީލަތްތައް ތިީރގައި ިމދަންަނވާ ިރްސކުތައް ނުވަތަ ެގްއލުންަތކަށް ވަނީ ހުަށެހިޅަފއެެވ.

)ހ( ދަރަީނގެ ިރްސކް )ކްެރޑިޓް ިރްސްކ(

)ށ( ފަިއސާނެުތމުގެ ރިްސކް )ިލުކިއޑިޓީ ިރްސްކ(

)ނ( މާރކެޓް ރިްސްކ

މި ނޯަޓކީ ކުްނފުންޏަްށ ިދާމވާ މަީތގައި ދެްނނެވުނު ރިްސކުތައް ުނވަތަ ގެްއލުންތައް ދިރާާސކޮށް އެިރްސކުަތކަށް، 

ެއކިެއކި ސިޔާސަތުތައް ަކނޑަައަޅއި، އެ ިރްސކުތައް ައަދުދކޮށް މެޭންޖކުުރމަށްަޓކާ ކުްނފުީނގެ ަރއުްސާމލު 

މެޭނުޖކުުރމަށް ކުރެވޭެނކަްނކަން ބަާޔްނކުރާ ނޯެޓވެ. ައދި ީމގެ އިތުރުން މި ރިްސކުަތކާ ުގޅުްނހުރި ައަދދުތައް ާމލީ 

ބަާޔނުގައި ިހމަާނފައިވާެނއެެވ.

ރިސްކު މޭނޭޖުކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ ޮއނިގަނޑު
ުކްނފުންޏަށް ކުިރމަތިވާ ިރްސކުތައް ދެެނގަުތމާއި އެިރްސކުތައް މެޭންޖކުުރމަށް ެއކަީށގެންވާ މިްނަގނޑުތައް 

ަކނޑަައޅައި ެއަކމުގެ އޮނިަގނޑުަތއް ޤާިއުމކޮށް ެއުމާޠލިއާ ކުުރަމކީ ކުްނފުީނގެ ޑިެރކްޓަރުންގެ ޯބޑުގެ ޒިްނމާެއެކވެ. 

ައދި މިއޮިނަގނޑާއި ުގޅޭގޮތުން ަކނަޑެއޅޭ ުއޫސލުަތކާއި ނިްނމުންަތއް ނިްނމައި ެއނިްނމުންތައް ަތްނީފުޒކުެރވޭގޮތް 

މޮނިޓަރ ކުުރަމކީެވސް ޑިެރކްޓަރުންގެ ޯބޑުގެ ަމސްޫއލިއްޔަެތކެެވ.

ުކްނފުނީގެ ެއކިެއކި ހަަރކާތްަތކާއި ުގޅޭގޮތުންނާއި މާރކެޓަށް އަންނަ ަބަދލުަތކާއި ުގޅޭގޮތުން ކުްނުފނީގެ ރިްސކު 

23. ކުްނފުންޏާއި ުގުޅްނހުިރ ފަރާތްަތކަށް ދޭްނެޖޭހ

22. ވިަޔފާިރކޮށްގެންނާއި ެއހެިނހެން ގޮތްގޮތުން ދަްއކަްނެޖހޭ 
ަފިއާސ

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

2020
ރ. 000

2019
ރ. 000

43,95127,160

ެމޭނޖް ކުުރމަށް ގެންުގޅޭ އޮނިަގނޑުަތއް ަގވާިއދުން 

ުމާޠލިާއކުރެެވއެވެ. ކުްނުފނީގެ މުވަްއަޒފުންނަށް ހިންގޭ ެއކިެއކި 

ަތމްރީނުަތުކގައި، ެއަކމާއި ުގޅޭ ެއކިެއކި އުޫސލުތައް ބޭނުްނކޮްށގެން 

ކުްނފުނީގެ ަމސަްއކަތުގެ ާމޙަުއުލގައި ރަނަގޅު އަޚްާލާޤއި ރަނަގޅު 

ފެްނވަރުގެ ކޮންޓްޯރލް ިސސްަޓމެއް ގާިއްމކޮށް، ކޮްނމެ 

ުމވަްއަޒފެއްގެ ެވސް އެ މުވަްއަޒަފކަށް ަކނަޑެއިޅފަިއވާ ޯރާލއި ައދި 

ަމާޤމާއި ުގޅޭ ަގވާިއދުަތާކއި ޒިްނމާތައް ރަނަގޅަށް ައންގަިއދިުނމަށް 

މަސަްއކަތް ކޮްށފައިެވއެެވ.

ކުްނފުީނގެ ިރްސކް މެޭންޖމެންޓްގެ އޮނިަގނޑުަތކާއި ެއހެިނހެން 

ޮކްމްޕލަިއންސްތައް ބަލާނީ ުކްނފުނީގެ މެޭންޖމެންޓުންެނވެ. ައދި 

ިމަފދަ ަމސަްއކަތްތައް ެއކަީށގެންވާ ގޮތަށް މެޭންޖމެންޓުން ކުރިއަށް 

ގެްނދޭތޯ ެބުލަމކީ ކުްނފުނީގެ ޮއޑިޓް ޮކމިީޓގެ ޒިްނމާެއކެވެ. ިމގޮުތގެ 

މަތިން މެޭންޖމެންުޓން ަހާދފަިއވާ ކުްނފުީނގެ ިރްސކް ެމޭންޖމެންޓް 

އޮިނަގނޑުަތާކއި ައދި ޭއގައި ކުްނފުީނގެ ިރްސކުަތއް ުކަޑކުުރމަށް 

ބޭނުންވާ ހުިރހާ މަުއޫލމާތުަތކެއް ެއުކލެވޭތޯ ބެުލަމކީެވސް 

ކުްނފުީނގެ ޮއޑިޓް ޮކމިޓީގެ ޒިްނާމެއެކވެ. ިރްސކް ެމޭންޖމެންޓް 

ކޮންޓްޯރްލސް ައދި ޕްޮރީސޖާރސްަތުކގެ ރިިވއު ޤަވާިއުދން ައދި 

ެއްޑޮހްކކޮށް ކުރިއަށްގެްނދާނީ އިންޓަރަނލް ޮއޑިޓުންެނވެ. ައދި މި 

ިރވިުއސްަތކުގެ ނަީތޖާތައް އިންޓަރަނލް ޮއޑިޓުން ޮއޑިޓް ޮކމިޓީއަށް 

ހުަށަހާޅނެއެވެ. އިންޓަރަނލް ޮއޑިޓަރުންގެ މި ަމސްޫއލިއްޔަުތގެ 

ަސބަބުން ޮއޑިޓް ޮކމިޓީއަށް ވަރަށް ޮބޑު ެއހީތެިރަކމެއް ލިެބއެެވ.

ކުންފުނީގެ ޓްރެޜަރީ ޮޕލިސީ
ކުްނފުނިން ހިންގާ ެއކިެއކި ހަަރކާތްަތުކގެ ސަބަބުން ާމލީ 

ރިްސކުތައް ުކްނފުންޏާ ކުިރމަތިވެެއވެ. ޭއގެ ތެރޭަގއި ިހެމނެނީ 

މާރކެޓް ިރްސކުަތކާއި )ބޭުރފަިއސާގެ ރިްސކާއި، އިންޓްރެސްޓް 

ރޭޓް ގެ ިރްސކު( ދަރަނީގެ ިރްސކުަތކާއި ައިދ ފަިއސާ ނެުތުމގެ 

ރިްސކުަތެކވެ. ކުްނފުނީގެ ިރްސކު މެޭންޖކުރާ ޮއނިަގނޑުގެ އެްނމެ 

ޮބޑު އެއްބޭުނަމކީ، ިމަފދަ ިރްސކުަތކުން ކުްނުފނީގެ ާމލީ 

ިހސާބުަތކަށް ކުރާ ޭނެދވޭ ައސަރު ުކަޑކުުރމެވެ. ކުްނފުނީގެ ހުިރހާ 

މުާއަމލާތްަތއްެވސް ކުރިއަްށދާނީ ކުްނފުީނގެ ޓްރެޜަރީ ިޑޕާްޓމެންޓް 

ެމދުވެިރކޮށް ަކނޑަެއިޅފައިވާ ަހމަަތކެއްގެ މަތިންެނވެ. 

ކުްނފުނީގެ ޓްރެޜަީރގެ ހުިރހާ ުމާއަމލާތްތައްެވސް ކުެރވޭނީ 

ކުްނފުީނގެ ެއަކމާއިުގޅޭ ާމލީ ިއދާރާަތުކގެ ެބުލމުގެ ދަށުންެނވެ. 

ޓްރެޜަރީ ިޑޕާްޓމެންޓްގެ ުމހިްނމު ަމސްޫޢލިއްޔަތުަތކުގެ ތެޭރގައި 

ިހމެނެނީ ކުްނފުންޏަށް ބޭނުންާވ ފަްނޑު ޯހުދމާއި، ައހަރު ިނމޭއިރު 

ާބީކކުެރވޭ ނަުގުދ ފަިއސާ އިްނެވސްްޓކުުރމާއި، އިންޓްެރސްޓް ރޭޓް 

ައދި ބޭުރ ފަިއސާގެ ރިްސކުތައް މެޭންޖކުުރމެވެ. ކުްނފުީނގެ 

ފަިއސާއާއި ެބހޭ ހުިރހާ މުާއަމލާތްަތއް )ޯލނުަތއް ިހމެނޭ ގޮތަށް( 

ަބަލހައްޓާނީ ކުްނފުނީގެ ޓްރެޜަރީ ިޑޕާްޓމެންޓުްނނެެވ.

ހ. ދަރަނީގެ ރިސްކް
ދަރަީނގެ ިރްސަކކީ ކުްނުފންާޏއި ެއހެްނ ފަރާތްަތާކިއެމދު ކުެރވޭ 

ާމލީ މުާއަމލާތްަތުކގައި ެއފަރާަތކުްނ ދަްއކަްނެޖޭހ ފަިއސާ 

ުކްނފުންޏަށް ުނދެްއކިެގން ލިބޭ ގެްއުލެމވެ. ފަިއނޭްނަޝލް ެއސެްޓގެ 

ގޮުތގައި ިހސާުބކޮްށފައިވާ ައަދަދކީ ކުްނފުނީގެ ދަރަނީގެ ރިްސކަށް 

ެއްނމެ ޮބޑަށް ހުަށެހިޅފަިއވާ ައަދެދވެ. ިޑޕޮސިޓް ކޮްށފައިާވ ފަިއސާ 

ާއއި ުގިޅގެން ދަަރނީގެ ރިްސކް ުކަޑކުުރުމގެ ގޮތުްނ ފަިއސާ 

ިޑޕޮސިްޓކުުރުމގައި ކައުންޓަރޕާރޓީަތއް ީވާހވެސް ަމުދކުުރމަށް 

ަމސަްއކަތް ކޮްށފަިއވާނެެއވެ. ިމގޮތުން ކުރެވޭ މުާއަމލާތްަތުކގައި 

ިހމެޭނ ފަރާތްަތަކކީ ކުްނފުނީގެ ޓްރެޜަރީ ޮޕިލސީއަށް ބިާނކޮށް 

އިޚްތިޔާުރކުާރ ފަރާތްަތެކކެވެ. ިމަފދަ ފަްނޑުަތއް އިްނވެސްްޓކުރާނެ 

ިއންސްޓްޫރމެންޓްސް ަކނަޑައޅަނީ ޯބުޑންނެވެ. ައދި ިމަފދަ 

ޮޕލިސީތައް ަހާދއިރު ުމޅި ކުްނފުނި ދަރަީނގެ ިރްސކަށް ހުަށެހޅޭ 

މިްނވަރު ިހެފހެއްުޓމަށްަޓަކއި ެއހެން ކައުންޓަރ ޕާޓީަތކަށް ޫދކުރާ 

ަފއިނޭްނަޝލް އިްނސްޓްޫރމެންޓުަތކަށް ރިއާޔަްތކުެރއެެވ.

ައހަރުތެރޭގަިއ ފައިނޭްނަޝލް ެއސެޓްަތކާއި ކޮންޓްެރކްޓް 

ެއސެޓްަތކުން ިއްމޕެައރމެންޓް ެގްއުލުމގެ ގޮތުަގއި މާލީ ބަޔާުނގައި 

ިހމަާނފަިއވާ މިންވަރު ތިރީަގއި ބަޔާްނކޮްށފައި އެވަނީެއވެ. 

ަކްސަޓަމުރްނާނިއ ެއުކ ެވަފިއާވ 

ެއްއަބްސުވްނަތުކްނ ިލެބްނެޖޭހ ަފިއާސެގ 

ައިދ ޮކްންޓެރްކްޓ ެއެސްޓަތުކެގ 

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

ިމާހުރެގ ައުގ

ިވަޔާފިރްނާނިއ ޮކްންޓެރްކްޓ ެއެސްޓަތުކްނ ިލެބްނުހިރ

ެއެހިނެހްނ ޮގްތޮގުތްނ ިލެބްނުހިރ

ފަިއާސެގ ޮގުތަގިއ ެބެލޭވަތެކިތ

ުކުރުމްއަދުތެގ ިޑޮޕިސްޓަތްއ

2020
ރ. 000

2019
ރ. 000

698,906

29,948

958,664

15,589

1,703,107

666,072

27,584

460,432

14,385

1,168,473

ިމާހުރެގ ައުގ

ޮކްނިސުއަމރ ެސްގެމްންޓ

ޯކަޕޭރްޓ ެސްގެމްންޓ

ަގަވރެމްންޓ ެސްގެމްންޓ

ޯހްލޭސްލ ެސްގެމްންޓ

2020
ރ. 000

2019
ރ. 000

113,959

193,406

93,532

235,545

636,442

138,134

121,086

73,752

273,365

606,337

ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ޮގތްޮގތުން ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީއާއި 
ޮކންޓްރެކްޓް އެސެޓްސް

މަިއަގނޑު ގޮެތއްގައި ދަރަނީގެ ިރްސުކގެ ގޮތުަގއި ިހެމނެނީ 

ަކސްަޓމަުރން ދަްއކަްނެޖޭހ ފަިއސާ ަހމައަށް ުނދެްއުކމުން 

ކުްނފުީނގެ ާއްމދަނީއަށް ލިބޭނެ ައަދދު އުިނުވެމވެ. ދަރަީނގެ 

ރިްސކުން ކުްނފުންޏަށް އަންނަަބަދލު ބިާނެވފަިއވަނީ ކުްނފުީނގެ 

ކަސްަޓމަރުްނގެ ބާވަތުން، ަވިކަވިކ ފަުރދުްނގެ ކެިރފޯރުންތެިރކަން 

ހުރި މިންވަރެއްގެ ަމއްޗަށެވެ. ދުނިޔެއަށް ކުިރމަިތެވފަިއވާ 

ިއޤްިތާސދީ ހީނަުރަކމުގެ ސަބަުބން ކުްނފުީނގެ ަކސްަޓމަރުން 

ެބިހފަިއވާ ގޮތް ައދި އާްނމު ިރްސކުަތކުން ެއހެިނހެން 

ުކްނުފިނަތާކިއ ިދެވިހާރްއެޖައްށ ުކިރަމިތެވާދެނ ަބަދުލަތްއ ުކްނުފީނެގ 

މެޭނުޖމަންޓުން ދެނެަގނެއެވެ. ެއހެން ަނމަެވސް ދަަރނީގެ ރިްސކު 

ޮބޑު ިހސާބެްއގެ ގޮތުަގއި ަވކި ސަަރހަްއދެްއ ާފހަގަ ކުރެިވަފއެއް 

ުނެވެއެވ.

ުކްނފުނިން ިޚުދމަތެއް ޭދއިރު ކޮްނމެ އާ ކަސްަޓމަރެްއގެެވސް 

ދަރަީނގެ އިތުބާރު އޮތްތޯ ެބުލމަށް ަވިކަވކީން ެޓސްުޓކުެރވޭ 

ގަވާިއދެއް މޭޭންޖމަންޓުންވަނީ ގާިއްމކޮްށފައެވެ. ެއހެންަނމަެވސް 

ދަރަނީގެ ިރްސކުން ަމދުން ަނަމވެސް ލިބޭެނަކމަށް ަލާފކުެރވޭ 

ގެްއުލމަށް ުކްނފުނިން ޕްޮރވިޜަްނއެއް ަކނޑަައޅައި އަްނާދާޒކުރެެއވެ. 

ިމގޮތަށް ަކނަޑައޅާ ެއަލވެންސްަތކުން، މައިަގނޑު ދާއިރާަތކުން 

ކުްނުފންޏަށް ހުަށެހިޅފަިއވާ ޮބޑެތި ެގއްލުންަތއް ަވކިަވކިން 

ަދްއަކިއެދެއެވ.

ވޭުތެވދިޔަ ައހަރުގައި ކުްނފުންޏަްށ ދަރަީނގެ ައސަރު އެްނމެ ޮބޑަްށކޮްށފަިއވާ 

ފައިނޭްނަޝލް ެއސެޓްަތކުގެ ަތުފީސލު ތިީރގައި މިވަީނއެެވ.

ޮކްނމެ ކްެރޑިޓް ރިްސކެއްަގއި ހިާރސްގެ ިމންވަުރވަނީ 

ަކސްަޓމަރުްނގެ ާބވަތަށް ަބަލއިގެން ސެްގމެންޓް 

ކުރެިވފަެއވެ. ކުްނފުީނގެ ވިަޔފާިރން ލިބެްނެޖހޭ 

ފަިއސާގެ ތެރެިއން ސަުރކާރު ައދި ކޯރޕަރޭޓު 

ެސްގެމންޓުން ިލބެްނެޖހޭ ފަިއސާއާއި ުގިޅގެން 

ދަރަީނގެ ގެްއުލމުގެ މިްނވަރު ހިސާުބކުުރމަށް 

ކުްނފުނިން އެަލވެްނސް މެޓްިރްކސްއެއް ޭބނުން 

ކުރެެއވެ. 

ެގއްުލުމގެ ރޭޓް ިހސާުބކުރާނީ “ޯރލް ރޭޓް” 

ބޭނުްނކޮށްގެން ލިެބްނެޖޭހ ފަިއސާއަްށދޭްނެޖހޭ 

ފަރާތުގެ ިއުހާމުލވުން މަުރަހލާަތަކކަށް ެބިހގެންޮގސް 

ުނލިބޭނެ އެއްޗެްއަކމަށް ަކނޑަެއުޅމާއި ަހމައަށް 

ދިުއމުެގ ފުުރސަތުގެ މައްޗަށް ބިާނކޮްށގެންނެވެ. ޯރލް 

ރޭޓް ިހސާުބކުރާނީ ެއކި ސެުގމެންޓުަތުކގައި 

ެއްކްސޯޕޒަރ ހުންނަ ިމންވަރަށާއި، ަކސްަޓމަުރގެ 

ާބވަތަށް ަބލައިގެންެނވެ. 

ވޭުތެވދިޔަ ައހަރުގައި ކުްނފުންޏަްށ ދަރަީނގެ ައސަރު އެްނމެ ޮބޑަްށކޮްށފަިއވާ 

ެސްގެމންޓްަތކުގެ ަތުފީސލު ތިީރގައި މިވަީނއެެވ.

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

ޮކންސިއުމަރ ސެގްމެންޓް
ފާއިތުވި ައހަރާއި މިައހަރުގެ ނިޔަލަށް ކުްނުފންޏަށް ިލބެްނޖެހޭ ާއްމދަނީއިންނާއި ައދި ކޮންޓްެރކްޓް 
އެސެޓްަތކަށް ދަަރނީގެ ރިްސކާއި ަލާފކުެރވޭ ދަރަީނގެ ެގްއުލމަށް ކުްނުފނި ހުަށެހިޅަފއިވާ މިންވަރު 

ތިރީަގއި ބަޔާން ކޮްށަފއި އެވަީނއެެވ.

ގެްއުލމުގެ ިނސްބަތް ހިސާުބކުެރިވފަިއވަނީ ާފއިުތވި 3 ައހަރު ދުަވުހގެ ތެޭރގައި ދަރަންޏާއި ުގިޅގެން 

ލިިބފަިއވާ ެގއްުލުމގެ ައސްލު ައަދދުަތކަށް ިބާނކޮށްގެްނނެވެ. މަުއޫލމާތުަތއް އެްއކުރެުވނު މުްއދަުތގެ 

30 ުދަވުހެގ ިނަޔަލްށ ަހމަާވ

31 ާއިއ 60 ުދަވުހެގ ިނަޔަލްށ ަހމަާވ

61 ާއިއ 90 ުދަވުހެގ ިނަޔަލްށ ަހމަާވ

90 ުދަވްސ ަފުހްނ ުދަވްސ ަހމަާވ

30 ުދަވުހެގ ިނަޔަލްށ ަހމަާވ

31 ާއިއ 60 ުދަވުހެގ ިނަޔަލްށ ަހމަާވ

61 ާއިއ 90 ުދަވުހެގ ިނަޔަލްށ ަހމަާވ

91 ާއިއ 120 ުދަވުހެގ ިނަޔަލްށ ަހމަާވ

120 ުދަވްސ ަފުހްނ ުދަވްސ ަހމަާވ

30 ުދަވުހެގ ިނަޔަލްށ ަހމަާވ

31 ާއިއ 60 ުދަވުހެގ ިނަޔަލްށ ަހމަާވ

61 ާއިއ 90 ުދަވުހެގ ިނަޔަލްށ ަހމަާވ

90 ުދަވްސ ަފުހްނ ުދަވްސ ަހމަާވ

ޮފތުން 
ދައްކާ 
ސާފުއަގު

ޮފތުން 
ދައްކާ 
ސާފުއަގު

ޮފތުން 
ދައްކާ 
ސާފުއަގު

ވެއިޓެޑް 
އެވަރެޖް 
ޮލސް ރޭޓް

ވެއިޓެޑް 
އެވަރެޖް 
ޮލސް ރޭޓް

ވެއިޓެޑް 
އެވަރެޖް 
ޮލސް ރޭޓް

ޮލސް 
އެލަވަންސް

ޮލސް 
އެލަވަންސް

ޮލސް 
އެލަވަންސް

70,228

4,584

3,492

35,655

113,959

39,980

3,737

3,934

4,194

34,807

86,652

99,842

3,706

1,997

32,589

138,134

1%

7%

15%

90%

2%

11%

20%

37%

66%

2%

39%

54%

90%

777

305

513

32,032

33,627

799

409

771

1,531

22,986

26,496

1,501

1,434

1,087

29,330

33,352

31 ޑިސެމްބަރ 2020

އިގްިތާސދީ ާހލަތާއި، ިމހާުރގެ ާހލަތު، ލިބެްނެޖޭހ ފައިާސގެ ަލާފކުެރވޭ ުއމުުރގައި އިގްިތާސދީ ާހލަތު 

އޮންނާނޭ ގޮްތަކމަށް ުކްނފުނިން ަލާފކުރާ ާހލަތަށް ރިއާޔަްށކޮށް ގެްއުލުމގެ ިނސްބަުތގެ ގޮުތގައި 

ިހސާބު ކުެރވުނު ައަދދު އިތުރަށް ފުިރަހަމކުުރމުގެ ގޮތުން އެރޭޓުަތކާއި “ްސަކލަރ ެފކްޓަރ” 

ަތަކކާއި ގުަނކުެރއެެވ.

ޯކޕަރޭޓް ސެގްމެންޓް
ފާއިތުވި ައހަރާއި މިައހަރުގެ ނިޔަލަށް ކުްނުފންޏަށް ިލބެްނޖެހޭ ާއްމދަނީއިންނާއި ައދި ކޮންޓްެރކްޓް 

އެސެޓްަތކަށް، ދަރަނީގެ ރިްސކާއި ަލާފކުރެވޭ ދަރަނީގެ ގެްއުލމަށް ޯކޕަރޭޓް ސެްގމެންްޓގެ 

ަކސްަޓމަރުން ހުަށެހިޅފަިއވާ މިންވަރު ތިރީަގއި ބަޔާން ކޮްށަފއި އެވަީނއެެވ.
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މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

ޯކޕަރޭޓް ސެގްމެންޓް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(

ގެްއުލމުގެ ިނސްބަތް ހިސާުބކުެރިވފަިއވަނީ ާފއިުތވި 3 ައހަރު ދުަވުހގެ ތެޭރގައި ދަރަންޏާއި ުގިޅގެން 

ލިިބފަިއވާ ެގއްުލުމގެ ައސްލު ައަދދުަތކަށް ިބާނކޮށްގެްނނެވެ. މަުއޫލމާތުަތއް އެްއކުރެުވނު މުްއދަުތގެ 

އިގްިތާސދީ ާހލަތާއި، ިމހާުރގެ ާހލަތު، ލިބެްނެޖހޭ ަފއިާސގެ ަލާފކުެރވޭ ުއމުުރގައި އިގްިތާސދީ ާހލަތު 

އޮންނާނޭ ގޮްތަކމަށް ުކްނފުނިން ަލާފކުރާ ާހލަތަށް ރިއާޔަްށކޮށް ގެްއުލމުގެ ނިސްބަުތގެ ގޮުތގައި ިހސާބު 

ކުރެުވނު ައަދދު އިތުރަްށ ފުިރަހަމކުުރމުގެ ގޮުތން އެރޭޓުަތކާއި “ްސކަލަރ ެފކްޓަރ” ަތަކކާއި 

ގުަނކުރެެއވެ. 

31 ޑިސެމްބަރު 2020 ގެ ނިޔަލަށް ވަކިވަކި ޯކރޕަރޭޓް ކަސްޓަމަރުން ދައްކަންޖެހޭ 
ފައިސާއާއި ގުޅޭ އީސީއެލްގެ އެސެސްމެޓް

ަކސްަޓމަރުްނގެ އަތުން ލިބެން ހުިރ ފަިއސާ ގެ ތެރެއިން 100,000 ުރފިޔާއަށް ވުރެ ޮބޑު ައދި 

ފައިސާ ުނލިބި 6 ަމްސުދަވހަށް ވުރެ ދިގު މުްއދަތެްއ ފާއިތު ެވފަިއވާ ފަިއސާއާ ުގިޅގެން ްސެޕިސިފކް 

އިްނޕެައރމެންޓެއް ަހދަްނެޖހޭތޯ ެބުލމަްށަފހު،  އިްނޕެައރމަންޓް ަހދަން ެޖޭހަކމަށް ެބެލވޭ 

ަކސްަޓމަުރންނާ ުގޅޭގޮތުން ްސެޕިސިފކް ިއްނޕެައރެމންޓް ެހެދއެެވ.

30 ުދަވުހެގ ިނަޔަލްށ ަހމަާވ

31 ާއިއ 60 ުދަވުހެގ ިނަޔަލްށ ަހމަާވ

61 ާއިއ 90 ުދަވުހެގ ިނަޔަލްށ ަހމަާވ

91 ާއިއ 120 ުދަވުހެގ ިނަޔަލްށ ަހމަާވ

120 ުދަވްސ ަފުހްނ ުދަވްސ ަހމަާވ

30 ުދަވުހެގ ިނަޔަލްށ ަހމަާވ

31 ާއިއ 60 ުދަވުހެގ ިނަޔަލްށ ަހަމާވ

61 ާއިއ 90 ުދަވުހެގ ިނަޔަލްށ ަހަމާވ

91 ާއިއ 120 ުދަވުހެގ ިނަޔަލްށ ަހަމާވ

121 ާއިއ 150 ުދަވުހެގ ިނަޔަލްށ ަހަމާވ

150 ުދަވްސ ަފުހްނ ުދަވްސ ަހމަާވ

ޮފތުން 
ދައްކާ 
ސާފުއަގު

ޮފތުން 
ދައްކާ 
ސާފުއަގު

ވެއިޓެޑް 
އެވަރެޖް 
ޮލސް ރޭޓް

ވެއިޓެޑް 
އެވަރެޖް 
ޮލސް ރޭޓް

ޮލސް 
އެލަވަންސް

ޮލސް 
އެލަވަންސް

64,701

21,123

6,453

6,009

22,800

121,086

43,143

110

32

494

2,259

15,759

61,797

1%

8%

16%

29%

60%

3%

8%

16%

24%

36%

42%

957

1,778

1,001

1,736

13,680

19,152

1,403

9

5

120

811

6,690

9,038

31 ޑިސެމްބަރ 2019

31 ޑިސެމްބަރ 2020

31 ިޑެސމްބަރު 2020 އަށް ަވިކަވކި ޯކޕެރޭޓް ިހުދމަްތޯހދާ ފަރާތްަތކުގެ -/106,753,821 

ިދެވހިުރފިޔާ ކުްނފުންޏަށް ލިެބން ެޖހޭ ަކމަށް ައދި -/4,493,078 ިދެވހިުރފިޔާ ިހުދމަްތޯހދާ 

ފަރާތްަތުކންގެ ްސެޕިސިފކް ޕުޮރވިަސންގެ ގޮުތގައި )31 ިޑެސްމބަރ 2019: -/1,166,038( 

ެރޯކުޑކޮްށފައިވެެއވެ. 

ގަވަރމެންޓް ސެގްމެންޓް
ފާއިތުވި ައހަރާއި މިައހަރުގެ ނިޔަލަށް ކުްނުފންޏަށް ިލބެްނޖެހޭ ާއްމދަނީއިންނާއި ައދި ކޮންޓްެރކްޓް 

ެއސެޓްަތކަށް ދަރަީނގެ ިރްސކާއި ަލާފކުރެޭވ ދަރަީނގެ ގެްއުލމަށް ަގަވރމެންޓް ސެްގމެންްޓގެ 

ަކސްަޓމަރުން ހުަށެހިޅފަިއވާ މިންވަރު ތިރީަގއި ބަޔާން ކޮްށަފއި އެވަީނއެެވ.

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

ގެްއުލމުގެ ިނސްބަތް ހިސާުބކުެރިވފަިއވަނީ ާފއިުތވި 3 ައހަރު ދުަވުހގެ ތެޭރގައި ދަރަންޏާއި ުގިޅގެން 

ލިިބފަިއވާ ެގއްުލުމގެ ައސްލު ައަދދުަތކަށް ިބާނކޮށްގެްނނެވެ. މަުއޫލމާތުަތއް އެްއކުރެުވނު މުްއދަުތގެ 

އިގްިތާސދީ ާހލަތާއި، ިމހާުރގެ ާހލަތު، ލިބެްނެޖހޭ ަފއިާސގެ ަލާފކުެރވޭ ުއމުުރގައި އިގްިތާސދީ ާހލަތު 

އޮންނާނޭ ގޮްތަކމަށް ުކްނފުނިން ަލާފކުރާ ާހލަތަށް ރިއާޔަްށކޮށް ގެްއުލމުގެ ނިސްބަުތގެ ގޮުތގައި ިހސާބު 

ކުރެުވނު ައަދދު އިތުރަްށ ފުިރަހަމކުުރމުގެ ގޮުތން އެރޭޓުަތކާއި “ްސކަލަރ ެފކްޓަރ” ަތަކކާއި 

ުގަނުކެރެއެވ.

31 ޑިސެމްބަރު 2020 ގެ ނިޔަލަށް ވަކިވަކި ސަރުކާރުގެ ކަސްޓަމަރުން ދައްކަންޖެހޭ 
ފައިސާއާއި ގުޅޭ އީސީއެލްގެ އެސެސްމެޓް

ަކސްަޓމަރުްނގެ އަތުން ލިބެން ހުިރ ފަިއސާ ގެ ތެރެއިން 100,000 ުރފިޔާއަށް ވުރެ ޮބޑު ައދި 

30 ުދަވުހެގ ިނަޔަލްށ ަހމަާވ

31 ާއިއ 60 ުދަވުހެގ ިނަޔަލްށ ަހމަާވ

61 ާއިއ 90 ުދަވުހެގ ިނަޔަލްށ ަހމަާވ

91 ާއިއ 120 ުދަވުހެގ ިނަޔަލްށ ަހމަާވ

121 ާއިއ 150 ުދަވުހެގ ިނަޔަލްށ ަހމަާވ

150 ުދަވްސ ަފުހްނ ުދަވްސ ަހމަާވ

ްގޭރްޑްސ 6-1: ިރްސްކ ުކަޑ

ްގޭރްޑްސ 9-7: ެފައރ ިރްސްކ

ޭރުޓ ުކެރިވަފިއުނާވ ަކްސަޓަމުރްނ

ްގޭރްޑްސ 6-1: ިރްސްކ ުކަޑ

ްގޭރްޑްސ 9-7: ެފައރ ިރްސްކ

ޭރުޓ ުކެރިވަފިއުނާވ ަކްސަޓަމުރްނ

ޮފތުން 
ދައްކާ 
ސާފުއަގު

ވެއިޓެޑް 
އެވަރެޖް 
ޮލސް ރޭޓް

އެކްސްޓަރނަލް 
ކްރިޑިޓް ރޭޓިންގް

ވެއިޓެޑް އެވަރެޖް 
ޮލސް ރޭޓް

ޮފތުން ދައްކާ 
ސާފުއަގު

ޮލސް 
އެލަވަންސް

ޮލސް 
އެލަވަންސް

55,775

4,188

5,223

869

1,321

6,376

73,752

178,567

9,403

47,575

235,545

183,847

51,995

37,523

273,365

4%

7%

14%

22%

35%

45%

BBB- to AAA

BB- to BB

BBB- to AAA

BB- to BB

0.01%

0.01%

0.01%

0.00%

2,356

297

710

195

456

2,870

6,884

16

1

-

17

16

1

-

17

31 ޑިސެމްބަރ 2019

31 ޑިސެމްބަރ 2020

31 ޑިސެމްބަރ 2019

ފައިސާ ުނލިބި 6 ަމްސދުަވހަށް ވުރެ ިދގު ުމްއދަެތއް ފާއިތު ެވފަިއވާ ަފއިސާއާ ުގިޅގެން ގަވަރމެންޓް ސެގްމެންޓް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(

ްސޕެިސިފކް އިްނޕެައރމެންެޓއް ަހދަްނެޖހޭތޯ ެބުލމަްށަފހު،  އިްނޕެައރމަންޓް ަހދަން ެޖޭހަކމަށް 

ެބލެވޭ ަކސްަޓމަުރންނާ ުގޅޭގޮތުން ްސެޕިސިފކް ިއްނޕެައރެމންޓް ެހެދއެެވ.

ސަުރާކކުރުން ިހުދމަތް ޯހަދ ފަރާތްތަރުން ލިބެން ެޖޭހ ފަިއސާގެ ގޮތުގައި -/31,736,301 

ދިެވހި ުރފިޔާ ެރޯކްޑކުެރިވފަިއވެެއވެ. ައދި 31 ިޑެސމްބަރު 2020 އަށް ްސެޕިސިފކް 

ޕުޮރވިސަްނގެ ގޮުތގައި ކުްނފުިނން ވަނީ -/873,929 ިދެވހި ުރފިޔާ )31 ިޑެސްމބަރ 2019: 

-/1,281,890( ެރޯކުޑކޮްށފައިވެެއވެ. 

ޯހލްސޭލް ސެގްމެންޓް
ފާއިތުވި ައހަރާއި މިައހަރުގެ ނިޔަލަށް ކުްނުފންޏަށް ިލބެްނޖެހޭ ާއްމދަނީއިންނާއި ައދި ކޮންޓްެރކްޓް 

ެއސެޓްަތކަށް ދަރަީނގެ ިރްސކާއި ަލާފކުެރވޭ ދަރަީނގެ ގެްއުލމަށް ޯހްލޭސލް ސެްގމެންްޓގެ 

ަކސްަޓމަރުން ހުަށެހިޅފަިއވާ މިންވަރު ތިރީަގއި ބަޔާން ކޮްށަފއި އެވަީނއެެވ.
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މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

ޯހލްސޭލް ސެގްމެންޓް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( 

ހ. ޚާއްޞަ ޕްޮރވިޜަން ހެދޭނީ އަންނަނިވި ޢަލާމާތްތަކަށް 
ބެލިގެންނެވެ:

● ކަސްަޓމަަރކު )ޯރމިންގް ނުވަތަ ކެރިއަރ ޕާރޓްނަރުން( 

ިއްފލާްސވެްއެޖަކމަށް ަކނޑަެއުޅމުން،  އޭނާގެ އަުތން ލިބެްނެޖހޭ 

ހުިރާހ ފައިާސއެއް ޚަަރުދގެ ގޮުތގައި ިހމެނި، ލިބެްނހުރި 

ަފއިސާިއން އުިނކުރެޭވނެއެވެ. ެއހެނަސް ިމގޮތަށް ަޢަމުލކުެރވޭނީ، 

ލިެބން ހުިރ ފަިއސާ ޯހދޭެނަކުމގެ ަޔޤީްނކަން ވަރަށް ދަށްުވމުްނ.

 

● ކަސްަޓމަަރކަށް ަވކި ާމލީ މަްއަސލަަތެކއް ކުިރމަިތެވފަިއާވަކމަށް 

ާފަހގަ ކުރެވޭ ާޙލަތްަތކުގައި،  އެ ކަސްަޓމަރެއްގެ އަތުން 

ިލބެްނހުިރ ފަިއސާއަށް ޚާްއޞަ ޕްރޮވިޜަނެއް ަހދަްނެޖހޭތޯ ނުވަތަ 

ނޫންތޯ ެބލުން. 

● ަކސްަޓމަރެްއގެ އަތުން ލިބެން ެޖހޭ ފަިއސާގެ ައަދދާއި ެމދު 

ދެަބސްުވމެއް ުއެފދި ދެަބސްުވން ކުރިއަްށދާަނމަ، ލިބެްނެޖހޭ 

ފަިއސާގެ ައަދދާއި ުގޅޭގޮތުން ކުިރމަތި ެވދާނެ ަތފާތު ހިާރސްތައް 

ދެނެގަުތމަށްަޓކައި ެއެސްސަމންޓެއް ެހުދމަްށަފހު، ަވކިަވކި 

މަްއަސލައާ ުގޭޅގޮތުން ޕްރޮިވޝަނެއް ަހދަން މެޭންޖމަންޓުން 

ިންނުމްނ.

●  ޯރިމން ިޚުދމަުތގެ ބަިއވެރިއެްއގެ އަތުން ލިބެްނެޖޭހ ފަިއސާ 

ުނިލިބ 12 މަްސ ދުަވހަށް ވުރެ ިގނަ ވެްއޖެަނމަ، ުނލިިބވާ 

ފަިއސާއިން ކޮްނމެ ޮއޕަރޭޓަރެްއގެ އަތުން ލިބެްނެޖޭހ ފަިއސާ 

އުިނކުުރމަްށަފހު ާބކީާވފަިއސާގެ ތެެރއިން، 12 މަްސ ދުަވހަށް ވުރެ 

ގިަނ ދުަވސްެވފައިާވ ފަިއސާއާ ުގޅޭގޮތުން ޚާްއޞަ ޕްޮރވިޜަނެއް 

ެހުދްނ.

31 ިޑެސމްބަރު 2020 ގައި ކުްނފުނިން ޚާްއސަ ިއްނކްިރމެންަޓލް 

ިއްމޕެައރމަންޓެއްގެ ގޮތުގައި -/2,795,017 ިދެވހި ުރފިޔާ )31 

ިޑެސްމބަރ 2019 ގައި -/688,422( ެރޯކުޑކޮްށފައިވެެއވެ. 

ކުރުމުއްދަތުގެ ޑިޮޕސިޓްސްތަކުގައި ކުރެވިފައިވާ 
އިންވެސްޓްމަންޓްސް

ކުްނފުީނގެ ދަރަީނގެ ރިްސކް ުކަޑކުުރުމގެ ގޮތުން ކުްނުފނިން 

އިްނވެސްޓް ކޮްށފައިާވނީ ަހމަެއަކނި ސަުރކާރުން ޫދކުރާ ޑެޓް 

ެސކިއުރިޓީަތކަށާއި ަކނޑަެއިޅފައިވާ ަވކި ބެްނކުަތަކކުން ޫދކުރާ 

ކުުރުމްއދަުތގެ ިޑޕޮސިޓްަތކަށެވެ. ިމކުްނުފނިން ބެްނކުަތުކގައި 

ކުުރުމްއދަތަށް ިއންެވސްްޓކޮްށފަިއވާ ޑެްޓެސކިއުރިޓީގެ މެޓީރިައލިޓީ 

އަށްެބުލމަްށަފހު ިމަކާމުގޅޭ ިއްމޕެައރމަންޓް ެއލަެވންސްެއއް  

ެރޯކޑް ކުރެިވފައެއް ނުވެެއވެ.  

ފައިސާ އާދި ފައިސާއާއި އެއްފަދަ ތަކެތި
ާމލީ މުްއދަތު ިނމުުނއިރު ކުްނފުީނގަިއ ފައިސާ އާިއ ފައިާސއާއި 

އެްއަފދަ ަތކެީތގެ ގޮުތގައި 31 ިޑެސްމބަރ 2020 ގައި 

-/959,888,224 ުރފިޔާ )31 ިޑެސްމބަރ 2019:  

-/471,299,820 ުރފިޔާ( ހުއްެޓވެ. ދަަރނީގެ ރިްސކް 

ުކަޑކުުރމުގެ ގޮތުން ިމފަިއސާ ަބަލހައްަޓމުން ގެްނދަނީ 

ަކނޑަެއިޅފަިއވާ ަވކި ބޭްނކުަތެކއްގައި ަބހައްޓައިގެންެނވެ. 

ިމކުްނފުނީގެ ބެްނކް ެއކަުއންޓްަތުކގައިާވ ފަިއސާގެ މެޓީރިައލިޓީއަށް 

ެބުލމަްށަފހު ިއްމެޕައރމަންޓް ެއލަވެްނސްއެއް ެރޯކޑް ކުރެިވަފއެއް 

ނުވެެއވެ.  

ށ. ފައިސާ ނެތުމުގެ ރިސްކް
ފަިއސާ ނެުތމުގެ ރިްސަކކީ ކުްނފުނިން ަދްއކަްނެޖހޭ ެއކިެއކި 

ަފއިާސގެ މުާއމަލާތްަތކަްށ ދަްއކަްނެޖޭހ ފަިއސާ ކުްނފުީނގައި 

ުނހުެރދާެނަކުމގެ ިރްސކެވެ. ިމަފދަ ކަްނަކމުގައި ކުްނުފނިން 

ގެންުގޅޭ އުޫސަލކީ އެއިރެއްަގއި ކުްނފުނިން ަދްއކަްނެޖހޭ ހުިރހާ 

ފަިއސާއެއް  ދެްއކޭވަރަށް ކުްނފުނީގަިއ ފަިއސާ ނުވަތަ އެސެޓް 

ެބހެއްުޓމެވެ. ައދި އެގޮތުން ިދމާެވދާނެ ގެްއލުންަތކުން ރަްއކާތެިރވެ 

ކުްނފުނި ަބދުާނމުެވދާެނ ަފދަ ަކަމކުން ަސާލމަްތުވެމވެ. 

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

ށ. ފައިސާ ނެތުމުގެ ރިސްކް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(
ތިީރގައި ބަާޔްނކޮްށަފއިއެވަނީ ކުްނފުނީެގ ފަިއސާނެުތުމގެ ިރްސކަށް ހުަށެހިޅފަިއވާ ާމލީ ލައިިބލިޓީަތކުގެ ަތފުީސލުަތކެެވ.

31 ިޑެސްމަބރ 2020 ަގިއ

ާމީލ ަލިއިބިލީޓަތްއ

ިވަޔާފިރާއިއ ެއހެިނެހްނ ޮގްތޮގުތްނ ަދްއަކްނެޖޭހ

ުކްނފުްނާޏިއ ުގުޅްނހުިރ ަފާރްތަތަކްށ ަދްއަކްނެޖޭހ

ީލްޒ ަލިއިބިލީޓްސ

ުޖުމަލ

31 ިޑެސްމަބރ 2019 ަގިއ

ާމީލ ަލިއިބިލީޓަތްއ

ިވަޔާފިރާއިއ ެއހެިނެހްނ ޮގްތޮގުތްނ ަދްއަކްނެޖޭހ

ުކްނފުްނާޏިއ ުގުޅްނހުިރ ަފާރްތަތަކްށ ަދްއަކްނެޖޭހ

ީލްޒ ަލިއިބިލީޓްސ

ުޖުމަލ

750,341

307,443

262,183

1,319,967

521,994

1,386

258,252

781,632

އެއް އަހަރާއި 
ދެއަހަރު ތެރޭ
ރ. 000

ޮކންޓްރެކްޗުއަލް 
ކޭސްފުޯލ
ރ. 000

އެއް އަހަރުތެރޭ
ރ. 000

މިހާރުގެ އަގު
ރ. 000

750,341

307,443

381,648

1,439,432

521,994

1,386

396,856

920,236

750,341

307,443

48,354

1,106,138

521,994

1,386

47,120

570,500

ތިން އަހަރާއި ހަތަރު 
އަހަރުތެރޭ
ރ. 000

ދެ އަހަރާއި ތިން 
އަހަރުތެރޭ
ރ. 000

46,121

46,121

-

-

40,712

40,712

43,421

43,421

-

-

39,678

39,678

ހަތަރު އަހަރަށްވުރެ 
ގިނަ

ރ. 000

36,572

36,572

-

-

37,272

37,272

207,180

207,180

-

-

232,074

232,074
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މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

ށ. ފައިސާ ނެތުމުގެ ރިސްކް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(
ުކްނފުނިން ނަާގފައިވާ ލޯާނއި ޑިިވޑެްންޑ ދެްއުކމާއި، ައދި ުކްނފުީނގެ ޚަަރދުތައް ކުުރމުަގއި ެއުކެލވޭ 

ާމލީ ިޒްނމާތައް ކުްނފުނިން މެޭންޖކޮްށަފއިވަނީ ައމިްއލައަެށވެ. ކުްނފުންޏަށް ބޭުނންާވ ފައިސާ ޯހދަނީ 

ކުްނފުނީގެ ިހންުގމުން ލިޭބ ފަިއސާއިންނާއި ބޭްނކުަތކުން ލޯނުގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފަިއސާއިްނނެެވ.

ެމުދމިުނގެ ިލކުިއޑިޓީ ާހލަތު އަްނާދާޒކުުރމަށާއި، ކުިރަމގުގެ ޮބޑެތި ާމލީ މުާއަމލާތްަތކަށް ބޭނުްނވާ 

ފައިސާ އަްނާދާޒކުުރމަށްަޓކައި، ައދި އެ އިރެއްގެ ިލކުިއޑިޓީ ާހލަތު ރަނަގުޅކޮށް ެދެމހެއްުޓމަށްަޓކައި، 

ކުްނފުނީގެ މެޭންޖމެންުޓން ކުްނފުީނގެ ިލކުިއޑިޓީ ާހލަތު ގަވާިއދުން ައްނާދާޒކުރެެވއެވެ. ކުްނފުީނގެ 

ދަރަންޏާއި، ާމލީ ަފއިާސގެ މިންވަރު ކުްނފުނީގެ ޑިެރކްޓަރުންގެ ޯބޑުންެވސް ަގވާިއދުން ަބަލއެެވ.

ނ. މާރކެޓް ރިސްކް
މާރކެޓް ިރްސަކކީ މާރކެޓުގެ އަގުަތކާއި ބޭުރ ފަިއސާގެ ައގާއި އިންޓަރެސްޓު ރޭޓަށް އަންަނަބަދުލގެ 

ަސބަބުން ކުްނފުީނގެ ާއްމދަނީއަށް ުނވަތަ ެއހެިނހެން އިންެވސްްޓމަންޓްަތކަށް ކުރާ އަސަރު ދަްއކަިއދޭ 

ިރްސެކވެ. ކުްނފުީނގެ ަލނުޑަދނޑިތައް ޙާިސްލކުުރމަށްަޓކައި، މާރކެޓް ިރްސކުން ރަްއކާތެރިވެ ތިުބމަށް 

އެްނމެ ެއކަށޭަނ ފިަޔަވޅުތައް ައޅައި ުކްނފުީނގެ ާސފު ަފިއދާ އެްއވަރެްއގައި ިހެފހެއްުޓމަށް 

މަަސްއކަްތކުރެެވއެވެ. ާމކެޓް ރިްސކް މެޭންޖކުުރުމގެ ބޭުނަމކީ ިރްސކަށް ހުަށެހިޅފަިއވާ ވަރު މެޭންޖކޮށް 

ައދި ކޮންޓްޯރްލކޮށް ގަޫބުލކުެރވޭ މިންަގޑެްއގައި ިހެފހެއްުޓމާެއކު ލިބޭ ާއްމަދނީ ރަނަގުޅކުުރމެެވ.

) I ( އިންޓްރެސްޓް ރޭޓްގެ ރިސްކު

ުކްނފުނިން ނަާގަފއިވާ ލޯނުަތކުގެ ތެެރއިން އިންޓްެރސްޓްރޭޓް ަބަދލުވާ ގޮތަށް ެނިގފަިއވާ ލޯނުަތުކގެ 

ސަަބބުން އިންޓްެރސްޓް ރޭޓްގެ ރިްސކާއި ކުިރމަތިވެެއވެ. މިިރްސކު ުކަޑކުުރމަށްަޓކައި، ކުްނފުީނގެ 

ޓްރެޜަރީ ިޑޕާްޓމަންޓުން، ރޭޓުަތކަށް ައންނަ ަބަދލު ަބލާ ުމާޠލިާޔކޮށް، ވަގުތާއި ާހލަތަށް އެްނމެ ެއކަށޭނެ 

ާމކެޓް ރޭަޓކަށް އިންޓްެރސްޓް ރޭޓް ަކނޑަެއިޅދާނެެއވެ. 31 ިޑެސްމބަރ 2020 ގެ ނިަޔލަށް 

ކުްނފުީނގައި ިއންޓްެރސްޓް ރޭޓް ެއުކލެވޭ ލޯނެއް ައދި އިންޓްެރސްޓްރޭޓް ޑެިރވޭޓިްވއެއް 

ަކނޑަެއިޅަފިއާވ ޭރްޓެގ ާމީލ ިއްންސޓްޫރަމްންޓަތްއ

ުކުރުމްއަދުތެގ ިޑޮޕިސްޓަތްއ

2020
ރ. 000

2019
ރ. 000

355,089183,997

ބޭނުްނކުެރިވފަެއއް ނުެވއެވެ. )31 ިޑެސްމބަރ 2019 ގެ ނިަޔލަށް: ނެްތ(

އިންޓްރެސްޓް ރޭޓްގެ ރިސްކަށް ކުންފުނި ހުށަހެޅިފައިވާ މިންވަރު
ިރޕޯްޓކުރެވުނު ތާރީޚުގައި އިންޓްެރސްޓް ިހމެިނފައިވާ ާމލީ ަވސީލަތްަތކުގެ ަތުފީސލު ތިީރގައި 

ިމަވީނެއެވ.

ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޭޓްގެ އިންސްޓްރޫމަންޓްތަކުގެ ސެންސިޓިވިޓީ އެނަލިސިސް
ިފްކްސޑް-ރޭޓް ފަިއނޭްނަޝލް ެއސެްޓގެ ގޮުތގައި އެްއވެސް ެއސެޓެއް ކުްނފުނީގެ ާއްމދަނީ ބަޔާުނގައި 

ިހމަާނފައެއްުނވެއެވެ. ެއހެްނަކުމން އިންޓަެރސްޓް ރޭޓަށް އަންނަ ަބަދަލކާއި ުގޅިގެން ިރޕޯުޓކުރާ 

ދުަވުހގައި ާއްމދަނީ ބަޔާނަށް އެއްެވސް ަބަދލެއް ނާންނާެނއެެވ.

) II ( ބޭރުފައިސާގެ ރިސްކު

ބޭރުފައިސާގެ ރިސްކަށް ކުންފުނި ހުޅުވިފައިވާ މިންވަރު
ކުްނފުނީގެ ެކޕިަޓލް ޚަަރދުަތކަށާއި ހިްނުގމުގެ ޚަަރދުަތކަށް ވަނީ ބޭުރފައިސާ ބޭނުްނކޮްށފަެއވެ. ައދި 

މީގެ ސަަބބުން ުކްނފުނިން ވަނީ ބޭުރފަިއާސގެ ިރްސާކއި ކުިރމަިތލާްނެޖިހަފއެވެ. ޮޑލަާރއި، ަޕއުްނޑް، 

ޔޫރޯ ައދި ސިްނަގޕޫރު ޮޑލަރުގެ އަގަށް ައއި ަބަދލުގެ ސަބަުބން ކުްނފުނީގެ ބޭުރފައިާސގެ 

ރިްސކުވަނީ ޮބޑުވެެއވެ. 

ކުްނފުންޏަށް ބޭުރފަިއސާއިން ިލބޭ ާއްމދަނީގެ ތެރޭގައި ޯރމިންއާއި ިއންަޓކަެނކްޓްއިން ިލބޭ ާއްމދަނީ 

ިހމެނެެއވެ. ައދި ބޭުރފަިއސާއިން ކުރާ ޚަަރދުަތކުގެ ތެޭރގައި ެކޕިަޓލް ޚަަރދުަތކާއި، ޑިިވެޑްނޑާއި، 

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

ަފިއާސާއިއ ެބްނުކަގިއ ުހިރަފިއާސ

ިވަޔާފިރާއިއ ެއެހިނެހން ޮގްތޮގުތްނ 

ިލެބްނެޖޭހ

ުކްނުފްނާޏިއ ުގުޅްނުހިރ ަފާރްތަތަކްށ 

ަދްއަކްނ ެޖޭހ

ިވަޔާފިރާއިއ ެއެހިނެހން ޮގްތޮގުތްނ 

ަދްއަކްނ ެޖޭހ

ޭބުރަފިއާސެގ ިރްސަކްށ 

ާމީލަބާޔްނަތްއ ުހަށެހިޅަފިއާވ 

ިމްނަވުރެގ ާސުފ ައަދުދަތްއ

1 ޫޔ.ެއްސ ޮޑަލުރ ުރިފާޔިއްނ

1 ޫޔޯރ ުރިފާޔިއްނ

1 ިސްނަގޫޕުރ ޮޑަލުރ ުރިފާޔިއްނ

1 ަޕުއްންޑ ުރިފާޔިއްނ

ޔޫ.އެސް 
ޮޑލަރު

”000“

ޔޫ.އެސް 
ޮޑލަރު

”000“

އެވްރެޖް ރޭޓް

ޔޫޯރ
”000“

ޔޫޯރ
”000“

20192019 20202020

ސިންގަޕޫރު 
ޮޑލަރު

”000“

ސިންގަޕޫރު 
ޮޑލަރު

”000“

ރިޯޕޓްކުރާ ދުވަހުގެ ސްޮޕޓްރޭޓް

ޕައުންޑް
”000“

ޕައުންޑް
”000“

25

-

-

)562(

)537(

25

17

-

)60(

)18(

15.42

19.51

11.98

21.49

99

39

-

)62(

76

98

65

-

)27(

136

15.42

17.77

11.64

20.26

5,664

15,738

)19,938(

)24,141(

)22,677(

13,919

17,913

)90(

)10,655(

21,087

15.42

18.12

11.52

20.39

1

-

-

)40(

)39( 

60

-

-

)54(

6

15.42

17.60

11.71

20.55

31 ޑިސެމްބަރ 2019 ގައި

އެކައުންޓްތައް ބަހާލެވިފައިވާޮގތް އަދި ހަމަ އަގުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(

ައއުޓް ޭޕމެންްޓސް، ައދި ކުްނފުނި ިހމެނޭ ގުޫރޕުގައި ިހމެނޭ ެއހެްނކުްނފުނިަތކަްށ ދަްއކަްނެޖޭހ ފަިއސާ 

ިހެމެނެއެވ.

ކުްނފުނީގެ ޓްރެޜަރީ ިޑޕާްޓމެންޓުްނ ދުަވހުން ުދަވހަށް، ކުްނފުންޏަށް ލިބޭ ބޭުރފަިއސާއާއި ައދި ޚަަރުދވާ 

ބޭުރފަިއސާގެ މިްނވަރު ަބލާ މޮނިޓަރ ކުެރއެވެ. ައދި ިލބޭ ފަިއސާާއއި ޚަަރުދވާ ފަިއާސލައި ޖަްއސާ 

ާބކީވާ ައަދުދެވސް ޮމނިޓަރ ކުރެވެެއވެ. މިވަގުތު ކުްނފުނީގައި ބޭުރަފއިާސގެ ިރްސކު ުކަޑކުުރމަށް 

ެގންުގެޅވޭ ޯފާވޑް ފޮރިން ެއްކސްޗޭްނޖް ެއގްީރމެންެޓއްނެތެެވ. 

ވޭތުެވދިޔަ ައހަރު ކުްނފުނިން ބޭުންނކޮްށަފއިވާ ބޭުރފަިއސާގެ ުމހިްނމު އަގުތައް ތިީރގައި މިވަީނއެެވ.
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މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

ޫޔ.ެއްސ ޮޑަލުރ

)%10 ޫމްވަމްންޓ(

ޫޔޯރ

) %10ޫމްވަމްންޓ(

ިސްނަގޫޕުރ ޮޑަލރ

)%10 ޫމްވަމްންޓ(

ަޕުއްންޑ

)%10 ޫމްވަމްންޓ(

20202019

ރުފިޔާގެ އަގު 
މަތިވުމުން
ރ. 000

ރުފިޔާގެ އަގު 
މަތިވުމުން
ރ. 000

ރުފިޔާގެ އަގު 
މަތިވުމުން
ރ. 000

ރުފިޔާގެ އަގު 
މަތިވުމުން
ރ. 000

)32,516(

)240(

21

)12(

)34,968(

148

)643(

)84(

34,968

)148(

643

84

32,516

240

)21(

12

ސެންސިޓިވިޓީ އެނަލިސިސް
ވިަޔފާރީގެ މުްއދަތުތައް ިނމުނުއިރު، ބޭުރފަިއސާއާ ައޅާަބލާއިރު ިދެވހިުރފިޔާގެ އަގު މައްޗަްށދިޔުން 

ުނވަތަ ދަށްުވމުގެ ސަބަބުން، ފަިއދާ ނުވަތަ ގެްއލުން ެވދާނެ ައަދދު ިމވަނީ ތިީރގައި ބަޔާްނކޮްށަފއެެވ.

ރ. ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް
ޯބޑުގެ ސިާޔސަަތކީ، ކުްނުފނީގެ ރައުްސާމލު ހަުރދަާނކޮްށގެން އިްނވެސްޓަރުްނނާއި، ކުްނފުނިްނ ފަިއސާ 

ދަްއކަްނެޖހޭ ެއކިެއކި ފަރާތްަތކާއި، ައދި މާރކެޓްގައި ކުްނފުންޏަށް އޮންނަ އިތުބާރު ަދަމހައްޓައި 

ެދެމހެއްެޓނިވި ގޮެތއްގައި ވިަޔފާރި ކުރިއަުރވާ ތަރަްއީޤކުުރމެވެ. ރަުއްސާމުލގެ ތެޭރގައި ިހމެނެނީ ެކޕިަޓލް 

އާއި ިރޒާުވގެ ގޮުތގައި ެބހެއްިޓފަިއާވ ފައިާސއެވެ. ކުްނފުީނގެ ަރއުްސާމލުން ލިޭބ ފަިއާދގެ މިންވަުރގެ 

އިތުުރން އާްނމު ހިްއާސދާރުްނނަށް ޑިިވޑެްންޑގެ ގޮުތގައި ލިިބދެވޭެނވަރު މޮނިޓަރކޮށް ަބަލހައްޓަނީ 

ކުްނފުީނގެ ޑިެރކްޓަރުންގެ ޯބޑުންނެވެ. ކުްނފުނީގެ ރަުއްސާމލު މެޭނުޖކުުރމުގެ ަމގުަސަދކީ ކުިރމަުގގައި 

ެދމިއޮންނަިނވި ުކްނފުންަޏކަްށުވާމެއކު ހިއްާސދާރުންނާއި ކުްނުފންޏާއި ުގޅުްނހުރި ެއހެިނހެން ފަރާތްަތކަށް 

ހަްއގުާވ ފަިއދާއާއި އިނާޔަތްތައް ލިިބދިުނމާެއކު ރަުއްސާމލުގެ ޚަަރދު ުކަޑކުުރެމވެ. 31 ިޑެސްމބަރ 

2020 ގެ ނިަޔލަށް ކުްނުފނީގެ ެއއްެވސް ދަރަންޏެއް ނެތެވެ. )31 ިޑެސްމބަރ 2019: ނެްތ(

ބ. އެކައުންޓްތައް ބަހާލެވިފައިވާޮގތް އަދި ހަމަ އަގުތައް
ތިރީގަިއވާ ތާަވލުން ަދްއކަިއދެނީ ާމީލހަުރުމަދާލއި ދަރަީނގެ ފޮތުްނދަްއކާ ައގުަތކެވެ. ާމލީ ހަުރުމަދލާއި ދަރަީނގެ ަހމައަުގގެ 

މަުއޫލމާތު ބަޔާން ކޮްށފައި ނުވަނީ ެއުމާދ/ދަަރނީެގ ފޮތުްނދަްއކާ އަގުަތަކކީ ަހމަައގަްށވުރެ ެއކަށީގެްނވާ 

ައުގަތެކްއަކުމަގިއާވީތެއެވ.

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

ަހަމައުގްނ ައުގ ުނުކާރ ަހުރުމާދ

ެބްނކުަގިއ ާބީކުހިރ ަފިއާސ

ުކުރުމްއަދުތެގ ިޑޮޕިސްޓަތްއ

ުކްނުފްނާޏިއ ުގުޅްނުހިރ ަފާރްތަތުކްނ 

ިލެބްނުހިރ ައިދ ޮކްންޓެރްކްޓ 

ެއެސްޓްސ

ަހަމައުގްނ ައުގ ުނުކާރ ަދަރިނަތްއ

ިވަޔާފިރާއިއ ެއެހިނެހން ޮގްތޮގުތްނ 

ަދްއަކްނެޖޭހ

ުކްނުފްނާޏިއ ުގުޅްނުހިރ ަފާރްތަތަކްށ 

ަދްއަކްނ ެޖޭހ

ީލްޒ ަލިއިބިލީޓ

ަހަމައުގްނ ައުގ ުނުކާރ ަހުރުމާދ

ެބްނކުަގިއ ާބީކުހިރ ަފިއާސ

ުކުރުމްއަދުތެގ ިޑޮޕިސްޓަތްއ

ުކްނުފްނާޏިއ ުގުޅްނުހިރ ަފާރްތަތުކްނ 

ިލެބްނުހިރ ައިދ ޮކްންޓެރްކްޓ 

ެއެސްޓްސ

ަހަމައުގްނ ައުގ ުނުކާރ ަދަރިނަތްއ

ިވަޔާފިރާއިއ ެއެހިނެހން ޮގްތޮގުތްނ 

ަދްއަކްނެޖޭހ

ުކްނުފްނާޏިއ ުގުޅްނުހިރ ަފާރްތަތަކްށ 

ަދްއަކްނ ެޖޭހ

ީލްޒ ަލިއިބިލީޓ

ޮފތުން ދައްކާއަގުޮފތުން ދައްކާއަގު

މާލީ އެސެޓްސް 
އެޮމޓައިޒްކުރެވިފައިވާ 

އަގުގައި
ރ. 000

މާލީ އެސެޓްސް 
އެޮމޓައިޒްކުރެވިފައިވާ 

އަގުގައި
ރ. 000

އެހެނިހެން މާލީ 
ދަރަނިތައް
ރ. 000

އެހެނިހެން މާލީ 
ދަރަނިތައް
ރ. 000

ޖުމުލަ
ރ. 000

ޖުމުލަ
ރ. 000

-

-

-

-

750,341

307,443

262,183

1,319,967

-

-

-

-

521,994

1,386

258,252

781,632

619,164

355,089

587,816

1,562,069

-

-

-

-

290,820

183,997

586,584

1,061,401

-

-

-

-

-

619,164

355,089

587,816

1,562,069

750,341

307,443

262,183

1,319,967

290,820

183,997

586,584

1,061,401

521,994

1,386

258,252

781,632

31 ޑިސެމްބަރ 2019 ގައ31ި ޑިސެމްބަރ 2020 ގައި
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މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

25. ުގޅުްނހުިރ ފަރާތްަތކާއިެއކު ކުެރވޭ މުާޢަމލާތްތަްއ

25.1 ިދެވހިރާްއޭޖގެ ުގުޅން ަޕބްިލކް ިލމިެޓްޑގެ 
ަބަލުދވެރި ކުްނފުނި ައދި ެއކުްނފުީނގެ ަބަލދުވެރި 

ުކްނުފިނ
ިދެވހިރާްއޭޖގެ ުގޅުން ޕަްބިލކް ިލމިެޓުޑގެ ަބަލދުވެރި ކުްނފުންަޏކީ 

އިނގިޭރސިިވލާތުަގއި ަރިޖސްޓްރީ ކޮްށަފއިވާ ބަެޓްލކޯ އަިއލެްންޑސް 

ިލމިެޓޑެވެ. ައދި ަބހުެރއިންގައި ަރިޖސްޓްރީ ކޮްށފަިއވާ، ަބހުރެއިން 

ެޓެލޮކމިއުިނޭކޝަްނސް ކުްނފުންަޏކީ އިްސވެ ދެންެނވުނު ކުްނފުީނގެ 

ބަަލުދވެރި ކުްނފުންޏެެވ.

25.2 ބަެޓްލކޯ ައިއލެްނޑްސް ިލމިެޓޑާ ެދެމދު 
ޮކްށަފިއާވ ުމާޢަމާލްތަތްއ

31 ިޑެސްމބަރ 2020 ަގއި، ބަެޓްލކޯ އަިއެލްނޑްސް ިލމިެޓޑުން 

ކުްނފުނީގެ ހިއްާސގެ 52 އިްނސައްތަ )31 ިޑެސްމބަރ2019  

ަގިއ 52 ިއންަސއްތަ( ިހއްސާ ކުެރއެވެ. ބަެޓްލކޯ އަިއލެްންޑސް 

ިލމިެޓޑާެއކު ކުްނފުނިން ކުރެުވނު މުާޢމަލާތްަތކުގެ ތެޭރގައި 

ިހމެެނނީ ަސޕޯުޓފީ ާއއި ެޓކްިނަކލް ިޚުދމަތްަތކުެގ ފީގެ އިތުރުން 

އައުްޓސޯސް ިޚުދމަތްަތކަށް ެއިކފަރާތްަތކަށް ދެްއިކފަިއވާ 

ފަިއސާއެވެ. ވިަޔފާރި މުްއދަތުގެ ތެޭރގައި، ައދި މުްއދަތައް ހުްސވި 

ައހަރުގެ ނިަޔލަށް، ބަެޓްލކޯ އަިއލެްންޑސް ިލމިެޓޑާއި 

ކުްނފުންޏާިއެމދު ކޮްށފައިވާ މުާޢަމލާތްަތކާއި، ެއުމާޢަމލާތްަތުކގެ 

ާބކީގެ ަތފުީސލު ތިރީގައި ބަޔާްނކޮްށފައި މިވަީނއެެވ.

31 މާރިޗް 2013 ަހމަޔަށް ިމކުްނުފނީގެ )52%( ހިްއާސކުރަނީ 

ީސ.ޑަްބލިުއ.ސީ އަިއލެްނޑް ިލމިެޓޑްއިންެނވެ. ަނމަެވސް، 3 

ޭއްޕީރްލ 2013 ގައި، ަބހްރަިއން ެޓެލޮކމިއުިނކޭށަން ޮކްމެޕނީ ީބ.

ެއްސ.ސީ )ބަެޓްލކޯ(ގެ ސަްބްސިސޑިއަރީ އެްއަކމަށްވާ ބަެޓްލކޯ 

އަިއލެްނޑް ިލމިެޓޑްއިންަވނީ ީސ.ަޑބްިލއު.ސީ އަިއލެްނޑް ިލމިެޓްޑގެ 

ހިއްާސގެ ގޮުތގައި ިހމެނޭ )52%( ިހއްސާ އެްއކޮށް ގަެނފަެއވެ. 

މިއާއި ެއކު 3 ޭއޕްީރލް 2013 އިްނފެށިގެން ިމކުްނފުީނގެ 

ޕޭރެންޓް ުކްނފުންަޏކީ އިނގިޭރސިިވލާތުގައި ަރޖިސްޓްރީ ކޮްށފަިއވާ 

ބަެޓްލކޯ އަިއލެްނޑް ިލމިެޓެޑވެ. ައދި ިމކުްނފުީނގެ ައލްިޓމޭޓް 

ޕޭރެންޓް ުކްނފުންަޏކީ ަބހްަރއިންގައި ަރޖިސްޓްރީ ކޮްށފަިއވާ 

ަބހްރައިން ެޓެލޮކމިއުިނކޭށަން ޮކްމޕެނީ ބީ.ެއސް.ސީ )ބަެޓްލކޯ(އެެވ.

2020
ރ. 000

2020
ރ. 000

2019
ރ. 000

2019
ރ. 000

392,434

43,245

435,679

)22,949(

)284,494(

1,021

16,441

4,933

22,395

398,757

43,245

442,002

-

)1,386(

1,087

15,053

4,516

20,926

ުމާޢަމާލްތަތްއ

ިޑިވެޑްންޑ

ެމޭންޖެމްންޓ ީފ

ާބީކ ަދްއަކްނެޖިހަފިއ ުހިރ

ަހަރދުެގ ޮގުތަގިއ ަދްއަކްނެޖޭހ

ަދްއަކްނެޖޭހ

ިޑެރްކަޓުރްނެގ ީފ

ެއްގެޒެކިޓްވ ުމަވްއަޒުފްނެގ 

ުމާސަރ

ެއްގެޒެކިޓްވ ުމަވްއަޒުފްނަންށ 

ިދްނ ުކުރުމްއަދުތެގ 

ިއާނަޔްތަތްއ

25.3 ުމހިްނމު މެޭންޖމެންޓް ުމވަްއަޒުފންނާއި ެދެމދު 
ުކެރުވުނ ުމާޢަމާލްތަތްއ

މުހިންމު މެނޭޖްމެންޓް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
ުމހިްނުމ މެޭންޖމެންޓް މުވަްއަޒފުްނގެ ގޮތުަގއި ިހމެނެނީ، ކުްނފުީނގެ 

ޑިެރކްޓަރުްނގެ ޯބުޑގެ މެންބަރުންާނއި ައދި ކުްނުފނީގެ އެތެޭރގެ 

މަުޢޫލމާތުތައް ގަވާިއުދން ލިބެްނހުންނަ، ކުްނފުނީގެ ާމލީ ނަީތޖާތައް 

ދިާރާސކޮށް، ކުްނފުނީގެ ކުިރއެުރމަށް ނިްނމާ ުމހިްނމު ނިްނމުންތައް 

ނިްނުމުމގެ ބާުރލިިބފަިއވާ ެއހެިނހެން ސީިނއާރ މުވަްއަޒފުންެނވެ. 

މަތީގައި ހުަށެހިޅފައިވާ ުމވަްއަޒފުންގެ އިނާޔަތްަތުކގެ ޚަަރުދގައި 

ުމހިްނމު މުވަްއަޒފުްނގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ިހމެިނފަިއވާނީ 

ތިީރގައި ިމދަންނަވާ ގޮތަށެެވ.

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

2020
ރ. 000

2019
ރ. 000

106,644

10,011

315,478

432,133

)5,454(

)9,562(

)89,002(

)104,018(

120,009

9,508

320,560

450,077

)5,454(

)10,849(

-

)16,303(

ުމާޢަމާލްތަތްއ

ަލިއަސްންސީފެގ ަޚަރުދ

ިބުމ ުކިލ

ިޑިވެޑްންޑ

ާބީކ ަދްއަކްނެޖިހަފިއ ުހިރ

ިބުމ ުކީލެގ ޮގުތަގިއ 

ަދްއަކްނެޖޭހ

ަލިއަސްންސީފެގ ޮގުތަގިއ 

ަދްއަކްނެޖޭހ

ިޑިވެޑްންޑ ޮގުތަގިއ 

ަދްއަކްނެޖޭހ

25.4 ދިެވިހސަުރކާރާއި ެދެމދު ކޮްށފަިއވާ 
ުމާޢަމާލްތަތްއ

31 ިޑެސްމބަރ 2020 ގެ ނިަޔލަށް ިދެވހި ސަުރކާރު 

ހިްއާސކުރަނީ ކުްނފުީނގެ 41.8 އިްނސައްތަ )31 ިޑެސްމބަރ 

2019 ގައިެވސް 41.8 އިްނސައްތަ( ެއވެ. ކުްނފުންޏާއި ިދެވހި 

ސަުރކާރާއި ެދެމދު ކުރެވޭ މުާޢަމލާތްަތުކގެ ތެރޭަގއި ިހމެނެނީ، 

ސަުރކާރަށް ދަްއކަްނެޖހޭ ލަިއސަްންސީފގެ ޚަަރދުަތކާއި )ލިބޭ 

ާއްމދަނީން މުާވަޞލާތީ ޮއޕަރޭޓަރުންނަށް ދަްއކަްނެޖހޭ 

އައުްޓޭޕމެންޓްސްތައް އުިނކޮށް( ކުްނފުނީގެ ެއކި ކަްނަކުމގައި 

ބޭނުްނކުރާ ސަުރކާުރގެ ެއސެޓްަތކަށް ދަްއކާ ކުއްޔެވެ. ވިަޔފާރި 

މުްއދަުތގެ ތެރޭަގއި، ައދި މުްއދަތައް ުހސްވި ައހަރުގެ ނިަޔލަށް، 

ދިެވހި ސަުރކާރާއި ކުްނފުންޏާިއެމދު ކޮްށފަިއވާ މުާޢަމލާތްަތކާއި، 

ެއމުާޢަމލާތްަތކުގެ ެބލެންސްަތކުގެ ަތފުީސލު ތިރީގައި ބަޔާްނކޮްށފައި 

ިމަވީނެއެވ.

ެއަކހެިރކޮށް ާފަހގަ ުނކުރެވޭ، ުޖުމަލކޮްށ ާފަހަގކުެރވޭ 
ުމާޢަމާލްތަތްއ

ދިެވހިރާްއޖޭގެ ުގޅުން ޕަްބިލކް ިލމިެޓޑުން ީސާދކޮށް ައދި 

ުނީސާދކޮށް ެއކިެއކި މުާޢަމލާތްތައް، ިދެވހި ސަުރކާުރގެ ީސދާ ައދި 

ުނީސދާ ބާުރގެ ދަށުގަިއވާ ެއކިެއކި އޮތޯރިޓީސްަތކާއި، 

ެއޖެްނސީަތާކއި ައދި ެއހެިނހެން ޯއގަނަިއޭޒޝަންަތކާެއކު 

ކޮްށފައިެވއެވެ. ުޖުމލަގޮތެއްަގއި މި ުމޢަްއސަަސސާތައް 

ބެެލިވަފއިވަނީ ސަުރކާުރގެ މުޢަްއސަސާަތކުގެ ގޮުތގަެއވެ. ައދި 

ސަުރކާރާ ުގޅުްނހުރި ެއކިެއކި ުމޢައްަސސާަތާކެއކީ ކޮްށފަިއވާ 

މުާޢަމލާތްަތުކގެ ތެޭރގައި ގަެނވިްއުކާމއި، ިޚުދމަްތދިުނމާއި، ހަުރުމދާ 

ކުއްޔަްށދިުނމާއި ައދި ައާސސީ ިޚުދމަތްަތކުގެ ޭބނުްނކުުރުމގެ 

އިތުރުން، ެއހެން މުާޢަމލާތްތަްއވެސް ކޮްށފައި ހުެރދާެނއެެވ.

26. ޯބޑް ޮއފް ޑިެރކްޓަރްސގެ ޒިްނާމ
މި ާމލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާުރކޮށް ހުަށެހުޅަމކީ ކުްނުފނީގެ ޯބުޑގެ 

ިޒްނާމެއެކެވ.

27. ކުްނފުީނގެ ިހސާބުތައް ެހދި ތާރީޚުެގ ަފހުން 
ކުިރމަިތވި ކަންތައްތައް – ޯކިވްޑ-19

2020 ވަނަ ައހަރު ދުނިޭޔގައި ައލަްށ ފެނުން ޮނެވލް ކޮރޯނާ 

)ކޯިވްޑ–19( ދުނިޔޭގެ ގަުއމުަތުކގައި ައދި ިދެވހިާރްއޭޖގައި 

ފެތުިރގެްނދިޔަެއވެ. ިމަކމުން ަރްއކާތެިރުވމުގެ ގޮތުްނ ދިެވހިރާްއޭޖގެ 

ސަުރކާރުން ެއޅި ބަެއއް ފިަޔަވޅު ަތކުގެތެރެިއން، ދަތުރު 

ފަރުުތކުރުން ަމާނކުުރމާއި ަމލޭ ސަަރހަްއދު ފުރަބަްނުދކުުރމާއި، 

ކަަރންޓީނު އުޫސުލގެ ސަބަބުން ިދެވހިރާްއޭޖގެ އިގްިތާޞދަށާއި 

ުކްނފުނި ހިންުގމަށް ވަނީ ީސދާ ައސަުރކޮްށަފއެވެ. ިމފިޔަަވޅުަތކާއި 

ސިާޔސަތުގެ ސަަބބުން ދިެވހިރާްއޖޭގެ ައދި  ުމޅި ދުނިޭޔގެ 

ކުްނފުނިަތއް ހިންުގމަށް ވަނީ ބުުރއަާރަފއެެވ.
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މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(
27. ކުްނފުީނގެ ިހސާބުތައް ެހދި ތާރީޚުެގ ަފހުން ކުިރމަިތވި ކަންތައްތައް – ޯކިވްޑ-19 )ކުރީ ަސުފހާއާއި ުގޭޅ(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

ކުްނފުނީގެ ިހސާބުތައް ެބެލހެއްުޓުމގައި ޯކިވްޑ-19ގެ ސަަބބުން  

ކުްނުފނީގެ އަރަނި ައދި ދަރަނި ަވޒަން ކުުރމުގަިއ ިދާމެވދާނެ 

ގޮްނެޖުހންަތކަށް ޯބޑް ޮއފް ޑައިެރކްޓަރުން ވަނީ ރިޔާއަތް 

ކޮްށފަެއވެ. ޯކިވްޑ-19ގެ ސަަބބުން ދިެވހިރާްއޖޭގެ ިއޤްިތާޞދަށް 

ކުާރނެ ައސަރާއި، ސަުރކާރުންާނއި ުކްނފުނިަތކުން ައދި ިޚުދމަތް 

ޯހދާ ފަރާތްަތކުން ަޢަމުލކުރާނެ ގޮތް އޮތީ ަޔޤީްނަކމާިއެއކީ ބުެނދޭން 

އެނޭގަފދަ ާޙލަތެއްގަެއއް ނޫނެވެ. ކުްނފުނީގެ ެއްކްސެޕކްެޓޑް 

ކުރެިޓޑް ލޮސް ގިންިތކުުރމުގައި މެޭންޖމެންޓުގެ ނިްނމުންަތކާއި 

ައްނާދޒާތައް  ނިްނާމފައިަވނީ ުމސްަތޤުަބލުގައި ވުންެއކާށޭނަ 

ކަންތައްަތކާއި ައދި ޯކިވްޑ-19ގެ ާޙލަތު ރިޔާއަްތކޮްށފައެވެ. ެއހެން 

ުވމާެއކު ެއްކްސެޕކްެޓޑް ކުރެިޓޑް ޮލސްގެ ަޢަދދު އަްނާދޒާައކީ 

ޔަގީްނަކމާެއކީ ބުެނދޭންނޭނގޭ ައދި ެއއަށް ަބަދލުަތކެއް އައުން 

ެއކަށީެގންވާ ަޢަދދުަތެކެކވެ.  

މީެގއިތުރުން، ކުްނުފނީގެ ޕުޮރޕަޓީ، ިއކުިއްޕމަންޓް އާއި އިންޭޓޖިަބލް 

ެއސެްޓސް ައދި ރައިޓް-ޮއފް-ޫޔސް ެއސެޓްސް ަތކުގެ އަގަށް 

ަބަދލެއް ައންނާެނަފދަ ަކމެއް މެޭންޖމަންޓަްށ ާފހަަގކުެރިވފައިުނވާތީ،  

މެޓީރިައލް ިއްނޕެާއރެމންޓް ޮލެސސް މާލީ ބަޔާުނގައި 

ާފަހަގކޮްށފަެއއް ނުެވއެވެ. ައދި އިންވެންޓްރީ އަގު ކުެރިވފަިއވަނީ 

ނެޓް ރިައލަިއަޒަބލް ެވލިުޔއާއި އޭގެ އަުގގެގޮތުގައި ަކނޑަެއިޅފަިއވާ 

އަުގގެ ތެރެއިން ުކޑަ ަޢަދަދކަށް ެބލިގެްނނެެވ.

 ޯކިވްޑ-19ގެ ސަބަބަބުން ކުްނފުނީގެ  ހިންުގމަށާއި ާމލިއްޔަތަށް 

ކުރާެނއަސަރު، މުސްަތކުަބލުގައި ާއުމދަނީ އަށް ޮކްއފާނެ ޭނެދވޭ 

އަސަރާއި، ކުްނުފނީގެ ޕުޮރޕަޓީ، ިއކުިއްޕމަންޓް އާއި އިންޭޓޖިަބލް 

ެއސެްޓސް ައދި ރައިޓް-ޮއފް-ޫޔސް ެއސެޓްސް ަތކުގެ އަގަށް 

ަބަދލެއް އަންނާެނަފދަ ަކމެއް ެމދުވެރިެވދާެނ ަފދަ ކަންތައްތައް 

ެއުކލެޭވގޮތުން، ދެނެަގނެ، ެއަކންަތއްަތކަށް ޚާްއސަ 

ިއްސަކމެްއީދގެން ކުްނފުީނގެ މެޭންޖަމންޓާއި ޯބޑް ޮއފް ޑިެރކްޓަރުން 

ވަނީ ަބލަިއފައެވެ. ިމގޮުތން، ަހަމޖައްސަިއފައިވާ އިންިތާޒމު ަތުކގެ 

ތެޭރގައި، ކުްނުފނީގެ ިބޒްނަސް ކޮންޓިނުއިޓީ ޕްޭލން އިތުރަށް 

ހަުރދަާނކުުރމާއި، ޓެސްްޓކުުރާމއި ައިދ ފަިއސާ ދެްއުކުމގައި 

ކުްނފުންޏައް ިދމާެވދާނެ ގޮްނެޖހުން ަތަކުކން އަރަިއގަުތމަށް ެއކަށަ 

ެއިޅފަިއވާ ިއންިތާޒމުތައް ިހމެެނއެެވ.

ިމދެންނެވި ކަންތައްަތކައް ރިޢާޔަްތކޮށް  ޑިެރކްޓަރުްނގެ ޯބޑުްނވަނީ 

ާމލީ ބަޔާން ެއުކލަާވލާ ތާރީޚުން ފެށިެގން ކުރިއަށް އޮތް 12 ަމސް 

ދުަވހުގެ ުމްއދަތަށް “ޮގއިންގ ކޮްނސަރން” ުއޫސލުން ކުްނފުީނގެ 

ހިންގުން ކުރިއަްށ ދާެނަކމުަގއި  ނިްނާމަފއެެވ.

28. ކޮްނޕެރަޓިްވ ފިާގްސ
ޮކްނޕެރެިޓވް ފިާގސް އަުލން ގިންިތކޮްށފައި ވަނީ މިައހަުރގެ 

ަޢަދދުަތކާއި ެއއްގޮތަށް ަތްމީސުލކުުރމަެށވެ. 

29. ޮކމިްޓމަންޓްތައް 
ކެޕިޓަލް ޮކމިޓްމަންޓްތައް

ކުްނުފނީގެ ޮކމިްޓމަންޓުގެ ގޮުތގައި ޕްޮރޕަޓީ ައދި ިއކުިއްޕމަންޓް 

ގަުތމަށާއި ިއންޓެްނޖިަބލް ެއސެޓްތައް ގަުތމަށާއި ތަރަްއޤީ ކުުރމަށް 

ައހަރު ިނުމނުއިރު  -/50,571,966 ުރފިޔާ  )31 ިޑެސްމބަރ 

2019  ގައި: -/35,229,483 ުރފިޔާ( ހުއްޓެެވ.

ޮކންޓިންޖެންސީސް
ާމލީ ިހސާބުތައް ނިްނމި ުދަވހާއި ަހަމކަށް ަކމެްއިދމާެވާދނެ ަކމަށް 

ަލާފކޮށް ިހސާބުަތކަށް އެެވސް ަބަދލެއް ގެންނަން ެޖިހަފއެއް 

ުނެވެއެވ.

30. ކުްނފުީނގެ ިހސާބުތައް ެހދި ތާރީޚުެގ ަފހުން 
ުކިރަމިތިވ ަކްނަތްއަތްއ

ކުްނފުނީގެ ޯބޑު ޮއފް ޮއފް ޑިެރކްޓަުރން، ަފއިނަލް ޑިިވޑެްންޑގެ 

ގޮތުގައި ިހއްސާައކަށް 5.16 ރ. ) ުޖްމލަ 392,160,000.00 

ރ.( ގެ ަމގުން ހުަށަހާޅފައިވެެއވެ. މި ަޢަދދު ކުްނފުނީގެ ައހަރީ 

ޢާްނމު ަޖްލސާގަިއ ފާްސކުރަްނެޖހޭެނއެެވ.

މަތީގައި ބަޔާްނކޮްށފަިއވާ ކަންތަްއ ފިަޔވައި، ކުްނފުީނގެ ިހސާބުތައް 

ތައްޔާރު ކުިރ ަފހުން، ާމލީ ިހސާބުަތކަށް ަބދަލު ގެންނަްނެޖޭހ ަފދަ 

ާޙލަތެއް ެމދުވެރިެވަފއެއް ނުެވއެެވ.

ކްުނފުނީގެ ަރޖިްސޓްރީ ަންނބުަރ:
 C-0024/1988

ކްުނފުނި ަރޖިްސޓްރީވެފައިާވ ތާަނއި ޤުައމު:
ާމެލ، ިދެވިހާރްއެޖ

ކްުނފުނީގެ މައި ޮއފްީސ:
ިދެވިހާރްއޭޖެގ ުގުޅްނ ޕލކ

ިދާރުގ ެހްޑ ޮއީފްސ

ައީމީނ ަމުގ، ީޕޯއ ޮބްކްސ 2082

ާމެލ، 20403، ިދެވިހާރްއެޖ

ޯފްނ: 3322802 960+

ެފްކްސ: 3322800 960+

www.dhiraagu.com.mv :ެވްބަސިއްޓ

ީއޭމްލ: 

ކްުނފުނީގެ މުަޢޫލާމތު
ޗީފް އެގްޒެކެޓިްވ ޮއފިަސރ އަދި މޭެނޖިްނގ 

ިޑެރކްޓަރ:
ިއްސާމީޢްލ ަރީޝުދ

ޗީފް ފައިޭންނަޝްލ ޮއފިަސރ:
ޮރިބްނ ޯވްލ

މޭެނޖަރ އިްނޓަރަންލ ޮއިޑޓް:
ުޙަސިއްނ ަރީމްޒ

ޖެެނަރްލ ކުައްނެސްލ އަދި ކޮމްޕެނީ ެސކެްރޓަރީ:
ަހްޒަރްތ ަރީޝުދ ުޙަސިއްނ

އެކްްސޓަރަންލ ޮއިޑޓަރްސ: 
ޭކީޕެއްމީޖ

އެކްްސޓަރަންލ ކުައްނެސްލ: 
ުމަހްއަމުދ ަޝުހީދ ައްނަވުރ، ާޕްޓަނރ، ެއްސ ެއްންޑ ޭއ ެއްލެއްލީވ 

ަލިއާލ ަމިންކ، ެއާޓރީނ ެއްޓ ޯލ

ޓެކްްސ އެޑްވައިަސރްސ: 
ީސީޓެއްލ ްސެޓެރީޖްސ ެއްލެއްލީޕ

123@dhiraagu.com.mv

investor-relations@dhiraagu.com.mv
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ިމ ައަހީރ ިރޯޕުޓ ަތްއާޔުރޮކްށަފިއަވީނ ިދެވިހާރްއޭޖެގ ުކްނުފްނާޏިއެބޭހ ާޤޫނުނ )ާޤޫނުނ ަންނަބުރ 96/10( ާއިއ ޯމްލިޑްވްސ ްސޮޓްކ 
ެއްކްސޭޗްންޖެގ ިލްސިޓްނގ ޫރްލްސާއިއ، ިދެވިހާރްއޭޖެގ ާމީލ ެސިކުއިރީޓްޒާއެބޭހ ާޤޫނުނ )ާޤޫނުނ ަންނަބުރ 2006/2( ާއއި  
ެސިކުއިރީޓްޒ ޫދުކާރ ަފާރްތަތުކެގ ަމުޢޫލާމުތ ާހަމުކުރުމެގ ިޒްނާމާއެބޭހ ަޤާވިޢުދ )ަޤާވިއުދ ަންނަބުރ             ައިދ  
ްޕަމްންޓ ޮއޯތިރިޓްނ   ެއުކަލާވާލަފިއާވ ޯކަޕޭރްޓ ަގަވަންންސ ޯކްޑާއިއ ެއްއޮގްތާވޮގަތެށެވ. ދިެވިހާރްއޭޖެގ ެކިޕަޓްލ ާމެކްޓ ިޑެވޮލ

 
ޕުޯޓަގިއ “ައުޅަގނުޑެމްނ”، “ައުޅަގނުޑެމްނެގ”، “ައުޅަގނުޑެމްނަންށ” ުނަވަތ  ެއެހްނޮގަތަކްށ ުބެނަފިއުނާވާހ ިހނަދުކ، މިިރ

“ިދާރުގ” ޭއ ުބެނަފިއާވީނ ިދެވިހާރްއޭޖެގ ުގުޅްނ ޕލކ ައެށެވ. 

ޯޕިޓްނގ ްސެޓްނަޑރްޑްސެގ ަހަމަތާކިއ  ިދާރުގެގ ާމީލ ިހާސުބަތްއ ަތްއާޔުރޮކްށަފިއަވީނ ިއްނަޓރޭނަޝަންލ ަފިއޭންނަޝްލ ިރ
ޯޕުޓްނ ަދްއުކަވިއެދީނ ޯޕުޓަގިއ ެއެހްނޮގަތަކްށ ަބާޔްނޮކްށަފިއުނާވާހ ިހނަދުކ، ިމ ިރ ެއްއޮގްތާވޮގުތެގ ަމިތްނެނެވ. އަިދ ިމ ިރ

31 ިޑެސްމަބުރ 2020 ެގ ިނަޔަލްށ ިނުމުނ ާމީލ ައަހުރެގ ިދާރުގެގ ާމީލ ާހަލެތެވ.

ޯޕުޓ ާޝިއުޢުކާރިއުރ ަލާފުކެރޭވ ނުަވަތ ުއްއީމުދ ުކެރޭވ ަކްނަތްއަތާކިއ  ޯޕްޓަގިއ ުކިރަމާގެބޭހ ޮގުތްނ ީދަފިއާވ ަބާޔްނަތަކީކ ިމ ިރ ިމިރ
ހިނާގެނ ަކަމްށ ެބެލޭވ ާހިދާސަތަކްށ ިރާއޔަްތޮކްށ ީދަފިއާވ ަބާޔްނަތެކެކެވ. ެއޮގުތްނ ލަނުޑަދިޑަތާކިއ، އަާމުޒަތާކިއ، ޭރުވްނަތްއ ިހެމޭނ 
ުހިރާހ ަބާޔަނީކ ުކިރަމާގެބޭހޮގުތްނ ީދަފިއާވ ަބާޔްނަތެކެކެވ. ުކިރަމަގްށ ައްނާދާޒ ކޮްށަފިއާވ ަނީތާޖަތަކްށ ަބަދުލ ެގެންސާފެނ ުމިހްނުމ 

ަކްނަތްއަތުކެގ ެތޭރަގިއ  ިދެވިހާރްއެޖާއިއ ުދިނޭޔެގ ިއްޤިތާޞާދިއ ިވަޔާފީރެގ ާހަލުތ، ެޓްކޮނޮލީޖައްށ އަްނަނ ަބަދުލަތްއ، ާމެކްޓެގ 
ާވަދެވިރަކަމްއ ައްނަނ ަބަދުލަތްއ، ާޤޫނާނިއ ަޤާވިޢަދްށ ައްނަނ ަބަދުލަތްއ، ޭބުރ ަފިއާސ ިލޭބ ިމްނަވާރިއ ަފިއާސ ާމުރުކރާ ޭރަޓްށ 

ައްނަނ ަބަދުލަތްއ، ުކިރަމުގެގ ިއްނެޓެރްސޓް ޭރްޓަތާކިއ ެޓްކްސ ިނާޒަމްށ ައުތެވާދެނ ަބަދުލަތްއ ިހެމެނެއެވ. ުކިރަމާގެބހޭޮގުތްނ ީދަފިއާވ 
ުހިރާހ ަބާޔްނަތަކީކ ެއނޭގ ައިދ ޭނނޭގ ިރްސްކަތާކިއ، ަޔީގްނުނާވ ަކްނަތްއަތާކިއ، ަލާފުކިރ ޮގްތަތްއ ިދާމުނުވުމެގ ަސަބުބްނ  ެއ 
ަބާޔްނަތުކަގިއ ިހެމޭނ ަނީތާޖަތަކްށ ާފަހަގުކެރޭވަވުރެގ ޮބެޑިތ ަތާފުތަތްއ ައުތެވާދެނ ަބާޔްނަތެކެކެވ. ުކިރަމާގ ެބހޭޮގުތްނ ީދަފިއާވ 
ބަާޔްނަތަކީކ ޭއެގ ާޒުތަގިއެވްސ ައްނާދާޒަތަކަކްށުވާމެއުކ ެއ ަބާޔްނަތުކަގިއ ެއުކެލޭވ ުމްސަތްގަބްލެގ ަނީތާޖަތާކިއ، ެފންަވާރިއ، 

ާކިމާޔީބަތަކީކ ކަށަަވުރޮކްށެދޭވެނ ަކްނަތްއަތެކްއޫނެނެވ.

)2019/R-1050


