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 ތަަޞްއަވުރ:

 ަޤބޫލުުކާރ ަހަމަތއް:

 ައމާޒު:
އުޅުމަށް ދުމަތްތަކުން ދިރި  ޑިޖިޓަލް ޚި
މެއް ޯހދައިދިނުން.  އިތުރު ފުރިހަމަކަ

ތްކުރުން: އްކަ ތެރިކަން:ގުޅިގެން މަސަ ދިނުން:  އުފެއްދުން ހިތްވަރު

އް ދުމަތްތަ މެ ރަނގަޅު ޚި މަރުންނަށް އެން ޓަ  ކަސް
ޑްކުރުން. އްގޮެގތުން މާކެޓް ލީ ތެ ދޭ ފަރާ ފޯރުޮކށް

 ކަސްޓަމަރުންނަށް ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު
 ޚިދުމަތް ލިބިގަނެވޭނެ

 މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކުންފުނީގެ
 ހުރިހާ މުވައްޒަފުން އެކުގައި

މަސައްކަތްކުރުން. 

  ޒަމާނީ އައު އީޖާދުތަކާއެކު
 ޑިޖިޓަލް ދާއިރާއިން ކަސްޓަމަރުންނަށް
 އެންމެ ފަހުގެ އަދި އެންމެ ރަނގަޅު

ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން.

 ޤައުމު ބިނާކުރުމާއި ކުރިއެރުވުމުގެ
 ބޮޑު މަންޒަރަށް އިސްކަން ދީގެން

ދިވެހިން ބާރުވެރިކުރުވުން. 

މަރުންނަށް ޓަ   ކަސް
: ދިނުން ދުމަތްފޯރުޮކށް ޚި

 އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ ކޮންމެ
 ކަމެއްގައިވެސް ކަސްޓަމަރުންނަށް
،  އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދިނުން
، ކަސްޓަމަރުންގެ އުފަލަކީ  އެހެނީ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާމިޔާބީ.
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ދާިރަގީކ...
 ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ އިސްކޮށް ޑިޖިޓަލް (ސުމޭކު) އަދި

 މުވާޞަލާތީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުންޏެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން
 އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޤުޞަދަކީ ސުމޭކު މުސްތަޤުބަލަކަށް ނުވަތަ
 “ޑިޖިޓަލް ފިއުޗަރ” އަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަސްޓަމަރުން
ތައްޔާރުވުމަށް އެފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރުދީ ބާރުވެރިކުރުވުމެވެ.

 ދިރާގުގެ ފުޅާ ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް ޒަމާނީ އައު ޓެކްނޮލޮޖީއާއި
 އީޖާދުތައް ގުޅުވައިލައިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި

 ދިރިއުޅޭ އެންމެހާ ކަސްޓަމަރުންނަށް މުޢާސަލާތީ ގުޅުމާއި ކޮންޓެންޓް
 އަޅުގަނޑުމެން ފޯރުކޮށްދެމެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަސްޓަމަރުންގެ

   ތެރޭގައި އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި، ޖަމާޢަތްތަކާއާއި،
 ކުދި ވިޔަފާރިތަކާއި، ބޮޑެތި ކުންފުނިތައް، އަދި ސަރުކާރުގެ

އޮފީސްތަކާއި މުއައްސަސާތައް ހިމެނެއެވެ. 

 ފަސްލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ކަސްޓަމަރުނާއި، އަދި ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު
 ހޮވާލެވިފައިވާ ދިހަ ސަރަޙައްދެއްގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އޮޕަރޭޝަންސް

 ސެންޓަރުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ލަޔާޤަޡާއި ޤާބިލިއްޔަތުހުރި
 99 ޕަސަންޓް ދިވެހި މުވައްޒަފުންނާއެކު، އަޅުގަނޑުމެންނަކީ
 ރާއްޖޭގައި މުޢާޞަލާތީ ޚިދުމަތްދޭ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުންޏެވެ.

 އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ ބޮޑު ސްޓްރެންތްކަމުގައިވާ ދިރާގުގެ
 ވިއުގައާއި ހީވާގި މުވައްޒަފުންނާއިއެކު، އަލަށް އުފެދެމުން

 އަންނަ ޑިޖިޓަލް ދާއިރާތަކުން ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު
އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ތަނަވަސްކޮށްދެމެވެ.  

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަސްޓަމަރުންގެ ބޭނުންތައް އެންމެ ރަނގަޅަށް
 ދެނަގަނެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މެދުނުކެނޑި 31 އަހަރުގެ

 ތަޖުރިބާއާއެކު، އެންމެ ފަހުގެ އަދި އެންމެ މޮޅު ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީ
  ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އިސްވެ

މަގުދައްކައިދޭ ކުންފުންޏަކީ ދިރާގެވެ. 

 ދާިރގު ޤާިއމްެވފިައވާ ަތްނަތްނ
 ޤުދުރަތީ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް އެތުރިފައިވާގޮތުން ދިމާވާ ހުރަސްތައް
 ގިރާކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ގާތުން ޚިދުމަތްދިނުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން
 ވަނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ރީޓެއިލް އަދި ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ވިއުގަ
 ގާއިމްކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން މި ވިއުގާގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުގައި

  އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ 23 ޕާޓްނަރުންނާއި، ހޯލްސޭލްކުރާ 
17 ފަރާތާއި، 221 އެޖެންޓުންނާއި، ރާއްޖޭން ބޭރުގައި މަސައްކަތްކުރާ

، އަދި 3,800 އަށް ވުރެ ގިނަ ރީޓެއިލަރުން ހިމެނެއެވެ.  8 އެޖެންޓުން

ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ 187 ރަށަށާއި، ރޯިސޓުތަކަށް އަދި
 nnުއީ މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހާ ރަށަކަށް ކަވަރޭޖް ޤާއިމުކޮށްދިނުމާއެކ   ޞިނާ

n.ެރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ކަވަރޭޖެއް ޤާއިމުކޮށްދީފައިވަނީ ދިރާގުންނެވ 

 ދިރާގުގެ 1،253 ކިލޯމީޓަރުގެ ފައިބަރ އޮޕްޓިކް ސަބްމެރިން ކޭބަލް
 ވިއުގައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުގެ ރަށްތަކުން ފެށިގެން އެންމެ
  ދެކުނުގެ ރަށްތަކާ ހަމައަށް ގުޅުވާލަދީފައިވާއިރު، މިއީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ
n.ެފުޅާ 3ޖީ، 4ޖީ، އެލްޓީއީ އަދި ފިކްސްޑް ބޯްރޑްބޭންޑް ވިއުގައެވ

2019 
 އަލަށް ތައާރަފްކޮށްދީ، މި ޓެކްނޮލޮޖީ ހަޤީގަތަކަށް ހަދާދީފައިވާނެވެ. މީގެ  

 އިތުރުން ދިރާގަކީ މުޅި ދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަޙައްދުގައިވެސް އެންމެ
 ފުރަތަމަ ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން 5ޖީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ފަށާފައިވާ
 ކުންފުންޏެވެ. އެންމެ ފަހުގެ މުޢާޞަލާތީ ޓެކްނޮލޮޖީތައް ރާއްޖެއަށް
، 5ޖީގެ ޓެކްނޮލޮޖީއާއެކު  ތަޢާރަފުކުރާ ކުންފުންޏެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން

 ކަސްޓަމަރުންނަށް މުޅިން އައު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދީ މިހާރަށްވުރެއްވެސް
 ބޮޑަށް ރާއްޖޭގެ މުޢާސަލާތީ ގުޅުން ފުޅާކޮށްދިނުމަށް ލިބޭ މި ފުރުޞަތަކީ

 ދިރާގަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްވަރެކެވެ. ރާއްޖޭގެ އާބާދީ އެންމެ
 ބޮޑު ތިން ސަރަޙައްދުކަމުގައިވާ، މާލެ ސިޓީއާއި ސ.ހިތަދޫ އަދި
ހދ.ކުޅުދުއްފުޓަށް ދިރާގުގެ 5ޖީ ވިއުގަ މިހާރުވާނީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު، ދިރާގުން 5ޖީގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖޭއަށް
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7  ފައަިބރ ުޓ ަދ ޯހމް: މުޖުތަަމުޢަތްއ ގުޅުވާލްުނ
  ކުޅުުދއްފިުށ

 ޮއޕަރަޭޝްންސ ެސްނަޓރ

 ައިރ ޮއޕަރަޭޝްންސ ެސްނަޓރ

 ލާމު ޮއޕަރަޭޝްންސ ެސްނަޓރ

ގާފު ޮއޕަރަޭޝްންސ ެސްނަޓރ
(ަގއޫްދ ައދި ތަިނޫދ)

 އަޭދފިުށ ޮއޕަރަޭޝްންސ ެސްނަޓރ
 ދެކުުނ ޮއޕަރަޭޝްންސ ެސްނަޓރ

 ފަުވއްމުލުަކ ިސީޓ ައިދ ައްއޑޫ ިސީޓ

 މާލެ ޮއޕަރަޭޝްންސ ެސްނަޓރ
  އެފްޓީޓީއެޗް %36 އިތުރުވެފައި

(އަހަރުން އަހަރަށް)

  އެފްޓީޓީއެޗް %31 އިތުރުވެފައި
(އަހަރުން އަހަރަށް)

  އެފްޓީޓީއެޗް %12 އިތުރުވެފައި
(އަހަރުން އަހަރަށް)

  އެފްޓީޓީއެޗް %30 އިތުރުވެފައި
(އަހަރުން އަހަރަށް)

  އެފްޓީޓީއެޗް %31 އިތުރުވެފައި
(އަހަރުން އަހަރަށް)

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

 ވަރޗުއަލީ ޯކޓުގެ ސެޝަންތައް ކުރިއަށް
 ގެންދިއުމަށް ޔުނިފައިޑް ޮކމިނިއުކޭޝަންސް
 ޚިދުމަތް މެދުވެރިޮކށް ރާއްޖޭގެ 155 ޯކޓު

ގުޅުވާލުން.

 ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައިވާ ކުދި އަދި 
 މެދު ފަންތީގެ ވިޔާފާރިތަކަށް ޯފރުޮކށްދޭ

ޚިދުމަތްތަކަށް %61 ގެ ކުރިއެރުމެއް ލިބުން.

  ރާއްޖޭގެ އިތުރު 58 ރަށަށް ފައިބަރ
  ޓު ދަ ޯހމް ޚިދުމަތް ޯފރުޮކށްދިނުމާ

  ގުޅިގެން އެ ރަށްތަކުގެ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް
  ހައި ސްޕީޑް ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޚިދުމަތް

                                                    ލިބިގެން ދިއުން.

ދިރާގު ޓީވީ %8 އިތުރުވެފައި

ދިރާގު ޓީވީ %48 އިތުރުވެފައި

 ދައްކުވައިދެނީ އާބާދީގެ ނިސްބަތުންދިރާގު ޓީވީ %48 އިތުރުވެފައި
ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފައިވާވަރު

ދިރާގު ޓީވީ %25 އިތުރުވެފައި

ދިރާގު ޓީވީ %48 އިތުރުވެފައި
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 މޮބައިލް، އިންޓަރނެޓް، ޑޭޓާ، އައިޕީޓީވީ، މޮބައިލް މަނީ
 އާއި ފިކްސްޑް ލައިން މެދުވެރިކޮށް، ވަކިވަކި ފަރުދުންނާއި
 ވިޔަފާރިތަކުގެ ބޭނުންތަކަށް ޚާއްޞަކޮށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ
 މުޢާސަލާތީ ގުޅުމާއި ކޮންޓެންޓް އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ

ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.
 

 ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ކަވަރޭޖް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ
 ކަންކޮޅުތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި، އިތުބާރުކުރެވޭ ބައިނަލް އަޤްވާމީ
 މުޢާސަލާތީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި، ޑޭޓާއާއި ކޮންޓެންޓް

 ބޭނުންވާ މިންވަރު އިތުރުވުމުން ނެޓްވާކަށް ލޮޅުން އެރިޔަ
ނުދިނުމަށްޓަކައި، ދިރާގުގެ ވިއުގައަށް ފާހަގަކުރެވޭ ބޮޑެތި

 އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކޮށްފައިވާނެއެވެ. މީގެ 
 ތެރޭގައި ވިޔާފާރީގެ އުޞޫލުން 5 ޖީގެ ޚިދުމަތް
ރާއްޖެއަށް އަލަށް ތަޢާރަފުކުރުން ހިމެނެއެވެ.

 
 އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަސްޓަމަރުންގެ އޮޕަރޭޝަނަލް މަސައްކަތްތަކަށް
 ލުއިފަސޭހަގޮތްތައް ހޯދާދިނުމަށާއި މަސައްކަތްތެރިކަން އިތުރުކޮށް

 ކުރިއެރުވުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ
 ވިޔަފާރިތަކަށް ޚާއްޞަކުރެފިވައިވާ ޚިދުމަތްތަކާއި ބޮޑެތި

 ވިޔަފާރިތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ޚާއްޞަކޮށް
 ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ޚިދުމަތްތައް އަޅުގަނޑުމެން ފޯރުކޮށްދެމެވެ.

 ދިރާގުގެ އައިސީޓީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި މެނޭޖްޑް
 ސޮލިއުޝަންސް ފަރުމާކުރެވިފައިވާނީ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް

 ފަސޭހައިން މުޢާސަލާތުކޮށް، މަޢުލޫމާތު ރައްކާތެރިކަމާއެކު
ބަލަހައްޓާ، މުޖުތަމަޢަށް ރަނގަޅަށް ޚިދުމަތްދެވޭނެ ގޮތަށެވެ.

ދާިރގްުނ ފުޯރޮކްށޭދ ޚުިދަމތަްތްއ
•

•

•

ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ދޭ “ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް” އެވޯޑު. 

 “ކޮލިޓީ އޮފް އެންގޭޖްމަންޓް އިން ސޯޝަލް އިނިޝިއޭޓިވްސް”ގެ
 ރޮނގުން އެންމެ މޮޅު ތިން ރޭހުގެ ތެރޭގައި ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް
 ރޭސް ފާހަގަކޮށް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް އިންޓަރނޭޝަނަލް މެރެތަންސް

އެންޑް ޑިސްޓަންސް ރޭސަސްގެ ފަރާތުން ދިން އިނާމު.

 ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހަށް ސްޕޯޓްސް އިންޑަސްޓްރީ
 އެވޯޑްސް އޭޝިއާ 2019 ގެ “ބެސްޓް ޔޫސް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީ

އިން ސްޕޯޓްސް” ގެ ދާއިރާއިން ބްރޯންޒް އެވޯޑު. 

ކިާމާޔީބަތކާިއ ެއޯވޑަުތްއ
•

•

•
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މީާލ އްުސައލަިތްއ

 ނޯޓް: 20181 ވަނަ އަހަރާއި 2019 ވަނަ އަހަރާއި އަޅާ ބަލާއިރު ކުންފުނީގެ
 ޖުމްލަ ރައޫސުލްމާލުން 2019 ވަނަ އަހަރު ލިބިފައިވަނީ %38.8 ގެ

 ނަފާއެކެވެ. އަދި 2018 ވަނަ އަހަރު ލިބިފައިވަނީ %42.5ގެ ނަފާއެކެވެ.
 2018 ވަނަ އަހަރާއި އެއްހަމައިން ބަލާނަމަ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ

 ރައުސުލްމާލުން ލިބިފައިވާ ނަފާއަކީ %42.1 އެވެ. (އައި.އެފް.އާރު.އެސް.
ގެ ސަބަބުން މާލީ ހިސާބަށް ގެންނަންޖެހުނު ބަދަލުތައް ނުހިމަނައި)

3.5%

ޖުމްލަ އާމްދަނީ
2019

2,859
2018

ފިޔާ އަން ރު މިލި

4.1%56.4%

22.9%

0.8%

5.5%4.1%

އަކަށް ޖެހޭ އަސާސީ އާމްދަނީ އްޞާ ފޯްލޙި ފްރީ ކޭޝް

ޑ1ް ރިޓާން އޮން ކެޕިޓަލް އެމްޕޯްލއި ޓް މަން ޓް ވެސް ކެޕިޓަލް އިން

ޑް ޑެން އަކަށް ޖެހޭ ޑިވި އްޞާ ޙި

ޓަރެސްޓް، ޓެކްސް،  އާމްދަނީ )އިން
އިޒޭޝަން އުނިނުކޮށް( ، އެޯމޓަ ޑިޕްރިސިއޭޝަން

ސާފު ފައިދާ )ޓެކްސް އުނި ކުރުމަށްފަހު(

2019
ފިޔާ ރު

2019
ފިޔާ އަން ރު މިލި

2019
ފިޔާ އަން ރު މިލި

2018
ފިޔާ ރު

2018
ފިޔާ އަން ރު މިލި

2018
ފިޔާ އަން ރު މިލި

2019
ފިޔާ އަން ރު މިލި

2019

38.8% 
2019

ފިޔާ އަން ރު މިލި

2018
ފިޔާ އަން ރު މިލި

2018
42.5%

2018
ފިޔާ އަން ރު މިލި

2019
ފިޔާ ރު

2018
ފިޔާ ރު

-3.7%

ފިޔާ އަން ރު މިލި

12.39

1,495942

965

313

12.00

2,762

11.91

1,418905

617

406

11.91
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ިވަޔފާރީގެ އްުސައލަިތްއ10

 ގެނެސްފައިވާ ކުރިއެރުންތަކާއެކު ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދޭ

ޚިދުމަތްތައް ސިންދަފާތު (ޑައިވަރސިފައި) ކުރުން. 

މަޤްބޫލް ޕެކޭޖްތަކަކާއެކު ލޯންޗުކުރުން.

ކެމްޕޭން ފަށައިގަތުން.

 ހަލުވި ސްޕީޑްގެ ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑް ޚިދުމަތް

ރާއްޖޭގެ 58 ރަށަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅިގެން، 

މަށް ޓަ  ބިޒްނަސް ސަޯޕޓް ސިސް

” ގ އެސް ސީރީސް މްސަން  “ސެ

” އްޖެ  “ޑިޖިޓަލް ރާ

ތަކުގެ އްޖޭގެ ގޭބިސީ  ރާ

ޑް ގެ ޑިޯއ އޮން ޑިމާން ވީ

  “ހުއާވޭ ޕީ 30” އާއި
“ހުއާވޭ ޕީ 30 ޕޯްރ”

”  “1 ޖީބީޕީއެސް

އެފްޓީޓީއެޗް (ފައިބަރ ޓު ދަ ހޯމް)  

ފޯރުކޮށްދިނުން.

  ޚިދުމަތް ދިރާގު ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް

ރާއްޖޭއަށް އަލަށް ތަޢާރަފުކުރުން.

ހިލޭ ޑޭޓާ ލިބޭ ބޯނަސް ޕެކޭޖްތަކަކާއެކު ލޯންޗުކުރުން.

 ރާއްޖެއަށް އަލަށް ތަޢާރަފްކޮށް، 10 ރަށެއްގައި

ލޯންޗުކުރުން.

2019
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ޖަރ ޓް މެނޭ  ދިރާގު ފްލީ

ކް އެމް ބޭން ބީ  ދިރާގުޕޭއަށް ސީ
ގްރޭޝަން ޓަ އިން

ޑްގެ ޑިޯއ އޮން ޑިމާން   ވީ
އިން ދުމަތުގެ ތެރެ  ޚި

އާ އާއި މުޅި ދެކުނު އޭޝި އްޖެ  ދިވެހިރާ
ފާރީގެ އުޞޫލުން އްދުގައިވެސް ވިޔަ ޙަ  ސަރަ

ތަމަ ފަހަރަށް ދުމަތް ފުރަ   5ޖީގެ ޚި
މުގައިވުން. ކަ ފުނި ޗުކުރި ކުން ލޯން

ގ ގެލެކްސީ ޯނޓް 10” އަދި މްސަން  “ސެ
ގ ގެލެކްސީ ޯނޓް 10 ޕްލަސް” މްސަން  “ސެ

 މެދުވެރިކޮށް ވަގުތުން ވަގުތަށް އުޅަނދުތަކާއި ފަޅުވެރިންގެ

ހަރަކާތްތައް ބެލެހެއްޓޭނެ މަގުފަހިކޮށްދިނުން.

 ސީބީއެމް އެކައުންޓުން ސީދާ ދިރާގުޕޭގެ

 އީ-ވޮލެޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭނެ

މަގުފަހިކޮށްދިނުން.

“ޕޭ ޕަރ ވިއު” ގެ ޚިދުމަތް ދިރާގު ޓީވީ  

މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭއަށް އަލަށް ތަޢާރަފުކުރުން.

އާހަމަށް 50 ޖީބީ

“އައިފޯން 11”

 “ދިރާގު އެޓް ދަ މެރީނާ”ގެ

 ޑޭޓާ ލިބޭ އައު ޕޯސްޓް ޕެއިޑް ޕްލޭނެއް

ތަޢާރަފުކުރުން.

ހިލޭ ޑޭޓާއާއެކު އޮކްޓޯބަރު މަހު ލޯންޗުކުރުން.
  ދިވެހި ބާޒާރަށް ފުރަތަމަ ނެރުނު

ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނުން. 

  ނަމުގައި އައު ކަސްޓަމަރ

އެކްސްޕީރިއަންސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވުން.



ދިރާގު އަހަރީ ރިޕޯޓު 2019

ފާހަގަކެުރވޭ ްސޮޕްނަސރިޝޕަްތްއ12

 ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ޕެރަމޯޓަރ އެކްސްޕެޑިޝަންގެ
 އޮފިޝަލް ޕާރޓްނަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން، އެންމެ ފަހަރަކު
 ބޭނުންކުރުމަށްފަހު އުކާލެވޭ ސިންގަލް ޔޫޒް ޕްލާސްޓިކްގެ

 ސަބަބުން ތިމާވައްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން
 އިތުރުކޮށް، ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކުޅިވަރާއި

 އާހިތައިގެ (ސްޕޯޓްސް އެންޑް އެޑްވެންޗަރ) ފަތުރުވެރިކަން
ކުރިއެރުވުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނެއެވެ.

 މި މުބާރާތުގެ މައި ސްޕޮންސަރގެ ހައިސިއްޔަތުން
 ހަރަކާތްތެރި ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމަށް މީހުން ޝައުގުވެރިކުރުވާ،

 ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ބައިސްކަލް ދުއްވުމުގެ މަޤްބޫލްކަން
އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ލީގުގެ މައި ސްޕޮންސަރަކީ ދިރާގެވެ.

  މަތީ ސާނަވީ ތަޢުލީމުން ރާއްޖޭއިން އެންމެ މޮޅު ނަތީޖާ ހޯދާ
 ދަރިވަރުންގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމަށްދޭ ޓޮޕް އެޗީވާސް

އެވޯޑްގެ މައި ސްޕޮންސަރަކީ ދިރާގެވެ.

 މިއީ މާލެ ސިޓީގެ އެންމެހާ ޕްރީސްކޫލުތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވޭ
މިފަދަ ހަމައެކަނި އަހަރީ ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓެވެ. 

ން ޯމޓަރ އެކްސްޕެޑިޝަ ޑިވްސް ޕެރަ މޯލް

މްޕިއަންޝިޕް އިކް ޗެ ޓަރސްކޫލް ބަ މަމެން އިން

މިއަރ ލީގް ދިރާގު ދިވެހި ޕްރެ

ވާސް އެޯވޑް ދިރާގު ޮޓޕް އެޗީ

 ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ނަން ހިނގާ ޓެނިސް
މުބާރާތުގެ މައި ސްޕޮންސަރަކީ ދިރާގެވެ.

ޑިވްސް ޓެނިސް ޯއޕަން ދިރާގު މޯލް

 ދިރާގު މާލެ އޯޕަން ވޯޓަރ 2019 ގެ މައި ސްޕޮންސަރގެ
 ހައިސިއްޔަތުން، ރައްކާތެރި އަދި ހިތްހަމަޖެހޭ

 މާހައުލެއްގައި ވާދަކުރުމަށާއި ވާދަވެރި ކުޅިވަރެއްގެ ގޮތުގައި
 ފެތުމުގެ މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޒުވާނުންނާއި

ބޮޑެތިމީހުންނަށް ދިރާގުން ހިތްވަރުދެއެވެ.

ދިރާގު މާލެ ޯއޕަން ޯވޓަރ

ދިވެހިންގެ ހުނަރު ދެއްކުމަށް ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބޭއްވި އެންމެ
ބޮޑު ޓެލެންޓް އެގްޒިބިޝަންގެ ޕްލެޓިނަމް ސްޕޮންސަރަކީ ދިރާގެވެ. 

ޯޕ ފަންނު އެކްސް

 ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ
ޕްލެޓިނަމް ސްޕޮންސަރަކީ ދިރާގެވެ.

ޑިވްސް ކަޕް ކްލަބް މޯލް

 ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ތަފާތު މަގެއް
 ކޮށައިދީ ވިޔަފާރި ކުރިއަރުވައި ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދު

 ފުޅާކުރުމަށް ކެޕިޓަލް މާކެޓް ތަރައްގީކުރުމާއިބެހޭގޮތުން
 މަޝްވަރާކުރުމަށް ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ.ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކުރި

އަހަރީ އިވެންޓްގެ ކޯ ސްޕޮންސަރަކީ ދިރާގެވެ.

މް ކެޕިޓަލް މާކެޓް ފޯރަ

ޓް މެން މަމެން ޕްރީސްކޫލް ފުޓްސަލް ޯޓނަ

 ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުން ފެށިގެން އެންމެ ދެކުނާ ހަމައަށް
  ދަތުރުކުރަމުން ހިންގި މި ކައިޓް ފެސްޓް ހަރަކާތުގެ ޑިޖިޓަލް
  ޕާޓްނަރަކީ ދިރާގެވެ. ދިރާގުން މި ހަރަކާތަށް އެއްބާރުލުންދިނީ

 ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ޒުވާނުންނަށް ކަނޑުގެވެށިދެކެ
ލޯބިވެ، އަޅާލާ، އިޙްތިރާމްކުރުމަށް ހިތްވަރުދީ ބާރުވެރިކުރުވުމަށެވެ.

ގ އިޓް ސާރފިން ޅުގުޑި- ކަ ރާ



އް ކުންފުީނގެ އުސްއަލިތަ

13 ިއޖުތިމީާޢ ޒްިނމާގެ އްުސައލަިތްއ

 ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑްރޭސް 2019 އިން ލިބުނު 721،652 ރުފިޔާ،
 ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދީ އެކަމަށް ހިތްވަރުދޭ، ދިރާގާ

ޕާޓްނަރ ވެފައިވާ 11 އެންޖީއޯއަކަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާނެއެވެ.

 ރަމަޟާން ޑޭޓާ ބަންޑްލްސްއިން ލިބިފައިވާ %10 ކަމުގައިވާ
 366،190 ރުފިޔާ މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް

ޕާރސަންސް ވިތް ޑިސެބިލިޓީޒްއަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާނެއެވެ.

 މި ފެސްޓިވަލުގައި 14 ސްކޫލަކާއި، 4 އެންޖޯީއ
 އަދި އެކިބާވަތުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 400

އަށްވުރެ ގިނަ ކުދިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

 މިއީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާގައި އަންހެނުން ބައިވެރިވުމަށް
 ހިތްވަރުދީ ޝައުގުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި އަންހެނުންނަށް ކޯޑްކުރަން
ދަސްކޮށްދިނުމަށް ވަކިން ޚާއްޞަކުރެވިގެން ބޭއްވި ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

 މިއީ ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިން އަލަށް ފަށާ ވިޔަފާރިތަކަށް
 (ނުވަތަ “ސްޓާޓްއަޕް”) ވިޔަފާރިތަކަށް ހިތްވަރުދީ،

 އުގަނނައިދީ، ގުޅުވައިދިނުމަށް ބޭއްވި “ދެވަނަ
ސްޓާރޓްއަޕް ގްރައިންޑް އެކްސް” އިވެންޓެވެ. 

 މިއީ ރައްކާތެރި ޑިޖިޓަލް މާހައުލެއް ބިނާކުރުމަށް އެހީތެރިވެ،
  ފައިދާހުރިޮގތުގައި އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރެވޭނެޮގތް ޒުވާނުންނަށް

އުގަނނައިދިނުމަށް ބޭއްވުނު ޕްޮރގްރާމްއެކެވެ.

 ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފާހަގަކުރެވޭ ސްޓާޓްއަޕް ވޯރކްޝޮޕް
އިވެންޓް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާފައިވެއެވެ. 

 މިއީ ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުމަށާއި ރައްކާތެރިވުމަށް
 ޑްރޯން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުން ހިފާނެގޮތްތައް
ދަސްކޮށްދިނުމަށް ބޭއްވުނު ޕްރޮގްރާމްއެކެވެ.

 ށ.ފޭދޫ، ބ.އޭދަފުށި، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، އދ.ދަނގެތި،ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ހެކަތޯން ސީރީސް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާފައިވެއެވެ.
  ފުވައްމުލަކު ސިޓީ އަދި އައްޑޫސިޓީގައި އަތިރިމަތި

ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތް ހިންގުނެވެ.

  ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އައު ވިޔަފާރި ޚިޔާލުތައް ހުށައަޅާނެ ގޮތާއި އެ
 ޚިޔާލުތައް ތަރައްޤީ ކުރާނެގޮތް އަދި އައު ވިޔަފާރިއެއް

 ފަށައިގަންނައިރު އަޅަންޖެހޭ މުހިންމު ފިޔަވަޅުތައް
ތަޖުރިބާ ކުރެވޭނެ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވާފައިވެއެވެ. 

ޑިވްސް ޯރޑްރޭސް މަޟާން ޮޑނޭޝަންދިރާގު މޯލް ރަ

ވަލް ޓި ގާލްސް ޓު ޯކޑްދިރާގު ސްޕެޝަލް ސްޕޯޓްސް ފެސް

ޑް އެކްސް އިން އަޕް ގްރަ ޓް ޓާ މާޓްސް ސަރފް ސް

އަޕް މެޝިން ޓް ޓާ ލީން ސް
އެންސް ޑްރޯންސް ފޮރ ރެސިލި

ޑިވްސް ޖެލްހެކް މޯލް އަރ ފޮރ ދަ އޯޝަންސްއެން ކެ

ޑިވްސް ޑް މޯލް އަޕް ވީކެން ޓް ޓާ ކް-ސްޓަރސް ސް ޓެ

އް  ކުންފުީނގެ މަޢުލޫާމތު -  އުސްއަލިތަ
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ެޗައރޕަާސްނގެ ަބާޔްނ
ދިރާގުގެ ޮލބުވެތި ޙިއްޞާދާރުންނަށް،

 
 ދިރާގުގެ ޯބޑު ޑިރެކްޓަރުންގެ ފަރާތުން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ

 މި އަހަރީ ރިޯޕޓު ހުށަހެޅުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ލިބޭ ވަރަށް
 ޮބޑު އުފަލެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ލިސްޓްޮކށްފައިވާ އެންމެ
 ޮބޑު އެއް ކުންފުންނީގެ ހައިސިއްޔަތުން، އަޅުގަނޑުމެންގެ
 ޙިއްޞާދާރުންނާއި ޕާޓްނަރުންނާއި ކަސްޓަމަރުންނާއި ދިވެހި

 ޤައުމަށްޓަކައި، ގިނަގުނަ ޒިންމާތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން
އުފުލަންޖެހޭކަން ދިރާގުގެ ޯބޑުން ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

 އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް އެންމެ ޮބޑު އަހައްމިއްޔަތެއް

 ދެމުން މިދަނީ ފަހުގެ ޒަމާނީ ޓެކްޮނޮލޖީތަކުގެ
 އަލީގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަސްޓަމަރުންގެ ދިރިއުޅުން
 މުއްސަނދިޮކށްދިނުމަށާއި، ކަސްޓަމަރުންގެ ދިރިއުޅުމާއި

 ވިޔަފާރީގައި ކާމިޔާބީތައް ޯހދައިދިނުމުގައި އެހީތެރިވާ އަދި އެންމެ
އިތުބާރުކުރެވޭ ބައިވެރިއަކަށް ދިރާގު ހެދުމަށެވެ.   

 ޑިޖިޓަލް އިންޤިލާބަކާއެކު ދިވެހި ޤައުމުގެ އިޖުތިމާޢީ އަދި
 އިޤުތިޞާދީ ދުޅައެޮޔކަމަށް ރަނގަޅު ކުރިއެރުމެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށް
 އަޅުގަނޑުމެން ހިތުގެ އަޑިން ޤަބޫލުކުރަމެވެ. އެޮގތުން ، ޑިޖިޓަލް

 ޓެކްޮނޮލޖީގެ ސަބަބުން ކުރިއަށްވުރެ ޮބޑަށް ގުޅިލާމެހިފައިވާ
 ތޫނުފިލި އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރެވި، އައު

 ފުރުޞަތުތައް ހުޅުވި، ގިނަ ރައްޔިތުން ބާރުވެރިވެ، ވިޔަފާރިތައް
އިތުރަށް ކުރިއަރައިގެންދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަމެވެ. 
 ދިރާގުގެ ސިސްޓަމަށް ގެނައި ޮބޑެތި ބަދަލުތަކާއި ތަކެތީގެ އަގަށް

 އައި ބަދަލުތަކާއި، އަދި ވިޔަފާރީގެ ވާދަވެރިކަން އިތުރުވުމުގެ
 ސަބަބުން ކުރިމަތިވި ޮގންޖެހުންތަކާއެކުގައިވެސް، 2019

  ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ނަތީޖާ ޖުމްލަ ޮގތެއްގައި ރަނގަޅުކަމުގައި
 އުފަލާއެކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙިއްޞާދާރުންނަށް ދަންނަވަމެވެ.
 އެޮގތުން ، ޑޭޓާއާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ޯފރުޮކށްދޭ ޚިދުމަތްތައް
 ފުޅާވުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ކުރިއެރުންތަކާއެކު ކުންފުނީގެ
  ޖުމްލަ އާމްދަނީ 2.9 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެފައިއެވެ.
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 ޚަރަދުތައް އިތުރުވެފައިވީނަމަވެސް، ކުންފުނީގެ ސާފު ފައިދާ

 942 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެފައިއެވެ. އަދި އާމްދަނީއިން
 ޙިއްޞާއަކަށް ޖެހުނު މިންވަރު 48 ލާރިއިތުރުވެ، ޙިއްޞާއަކަށް

ޖެހޭ އަދަދު  ޖުމްލަ 12.39 ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެފައެވެ. 
 ޙިއްޞާދާރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ

 އިތުބާރަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ
 ޯބޑުން ޙިއްޞާދާރުންގެ އަގުވަޒަންކުރަމުން މިދަނީ ޙިއްޞާދާރުންނަށް
 ދެވޭ ނަފާގެ އެންމެ އެކަށީގެންވާ މިނެކިރުމަކީ ޑިވިޑެންޑްކަމުގައި
 ދެކިގެންނެވެ. މިޮގތުން ، ދިރާގުގެ ޯބޑުން މިއަހަރު މި ހުށަހަޅަނީ
 ޙިއްޞާއަކަށް 12.00 ރުފިޔާގެ މަގުން، ޖުމްލަ 912 މިލިއަން
 ރުފިޔާ ޑިވިޑެންޑްގެ ޮގތުގައި ބެހުމަށެވެ. މީގެ ތެރެއިން 315

 މިލިއަން ރުފިޔާ، ޙިއްޞާއަކަށް 4.14 ލާރީގެ މަގުން އިންޓެރިމް
ޑިވިޑެންޑްގެ ޮގތުގައި ޙިއްޞާދާރުންނަށް ބަހާފައިވާނެއެވެ.

 
 މުޢާޞަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއަކީ ގިނަގުނަ ޮގންޖެހުންތަކެއް
 ކުރިމަތިވާ ވާދަވެރިކަން ޮބޑު ދާއިރާއެކެވެ. އެހެނީ އަލަށް
 އުފެދެމުން އަންނަ ޓެކްޮނޮލޖީތަކާއި ގުޅިގެން މި ދާއިރާއަކީ
 އަވަސް އަވަހަށް ބަދަލުވަމުން އަންނަ ދާއިރާއެކެވެ. އަދި

 ޓެކްޮނޮލޖީއަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަސްޓަމަރުން
 އެދެމުންދަނީ އެންމެ ފަހުގެ ޒަމާނީ ޓެކްޮނޮލޖީއާއި ޑިޖިޓަލް
 ޚިދުމަތްތައް ޯފރުޮކށްދިނުމަށެވެ. ވުމާއެކު ޑިޖިޓަލް ދާއިރާއަށް

 އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިންސުރެއް
 އާންމުޮކށް އާމްދަނީ ލިބެމުންދާ ޮގތްގަތަކަށް އަބަދުހެން

 ފިއްތުންތައް ކުރިމަތިވެއެވެ. އެހެންކަމުން، ކުންފުނީގެ މައި
 ވިޔަފާރީގެ ކުރިއެރުން ދަމަހައްޓާ، ޚަރަދުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި

 އެކުއެކީގައި، އިތުރު އައު ޮގތްޮގތުން އާމްދާނީ ޯހދޭނެ ޮދރުތައް
 ހުޅުވުމުގެ ޮގތުން، ދިރާގުގެ މައި ވިޔަފާރިއާ ގުޅުންހުރި
 އެހެނިހެން ދާއިރާތައް އެކުލެވޭޮގތަށް ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި

ފުޅާކުރަންޖެހޭކަން އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަމެވެ. 

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ‘ފައިބަރ ޓު ދަ ޯހމް’ ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގެ 58
 ރަށަކަށް ޯފރުޮކށްދިނުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ %75 ގޭބިސީއަށް

 މިހާރުވަނީ ޯފރުޮކށްދީފައެވެ. މުޅި ރާއްޖޭގެ އެކިކަންޮކޅުތަކަށް
 މި ޚިދުމަތް ޯފރުޮކށްދިނުމަކީ، ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގަޔާއި ބައިނަލް

 އަޤްވާމީ ދުނިޔެއާއި އެކު ހިންގާ މުޢާޞަލާތީ ގުޅުން
 ކަށަވަރުޮކށްދިނުމަށް ދިރާގުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ދަލީލެކެވެ. މީގެ
 ސަބަބުން ކަސްޓަމަރުންގެ އާއިލާ އާއި ރަހުމަތްތެރިންނާ ހުރިހާ
 ވަގުތެއްގައިވެސް ގުޅިފައި ހުރެވޭނެކަމާއި، ޮކންމެ ތަނެއް އަދި
 ޮކންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ވިޔަފާރީގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މަގު
 ތަނަވަސްވެގެން ދާނެކަން ކަށަވަރެވެ. މިއީ، ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް

 އެތުރިފައިވާޮގތުން ދިމާވާ ހުރަސްތައް ގިރާޮކށް، ޤައުމު ބިނާކުރުމުގެ
 މަޤްޞަދުގައާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަވަރޭޖް ފުޅާކުރުމަށާއި މިކަމުގައި
 ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުޮކށް ކުރިއަށް ދިއުމަށްޓަކައި ތަސައްވަރުކުރެވޭ

 ޒަމާނީ އައު ޓެކްޮނޮލޖީތައް ޯހދުމަށް އަޅުގަނޑުމެން
ވިޔަފާރިހޭދަ ކުރަމުންދާކަން ދައްކުވައިދޭ ކަމެކެވެ. 

 އައު ޓެކްޮނޮލޖީތައް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނެސްދޭ ކުންފުންޏެއްގެ
 ހައިސިއްޔަތުން، ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ 5ޖީ

 ތަޢާރަފްޮކށް، ދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަޙައްދުގައިވެސް އެންމެ
 ފުރަތަމަ ވިޔަފާރި އުސޫލުން 5ޖީގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފްކުރުމުގެ
 ލަނޑުދަނޑި ހާސިލުކުރި ޮއޕަރޭޓަރަށް ދިރާގުވުމަކީ ހައިރާން
 ކުރުވަނިވި ކަމެއްނޫނެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ “ޑިޖިޓަލް ރާއްޖެ”
 ތަސައްވަރުގެ ހަޤީޤީ ރޫހު ދައްކުވައިދީ، ރާއްޖޭގެ އާބާދީ އެންމެ
 ޮބޑު ތިން ސަރަޙައްދެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންވަނީ 5ޖީގެ ޚިދުމަތް

 ދޭން ފަށާފައެވެ. 5ޖީ ޓެކްޮނޮލޖީއާ ގުޅިގެން އުފެދިގެން
 އަންނަ ފުރުޞަތުތަކާއި، ވަކިން ޚާއްސަޮކށް ދަތުރުފަތުރާއި،

 ޞިއްޙީ ފަރުވާއާއި، ކާރިސާތަކުން އަރައިގަތުމާއި، ރައްޔިތުންގެ
 ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި، އިއާދަކުރުވަނި ހަކަތަ އަދި

 މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިން އަންނަން ހުރި އައު އީޖާދުތައް
ގެނެއުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދާ އުފަލެކެވެ.

 ބަޓެލްޯކގެ ފަރާތުން ޢައްޔަނުޮކށްފައިވާ ޮނން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ
 އަލްފާޟިލް އަބްދުލްރަހްމާން ފަޚްޯރ އަޅުގަނޑުމެންނާއެކު ދިގު
 މުއްދަތަކަށް ޯބޑުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށްފަހު،  2019 ވަނަ

 އަހަރު ޖެނުއަރީ މަހު ވަނީ އެ މަޤާމުން ވަކިވެވަޑައިގެންފައެވެ.
 އަދި އޭނާގެ ބަދަލުގައި އައްޔަނުކުރި އަލްފާޟިލް ޚާލިދު

 ތަޤީއަށް 2019 ވަނަ އަހަރު މާރިޗް މަހު ދިރާގުގެ ޯބޑުން
 މަރުހަބާ ދަންނަވާފައިވެއެވެ. އަލްފާޟިލް ފަޚްޯރ ދިރާގުގެ ޯބޑަށް

 ޮކށްދެއްވާފައިވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންޮކށް ޝުކުރުއަދާކުރަމެވެ.
 ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރު ޯބޑަށް އައި އިތުރު ބަދަލުތައް

އަޅުގަނޑުމެންގެ ގަވަނަންސް ރިޯޕޓުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 

 މިއަހަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޯހދުނު ކުރިއެރުމަކީ ޒަމާނީ އައު
  ޓެކްޮނޮލޖީތަކުގެ އަލީގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް

 ޚިދުމަތް ޯފރުޮކށްދިނުމަށާއި ޙިއްޞާދާރުންނަށް މަންފާ
 ޯހދައިދިނުމަށް، އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޒުމް ވަރުގަދަ ހީވާގި މުވައްޒަފުން

 ގުޅިގެން ކުރި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ
 ޚިދުމަތުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރާ ޮކންމެ މަސައްކަތެއްގެވެސް ރޫހަކީ
 ކަސްޓަމަރުން އެދޭ ފަދައިން އަދި ކަސްޓަމަރުން އުންމީދުކުރާ
 ފެންވަރަށްވުރެއްވެސް ރަނގަޅަށް ޚިދުމަތް ޯފރުޮކށްދިނުމެވެ.

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ އިތުބާރަށާއި،
 އަޅުގަނޑުމެންނާއެކު ދެމިތިއްބެވުމަށް އިޚުތިޔާރުކުރެއްވީތީ ދިރާގުގެ

ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން ޝުކުރުވެރިވަމެވެ. 

ިއްސމާީޢލް ަވީޙުދ
ޗެއަރޕާސަން
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  ީސީއޯއގެ
ަބާޔްނ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުން ސާބިތުކަމާއެކު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތާއި

 ހިތްވަރުން ދިރާގުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް

 މިދަނީ ހާސިލުކުރަމުންނެވެ. ނަތީޖާއަކީ، ވަރަށް ވާދަވެރި

 މާޙައުލެއްގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޯމބައިލް، ފިކްސްޑް

 ބްޯރޑްބޭންޑް، އަދި ވިޔަފާރި ކަސްޓަމަރުންގެ ޢަދަދު 2019

 ގައިވެސް އިތުރުވެފައިވުމެވެ.  ދިރާގުން ޯފރުޮކށްދެމުންދާ

 ޚިދުމަތްތަކުގެ މާކެޓްގައި ދިރާގުގެ ޙިއްޞާ ދެމެހެއްޓުމާއިއެކު،

 އައު ޚިދުމަތްތައް ވެސް ޯފރުޮކށްދޭން ފަށާފައިވެއެވެ. އެޮގތުން

 ޑިޖިޓަލް ޓްރެކިންގ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އިތުރުން، ފެންވަރު

 ރަނގަޅު ދިވެހި އަދި ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޮކންޓެންޓާއެކު “ވީޑިޯއ

 ޮއން ޑިމާންޑް” ރާއްޖެއަށް އަލަށް ތަޢާރަފުކުރި އައިޕީޓީވީ

ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުންޏަކީ ދިރާގުކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 މާކެޓަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރީގެ ބޭރުން

 ދިމާވާ ޮގންޖެހުންތަކުގެ އިތުރުން،  އަޅުގަނޑުމެންގެ

 މުޢާޞަލާތީ ވިއުގަ އާއި ސިސްޓަމްތައް ފަހުގެ

 ޓެކްޮނޮލޖީއަށް ބަދަލުޮކށް ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް

 2019 ގައި ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ދިމާވި

 ޮގންޖެހުންތަކާއިއެކުގައިވެސް، އިސްވެ ދެންނެވުނު ކާމިޔާބީތައް

 ހާސިލްޮކށްފައިވާކަމީ، ކަސްޓަމަރުންނަށާއި ޙިއްޞާދާރުންގެ

 ފައިދާއަށް ހިތްވަރާއި މިންނަތާއިއެކު އަޅުގަނޑުމެންގެ

 ޓީމްތަކުން ކުރާބުރަ މަސައްކަތް ރަމްޒުޮކށްދޭކަމެކެވެ. 
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 އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތުގެ ރޫހަކީ ކަސްޓަމަރުންނަށް

 ޚިދުމަތުގެ ރަނގަޅު ތަޖުރިބާއެއް ލިބިދިނުމެވެ. އެހެންކަމުން

 ޯމބައިލް ކަވަރޭޖާއި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ކުރިއެރުވުމަށް ހިންގޭ

މަޝްރޫޢުތަކަށް ޮބޑު ހޭދައެއް ކުރެވި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް

 ޮކށްފައިވާނެއެވެ. ޚާއްޞަޮކށް ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަޙައްދުގައި

 ހަލުވި ބާރުމިނެއްގައި އުސް ޢިމާރާތްތައް ބިނާކުރަމުން ދިއުމާއެކު

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިގްނަލް، ޢިމާރާތްތަކުގެ އެތެރެވެއްޓަށް

 ޯފރުޮކށްދިނުމަށްޓަކައި އަބަދުހެންމެ ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކަކީ

 އެކަމުގެ ސަބަބުން ދުވަހަކަށްވުރެ ދުވަހެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ދިމާވާ ޮގންޖެހުންތައް އިތުރުވެގެންދާ ކަމަކަށްވާތީވެއެވެ.

 މިޮގންޖެހުންތަކާއި އެކުވެސް، ކަސްޓަމަރުންނަށް ޯފރުޮކށްދޭ

 ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންމެ ފަހުގެ

 ޓެކްޮނޮލޖީތަކުގެ އެހީގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިއުގައަށް ގެންނަންޖެހޭ

 ބަދަލުތައް ގެނެއުމަށް ހުއްޓުމެއްނެތި މަސައްކަތްކުރަމުން

 ގެންދާނެކަމުގެ ޔަގީންކަންދެމެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަޯޕޓް

 ސިސްޓަމް ވަރުގަދަޮކށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިރާގުގެ

 ޚިދުމަތްތައް ފަސޭހައިން ލިބިގަނެވޭނެ އިތުރު ޑިޖިޓަލް

 ޗެނަލްތައް ޤާއިމުކުރުމަށްވެސް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް

 ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޮކށްފައިވާނެއެވެ. 

 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހު “#ޑިޖިޓަލްރާއްޖެ” މި

 ޝިއާރު އަޅުގަނޑުމެން ޯލންޗުކުރީމެވެ. މި ޝިއާރުގެ ދަށުން

 ހިންގާ ޕްޮރގްރާމްތަކުގެ މަޤްޞަދަކީ އެންމެ ފަހުގެ ޑިޖިޓަލް

 މުޢާޞަލާތީ ޓެކްޮނޮލޖީގެ އެހީގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ޖަޒީރާ

 ޤައުމުގެ އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ދުޅަހެޮޔކަން ކުރިއެރުވުމެވެ.

 މިފަދަ ޕްޮރގްރާމްތަކުން، މި ކުންފުނީގެ ތަސައްވަރާއި

 އެއްފަދައިން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިދުމަތްތަކުން ކަސްޓަމަރުންގެ

 ދިރިއުޅުމަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ޯހދައިދެއެވެ. އަދި ވަކިވަކި

 ފަރުދުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ވެސް ދުޅަހެޮޔކަމާއި ފަސޭހަކަން ލިބި،

 ކާރިސާތަކާ ގުޅިގެން އެހީ ޯހދޭނެ ޮގތްތައް ޤާއިމުޮކށްދީ، ތަޢުލީމީ

 ނިޒާމަށް އައު އިންގިލާބުތައް ގެނެސްދީ، ޞިއްޙީ ހިދުމަތުގެ

 ނިޒާމު ކުރިއަރުވަދީ އަދި މާލީ  މުޢާސަލާތްތަށް ކުރުމުގައި

އިތުރު ފަސޭހަ ޚިދުމަތްތަކެއް ލިބިގެން ދާނެއެވެ. 

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ހައި ސްޕީޑް ބްޯރޑްބޭންޑް (އެފްޓީޓީއެޗް)

 ގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގެ %75 ގޭބިސީއަށް މިހާރު ވަނީ

 ޯފރުޮކށްދީފަފައެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އެފްޓީޓީއެޗް ވިއުގަ ރާއްޖޭގެ

 އެކި ކަންޮކޅުތަކުގައިވާ ޖުމްލަ 58 ރަށަކަށް ޯފރުޮކށްދިނުމުގެ

 ނަތީޖާއެއްގެޮގތުން ދިރާގުގެ ފައިބަރ ވިއުގަައަކީ މިހާރު ރާއްޖޭގައި

 ޤާއިމުޮކށްފައިވާ އެންމެ ޮބޑު އަދި ހަލުވި ވިއުގައެވެ. އެންމެ

 މުހިއްމުކަމެއްގެ ޮގތުގައި، މި ޚިދުމަތުގެ ސަބަބުން ތަޢުލީމާއި

 ޞީއްޙީ ޚިދުމަތް އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން ޯފރުޮކށްދެވޭނެ

 މަގު ތަނަވަސްވެ، އިޤްތިޞާދީ ބައިވެރިވުން އިތުރުވެ، އައު ޑިޖިޓަލް

 ހުނަރު ދަސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިގެންދާނެއެވެ. އަދި މީގެ

 ސަބަބުން ޑިޖިޓލް ޚިދުމަތް ލިބުމުގައި ހުރި ތަފާތުތައް ނައްތާލެވި،

 އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް  ބައިވެރިވެވޭ ވަރުގަދަ ދެމެހެއްޓެނިވި

 ޑިޖިޓަލް މުޖްތަމަޢުތަކެއް  ބިނާވެގެން ދިއުމަކީ، އަޅުގަނޑުމެން

ގަދައަޅައި ކުރަމުން އައި މަސައްކަތުގެ ޮފނި މީރުކަމެވެ.

 ރާއްޖޭގެ އާބާދީ އެންމެ ޮބޑު ތިން  ސަރަޙައްދުކަމުގައިވާ،

 މާލެ ސިޓީއާއި ސ.ހިތަދޫ އަދި ހދ.ކުޅުދުއްފުޓަށް 5ޖީގެ

 ޚިދުމަތް ތައާރަފްކުރުމާއިއެކު، ރާއްޖޭގައާއި ދެކުނު އޭޝިއާ

 ސަރަޙައްދުގައި ވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ވިޔަފާރި އުޞޫލުން

 5ޖީގެ ޚިދުމަތް ދޭންފެށި ކުންފުޏަކަށް ދިރާގު ވެގެން ދިޔައެވެ.

 5ޖީއަކީ ޑިޖިޓަލް ޓެކްޮނޮލޖީގެ މުސްތަޤުބަލު ކަމުގައިވީހިނދު،

 މި ޚިދުމަތާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ޑިޖިޓަލް މުސްތަޤުބަލަށް

 ޯފރުޮކށްދެވޭނެ އައު ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްޮކށްދިނުމަކީ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ އުފަލެކެވެ. އަދި 5ޖީގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖެއަށް

 އަލަށް ތައާރަފު ޮކށްދީފައިވުމީ، ޓެކްޮނލިޖީގެ ދާއިރާއިން އެންމެ

 އިސް ސަފުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް އެންމެ ޒަމާނީ ޚިދުމަތްތައް

  ޯފރުޮކށް ދިނުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ސާބިތުވެތިބި ކަމާއި،

 “ޓޭކް ޮއން ޓުޯމޯރ” ހަޤީޤަތަކަށް ހަދައި، އެންމެ ފަހުގެ އައު

 ޚިދުމަތްތައް ކަސްޓަމަރުންނަށް ގެނެސްދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެން

ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ސާބިތުކަން ދައްކުވައިދޭކަމެކެވެ.

 ކަސްޓަމަރުންގެ ދިރިއުޅުމާއި ވިޔަފާރިކުރުމުގައި ފަސޭހަ ޮގތްތައް

 ޯހދާދިނުމުގެ ޮގތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ބްޯރޑްބޭންޑް ޕެކޭޖްތައް

 އެކުލަވާލުމުގައި، ކުރިއެކޭ އެއްފަދައިން ކަސްޓަމަރުންނަށް

 އިތުރު ލުއިޮގތްތައް ޯފރުޮކށްދީ، ކަސްޓަމަރުންގެ ބޭނުންތައްކަށް

 ފަރުމާކުރެވޭފަދަ ޕެކޭޖުތަކެއް ޯފރުޮކށްދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެން
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 އިސްކަން ދީފައިވާނެއެވެ. ކުރިއައްވުރެ ގުޅިލާމެހިވެފައިވާ

 ޓެކްޮނޮލޖީއަށް އަހުލުވެރި މުޖުތަމަޢުއެއްގެ އުންމީދުތައް

 ހަޤީޤަތަކަށް ހަދާދިނުމަށްޓަކައި، 1ޖީބީޕީއެސްއާ ހަމައަށް

 އިންޓަރނެޓްގެ ސްޕީޑް ލިބޭ “އަލްޓްރާ-ފާސްޓް” އިންޓަރނެޓްގެ

 ޚިދުމަތް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރޭއްޖައަށް ތަޢާރަފުޮކށްދިނީ

 ދިރާގުންނެވެ. ޖުމްލަ 13 ރަށެއްގައި އަމިއްލަ އަދި ވިޔަފާރި

ކަސްޓަމަރުންނަށް މިހާރު މި ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. 

 ޮކމާޝަލް ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސްއާ ގުޅިގެން ދިރާގުގެ ޯމބައިލް

 މަނީ ޚިދުމަތްކަމުގައިވާ “ދިރާގުޕޭ” އަށް ކަސްޓަމަރުންގެ

 އަމިއްލަ ބޭންކް އެކައުންޓުން ފައިސާ ޮފނުވޭނެޮގތް، މިހާރުވަނީ

 ޤާއިމުކުރެވިފައެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް އެތުރިފައިވާޮގތުން

 ކުރިމަތިވާ ހުރަސްތައް ގިރާޮކށް، ޮކންމެ މީހަކަށްވެސް

 ފަސޭހަކަމާއެކު ބޭނުންކުރެވޭނެ ޚިދުމަތެއް ޯފރުޮކށްދިނުމާއެކު،

 “ކޭޝްލެސް” ނުވަތަ ނޫޓުފައިސާއާ ނުލާ ކުރިއަށްދެވޭނެ

 މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އުންމީދުކުރި ވިސްނުން

ހަޤީޤަތަކަށް ހެދުމަށް އެޅުނު މުހިއްމު ފިޔަވަޅެކެވެ.  

 އަޅުގަނޑުމެންގެ އުންމީދަކީ ޑިޖިޓަލް ޓެކްޮނޮލޖީތަކާ ގުޅިގެން

 ލިބޭ މަންފާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ޯހދައިދިނުމެވެ. ކުދި

 އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ސާދާކަމާއެކު

 އެފިޝަންޓްޮކށް މަޢުލޫމާތު ޯހދާ ރައްކާޮކށް އެހެން ފަރާތްތަކަށް

 އެ މަޢުލޫމާތު ޯފރުޮކށްދެވޭނެ މަގުފަހިޮކށްދިނުމާއެކު،

 ފަސޭހައިން އެ ފަރާތްތަކުގެ ވިޔަފާރި ހިންގޭނެ މަގު

އަޅުގަނޑުމެން މެދުވެރިޮކށް ތަނަވަސްޮކށްދެމެވެ. 

 ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި، އެންމެ ކުދި ވިޔަފާރިތައް

 އަދި ޮބޑެތި ވިޔަފާރިތަކުގެ ބޭނުންތަކަށް ޙާއްޞަޮކށް

 ފަރުމާކުރެވެފައިވާ މުޢާސަލާތީ ޚިދުމަތްތައް އަޅުގަނޑުމެން

 ޯފރުޮކށްދީފައިވާނެއެވެ. މިޮގތުން ފާއިތުވި އަހަރު،

 ޙާއްސަކުރެވިފައިވާ “ހައި-ސްޕީޑް” އިންޓަރނެޓް ވިއުގައެއް

 މެދުވެރިޮކށް ޑިޕާޓްމަންޓް ޮއފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާއި

 ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންޮކޅުތަކުގައި ހުރި ޯކޓުތަކާ ގުޅުވާލަދީ،

ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ވިއުގައެއް ޤާއިމުޮކށްދީފައިވާނެއެވެ.

 ރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން، އަޅުގަނޑުމެންނަކީ

 ދިވެހި ޤައުމު ބިނާކުރުމާއި އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގައި ޚާއްޞަ

 ދައުރެއް އަދާ ކުރަމުންދާ ކުންފުންޏެކެވެ. އަދި 2012 ވަނަ

 އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހު ދިރާގުން ވަނީ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް

 ގްޯލބަލް ޮކމްޕެކްޓްގައި ބައިވެރިވެ ޮސއިޮކށްފައެވެ. ޔުނައިޓެޑް

 ނޭޝަންސްގެ “ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް”(ނުވަތަ

 އެސްޑީޖީ) ތާއިދުޮކށް ތަންފީޒުޮކށްފައިވާނެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެން

 މަސައްކަތްކުރަނީ، ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ގްޯލބަލް ޮކމްޕެކްޓްގެ

 އަސާސީ 10 އުޞޫލު ބިނާވެފައިވާ  އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި

 މަސައްކަތްތެރިންގެ ޙައްޤުތަކާއި، ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމާއި،

ޮކރަޕްޝަނާއި ދެޮކޅުވުން ދިރުވާ އާލާކުރުމަށެވެ. 

 ފާއިތުވި އަހަރުގެ އުސްއަލިތަކަށް ބަލާއިރު އައު ވިޔަފާރި

 އުފެއްދުމުގެ (ސްޓާޓްއަޕް) ސަގާފަތެއް ޤާއިމުޮކށް ޒުވާން

 ވިޔަފާރިވެރިންގެ މެދުގައި އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް

 އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެޮގތުން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ޕްޮރގްރާމްތައް

  ފާހަގަޮކށްލަމެވެ. މީގެއިތުރުން ދިރާގުގެ އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާގެ

 ޕްޮރގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުޮކށްގެން

 މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ޯހދައިދީ މަސައްކަތުގެ ހުނަރު ދަސްޮކށް

 ދިނުމަށްޓަކައި ދިރާގުން ހިންގަމުންދާ އެޕްރެންޓިސް ޕްޮރގްރާމް

 ހިމެނެއެވެ. މިޮގތުން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު މި ޕްޮރގްރާމްގައި،

 ސްކޫލު ނިމުމާއެކު ބައިވެރިވި 26 ޒުވާނުން މި ޕްޮރގްރާމް

 ފުރިހަމަޮކށްފައިވެއެވެ. ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް

 އެއްބާރުލުންދީ ބާރުވެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކުންފުންޏެއްގެ

 ހައިސިއްޔަތުން، ޙާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ، ކުދިންނަށް

 އަމާޒުޮކށްގެން ބާއްވާ ކުޅިވަރު އިވެންޓެއް ޮކންމެ އަހަރަކުވެސް

 އަޅުގަނޑުމެން އިންތިޒާމްކުރަމެވެ. ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ދިރާގު

 ސްޕެޝަލް ސްޯޕޓްސް ފެސްޓިވަލްގައި 400 ކުދިންނާއި،

 14 ސްކޫލް އަދި 4 އެންޖީޯއ ބައިވެރި ވެފައިވިއެވެ.

 މީގެ އިތުރުން، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް

 ޚާއްޞަޮކށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ސްޕެޝަލް ޮއލިމްޕިކްސް

 ޯވރލްޑް ގޭމްސްގައި، 2019 ވަނަ އަހަރު ރަން އަދި ރިހި

 މެޑަލް ހާސިލުކުރި ދިވެހި އެތްލީޓުންގެ ކާމިޔާބީ އަޅުގަނޑުމެން

ފާހަގަކުރީ ނުހަނު ފަޚުރުވެރިކަމާއި އެކުގައެވެ. 

2019 ވަނަ އަހަރަކީ ގިނަގުނަ ޮގންޖެހުންތަކާ އަޅުގަނޑުމެން  

 ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު އަހަރެކެވެ. ވާދަވެރިކަން އިތުރުވެ، ތަކެތީގެ

 އަގު ޮބޑުވެގެން ދިޔަ އަހަރެކެވެ. އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޢާޞަލާތީ

 ވިއުގައާއި ސިސްޓަމްތައް އަޕްގްރޭޑްޮކށް އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު

 ބަދަލުތަކެއްވެސް ގެނެވުނު އަހަރެކެވެ. މި ޮގންޖެހުންތަކާއެކުވެސް

 ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ކުރިއަރާފައިވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.

 އަދި ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބިދެވޭ ތަޖުރިބާއާއި ޑޭޓާގެ ޚިދުމަތްތަކަށް

 އިސްކަމެއް ދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ތަދުބީރުޮކށްފައިވާކަން މި

 ކުރިއެރުމުން ދައްކުވައިދެއެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ

 ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ޮގތުގައި 2.9 ބިލިޔަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާއިރު

 މިއީ ވޭތުގެ ދިޔަ އަހަރާއި އަޅާކިޔާއިރު 3.5 އިންސައްތައިގެ

 ކުރިއެރުމެކެވެ. ޚަރަދުތައް އިތުރުވެފައި ވީނަމަވެސް، ކުންފުނީގެ



 ކުންފުީނގެ މަޢުލޫާމތު - ީސީއއޯގެ ބަާޔން

19

 ސާފު ފައިދާ 4 އިންސައްތައިން އިތުރުވެފައިވެއެވެ.

 އަދި އާމްދަނީއިން ޙިއްޞާއަކަށް ޖެހުނު މިންވަރު 48

ލާރިއިތުރުވެ ޖުމްލަ 12.39 ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެފައެވެ. 

 ޮމބައިލް އަދި ފިކްސްޑް ބްޯރޑްބޭންޑް ޚިދުމަތުގެ ތަޖްރިބާ

 އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމުގެޮގތުން، އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޢާޞަލާތީ

 ވިއުގައާއި ސިސްޓަމްތައް ޒަމާނީކުރުމަށް 313 މިލިއަން ރުފިޔާގެ

 އިންވެސްޓްމެންޓް ޮކށްފައިވާނެއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ޮގތުން ހައި

 ސްޕީޑް ބްޯރޑްބޭންޑާއިއެކު ފާހަގަކުރެވޭ ދެ ލަނޑުދަނޑިއެއް

 ހާސިލުކުރެވުނެވެ. އެޮގތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ފައިބަރ ބްޯރޑްބޭންގެ

 ވިއުގަ ރާއްޖޭގެ %75 ގޭބިސީއަށް ޯފރިޮކށްދީ ފައިވެއެވެ. އަދި

 ރާއްޖެއާއި ދެކުނު އޭޝިއާއަށް 5ޖީގެ ވިއުގައެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް

ތަޢާރަފުކުރި ކުންފުންޏަކީ ދިރާގު ކަމުގައި ވެގެންދިޔައެވެ. 

 

 31 ޑިސެމްބަރ 2019 ގެ ނިޔަލަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ 

 ބެލެންސް ޝީޓުން ދައްކާޮގތުން، ކުންފުނީގެ ކޭޝް ޮޕޒިޝަން

 486 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެފައިވެއެވެ. މިއީ ފާއިތުވި

 އަހަރާ އަޅާކިޔާއިރު 150 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.

 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހު ޑިވިޑެންޑްގެ ޮގތުގައި 452 މިލިއަން

 ރުފިޔާއާއި 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އިންޓެރިމް ޑިވިޑެންޑް ޮގތުގައި

 315 މިލިއަން ރުފިޔާއާއެކު، މި ރިޯޕޓްގެ އެކައުންޓިން ޕީރިއަޑް

 (ހިސާބުކުރުމުގެ މުއްދަތު)ގައި ޖުމުލަ 767 މިލިއަން ރުފިޔާގެ

 ޑިވިޑެންޑް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙިއްޞާދާރުންނަށް ދީފައިވެއެވެ.

 މިއިން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙިއްޞާދާރުންގެ އަގުއަދާކުރުމަށް

އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ދައްކުވައިދެއެވެ.

 ދިރާގުގެ  ޮލބުވެތި ކަސްޓަމަރުންނާއި ޙިއްޞާދާރުން އަދި

 ދިރާގާއި އެކު މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތައް

 ޯފރުޮކށްދީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ވިޔަފާރިތަކަށް

 ޚާއްޞަޮކށްފައިވާ ޚިދުމަތްތަކާއި ބްޯރޑްބޭންޑް އަދި އެހެނިހެން

 ޑިޖިޓަލް ޚިދުމަތްތައް އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ ޯފރުޮކށްދެމުންނެވެ.

  އަދި އަޅުގަނޑާއި އަޅުގަނޑުގެ ޓީމުން މަސައްކަތްކުރަމުން މިދަނީ

 ދިރާގުގެ ޯބޑާއި، ސަރުކާރާއި، ތަންފީޒީ އިދާރާތައް އަދި މިނޫންވެސް

 ކުންފުޏާއި ގުޅުންހުރި މުހިއްމު ފަރާތްތަކާއި އެކުގައި، ރާއްޖޭގެ

 ތަރައްޤީއަށް ތަދުބީރުޮކށްފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި އެއްޮގތަށް

އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުންފުނީގެ މަޝްރޫއުތައް ބައްޓަންކުރުމަށެވެ.  

ުދ ިއްސމާީޢލް ރީަޝ

  ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރ

އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ
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ޑިރެކްޓަރޗެއަރޕާސަން

 އިސްމާޢީލް ވަޙީދު ދިރާގުގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރޕާރސަން
 ކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ޢައްޔަނުކުރެއްވީ ނޮވެމްބަރ 

އިސްމާޢީލް ވަޙީދަކީ 2018 ގައިއެވެ.
 ރެމިއުނަރޭޝަން ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ގަވަނަންސް 

ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕާރސަން ވެސްމެއެވެ.

 ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ދާއިރާގައި 41 އަހަރު އުޅެތަޖުރިބާ
  ލިބިފައިވާ އިސްމާޢީލް ވަހީދަކީ 2004 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން
 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 ގައި ރިޓަޔާރ ކުރައްވަންދެން ދިރާގުގެ
 ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުކަން އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުކަން
 ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. އިސްމާޢީލް ވަޙީދު ވަނީ ދިރާގުގެ ހެޑް
 އޮފް ނެޓްވޯކްސް، ހެޑް އޮފް މާކެޓިންގް އެންޑް ކަސްޓަމަރ
 ސަރވިސްގެ މަޤާމުވެސް ފުރުއްވާފައެވެ. ދިރާގުގެ ތަރައްޤީގެ
 މުހިއްމު މަރުހަލާތަކެއް އިސްމާޢީލް ވަޙީދުގެ މާލިމީކަމުގައި

 ކަޑައްތުކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެތެރޭގައި، ދިރާގު ޖޮއިންޓް ވެންޗާ އަކުން،
 އައިޕީއޯ އަށް ހުޅުވާލައިގެން ޕަބްލިކް ލިސްޓެޑް ކޮމްޕެނީއަކަށް

2011 ވަނަ އަހަރު ބަދަލުވުންވެސް ހިމެނެއެވެ. 

 ބަޓެލްކޯ ގްރޫޕުން ދިރާގު ބޯޑަށް ޚުލޫދު ރާޝިދް އަލް
ޤައްތާން  ޢައްޔަނުކުރެއްވީ މޭ 2017 ގައިއެވެ. އޭނާއަކީ

 ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރސްގެ ޑެޕިއުޓީ ޗެއަރޕާރސަން
އަދި އޮޑިޓް ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕާރސަންއެވެ.  

 ޚުލޫދު ރާޝިދު އަލް ޤައްތާންއަކީ ޕްރައިމަރީ އެޑްވައިޒަރީ
ޑަބްލިއު އެލް އެލް (ކުންފުނީ)ގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރެވެ. 

 ޚުލޫދަކީ ބޭންކިންގް ދާއިރާއިން 26 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ހޯއްދަވާފައިވާ
 އަދި އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ދާއިރާއަށް ޚާއްޞަވެވަޑައިގެންފައިވާ
 ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާ އެންމެ ފުރަތަމަ އަދާކުރެއްވީ އެމެރިކާ އަދި

 ޔޫރަޕްގެ ކުންފުނިތަކުގެ ޙިއްޞާގެ ވިޔަފާރި މުއާމަލާތްކުރައްވާފައިވާތީ،
 ބައިނަލްއަގްވާމީ ކެޕިޓަލް މާކެޓާއި، މަނީ މާކެޓާއި، ޕޯޓްފޯލޯިއ
މެނޭޖްމަންޓުން ތަޖްރިބާ އޭނާ ހާސިލްކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

 ޚުލޫދު އޭނާގެ ފަންނީ މަސައްކަތްފެއްޓެވީ ބޭންކް އޮފް
 ބަހްރައިންގައެވެ. އޭގެފަހުން ބޭންކް އޮފް ކުވެއިތުގައި

 މަސައްކަތް ކުރައްވައި، އެބޭންކްގެ ހެޑް އޮފް އިންވެސްޓްމެންޓް

ދު ޙީ މާޢީލް ވަ ތާންއިސް އް ދު އަލް ޤަ ޚުލޫދު ރާޝި

ޮނން-އެގްޒެކެޓިވް އަދި އިންޑިޕެންޑެންޓް
ދިވެހި ރައްޔިތެއް

ޮނން-ެއގްޒެކެޓިވް  އަދި އިންޑިޕެންޑެންޓް
ބަހްރައިން ރައްޔިތެއް

 ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް ދާއިރާގައި އިސްމާޢީލް ވަޙީދު މަސައްކަތް
 ކުރައްވަން ފެއްޓެވީ 1977 ގައި ކޭބަލް އެންޑް ވަޔަރލެސް
 މޯލްޑިވްސްއިންނެވެ. ކޭބަލް އެންޑް ވަޔަރލެސްގެ ތަފާތު

  މަޤާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށްފަހު 1988 ވަނަ އަހަރު
 ދިރާގު އުފެދުމާ ގުޅިގެން ދިރާގުގައި މަސައްކަތް ކުރަން

  ފެއްޓެވިއެވެ. 2006 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2008 ވަނަ
  އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އިސްމާޢީލް ވަޙީދު ވަނީ އިންޑިއަން

  އޯޝަން ސަރަހައްދުގެ ކޭބަލް އެންޑް ވަޔަރލެސް ޕީ.އެލް.ސީގެ
އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރކަން ވެސް ކުރައްވާފައެވެ. 

 
  އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އޭންގްލިއާ ޕޮލީޓެކްނިކް ޔުނިވާސިޓީއިން
 އިސްމާޢީލް ވަޙީދު ވަނީ ‘ބެޗަލަރ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގް
 ވިތް އޮނަރސް އިން ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް
 އެންޑް ސިސްޓަމްސް’ ހާސިލު ކުރައްވާފައެވެ. އަދި
 އެމެރިކާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ވާރޖީނިއާގެ ޑާރޑެން

 ބިޒްނަސް ސްކޫލް އިން އޭނާ ވަނީ އެގްޒެކެޓިވް ލީޑަރޝިޕް
ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. 
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 ޑިޕާޓްމެންޓްގެ މަޤާމާ ހަމައަށް ކުރިއެރުން ހޯއްދެވިއެވެ.
 އަދި  އޭގެފަހުން އެޑްޑެކްސް އިންވެސްޓްމެންޓް ބޭންކް، އަބޫ
 ދާބީ އިންވެސްޓްމެންޓް ހައުސް އަދި އެވޮލެންސް ކެޕިޓަލްގައި

 އިސް ދައުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ. މިސްރުގެ ގާހިރާގެ އައިން
 ޝަމްސް ޔުނިވާސިޓީ އިން ބެޗަލަރ އޮފް އާޓްސް އިން

އެކައުންޓިންގް ޚުލޫދު ހާސިލުކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

ޚުލޫދު ފުރުއްވަމުން ގެންދަވާ އެހެން މަޤާމުތަކުގެ ތެރޭގައި:

 އުމްނިއާ ޓެލެޮކމިއުނިކޭޝަންސް ކުންފުނީގެ ޯބޑް 
މެމްބަރ އަދި ޮއޑިޓް ޮކމިޓީގެ ޗެއަރޕާސަން (ޯޖޑަން)

ބަޓެލްޯކ ކުންފުނީގެ ޯބޑް މެމްބަރ (ބަހްރައިން)  
 ސިޯކ ފަންޑް ސާވިސެސް ކުންފުނީގެ 

ޯބޑް މެމްބަރ (އެސްއެފްއެސް) 
 އެޕްލައިޑް ސައިންސް ޔުނިވާސިޓީގެ މާސްޓަރ ޮއފް 
އެކައުންޓިންގް އެންޑް ފައިނޭންސް ގެ އެޑްވައިޒަރީ ޯބޑްގެ މެމްބަރ
  ޔަންގް ވިމެން ޮއންޓްޕްްރިނިއަރ އެޯވޑް 

ޮކމިޓީގެ މެމްބަރ (ބަހްރައިން) 

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

 ބަޓެލްކޯ ގްރޫޕްއިން ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަދި މެނޭޖިން
 ޑިރެކްޓަރ ކަމަށް އިސްމާޢީލް ރަޝީދު ޢައްޔަނުކުރެއްވީ
 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 ގައިއެވެ. އިސްމާޢީލް ރަޝީދުގެ
 ޒިއްމާތަކުގެ ތެރޭގައި ކުންފުނީގެ ސްޓްރެޓަޖީ އެކުލަވާ
 ހިންގުމުގެ އިތުރުން އިސްމާޢީލްގެ ލީޑަރޝިޕްގެ ދަށުން

 ވަރުގަދަ ޓީމް އެއް އުފައްދައި ޑިޖިޓަލް ކުރިމަގަށް އެކަށޭނަ
    ކުޅަދާނަ ކުންފުންޏަކަށް ދިރާގު ހެދުން ހިމެނެއެވެ.

 އިސްމާޢީލް ރަޝީދުވަނީ 2007  ވަނަ އަހަރުން 2015 ވަނަ
 އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ދިރާގުގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްގެ
 މަޤާމު ފުރުއްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން 2000 ވަނަ އަހަރުން 2007
 ގެ ނިޔަލަށް ޑިރެކްޓަރ އޮފް ނެޓްވޯކްސްގެ މަޤާމާއި 1999 ވަނަ
 އަހަރުން 2000 ގެ ނިޔަލަށް މެނޭޖަރ ނެޓްވޯކްސް ޕްލޭނިންގް

އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް ގެ މަޤާމު އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ.

 ޓެލެކޮމް އިންޑަސްޓްރީގައި ލީޑަރޝިޕްއާއި ގަވަނަންސްގެ
 ދާއިރާގައި 31 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާއާއި އެކު އިސްމާޢީލް ރަޝީދުވަނީ

 ދިރާގަކީ  ޑިޖިޓަލް ސޮލިއުޝަންސް  ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެ

ދު މާޢީލް ރަޝީ އިސް

އެގްޒެކެޓިވް އަދި ޮނން-އިންޑިޕެންޑެންޓް
ދިވެހި ރައްޔިތެއް

 އިސް ކުންފުންޏަށް ހެދުމަށް ސްޓްރެޓެޖީ ފަރުމާކޮށް ތަންފީޒު
ކުރައްވާ އެންމެ މުހިއްމު ދައުރު އަދާ ކުރައްވާފައެވެ.

 
 އިސްމާޢީލް ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ރެޑިންގ 

 އިން މާސްޓަރސް އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަދި
 އެންގްލިއާ ޕޮލިޓެކްނިކް ޔުނިވަރސިޓީއިން ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން

 ސިސްޓަމްސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިޒައިންގެ ރޮނގުން ބެޗެލަރ
 އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ އޮނަރސް ޑިގްރީ ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ.

 އަދި އޭނާއަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް
އިންޖިނިއަރިންގ އެންޑް ޓެކޮނޮލޮޖީގެ މެމްބަރެކެވެ.

އިތުރު ޑިރެކްޓަރުކަމާއި އެހެން މަޤާމުތައް: 

ނެތް
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ޑިރެކްޓަރޑިރެކްޓަރ

 ބަޓެލްކޯ ގްރޫޕުން އީހާބް ހިންނަވީ ދިރާގުގެ ބޯޑަށް
ޢައްޔަނުކުރެއްވީ ޖުލައި 2016 ގައިއެވެ.  

 އީހާބް ހިންނަވީ އަކީ މޭ 2019 އިން ފެށިގެން ބަޓެލްކޯގެ
 އިންޓަނޭޝަނަލް އިންވެސްޓްމެންޓް ގެ ސީއީއޯ އެވެ. ޑިސެމްބަރ
 2015 އިން ފެށިގެން އީހާބް ހިންނަވީ  އަކީ ގްރޫޕް ސީއީއޯއެވެ.

 އީހާބް ވަނީ ބަޓެލްކޯ ގްރޫޕްގެ އެކި އެކި ވިޔަފާރި ތަކުގައި
 މުހިއްމު މަޤާމު ފުރުއްވާފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި 2009 އިން

 2015އަށް ޖޯޑަންގެ އުމްނިއާގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ކަމާއި
 2007 ވަނަ އަހަރުން 2008 ގެ ނިޔަލަށް ބަޓެލްކޯ ޖޯރޑަންގެ

 ސީއީއޯކަމާއި، 2008 ވަނަ އަހަރު ބަޓެލްކޯ ބަހްރައިންގެ ޖެނެރަލް
 މެނޭޖަރ އެންޓަޕްރައިޒް ޑިވިޝަން ގެ މަޤާމު ހިމެނެއެވެ. 2004
 ވަނަ އަހަރު އުމްނިޔާ އުފެއްދުމުގައި އީހާބް ހިންނަވީ ވަނީ އިސް

  ދައުރެއް އަދާކުރައްވާފައެވެ. އަދި 2007 ވަނަ އަހަރާހަމައަށް
އޮޕަރޭޝަންސް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމު އަދާކުރެއްވިއެވެ. 

 އީހާބް ހިންނަވީ އަކީ 30 އަހަރުގެ މެނޭޖީރިއަލް އަދި
އޮޕަރޭޝަނަލް އެކްސްޕީރިއެންސް ހޯއްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. 

 އިމްރާން ޢަލީ ވަނީ 2018 އަހަރު މޭ މަހު ބޭއްވި 29
 ވަނަ އޭޖީއެމްގައި، ޢާއްމު ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން އަލުން
 ބޯޑަށް ހޮވިވަޑައިގެންފައެވެ. އިމްރާން ވަނީ 2014 ވަނަ

 އަހަރުއްސުރެ ބޯޑް މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ޚިދުމަތްކުރައްވާފައެވެ.
 އޭނާއަކީ، ދިރާގުގެ ރެމިއުނަރޭޝަން، ނޮމިނޭޝަން އެންޑް
ގަވަރނޭންސް ކޮމިޓީ އަދި އޮޑިޓް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރެކެވެ.

 އިމްރާންއަކީ 17 އަހަރުގެ ޓޫރިޒަމް އަދި ރިއަލް އެސްޓޭޓް
 ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެކްސްޕީރިއެންސް ހޯއްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާ

 އަކީ ދޮންކެޔޮ ގްރޫޕް އޮފް ކޮމްޕެނީޒް ގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް
އޮފިސަރެވެ.

 އިމްރާން ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މެންޗެސްޓަރ މެޓްރޯޕޮލިޓަން
 ޔުނިވާސިޓީއިން އެމްބީއޭ ހާސިލު ކުރައްވާފައެވެ. އަދި

 އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވާސިޓީ ކޮލެޖް ލަންޑަން އިން ބެޗަލަރ
އޮފް އިކޮނޮމިކްސް ޑިގްރީ ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ. 

  
އިމްރާން ޢަލީ މި ވަގުތު ފުރުއްވާ އެހެން މަޤާމުތަކުގެ ތެރޭގައި:

 

ވީ ނަ އިމްރާން ޢަލީއީހާބް ހިން

ޮނން-އެގްޒެކެޓިވް އަދި އިންޑިޕެންޑެންޓް
ޯޖޑަން ރައްޔިތެއް

ޮނން-އެގްޒެކެޓިވް އަދި އިންޑިޕެންޑެންޓް
ދިވެހި ރައްޔިތެއް

 އީހާބް ވަނީ ބެޗަލަރ އޮފް އާޓްސް އިން ބިޒްނަސް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ. 

އީހާބް ހިންނަވީ ފުރުއްވާ އެހެން މަޤާމުތަކުގެ ތެރޭގައި:

 ސަމީނާ ޓެލެޮކމިއުނިކޭޝަންސް ކައުންސިލްގެ
ވައިސް ޗެއަރޕާސަން

 ޝުއަރ ޓެލެޮކމިއުނިކޭޝަންސް ކުންފުނީގެ ޯބޑް
މެމްބަރ (ޗެނަލް އައިލެންޑްސް)

 ޝުއަރ ސައުތު އެޓްލާންޓިކް ލިމިޓެޑްގެ ޯބޑް މެމްބަރ
(ސައުތު އެޓްލާންޓިކް އަދި ޑިއެޯގ ގާސިއާ)

 އެތިހާދް އަތީބް ޓެލެޮކމިއުނިކޭޝަން ކުންފުނި ގެ
ޯބޑް މެމްބަރ (ސައުދި އަރަބިއާ) 

 އުމްނިއާ ޯމބައިލް ޓެލެޮކމިއުނިކޭޝަންސް
ކުންފުނީގެ ޯބޑް މެމްބަރ (ޯޖޑަން) 

 ސަބަޮފން ޓެލެޮކމިއުނިކޭޝަންސް ކުންފުނީގެ
ޮދންކެޮޔ ގްރޫޕްގެ ޗެއަރމަންޯބޑް މެމްބަރ (ޔަމަން) 

 ރީތި ރަށް ރިޯސޓު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ
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ޑިރެކްޓަރ

 ބަޓެލްކޯ ގްރޫޕުން އޮލިވަރ މެކްފޯލް ދިރާގުގެ ބޯޑަށް
ޢައްޔަނުކުރެއްވީ މޭ 2017 ގައިއެވެ. 

 އޮލިވަރ މެކްފޯލްއަކީ، ރޮލޭންޑް ބާރޖަރ ސްޓްރެޓެޖީ
ކޮންސަލްޓަންޓްސް މެދު އިރުމަތި އޮފީހުގެ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓެވެ.

 32 އަހަރުގެ އިންޓަނޭޝަނަލް މެނޭޖްމެންޓް ކޮންސަލްޓިންގ 
 ތަޖުރިބާ ހޯއްދަވާފައިވާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ރޮލޭންޑް ބާރޖަރ

 ސްޓްރެޓެޖީ ކޮންސަލްޓަންޓްސްގެ ހަމްބާގް އަދި މެދު އިރުމަތީ
 އޮފީހުގެ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް ގެ މަޤާމާއި، އޭޓީ ކިއާނީގެ
 ސީނިއަރ ޕާޓްނަރ އަދި އެގްޒެކެޓިވް ޓީމްގެ މެމްބަރުކަން

 10 އަހަރު ވަންދެން އޭނާ ފުރުއްވާފައިވެއެވެ. އަދި މެކިންސީ
 އެންޑް ކޮމްޕެނީގެ ސީނިއަރ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ ގެ މަޤާމު 5
 އަހަރު އަދާކުރެއްވިއެވެ. އޮލިވަރ މެކްފޯލްވަނީ ނޯތް އެމެރިކާ،

 ޔޫރަޕް، އަދި މެދު އިރުމަތީގައި ޓެލެކޮމް، އެނަރޖީ އަދި
 މެޓަލް އިންޑަސްޓްރީގެ އެކި އެކި ކުންފުނިތަކަށް ފަންނީ އަދި
މެނޭޖްމަންޓް އިރުޝާދު ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ. 

 މިވަގުތު އޮލިވަރ މެކްފޯލް ދަނީ ޔޫރަޕްގެ އެސްއެމްއީ
 ތަކުގެ ސީއީއޯ އިންގެ ތެރެއިން ބައެއް ފަރާތްތަކަށް

ފޯލް އޮލިވަރ މެކް

ޮނން-އެގްޒެކެޓިވް އަދި އިންޑިޕެންޑެންޓް
ޑެންމާކް ރައްޔިތެއް

ޚާއްސަ މުޝީރެއްގެ ގޮތުގައި ލަފާ ދެއްވަމުންނެވެ. 

 ސްވިޓްޒަލެންޑްގެ އައިއެމްޑީ ބިޒްނަސް ސްކޫލްއިން އޮލިވަރ
 މެކްފޯލްވަނީ އެމްބީއޭ ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ. އަދި ޓެކްނިކަލް

 ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ޑެންމާކް އިން މާސްޓާސް އޮފް ސައިންސް އިން
ކެމިކަލް އިންޖިނިއަރިންގް ޑިގްރީ ހާސިލްކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

 އޮލިވަރ މެކްފޯލް މިވަގަތު ފުރުއްވާ އެހެން
މަޤާމުތަކުގެ ތެރޭގައި: 

ބަޓެލްޯކ ކުންފުނީގެ ޯބޑް މެމްބަރ (ބަހްރައިން) 
 ޝުއާ ޓެލެޮކމިއުނިކޭޝަން ގްރޫޕްގެ ޯބޑް މެމްބަރ އަދި

ޮއޑިޓް ޮކމިޓީގެ ޗެއަރމަން (އިނގިރޭސިވިލާތް) 
ޑީޕް ބްރާންޗް ބަޯއޓެކްޮނޮލޖީ ގެ އެޑްވައިޒަރީ ޯބޑު މެމްބަރ

ޑިރެކްޓަރ

 ބަޓެލްކޯ ގްރޫޕްގެ ފަރާތުން ޚާލިދު ޙުސައިން ތާޤީ ދިރާގުގެ
ބޯޑަށް ޢައްޔަނު ކުރެއްވީ މާޗް 2019 ގައިއެވެ.   

 އޭނާ އަކީ ދިރާގުގެ ރެމިއުނަރޭޝަން، ނޮމިނޭޝަން އެންޑް
ގަވަރނަންސް ކޮމިޓީ އަދި އޮޑިޓް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރެކެވެ. 

 ޖެނުއަރީ 2019 އިން ފެށިގެން ޚާލިދު ޙުސައިން ތާޤީ ވަނީ
 ސޯޝަލް އިންޝޫރެންސް އޯގަނައިޒޭޝަން ގެ މަންދޫބެއްގެ
ގޮތުގައި ބަޓެލްކޯގެ ބޯޑްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ. 

 ކެނެޑާގެ މޮންޓްރިއާލްގެ ކޮންކޯޑިޔާ ޔުނިވާސިޓީ އިން ބީ.ކޮމް
 ފައިނޭންސް ޑިގްރީއެއް ހާސިލުކުރައްވާ ޑުޕޯލް ޔުނިވާސިޓީގެ

 ކެލްސްޓާޑްޓް ގްރެޖުއޭޓް ސްކޫލްއިން ފައިނޭންސް އިން މާސްޓާސް
 ޑިގްރީ ހާސިލު ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ލަންޑަން ބިޒްނަސް

 ސްކޫލާއި އެންވައިޔޫ ސްޓާން އާއި އިންސީޑްގެ އެގްޒެކެޓިވް
 ޓްރެއިނިންގް ޚާލިދު ވަނީ ހާސިލު ކުރައްވާފައެވެ. 

ޤީ އިން ތާ ޚާލިދު ޙުސަ

ޮނން-އެގްޒެކެޓިވް އަދި އިންޑިޕެންޑެންޓް
ބަހްރައިން ރައްޔިތެއް
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 ގަލްފް ޮހޓެލްސް ގްރޫޕްގެ ޯބޑް މެމްބަރުކަން އަދި
އިންވެސްޓްމެންޓް އެންޑް ޮއޑިޓް ޮކމިޓީގެ މެމްބަރުކަން.

 ޚާލިދު ޙުސައިން ތާޤީ ވަޒީފާގެ ތަޖުރިބާ ފެއްޓެވީ ބަހްރޭނުގެ
 އާނަސްޓް އެންޑް ޔަންގް ގެ ޓްރާންޒޭކްޝަން އެޑްވައިޒަރީ

 ސާވިސެސް ޓީމްގެ މަސައްކަތުންނެވެ. މިވަޒީފާގައި
 ރިއަލް އެސްޓޭޓް، ބޭންކިންގް، ކޮންސްޓްރަކްޝަން އަދި

 ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އިންޑަސްޓްރީގެ ތަޖުރިބާ ޙާސިލްކުރެއްވިއެވެ.
 ޚާލިދު އޮސޫލް އެސެޓް މެނޭޖްމެންޓް އާ 2013 ވަނަ
 އަހަރު ގުޅިވަޑައިގަތުމަށްފަހު ގެންދަވަނީ އެކުންފުނިން

 ލިސްޓަޑް އަދި އަންލިސްޓަޑް ކުންފުނިތަކަށް ސްޓްރެޓީޖިކް
އިންވެސްޓްމަންޓްތައް މެނޭޖް ކުރައްވަމުންނެވެ. 

 ޚާލިދު ޙުސައިން ތާޤީ މިވަގުތު ފުރުއްވާ
އެހެން މަޤާމުތަކުގެ ތެރޭގައި: 
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ޗީފް މާކެޓިންގ އޮފިސަރޗީފް އެގްޒެކެޓެކިވް އޮފިސަރ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ 

ޑައިރެކްޓަރ ކަސްޓަމަރ ސާވިސަސް އެންޑް ސޭލްސް

ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ

 ސީއީޯއ އަދި އެމްޑީގެ މަޤާމަށް އިސްމާޢީލް ރަޝީދު ޢައްޔަން
 ކުރީ ސެޕްޓެމްބަރ 2015 ގައެވެ. ދިރާގުން މަސައްކަތްކުރަނީ
 ވަރަށް ޙިކްމަތްތެރި ސްޓްރެޓެޖީ އެއްގެ ދަށުންކަން އިސްމާޢީލް

  ޔަގީންކުރުވައެވެ. އަދި އިސްމާޢީލްގެ ލީޑަރޝިޕްއާއި މެނޭޖްކުރުމުގެ
 ގާބިލްކަމުން ސްޓްރެޓެޖީއާއި އެއްޮގތަށް ހަރުދަނާ ވިޔަފާރި
 ދިރާގުން ކުރުވައެވެ. ދިރާގަށް ޑިޖިޓަލް ޓްރާންސްޮފމޭޝަން
 ގެނައުމަށް އިސްނަންގަވައި، މުވައްޒަފުން ކުރި މަސައްކަތަށް
 ހިތްވަރުދެއްވައި، އިސްމާޢީލްވަނީ ކަސްޓަމަރ ސެންޓްރިކް

އިޮނވޭޝަންގެ ސަގާފަތެއް ދިރާގުގައި ގާއިމުޮކށްދެއްވާފައެވެ.

 މި މަޤާމަށް ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ ކުރިން އިސްމާޢީލްވަނީ
 ދިރާގުގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމު 7 އަހަރުވަންދެން

 އަދާކުރައްވާފައެވެ. ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމުގައި ކުންފުނީގެ
 ހިންގުމާއި ސްޓްރެޓެޖީވަނީ ބަލަހައްޓަވާފައެވެ. އަދި

 ދިރާގުގެ ޓެކްނިކަލް އަދި ވިޔަފާރީގެ ޮއޕަރޭޝަންސްތައް
ބެލެހެއްޓުމުގެ ފުރިހަމަ ޒިއްމާ އަދާކުރެއްވިއެވެ. 

 އިސްމާޢީލްވަނީ ދިރާގުގައި 1988 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން
 މަސައްކަތްކުރައްވާފައެވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިސްމާޢީލް ވަނީ

 ދިރާގުގެ ވަރަށް އިސް މަޤާމުތަކެއް ފުރުއްވާފައެވެ. އިސްމާޢީލް
 ފުރުއްވި މަޤާމުތަކުގެ ތެރޭގައި ޑިރެކްޓަރ ޮއފް ނެޓްވާރކްސް

 ގެ މަޤާމާއި މެނޭޖަރ ނެޓްވާރކްސް، ޕްލޭނިންގ އެންޑް
 ޕްޮރޖެކްޓްސް ހިމެނެއެވެ. ނެޓްވާރކްސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އިސް
 ވެރިއެއްގެ ޮގތުގައި އިސްމާޢީލް ހުންނަވައިގެން ފުރިހަމަޮކށްފައިވާ

 މުހިއްމު ޚާއްޞަ ޕްޮރޖެކްޓް ތަކުގެ ތެރޭގައި  ދިރާގު -
 އެސްއެލްޓީ ސަބްމެރިން ކޭބަލް އެޅުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްޮކޅުން

 އަނެއްޮކޅަށް އެޅި ޮޑމެސްޓިކް ސަބްމެރިން ކޭބަލް ނެޓްވާކް،
 އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުން އުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއް ގުޅުވުމަށް
ޮމބައިލް ބްޯރޑްބޭންޑް ނެޝަނަލް ޯރލް އައުޓް ހިމެނެއެވެ. 

 އިސްމާޢީލް ރަޝީދަކީ 31 އަހަރުގެ ޓެލެޮކމް އިންޑަސްޓްރީ
 ތަޖްރިބާއާއި 16 އަހަރުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް މެނޭޖްމަންޓް ތަޖްރިބާ

 ޯހއްދަވާފައިވާ ޗާޓަޑް އިންޖިނޭރެކެވެ. އިސްމާޢީލް  ވަނީ
 އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ ޮއފް ރެޑިންގ އިން

 ޗީފް މާކެޓިން ޮއފިސަރ (ސީއެމްޯއ) ގެ މަޤާމަށް މަޙްމޫދު
 ދައްސަރު ޢައްޔަނުކުރީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޮއގަސްޓް

 މަހުއެވެ. މަޙްމޫދު ޯހއްދަވާފައިވާ އާދަޔާ ޚިލާފު މާރކެޓިންގެ
 ހުނަރުތައް ބޭނުންކުރައްވައިގެން އެނާ ގެންދަވަނީ ކަސްޓަމަރ
 ސެންޓްރިކް އެޕްޯރޗް ގެ އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން މާކެޓިންގ،

 ޕްޮރޑަކްޓް ޑިވެޮލޕްމަންޓް، އިޮނވޭޝަން އަދި މާކެޓް ޑިވެޮލޕްމަންޓް
މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ތަރައްގީޮކށް ފުރިހަމަކުރައްވަމުންނެވެ. 

 ދިރާގާއި ގުޅިވަޑައިގަތު މުގެ ކުރިން މަޙްމޫދު ފުރުއްވި މަޤާމުތަކުގެ
 ތެރޭގައި ޓެލެޮކމް މެލޭޝިއާގެ ބ2ީބީ ޑިވިޒަންގެ ޓީއެމް

  ވަންގެ ޗީފް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕާޓްނަރޝިޕް ޮއފިސަރުކަމާއި
 ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޮމބިލީގެ ޕާޓްނަރޝިޕް އެންޑް އެލައަންސް

ޑިވިޒަންގެ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓްކަން ހިމެނެއެވެ. 

 މަޙްމޫދް ދައްސަރަކީ ހައިޓެކް އަދި ޓެލެޮކމް އިންޑަސްޓްރީގެ
 ގްޯލބަލް ބިޒްނަސް ލީޑަރ، އިޮނވޭޓަރ އަދި ނުފޫޒުގަދަ
 ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ފަދަ އިސް މަޤާމުތަކުގައި 25

 އަހަރަށް ވުރެ އިތުރު ތަޖްރިބާ ޯހއްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.
 އޭނާ ވަނީ އާ މާކެޓްތައް އުފެއްދުމާއި ކާމިޔާބު މާކެޓިންގ
ސްޓްރެޓެޖީތައް އެކުލަވާލުމުން ތަޖްރިބާ ޯހއްދަވާފައެވެ. 

 މަޙްމޫދު ވަނީ ފްރާންސްގެ އިންޖިނައަރިންގ އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް
 ސްކޫލެއްކަމުގައިވާ ޓެލެޮކމް ޕެރިސް އިން ޓެލެޮކމިއުނިކޭޝަންސްގެ
ދާއިރާއިން އިންޖިނިއަރިންގ ޑިގްރީއެއް ޙާޞިލް ކުރައްވާފައެވެ. 

 ކަސްޓަމަރ ސާވިސަސް އެންޑް ސޭލްސްގެ ޑައިރެކްޓަރގެ މަޤާާމަށް
 ޢަލީ ރިޔާޒް ޢައްޔަނުކުރީ 2004 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ދިރާގުގެ ހުރިހާ

 އިސްނެގުމަކާއި ހަރަކާތްތަކެއްގެ ނާރެހަކީ ކަސްޓަމަރުންކަމުގައި
 ޢަލީ ވަނީ ހައްދަވާފައެވެ. ދިރާގު ވިޔަފާރި ކުރަމުންގެންދާ

 މާޙައުލުގެ ވާދަވެރިކަމާއި ބަދަލުތައް އަންނަ އަވަސްމިން ޢަލީއަށް
 ފުރިހަމައަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާތީ، ކަސްޓަމަރުންނަށް މުހިއްމީ

 ޗީފް ފައިނޭންޝަލް ޮއފިސަރގެ މަޤާމަށް ޮރބިން ޯވލް
 ޢައްޔަނުކުރީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުއެވެ.
 މާލީ ދާއިރާގައި ޯހއްދަވާފައިވާ ދިގު މުއްދަތުގެ އަގުހުރި
 ތަޖުރިބާގެ ބޭނުން ކުރައްވައިގެން، ޮރބިން ގެންދަވަނީ

 ކުންފުންޏަށް މަންފާ އިތުރު ކުރެވޭނެ މަގުތައް ޮކށްޓަވަމުން،
 ހަލުވިކަމާއެކު ބަދަލުވަމުން އަންނަ ޑިޖިޓަލް މާކެޓްގައި

ދިރާގުގެ ވާދަވެރިކަން  އިތުރު ކުރައްވަމުންނެވެ. 

 ޮރބިން 2011 ވަނަ އަހަރު ދިރާގާއި ގުޅިވަޑައިގަތުމަށްފަހު
 އެކްޓިންގ ސީއެފްޯއ، ފައިނޭންޝަލް ޮކންޓްޯރލަރ

 އަދި އެސިސްޓަންޓް ފައިނޭންޝަލް ޮކންޓްޯރލަރ ފަދަ
މުހިއްމު މަޤާމްތައް ވަނީ ފުރުއްވާފައެވެ. 

 ދިރާގާއި ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ޮރބިން ހުންނެވީ
 ސީ.ޑަބްލިއު.ސީ ގްރޫޕްގެ ފައިނޭންޝަލް ޮކންޓްޯރލަރ ޮއފް

ޮމނާޯކ އެންޑް އައިލެންޑްސް ރީޖަންގެ މަޤާމުގައެވެ. 

 ޮރބިންއަކީ ޓެލެޮކމް އިންޑަސްޓްރީގައި ފައިނޭންސް އަދި
 ޮއޕަރޭޝަންސްގެ ދާއިރާއިން 15 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ  ތަޖުރިބާ

 ޯހއްދަވާފައިވާ ޗާޓަޑް މެނޭޖްމަންޓް އެކައުންޓަންޓެކެވެ.
 ޮރބިން ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ ޮއފް
 ބްރޫނެލް އިން މެނޭޖްމަންޓް ސައިންސްގެ ދާއިރާއިން

 ބެޗްލަރ  ޮއފް ސައިންސް ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ. އޭނާއަކީ
 ޗާރޓަޑް އިންސްޓިޓިއުޓް ޮއފް މެނޭޖްމަންޓް އެކައުންޓަންޓްސް

(ސީމާ) ގެ އެޯސސިއޭޓް މެމްބަރެކެވެ. 

ދު މާޢީލް ރަޝީ އްސަރު އިސް މޫދް ދަ ޙް  މަ

ޒް ޔާ  ޢަލީ ރި

 ޮރބިން ވޯލް

 މާސްޓަރސް ޮއފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަދި
 އެންގްލިއާ ޮޕލިޓެކްނިކް ޔުނިވަރސިޓީއިން ޓެލެޮކމިއުނިކޭޝަން

 ސިސްޓަމްސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިޒައިންގެ ޮރނގުން ބެޗެލަރ
 ޮއފް އިންޖިނިއަރިންގ ޮއނަރސް ޑިގްރީ ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ.

 އަދި އޭނާއަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ޮއފް
އިންޖިނިއަރިންގ އެންޑް ޓެޮކޮނޮލޖީގެ މެމްބަރެކެވެ. 
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ޑައިރެކްޓަރ ނެޓްވާރކްސް

ޑައިރެކްޓަރ ކަސްޓަމަރ ސޮލިއުޝަންސް

 ޑައިރެކްޓަރ ޯކޕަރޭޓް ސާވިސަސްގެ މަޤާމަށް ޢާޠިފާ ޢަލީ
 އައްޔަނުކުރީ 2016 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ޢާޠިފާ މި މަޤާމަށް
 ޢައްޔަނު ކުރީ ޑިރެކްޓަރ ޮއފް އިންޓަރނޭޝަނަލް، ލީގަލް

 އެންޑް ރެގިއުލޭޓަރީގެ މަޤާމު 2003 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން
 ފުރުއްވުމަށްފަހުއެވެ. ޤާނޫނުތަކާއި ޤާވާއިދުތަކާއި ގުޅިގެން ދިރާގުން
 އުފުލަން ޖެހޭ ހުރިހާ ޒިއްމާއެއް އަދާކުރަމުން ގެންދަނީ ޢާޠިފާގެ

 ބެލެހެއްޓެވުމުގެ ދަށުންނެވެ. އަދި ދިރާގުގެ ހުރިހާ ވިޔަފާރި
 ޙަރަކާތެއް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ ޤާނޫނާއި އެއްޮގތަށް ފުރިހަމަ

 ނަޒާޙަތްތެރިކަމާއެކުކަން ޢާޠިފާ ކަށަވަރުކުރައްވައެވެ. އަދި ދިރާގުގެ
ހުރިހާ ސީއެސްއާރު ޙަރަކާތްތައް ބަލަހައްޓަވަނީވެސް ޢާޠިފާއެވެ. 

 ޢާޠިފާ ދިރާގާއި 1988 ވަނަ އަހަރު ގުޅިވަޑައިގަތުމަށްފަހު
 މުހިއްމު މަޤާމުތަކެއްވަނީ ފުރުއްވާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި
ދިރާގުގެ ފައިނޭންޝަލް ޮކންޓްޯރލަރ ކަން ހިމެނެއެވެ. 

  ޑައިރެކްޓަރ ނެޓްވަރކްސް ގެ މަޤާމަށް ފިރާޤު ޢައްޔަނުކުރީ
 2016 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެންމެ ފުރިހަމަ ޮގތުގައި ނެޓްވަރކްގެ

 ޚިދްމަތް ކަސްޓަމަރުންނަށް ޯފރުޮކށްދިނުމުގެ ޒިންމާ
 އުފުއްލަވަނީ ފިރާޤެވެ. ދިރާގުގެ އެންމެ މުހިއްމު ވިއުގައާއި

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ފަރުމާޮކށް، ތަރައްޤީޮކށް ބަލަހައްޓަނީ ފިރާޤުގެ
ބެލެހެއްޓެވުމުގެ ދަށުން އޭނާގެެ ޓީމުގެ މުވައްޒަފުންނެވެ. 

 ފިރާޤު 2012 ވަނަ އަހަރު ދިރާގާއި  ގުޅިވަޑައިގަތުމަށްފަހު،
 މެނޭޖަރ އެކްސެސް އިންޖިނިއަރިންގ އާއި

 މެނޭޖަރ ނެޓްޯވކް ޮކލިޓީ އެޝުއަރަންސް ފަދަ
މުހިއްމު މަޤާމުތައް ވަނީ ފުރުއްވާފައެވެ. 

 ދިރާގާއި ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ފިރާގު ވަނީ ނިއުޒީލަންޑްގެ
 ޔުނިވަރސިޓީ ޮއފް ކެންޓަރބަރީގައި ޯޕސްޓް ޮޑކްޯޓރަލް

 ރިސާޗް ފެޯލއެއްގެ ޮގތުގައި ރިސާޗް މަސައްކަތް
 ކުރައްވާފައެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިސްޓްރީ
 ޮއފް ޮކމިއުނިކޭޝަންސް، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްޮނޮލޖީގައި
 ޕްޮރޖެކްޓް ޯކޑިނޭޓަރުގެ މަޤާމާއި ޯމލްޑިވްސް އެއަރޯޕޓްސް

ޮކމްޕެނީގެ އިންޖިނޭރުގެ މަޤާމު އަދާކުރައްވާފައެވެ. 

 ފިރާޤަކީ ޓެލެޮކމިއުނިކޭޝަންސާއާއި އިލެކްޓްރިކަލް އެނަރޖީ
 ދާއިރާއިން 17 އަހަރުގެ ތަޖްރިބާ ޯހއްދަވާފައިވާ ރިސާޗަރ
 އިންޖިނިއަރެކެވެ. އޭނާ ވަނީ ނިއުޒީލަންޑްގެ ޔުނިވަރސިޓީ
 ޮއފް ކެންޓަރބަރީން އިލެކްޓްރިކަލް އާއި އިލެކްޓްޯރނިކްސް
 އިންޖިނިއަރިންގެ ގެ ޮރނގުން ޕީއެޗްޑީއާއި މާސްޓަރސް

 ޑިގްރީ ހާޞިލް ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ޮއސްޓްރޭލިއާގެ
 ޔުނިވަރސިޓީ ޮއފް އެޑެލައިޑުން އިލެކްޓްރިކަލް އެންޑް

 އިލެކްޓްޯރނިކްސް އިންޖިނިއަރިންގ ޮރނގުން ބެޗެލަރ ޮއފް
 އިންޖިނިއަރިންގ ޑިގްރީ ހާސިލް ކުރައްވާފައެވެ. ފިރާޤަކީ
2006 ވަނަ އަހަރުއްސުރެ އައިއީއީއީގެ މެމްބަރެކެވެ. 

 ޑިރެކްޓަރ ކަސްޓަމަރ ޮސލިއުޝަންސްގެ މަޤާމަށް މުސްތާޤު
 އައްޔަނުކުރީ 2009 ވަނަ އަހަރުއެވެ. މުސްތާޤުގެ ކުޅަދާނަ
 ޓެކްޮނޮލޖީ ހުނަރުތަކާއެކު އެނާ ގެންދަވަނީ، ބިޒްނަސް ޓު

 ކަސްޓަމަރ އެންޑް ބިޒްނަސް ޓު ބިޒްނަސް ޮސލިއުޝަންސް
 އާރކިޓެކްޓްސް އާއި ކުންފުނީގެ ޕްޮރފެޝަނަލް ސާވިސަސް
 ޓީމްތަކުގެ އިސް ވެރިޔާގެ ދައުރު އަދާކުރައްވަމުންނެވެ. އަދި

 ކުންފުނީގެ އެހެން ޮގފިތަކަށް އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން
 ޯފރުޮކށްދެއްވައި ކަސްޓަމަރުންނަށް އެންމެ ޒަމާނީ އިޮނވެޓިވް

ޮސލިއުޝަންސް ޯހއްދަވައިދެއްވަމުންނެވެ. 

 މުސްތާޤު ވަނީ އިންޮފމޭޝަން ޓެކްޮނޮލޖީގެ ދާއިރާއިން 24
 އަހަރަށްވުރެ އިތުރު ތަޖުރިބާ ޯހއްދަވާފައެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ
 ދިރާގުގެ  މެނޭޖަރ އިންޮފމޭޝަން ސިސްޓަމްސްއާއި މެނޭޖަރ
ޑޭޓާ އެންޑް އައިޕީ ޮސލިއުޝަންސްގެ މަޤާމު ފުރުއްވާފައެވެ. 

ފާ ޢަލީ ޠި  ޢާ

ޤު ދުهللا ފިރާ ބް  ޢަ

މަދު ދީދީ ޙު ތާޤު އަ  މުސް

ޮކންކަމެއްކަން ދެނެގަތުމަކީ ޢަލީގެ މައިގަނޑު ލަނޑުދަނޑިއެވެ. 

 1999 ވަނަ އަހަރު ދިރާގާއި ގުޅިވަޑައިގަތުމަށްފަހު
ޢަލީ ރިޔާޒް ވަނީ މުހިއްމު މަޤާމުތަކެއް ފުރުއްވާފައެވެ.

 އެ މަޤާމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހެޑް ޮއފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
އެންޑް ހިއުމަން ރިޯސސަސް ހިމެނެއެވެ. 

 ދިރާގާއި ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ޢަލީ ރިޔާޒް ވަނީ ޔުނިވަރސަލް
 އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ގްރޫޕް ސޭލްސް އެންޑް

 މާކެޓިންގ މެނޭޖަރުކަމާއި ޯމލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގެ
މެނޭޖަރ ހިއުމަން ރިޯސސަސްގެ މަޤާމު ފުރުއްވާފައެވެ. 

 ޢަލީ ވަނީ މި އިންޑަސްޓްރީގެ ބިޒްނަސް އާއި
 މެނޭޖްމަންޓް ދާއިރާއިން 23 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ

އުނގެނުމާއި ތަޖްރިބާ ހާޞިލް ކުރައްވާފައެވެ. 

 ޢަލީ ރިޔާޒްވަނީ ސިންގަޕޫރުގެ އެސްއެޗްއޭޓީއީސީ
 ޮކލެޖުން ޮހސްޕިޓާލިޓީ މެނޭޖްމަންޓްގެ ޮރނގުން
އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްޮލމާ ޙާޞިލްކުރައްވާފައެވެ. 

 ޢާޠިފާ ވަނީ ޯމލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޮއފީހުގެ
 ޯބޑްގެ ޗެއަރޕާސަންކަން 6 އަހަރު ކުރައްވާފައެވެ. 

 ޢާޠިފާއަކީ ޯމލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޮއފީހުގެ
 މިހާރުގެ ޗެއަރޕާސަންއެވެ. ޢާޠިފާ މި މަޤާމަށް މި ދައުރަށް

ޢައްޔަން ކުރީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުއެވެ. 

 ޢާޠިފާއަކީ ޓެލެޮކމް އިންޑަސްޓްރީގެ މެނޭޖްމަންޓް
 ދާއިރާއިން 20 އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ގިނަތަޖުރިބާ

 ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވާ ޗާޓާޑް މެނޭޖްމަންޓް އެކައުންޓެންޓެކެވެ.
 ޢާޠިފާއަށް ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ޮރނގުތަކުގެ
 ތެރޭގައި ފައިނޭންސް، ޮއޕަރޭޝަންސް އާއި ލީގަލް
އެންޑް ރެގިއުލޭޓަރީ ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ. 

 ޢާޠިފާވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ  ޮއފް
 ބްރެޑްޯފޑުން މާސްޓަރ ޮއފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

 ޑިގްރީ ޙާސިލް ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ޢާޠިފާއަކީ ޗާޓަޑް
 އިންސްޓިޓިއުޓް ޮއފް މެނޭޖްމަންޓް އެކައުންޓަންޓްސް

(ސީމާ) ގެ އެޯސސިއޭޓް މެމްބަރެކެވެ. 

 މުސްތާޤު ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެބަރިސްޓްވިތް
ޔުނިވާރސިޓީން މައިކްޯރއިލެކްޓްޯރނިކްސް އާއި ޮކމްޕިއުޓިންގ

 ދާއިރާއިން ބެޗްލަރ ޮއފް ސައިންސް ވިތް ޮހނަރސް 
ޑިގްރީއެއް ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައެވެ. 
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ޑައިރެކްޓަރ ހިއުމަން ރިސޯސަސް

ޑައިރެކްޓަރ ޑިޖިޓަލް ޓްރާންސްފޮމޭޝަން

 ޑައިރެކްޓަރ، ޕްރޮޕަޓީ، ޕްރޮކިއުމަންޓް،
އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ޑައިރެކްޓަރ އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްސް

 ޑައިރެކްޓަރ ހިއުމަން ރިޯސސަސްގެ މަޤާމަށް ރާޖަން ސުރޭޝް
 ޢައްޔަނު ކުރީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުއެވެ.
 ކުންފުނީގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށާއި މުވައްޒަފުންގެ

 މަސައްކަތްތެރިކަމާއި ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ދުނިޔޭގެ
 އެކި ކަންޮކޅުތަކުން ހިއުމަން ރިޯސސް ދާއިރާގެ އެންމެ ޮމޅު

ތަޖްރިބާ ސުރޭޝް ދިރާގަށް ގެނެސްދެއްވާފައިވެއެވެ.

 ދިރާގާއި ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ސުރޭޝް އަދާކުރެއްވި
 ވަޒީފާތަކުގެ ތެރޭގައި، އިންޑިއާގެ އައިއެސްވައިއެކްސް ޓެކްޮނޮލޖީސް

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ހެޑް ޮއފް އެޗްއާރު (އިންޑިއާ، މިޑްލް
 އީސްޓް، އެފްރިކާ)ކަމާއި، ދުބާއީގެ ސިއްދީޤީޯހލްޑިންސް ގެ

 ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިޯސސް ޑިރެކްޓަރުކަމާއި،  ދުބާއީގެ އަލް
 ފުއްތައިމް ގްރޫޕްގެ އެސިސްޓަންޓް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ޮއފް އެޗް
 އާރުކަމާއި، ދުބާއީގެ އަލްތާޔަރު ގްރޫޕްގެ އެޗްއާރު ޮއޕަރޭޝަންސް
 މެނޭޖަރު، ދުބާއީގެ ލޭންޑްމާރކް ގްރޫޕްގެ އެޗްއާރު މެނޭޖަރުކަމާއި

 އަދި އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރުގެ ބާރާތް ހެވީ އިލެކްޓްރިކަލްސް
ލިމިޓެޑްގެ އެޗްއާރް އެގްޒެކެޓިވްކަން ހިމެނެއެވެ. 

 ހިއުމަން ރިޯސސަސް ދާއިރާއިން ޯޕސްޓް ގްރޭޖުއޭޓް ތައުލީމް
 ޙާޞިލް ކުރައްވާފައިވާ ސުރޭޝް ވަނީ، އިންޮފމޭޝަން

 ޓެކްޮނޮލޖީ، އިލެކްޓްޯރނިކްސް އަދި ރީޓޭލް އިންޑަސްޓްރީގައި
25 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ ތަޖްރިބާ ޯހއްދަވާފައެވެ.

 ސުރޭޝްވަނީ ޮލޯޔލާ ޮކލެޖް ޮއފް ސައިންސަސް އިން މާސްޓަރސް
 ޑިގްރީ އިން ޯސޝަލް ވާކް (ހިއުމަން ރިޯސސަސް މެނޭޖްމަންޓް)
 އަދި ކެރަލާ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެފްއެމްއެންސީއިން ސައިޮކޮލޖީގެ

ޮރނގުން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ހާޞިލް ކުރައްވާފައެވެ.

 ޑައިރެކްޓަރ ޑިޖިޓަލް ޓްރާންސްޮފމޭޝަންގެ މަޤާމަށް މުޙައްމަދު
 މުސްޢަދު ޢައްޔަނުކުރީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޮނވެމްބަރު މަހުއެވެ.

  ދިރާގުގެ ޑިޖިޓަލް ސްޓްރެޓެޖީ ފަރުމާޮކށް ތަންފީޒުކުރުމާއި
 ކުންފުނިން ޚިޔާރުކުރާ ޓެކްޮނޮލޖީތައް  އެކަށައެޅުމާއި ދިރާގުން

 ޯފރުޮކށްދޭ ޚިދްމަތްތަކާއި ޕްޮރޑަކްޓްތަކުގެ ޑިޖިޓަލްކަން
 ޔަގީންކުރުމާއި، ދިރާގު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވޭ ހުރިހާ ކަމެއްގެ

 ނާރެހަކީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޭނުންވާ ޑިޖިޓަލް ހައްލުތައް
ޯހދައިދިނުންކަމަށް ހެދުމަކީ، މުސްޢަދުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެވެ. 

 1995 ވަނަ އަހަރު ދިރާގާއި ގުޅިވަޑައިގަތް މުސްޢަދު
 ވަނީ ޑައިރެކްޓަރ ނެޓްވާކްސްކަމާއި، މެނޭޖަރ ޮމބައިލް

 ނެޓްވާކްސްކަމާއި، މެނޭޖަރ ޯކ ނެޓްވާކްސްއާއި ސީނިއަރ
އިންޖިނިއަރ ފަދަ މުހިއްމު މަޤާމުތައް ފުރުއްވާފައެވެ. 

 މުސްޢަދަކީ ޓެލެޮކމް އިންޑަސްޓްރީގައި 21 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ
ދުވަހުގެ ތަޖްރިބާ ޯހއްދަވާފައިވާ ޗާޓަޑް އިންޖިނިއަރެކެވެ. 

 މުސްޢަދު ވަނީ ނިއުޒީލަންޑްގެ ވިކްޯޓރިއާ ޔުނިވަރސިޓީ ޮއފް
 ވެލިންގޓަން އިން މާސްޓަރ ޮއފް ޮކމާސް، އިންޮފމޭޝަން
 ސިސްޓަމްސް ޑިގްރީއާއި، ޮއސްޓްރޭލިއާގެ ޮއސްޓްރޭލިއަން
 އިންސްޓިޓިއުޓް ޮއފް ބިޒްނަސް އިން އެމްބީއޭ ޑިގްރީ އަދި
 އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ ޮއފް ހަލް އިން ޮމބައިލް
 ޓެލެޮކމިއުނިކޭޝަންސް ޓެކްޮނޮލޖީގެ ޮރނގުން ބެޗްލަރ ޮއފް

އިންޖިނިއަރިންގ ޑިގްރީ ހާޞިލު ކުރައްވާފައެވެ.  
*

 އަޙްމަދު މައުމޫންވަނީ ޖެނުއަރީ 2019 ގައި ދިރާގުގެ ވަޒީފާ ދޫކޮށްލައްވާފައެވެ. 2018 ވަނަ
 އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުން ފެށިގެން މައުމޫނު އަދާކުރެއްވީ ދިރާގުގެ އެކްޓިންގ ޗީފް މާކެޓިންގ

 އޮފިސަރގެ ވަޒީފާއެވެ. ދިރާގަށް މައުމޫން ޚިދްމަތްކުރެއްވި 28 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޑިރެކްޓަރ އޮފް
ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ އިތުރުން ތަފާތު އެތައް އިސް މަޤާމުތަކެއްވަނީ ފުރުއްވާފައެވެ. 

 ޑައިރެކްޓަރ، ޕްޮރޕަޓީ، ޕްޮރކިއުމަންޓް، އެންޑް
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މަޤާމަށް މުޙައްމަދު ޙަޒްމަތު ޢަބްދުهللا

 ޢައްޔަނުކުރީ 2004 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ޙަޒްމަތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ

 ޑައިރެކްޓަރ އިންޮފމޭޝަން ސިސްޓަމްސްގެ މަޤާމަށް
 މުޙަައްމަދު ޢަބްދުލް ޤާދިރު ޢައްޔަނުކުރީ 2017 ވަނަ

 އަހަރުގެ ޖޫން މަހުއެވެ. ދިރާގުގެ ވިޔަފާރިއާއި ޚިދްމަތްތަކަށް
 ބޭނުންވާ އިންޮފމޭޝަން ސިސްޓަމްސް ޤާއިމުޮކށް

ބެލެހެއްޓުމަކީ ޤާދިރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

 ދިރާގާއި 1988 ވަނަ އަހަރު ގުޅިވަޑައިގަތް ޤާދިރު ވަނީ 
 ދިރާގުގެ މެނޭޖަރ އައިޓީ ޕްޮރޑަކްޓްސް ކަމާއި، މެނޭޖަރ

 އިންޮފމޭޝަން ސިސްޓަމްސްގެ މަޤާމު ފުރުއްވާފައެވެ.
 އަދި ދިރާގުގެ ޚިދްމަތުގެ އެތައް ދާއިރާއަކުން މުހިއްމު

އެތައް މަޝްރޫއެއް ރާއްވަވާ ހިންގަވާފައެވެ.  

 ޤާދިރު އަކީ ޓެލެޮކމް އިންޑަސްޓްރީގެ 30 އަހަރުގެ
 ތަޖްރިބާ ޯހއްދަވާފައިވާ  ޓްރާންސްމިޝަން، ސްވިޗިންގ،

ރޭޝް ޖަން ސު  ރާ

ދު ޢަ އްމަދު މުސް ޙަ  މު

ދުهللا ބް މަތު ޢަ އްމަދު ޙަޒް ޙަ  މު

ދުލް ޤާދިރު ބް އްމަދު ޢަ ޙަ މު

 ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ހުރި ދިރާގުގެ ހުރިހައި
 އިމާރާތްތަކާއި، ބިން ބިމާއި، މުދާ ބެލެހެއްޓުމާއި ދިރާގުގެ ހުރިހާ

 ޚަރަދުތައް ހަރުދަނާ ސިޔާސަތެއްގެ ދަށުން ބެލެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ.
 ދިރާގަށް މުދަލާއި ޚިދްމަތް ޯހދުމުގައި ޢަމަލުކުރަނީ ދިރާގުން

 އެކަށައަޅާފައިވާ ޒިއްމާދާރުކަމާއި ހަމަހަމަކަމުގެ ސިޔާސަތުތަކުގެ
ދަށުންކަން ޔަގީންކުރުމަކީވެސް ޙަޒްމަތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. 

ޙަޒްމަތު ދިރާގާއި ގުޅުނީ 2004 ވަނަ އަހަރުއެވެ. 
 ދިރާގާއި ގުޅުމުގެ ކުރިން ޙަޒްމަތުވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ

 މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޒަރީގައި
މުހިއްމު މަޤާމުތަކެއް ފުރުއްވާފައެވެ. 

 ޙަޒްމަތު ވަނީ ޕަބްލިކް އަދި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ގައި
 ޮއޕަރޭޝަންސާއި މެނޭޖްމަންޓް ޮރނގުން 21 އަހަރަށްވުރެ

ގިނަ ދުވަހުގެ ތަޖްރިބާ ޯހއްދަވާފައެވެ. 

 ޙަޒްމަތު ވަނީ ޖަޕާނުގެ ޮޔޮކހާމާ ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީން
 މާސްޓަރސް އިން އިޮކޮނމިކްސް (ޕަބްލިކް ޮޕލިސީ

 އެންޑް ޓެކްސޭޝަން) ޢަދި އެމެރިކާގެ ހަވާއީ
 ޕެސިފިކް ޔުނިވަރސިޓިން ބެޗްލަރސް އިން ބިޒްނަސް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިގްރީ ޙާޞިލް ކުރައްވާފައެވެ. 

 އިންޓަރނެޓް އެންޑް އައިޕީ ޮސލިއުޝަންސް އާއި
 އެހެނިހެން ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ތައުލީމާއި ތަޖުރިބާ
ލިބިވަޑައިގެން ހުންނެވި އިންޑަސްޓްރީގެ މާހިރެކެވެ.

 ޤާދިރުވަނީ އިންޑިއާގެ ޓެސްމެކް އިން އިންޮފމޭޝަން
މެނޭޖްމަންޓްގެ ޮރނގުން އެމްބީއޭ ހާޞިލުކުރައްވާފައެވެ. 
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       ގެ 
އި ޖީތަކާ ޓްރެޓެ  ސް
ތުގެ އްކަ  މަސަ

ޖާ ތީ ނަ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ގޭގަޔާއި ޮއފީހުގައާއި ހެލިފެލިވެ އުޅުމުގައި
 ކުރާ ތަޖުރިބާއަށް ޑިޖިޓަލް އިންޤިލާބުގެ ސަބަބުން ދަނީ ހެޮޔ

 ބަދަލުތަކެއް އަންނަމުންނެވެ. ހަލުވި ކަމާއެކު ބަދަލުވެ ކުރިއަރަމުން
 ދާ  ޑިޖިޓަލް ޓެކްޮނޮލޖީތަކުންދަނީ އަޅުގަނޑުމެން މަޢުލޫމާތު ޯހދާ
 އުނގެނޭޮގތަށާއި، އެކަކު އަނެކަކާއި މުޢާސަލާތު ކުރާޮގތަށާއި، އަދި
 މުނިފޫހިފިލުވުމަށް އާޮގތްތަކެއް ފަހި ޮކށްދެމުންނެވެ. އަދި ޑިޖިޓަލް
 ޓެކްޮނޮލޖީގެ ޒަރީއާއިން މިވަނީ ޮކންމެ ހިސާބަކުންވެސް ސިއްހީ،

 ތައުލީމީ އަދި މާލީ ޚިދުމަތްތައް ޯހދުމަށް ފުރުސަތުހުޅުވިގެން
 ޮގސްފައެވެ. ދިރާގުގެ ސިޔާސަތުގެ ހިކްމަތަކީ ޑިޖިޓަލްކުރިމަގުގެ
 ބޭނުންތައް ޮމޅަށް ފުއްދައިދިނުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގިނަގުނަ

 ރަށްތަކަކަށް ބެހިފައިވާ މުޖުތަމަޢު ގުޅުވައިދީ ރާއްޖޭގައި
ދިރިއުޅެމުންދާ  ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީން ބާރުވެރިކުރުވުމެވެ. 

 އަޅުގަނޑުމެން ވަނީ އެންމެ ފަހުގެ ޒަމާނީ ޓެކްޮނޮލޖީތަކުން
 ލިބޭ ފުރުސަތުތަކާއި، ގުޅުންތަކާއި، ފަސޭހަތަކުގެ ބޭނުން
 ހިފާ ހުރިހާ އަފްރާދުންނަށްމެ ބައިވެރިވެވޭ މުޖުތަމައެއް

 ބިނާކުރުމުގައި  ވަރަށް އެދެވޭ ކާމިޔާބީތަކާއި ކުރިއެރުން ވޭތުވެ
 ދިޔަ މާޒީގައި ޯހދާފައެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙިއްޞާދާރުންނަށް

  އިތުރު މަންފާ ޯހދައިދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަގުދައްކައިދެނީ،
 އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒާއި ތަސައްވަރު، ޑިޖިޓަލް ޚިދްމަތްތަކުން

ދިރިއުޅުން މުއްސަނދިޮކށްދިނުމުގެ ޝިޢާރުންނެވެ.

2019
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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަންޮކޅުތަކުގައިވާ  ހުރިހާ ރަށްތަކަށް ހަލުވި ސްޕީޑްގެ އިންޓަނެޓް
 ޯފރުޮކށްދިނުމަށްޓަކައި ދިރާގުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި، ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންޮކޅުތަކުގައި

 ދުރުދުރުގައި ހުރި ރަށްތައްވެސް ހިމެނޭޮގތުން މުޅި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހަލުވި ސްޕީޑެއްގައި
 ގުޅުންތައް ޯފރުޮކށްދިނުމަށް ދިރާގުގެ ނެޓްޯވކްތައް އިތުރަށް ތަރައްޤީޮކށް ފުޅާކުރުމަށް 209

 މިލިއަން ރުފިޔާ އިންވެސްޓް ކުރުން ހިމެނެއެވެ. މި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ
 %75 ގޭބިސީއަށް ހަލުވި ސްޕީޑްގެ އެފް.ޓީ.ޓީ.އެޗް ޯފރުޮކށްދެވި، މީހުންގެ ދިރިއުޅުމަށް

 ފަސޭހަކަމާއި، ސިއްޙީ ދުޅަހެޮޔކަމާއި ތޫނުފިލިކަމާއި އުފާވެރިކަން  ޯހދައިދީފައެވެ. ރާއްޖޭގެ
 58 ރަށަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ޯފރުޮކށްދީފައިވާ އެފް.ޓީ.ޓީ.އެޗް ނެޓްޯވކް އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
 އެންމެ ޮބޑު އަދި އެންމެ ހަލުވި ނެޓްޯވކެވެ. މީގެ  އިތުރުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް
 އާއި ގުޅިގެން މާލޭ ސިޓީގެ ޕާރކުތަކާއި އާންމުން އެއްވެ އުޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
ސަރަހައްދުތަކުގައި ވައިފައި ޮހޓްސްޮޕޓްގެ ޚިދުމަތް ދިރާގުން ވަނީ ޤާއިމްޮކށްފައެވެ. 

 ދިރާގު ޑިޖިޓަލް އައިޕީޓީވީ ގެ ޚިދުމަތް މިހާރު ވަނީ ރާއްޖޭގެ %74 ގޭބިސީތަކަށް
 ޯފރުޮކށްދީފައެވެ. ދިރާގު ޓީވީ ރާއްޖޭގެ 52 ރަށަކަށް ޯފރުޮކށްދީފައިވާއިރު، ދިރާގު

 ބްޯރޑްބޭންޑްގެ ޚިދުމަތް ނުލިބޭ ރަށްތަކުގައި އަމިއްލަ ނެޓްޯވކްތަކާއި ގުޅިގެން ދިރާގު
ޓީވީ ގެ ޚިދުމަތް ޯފރުޮކށްދިނުމަށްޓަކައި ޕައިލެޓް ޓެސްޓް ޮކށްފައިިވެއެވެ. 

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

 މީހުންގެ ދިރިއުޅުން މުއްސަނދިޮކށް ތަޖުރިބާތައް އިތުރުކުރުމަށް ދިރާގުން ވަނީ  ފުރަތަމަ
 ފަހަރަށް 1ޖީބީޕީއެސްގެ ބާރު ސްޕީޑް އިންޓަރނެޓް ތައާރަފްޮކށް މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ
 13 ރަށަކަށް ޯފރުޮކށްދީފައެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އެކި ރައްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ
 އާބާދީތަކަށް މީގެ ކުރިން ލިބިފައިނުވާ އެތަކެއް ޑިޖިޓަލް ޚިދުމަތްތަކެއް ވަގުތުން

ވަގުތަށް ލިބިގަތުމަށް މިހާރު ވަނީ މަގު ހުޅުވިގެން ޮގސްފައެވެ. 

 ޮމބައިލް ނެޓްޯވކް ތަކުގެ އަންނަން ޮއތް ޖީލުގެ ޓެކްޮނޮލޖީ ކަމަށްވާ 5ޖީ ދިރާގުގެ ފަރާތުން 
 2019 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފު ކުރިއެވެ. މިޮގތުން ދިރާގު ވެގެންދިޔައީ ދިވެހި ރާއްޖޭގައި

 އަދި ދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގައި މިޚިދުމަށް ވިޔަފާރި އުސޫލުން ތައާރަފުކުރި ދޭންފެށި
 ފުރަތަމަ ކުންފުންޏަށެވެ. އެންމެ ފަހުގެ ޒަމާނީ ޓެކްޮނޮލޖީތައް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަލަށް ތައާރަފް
 ކުރުމުގައި އެންމެ އިސްދައުރެއް ދިރާގު އަދާކުރާކަން ދައްކައިދެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަސާސީ

އެއް އުސޫލް ކަމުގައިވާ “އިޮނވޭޝަން” އަށް އަޅުގަނޑުމެންދޭ އަހައްމިޔަތުންނެވެ. 

 މިހާތަނަށް ދިރާގުން ވަނީ ރާއްޖޭގެ އާބާދި ގެ މައި މަރުކަޒުތައް ކަމުގައިވާ މާލެ ސިޓީ، އައްޑޫ
 ސިޓީ އަދި ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި 5ޖީގެ ޚިދުމަތް ތައާރަފްޮކށްފައެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ
 5ޖީގެ ޒަރީއާއިން އާ ޑިޖިޓަލް ފުރުސަތުތައް ފަހިޮކށްދިނުމެވެ. މިޮގތުން 5ޖީގެ ބޭނުންޮކށްގެން
 ތައުލީމް، ސިއްހަތު، މާލީ ޚިދުމަތްތައް، ދަތުރުފަތުރު، އިޖުތިމާއީ ޚިދުމަތްތައް އަދި އިތުރުލުއި

 ފަސޭހަޮގތްތަކާއި، މީހުންގެ ބޭނުންތަކަށް އިޖާބަދިނުމާއި، ފަސޭހައިން ވިޔަފާރިކުރެވުން ،
 ގުދުރަތީ ކާރިސާތަކާ ކުރިމަތިލުމުގެ ގާބިލްކަން ފަދަ މުހިއްމު ދާއިރާތަކުގައި ރައްޔިތުންނަށް

އިތުރު މަގު ތަނަވަސްޮކށްދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަމުގައި ލިބޭ ހިތްވަރެކެވެ. 

އްޖެ   #ޑިޖިޓަލް ރާ
މެންނަށް ހަލުވި ސްޕީޑްގެ ގުޅުން އެން

 5ޖީ އަދި ގިގަބިޓް ސްޕީޑް އަދި
ކްޮނޮލޖީ އަންނަން ޮއތް ޖީލުގެ ޓެ
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 ދިރާގުގެ އެތެރޭގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ވީ އެންމެ
 ފުޅާޮކށް މަސައްކަތްތައް ޑިޖިޓަލް ކުރުމަކީ  އަޅުގަނޑުމެން
 ނުހަނު އިސްކަމެއް ދޭ ކަމަކެވެ. މިޮގތުން ޮކންޓްރެކްޓްތަކަށް

 ހުއްދަދިނުމާއި ޮކންޓްރެކްޓްތައް ބެލެހެއްޓުމުގައްޔާއި،
 އިންޮވއިސްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުންފަދަ ކަންކަން ހަރުދަނާޮކށް

 ހިންގުން ހަލުވިކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ވަނީ ތަފާތު
އާ ޑިޖިޓަލް ޓެކްޮނޮލޖީގެ ބޭނުން ކުރަންފަށާފައެވެ.

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާޮކށް ފުޅާ
 ކުރުމަށްޓަކައި ދިރާގު ބިޒްނަސް ސަޯޕޓް ސިސްޓަމް  އަޕްގްރޭޑް
 ކުރުމުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކެއް 2019 ވަނަ އަހަރު ވަނީ
 ޮކށްފައެވެ. އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލްކަމާއި

 ހުނަރުވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އީ-ލާރނިން ޕްލެޓްޯފމްގެ ހަމަ
  އެއަހަރު ވަނީ އިފްތިތާޙު ޮކށްފައެވެ.ެ އީ-ލާރނިން ޕްލެޓްޯފމްގެ
 ޒަރީއާއިން ކުންފުނީގެ ސިޔާސަތުތަކާއި، އާ މުވައްޒަފުންނަށް
 ބޭނުންވާ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުތުތަކާއި، މަސައްކަތައް ބޭނުންވާ

 ހުނަރު ތައް ދަސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޯކސްތައް މުވައްޒަފުންނަށް
ލިބެން ހުންނާނެޮގތައް ވަނީ އިންތިޒާމްޮކށްފައެވެ.

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަސައްވުރު ކަމުގައިވާ “ޑިޖިޓަލް ރާއްޖެ” 
 ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ތަފާތު ޑިޖިޓަލް ޕްލެޓްޯފމްތައް
 ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ޮކށްފައެވެ. އެފަދަ
 ޕްލެޓްޯފމް ތަކުގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ
 ވިޔަފާރި ޕްޮރސެސްތައް އިތުރަށް ސާދާޮކށް ކަސްޓަމަރުން
  ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތްތައް ފަސޭހައިން
 އަވަހަށް ލިބޭނެޮގތް ހެދުމެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ “ސެލްފް
 ލާރނިން ޑިޖިޓަލް ކެއާރ އެސިސްޓެންޓް” އަށް 2019
 ވަނަ އަހަރު  އަޅުގަނޑުމެން މަރުހަބާކީމެވެ. ‘ޯސބީ’ ގެ
 ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެން ކަސްޓަމަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދީ

 މުއާމަލަތް ކުރާޮގތަށް ވަނީ ހެޮޔ  ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައެވެ.
 ‘ޯސބީ’ ގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ކަސްޓަމަރުންނަށް އެކައުންޓް

 ބެލެންސް ޗެކްޮކށް، ބިލް ދައްކައި، އެޑްޮއންސްއާއި ބޫސްޓަރސް

 ޚިދްމަތްތައް ޝަޚްސީކޮށް
ވިޔަފާރި ސާދާކޮށް ފަސޭހަކޮށްދިނުން

އެކްޓިވޭޓްޮކށް، އަދި ފަސޭހަކަމާއެކީ ޕެކޭޖް ބަދަލުޮކށްލެވޭނެއެވެ.
 ޑިޖިޓަލް ޚިދުމަތްތަކުގެ މަޤްބޫލްކަން ކަސްޓަމަރުންގެ މެދުގައި
 ދަނީ އިތުރުވަމުންނެއެވެ. ކަސްޓަމަރުން ދިރާގާ އެކީ ހިންގާ

 މުއާމަލާތްތަކުގެ ތެރެއިން %34 މުއާމަލާތްތައް މިހާރު
 ހިންގަނީ ޑިޖިޓަލް ޗެނެލްތައް މެދުވެރިޮކށެވެ. ކަސްޓަމަރުންނަށް

 ފަސޭހަ ވަގުތެއްގައި ދިރާގު އެޕް ނުވަތަ މައި އެކައުންޓް
 ޯޕޓަލް ބެނުން ޮކށްގެން ޮލގިން ވުމަށްފަހު ޚިދުމަތްތަކަށް
 ގެންނަން ބޭނުންވާ ބަދަލެއް ގެނެސް އާ ޚިދުމަތްތަކަށް

 އެދުމާއި، ބޫސްޓާރސް ގަނެ، ނުވަތަ ބިލަށް ފައިސާ ދެއްކުން
ފަދަ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބޭނުން މިހާރު ކުރެވޭނެއެވެ.

  ކަސްޓަމަރުން ޑިޖިޓަލް ޗެނެލް ތަކުގެ ބޭނުންކުރާ މިންވަރު
 އިތުރުވަމުން ދިޔަނަމަވެސް ޚިދުމަތަށް ދިމާވާ ޮބޑެތި ކަންތައްތަކާ

 ގުޅިގެން ބައެއް ކަސްޓަމަރުން އަޅުގަނޑުމެންނާ ސީދާ
 ބައްދަލުކުރައްވަން ޚިޔާރު ކުރައްވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
 އެޮގތަށް އިޚްތިޔާރު ކުރައްވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޭނުންވާ
 އެހީތެރިކަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަސްޓަމާރ ކެއާރ ޓީމުން

 ލައިވް ޗެޓް ނުވަތަ ޯފންގެ ޒަރިއްޔާއިން ޯފރުޮކށްދެއެވެ. މީގެ
 އިތުރުން ދިރާގު ގެ ރަސްމީ ފިހާރަތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް
 އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރާ އިންވެސްޓްމެންޓްތައް

 ކުރިއަށް ގެންދެވި، މެރީނާ ކްޮރސްޯރޑްސް ރިޯސޓުގައި ދިރާގު
ޮޝޕްއެއް 2019 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ހުޅުވާފައެވެ.

 އަޅުގަނޑުމެންގެ “ޝަރޓްފްރޮންޓް” ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް
 މަހެއްގެ މައްޗަށް އެވްރެޖްކޮށް 765 އަށްވުރެ ގިނަ އިންވޮއިސް
 އަށް ފައިސާދައްކަމެވެ. އަދި “ޝަރޓްފްރޮންޓް”ގެ ސަބަބުން

އަހަރަކު 48،000 ކަރުދާސް ގަނޑު ސަލާމަތްވެއެވެ. 
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 އަޅުގަނޑުމެންގެ ޮމބައިލް ޚިދުމަތްތައް ކަސްޓަމަރުންނަށް އެންމެ
 ފައިދާ ޮބޑު ޮގތެއްގައި ޯފރުޮކށް ދިނުމަށް މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކެއް

  2019 އަހަރު ވަނީ ޮކށްފައެވެ. އެޮގތުން، ގިނަ  އަދަދަކަށް
 ޑޭޓާ ބޭނުންވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަޮކށްގެން 50 ޖީބީ ގެ
 ޑޭޓާ އެލަވެންސް އާ އެކު މުޅިން އާ ޯޕސްޓްޕެއިޑް ޕްލޭނެއް
 ވަނީ ތައާރަފް ޮކށްފައެވެ. އަދި އެންމެންނަށް ބައިވެރިވެވޭ
 ޑިޖިޓަލް މުޖުތަމައަކަށް މަގު ފަހިޮކށް ދިނުމަށްޓަކައި މި

 އިސްނެގުމުގެ ދަށުން ޮކންމެ ކަސްޓަމަރަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ
ޕެކޭޖްތަކަށް އެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބޭނެޮގތް ހެދުނެވެ.

 ކަސްޓަމަރުންނަށް އެންމެ ފައިދާ ޮބޑުޮގތެއްގައި ބްޯރޑްބޭންޑްގެ
 ޚިދުމަތްދިނުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުމެ ކުރަމުންދާ
 މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ޑޭޓާ އެލަވަންސް މަތިޮކށް އިތުރު

 ބޫސްޓާރސް ތައް ވަނީ ތައާރަފް ޮކށްފައެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި
 ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަލްޓްރާ ފާސްޓް 1 ޖީބީޕީއެސް ގެ

 ޕެކޭޖެއް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު އަޅުގަނޑުމެން ތައާރަފް ކުރީމެވެ.
 އޭގެ ސަބަބުން ދިރާގު ވެގެން ޮގސްފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި

 ގިގަބިޓް ސްޕީޑް އެންމެ ފުރަތަމަ ދޭން ފެށި ޮއޕަރޭޓަރަށެވެ.
 ގިގަބިޓް ސްޕީޑުން ލިބިގެންދާ މަތީ ބޭންޑްވިތުގެ ސަބަބުން

  ކަސްޓަމަރުންނަށް  ހައި ޑެފިނިޝަން ވީޑިޯއ ސްޓްރީމް ކުރުމާއި
ޮއންލައިން ގޭމިންގ ފަދަ ކަންކަން ފަސޭހައިން ކުރެވޭނެއެވެ.

 ދިރާގް ފްލީޓް މެނޭޖަރ އަކީ، އެންމެ ފަހުގެ ޖީ.ޕީ.އެސް
 ޓްރެކިންގ ޓެކްޮނޮލޖީ އާއި އެޑްވާންސްޑް މެޕިންގ އަދި
 ރިޯޕރޓިންގ ޮސފްޓްވެއަރ އެއް ޑޭޝްޯބޑެއްގެ ދަށުން

 ބެލެހެއްޓޭޮގތައް ތައްޔާރު ޮކށްފައިވާ ފްލީޓް މެނޭޖްމެންޓް
 ޮސލިއުޝަން އެކެވެ. އޭގެ ޒަރީއާއިން އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތަށާއި
 ފްލީޓް މެނޭޖަރުންނަށް ޮމބައިލް ޑިވައިސް ތަކުން އުޅަނދާއި
 ކުރޫއިންގެ މުހިންމު މަޢުލޫމާތުތަށް ބަލަވައިލެވޭނެއެވެ. ދިރާގު
 ފްލީޓް މެނޭޖަރގެ އެހީގައި އުޅަނދު ތަކުން ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ
 ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން އިތުރުވެ، ދިމާވެދާނެ މައްސަލަތައް
ދުރާލާ ދެނެގަތުމުގެ ގާބިލްކަން އިތުރުވެގެންޮގސްފައިވެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ޮބޑެތި ބްރޭންޑްތަކާ ގުޅިގެން އެންމެ
  ފަހުގެ ސްމާޓް ޯފން ތައް ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް އަޅުގަނޑުމެން

ވަނީ ނެރެފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސެމްސަންގް އެސް ސީރިސް،
  ހުއަވެއި ޕީ 30، ހުއަވެއި ޕ30ީ ޕްޯރ، ސެމްސަންގް

  ގެލެކްސީ ޯނޓް 10 އަދި ޯނޓް 10 ޕްލަސްގެ އިތުރުން
 އައިޯފން 11 ހިމެނެއެވެ. އަދި ދިރާގުން ޮމބައިލް ޑިވައިސްތައް
 ޚިޔާރު ކުރައްވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ވީހާވެސް ލުއި ޮގތެއްގައި
 ޑިވައިސް ބޭނުންކުރެވޭނެ ޮގތް ހެދުމައްޓަކައި ފައިސާދައްކާނެ
ތަފާތުޮގތްތަކާއި ޑޭޓާ އެލަވެންސް ވަނީ ތައާރަފް ޮކށްފައެވެ.

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ވީ އެންމެ ލުއި
 ފަސޭހަޮކށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އިތުރުން އީ-ފައިސާގެ

 މުއާމަލާތްތަކުގައި ފަރުދުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރު ކުރުމުގެ
 ޮގތުން ދިރާގު ޑިޖިޓަލް ޮމބައިލް ޕޭމެންޓް ޕްލެޓްޯފމް

 އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ވަނީ
 ޮކށްފައެވެ. މިޮގތުން ދިރާގުގެ މާރޗެންޓް ނެޓްޯވރކަށް 240

ފިހާރަ 2019 ވަނަ އަހަރު އިތުރު ކުރެވުނެވެ. 

 ‘މަމެން’ އަކީ، 365 ދުވަހުގެ ވެލިޑިޓީއާއިއެކު ޑޭޓާ ބިނާޮކށް
 އުނިކުރުމުގެ ފަސޭހަކަމާއި، ޮވއިސް އަދި އެސްއެމްއެސް
 އެކުލެވޭ  ޕްލެޓްޯފމެކެވެ. “މަމެން” ވަނީ %287 ގެ

 ކުރިއެރުމެއް 2019 ވަނަ އަހަރު ޯހދާފައެވެ. އަދި ގިނައިން
 ޑޭޓާ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަޮކށްގެން އެޑްޮއންސްގެ
 ޮގތުގައި ‘މަމެން’ ޑޭޓާބަންޑްލްސްއާއި މުނިފޫހިފިލުވުމާއި

ލައިފްސްޓައިލަށް ޚާއްސަ ޮގތްތައް ވަނީ ތައާރަފް ޮކށްފައެވެ.

އިލް  ޑް ޮމބަ ން ބޭ ޑް ޯރ ޖަރ ބް ޓް މެނޭ ގު ފްލީ ދިރާ

އް ތަ އިސް ގު ޕޭޑިވަ ދިރާ

މަމެން
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 ބޭންކް އެކައުންޓުން ޮވލެޓަށް
 ވަގުތުން ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭ

ކާޑް އަމިއްލަ ކުރެވޭނެ

ޮކންމެ ޮވލެޓަކަށް 3 ކާޑް ލިންކުކުރެވޭނެ

 ރާއްޖޭގެ އެކި
ކަންޮކޅުތަކުގައި

ރާއްޖޭގެ ޮކންމެ ނަންބަރަކަށް

 ބިލްތަކަށް ފައިސާދެއްކޭނެ
 އަދި ރިޯލޑްކުރެވޭނެ

  ނަޤުދު ފައިސާ އަށް ބޭނުން
 ނުޖެހޭ މުޖުތަމަޢުއެއް ގާއިމްކުރުން

 ސްކޭން ކުރުމަށްފަހު
ފައިސާ ދެއްކޭނެ

ދިރާގުޕޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަން
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ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވީޑިޯއ ޮއން ޑިމާންޑް
  (ވީ.ޯއ.ޑީ) ތައާރަފް ޮކއްފައިވަނީ ދިރާގުންނެވެ. އެޮގތުން 
 ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަ ނިޮކލޭޑިއަން ޯޝތަކާއި، ދިވެހި
  އުފެއްދުންތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ އައިޕީޓީވީ ވީ.ޯއ.ޑީގައި
އުޞޫލުން   ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ. އަދި “ޕޭ ޕަރ ވިއު”
 ޕްރިމިއަމް ވީޑިޯއ  ޮއން ޑިމާންޑް ޮކންޓެންޓްވެސް

 ކަސްޓަމަރުންނަށް ގަނެވޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން “ފަން” އާއި
 “އެކްސައިޓްމެންޓް” ގެ ނަމުގައި އެޑްޮއން ޕެކޭޖްތައް ވެސް ވަނީ

ދިރާގު ޓީވީއަށް 2019 ވަނަ އަހަރު ތައާރަފް ޮކށްފައެވެ.

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ދާއިރާ އަކީ ދިރާގުން ވަރަށް
 މުހިއްމު އިސްކަމެއްދޭ ސިނާއަތެކެވެ. ފާއިތުވެ ދިޔަ އަހަރު
 ދިރާގުގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރާންސިޓް ކެޕޭސިޓީ އަޕްގްރޭޑް
 ކުރުމުގެ ޮބޑު މަސައްކަތެއް ޮކށްފަައިވެއެވެ. އަދި ވަކިން

 ޚާއްސަ ކަމެއް ދީގެން ރާއްޖޭގައި ހިންގަމުންދާ ހުރިހާ ރިޯސޓް
 ތަކެއްގެ 4ޖީ ނެޓްޯވރކްތައް އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ

 މަސައްކަތްވެސް 2019 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ފުރިހަމަޮކށްފައެވެ.
 މީގެ އިތުރުން އަލަށް އިމާރާތް ކުރަމުން ދިޔަ ރިޯސޓްތަކުގައި

 ޯފން، އިންޓަނެޓް، 3ޖީ އަދި 4ޖީ ގެ ޚިދުމަތް ގާއިމްޮކށްދެވުނެވެ.
 ދިރާގާއި އެކީ މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ރިޯސޓް ތަކަށް

 ޑެޑިކޭޓެޑް އިންޓަރނެޓް، ޮހސްޕިޓަލިޓީ ޓީވީ، ޯކޮލކޭޝަން،
އަދި ސެކިއުރިޓީގެ ޚިދުމަތް ޯފރުޮކށްދީފައި ވާނެއެވެ.

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ޮބޑު މުވާސަލާތީ ކުންފުނި އަދި
 ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރ ގެ ހައިސިއްޔަތުން ރާއްޖޭގެ ޮބޑެތި

 ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާ ޓެކްޮނޮލޖީ ޮސލިއުޝަން ތައް ދިރާގުން
 ތައްޔާރުޮކށް ޯފރުޮކށްދެއެވެ. އެޮގތުން  ދިރާގުން ޯފރުޮކށްދޭ
 ހުރިހާ ޮސލިއުޝަންތަކަކީ ވަކިވަކި ޮބޑެތި ވިޔަފާރިތަކަށް

 ޚާއްސަޮކށްގެން އެ ވިޔަފާރީގެ ސީދާ ބޭނުންތަކަށް ތައްޔާރު ކުރާ
 ޮސލިއުޝަންތަކެކެވެ. ޮބޑެތި ވިޔަފާރި ތަކަށް ދިރާގުން ޯފރުޮކށްދޭ
 އައިސީޓީ ޮސލިއުޝަންތަކުގެ ތެރޭގައި ޑެޑިކޭޓެޑް އިންޓަރނެޓް،
 ލީސް ލައިން، ކްލައުޑް ސާރވިސް، އެސްއައިޕީ ގެ ޚިދުމަތް،
 އެމްޓުއެމް، ޑިޖިޓަލް މާރކެޓިންގ، ޑެޑިކޭޓެޑް ވީޕީއެސް އަދި
ޮހސްޓިންއާއި އިތުރުން ޑޭޓާ ސެންޓަރގެ ޚިދުމަތް ހިމެނެއެވެ.

ޑިޖިޓަލް ޓެކްޮނޮލޖީތަކުގެ ފައިދާ އެންމެންނަށް ޔަޤީން
 ކަމާއެކު ޯފރުޮކށްދިނުމަކީ  ދިރާގުގެ މުހިއްމު އަމާޒެކެވެ. 
 އެޮގތުން ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ހިންގުމަށް

 ބޭނުންވާ ޒަމާނީ ޓެކްޮނޮލޖީތައް ޯފރުޮކށް ދިނުމުގައި އިތުބާރު
 ކުރެވޭ ޕާރޓްނަރަކަށް ވުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުމެ މަސައްކަތް

 ކުރަމެވެ. ރާއްޖޭގެ 58 ރަށެއްގައި ދިރާގު ފައިބަރ ނެޓްޯވކް
 ގާއިމް ކުރުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ޮގތުން ގެސްޓްހައުސް ތަކައް

 ޚާއްސަ ޕެކޭޖްތަކެއް ތައާރަފް ކުރުމަށް މަގު ފަހިވެފައިވެއެވެ.
 ދިރާގުގެ ގެސްޓްހައުސް ޕެކޭޖްތަކުގެ ބޭނުން ޮކށްގެން

 ގެސްޓްހައުސް ހިންގާ ފަރާތްތަކުން ޚާއްސަ އިންޓަރނެޓް
އަދި ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ފަތުރުވެރިންނަށް ދެމުންގެންދެއެވެ.

  ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަން އެޖެންޑާ ތަންފީޒް ކުރުމުގައި
 ދިރާގުން ގެންދަނީ މުހިއްމު ޯރލެއް އަދާކުރަމުންނެވެ. އެޮގތުން
 ޑިޕާރޓްމެންޓް ޮއފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއާއިއެކު

 ރާއްޖޭގެ 155 ރަށެއްގައި ހުރި ހުރިހާ ޯކޓް ތަކެއް ޑެޑިކޭޓެޑް ހައި
ސްޕީޑް އިންޓަނެޓުން ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ވީ ގު ޓީ ވެރިކަން  ދިރާ އްފަތުރު ތަ ފާރި އި ވިޔަ ތަކާ ފުނި  ޮބޑެތި ކުން

ދު ދި މެ ދި އަ  ކު
އް ތަ ފާރި ގެ ވިޔަ ތީ ފަން

ރުކާރު  ސަ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަސްޓަމަރުންނާއި، ޕާރޓްނަރުން އަދި
 ސްޓޭކްޯހލްޑަރުންނަށް ޒަމާނީ ޓެކްނޮޮލޖީ ބޭނުންޮކށްގެން
 ވިޔަފާރި އިތުރަށް ތަރައްގީ ޮކށް، ިއޤްތިޞާދީ  އަދި

 އިޖްތިމާއި ކުރިއެރުންތައް ޯހދުމުގައި އެހީތެރިވެ
 ބާރުވެރިޮކށްދިނުމަކީ ދިރާގުގެ ޓީމްތަކުން ޮކންމެ ދުވަހަކުމެ

ކުރަމުން އަންނަ މުހިއްމު މަސައްކަތެކެވެ. 

 އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުމަށްޓަކައި
ތައް ގާއިމުކޮށް ބަދަހިކުރުން ގުޅުން
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2019 ގެ މީާލ ހާލުަތ
މާލީ ހާލަތުގެ ޚުލާސާ

ރުފިޔާ )މިލިއަނުން(
ޖުމްލަ އާމްދަނީ

ސާފު ފައިދާ (ޓެކްސް އުނި ކުރުމަށްފަހު)
ޙިއްޞާއަކަށް ޖެހޭ އަސާސީ އާމްދަނީ

ފްރީ ކޭޝްފޯްލ

ސާފު ޖުމްލަ އެސެޓް

 އާމްދަނީ (އިންޓަރެސްޓް، ޓެކްސް،
ޑިޕްރިސިއޭޝަން، އެމޯޓައިޒޭޝަން އުނިނުކޮށް)

 2019 ވަނަ އަހަރަކީ މާލީގޮތުން ދިރާގަށް ގިނަ ގުނަ ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނެ އަހަރެކެވެ.
 އޭގެ ތެރޭގައި ވިޔަފާރީގެ ވާދަވެރިކަން އިންތިހާއަށް އިތުރުވެގެން ދިއުމާއި، ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ
 އަގު މަތިވެގެން ދިއުމާއި، މުހިއްމު ސިސްޓަމްތަކަށް ގެންނަން ޖެހުނު ބަދަލުތައް ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

 ތަފާތު ގިނަ ރޮނގުތަކުން ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިވިނަމަވެސް، މުހިއްމު މާރކެޓްތަކުގައި އަދި ޕްރޮޑަކްޓް
ޕޯޓްފޯލިއޯތަކުގައި ދިރާގުގެ ލީޑަރޝިޕް ޕޮޒިޝަން ވަނީ އަހަރު ތެރޭގައި ދަމަހައްޓާފައެވެ. 

 ދިރާގުގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީ އަކީ 2.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. އެއީ އޭގެ ކުރީ
 އަހަރާއި އަޅާ ބަލާއިރު %3.5 ގެ ކުރި އެރުމެކެވެ. މި ކުރިއެރުން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ހޯދިފައިވަނީ
 އަޅުގަނޑުމެންގެ މޮބައިލް އަދި ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް އަދި ޑިޖިޓަލް ޚިދުމަތްތަކުގެ ވިޔަފާރިންނެވެ.
 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ކާމިޔާބީ ފަހި ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ހައިސްޕީޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ޚިދުމަތް
 މުޅިރާއްޖެއަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުންދާ އިންވެސްޓްމެންޓް ތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ.
 އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ވަނީ 4ޖީ ނެޓްވޯރކް ކަވަރޭޖް %100 ގައި ދަމަހައްޓައި، ރާއްޖޭގެ 75%
ގޭބިސީތަކަށް ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑް ނެޓްވޯކް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ލަނޑުދަނޑި އަށް ވާސިލްވެފައެވެ. 

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަސައްވުރު “ޓޭކް އޮން ޓުމޯރޯ” ގެ ދަށުން ކުރަމުންދާ ޑިޖިޓަލް 
 ޓްރާންސްފޯމޭޝަން ގެ މުހިއްމު ދަތުރު 2019 ވަނަ އަހަރުވެސް ކުރިއަށްގެންދިޔައީމެވެ. ޑިޖިޓަލް

 ޓްރާންސްފޯމޭޝަންއަށް ބޭނުންވާ އެންމެ ފަހުގެ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީތަކާއި ޚިދުމަތްތަކާއި ޕްރޮޑަކްޓްސް
 ތައާރަފްކޮށް ކަސްޓަމަރުންނާއި ހަމަޔަށް ގެނެސްދިނުމަށްޓަކައި މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކެއް 2019

 ވަނަ އަހަރުވެސް ކޮށްފައިވެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއާއި އަދި ދެކުނު އޭޝިއާގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 5ޖީ
 ނެޓްވޯރކް ޚިދުމަތް ތައާރަފްކޮށް، ރާއްޖޭގެ %75 ގޭބިސީތަކަށް ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޚިދުމަތް
 ތައާރަފްކޮށްދިނުމާއެކު އަޅުގަނޑުމެންގެ “ޑިޖިޓަލް ރާއްޖެ” ބާރުވެރިކުރުމުގެ މުހިއްމު ލަނޑުދަނޑި
 2019 ވަނަ އަހަރު ހާސިލްކުރެވުނެވެ. ކުރީ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 2019 ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ
 ހިންގުމުގެ ޚަރަދު ވަނީ 7 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުވެފައެވެ. ހިންގުމުގެ ހަރަދު އިތުރުވެގެން ގޮސް
 ފައިވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އައިޓީ އަދި ކަރަންޓުގެ ޚަރަދުތައް އިތުރުވެގެންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ހިންގަމުންދާ ޑިޖިޓަލް ޓްރާންސޯފޮމޭޝަން ހަރަކާތްތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. 
 

 2019 ވަނަ އަހަރަށް ރިޕޯޓް ކުރި އިބިޓްޑާ ވަނީ %5.5 (77 މިލިއަން ރުފިޔާ)

 އަށް އިތުރުވެ ޖުމުލަ 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާފައެވެ. ‘ލައިކް ފޯ ލައިކް’ އިބިޓްޑާ
 އިތުރުވެފައިވަނީ %1.1 (16 މިލިއަން ރުފިޔާ) އަށެވެ. އެއީ އައިއެފްއާރުއެސް 16

އެކައުންޓިން ސްޓެންޑަރޑްގެ ސަބަބުން އައި ބަދަލަތައް ނުހިމަނައެވެ. 

 2018 ވަނަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު ސާފު ފައިދާ ( 942 މިލިއަން ރުފިޔާ) އާއި އާމްދަނީ
އިން ޙިއްޞާއަށް ޖެހޭމިންވަރު (37 މިލިއަން ރުފިޔާ) ވަނީ %4.1 އިތުރުވެފައެވެ. 

 1 އީ.ބީ.އައި.ޓީ.ޑީ.އޭ (އިންޓަރެސްޓް، ޓެކްސް، ބަލަށް ކެނޑި އަދި އިސްތިލާކު ކުރުމުގެ ޚަރަދު އުނިކުރުމުގެ ކުރިން ލިބިފައިވާ

 އާމްދަނީ) ހިސާބު ކުރާނީ އާމްދަނީއިން ހިންގުމުގެ ޚަރަދާއި ކަސްޓަމަރުންގެ އަތުން ލިބެން ހުރި ފައިސާއާއި އަޤްދުކުރެވިފައިވާ މުދަލުން

އިންޕެއަރމެންޓް ޚަރަދު އުނިކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

 2 އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑް އައި.އެފް.އާރު.އެސް 16އަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް މާލީ ހިސާބަށް ތަޠްބީޤު ކުރުން. 2018 ވަނަ

 އަހަރުގެ އީ.ބީ.އައި.ޓީ.ޑީ.އޭ އާއި 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އީ.ބީ.އައި.ޓީ.ޑީ.އޭ ހިސާބު ކުރެވިފައިވާނީ ބޭނުންކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮންނަ

މުދަލުގެ ބަލަށް ކެޑުމުގެ ޚަރަދާއި އިޖާރާގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ދަރަނީގައި އެކުލެވިގެންވާ އިންޓަރެސްޓް އުނިކުރުމަށްފަހުގައެވެ.  
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 ސާފު ފައިދާއިބިޓްޑާއާމްދަނީ

 3 ކުންފުނީގެ ހިންގުމުން ލިބިފައިވާ ނަފާ ހިސާބު ކުރެވިފައިވާނީ ކުންފުނި ހިންގުމުގެ

 ހަރަކާތް ތަކުން ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ އިން އިޖާރާގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ދަރަނީގައި

އެކުލެވިގެންވާ އިންޓަރެސްޓް އުނިކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީ ކުރީއަހަރަށްވުރެ 96.5 މިލިއަން
 ރުފިޔާ އިތުރުވެފައިވަނީ މޯބައިލް، ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް، ޑޭޓާކޮމް
 އަދި ގުޅުންހުރި ޚިދުމަތްތަކުން ލިބުނު އާމްދަނީ އިތުރުވުމުންނެވެ.
 އާމްދަނީ އިތުރުވެފައިވަނީ މޯބައިލް އަދި ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް
 ބޭނުންކުރާ އާ ކަސްޓަމަރުންގެ އަދަދު އިތުރުވުމާއި ޓާގެޓެޑް

 ކަސްޓަމަރ ވެލިއު ޕްރޮޕޮޒިޝަންސް ތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. ދިރާގުގެ
 ނެޓްވޯކް އަދި ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުން، 5ޖީ
 ފަދަ އާ ޓެކްނޮލޮޖީތަކަށް ކުރި  އިންވެސްޓްމެންޓްތަކުގެ ސަބަބުން
 އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިދުމަތްތައް އިތުރު ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވި،

ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ވަނީ މަތި ވެގެން ގޮސްފައެވެ.

 2019 ވަނަ އަހަރަށް ރިޕޯޓް ކުރެވުނު އިބިޓްޑާ އަކީ 1.5 ބިލިއަން
 ރުފިޔާއެވެ. އެއީ އޭގެ ކުރީއަހަރާ އަޅާބަލާއިރު %5.5 (77 މިލިއަން
 ރުފިޔާގެ) ކުރިއެރުމެކެވެ. ‘ލައިކް ފޯ ލައިކް’ގެ އިބިޓްޑާ އިތުރުވުމަކީ

 %1.2 ނުވަތަ 16 މިލިއަން ރުފިޔާ (އައިއެފްއާރްއެސް 16
 ނުހިމަނައި) އެވެ. ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު އިތުރުވެގެން

 ގޮސްފައިވަނީ 7 މިލިއަން ރުފިޔާއިންނެވެ.  ހިންގުމުގެ ހަރަދު
 69 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް (އައިއެފްއާރުއެސް 16 ހިމަނައިގެން)
 މަތިވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ދިރާގު ނެޓްވޯކް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުގެ
 މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބުންނާއި ސިސްޓަމްތައް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމާއި
 އާންމު ހިންގުމުގެ ޚަރަދުގެ ސަބުންނެވެ. ޚަރަދުތައް އިތުރުވެގެން

 ގޮސްފައިވީނަމަވެސް ހިންގައިގެން ލިބުނު ފައިދާ (އޮޕެރޭޓިން
ޕްރޮފިޓް) ވަނީ 19 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުވެފައެވެ. 

 ޓެކްސް ކެނޑުމަށްފަހު ލިބުނު ސާފު ފައިދާ ކުރީއަހަރަށް ވުރެ
 2019 ވަނަ އަހަރު ވަނީ، 37 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުވެފައެވެ.
އެއީ އެއަހަރުގެ ތެރޭގައި ލިބުނު އާމްދަނީ އިތުރުވެފައިވާތީއެވެ.
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 ސާފު ފައިދާ އިން 2019 ވަނަ އަހަރު ޙިއްޞާއަކަށް ޖެހުނު
 މިންވަރަކީ 12.39 ރުފިޔާ އެވެ. އެއީ 2018 ވަނަ އަހާރާ

 އަޅާބަލާއިރު %4.1 ކުރިއެރުމެކެވެ. މިކުރިއެރުން ލިބިފައިވަނީ،
ޓެކްސް ދެއްކުމަށްފަހު ލިބުނު ފައިދާ އިތުރު ވެފައިވާތީއެވެ.

 2019 ވަނަ އަހަރު ޙިއްޞާގެ ފައިދާގެ ޮގތުގައި 912 މިލިއަން
 ރުފިޔާ ބެހުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 314.6 މިލިއަން
  ރުފިޔާ ވަނީ އިންޓަރިމް ޑިވިޑެންޑްގެ ޮގތުގައި ބަހާ ނިންމަފައެވެ.

 އަދި އިތުރު 597.4 މިލިއަން ރުފިޔާ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ
ފައިނަލް ޑިވިޑެންޑްގެ ޮގތުގައި ބެހުމަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. 

 2019 ވަނަ އަހަރު ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ޮގތައި 313
 މިލިއަން ހޭދަކުރެވުނުއިރު އެއީ އޭގެ ކުރީ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު

 93 މިލިއަން ރުފިޔާ މަދު އަދަދެކެވެ. ދިރާގުގެ ނެޓްޯވކް
 އަދި ސިސްޓަމްސްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް 2019 ވަނަ އަހަރު
 ވަނީ 209 މިލިއަން ހޭދަޮކށްފައެވެ. ިދރާގުން ކުރަމުންދާ

 އިންވެސްޓްމެންތަކުގެ ނަތީޖާ އެއްގެ ޮގތުން މިހާރު ރާއްޖޭގެ 75%
 ގޭބިސީތަކަށް ހައިސްޕީޑް ‘ފައިބަރ ޓު ދަ ޯހމް’ ގެ ޚިދުމަތް ވަނީ

 ޯފރުޮކށްދީފައެވެ. އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ އިންވެސްޓްމެންޓްތަކުގެ
ތެރޭގައި 5ޖީ ފަދަ އާ ޓެކްޮނޮލޖީތައްެވސް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

 ފްރީ ކޭޝް ފުޯލގެޮގތުގައި (އިމާރަތް ކުރުމާއި އިކިއުޕްމެންޓް
 ގަތުމަށާއި، އިންޓެންޖިބްލް އެސެޓްސް ޯހދުމަށް ޚަރަދުކުރި ބައި
 އުނުކުރުމަށް ފަހު) 965 މިލިއަން ރުފިޔާ 2019 ވަނަ އަހަރު

 ވަނީ ލިބިފައެވެ. މިއީ 2018 ވަނާ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު
 %56.4 އިތުރު އަދަދެކެވެ. އޭގެ ސަބަބަކީ ޮއޕެރޭޓިން
ކޭޝްފުޯލ އިތުރުވުމާއި، ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ދަށްވުމެވެ. 

 31 ޑިސެންބަރ 2019 ގައި ދިރާގުގެ ޖުމްލަ އެސްޓްސްގެ
 އަގަކީ 3.6 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. ނެޓް އެސެޓްގެ އަގަކީ 2.5

 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. ޖުމްލަ އެސެޓްސް ވަނީ %14.9 އަދި ނެޓް
 އެސެޓްސް ވަނީ %7.5 އިތުރުވެފައެވެ. އެއީ އައި.އެފް.އާރު.އެސް
 އިން ހިސާބުކުރާޮގތަށް އައި ބަދަލުތަކާއެކުއެވެ. 2019 ވަނަ

 އަހަރުގެ ރިޓާން ޮއން ކެޕިޓަލް އެމްޕްޯލއިޑް އަކީ %38.8 އެވެ.
 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޓާން ޮއން ކެޕިޓަލް އެމްޕްޯލއިޑް އަކީ
 %42.5 އެވެ. އައި.އެފް.އާރު.އެސް 16 ގެ ސަބަބުން އައި

 ބަދުލަތައް ނުހިމަނާ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ‘ލައިކް ޯފ ލައިކް’
ރިޓާން ޮއން ކެޕިޓަލް އެމްޕްޯލއިޑް އަކީ %42.1 އެވެ.
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 ސާފު ފައިދާއިން
 ޙިއްޞާއަކަށް ޖެހުނު

މިންވަރު

ޑް ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓްމެންޓްޑިވިޑެން

ފްރީ ކޭޝް ފޯުލ 
  އެސެޓްސް އާއި

ރިޓާން އޮން ކެޕިޓަލް
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 އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުންފުނީގެ ވެރިންނަކީ 14،324 ޙިއްޞާދާރުންނެވެ
 (31 ޑިސެމްބަރ 2019 ގެ ނިޔަލަށް). އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ

 ޙިއްޞާދާރުންނަކީ އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ފައިދާއަށް ނުވަތަ
 އެފަރާއްތަކުގެ ދަރިންނަށްޓަކައި ޙިއްޞާގަނެ ކުންފުނީގެ

ކާމިޔާބީގައި އިންވެސްޓްޮކށްފައިވާ ފަރުދުންނެވެ.

 ދިރާގުގެ މައި ޙިއްޞާދާރުންނަކީ %52 ޙިއްޞާ ޮއންނަ
 ބީ ޓީ ސީ އައިލެންޑް ލިމިޓެޑް (ބަޓެލްޯކ) އާއި 41.85%
 ޙިއްޞާ ޮއންނަ ދިވެހިސަރުކާރެވެ. ބާކީ ޙިއްޞާދާރުންނަކީ
 އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއީ އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކަވެ. ދިރާގުގެ

 ފަސް ޕަސަންޓް ޙިއްޞާއަށްވުރެ އިތުރަށް ޙިއްޞާ ގަނެފައިވާ
އެއްވެސް ވަކި ފަރުދެއް ނުވަތަ މުޢައްސަސާއެއް ނެތެވެ. 

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙިއްޞާދާރުންނަށް ދެމެހެއްޓެނިވިޮގތެއްގައި މަންފާ
 ޯހދައިދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ އިސްވާޖިބެވެ. މިޮގތުން

 ޙިއްޞާދާރުންނަށް ޙިއްޞާގެ ފައިދާގެ ޮގތުގައި ދިރާގުން
ދެމުންދާ މިންވަރުތަކުން މިކަން ހާމަޮކށްދެއެވެ.

ރާއްޖޭ ޙިއްޞާގެ ބާޒާރުގައި 2012 ވަނަ އަހަރު ދިރާގު
 ލިސްޓްކުރީއްސުރެ ޖުމްލަ 6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ޙިއްޞާގެ 

 ފައިދާގެ ޮގތުގައި ބަހާފައެވެ. އެއީ ޙިއްޞާދާރުން ފުރަތަމަ ޙިއްޞާ
 ގަތް 80 ރުފިޔާގެ އަގަށް ބަލާއިރު، 99 ޕަސަންޓު ފައިދާއެވެ.
 ދިރާގުން ޙިއްޞާގެ ފައިދާ ބަހަން ނިންމަނީ ކުންފުނީގެ ސާފު
 ފައިދާއިން %50 އަށް ވުރެ މަދުނުވާ އަދަދަކަށެވެ. ޙިއްޞާގެ

 ފައިދާ ބަހަނީ، ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާގެ ފައިދާ އާ ބެހޭ ސިޔާސަތާ
 އެއްޮގތްވާ ޮގތުގެ މަތިން ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުން
 ކުންފުނީގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތަކާއި އަދި ކުރިމަގުގައި ކުންފުނި

ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ފައިސާ ބެހެއްޓުމަށްފަހުއެވެ.

 ބަހްރޭން ޓެލެޮކމިއުނިކޭޝަންސް ޮކމްޕެނީ (ބަޓެލްޯކ)
 އަކީ މައި ޮއފީސް ބަހްރޭނުގައި ޤާއިމުޮކށްފައިވާ

 ބަހުރޭނުގެ ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖްގައި ލިސްޓުޮކށްފައިވާ
 ކުންފުންޏެކެވެ. ބަޓެލްޯކއަކީ މެދު އިރުމަތީގެ

 ޤައުމުތަކުގައި ޓެލެޮކމިއުނިކޭޝަންގެ ޚިދްމަތް ދޭން
  ފަށައި މިހާރު އެތައް ޤައުމެއްގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ
 ޚިދްމަތްދޭ ކުންފުންޏެކެވެ. އެއީ ސީދާޮގތުންނާއި

 އަދި ތަފާތު ވަކި ބްރޭންޑް ނަން ނަމުގައި ބަހްރޭނު،
 ޯޖޑަން، ސައުދީ އެރެބިއާ، ޔަމަން، މިސްރު،

 ގާންސީ، ޖާރސީ، އައިލް ޮއފް މޭން، ދިވެހިރާއްޖެ،
 ޑިއެޯގގާސިއާ، ސެންޓް ހެލީނާ، އެސެންޝަން އައިލެންޑް

 އަދި ޯފލްކްލޭންޑް އައިލެންޑްސްގައި ބަޓެލްޯކގެ
ވިޔަފާރިތައްތައް ހިންގަމުންގެންދާ ކުންފުންޏެކެވެ. 

ޑް ޙިއްޞާދާރުންގެ މަންފާޑިވިޑެން

 ޙިއްޞާގެ މިންވަރު

  އްިނވްެސަޓރްުނާނިއ ޮއްނަނ ގުޅްުނ ދެމެހެއުްޓމިާއ
ދެމެހެއްޓެނިިވ ޮގތެއަްގިއ ޙިއާްޞދާރްުނަންށ ަނފާ ލިިބދުިންނ

1 to 10

11 to 100

101 to 1,000

1,001 to 10,000

10,001 and over

4,363

8,169

1,589

188
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2019

2019

105.00

12.39

120.00

8.47

80.00

12.00

98.10

32.96

6102

7.98

97%

32

2018

2018

80.00

11.91

85.00

6.72

78.00

11.91

82.91

30.66

8,751

6.08

100%

39

2017

2017

80.00

11.81

85.00

6.77

80.00

11.81

83.84

30.46

3,900

6.08

100%

15

ޙިއްޞާގެ ވިޔަފާރީގެ އުސްއަލިތައް
ޙިއްޞާގެ ވިޔަފާރީގެ އުސްއަލިތައް

ޙިއްޞާއަކަށް ޖެހޭ މިންގަޑުތައް

ޙިއްޞާގެ މުޢާމަލާތު އެންމެ ފަހުން ކުރެވުނު އަގު )ރުފިޔާ(

އިން ޙިއްޞާއަކަށް ޖެހުނު މިންވަރު )ރުފިޔާ( އާމްދަނީ

ވެއިޓަޑް އެވަރެޖް ޓްރޭޑަޑް ޕްރައިސް )ރުފިޔާ( 

ޙިއްޞާ އަކަށް ޖެހޭ ނެޓް އެސެޓް )ރުފިޔާ( 

ޙިއްޞާގެ މުޢާމަލާތުކުރެވުނު އެންމެ މަތީ އަގު )ރުފިޔާ(

ޙިއްޞާގެ އަގާއި އާމްދަނީގެ ރޭޝިޯއ

މުޢާމަލާތުކުރެވުނު ޙިއްޞާގެ އަދަދު

ޑް ޕޭއައުޓް ރޭޝިޯއ )އެކްޗުއަލް(  ޑިވިޑެން

ޙިއްޞާގެ މުޢާމަލާތުކުރެވުނު އެންމެ ދަށް އަގު )ރުފިޔާ( 

ޙިއްޞާ އަކަށް ބެހުނު ފައިދާ )ރުފިޔާ( 

ކުރެވުނު މުޢާމަލާތުގެ އަދަދު
މާކެޓް ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން )ބިލިއަން ރުފިޔާ( 
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 އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުންފުނީ އެންމެ މުހިއްމު ބަޔަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ
   ޙިއްޞާދާރުންނެވެ. ޙިއްޞާދާރުންނަށް ސާފު، ސައްހަ އަދި
 އެންމެ އެކަށޭނެ ވަގުތުގައި މަޢުލޫމާތު ޯފރުޮކށް ދިނުމަށް

 އަޅުގަޑުމެން ތަފާތު ވަސީލަތްތައް ބޭނުްނކުރަމެވެ. މިޮގތުން
 ކުންފުނީގެ މާލީ ބަޔާންތައް ޮކންމެ ކުއަޓާރެއް ނިމޭތާ 30

 ދުވަސް ތެރޭގައި، އަދި ކުންފުނީގެ އަހަރީ ރިޯޕޓް އަހަރު ނިމޭތާ
 4 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޝާއިއުކުރަމުން ގެންދެއެވެ. ދިރާގު
 ޕްބްލިކް ކުންފުންޏެއްގެ ޮގތުގައި ލިސްޓްކުރީއްސުރެ މިހާތަނަށް

 ހުރިހާ އަހަރެއްގެ އަހަރީ ރިޯޕޓަކާއި ކުއަޓަލީ ރިޯޕޓްތައް ދިރާގުގެ
ވެބްސައިޓްގައި އާންމުޮކށް ޝާއިޢުޮކށްފައިވާނެއެވެ. 

 ދިރާގު ވެބްސައިޓްގެ އިންވެސްޓަރ ރިލޭޝަންސް ބައިގައި،
 ކުންފުނީގެ މުހިންމު ކުރިއެރުންތަކުގެ  މަޢުލޫމާތު ތަކާއި
 އިންވެސްޓަރުންނަށް ބޭނުންވާ އިތުރު މުހިންމު މަޢުލޫމާތު

 ގަވާއިދުން ޝާއިއު ކުރެއެވެ. އަދި ކުންފުިނ ހިނގަމުންދާޮގތާއި
 ކުންފުނިން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް އިންވެސްޓަރުންނާއި

 ޙިއްޞާދާރުންނަށް ފެންނަޮގތަށް ހެދުމަށްޓަކައި ކުންފުނީގެ މުހިއްމު
 މާލީ ބަޔާންތަކާއި، އާންމު އެންގުންތަކާއި، އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ

އާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައްވެސް ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިއުކުރެއެވެ.

 ޙިއްޞާދާރުންގެ ސުވާލުތަކަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް
 ޖަވާބުދިނުމަށްޓަކައި ހާއްސާ ޮކށްފައިވާ އިންވެސްޓަރ ރިލޭޝަން

 ޓީމެއް ދިރާގުގައި މަސައްކަތްކުރުއެވެ. އެ ޓީމުން ޙިއްޞާގެ
 ތަފްސީލީ މަޢުލޫމާތުތަކާއި، ޙިއްޞާގެ ފައިދާ ބަހާފައިވާ ޮގތުގެ
 މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާދާރުންނަށް ވަގުތުން ވަގުތަށް ޯފރުޮކށްދެއެވެ.
 އިންވެސްޓަރ ރިލޭޝަންސް ޓީމަށް އެހީތެރިވެ ދިނުމުގެ ޮގތުން
 ދިރާގުގެ ކަސްޓަމަރ ސާވިސް ޮހޓްލައިންއަށް އަދި ދިރާގުގެ
 މަރުކަޒީ ޮއފީސްތަކާއި ގުޅުއްވައިގެން ޙިއްޞާދާރުން ކުރައްވާ

 ސުވާލުތަކާއި ޯހދަންބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް ޯނޓްކުރުމަށްފަހު ޖަވާބު
ޮފނުވުމަށް އިންވެސްޓަރ ރިލޭޝަންސް ޓީމަށް ހުށަހަޅައެވެ.

 ދިރާގުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ
 ޙިއްޞާދާރުންނާ ބައްދަލުޮކށް މުޢާމަލާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އެންމެ

 މުހިއްމު ވަޞީލަތެވެ. އެހެންކަމުން އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި
 ޙިއްޞާދާރުން ބައިވެރިވުމަކީ އަޅުގަޑުމެން ބާރު އަޅާކަމެކެވެ. އަހަރީ

 އާންމު ޖަލްސާގެ ޯނޓިސްގެ ކުރިން އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި
 ޙިއްޞާދާރުން ފާޅުޮކށްފައިވާ ހިޔާލުތަކާއި ކަންޮބޑުވުންތައް
 ސައްހަކަމާއެކު ބަޔާންޮކށްފަައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި
 އެންމެ ފަހުން ބޭއްވުނު އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ދެލިޮކޕީ،

 ޙިއްޞާދާރުން ޮކމެންޓްކުރުމަށް ހުޅުވާލަމުން ގެންދަމެވެ. އަދި
 ދިރާގުގެ ޯބޑާއި މެނޭޖްމެންޓުން އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި

 ބައިވެރިވެ ޙިއްޞާދާރުންގެ ކަންޮބޑުވުންތަކަށާއި ސުވާލުތަކަށް
 ޖަވާބު ދާރީވެއެވެ. އެކްސްޓާނަލް ޮއޑިޓް ރިޯޕޓާ ބެހޭޮގތުން ކުރާ
 ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދިނުމުގައި އެހީތެރިވެ ދިނުމަށް އެކްސްޓާނަލް

 ޮއޑިޓަރުންވެސް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެއެވެ. އަހަރީ އާންމު
  ޖަލްސާގައި ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި ނިންމާ ނިންމުންތައް
ދިރާގުގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިއުކޮށް އިއުލާންކުރަމެވެ.

  ޙިއްޞާދާރުންނާ
ދިރާގު ވެބްސައިޓްމުޢާމަލާތް ކުރުން

  އިންވެސްޓަރ
ރިލޭޝަންސް ޓީމް

އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ
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  އަޅުގަނޑުމެންނަކީ، އ.ދ ގެ
 ދެހެމެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ

 ލަނޑުދަނޑިތަކަށް ތާއިދުކުރާ
 ކުންފުންޏެކެވެ. އަދި އަޅުނޑުމެން
 ވަނީ ޑިސެމްބަރު 2012 އިން
އިޓެޑް ނޭޝަންސް  ފެށިގެން ޔުނަ
 ގްލޯބަލް ކޮމްޕެކްޓްގައި ބައިވެރިވެ

ޮސއިކޮށްފައިއެވެ. 
 މިޮގތުން ގްޯލބަލް ޮކމްޕެކްޓްގެ މައި

 10 އުސޫލާއި އެއްޮގތްވާ ޮގތުގެމަތިން،
 ގްޯލބަލް ޮކމްޕެކްޓްގައި އެކުލެވޭ މައިގަނޑު

 4 ދާއިރާކަމަށްވާ އިންސާނީ ހައްޤުތައް
 ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި، މަސައްކަތްތެރިންގެ
 ހައްޤުުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި، ތިމާވެށި

 ހިމާޔަތްކުރުމަށާއި ޮކރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށް
 އަޅުގަނޑުމެން ވެފައިވާ ވަޢުދު ފުއްދުމުގައި

އަބަދުމެ ދެމިތިބޭނަމަވެ.”

އިސްމާޢީލް ރަޝީދު،
ސީއީޯއ އަދި އެމްޑީ

”

ްނަށް
ަކުދިނ
 ކުޑ

 ޒުވާނުން ބާރުވެރިކުރުވުން

މުޖުތަމަޢު އަދި ތިމާވެށި

ޑިޖިޓަލް ރާއްޖެ

ފާރި
ވިޔަ
ާރު 
ްމާދ
ޒިއ
 

 ކުޑަކުދިންނަށް އަޅާލުން

ްތައް
ުސޫލ

 އ

 އޮންނަގާތްކަން އެކަކު އަނެކަކާ

ަފުން
ައްޒ
މުވ
 

ޑިޖިޓަލް ޚިދުމަތްތައް

އޮނިގަނޑު
ިންގުމުގެ 

 ހ

 ފަހި ވިޔަފާރި 

ަޅާލުން
އ
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ިއޖްތިމީާޢ ޒްިނމާ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޖުތިމާޢީ ޒިންމާގެ ސްޓްރެޓަޖީ އޭގެ
ތައް  މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ މައިގަނޑު ތިން ކަން

އަޅުގަމޑުމެންގެ މުވައްޒަފުންއަޅގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުއަޅުގަނޑުމެންގެ ތިމާވެށ

 ދިރާގުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއްގައި ކޯރޕަރޭޓް ސިޓިޒެންޝިޕްގެ
 ފުރިހަމަ އުސޫލްތައް ތަންފީޒްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. މިގޮތުން
 ނަޒާހަތްތެރިކަން އެންމެ މަތީގައި ދެމެހެއްޓުމަށާއި، މަތިވެރި އަޚްލާގާއި،
 ދެފުށްފެންނަ، ޖަވާބްދާރީކަން ބޮޑު ހިންގުންތެރިކަމަށް އިސްކަންދީގެން
މުޅި މުޖުތަމަޢަށް މިސާލަކަށް ވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒެކެވެ.

 ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި ދިރާގާއި ދެމެދު އޮންނަގުޅުން ހަރުދަނާ
 ކުރުމަށްޓަކައި، ޤައުމު ބިނާކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކަށާއި، އަދި  ރާއްޖޭގެ

 އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީއަށް ދިރާގުން ނުހަނު އިސްކަމެއް ދެއެވެ.
 އެހެންކަމުން ދިރާގުގެ އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާގެ ދަށުން ކުރާ ކަންތައްތައް
 ރާވައި ހިންގަނީ ދެމެހެއްޓެނިވި ނަތީޖާ އެންމެ ފައިދާ ބޮޑުގޮތެއްގައި

 ނެރެވޭނެ ގޮތަށްބައްޓަން ކޮށްގެންނެވެ. އިޖްތިމާޢީ ޒިއްމާގެ ހަރަކާތްތައް
 ހިންގަނީ އިޖްތިމާޢީ ޒިއްމާ ސްޓެރެޓެޖީއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން
 ދިރާގުގެ އިޖްތިމާއީ ޒިއްމާ ކޮމިޓީގެ އިރުޝާދާއެކުއެވެ. އިޖްތިމާޢީ

  ޒިއްމާ ކޮމިޓީގައިހިމެނެނީ ކޮމިޓީ ޗެއަރ ޕަރސަން ގެ ހައިސިއްޔަތުން
 ކުންފުނީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސާރ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

އާއި ދިރާގުގެ ސީނިޔާ މެނޭޖްމެންޓް ޓީމްގެ މެމްބަރުންނެވެ. 

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސްގެ ގްލޯބަލް ކޮމްޕެކްޓް (ޔޫއެންޖީސީ)
 ގެ ސިގްނެޓަރީ އަކަށް ޑިސެންބަރ 2012 ގައި ވުމަށްފަހު،

 ކޮންމެ އަހަރަކު އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ ޔޫއެންޖީސީ ފްރޭމްވަރކް
 ގެ ދަށުން ތިމާވެށި އަދި އިޖްތިމާޢީ އަހަރީ އެސެސްމެންޓްތައް
 ތައްޔާރުކޮށް ޚާއްސަ އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާގެ ރިޕޯޓެއް ޝާއިއުކޮށް

 ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮން ޕްރޮގްރެސް (ކޮޕް) ގެ ގޮތުގައި ޔޫއެންޖީސީ
 އަށް ހުށަހަޅަމުންނެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން
 އޮން ޕްރޮގްރެސް ރިޕޯޓް، މިއަހަރީ ރިޕޯޓްގެ “ދެމެހެއްޓެނިވި

މާދަމާ” ސެކްޝަންގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.  
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އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢު

ވުން ވެރިކުރު ވާނުން ބާރު ޒު

ވުން ވެރިކުރު ހެނުން ބާރު އަން

ވެ އަޅާލުން ދިންނަށް އޯގާތެރި ކުޑަކު

  އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ 2019 ވަނަ އަހަރުވެސް ކުޑަކުދިންގެ
 ހައްޤުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާ ތަކަށާއި ޒުވާނުން
 ބާރުވެރިކުރުވުމަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކަށް

 އެހީތެރިވެފައެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގެ ޝިއާރުގެ ދަށުން
 އެހީތެރިވަނީ އދ ގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް

 ކަމަށްވާ، ފުރިހަމަ ސިއްހަތާއި ދުޅަހެޔޮކަން (އެސްޑީޖީ 3)، މިންތީގެ
 ހަމަހަމަކަން (އެސްޑީޖީ 5)، އެކަށޭނެ މަސައްކަތާއި އިޤްތިޞާދީ

 ކުރިއެރުން (އެސްޑީޖ8ީ)، ސިނާއަތާއި އާގޮތްތަކާއި ޢުމްރާނީ
 ކުރިއެރުން (އެސްޑީޖީ 9) އަދި ނަހަމަކަށް ކުޑަކުރުން (އެސްޑީޖީ

10) އަށް ވާސިލުވުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ހަރަކާތްތަކަށެވެ.

 2019 ވަނަ އަހަރު ދިރާގު އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް 26
 ފަރާތުން ފުރިހަމަކޮށްފައި ވެއެވެ. ދިރާގު އެޕްރެންޓިސްޝިޕް

 ޕްރޮގްރާމްއަކީ ޒުވާނުންނަށް މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ
 ލިއްބައިދީ މަސައްކަތުގެ ހުނަރު ތަރައްޤީކޮށްދިނުމަށް
އަޅުގަނޑުމެން ހިންގާ އެންމެ މުހިއްމު ޕްރޮގްރާމެވެ.

  ”ވިމެން އިން ޓެކް” އާއި ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކުގައި ‘ގާލްސް
 ޓު ކޯޑް’ ގެ ނަމުގައި ޕްރޮގްރާމެއް 2019 ވަނަ އަހަރު

 އަޅުގަނޑުމެން ތައާރަފް ކުރީމެވެ. އެ ޕްރޮގްރާމްއަކީ އަންހެނުންނަށް
 ކޯޑް ކުރަން ދަސްކޮށްދީ އައިސީޓީ ދާއިރާއަށް އިތުރަށް އަންހެނުން

ނުކުތުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމަށްޓަކައި ހިންގި ޕްރޮގްރާމެކެވެ. 

  2019 ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާގު ރޯޑް ރޭސް ޚާއްސަ ކުރީ
 “ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް” އެހީވުމަށެވެ. ދިރާގު ރޯޑް

 ރޭހުގައި 4370 ދުވުންތެރިން ބައިވެރިވެ މިރޭހުން ކުޑަކުދިންގެ
 ރައްކާތެރިކަމަށް މަސައްކަތް ކުރާ 11 ޖަމިއްޔާ  އަކަށް 7

ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދާ ހަދިޔާ ކުރީމެވެ. 

 ދިރާގު ސްޕެޝަލް ސްޕޯރޓްސް ފެސްޓިވަލްގައި 4 އެންޖީއޯއާއި
 14 ސްކޫލަކުން 400 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުދިން ބައިވެރިވިއެވެ.

 ދިރާގު ސްޕެޝަލް ސްޕޯރޓްސް ފެސްޓިވަލްއަކީ އެކިކަހަލަ
 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް  އަމާޒު ކޮށްގެން ކޮންމެ

އަހަރަކު ދިރާގުން ކުރިއަށް ގެންދާ ފެސްޓިވަލެކެވެ. 

 ދުނިޔޭގެ ޑައުން ސިންޑްރޯމް ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން
 ހ.ދ އަތޮޅުގައި ސްޕީޗް ތެރަޕީ އާއި ސްޕީޗް އެސެސްމެންޓް

 ޕްރޮގްރާމްއެއް ހިންގުމަށް “ބިޔުޓިފުލް އައިސް ޑައުން ސިންޑްރޯމް
އެސޯސިއޭޝަން” އަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނީމެވެ. 

 ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ އަނިޔާއާއި ގުޅޭ ކޮންޓެންޓް
 އަޅުގަނޑުމެންގެ ނެޓްވޯކުން ބްލޮކް ކުރުމަށްޓަކައި

 ‘ޖީއެސްއެމްއޭ މޮބައިލް އެލައެންސް އެގެއިންސްޓް ޗައިލްޑް
 ސެކްޝުއަލް އެބިއުސް ކޮންޓެންޓް’ގެ މެމްބަރޝިޕް

2019 ވަނަ އަހަރުވެސް އާ ކުރެވުނެވެ. 

 ކެއާރ ސޮސައިޓީގެ ފަރާތުން ދަރިވަރުންނަށް އާރޓްސް އެންޑް
 ކްރާފްޓްސް، ޑިޒައިން ކުރުން، ފެހުން އަދި ކޮމްޕިއުޓަރުގެ
 ހުނަރު ފަދަ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުމަށް ހިންގާ ފަންނީ

 ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމަށް ވެސް 2019
ވަނަ އަހަރު ދިރާގުން ވަނީ އެހީތެރިވެދީފައެވެ.

 ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސްޓާޓަޕް ސަޤާފަތް ކުރިއަރުވައި، ޒުވާނުންގެ
 މެދުގައި އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް، މުސްތަޤްބަލުގެ
 ވިޔފާރިވެރިންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ މުހިންމު އަމާޒުގެ

 ދަށުން، ދިރާގުގެ ފަރާތުން ސްޕާރކްހަބާއި ގުޅިގެން ތިރީގައިވާ
 ހަރަކާތްތައް 2019 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ހިންގާފައެވެ.
ހަރަކާތް ހިންގުން: ސްޓާރޓް އަޕް ގްރައިންޑް 

 ސްޓާޓްއަޕް ގްރައިންޑް އަކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި
 ވިޔަފާރިވެރިންނާއި އިނޮވޭޓަރުންނާއި ތައުލީމީ ފަންނުވެރިންނާއި

 އިންވެސްޓަރުން ހިމަނައިގެން، އެމީހުންގެ ތަޖުރިބާ އަލަށް
 ވިޔަފާރި ފަށައިގަންނަ ފަރާތްތަކާ ޙިއްޞާކޮށް، ކަމިޔާބު
 ކުންފެންޏެއް ފަށައިގަނެ ހިންގާނެ ގޮތް ސްޓާރޓްއަޕް

 ކޮމިއުނިޓީއަށް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ ހަރަކާތެކެވެ.
 މިގޮތުން ރާއްޖޭގައި 2019 ގައި ބޭއްވުނު ހަރަކާތުގައި
އެޑް-ޓެކް ސްޓާޓްއަޕެއްގެ ތަޖުރިބާ ޙިއްޞާ ކުރެވުނެވެ.

 ދުނިޔޭގެ އެއްވަނަ ސްޓާޓްއަޕް ވޯކްޝޮޕް- ލީން
ސްޓާޓްއަޕް މެޝީން ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނެވެ. 

 ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އަދި ރާއްޖޭގައި
 ބޭއްވި ހަމަ އެކަނި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ހެކަތޯން
ސީރީސް،“އެންޖަލްހެކް 2019” ބޭއްވުނެވެ.

 “ޓެކް-ސްޓާރސް ސްޓާޓްއަޕް ވީކްއެންޑް މޯލްޑިވްސް
މިއީ އައު އީޖާދީ ޚިޔާލުތައް ހުށައަޅާނެ  2019” ބޭއްވުން.

 ގޮތާއި އެ ހިޔާލުތައް ތަރައްޤީ ކުރާނެގޮތް އަދި އައު
 ވިޔަފާރިއެއް ފަށައިގަންނައިރު އަޅަންޖެހޭ މުހިންމު ފިޔަވަޅުތައް

ތަޖުރިބާ ކުރެވޭނެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. 

 ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި މެދު ޒުވާނުންގެ ހޭލުންތެރިކަން
 އިތުރުކުރުމަށް، މެންޓަލް ހެލްތު އެވެއާރނެސް ފައުންޑޭޝަނުން
 ހިންގި މުހިންމު ޕްރޮގްރާމަށް ދިރާގުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް

 ދިނެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްތެރޭގައި، ޓީޗަރުންނާއި ކުދިންނަށް ހިންގުނު
 ވޯކްޝޮޕްތަކާއި، ޒުވާނުން ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމާ ބެހޭގޮތުން
 ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ބާރުއެޅުމަށާއި ޒަމާނުންސުރެ ނަފްސާނީ

 ބަލިތަކާއި މެދު ގިނަ މީހުން ދެކޭ ނޭދެވޭ ގޮތް ބަދަލު ކުރުމުގެ
ނިޔަތުގައި “ޓީ އެންޑް ޓޯކް” ހަރަކާތް ބޭއްވުނެވެ.

X

 ޑިޖިޓަލް ވެށީގެ ބޭނުން ރައްކާތެރިކަމާއެކުހިފާނެގޮތް އަންގައިދީ
  ފައިދާހުރިގޮތުގައި އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރެވޭނެގޮތް ޒުވާނުންނަށް

 ދަސްކޮށްދިނުމަށް، “ސަރފް ސްމާޓް ޕްރޮގްރާމް” ހިންގުމަށް ރާއްޖޭގެ
  .ގާރލް ގައިޑް އެސޯސިއޭޝަނަށް ދިރާގުން އެހީތެރިވިއެވެ

 މި ޕްރޮގްރާމްގައި ރާއްޖޭގެ 13 އަތޮޅަކުން 290 ގާލް ގައިޑުން، 
50 ލީޑަރުން، އަދި 34 ފެސިލިޓޭޓަރުން ބައިވެރިވިއެވެ.



ދިރާގު އަހަރީ ރިޕޯޓު 2019

48
އި ވުމާ ވެރިކުރު  މުޖުތަމަޢު ބާރު
ދުޅަހެޮޔކަން އިތުރުކުރުން

ފް ޑިޒާސްޓަރ ރިލީ

 ކީރިތި ޤުރުޢާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުން ލ.ފޮނަދޫ އަދި
 ފުވައްމުލަކުގައި ޤުރުޢާން މުބަރާތްތައް ބޭއްވުމަށްޓަކައި އެ
 މަރުކަޒަށް ޑިޖިޓަލް ކަނެކްޓިވިޓީ ސޮލިއުޝަން ފޯރުކޮށްދީ،

އެކަމުގައި ބޭނުންވި އެހީތެރިކަން ފޯރު ކޮށްދިނީމެވެ.

 ދިވެހިންގެ އަމިއްލަ އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ފަންނުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް
 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކުރި

“ފަންނު” މައުރަޒަށް ދިރާގުން އެހީތެރިވެދިނީމެވެ. 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް
 ސާވިސެސްގެ ފަރާތުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޚާއްސަ އެހީއަށް

 ބޭނުންވާ މީހުން ގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ހިންގި “ރެވެލި”
ހަރަކާތައް ދިރާގު ފަރާތުން އެހީތެރިވެދިނީމެވެ. 

  އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާތަކާއި، ވިޔަފާރިތަކާއި، ސަރުކާރާއި ދެމެދު
 އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް، ދިވެހި

 ސަރުކަރުގެ ފަރާތުން، ‘ހަވަލި އެން.ޖީ.އޯ ފެއަރ”، ގެ ނަމުގައި
ބޭއްވި ހަރަކާތަށް ދިރާގުން އެހީތެރިވެދިނީމެވެ. 

 ދިވެހި ރެޑް ކުރެސެންޓް ދުވަސް އަދި ދުނިޔޭގެ
 އިންސާނިޔަތަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ

 ކުރުމުގެ ގޮތުން ދިރާގުން ރެޑް ކްރެސެންޓް ކޯރޕޮރޭޓް
 މެމްބާރޝިޕް 2019 އަހަރު އާ ކުރީމެވެ. އަދި  ދިވެހި

 ރެޑް ކުރެސެންޓުން އިންސާނިއްޔަތަށްޓަކައި ކުރަމުން ގެންދާ
މަސައްކަތްތަކައް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގައި ދެމިތިބީމެވެ. 

 ކުރީ އަހަރާ އެއްގޮތަށް ދިރާގު ރަމަޟާން ޑޭޓާ ބަންޑްލް
 އިން ލިބުނު އާމްދަނީގެ %10 ހަދިޔާކުރީ ހިލޭ ސާބަހަށް

 މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމިއްޔާއަކަށެވެ. އެގޮތުން، މި އަހަރު ލިބުނު
  366،000 ރުފިޔާ ހަދިޔާކުރީ މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން

އޮފް ޕާރސަންސް ވިތު ޑިސްއެބިލިޓީއަށެވެ. 

 މާލޭގައި ދިމާވި ބޮޑު އަލިފާނުގެ ކާރިސާއާއި ގުޅިގެން
ދިރާގުން ތިރީގައި މިވާ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނެވެ:

 މާލޭގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ސީދާ ގެއްލުންވި
 ގޭބިސީތަކަށާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ދިރާގު ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް

ބިލް ދައްކަން ނުޖެހޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން.

 އަޅަންޖެހުނު އިމަރޖެންސީ ރެސްޕޮންސް ފިޔަވަޅުތައް
 އެޅުމަށް ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް
 އެހީތެރިވުމުގެގޮތުން، ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ހަދިޔާކޮށް

އިންޓަރނެޓް ކަނެކްޝަން ގުޅައިދިނުން.

 ސައިކޮސޯޝަލް ސަޕޯޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މޯލްޑިވިއަން
 ރެޑް ކްރެސެންޓުން ކުރި މަސައްކަތަށް ފޯނު

ހަދިޔާކޮށް ކަނެކްޝަން ގުޅައިދިނުން.
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ޕްރިންސިޕްލް 2: ނ ޕްރިންސިޕްލް 1: ނ 
 ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އިންސާނީ

 ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް
ވިޔަފާރިތަކުން އެހީވެދީ އިހްތިރާމް ކުރުން. އަދި؛

 އިންސާނީ ޙައްގުތަކަށް އަރައިގަތުމުގެ ކަންކަމުގައި
 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ޚިލާފު އެއްވެސް ޢަމަލެއްގައި

ކުންފުނިން ބައިވެރިނުވާކަން ކަށަވަރުކުރުން.

 ުޔަނއެިޓޑް ނަޭޝްންސ ގްލަޯބލް ޮކމްޕެކްޓް-
ިހުއމްަނ ަރއިޓްްސ ޕްރްިނިސޕްލްްސ
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އަޅުގަނޑުމެންގެ މުވައްޒަފުން

މާއި  ތުގެ މާހައުލުގައި ހަނގާކުރު އްކަ  މަސަ
ވުން އްސާރަކުރުން ހުއްޓު ފުރަ

ތް ޔާނާ ގ އާއި ޚި   ވިސްލްބްޯލވިން
ތު ޔާސަ މުގެ ސި ކުރު ޯޕޓް ރި

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާމިޔާބީގެ ފަހަތުގައިވާ ބާރަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ
 ގެ އަޒުމްވަރުގަދަ ހުނަރުވެރި މުވައްޒަފުންނެވެ. އަހަރު ނިމުނުއިރު
 އަޅުގަނޑުމެންގެ ފުލްޓައިމް ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދަކީ 597

އެވެ. މީގެތެރެއިން %99 މުވައްޒަފުންނަކީ ދިވެހިންނެވެ.

 ދިރާގުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކަކީ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް
 ސަސްޓޭނަބްލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގޯލް (އެސްޑީޖީ) 3: ފުރިހަމަ

 ސިއްހަތާއި ދުޅަހެޔޮކަން ؛ އެސްޑީޖީ 8: އެކަށޭނެ މަސައްކަތާއި
  އިޤްތިޞާދީ  ކުރިއެރުން އަދި އެސްޑީޖީ 9: ސިނާއަތާއި އާގޮތްތަކާއި
ޢުމްރާނީ ކުރިއެރުން ހާސިލުކުރުމަށް މަގު ފަހިކޮށްދޭ ކަންތައްތަކެވެ.

 ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ޔުނިވަރސަލް ޑިކްލަރޭޝަން އޮފް
 ހިއުމަން ރައިޓްސްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ޤައުމަކަށްވުމާއެކު

 އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޒުމަކީ އިންސާނީ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް
 ދިވެހިރާއްޖެއިން ފާސްކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ޤާނޫނަކާއި

ޤަވާއިދުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމެވެ.

 މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ހަނގާކުރުމާއި ފުރައްސާރަކުރުން
 ހުއްޓުވުމާބެހޭ ސިޔާސަތު ތަޢާރަފްކުރީ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ.

 މި ސިޔާސަތުގެ މަޤުސަދަކީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ހަނގާކުރުމުން
 ރައްކާތެރި ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތުގެ މާހައުލެއް ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމެވެ.

 މި ސިޔާސަތަކީ، ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނާއި، އެޕްރެންޓިސުންނާއި،
 ކޮންސަލްޓަންޓުންނާއި، ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއި، ވޮލަންޓިއަރުންނާއި،

 އިންޓާނުންނާއި ވަގުތީ މަސައްކަތްތެރިންނާއި، އޭޖެންސީ
 މުވައްޒަފުން، އަދި ދިރާގުގެ އޮފީސްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ
އެހެނިހެން ތާރޑް ޕާރޓީތަކުގެ މުވައްޒަފުން ވެސް ޢަމަލު

ކުރަންޖެހޭ ސިޔާސަތެކެވެ.

 ވިސްލްބްލޯވިންގ ސިޔާސަތު އިސްލާހު ކޮށް ފްރޯޑް ރިސްކް
 މެނޭޖްމަންޓް ޕޮލިސީއެއް 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހު

 ވަނީ ތައާރަފްކޮށްފައެވެ. މި ސިޔާސަތުގައި ޚިޔާނާތާއި ނުރަނގަޅު
 ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމާއި ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންވާ އިންޓަރނަލް
 ކޮންޓްރޯލްތަކާއި މިފަދަ ކަންތައްތައް ކުންފުނީގެ ތެރޭގައި
ތަހްގީގުކުރެވޭނެ ގޮތާބެހޭ އުސޫލުތައް ވަނީކަނޑައަޅާފައެވެ.

އާއި ޕޮްރސީޖަރ ވަންސް ޕޮލިސީ ޯކޑް ޮއފް އެތިކްސްގްރީ

ފްޓީ ޑް ސޭ ހެލްތް އެން

ތައް ގެ އަމާޒު ފްޓީ ޑް ސޭ ގުގެ ހެލްތް އެން ދިރާ މެޑިކަލް ކެއަރ

ޓް ކެއަރ ރިޓަޔަމަން

 ދިރާގުގެ ގްރީވަންސް ޕޮލިސީއާއި ޕްރޮސީޖަރ އަށް ޢަމަލުކުރަންފެށީ
 2015 ވަނަ އަހަރުއެވެ. މަސައްކަތާގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފުންގެ އެއްވެސް
 ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ އެޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާނެގޮތް މި ސިޔާސަތުގައި

ބަޔާންކޮށް، ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ މަގު ވަނީ ފަހިކޮށްދީފައެވެ. 

 ދިރާގުގެ ކޯޑް އޮފް އެތިކްސްގެ މައިގަނޑު މުރާދަކީ، 
 އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާމިޔާބީގެ ސިއްރަކީ ރަނގަޅު އިޖާބީ ގުޅުންތައް
 ކުންފުނީގެ އެތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައާއި،

 ކުންފުނީގެ ބޭރުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއިއެކު
 ޤާއިމުކޮށް ދެމެހެއްޓުމުގެ ގާބިލްކަން ހުރުންކަން ދެނެގަތުމެވެ.

 ސޯޝަލް މީޑިއާ އާއި ގުޅޭ އައު އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލާ، ވިޔަފާރީގެ
 މާހައުލަށް އައި ބަދަލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައިކޯޑް އޮފް

އެތިކްސްއަށް އިޞްލާހު ގެނެސް އަލުންވަނީ ޝާއިއުކޮށްފައެވެ.

 ދިރާގުގެ އަޒުމަކީ މުވައްޒަފުންގެ ސިއްހަތާއި ރައްކާތެރިކަން
 ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކުން ލާޒިމްކުރާ
 ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން މި އިންޑަސްޓްރީއާއި މި މަސައްކަތުގެ

 މާހައުލަށް ބޭނުންކުރާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސަސްއާއި
އެއްގޮތްކުރުމަށް ދިރާގުން ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

 ކުރާ މަސައްކަތްތަކަކީ މުވައްޒަފުންނަށާއި އާންމުންގެ
 ސިއްހަތަށް ގެއްލުންނުވާގޮތަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައްކެއްކަން

 ކަށަވަރުކުރުމާއި، އެކަންކަން ކުރަނީ ޢަމަލީގޮތުން
ކުރެވެންއޮތް އެންމެ ރައްކާތެރިގޮތަށްކަން ޔަޤީންކުރުން. 

 އެކްސިޑެންޓްތަކާއި ހާދިސާތައް ހުއްޓުވަމަށާއި މަސައްކަތުން
 ސިއްހަތައް ލިބޭ ގެއްލުން ހުއްޓުވުމަށް އެކަށީގެންވާ
ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ފަހިކޮށްދީ އެކަން ދެމެހެއްޓުން. 

 ކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތާއި، އިރުޝާދާއި، ތަމްރީނާއި
ސުޕަވިޝަން މުވައްޒަފުންނަށް ލިއްބައިދިނުން. 

 ރައްކާތެރި މަސައްކަތުގެ މާހައުލެއް މުވައްޒަފުންނަށް
ޤާއިމްކޮށް ދެވިފައިވާކަން ޔަޤީންކުރުން. 

 ދިރާގުގެ މުވައްޒަފުންނާއި، އެމީހުންގެ ޒަވާޖީ ބައިވެރިންނާއި،
 މުވައްޒަފުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ކުދިންގެ މެޑިކަލް ކަންތަކުގައި

 އެހީތެރިވުމަށް ޚާއްސަ މެޑިކަލް ބެނެފިޓް ސްކީމެއް ވަނީ
  ހަމަޖައްސާފައެވެ. ދިރާގުގެ މެޑިކަލް ބެނެފިޓް ސްކީމަކީ ދިރާގުގެ
 ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އެ މުވައްޒަފުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ

18 އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންނަށް  ބޭނުންކުރެވޭ ސްކީމެކެވެ.

 ދިރާގުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޕެންޝަނަށް ދިރާގުން %10 ޖަމާކުރެއެވެ.
 މިއީ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ %7 އަށްވުރެ އިތުރު އަދަދެކެވެ.

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޕެންޝަން ސްކީމް 2009 ވަނަ އަހަރު
 ވުޖޫދަށް އައުމުގެ ކުރިންވެސް ދިރާގުންވަނީ ރިޓަޔަމަންޓް

އެންޑް ރިޑަންޑަންސީ ޕޮލިސީއެއް އެކުލަވާލާފައެވެ.
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ތަންފީޒުކުރުން

ތީޖާ އަޅާ ކިއުން ހޯދުނު ނަ

ފީޒުކުރުން ފްޓީ ތަން ޑް ސޭ ގެ ދުޅަހެޮޔކަންހެލްތް އެން މުވައްޒަފުން

މް ޑަކްޝަން ޕޮްރގްރާ އެމްޕޯްލއީ އިން

ގ   ވިސްލްބްޯލވިން
ގ ޑް ރިޯޕޓިން އާއި ފޯްރ

އުލުގައި ޖިންސީ  ވަޒީފާގެ މާޙަ
ކުރުން މާއި ގޯނާ އްސާރަކުރު   ފުރަ

ވުމުގެ ޮކމީޓީ ހުއްޓު

 ދިރާގުގެ ހެލްތް އެންޑް ސޭފްޓީ ސިޔާސަތަށް ހުރިހާ
 މުވައްޒަފުންނާއި ކޮންޓްރެކްޓަރުން ޢަމަލުކުރަން ޖެހެއެވެ.
 މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ހެލްތް އެންޑް ސޭފްޓީ މެނުއަލް

އައުކޮށް އަލުން ޝާއިއުކޮށްފައިވާނެއެވެ. 

 މުވައްޒަފުންގެ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުކުރުމަށް
ހިންގުނު ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި:

 .  ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމާބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް މެންޓަލް 
ހެލްތް އެވެއަރނަސް ފައުންޑޭޝަންއާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި ޕްރޮގްރާމް.
 . މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ސްޓްރެސް މެނޭޖްކުރާނެގޮތް އަންގައި

ދިނުމަށް ސޮސައިޓީ ފޮރ ހެލްތް އެޑިއުކޭޝަންއާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި ޕްރޮގްރާމް. 
 . ފިޓ4ްލައިފް އާއި ގުޅިގެން އިންތިޒާމްކުރި ވާކް ސްޓްރެސް

މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްތައް. 
 . ހަށިގަނޑަށް ފައިދާ ހުރި ކާނާއާއި ހަށިގަނޑުގެ ބަރުދަން
 ބަލަހައްޓާނެގޮތާއި ބެހޭގޮތުން ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ

(އެޗްޕީއޭ) އާ އެކު ހިންގި ޕްރޮގްރާމް. 
 . މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އާއިލާ މެމްބަރުން އެޗ1ްއެނ1ް އިންފްލުއެންޒާ

ވެކްސިން ޖެހުމަށް ބާރުއަޅާ ކުންފުނިން ހިންގި ކެމްޕޭން. 

 ހުރިހާ އާ މުވައްޒަފުންނަށް އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމް ހިންގައި
 ކޯޑް އޮފް އެތިކްސްއާއި ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ

 ސަބަބުން، ދިރާގުގެ މަސައްކަތް އެންމެ ފުރަތަމަ ފަށާ ހިސާބުން
ވެސް ކުންފުނީގެ ސިޔާސަތުތައް މުވައްޒަފުންނަށް އެނގެއެވެ.
ފަސްޓް އެއިޑް ޓްރޭނިންގ 36 މުވައްޒަފުންނަށް ދެވުނެވެ.

 އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމާބެހޭ އަސާސީ ތަމްރީނު
 ރީޖަނަލް އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ

ހުރިހާ ޓީމްތަކަށް ފޯރުކޮދީފައިވާނެއެވެ.

 އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ
 ސެޝަންތަކާއި ފަޔަރ ސޭފްޓީ އިންސްޕެކްޝަން ހުރިހާ ރީޖަނަލް

އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުތަކުގައި ވަނީ ހިންގާފައެވެ.

 އެޗ1ްއެނ1ް އިންފްލުއެންޒާއިން މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ
 އާއިލާ މެމްބަރުން ރައްކާތެރިކުރުވުމަށް ވެކްސިން ޖެހުމަށް

ބާރުއަޅާ ކެމްޕޭންއެއް ދިރާގުން ވަނީ ހިންގާފައެވެ. 

 ހެލްތް އެންޑް ސޭފްޓީ ސިޔާސަތުގެ
 ދަށުން ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް

ވަނީ ުފރިހަމަޮކށްަފއެވެ.

 ތަންފީޒުކުރީ އަދި މުރާޖައާކުރީ ރައްކާތެރި
ސިސްޓަމްސްތައްކަން ޔަޤީންކުރުން.

 ރައްކާތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް
 ބޭނުންވާ  އެކަށީގެންވާ މައުލޫމާތާއި،

 އިރުޝާދާއި، ތަމްރީނާއި ސުޕަރވިޝަން ހުރިހާ
މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭކަން ޔަޤީންކުރުން. 

 އެކި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ޮއޕަރޭޝަންސް ތަކާގުޅިގެން
 ސިއްހަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ދިމާވެދާނެ

ރިސްކް އެސެސްމަންޓްތައް ހެދުން.

 ހުރިހާ އާ މުވައްޒަފުންނަށް އިންޑަކްޝަން
 ސޭފްޓީ ޓްރޭނިންގ އިންތިޒާމްކުރުން؛ އަދި

 ހުރިހާ އަލިފާންނިވިތަކާއި އަލިފާން
 ނިއްވާ ނިޒާމު ޤަވާއިދުން ބަލަހައްޓާ
ސާވިސްކުރިކަން ކަށަވަރުކުރުން. 

 ކޯޑް އޮފް އެތިކްސްއާއި މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ ހުރިހާ
 ސިޔާސަތުތަކެއް އެމްޕްލޯއީ އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި އާ
 މުވައްޒަފުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވެއެވެ. އަދި މި ސިޔާސަތުތައް
އޮންލައިން އެމްޕްލޯއީ ޕޯރޓަލްގައި ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ.

 ދިރާގުގެ ވިސްލްބްލޯވިންގ އަދި ފްރޯޑް ރިޕޯޓިންގ ނިޒާމްގެ
 ދަށުން ސިއްރުން ރިޕޯޓްކުރެވޭނެ އެތައް ދޮރެއް ވަނީ

 ހުޅުވަދީފަައެވެ. އަދި ވިސްލްބޮލޯ ފަރާތްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ
 ހިމާޔަތްތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ ދިރާގުގެ ނިޒާމުތަކާމެދު މުވައްޒަފުންނާއި

ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންގެ މެދުގައި، އިތުބާރު އުފައްދައިދީފައިވެއެވެ.

 ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން
 ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމީޓީގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ޖިންސީ

 ފުރައްސާރަކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު
 ކުރުވުމާއި، ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ތަހުގީގުކުރުމާއި، އަޅަން

ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ގޮތުން ލަފާދިނުމެވެ.
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 ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތައް ހެދުމާއި ބައިވެރިވުމާއި
 ކަލެކްޓިވް ބާރގެއިނިންގގެ ޙައްޤަށް ވިޔަފާރިތަކުން

ޙުރްމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެ.

 ވަޒީފާއާއިގުޅޭ ހުރިހާ ކަމެއް ދިރާގުން ކުރިޔަށް ގެންދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާއި 
 އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ. ދިރާގުގެ އެއްވެސް އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ކުޑަކުދިންނަށް ވަޒީފާދީގެން ނުވަތަ މަޖުބޫރުން އެއްވެސް މީހަކު ލައްވާ

އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރުވައެވެ. އަދި ވަޒީފާ ދިނުމާއި ވަޒީފާ އަދާކުރުވުމުގައި އެއްވެސް ތަފާތުކުރެމެއް ނުގެންގުޅެއެވެ.

 ކުޑަކުދީންނާއި ޅަފުރައިގެ ކުދީންގެ އުމުރާ
އެކަށީގެންނުވާ މަސައްކަތްކުރުވައިގެން ނުވާނެއެވެ.

 އެއްވެސް މީހަކުލައްވައި މަޖްބޫރުން
މަސައްކަތްކުރުވައިގެން ނުވާނެއެވެ.

 ވަޒީފާދިނުމާއި މަސައްކަތްކުރުވުމުގައި އެއްވެސް
ތަފާތުކުރުމެއް ގެންގުޅެގެންނުވާނެއެވެ. 

 ުޔަނއެިޓޑް ނަޭޝްންސ ގްލަޯބލް ޮކމްޕެކްޓް-
ލަޭބރ ޕްރްިނިސޕްލްްސ
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ތީޖާ ހޯދުނު ނަ

 ވަޒީފާއާގުޅޭ ކަންތައްތަކުގައި ދިރާގުގެ ސިޔާސަތަކީ
  ހުޅުވިފައިވާ މާހައުލެއްގައި، ވާހަކަ ދައްކައިގެން،
ދެފުށްފެންނަ ގޮތަށް ކަންތައްތައް ޙައްލުކުރުމެވެ.

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޤާނުނަށް ފުރިހަމައަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ 
 ގޮތުން، އެއްވެސް މީހަކު ލައްވާ ނުރުހުމުގައި ނުވަތަ މަޖުބޫރުކޮށްގެން

 އެއްވެސް ކަމެއްނުކުރުވާކަމާއި، ކުޑަކުދިން ލައްވާ އެއްވެސް
 މަސައްކަތެއް ނުކުރުވާކަމާއި، ވަޒީފާއާއިބެހޭ ކަންކަމުގައި އެއްވެސް

ތަފާތުކުރުމެއް ނުގެންގުޅޭކަން އަޅުގަޑުމެން ކަށަވަރުކުރަމެވެ. 

ކުރުން މުވައްޒަފުން ބިނާ

ޓްފޯމް ގ ޕްލެ ދިރާގު އީ-ލާނިން

 ކަސްޓަމަރުން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ފޯރިކޮށްދިނުމުގެ
  ގޮތުން ޑިޖިޓަލް ވިސްނުން މުވައްޒަފުންގެ ކިބާގައި އަށަގަންނަވައި
 އެކަމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނާއި ހުނަރު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދިރާގުން
  ބާރުއަޅައެވެ. ހަމައެހެންމެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމާއި
 އަމިއްލަ ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ބޭނުންވާ ހުނަރުތަކާއި

 ގާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް ދިރާގުން މަގު ފަހިކޮށްދެއެވެ. މުވައްޒަފުންގެ
 އުނގެނުމާއި ދަސްކުރުން އިތުރުކުރުމަށް ދިރާގުގެ ހިއުމަން

ރިސޯސަސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދެއެވެ.

 ޑިޖިޓަލް އުނގެނުމާއި މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރުން ފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި
ދިރާގުން ވަނީ  އީ-ލާނިންގ ޕްލެޓްފޯމެއް ޤާއިމުކޮށްފައެވެ.

  މި ޕްލެޓްފޯމުން އުނގެނުމަށް ބޭނުންވާ ކޮންޓެންޓާއި ދިރާގުގެ
 ސިޔާސަތުތަކާއި މަސައްކަތް ކުރާ ވައްޓަފާޅިތަކާއި، ބެސްޓް

  ޕްރެކްޓިސަސްތަކާއި، ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ ހުނަރު
އިތުރުކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދެއެވެ.

ޓް ގޭޖްމަން ޓާފް އެން ޑީ ޯބޑްސް އާރް އެޗް

އި ޤަވާއިދު މުރާޖަޢާކުރުން ޤާނޫނާ

ތްކުރުން އްކަ ބަހަށް މަސަ ހިލޭސާ

 އާއިލާއާއި މަސައްކަތައް ދޭ ވަގުތު ރަނގަޅު މިންގަނޑެއްގައި
 ހިފެހެއްޓުމަށް ބާރުއަޅައި، ޝައުގުވެރިކަމާއެކު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި
 މުވައްޒަފުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމަށް ދިރާގުން  މަސައްކަތްކުރެއެވެ.

 މިގޮތުން، ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރު ދިރާގުގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް
ޑިޕާޓްމަންޓާއި އީ-ކްލަބް ގުޅިގެން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި:

 ދިރާގުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންތަކާއި،
 ސިޔާސަތުތަކާއި، ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތްތައް މުރާޖާކޮށް އާ
 ހިކްމަތްތަކާއި ވިސްނުންތައް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ހިއުމަން
 ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޯޑެއް އެކުލައި، އެ  ބޯޑުގެ

ބައްދަލުވުންތައް ޤަވާއިދުން ބާއްވަމުންދެއެވެ.

 ދިރާގުން ކުރާ ކަންކަންކުރަނީ، ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް
 ހިތުމާއެކު ތަންފީޒީ އިދާރާތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާއި

 އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ލީގަލް ޑިޕާޓްމަންޓެއް
 ދިރާގުގައި ޤައިމްކޮށްފައިވާނެއެވެ. މި ޑިޕާޓްމަންޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ

 ދިރާގުގެ ވަކީލުންނާއި ދިރާގުން ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާ ބޭރުގެ
 ވަކީލުންގެ ޓީމަކުން ދަނީ ދިރާގުންކުރާ މަސައްކަތްތައްކުރަނީ
 ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި ކުންފުނިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ހަމަތަކާއި

އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތައްކަން ކަށަވަރުކުރަމުންނެވެ. 

 ވޭތުވެދިޔަ  އަހަރު 326 މުވައްޒަފުންނަށް ހުނަރާއި އިލްމު
 އިތުރުކުރުމަށް ފަންނީ ތަމްރީނުތަކާއި  ޕްރޮގްރާމްތައް ވަނީ

 ހިންގިފައެވެ. މީގެތެރޭގައި ޕްރޮފެޝަނަލް ސަނަދު ފެންވަރަށް ތަމްރީނު
ހޯދައި ސެޓްފިކެޓް ހާސިލްކުރި 12 މުވައްޒަފުން ހިމެނެއެވެ.

 ދިރާގުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ހަފްލާގައި، ދިގު މުއްދަތަށް
 ޚިދްމަތްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންނާއި، އާދަޔާޚިލާފަށް، މޮޅަށް

 މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފުންނާއި، އިސްނެގުމާއި ލީޑަރޝިޕް ދެއްކި
  މުވައްޒަފުން ހިމެނޭގޮތުން ޖުމުލަ 79 މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތް

ފާހަގަކޮށް އެފަރާތްތަކަށް އެ ގިންތިތަކުން އިނާމްދެވިފައިވެއެވެ. 

 މުޖުތަމަޢުގެ ކަންތައްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދިރާގުން ގެންދަނީ
 މުވައްޒަފުންނަށް ބާރުއަޅަމުންނެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި

 ހިންގި އިޖްތިމާއީ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ދިރާގުގެ މުވައްޒަފުންވަނީ
ވަގުތު ހޭދަކޮށް އަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެފައެވެ. މިގޮތުން:

ދިރާގު އެމްޕްލޯޔީސް ސޮކަރ ކަޕް (ޑީއީއެސްކަޕް 2019)
300 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި ‘ގްރޭންޑް ފުޓްސަލް މުބާރާތް’ 

ރޯދަ ފެސްޓިވަލް (ޑާޓް، ބިލިއަރޑް، ގާލެންޑޯ، ކެރަމް، ސްކްރެބްލް، ފީފާ) 
ގުރުއާން މުބާރާތާއި މަދަޙަ މުބާރާތް

މަސްކެޔޮޅު 2019
3 އޮން 3 ފުޓްސަލް މުބާރާތް
އިންޓަރއޮފީސް މުބާރާތްތައް

ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް
އިންޓަރއޮފީސް ބިލިއަރޑް މުބާރާތް
އިންޓަރ އޮފީސް ރާޒުވާ މުބާރާތް

 ދިރާގުގެ މުވައްޒަފުންވަނީ ފިތުރު ޢީދާއި ގުޅިގެން ކުޑަކުދިންނަށް

ހަދިޔާ ބެހުމުގެ ޙަރަކާތުގައި ހިލޭ ސާބަހަށް ބައިވެރިވެފައެވެ. 
 ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، ބ.އޭދަފުށި، އދ.ދަނގެތީގައި ބޭއްވުނު ބައިނަލްއަގްވާމީ

 ބީޗް ކްލީންއަޕް ހަރަކާތްތަކުގައާއި، ށ.ފޭދޫ، ފުވައްމުލަކު ސިޓީ
 އަދި އައްޑޫސިޓީގައި އިންތިޒާމްކުރި ސާފުކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި

މުވައްޒަފުން ހިލޭ ސާބަހަށް ބައިވެރިވިއެވެ. 
 ދުނިޔޭގެ ކެންސަރު ދުވަހާއި، ދުނިޔޭގެ ޞިއްހަތު ދުވަހާއި، ބައިނަލްއަގްވާމީ

 ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހާއި، ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށި ދުވަހާއި، އާތު އަވަރގެ

ޙަރަކާތްތަކުގައި ދިރާގު މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ. 
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 ުޔަނއެިޓޑް ނަޭޝްންސ ގްލަޯބލް ޮކމްޕެކްޓް-
އްެނަވަޔަރްނމްަންޓ ޕްރްިނިސޕްލްްސ

ޕްރިންސިޕްލް 8: ނ ޕްރިންސިޕްލް 7: ނ 

ޕްރިންސިޕްލް 9: ނ 

 ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމުގައި ޒިއްމާދާރުކަން އިތުރުކުރުމަށް
ވިޔަފާރިތަކުން ޙަރަކާތްތައް ހިންގަންވާނެއެވެ.

 ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމުގައި ޒިއްމާދާރުކަން އިތުރުކުރުމަށް
ވިޔަފާރިތަކުން ޙަރަކާތްތައް ހިންގަންވާނެއެވެ. 

 ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ޓެކްނޮލޮޖީތައް ތައާރަފްކޮށް އެފަދަ
 ޓެކްނޮލޮޖީތައް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު ފުޅާކުރުމަށް

ވިޔަފާރިތަކުން މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ. 
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އެއް ފަހަރަ ބޭނުންކުރުމަށްފަހު އުކާލާ (ސިންގަލް ޔޫސް)
 ޕްލާސްޓިކްއާ ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ދިރާގުން

 ޚާއްޞަ އަހައްމިއްޔަތެއް ދެއެވެ. ޤުދުރަތީ ވެށި ހިމާޔަތްކޮށް
  ރައްކާތެރިކުރުމާއި، ދެމެހެއްޓެނިވި ތިމާވެއްޓެއް (އެންވަޔަރަންމަންޓަލް

  ސަސްޓޭނަބިލިޓީ) ޤާއިމުކުރުމަކީ ދިރާގުގެ އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާގެ
ސްޓްރެޓެޖީގައި އިސްކަންދީފައިވާ ކަންތައްތަކެވެ. 

 ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް ދިރާގުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކަކީ 
 ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ސަސްޓޭނަބްލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގޯލްސް

(އެސްޑީޖީ)ގެ އެސް ޑީ ޖީ 7: އެކަށޭނެ އަގެއްގައި ސާފު ހަކަތަ
 އެސްޑީޖީ 12: ޒިއްމާދާރުގޮތުގައި ތަކެތި ބޭނުންކުރުން އަދި,

 އުފެއްދުން، އެސްޑީޖީ 13: މޫސުމީ ބަދަލްތަކަށް ފިޔަވަޅުއެޅުން އަދި
އެސްޑީޖީ 14: ފެނުއަޑީގެ ދިރުމަށް ފަހި ކޮށްދޭ ހަރަކާތްތަކެވެ.

ތަންފީޒުކުރުން
އަރ ފޮރ ދަ އޯޝަންސް ކެ

ތަކަށް   ތިމާވެށީގެ ކާރިސާ
ވުން އްޔާރު މުޖުތަމަޢު ތަ

ގެ ތިމާވެށި ދުވަހާ ޔޭ  އާތު އަވަރއާއި ދުނި
ތެރިކަން އިތުރުކުރުން ގުޅިގެން ހޭލުން

ތަ ވި ހަކަ ދަކުރަނި އިޔާ

 ދުނިޔޭގެ ކަނޑުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
 ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއާއި ޕާރލޭ

 މޯލްޑިވްސް އިން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިރާގުގެ ސީއޯީއ
 ވަނީ ސިންގަލް ޔޫޒް ޕްލާސްޓިކް މަދު ކުރުމަށް ދިރާގުން

ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާނެކަމަށް ވައުދުވެފައެވެ.

 ށ.ފޭދޫގެ އެންޖީއޯއެއް ކަމުގައިވާ ފޭދޫ އެންވަޔަރަންމަންޓް
 ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެސޯސިއޭޝަނާއި ގުޅިގެން އަތިރިމަތި ސާފުކުރުމާއި

 ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ށ.ފޭދޫގައި

 ޑްރޯން މެޕިންގ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ޔޫއެންޑީޕީއާ ގުޅިގެން
  އައްޑޫ ސިޓީގައި އިންތިޒާމް ކުރެވުނެވެ. މި ހަރަކާތަކީ

 އެސްޑީޖީ 13 މޫސުމީ ބަދަލްތަކަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ  ދަށުން
 “ޑްރޯންސް ފޮރ ރެޒިލިއެންސް” ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި

 ކުރިއަށްގެނދިޔަ ހަރަކާތެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި ޑްރޯން ޓެކްނޮލޮޖީގެ
 ބޭނުން ހިފައިގެން ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށާއި ކާރިސާ
މެނޭޖްކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް އަންގައިދިނެވެ. 

 ބައިކް މޯލްޑިވްސްއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓާއި ގުޅިގެން
 އާތު އަވާރއާއި ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށި ދުވަސް ފާހގަކުރުމަށްޓަކައި

 ދިރާގުގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ. އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި
 ގޮތެއްގައި ހަކަތަ ބޭނުންކުރުމާއި ތިމާވެށީގެ ނާޒުކުކަމާއިބެހޭގޮތުން

 ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ބައިސިކަލް ދުއްވުމުގެ
 ހަރަކާތުގައިވެސް ބައިވެރިވިއެވެ. އާތު އަވަރ ފާހަގަކޮށް

 ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ
 ކެމްޕޭންގައި ބައިވެރިވުމަށް ދިރާގުގެ ހެޑް އޮފީހާއި ހުރިހާ

ރީޖަނަލް އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުތަކުން ބޮކިތައް ނިއްވާލިއެވެ.

 އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ލޯ އެމިޝަން ކާރބަން ރެޒިލިއެންޓް
 ވިޔަފާރިހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް  އަޒުމް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުންފުންޏަކަށް

  ވީހިނދު، ދިރާގުގެ ކާބަން ފުޓްޕްރިންޓް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި،
 ސިސްޓަމްތައް ހިންގުމަށް އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ

 މިންވަރު ދަނީ އިތުރުކުރަމުންނެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިޔާދަކުރަނިވި
 ހަކަތަ އެންމެ ގިނައިން އުފައްދާ އަދި އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރާ

އެއް ފަރާތަކީ ދިރާގުކަމަށްވުމީ ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ފަހުރެކެވެ.

 ދިރާގުގެ ސޯލަރ ފުޓްޕްރިންޓް އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި 15 ރަށެއްގައި
 އިރުގެ އަލިން ކަރަންޓް އުފައްދާ 709 ކިލޯވޮޑްގެ ސޯލާ ޕީވީ

 ނިޒާމް ޤާއިމުކޮށް ރަށުގެ ވިއުގައާއި ގުޅުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް
 ވެތުވެދިޔަ އަހަރުވެސް ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީމެވެ. މި މަޝްރޫޢު

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަކުރެވޭނެއެވެ. 

 ހިންގުނެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ބާޒާރުކުރަން ގިނަ ފަހަރު
ބޭނުންކުރެވޭ ކޮތަޅު ގޭބިސީތަކަށް ހަދިޔާ ކުރިއެވެ. 

 n“އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯސްޓަލް ކްލީންއަޕް” ޑޭ ފާހަގަކުރުމަށް
ހިންގި ތިރީގައި މިވާ ޙަރަކާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ދިނީމެވެ. 

 އދ.ދަނގެތި ސްކޫލާއި ދިރާގާއި ގުޅިގެން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއެކު
ދަނގެތި އަތިރިމަތި ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް

 ބ.އަތޮޅު މަންޓާ ފެސްޓިވަލްއާ ދިރާގާއި ގުޅިގެން ބ.އޭދަފުށީގައި ހިންގި
ވޭސްޓް ސެގްރެގޭޝަން ޙަރަކާތުގައި ދިރާގު މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ.

  ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ބިލީފް އެންޖީއޯ އިން ހިންގި އަތިރިމަތި 
 ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ބޭއްވުމަށް، އެއްބާރުލުންދީ،

 ސްކޫލްތަކާއި، މުވައްސަސާތަކާއި ޢާއްމު ރައްޔިތުންނާއި  އެކު
ދިރާގު މުވައްޒަފުން އަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވިއެވެ. 

 ‘ރާޅު ގުޑި ކައިޓް ފެސްޓް’ ގެ ޙަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި ފުވައްމުލަކާއި،
 ކުޅުދުއްފުއްޓާއި، އައްޑޫ ސިޓީގައި އަތިރިމަތި ސާފުކުރުން ކުރިޔަށް

 ގެންދެވުނެވެ. ޕާރލޭ މޯލްޑިވްސްއާއި، އެހެން އެންޖީއޯތަކާއި،
 ސްކޫލްތަކާއި މުޖުތަމަޢު ގުޅިގެން ބޭއްވި މި ހަރަކާތުގެ މަގްޞަދަކީ

ކަނޑަށް ޕްލާސްޓިކް އެޅުން ހުއްޓުވަމަށް އެހީތެރިވުމެވެ. 
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އެންސީ ރޖީ އެފިޝި އެނަ
 ދިރާގުގެ ހެޑް އޮފީސް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ހަކަތަ ބޭނުންވާ
 މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުޑަކުރެވޭގޮތަށެވެ. އިމާރާތުގައި
 ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ބޮކިތަކާއި އިމަޖޭންސީ ލައިޓްތަކުގެ

 %99 އަކީ އެލްއީޑީ ބޮތްކެވެ. ހުރިހާ ޢާއްމު ތަންތަނުގައި
 ވަނީ މީހުންގެ ޙަރަކާތް ދެނެގަންނަ ސްވިޗް ހަރުކޮށްފައެވެ.
 އެހެންކަމުން  އެތަނެއްގެ ބޭނުން ނުކުރާ ވަގުތުތަކުގައި

 އެތަނެއްގެ  ބޮކިތައް ހުންނާނީ ނިވިފައެވެ. އިމާރާތަށް އަވީގެ
 ހޫނު ވަންނަ މިންވަރު ކުޑަކުރުމަށް އިމާރާތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ

 ޚާއްޞަ ވައްތަރެއްގެ ބިއްލޫރިއެކެވެ. އިމާރާތް ފިނިކުރުމަށް
 ބޭނުންކުރާ އެއަރ ކޮންޑިޝަނިންގ އަކީ އޮފީސްގަޑިތަކުގައި

 އެކަނި ބޭނުންކުރެވޭ، އަދި ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގަޑިތަކެއްގައި ނިވޭ
ގޮތަށް ޕްރޮގްރާމްކޮށްފައި ހުންނަ މަރުކަޒީ ނިޒާމެކެވެ.

ތީޖާ ހޯދުނު ނަ
 އަލަށް ޤާއިމްކުރި ސޯލަރ ޕެނަލްތަކުން 400 މެގަވޮޓްއަވަރ

 އަށްވުރެ އިތުރަށް އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ 2019 ވަނަ އަހަރު ވަނީ
 އުފައްދާފައެވެ. މީގެ ސަބަބުން އަހަރު ތެރޭގައި ގާތްގަނޑަކަށް 300

 މެޓްރިކް ޓަނަށް ވުރެ އިތުރު އަދަދެއްގެ ކާބަން ޑައިއޮކްސައިޑް
ޖައްވުގެ ތެރެއަށް ދިއުން ވަނީ ހުއްޓުވިފައެވެ.

 ދިރާގުގެ މައި އޮފީހުގައި ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ މިންވަރު
 މަދުކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ ފަރުމާތަކާއި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ
 ސަބަބުން އަހަރުގެ ތެރޭގައި 390،228 ކިލޯވޮޓް ޔުނިޓުގެ

 ކަރަންޓު ސަލާމަތްވެފައިވެއެވެ. މީގެ ސަބަބުން 276 ޓަނުގެ
ކާބަންޑައިއޮކްސައިޑާއި 636 ފީފާގެ ތެޔޮ ސަލާމަތްވެފައިވެއެވެ. 



ާމ ދެމެހެއްޓެނިވި ާމދަ

57

 ުޔަނއެިޓޑް ނަޭޝްންސ ގްލަޯބލް
 ޮކމްޕެކްޓް- އްެނިޓ ޮކަރޕަްޝްނ

ޕްރްިނިސޕްލްްސ
ޕްރިންސިޕްލް 10: ނ 

 ބިރުދެއްކުމާއި، ރިޝްވަތު ދިނުން ހިމެނޭގޮތަށް 
 ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް
ވިޔަފާރިތަކުން މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ. 



ދިރާގު އަހަރީ ރިޕޯޓު 2019

އ58ް ޑިތަ ޑުދަނ އި ލަނ ތުތަކާ ޔާސަ ސި

ޑަކްޓް ސަޕްލަޔަރ ޯކޑް ޮއފް ޮކން
 ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ދިރާގުން މިދިޔަ އަހަރު

ފާސްކުރި ސިޔާސަތުތަކުގެ ތެރޭގައި:

 އެކްސެޕްޓަބަލް ސަޕްލަޔާރސް ކޮންޑަކްޓް ޕޮލިސީ - މި
 ޕޮލިސީގެ ބޭނުމަކީ ދިރާގުގެ ނަޒާޙަތްތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި

 ރިޝްވަތާއި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި
 ސަޕްލަޔަރުންގެ ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންވީގޮތާމެދު ދިރާގުން ދެކޭގޮތް

 ހާމަކޮށްދިނުމެވެ. އަދި މި ސިޔާސަތުގެ އަނެއް ބޭނުމަކީ ޒިއްމާދާރު
 ވިޔަފާރި ޝަޚްޞަކަށްވުމަށްޓަކައި ދިރާގުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަޒުމް

ދިވެހި އަދި ބިދޭސީ ސަޕްލަޔަރުންނަށް އަންގައި ދިނުމެވެ.

 އެންޓިކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެންޓި ބްރައިބަރީ ޕޮލިސީ - މި ސިޔާސަތުގެ
 މަގްޞަދަކީ ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަމުގެ އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގައި

 ދިރާގުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޢަމަލުތައް ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުންފުނީގެ
 ފަރާތުން ބޭނުންވާ ގޮތްތައް ހާމަކޮށް އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ނާޖާއިޒު

ހުށަހެޅުމެއް ހުށަނޭޅުމަށް އެހެން ފަރާތްތަކަށް ބާރުއެޅުމެވެ. 

 ކޮންފިޑެންޝިއަލިޓީ އޮފް ބިޒްނަސް އިންފޮމޭޝަން
 ޕޮލިސީ - ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި، ކޮންފިޑެންޝިއަލިޓީ

 އެގްރީމެންޓާއި ކުންފުންޏާ ގުޅުން ހުރި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން
ކުންފުނީގެ ޑޭޓާއާއި ވިޔަފާރީގެ މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރުތައް
 ޒީފާއަދާކުރާއިރު ގައާއި ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށްފަހުވެސް 

 ހިފެހެއްޓުމަށް، މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ހުރިހާ
މުވައްޒަފުންނަށްވެސް އަންގާފައިވާނެ އެވެ. 

 ޑިސްކްލޯޝަރ އޮފް ކޮންފްލިކްޓްސް އޮފް އިންޓެރެސްޓް ޕޮލިސީ - މި
 ސިޔާސަތު އެކަށައަޅާފައިވަނީ މި ސިޔާސަތު ލާޒިމުކުރާ ހުރިހާ
 ފަރާތްތަކަކުން  ކޮންފްލިކްޓް އޮފް އިންޓަރެސްޓްއަށް ވެދާނެ

 ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް ހާމަކުރުމަށާއި، އެ މުއާމަލާތަކީ ކޮންފްލިކްޓް
 އޮފް އިންޓަރެސްޓަކަށް ބެލެވިދާނެ މުއާމަލާތަކަށް ވީ ނަމަވެސް

 މުއާމަލާތުގެ ސައްހަކަން ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި މުއާމަލާތްކުރާ ފަރާތުން
ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭ ރަނގަޅު ގޮތްތައް ހާމަކޮށްދިނުމެވެ. 

 ގިފްޓް، ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް އެންޓަރޓައިންމެންޓް ޕޮލިސީ - މި
 ސިޔާސަތުގެ ބޭނުމަކީ ނަޒާޙަތްތެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަމުގެ އެންމެ

 މަތީ ސްޓޭންޑަރޑްތައް ދިރާގުގައި ހިފަހައްޓައި އެއްވެސް ހަދިޔާއެއް،
 ހޮސްޕިޓަލިޓީ ނުވަތަ އެންޓަރޓެއިންމެންޓް ހުށަހެޅުމެއްގައި

އެއްވެސް ނާޖާއިޒު މަގްޞަދެއް ނުވާކަން ޔަގީންކުރުވުމެވެ. 

ތަންފީޒުކުރުން

ތީޖާ ހޯދުނު ނަ

 2013 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދިރާގުގެ ހުރިހާ ސަޕްލަޔަރުންނާއި،
  މުދަލާއި ޚިދުމަތް ދިރާގަށް ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ގެންދަނީ

 ކޮންޓްރެކްޓިންގ މަރުހަލާގައި ސަޕްލަޔަރ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓްގައި
 ސޮއިކުރަމުންނެވެ. އަދި ކޯޑްގައި ތަފްޞީލުކުރެވިފައިވާ

 ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ދިރާގުން ބާރު އަޅަމުން ގެންދެއެވެ.
 ދިރާގުގެ އެކްސެޕްޓަބްލް ސަޕްލަޔަރ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް

 ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު އިސްލާހު ކޮށް މަސައްކަތްތެރިންގެ
 ހައްޤުތަކާއި، އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއި، ޞިއްޙަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި،

ތިމާވެށްޓާއި، އަޚްލާގީ މިންގަނޑުތައް ހިމަނާފައެވެ.

 ސަޕްލަޔަރުންނާއެކު ވެފައިވާ  ހުރިހާ
 އެއްބަސްވުމެއްގައި އެކްސެޕްޓަބްލް ސަޕްލަޔަރ ކޯޑް

އޮފް ކޮންޑަކްޓް ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
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 ކަންތައްތައް އިނާޔަތްތަކާއިގުޅޭ
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 ިޑެރކަްޓުރްނގެ ހްިނގުމާއެިބހޭ ރިޕްޯޓ

 ދިރާގުގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް ޒިއްމާތައް ދިރާގުން ނަގަނީ ވަރަށް
 ސީރިއަސް ކަމާއެކުއެވެ. ދިރާގުގެ ދެމެހެއްޓުމާއި ކާމިޔާބީގެ

 ބިންގަލަކީ ނަޒާޙަތްތެރިކަމާއި، ޒިއްމާދާރުކަމާއި، ޖަވާބުދާރީވުމާއި،
 ދެމެހެއްޓެނިވި އުސޫލްތަކެވެ. ދިރާގުގެ ހިކްމަތްތެރި ސްޓްރެޓެޖީތަކާއި،
 ދިރާގުން ޢަމަލު ކުރަމުންދާގޮތާއި، ދިރާގުގެ ހިންގުން ބަލަހައްޓާގޮތާއި
 ހިރާސް މެނޭޖްކުރުން ޒިއްމާދާރުކަމާއެކު ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ވަނީ

ސިޔާސަތުތަކާއި ފުރިހަމަ އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅާފައެވެ.

 31 ޑިސެމްބަރު 2019 ގެ ނިޔަލަށް ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ ތެރޭގައި
 އަދި މި ރިޕޯޓް ޝާއިއުކުރުމާ ދެމެދު ހިނގި މުއްދަތުގައި ދިރާގު

 ހިންގަމުން ގެންގޮސްފައިވަނީ ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
 އޮފް މޯލްޑިވްސް (ސީއެމްޑީއޭ) އިން އެކުލަވާލާފައިވާ މޯލްޑިވްސް
 ކޯޑް އޮފް ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސްގެ އުސޫލުތަކާއި އިރުޝާދުތަކުގެ
 ދަށުންނެވެ. މިގޮތުން، ސީއެމްޑީއޭގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް ކޯޑުން
 ލާޒިމްކުރާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ
 ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނެކަމުގެ

 ޔަޤީންކަން އަރުވަމެވެ. އަދި މި ކޯޑްގައިވާ ގޮތާއި ތަފާތު ގޮތަކަށް
 އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައިވާނަމަ އެކަން ކުރަންޖެހުނު ސަބަބު ވާނީ

 މި ރިޕޯޓުގައި އޮޅުން ފިލުވައިދީފައެވެ. މީގެއިތުރުން، ކުންފުނީގެ
 ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް ކޯޑުން ކުންފުނި ހިންގުމުގައި ގެންގުޅޭނެ

ހަރުދަނާ އުސޫލްތަކުގެ ބިންގާ ވަނީ އަޅާދީފައެވެ. 
  ދިރާގުގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް ކޯޑް ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓްގެ
www.dhiraagu.com.mv/investor_relations 

ލިންކުން ޑައުންލޯޑްކުރެވޭނެއެވެ.

  ހިންގުމުގެ ހަރުދަނާ އޮނިގަނޑެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ކުރަމުންދާ
 މަސައްކަތުގެ އިތުރުން، ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ގްލޯބަލް ކޮމްޕެކްޓް

 ގައި 2012 ވަނަ އަހަރު ދިރާގުން ސޮއިކުރުމާ ގުޅިގެން، ތިމާވެއްޓާއި
 އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމުގައި ދިރާގުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ
 މަޢުލޫމާތު އެކުލެވޭ ސޯޝަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ ރިޕޯޓެއް ކޮންމެ

 އަހަރަކު ތައްޔާރުކޮށް، ޝާއިއުކޮށް ޔޫއެންސީޖީއަށް ‘ކޮމިއުނިކޭޝަން
 އޮން ޕްރޮގްރެސް (ކޮޕް)’ ހުށަހަޅަމެވެ. ނަމަވެސް މި އަހަރު ‘ކޮޕް’
 ރިޕޯޓް ވަކި ރިޕޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ޝާއިއު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، މި

ރިޕޯޓްގެ “ދެމެހެއްޓެނިވި މާދަމާ” މި ބައިގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 
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 ޯބޑު

އަރޕާސަން ޗެ

އީޯއ އަދި އެމް ޑީ ސީ

  ބޯޑް، ޗެއަރޕާސަން، ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް
އޮފިސަރ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ ދައުރު

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ދިރާގުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީ އެކަށައެޅުމަކީ ދިރާގުގެ ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. އަދި
 ސްޓްރެޓެޖީ ތަންފީޒުކުރަމުންދާގޮތް ވަޒަންކުރުމާއި ކޯޕަރޭޓް ޕްލޭންގައި އެކަށައަޅާފައިވާ ޕާފޯމަންސް
 ހާސިލް ކުރެވޭގޮތް ބެލުމަކީ ބޯޑުގެ ޒިއްމާއެވެ. ހަމައެހެންމެ، މުހިއްމު ހިރާސްތައް ވަޒަން ކުރުމާއި،

ބޯޑުން ހުއްދަ ހޯދަން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާއި، ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނާއިބެހޭ އާންމު
 ނިންމުންތަކާއި، ކުންފުނީގެ ކަލްޗަރ އާއި ކުންފުނި ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑު ބެލެހެއްޓުމަކީ 

 ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ. ދިރާގުގެ ބޯޑުގެ ދައުރާއި
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ދިރާގުގެ ބޯޑު ޗާޓަރުގައި އެކަށައަޅާފައިވާނެއެވެ. މި ޗާޓަރުގައިވާ

ކަންތައްތައް އެންމެ ފަހުން އިސްލާޙު ކޮށްފައިވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

ބޯޑާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި:

  ކުންފުނީގެ ނަޒާޙަތްތެރިކަމާއި ކުންފުނީގެ ނަމާއި ޝަރަފު ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ
 ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި ތަންފީޒުކުރަމުންދޭތޯ ބޯޑުން ކަށަވަރުކުރެއެވެ.

މިގޮތުން، ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

 ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭންތަކާއި، ކުންފުނި ހިންގާނެގޮތުގެ އޮނިގަނޑާއި މެނޭޖްމަންޓްގެ
ޒިއްމާތައް، އަދި ސިސްޓަމްތަކާއި ކޮންޓްރޯލްތައް މުރާޖާކޮށް ފާސްކުރުން.

  ސްޓްރެޓީޖިކް އިރްޝާދުތައް މެނޭޖްމަންޓުން ހުށަހެޅުމުން ފާސްކުރުން ނުވަތަ ހާލަތު
ނިޔާކުރާގޮތުން އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން ސްޓެރެޓެޖިކް އިރުޝާދުތައް ކަނޑައެޅުން. 

 ކުންފުނީގެ ޕާރފޯމަންސްއާއި ޕްލޭންތަކާއި އަދި ޕްރޮޑަކްޓްތައް މުރާޖާކޮށް
މިކަންތައްތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރުން. 

 ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިއަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ހިރާސްތައް ފާހަގަކޮށް އެ ހިރާސްތައް
 ކުޑަކުރުމަށާއި ލިބިދާނެ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ދިރާސާކޮށް

ފާސްކުރުން. 

މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ތެދުވެރިކަން ބެލުން.
 ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކައް ބޯލަނބާކަމާއި، އެކައުންޓްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި އޮޑިޓްކުރުމުގެ
 އުސޫލުތަކާއި، ވިޔަފާރިއާއި ގުޅޭ ކުންފުނީގެ އެތެރޭގެ ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތަށް

   ޢަމަލުކުރަމުންދާކަން ޔަގީން ކުރުން. 
ޙިއްޞާދާރުންނާއި ކުރެވޭ ހުރިހާ މުއާމަލާތްތަކުގެ ތެދުވެރިކަން ޔަގީންކުރުން. 

 ކުންފުނިން ހާމަކުރަންޖެހިގެން، ހާމަކުރާ މައުލޫމާތާއި ކުންފުނިން އާންމުކުރާ ބަޔާންތަކަކީ
 އިންސާފުވެރި، ދެފުށްފެންނަ، ފުރިހަމަ، އެ ހިނދަކަށް އެކަށޭނަ މައުލޫމާތާއި ބަޔާންކަން

ޔަގީންކުރުން. 

-

-

-

-

-
-

-
-

 ދިރާގުގެ ޗެއަރޕާސަން މައިގަނޑު ދައުރަކީ ދިރާގު ހިންގުމަށް ދިރާގު ބޯޑުން އަދާ ކުރަންޖެހޭ ޒިއްމާ
 އަށް ބޭނުންވާ ލީޑަރޝިޕާއި އިރުޝާދު ބޯޑަށް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. ޗެއަރޕާސަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ

 ތެރޭގައި ބޯޑުގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި އިތުބާރު އުފައްދާ އިތުބާރު ޤާއިމުކުރުމާއި، ހުޅުވާލެވިފައިވާ
 ބަހުސަށް ޖާގަ ދިނުމާއި، ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމަށް ޖާގަ ދިނުމާއި، ބޯޑުން ނިންމާ

 ނިންމުންތަކަށް ފުރިހަމައަށް އިހްތިރާމްކުރުން ހިމެނެއެވެ. ބޯޑުގެ ޗެއަރޕާސަންގެ ޒިއްމާއާއި ޗީފް
އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ/މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ ޒިއްމާ އެއް ޝަޚްޞަކަށް އަދާ ނުކުރެވޭނެއެވެ.

 ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ކުންފުނީގެ
 ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް ޓީމާއެކު ކުންފުނީގެ ސްޓްރެޓެޖީ އެކަށައެޅުމާއި ސްޓްރެޓެޖީ ތަންފީޒު ކުރުމާއި
 ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުންފުނި ހިންގުމުގައި ބޯޑަށް ޖަވާބުދާރީ ވުމެވެ. ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިވާ،

 ކުންފުނީގެ ބާރުތައް ބެހިފައިވާގޮތް ބަޔާންކުރާ “އޮތޯރިޓީ މެޓްރިކްސް” ގައި ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ
 އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުތަކާއި ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް އެކަށައަޅާފައިވާ ބާރުތައް
 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ ފަރާތުން

 ވަކިވަކި މުވައްޒަފުންނަށް ކަނޑައަޅާ ބާރުތައްވެސް އެ “އޮތޯރިޓީ 
މެޓްރިކްސް” ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. 



62

 

 

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

4/4*

 
9  

 
5  

3  
  

1

7  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

2019  
5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 * 
4 2019



ވަނަންސް ޓް ގަ ރޭ ޕަ  ކޯ

63

15,000

13,994

1,510

ބޯޑުގެ ކޮމިޓީތައް 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ޙިއްޞާ

ތައް؛ 2019 ގެ ބޯޑުގެ މުހިންމު ނިންމުން
 ދާއިމީގޮތުގައި އޮންނަނީ ދެކޮމިޓީއެވެ. އެއީ އޮޑިޓް ކޮމިޓީއާއި

 ރެމިއުނަރޭޝަން، ނޮމިނޭޝަން އަދި ގަވަނަންސް ކޮމިޓީއެވެ. މި
 ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދަނީ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިވާ
 ޓާމްސް އޮފް ރެފަރެންސް އާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ. މި

 ކޮމިޓީތަކުގެ މެމްބަރުންނާއި އަދި ޗެއަރޕާސަން ޢައްޔަނު ކުރަނީ
 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުންނެވެ. ކޮންމެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމަކަށްފަހު

 ކޮމިޓީގައި ކުރި މައިގަނޑު މަޝްވަރާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ތައްޔާރުކޮށް
 ބޯޑަށް ހުށަހެޅެއެވެ. މިޔައުމިއްޔާގައި ކޮމިޓިން ނިންމާ ނިންމުންތަކާއި،

 ފާސްކުރާގޮތާއި، މުސްތަޤުބަލުގައި ރަގަޅު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ
 ކަންތައްތައް ހިމަނައެވެ. ކޮމިޓީގެ ދައުރާއި، މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި،

 އެކުލެވިގެންވާގޮތާއި، މެމްބަރުންގެ މަޢުލޫމާތު އެކޮމިޓީއެއްގެ
 ރިޕޯޓްތަކުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 31 ޑިސެމްބަރ 2019 ގެ ނިޔަލަ

 މި ކޮމިޓިތަކުގެ ދައުރާއި، ޒިންމާތަކާއި، ކޮމިޓީ އެކުލަވާލެވިފައިވާ
 ގޮތާއި އަދި ކޮންމެ ކޮމިޓީ އެއްގައި ތިއްބަވާ މެމްބަރުންގެ ތަފްސީލް

އެކޮމިޓީއަކާއި ބެހޭ ރިޕޯޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. 

 ތިރީގައި އެވަނީ 31 ޑިސެމްބަރ 2019 އާ ހަމައަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ
މިލްކިއްޔާތުގައިވާ ދިރާގުގެ ޙިއްޞާގެ ތަފްސީލެވެ.  

 31 ޑިސެމްބަރ 2018 ގެ ނިޔަލަށް އޮޑިޓްކޮށްފައި ހުރި
 ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމެންޓް ފާސް ކުރުމަށް ނިންމުން. 
 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޑިވިޑެންޑަކީ ޙިއްޞާއަކަށް

 11.91 ރުފިޔާ ކަމުގައި ނިންމުން. މީގެ ތެރޭގައި
 އިންޓެރިމް ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ޙިއްޞާއަކަށް 5.96
 ރުފިޔާއާއި ފައިނަލް ޑިވިޑެންޑުގެ ގޮތުގައި ޙިއްޞާއަކަށް

5.95 ރުފިޔާ ކަނޑައަޅައި ހިމެނެއެވެ. 
 ޖެނެރަލް ކައުންސެލް އަދި ކޮމްޕެނީ ސެކެޓްރީ ކަމުގައި
 ހަޒްރަތު ރަޝީދު ޙުސައިން ޢައްޔަނުކުރުމަށް ނިންމުން. 

 އެކްސްޓާނަލް އޮޑިޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ކޭޕީއެމްޖީ
 އައްޔަންކުރުމަށް މުރާޖާކޮށް ފާސްކުރުމަށް

ޙިއްޞާދާރުންނަށް ހުށަހެޅުން.
  2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޕަފޯމަންސް ބޯނަސް ޕޭއައުޓް

ފާސްކުރުން.
  2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޕަފޯމަންސް ބޯނަސް

ޕޭއައުޓް ޕްލޭން އަދި ބޯނަސް ކޭޕީއައި ފާސްކުރުން.
2018 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން.

 ޚުލޫދު ރާޝިދް އަލް ޤައްތާން ބޯޑުގެ ޑެޕިއުޓީ
ޗެއަރޕާސަންގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަނު ކުރުން. 

  ޚާލިދު ހުސަޢިން ތާޤީ އާރްއެންޖީ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރެއްގެ
ގޮތުގައި ޢައްޔަނު ކުރުން. 

 ފިކްސްޑް އެސެޓް ޑިސްޕޯސަލް އަދި ރައިޓް އޮފްއަށް
289.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައެޅުމަށް ފާސް ކުރުން.
2019 އިސްލާހުކުރި 2019 ގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން.
 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިވިޑެންޑްގެ އަދަދު ބެހުމަށް
ޤަރާރު ޙިއްޞާދާރުން ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުން. 
 އިންޓާނަލް ބޭންކިންގ އަދި ޓްރެޝަރީ ޕޮލިސީ

މުރާޖާކޮށް އިސްލާހުކުރުން. 
ވިސްލް ބްލޯވިންގް ޕޮލިސީ މުރާޖާކޮށް އިސްލާހުކުރުން. 

 އެންޓި ކޮރަޕްޝަން އަދި އެންޓި ބްރައިބަރީ
ޕޮލިސީ މުރާޖާކޮށް އިސްލާހުކުރުން. 

ފްރޯޑް ރިސްކް މެނޭޖްމެންޓް ޕޮލިސީ ފާސްކުރުން. 
 ކޮންފިޑެންޝިއޭލިޓީ އޮފް ބިޒްނަސް

އިންފޯމޭޝަން ޕޮލިސީ ފާސްކުރުން. 
 އެކްސެޕްޓަބްލް ސަޕްލަޔަރޒް ކޮންޑަކްޓް

ޕޮލިސީ މުރާޖާކޮށް އިސްލާހުކުރުން.
 ޑިސްކްލޯޝަރ އޮފް ކޮންފްލިކްޓްސް އޮފް

އިންޓަރެސްޓް ޕޮލިސީ ފާސްކުރުން.
ގިފްޓް އެންޑް ހޮސްޕިޓަލިޓީ ޕޮލިސީ ފާސްކުރުން.

 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އިންޓެރިމް ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި
 314.6 މިލިއަން ރުފިޔާ، އާދައިގެ ޙިއްޞާއަކަށް

4 ރުފިޔާ 14 ލާރީގެ މަގުން ކަނޑައެޅުން.
ކްރެޑިޓް ކޮންޓްރޯލް ޕޮލިސީ މުރާޖާކޮށް އިސްލާހުކުރުން.

އޮތޯރިޓީ މެޓްރިކްސް މުރާޖާކޮށް އިސްލާހުކުރުން.
ކޯޑް އޮފް އެތިކްސް މުރާޖާކޮށް އިސްލާހުކުރުން.

  ޕްރިވެންޝަން އޮފް ހެރޭސްމެންޓް އެންޑް ބުލީއިންގ
އެޓް ދަ ވާކްޕްލޭސް ޕޮލިސީ ފާސްކުރުން. 

 އިންވެންޓްރީގައި ހިމެނޭ 17.6 މިލިއަން ރުފިޔާގެ،
 ހަލާކުވެފަވާ ސާމާނު ނުވަތަ ބޭނުން ނުހިފާ

ސާމާނު އުނިކުރުމަށް ފާސްކުރުން.
 25.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އަނބުރާ ނުލިބިފައިވާ ދަރަނިތައް

ގެއްލުމެއް ގޮތުގައި ދޫކޮށްލުމަށް ފާސްކުރުން.
 ވަނަ އަހަރުގެ ސްޓްރެޓަޖީ އެންޑް 2020

ބިޒްނަސް ޕްލޭން ފާސްކުރުން. 

 ޙިއްޞާތަކުގެ މިންވަރުޑިރެކްޓަރ

އިމްރާން ޢަލީ

އިސްމާޢީލް ރަޝީދު

އިސްމާޢީލް ވަޙީދު



ދިރާގު އަހަރީ ރިޕޯޓު 2019

ދާ ވިޔަފާރ64ި ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑު ހިނގަމުން  އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލް،
 ހިރާސް މޮނީޓާރކުރުން އަދި

ހިރާސް މެނޭޖްކުރުން

މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުން

 ދިރާގުގެ ދުޅަހެޔޮ މާލީ ހާލަތާއި  މާކެޓުގައި ދިރާގަށް ލިބިފައިވާ
 ދަރަޖައަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު، ދިރާގަކީ އަދުގެ އިޤުތިޞާދީ ހާލަތުގައި
 ކުރިމަތިވެފައިވާ ވިޔަފާރީގެ ހިރާސްތައް މެނޭޖްކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން

 ލިބިފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރަށް ތަދުބީރުކޮށްފައިވާ
 ވިޔަފާރީގެ މަޝްރޫއުތަކާއި އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ

  މާލީ ބަޔާންތައް މުރާޖާކުރުމަށްފަހު، ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ދެމެހެއްޓުމުގެ
 ޤާބިލުކަން ދިރާގަށް ލިބިފައިވާކަމާއި އަދި ފެންނަންއޮތް މުސްތަޤުބަލުގައި
 ވެސް ކުންފުނި ހިންގުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތައް ހުރިކަން ދިރާގެ

 ބޯޑުން ކަށަވަރުކޮށްދެއެވެ. ކުރިއަށް އޮތްތާގައިވެސް ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ
 ހަމަތަކަށް ބިނާކޮށް ކުންފުނީގެ ކުރިމަގާއިގުޅޭ މުހިންމު މަޢުލޫމާތު

އަޅުގަނޑުމެން ހާމަކުރަމުން ދާނަމެވެ. 

 މި ސިނާއަތަށާއި މާކެޓަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި، ކަސްޓަމަރުން އެދޭ
  ގޮތްތަކާއި ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް
 ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑު ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން
 ޤަވާއިދުން މުރާޖާކުރެއެވެ. ޒިންމާދާރު އަދި ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި
 ވިޔަފާރި ހިންގުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑު އަހައްމިޔަތުދޭ
 ކަމެކެވެ. އެގޮތުން ދިރާގުގެ ވިޔަފާރިއަކީ، ޒިއްމާދާރު ގޮތެއްގައި

 އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ހިންގާ ވިޔަފާރިއެއްކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި،
 ތެދުވެރިކަމާއި، ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި، އަމާނާތްތެރިކަމާއިއެކު އެންމެ
  މަތީ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޓަރޑްސްތައް ދިރާގުން ހިފަހައްޓައެވެ.

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން
 އަދި ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ ހަރުދަނާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ކުންފުނީގެ

 ހިންގުމުގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޑިރެކްޓަރުންނާއި
 މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ދިނުމަށާއި ޒިންމާދާރުކަމާއި

 އަމާނާތްތެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ކުންފުނީގެ އަމިއްލަ ގައިޑްލައިންތައް
އެކުލަވާލާފައިވާނެއެވެ. 

 
 ދިރާގުގެ ކޯޑް އޮފް އެތިކްސް އެންމެ ފަހުން އިޞްލާޙުކުރީ 2019
 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގައެވެ. މި ކޯޑުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ

 ސުލޫކީ މިންގަނޑު އެކުލެވިގެންގެވެއެވެ. އަދި މި ކޯޑު
 އެކަލަވާލާފައިވަނީ ކުންފުނީގެ އަމިއްލަ ކަންކަން ހިންގުމުގެ ތެރެއިން
 މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުމާއި، ކުންފުނިން ބޭރުން އެންމެހާ
 ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއެކު އޮންނަ ގުޅުން ޤާއިމުކޮށް ހަރުދަނާކުރުމަކީ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާމިޔާބީގެ ސިއްރުކަމުގައި ދެނެގެންނެވެ. 

 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހު ޢަމަލުކުރަންފެށި “ޑިސިޕްލިނަރީ
 ޕޮލިސީ އަދި ޕްރޮސީޖަރ” ގައި، އެކަށީގެންވާ އަޙްލާޤީ މިންގަނޑުތަކާއި

 އެއްގޮތަށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ނުހިފެހެއްޓޭނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ
 އުޞޫލުތައް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އެފަދަ މުވައްޒަފުންނާމެދު
 ދެފުށް ފެންނަ، އިންސާފުވެރި އަދި ހަމަހަމަކަމާއިއެކު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ

އުޞޫލުތައް ވަނީ ޤާއިމްކޮށްފައެވެ. 

 2014 ވަނަ އަހަރު ފާސްކުރި ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން
 ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަމްބަރު: 2014/16) އާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ
 މަތިން ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީއެއް

 2014 ވަނަ އަހަރު އަޅުގަނޑުމެން އެކުލަވާފައިވާނެއެވެ. އަދި މަސައްކަތު
 މާޙައުލުގައި ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގަނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން 2019

 ވަނަ އަހަރު އޮކްޓޯބަރ މަހު “ޕްރިވެންޝަން އޮފް ހެރޭސްމަންޓް

 ކުންފުނީގެ ހިރާސް މެނޭޖްކުރުމުގެ އުޞޫލުތައް ބިނާވެފައިވަނީ،
 އަޅުގަނޑުމެން ތަދުބީރުކޮށްފައިވާ މުހިންމު ލަނޑުދަނޑިތަކަށް
 ވާސިލުވުމަށް ހުރަހަކަށް ވެދާނެފަދަ ކަންތައްތައް ކެނޑިނޭޅި
 ވަޒަންކުރަމުން ދިއުމާއި، އެފަދަ ކަންތައްތައް މޮނީޓަރކުރުމާއި

 ރިޕޯޓުކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ. އެގޮތުގެ މަތިން ފާހަގަކުރެވޭ ހިރާސްތަކާއި
 އެކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތައް ޤަވާއިދުން ކުންފުނީގެ
 އޮޑިޓް ކޮމިޓީއަށް ރިޕޯޓުކުރެއެވެ. އަދި ކުންފުނި ހިންގުމުގެ އެންމެހާ

 ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑާ މަތިކުރެވިފައިވާ
 ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި އޮޑިޓް ކޮމިޓީއިން އެއްބާރުލުންދެއެވެ. ކުންފުނީގެ
 ހިރާސް މެނޭޖްކުރުމަށް  އަޅުގަނޑުމެން ގެންގުޅޭ އުޞޫލުތައް އިތުރަށް

 ހަރުދަނާކޮށް، ހިރާސް މެނޭޖްކުރުމުގެ  އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް
 ޢަމަލުކުރުމުގެ ސަޤާފަތެއް ޤާއިމުކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުންދާ

މަސައްކަތުގައި ދެމިތިބީމެވެ. 

 ޑިރެކްޓަރެކްޓަރެއްގެ މަޞްލަހަތު ފުށުއަރާފާނެ، ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް
 އެފަދައިން ޤަބޫލުކުރެވޭ ފަދަ ޢަމަލުތަކުން، ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅަންޖެހޭ
 އެންމެހާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށާއި އެފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

 ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ޢަމަލުކުރުމަށް ޑިރެކްޓްރުންނަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވެއެވެ.
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާއި ބެހޭ ޤާނުނު (ޤާނޫނު ނަމްބަރ:96/10)
 އާއި ދިރާގުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން

 ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާނަމަ އެކަމެއް ހާމަކުރުމަކީ
 ޑިރެކްޓަރުންގެ ޒިންމާއެކެވެ. އަދި އަމިއްލަ މަޞްލަހަތު ހިމެނޭ

 މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި އެފަދަ ކަންތައްތަކުގައި ވޯޓުލުމުން
 އެއްކިބާވުން ހިމެނޭގޮތުގެމަތިން، ބޯޑު ޗާޓަރުގައިވާ އެންމެހާ އުޞޫލުތަކާ
 އެއްގޮތަށް އެފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. އާންމު އުޞޫލެއްގެގޮތުން،

 ބޯޑުގެ ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއްގެ އެޖެންޑާގައި، އެ
 އެޖެންޑާގައިވާ ކަމަކާ ގުޅިގެން ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާކަމެއް
 ވާނަމަ އެކަމެއް ހާމަކުރުމަށް ނަންބަރެއް އެކުލެވިގެންވާނެއެވެ. އެގޮތުން،

 ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަޞްލަހަތު ފުށުއަރާފައިވާ ނުވަތަ މަޞްލަހަތު ފުށުއަރާފާނެ
 ހާލަތެއް ދިމާވި ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް އެ ޑިރެކްޓަރެއް ވަނީ އެ

 ބައްދަލުވުމަކުން އެކަހެރިވެފައެވެ. ކޮންމެ ތިން މަހަކުން އެއްފަހަރު
 ބާއްވާ ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގައި ކުންފުނީގެ މައި ޙިއްޞާދާރުންނާއި

 ޑިރެކްޓަރުންނާ ގުޅުންހުރި އެންމެހާ މުޢާމަލާތްތަކެއް މުރާޖާކޮށްފައިވެއެވެ.
 ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޑިރެކްޓަރެއް ނުވަތަ ކުންފުނި ހިންގުމާ

 ޙަވާލުވެހުންނެވި އިސް މުވައްޒަފަކު ފާހަގަކުރެވޭވަރުގެ މުހިންމު ވިޔަފާރި
މުޢާމަލާތެއް ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. 

 2016 ވަނަ އަހަރު ހިރާސް އާއި ކޮމްޕްލަޔަންސްގެ
 މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޤާމެއް އުފައްދާފައިވެއެވެ. އަދި

 ފުލްޓައިމްކޮށް މަސައްކަތްކުރާ އަޅުގަނޑުމެންގެ
 ‘ރިސްކް އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮފިސަރަކު ހިރާސް
 އާއި ކޮމްޕްލަޔަންސްއާއި ގުޅޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް

ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރަމުންދެއެވެ. 
 ކުންފުނީގެ އެންމެހައި ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތަކާއި ޚަރަދުތަކަށް

 ހުއްދަ ދެވޭނެ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ‘އޮތޯރިޓީ
މެޓްރިކްސް’ އެއް ބޯޑުން ފާސް ކޮށްފައިވެއެވެ. 

 ‘ރިސްކްސް ރެޖިސްޓަރ’ އެއް ގާއިމުކޮށްފައިވެއެވެ.
 އަދި ކޮންމެ ތިން މަހަކުން އެއްފަހަރު އޮޑިޓް
ކޮމިޓީއިން އެ ރެޖިސްޓަރ މުރާޖާކުރެއެވެ. 

 އޮޑިޓް ކޮމިޓީއިން ފާސްކޮށް ގާތުން މުރާޖާކުރަމުންދާ
 އިންޓާނަލް އޮޑިޓް ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް، އިންޓަރނަލް

އޮޑިޓުން އަހަރީ އޮޑިޓްތައް ކުރެެއެވެ. 



ވަނަންސް ޓް ގަ ރޭ ޕަ  ކޯ

65  އެންޑް ބުލީއިންގ އެޓް ދަ ވަރކްޕްލޭސް” ގެ ނަމުގައި އުޞޫލެއް
 އެކުލަވާލާފައިވާނެއެވެ. މި އުޞޫލުގެ މަޤްޞަދަކީ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކާ

 މެދުވެސް ގަދަރާއި އިޙުތިރާމާއިއެކު ޢަމަލުކުރެވޭނެކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ
 ގޮތުން، ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގަނާކުރުމުގެ ޢަމަލުތަކުން އަޅުގަނޑުމެންގެ

 މުވައްޒަފުން ރައްކާތެރިކޮށްދީ، އެފަދަ ޢަމަލުތަކުން ސަލާމަތްކަން
ލިބިގަނެވޭނެ ރައްކާތެރި މަސައްކަތު މާޙައުލެއް ޤާއިމުކޮށްދިނުމެވެ. 

 ކުންފުނީގެ “ގްރީވެންސް ޕޮލިސީ އެންޑް ޕްރޮސީޖަރ” 2015 ވަނަ
 އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ. މި އުޞޫލުގެ މަޤްޞަދަކީ
 މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން މުވައްޒަފުނަށް ކުރިމަތިވާ ހިތްހަމަނުޖެހުންތައް

 ހާމަކޮށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނެ ގޮތްތަކާއި ޝަކުވާ ބަލައިގަންނާނެ
 އިޖުރާއަތުތައް ޤާއިމުކޮށް، އެފަދަ ކަންތައްތައް ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު

 އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެތެރޭގައި ޙައްލުކުރުވޭނެ ނިޒާމެއް އެކަށައެޅުމެވެ.
 މި އުޞޫލުގެ ސަބަބުން ހަމަހަމަކަމާއި ދެފުއް ފެންނަ ގޮތުގެމަތިން
 ކުންފުނީގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް ދިމާވާ ހިތްހަމަނުޖެހުންތައް
 ޙައްލުކުރުމުގައި ކުންފުނިން ގެންގުޅެމުން ދިޔަ އުޞޫލު އިތުރުށް

ހަރުދަނާވެފައިވެއެވެ.  

 ކުންފުނީގެ “އޮތޯރިޓީ މެޓްރިކްސް” އެންމެ ފަހުން މުރާޖާކޮށް
 އިސްލާޙުކޮށްފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގައެވެ.
 ކުންފުނީގެ އެންމެހައި ވިޔަފާރި މުޢާމަލާތްތަކާއި ޚަރަދުތަކަށް

 ހުއްދަދިނުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ ހުދޫދުތައް އިސްވެދެންނެވުނު އޮތޯރިޓީ
 މެޓްރިކްސްގައި ކަނޑައަޅާފައިއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިޔަފާރީގެ

 ޒާތުންނާއި ވިޔަފާރިކުރާ މާޙައުލުގެ ސަބަބުން އެކިކަހަލަ ހިރާސްތައް
 ކުރިމަތިވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެވެ. އެގޮތުން ދިމާވެދާނެ ހިރާސްތައް

 މުޅި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޤަވާއިދުން މޮނީޓަރކޮށް ރިޕޯޓުކޮށް އެކަންކަން
 ހައްލުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ

 އަޅަމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުންފުނީގައި “ރިސްކް ރެޖިސްޓަރ”
 އެއް ޤާއިމުކޮށްފައިވާނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ތިން މަހަކުން އެއްފަހަރު

އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮޑިޓް ކޮމިޓީއިން މި ރެޖިސްޓަރ މުރާޖާކުރެއެވެ. 

 އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މުދަލާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ
 އަދި ވިއްކާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން އަޅުގަނޑުމެންގެ “ސަޕްލަޔަރ
 ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް” (މުދަލާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުގެ

 ސުކޫލީ މިންގަނޑު) ގައި ސޮއިކޮށް އެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް
2019  ޢަމަލުކުރުން 2013 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން، ލާޒިމްކުރީމެވެ. 
 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހު މި ސުކޫލީ މިންގަނޑު އަޅުގަނޑުމެން
 އިސްލާޙުކޮށްފައިވާނެއެވެ. އަދި އިސްލާޙުކުރި ސުކޫލީ މިންގަނޑުގައި

 މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި، އިންސާނީ
 ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި، ޞިއްޙަތާއި އަމިއްލަ ރައްކާތެރިކަމާއި،

 ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ ކަންކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ހިފަހައްޓާނެ މިންގަނޑުތައް
ކަނޑައަޅާފައިވާނެއެވެ. 

 ތެދުވެރިކަމާއި ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ އަޚްލާގީ އެންމެ މަތީ މިންގަނޑުތައް 
 ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހު

 އެކުލަވާލި “ގިފްޓްސް އެންޑް ހޮސްޕިޓަލިޓީ ޕޮލިސީ” (ހަދިޔާއާއި
 ހަދިޔާގެގޮތުގައި ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ އުޞޫލު) އިން ދެފުއް ފެންނަ
 ހާމަ އުޞޫލަކުން ހަދިޔާއާއި ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ޚިދުމަތްތައް
 ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭކަން ޔަޤީންކޮށްދެއެވެ. އެއްވެސް ޒާތެއްގެ
 ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށް، އެއީ އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް، އަމިއްލަ

 ފަރުދެއް ނުވަތަ ސިޔާސީ ހަރަކާތެއް ކަމުގައިވީނަމަވެސް، ސީދާ އަދި
 ނުސީދާ ގޮތުން ވެސް، އެފަދަ ސިޔަސީ ކަންކަމަށް ހޭދަކުރުމުން
 އަޅުގަނޑުމެން އެއްކިބާވަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ “ޑޮނޭޝަން އަދި

 ސްޕޮންސަރޝިޕްސް ފްރޭމްވޯކް” 2012 ވަނަ އަހަރު ޤާއިމުކޮށް އެއާ
 އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުން ދާއިރު، ޑޮނޭޝަން އަދި ސްޕޮންސަރޝިޕް

 ދިނުމުގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ދެފުއް ފެންމަ ސާފުސީދާ މިންގަނޑުތައް މި
އޮނިގަނޑުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.  

 
 ކޮރަޕްޝަން އާއި ރިޝްވަތަކީ ދިރާގުން އެއްވެސް ވަރަކަށް ބަލައިގަންނަ

 ކަންތަކެއް ނޫނެވެ. 2011  ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގައި
 އެކުލަވާލި ދިރާގުގެ “އެންޓި ކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެންޓި ބްރައިބަރީ

 ޕޮލިސީ” (ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ އުޞޫލު)
 ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހުގައި އިޞްލާޙުކޮށްފައިވެއެވެ.

 މި އުޞޫލު ބައްޓަންކޮށްފައިވަނީ ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެ
 އެކިކަހަލަ ޢަމަލުތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ މުވައްޒަފުންނަށް އޮޅުންފިލުވައި
 ދިނުމަށާއި، އެއްޗެއް ޤަބޫލުކުރުން އެއީ ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭފަދަ
 ޙާލަތްތަކާއި އެ ފަރާތެއްގެ އަދުލުވެރިކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭފަދަ ޙާލަތް
 ހާމަކޮށްދީ، ދިމާވެދާނެ އެފަދަނޭދެވޭ ޙާލަތްތަކުން ރައްކާތެރިވާނެ ގޮތްތައް

މުވައްޒަފުންނަށް ސާފުކޮށްދިނުމަށެވެ. 

 2019 ވަނަ އަހަރު  ޢަމަލުކުރަންފެށި، އަޅުގަނޑުމެންގެ
 “ކޮންފިޑެންޝަލިޓީ އޮފް ބިޒްނަސް އިންފޮމޭޝަން ޕޮލިސީ”

 (ވިޔަފާރިއާއިބެހޭ މުޢާމަލާތްތުގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމުގެ އުޞޫލު) އަދި
 “ޑިސްކްލޯޝަރ އޮފް ކޮންފްލިކްޓްސް އޮފް އިންޓަރެސްޓްސް ޕޮލިސީ”
 (މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ ކަންތައްތައް ހާމަކުރުމުގެ އުޞޫލު) އަކީވެސް
 ރިޝްވަތާއި ކޮރަޕްޝަނާއި އޮޅުވާލުމުގެ ޢަމަލުތަކާއި ޤާނޫނާ ޚިލާފު
 އެހެނިހެން ޢަމަލުތަކާއި ގުޅޭ އެންމެހާ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް

 ޢަމަލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ގެންގުޅޭ އަޒުމަށް ބާރުދޭ އުޞޫލުތަކެކެވެ.

 އިސްވެދެންނެވުނު އުޞޫލުތަކުގެ އިތުރުން، އަޅުގަނޑުމެންގެ “ވިސުލް
 ބްލޮވިންގ ޕޮލިސީ” އަށް ގެނެވުނު އިސްލާޙުތަކާއި، 2019 ވަނަ

 އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހު އެކުލަވާލި “ފްރޯޑް ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް
 ޕޮލިސީ” އާއެކު، މި ދެ އުޞޫލުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މުވައްޒަފުން
 ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތައް ރިޕޯޓުކުރުމުގައި އެ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ
 ހިމާޔަތް ހޯދައިދީ އިތުބާރުކުރެނިވި އުޞޫލަކުން، އެފަދަ ކަންތައްތައް
 ހުށައެޅޭނެގޮތްތައް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. މި އުޞޫލުތަކުގެ ސަބަބުން

 އަޅުގަނޑުމެންނާ އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި ސްޓޭކްހޯލްޑަރުން،
 އަޅުގަނޑުމެން ގެންގުޅޭ އުޞޫލުތަކަށް ކުރާ އިތުބާރު އިތުރުވެ،

އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑު އިތުރަށް ހަރުދަނާވެފައިވެއެވެ. 

 ލިސްޓުކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ސެކިއުރިޓީޒްގެ އަގަށް ބަދަލު
 އަތުވެދާނެފަދަ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ނުވަތަ ލިބިދާނެފަދަ ފަރާތްތަކުން

 ސެކިއުރިޓީޒް ގަނެވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތްކުރުމަށް ސީއެމްޑީއޭއިން
 އެކުލަވާލާފައިވާ އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ގޮތުން 2018 ވަނަ
 އަހަރު “ޕޮލިސީ އޮން އިންސައިޑަރ ޓްރޭޑިންގ” ގެ ނަމުގައި ދިރާގުން
 އުޞޫލެއް އެކުލަވާލާ އެ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވެއެވެ.

 މި ޕޮލިސީގައި ޙިއްޞާގެ ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމުގައި
 ގެންގުޅެންޖެހޭ ސުލޫކީ މިންގަނޑާއި ޢަމަލު ކުރަންވީ ގޮތުގެ އިރުޝާދާއި
 އުޞޫލުތައް ކަނޑައަޅާފައިވާނެއެވެ. ދިރާގުގެ އެންމެހާ ޑިރެކްޓަރުންނާއި،
 މުވައްޒަފުން، އަދި އަޅުގަނޑުމެންނާއެކު މަސައްކަތް ކުރާ ތާރޑްޕާޓީ

 އެޖެންޓުންނާއި އެޑްވައިޒަރުންނަށްވެސް މި އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް
 ޢަމަލުކުރުމަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާނެއެވެ. މި އުޞޫލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ

 ސެކިއުރިޓީސްއާބެހޭ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަމްބަރ 2006/2) އާއި އެ
 ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވޭކަން

 ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތްތައް ތަފްޞީލުކޮށް
ކިޔާދީފައިވާ އުޞޫލެކެވެ. 

 ކުންފުނީގެ ޤާނޫނީ ވާޖިބުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރާކަން ކަށަވަރުކޮށް
 އެކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން، އެކަމަށް ޚާއްސަ ލީގަލް ޑިޕާޓްމެންޓެއް
 ޤާއިމުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ދިރާގުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާއި ކުންފުނިން
 ބޭރުން ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމަކުން، ކުންފުނީގެ

 މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށްކަން
 ކަށަވަރުކުރަމުންދެއެވެ. ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ޤާނޫނަކާއި

 ނުވަތަ ޤަވާއިދަކާއި ޚިލާފުވެފައިވުމުގެ ސަބަބުން، އެއްވެސް ޤާނޫނީ
 އެންގުމެއް ކުންފުންޏަށް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި އެފަދަ ދައުވާއެއް

 ނުވަތަ ހުކުމެއް ވެސް ދިރާގާ ދެކޮޅަށްކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އި ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް  ޤާނޫނާ
 ޢަމަލުކުރުން
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 އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ހިންގަމުން މިގެންދަނީ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުޏާބެހޭ ޤާނޫނާއި (ނަމްބަރ: 96/10)، ދިވެހިރާއްޖޭގެ
 ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސްގެ ޤާނޫނާއި (ނަމްބަރ: 2015/43)، ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 މާލީ ސެކިއުރިޓީސްއާބެހޭ ޤާނޫނާއި (ނަމްބަރ: 2006/2)، ދިރާގުގެ
  އޮޕަރޭޝަނަލް ލައިސަންސްގެ ދަށުން މަތިކުރެވިފައިވާ ޒިންމާތަކާއި،
 މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގެ ލިސްޓިންގް ރޫލްސްއާއި އަދި

 ސީއެމްޑީއޭގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް ކޯޑާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
 އަޅުގަނޑުމެން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ކޮންޓްރޯލްތަކާއި ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގެ

 ޤަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، އަޅުގަނޑުމެން ޢަމަލުކުރަމުން
 މިދަނީ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިޔަފާރި ދާއިރާގެ

 މަސައްކަތްތައް ހިންގުމުގައި އާންމުކޮށް ގެންގުޅޭ އުޞޫލުތަކާ
އެއްގޮތަށެވެ.

އޮޑިޓަރުން
ޑް ޑިވިޑެން

ޑިރެކްޓަރުންގެ އިޤުރާރު  31 ވަނަ އަހަރީ އާންމު
ޖަލްސާ )އޭޖީއެމް(

 2016 ވަނަ އަހަރު، ޓެންޑަރގެ އުސޫލުން ދިރާގަށް ވަނީ އެކްސްޓާނަލް
 އޮޑިޓަރެއް ހޯދާފައެވެ. މިގޮތުން ޢައްޔަނުކުރާ އެކްސްޓާނަލް

 އޮޑިޓަރު، ޓެންޑަރކުރުމަކާނުލައި އިތުރު ތިން މާލީ އަހަރަށް އަލުން
 ޢައްޔަނުކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު ކުންފުނީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި

 ޙިއްޞާދަރުންނަށް ލިބިފައިވެއެވެ. އަދި އޮޑިޓް ޕާޓްނަރުން ބަދަލުކުރުމާ
 ގުޅޭގޮތުން، ސީއެމްޑީއޭގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް ކޯޑުން ލާޒިމްކުރާ

 ކަންކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެގޮތުން ދިރާގު ބޯޑުން ދިރާގުގެ އޮޑިޓް ޕާޓްނަރ
2018 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

 އަޅުގަނޑުމެންގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮޑިޓް
 ޕާޓްނަރ ކޭޕީއެމްޖީ އިން ބައިވެރިވެ، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް
 ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާބެހޭގޮތުންނާއި އޮޓިޑް ކުރުމުގެ

 މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ގޮތާބެހޭގޮތުން ޙިއްޞާދާރުން ކުރައްވާ
ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވާނެއެވެ. 

 އޮޑިޓް ކޮމިޓީގެ ލަފައާއި އެއްގޮތަށް، 2020 ވަނަ އަހަރުގެ  އޮޑިޓް
  ހަދަން އެކްސްޓާރނަލް އޮޑިޓަރަކު ބޯޑުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާނެއެވެ.

 އަދި އޮޑިޓް ހެދުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޖޫރައާއި އެހެން ތަފްސީލުތައް
 ކުންފުނީގެ 31 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ނޯޓިސްއާއެކު

ޝާއިއުކުރެވޭނެއެވެ.

 ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ ޖުމްލަ ޑިވިޑެންޓްއަކީ ޙިއްޞާއަކަށް 12.00
 ރުފިޔާކަމުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ބޯޑުން ލަފާދެއެވެ. މިއީ މުޅި 2019
 އަށް ޖުމްލަ 912,000,000 (ނުވަސަތޭކަ ބާރަ މިލިއަން) ރުފިޔާގެ

ޑިވިޑެންޑްއެވެ. މީގައި ހިމެނެނީ:

 ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާއާއިބެހޭ
 ގޮތުން ސީއެމްޑީއޭއިން ނެރެފައިވާ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤަވާއިދު 2019

 ގައިވާގޮތުގެ މަތިން، ތިރީގައިމިވާ ކަންކަން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން
ކަށަވަރުކޮށްދީ އިޤުރާރުވަމެވެ: 

 ހިސާބުކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ މުއްދަތު 
 ނިމުނުއިރު ކުންފުންޏާއެކު ކުންފުނީގެ ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރުން

  ސީދާ އަދި ނުސީދާ މަސްލަހަތެއް އޮތް، ފާހަގަކުރެވޭ
 ވަރުގެ އެއްބަސްވުމެއް ނުވާކަން؛ ދިރާގާއި ބަޓެލޯްކ

 ގްރޫޕާއި ދިވެހި ސަރުކާރާމެދު ވެފައިވާ ހުރިހާ މެޓިރިއަލް
 ކޮންޓްރެކްޓް ތަކުގެ އިތުރު ތަފްސީލު، 31 ޑިސެމްބަރ
 2019 ގެ ނިޔަލަށް އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ

 ނޯޓް 26 ގައި “ރިލޭޓެޑް ޕާޓީޒް ޓްރާންޒޭކްޝަންސް” ގައި
ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

އިސްމާޢީލް ރަޝީދު އިސްމާޢީލް ވަޙީދު

 ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަދި
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

ން ސަ ރޕާ އަ  ޗެ

  2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލް ޑިވިޑެންޑް ބެހުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ
 13 ފެބްރުއަރީ 2020ގެ ހަވީރު 4:00 އާ ހަމައަށް ކުންފުނީގެ

 ޙިއްޞާދާރުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައި ތިބި ހުރިހާ
ޙިއްޞާދާރުންނަށެވެ.       

 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އިންޓަރިމް ޑިވިޑެންޑްގެ  
 ގޮތުގައި ޙިއްޞާ އަކަށް ބެހި 4.14 ރުފިޔާ (ޖުމްލަ

314,640,000 
ރުފިޔާ) އާއި

 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލް ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި
  ޙިއްޞާއަކަށް ބަހަން ހުށަހަޅާފައިވާ 7.86 ރުފިޔާ

 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މި އަހަރީ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލާފައިވަނީ،
 ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މިންގަނޑުތަކާއި ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންކަން؛

 ދިރާގުގެ ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރުން ނުވަތަ ގުޅިފައިވާ
 ފަރާތެއްގެ ވިޔަސް އެއްވެސް މަސްލަހަތެއް ދިރާގުގެ

 ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާގައި ނުވަތަ ދަރަނީގެ ސެކިއުރިޓީސްގައި
 ނުވެއެވެ. އަދި ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާ ނުވަތަ ދަރަނީގެ

  ސެކިއުރިޓީޒް ގަތުމަށް ދިރާގުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން
 ނުވަތަ އެއިން ފަރާތަކާއި ގުޅިފައިވާ ފަރާތަކަށް އެއްވެސް

ހައްޤެއް ދީފައިނުވާނެކަން؛ އަދި

 ދިރާގުގެ 31 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ތާވަލްކޮށްފައިވަނީ
 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.  އާންމު ޖަލްސާގެ
 ނޯޓިސް އަދި ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ 29 މާރިޗް ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ

ކުރިން ޝާއިއުކުރާނެއެވެ. 
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 ތިރީގައި ބަޔާންޮކށްފައި އެވަނީ 31 ޑިސެމްބަރ 2019
 ގެ ނިޔަލަށް ޮއޑިޓް ޮކމިޓީގައި ތިއްބެވި މެމްބަރުންނެވެ.
 މި ޮކމިޓީގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންނަކީ ޮނން އެގްޒެކެޓިވް،

 އަދި އިންޑިޕެންޑެންޓް ޑިރެކްޓަރުންނެވެ. މިކޮމިޓީގެ ހުރިހާ
 މެމްބަރުންނަކީވެސް އެކައުންޓިންގ އަދި ފައިނޭންސް ދާއިރާއިން

 އެކަށީގެންވާ ތައުލީމު ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނަށްވާތީ،
 ސީއެމްޑީއޭގެ ޯކޕަރޭޓް ގަވަނޭންސް ޯކޑް އާއި ދިރާގުގެ ޯކޕަރޭޓް

 ގަވަނަންސް ޯކޑާއި އެއްޮގތްވާޮގތުގެ މަތިން އެބޭފުޅުންގެ
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރެއވޭނެ ބޭފުޅުންނެވެ. 

 ޮކންމެ ތިން މަހަކުން ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވައި، ޯބޑާއި،
 މެނޭޖްމެންޓާއި، އެކްސްޓާނަލް އަދި އިންޓާނަލް ޮއޑިޓަރުންނާއި
 މުއާމަލާތު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ޮއޓިޑް ޮކމިޓީއަށް ޯފރުޮކށްދެއެވެ.

 ޮއޑިޓް ޮކމިޓީގެ މަސްއޫލިޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި، ފައިނޭންޝަލް
 ރިޯޕޓިންގ އާއި ހިރާސް މެނޭޖްމެންޓާއި ޮކމްޕްލަޔަންސާއި
 އެކްސްޓާނަލް އަދި އިންޓާނަލް ޮއޑިޓްތަކާއި އިންޓާނަލް

 ޮކންޓްޯރލްތަކާއި ބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓައި މިކަންތައްތަކާއި
 ބެހޭޮގތުން ޯބޑަށް ލަފާދީ އަދި ކުންފުނީގެ މާލީ ހާލަތާއި،

 ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިއަށް ފާހަގަކުރެވޭ ވަރުގެ ބަދަލެއް އަތުވެދާނެ
ކަންތައްތަކާއި ބެހޭޮގތުން ޯބޑަށް ލަފާ ދިނުން ހިމެނެއެވެ. 

 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުމަހުގެ 31 އަށް ނިމުނު މާލީ 
 އަހަރު، ޮއޑިޓް ޮކމިޓީއިން 4 ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވެއެވެ. ޯބޑުގެ

 އެހެނިހެން މެމްބަރުންނަށް ޮއޑިޓް ޮކމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް
 ހާޒިރުވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިދީފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން

  ޮކމިޓީއިން ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް
 މެނޭޖްމެންޓް، އެކްސްޓާނަލް އޮޑިޓަރުން، ނުވަތަ އެހެން ފަރާތްތައްކަށް
 ދައުވަތު އަރުވައި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން

 2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ހުރިހާ ބައްދަލުވުމެއްގައިވެސް ސީއޯީއ
 އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ؛ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ؛ އަދި
 އިންޓާނަލް އޮޑިޓަރ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި ގްރޫޕްގެ
 ޗީފް އިންޓާނަލް އޮޑިޓަރ އިންޓަނޭޝަނަލް އިންވެސްޓްމެންޓް

އަދި ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ  ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
ބައްދަލުވުންތަކެއްގައިވެސް ސެކެޓްރީކަންކުރީ ބޯޑުގެ ސެކެޓްރީއެވެ. 

ވާގޮތް ޓާމްސް އޮފް ރެފަރެންސްކޮމިޓީ އެކުލެވިގެން

ތައް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން

ޮއޑްިޓ ޮކމިޓީގެ ރިޕްޯޓ

ޚުލޫދު ރާޝިދް އަލް ޤައްތާން

އިމްރާން ޢަލީ

ން ސަ ޑެޕިއުޓީ ޗެއަރޕާ
ޖުލައި 2017 އިން – މިއަދާ ހަމަޔަށް

ޖުލައި 2014 އިން – މިއަދާ ހަމަޔަށް

4/4

4/4

ަމާޤމު

ަމާޤމު

މްުއަދްތ

މްުއަދްތ

ާހިޒީރ

ާހިޒީރ

މެމްބަރ
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ތައް މުހިންމު ނިންމުން
 31 ޑިސެމްބަރ 2019 ގެ ނިޔަލަށް ނިމުނު އަހަރުގެ

 އޮޑިޓްކުރި މާލީ ބަޔާންތައް މުރާޖާކޮށް ފާސްކުރުމަށް ބޯޑަށް
ހުށަހެޅުން.

 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ކުއާޓަރލީ ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓްތައް
މުރާޖާކޮށް ފާސްކުރުމަށް ބޯޑަށް ހުށަހެޅުން. 

 އިންޓާނަލް ބޭންކިންގ އަދި ޓްރެޝަރީ ޕޮލިސީއަށް ގެނެވުނު
އިސްލާހުތައް މުރާޖާކޮށް ފާސްކުރުމަށް ބޯޑަށް ހުށަހެޅުން. 

 އެންޓި ކޮރަޕްޝަން އަދި އެންޓި ބްރައިބަރީ ޕޮލިސީއަށް 
 ގެނެވުނު އިސްލާހުތައް މުރާޖާކޮށް ފާސްކުރުމަށް ބޯޑަށް

ހުށަހެޅުން. 

 ފްރޯޑް ރިސްކް މެނޭޖްމެންޓް ޕޮލިސީ މުރާޖާކޮށް ފާސްކުރުމަށް
ބޯޑަށް ހުށަހެޅުން. 

 ކްރެޑިޓް ކޮންޓްރޯލް ޕޮލިސީއަށް ގެނެވުނު އިސްލާހުތައް
މުރާޖާކޮށް ފާސްކުރުމަށް ބޯޑަށް ހުށަހެޅުން. 

 އޮތޯރިޓީ މެޓްރިކްސް އަށް ގެނެވުނު އިސްލާހުތައް މުރާޖާކޮށް
ފާސްކުރުމަށް ބޯޑަށް ހުށަހެޅުން. 

 ބޭޑްޑެޓްއާއި ބޭނުންނުހިފޭނެ ފިކްސްޑް އެސެޓްތަކާއި ޑެމޭޖްޑް
 އިންވެންޓްރީ، ފޮތުން އުނިކުރުމުގެ މަސައްކަތް މުރާޖާކޮށް

ފާސްކުރުމަށް ބޯޑަށް ހުށަހެޅުން.

 ކޮންމެ ތިންމަހެއްގެ އިންޓާނަލް އޮޑިޓް މަސައްކަތްތައް
ވަޒަންކޮށް މުރާޖައާ ކުރުން.

 އޮޑިޓް ކޮމިޓީގެ ޓާމްސް އޮފް ރެފަރެންސް މުރާޖާކޮށް
ފާސްކުރުން. 

އިންޓާނަލް އޮޑިޓްއެކްސްޓާނަލް އޮޑިޓް
 ދިރާގުގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އެކްސްޓާނަލް އޮޑިޓަރުގެ ގޮތުގައި

 ޙިއްޞާދާރުން ޢައްޔަނުކުރީ ކޭޕީއެމްޖީއެވެ. އަދި ސީއެމްޑީއޭގެ
 ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް ކޯޑާއި އެއްގޮތަށް 2018 ވަނަ އަހަރު

 އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮޑިޓް ޕާޓްނަރވަނީ ބަދަލު ކޮށްފައެވެ. އޮޑިޓް
 ކޮމިޓީއިން ވަނީ ކޭޕީއެމްޖީގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ނޮން އޮޑިޓް

 ޚިދުމަތްތައް މުރާޖައާ ކޮށްފައެވެ. އެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިން
 ނަމަވެސް އޮޑިޓަރގެ މުސްތަޤިއްލުކަމަށް އެއްވެސް އުނިކަމެއް
  ނާންނަކަމަށް ހުށަހެޅި ސަބަބުތައް ދިރާސާކޮށްފައިވާނެއެވެ.
 އެކްސްޓާނަލް އޮޑިޓަރ ގެ މިނިވަންކަމާއި މުސްތަޤިއްލުކަން
 ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ދިރާގު އަދި ކޭޕީއެމްޖީއިން އަޅާފައިވާ
 ފިޔަވަޅުތަކާ މެދު ކޮމިޓީއިން ހިތްހަމަ ޖެހެއެވެ. އެކްސްޓާނަލް

 އޮޑިޓަރވަނީ ސީއެމްޑީއޭގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަނޭންސް ކޯޑްއާ އެއްގޮތަށް
ޢަމަލުކުރާ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮޑިޓް ކޮމިޓީއަށް ދީފައެވެ.

 މިއަހަރު ބޭއްވުނު ހުރިހާ އޮޑިޓް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުންތަކަށް
 އެކްސްޓާނަލް އޮޑިޓަރވަނީ ހާޒިރުވެ، މުސްތަޤިއްލު ރައުޔު
 ދީ، މާލީ ބަޔާންތަކަށް އޮޑިޓް ލަފާދީފައެވެ. މީގެއިތުރުން،

 އޮޑިޓްކުރުމުގައި ކުރި ތަޖުރިބާއާއި ގުޅޭގޮތުން އެކްސްޓަރނަލް
 އޮޑިޓަރުންގެ މިނިވަން ހިޔާލު ހޯދުމަށް މެނޭޖްމަންޓް ނުހިމަނާ
އޮޑިޓް ކޮމެޓީއިން އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރާ ބައްދަލުކުރިއެވެ. 

  ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރު އޮޑިޓް ކޮމިޓީއިންވާނީ އިންޓާނަލް އޮޑިޓް
  ޑިޕާޓްމެންޓްގެ އިންޓާނަލް އޮޑިޓް ކޮންޓްރޯލްތަކުގެ ހަރުދަނާކަން

 މުރާޖައާ ކޮށްފައެވެ. އިންޓާނަލް އޯޑިޓަރ ސީދާގޮތެއްގައި
 ޖަވާބުދާރީ ވަނީ އޮޑިޓް ކޮމިޓީއަށެވެ. އަދި އިދާރީގޮތުން
 ދުވަހުން ދުވަހަށް ރިޕޯޓްކުރަނީ ސީއީއޯ އާއި މެނޭޖިންގް

 ޑިރެކްޓަރަށެވެ. މި ނިޒާމުގެ ބޭނުމަކީ ދިރާގުގެ ހިންގުމާއި، ރިސްކް
 އެސެސްމަންޓާއި، އިންޓާނަލް ކޮންޓްރޯލްތަކުގެ މުސްތަގިއްލުކަމާއި

ހަރުދަނާކަމުގެ ކަށަވަރުކަން ބޯޑަށް ހޯދައިދިނުމެވެ. 

 ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރު ޖުމްލަ 14 އިންޓާނަލް އޮޑިޓްކޮށް
 އެއޮޑިޓްތަކުގެ ރިޕޯޓްތައް އޮޑިޓްކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅާފައިވެއެވެ. އަދި
 އޮޑީޓް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ދިރާގުގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި،
 އޮޕަރޭޝަންސާއި، ޓެކްނިކަލް ކަންތައްތަކާއި، އިންފޮމޭޝަން
 ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ރިސްކް މެނޭޖްކުރަން ހުންނަ ކޮންޓްރޯލްތައް

 މުރާޖައާ ކުރިއެވެ. މިއޮޑިޓްތަކުގެ ނަތީޖާއާއި އޮޑިޓްތަކާއި ގުޅިގެން
 އަޅަން ކަނޑައެޅި ފިޔަވަޅުތައް އޮޑިޓް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި

 ޤަވާއިދުން ބަލަމުން ގެންގޮސްފައިވާނެއެވެ. އޮޑިޓްތަކާއި
 ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ހޯދުނު ކުރިއެރުމާއި ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒު

ކޮށްފައިވާ މިންވަރާމެދު ކޮމިޓީއިން ހިތްހަމަ ޖެހެއެވެ. 

 މީގެއިތުރުން، އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ފަންކްޝަންގެ މަސައްކަތް
 2019 ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ދިޔަގޮތާއި، ދިރާގުގެ އިންޓަރނަލް

ކޮންޓްރޯލްސްތަކާމެދު ކޮމިޓީއިން ހިތްހަމަޖެހެއެވެ. 

 ކޮމިޓީން ނިންމަން ޖެހުނު ހުރިހާ މަސައްކަތެއްވެސް
ކަނޑައެޅުނު ވަގުތަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
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ޓް ހިރާސް މެނޭޖްމެން
 އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިޔަފާރިއަށް ދިމާވާ އާ ހިރާސްތައް ދެނެގަނެ
 “ރިސްކް ރެޖިސްޓަރ” ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަނީ  އެކަންކަން
 ދެނެގަތުމަށް ޢައްޔަނު ކޮށްފައިވާ ފުލް ޓައިމް ރިސްކް އެންޑް
 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮފިސަރެވެ. ކޮންމެ ކުއާޓަރ އެއްގައިވެސް

 ފާހަގަކުރެވުނު ހިރާސްތަކާއި އޭގެ ކޮންޓްރޯލްސްތަކާއި ޓްރީޓްމެންޓް
 އޮޑިޓް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ބަލާ، މުރާޖައާ ކޮށް ބޯޑަށް ވަނީ

 ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. އިންޓާނަލް އޮޑިޓް ޕްލޭން ނިންމުމުގައިވެސް
 ރިސްކް ރެޖިސްޓަރގެ ބޭނުން ވަނީކޮށްފައެވެ. ކުންފުންޏާއި ދެކޮޅަށް

 ފައިސާ ހޯދުމުގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކާއި ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ
 ހާލަތްތައް، ކުންފުނީގެ ބޭރުގެ ވަކީލުންނާއި އެކްސްޓަރނަލް
 އޮޑިޓަރުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު، ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް
ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮފިސަރ ބަލަމުން ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.  

 
 31 ޑިސެމްބަރ 2019 ގެ ނިޔަލަށް އިންޓާނަލް އޮޑިޓްގެ

 މަސައްކަތްތައް ހިނގާފައިވާގޮތާއި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ
 އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލް މިންގަނޑުތަކުގެ ޤާބިލްކަމާ

ދޭތެރޭ އޮޑިޓް ކޮމިޓީއިން ހިތްހަމަޖެހެއެވެ.  

ޚުލޫދު ރާޝިދް އަލް ޤައްތާން
ން ސަ ރޕާ އަ  އޮޑިޓް ކޮމިޓީގެ ޗެ



ދިރާގު އަހަރީ ރިޕޯޓު 2019

 ެރިމއަުނރަޭޝްނ، ޮނމިނަޭޝްނ އްެނޑް ަގަވަންންސ70
ޮކމީިޓގެ ރިޕްޯޓ
ވާ ގޮތް  ޑިރެކްޓަރުންނާއި އެގްޒެކެޓިވުންގެދައުރާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައްކޮމިޓީ އެކުލެވިގެން

 މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް

ތައް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން

 ދިރާގުގެ ބޯޑުގެ ރެމިއުނަރޭޝަން، ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ގަވަނަންސް
 (އާރުއެންޖީ) ކޮމިޓީގައި 31 ޑިސެމްބަރ 2019 ގެ ނިޔަލަށް

 ބޯޑު ތަމްސީލު ކުރެއްވި މެމްބަރުން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. މިހުރިހާ
 މެމްބަރުންނަކީވެސް ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައި ނުގަންނަވާ،

މުސްތަޤިއްލު ޑިރެކްޓަރުންނެވެ.

*ޚާލިދު ހުސަޢިން ތާޤީ އާރުއެންޖީ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރެކަމަށް ޢައްޔަނު ކުރީ 25 އޭޕްރިލް  
2019 ގައެވެ. އޭގެ ފަހުން ބޭއްވީ 2 ބައްދަލުވުމެވެ.

 ރެމިއުނަރޭޝަން، ނޮމިނޭޝަން އަދި ގަވަނަންސް އާއި ގުޅޭ
 މަސައްކަތްތައް ހިމެނޭގޮތަށް، އޮގަސްޓް 2013 ގައި އާރްއެންޖީ
 ކޮމިޓީ އަލުން އެކުލަވާލެވުނެވެ. މި ތިން ޒިއްމާ ކޮމިޓީއަކާއި

 ހަވާލުކުރި މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ، ކުރީގައި އެއް މެމްބަރުންތަކެއް
 ދެ ކޮމިޓީއެއްގައި (ގަވަނަންސް ކޮމިޓީއާއި ރެމިއުނަރޭޝަން

 ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީ) ތިބެގެން މަސައްކަތްކުރުމަށްވުރެ މިގޮތަށް
 ބަދަލުކުރުމުން ހަރުދަނާކޮށް، ވަގުތާއި ވަސީލަތްތައް ސަލާމަތްކޮށްގެން
 މައްސޫލިއްޔަތު އަދާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމެވެ. އާރްއެންޖީ

 ކޮމިޓީއިން ރެމިއުނަރޭޝަން ޕޮލިސީތައް އެކުލަވާލައި، ޕަބްލިކް
 ޑިރެކްޓަރގެ ނަން ހުށަހަޅާގޮތުގެ އޮނިގަނޑު ފާސްކޮށް، ކުންފުނި
 ހިންގާގޮތުގެ އޮނިގަނޑާއި ދިރާގުގެ ޕާރފޯމަންސް ބަލައި ދިރާގު

ހިންގަމުންދަނީ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތައްތޯ ބަލަހައްޓައެވެ.

  ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންނަށް މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ދެވެނީ 
 ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންގެ ރެމިއުނަރޭޝަން ސިޔާސަތުގައިވާ ގޮތުގެ
 މަތިންނެވެ. މިގޮތުން، ބޯޑުގެ މެމްބަރުންނަށް ދެވޭ އުޖޫރައަކީ
 ޑިރެކްޓަރުންގެ މަސައްކަތްތަކާ މައްސޫލިއްޔަތުތަކާ އެކަށޭނެ

ވާދަވެރި އުޖޫރައެއްކަން މި ސިޔާސަތުން ކަށަވަރުކޮށްދެއެވެ. 
 އާރްއެންޖީ ކޮމިޓީއިން ދިރާގުގެ އެންމެހާ ރެމިއުނަރޭޝަން

 ސްޓްރެޓެޖީތަކާއި ޕޮލިސީތަކާއި ޕްރެކްޓިސްތައް މުރާޖައާކުރުމަށްފަހު
 ބޯޑަށް ދޭންޖެހޭ މަޝްވަރާއާއި ލަފާ އަރުވައެވެ. އެންމެ އިސް
 އެގްޒެކެޓިވުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅަނީ
 ބަޓެލްކޯގެ މަޝްވަރާއާއެކު އަދާ ކުރަންޖެހޭ ޒިއްމާތަކާއި، ހޯދާ

 ނަތީޖާތަކުގެ ފެންވަރާއި، ވަޒީފާގެ ވާދަވެރި ބާޒާރުގައި މި މަޤާމުތަކަށް
 ދެވޭ މުސާރައާއި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ބަލާފައެވެ. ދިރާގުގެ

 ރެމިއުނަރޭޝަން ޕެކޭޖްގައި ހިމެނެނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ މުސާރަތަކާއި
 ޕަފޯމަންސްއަށް ބަލާފަ ދެވޭ އިނާޔަތްތަކެވެ. ރެމިއުނަރޭޝަން ޕެކޭޖް

 ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގައި ދިރާގަށް އޮންނަ ޝައުގުވެރިކަން
 ދެމެހެއްޓުމަށާއި، މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު އެންމެ
 މަތީ ދަރަޖައިގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ހިތްވަރު ލިބޭގޮތަށް ކްރިޓިކަލް
 ޓެލެންޓް ދިރާގުން ވަކިވެގެން ނުދާނެގޮތަށެވެ. ޑިރެކްޓަރުންގެ

 ބޯޑުގެ މެމްބަރުންނަށާއި އިސް އެގްޒެކެޓިވުންގެ ރެމިއުނެރޭޝަން
ޕެކޭޖްގައި ޙިއްޞާ ލިބޭނެ ގޮތެއް ހިމެނިފައިނުވެއެވެ.

 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުންނަށާއި އިސް އެގްޒެކެޓިވުންނަށް
 ދެވޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ވަކި ވަކިން ކޮންމެ ޑިރެކްޓަރަކަށާއި

 އެގްޒެކެޓިވްއަކަށް ދެވޭ މިންވަރު އެނގޭނެހެން ހާމަކުރުމަށް

 31 ޑިސެމްބަރު 2019 ގެ ނިޔަލަށް ނިމުނު މާލީ އަހަރުގައި
 އާރްއެންޖީ ކޮމިޓީގެ 5 ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވެއެވެ. ބޯޑުގެ

 އެހެނިހެން މެމްބަރުންނަށް އާރްއެންޖީ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުންތަކަށް
 ހާޒިރުވެވެއެވެ. އަދި  ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި މެނޭޖްމަންޓްއާއި

 އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވާން ކޮމިޓީން
 ދައުވަތު ދެއެވެ. ކޮމިޓީގެ 2019 ގެ ހުރިހާ ބައްދަލުވުންތަކަށް

 ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ
 ހާޒިރުވިއެވެ. އަދި ބޭނުން ޖެހުނު ހާލަތްތަކުގައި މެނޭޖްމަންޓް ޓީމުގެ

 އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް ދައުވަތު ދީފައިވެއެވެ. ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ
ބައްދަލުވުންތަކެއްގައިވެސް ސެކެޓްރީކަން ކުރީ ބޯޑްގެ ސެކެޓްރީއެވެ.

 އިސްމާޢީލް ވަޙީދު

އިމްރާން ޢަލީ

ޚާލިދު ހުސަޢިން ތާޤީ

ސަން   ޗެއަރޕާ

މެމްބަރ

މެމްބަރ

ޑިސެމްބަރ 2018 މިއަދާ ހަމަޔަށް

މާރިޗް 2019 މިއަދާ ހަމަޔަށް

5/5

5/5

ަމާޤމު

ަމާޤމު

ަމާޤމު

މްުއަދްތ

މްުއަދްތ

މްުއަދްތ

ާހިޒީރ

ާހިޒީރ

*2/2ާހިޒީރ

ޖުލައި 2014 މިއަދާ ހަމަޔަށް
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 ބޯޑަށް ޑިރެކްޓަރުން
ޢައްޔަނު ކުރުން

ތައް މުހިއްމު ނިންމުން

ދިރާގުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބޯޑުގައި ހިމެނޭނީ: 

ބަޓެލްކޯ އިން ޢައްޔަނު ކުރާ 5 ޑިރެކްޓަރުން؛

ދިވެހި ސަރުކާރުން  ޢައްޔަނު ކުރާ 3 ޑިރެކްޓަރުން؛ އަދި

އާންމު ޙިއްޞާދާރުން ހޮވާ 1 ޑިރެކްޓަރެވެ.

- 

- 

-

- 

 

-

 ސީއެމްޑީއޭއިން އަންގާފައިވީނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ
 ވާދަވެރި މާހައުލުގެ ސަބަބުން ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށްޓަކައި އެ
 ތަފްޞީލުތައް ހާމަކޮށްފައި ނުވާނެއެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރުގެ

 ޑިރެކްޓަރުންގެ މުޅި ޖުމްލަ ރެމިއުނަރޭޝަންއަކީ 1.08 މިލިއަން ދިވެހި
 ރުފިޔާއެވެ. އަދި އިސް އެގްޒެކެޓިވުންގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމްލަ

 ރެމިއުނަރޭޝަން އަކީ 19.57 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރު
 ޑިރެކްޓަރުންނާއި އިސް އެގްޒެކެޓިވުންނަށް ދިން ރެމިއުނަރޭޝަންގައި

 އެއްވެސް ސާވިސް ކޮންޓްރެކްޓެއް، ނޯޓިސް ޕީރިއަޑަށް ދެވޭ
ފައިސާ، ސިވިއަރަންސް ފީ އަދި ޙިއްޞާ އެއް ނުހިމެނެއެވެ. 

 ދިރާގުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުން އާންމު ޙިއްޞާދާރުން
 ހޮވާ ޑިރެކްޓަރު ހޮވުމުގެ ކަންތައް މެނޭޖްކުރާނީ އާރްއެންޖީ
 ކޮމިޓީ މެދުވެރިކޮށް ބޯޑުންނެވެ. އަލްފާޟިލް އިމްރާން ޢަލީ
 ވަނީ 14 މޭ 2018 ގައި ބޭއްވުނު 29 ވަނަ އޭޖީއެމްގައި
 ޑިރެކްޓަރަކަށް ދެއަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް (29 ވަނަ އޭޖީއެމުން

31ވަނަ އޭޖީއެމަށް) އަލުން ހޮވި ވަޑައިގެންފައެވެ. 
 

 މައިޙިއްޞާދާރުން ތަމްސީލުކުރާ ބޯޑް ޑިރެކްޓަރުން ޢައްޔަނު ކުރަނީ
 އެ މެމްބަރަކު ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާކަން އަންގައި ފޮނުވާ ސިޓީއަކުން

 ނުވަތަ ލިޔުމަކުންނެވެ. މިބޭފުޅުންގެ ވަނަވަރު ބަލާ މުރާޖާކޮށް
 މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެވޭނެކަން ޔަގީން ކުރަނީ މި

 ކޮމިޓީއިންނެވެ. ބޯޑުގެ ހުރިހާ ޑިރެކްޓަރުންނަކީ ދިރާގުގެ ބޯޑުގެ
 ޒިއްމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ކުޅަދާނަކަމާއި ޤާބިލްކަން

ލިބިފައިވާ ބޭފުޅުންކަން މި ކޮމިޓީން ޔަޤީންކޮށް އަރުވަމެވެ. 

 އަލަށް ޢައްޔަނު ކުރާހުރިހާ ޑިރެކްޓަރުންނަށް ކުންފުނީގެ
 ފަރާތުން އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމެއް އިންތިޒާމްކޮށް ސީނިއަރ

 މެނޭޖްމަންޓާއެކު ބައްދަލުވުންތައް ރާވާއި ކުންފުންޏަށް
ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސައެވެ. 

 ދިރާގުގެ ބޯޑަށް 2019 ވަނަ އަހަރު ތިރީގައިވާ
ބަދަލުތައް ވަނީ ގެނެވިފައެވެ.

ދިރާގު ބޯޑު ގައި 2014 މާރިޗުން ފެށިގެން ނޮން-
 އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ

 އަބްދުރަހްމާން ފަހުރޯ ވަނީ 2019 ޖެނުވަރީ
މަހު ބޯޑުން ވަކިވެގެންގޮސްފައެވެ.

 މާރިޗް 2019 ގައި ބަޓެލްކޯއިން އައްޔަނުކުރި،
 ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ ޚާލިދް ޙުސައިން

ތާޤީ އަށް އަޅުގަނޑުމެން މަރުހަބާކީމެވެ. 

 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޕަފޯމަންސް ބޯނަސް ޕްލޭން އަދި
 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޕަފޯމަންސް ބޯނަސް ޕޭ އައުޓް

މުރާޖާކޮށް  ފާސްކުރުމަށް ބޯޑަށް ހުށަހެޅުން. 
  އާރްއެންޖީ ކޮމިޓީގެ ޓާމްސް އޮފް ރެފަރެންސް

މުރާޖާކޮށް ފާސްކުރުން. 
 ކުންފުނީގެ ސެކެޓްރީ ކަމަށް ކެންޑިޑޭޓުންގެ ވަނަވަރު

ދިރާސާކޮށް ފާސްކުރުމަށް ބޯޑަށް ހުށަހެޅުން. 
 ވިސްލް ބްލޯވިންގް ޕޮލިސީއަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހުތައް

މުރާޖާކޮށް ފާސްކުރުމަށް ބޯޑަށް ހުށަހެޅުން. 

 އެންޓި ކޮރަޕްޝަން އަދި އެންޓި ބްރައިބަރީ
 ޕޮލިސީއަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހުތައް މުރާޖާކޮށް

ފާސްކުރުމަށް ބޯޑަށް ހުށަހެޅުން. 

 ފްރޯޑް ރިސްކް މެނޭޖްމެންޓް ޕޮލިސީ މުރާޖާކޮށް
ފާސްކުރުމަށް ބޯޑަށް ހުށަހެޅުން. 

 ކޮންފިޑެންޝިއޭލިޓީ އޮފް ބިޒްނަސް އިންފޯމޭޝަން ޕޮލިސީ
މުރާޖާކޮށް ފާސްކުރުމަށް ބޯޑަށް ހުށަހެޅުން. 

އެކްސެޕްޓަބްލް ސަޕްލަޔަރޒް ކޮންޑަކްޓް ޕޮލިސީ އަށް
ހުށަހެޅި އިސްލާހުތައް މުރާޖާކޮށް ފާސްކުރުމަށް

ބޯޑަށް ހުށަހެޅުން. 

 ޑިސްކްލޯޝާރ އޮފް ކޮންފްލިކްޓްސް އޮފް އިންޓަރެސްޓް
ޕޮލިސީ މުރާޖާކޮށް ފާސްކުރުމަށް ބޯޑަށް ހުށަހެޅުން. 

 ގިފްޓް އެންޑް ހޮސްޕިޓޭލިޓީ ޕޮލިސީ މުރާޖާކޮށް
ފާސްކުރުމަށް ބޯޑަށް ހުށަހެޅުން. 

 ކޯޑް އޮފް އެތިކްސްއަށް ގެނައި އިސްލާހުތައް
މުރާޖާކޮށް ފާސްކުރުމަށް ބޯޑަށް ހުށަހެޅުން. 

 ޕްރިވެންޝަން އޮފް ހެރޭސްމެންޓް އެންޑް

 ބުލީއިން އެޓް ދަ ވާކްޕްލޭސް ޕޮލިސީ މުރާޖާކޮށް
ފާސްކުރުމަށް ބޯޑަށް ހުށަހެޅުން. 
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ބޯޑް ޑައިވަރސިޓީ

މަސައްކަތް ކުރެވުނުގޮތް

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޯޑު އެކުލެވިގެންވަނީ ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
 އުފުލުމަށް އިލްމީގޮތުންނާއި ތަޖްރިބާގެ ގޮތުން ޤާބިލް ތަފާތު
 ދާއިރާތަކާއި ތަފާތު މަސައްކަތުގެ މާހައުލުތަކުގެ ތަޖުރިބާ
ލިބިފައިވާ އެކި ދާއިރާތަކުގެ މާހިރުން ހިމެނޭގޮތަށެވެ.

 
 ސީއެމްޑީއޭގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް ކޯޑްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން

 ދިރާގުގެ ބޯޑްރޫމްގައި ދެ ޖިންސުގެ ޑިރެކްޓަރުން ތިއްބެވުމަށާއި
 މި ގޮތުން ދިރާގުގެ ބޯޑުގައި އަންހެން ޑިރެކްޓަރުން
 ހިމެނުމަށް ދިރާގުން ހިތްވަރުދެއެވެ. މިވަގުތު ދިރާގުގެ
ބޯޑުގައި އިންނެވީ އެއް އަންހެން ޑިރެކްޓަރެކެވެ. 

 ދިރާގުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑްގެ ޕަރފޯމަންސް އިވޭލުއޭޝަން
 ޕޮލިސީގެ ދަށުން ބޯޑު އަދި ކޮމިޓީން ކުރި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ

 ވަޒަން ކުރުމަށް ސެލްފް އިވޭލުއޭޝަންއެއް ހަދަންޖެހެއެވެ.
 މިގޮތުން ޖެނުއަރީ 2020 ގައި ސެލްފް އިވޭލުއޭޝަންއެއް ބޯޑް
 މެމްބަރުން ހެދިއެވެ. އަދި މި އިވެލުއޭޝަންގެ ނަތީޖާ ވަނީ މި

ކޮމިޓީއިން ފެބްރުއަރީ 2020 ގައި މުރާޖާކޮށްފައެވެ. 

 ދިރާގުގެ ބޯޑު އަދި ބޯޑުގެ ކޮމިޓީތަކުން 2019 ވަނަ 
 އަހަރު އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހިތްހަމަޖެހޭ ވަރަށް
އަދާކޮށްފައިވާކަން އާރްއެންޖީ ކޮމިޓީއިން ޔަޤީންކޮށްދެމެވެ. 

 އިސްމާޢީލް ވަޙީދު

ން ރެނިއުމަރޭޝަން، ނޮމިނޭޝަން ރޕާސަ އަ  ޗެ
އެންޑް ގަވަނަންސް ކޮމިޓީ



 ޮއޑިޓް ޮކށްފައިވާ މާލީ ބަޔާންތައް

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019ސ

ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާންތައް 
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ފިހުރިސްތު

މިނިވަން ޮއޑިޓަރުންގެ ރިޯޕޓް

މާލީ ބަޔާންތައް

 އާމްދަނީގެ ބަޔާންް )ސްޓޭޓްމަންޓް ޮއފް ޕްޮރފިޓް އެންޑް ޮލސް

އެންޑް އަދަރ ޮކމްޕްރިހެންސިވް އިންކަމް(ސ

މާލީ ބަޔާންް )ސްޓޭޓްމަންޓް ޮއފް ފައިނޭންޝަލް ޮޕޒިޝަން(ސ

 ރައުސްމާލަށް އައި ބަދަލުތަކުގެ ބަޔާން )ސްޓޭޓްމަންޓް ޮއފް

ޗޭންޖަސް އިން އިކުއިޓީ(ސ

 ފައިސާ ލިބުނުޮގތާއި ހޭދަކުރެވުނު ޮގތުގެ ބަޔާން )ސްޓޭޓްމަންޓް

ޮއފް ކޭޝްފްޯލސް(ސ

 މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް

75 - 80
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86 - 138

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
މާލީ ބަޔާންތައް

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019 ގެ ނިޔަލަށް
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ޮއޑިޓް ޮކށްފައިވާ
 މާލީ ބަޔާންތައް 

މިނިވަން ޮއޑިޓަރުންގެ ރިޯޕޓް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގެ
ހިއްސާދާރުންނަށް 

 މާލީ ހިސާބުތަކާމެދު ދެކޭޮގތް ކަނޑައެޅުމަށް ބެލެވުނު
ކަންތައްތައް

ޮއޑިޓުން ފާހަގަޮކށްފައިވާ މުހިންމު ނުކުތާތައް މާލީ ހިސާބުތަކާމެދު ދެކޭޮގތް

 އަޅުގަނޑުމެން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގެ 31
 ޑިސެމްބަރ 2019 ގައި ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ ބެލެންޝީޓާއި،
 އާމްދަނީގެބަޔާން، ހިއްސާދާރުންގެ ރައުސްމާލަށް އައި ބަދަލުގެ
 ބަޔާން އަދި ލިބުނު ފައިސާއާއި އެފައިސާ ހޭދަކުރެވުނުޮގތުގެ

 ބަޔާން އަދި، މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާން އެކުލަވާލުމަށް
 ބޭނުންކުރެވުނު ހިސާބުކުރުމުގެ މުހިންމު ސިޔާސަތުތަކުގެ ޚުލާސާ
 ޯނޓުތަކާއި، ސަފުހާ 87 ން 137 އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހިސާބުތަކާ

ގުޅުންހުރި ޯނޓުތައް ބަލައި ޮއޑިޓްޮކށްފީމެވެ. ސ

 އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭޮގތުގައި، އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިނޭންޝަލް
 ރިޯޕޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑްސް )މާލީ ހިސާބުތައް ބަޔާންކުރުމުގެ

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑު( އާ އެއްޮގތްވާޮގތަށް، 31 ޑިސެމްބަރ
 2019 ގެ ނިޔަލަށް ނިމުނު އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބު، އަދި

 އެތާރީޚަށް ނިމުނު އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުންފުނީގެ މާލީ ހާލަތާއި،
 މާލީ ހިންގުންތެރިކަމާއި ފައިސާ ދައުރުވިޮގތުގެ މާލީ ބަޔާންތައް
 ކުންފުނީގެ މާލީ ހާލަތުގެ ތެދުވެރި އަދި ހަޤީޤީ ތަސައްވުރެއް

ދައްކުވައިދެއެވެ. ސ

 އަޅުގަނޑުމެން ކުންފުނީގެ ހިސާބުތައް ޮއޑިޓްޮކށްފައިވަނީ
 އިންޓަރނޭޝަނަލް ޮއޑިޓިންގ ސްޓެންޑަރޑްސް )ޮއޑިޓްކުރުމުގެ

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑު(ތަކާ އެއްޮގތަށެވެ. މިދެންނެވި
 މިންގަނޑުތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލާޒިމުކުރާ ކަންތައްތަކުގެ
 އިތުރު ތަފުސީލު، މި ރިޯޕޓުގެ ޮއޑިޓަރުންގެ ޒިންމާގެ ދަށުން،

 މާލީ ބަޔާންތައް ޮއޑިޓް ކުރުމާބެހޭ ބައިގައި ގެނެސްދީފައިވާނެއެވެ.
 އިންޓަރނޭޝަނަލް އެތިކްސް ސްޓޭންޑަރޑް ޮފރ އެކައުންޓެންޓްސް
 އާއި ޯކޑް ޮއފް އެތިކްސް ޮފރ ޕްޮރފެޝަނަލް އެކައުންޓެންޓްސް
 އާއި އެއްޮގތްވާޮގތުގެ މަތިން، އަޅުގަނޑުމެންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަކީ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ދެޝަޚްސެކެވެ.
 އަޅުގަނޑުމެން، ޮއޑިޓް ރާވައި ކުރިޔަށް ގެންޮގސްފައިވާނީ، ޯކޑް

 ޮއފް އެތިކްސް ޮފރ ޕްޮރފެޝަނަލް އެކައުންޓެންޓްސް )އައި. އީ.
 އެސް. ބީ. އޭ ޯކޑް( އާއި އެއްޮގތްވާޮގތުގެ މަތިން، ޮއޑިޓުކުރުމުގެ

 އެންމެހާ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭޮގތަށެވެ. ކުންފުނީގެ
 މާލީ ހިސާބުތަކާއިމެދު ރައުޔެއް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޮއޑިޓް

 ހެއްކާއި މައުލޫމާތާއި  އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ޯހދިފައިވާ ކަމަށް
އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަމެވެ. ސ

 ޮއޑިޓުން ފާހަގަކުރެވުނު މުހިންމު ނުކުތާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ،
 އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަންނީ ނިންމުތަކަށް ބިނާޮކށް، މާލީ ހިސާބު
 ޮއޑިޓު ކުރުމުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު މުހިންމު ކަންތައް ތަކެވެ.
 މިޮގތުން، މާލީ ބަޔާނަށް ދެވިފައިވާ ރަޢުޔަށް ވާޞިލުވެފައިވާނީ،

 މާލީ ބަޔާން ޮއޑިޓް ކުރުމުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ހުރިހާ
 ކަންތައްތަތަކަށް ބަލައި ރިޢާޔަތް ކުރެވިގެންނެވެ. ވުމާއެކު، ފާހަގަ
 ކުރެވުނު ޮކންމެކަމަކަށް، ވަކިވަކިން ރަޢުޔު ދެވިފައި ނުވާނެއެވެ.

ސ
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ދިރާގު
އަހަރީ ރިޯޕޓު 2019 

 އާމްދަނީ ކަނޑައެޅުން – އާމްދަނީގެޮގތުގައި ހިމަނާފައިވާ
އަދަދުގެ ޞައްޙަކަން

 ހިސާބުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި، ކުންފުނި ހިންގާ ފަރާތުން
 ބޭނުންޮކށްފައިވާ މުހިންމު ހިސާބުކުރުމުގެ އަންދާޒާކުރުންތަކާއި
 ލަފާކުރުންތައް އަދި ހިސާބުކުރުމުގައި ކުންފުނިން އަމިއްލައަށް

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

ހިރާސްގެ ތަފުސީލު
ޮއޑިޓުން ފާހަގަޮކށްފައިވާ މުހިންމު ނުކުތާތައް

 އަވަސް އަވަހަށް ބަދަލުވަމުންދާ އުނދަގޫ ހުށަހެޅުންތަކާއި،
 ބިލު ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ  ޮކމްޕްލެކްސް ސިސްޓަމްތަކާއި،
 ޮކމްޕްލެކްސް މުދަލާއި ޚިދުމަތްތަކާއި، ބިލް ކުރެވޭ ނިޒާމުގެ
 ތެރެއިން އެކައުންޓު ކުރެވޭ،  ކުޑަ އަގުގައި ދެވޭ ގިނަގުނަ

 މުޢާމަލާތްތަކުގެ ސަބަބުން، އެކައުންޓިން ދާއިރާގައި ކުރެވޭ އެންމެ
 އުނދަގޫ އަދި ރައުޔަށް ބިނާކުރެވޭ އެއް މަސައްކަތަކީ އާމްދަނީގެ

  އަދަދު ވަޒަންޮކށް ހިސާބުކުރުމެވެ.ސ

 ކުންފުނީގެ އާމްދަނީގެ ޮބޑުބައެއް ހިސާބުކުރެވެނީ ބިލިންގ
 ސިސްޓަމް މެދުވެރިޮކށެވެ. ކަސްޓަމަރުންނާ އެކު ވެފައިވާ

 އެއްބަސްވުންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ތަފާތު އެކި ބައިތަކުގެ
  މައްޗަށް އެކުލެވޭ ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުންތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ،
 މާލީބަޔާނުގައި ހިމަނާނެ ވަގުތާއި މިންވަރު ކަނޑައަޅާ ޮގތުގެ

 ސަބަބުން، ހިސާބު ކުރެވޭ އާމްދަނީގެ މިންވަރަށް ޮބޑެތި ބަދަލުތައް
އާދެއެވެ. ސ

 އަޅުގަނޑުމެން މި ދާއިރާ  ޮއޑިޓްކުރުމުގެ ބޭނުންޮކށްފައިވާ
 އިޖުރާޢާތުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި އިޖުރާޢާތުތައްވެސް

ހިމެނެއެވެ:   ސ
 ސ- އަޅުގަނޑުމެންގެ އައިޓީއަށް ޚާއްސަ ބޭފުޅުންގެ 
 އެހީތެރިކަމާއެކު، މައިގަނޑު ޮކންޓްޯރލްސްތައް ޓެސްޓުޮކށް، ތަފާތު
 އެކިއެކި ޚިދުމަތްތަކުގެ މުއްދަތާއި އަގުތަކުގެ މައުލޫމާތު ތަފާތު
 ސިސްޓަމްތަކުގައި ރިޯކޑުޮކށްފައިވަނީ ސައްހަކަމާއެކުގައިޯތ އާއި
 އެއް ސިސްޓަމާއި އަނެއް ސިސްޓަމާއި ދެމެދު ކިހާގުޅުމެއްވޭޯތ

ބެލިފައިވާނެއެވެ.ސ

 ސ- ބިލްކުރާ ނިޒާމު ރޭވިފައިވާޮގތާއި، ތަންފީޒު ކުރެވިފައިވާ
 ޮގތާއި،  އަދި ބިލިންގް ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރުމުގައި ލެވިފައިވާ

ޮކންޓްޯރލްތަކުގެ ހަރުދަނާކަން ބަލައި ޓެސްޓްކުރުން.ސ

 ސ- އައިޓީގެ އާންމު ޮކންޓްޯރލްތަކާއި އެއްސިސްޓަމުން އަނެއް
 ސިސްޓަމަށް ޑާޓާ ބަދަލުކުރުމުގެ އުސްލޫބުތައް ޓެސްޓްކުރުމާއެކު،

 އާ އެޕްލިކޭޝަން ސިސްޓަމްތަކުގައި ލެވިފައިވާ ޮކންޓްޯރތައް
ޓެސްޓު ކުރުން.ސ

 ސ- ކުންފުންޏަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ތަފުސީލުޮކށް ބެލުމާއިއެކު،
 އާމްދަނީ ލިބުނު ވަގުތު ސަބްސްޓޭންޓިވް ޓެސްޓުތަކުގެ

 ޒަރީޢާއިން  ކަނޑައެޅުމުގައި، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ
 ޢިލްމުގެ ބޭނުންޮކށްގެން ޚާއްސަ ސަބްސްޓޭންޓިވް ޓެސްޓުތައް
 ފުރިހަމަ ކުރެވުނެވެ. މި ޓެސްޓުތައް ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާނީ
  މި އިންޑަސްޓްރީގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ ޢިލްމަށް
 ރިޢާޔަތްކުރުމާއެކު، އަންނަނިވިކަންކަން ސާމްޕަލް އުޞޫލުން

ބަލައިގެންނެވެ:  ސ

 ސ• ކުންފުނިން އާންމުޮކށް ބިލްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ 
އުސޫލުތަކުގެ ބޭރުން ގެނެވިފައިވާ އެޖެސްޓްމަންޓްތަކާއި،ސ

 ސ• އެއްޕެކޭޖެއްގައި ޚިދުމަތްތަކެއް އެކުލެވޭޮގތަށް 
ތައާރަފު ޮކށްފައިވާ ޚިދުމަތްތަކުން ކަނޑައެޅޭ އާމްދަނީންނާއި،ސ

 ސ• އެ ޚިދުމަތަކާ ގުޅިގެން ޖުމުލަޮގތެއްގައި 
 އަދާކުރާންޖެހޭ ޒިންމާގެ ޮގތުގައި ބެލެވޭ، ފަސްކުރެވިފައިވާ

އާމްދަނީއާއި އިންސްޯޓލްކުރުމުގެ ޚަރަދުތައް، ސ
 ސ• ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރ ޯލޔަލްޓީ ޕްޮރގްރާމްގެ ދަށުން

ކަނޑައެޅިފައިވާ އާމްދަނީ.ސ

 ސ- އަގު ކަނޑައެޅޭޮގތް ރަގަޅުޯތ ބެލުމާއެކު، އަދާކުރާންޖެހޭ
 ޒިންމާގައި ހިމެނޭ ބަދަލުވަނިވި އަގާއި އަދި އެއާ ގުޅުންހުރި

 ޮކންޓްޯރލްތައް، ނަތީޖާ ޙާޞިލުކުރުވަނިވި ޮގތެއްގައި
މަސައްކަތްކުރޭޯތ ބެލުން.  ސ

 ސ- ޯނޓް ނަންބަރ 4.12 އަދި 5)ނ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ
 ކުންފުނީގެ އެކައުންޓިންގ ޮޕލިސީތަކަކީ މުނާސިބު ޮޕލިސީތަކެއްޯތ

 ބެލުމާއި، މާލީ ހިސާބުގައި އާމްދަނީ  ހިމެނުމާގުޅޭ ކަންކަން
 ހާމަކުރުމުގައި  ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ

މިންގަނޑަށް، އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ތަބާވެފައިވޭޯތ ބެލުން.  ސ

 މީގެއިތުރުން، ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ ބިލްކުރާ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ،
 ޮމބައިލުން ލިބޭ  އާމްދަނީއަށް ނިސްބަތްވާބައި،  މި އަހަރުތެރޭގައި

 ކުންފުނިން ވަނީ، ޮކންވާޖެންސް ބިލިންގް ސިސްޓަމަކަށް
 ބަދަލުޮކށްފައެވެ. ވީމާ،  އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ޮބޑު އިސްކަމެއް

  ދީފައިވާނީ، އާ ސިސްޓަމަށް ބަދަލުވުމުގައި  ދިމާވެދާނެ ހިރާސްތައް
 ދެނެގަތުމަށެވެ.   ސ

ޮއޑިޓުން ފާހަގަޮކށްފައިވާ މުހިންމު ނުކުތާތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(ސ

މިނިވަން ޮއޑިޓަރުންގެ ރިޯޕޓް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(ސ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގެ ހިއްސާދާރުންނަށް
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ޮއޑިޓް ޮކށްފައިވާ
 މާލީ ބަޔާންތައް 

 މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ މުދަލުގެ ތެރެއިން ބޭނުންކުރެވޭފަދަ
 ހާލަތަށް އަންނަ މުދާތައް، ޮޕޮރޕަޓީ އެންޑް އިކުއިޕްމަންޓްގެ ދަށަށް
 ބަދަލުކުރެއެވެ. މިޮގތައް ބަދަލުކުރާއިރު އެސެޓްތައް ގިންތިކުރެވޭ
 ޮގތުގެ ސަބަބުން އޭގެ ޙަރަދާއި ކެޕިޓަލައިޒްކުރަންޖެހޭ ތާރީޚް
 ރަނގަޅުނޫންޮގތަކަށް މާލީ ބަޔާނުގައި ހިމެނުމުގެ ފުރުސަތު

ޮއވެއެވެ.ސ

 ޓެކްޮނޮލޖީއަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން، މުއާޞަލާތީ
 ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ސިނާއަތަކީ، ހުއްޓުމެއްނެތި ބަދަލުވަމުންދާ

 ސިނާއަތެކެވެ. މިހެންކަމުން މި ކުންފުނީގައިވެސް މުއާސަލާތީ
 ހިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ އެސެޓްތަކަކީ މިފަދަ ބަދަލުތައް
 ގެންނަންޖެހޭ އެސެޓްތަކެކެވެ. މިހެންކަމާއެކު، ޓެކްޮނޮލޖީއަށް

 އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ޕްޮރޕަޓީ އެންޑް
 އިކުއިޕްމަންޓް ބޭނުން ނުކުރެވޭފަދަ ހާލަތަކަށް ހިނގައިދާނެތީ،

 އަހަރުތެރޭގައި އިމްޕެއަރމަންޓް ޕްޮރވިޜަން ހަދަންޖެހުމުގެ
 ފުރުސަތު ޮއންނާނެއެވެ. ކުންފުނީގެ ޕްޮރޕަޓީ އެންޑް އިކުއިޕްމަންޓް

 އެސެޓްތައް ބޭނުންޮކށްގެން ލިބިދާނެކަމަށް ބެލެވޭ އަދަދު
 ކަނޑައެޅުމުގައި، ވަރަށް ގިނަ އަންދާޒާކުރުންތަކާއި މުހިންމު

 ނިންމުންތަކެއް ހިމެނެއެވެ. މިހެންކަމާއެކު، މިއަންދާޒާކުރުންތަކުގައި
 ކުށެއް ހިމެނިއްޖެނަމަ، ޕްޮރޕަޓީ އެންޑް އިކްއިޕްމެންޓް އެސެޓްތަކުގެ

 އަގުކުރުމުގައި މާއްދީޮގތުން ސައްހަނޫން އަގުތަކެއް ހިމެނުމުގެ
ފުރުސަތު ޮބޑެވެ.ސ

 މުދާ ރައުސުލްމާލަށް ބަދަލުކުރުން )ކެޕިޓަލައިސްކުރުން(
 އަދި މުދާ ބޭނުންކުރެވޭނޭ މުއްދަތު،  ބަލަށް ކެނޑުން އަދި

އިމްޕެއަރމަންޓް
 ހިސާބުކުރުމުގައި ބޭނުންޮކށްފައިވާ ސިޔާސަތުތަކާއި، މާލީ ހިސާބު

 ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބޭނުންޮކށްފައިވާ ހިސާބުކުރުމުގެ މުހިންމު
 އަންދާޒާކުރުންތަކާއި ލަފާކުރުންތަކާއި،  ހިސާބުކުރުމުގައި

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

ގައެވެ.ސ

ހިރާސްގެ ތަފުސީލު

ޮއޑިޓުން ފާހަގަޮކށްފައިވާ މުހިންމު ނުކުތާތައް

 ކުންފުނީގެ ނެޓްޯވކް ކަވަރޭޖް ފުޅާކުރުމަށާއި ނެޓްޯވކްގެ ޮކލިޓީ
 ރަނގަޅުކުރުމަށް ޮކންމެ އަހަރަކުވެސް ކެޕިޓަލް އެކްސްޕެންޑިޗާގެ
 ޮގތުގައި ޮބޑެތި ޙަރަދުތައްދަނީ ކުރަމުންނެވެ. 31 ޑިސެމްބަރ
 2019 ގެ ނިޔަލަށް ޕްޮރޕަޓީ އެންޑް އިކުއިޕްމަންޓްގެ ޮގތުގައި

ބަލަށް ކެނޑުމަށްފަހު 1,791 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޔާންޮކށްފައިވެއެވެ.
 މެނޭޖްމަންޓްގެ ނިންމުންތަކުގެ ސަބަބުން ޕްޮރޕަޓީ އެންޑް
 އިކުއިޕްމަންޓްގެ ބަލަށް ކެނޑޭ މިންގަނޑުތަކާއި ބަލަށް

ކެނޑުމަށްފަހު ބާކީވާ އަދަދަށް ބަދަލުއާދެއެވެ. ސ

 މިފަދަ މުދާތަކަކީ އޭގެ ޒާތުގައި، އެމުދާ ބޭނުންކުރަން ފެށޭނެ
 ވަގުތު ނިންމަން އުދަގޫ މުދާތަކެވެ. މިފަދަ މުދަލެއް 'މަސައްކަތް

 ކުރިއަށް ދާ' ކެޓަގަރީއިން 'ނިމިފައިވާ' ކެޓަގަރީއަށް ބަދަލުކުރުމުގައި
 ލަސްތަކެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ޮގތުން ރަނގަޅުނޫން
 ގިންތިއަކަށް ގިންތިކުރެވުމާއި، މާލީ ހިސާބުތަކުގައި ބަލަށްކެނޑޭ

އަދަދު މަދުން ހިމެނުމުގެ ފުރުސަތު ޮއވެއެވެ. ސ
 އަޅުގަނޑުމެން މި ދާއިރާ  ޮއޑިޓްކުރުމުގެ ބޭނުންޮކށްފައިވާ
 އިޖުރާޢާތުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި އިޖުރާޢާތުތައްވެސް

 ހިމެނެއެވެ: ސ

 ސ- ޕްޮރޕަޓީ އެންޑް އިކުއިޕްމަންޓް ކެޕިޓަލައިޒް ކުރުމުގައި
 އެކުލަވާލެވިފައިވާ ނިޒާމާއި އޭގެ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އަދި

 އަމަލީޮގތުން ބޭނުންކުރުމުގައި އެކުލަވާލާފައިވާ ޮކންޓްޯރލްސްތައް
 ޓެސްޓްކުރުން. މީގެ ތެރޭގައި އެސެޓެއް ބޭނުން ކުރެވޭ މުއްދަތު

 އަދި އަންދާޒާކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ޮކންޓްޯރލްސްތައްވެސް
ހިމެނެއެވެ. ސ

 ސ- ކެޕްޓަލައިޒޭޝަންގެ ޮގތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ އަސާސްތަކަކީ
 ރަނގަޅު އަސާސްތަކެއްޯތ ބެލުމާއި މި އަސާސްތަކުގައި

 އެކުލެވިފައިވާ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްޮގތަށް ޚަރަދު ކެޕިޓަލައިޒް
 ކުރެވިފައިވޭޯތ ބެލުމަށް، އަދި ބަލަށް ކަނޑާފައިވަނީ ރަނގަޅު
އަދަދުޯތ ބެލުމަށް ސާމްޕަލެއް ނެގުމަށްފަހު ޓެސްޓްކުރުން.ސ

 ސ- މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ މުދާ ޕްޮރޕަޓީ އެންޑް އިކުއިޕްމަންޓަށް
  ބަދަލުކުރުމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަކީ ރަނގަޅު ތާރީޚުޯތ

 ދެނެގަތުމަށް އިންސްޕެކްޝަން  ރިޯޕޓް ނުވަތަ އެ  ޕްޮރޖެޗްޓްގެ
ޮޕޮރގްރެސް ރިޯޕޓްތަކުން ސާމްޕަލް ނެގުމަށްފަހު ޓެސްޓް ކުރުން.ސ

 ސ- މެނޭޖްމަންޓުން އަންދާޒީޮގތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އެސެޓް
 ބޭނުންކުރެވޭ މުއްދަތުތަކަކީ ރަނގަޅު މުއްދަތުޯތ ޓެސްޓްކުރުމަށް

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ ޢިލްމުގެ ބޭނުންޮކށްގެން
ޓެސްޓްކުރުން.ސ

 ސ- މުއާސަލާތި ހިދުމަތަށް އަންނަ ޓެޮކނޮޮލޖީއަށް އަންނަ
 ކުރިއެރުންތަކާއި ގުޅިގެން ކުންފުނީގެ އެސެޓްތައް ބަދަލުކުރުމާއި

އިމްޕެއަރވެދާނެ އެސެޓްތަކެއް ބެލުން.ސ

ޮއޑިޓުން ފާހަގަޮކށްފައިވާ މުހިންމު ނުކުތާތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(ސ

މިނިވަން ޮއޑިޓަރުންގެ ރިޯޕޓް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(ސ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގެ ހިއްސާދާރުންނަށް
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ޮއޑިޓުން ފާހަގަޮކށްފައިވާ މުހިންމު ނުކުތާތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(ސ

މިނިވަން ޮއޑިޓަރުންގެ ރިޯޕޓް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(ސ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގެ ހިއްސާދާރުންނަށް

 ސ- ކުންފުނީގެ އެތެރެއިންނާއި ބޭރުން ލިބުނު މައުލޫމާތުގެ
  މައްޗަށް ބިނާޮކށް، ޕްޮރޕަޓީ ޕްލާންޓް އެންޑް އިކުއިޕްމަންޓްގެ

 އިމްޕެއަރމެންޓް ރިވިއުއެއް ހަދަންޖެހިދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަހަލަ
އިޝާރާތެއް ހުރިޯތ ބެލުން.ސ

 ސ- މެނޭޖްމަންޓުން ނިންމާފައިވާ އިމްޕެއަރމެންޓާއި ގުޅޭ
 ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ބަލާފައިވާ ކަންތައްތަކަށް، ޮއޕަރޭޝަނަށް
 އަންނަ ބަދަލަކާއި ގުޅިގެން އިމްޕެއަރމެންޓްގެ ޮގތުގައި އަދަދެއް
 ކަނޑައެޅި، އެ އަދަދު މާލީ ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނަން ޖެހިދާނެޯތ

ޯހދާ ބެލިފައިވާނެއެވެ. ސ

 އައި.އެފް.އާރު.އެސް 16އިން ވަނީ މުދާ އިޖާރާތައް ނަގާ
 ފަރާތްތަކުން އިޖާރާތައްނަގާ މުދާ  ބެލެންސް ޝީޓުގައި

 ހިމަނާނެ ޮގތުގެ ޮމޑެލެއް އެކުލަވާލާފައެވެ. މި ބަދާލާއިއެކު،
 ދިގުމުއްދަތަށް މުދާ ބޭނުންކުރުމަށް ނަގާފަރާތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން،

 ދިގުމުއްތަށް ބޭނުން ކުރުމަށް އިޖާރާކުރާ މުދަލުގެ
 އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނިފައިވާ މުދާ، ބޭނުން ކުރުމުގެ ހައްގު
 ތަމްސީލުކުރުމަށްޓަކައި، ބޭނުންކުރުމުގެ ހައްގު ޮއތް މުދާ މާލީ

 ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. އަދި ހަމަ އެފަދައިން، ދިގުމުއްތަށް
 ބޭނުންކުރުމަށް ކުއްޔަށް ނެގިފައިވާ މުދަލުގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ
 މައްޗަށް ލާޒިމުކުރާ ދަރަނި އަދާކުރުމުގެ ޒިންމާ މާލީ ބަޔާނުގައި

ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.ސ

 މިކުންފުނިން އައި.އެފް.އާރު.އެސް 16 އާއި އެއްޮގތަށް އެންމެ
 ފުރަތަމަ ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވަނީ  1 ޖަނަވަރީ 2019 އިން
 ފެށިގެންނެވެ. މި ސްޓޭންޑަޑަށް ޢަމަލުކުމުގެ ނަތީޖާ ވަޒަން
 ކުރުމުގެ ޮގތުން،  އަންދާޒާތަކާއި، ގިނަ  ނިންމުންތަކެއް

 ނިންމުމަށްފަހު އެ ނިންމުންތައްވަނީ  ތަޠްބީޤު ކުރެވިފައެވެ. މީގެ
  އިތުރުން، އައި.އެފް.އާރް.އެސް 16 އާއި އެއްޮގތަށް ޢަމަލުކުރަން
 ފެށުމުން، އެ ސްޓޭންޑަޑާއި އެއްޮގތަށް މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރު

 ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާނެ އާ ސިޔާސަތުތަކާއި، މާލީ ހިސާބުގައި
 ހާމަކުރާންޖެހޭ ހާމަކުރުންތައް އެކުލަވާލުމަށެވެ. ނަމަވެސް، މި
 ސްޓޭންޑަޑަށް ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ،  އާ ސިޔާސަތު
 ތަކާއި މައުލޫމާތުތައް މާލީ ބަޔާނުގައި ހާމަ ކުރުމަކުން އެ
ސްޓޭންޑަޑަށް ޢަމަލުކުރެވުނީ ކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ. ސ

 އައި.އެފް.އާރް.އެސް 16 އަށް އިންތިޤާލު ވުމުގެ ސަބަބުން
 އަންނާނެ ބަދަލުތައް ހިސާބުކުރުމަށްޓަކައި، ކުންފުނީގެ

 މެނޭޖުމަންޓުންވަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ މައުލޫމާތުތައް އެއްކުރުމަށްފަހު،
 ބިމާއި ޢިމާރާތްތަކާއި، އަދި މުވާޞަލާތީ ވިއުގައިގައި ހިމެނޭ

 މުދަލުގެ އިޖާރާ އެސެޓުތަކުގެ  މައުލޫމާތުތައް ޚުލާސާކުރުމަށްފަހު،
  މެނޭޖްމެންޓުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޮއނިގަނޑަށް ނަޤުލުޮކށްފައެވެ.

 އިޖާރާގެ އިމްޕްލިސިޓް އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ލިބެންނެތް
 ހާލަތްތަކުގައި ބޭނުން ކުރެވިފައިވާނީ "އިންކްރިމެންޓަލް ބަޯރވިން

ރޭޓް" މެތަޑެވެ.ސ

 އަޅުގަނޑުމެން މި ދާއިރާ  ޮއޑިޓްކުރުމުގެ ބޭނުންޮކށްފައިވާ
 އިޖުރާޢާތުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި އިޖުރާޢާތުތައްވެސް ހިމެނެއެވެ:

  ސ
 ސ• ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިއާމެދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ

 މަޢުލޫމާތާއި، ޓެލެޮކމް އިންޑަސްޓްރީގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ޮގތްތަކުގެ
 މައްޗަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމާއެކު، އައި.އެފް.އާރު.އެސް 16 އިން ލާޒިމު
 ކުރާޮގތުގެ މަތިން އިޚްތިޔާރުކުރެވިފާ އެކައުންޓިންގ ސިޔާސަތުތަކީ

ރަނގަޅު އަދި އެކަށީގެންވާ ސިޔާސަތުތަކެއްޯތ ބެލުން. ސ

 ސ• މި ސްޓޭންޑަޑަށް އިންތިޤާލުވުމުގައި މެނޭޖްމެންޓުން ވަކިޮކޅަކަށް
ބުރަވެފައިވާ ކަމުގެ ނިޝާންންތަކެއް ހުރިޯތ ބެލުން.ސ

 ސ• މި ސްޓޭންޑަޑަށް އިންތިޤާލުވުމުގައި މެނޭޖްމަންޓުން ބޭނުންޮކށްފައިވާ
 އުޞޫލުތަކާއި، އަދި ގެންނަންޖެހޭ އުނިއިތުރު ގެނައުމުގެ ސައްޙަކަމާއި

 ފުރިހަމަކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ލެވިފައިވާ ހިފެހެއްޓުންތައް
ބެލުން. ސ

  ސ• މެނޭޖްމަންޓްއިން ޓްރާންޜީޝަން އެޑްޖަސްޓްމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް
 އެކުލަވާލި މައިގަނޑު ނިންމުންތަކާއި ތައްޔާރުޮކށްފައިވާ އަންދާޒާތަކުގެ

އިންސާފުވެރިކަން ބެލުން.ސ

  ސ• މެނޭޖްމަންޓްއިން ޓްރާންޜީޝަން އެޑްޖަސްޓްމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް
 ބޭނުންޮކށްފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ގުޅުންހުރި، ސައްޙަ އަދި ފުރިހަމަ

މައުލޫމާތުޯތ ބެލުން.ސ

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

 ހިސާބުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި، ކުންފުނި ހިންގާ ފަރާތުން
 ބޭނުންޮކށްފައިވާ މުހިންމު ހިސާބުކުރުމުގެ އަންދާޒާކުރުންތަކާއި
 ލަފާކުރުންތައް އަދި ހިސާބުކުރުމުގައި ކުންފުނިން އަމިއްލައަށް

 ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތައް، ހިމަނާފައިވާނީ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ޯނޓް
ނަމްބަރު: 3، 4.10 އަދި 5 )އ( ގައެވެ.ސ

ހިރާސްގެ ތަފުސީލު

ޮއޑިޓުން ފާހަގަޮކށްފައިވާ މުހިންމު ނުކުތާތައް
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ޮއޑިޓް ޮކށްފައިވާ
 މާލީ ބަޔާންތައް 

ޮއޑިޓުން ފާހަގަޮކށްފައިވާ މުހިންމު ނުކުތާތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(ސ

މިނިވަން ޮއޑިޓަރުންގެ ރިޯޕޓް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(ސ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގެ ހިއްސާދާރުންނަށް

 ސ• މެނޭޖްމަންޓްއިން ޓްރާންޜިށަންއާއި ގުޅޭޮގތުން ހާމަޮކށްފައިވާ
 މައުލޫމާތުތަކަކީ ގުޅުންހުރި، ސައްޙަ އަދި ފުރިހަމަ މައުލޫމާތުޯތ

ބެލުން.ސ

 އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިނޭންޝަލް ރިޯޕރޓިންގް ސްޓެންޑަރޑްސް
 )އައި.އެފް.އާރު.އެސް( ނުވަތަ މާލީ ހިސާބުތައް ބަޔާންކުރުމުގެ

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްޮގތްވާޮގތުގެ މަތިން، ތެދުވެރި
 އަދި ހަޤީޤީ ތަސައްވުރެއް ފެންނާނެޮގތަށް، މާލީ ބަޔާންތައް

 ތައްޔާރުޮކށް، އިންސާފުވެރިޮގތެއްގައި ހުށަހެޅުމަކީ ކުންފުނީގެ ޯބޑުގެ
 މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. މިމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި މާލީ ހިސާބުތަކާއި،
 ބާޔާންތައް ތައްޔާރުޮކށް އެކުލަވާލައި ހުށަހެޅުމުގައި، ހިސާބުތަކަށް
 މާއްދީޮގތުން އަސަރުޮކށްފާނެފަދަ ސައްހަނޫން މައުލޫމާތު، ޮއޅިގެން
 ނުވަތަ ޮއޅުވާލުމުގެ ނިޔަތުގައި ވިޔަސް ނުހުންނާނެފަދަ ޮގތަކަށް

 ތަނުގެ އެތެރޭގެ ސިޔާސަތުތަކާއި އުސޫލުތައް ފަރުމާޮކށް ޤާއިމުޮކށް
ދެމެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ.ސ

 ކުންފުނީގެ ޯބޑުން ކުންފުނި އުވާލުން، ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި
 ހުއްޓާލުން ނޫން އެހެން އެއްވެސް ޮގތެއްނެތް ހާލަތެއްގައި

 މެނުވީ، ކުންފުންޏަކީ ވިޔަފާރިކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގެ ޤާބިލްކަންހުރި
 ކުންފުންޏެއްކަމާއި، އަދި އެޤާބިލްކަމަށް އަސަރުޮކށްފާނެފަދަ

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

 ކުންފުނީގެ މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމަކީ، ކުންފުނި ހިންގުމާ
ހަވާލުވެ ތިއްބަވާ ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ސ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ މަގުސަދަކީ، މުޅި މާލީ ހިސާބުތަކާ އެ
 ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކަށް މާއްދީޮގތުން އަސަރުޮކށްފާނެފަދަ
 ސައްހަނޫން މައުލޫމާތު، އެއީ ޮއޅުވާލުމުގެ ނިޔަތުގައި ނުވަތަ

 ޮއޅިގެން ނަމަވެސް، އެކުލެވިގެންނުވާނެ ކަމުގެ އެކަށީގެންވާވަރުގެ
 ޔަގީންކަމެއް ދިނުމެވެ. އަދި މި މާލީ ބަޔާންތަކާއި މެދު

 އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭޮގތް ހިމަނައި ޮއޑިޓަރުންގެ ބަޔާން ނެރުމެވެ.

 އެކަށީގެންވާ ޔަގީންކަމަކީ މަތީ ލެވެލްގެ/ފަންތީގެ ޔަގީންކަމެކެވެ.
 ނަމަވެސް މިއީ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް ޮއން ޮއޑިޓިންގ

 އާއި އެއްޮގތަށް ކުރެވޭ ޮއޑިޓަކުން ހިސާބުތަކަށް، މާއްދީޮގތުން
 އަސަރެއްޮކށްފާނެފަދަ ކަމެއް ހިނގާފައި ވީނަމަވެސް އެފަދަ ކަމެއް
 ފާހަގަވާނެ ގެރެންޓީއެއް ދެވޭނެ ޔަގީން ކަމެއްނޫނެވެ. ހިސާބުތަކަށް
 އަސަރުޮކށްފާނެފަދަ އަދަދުތަކަކީ، މާލީ ހިސާބުތަކުގައި ހިމެނިފައިވާ
 މާއްދީޮގތުން ސައްހަނޫން މައުލޫމާތުގެ ސަބަބުން )އެއީ ޮއޅުވާލުމުގެ
 ނިޔަތުގައި ނުވަތަ ޮއޅިގެން ނަމަވެސް(، ވަކި ވަކި ނުވަތަ ޖުމުލަ

 އަދަދުގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށް އިޤްތިޞާދީ ނިންމުންތައް ނިންމާ
ފަރާތްތަކުގެ ނިންމުންތަކަށް އަސަރުޮކށްފާނޭ ފަދަކަންތައްތަކެވެ.ސ

 އެހެނިހެން މައުލޫމާތުތަކަށް ޒިންމާވާނެ ފަރާތަކީ ކުންފުނީގެ
 ޯބޑް ޮއފް ޑިރެކްޓަރުންނެވެ. އެހެނިހެން މައުލޫމާތުގެ ތެރޭގައި
 ހިމެނެނީ ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތަކާއި، ޮއޑިޓަރުންގެ ބަޔާން

 ފިޔަވައި ކުންފުނީގެ އަހަރީ ރިޯޕޓުގައި ހިމެނިފައިވާ މައުލޫމާތެވެ.
 ޮއޑިޓަރުންގެ ބަޔާނުގައިވާ ތާރީޚުގެ ފަހުން ކުންފުނީގެ އަހަރީ

ރިޯޕޓު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބެންވާނެއެވެ. ސ

 މި މާލީ ބަޔާންތަކާއިމެދު އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭޮގތް ހާމަކުރުމުގައި
 އެހެނިހެން މައުލޫމާތު ހިމަނައި އަދި އެމައުލޫމާތުގެ ސައްހަކަން

ބަލާފައެއް ނުވާނެއެވެ. ސ

 މި މާލީ ބަޔާންތައް ޮއޑިޓުކުރުމުގައި، އަޅުގަނޑުމެންގެ
 މަސްއޫލިއްޔަތަކީ, އިސްވެ ބަޔާންޮކށްފައިވާ އެހެނިހެން

 މައުލޫމާތުތައް ލިބުމުން، އެމައުލޫމާތުތައް ކިޔައި، އޭގައި މާލީ
 ހިސާބުތަކާއި މާއްދީ ފުށުއެރުމެއް ހުރިޯތ ނުވަތަ ސައްހަނޫން

މައުލޫމާތެއް ހިމެނޭޯތ ބެލުމެވެ. ސ

 އަހަރީ ރިޯޕޓު ކިޔުމުގައި، މާލީ ބަޔާންތަކަށް އަސަރުޮކށްފާނެފަދަ
 މާއްދީ ފުށުއެރުމެއް އެކުލެވޭ މައުލޫމާތެއް މާލީ ބަޔާންތަކުގައި

 ހިމެނިފައިވާކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ،
 ކުންފުނީގެ ޯބޑަށް އެމައުލޫމާތުތައް ދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ލާޒިމުކުރެއެވެ.ސ

އެހެނިހެން މައުލޫމާތު

 މާލީ ބަޔާންތައް އެކަށައެޅުމުގައި 
ކުންފުނީގެ ޯބޑް ޮއފް ޑިރެކްޓަރުންގެ ޒިންމާ

 މާލީބަޔާންތައް ޮއޑިޓްކުރުމުގައި ޮއޑިޓަރުންގެ
ޒިންމާ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ޮއޑިޓް ރާވައި ކުރިއަށް ގެންޮގސްފައިވަނީ،
 އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑް ޮފރ ޮއޑިޓިންގ މިންގަނޑުތަކާއި،

 ފަންނީ ނިންމުންތަކާއި އެނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ
އުސޫލުތަކާއި އެއްޮގތްވާޮގތުގެ މަތިންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް:ސ
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މާލީބަޔާންތައް ޮއޑިޓްކުރުމުގައި ޮއޑިޓަރުންގެ ޒިންމާ )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(ސ

މިނިވަން ޮއޑިޓަރުންގެ ރިޯޕޓް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ(ސ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގެ ހިއްސާދާރުންނަށް

 ސައްހަކަމާއި،  ކުންފުނިން އެކުލަވާލާފައިވާ ހިސާބުތަކުގެ އަންދާޒާ
 ކުރުމުގެ ސައްހަކަން، ޖުމުލަޮގތެއްގައި ކުންފުނީގެ ޯބޑުން، މާލީ

 ހިސާބުތަކާއި ބަޔާންތައް އެކުލަވާލައި ހުށަހަޅާފައިވާ ޮގތުގެ
ސައްހަކަން ބެލުން ހިމެނެއެވެ.ސ

 ސ• ކުންފުނީގެ މާލީބަޔާންތައް ހިސާބުކުރުމުގައި، ޯބޑުން ކުންފުނީގެ
 ހިންގުން މެދުނުކެނޑި ކުރިއަށްދާނެކަމަށް، ނިންމުމުގައި ބަލާފައިވާ
 ކަންތައްތަކުގެ ސައްހަކަން ޮއޑިޓުގައި ލިބުނު ހެކިތަކުގެ އަލީގައި

 ބެލެވިފައިވާނެއެވެ. މިޮގތުން ކުންފުނީގެ ހިންގުން މެދުކެނޑިދާނެފަދަ
 ކަމެއް ފާހަގަ ޮކށްފައިވާނަމަ އެކަމެއް ޮއޑިޓް ރިޯޕޓުގައި ބަޔާންޮކށް،

 މާލީބަޔާންތަކުގައި، އެކަން ހާމަޮކށްފައި، އަދި އެފަދަ މައުލޫމާތު
 މާލީ ބަޔާނުގައި ހާމަނުކުރާނަމަ ޮއޑިޓު ރިޯޕޓުގައި އެކަމާ ގުޅިގެން

 ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެންނަންވާނެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ
 ނިންމުން ނިންމާފައިވާނީ ޮއޑިޓު ރިޯޕޓުގައިވާ ތާރީޚާއި ހަމަޔަށް،
 ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުތަކަށް ބިނާޮކށްގެންނެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން
 ދިމާވާ ހާދިސާއަކުން ނުވަތަ ދިމާވާ ކަންތައްތަކެއްގެ ސަބަބުން،
 ކުންފުނީގެ ހިންގުން މެދުކަނޑާލަންޖެހުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ.

ސ
 ސ• މާލީ ބަޔާންތައް ގެނެސްދެވިފައިވާ ޮގތާއި، ޮއނިގަނޑާއި،

 ހިމެނިފައިވާ ހިސާބުތަކާއި އިތުރު މައުލޫމާތުތައް ހާމަޮކށްފައިވާ
 މިންވަރާއި އަދި މާލީ ހިސާބުތައް ތަމްސީލުކުރަނީ ހިސާބުތައް
 ހެދުމުގައި ބިނާޮކށްފައިވާ މުއާމަލާތްތަކާ އެއްޮގތަށްޯތ ބަލައި

ފުރިހަމަ ޮގތުގައި ގެނެސްދެވިފައިވޭޯތ ބެލުން.ސ

 ޮއޑިޓް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ޮގތާއި، މުއްދަތުތައް އަދި ޮއޑިޓުގައި
 ފާހަގަކުރެވުނު މުހިންމު ކަންތައްތައް، މިޮގތުން ކުންފުނީގެ

 ހިންގުމުގެ ނިޒާމުގައި މަދުވާ ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް

ނެތް ޮކންޓްޯރލްތަކުގެ މައުލޫމާތު ޯބޑާއި ހިއްސާޮކށްފައިވާނެއެވެ.ސ

 އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ މުސްތަޤިއްލުކަމާއި ގުޅޭޮގތުން ފުރިހަމަ
 ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ސުލޫކީ ހަމަތަކާގުޅޭ ބާޔާނެއް އަޅުގަނޑުމެން
 ޯބޑަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ. އަދި އަޅުގަނޑުމެންނާއި ކުންފުންޏާއި

 ދެމެދުވާ ހުރިހާ ގުޅުންތަކާއި، އެގުޅުމެއްގެ ސަބަބުން،
 އަޅުގަނޑުމެންގެ މުސްތަޤިއްލު ކަމަށް ބުރުއަރާފާނެ ހުރިހާކަމެއް

ޯބޑަށް ހާމަޮކށްފައިވާނެއެވެ.ސ

 ޯބޑަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައުލޫމާތުތަކުގެ ތެރެއިން، ހިސާބުތައް ޮއޑިޓު
 ކުރުމުގައި އެންމެ މުހިންމު މައުލޫމާތެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން
 ބަލަނީ ޮއޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު މުހިންމު ނުކުތާތަކެވެ. މި

 މައުލޫމާތުތައް ހާމަކުރުން އެއްވެސް ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން
 މަނާނުކުރާ އަދި ވަރަށް މަދު ހާލަތެއްގައި މެނުވީ އެފަދަ މައުލޫމާތު

 ހާމަކުރުމުން އާންމު މަސްލަހަތަށް ޮކށްފާނެ ފައިދާއަކަށްވުރެ
 ލިބިދާނެ ގެއްލުން ޮބޑުވެދާނެ ހާލަތުތައް ފިޔަވައި، އެހެން

ހާލަތްތަކުގައި އެފަދަ މައުލޫމާތުތައް ހާމަޮކށްފައިވާނެއެވެ.ސ

 މި މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ޮއޑިޓަރުންގެ ރިޯޕޓުގެ އެންގޭޖްމަންޓް
 ޕާޓްނަރަކީ އާރް.ޑަބްލިއު.އެމް.ޯއ.ޑަބްލިއު ޑުމިންޑާ ބީ

ރަތްނަޑިވަކަރާއެވެ.ސ

ޗާޓަޑް އެކައުންޓެންޓްސް           
ސ4 ފެބްރުއަރީ 2020

މާލެ         

 ސ• މިމާލީ ބަޔާންތަކާމެދު އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭޮގތް ހާމަކުރުމަށްޓަކައި،
 މާއްދީޮގތުން މާލީހިސާބުތަކަށް އަސަރުޮކށްފާނެފަދަ ރިސްކުތައް

 ހުރިޯތބަލައި، އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު، ޮއޑިޓް ރާވައި ކުރިއަށް
 ގެންޮގސްފައިވާނީ، ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކެއްގެ ދަށުން
 ޮއޑިޓުކުރެވޭ ހިސާބުތަކުގައިވާ އަދަދުތަކާއި، ބަޔާންޮކށްފައިވާ
 މައުލޫމާތުތަކާބެހޭ ޮގތުން ޮއޑިޓަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ހެކިޯހދައި،

 ޮއޑިޓަރުންނަށް ފެންނަޮގތުގައި މާލީހިސާބުތަކަށް އަސަރުޮކށްފާނެފަދަ
 ސައްހަނޫން މައުލޫމާތު އެއީ ޮއޅުވާލުމުގެ ނިޔަތުގައި ނުވަތަ

 ޮއޅިގެން ނަމަވެސް، ހިސާބުތަކުގައި ހުންނާނެ ނުވަތަ
 ހުރެދާނެ ފަދަ ހާލަތްތައްކަމަށް ބެލުމަށްފަހުގައެވެ. މާއްދީޮގތުން

 އަސަރެއްޮކށްފާނެފަދަ ސައްހަނޫން މައުލޫމާތެއް، މާލީ ހިސާބުތަކުގައި
 ޮއޅިގެން ހިމެނުމަށްވުރެ ގަސްދުގައި ޮއޅުވާލުމުގެ ނިޔަތުގައި
  ހިމަނާފައިވާނަމަ، އެމައުލޫމާތު ނުޯހދުމުގެ ރިސްކު އެބަޮއތެވެ.
 އެއީ، އެފަދަ ޮއޅުވާލުންތަކަކީ ގުޅިގެން މަކަރާއި ހީލަތްހަދައި،

 ގަސްދުގައި ހިމަނަންޖެހޭ މައުލޫމާތެއް ނުހިމަނައި ދޫޮކށްލައި، ނުބައި
 މައުލޫމާތުތައް ހިމަނައި އަދި ކުންފުނީގެ އެތެރޭގައި ހެދިފައިވާ

އުސޫލުތަކުގެ ބޭރުން ކުރާކަންތައްތައް ކަމުގައިވާތީއެވެ.ސ

 ސ• ޮއޑިޓްކުރާނެ އިޖުރާޢަތްތައް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ކުންފުނީގެ
 އިންޓާނަލް ޮކންޓްޯރލްސްތައް ބަލައި ދެނެގަނެ، ހާލަތާގުޅޭޮގތުން

 ޮއޑިޓުގެ އިޖުރާއަތްތައް ކަނޑައެޅިފައިވާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިޮގތަށް
 ބެލޭ ބެލުމަކީ ކުންފުނީގެ ތަނުގެ އެތެރޭގެ ސިޔާސަތުތަކާއި

 އުސޫލުތަކުގެ  ޤާބިލުކަމާމެދު ދެކޭޮގތް ހާމަކުރުމަށްބެލޭ ބެލުމެއް
ނޫނެވެ.ސ

 ސ• މީގެ އިތުރުންވެސް ޮއޑިޓުކުރުމުގައި ބެލޭ ކަންތައްތަކުގެ
 ތެރޭގައި، ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ހަމަތަކާއި، އުސޫލުތަކުގެ
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ޮއޑިޓް ޮކށްފައިވާ
 މާލީ ބަޔާންތައް 

އާމްދަނީ

ހިންގުމަށް ދިޔަޚަރަދުތައް

 ބަލަށް ކެނޑި އަދި އިސްތިލާކު ކުރެވިފައިވާ  )ޑިޕްރިސިއޭޝަން އަދި

އެޮމޓައިޒޭޝަން(ސ

އިމްޕެއަރމަންޓް

އެހެނިހެން އާމްދަނީ

ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިދާ

މާލީ )ފައިނޭންސް( އާމްދަނީ

ފައިސާ ޯހދުމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު

ސާފު މާލީ ޚަރަދު

ޓެކްސް ނެގުމުގެ ކުރިން ފައިދާ

ޓެކްސް ޚަރަދު

އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ

ހިއްސާއަކަށް ޖެހުނުފައިދާ

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

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

7

8

13, 14 & 15

17.1

9

10

10

11

12

2,762,487

(1,329,431)

(317,215)

(15,459)

2,265

1,102,647

7,405

(47,821)

(40,416)

1,062,231

(157,138)

905,093

11.91

2019
)ރ. 000(

2018ޯނޓް
)ރ. 000(

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019 ގެ ނިޔަލަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
އާމްދަނީގެ ބަޔާންް )ސްޓޭޓްމަންޓް ޮއފް ޕްޮރފިޓް އެންޑް ޮލސް އެންޑް އަދަރ ޮކމްޕްރިހެންސިވް އިންކަމް(ސ

ސ)ބްރެކެޓްތެރޭގައިވާ އަދަދުތަކަކީ އުނިކުރެވޭ އަދަދުތަކެއް(ސ

 މާލީ ހިސާބުތައް ކިޔާނީ ސަފުހާ 87 އިން ސަފުހާ 137 އަށް ހިމަނާފައިވާ މާލީ ބަޔާންތަކާއި ގުޅޭ ޯނޓުތަކަކީ މި މާލީ ބަޔާންތަކުގެ
މުހިންމު ބައެއްކަމުގައި ބަލައިގެންނެވެ. މިނިވަން ޮއޑިޓަރުންގެ ރިޯޕޓު ސަފުހާ 75 އިން ސަފުހާ 80 އަށް ހިމަނައިފައި އެވަނީއެވެ.ސ
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ދިރާގު
އަހަރީ ރިޯޕޓު 2019 

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

 އެސެޓްތައް

ދިގުމުއްދަތުގެ އެސެޓްތައް

ޕްޮރޕަޓީ އެންޑް އިކުއިޕްމަންޓް

ރައިޓް-ޮއފް-ޔޫޒް އެސެޓްތައް

އިންޓޭންޖިބްލް އެސެޓްތައް

ޑިފާޑް ޓެކްސް އެސެޓް

ޖުމުލަ ދިގުމުއްދަތުގެ އެސެޓްތައް

ކުރުމުއްދަތުގެ އެސެޓްތައް

އިންވެންޓްރީސް

ވިޔަފާރިންނާއި އެހެނިހެން ޮގތްޮގތުން ލިބެންހުރި

ނަގުދު ފައިސާއާއި ބެންކުގައި ހުރި ފައިސާ

ޖުމުލަ ކުރުމުއްދަތުގެ އެސެޓްތައް

ޖުމުލަ އެސެޓްތައް

ރައުސްމާލާއި ދަރަނި

ރައުސްމާލު

ހިއްސާގެ ރައުސްމާލު

ފައިދާގެ ޮގތުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ރިޒާވު

ޖުމުލަ ރައުސްމާލު

ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރަނި

                      ޕްޮރވިޜަންސް

ލީޒް ދަރަނި

ޖުމުލަ ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރަނި

1,791,139

248,999

335,806

6,144

2,382,088

58,236

690,371

485,685

1,234,292

3,616,380

190,000

2,314,762

2,504,762

130,157

232,932

363,089

13

14

15

11.2

16

17

18

19

20

21.1

1,870,108

-

286,098

15,363

2,171,569

55,516

584,664

335,672

975,852

3,147,421

190,000

2,139,843

2,329,843

170,572

-

170,572

2019
)ރ. 000( 2018ޯނޓް

)ރ. 000( ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019 އާއި ހަމަޔަށް
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ޮއޑިޓް ޮކށްފައިވާ
 މާލީ ބަޔާންތައް 

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

ކުރުމުއްދަތުގެ ދަރަނި

ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ޮގތްޮގތުން ދައްކަންހުރި

ލީޒް ދަރަނި

ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރިފަރާތްތަކައް ދައްކަންޖެހޭ

އާމްދަނީ ޓެކްސްގެ ޮގތުގައި ދައްކަން ހުރި

ޖުމުލަ ކުރުމުއްދަތުގެ ދަރަނި

ޖުމުލަ ދަރަނި )ލައިބިލިޓީތައް(ސ

ޖުމުލަ ރައުސްމާލާއި ދަރަނި

648,431

25,320

1,386

73,392

748,529

1,111,618

3,616,380

22

21.1

23

559,871

-

1,638

85,497

647,006

817,578

3,147,421

2019
)ރ. 000( 2018ޯނޓް

)ރ. 000( ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019 އާއި ހަމަޔަށް

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

މިހިސާބުތައް ޯބޑުން ވަނީ ފާސްކުރެވިފައެވެ. ޯބޑުގެ ފަރާތުން ޮސއިޮކށްފައިވަނީ:ސ

މިސިޒް. ޚުލޫދު ރާޝިދު އަލް ޤައްތާން
 ޗެއަރ ޕާސަން ޮއޑިޓް ޮކމިޓީ އަދި
 ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގެ ޑެޕިއުޓީ

  ޗެއަރ ޕާސަން

 ސ4 ފެބްރުއަރީ 2020

އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ރަޝީދު
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރ
އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

މިސްޓަރ ޮރބިން ޯވލް
ޗީފް ފައިނޭންޝަލް ޮއފިސަރ
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ދިރާގު
އަހަރީ ރިޯޕޓު 2019 

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

190,000

-

-

190,000

-

-

190,000

190,000

-

-

190,000

19.2

19.2

2,124,879

369

7,062

2,132,310

905,093

(897,560)

2,139,843

2,139,843

941,759

(766,840)

2,314,762

2,314,879

369

7,062

2,322,310

905,093

(897,560)

2,329,843

2,329,843

941,759

(766,840)

2,504,762

ހިއްސާގެ
ރައުސްމާލު
ރ. 000

 ފައިދާގެ ޮގތުގައި
ބަހައްޓާފައިވާ ރިޒާވު

ރ. 000
ޖުމުލަ

ރ. 000 ޯނޓް

ރައުސްމާލު 1 ޑިސެމްބަރ 2018 ގެނިޔަލަށް

އައި.އެފް.އާރް.އެސް 09 ބޭނުންކުރަންފެށުމުން އައި ބަދަލު

އައި.އެފް.އާރް.އެސް 15 ބޭނުންކުރަންފެށުމުން އައި ބަދަލު

ބަދަލުކުރެވުނު ރައުސްމާލު 1 ޖެނުއަރީ 2018 ގެނިޔަލަށް

ވިޔަފާރި އަހަރުގެ ޖުމުލަ އާމްދަނީ

ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނާގުޅުންހުރި މުއާމަލާތްތައް

                         ޑިވިޑެންޑްގެ ޮގތުގައި ދޫކުރެވުނު

ރައުސްމާލު 31 ޑިސެމްބަރ 2018 ގެނިޔަލަށް

ރައުސްމާލު 1 ޖަނަވަރީ 2019 ގެނިޔަލަށް

ވިޔަފާރި އަހަރުގެ ޖުމުލަ އާމްދަނީ

ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނާއި ގުޅުންހުރި މުއާމަލާތްތައް

                         ޑިވިޑެންޑްގެ ޮގތުގައި ދޫކުރެވުނު

ރައުސްމާލު 31 ޑިސެމްބަރ 2019 ގެނިޔަލަށް

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019 އާއި ހަމަޔަށް

ސ)ބްރެކެޓްތެރޭގައިވާ އަދަދުތަކަކީ އުނިކުރެވޭ އަދަދުތަކެއް(ސ

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

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
ފައިސާ ލިބުނުޮގތާއި ހޭދަކުރެވުނު ޮގތުގެ ބަޔާން )ސްޓޭޓްމަންޓް ޮއފް ކޭޝްފްޯލސް( ސ

2019
)ރ. 000(

2018
)ރ. 000(

1,111,919

264,474

48,831

38,100

8,753

27,160

(4,981)

4,456

(15,547)

24,211

(161)

1,507,215

(11,473)

(133,490)

52,491

(252)

1,414,491

(173,046)

1,241,445

13

15

14

16.1

17.1

10

10

10

10

9

1,062,231

284,624

32,591

-

2,281

15,459

(7,405)

11,840

-

-

(202)

1,401,419

15,333

(146,181)

36,282

279

1,307,132

(165,919)

1,141,213

ޯނޓް

ހިންގުމުގެހަރަކާތްތަކުން ލިބުނު ފައިސާ

އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ )ޓެކްސްއަށް ކެނޑުމުގެ ކުރިން(ސ

ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ޮގތްޮގތުން އުނިވި/އިތުރުވި

ބަލަށްކެނޑުނު )ޑިޕްރިސިއޭޝަން(ސ

އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓްތަކުގެ އެޮމޓައިޒޭޝަން

ރައިޓް-ޮއފް-ޔޫޒް އެސެޓް ތަކުން ބަލަށްކެނޑުނު

އަވަހަށް ދައުރުވެގެންނުދާ މުދަލުގެ ޕްޮރވިޜަން

ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ނުލިބޭނެކަމަށް ބެލެވޭ ފައިސާގެ ޕްޮރވިޜަން

އިންޓަރެސްޓު ޮގތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ

އަންވައިންޑިންގ ޑިސްކައުންޓްގެ ޕްޮރވިޜަންތައް

އަންވައިންޑިންގ ޑިސްކައުންޓް ރިވާސްކުރުމުން ލިބުނު ފައިދާ

ލީޒް ލައިބިލިޓީސްގެ އިންޓްރެސްޓް

ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެންލިބުނު ފައިދާ

ޯވކިންގ ކެޕިޓަލަށް އައި ބަދަލުގެ ކުރިން ހިންގުމުގެ ފައިދާ

ޯވކިންގ ކެޕިޓަލަށް އައި ބަދަލު

އިންވެންޓްރީތަކަށް އައިބަދަލު

ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެންޮގތްޮގތުން ލިބެންހުރި ފައިސާއަށް އައި ބަދަލު

ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެންޮގތްޮގތުން ދައްކަންހުރި ފައިސާއަށް އައި ބަދަލު

ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންހުރި ފައިސާއަށް އައި ބަދަލު

ހިންގުމުގެ ހަރަކާތްތަކުން ލިބުނު ފައިސާ

އާމްދަނީގެ ޓެކްސްގެ ޮގތުގައި ދެއްކި

ހިންގުމުގެ ހަރަކާތްތަކުން ލިބުނު ސާފު ފައިސާ

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019 އާއި ހަމަޔަށް
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ދިރާގު
އަހަރީ ރިޯޕޓު 2019 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
ފައިސާ ލިބުނުޮގތާއި ހޭދަކުރެވުނު ޮގތުގެ ބަޔާން )ސްޓޭޓްމަންޓް ޮއފް ކޭޝްފްޯލސް( )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ސ

 (178,220)

 (98,539)

 173 

 4,972 

 (53,058)

 5,311 

 (319,361)

 (766,760)

 (766,760)

 155,324 

 315,976 

 471,300 

15

21

19

 

(449,681)

 (74,819)

 202 

 8,242 

 -   

 162,927 

 (353,129)

 (896,997)

 (896,997)

 (108,913)

 424,889 

 315,976 

ސ

 2019
)ރ. 000(

ސ

 2018
)ރ. 000( ޯނޓް

އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް

ޕްޮރޕަޓީ، ޕްލާންޓް އެންޑް އިކުއިޕްމަންޓް ގަތުމާއި އިމާރާތް ކުރުމަށް

އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓް ގަތުމަށް

ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބުނު

އިންޓްރެސްޓް ޮގތުގައި ލިބުނު

ލީޒް ލައިބިލިޓީސްއަށް ދެއްކި ފައިސާ

ފިކްސްޑް ޑިޮޕސިޓް އިންވެސްޓްމަންޓްތައް

އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކަށް ހޭދަވި ފައިސާ

މާލީ ހަރަކާތްތައް

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޑިވިޑެންޑްގެ ޮގތުގައި ދޫކުރެވުނު

ފައިސާ ޯހދުމުގެހަރަކާތްތަކުން ހޭދަވި ފައިސާ

ފައިސާ އަދި ފައިސާއާއި އެއްފަދަ ތަކެއްޗަށް އިތުރުވި/)މަދުވި( ސ

އަހަރުފެށުނުއިރު ހުރިފައިސާއާއި ފައިސާގެޮގތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި

އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ފައިސާއާއި ފައިސާގެޮގތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި

ސ)ބްރެކެޓްތެރޭގައިވާ އަދަދުތަކަކީ އުނިކުރެވޭ  އަދަދުތަކެއް(ސ

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

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019 އާއި ހަމަޔަށް
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ޮއޑިޓް ޮކށްފައިވާ
 މާލީ ބަޔާންތައް 

ސ1. ބަޔާން ހުށަހަޅާ ފަރާތް

ސ2. ތައްޔާރު ކުރެވުނު/ތައްޔާރުކުރާ އަސާސް/އުސޫލް

 ސ3. ކުންފުނީގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ 
ސިޔާސަތުތަކަށް އައިސްފައިވާ މައިގަނޑު ބަދަލުތައް

 ސ3.1 1 ޖަނަވަރީ 2019 އިން ފެށިގެން އަލަށް
 ތައާރަފުކުރެވުނު އަދި ބަދަލުގެނެވުނު މިންގަނޑުތަކުގެ ތެރެއިން

 ކުންފުނިން އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ މިންގަނޑުތައް

 ދިވެހރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ ) "ކުންފުނި" ( އަކީ
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރު ނަންބަރު 123/1988 ދަށުން
 އުފެދި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާއި ބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު
 10/1996 ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީޮކށްގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި
 ހިންގަމުން ގެންދާ ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާން ޖެހޭ މިންވަރު

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ. މިކުންފުނީގެ މަސައްކަތަކީ،
 ދިވެހިރާއްޖޭގައި މުވާސަލާތީ )ޓެލެޮކމިއުނިކޭޝަން( ޚިދުމަތްތައް
 ދިނުމުވެ. ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީ ޮކށްފައިވާ ޮއފީހަކީ ދިރާގު ހެޑް
 ޮއފީސް، އަމީނީ މަގު، ޕީ.ޯއ. ޮބކްސް 2082، މާލެ 20403،

ދިވެހިރާއްޖެއެވެ.ސ

 މިކުންފުންޏަކީ، ޯމލްޑިވްސް ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖުގައި
ލިސްޓްޮކށްފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ. ސ

މިކުންފުނިން އައި.އެފް.އާރު.އެސް -16 އިޖާރާ )ލީސެސް(
 އާއި އެއްޮގތަށް އަމަލުކުރަންފަށާފައިވަނީ 1 ޖަނަވަރީ 2019
 އިން ފެށިގެންނެވެ. އިޖާރާގެ އިތުރުން މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
 އައު މިންގަނޑު ތަކެއް އެކުލަވާލައި އެ މިންގަޑުތަށް ވަނީ

 ބޭނުންކުރަންފަށާފައެވެ. ނަމަވެސް މި އައު މިންގަޑުތަކުގެސަބަބުން
 މިކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތަކަށް މާޮބޑު އަސަރެއްޮކށްފައެއް

ނުވެއެވެ. ސ

 އައި.އެފް.އާރު.އެސް 16އިން މިވަނީ މުދާ އިޖާރާތަށް ނަގާ ފަރާތުން
 އިޖާރާކުރެވިފައިވާ މުދާ ބެލެންސްޝީޓުގައި ހިމަނާނެ ޮގތުގެ

 ޮއނިގަނޑެއް އެކުލަވާލާފައެވެ. މި ބަދާލާއިއެކު  މުދާ ބޭނުން
 ކުރުމުގެ ހައްގު ޮއންނަ އެސެޓްސް، މުދާ ބޭނުންކުރާފަރާތުގެ
 ހިސާބުގައި ހިމަނާނީ މުދާ ބޭނުން ކުރުމުގެ ހައްގާއި އަދި

 އިޖާރާޮކށްފައިވާ މުދަލުގެ ސަބަބުން މުދާ އިޖާރާތަށް ދޫޮކށްފައިވާ
 ފަރާތަށް ގަވައއިދުން ދައްކަންޖެހޭ ދަރަނި ހިމެނުމާއި އެކުގައެވެ.

 މިބަދަލާއިއެކު އިޖާރާތަށް ދޫޮކށްފައި ފަރާތުގެ ހިސާބުތަކުގައި
އިޖާރާތް ހިމަނާނީ ކުރިންވެސް އަމަލުކުރަމުންއައި ޮގތަށެވެ. ސ

 އައި.އެފް.އާރު.އެސް 16އަށް މިއައި ބަދަލާއި ގުޅިގެން މި
 ކުންފުނިން ހިސާބުތަށް ރަނގަޅުކުރުމުގައި ބޭނުން ކުރާނީ

 ރެޓްޮރސްޕެކްޓިވް އެޕްޯރޗެވެ. މި އެޕްޯރޗުގެ ދަށުން 1 ޖަނަވަރީ
 2019ގެ ފައިދާގެ ޮގތުގައި ހާމަޮކށްފައިވާ ރިޒާވްއަށް އެއްވެސް

 ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ. އަދި 2018 ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލައިފައިވާ

ށ. އަގުތައް ބަޔާންޮކށްފައިވާ އުސޫލް
 މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހުރިހާ އެއްޗެއްގެ އަގުތައް      
 ބަޔާންޮކށްފައިވާނީ އެ މުއާމަލާތެއް )ޓްރާންސެކްޝަނެއް(

 ހިނގާފައިވާއަގު ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާ އުސޫލާއި )ހިސްޯޓރިކަލް
ޮކސްޓް ޮކންވެންޝަން( އެއްޮގތްވާޮގތުގެ މަތީންނެވެ. ސ

ނ. އަމަލީ އަދި ބަޔާންކުރާ ފައިސާ
 މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އަދަދުތައް ބަޔާންޮކށްފައިވާނީ

 ކުންފުނީގެ އަމަލީ )އާންމުޮކށްބޭނުންކުރާ( ފައިސާ ކަމުގައިވާ ދިވެހި
 ރުފިޔާއިންނެވެ. އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންޮކށްފައިނުވާ ހިނދެއްގައި
 ހުރިހާ މާލީ މައުލޫމާތުތައް ބަޔާން ޮކށްފައިވާނީ އެންމެ ގާތްކުރާ

ފުރިހަމަ ހާސް ދިވެހި ރުފިޔާގެ އަދަދުންނެވެ.ސ

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

 އެއްޮގތް ވާޮގތުގެ މަތީން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ގެންގުޅޭ އުސޫލު
 އަދި އާމްދަނީއާއި، ޚަރަދާއި، މުދަލާއި، އަދި ދަރަނީގެ އަދަދުތަކަށް
 ބަދަލު އަންނަފަދަ އަންދާޒާތަކާއި ނިންމުންތައް ނިންމަންޖެހެއެވެ.

 މެނޭޖްމަންޓުން )ހިންގާ ފަރާތުން( މިއަންދާޒާ ހިސާބުތަކާއި އަސްލު
ނަތީޖާތަކާއި ތަފާތުތަކެއް ހުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.ސ

 އަންދާޒާ ހިސާބުތަކާއި އޭގެ ސަބަބުތައް މެދުކެނޑުމެއްނެތި
 މުޠާލިއާ ކުރަމުން ގެންދެވެއެވެ. އަދި ހަމަ މިމުޠާލިއާ ކުރުންތަކުން

 ފާހަގަކުރެވޭ ބަދަލުތައް، އެބަދަލަކާއި ގުޅޭ އަހަރެއްގެ މާލީ
 ބަޔާންތަކަށް ގެނެވޭނެއެވެ. ޮބޑަށް އަސަރުކުރާފަދަ އަންދާޒާ

 ހިސާބުތަކާއި މުހިންމު ނިންމުންތައް އެކުލެވޭ ހިސާބުކުރުމުގެ
 އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން މިމާލީ ބަޔާންތަކުގައި ބޭނުންޮކށްފައިވާ
 އަދަދުތަކަށް އެންމެ ޮބޑަށް އަސަރުކުރާނެފަދަ އުސޫލުތައް ޯނޓު

ނަންބަރު 5 ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާނެއެވެ.ސ

 ހ. ސްޓޭޓްމަންޓް ޮއފް ޮކމްޕްލަޔަންސް )ބަޔާން އެކުލަވާލެވުނު
މިންގަޑު(ސ

 މާލީ ހިސާބުތައް އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ، އިންޓަރނޭޝަނަލް
 ފައިނޭންޝަލް ރިޯޕރޓިންގް ސްޓެންޑަރޑްސް )އައި.އެފް.އާރު.އެސް(
 ނުވަތަ މާލީ ހިސާބުތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަޑާއި

އެއްޮގތްވާޮގތުގެ މަތިންނެވެ. ސ

 މިއީ މި ކުންފުނިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް )އައި.އެފް.އާރު.އެސް 16(
 "ލީސެސް"އާއި އެއްޮގތަށް އަހަރީ ހިސާބުތައްއެކުލަވާލައިފައިވާ
 އަހަރެވެ. މިކާމާ ގުޅޭޮގތުން މާލީ ބަޔާނުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް

 އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަށް ވަނީ ޯނޓު ނަންބަރު 3ގައި
 އެކުލަވާލާފައެވެ. ސ

ސ)31 ޑިސެމްބަރ 2019 ގެ ނިޔަލަށް(ސ

މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް
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ދިރާގު
އަހަރީ ރިޯޕޓު 2019 

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

ސ3. ކުންފުނީގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް އައިސްފައިވާ މައިގަނޑު ބަދަލުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ސ

ސ3.1 1 ޖަނަވަރީ 2019 އިން ފެށިގެން އަލަށް ތައާރަފުކުރެވުނު އަދި ބަދަލުގެނެވުނު މިންގަނޑުތަކުގެ ތެރެއިން ކުންފުނިން އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ މިންގަނޑުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ސ

 ހިސާބުތަކަށްވެސް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ. މި
 ސިޔާސަތަށް އައިސްފައިވާ ތަފްސީލީ ބަދަލުތަށް ތިރީގައި

 ހާމަޮކށްފައިވާނެއެވެ. އަދި ހަމަ އެޔާއިއެކު އައި.އެފް.އާރު.އެސް 16
 ގެ ދަށުން މާލީ ބަޔާނުގައި ހާމަކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަށް 2018 ވަނަ

އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާނުގައި ހާމަޮކށްފައެއް ނުވާނެއެވެ.ސ

ހ. އިޖާރާކުރުމުގެ މާނަ
 މާލީ މުއާމަލާތެއްގައި އިޖާރާ ހިމެނިގެންވޭޯތ ބެލުމަށް މީގެ
 ކުރިން ބަލަމުންއައީ "އިފް.ރިކް 4 ޑިޓާމައިނިން ވެދާ އާން

 އެރޭންޖްމަންޓް ޮކންޓެއިން އަ ލީސް"، މި މިންގަނޑުގެ ތެރެއިން
 ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް ބެލުމަށްފަހުގައެވެ. ނަމަވެސް
 މިހާރު މާލީ މުއާމަލާތްތަކުގައި އިޖާރާ އެކުލެވިގެންވޭޯތ ބެލުމަށް

 އަމަލުކުރަން ޖެހެނީ ޯނޓް 4.10 ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ އިޖާރާގެ
މާނައާއި އެއްޮގތަށެވެ. ސ

 އައި.އެފް.އާރު.އެސް 16ގައި ވާޮގތުން ކުންފުނިތަކުން މާލީ
 މުއާމަލާތެއްގައި އިޖާރާ އެކުލެވިގެންވޭޯތ ބެލުމަށް ކުރިން

 ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހެއެވެ. މިޮގތުން
 ކުންފުނިތަކުން މި ސިޔާސަތާއި އެއްޮގތަށް އަމަލުކުރާނީ

 ކުރިންވެސް އިޖާރާތެއްޮގތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކަށެވެ.
 އެހެންކަމުން އައި.އެފް.އާރު.އެސް 16ގެ ދަށުން އިޖާރާގެ

 މިންގަނޑަށް ފެތޭޯތ ބެލުމަށް، އިފްރިކް 4 އަދި އައި.އޭ.އެސް 17ގެ
 ދަށުން އިޖާރާތެއްޮގތަށް ކަނޑައަޅާފައިނުވާ އެއްބަސްވުންތަކަށް

 އަލުން ރިޢާޔަތްކުރާކަށް ނުޖެހެއެވެ. އައި.އެފް.އާރު.އެސް 16އާއި
 އެއްޮގތަށް އަމަލުކުރާނީ 1 ޖަނަވަރީ 2019 ގެ ފަހުން ހަދާފައިވާ

އެއްބަސްވުންތަކަށް ނުވަތަ މުއާމަލާތްތަކެވެ.ސ

ށ. އިޖާރާތަށްނަގާ ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން
 މިކުންފުނިން ބިމާއި އިމާރާތް އަދި ވިއުގައިގެ މުދާ ހިމެނޭގިތަށް

 ގިނައަދަދެއްގެ މުދާ އިޖާރާކުރެއެވެ.ސ

މީގެ ކުރިން މި މިކުންފުނިން މުދާ ބޭނުންކުރުމުގެ ހައްޤު
 ޮއންނަޮގތަށް އިޖާރާކުރާ މުދަލަކީ މާލީ އިޖާރާތެއްޯތ 

 )ފައިނޭންސިންގް ލީސް( ނުވަތަ މާލީ ނޫން އިޖާރާތެއްޯތ
 )ޮއޕަރޭޓިންގް ލީސް( ކަނޑައެޅުމަށް އަމަލުޮކށްފައިވާނީ، އެމުދަލުގެ

 މިލްކުވެރިކަމުގެ ސަބަބުން ނަގުލުވާ ހިރާސްއާއި އަދި އަޖުރު
 ކުންފުންޏަށް ލިބޭޯތ ބަލައިގެންނެވެ. މިޮގތުން އައި.އެފް.އާރު.އެސް
 16 ދަށުން މުދާ ބޭނުންކުރުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާމުދަލާއި، އަދި
 މިމުދަލުގެ ސަބަބުން ޙަލާސްކުރުމަށް ލާޒިމްކުރާ ދަރަނި ހިމަނާނީ

  ކުންފުނީ މާލީ ޙާލަތު އަންގައިދޭ ބަޔާނުގައެވެ. ސ
 

 އިޖާރާތެއް ހިމެނިގެންވާ އެއްބަސްވުމަކަށް އަމަލުކުރަން
 ފަށާހިސާބުންފެށިގެން ނުވަތަ އެއްބަސްވުމަކަށް ބަދަލެއް ގެންނަ
 ހިސާބުންފެށިގެން އިޖާރާތުގެ ޮގތުގައި ހިމެނިގެންވާ ބައިތައް

 އަދި އިޖާރާގެ ޮގތުގައި ނުހިމެނޭ ބައިތަށް އަގުކުރާނީ އެބަޔަކަށް
 ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަކިވަކި އަގުގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށެވެ. ނަމަވެސް
 އިޖާރާތަށް ނަގާ ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން އިޖާރާތަށް ނަގާފައިވާ

 މުދާ މާލީ ބަޔާނުގައި ހިމެނުމަށް ކުންފުނިން އަމަލުޮކށްފައިވަނީ އެ
 އެއްބަސްވުމުގައި އިޖާރާތުގެ ޮގތުގައި ހިމެނިގެންވާ ބައިތައް އަދި
 އިޖާރާގެ ޮގތުގައި ނުހިމެނޭ ބައިތަށް ވަކިނުޮކށް މުދާ އެއްޮކށް

އިޖާރާތެއްގެ ޮގތުގައި ހާމަޮކށްގެންނެވެ. ސ

 މުދާ ބޭނުންކުރުމުގެ ހައްޤު ޮއންނަ މުދާ ކުންފުނީގެ މާލީ
 ބަޔާނުގައި ހާމަޮކށްފައިވާނީ ތެދު ޮރނގު އުސޫލުން ކުންފުނީގެ މާލީ

 ޙާލަތު އަންގައިދޭ ބަޔާނުގައެވެ. ސ

 ނ. އައި.އޭސް.އެސް 17 ގެ ދަށުން މާލީނޫން އިޖާރާތުގެ    
ޮގތުގައި ގިންތިޮކށްފައިވާ މުދާ

 މުދާ އިޖާރާކުރުމުގައި މީގެ ކުރިން ކުންފުނިން އަމަލުކުރަމުންއައީ
  އައި.އޭސް.އެސް 17 ދަށުން މާލީނޫން އިޖާރާތުގެ ޮގތުގައި

 ގިންތިކުރުމަށް ފަހުގައެވެ. އިޖާރާތެއްގެޮގތުގައި އަމަލުކުރުމުގައި،
 އިޖާރާތުގެ ސަބަބުން ހަލާސްކުރުމަށް ލާޒިމްވާ ދަރަނި ހިސާބުކުރާނީ

 އިޖާރާތުގެ ޮގތުގައި ގަވައިދުންދައްކާ ފައިސާގެ ތެރެއިން
 ނުދައްކާހުރި ބާކީއަދަދު 1 ޖަނަވަރީ 2019ގައިވާ ކުންފުނީގެ
 "އިންކްރިމެންޓަލް ޮބޯރވިންގް" ރޭޓްބޭނުންޮކށްގެން އެމުދަލުގެ

 ހަމައަގު ބެލުމަށްފަހުގައެވެ )ޯނޓު ނަންބަރު 3 ގެ "ނ"(. މުދާ
 ބޭނުންކުރުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މުދާ އަގު ހިސާބުކުރާނީ

 ސ- މުދާ އިޖާރާކުރީއްސުރެ ބަލަށްކެނޑުމަށްފަހު ބާކީވެފައިވާ
 އަދަދަކީ އައި.އެފް.އާރު.އެސް 16 އާއި އެއްޮގތަށް އަމަލުކުރުމަށްފަހު

 ހިސާބުކުރެވިފައިވާ އަގުކަމަށް ބަލައި ކުންފުނީގެ މިހާރުގެ
 "އިންކްރިމެންޓަލް ޯބޯރވިންގް" ރޭޓް ބޭނުން ޮކށްގެން މުދަލުގެ އަގު

ޑިސްކައުންޓުކުރުމަށްފަހު، ނުވަތަ
 ސ- ދަރަނީގެ ޮގތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގާއި އެއްވަރުގެ އަގެއް
 ކުންފުނިން އިތުރަށް ދައްކާފައިވާނަމަ އެފައިސާ، ނުވަތަ މުއްދަތު
 ތެރޭގައި ނުދައްކާ ހުރިނަމަ އެފައިސާއާއި އެޑްޖަސްޓުކުރުމަށް

ފަހުއެވެ. ސ



89

ޮއޑިޓް ޮކށްފައިވާ
 މާލީ ބަޔާންތައް 

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

ސ3. ކުންފުނީގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް އައިސްފައިވާ މައިގަނޑު ބަދަލުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ސ

ސ3.1 1 ޖަނަވަރީ 2019 އިން ފެށިގެން އަލަށް ތައާރަފުކުރެވުނު އަދި ބަދަލުގެނެވުނު މިންގަނޑުތަކުގެ ތެރެއިން ކުންފުނިން އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ މިންގަނޑުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ސ

 އައި.އެފް.އާރު.އެސް 16 އާއި އެއްޮގތަށް އިޖާރާ ހިސާބުޮކށް
 ހާމަކުރާއިރު އެދުވަހާހިސާބަށް އިޖާރާގެ ޮގތުގައި ހައްޤު ކުރެވިފައިވާ

 މުދާއިމްޕަޔާވޭޯތ ޓެސްޓުކުރަންޖެހެއެވެ. މިކުންފުނީގައި ހައްޤު
 ކުރެވިފައިވާ މުދާތަކުތެރޭގައި އެއްވެސް މުދަލެއް އިމްޕަޔާ

ވެފައެއްނުވެއެވެ.ސ

 އައި.އޭ.އެސް 17އާއި އެއްޮގތަށް ހިސާބުކުޮކށް ހާމަޮކށްފައިވާ
 މާލީ ނޫން އިޖާރާ،   އައި.އެޕް.އާރު.އެސް 16 އާއި އެއްޮގތަށް

 އިންތިގާލު ކުރުމަށް އެކި ކަންތައްތަކަށް ވަނީ ބެލިފައެވެ. މިޮގތުން،
މިކުންފުނިން އަމަލުޮކށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި

 ސ- 1 ޖަނަވަރީ 2019 ފެށިގެން 12 މަސްދުވަސް ނުވަތަ
 އެޔަށްވުރެ ކުރުމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ނިމޭ އެއްބަސްވުންތަކާއި

 ގުޅުން ހުރި މުދާ، ހައްޤުކުރެވިފައިވާ މުދަލުގެ ޮގތުގައި އޭގެ އަގު
އަދި ދަރަނި މާލީ ބަޔާނުގައި ހިމެނިފައިނުވުން

 ސ- އަގުގެޮތން ދަށް މުދާ މީގެ ތެރޭގައި އައި.ޓީ އާލާތްތަކުގެ އަގު
އަދި  އެއާލާތްތަކާއި ގުޅިފައިވާ ދަރަނި ހިމަނާފައި ނުވުން

 ސ- ހައްޤު ކުރެވިފައިވާ މުދަލުގެ އަގު އައި.އެފް.އާރު.އެސް.އާއި
 އެއްޮގތަށް ހިސާބުމުރުމަށް ނުވަތަ އެމުދަލުގެ އަގު ދެނެގަތުމަށް

ހަރަދެއްޮކށްފައިވާނަމަ އެހަރަދު ހިމެނުމަކާއިނުލާ އަގު ކަނޑައެޅުން
 ސ- އިޖާރާތުގެ މުއްދަތު ކަނޑައެޅުމުގައި ހާލަތު ރަނގަޅަށް

 ދެނެގަތުން

ރ. އިންތިގާލުވުމުން ކުރި އަސަރު
 އައި.އެފް.އާރު.އެސް 16އާއި އެއްޮގތަށް އިންތިގާލުވުމަށް

 މިކުންފުނީގެ މާލީ ބަޔާނުގައި އިޖާރާގެ ޮގތުގައި ހައްޤު ކުރެވިފައިވާ
 މުދަލުގެ އަގު، އަދި މި މުދާލުގައި އެކުލެވިގެންވާ ދަރަނި އިތުރު

 ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. މި ސިޔާސަތަށް އިންތިގާލުވުމުން އައިސްފައިވާ
ބަދަލުތައް ތީރީގައި އެވަނީއެވެ. ސ

 މާލީ އިޖާރާގެ ޮގތުގައި ނުހިމެނޭ އިޖާރާގައި އެކުލެވިގެންވާ
 ދަރަނި ހިސާބުލުރާނީ 1 ޖަނަވަރީ 2019ގައި ވާ ކުންފުނީގެ

 "އިންކްރިމެންޓަލް ޮބޯރވިން" ރޭޓް ބޭނުންޮކށްގެން ޑިސްކައުންޓު
 ކުރުމަށްފަހުގައެވެ. މިކުންފުނީ ބޭނުންޮކށްފައިވާ ވެއިޓެޑް އެވަރެޖް

އިންކްރިމެންޓަލް ޮބޯރވިން ރޭޓަކީ %10 އެވެ. ސ

ސ1 ޖަނަވަރީ 2019

ރ. “000”ސ

 ބޭނުންކުރުމުގެ ހައްޤު ޮއތް މުދާ – ބިމާއި

ޢިމާރާތްތަކާއި ވިއުގައިގައި ހިމެނޭ މުދާ

އިޖާރައިގެ ދަރަނި

225,849

225,849

ސ1 ޖަނަވަރީ 2019

ރ. “000”ސ

 މާލީ އިޖާރާގެ ޮގތުގައި ނުހިމެނޭ

 އިޖާރާތަކާއި ގުޅޭޮގތުން އައި.އޭ.އެސް 17ގެ

 ދަށުން ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުގައި 31

  ޑިސެމްބަރު 2018 ގައި ހިމަނައިފައިވާ

އިލްތިޒާމުތައް

 އިންކްރިމަންޓަލް ޮބޯރވިންގ ރޭޓާއެއްޮގތަށް

 1 ޖެނުއަރީ 2019 ގައި ޑިސްކައުންޓު

ކުރެވިފައި

 އިޖާރައިގެ އާއި ގުޅިގެން 1 ޖެނުއަރީ

2019ގެ ނިޔަލަށް އަދާކުރާންޖެހޭ ދަރަނި

327,845

225,849

225,849
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ދިރާގު
އަހަރީ ރިޯޕޓު 2019 

 ސ3.2 އަލަށް ތައާރަފްކުރެވުނު ސިޔާސަތުތަކުގެ ތެރެއިން
އަމަލުކުރަން ފަށާފައިނުވާ ސިޔާސަތުތަށް

ސ4.1 ބޭރު ފައިސާއިން ކުރެވުނު މުއާމަލާތްތައް

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

ސ3. ކުންފުނީގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް އައިސްފައިވާ މައިގަނޑު ބަދަލުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ސ

 ސ1 ޖަނަވަރީ 2019 އިންފެށިގެން އަމަލުކުރެވޭޮގތަށް އަދި
 އާރލީ އެޑަޕްށަން އެޕްލައި ކުރެވޭޮގތަށް ގިނަ ސިސާސަތުތަކެއް

 ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ. ނަމަވެސް މިކުންފުނިން މާލީ ބަޔާން
 ތައްޔާރުކުރުމުގައި އަލަށް އެކުލަވާލައިފައިވާ ސިޔާސަތުތަށް
 އަދި ކުރީގެ ބައެއްސިޔާސަތުތަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތަށް

 ކުންފުނީގެ މާލީ ބަޔާނުގައި އެކުލަވާލުމަށް އާރލީ އެޮޑޕްށަން
ބޭނުންޮކށްފައެއްނުވެއެވެ. ސ

 ތިރީގައި ބަޔާންޮކށްފައި އެވާ ސިޔާސަތުތަކަކީ އެސިޔާސަތުތަކަށް
 އަލަށްގެނެވިފައިވާ ބަދަލު ނުވަތަ އަލަށް އެކުލަވާލެވިފައި
 ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން ކުންފުނީގެ މާލީ ބަޔާނަށް މާޮބޑު

އަސަރުތަކެއް ނުކުރާނެކަމަށް ބެލެވޭ ސިޔާސަތުތަކެވެ. ސ

 ސ- އެމެންޑްމެންޓްސް ޓް ރެފަރެންސް ޓް ޮކންސެޕްޗުއަލް ފްރޭމްޯވކް
އިން އައި.އެފް.އާރު.އެސް ސްޓާންޑާރޑްސް

ސ- ޑެފިނިށަން ޮއފް ބްޒިނަސް )އެމެޑްމެންޓް ޓް އައި.އެފް.އާރު.

އެސް 3(ސ
 ސ- ޑެފިނިށަން ޮއފް މެޓީރިއަލްސް )އެމެޑްމެންޓް ޓް އައި.އޭ.އެސް 1

އެންޑް އައި.އޭ.އެސް 8(ސ
ސ- އައި.އެފް.އާރު.އެސް 17 އިންސްރޭންސް ޮކންޓްރެކްޓްސް

 އައި.އެފް.އާރު.އެސް 16 އާއި ގުޅިގެން 1 ޖަނަވަރީ 2019
 އިން ފެށިގެން މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ބަދަލުތަށް ފިޔަވައި

 މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ބޭނުންޮކށްފައިވާ މައިގަނޑު
 ސިޔާސަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންޮކށްފައި އެވަނީއެވެ. ހުރިހާ

 އަހަރެއްގެ މާލީ ހިސާބުތައް ބަޔާންޮކށްފައިވަނީ މި ސިޔާސަތުތަށް
ބޭނުންޮކށްގެންނެވެ.  ސ

ސ4. މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ މުހިންމު ސިޔާސަތުތައް

 ބޭރުފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް ހިސާބުޮކށް ބަޔާންޮކށްފައިވަނީ، ޢަމަލީ
 ފައިސާއިން )ދިވެހި ރުފިޔާއިން( އެމުއާމަލާތެއް ހިނގި ތާރީޚުގެ

 ބޭރުފައިސާ މާރުކުރެވޭ ރޭޓު ގައެވެ. ބޭރުފައިސާ އަމަލީފައިސާއަށް
 ބަދަލުލުކުރުމުގައި ލިބުނު ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން އަދި ބޭރުފައިސާ
 އިން ހުރި މާލީ އެސެޓްތަކާއި ލައިބިލިޓީތައް ބެލެންޝީޓް ތާރީޚުގައި
 ޢަމަލީ ފައިސާއަށް ބަދަލުކުރުމުގައި ލިބުނު ގެއްލުމާއި ފައިދާވާނީ

އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި ހިމެނިފައެވެ.ސ

 ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކުގައި ހިމެނިފައިވާ ބޭރުފައިސާއިން
 އަގުޮކށްފައިވާ މާލީ ނޫން ހަރުމުދަލާއި ދަރަނި ހިސާބު ޮކށްފައިވާނީ

 އެއެއްޗެއް ފުރަތަމަ ގަތްއަގުގައި އެމުއާމަލާތެއް ހިނގިދުވަހު
 ބޭރުފައިސާ މާރުކުރެވުނު ރޭޓުންނެވެ. ހަރުމުދަލާއި ދަރަނީގެ
 ތެރެއިން ހަމައަގުގައި ހިސާބު ޮކށްފައިވާ ހަރުމުދަލާއި ދަރަނި
 ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ބަދަލުޮކށްފައިވާނީ ހަމައަގު ކަނޑައެޅުނު

ތާރީޚުގައި ބޭރުފައިސާ މާރުކުރެވޭ ރޭޓުގައެވެ.ސ
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ޮއޑިޓް ޮކށްފައިވާ
 މާލީ ބަޔާންތައް 

ސ4.2 މާލީ އާލާތްތައް )ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓްރޫމަންޓްސް(ސ

ހ. މާލީ އެސެޓްތައް )ޮނން ޑެރިވެޓިވް(ސ

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

ސ4 މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ މުހިންމު ސިޔާސަތުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ސ

އަމަލުކުރުމާއި އަގުކުރުން
 ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާއި ކުންފުނިން ޖަމާޮކށްފައިވާ
 ފައިސާ، ފުރަތަމަ ހިސާބު ޮކށްފައިވަނީ އެ ފައިސާ ލިބުނު

 ނުވަތަ ޖަމާވިތާރީޚުގައެވެ. އެނޫން ހުރިހާ މާލީ އެސެޓްތައް )މާލީ
 ހިސާބުތަކުގައި ހަމައަގުގައި ހިމެނިފައިވާ އެސެޓްތައް ހިމެނޭޮގތަށް(

 ހިސާބުތަކުގައި ހިމެނިފައިވާނީ އެ ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތެއްގެ
 އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ

ފަރާތެއްކަމަށް ކުންފުނިވާ ތާރީޚުގައެވެ. ސ

 މާލީ އެސެޓްތަށް ) ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރޭގައި
 ހިމެނޭ ދަރަނީގެ ޮގތުގައި މައިގަނޑުޮކށް ލިބެން ހުރި ފައިސާ

 ފިޔަވައި( ނުވަތަ މާލީ ލައިބިލިޓީސް އެންމެ ފުރަތަމަ ހާލަތުގައި
 އަގު ކުރާނީ އޭގެ ހަމައަގުގައެވެ. ހަމައަގު ނުކުރެވޭނަމަ އަގުކުރާނީ

 އެ އެސެޓެއް ގަތުމަށް ނުވަތަ އިޝޫކުރުމަށް ދިޔަ ޚަރަދު
 އެއްކުރުމަށްފަހުއެވެ. ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ތެރޭގައި
 ކުންފުންޏަށް މައިގަނޑު އަސަރެއް ނުކުރާ ދަރަނި އަގުކުރާނާނީ

އޭގެ ވިޔަފާރި ކުރެވުނު އަގުގައެވެ. ސ

 މާލީ އެސެޓްސް ގިންތިކުރުމާއި ދެވަނަ ފަހަރަށް އަގުކުރުން
 މާލީ މުދާ އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރަ މާލީ ހިސާބުގައި ހިމަނާއިރު،
 އެ މުދަލެއް ގިންތިޮކށް މިނާނީ އޭގެ އިސްތިހްލާކު ކުރެވިފައިވާ

)އެޮމޓައިޒްޑް( އަގުގައެވެ؛ ސ

 މާލީ އެސެޓެއް ދެވަނަފަހަރަށް އަގުކުރާއިރު ނުވަތަ ހިސާބުކުރާއިރު،
 ކުރިން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގިންތި ބަދަލުކުރާނީ ކުންފުނިން އަމަލުކުރާ
 ވިޔަފާރީގެ ޮއނިގަނޑަށް އިސްލާހެއް ގެނެވިފައިވާނަމައެވެ.  މިޮގތަށް

 ބަދަލުކުރެވޭއިރު  އެގިންތިއެއްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުރިހާ މާލީ
 އެސެޓެއް ވިޔަވާރީގެ ޮއނިގަޑަށް ގެނެވިފައިވާ އިސްލާހާއި އެއްޮގތަށް

 ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ. މިގެނެވުނު ބަދަލުތަށް، މިބަދަލުތަކަށްފަހު
 އެންމެފުރަތަމަ ތައްޔާކުރާ މާލީ ބަޔާނުގައި އިސްލާހުގެނެވުނު

ދުވަހުގައި ހާމަކުރަންވާނެއެވެ. ސ

 މާލީ އެސެޓެއް އިސްލިހްލާކުޮކށް ހިސާބުކުރާނީ ތިރީގައި
 ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ދެ ހާލަތު ފުރިހަމަވުންނެވެ. މިޮގތަށް

 އިސްތިހްލާކު ކުރުމަށްފަހު އެސެޓްގެ ހަމައަގަށް އަންނަބަދަލު
ކުންފުނީގެ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައެއް ނުހިމަނާނެއެވެ. ސ

 ސ- ކުންފުނީގައި އެކުލަވާލައިފައިވާ ވިޔަފާރީގެ ޮއނިގަނޑުގެ ތެރެއިން
 ކުންފުނީގެ ރައޫސުލްމާލުގައި މުދާ ބަހައްޓައިގެން އެއްބަސްވުމެއްގެ

ދަށުން މަންފާއެއް ލިބޭޮގތަށް ބަހަށްޓާފައިވުން
 ސ- އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ދުވަސްތަކެއްގައި

 ކުންފުންޏަށް އިންޓަރެސްޓާއިއެކު ގަވައިދުން ދައްކަން
އެއްބަސްވެފައިވާ ފައިސާ ލިބޭޮގތަށް ހިމަނާފައިވާ އެސެޓަކަށްވުން

 މާލީ އެސެޓްސް ހަމައަގުކުރުމުގައި އިސްތިހްލާކު ނުކުރާ ނުވަތަ
 ހަމައަގުކުރުމުގައި ލިބޭފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން އާމްދަނީގެ ޮގތުގައި
 ބަހަށްޓަފައިވާ ރިޒާވުގެ ދަށުން ހިމަނާފައިނުވާނަމަ، އެ އެސެޓްސް

 ހަމައަގުކުރުމުގައ ލިބޭ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން ހާމަކުރާނީ
 ކުންފުނީގެ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައެވެ. މިޮގތަށް އަގުކުރާނީ
 މާލީ މުދަލުގައި އެކުލެވިގެންވާ ހުރިހާ ޑެރިވޭޓިވްސްވެސް

 ހިމެނޭޮގތަށެވެ. ފުރަތަމަފަހަރަށް މާލީ އެސެޓެއް އިސްތިހްލާކުޮކށް
 ނުވަތަ ހަމައަގުކުރުމުގައި އެއިގެން ލިބޭ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން

 ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ ރިޒާވްގައި ހިމެނުމުގައި ފުރިހަމާވާންޖެހޭ
 ހާލަތުތަށް ފުރިހަމަވިނަމަވެސް މި އެސެޓްތަށް ހަމައަގުކުރުމުގައި

 ލިބޭ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ ބަޔާނުގެ ދަށުން
 ގެނެވިދާނެއެވެ. މިޮގތަށް އަމަލުކުރުމުން ހިސާބުކުރުމުގައި އަންނަ

ފަރަގުތަށް ކުޑަކުރޭވޭނެއެވެ.ސ

ވިޔަފާރީގެ ޮއނިގަނޑުގެ އެސެސްމަންޓް
 ކުންފުނީގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ވިޔަފާރީގެ ޮއނިގަނޑަކީ އެ

 ޮއނިގަނޑުގެ ޯޕޓުޯފލިޯއ ލެވެލްގައި ހިމެނޭ މާލީ އެސެޓްތަކުގެ
 ސަބަބުން އަބަދުވެސް އެސެސްކުރެވޭ އެއްޗެކެވެ. މިކަންކުރުމުގެ

 މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ކުންފުނި ހިންގަމުން އަންނަޮގތުގެ
 މައުލޫމާތުތަށް ބެލުމާއި  އެކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓަށް މި

 މައުލޫމާތުތައް ދިނުމެވެ. މިޮގތަށް ހާމަހުރެވޭ މައުލޫމާތުގެ ތެރޭގައި
ހިމެނެނީ: ސ

 ސ- ޯޕޓުޯފލިޯއތަކުގެ އަސާސްތަކާއި ލަނޑުދަނޑިތަށް، އަދި
 މިއަސާސްތައް އަމަލީޮގތުން ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ޮގތް. މީގެ

 ތެރޭގައި ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓްއިން އިސްކަންދޭ ސްޓްރަޓެޖީތަކުގެ
 ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމެއްގެ ސަބަބުން އިންޓަރެސްޓުގެ ޮގތުގައި ލިބޭ
 އާމްދަނީ ޯހދުމާއި، އިންޓަރެސްޓް ރޭޓުގެ ޕްޮރފައިލް ބެލެހެއްޓުމާއި،
 މާލީ އެސެޓެއްގެ ސަބަބުން އުފެދޭ މާލީ ލައިބިލިޓީއެއް އެއެސެޓެއް

 ހިމަނާފައިވާ މުއްދަތުގައި ހިމަނާޯތ ނުވަތަ މި އެސެޓްސްތައް
 ވިއްކައިގެން ލިބޭނެކަމަށް ބެލެވޭ ނުވަތަ ލިބޭނެ ފައިސާގެ އަދަދަށް

 .އިސްކަންދޭޯތ ބެލުން
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ދިރާގު
އަހަރީ ރިޯޕޓު 2019 

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

ސ4 މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ މުހިންމު ސިޔާސަތުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ސ

ސ4.2 މާލީ އާލާތްތައް )ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓްރޫމަންޓްސް( )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ސ

 ސ- ވިޔާފާރީގެ ޮއނިގަނޑުގައި އެކުލެވިގެންވާ ހިރާސް )އަދި
 ކުންފުނީގެ ޮއނިގަނޑުގެ ދަށުން ގެނެވިފައިވާ މާލީ އެސެޓްސް(
އަދި މިހަރާސްތައް މެނޭޖް ކުރެވިފައިވާ ޮގތް  ބެލުން. ސ

 އެއްބަސްވުމަކާއި ގުޅިގެން ލިބޭ ފައިސާއިގައި ހިމެނިގެންވަނީ
ޕްރިސްސިޕަލްއާއި އިންޓަރެސްޓްޯތ އެސެސްކުރުން

 މި އެސެސްމެންޓުގެ ބޭނުމަށް "ޕްރިންސިޕަލް" މާނަކުރެވިފައިވަނީ،
 މާލީ އެސެޓެއް ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކުގައި .ފުރަތަމަ ހިމާނާއިރު

 އަދާކުރަންޖެހޭ އަސާސީ އަދަދަށެވެ. "އިންޓަރެސްޓް"
 މާނަކުރެވިފައިވަނީ އަދާކުރަންޖެހޭ އަސާސީ އަދަދުގެ ޮގތުގައި

 ވަކިމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ދައްކަންޖެހޭ ބާކީ ފައިސާގައި
 އެކުލެވިގެންވާ ދަރަންޏަށް ދޫކުރުމުގެ ހިރާސް އަދި ކުރިއަށް

 ޮއތްތަނުގައި ފައިސާގެ އަގަށް އަންނަބަދަލާއި ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ
 ފައިސާ އަދި ލެންޑްކުރުމުގައި އެކުލެވިގެންވާ ހިރާސްއާއި ހަރަދު

އަދި ހިންގުމުން ލިބޭފައިދާ ގެ މިނަވަރަށެވެ. ސ

 އެއްބަސްވުމަކާއި ގުޅިގެން ލިބޭ ފައިސާއިގައި ހިމެނިގެންވަނީ
 ހަމައެކަނި އަދާކުރަންޖެހޭ އަސާސީ އަދަދާއި އިންޓަރެސްޓްގެ
 ޮގތުގައި އެކުލެވިގެންވާ ފައިސާޯތ އެސެސްކުރުމަށް ދެފަރާތުގެ
 ދެމެދުގައި އެއްބަސްވެފިފައިވާ ކަންތައް ބަލަންޖެހެއެވެ. މީގެ

 ތެރޭގައި  މާލީ އެސެޓަކާއި ގުޅިގެން ހެދިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި،
 އެއްބަސްވެވިފައިވާ ކަމެއްގެސަބަބުން ލިބޭނެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ
 ފައިސާއަށް ނުވަތަ ވަގުތަށް ބަދަލެއްއަންނަފަދަ އެސްވެސްކަމެއް
 އެކުލެވިގެންވޭޯތ އެސެސްކުރަންޖެހޭނެއެވެ.  މި އެސެސްމަންޓް

ހެދުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި:ސ

 ސ- ލިބޭ ފައިސާއާއި އަދާކުރާންޖެހޭ ފައިސާ އަދާކުރާންޖެހޭ
 ވަގުތު ނުވަތަ އަދާންކުރާންޖެހޭ ނުވަތަ ލިބެންޖެހޭ މިންވަރަށް

އަސަރުޯފރާފާނެ ހާދިސާތައް. ސ
 ސ- ބަދަލުވަނިވި ރޭޓުގެ ސަމާތު )ފީޗާރސް( އާއި އަޤުދުކުރެވިފައިވާ

ކުޕަން ރޭޓުތަކަށް އަސަރުޯފރުވަނިވި ޝަރުޠުތައް
 ސ- އެޑްވާންސަށް ފައިސާ ދެއްކުމާއި އަދި މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމުގެ

ސަމާތު
 ސ- ކަނޑައެޅިފައިވާ މުދަލާ ގުޅޭޮގތުން ފައިސާ ލިބިގަތުމަށް ދަޢުވާ

 އުފުލުން ހަނިކުރާ ޝަރުޠުތައް )މިސާލަކަށް، ރުޖޫޢަ ނުކުރެވޭ
ސަމާތުތައް(ސ

 އަދާކުރާންޖެހޭ ފައިސާގެ އަސާސީ އަދަދާއި  އިންޓަރެސްޓުގެ
 އަދަދު ހަމަ އެކަނި އަދާކުރުމަކީ، އެޑްވާންސަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ
 ސަމާތާ އިއްތިފާޤުވާކަމެކެވެ. އެހެނަސް، މިޮގތަށް އިއްތިފާގުވާކަމަށް
 ބެލެވޭނީ، އެޑްވާންސްގެ ޮގތުގައި އަދާޮކށްފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު
 އަދާކުރާންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދާ އަޅައިބަލާއިރު ޮބޑުނަމައެވެ. އެއީ
 އެގްރިމެންޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން، އެގްރިމަންޓް ރޫޅާލެވޭ

 ޙާލަތްތަކުގައި، ބަދަލުދިނުމުގެ ޮގތުން އަދާކުރެވޭނެ ފައިސާގެ
 އެކަށިގެންވާ މިންވަރެއް އެޑްވާންސްގެ ޮގތުގައި އަދާޮކށްފައިވާ

ފައިސާގެ ތެރޭގައި ޝާމިލުވާނެތީއެވެ. ސ

ފުރަތަމަ ފަހަރަށްފަހު އަގުކުރުމާއި ފައިދާ އަދި ގެއްލުން
 ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަގުކުރުމަށްފަހު ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ

 ހިސާބުކުރެވޭނީ "އިފެކްޓިވް އިންޓްރެސްޓް"ގެ އުސޫލުން
 އިސްތިހްލާކުޮކށް، ހާލަތަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ލިބޭ
 ގެއްލުން ކެނޑުމަށްފަހުގައެވެ. އިންޓަރެސްޓްގެ ޮގތުގައި ލިބޭ

 އާމްދަނީ، ބޭރުފައިސާ ބަދަލުކުރުމުގައި ލިބިފައިވާ ގެއްލުމާއި ފައިދާ،
 އަދި އަގަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުން ހާމަކުރާނީ
 ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ ބަޔާނުގައެވެ. ހަމަ މިފަދައިން މާލީ އެސެޓެއް
 ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކުން އުނިކުރާއިރު އެއިގެން ލިބޭ ފައިދާ ނުވަތަ
ގެއްލުންވެސް ހާމަކުރާނީ ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ ބަޔާނުގައެވެ. ސ

 ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާނީ
 ދަރަނީގެ ޮގތުގައި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާއި އެހެނިހެން ޮގތްޮގތުން
 ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާއި، ބެކްން ޑިޮޕސިޓްސް އަދި  ފިކްސްޑް

 ޑިޮޕސިޓްގެ ޮގތުގައި ޮކށްފައިވާ އިންވެސްޓްމެންޓްތަކުން ލިބެންޖެހޭ
ފައިސާއެވެ.ސ

 ކުންފުނިން ނަގާފައިވާ ޯލނުތަކާއި ޯލނުތަކަށް ހުށަހެޅުނު ރަހުނުތައް
 ފުރަތަމަ އަގުޮކށްފައިވާނީ އެއެއްޗެއް ފުރަތަމަ ހުށައެޅުނު އަގުގައެވެ.

 އެހެނިހެން ހުރިހާ މާލީ ދަރަނިތައް )ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކުގައި
 ހަމައަގުގައި ހިސާބުޮކށްފައިވާ ލައިބިލިޓީތައް ހިމެނޭ ޮގތަށް(
 އަގުޮކށްފައިވާނީ ކުންފުންޏާއި އެ ދަރަންޏެއް ރަމްޒުޮކށްދޭ

 ފަރާތާއިއެކު، ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިއަކަށް ކުންފުނިވާ
ތާރީޚުގައެވެ. ސ

 މާލީ ލައިބިލިޓީސް ގިންތިޮކށް ހަމައަގު ކުރާނީ އިސްތިހްލާކު
 ކުރުމަށްފަހު، ނުވަތަ ހަމައަގުކުރުމުގައި ލިބޭ ފައިދާ ނުވަތަ

 ގެއްލުން އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި ހިމަނަގެންނެވެ. މާލީ ލައިބިލިޓީއަކުން
 ލިބޭ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި ހިމަނާނީ އެ
 ލައިބިލިޓީއަކީ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ބެހެއްޓިފައިވާ ނުވަތަ

ށ. މާލީ ލައިބިލިޓީތައް )ޮނން ޑެރިވެޓިވް(ސ
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ޮއޑިޓް ޮކށްފައިވާ
 މާލީ ބަޔާންތައް 

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

ސ4 މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ މުހިންމު ސިޔާސަތުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ސ

ސ4.2 މާލީ އާލާތްތައް )ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓްރޫމަންޓްސް( )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ސ

 އެއީ ޑެރިވޭޓިވްއަކަށްވުން ނުވަތަ ފުރަތަމަ އަގުކުރާއިރު  އާމްދަނީ
 ބަޔާނުގައި ހިމަނާޮގތަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ލައިބިލިޓީއަކަށްވާނަމައެވެ.

 އެހެނިހެން މާލީ ލައިބިލިޓީސްތައް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް
 އަގުކުރުމަށްފަހު ހިސާބުކުރެވޭނީ "އިފެކްޓިވް އިންޓްރެސްޓް"

 އުސޫލުން އެޮމޓައިޒްޮކށް، ހާލަތަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ލިބޭ
 ގެއްލުން ކެނޑުމަށްފަހުގައެވެ. އިންޓަރެސްޓްގެ ޮގތުގައި ދައްކަންޖެހޭ

 ދަރަނި،  ބޭރުފައިސާ ބަދަލުކުރުމުގައި ލިބިފައިވާ ގެއްލުމާއި
 ފައިދާ، އަދި އަގަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުން
 ހާމަކުރާނީ ކުންފުނީގެ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައެވެ. ހަމަ މިފަދައިން

 މާލީ ލައިބިލިޓީއެއް ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކުން އުނިކުރާއިރު އެއިގެން
 ލިބޭ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުންވެސް ހާމަކުރާނީ ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ

 ބަޔާނުގައެވެ.ސ

 ކުންފުނީގެ މާލީ ދަރަނި ނުވަތަ ލައިބިލިޓީގެ ޮގތުގައި
 ހިމެނިފައިވާނީ ވިޔާފާރީގެ ބޭނުމަށް ލޭންދޭނަށް ނެގުނު މުދަލާއި

 ޯހދުނު ޚިދުމަތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާއާއި އެހެނިހެން ދަރަނިތަކުގެ
 އިތުރުން، ކުންފުންޏާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ

ފައިސާއެވެ.ސ

 މިފަދަ ލައިބިލިޓީތައް ފުރަތަމަ އަގުޮކށްފައިވާނީ އޭގެ އަސްލުއަގާއި
 އޭގެ މުއާމަލާތުގެ އަގު އެއްޮކށްފައެވެ. އޭގެފަހުން، މިފަދަ

 ދަރަނިތައް "އިފެކްޓިވް އިންޓްރެސްޓް" އުސޫލު ބޭނުން ޮކށްގެން
އިސްތިލާކު ކުރުމަށްފަހު އަގުޮކށްފައި ވާނެއެވެ.ސ

ހިސާބުތަކުން އުނިކުރުން
މާލީ އެސެޓްސް

 މާލީ އެސެޓްތައް ހިސާބުން އުނިކުރެވޭނީ އެ އެސެޓަކުން ފައިސާ
 ލިބެންޖެހޭ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކަށް އެ
 އެސެޓް ބަދަލުކުރެވި އަދި ކުންފުނިން އެ އެސެޓަކާ ގުޅިގެން
 ލިބިދާނެ މަންފާ އަކާއި ގެއްލުން ބަދަލުކުރުމުންނެވެ. މިފަދަ

 ޮގތަކަށް ބަދަލުޮކށްފައިވާ އެސެޓެއްގައި އެއްވެސް މަސްލަހަތެއް
 އުފެދިފައި ޮއތްނަމަ، އިތުރު އެސެޓެއް ނުވަތަ ލައިބިލިޓީއެއްގެ

ޮގތުގައި ހިސާބުޮކށްފައި ވާނެއެވެ.ސ

މާލީ ލައިބިލިޓީސް
 މާލީ ލައިބިލިޓީސް ހިސާބުން އުނިކުރެވޭނީ އެ މުއާމަލާތާއި

 ގުޅިގެން އަދާކުރަންޖެހޭ ދަރަނި އަދާކުރުމުން ނުވަތަ ކެންސަލް
 ކުރުމުން ނުވަތަ އެ މުއާމަލާތުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުންނެވެ.  ސ

 މާލީ އެސެޓާއި )މުދަލާއި( ލައިބިލިޓީސްތައް )ދަރަނި( ލައިޖައްސާ
 ބާކީވާ އަދަދުތައް ކުންފުނީގެ މާލީ ބަޔާނުގައި ހިމެނޭނީ ހަމައެކަނި
 އެއަދަދުތައް ހިމެނުމުގެ ޤާނޫނީ ޙައްޤު ކުންފުންޏަށް ލިބި، އަދި

 އެދަރަންޏެއްގެ ބާކީ ދައްކަން ނިންމާފައިވާނަމަ ނުވަތަ އެއެސެޓެއް
ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާއިން ދަރަނި ޚަލާސްކުރާނަމައެވެ.ސ

 ކުންފުނީގެ ހިއްސާގެ ރައުސްމާލު ކަނޑައެޅިފައިވާނީ އާންމު
 ހިއްސާގެ )ޯއޑިނަރީ ޝެއަރ( ޮގތުގައެވެ. ހިއްސާ އިތުރުކުރުމަށް

 އިތުރަށް ޚަރަދުވި ފައިސާ ވާނީ ރައުސްމާލުގެ ޖުމުލައިން
އުނިކުރެވިފައެވެ.ސ

ހިއްސާގެ ފައިދާ )ޑިވިޑެންޑް(ސ
 އާންމު ހިއްސާދާރުންނަށް )ޯއޑިނަރީ ޝެއަރޯހލްޑަރުން( އަހަރުގެ
 މެދުތެރެއިން ހިއްސާގެ ފައިދާ )އިންޓަރިމް ޑިވިޑެންޑް( ބެހުމަށް
 ނިންމި ތާރީޚްގައި، ބަހަންޖެހޭ ފައިސާ ދަރަންޏެއްގެގެ ޮގތުގައި
 ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. އަދި އަހަރުގެ ޖުމުލަ ހިއްސާގެ ފައިދާގެ
 ޮގތުގައި )ފައިނަލް ޑިވިޑެންޑް( ދިނުމަށް ޯބޑުން ފާސްޮކށް،

 ޑިވިޑެންޑް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅުނު ތާރީޚްގައި ފައިދާގެ ޮގތުގައި
ބަހަންޖެހޭ ފައިސާ ދަރަންޏެއްގެ ޮގތުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.ސ

ނ. ހިއްސާގެ ރައުސްމާލު
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ހ. ބަޔާންކުރުމާއި އަގުކުރުން
 ހުރިހާ ޕްޮރޕަޓީ، ޕްލާންޓު އެންޑް އިކުއިޕްމެންޓުގެ ޮގތުގައި

 ހިމެނިފައިވާ ތަކެތި އަގުޮކށްފައިވާނީ، އެތަކެތީގެ އަގުން ޖުމުލަ
 ބަލަށް ކަނޑަންޖެހޭ )ޑިޕްރިސިއޭޝަން( އަދަދާއި ހާލަތަށް އަންނަ

 ބަދަލުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުން )އިމްޕެއަރމެންޓް( އުނިކުރަންޖޭހޭ
ޖުމުލަ އަދަދު ކެނޑުމަށްފަހުއެވެ.ސ

 އަގުގެޮގތުގައި އަގުޮކށްފައިވާ އަދަދުގައި، އެއެސެޓެއް
 ގަންނަންދިޔަ ޚަރަދާއި، އެސެޓާ ސީދާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން
 ހުރިހާ ޚަރަދުތައް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. ކުންފުނިން އަމިއްލައަށް
 ހަދާފައިވާ އެސެޓުތަކުގެ އަގުގައި އެ ހެދުމަށް ޯހދުނުތަކެތީގެ
 އަގާއި، އެކަމަށް މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި،

 އަދިވެސް އެސެޓާއި ސީދާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޚަރަދުތަކާއި،
 އެސެޓެއް ހެދުމަށް ޯލނެއްނެގުނުނަމަ އެޯލނެއްގެ އިންޓަރެސްޓާއި
 އެއެސެޓެއް ވިޔަފާރީގައި ބޭނުންކުރެވުމާއި ހަމަޔަށް ހިނގިހުރިހާ

 ޚަރަދެއް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން އެފަދަ
 އެސެޓެއް ހުރިތަނުން އެހެންތަނަކަށް ބަދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ،
 ނުވަތަ އެއެސެޓެއް ހުރިތަނަކުން ނަގަންޖެހިއްޖެނަމަ އެކަމަށް
 ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދާއި، އެ އެސެޓެއް ހުރިތަން
 އިހުހުރި ހާލަތަށް ޢިޔާދަކުރުމަށް ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ

 ޚަރަދު އެއެސެޓެއްގެ އަގުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. އަދި
 މީގެ އިތުރުން، އެފަދަ އެސެޓަކަށް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްސަ

 ޮސފްޓުވެއާރއެއް ގަނެފައިވާނަމަ، އޭގެ އަގުވެސް އެސެޓްގެ އަގުގައި
ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.ސ

 ޕްޮރޕަޓީ، ޕްލާންޓު އެންޑް އިކުއިޕްމެންޓުގެ ޮގތުގައި ހިމެނިފައިވާ
 އެސެޓްތަކުގެ ތެރޭގައި އެކި މުއްދަތަށް ބޭނުންކުރެވޭ އެސެޓްތައް

އަގުޮކށްފައިވާނީ ވަކިވަކިންނެވެ.ސ

 ޕްޮރޕަޓީ، ޕްލާންޓު އެންޑް އިކުއިޕްމެންޓުގެ ޮގތުގައި ހިމެނިފައިވާ
 އެއްޗެއް ވިއްކާލުމުން ލިބުނު ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން

 އަދަދުޮކށްފައިވާނީ އެ އެއްޗެއް ވިއްކާލެވުނު އަގާއި، އެ އެސެޓެއްގެ
 އަގުން ބަލަށްކެނޑުނުވަރު ކަނޑާ ބާކީ ކުރެވުނު ވަރާއި

 ލައިޖެއްސުމަށް ފަހުއެވެ. މިފަދަ މުއާމަލާތްތަކުގެ އަދަދުތައް
 ހިމެނިފައިވާނީ ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކުގައި އެހެނިހެން ޮގތްޮގތުން

ލިބުނު އާމްދަނީގެ ތެރޭގައެވެ.ސ

ށ. އެސެޓްތަކަށް ފަހުން ކުރެވޭ އިތުރު ޚަރަދުތައް
 ޕްޮރޕަޓީ، ޕްލާންޓު އެންޑް އިކުއިޕްމެންޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ

 އެސެޓެއް ނުވަތަ އޭގެ ޕާރޓެއް ބަދަލުކުރަން ޖެހިގެން އެކަމަށް
 ކުރެވޭ ޚަރަދެއް އެ އެސެޓެއްގެ ބާކީކުރެވޭ އަގުގެ ތެރެއަށްވާނީ

 އިތުރު ކުރެވިފައެވެ. މިފަދަ ޮގތަކަށް ކުރެވޭ ޚަރަދެއް އެސެޓެއްގެ
 އަގުގެ ތެރެއަށް އިތުރުޮކށްފައި ވާނީ އެފަދަބަދަލުން މުސްތަޤުބަލުގައި

 ކުންފުންޏަށް އިޤްތިޞާދީ ޮގތުން ފައިދާވެ، އެފަދަ ބަދަލެއްގެ
 އަގު އެންމެ އެދެވޭޮގތެއްގައި މިންކުރެވޭ ކަމުގައިވާނަމައެވެ.

 މިޮގތުން ހަލާކުވުމުގެ ސަބަބުން ބަދަލުކުރެވުނު އެސެޓުގެ އަގުގެ
 ހިސާބުތަކުންވާނީ އުނިކުރެވިފައެވެ. އެސެޓްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް
 ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރެވޭ ޚަރަދުތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތަކުގެ

ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.ސ

ނ. ބަލަށްކެނޑުން )ޑިޕްރިސިއޭޝަން(ސ
 ބަލަށްކެނޑޭ )ޑިޕްރިސިއޭޝަން(އަދަދު ހިސާބުޮކށްފައިވާނީ
 އެސެޓެއްގެ އަގާއި، އެއެއްޗެއް ބޭނުންކުރެވޭފަދަ ހާލަތަށް

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

ބިނާޮކށްފައެވެ.ސ

 ކުންފުނީގެ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ބަލަށްކެނޑޭ ޚަރަދު
 އަދަދުޮކށްފައިވާނީ 'އުއި ޮރނގު' )ސްޓްރެއިޓް ލައިން މެތަޑް(

 އުސޫލުން އެއެސެޓެއް ބޭނުންކުރުމަށް ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތު
 ވަކިވަކިން ކަނޑައެޅުމަށްފަހުއެވެ. އެއީ ކުންފުނީގެ އެސެޓުތައް،

 އެއެސެޓަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ކުންފުންޏަށް މާލީ އަދި
 އެހެނިހެން ފައިދާޮކށްދޭނެ އަދި އެންމެ ރަނގަޅަށް ވަޒަންކުރެވޭ

އުސޫލަކަށް 'އުއި ޮރނގު'  އުސޫލުވާތީ އެވެ.ސ

 އުއި ޮރނގު' އުސޫލު ބޭނުންޮކށްގެން ބަލަށްކެނޑުމުގައި'
 އެކިބާވަތްތަކުގެ އެސެޓް އެކަށީގެންވާ ޮގތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް

އަންދާޒާ ކުރެވޭ މުއްދަތުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.ސ

ސ4.3 ޕްޮރޕަޓީ، ޕްލާންޓު އެންޑް އިކުއިޕްމެންޓު

އިމާރާތްތައް

ޕްލާންޓާއި އިކުއިޕްމެންޓު

 ސ- ސިވިލްޯވކާއި ކޭބަލް

ޑަކްޓްތައް

 ސ- ނެޓްޯވކް އަދި އިލެކްޓްޯރނިކް

އިކުއިޕްމަންޓްތައް

ވެހިކަލް އަދި ޯލންޗްތައް

ފިޓިންގް އަދި ފަރުނީޗަރު

 ސ5 އަހަރާއި 40

އަހަރާއި ދެމެދު

 ސ5 އަހަރާއި 40

އަހަރާއި ދެމެދު

 ސ5 އަހަރާއި 40

އަހަރާއި ދެމެދު

 ސ4 އަހަރާއި 7

އަހަރާއި ދެމެދު

 ސ4 އަހަރާއި 10

އަހަރާއި ދެމެދު

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

ސ4 މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ މުހިންމު ސިޔާސަތުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ސ
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ޮއޑިޓް ޮކށްފައިވާ
 މާލީ ބަޔާންތައް 

ށ. އެސެޓެއް ގަތުމަށްފަހު ކުރެވޭ އިތުރު ޚަރަދުތައް
 އެސެޓެއް ގަތުމަށްފަހު ކުރެވޭ ޚަރަދުތައް ކެޕިޓަލައިޒް ޮކށްފައިވާނީ،

 ޮކށްފައިވާ ޚަރަދު ސީދާޮކށް އަގުކުރަން އެގުމާއި، އެއެސެޓެއްގެ
 އެއްވެސް ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ނެތުމާއި، އެއެސެޓަކީ ވިޔަފާރީގެ
 އުސޫލުން މަންފާކުރަނިވި އެއްޗަކަށްވުމުގެ އިތުރުން އެއެސެޓެއްގެ

 ބޭނުން ފުރިހަމަޔަށް ހިފޭވަރަށް ކުންފުންޏަށް ޚަރަދުކުރުމުގެ
ޤާބިލުކަން ލިބިގެންވޭޯތ ބެލުމަށްފަހުގައެވެ.ސ

ނ. އިސްތިހްލާކުކުރުން )އެޮމޓައިޒޭޝަން( ސ
 އެސެޓްތައް އިސްޮތހްލާކު ޮކށްފައިވާނީ 'އުއިޮރނގު'

 )ސްޓްރެއިޓް ލައިން( އުސޫލުން، ގުޑުވިލް ފިޔަވައި އެހެނިހެން
 އެސެޓްތައް ގަނެފައިވާ ދުވަހުން ފެށިގެން އެސެޓްތަކުގެ ބޭނުން

 އެކަށީގެންވާޮގތަށް ކުރެވޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ މުއްދަތުގެ
ތެރޭގައެވެ. ސ

 އެސެޓްތައް ބޭނުންކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާޮކށްފައިވަނީ ތިރީގައި
މިބަޔާންކުރާ ޮގތުގެ މަތިންނެވެ.ސ

މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ހަރުމުދަލަށް ޮކށްފައިވާ ޚަރަދު

 މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ހަރުމުދަލަށް ޮކށްފައިވާ ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި
 ހިސާބުތަކުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާނީ، ޕްޮރޖެކްޓްތަކަށް ހިނގާފައިވާ

 ޚަރަދުތަކުތެރެއިން މާލީ އަހަރު ނިމުނުއިރު ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތައް
ފެށިފައިނުވާ ޕްޮރޖެކްޓްތަކަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުތަކެވެ.ސ

 އިންވެންޓްރީތައް އަގުޮކށްފައިވާނީ ގަތްއަގާއި ވިއްކާލުމުން ލިބޭނެ
 ސާފު އަގާއި ދެއަގުންކުރެ ދަށްއަގުގައެވެ. އެޮގތުން ކުންފުނީގެ
 އިންވެންޓަރީގެ އަގުކުރުން ބިނާޮކށްފައިވާނީ އެވްރެޖު އަގެއްގެ

 މައްޗަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އިންވެންޓްރީތައް ގަތުމަށް ދިޔަ ޚަރަދާއި
 އިންވެންޓަރީ މިހާރު ހުރިތަނަށް ގެނައުމަށް ހިނގި ހުރިހާ ޚަރަދާއި

 އެހެނިހެން ޚަރަދުތައްވެސް އިންވެންޓަރީގެ އަގުގެ ޮގތުގައި
ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.ސ

 ވިއްކާލުމުން ލިބޭ ސާފު އަގަކ )ނެޓް ރިއަލައިޒަބަލް ވެލިއު(،
 އާންމުޮކށް ވިޔާފާރި ކުރުމުގެ ތެރެއިން އިންވެންޓްރީތައް

 ވިއްކާލެވޭނެ އަގުން، ވިއްކާލުމަށް ނުވަތަ މުއާމަލާތް ފުރިހަމަ
 ކުރުމަށް ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދު އުނިކުރުމަށްފަހު ލިބޭ

އަދަދެވެ.ސ

 އެސެޓެއް އެކަށީގެންވާ ޮގތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ މުއްދަތާއި އަގު
 ޮކންމެ ބެލެން ޝީޓުގެ ތާރީޚުގައި ބަލައި ބަދަލެއްގެންނަން ޖެހޭނަމަ

އެބަދަލެއް ގެނެވެއެވެ.ސ
    

މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ހަރުމުދަލަށް ޮކށްފައިވާ ޚަރަދު
 މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ހަރުމުދަލަށް ޮކށްފައިވާ ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި
 ހިސާބުތަކުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާނީ، ޕްޮރޖެކްޓްތަކަށް ހިނގާފައިވާ

 ޚަރަދުތަކުތެރެއިން މާލީ މުއްދަތު ނިމުނުއިރު ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތައް
ފެށިފައިނުވާ ޕްޮރޖެކްޓްތަކަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުތަކެވެ.ސ

 ހ. އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓް ކަނޑައަޅާނެޮގތާއި
އަގުކުރާނެޮގތް

 ކުންފުނިން ގަނެފައިވާ އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓްތަކުގެ ތެރެއިން
 ކަނޑައެޅިގެން ވަކި މުއްދަތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭޮގތަށް ހުރި

 އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓްތައް އަގުޮކށްފައިވާނީ އެއެއްޗެއް ގަތްއަގުން
 ޖުމުލަ އެޮމޓައިޒޭޝަނާއި، ހާލަތަށް އައިބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން

 ލިބުނު ގެއްލުމުގެ )އިމްޕެއަރމެންޓް( ޖުމުލަ އަދަދު އުނިކުރުމަށް
ފަހުގައެވެ.ސ

 ކުންފުނީގައި ބޭނުންކުރާ ޚާއްސަ ޮސފްޓްވެއަރތައް ގަތުމަށާއި،
 އިމްޕްލިމަންޓްކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދުތައް އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓްގެ

 ޮގތުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޮސފްޓްވެއަރތައް
 ބޭނުންކުރެވޭނެ މުއްދަތާއި، ޮސފްޓްވެއަރގެ ބޭނުންތައް

 އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވޭ އެކިއެކި ޚަރަދުތައްވެސް ޮސފްޓްވެއަރގެ
އަގަށް އިތުރުޮކށްފައިވާނެއެވެ.ސ

ސ4.4 އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓްތައް

ސ4.5 އިންވެންޓަރީތައް

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

ސ4 މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ މުހިންމު ސިޔާސަތުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ސ

ސ3 އަހަރާއި 10 އަހަރާއި ދެމެދު

 ސ10 އަހަރު ނުވަތަ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު، މީގެ

ތެރެއިން ކުރު މުއްދަތެއް

 ސ15 އަހަރު ނުވަތަ ކޭބަލް ބޭނުންކުރެވޭނެ

މުއްދަތު، މީގެ ތެރެއިން ކުރު މުއްދަތެއް

ޮސފްޓްވެއަރ

 ހުއްދަތައް

)ލައިސަންސް(ސ

 ކޭބަލް ބޭނުން

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

ސ4 މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ މުހިންމު ސިޔާސަތުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ސ

 ނުނިމިހުރި ސޭލްސް ޮކންޓްރެކްޓްގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ޮގތުގައި
 ހިމެނިފައިވާނީ އެތާރީޚަކާއި ހަމަޔަށް ސޭލްސް ޕްޮރޖެކްޓުތަކުގެ

 ޮގތުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ބިލުނުކުރެވި އެހެންނަމަވެސް
 އެޮޕޮރޖެކްޓްތަކުން ޮކށްނިމިފައިވާ މަސައްކަތަށް ލިބޭނެކަމަށް
 އަންދާޒާ ކުރާ އަދަދެވެ. މިފަދަ އަދަދުތައް އަގުޮކށްފައިވާނީ

 ޚަރަދުތަކާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ފައިދާ އެއްޮކށް، އޭގެއިން
 ލިބުނުގެއްލުމާއި މިހާރު ހިނގަމުންދާބިލްތަކުގެ އަދަދުތައް

 ކެނޑުމަށްފަހުއެވެ. އެޮގތުން ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި އެޕްޮރޖެކްޓަކާއި
 ސީދާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ޚަރަދެއްގެ އިތުރުން ކަނޑައަޅާ ފިކްސްޑް

އަދި ވޭރިއެބްލް ޯއވަރހެޑް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.ސ

 މިހާރު ހިނގަމުންދާ ބިލްތަކުގެ ޖުމުލަ އަދަދު ކުރިން އަޅާކިޔުނު
 ޖުމުލައަށް ވުރެ އިތުރުވާނަމަ އެ އަދަދު ހިމެނިފައިވާނީ

 ބެލެންޝީޓްގެ ފަހުންލިބޭނެ އާމްދަނީގެ )ޑިފަރޑް އިންކަމް(
ތެރޭގައެވެ.ސ

 ޮލސް އެލަވެންސް )ގެއްލުމުގެ ޮގތުގައި ލިބޭ މިންވަރު(
 ހިސާބުކުރާނީ ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ މާލީ އެސެޓްސް އަދި

 މާލީއެސެޓްނޫން އެހެނިހެން އެސެޓުގެ ލައިފްޓައިން އެކްސްޕެކްޓެޑް
ކްރެޑިޓް ޮލސްއާއި އެއްވަރުގެ އަދަދަކަށެވެ. ސ

 މާލީ އެސެޓްސް އަދި ޮކންޓްރެކްޓް އެސެޓްސްއިން ލިބެންޖެހޭ
 ފައިސާއިން ގެއްލުމުގެ އަދަދު އަބަދުވެސް ހިސާބުކުރާނީ
 ލައިފްޓައިމް އެކްސްޕެކްޓެޑް ކްރެޑިޓް ޮލސްއާއި އެއްވަރު

އަދަދަކަށެވެ.ސ

 މިކުންފުނިން މާލީ އެސެޓަކީ ފައިސާ ނުލިބޭނެ އެސެޓެއްގެ
ޮގތުގައި ކަނޑައަޅާނީ:ސ

 ސ- ޯލނު ނަގާފައިވާ ފަރާތުން ޯލނުގެ ޮގތުގައި ދައްކަންޖެހޭ
 ފައިސާ ދައްކާނެ ކަމާއިމެދު ޔަގީންކަން ގެއްލުމާއި ގުޅިގެން،

 ކުންފުނީގައި ސެކިއުރިޓީގެ ޮގތުގައި ބަހައްޓާފައިވާ މުދާ ތަސައްރަފު
 ކުރަންޖެހުން.ސ

 ސ- އިމާރާތްކުރުމުގެ ބޭނުންމުގައި ނަގާފައިވާ ޯލނެއްނަމަ މާލީ
އެސެޓްގެ މުއްދަތު 90 ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވާނަމަ

 ސ- ސަރުކާރުން ނަގާފައިވާ ޯލނެއްނަމަ މާލީ އެސެޓްގެ މުއްދަތު
150 ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވާނަމަ

 ސ- ވިޔަފާރީތަކުން ނަގާފައިވާ ޯލނެއްނަމަ މާލީ އެސެޓްގެ މުއްދަތު
120 ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވާނަމައެވެ. ސ

 ސަރުކާރަށް އަދި އާންމު ވިޔަފާރިތަކަށް ދޫކުރާ މާލީ އެސެޓްގެ
 ކްރެޑިޓް މުއްދަތުގެ ޮގތުގައި ބަލަމުންއައި 90 ދުވަހުގެ މުއްދަތު
  ކުންފުނިން މިވަނީ އިތުރުޮކށްފައެވެ. މިޮގތަށް އިތުރުޮކށްފައިމިވަނީ،

 ކުންފުނީގެ  ކުރީގެ އަހަރުތަކުން ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުތަކަށް
 ރިޢާޔަތްޮކށް 3 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުންނާއި

 އަދި އާންމު ވިޔަފާރިތަކުން ފައިސާ ދައްކާފައިވާ މިންވަރު
   ބެލުމަށްފަހުގައެވެ.ސ

 ލައިފްޓައިމް އެކްސްޕެކްޓެޑް ކްރެޑިޓް ޮލސްއަކީ މާލީ އާލާތުގެ
 މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކާފައިނުމުގެ ސަބަބުން

ހިސާބުކުރެވޭ ގެއްލުންތަކެވެ. ސ

 ސ12 މަހުގެ  އެކްސްޕެކްޓެޑް ކްރެޑިޓް ޮލސް އަކީ ރިޯޕޓް
 ކުރާދުވަހުގެ ފަހުން 12 މަހުގެ މުއްދަތުގެ )ނުވަތަ މާލީ އާލާތުގެ
 މުއްދަތަކީ 12 މަސްދުވަހަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްނަމަ، އެމުއްދަތު(ގެ

ތެރޭގައި ފައިސާ ނުލިބިދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ގެއްލުމެވެ. ސ

 އެކްސްޕެކްޓެޑް ކްރެޑިޓް ޮލސް އަންދާޒާކުރުމުގައި       
 އެންމެ ދިގުމުއްދަތެއްގެ ޮގތުގައި ބަލާނީ ކުންފުނި ކްރެޑިޓް
 ރިސްކަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މާލީ އާލާތުގެ މުއްދަތަށެވެ. ސ

އެސްޕެކްޓެޑް ކްރެޑިޓް ޮލސް ހިސާބުކުރުން
 އެކްސްޕެކްޓެޑް ކްރެޑިޓް ޮލސްތަކަކީ ޕްޮރބަބިލިޓީ )ގެއްލުންވެދާނެ
 ކަމުގެ ފުރުސަތުޮއތް މިންވަރު( އަށް ބަލައިގެނެ ހެދޭ ދަރަނީގެ

 ގެއްލުމުގެ އަންދާޒެކެވެ. ދަރަނީގެ ގެއްލުން ހިސާބުކުރާނީ މަދުން
 ލިބޭފައިސާގެ އަދަދު ) އެއްބަސްވުމުގައި ވާ ޮގތުގެމަތިން
 ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ޮގތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރާއި

 ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ މިންވަރުގެ ހުރި ތަފާތު( ޕްރެސެންޓް
  ވެލިއުގައެވެ.ސ

 

މާލީ އެސެޓްސް ) ޮނން ޑެރިވޭޓިވް (ސ
މާލީ އާލާތްތަކާއި ޮކންޓްރެކްޓް އެސެޓް

 މި ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ މާލީ އެސެޓްސް އަދި މާލީއެސެޓްނޫން
 އެހެނިހެން އެސެޓުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއިން ގެއްލުމުގެ އަދަދު

 )ޮލސް އެލަވެންސް( ކަނޑައެޅުމުގައި ހިސާބު ކުރާނީ ލައިފްޓައިމް
އެކްސްޕެކްޓެޑް ކްރެޑިޓް ޮލސްއާއި އެއްވަރު އަދަދަކަށެވެ. ސ

 ސ4.6 އެންޓަރޕްރައިސް ސޭލްސް ޕްޮރޖެކްޓާއި ގުޅުންހުރި
ޮކންޓްރެކް އެސެޓްސް

 ސ4.7 އަގަށް އަންނަބަދަލުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުން
)އިމްޕެއަރމެންޓް(ސ
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ޮއޑިޓް ޮކށްފައިވާ
 މާލީ ބަޔާންތައް 

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

ސ4 މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ މުހިންމު ސިޔާސަތުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ސ

ފައިސާ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބިދާނޭ މާލީ އެސެޓް
 ޮކންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމޭއިރު އިސްތިހްލާކުޮކށްފައިވާ މާލީ

 އެސެޓްސްގެ ކްރެޑިޓް އިމްޕެއާރވެފައިވޭޯތ ބަލަންޖެހެއެވެ. މަލީ
 އެސެޓެއް ކްރެޑިޓް އިމްޕެއާރވާނީ މެދުވެރިވާ ކަމެއް ނުވަތަ
 ކަންތައްތަކެއްގެ ސަބަބުން މާލީ އެސެޓްތަކުން ލިބޭނެކަމަށް
 އަންދާޒާކުރެވިފައިވާ އަދަދަށް ޮބޑު ބަދަލެއް އަންނަކަމުގައި

ވާނަމައެވެ.ސ

 މާލީ އެސެޓެއް ކްރިޑިޓް އިމްޕެއަރވެފައިވާކަމުގެ ހެއްކެއްގެ ޮގތުން
ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ބަލަންވާނެއެވެ.ސ

 ސ- ޮކންޓްރެކްޓާއި ޙިލާފުވުން، މީގެތޭރޭގައި ފައިސާ ނުދެއްކުން
 ނުވަތަ ފައިސާ ނުދައްކާތާ 180 ދުވަހައްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ
 ގަވަރމެންޓް ކަސްޓަމަރުންގެ ތެރެއިން 100,000 ރުފިޔާއަށްވުރެ

ގިނައިން ފައިސާ ދައްކަން ޖެހުން.ސ

 ސ- ޮކންޓްރެކްޓާއި ޙިލާފުވުން، މީގެތޭރޭގައި ފައިސާ ނުދެއްކުން
 ނުވަތަ ފައިސާ ނުދައްކާތާ 180 ދުވަހައްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ

 ޯކޕަރޭޓް ކަސްޓަމަރުންގެ ތެރެއިން 100,000 ރުފިޔާއަށްވުރެ
ގިނައިން ފައިސާ ދައްކަން ޖެހުން.ސ

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

ޯހލްސޭލް  ކަސްޓަމަރުން  ހިމެނުން.ސ

 ޮކޓްޓްރެކްޓް ހަދާފައިވާ ފަރާތް އިފްލާސްވުން ނުވަތަ މާލީ ޮގތުން
ޮބޑެތި ބަދަލުތަކެތް އައިސްދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވުން.ސ

 އީސީއެލްގެ ޮގތުގައި ކަނޑައަޅާ މިންވަރު  މާލީ ބަޔާނުގައި
ހާމަކުރުން

 މާލީ އެސެޓްސްގެ ގެއްލުމުގެ ޮގތުގައި ކަނޑައަޅާމިންވަރު މާލީ
 ބަޔާނުގައި ހާމަކުރާނީ އިސްތިހްލާކު ކުރުމަށްފަހު ޮފތުންދައްކާ

 ސާފުއަގުން އުނިކުރުމަށްފަހުގައެވެ.ސ
އުނިކުރުން )ރައިޓް-ޮއފް(ސ

 ކުންފުނީގެ ސިޔާސަތަކީ ފަރުދީ ކަސްޓަރުންގެ އަތުން ލިބެންޖެހޭ
 ފައިސާ، ކަސްޓަމަރުންގެ އަތުން ފައިސާ ޯހދުމުގައި ކުންފުންޏަށް

 ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ކުރެވިފައިވާ ތަޖުރިބާތަކަށާއި،
 ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ އަދަދު މިންކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް

 ރިޢާޔަތްޮކށް،  އަރަނީގެ ތެރެއިން އުނިޮކށް ޚަލާޞް ކުރުމެވެ.
 އަދި ޯހލްސޭލް ސެގްމަންޓުގައި ހިމެނޭ ކަސްޓަމަރުންގެ އަތުން
 ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން، ނުލިބޭނެ ކަމަށް ކަނޑައެޅޭ

 އަދަދު އަންދާޒާ ކުރެވެނީ، ޮކންމެ ކަސްޓަމަރަކު އަތުން ލިބޭނެ
 ފައިސާގެ އަދަދާއި ވަގުތު މިންކުކުރެވިގެން، ފައިސާ ލިބޭނެކަން
 އެކަށީގެންވާ ޮގތެއްގެ މަތިން އުންމީދު ކުރެވޭނަމައެވެ. މިޮގތުން
 އުނިޮކށް ޚަލާޞްކުރެވިފައިވާ ޢަދަދުތަކުގެ ތެރެއިން އެކަށީގެންވާ
 ޮބޑު މިންވަރެއް އަނބުރާ ޯހދޭނެކަމުގެއް އުންމީދެއް ކުންފުނިން

 ނުކުރެއެވެ. ނަމަވެސް، މާލީ މުދަލުގެ ތެރެއިން އުނިޮކށް
 ޚަލާޞް ކުރެވިފައިވާ ޢަދަދުތައް، ކުންފުނިން އެކުލަވައިލާފައިވާ
 އިޖްރާޢާތުތަކާއި އެއްޮގތްވާޮގތުގެ މަތިން، އަނބުރާ ޯހދުމުގެ

   މަސައްކަތް ތަންފީޒު ކުރެވޭނެއެވެ.ސ

 ޕްޮރވިޜަނެއްގެ ޮގތުގައި ހިސާބުކުރެވެނީ ވޭތުވެދިޔަ ތާނގާއި
 ހިނގާފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއްގެ ސަބަބުން ކުންފުންޏަށް ޤާނޫނީ
 ޮގތުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ޮގތެއްގައި ލާޒިމްކުރާ ބަދަލެއްގެ އަގު
 އިތުބާރުކުރެވޭ ޮގތަށް ކަނޑައަޅައި، އެ ބަދަލު ކުންފުނިން ދޭން

 ޖެހިދާނެތީ އެފަދަ ބަދަލެއްގެ އަގުގެ އެކަށީގެންވާ އަންދާޒާއެއްޮކށް
އެ މިންވަރު ބަޔާން ކުރުމަށެވެ.ސ

 މިޮގތަށް ކަނޑައެޅޭ ޕްޮރވިޜަންތައް މިން ކުރުމުގައި، ކުރިމަގުގައި
 ކުންފުނިން ބޭރުވާންހުރި ފައިސާގެ މިންވަރު )އެ އަދަދެއް
 ނިސްބަތުން ޮބޑުނަމަ( ޓެކްސްގެ ކުރިން މިހާރުގެ މާރކެޓް
 އިންޓްރެސްޓް ރޭޓުން މިހާރުގެ އަގަށް ބަދަލު ކުރެވޭނެއެވެ.

 މި ޕްޮރވިޜަންގެ އިންޓްރެސްޓް ވާނީ ޮކންމެ އަހަރެއްގެ  މާލީ
ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައެވެ. ސ

 އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކާކަށް ޤާނޫނީ ޮގތުންވެސް އަދި
 އެހެންޮގތަކުންވެސް ކުންފުންޏަކަށް ލާޒިމެއްނުކުރެއެވެ. ސްކީމްގައި

 ބައިވެރިވެފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން މަދުވެގެން 4
 އިންސައްތަ އަދި ކުންފުނީން 10 އިންސައްތަ މިސްކީމަށް

ދައްކާޮގތަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.ސ

ށ. ކުރުމުއްދަތުގެ ޢިނާޔަތްތައް
 ކުންފުނިން މުވައްޒަފުންނަށް ޯފރުޮކށްދޭ ކުރުމުއްދަތުގެ އެހެނިހެން

 އިނާޔަތްތައް އަގުޮކށްފައިވާނީ އެއިނާޔަތެއް ޯފރުޮކށްދެވުނު ތާރީޚުގައި
ޮއތްއަގުގައެވެ.ސ

 ކުރުމުއްދަތުގެ އިނާޔަތްތަކުގެ ޮގތުގައި ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފަކު
 ކުރިން ކުންފުންޏަށް ޮކށްދީފައިވާ ޚިދުމަތަކަށް ޤާނޫނީ ނުވަތަ
 ކުންފުނީގެ އުސޫލު ޮއންނަ ޮގތުން ބާރުލިބިގެން ކުންފުނިން
 ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ ޯބނަސް އެއްވާނަމަ އެއަދަދެއް ކުންފުނީގެ

 މާލީ ހިސާބުތަކުގައި ލައިބިލިޓީ އެއްގެ ޮގތުގައި ހިމެނެއެވެ. މިފަދަ
އަދަދުތަކަކީ އިތުބާރާއެކު އަންދާޒާކުރެވޭފަދަ އަދަދުތަކެވެ.ސ

 ހ. ޕެންޝަން ސްކީމް )ޑިފައިންޑް ޮކންޓިރުބިއުޝަން
ޕްލޭންތައް(ސ

 މިއީ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށްފަހު އޭގެ
 ފައިދާ ލިބޭޮގތަށްކަނޑައެޅިފައިވާ ފަރާތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ

 އަދަދަކަށް ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ދައްކަމުން ގެންދާ އަދަދުތަކެވެ.
 މިޮގތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަދުގެ އިތުރުން ކުންފުނިން އިތުރު

ސ4.8 ވައްޒަފުންގެ އިނާޔަތްތައް

ސ4.9 ޕްޮރވިޜަންތައް
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ސ

ސ4 މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ މުހިންމު ސިޔާސަތުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ސ

 ޕްޮރވިޜަންތަކުގެ އަގު ބަލާނީ އެ ލާޒިމުކުރާ ކަމަކާއި ގުޅިގެން
 ލަފާކުރާ ޚަރަދަށް ބަލައިގެންނެވެ. މީގައި ބޭނުންކުރާ ރޭޓަކީ
 މާކެޓުގައި އެވަގުތަކު ފައިސާގެ އަގު ހުރިވަރާއި ލިބިދާނެ
ގެއްލުމުގެ މިންވަރު ވަޒަންޮކށްގެން ނެރޭ ރޭޓެކެވެ.ސ

 ނެޓްވަރކް އަދި އެސެޓް ކުރިމަގުގައި ރިޓަޔާރ ވާނެކަމަށްބަލައި،
 ކުންފުނީގެ ޕްޮރޕަރޓީ ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓްތައް
 އެހުރިތަނަކުން ނެގުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދާއި އެ އެސެޓެއް

 ހުރިތަނެއް އެތަނެއް އިހުހުރިޮގތަށް އިޔާދަކުރުމަށް ދާނެ ޚަރަދު
ޕްޮރވިޜަންގެ ޮގތުގައި ހިސާބުޮކށްފައިވާނެއެވެ.ސ

 މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަދަލެއް ލިބޭޮގތަށް އިޖާރާ
 ކުރެވިފައިވާ އެސެޓް ގެންގުޅުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ ފަރާތަކީ
 ޮކބައިޯތ ބަލަންޖެހޭނެއެވެ. މިޮގތުގެ މަތިން އެސެސްކުރުމަށް
 މިކުންފުނިން ބަލަމުން އަންނަނީ އައި.އެފް.އާރު.އެސް 16 ގެ

އިޖާރާ މާނަކުރެވިފައިވާ ޮގތަށެވެ. ސ

 މި ސްޓޭންޑަރޑްއާއި އެއްޮގތަށް ހެދިފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކަށް
އަމަލުކުރަންޖެހެނީ 1 ޖަނަވަރީ 2019 އިން ފެށިންގެންނެވެ. ސ

އިޖާރާތައް ނަގާ ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން
 އިޖާރާތެއް އެކުލެވިގެންވާ އެއްބަސްވުމަކަށް އަމަލުކުރަން ފެށޭ

 ހިސާބުންފެށިގެން އަދި އެއްބަސްވުމަކަށް ބަދަލެއް ގެންނަ
 ހިސާބުންފެށިގެން އެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ހިމެނޭ އިޖާރާ އަދި

 އިޖާރާނޫން ބައިތައް އަގުކުރާނީ ވަކިވަކިން، އޭގައި އެކުލެވިގެންވާ
 ވިއްކާއަގުގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށެވެ. ނަމަވެސް އިޖާރާތައް

 ނަގާފައިވާ ޕްޮރޕަޓީ މާލީބަޔާނުގައި ހާމަ ކުރުމަށް ކުންފުނިން
 އަމަލުޮކށްފައިވަނީ އެ އެއްބަސްވުމުގައި އެކުލެވިގެންވާ އިޖާރާ
 އަދި އިޖާރާނޫން ބައިތައް ވަކިނުޮކށް ވިއްކާފައިވާ ހަމައަގުގައި

 ބަޔާންކުރުމަށެވެ. ސ

 މިކުންފުނިން ހައްޤު ކުރެވިފައިވާ މުދަލުގެ އަގު އަދި މި
 މުދަލާއިގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ ދަރަނި ހާމަކުރާނީ އެ އިޖާރާތާއި
 އެއްޮގތަށް އަމަލުކުރަން ފަށާދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. މިޮގތަށް

 ހައްޤު ކުރެވިފައިވާ އެސެޓްގެ އަގު ފުރަތަމަ ފަހަރު ހިސާބުކުރާނީ
 އެއެސެޓްގެ އަގުގައި ހިމެނިފައިވާ ދަރަނީގެ ޮގތުގައި ދައްކަންޖެހޭ
 މިންވަރަށް، މި އެއްބަސްވުމަށް އަމަލުކުރަން ފެށުސުމުގެ ކުރިން

 ދައްކާފައިވާ ފައިސާއާއި މި އެސެޓް ނަތްތާލުމަށް ނުވަތަ މިއެސެޓް

 ނުވަތަ އެސެޓް ބެހެއްޓިފައި ހުރިތަން ކުރިން ހުރިހާލަތަށް
 އިއާދަކުރުމަށް ހިނގާނެކަމަށްބެލެވޭ ހަރަދު އިތުރުކުރުމަށްފަހު

 އެވެ. އަދި މިހަރަދުތަށް އިތުރުކުރުމާއިއެކ މި އިޖާރާތާއި ގުޅިގެން
 އެއްވެސް ފައިދާއެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެފައިދާ އުނިކުރަންވާނެއެވެ.

 ސ

 އިޖާރާގެ ޮގތުގައި ހައްޤުކުރެވިފައިވާ އެސެޓް އޭގެ ހަމައަގުގައި،
 އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އުއިޮރނގު ގެ އެސޫލުން
 ބަލަށްކަނޑަށްވާނެއެވެ. ނަމަވެސް އިޖާރާ އެގްރިމެޓްގެ މުއްދަތު

 ހަމަވުމާއިއެކު އިޖާރާތަށް ނަގާފައިވާ އެސެޓްގެ ފުރިހަމަ ބާރު އަދި
 މިލްކުވެރިކަން ކުންފުންޏަށް ބަދަލުވާނެ ކަމުގައިވާނަމަ ނުވަތަ

 ކުންފުނިން މުދާ ގަތުމަށް ބޭނުންވާނަމަ މިއެސެޓް ބަލަށްކެނޑޭނީ
 ޮޕޮރޕަޓީ ޕްލާންޓް އެންޑް އިކުއިޕްމެންޓް ގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ
 މިންގަޑައި އެއްޮގތަށް އެ އެސެޓެއް ބޭނުން ކުރެވޭނެ މުއްދަތު
 )ޔޫސްފުލް ލައިފް( ބެލުމަށްފަހުގައެވެ. އަދި އެސެޓްގެ އަގަށް

 އަންނަ ބަދަލާއި ގުޅިގެން އެ އެސެޓްގެ އިމްޕަޔާރމެންޓް ޮލސްގެ
 ޮގތުގައި ހިސާބުކުރެވުނު މިންވަރު އެ މުއާމަލާތް ހިނގާފައިވާ

 މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މާލީ ބަޔާނުގައި ހިމަނައެވެ. ސ

 އިޖާރާތެއްގައި އެކުލެވިގެންވާ ދަރަނީގެ އަގު ކަނޑައަޅާނީ
 އިޖާރާތަށް ގަވައިގުން ދައްކާ ފައިސާގެ ޮގތުގައި ނުދައްކާހުރި

 ބާކީއަދަދު އެލީސްގައި އެކުލެވިގެންވާ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް
 ބޭނުންޮކށްގެން ޑިސްކައުންޓުކުރުމަށްފަހު ޕްރެސެންޓް ވެލިއުގައެވެ.

 ލީސްގައި އެކުލެވިގެންވާ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް އިނގެންނެތްނަމަ
 ބޭނުން ކުރަން ޖެހޭނީ ކުންފުނީގެ އިންކްރިމެންޓަކް ޮބޯރވިންގް

 ރޭޓެވެ. އާންމުޮގތެއްގައި ކުންފުނިތަކުން ޑިސްކައުންޓް ކުރުމުގައި
ބޭނުނުންކުރަނީ އިންކްރިމެންޓަލް ޮބޯރވިންގް ރޭޓެވެ. ސ

 އައި.އެފް.އާރު.އެސް 16 އަށް އައި ބަދަލާއި ގުޅިގެން މި
 ކުންފުނިން ހިސާބުތަށް ރަނގަޅުކުރުމުގައި ރެޓްޮރސްޕެކްޓިވް

 އެޕްޯރޗު ބޭނުން ޮކށްފައިވުމުގެ ސަބަބުން 2018 ވަނަ އަހަރު
 އެކުލަވާލައިފައިވާ ހިސާބުތަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެވިފައެއް
 ނުވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން މިކުންފުނިން މާލީބަޔާނުގައި އިޖާރާ

 ހާމަކުރުމުގައި އަމަލުޮކށްފައިވާނީ ކުރިއެކޭ އެއްޮގތަށް އިފް.ރިކް 4
 އަދި އައި.އޭ.އެސް 17 އާއި އެއްޮގތަށެވެ. މިދެ ސްޓޭންޑާރޑްގައިވާ

ސިޔާސަތުތައް ވަކިވަކިން ހާމަޮކށްފައިވާނެއެވެ. ސ

 ސ1 ޖަނަވަރީ 2019 އިން ފެށިގެން އަމަލުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ
ސިޔާސަތުތައް

 ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމަކަށް އަމަލުކުރަން
 ފެށުމާއިއެކު، އެ އެއްބަސްވުމުގައި އިޖާރާތެއް އެކުލެވިގެންވޭޯތ

 އެސެސްކުރަންޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން ވެވިފައިވާ އެއްބަސް
 ވުމެއްގައި އިޖާރާތެއް އެކުލެވިގެންވޭޯތ ބެލުމަށް އެއްބަސްވެވިފައިވާ

 ސ4.10 އިޖާރާ
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ޮއޑިޓް ޮކށްފައިވާ
 މާލީ ބަޔާންތައް 

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

ސ4 މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ މުހިންމު ސިޔާސަތުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ސ

 އަގުގައެވެ. އަދި ރޭޓަށް ނުވަތަ އިންޑެކްސްއަށް އަންނަ ބަދަލަކާއި
 ގުޅިގެން އިޖާރާގެ ޮގތުގައި ދަންކަންޖެހޭ އަދަދަށް ބަދަލެއް

 އަންނަކަމުގައިވާނަމަ ދަރަނީގެ ޮގތުގައި ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު އަލުން
 އަގުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ދެފަރާތުން ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން
 އިޖާރާގެގެ ޮގތުގައި ދައްކަންޖޭހޭ އަގުގެޮގތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ

 އަދަދަށް ބަދަލެއް އަންނަ ކަމުގައިވާނަމަ އަދި  އިޖާރާތާއި ގުޅިގެން
 ކުންފުނިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް ބަދަލެއްގެންނަމަ، މީގެތެރޭގައި
 އިޖާރާގެދަށުން ބޭނުންކުރުން ހައްޤުކުރެވިފައިވާ މުދާ ގަތުން ނުވަތަ

 އިޖާރާގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން ނުވަތަ އެއްބަސްވުން އުވާލުން
 ނުވަތަ - އަސާސުގައި ޤަވާއިދުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއަށް

ބަދަލެއްގެނައުން ހިމެނެއެވެ. ސ
ސ

 މިޮގތަށް އިޖާރާގެގެ ޮގތުގައި ކަނޑައެޅިގެންވާ ދަރަނި އަލުން
 އަގުކުރެވޭއިރު، މުދާ ބޭނުންކުރުމުގެ ހައްޤުކުރެވިފައިވާ މުދަލުގެ
 ބަލަށްކެނޑުމަށްފަހު ބާކީވެފައިވާ އަގަށް އެޑްޖަސްޓްމަންޓެއް

 ގެންނަންޖެހެއެވެ. ބަލަށްކެނޑުމަށްފަހު މުދަލުގެ އަގުގެ ޮގތުގައި
 އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުވާނަމަ މިއެޑްޖަސްޓްމަންޓް ގެންނަންޖެހޭނީ

ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ ބަޔާނަށެވެ. ސ

 އަދި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްޮރޕަޓީގެ މާނައިގެ ދަށުން ނުހިމެނޭ
 ހުރިހާ އެސެޓެއް މާލީ ބަޔާނުގައި ހިމަނާނީ ބޭނުންކުރުމުގެ

 ހައްޤުކުރެވޭމުދަލުގެ )ރައިޓް-ޮއފް-ޔޫސް އެސެޓް( ދަށުންނެވެ. އަދި
 ހައްޤުކުރެވޭ މުދަލާއި ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ ދަރަނި ހިމަނާނީ

އިޖާރާގެ ޮގތުގައިވާ ދަރަނީގެ  ދަށުންނެވެ. ސ

 ކުރުމުއްދަތަށް އިޖާރާތަށް ނެގޭ މުދާ އަދި އަގުދަށް މުދާ
 އަގުގެޮގތުން ދަށް އަދި ކުރުމުއްދަތަށް އިޖާރާ ކުރެވިފައިވާ މުދާ
 މާލީ ބަޔާނުގައި ހިމެނުމުގައި ކުންފުނިން އަމަލުޮކށްފައިވާ ޮގތަކީ،
 މިފަދަ މުދާ އަދި މުދާލާއި ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ ދަރަނި )އައިޓީ

 އާލާތްތައް ހިމެނޭ ޮގތަށް( ކުންފުނީގެ ހިސާބުގައި ހިމެނުމުގެ
 ބަދަލުގައި އިޖާރާގެގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދައްކާ ފައިސާ

 އުއިޮރނގު އުސޫލުން ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި ހަރަދެއްގެ
ޮގތުގައި ހިމެނުމެވެ. ސ

 ސ1 ޖަނަވަރީ 2019 ކުރިން އަމަލުކުރަން ޖެހޭ
ސިޔާސަތުތައް

 ޖަނަވަރީ 2019 ގެ ކުރިން ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމަކީ އިޖާރާ 1
 އެއްބަސްވުމެއްޯތ ނުވަތަ އެއެއްބަސްވުމުގައި އިޖާރާތާއި ގުޅުންހުރި

 ބައެއް ހިމެނިގެންވޭޯތ ބެލުމަށް ކުންފުނިން ބަލާކަންތައްތަކު
ތެރޭގައި:ސ

 ސ- މި އެއްބަސްމުން ފުރިހަމަވުން ބުރަވެފައިވަނީ ވަކި މުދަލެއް
ނުވަތަ މުދާތަކެއް ބޭނުންކުރުމަށް؛ އަދި

 ސ- ހެދިފައިވާ އެރޭންޖްމަންޓްގެ ސަބަބުބް މުދާ ބޭނުންކުރުމުގެ
ހައްޤު ލިބިފައިވާ )ރައިޓް-ޮއފް-ޔޫސް( މުދަލަކަށްވުން.  ރައިޓް-

 ޮއފް-ޔޫސް އެސެޓެއްގެ ޮގތުގައި ކަނޑައަޅާނީ ތިރީގައި
 ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސްކަމެއް ފުރިހަމަ

ވާނަމައެވެ. ސ
 ސ• ގިނަނޫން މިންވަރެއްގެ އިޚްރާޖަށްވުރެ ގިނަމިންވަރެއް ހާސިލު
 ނުވަތަ ޮކންޓްޯރލު ކުރުމުގައި، މުދާ ޮއޕަރޭޓުކުރުމުގެ ކުޅަދާނާކަން
ނުވަތަ ހައްޤު މުދާ ގަންނަފަރާތަށް ލިބިދެވިފައިވި ޮއތުން. ސ

 ސ• ގިނަނޫން މިންވަރެއްގެ އިޚްރާޖަށްވުރެ ގިނަމިންވަރެއް ހާސިލު
 ނުވަތަ ޮކންޓްޯރލު ކުރުމުގައި، ތަނަށް ވަނުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު

ނުވަތަ ހައްޤު މުދާ ގަންނަފަރާތަށް ލިބިދެވިފައިވި ޮއތުން.ސ
 ސ• ހެއްކާއި ހާލަތު ދައްކުވައިދޭ ޮގތުގައި ގިނަނަނޫން މިންވަރެއްގެ
 އައުޓުޕުޓުގެ ގިނަ މިންވަރެއް ނަގާނެކަން، ނާދިރުކަމަށް ފެނުން،

 އަދި ޔުނިޓަކަށް ޖެހޭ އަގު ކަނޑައެޅި  ސާބިތު ކުރެވިފައި
 ނުވުމުގެ އިތުރުން، ޔުނިޓަކަށް ޖެހޭ އަގު އައުޓުޕުޓުގެ އަދުގެ

މާރުކޭޓުގެ އަގާއި އެއްވަރުނުވުން. ސ

 ކުންފުނިތަކުން އިންކްރިމެންޓަލް ޯބޮރވިންގް ރޭޓުގެ ޮގތުގައި
 ކަނޑައަޅާމިންވަރު ދެނެގަންނާނީ ފައިނޭންސް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ
 އެކި ބާވަތްތަކުގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ބެލުމަށްފަހު ލީސްކުރެވުނު

 މުދަލާއި އެލީސްއާއި ގުޅިގެން އެއްބަސްވާ ކަންތައްތައް
 ބެލުމަށްފަހު އެޑްޖަސްޓްމަންޓެއް ގެންނަން ޖެހޭކަމަށްވާނަމަ އެ

އެޑްޖަސްޓްމަންޓެއް ގެނައުމަށްފަހުގައެވެ. ސ

 އިޖާރާގެ ޮގތުގައި އެކުލެވިގެންވާ ދަރަނި އަގުކުރުމަށް
 ބޭނުންކުރަންޖޭހޭ އިޖާރާތާއި ގުޅުން ހުރި ހަރަދުތައް ތިރީގައި

އެވަނީއެވެ. ސ

 ސ- އަސާސުގައި ގަވާއިދުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އާއި ގަވާއިދުން
ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ.ސ

 ސ- އިންޑެކްސްއަކަށް ނުވަތަ ރޭޓެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެން
 އަދާކުރާންޖެހޭ ބަދަލުވަނިވި އިޖާރާގެ ފައިސާ  އެ އިޖާރާތެއް ފެށޭ
 ތާރީޚުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ހިސާބުކުރެވޭނީ އިންޑެކްސްއަށް ނުވަތަ

ރޭޓަށް ބިނާޮކށްގެން. ސ
 ސ- ބާކީ ވަނިވި ގެރެންޓީއެއްގެ ދަށުން އަދާކުރާންޖެހޭނެކަމަށް

އަންދާޒާ ކުރެވޭ އަދަދުތައް.ސ
 ސ- ގްރޫޕްއިން ކަނޑައެޅިގެން އެކްސަރސައިޒްކުރާނެ ޕާރޗޭސް
 ޮއޕްށަނެއްގެ ދަށުން  ކަނޑައަޅާ އިޚްތިޔާރީ އަގު، ގްރޫޕްއިން
 މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ޮއޕްށަނެއް އިޚްތިޔާރު ކުރާނަމަ މި
 މުއްދަތުގައި އިޖާރާގެ ޮގތުގައި ދައްކާ ފައިސާ، އަދި އިޖާރާ

 މުއްދަތުގެ ކުރިން އުވާލައިފިނަމަ އޭގެސަބަބުން ހަލާސްކުރަންގެޙެ
ޖޫރިމަނާ. ސ

 އިޖާރާތެއްގައި އެކުލެވިގެންވާ ދަރަނި އަގުކުރާނީ އިފެކްޓިވް
 އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ބޭނުންޮކށްގެން އިސްތިލާކު ކުރެވިފައިވާ
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 ބަހާލެވިފައިވާނީ އުއިޮރނގު އަސާސަށް ބިނާޮކށް އިޖާރާގެ
 މުއްދަތަށެވެ. އިޖާރާގެ ދަށުން ލިބުނު އިނާޔަތްތައް، އިޖާރާގެ

 މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، އިޖާރާގެ ޖުމުލަ ހަރަދުގެ ތެރޭގައި އިސްކަމެއް
ދެވިގެން ވާނީ ހިމެނިފައެވެ. ސ

 ކުންފުނީގެ ހިސާބުތައް ރިޯޕޓުކުރި ތާރީޚަށްފަހު ހިނގައިދިޔަ
 އެކިއެކި ކަންކަމުގެ މުހިންމުކަމަށް ބަލައި ކުންފުނީގެ

 ހިސާބުތަކަށާއި ބައެއް ޕްޮރވިޜަންތަކަށް ބަދަލުގެންނަން ޖެހުނުނަމަ
އެބަދަލުތައް ވާނީ ގެނެސްފައެވެ.ސ

 އާމްދަނީ ކަނޑައަޅުމުގައި ބަލާނީ ކަސްޓަމާރާއެކީ ހެދިފައިވާ
 އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށެވެ.
 މިޮގތުން  ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާނީ

 ކުންފުނިން ދިން ހިދުމަތް ނުވަތަ ވިއްކިމުދާ ބޭނުންކުރުމުގެ ބާރު
ކަސްޓަމަރަށް ލިބޭހިސާބުންފެށިގެންނެވެ. ސ

ހ. ވިއްކި އިކުއިޕްމަންޓްތައް

 މުވާޞަލާތީ އާލާތްތަކުން ކުރެވުނު ވިޔަފާރިން ލިބުނު އާމްދަނީގެ
 ޮގތުގައި ކަނޑައަޅާ ހާމަކުރާނީ އެމުދަލެއް ކަސްޓަމަރަށް

ލިބޭހިސާބުން ފެށިގެންނެވެ.ސ

 އެކުއެކީގައި ހެދިފައިވާ ގިނަ އެގްރިމަންޓް ތަކަކުން އަންނަ
 އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތަކުގެ އާމްދަނީ ކަނޑައަޅައި ހިސާބުކުރާނީ
 ވަކިވަކި ޒިންމާތަކުން ލިބޭނެ ސްޓޭންޑް އެޯލން އަގުގެމައްޗަށް

ބިނާޮކށެވެ.ސ

ށ. ދެވުނު ޚިދުމަތްތަކުން ލިބުނު އާމްދަނީ

 ބިލްކުރަންޖެހޭ މުއްދަތުން ފެށިގެން މާލީ އަހަރު ނިމުމާއި ހަމަޔަށް،
 ކަސްޓަމަރުން އަތުން ލިބެންވާ އާމްދަނީ ވަނީ އެކްރޫ ކުރެވިފައެވެ.

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

 ނުހިމެނޭނަމަ އެފަދަ އާމްދަނީ ބެލެވިފައިވަނީ ފަސްކުރެވިފައިވާ
އާމްދަނީގެ ޮގތުގައެވެ.ސ

 ޕްރިޕެއިޑް ކްރެޑިޓް ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީ ކަސްޓަމަރު
 "އެއަރ ޓައިމް" ބޭނުންކުރަންދެން ނުވަތަ އެހިދުމަތް

 ބޭނުންކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ކުންފުނީގެ
 އާމްދަނީގެ ޮގތުގައި ހިމެނުން ފަސްކުރެވޭނެއެވެ. ބޭނުން ނުޮކށްހުރި
 އެއާރ ޓައިމް ކަސްޓަމަރު ބޭނުންކުރަން ދެން ފަސްކުރެވޭނެއެވެ.

 އަދި ކަސްޓަމަރާއެކީ ހެދިފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާތިލްވުމާއި
 ހިސާބުން ފަސްކުރެވިފައިވާ އާމްދަނީ މާލީ ފައިދާ އާއި ހިސާބުގެ

 ތެރޭގައި ހިމަނައެވެ. ސ

 އިންޓަރ ކަނެކްޓުގެ ޮގތުގައި ލިބޭ އަމްދަނީ ހިސާބުޮކށް ކުންފުނީގެ
 މާލީ ބަޔާނުގައި ހިމަނަނީ އެހިދުމަތް ދެވޭވަގުތުގައެވެ. އަދި ޑޭޓާ
 ސާވިސްގެ ޮގތުގައި ދޭހިދުމަތްތަށް އަގުޮކށް ކުންފުނީގެ އާމްދަނީގެ
 ޮގތުގައި ހިމަނަނީ އެކަމާގުޅިގެން ދެވޭ ހިދުމަތް ދެވުމާއިއެކުގައެވެ.

 މިޮގތުން ދެވޭ ހިދުމަތުގެ ބައިވަތުން އާމްދަނީގެ ޮގތުގައި ބިލް
 ކުރެވޭ އަދަދު މިންކުރަނީ ކަސްޓަމަރަށް ދެވުނު ހިދުމަތުގެ
 ހަމައަގަށް ނުވަތަ ކުންފުނިން މި ހިދުމަތް ޯފރުޮކށްދިނުމަށް

އެހީތެރި ވެފައިވާތީ، ކުންފުންޏަށްލިބޭ ޮކމިށަނެއްގެ ޮގތުގައެވެ. ސ

   
އިޖާރާތަށް ނަގާ ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން

  އިޖާރާތަށް ނަގާފައިވާ ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން، އަޅައިކިޔޭ
 މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، ކުންފުނިން އިޖާރާތަށް ނަގާފައިވާ މުދާތައް
  ގިންތިޮކށްފައިވާނީ އަސާސެއްގެ ޮގތުން  ހުރިހާ ހިރާސްތަކާއި
 މިލްވެރިކަން ޮއތުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ އަޖުރު ކުންފުންޏަށް
 ނަގުލުވެފައިވާ، ދިގުމުއްތަށް ކުންފުނިން ކުއްޔަށް ނެގިފައިވާ

 މުދަލެވެ. މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި، އިޖާރާތައް ނެގިފައިވާ މުދަލުގެ
 އަގު އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވަޒަން ކުރެވިފައިވާނީ، މާރުކޭޓުގެ
 އަގާއި، އިޖާރާތަށް ކުއްޔަށް ނަގައިފައިވާ މުދަލަށް މުސްތަޤުބަލުގައި
 ދައްކާންޖެހޭ ފައިސާގެ އެންމެ ދަށް އަދަދާއި އަޅައިބެލުމަށްފަހު،

 އޭގެތެރެއިން އެންމެ ދަށް އަދަދު މާލީ ހިސާބުގައި
ހިމަނައިގެންނެވެ. ސ

 އިޖާރާތަށް ނަގާފައިވާ މުދަލަށް ދައްކާންޖެހޭ ފައިސާގެ އެންމެ
 ދަށް އަދަދަކީ، އިޖާރާތަށް މުދާ ނެގުމަށް ވެވޭ އަގުދުގެ މުއްދަތުގެ
 ތެރޭގައި، މުދާ އިޖާރާތަށް ނެގި ފަރާތުން ދައްކާން ޖެހޭ އަދަދުގެ
 ތެރެއިން ދައްކާންޖެހިދާނެ ފައިސާ ކެޑުމަށްފަހު ބާކީވާ އަދަދެވެ.

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

 މުދަލަކާ ގުޅޭޮގތުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ އެކައުންޓިންގ ސިޔާސަތާ
އެއްޮގތްވާޮގތުގެ މަތިންނެވެ. ސ

 އެހެނިހެން އިޖާރާގެ ދަށުގައި ގެންގުޅޭ މުދާ ގިންތި ކުރެވިފައިވާނީ
 މާލީ ނޫން އިޖާރާގެ ޮގތުގައި ކަމަށްވުމުން އެ މުދާތައް ކުންފުނީގެ
 މާލީ ހާލަތު ދައްކުވައިދޭ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިނުވާނެއެވެ. މާލީ

 ނޫން އިޖާރާގެ ދަށުން ދައްކާ ފައިސާ، ފައިދާއާއި ގެއްލުން
 ދައްކުވައިދޭ ބަޔާނުގައި ހިމަނައިފައިވާނީ، ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ

 ސ4.11 ރިޯޕޓުކުރާ ތާރީޚަށް ފަހު ހިނގައިދިޔަ ކަންކަން

ސ4.12 ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ ކަނޑައެޅުން

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

ސ4 މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ މުހިންމު ސިޔާސަތުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ސ
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ޮއޑިޓް ޮކށްފައިވާ
 މާލީ ބަޔާންތައް 

ނ. އިންސްޮޓލޭޝަން ޮގތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ
 އިންސްޮޓލޭޝަން ހިދުމަތްތަކުގެ ޮގތުގައި ދެވޭ ހާއްސަ
 ހިދުމަތްތަކަކީ އޭގައި ޑާޓާ/ އިންޓަރނެޓް ހިދުމަތްތައް
 ކަނޑައަޅަފައިވާ އަގު ފިޔަވާ އެހިދުމަތައް ވަކި އަގެއް

 ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ހިދުމަތްތަކެވެ. އެހެންކަމުން މި ހިދުމަތްތައްއެއީ
ވަކިން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ޒިންމާއެއް ޮގތަކަށް ނުބަލާނެއެވެ. ސ

 އިސްޮޓލޭށަންގެ ޮގތުގައި ދެވޭހިދުމަތް ކަނޑައަޅަނީ މުޅި
 މުއާމަލާތުގެ އަގުގެ ތެރެއިން އިސްތިހްލާކުޮކށް އެކަސްޓަމަރަކާއި

އެކީ އެއްބަސްވުންހެދޭ މުއްދަތާއި ހަމައަށެވެ. ސ

 ރ. ޕްޮރޖެކްޓުތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ
 އިންސްޮޓލޭށަން، ޑިވައިސް ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީ އަދި

 ހިދުމަތް ޯފރުޮކށްދީގެން ލިބޭ އާމްދަނީ އަކީ ވަކި ވަކި
 ހިތުމަތްތަކެއްކަމުން  މިހިތުމަތައްތައް ބަލާނީ ވަކިވަކިން ފުރިހަމަ

 ކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތަކެއްގެ ޮގތަށެވެ. މިދެންނެވި ހިދުމަތްތަކަކީ
 އެހެން ހިދުމަތް ޯފރުޮކށްދޭ ފަރާތްކަކުންވެސް އެކަމަކައް ހާއްސަ

އަގުތަކެއް ދީގެން ޯފރުޮކށްދޭ ހިދުމަތްތަކެކެވެ.ސ

 އިންސްޮޓލޭށަން، ޑިވައިސް ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީ އަދި
 ހިދުމަތް ޯފރުޮކށްދީގެން ލިބޭ އާމްދަނީއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ

 ސްޓޭންޑް އެޯލން އަގުތަކެއްވެއެވެ. އެހެންކަމުން އެ މުއާމަލާތުގެ
 އަގު ކަސްޓަމަރު ދައްކާއިރު އެ ފުރިހަމަ ޮކށްފައިހުރި ޒިންމާއާއި

 ގުޅުންހުރި ސްޓޭންޑް އެޯލން އަގާއި އެއްޮގތަށް ބަހާލުމަށްފަހު
 ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނައެވެ.ސ

ބ. ޮކންޓްރެކްޓް ޮކސްޓް
 ކަސްޓަމަރަކާއެކު އެއްބަސްވުމަކަށް ވާޞިލު ވުމަށްޓަކައި ހިނގާ

 އިތުރުވަނިވި އަގުދުކުރުމުގެ ޚަރަދު ވާނީ ރައުސުލްމާލުކުރެވި،
 ގުޅުންހުރި އާމްދަނީގެ މުއްދަތުގައި އިސްތިހުލާކު ކުރެވިފައެވެ.

 ޢަމަލީ ޮގތުން އައި.އެފް.އާރް.އެސް 15 ތަޠްބީޤުކުރުމުގައި ދިމާވާ
 މައްސަލަތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމާއެކު، ގުރޫޕުން، އެއްބަސްވުމަކަށް

 ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި ހިނގާ އިތުރުވަނިވި ޚަރަދުތައް މާލީ ބަޔާނުގައި
 ޚަރަދެއްގެ ޮގތުގައި ހިމެނިފައިވާނީ އެ ޚަރަދެއް ހިނގުމުންނެވެ.ސ

 
ޅ. ޯލޔަލްޓީ ޕްޮރގްރާމް

 ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ ކަނޑައަޅާފައިވާނީ ޯލޔަލްޓީ ޕްޮރގްރާމުން ލިބޭ
 ފައިސާއާއި އެހެނިހެން ޮގތްޮގތުން ލިބޭ އާމްދަނީއިންނެވެ. ޯލޔަލްޓީ

 ޕްޮރގްރާމުން ލިބޭ ފައިސާ އާމްދަނީގެ ޮގތުގައި ކަނޑައަޅަނީ
 މިޕްޮރގްރާމުންގެ ދަށުން ކުންފުނީގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކުރާ

 ޚިދުމަތްތައް ޯފރުޮކށްދެވިފައިވާނަމަ ނުވަތަ ޯލޔަލްޓީ ޕްޮރގްރާމުން
ލިބޭ ޮޕއިންޓްތައް ރިޑީމް ކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތްނަމައެވެ.ސ

ހ. މާލީ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުތައް

 މާލީ އާމްދަނީގެ ޮގތުގައި ހިމެނެނީ ކުންފުނިން އިންވެސްޓްޮކށްފައިވާ
 ފައިސާއިން ލިބުނު އިންޓްރެސްޓުން ލިބުނު ފައިދާއެވެ.

 އެޮގތުން އިންޓްރެސްޓުގެ ޮގތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ އަގުކުރެވެނީ
 އިންވެސްޓުޮކށްފައިވާ ފައިސާގެ ބާކީއަށް ބަލައި އިފެކްޓިވް

އިންޓްރެސްޓް ރޭޓެއް ބޭނުންޮކށްގެންނެވެ.ސ

 މާލީ ޚަރަދުގެޮގތުގައި ހިމެނެނީ ކުންފުނިން ހަދާފައިވާ
 ޕްޮރވިޜަންތައް ޕްރެސެންޓް ވެލިއުއަށް ގެނައުމަށްދާ މާލީ ޚަރަދާއި،
 ކުންފުނިން ނަގާފައިވާ ލިސްއާއި ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ ދަރަނި

 ޕްރެސެންޓް ވެލިއުއަށް ގެނައުމަށްދާ މާލީ ޚަރަދާއި، ބޭރު ފައިސާގެ
 މުއާމަލާތްތަކުން ލިބުނު ގެއްލުމެވެ. ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގައި
 މިއަދަދުތައް ދެއްކިފައިވާނެއެވެ. ބޭރުފައިސާ ގަނެވިއްކައިގެން ލިބޭ
ފައިދާ އާއި ގެއްލުން ހިމަނާފައިވާނީ އަޅާ ކެނޑުމަށްފަހުއެވެ.ސ

 ސ"އިފެކްޓިވް އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް" އަކީ  މާލީ އާލާތްތަކުގެ
  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ލިބޭނެކަމަށް ބެލެވޭ ފައިސާގެ އަގު

 ޑިސްކައުންޓްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ރޭޓެވެ. މިރޭޓް ބޭނުން ކުރާނީ
ސ- މާލީ އެސެޓްގެ ޮފތުން ދައްކާ ސާފުއަގަށް ނުވަތަ

ސ- މަލީ ލައިބިލިޓީގެ އިސްތިލާކުކުރެވިފައިވާ އަގުގައެވެ. ސ

 
 އިންޓަރެސްޓުންލިބޭ އާމްދަނީ އަދި އިންޓަރެސްޓްގެ ޮގތުގައި

 ހޭދަކުރެވުނު މިންވަރު ހިސާބުކުރާނީ އެސެޓެއްކަމުގައިވާނަމަ ޮފތުން
 ދައްކާ ސާފުއަގަށް އަދި ލައިބިލިޓީއެއްކަމުގައިވާނަމަ އިސްތިލާކު

 ޮކށްފައިވާ ދަރަނީގެ އަދަދަށް އިފެކްޓިވް އިންޓަރެސްރޭޓް
 އެޕްލައިޮކށްގެންނެވެ. ނަމަވެސް މާލީ އެސެޓެއްގެ ކްރެޑިޓް
 އިމްޕަޔާވެފައިވާނަމަ އޭގެ އިމްޕަޔާމަންޓު މާލީބަޔާނުގައި

 ހިމެނުމާއިއެކު، އިންޓަރެސްޓުން ލިބޭ އާމްދަނީ ހިސާބުކުރާނީ އެމާލީ
 އެސެޓްގެ އިސްތިލާކު ކުރެވިފައިވާ އަގުގައެވެ. އަދި މިއެސެޓް

 މީގެފަހުން ކުރެޑިޓް-އިމްޕަޔާވެފައިވާ އެސެޓެއްގެ ޮގތުގައި ނުބަލާނަމަ
 މިއެސެޓްގެ އިންޓަރެސްޓުގެ ޮގތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ ހިސާބުކުރާނީ

ސާފުއަގުގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށެވެ. ސ

ށ. ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތައް
 ވިޔަފާރި ހިންގުމަށްދިޔަ ޚަރަދާއި، ހަރުމުދާ މެއިންޓެއިން ކުރުމަށް
 ދިޔަ ޚަރަދު ކަނޑައެޅިފައިވަނީ އާމްދަނީގެ ޚަރަދެއްގެ ޮގތުގައެވެ.
 މިފަދަ ޚަރަދު ވަނީ ކުންފުންޏަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އިން ފައިދާ

ނުވަތަ ގެއްލުން ހިސާބު ކުރުމުގައި އުނި ކުރެވިފައެވެ.ސ

ސ4.13 ކުންފުނީގެ ޚަރަދުތައް

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

ސ4 މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ މުހިންމު ސިޔާސަތުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ސ
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 ވިޔަފާރިން ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި، ނުވަތަ ވިޔަފާރި
 ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަރުމުދަލެއް ގަތުމަށް، ނުވަތަ ފުޅާކުރުމަށް
 ނުވަތަ އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ދިޔަ ޚަރަދު ބެލެވިފައިވަނީ

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައެވެ.ސ

 ޓެކްސްގެ ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އާމްދަނީގެ ޓެކްސް އާއި
 ފަސްޮކށްފައިވާ ޓެކްސް )ޑިފާޑް ޓެކްސް( އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި

ބަޔާންޮކށްފައިވާނެއެވެ.ސ

ހ. ނިމިދިޔަ  އަހަރުގެ ޓެކްސް
 ނިމިދިޔަ އަހަރުގެ ޓެކްސްއަށް ދައްކަންޖެހޭ ނުވަތަ ލިބެންޖެހޭ
 އަދަދު ކުންފުނީގެ މާލީތާރީޚުގައި ރާއްޖޭގެ ޓެކްސް ޤާނޫނާއި

އެއްޮގތްވާޮގތުގެ މަތިން ހިސާބުޮކށްފައިވާނެއެވެ.ސ

ށ. ފަސްޮކށްފައިވާ ޓެކްސް )ޑިފާޑް ޓެކްސް(ސ
 މާލީ ހިސާބުތަކާއި ޓެކްސް ހިސާބުތަކަށް ބޭނުންކުރާ އެސެޓާއި
 ލައިބިލިޓީގެ އަގުތަކުގެ ފަރަގުގެ ސަބަބުން ޓެކްސް ޚަރަދަށް

 އަންނަ ބަދަލު ފަސްޮކށްފައިވާ  ޓެކްސް ޚަރަދު )ޑިފާޑް ޓެކްސް(
ގެޮގތުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. ސ

 ފަސްޮކށްފައިވާ ޓެކްސް ޚަރަދު )ޑިފާޑް ޓެކްސް( ހިސާބު
 ޮކށްފައިވާނީ ފަސްޮކށްފައިވާ ޓެކްސް ޚަރަދު ހިސާބުކުރެވުނު ފަރަގު
 "ރިވާރސް" ކުރެވޭއިރު ޓެކްސް ހިސާބުކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ

މާލީ އަހަރުނިމޭ ތާރީޚުގައިވާ ރޭޓުތަކަކަށެވެ. ސ

 ފަސްޮކށްފައިވާ ޓެކްސް އެސެޓާއި ފަސްޮކށްފައިވާ ޓެކްސް
 ލައިބިލިޓީތައް ލައިޖައްސައި ކެނޑިފައިވާނީ، މި ދެޓެކްސް އަކީ

 އެއް ޓެކްސް ޮއޯތރިޓީއަކަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްޗަކަށްވާނަމަ
 އަދި މިދެޓެކްސްއަކީ އެއްކުންފުންޏަކުން ދައްކަންޖެހޭ

 އެއްޗެއްކަމަށްވާނަމައެވެ. މި ދެޓެކުހަކީ ތަފާތު ދެކުންފުޏަކުން
 ދައްކަންޖެހޭ އެއްޗަކަށްވުމާއެކު، އާމްދަނީގެ ޓެކްސްގެ ޮގތުގައި
 ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއާއި ލިބެންވާ ފައިސާ ލައިޖެއްސުމުގެ
 ޤާނޫނީ ހައްޤު ލިބިފައިވާނަމައެވެ. ލައިޖެއްސުން ހުއްދަވާނީ،

 މިޮގތުން ފަސްޮކށްފައިވާ އެސެޓް އަދި ލައިބިލިޓީ ލައިޖެއްސުމަށް
 ދެކުންފުނިން ނިންމާފައިވާނަމަ ނުވަތަ ލައިޖައްސާ އެސެޓާއި

 ލައިބިލިޓީގެ ޓެކްސްއަކީ އެއްމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ދައްކަންޖެހޭ
 އެއްޗެއްކަމުގައިވާނަމައެވެ.ސ

 ފަސްޮކށްފައިވާ ޓެކްސް އެސެޓެއްގެ ޮގތުގައި ހިމެނޭނީ ވިޔަފާރިންވާ
 ގެއްލުމުން ލިބޭ ޓެކްސް ޮލސް އާއި ޓެކްސް ކުރެޑިޓް ކުރިޔަށްހުރި

 އަހަރުތަކުން ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ފައިދާއިން ކެޑޭނެކަމަށް
 ލަފާކުރެވޭ އަދަދާއި އެއްވަރުގެ އަދަދެކެވެ. އަދި މިޮގތުން ޮކންމެ
 މާލީ އަހަރަކު ފަސްޮކށްފައިވާ ޓެކްސްގެ ޮގތުގައި ހިސާބުޮކށްފައިވާ
 އަދަދު ކުރިޔަށް ހުރި އަހަރުތަކުގެ ފައިދާއިން ކެނޑޭނެޯތ މުޠާލިއާ

ކުރެވެއެވެ.ސ

 ކުންފުނީގެ މާލީ އަދި އެނޫން އެސެޓްތަކާއި ލައިބިލިޓީތައް
 އަގުކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ ކުންފުނީގެ އެކިއެކި މިންގަނޑުތަކާއި

 ހުށައެޅުންތަކުން އެއެއްޗެހީގެ ހަމައަގު ކަނޑައެޅުމަށް
 ލާޒިމުކުރެއެވެ. އެޮގތުން އެސެޓާއި ލައިބިލިޓީތައް ހުށައެޅުމާއި
 އަދަދު ކުރުމުގައި ހަމައަގު ކަނޑައަޅާ ބޭނުންޮކށްފައިވާނެއެވެ.

 މިޮގތުން ބޭނުންކުރެވުނު އުސޫލުތަކުގެ އިތުރު މައުލޫމާތު މަތީގައި
 ދެންނެވުނު އެކިއެކި އެސެޓުތަކާއި ލައިބިލިޓީ ތަކުގެ ތަފުސީލުގައި

ބަޔާންޮކށްފައިވާނެއެވެ.ސ

 ހަމައަގު ކަނޑައެޅުމުގައި ބޭނުންކުރެވުނު އުސޫލުތަށް ތިރީގައި
މިވަނީއެވެ.ސ

 ސ• ލެވެލް 1 : ހަރަކާތްތެރި މާކެޓެއްގައި އެއްޮގތް ހަރުމުދަލާއި
ދަރަންޏަށް ކަނޑައެޅޭ އަގު

ސ• ލެވެލް 2: ލެވެލް 1 ގައި ޯކޓެޑް ޕްރައިސް ފިޔަވައި، ސީދާ/

 ނުސީދާ ޮކށް ލިބެންހުންނަ މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށްގެން
އެކަށައަޅާއަގު

 ސ• ލެވެލް 3: ހަރަކާތްތެރި މާކެޓެއްގައި އަގު ކަނޑައެޅިފައިނުވާ
 އަދި އެހެނިހެން ޮގތްތަކުން ވެސް ޯހދާބަލައި އަގު ކަނޑައަޅަންދަތި

ހަރުމުދަލާއި ދަރަންޏެވެ. ސ

 ހ. ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ޮގތް ޮގތުން ކުންފުންޏަށް
ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ

 މިފަދަ އެސެޓުތަކުގެ )މިހާރު ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތައް
 ފިޔަވައި( އަސްލު އަގު އަންދާޒާޮކށްފައި ވަނީ ކުރިމަގުގައި

 މިފަދަ އެސެޓުތަކުން ކުންފުންޏަށް ލިބޭނެ ފައިސާގެ މިހާރުގެ
 އަގު މާރކެޓް އިންޓްރެސްޓު ރޭޓުގައި ޑިސްކައުންޓް ކުރުމަށް
 ފަހުގައެވެ. ނަމަވެސް އަވަސްމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ލިބޭނެކަމަށް

 ބެލެވޭ ފައިސާވެސް މި ރިޯޕޓު އެކުލަވައިލެވުނު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
ހިމެނިގެންވެއެވެ. ސ

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

ސ4 މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ މުހިންމު ސިޔާސަތުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ސ

ސ4.14 ޓެކްސް ޚަރަދު

ސ4.15 ހަމައަގު ކަނޑައެޅުން )ފެއަރ ވެލިއު(ސ
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ޮއޑިޓް ޮކށްފައިވާ
 މާލީ ބަޔާންތައް 

ށ. މާލީ ލައިބިލިޓީތައް )ޮނން ޑެރިވޭޓިވް(ސ

 ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގައި މިފަދަ ލައިބިލިޓީތަކުގެ އަސްލު
  އަގު އަންދާޒާޮކށްފައި ވަނީ ކުރިމަގުގައި މިފަދަ ލައިބިލިޓީތަކުން

 ކުންފުނިން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ރިސްކް އެޑްޖަސްޓް ކުރެވިފައިވާ
ޑިސްކައުންޓް ރޭޓުން ޑިސްކައުންޓް ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.ސ

 ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތައް ހެދުމުގައި، ކުންފުނީގެ ކުރިއެރުމާއި
 މާލީ ޮގތުން ޯހދާފައިވާ ނަތީޖާ ބަޔާންކުރުމުގައި އެކިއެކި މާލީ
 އަންދާޒާތަކާއި ނިންމުންތައް ނިންމިފައިވާނެއެވެ. މިއަންދާޒާތައް

 ބޭނުންޮކށްފައިވާ ހާލަތުތައް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ، މާލީ ހިސާބުތަކުގައި
 ބަޔާންކުރެވުނު ނަތީޖާ ބަދަލުވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ. އެޮގތުން

 ތިރީގައި މިބަޔާންކުރެވޭ މާލީ އަންދާޒާތަކާ، އުސޫލުތަކާއި
 ނިންމުންތަކަކީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުން ދެކޭޮގތުގައި މާލީ
 ހިސާބުތައް ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންކުރެވުނު އެންމެ މުހިންމު

 އަންދާޒާތަކާއި އުސޫލުތަކެވެ. މިއަންދާޒާތަކަކީ ކުންފުނީގެ މާލީ
 ނަތީޖާ ޔަޤީންނުކުރެވޭފަދަ ހާލަތްތަކުގައި މުހިންމު ނިންމުންތައް

ނިންމަންޖެހޭ އަންދާޒާތަކެކެވެ.ސ

 ހ. ޕްޮރޕަޓީ، ޕްލާންޓް އެންޑް އިކުއިޕްމަންޓުތައް
ބަލަށްކެނޑުން )ޑިޕްރިސިއޭޝަން(ސ

 ކުންފުނީގެ ޕްޮރޕަޓީ، ޕްލާންޓް އެންޑް އިކުއިޕްމަންޓުތަކުގެ
 ބޭނުންކުރެވޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ މުއްދަތާއި އެ އެއްޗެއްގެ

 އަގު ބިނާވެފައިވަނީ ކުންފުނީގެ އަސްލު ދުވަސްވީ އެސެޓުތަކުގެ
 މުއްދަތަށް ބަލައި އެސެޓުތަކުގެ ބޭނުން ކުންފުނިން ހިފާޮގތެއްގެ

 މައްޗަށެވެ. ޓެކްޮނޮލޖީގެ ކުރިއެރުމާ، އެސެޓުތަކުން ކުރެވޭ
 އިޤްތިސާދީ ބޭނުމާއި، އެއެސެޓުތައް މިހާރުހުރި ހާލަތަށް އަންނަ

 ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން އެ އެސެޓުތައް ބޭނުންކުރެވޭނެކަމަށް
 އަންދާޒާކުރެވޭ މުއްދަތާއި ކަނޑައެޅޭ އަގު، ފުރަތަމަ ކަނޑައެޅި

އަގުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.ސ

 ކުންފުނިން ޕްޮރޕަޓީ، ޕްލާންޓް އެންޑް އިކުއިޕްމަންޓުތަކުގެ
 ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ މުއްދަތު ނުވަތަ ކަނޑައެޅޭ

 އަގު ކުޑަކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި، އެއިރެއްގައި އެ
 އެސެޓުތައް ހުރިއަގު އަލުން މުޠާލިއާ ކުރެވުނު މުއްދަތަށްބަލައި

 ބަލައްކެނޑޭ އަދަދު އިތުރުކުރެވެއެވެ. މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި
 ކުންފުނީގެ އެސެޓުތަކުގެ ބޭނުންކުރެވޭނެ މުއްދަތާއި ކަނޑައެޅޭ

 އަގު ބަދަލުކުރެވުމުން އެބަދަލެއް ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގައި
އަންދާޒާކުރެވުނު ދުވަހުން ފެށިގެން ހިމެނޭނެއެވެ.ސ

 ށ. ޕްޮރޕަޓީ، ޕްލާންޓް އެންޑް އިކުއިޕްމަންޓާއި
 އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓުތަކުގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލުގެ

ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުން )އިމްޕެއާރމަންޓް(ސ
 ކަނޑައެޅިފައިވާ މާލީ މިންގަނޑުތަކުން ދައްކަންޖެހިއްޖެ

 ހާލަތެއްގައި ނުވަތަ ކުންފުނީގެ އެސެޓުތަކުގެ މިހާރުހުރި އަގު
 އަނބުރާ ނުޯހދޭނެ ފަދަ ހާލަތެއްގައި ޕްޮރޕަޓީ، ޕްލާންޓް އެންޑް
 އިކުއިޕްމަންޓާއި އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓުތަކުގެ އިމްޕެއާރމަންޓަށް
 ކަނޑައެޅުނު އަދަދުތަށް އަލުން މުޠާލިއާ ކުރެވޭނެއެވެ. މިފަދައިން

 މުޠާލިއާ ކުރަންޖެހޭ ކަމުގެ ހެކިތަކުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިމިވާ
ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ.ސ

 ސ• އެސެޓުތަކަށް ގެއްލުންވެފައިވާނަމަ ނުވަތަ ބޭނުންނުކުރެވޭފަދަ
ހާލަތަކަށް ޮގސްފައިވާނަމަ،ސ

 ސ• ޓެކްޮނޮލޖީގެ ޮރނގުން ފާހަގަޮކށްލެވޭފަދަ ބަދަލެއް
 އައިސްފައިވާނަމަ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޮގތުން ބަދަލެއް

އައިސްފައިވާނަމަ،ސ
 ސ• ކުންފުނީގެ މާޒީގައި ނުވަތަ ކުރިމަގުގައި ނެރެވުނު ނަތީޖާ

ފާހަގަކުރެވޭވަރަށް ދަށްވެފައި ނުވަތަ ދަށްވާނެކަމަށް ފެންނަމަ،ސ
 ސ• ކުންފުނީގެ އެސެޓުތަކުންކުރާ ބޭނުން ފާހަގަޮކށްލެވޭވަރަށް

ބަދަލުވެފައިވާނަމަ،ސ
 ސ• އިޤްތިޞާދީ ޮގތުންނާއި ސިނާއަތަށް ފާހަގަ ޮކށްލެވޭފަދަ

ހީނަރުކަމެއް އައިސްފައިވާނަމަ،ސ

 މިޮގތުން އިމްޕެއަރމަންޓު ކުރަންޖެހޭކަމުގެ ހެކިތަކާއި ކަންކަމާއި
 ކުންފުނީގެ ކުރިމަގުގައި ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ފައިސާ

 ކަނޑައެޅުމާއި އެސެޓުތަކުން ވިއްކައިގެން ލިބޭނެ އަގު
ވަޒަންކުރުމުގައި މުހިންމު ނިންމުންތައް ނިންމަންޖެހެއެވެ.ސ

ނ. ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ ކަނޑައެޅުން
 ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ ކަނޑައެޅުމުގައި ކުރާއަންދާޒާތަކާއި

 ކަނޑައެޅޭ އެހެނިހެން ކަންކަމާއިމެދު ދިރާސާޮކށް މުހިންމު
 ނިންމުންތައް ނިންމަންޖެހެއެވެ. މީގެތެރޭގައި އެހެން ކުންފުނިތަކުގެ

 ޓްރާންސްމިޝަނުން ލިބޭ އާމްދަނީ ހިމަނާނީ ޕްރިންސިޕަލްގެ
 ޮގތުގައިޯތ ނުވަތަ އޭޖެންޓެއްގެ ޮގތުގައިޯތ ނިންމުން ހިމެނެއެވެ.
 އައި.އެފް.އާރު.އެސް 15 ގެ ދަށުން ކުންފުނިން ދެ ހިދުމަތެއްގެ

 އާމްދަނީ ކަނޑައަޅާއިރު އެހިދުމަތާ ގުޅިފައިވާ ޕާޯފމަންސް
 ޮއބްލިގޭށަންތަކަކީ ޮކބައިޯތބަލައި، މި ޮއބްލިގޭށަންތަކާއި

 ގުޅިގެން އެކަށައެޅޭ މިންގަޑުތަކާއި ކަންތައްތަށް ބަހާލުމާއިއެކު،

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

ސ4 މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ މުހިންމު ސިޔާސަތުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ސ

ސ5. މުހިންމު މާލީ އަންދާޒާތަކާއި ނިންމުންތައް
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ދިރާގު
އަހަރީ ރިޯޕޓު 2019 

 ހިދުމަތެއްދޭއިރު އާންމު ޮގތެއްގައި ދިމާވެދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ
 ކަންތައްތައް، މިސާލަކަށް ކަސްޓަމަރުން ވިޔަފާރީގައި އުޅޭނެ
  މުއްދަތު ކަނޑަ އަޅާފައި ބެހެއްޓުމަށް ލާޒިމްކުރެއެވެ. ސ

ރ. ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ އަގުކުރުން
 ޯނޓް ނަމްބަރ 4.7 - އީ.ސީ.އެލްގެ ޮގތުގައި ކުންފުންޏަށް

 ލިބެންޖެހޭފައިސާއިން ގެއްލުމުގެ ޮގތުގައި އަންދާޒާކުރާ އަދަދު
 ހިސާބުކުރުން: ވެއިޓެޑް އެވަރެޖް ޮލސް ރޭޓް )ގެއްލުމުގެ

 ޮގތުގައި ކަނޑައަޅާ ރޭޓް( ކަނޑައެޅުމުގައި އާންމުޮގތެއްގައި ބަލާ
 ކަންތައްތައް.ސ

 ކުންފުނިންކުރާ ވިޔަފާރި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޮގތްޮގތުން
 ލިބޭ އާމްދަނީގެ އިމްޕެއަރމަންޓުގެ ޮގތުގައި ލިބޭ ގެއްލުން

 ރަމްޒުޮކށްދެނީ ކަސްޓަމަރުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދެއްކުމުން
 ނުވަތަ ދެއްކުމަށް ނުކުޅެދިފައިވުމުގެ ސަބަބުން ކުންފުންޏަށް

 ލިބޭނެ ގެއްލުމުގެ އަންދާޒާއެވެ. މިފަދަ އިމްޕެއަރމަންޓުން ލިބޭ
 ގެއްލުމުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމަށް އަދަދުކުރެވޭ އަދަދު ކަނޑައަޅަނީ

 ވަކި ވަކި ކަސްޓަމަރުންގެ އެސެސްޮކށް، ކުންފުންޏަށް
 ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ލިބޭނެކަމަށް ކަނޑައެޅޭ

 ގެއްލުމާއި އަދި ކަސްޓަމަރުންގެ އެކައުންޓުތަކުގެ މުއްދަތާއި
 ކަސްޓަމަރުންގެ މައްޗަށް ޮއތް އިތުބާރާއި މާޒީގައި ކުންފުނިން
 އުނިޮކށްފައިވާ )ރައިޓް ޮއފް( އަދަދުގެ ތަޖުރިބާގެ މައްޗަށް

 ބިނާވެފައިވާ އަދަދެކެވެ. ކަސްޓަމަރުންގެ މާލީ ހާލަތަށް ބަދަލު
 އައިސްފައިވާނަމަ ޕްޮރވިޜަންގެ ޮގތުގައި ކުރިން ކަނޑައެޅުނު

 އަދަދަށް ބަދަލުގެނެވެއެވެ. އެޮގތުން ކަސްޓަމަރުންގެ މާލީ ހާލަތަށް
 ކުރިއެރުމެއް އައިސްފައިވާނަމަ ކުންފުނިން އުނިކުރާ އަސްލު/ހަގީގީ

)ރައިޓް ޮއފް( އަދަދު ނިސްބަތުން މަދުވެއެވެ.ސ

 ބ. މުވާޞަލާތީ އެހެން ކުންފުނިތަކާއި ހުރި ވިޔަފާރީގެ
ގުޅުން

  ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެ އާންމު ހާލަތުގައި، އެހެން މުވާޞަލާތީ
 ކުންފުނިތަކާއި ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ގާއިމްކުރަންޖެހެއެވެ. އެޮގތުން

 ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި އެފަދަ ކުންފުނިތަކުން ލިބެންޖެހޭ
 އާމްދަނީ ނުވަތަ ދައްކަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކަނޑައެޅުމަށް

 އެކިއެކި އަންދާޒާކުރުމުގެ އުސޫލުތަށް ބޭނުންކުރެވެއެވެ. އެފަދަ
 ކުންފުނިތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގަކީ ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި

 ޮކންޓްޯރލް ކުރެވޭ އަދި ބަދަލުކުރަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ފަހުގެ
 ތާރީޚެއްގަަަަައި ބަދަލުކުރެވިދާނެ އެއްޗެކެވެ. މިފަދަ ބަދަލަކުން

 ކުރިމަތިވެދާނެ ކަންކަމުން ނުކުމެދާނެ ނަތީޖާ ކަނޑައެޅުމަށްވެސް
 އަންދާޒާކުރުމުގެ އުސޫލުތައް ބޭނުންކުރެވެއެވެ. އެޮގތުން އެފަދަ

 އަންދާޒާތަކަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތައް ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގައި،
އެބަދަލެއް ގެނެވުނު މާލީ އަހަރެއްގައި ބަދަލުކުރެވެއެވެ.ސ

ޅ. ޕްޮރވިޜަންތައް
 ކުންފުނީގެ މާޒީގައި ހިނގައިދިޔަ ކަމަކާއި ގުޅޭޮގތުން، ޤާނޫނީ

 ޮގތުން ނުވަތަ އެހެން ޮގތަކުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާއެއް
 )ޯނޓު 3.9( ވާފަދައިން ކުރިމަތިވެފައިވާނަމަ ޕްޮރވިޜަންއެއް

 ކަނޑައެޅެއެވެ. އަދި އެ އަދަދުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ނިންމަންޖެހޭ
ނިންމުންތައް ނިންމެއެވެ.ސ

 ކ. ޕްޮރޕަޓީ، ޕްލާންޓް އެންޑް އިކްއިޕްމެންޓާއި މަސައްކަތް
ކުރިއަށްދާ މުދާ ކެޕިޓަލައިޒްކުރުން

 މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ މުދަލުގެ ތެރެއިން، އެމުދަލެއް ބޭނުންކުރުމަށް
 ގަސްދުޮކށްފައިވާ ހާލަތަކަށް އައުމުން، އެމުދާ ޕްޮރޕަޓީ، ޕްލާންޓް
 އެންޑް އިކްއިޕްމެންޓްގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރެއެވެ. މިފަދަ މުދާތަކަކީ

 އޭގެ ޒާތުގައި، އެމުދާ ބޭނުންކުރެވޭފަދަ ހާލަތަށް ގެނެވޭނެ
 މުއްދަތެއް ނިންމަން އުދަގޫ މުދާތަކެވެ. އަދި ހަމަމިއާއެކު، މިފަދަ

 މުދާތައް ބޭނުންކުރެވޭފަދަ ހާލަތަށް ގެނައުމަށްދާ ޚަރަދު ކެޕިޓަލައިޒް
 ކުރާނީޯތ ނުވަތަ އާމްދަނީ އާއި ގެއްލުމުގެ ބަޔާނުގައި ޚަރަދުގެ

ޮގތުގައި ހިމަނާނީޯތ ކަނޑައަޅަން ޖެހެއެވެ.ސ

އ. އިޖާރާތަށް ނަގާފައިވާ މުދަލުގެ މުއްދަތު
 ކުންފުނިން އިޖާރާތަށް ނަގާފައި ހުންނަ ބައެއް މުދާތަކަކީ

 މިސާލަކަށް ބިމާއި އިމާރާތް އަދި ވިއުގައިގެ އާލާތްތަކަކީ އޭގެ
 މުއްދަތު، އެއްބަސްވުން ނިމުމުގެ ކުރިއަށް އިތުރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު

 ޮއންނަ މުދާތަކެކެވެ. މިޮގތަށް މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދުމުގެ
 ބާރު ޮއންނަނީ އިޖާރާތަށް ނަގާ ފަރާތުގެ އަތްމަތީގައެވެ. މިޮގތުން

 އިޖާރާ އެއްބަސްވުމަކަށް އަންނައިރު އިޖާރާ ކުރުމުގެ މުއްދަތު
 އިތުރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ޮއތްޯތ ކުންފުނިން އެސެސްކުރެއެވެ. އަދި
 ކުންފުނިތަކުން އެކުންފުނިތަކުގެ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ ބައެއްކަންތައްތައް

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

  ގެންނަންބޭންނުންވާ ބަދަލުތަށް ގެނެއެވެ.ސ

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

ސ5. މުހިންމު މާލީ އަންދާޒާތަކާއި ނިންމުންތައް ސ



105

ޮއޑިޓް ޮކށްފައިވާ
 މާލީ ބަޔާންތައް 

ރިޯޕޓްކުރަންޖެހޭ ސެގްމެންޓްތައް
 ކުންފުނީގެ ހިންގުން ބަހާލެވިފައިވަނީ ބަޔާންކުރެވޭ ދެ

 ސެގްމެންޓަކަށެވެ. އެއީ ސްޓްރެޓެޖިކް ވިޔަފާރި ޔުނިޓްތަކަށް
 ބަހާލެވިގެން، ސެގްމެންޓްތަކުން ޯފރުޮކށްދޭވޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތްތަކުގެ

 މައްޗަށެވެ. މި ދެންނެވި ރިޯޕޓްކުރަންޖެހޭ ސެގްމެންޓްތައް
 ހިނގާޮގތް ކަނޑައަޅަނީ، ސެގްމެންޓުތަކުގެ ވިޔަފާރިން ކުރެވުނު
 އެކިއެކި މުއާމަލާތްތަކުގެ މަންފާއާއި ކުންފުނީގެ ޗީފް ޮއޕަރޭޓިން

 ޑިސިޝަން މޭކަރ ) ސީ.ޯއ.ޑީ.އެމް( ސެގްމެންޓްތައް ހިނގާފައިވާ
 ޮގތް ބެއްލެވުމަށްފަހު ނިންމަވާ ނިންމެވުމެއްގެ މައްޗަށް

ބިނާޮކށެވެ.ސ

 ސެގްމެންޓްތަކުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވާ ކެޕިޓަލް
 ހަމަޖައްސަނީ، ކުންފުނިން، ސެގްމެންޓްތަކުން ޯފރުޮކށްދޭ

 ޚިދުމަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ނެޓްޯވކް )ޯމބައިލާއި، ފިކްސްޑް އަދި
 ބްޯރޑްބޭންޑް( އަދި ކަސްޓަމަރުންނަށް ކުރިއަށް ޮއތްތާގައި

 ދެވޭނެކަމަށް ބެލެވޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ. ބައެއް ކަހަލަ
 ޚިދުމަތްތައް، އެޚިދުމަތެއްގެ ޮގތުން ކުންފުނީގެ ހިންގުމަށް

 ޮކންމެހެން ބޭނުންނުވާކަހަލަ ޚިދުމަތްތަކަކަށްވާތީ، ސެގްމެންޓްތަކުގެ
ނަތީޖާ ކަޑައެޅުމުގައި ކުންފުނިން ނުހިމަނައެވެ.ސ

 ސެގްމެންޓުތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
ތަފުސީލުގެ ޚުލާސާ ތިރީގައި ބަޔާންޮކށްފައިއެވަނީއެވެ.ސ

ސ)01( ޯމބައިލް:ސ

 ޯމބައިލުގެ ތެރޭގައި މައިގަނޑުޮގތެއްގައި ހިމެނެނީ ޚިދުމަތް 
 ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކާއި، ސަރުކާރާ އަދި ވިޔަފާރިކުރާ އެކިއެކި
 ފަރާތްތަކަށް ޯފރުޮކށްދެވޭ ޕްރީޕެއިޑް ޯމބައިލާއި، ޯޕސްޓްޕެއިޑް

 ޯމބައިލާއި، ޯރމިން، ޯމބައިލް އިކްއިޕްމެންޓް އަދި ޯމބައިލް
ބްޯރޑްބޭންޑެވެ.ސ

ސ)02( ފިކްސްޑް، ބްޯރޑްބޭންޑް އަދި އެންޓަރޕްރައިސް:ސ

 ފިކްސްޑް، ބްޯރޑްބޭންޑް އަދި އެންޓަރޕްރައިސްގެ ތެރޭގައި 
 މައިގަނޑުޮގތެއްގައި ހިމެނެނީ ވަކިވަކި ފަރުދުންނަށާއި، ވިޔަފާރިކުރާ
 ފަރާތްތަކާއި، ސަރުކާރުގެ ތަންތަނަށް ޯފރުޮކށްދޭ ފިކްސްޑް ޓެލެޯފން،

 ފިކްސްޑް އަދި ފައިބަރ ބްޯރޑްބޭންޑް، ލީސް ސާރކިޓްތަކާއި،
 ޑާޓާޮކމްތަކާއި އައިޕީ ޓީވީ ޚިދުމަތްތަކާއި، ޮމބައިލް މަނީ އަދި
އެންޓަރޕްރައިސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޕްޮރޖެކްޓްތަކެވެ.ސ

ރިޯޕޓްކުރެވޭ ސެގްމެންޓްތަކުގެ މައުލޫމާތު
 ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019 އަދި 2018 ގެ ނިޔަލަށް ހާމަޮކށްފައިވާ
ސެގްމެންޓްތަކުގެ މައުލޫމާތު ތިރީގައި ބަޔާންޮކށްފައިއެވަނީއެވެ.ސ

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

ސ6. ސެގްމެންޓްތަކުގެ މައުލޫމާތު
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ދިރާގު
އަހަރީ ރިޯޕޓު 2019 

ބޭރުގެ އާމްދަނީ

ޖުމުލަ އާމްދަނީ

ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

ބަލަށްކެނޑުން އަދި

 ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ޮގތްޮގތުން ލިބެންޖެހޭ

 ފައިސާއިން އަގަށްއައި ބަދަލުގެ ސަބަބުން ލިބުނު

ގެއްލުން

ސާފު މާލީ ޚަރަދު

ވިޔަފާރި ހިންގުމާއި ނުގުޅޭ ހަރަކާތްތަކުން

 ރިޯޕޓްކުރެވޭ ސެގްމެންޓަށް ލިބުނު ފައިދާ )ޓެކްސްގެ

ކުރިން(ސ

ސެގްމެންޓް އެސެޓްސް އަދި ލައިބިލިޓީސް

ދިގުމުއްދަތުގެ އެސެޓްތައް

ކުރު މުއްދަތެއްގައި ފައިސާއަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ މުދާ

ޖުމުލަ މުދާ

ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރަނިތައް

ކުރުމުއްދަތުގެ ދަރަނިތައް

ޖުމުލަ ދަރަނި

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

ދި ، ބްޯރޑްބޭންޑް އަ  ފިކްްސޑް
އެންޓަރޕްރައިސް ޖުމުލައެހެނިހެންޯމބައިލް

65,810

65,810

(28,254)

(35,086)

(788)

(841)

47

888

412,196

10,900

423,096

18,635

114,128

132,763

1,776,654

1,776,654

(802,526)

(187,698)

(8,896)

(26,177)

1,467

752,824

979,827

399,204

1,379,031

170,572

340,063

510,635

63,351

63,351

(28,153)

(28,096)

(422)

(996)

56

5,740

351,502

11,138

362,640

-

109,440

109,440

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

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

922,482

922,482

(498,752)

(101,421)

(6,141)

(13,243)

742

303,667

824,877

229,838

1,054,715

-

197,503

197,503

2,762,487

2,762,487

(1,329,431)

(317,215)

(15,459)

(40,416)

2,265

1,062,231

2,156,206

640,180

2,796,386

170,572

647,006

817,578

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

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019 އާއި ހަމަޔަށް

2019
)ރ. 000(

2019
)ރ. 000(

2019
)ރ. 000(

2019
)ރ. 000(

2018
)ރ. 000(

2018
)ރ. 000(

2018
)ރ. 000(

2018
)ރ. 000(

 އެހެނިހެން ހިންގުމުގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކަސްޓަމަރުންގެ އިކުއިޕްމަންޓްތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ ޚިދުމަތާއި، ބަލްކް އެސްއެމްއެސް ޚިދުމަތާއި، ޮޑމެއިން އަދި ވެބް ޯހސްޓިންގް އަދި
 އެހެނިހެން އެޑްޖެސެންޓް ޚިދުމަތްތަކެވެ. 2018 އަދި 2019 ވަނަ އަހަރު ރިޯޕޓްކުރަންޖެހޭ ސެގްމެންޓްތައް ކަނޑައެޅުނުއިރު މި ދެންނެވުނު އެއްވެސް ޚިދުމަތްތަކެއް ކުއެންޓިޓޭޓިވް

ތްރެށްޯހލްޑްއާއި ހަމައެއްނުވެއެވެ. ސ
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ޮއޑިޓް ޮކށްފައިވާ
 މާލީ ބަޔާންތައް 

ކަސްޓަމަރުންނާއިއެކު ވެފައިވާ ޮކންޓްރެކްސްތަކުން ލިބުނު 2,762,487  2,859,006 

 ސ31 ޑިސެމްބަރ
2019

 ސ31 ޑިސެމްބަރ
2018

20192018

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

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019 އާއި ހަމަޔަށް

 މަތީގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ އެވަނީ އެހެން މުވާޞަލާތީ ކުންފުނިތަކަށް "އައުޓް ޕޭމެންޓްސް"ގެ ޮގތުގައިއާއި ލައިސަންސަށް
ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ކުރިން ޖުމުލަޮކށެވެ.ސ

ރިޯޕޓްކުރެވޭ ސެގްމެންޓްތަކުގައި ހުރި ހަރުމުދަލުގެ މައުލޫމާތާއި، މާލީ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާ ހަރުމުދަލުގެ މައުލޫމާތު އަޅާކިޔުން.ސ

ހ. އާމްދަނީގެ ބައިތައް
 ކުންފުނިން މައިގަނޑުޮގތެއްގައި އާމްދަނީ ޯހދާފައިވަނީ ޮމބައިލް އަދި ފިކްސްޑް، ޮބޯރޑްބޭންޑް އަދި އެންޓަރޕްރައިސް އާމްދަނީއިންނެވެ. އެހެނިހެން

އާމްދަނީތަކުގެތެރޭގައި ކަސްޓަމަރުންގެ އިކުއިޕްމަންޓް މެއިންޓިނެންސް ޚިދުމަތާއި އެޑްޖެސެންޓް ޚިދުމަތްތައް ހިމެނެއެވެ.ސ

ސ7. އާމްދަނީ

ރިޯޕޓްކުރެވޭ ސެގްމެންޓްތަކުގައި ހުރި ޖުމުލަ ހަރުމުދާ

އެހެނިހެން ސެގްމެންޓްތަކުގައި ހުރި ޖުމުލަ ހަރުމުދާ

ސެގްމެންޓްތަކުގައި ހުރި ޖުމުލަ ހަރުމުދާ

ވަކި ސެގްމެންޓަކަށް ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ހަރުމުދަލުގެ ޖުމުލަ

މާލީ ބަޔާނުން ނަގާފައިވާ ހަރުމުދަލުގެ ޖުމުލަ

 1,963,748 

 412,196 

 2,375,944 

 6,144 

 2,382,088 

 1,804,704 

 351,502 

 2,156,206 

 15,363 

 2,171,569 

 737,707 

 10,900 

 748,607 

 485,685 

 1,234,292 

 629,042 

 11,138 

 640,180 

 335,672 

 975,852 

ދިގުމުއްދަތުގެ
ރ. 000

20192018
ކުރުމުއްދަތުގެ
ރ. 000

ދިގުމުއްދަތުގެ
ރ. 000

ކުރުމުއްދަތުގެ
ރ. 000
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ދިރާގު
އަހަރީ ރިޯޕޓު 2019 

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

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019 އާއި ހަމަޔަށް

ށ. ކަސްޓަމަރުންނާއިއެކު ވެފައިވާ ޮކންޓްރެކްޓްތަކުން ވަކިކުރެވިފައިވާ އާމްދަނީ
 ކުންފުނިން  ދޭ ވަކިވަކި ޙިދުމަތްތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ، މީގެ ތެރޭގައި  ޮމބައިލް، ފިކްސްޑް، ޮބޯރޑްބޭންޑް އަދި އެންޓަރޕްރައިސް އަދި

އެހެނިހެން އާމްދަނީއެވަނީ ގިންތިކުރުމަށްފަހު ސެގްމެންޓް މައުލޫމާތުތަކުގެތެރޭގައި ހިމަނާފައެވެ.ސ

 ތިރީގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ތާވަލުގައިއެވަނީ ޚިދުމަތްތައް ޯފރުޮކށް ދެވިފައިވާ ވަގުތުގައި ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ ގިންތިކުރުމަށްފަހު
 ހިމަނާފައިވާ ޮގތެވެ. އަދި މި ތަވާލްގައި މިދެންނެވި އުސޫލުން ގިންތިކުރެވިފައިވާ ޚިދުމަތްތަކާއި ސެގްމެންޓް މައުލޫމަތުގައި ހިމަނާފައިވާ

 ޚިދުމަތްތަކުގެ އާޅާކިއުމެއްވެސް ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ. ކުންފުނިން މައިގަނޑު ޮގތެއްގައި ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ މައުލޫމަތުތަށް ވާނީ ސެގްމަންޓް
މައުލޫމާތުގެ ދަށުން ހާމަޮކށްފައެވެ. )ޯނޓް 3(ސ

 

104,418

 

 1,640,894 

 1,745,312 

 1,745,312 

 3,764 

 62,046 

 65,810 

 65,810 

 118,473 

 1,658,181 

 1,776,654 

 1,776,654 

 3,636 

 59,715 

 63,351 

 63,351 

 113,864 

 934,020 

 1,047,884 

 1,047,884 

 222,046 

 2,636,960 

 2,859,006 

 2,859,006 

 105,268 

 817,214 

 922,482 

 922,482 

 227,377 

 2,535,110 

 2,762,487 

 2,762,487 

 މާލީ ބަޔާނުގައި އާމްދަނީ ހިމެނޭ ވަގުތަށް ބެލިގެން

 ގިންތިކުރެވިފައިވާ އާމްދަނީ

 ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ވަގުތެއްގައި ނަގުލު ކުރެވިފައިވާ

އުފެއްދުންތައް

 ޚާއްޞަކުރެވިފައި ނުވާ ވަގުތެއްގައި ނަގުލު ކުރެވިފައިވާ

އުފެއްދުންތަކާއި ޚިދުމަތްތައް

ކަސްޓަމަރުންނާއިއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުން ލިބުނު

 ބޭރުތެރެއިން ލިބުނު އާމްދަނީ، ޯނޓް ނަންބަރ 6 ގައިވާ

ފަދައިން

، ބްޯރޑްބޭންޑް އަދި  ފިކްްސޑް
އެންޓަރޕްރައިސް ޯމބައިލް

ޯޕޓްކުރެވޭ ސެގްމެންޓްތައް ރި

ޖުމުލައެހެނިހެން

2019
)ރ. 000(

2019
)ރ. 000(

2019
)ރ. 000(

2019
)ރ. 000(

2018
)ރ. 000(

2018
)ރ. 000(

2018
)ރ. 000(

2018
)ރ. 000(
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ޮއޑިޓް ޮކށްފައިވާ
 މާލީ ބަޔާންތައް 

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

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019 އާއި ހަމަޔަށް

ނ. ޮކންޓްރެކްޓް ބެލެންސެސް
 ކުރު މުއްދަތެއްގައި ފައިސާއަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ މުދަލާއި، ޮކންޓްރެކްޓް އެސެޓްސް، އަދި ޮކންޓްރެކްޓް

ލައިބިލިޓީސްއާއި ބެހޭ މައުލޫމާތުތައް ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި ބަޔާންޮކށްފައިއެވަނީއެވެ. ސ

 ޮކންޓްރެކްޓްގައި ހިމެނޭ މުދާ މައިގަނޑުޮގތެއްގައި ގުޅެނީ ދެވިފައިވާ ޚިދުމަތަކާއި ނުވަތަ ނިންމިފައިވާ
 މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން ކުންފުންޏަށް ލިބުން ހައްޤުވާ އާމްދަނީގެ ތެރެއިން، ރިޯޕޓް ކުރެވޭ
 ތާރީޚުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ބިލު ނުކުރެވިވާ އާމްދަނީއާއި، ބިޔަ މަޝްރޫޢުތައް ޤާއިމުކުރުމަށާއި

 ހިންގުމުމުގައި ފަސް ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދުތަކާއެވެ. ކުންފުންޏަށް ލިބުން ހައްޤުވާ ފައިސާ، އެއްވެސް
 ޟަރުތެއްނެތި ކުންފުންޏަށް ލިބޭނެކަމަށް ކަނޑައެޅުމުން،  ޮކންޓްރެކްޓުގައި ހިމެނޭ މުދާ، ލިބެން
 ހުރި ފައިސާގެ ތެރެއަށް ނަގުލު ކުރެވެއެވެ.  އާންމުޮކށް މިޮގތަށް ކަންތައް ކުރެވޭނީ، ކުންފުނިން
 ކަސްޓަމަރުންނަށް ބިލް ހުށަހެޅުމުންނާއި، އަދި ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚިދުމަތް ދެވޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި

ފަސްކުރެވޭ ޚަރަދު ތަކެވެ.  ސ

 ޮކންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން ދައްކަން ލާޒިމުވާ ދަރަޏި އާންމު ޮގތެއްގައި ގުޅޭނީ، ޮކންޓްރެކްޓުގައި
 ބައިވެރިވެފައިވާ ކަސްޓަމަރުންގެ އަތުން އެޑްވާންސަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާއެވެ. މިޮގތުގެ މަތިން ލިބޭ

 އާމްދަނީ، މާލީ ހިސާބުގައި ހިމެނޭނީ، އެ އާމްދަނީއާ ގުޅިގެން އަދާކުރާންޖެހޭ ޒިންމާ ފުރިހަމަވަމުންދާ
 މިންވަރެއްގެ މައްޗަށާއި، އަދި ކަސްޓަމަރުންނަށް އިޢާދަކުރެވިފައިނުވާ ޯލޔަލްޓީ ޮޕއިންޓުތަކަށް

ރިޢާޔަތްކުރެވިގެންނެވެ.ސ

 249,132 

 357,144 

 (124,836)

 232,470 

 256,453 

 (95,741)

 ކުރު މުއްދަތެއްގައި ފައިސާއަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ މުދާ

 )ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ޮގތްޮގތުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ

ތެރޭގައި ހިމެނިފައި(ސ

 ޮކންޓްރެކްޓް އެސެޓްސް )ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން

ޮގތްޮގތުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައި(ސ

 ޮކންޓްރެކްޓް ލައިބިލިޓީސް )ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން

ޮގތްޮގތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައި(ސ

 ސ
2018

ރ. 000

ސ

 2019
ރ. 000

ސ8. ކުންފުނި ހިންގުމަށްދިޔަ ޚަރަދު

ޙިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ސީދާ ކުރެވުނު ޙަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ އިނާޔަތާއި އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް )ޯނޓް 8.1(ސ

ލައިސަންސް ޚަރަދު

ހިންގުމުގެ ކުލީގެ ޚަރަދު

ސަޯޕޓް ސާރވިސްތައް

އެކްސްޓަރނަލް ޕަބްލިސިޓީ

ނެޓްޯވކް ޚަރަދު

ޕްޮރޕަޓީ ޚަރަދާއި އަސާސީ ޚަރަދު

ޕްޮރޕެޝަނަލް ފީ

އެހެނިހެން އިދާރީ ޚަރަދު

2018
ރ. 000

2019
ރ. 000
 539,674 

 231,016 

 120,010 

 563 

 48,050 

 40,675 

 132,295 

 118,565 

 15,570 

 90,005 

 1,336,423 

 516,082 

 225,791 

 115,207 

 50,335 

 48,050 

 53,480 

 118,323 

 110,165 

 15,179 

 76,819 

 1,329,431 

ސ8.1 މުވައްޒަފުންގެ އިނާޔަތްތަކާއި އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް

 205,630 

 13,249 

 18,675 

 237,554 

 (6,538)

 231,016 

 205,329 

 12,450 

 27,462 

 245,241 

 (19,450)

 225,791 

މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތަކާއި އަހަރީ ޯބނަސްގެ ޚަރަދު

ޕެންޝަންގެ ޮގތުގައި ދިޔަ ޚަރަދު

އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް

ކެޕިޓަލައިޒްކުރެވުނު މުވައްޒަފުންގެ ޚަރަދުތައް

2018
ރ. 000

2019
ރ. 000



110

ދިރާގު
އަހަރީ ރިޯޕޓު 2019 

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

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019 އާއި ހަމަޔަށް

ސ9. ކުންފުންޏަށް ލިބުނު އެހެނިހެން އާމްދަނީ

ސ10. ސާފު މާލީޚަރަދު

ސ11. ޓެކްސް ޚަރަދުތައް

 161 

 1,743 

 1,904 

 202 

 2,063 

 2,265 

2018
ރ. 000

2019
ރ. 000

  ނައްތާލެވެނު ޕްޮރޕަޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓަށް

ލިބުނު ފައިދާ

އެހެނިހެން ޮގތްޮގތުން ލިބުނު އާމްދަނީ

 157,550 

 3,391 

 9,219 

 170,160 

 164,760 

 (2,122) 

(5,500)

 157,138 

2018
ރ. 000

2019
ރ. 000

އާމްދަނީއިން ނެގުނު ޓެކްސް )ޯނޓު 11.1(ސ

ފާއިތުވި އަހަރު ޓެކްސްގެ ޮގތުގައި )އިތުރަށް ލަފާކުރެވުނު(/

މަދުން

ފަސްޮކށްފައިވާ ޓެކްސް އެސެޓްތައް )ޯނޓް 11.2(ސ

 1,111,919 

 406,114 

 (467,202)

 (500)

 1,050,331 

 157,550 

 1,062,231 

 375,414 

 (338,746)

 (500)

 1,098,399 

 164,760 

 2018
ރ. 000

 2019
ރ. 000

ޓެކްސް ޚަރަދުގެ ކުރިން ލިބުނު ހިސާބުކުރުމުގެ ފައިދާ

އުނިނުކުރެވޭ ޚަރަދު

 އުނިކުރެވޭ ޚަރަދު

ޓެކްސް ދައްކަންނުޖެހޭ އެލަވަންސް

ޖުމުލަ ޓެކްސް ކުރެވޭ ފައިދާ

އާމްދަނީ ޓެކްސް )%15(ސ

4,981

15,547

20,528

(4,456)

(24,211)

(25,864)

(54,531)

(34,003)

7,405

-

7,405

(11,840)

-

(35,981)

(47,821)

(40,416)

2018
ރ. 000

2019
ރ. 000

މާލީ އާމްދަނީ

 އިފެކްޓިވް އިންޓްރެސްޓް ރޭޓްގެ ދަށުން ބެންކް ޑިޮޕސިޓްތަކުން

ލިބުނު އާމްދަނީ

 އަންދާޒީ ހިސާބަށްއައިސްފައިވާ ބަދަލާއި ގުޅިގެން އަންވައިންޑް

ކުރެވިފައިވާ ޑިސްކައުންޓް އިޔާދަކުރުން

މާލީ ޚަރަދުތައް

ޕްޮރވިޝަންތަކުގެ ޑިސްކައުންޓް އަންވައިންޑް ކުރުމަށް ޚަރަދުވި

ލީޒް ލައިބިލިޓީއަށް ޚަރަދުވި އިންޓްރެސްޓް

ބޭރުފައިސާގެ މުއާމަލާތްތަކުން ގެއްލުންވި

ސާފު މާލީ ޚަރަދު

ސ11.1 ހިސާބުކުރުމުގެ ފައިދާ އާއި ޓެކްސްނެގޭ އާމްދަނީ ފައިދާ އަޅާކިޔުން

 ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސްނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2011/5 އާއި އެޤާނޫނުގެ ދަށުންހެދިފައިވާ
 ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޮގތުގެ މަތީން، ކުންފުނިތަކުން އެކުންފުންޏެއްގެ ޓެކްސްކުރެވޭ އާމްދަނީގެ

%15 ޓެކްސްގެ ޮގތުގައި ދައްކަންޖެހެއެވެ. )2019 ގައި %15 އެވެ.(ސ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ސ

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019 އާއި ހަމަޔަށް

ސ11.2 ފަސްޮކށްފައިވާޓެކްސް އެސެޓް )ޑިފާޑް ޓެކްސް އެސެޓް(

ސ

 ސ11.3 ފަސްޮކށްފައިވާ ޓެކްސް އެސެޓުތައް/)ދަރަނި(
ކަނޑައެޅިފައިވަނީ ތިރީގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޮގތުގެ މަތިންނެވެ.ސ

 ފަސްޮކށްފައިވާ ޓެކްސް އެސެޓްސް އަދި )ލައިބިލިޓީސް( ހިސާބުޮކށްފައިވަނީ  ހުރިހާ ޓެކްސްކުރެވޭ
 ހަރުމުދަލާއި ދަރަނީގެ ހިސާބުކުރުމުގެ ބޭސް އާއި ޓެކްސް ބޭސްގެ ތަފާތުން އަންނަ އުނިކުރެވޭ ވަގުތީ
 ތަފާތުތަކުންނެވެ. ފަސްޮކށްފައިވާ ޓެކްސް ހިސާބުޮކށްފައިވަނީ %15 ގެ ރޭޓުގައެވެ. )2018:15%(

ސ

 15,363 

 (9,219)

 6,144 

 9,863 

 5,500 

 15,363 

 2018
ރ. 000

2019
ރ. 000

ވިޔަފާރިގެ މުއްދަތު ފެށުނުއިރު ހުރިބާކީ

 މާލީ އަހަރުގެތެރޭގައި ފާހަގަކުރެވުނު ފަސްޮކށްފައިވާ

ޓެކްސް އެސެޓުތައް )އިތުރުވި/އުނިވި(ސ

ވިޔަފާރިގެ މުއްދަތު ނިމުނުއިރު ހުރިބާކީ

 (103,524)

 (42,548)

 9,253 

 177,780 

 40,961 

 (96,027)

 (13,338)

 -   

 211,786 

 102,421 

 (15,529)

 (6,382)

 1,388 

 26,667 

 6,144 

 (14,404)

 (2,001)

 -   

 31,768 

 15,363 

ވަގުތީ ފަރަގު
ރ. 000

ވަގުތީ ފަރަގު
ރ. 000

ޓެކްސް އިފެކްޓް
ރ. 000

ޓެކްސް އިފެކްޓް
ރ. 000

ޕްޮރޕަޓީ އެންޑް އިކުއިޕްމަންޓް

އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓްތައް

ލީޒްތައް

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

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019 އާއި ހަމަޔަށް

ސ11.4 ފަސްޮކށްފައިވާ ޓެކްސް އެސެޓްތަކަށް އައި ބަދަލުތައް

 (14,404)

 (2,001)

 31,768 

 15,363 

 (1,125)

 (4,381)

 (5,101)

 (10,607)

 (15,529)

 (6,382)

 26,667 

 4,756 

ޕްޮރޕަޓީ އެންޑް އިކުއިޕްމަންޓް

އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓްތައް

ޕްޮރވިޜަންތައް

 ސ1 ޖެނުއަރީ
2019 ގެ ބާކީ

 ފައިދާ/ ގެއްލުމުގައި
ހިމެނިފައިވާ

 ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019 ގެ
 ނިޔަލަށް ފަސްޮކށްފައިވާ ޓެކްސް

އެސެޓް/ )ލައިބިލިޓީ(ސ

ސ12. ހިއްސާ އަކަށް ޖެހޭ ފައިދާ

ހިއްސާއަކަށްޖެހޭ ފައިދާ )ބޭސިކް އަދި ޑައިލިއުޓެޑް އާރނިންގްސް ޕާ ޝެއަރ(ސ 

 ކުންފުނީގެ ފައިދާއިން ހިއްސާއަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާވަރު ބިނާވެފައިވަނީ ކުންފުނީގެ އާންމު ހިއްސާގެ
 ޮގތުގައި އަހަރުތެރޭގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހިއްސާގެ އެވްރެޖް އަދަދާއި، ކުންފުންޏަށް މުއްދަތު/އަހަރުގައި

ލިބުނު ފައިދާގެ މައްޗަށެވެ.ސ

 941,759 

 76,000 

 12.39 

 905,093 

 76,000 

 11.91 

2019
ގެ ނިޔަލަށް ނިމުނު މުއްދަތު/އަހަރުގެ

 2018

ހިއްސާދާރުންނަށް ބެހިދާނެ ފައިދާ )ހާސް ދިވެހި ރުފިޔާއިން(ސ

 އާންމު ހިއްސާގެ ޮގތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހިއްސާގެ އެވްރެޖް

އަދަދު )ހާހުން(ސ

 ބޭސިކް އަދި ޑައިލިއުޓެޑް ހިއްސާ އަކަށް ޖެހޭ ފައިދާ )ދިވެހި

ރުފިޔާއިން(ސ
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ޮއޑިޓް ޮކށްފައިވާ
 މާލީ ބަޔާންތައް 

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

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019 އާއި ހަމަޔަށް

ސ13. ޕްޮރޕަޓީ އަދި އިކުއިޕްމެންޓްތައް

 421,849 

 -   

 6,106 

 (1,041)

 426,914 

 163,963 

 23,528 

 (1,041)

 186,450 

 240,464 

 14,836 

 -   

 11 

 (3,349)

 11,498 

 11,505 

 896 

 (3,349)

 9,052 

 2,446 

 253,461 

 185,517 

 (260,459)

 -   

 178,519 

 -   

 -   

 -   

 -   

 178,519 

 3,754,237 

 -   

 252,623 

 (281,395)

 3,725,465 

 2,406,470 

 237,528 

 (281,383)

 2,362,615 

 1,362,850 

 17,842 

 -   

 1,719 

 (695)

 18,866 

 10,179 

 2,522 

 (695)

 12,006 

 6,860 

 4,462,225 

 185,517 

 -   

 (286,480)

 4,361,262 

 2,592,117 

 264,474 

 (286,468)

 2,570,123 

 1,791,139 

އިމާރާތްތައް
ރ. 000

އިކުއިޕްމެންޓް
ރ. 000

 ވެހިކަލް އަދި
ޯލންޗް

ރ. 000

 ފަރުނީޗަރު އަދި
ފިޓިންގްސް
ރ. 000

 ނުނިމި ހުރި
އެސެޓްތައް
ރ. 000

ޖުމުލަ
ރ. 000

އަގު

ސ1 ޖަނަވަރީ 2019 ގައި

ނުނިމި ހުރި އެސެޓްތަކަށް އަހަރުތެރޭ އިތުރުވި

ނުނިމި ހުރި އެސެޓްތަކުން އަހަރުތެރޭ ބަދަލު ކުރެވުނު

އަހަރުތުތެރޭ ނައްތާލެވުނު

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019 ގައި

ޖުމުލަ ބަލަށްކެނޑުނު

ސ1 ޖަނަވަރީ 2019  ގައި

މުއްދަތުތެރޭ ބަލަށްކެނޑި

 މުއްދަތުތެރޭގައި ނައްތާލެވުނު އެސެޓްތަކުގެ

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019  ގެ ނިޔަލަށް

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019 ގެ ނިޔަލަށް ޮފތުން ދައްކާ ސާފުއަގު

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019
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ދިރާގު
އަހަރީ ރިޯޕޓު 2019 

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

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019 އާއި ހަމަޔަށް

 ސ13.1 މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާ ހަރުމުދަލުގެ ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޖުމުލަޮގތެއްގައި ނެޓްޯވކް
 ފުޅާކުރުމަށާއި ޮކންވަރޖަންޓް ބިލިންގް ސިސްޓަމަށް 31 ޑިސެމްބަރ 2019 އާއި ހަމަޔަށް ކުރިޔަށް

ދިޔަ މަސައްކަތްތަކަށް ޚަރަދުވި ފައިސާއެވެ.ސ

 ސ13.2 މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާ ހަރުމުދަލުގެ ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޖުމުލަޮގތެއްގައި ނެޓްޯވކް
 ފުޅާކުރުމަށާއި ޚިދުމަތްތައް އިތުރުކުރުމަށް 31 ޑިސެމްބަރ 2018 އާއި ހަމަޔަށް ކުރިޔަށް ދިޔަ

މަސައްކަތްތަކަށް ޚަރަދުވި ފައިސާއެވެ. ސ

 419,775 

 -   

 10,736 

 (8,662)

 421,849 

 153,980 

 18,645 

 (8,662)

 163,963 

 257,886 

 16,504 

 -   

 961 

 (2,629)

 14,836 

 13,420 

 714 

 (2,629)

 11,505 

 3,331 

 404,906 

 331,396 

 (482,841)

 -   

 253,461 

 -   

 -   

 -   

 -   

 253,461 

 3,645,908 

 -   

 467,660 

 (359,331)

 3,754,237 

 2,502,759 

 263,042 

 (359,331)

 2,406,470 

 1,347,767 

 21,135 

 -   

 3,484 

 (6,777)

 17,842 

 14,733 

 2,223 

 (6,777)

 10,179 

 7,663 

 4,508,228 

 331,396 

 -   

 (377,399)

 4,462,225 

 2,684,892 

 284,624 

 (377,399)

 2,592,117 

 1,870,108 

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2018

އިމާރާތްތައް
ރ. 000

އިކުއިޕްމެންޓް
ރ. 000

ވެހިކަލްސް
ރ. 000

 ފަރުނީޗަރ އަދި
ފިޓިންގްސް
ރ. 000

 ނުނިމި ހުރި
އެސެޓްތައް
ރ. 000

ޖުމުލަ
ރ. 000

އަގު

ސ1 ޖަނަވަރީ 2018 ގައި

ނުނިމި ހުރި އެސެޓްތަކަށް އަހަރުތެރޭ އިތުރުވި

ނުނިމި ހުރި އެސެޓްތަކުން އަހަރުތެރޭ ބަދަލު ކުރެވުނު

އަހަރުތުތެރޭ ނައްތާލެވުނު

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2018 ގައި

ޖުމުލަ ބަލަށްކެނޑުނު

ސ1 ޖަނަވަރީ 2018  ގައި

މުއްދަތުތެރޭ ބަލަށްކެނޑި

މުއްދަތުތެރޭގައި ވިއްކާލެވުނު/ނައްތާލެވުނު

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2018  ގެ ނިޔަލަށް

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2018 ގެ ނިޔަލަށް ޮފތުން ދައްކާ ސާފުއަގު



115

ޮއޑިޓް ޮކށްފައިވާ
 މާލީ ބަޔާންތައް 

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

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019 އާއި ހަމަޔަށް

 ރައިޓް-ޮއފް-ޔޫސް އެސެޓްސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އިޖާރާ ކުރެވިފައިވާ ޢިމާރާތްތައް އިންވެސްޓްމަންޓް
 ޕްޮރޕަޓީގެ އިޞްޠިލާޙީ މާނައިގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ކަމުގައިވާނަމަ، އެ މުދާތައް މާލީ ބަޔާނުގައި

ހިމެނިފައިވާނީ ރައިޓް-ޮއފް-ޔޫސް އެސެޓްގެ ޮގތުގައެވެ.)ޯނޓް 4.10(ސ

 ސ14.1 ރައިޓް-ޮއފް-ޔޫޒް އެސެޓް ބަލަށް ކަނޑާފައިވަނީ އެއް އަހަރާއި ތިރީސްފަސް އަހަރާއި ދެމެދުގެ
މުއްދަތަކަށް ލީޒްގެ މުއްދަތައް ބަލައިގެންނެވެ.ސ

ސ14. ރައިޓް-ޮއފް-ޔޫޒް އެސެޓްސް

 225,849 

 61,250 

 287,099 

38,100 

 38,100 

 248,999 

 -   

 -   

 -   

-

-

-

އައި.އެފް.އާރު.އެސް 16 އާއި އެއްޮގތަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރައިޓް-ޮއފް-ޔޫސް އަގުކުރެވުނު

އަހަރު ތެރޭގައި އިތުރުކުރެވުނު

އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރިބާކީ

ޖުމުލަ ބަލަށްކެނޑުނު

އަހަރު ތެރޭގައި އިތުރުކުރެވުނު

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019 ގެ ނިޔަލަށް ޮފތުން ދައްކާ ސާފުއަގު

 ސ31 ޑިސެމްބަރ
2018

ރ. 000

 ސ31 ޑިސެމްބަރ
2019

ރ. 000
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ދިރާގު
އަހަރީ ރިޯޕޓު 2019 

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

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019 އާއި ހަމަޔަށް

ސ15. އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓް

 77,102 

 -   

 1,976 

 -   

 79,078 

 11,628 

 5,253 

 -   

 16,881 

 62,197 

 206,335 

 -   

 94,065 

 (2,645)

 297,755 

 151,273 

 31,622 

 (2,645)

 180,250 

 117,505 

 469,220 

 98,539 

 -   

 (2,645)

 565,114 

 183,122 

 48,831 

 (2,645)

 229,308 

 335,806 

 28,768 

 -   

 67,638 

 -   

 96,406 

 20,221 

 11,956 

 -   

 32,177 

 64,229 

 157,015 

 98,539 

 (163,679)

 -   

 91,875 

 -   

 -   

 -   

 -   

 91,875 

ޖުމުލަ
ރ. 000

 ނުނިމި ހުރި
އެސެޓްތައް
ރ. 000

ޮސފްޓްވެއަރތައް
ރ. 000

ލައިސަންސްތައް
ރ. 000

  އިންޑިފީސަބަލް
ރައިޓްސް ޮއފް ޔޫޒް

ރ. 000
އަގު

ސ1 ޖަނަވަރީ 2019 ގައި

ނުނިމި ހުރި އެސެޓްތަކަށް އަހަރުތެރޭ އިތުރުވި

އަހަރު ތެރޭގައި ޑަބްލިޔު.އައި.ޕީ އިން ބަދަލުކުރެވުނު

މުއްދަތުތެރޭގައި ނައްތާލެވުނު

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019 ގެ ނިޔަލަށް

ޖުމުލަ އެޮމޓައިޒް އަދި އިމްޕެއަރ ކުރެވުނު

ސ1 ޖަނަވަރީ 2019  ގައި

އަހަރު ތެރޭގައި އެޮމޓައިޒް ކުރެވުނު

އަހަރު ތެރޭގައި ނައްތާލެވުނު

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019  ގެ ނިޔަލަށް

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019 ގެ ނިޔަލަށް ޮފތުން ދައްކާ ސާފުއަގު

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019

 ސ15.1 މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާ މުދަލުގެ ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޖުމުލަޮގތެއްގައި ނެޓްޯވކް
 ފުޅާކުރުމަށާއި ޮކންވަރޖެންޓް ބިލިންގް ސިސްޓަމަށް 31 ޑިސެމްބަރ 2019 އާއި ހަމަޔަށް ކުރިޔަށް

ދިޔަ މަސައްކަތްތަކަށް ޚަރަދުވި ފައިސާއެވެ.ސ
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ޮއޑިޓް ޮކށްފައިވާ
 މާލީ ބަޔާންތައް 

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

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019 އާއި ހަމަޔަށް

 ސ15.2 މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާ މުދަލުގެ ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި
 ހިމެނެނީ ޖުމުލަޮގތެއްގައި 31 ޑިސެމްބަރ 2018 އާއި ހަމަޔަށް
 ކުރިޔަށްދިޔަ އާ ޮސފްޓްވެއަރތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ

ޚަރަދެވެ.ސ

 ސ15.3 31 ޑިސެމްބަރ 2016 ގައި ކުންފުނިންވަނީ
 ޮސފްޓްވެއަރތަކުގެ އަގުދަށްވެދާނެކަމަށްބަލައި، އަހަރުތެރޭގައި

 ޕްޮރވިޜަންގެ ޮގތުގައި 4,236,341  ރުފިޔާ
ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.ސ

 ސ15.4 މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދާ ބައެއް ޮސފްޓްވެއަރ
 ތަރައްޤީކުރަން ފެށިފަހުން ގެނެވުނު ބައެއް ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން،
 ޮސފްޓްވެއަރއަށް ޮކށްފައިވާ ޚަރަދުތައް 31 ޑިސެމްބަރ 2016

ވަނަ އަހަރުވަނީ އެއްޮކށް އިމްޕެއަރޮކށްފައެވެ. ސ

 

47,693 

 -   

 29,409 

 -   

 77,102 

 7,931 

 3,697 

 -   

 11,628 

 65,474 

 179,803 

 -   

 35,951 

 (9,419)

 206,335 

 135,741 

 24,951 

 (9,419)

 151,273 

 55,062 

 403,926 

 74,819 

 -   

 (9,525)

 469,220 

 160,056 

 32,591 

 (9,525)

 183,122 

 286,098 

 23,678 

 -   

 5,196 

 (106)

 28,768 

 16,384 

 3,943 

 (106)

 20,221 

 8,547 

 152,752 

 74,819 

 (70,556)

 -   

 157,015 

 -   

 -   

 -   

 -   

 157,015 

 އިންޑިފީސަބަލް
 ރައިޓް-ޮއފް ޔޫސް

ރ. 000
 ލައިސަންސްތައް

ރ. 000
 ޮސފްޓްވެއަރތައް

ރ. 000

ނުނިމިހުރި
އެސެޓްތައް 
ރ. 000 

ޖުމުލަ
ރ. 000 ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019

އަގު

ސ1 ޖަނަވަރީ 2018 ގައި

ނުނިމި ހުރި އެސެޓްތަކަށް އަހަރުތެރޭ އިތުރުވި

އަހަރު ތެރޭގައި ޑަބްލިޔު.އައި.ޕީ އިން ބަދަލުކުރެވުނު

މުއްދަތުތެރޭގައި ނައްތާލެވުނު

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2018 ގެ ނިޔަލަށް

ޖުމުލަ ބަލަށްކެނޑުނު

ސ1 ޖަނަވަރީ 2018  ގައި

އަހަރު ތެރޭގައި އެޮމޓައިޒް ކުރެވުނު

އަހަރު ތެރޭގައި ނައްތާލެވުނު

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2018  ގެ ނިޔަލަށް

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2018 ގެ ނިޔަލަށް ޮފތުން ދައްކާ ސާފުއަގު
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ދިރާގު
އަހަރީ ރިޯޕޓު 2019 

 249,132 

 357,144 

 606,276 

 (57,645)

 548,631 

 55,239 

 87,380 

 142,619 

 (879)

 141,740 

 690,371 

 232,470 

 256,453 

 488,923 

 (56,588)

 432,335 

 78,252 

 74,632 

 152,884 

 (555)

 152,329 

 584,664 

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

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019 އާއި ހަމަޔަށް

ސ17. ވިޔަފާރިންނާއި އެހެނިހެން ޮގތްޮގތުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާސ16. އިންވެންޓަރީތައް

 71,475 

 (13,239)

 58,236 

 77,630 

 (22,114)

 55,516 

 
 2019
ރ. 000

2018
ރ. 000

އިންވެންޓަރީތަކުގެ އަގު

ބޭނުންނުކުރެވޭ، ލަހުން ދައުރުވާ އިންވެންޓަރީއަށް

ކަނޑައެޅުނު ޕްޮރވިޜަން )ޯނޓް: 16.1(ސ

 22,114 

 (17,628)

 8,753 

 13,239 

 19,833 

 -   

 2,281 

 22,114 

ވިޔަފާރިގެ މުއްދަތު ފެށުނުއިރުހުރި ބާކީ

އަހަރުތެރޭ އުނިކުރެވުނު އިންވެންޓަރީ

އަހަރުތެރޭ ޕްޮރވިޜަންގެ ޮގތުގައި ކަނޑައެޅުނު

ވިޔަފާރިގެ މުއްދަތު ނިމުނުއިރުހުރި ބާކީ

ސ16.1 ބޭނުން ނުކުރެވޭ / ލަހުން ދައުރުވާ އިންވެންޓަރީއަށް ކަނޑައެޅުނު ޕްޮރވިޜަން

2019
ރ. 000

2018
ރ. 000

ވިޔަފާރިން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ

ޮކންޓްރެކްޓް އެސެޓްސް

 ނުލިބޭނެކަމަށް ކަނޑައެޅުނު ފައިސާއަށް އިމްޕެއަރ

ކުރެވުނު ޕްޮރވިޜަން )ޯނޓު 17.1(ސ

ކުރިއަށް ދައްކާފައިހުރި ފައިސާ

އެހެނިހެން ޮގތްޮގތުން ލިބެންޖެހޭ

 އެހެނިހެން ޮގތްޮގތުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން

 ނުލިބޭނެކަމަށް ކަނޑައެޅުނު ފައިސާއަށް އިމްޕެއަރ

ކުރެވުނު ޕްޮރވިޜަން ) ޯނޓު 17.1(ސ

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

 -   

 -   

 56,588 

 26,828 

 (25,771)

 57,645 

 -   

 -   

 555 

 332 

 (8)

 879 

 41,498 

 (369)

 41,129 

 15,459 

 -   

 56,588 

 555 

 -   

 555 

 -   

 -   

 555 

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

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019 އާއި ހަމަޔަށް

 ސ17.1  ދަރަނީގެ ޮގތުގައި އަދި އެހެނިހެން ޮގތްޮގތުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ގެއްލުމުގެ
ޮގތުގައި ކަނޑައެޅުނު އެލަވަންސް

 މާލީ އެސެޓްސް އަދި ޮކންޓްރެކްޓް އެސެޓްސްއިން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއިން ގެއްލުމުގެ ޮގތުގައި
ގެނެވިފައިވާ ހަރަކާތްތައް

 މާލީ އެސެޓްސް އަދި ޮކންޓްރެކްޓް އެސެޓްސްއިން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއިން ގެއްލުމުގެ ޮގތުގައި
 އަހަރުތެރޭގައި ހިސާބުކުރެވިފައިވާ ހަރަކާތްތަކާއި އެހެނިހެން އެސެޓްސްތަކުން ގެއްލުމުގެ ޮގތުގައި

ލިބޭނެކަމަށް ހިސާބުކުރެވިފައިވާ ހަރަކާތްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ސ

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

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

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

އަހަރުތެރޭ ގެއްލުމުގެ ޮގތުގައި ހިސާބުކުރެވުނު

ބޭޑް ޑެބްޓްގެ ޮގތުގައި އަހަރުތެރޭ އުނިކުރެވުނު

ވިޔަފާރީގެ މުއްދަތު ނިމުނުއިރު ހުރިބާކީ

 2019
ރ. 000

 2019
ރ. 000

 2018
ރ. 000

 2018
ރ. 000

އެހެނިހެން ޮގތްޮގތުން ލިބެންޖެހޭވިޔަފާރިން ލިބެންޖެހޭ އަދި ޮކންޓްރެކްޓް އެސެޓްސް
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ސ

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019 އާއި ހަމަޔަށް

ސ19. ރައުސްމާލުސ18. ފައިސާއާއި ބޭންކުގައި ހުރި ފައިސާ

 10,868 

 290,820 

 183,997 

 485,685 

 (14,385)

 471,300 

 6,368 

 200,232 

 129,072 

 335,672 

 (19,696)

 315,976 

2019
ރ. 000

 2018
ރ. 000

އަތުގައި ހުރި ފައިސާ

ބޭންކުގައި ހުރި ފައިސާ

ކުރުމުއްދަތަށް ބަހައްޓާފައިވާ ޑިޮޕސިޓްތައް

 މާލީ ބަޔާނުގައި ހިމެނިފައިވާ ފައިސާއާއި ބެންކުގައި

ހުރި ފައިސާ

 ސ3 މަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ފައިސާއަށް

ބަދަލުކުރެވޭފަދަ ޑިޮޕސިޓްތައް )ޯނޓު 18.1(ސ

 މާލީ ބަޔާނުގައި ހިމެނިފައިވާ ފައިސައާއި

 ފައިސާގެޮގތުގައި ބެލެވޭތަކެތި

 14,385  19,696 

މިއަހަރު ކުރެވިފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓް

ކުރުމުއްދަތުގެ ޑިޮޕސިޓްސް – އެޮމޓައިޒްކުރެވިފައިވާ އަގު

 ސ18.1 3 މަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ފައިސާއަށް
ބަދަލުކުރެވޭފަދަ ޑިޮޕސިޓްތައް

 ކުރުމުއްދަތުގެ ޑިޮޕސިޓްސްތައް ގިންތިޮކށްފައިވަނީ %1.5 އާއި %2.5  ގެ ރޭޓުން އެޮމޓައިޒްޮކށް
އަދި 6 މަހާއި 7 މަހާ ދޭތޭރޭ މުއްދަތު ހަމަވާ ޑިޮޕސިޓްސްތަކަށެވެ.ސ

 200,000 

 190,000 

 

200,000 

 190,000 

 ހުއްދަދެވިފައިވާ ހިއްސާގެ ރައުސްމާލު

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

ހުށަހެޅި އަގު ދައްކާފައިވާ ހިއްސާގެ ރައުސްމާލު

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

 2018
ރ. 000

 2019
ރ. 000

ސ19.1 ހިއްސާގެ ރައުސްމާލު
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ޮއޑިޓް ޮކށްފައިވާ
 މާލީ ބަޔާންތައް 

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

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019 އާއި ހަމަޔަށް

ސ20. ޕްޮރވިޜަންތައް

ސ19.2 ހިއްސާގެ ފައިދާ )ޑިވިޑެންޑް(ސ

 ކުންފުނީގެ އާންމު ހިއްސާދާރުންނަށް ހިއްސާގެ ފައިދާގެޮގތުގައި އެފަހަރަކު ކަނޑައެޅޭ އަދަދެއް ލިބުމުގެ
 ހައްގު ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ކުންފުނީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ޮކންމެ ހިއްސާއަކަށް އެއް ޯވޓު

 ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވެއެވެ. ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރަށް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުން ހިއްސާއަކަށް
ބެހުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އަދަދުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.ސ

 ރިޯޕރޓިންގް ތާރީހަށްފަހު ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ
 ޯބޑުންވަނީ ޯނޓް ނަމްބަރު 28 ގައި ވާޮގތައް ޑިވިޑެންޑް

ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައެވެ.  ސ

 5.95 

 4.14 

 5.85 

 5.96 

 452,200 

 314,640 

 766,840 

 444,600 

 452,960 

 897,560 

ހިއްސާއަކަށް
ރ. 000 

ހިއްސާއަކަށް
ރ. 000 

ޑިވިޑެންޑް
ރ. 000

ޑިވިޑެންޑް
ރ. 000

20192018

ޑިވިޑެންޑްގެ ޮގތުގައި ދެއްކި- ފުރަތަމަ ޓްރާންޗް

ޑިވިޑެންޑްގެ ޮގތުގައި ދެއްކި- ދެވަނަ ޓްރާންޗް

 130,157 

 170,572 

 2,233 

 4,456 

 (32,973)

 (14,131)

 130,157 

 170,572 

 158,732 

 -   

 11,840 

 -   

 -   

 170,572 

2018
ރ. 000

2019
ރ. 000

ނެޓްޯވރކް އާއި އެސެޓް ރިޓަޔަރމަންޓް ޮއބްލިގޭޝަންސް )ޯނޓު 20.1(ސ

ވޭތުވެދިޔަ މުއްދަތު/އަހަރުގެ ތެރޭގައި އައި ބަދަލު

ވިޔަފާރިގެ މުއްދަތު ފެށުނުއިރު ހުރިބާކީ

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހެދުނު ޕްޮރވިޜަންތައް

އަންވައިޑިންގ ޮއފް ޑިސްކައުންޓްސް

އަހަރުގެ ތެރޭގައި  ޑިސްޯޕސްކުރެވިފައިވާ

އެސަމްޕްޝަނަށް އަށް އައި ބަދަލާއިގުޅިގެން ގެނެވެނު އުނިއިތުރު

ވިޔަފާރިގެ މުއްދަތު ނިމުނުއިރު ހުރިބާކީ



122

ދިރާގު
އަހަރީ ރިޯޕޓު 2019 

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

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019 އާއި ހަމަޔަށް

ސ20.1 ނެޓްޯވރކާއި އެސެޓް ރިޓަޔަރމަންޓް ޮއބްލިގޭޝަންސް

 ނެޓްޯވރކާއި އެސެޓް ރިޓަޔަރމަންޓް ޮއބްލިގޭޝަންސް ޕްޮރވިޜަން އަގުޮކށްފައިވަނީ މުސްތަޤުބަލުގައި
 ކުންފުނީގެ ޕްޮރޕަޓީ އަދި އިކުއިޕްމަންޓުތައް ނައްތާލުމަށް ހިގާނެ ޚަރަދާއި، އެއެއްޗެހި ހުރި ތަންތަން

 އިހުހުރިޮގތަށް އިއާދަކުރުމަށާއި އަލުން އާކުރުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު، މިހާރުގެ އަގުން އަންދާޒާޮކށްފައެވެ.
 ނެޓްޯވރކާއި އެސެޓް ރިޓަޔަރމަންޓް ޮއބްލިގޭޝަން ހިސާބުކުރުމަށްޓަކައި ބެލިފައިވާ މިންގަޑުތައް

ތިރީގައި ބަޔާންޮކށްފައި މިވަނީއެވެ.ސ

ކުއްޔަށް ނަގާ ފަރާތުގެ ލީޒް )އައި.އެފް.އާރް.އެސް 16(ސ
 މި ކުންފުނިން ދިގުމުއްދަށް ކުއްޔަށްނަގާ އެސެޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ލޭންޑް އެންޑް ބިލްޑިންގް އަދި

 ނެޓްޯވކް އެސެޓްސްތައް ހިމެނެއެވެ. މިފަދަ ލީޒްތަކުގެ މުއްދަތު އާންމުޮގތެއްގައި އެއްއަހަރާއި ތިރީސް
 ފަސް އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ދިގުދެމިގެންދެއެވެ. އަދި މި ލީސްގެ ޮނންކެންސަލަބަލް މުއްދަތު

 ހަމަވުމާއިއެކު ލީޒް އަލުން އާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ޮއވެއެވެ. މީގެކުރިން މިފަދަ ލީޒްތައް ކުންފުނީގެ މާލީ
 ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވަނީ އައި.އޭ.އެސް 17 އާއި އެއްޮގތަށް ޮއޕަރޭޓިންގް ލީޒްގެ ދަށުންނެވެ. މިޮގތުން

 31 ޑިސެމްބަރ 2018 ވަނަ އަހަރު ނިމިނުއިރު ލީޒްގެ ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ
ބަޔާނުގައި 50,334,855 ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވެއެވެ.ސ

މި ކުންފުނިން ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާ ލީޒްތަކުގެ މައުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ސ

 ސެންސިޓިވިޓީ އެނަލިސިސް
 ތިރީގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ވޭރިއަބަލްތަކުގެ )ބަދަލުވެދާނެ ކަންތައްތައް( އަގު %1 މައްޗަށް
 ދިޔުންމުން ނުވަތަ ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމަށް ތިރީގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ

 ފަދައިން އުނިއިތުރުވެދާނެއެވެ. މި އެނަލިސިސް ހަދާފައިވަނީ އެހެނނިހެން ވޭރިއަބަލްސްތަކަށް ބަދަލު
ނާންނާނެކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ.ސ

3.50%

10.00%

7.00%

7.70%

 
 2018
ރ. 000

 2019
ރ. 000

ޑިސްމެންޓްލް ޚަރަދަށް އިތުރުވާނެކަމަށް ބެލެވޭ

ޑިސްކައުންޓް ރޭޓް

 (1,606,473)

 1,523,668 

 1,634,667 

 (1,526,370)

ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމަށް އައިސްދާނެ ބަދަލު

އުނި އިތުރު
 ޑިސްމެންޓްލް ޚަރަދަށް އިތުރުވާނެކަމަށް ބެލެވޭ

)%1 އާއި އެއްވަރުގެ ބަދަލެއް(ސ

 ޑިސްކައުންޓް ކުރެވޭ ރޭޓް )%1 އާއި އެއްވަރުގެ

ބަދަލެއް(ސ

ސ21. ލީޒް ލައިބިލިޓީސް

 225,849 

 61,250 

 24,211 

 (53,058)

 258,252 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 އައި.އެފް.އާރު.އެސް 16 އެއްޮގތަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް

ލީސް ލައިބިލިޓީސް އަގުކުރެވުނު

އަހަރުތެރޭ އިތުރުކުރެވުނު

އިންޓަރެސްގެ ޮގތުގައި އަގުކުރެވުނު

ލީސްގެ ޮގތުގައި ދައްކާފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު

ވިޔަފާރިގެ މުއްދަތު ނިމުނުއިރު ހުރިބާކީ

 2018
ރ. 000

 2019
ރ. 000
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ޮއޑިޓް ޮކށްފައިވާ
 މާލީ ބަޔާންތައް 

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

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019 އާއި ހަމަޔަށް

 ސ21.1 31 ޑިސެމްބަރ 2019 ގެ ނިޔަލަށް މާލީ ބަޔާނުގައި
ހިމަނާފައިވާ ލީޒް ލައިބިލިޓީސް

އެކްސްޓެންށަން ޮއޕްށަން
 ކުންފުނިން ދިގުމުއްދަތަށް ނަގާފައި ހުންނަ ބައެއް އެސެޓްސް، ބިމާއި އިމާރާތް އަދި ނެޓްޯވކް

 އެސެޓްސް އަކީ އޭގެ މުއްދަތު، އެއްބަސްވުން ނިމުމުގެ ކުރިއަށް އިތުރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ޮއންނަ
 މުދާތަކެކެވެ. މިޮގތަށް މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދުމުގެ ބާރު ޮއންނަނީ ކުއްޔަށްނަގާ ފަރާތުގެ

 އަތްމަތީގައެވެ. މިޮގތުން ލީސްއެއްބަސްވުމަކަށް އަންނައިރު ކުއްޔަށްނެގުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ
 ފުރުސަތު ޮއތްޯތ ކުންފުނިން އެސެސްކުރެއެވެ. އަދި ކުންފުނިތަކުން އެކުންފުނިތަކުގެ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ
 ބައެއްކަންތައްތައް ބަދަލުކުރާއިރު ނުވަތަ އަވަސް މުއްދަތެއްގައި ބަދަލުވާނެކަމަށް ލަފާކުރާނަމަ، އެކަމުގެ
 ސަބަބުބް އަސަރުކުރާނެ އެއްބަސްވުމެއް ޮއތްކަމަށްވާނަމަ އަލުން އެއެއްބަސްވުން އެސެސްކުރުމަށްފަހު

 ގެންނަންބޭންނުންވާ ބަދަލުތަށް ގެނެއެވެ.ސ

 25,320 

 232,932 

 258,252 

 -   

 -   

 -   

ކުރުމުއްދަތުގެ

ދިގުމުއްދަތުގެ

 2018
ރ. 000

 2019
ރ. 000

ސ22. ވިޔަފާރިޮކށްގެންނާއި އެހެނިހެން ޮގތްޮގތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ

ސ23. ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ

ސ24. ޮކމިޓްމަންޓްތައް

 47,717 

 124,836 

 422,993 

 1,636 

 24,023 

 1,601 

 25,625 

 648,431 

 18,616 

 95,741 

 390,299 

 1,556 

 22,460 

 1,607 

 29,592 

 559,871 

 2018
ރ. 000

 2019
ރ. 000

ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ދަރަންޏަށް ނެގުނު

ޮކންޓްރެކްޓް ލައިބިލިޓީސް

އެކުރޫ ޮކށްފައިވާ ދަރަނި އަދި ދަރަންޏަށް ނެގުނު

ޑިވިޑެންޑްގެ ޮގތުގައި ދައްކަންޖެހޭ

ކަސްޓަމަރުންނަށް ރިފަންޑުކުރަންޖެހޭ ޑިޮޕސިޓް ފައިސާ

ކަސްޓަމަރ ޯލޔަލްޓީ ޮޕއިންޓްސް

 އެހެނިހެން ޮގތްޮގތުން ދައްކަންޖެހޭ

 1,386  1,638 

2018
ރ. 000

2019
ރ. 000

 ބަހުރެއިން ޓެލެޮކމިއުނިކޭޝަން ޮކމްޕެނީ

ބީ.އެސް.ސީ )ބަޓެލްޯކ(ސ

ކެޕިޓަލް ޮކމިޓްމަންޓްތައް
 ކުންފުނީގެ ޮކމިޓްމަންޓުގެ ޮގތުގައި ޕްޮރޕަޓީ އަދި އިކުއިޕްމަންޓް ގަތުމަށާއި އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓްތައް

  ގަތުމަށާއި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އަހަރު ނިމުނުއިރު 35,229,483 ރުފިޔާ  )31 ޑިސެމްބަރ 2018
ގައި: 80,191,099 ރުފިޔާ( ހުއްޓެވެ.ސ
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ދިރާގު
އަހަރީ ރިޯޕޓު 2019 

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

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019 އާއި ހަމަޔަށް

 ސ25. މާލީ ވަސީލަތްތަކާއި ލިބިދާނެ ގެއްލުންތައް
މެނޭޖުކުރުން

މާލީޮގތުން ލިބިދާނެ ގެއްލުންތައް މެނޭޖްކުރުން

ތައާރަފް
 ކުންފުނީގެ މާލީ ވަސީލަތްތައް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ރިސްކުތައް

ނުވަތަ ގެއްލުންތަކަށް ވަނީ ހުށަހެޅިފައެވެ.ސ

ސ)ހ( ދަރަނީގެ ރިސްކް )ކްރެޑިޓް ރިސްކް(ސ

ސ)ށ( ފައިސާނެތުމުގެ ރިސްކް/ )ލިކުއިޑިޓީ ރިސްކް(ސ

ސ)ނ( މާރކެޓް ރިސްކް

 މި ޯނޓަކީ ކުންފުންޏަށް ދިމާވާ މަތީގައި ދެންނެވުނު ރިސްކުތައް
 ނުތަ ގެއްލުންތައް ދިރާސާޮކށް އެރިސްކުތަކައް، އެކިއެކި
 ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅައި، އެ ރިސްކުތައް އަދަދުޮކށް

 މެނޭޖްކުރުމަށްޓަކާ ކުންފުނީގެ ރައުސްމާލު މެނޭޖުކުރުމަށް
 ކުރެވޭނެކަންކަން ބަޔާންކުރާ ޯނޓެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން
 މި ރިސްކުތަކާ ގުޅުންހުރި އަދަދުތައް މާލީ ބަޔާނުގައި

ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.ސ

ރިސްކު މޭނޭޖުކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ ޮއނިގަނޑު
 ކުންފުންޏަށް ކުރިމަތިވާ ރިސްކުތައް ދެނެގަތުމާއި އެރިސްކުތައް
 މެނޭޖްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައި އެކަމުގެ

 ޮއނިގަނޑުތައް ޤާއިމުޮކށް އެ މުޠާލިޢާ ކުރުމަކީ ކުންފުނީގެ
 ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގެ ޒިންމާއެކެވެ. އަދި މިޮއނިގަނޑާއި ގުޅޭޮގތުން

 ކަނޑައެޅޭ އުސޫލުތަކާއި ނިންމުންތައް ނިންމައި އެނިންމުންތައް
 ތަންފީޒުކުރެވޭޮގތް ޮމނިޓަރ ކުރުމަކީވެސް ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގެ

މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ސ

 ކުންފުނީގެ އެކިއެކި ހަރަކާތްތަކާއި ގުޅޭޮގތުންނާއި މާރކެޓަށް
 އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅޭޮގތުން ކުންފުނީގެ ރިސްކު މެނޭޖް

 ކުރަމަށް ގެންގުޅޭ ޮއނިގަނޑުތައް ޤަވާއިދުން މުޠާލިޢާކުރެވެއެވެ.
 ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގޭ އެކިއެކި ތަމްރީނުތަކުގައި،
 އެކަމާއި ގުޅޭ އެކިއެކި އުސޫލުތައް ބޭނުންޮކށްގެން ކުންފުނީގެ

 މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި ރަނގަޅު އަޚްލާޤާއި ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ
 ޮކންޓްޯރލް ސިސްޓަމެއް ގާއިމްޮކށް، ޮކންމެ މުވައްޒަފެއްގެ ވެސް
 އެ މުވައްޒަފަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޯރލާއި އަދި މަޤާމާއި ގުޅޭ

 ގަވާއިދުތަކާއި ޒިންމާތައް ރަނގަޅަށް އަންގައިދިނުމަށް މަސައްކަތް
ޮކށްފައިވެއެވެ.ސ

 ކުންފުނީގެ ރިސްކް މެނޭޖްމެންޓްގެ ޮއނިގަނޑުތަކާއި އެހެނިހެން
 ޮކމްޕްލައިއަންސްއާއި ބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލާނީ ކުންފުނީގެ

 މެނޭޖްމެންޓުންނެވެ. އަދި މިފަދަ މަސައްކަތްތައް އެކަށީގެންވާ
 ޮގތަށް މެނޭޖްމެންޓުން ކުރިއަށް ގެންދޭޯތ ބެލުމަކީ ކުންފުނީގެ
 ޮއޑިޓް ޮކމިޓީގެ ޒިންމާއެކެވެ. މިޮގތުގެ މަތިން މެނޭޖްމެންޓުން
 ހަދާފައިވާ ކުންފުނީގެ ރިސްކް މެނޭޖްމެންޓް ޮއނިގަނޑުތަކާއި
 އަދި އޭގައި ކުންފުނީގެ ރިސްކުތައް ކުޑަކުރުމަށް ބޭނުންވާ
 ހުރިހާ މައުލޫމާތުތަކެއް އެކުލެވޭޯތ ބެލުމަކީވެސް ކުންފުނީގެ
 ޮއޑިޓް ޮކމިޓީގެ ޒިންމާއެކެވެ. އިންޓަރނަލް ޮއޑިޓަރުންގެ މި
 މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ސަބަބުން ޮއޑިޓް ޮކމިޓީއަށް ވަރަށް ޮބޑު
 އެހީތެރިކަމެއް ލިބެއެވެ. ރިސްކް މެނޭޖްމެންޓް ޮކންޓްޯރލްސް

 އަދި ޕްޮރސީޖާރސްތަކުގެ ރިވިއުތައް ޤަވައިދުން އަދި
 އެޑްޮހކްޮކށް ކުރިއަށްގެންދާނީ އިންޓަރނަލް ޮއޑިޓުންނެވެ. އަދި މި
 ރިވިއުތަކުގެ ނަތީޖާތައް އިންޓަރނަލް ޮއޑިޓުން ޮއޑިޓް ޮކމިޓީއަށް

ހުށަހަޅާނެއެވެ.ސ

ކުންފުނީގެ ޓްރެޜަރީ ޮޕލިސީ
 ކުންފުނިން ހިންގާ އެކިއެކި ހަރަކާތްތަކުގެ ސަބަބުން މާލީ

 ރިސްކުތަކާއި ކުންފުނި ކުރިމަތިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ
 މާރކެޓް ރިސްކުތަކާއި )ބޭރުފައިސާގެ ރިސްކާއި، އިންޓްރެސްޓް

 ރޭޓް ގެ ރިސްކު( ދަރަނީގެ ރިސްކުތަކާއި އަދި ފައިސާ ނެތުމުގެ
 ރިސްކުތަކެވެ. ކުންފުނީގެ ރިސްކު މެނޭޖްކުރާ ޮއނިގަނޑުގެ

 އެންމެ ޮބޑު އެއްބޭނުމަކީ، މިފަދަ ރިސްކުތަކުން ކުންފުނީގެ މާލީ
 ހިސާބުތަކަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުޑަކުރުމެވެ. ކުންފުނީގެ ހުރިހާ
 މުއާމަލާތްތައްވެސް ކުރިއަށްދާނީ ކުންފުނީގެ ޓްރެޜަރީ ޑިޕާޓްމެންޓް

 މެދުވެރިޮކށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ހަމަތަކެއްގެ މަތިންނެވެ.ސ

 ކުންފުނީގެ ޓްރެޜަރީގެ ހުރިހާ މުއާމަލާތްތައްވެސް ކުރެވޭނީ
 ކުންފުނީގެ އެކަމާއިގުޅޭ މާލީ އިދާރާތަކުގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.
 ޓްރެޜަރީ ޑިޕާޓްމެންޓްގެ މުހިންމު މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި

 ހިމެނެނީ ކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާ ފަންޑު ޯހދުމާއި، އަހަރު ނިމޭއިރު
 ބާކީކުރެވޭ ނަގުދު ފައިސާ އިންވެސްޓްކުރުމާއި، އިންޓްރެސްޓް

 ރޭޓް އަދި ބޭރު ފައިސާގެ ރިސްކުތައް މެނޭޖްކުރުމެވެ. ކުންފުނީގެ
 ފައިސާއާއި ބެހޭ ހުރިހާ މުއާމަލާތްތައް )ޯލނުތައް ހިމެނޭ ޮގތަށް(

ބަލަހައްޓާނީ ކުންފުނީގެ ޓްރެޜަރީ ޑިޕާޓްމެންޓުންނެވެ.ސ

ހ. ދަރަނީގެ ރިސްކް
 ދަރަނީގެ ރިސްކަކީ ކުންފުންޏާއި އެހެން ފަރާތްތަކާއިމެދު ކުރެވޭ

 މާލީ މުއާމަލާތްތަކުގައި އެފަރާތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ
 ކުންފުންޏަށް ނުދެއްކިގެން ލިބޭ ގެއްލުމެވެ. ފައިނޭންޝަލް އެސެޓްގެ
 ޮގތުގައި ހިސާބުޮކށްފައިވާ އަދަދަކީ ކުންފުނީގެ ދަރަނީގެ ރިސްކަށް

 އެންމެ ޮބޑަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އަދަދެވެ. ޑިޮޕސިޓް ޮކށްފައިވާ
 ފައިސާ އާއި ގުޅިގެން ދަރަނީގެ ރިސްކް ކުޑަކުރުމުގެ ޮގތުން
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ޮއޑިޓް ޮކށްފައިވާ
 މާލީ ބަޔާންތައް 

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

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019 އާއި ހަމަޔަށް

 ފައިސާ ޑިޮޕސިޓްކުރުމުގައި ކައުންޓަރޕާރޓީތައް ވީހާވެސް މަދުކުރުމަށް މަސައްކަތް ޮކށްފައިވާނެއެވެ.
 މިޮގތުން ކުރެވޭ މުއާމަލާތްތަކުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަކީ ކުންފުނީގެ ޓްރެޜަރީ ޮޕލިސީއަށް ބިނާޮކށް

 އިޚްތިޔާރުކުރާ ފަރާތްތަކެކެވެ. މިފަދަ ފަންޑުތައް އިންވެސްޓްކުރާނެ އިންސްޓްރޫމެންޓްސް ކަނޑައަޅަނީ
 ޯބޑުންނެވެ. އަދި މިފަދަ ޮޕލިސީތައް ހަދާއިރު މުޅި ކުންފުނީގެ ދަރަނީގެ ރިސްކަށް ހުށަހެޅޭ މިންވަރު

  ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެހެން ކައުންޓަރ ޕާޓީތަކަށް ދޫކުރާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓްރުމެންޓްތަކަށް
ރިއާޔަތްކުރެއެވެ.ސ

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

ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ޮގތްޮގތުން ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީއާއި ޮކންޓްރެކްޓް އެސެޓްސް

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

 ކުންފުންޏަށް އަންނަބަދަލު ބިނާވެފައިވަނީ ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންގެ ބާވަތުން، ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ
 ކެރިޯފރުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރެއްގެ މައްޗަށެވެ. ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިޤްތިސާދީ ހީނަރުކަމުގެ

 ސަބަބުން ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުން ބެހިފައިވާ ޮގތް އަދި އާންމު ރިސްކުތަކުން އެހެނިހެން
 ކުންފުނިތަކާއި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ބަދަލުތައް ކުންފުނީގެ މެނޭޖުމަންޓުން ދެނެގަނެއެވެ.
 އެހެން ނަމަވެސް ދަރަނީގެ ރިސްކު ޮބޑު ހިސާބެއްގެ ޮގތުގައި ވަކި ސަރަހައްދެއް ފާހަގަ ޮކށްފައި

ޯނވެއެވެ.ސ

 ކުންފުނިން ޚިދުމަތެއް ދޭއިރު ޮކންމެ އާ ކަސްޓަމަރެއްގެވެސް ދަރަނީގެ އިތުބާރު ޮއތްޯތ ބެލުމަށް
 ވަކިވަކީން ޓެސްޓުކުރެވޭ ގަވާއިދެއް މޭނޭޖްމަންޓުންވަނީ ގާއިމްޮކށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދަރަނީގެ

 ރިސްކުން މަދުން ނަމަވެސް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ގެއްލުމަށް ކުންފުނިން ޕްޮރވިޜަންއެއް ކަނޑައަޅައި
 އަންދާޒާކުރެއެވެ. މިޮގތަށް ކަނޑައަޅާ އެލަވެންސްތަކުން، މައިގަނޑު ދާއިރާތަކުން ކުންފުންޏަށް

ހުށަހެޅިފައިވާ ޮބޑެތި ގެއްލުންތައް ވަކިވަކިން ދައްކައިދެއެވެ.ސ

 ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގައި ކުންފުންޏަށް ދަރަނީގެ އަސަރު އެންމެ ޮބޑަށްޮކށްފައިވާ ސެގްމެންޓްތަކުގެ
ތަފުސީލު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.ސ

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

 27,160  15,459 

 2018
ރ. 000

 2019
ރ. 000

 ކަސްޓަމަރުންނާއި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުން

 ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދި ޮކންޓްރެކްޓް އެސެޓްތަކުގެ

އިމްޕެއަރމެންޓް ގެއްލުން

 138,134 

 121,086 

 73,752 

 273,365 

 606,337 

 132,809 

 124,155 

 33,570 

 198,389 

 488,923 

ޮކންސިއުމަރ ސެގްމެންޓް

ޯކޕަރޭޓް ސެގްމެންޓް

ގަވަރމެންޓް ސެގްމެންޓް

ޯހލްސޭލް ސެގްމެންޓް

 2018
ރ. 000

 2019
ރ. 000

މިހާރުގެ އަގު

 606,276 

 27,584 

 460,432 

 14,385 

 1,108,677 

 488,923 

 26,084 

 309,608 

 19,696 

 844,311 

 2018
ރ. 000

 2019
ރ. 000

މިހާރުގެ އަގު

ވިޔަފާރިންނާއި ޮކންޓްރެކްޓް އެސެޓްތަކުން ލިބެންހުރި

އެހެނިހެން ޮގތްޮގތުން ލިބެންހުރި

ފައިސާގެ ޮގތުގައި ބެލެވޭތަކެތި

ކުރުމުއްދަތުގެ ޑިޮޕސިޓްތައް
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ދިރާގު
އަހަރީ ރިޯޕޓު 2019 

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

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019 އާއި ހަމަޔަށް

 ސ31 ޑިސެމްބަރު 2018 އަދި 31 ޑިސެމްބަރު 2019 ގައި ކަސްޓަމަރުންގެ ދަރަނީގެ ގެއްލުމުގެ
އެސެސްމަންޓް

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

 ޯކރޕަރޭޓު ސެގްމެންޓުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާއި ގުޅިގެން ދަރަނީގެ ގެއްލުމުގެ މިންވަރު ހިސާބުކުރުމަށް
 ކުންފުނިން އެލަވެންސް މެޓްރިކްސްއެއް ބޭނުން ކުރެއެވެ.ސ

 ގެއްލުމުގެ ރޭޓް ހިސާބުކުރާނީ "ޯރލް ރޭޓް" ބޭނުންޮކށްގެން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއް ދޭންޖެހޭ ފަރާތުގެ
 އިހުމާލުވުން މަރުހަލާތަކަކަށް ބެހިގެންޮގސް ނުލިބޭނެ އެއްޗެއްކަމަށް ކަނޑައެޅުމާއި ހަމައަށް ދިއުމުގެ

 ފުރުސަތުގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށްގެންނެވެ. ޯރލް ރޭޓް ހިސާބުކުރާނީ އެކި ސެގުމެންޓުތަކުގައި އެކްސްޯޕޒަރ
ހުންނަ މިންވަރަށާއި، ކަސްޓަމަރުގެ ބާވަތަށް ބަލައިގެންނެވެ. ސ

ޮކންސިއުމަރ ސެގްމެންޓް
 ފާއިތުވި އަހަރާއި މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީއިންނާއި އަދި ޮކންޓްރެކްޓް
 އެސެޓްތަކަށް ދަރަނީގެ ރިސްކާއި ލަފާކުރެވޭ ދަރަނީގެ ގެއްލުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މިންވަރު ތިރީގައި

ބަޔާން ޮކށްފައި އެވަނީއެވެ.ސ

 ގެއްލުމުގެ ނިސްބަތް ހިސާބުކުރެވިފައިވަނީ ފާއިތުވި 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދަރަންޏާއި ގުޅިގެން
 ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ އަސްލު އަދަދުތަކަށް ބިނާޮކށްގެންނެވެ. މައުލޫމާތުތައް އެއްކުރެވުނު މުއްދަތުގެ

 އިގްތިސާދީ ހާލަތާއި، މިހާރުގެ ހާލަތު، ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ލަފާކުރެވޭ އުމުރުގައި އިގްތިސާދީ ހާލަތު
 ޮއންނާނޭ ޮގތްކަމަށް ކުންފުނިން ލަފާކުރާ ހާލަތަށް ރިއާޔަށްޮކށް ގެއްލުމުގެ ނިސްބަތުގެ ޮގތުގައި

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

 99,842 

 3,706 

 1,997 

 32,589 

 138,134 

1.50%

38.70%

54.43%

90.00%

 1,501 

 1,434 

 1,087 

 29,330 

 33,352 

 ވެއިޓެޑް އެވަރެޖް
ޮލސް ރޭޓް

 ޮފތުން ދައްކާ
ސާފުއަގު

ރ. 000
ޮލސް އެލަވަންސް

ރ. 000
ސ30 ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާ

ސ31 އާއި 60 ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާ

ސ61 އާއި 90 ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާ

ސ90 ދުވަސް ފަހުން ދުވަސް ހަމަވާ

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019

 94,669 

 3,655 

 4,201 

 30,284 

 132,809 

1.38%

41.59%

55.94%

90.00%

 1,304 

 1,520 

 2,350 

 27,256 

 32,430 

ސ30 ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާ

ސ31 އާއި 60 ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާ

ސ61 އާއި 90 ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާ

ސ90 ދުވަސް ފަހުން ދުވަސް ހަމަވާ

 ވެއިޓެޑް އެވަރެޖް
ޮލސް ރޭޓް

 ޮފތުން ދައްކާ
ސާފުއަގު

ރ. 000
ޮލސް އެލަވަންސް

ރ. 000 ސ31 ޑިސެމްބަރ 2018
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ޮއޑިޓް ޮކށްފައިވާ
 މާލީ ބަޔާންތައް 

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

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019 އާއި ހަމަޔަށް

ޯކޕަރޭޓް ސެގްމެންޓް
 ފާއިތުވި އަހަރާއި މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީއިންނާއި އަދި ޮކންޓްރެކްޓް

 އެސެޓްތަކަށް، ދަރަނީގެ ރިސްކާއި ލަފާކުރެވޭ ދަރަނީގެ ގެއްލުމަށް ޯކޕަރޭޓް ސެގްމެންޓްގެ ކަސްޓަމަރުން
ހުށަހެޅިފައިވާ މިންވަރު ތިރީގައި ބަޔާން ޮކށްފައި އެވަނީއެވެ.ސ

 ގެއްލުމުގެ ނިސްބަތް ހިސާބުކުރެވިފައިވަނީ ފާއިތުވި 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދަރަންޏާއި ގުޅިގެން
 ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ އަސްލު އަދަދުތަކަށް ބިނާޮކށްގެންނެވެ. މައުލޫމާތުތައް އެއްކުރެވުނު މުއްދަތުގެ

 އިގްތިސާދީ ހާލަތާއި، މިހާރުގެ ހާލަތު، ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ލަފާކުރެވޭ އުމުރުގައި އިގްތިސާދީ ހާލަތު
 ޮއންނާނޭ ޮގތްކަމަށް ކުންފުނިން ލަފާކުރާ ހާލަތަށް ރިއާޔަށްޮކށް ގެއްލުމުގެ ނިސްބަތުގެ ޮގތުގައި

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

 ސ31 ޑިސެމްބަރު 2019 ގެ ނިޔަލަށް ވަކިވަކި ޯކރޕަރޭޓް ކަސްޓަމަރުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއާއި ގުޅޭ
އީސީއެލްގެ އެސެސްމެޓް

 ކަސްޓަމަރުންގެ އަތުން ލިބެން ހުރި ފައިސާ ގެ ތެރެއިން 100,000 ރުފިޔާއަށް ވުރެ ޮބޑު
 އަދި ފައިސާ ނުލިބި 6 މަސްދުވަހަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ފާއިތު ވެފައިވާ ފައިސާއާ ގުޅިގެން

 ސްޕެސިފިކް އިންޕެއަރމެންޓެއް ހަދަންޖެހޭޯތ ބެލުމަށްފަހު،  އިންޕެއަރމަންޓް ހަދަން ޖެހޭކަމަށް ބެލެވޭ
ކަސްޓަމަރުންނާ ގުޅޭޮގތުން ސްޕެސިފިކް އިންޕެއަރމެންޓް ހެދެއެވެ.ސ

 ސ31 ޑިސެމްބަރު 2019 އަށް ސްޕެސިފިކް އިންޕެއަރމަންޓް ރިޑަކްޝަންގެ  ޮގތުގައި ކުންފުނި ވަނީ
 -/1,166,038 ދިވެހި ރުފިޔާ ކަސްޓަމަރުންގެ އަތުން ލިބެން ހުރި ފައިސާގެ ޮގތިގައި )31 ޑިސެމްބަރ

2018: އިންކްރިމަންޓަލް އިންޕެއަރމަންޓް ގެ ޮގތުގައި -/1,194,780( ރެޯކޑުޮކށްފައިވެއެވެ. ސ

 64,701 

 21,123 

 6,453 

 6,009 

 22,800 

 121,086 

1.48%

8.42%

15.51%

28.89%

60.00%

 957 

 1,778 

 1,001 

 1,736 

 13,680 

 19,152 

 ވެއިޓެޑް އެވަރެޖް
ޮލސް ރޭޓް

 ޮފތުން ދައްކާ
ސާފުއަގު

ރ. 000
ޮލސް އެލަވަންސް

ރ. 000 ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019

ސ30 ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާ

ސ31 އާއި 60 ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާ

ސ61 އާއި 90 ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާ

ސ91 އާއި 120 ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާ

ސ120 ދުވަސް ފަހުން ދުވަސް ހަމަވާ

 88,121 

 11,752 

 6,347 

 5,812 

 12,123 

 124,155 

1.15%

8.13%

15.27%

29.63%

60.00%

 1,011 

 956 

 969 

 1,722 

 7,274 

 11,932 

 ވެއިޓެޑް އެވަރެޖް
ޮލސް ރޭޓް

 ޮފތުން ދައްކާ
ސާފުއަގު

ރ. 000
ޮލސް އެލަވަންސް

ރ. 000 ސ31 ޑިސެމްބަރ 2018

ސ30 ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާ

ސ31 އާއި 60 ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާ

ސ61 އާއި 90 ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާ

ސ91 އާއި 120 ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާ

ސ120 ދުވަސް ފަހުން ދުވަސް ހަމަވާ
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ދިރާގު
އަހަރީ ރިޯޕޓު 2019 

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

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019 އާއި ހަމަޔަށް

ގަވަރމެންޓް ސެގްމެންޓް
 ފާއިތުވި އަހަރާއި މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީއިންނާއި އަދި ޮކންޓްރެކްޓް

 އެސެޓްތަކަށް ދަރަނީގެ ރިސްކާއި ލަފާކުރެވޭ ދަރަނީގެ ގެއްލުމަށް ގަވަރމެންޓް ސެގްމެންޓްގެ
ކަސްޓަމަރުން ހުށަހެޅިފައިވާ މިންވަރު ތިރީގައި ބަޔާން ޮކށްފައި އެވަނީއެވެ.ސ

 ގެއްލުމުގެ ނިސްބަތް ހިސާބުކުރެވިފައިވަނީ ފާއިތުވި 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދަރަންޏާއި ގުޅިގެން
 ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ އަސްލު އަދަދުތަކަށް ބިނާޮކށްގެންނެވެ. މައުލޫމާތުތައް އެއްކުރެވުނު މުއްދަތުގެ

 އިގްތިސާދީ ހާލަތާއި، މިހާރުގެ ހާލަތު، ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ލަފާކުރެވޭ އުމުރުގައި އިގްތިސާދީ ހާލަތު
 ޮއންނާނޭ ޮގތްކަމަށް ކުންފުނިން ލަފާކުރާ ހާލަތަށް ރިއާޔަށްޮކށް ގެއްލުމުގެ ނިސްބަތުގެ ޮގތުގައި

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

 ސ31 ޑިސެމްބަރު 2019 ގެ ނިޔަލަށް ވަކިވަކި ސަރުކާރުގެ ކަސްޓަމަރުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއާއި ގުޅޭ
އީސީއެލްގެ އެސެސްމެޓް

 ކަސްޓަމަރުންގެ އަތުން ލިބެން ހުރި ފައިސާ ގެ ތެރެއިން 100,000 ރުފިޔާއަށް ވުރެ ޮބޑު
 އަދި ފައިސާ ނުލިބި 6 މަސްދުވަހަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ފާއިތު ވެފައިވާ ފައިސާއާ ގުޅިގެން

 ސްޕެސިފިކް އިންޕެއަރމެންޓެއް ހަދަންޖެހޭޯތ ބެލުމަށްފަހު،  އިންޕެއަރމަންޓް ހަދަން ޖެހޭކަމަށް ބެލެވޭ
ކަސްޓަމަރުންނާ ގުޅޭޮގތުން ސްޕެސިފިކް އިންޕެއަރމެންޓް ހެދެއެވެ.ސ

 ސ31 ޑިސެމްބަރު 2019 އަށް ސްޕެސިފިކް އިންޕެއަރމަންޓް ރިޑަކްޝަންގެ  ޮގތުގައި ކުންފުނި
 ވަނީ -/1,281,890 ދިވެހި ރުފިޔާ ކަސްޓަމަރުންގެ އަތުން ލިބެން ހުރި ފައިސާގެ ޮގތިގައި
 )31 ޑިސެމްބަރ 2018: އިންކްރިމަންޓަލް އިންޕެއަރމަންޓް ގެ ޮގތުގައި -/1،283،209(

ރެޯކޑުޮކށްފައިވެއެވެ. ސ

 14,397 

 9,718 

 2,667 

 1,043 

 234 

 5,511 

 33,570 

4.65%

7.05%

13.46%

22.24%

34.62%

45.00%

 670 

 685 

 359 

 232 

 81 

 2,480 

 4,507 

 ވެއިޓެޑް އެވަރެޖް
ޮލސް ރޭޓް

 ޮފތުން ދައްކާ
ސާފުއަގު

ރ. 000
ޮލސް އެލަވަންސް

ރ. 000 ސ31 ޑިސެމްބަރ 2018

ސ30 ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާ

ސ31 އާއި 60 ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާ

ސ61 އާއި 90 ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާ

ސ91 އާއި 120 ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާ

ސ121 އާއި 150 ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާ

ސ150 ދުވަސް ފަހުން ދުވަސް ހަމަވާ

 55,775 

 4,188 

 5,223 

 869 

 1,321 

 6,376 

 73,752 

4.22%

7.08%

13.60%

22.43%

34.54%

45.00%

 2,356 

 297 

 710 

 195 

 456 

 2,870 

 6,884 

 ވެއިޓެޑް އެވަރެޖް
ޮލސް ރޭޓް

 ޮފތުން ދައްކާ
ސާފުއަގު

ރ. 000
ޮލސް އެލަވަންސް

ރ. 000 ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019

ސ30 ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާ

ސ31 އާއި 60 ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާ

ސ61 އާއި 90 ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާ

ސ91 އާއި 120 ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާ

ސ121 އާއި 150 ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާ

ސ150 ދުވަސް ފަހުން ދުވަސް ހަމަވާ



129

ޮއޑިޓް ޮކށްފައިވާ
 މާލީ ބަޔާންތައް 

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

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019 އާއި ހަމަޔަށް

ޯހލްސޭލް ސެގްމެންޓް
 ފާއިތުވި އަހަރާއި މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީއިންނާއި އަދި ޮކންޓްރެކްޓް

 އެސެޓްތަކަށް ދަރަނީގެ ރިސްކާއި ލަފާކުރެވޭ ދަރަނީގެ ގެއްލުމަށް ޯހލްސޭލް ސެގްމެންޓްގެ ކަސްޓަމަރުން
ހުށަހެޅިފައިވާ މިންވަރު ތިރީގައި ބަޔާން ޮކށްފައި އެވަނީއެވެ.ސ

0.01%

0.00%

BBB- to AAA

BB- to BB+

 183,847 

 51,995 

 37,523 

 273,365 

 16 

 1 

 -   

 17 

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019

ގްރޭޑްސް 1-6: ރިސްކް ކުޑަ

ގްރޭޑްސް 7-9: ފެއަރ ރިސްކް

ރޭޓު ކުރެވިފައިނުވާ ކަސްޓަމަރުން

 އެކްސްޓަރނަލް
ކްރިޑިޓް ރޭޓިންގް

 ވެއިޓެޑް އެވަރެޖް
ޮލސް ރޭޓް

 ޮފތުން ދައްކާ
ސާފުއަގު

 އިމްޕެއަރމެންޓް
ޮލސް އެލަވަންސް

0.02%

0.04%

BBB- to AAA

BB- to BB+

 153,298 

 7,277 

 37,814 

 198,389 

 26 

 3 

 -   

 29 

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2018

ގްރޭޑްސް 1-6: ރިސްކް ކުޑަ

ގްރޭޑްސް 7-9: ފެއަރ ރިސްކް

ރޭޓު ކުރެވިފައިނުވާ ކަސްޓަމަރުން

 އެކްސްޓަރނަލް
ކްރިޑިޓް ރޭޓިންގް

 ވެއިޓެޑް އެވަރެޖް
ޮލސް ރޭޓް

 ޮފތުން ދައްކާ
ސާފުއަގު

 އިމްޕެއަރމެންޓް
ޮލސް އެލަވަންސް
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ދިރާގު
އަހަރީ ރިޯޕޓު 2019 

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

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019 އާއި ހަމަޔަށް

 ޚާއްޞަ ޕްޮރވިޜަން ހެދޭނީ އަންނަނިވި ޢަލާމާތްތަކަށް
ބަލައިގެންނެވެ:ސ

 ސ- ކަސްޓަމަރަކު )ޯރމިންގް ނުވަތަ ކެރިއަރ ޕާރޓްނަރުން(
 އިފްލާސްވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައެޅުމުން،  އޭނާގެ އަތުން ލިބެންޖެހޭ

 ހުރިހާ ފައިސާއެއް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި ހިމެނެނީ، ލިބެންހުރި
 ފައިސާއިން އުނިކުރެވޭނެއެވެ. އެހެނަސް މިޮގތަށް ޢަމަލުކުރެވޭނީ،

ލިބެން ހުރި ފައިސާ ޯހދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ވަރަށް ދަށްވުން. ސ
 ސ- ކަސްޓަމަރަކަށް ވަކި މާލީ މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާކަމަށް

 ފާހަގަ ކުރެވޭ ޙާލަތްތަކުގައި،  އެ ކަސްޓަމަރެއްގެ އަތުން
 ލިބެންހުރި ފައިސާއަށް ޚާއްޞަ ޕްޮރވިޜަނެއް ހަދަންޖެހޭޯތ ނުވަތަ

ނޫންޯތ ބެލުން. ސ
 ސ- ކަސްޓަމަރެއްގެ އަތުން ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދާއި މެދު
 ދެބަސްވުންމެއް އުފެދި ދެބަސްވުން ކުރިއަށްދާނަމަ، ލިބެންޖެހޭ

 ފައިސާގެ އަދަދާއި ގުޅޭޮގތުން ކުރިމަތި ވެދާނެ ތަފާފު ހިރާސްތައް
 ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އެސެސްމަންޓެއް ހެދުމަށްފަހު، ވަކިވަކި
 މައްސަލައާ ގުޅޭޮގތުން ޮޕވިޝަނެއް ހަދަން މެނޭޖްމަންޓުން

ނިންމުން.ސ
 ސ- ޯރމިން ޚިދުމަތުގެ ބައިވެރިއެއްގެ އަތުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ
 ނުލިބި 12 މަސް ދުވަހަށް ވުރެ ގިނަ ވެއްޖެނަމަ، ނުލިބިވާ
 ފައިސާއިން ޮކންމެ ޮއޕަރޭޓަރެއްގެ އަތުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ

 އުނިކުރުމަށްފަހު ބާކީވާފައިސާގެ ތެރެއިން، 12 މަސް ދުވަހަށް ވުރެ
 ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ފައިސާއާ ގުޅޭޮގތުން ޚާއްޞަ ޕްޮރވިޜަނެއް

ހެދުން.ސ

 ސ31 ޑިސެމްބަރު 2019 ގައި ކުންފުނިން އަގަށް އައި ބަދަލުގެ
 ޚާއްސަ އަދަދެއްގެ ޮގތުގައި -/688,422 ދިވެހި ރުފިޔާ )31

ޑިސެމްބަރ 2018 ގައި -/5,213,037( ރެޯކޑުޮކށްފައިވެއެވެ. ސ
 ކުރުމުއްދަތުގެ ޑިޮޕސިޓްސްތަކުގައި ކުރެވިފައިވާ

އިންވެސްޓްމަންޓްސް

 ކުންފުނީގެ ދަރަނީގެ ރިސްކް ކުޑަކުރުމުގެ ޮގތުން ކުންފުނިން
 އިންވެސްޓް ޮކށްފައިވާނީ ހަމައެކަނި ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ޑެޓް
 ސެކިއުރިޓީތަކަށާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ބެންކުތަކަކުން ދޫކުރާ
 ކުރުމުއްދަތުގެ ޑިޮޕސިޓްތަކަށެވެ. މިކުންފުނިން ބެންކުތަކުގައި

 ކުރުމުއްދަތަށް އިންވެސްޓްޮކށްފައިވާ ޑެޓްސެކިއުރިޓީގެ މެޓީރިއަލިޓީ
 އަށްބެލުމަށްފަހު އިމްޕެއަރމަންޓް އެލަވެންސް ކުންފުނީގެ މާލީ

ބަޔާނުގަ ހިމަނާފައެއްނުވެއެވެ. ސ

ފައިސާ އާދި ފައިސާއާއި އެއްފަދަ ތަކެތި

 މާލީ މުއްދަތު ނިމުނުއިރު ކުންފުނީގައި ފައިސާ އާދި ފައިސާއާއި
 އެއްފަދަ ތަކެތީގެ ޮގތުގައި-/471,299,820 ރުފިޔާ )2018:

 -/315,975,549 ރުފިޔާ( ހުއްޓެވެ. ދަރަނީގެ ރިސްކް ކުޑަކުރުމުގެ
 ޮގތުން މިފައިސާ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ

 ވަކި ބޭންކުތަކެއްގައި ބަހައްޓައިގެންނެވެ. މިކުންފުނީގެ ބެންކް
 އެކައުންޓްތަކުގައިވާ ފައިސާގެ މެޓީރިއަލިޓީއަށް ބެލުމަށްފަހު
 އިމްޕެއަރމަންޓް އެލަވެންސް ކުންފުނީގެ މާލީ ބަޔާނުގައި

 ހިމަނާފައެއްނުވެއެވެ. ސ

ށ. ފައިސާ ނެތުމުގެ ރިސްކް
 ފައިސާ ނެތުމުގެ ރިސްކަކީ ކުންފުނިން ދައްކަންޖެހޭ އެކިއެކި
 ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ކުންފުނީގައި
 ނުހުރެދާނެކަމުގެ ރިސްކެވެ. މިފަދަ ކަންކަމުގައި ކުންފުނިން

 ގެންގުޅޭ އުސޫލަކީ އެއިރެއްގައި ކުންފުނިން ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ
 ފައިސާއެއް  ދެއްކޭވަރަށް ކުންފުނީގައި ފައިސާ ނުވަތަ އެސެޓް

 ބެހެއްޓުމެވެ. އަދި އެޮގތުން ދިމާވެދާނެ ގެއްލުންތަކުން ރައްކާތެރިވެ
 ކުންފުނި ބަދުނާމުވެދާނެ ފަދަ ކަމަކުން ސަލާމަތްވުމެވެ. ތިރީގައި

 ބަޔާންޮކށްފައިއެވަނީ ކުންފުނީގެ ފައިސާނެތުމުގެ ރިސްކަށް
ހުށަހެޅިފައިވާ މާލީ ލައިބިލިޓީތަކުގެ ތަފުސީލުތަކެވެ.ސ
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ޮއޑިޓް ޮކށްފައިވާ
 މާލީ ބަޔާންތައް 

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

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019 އާއި ހަމަޔަށް

 ކުންފުނިން ނަގާފައިވާ ޯލނާއި ޑިވިޑެންޑް ދެއްކުމާއި، އަދި ކުންފުނީގެ ޚަރަދުތައް ކުރުމުގައި އެކުލެވޭ
 މާލީ ޒިންމާތައް ކުންފުނިން މެނޭޖްޮކށްފައިވަނީ އަމިއްލައަށެވެ. ކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ޯހދަނީ
ކުންފުނީގެ ހިންގުމުން ލިބޭ ފައިސާއިންނާއި ބޭންކުތަކުން ޯލނުގެ ޮގތުގައި ލިބޭ ފައިސާއިންނެވެ.ސ

 މެދުމިނުގެ ލިކުއިޑިޓީ ހާލަތު އަންދާޒާކުރުމަށާއި، ކުރިމަގުގެ ޮބޑެތި މާލީ މުއާމަލާތްތަކަށް ބޭނުންވާ
 ފައިސާ އަންދާޒާކުރުމަށްޓަކައި، އަދި އެ އިރެއްގެ ލިކުއިޑިޓީ ހާލަތު ރަނގަޅުޮކށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި،
 ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމެންޓުން ކުންފުނީގެ ލިކުއިޑިޓީ ހާލަތު ގަވާއިދުން އަންދާޒާކުރެވެއެވެ. ކުންފުނީގެ

ދަރަންޏާއި، މާލީ ފައިސާގެ މިންވަރު ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުންވެސް ގަވާއިދުން ބަލައެވެ.ސ

 521,994 

 1,386 

 25,320 

 548,700 

 521,994 

 1,386 

 258,252 

 781,632 

 -   

 -   

 21,602 

 21,602 

 -   

 -   

 20,320 

 20,320 

 -   

 -   

 20,780 

 20,780 

 -   

 -   

 21,014 

 21,014 

 -   

 -   

 149,216 

 149,216 

މިހާރުގެ އަގު
ރ. 000

އެއް އަހަރުތެރޭ
ރ. 000

 އެއް އަހަރާއި
ދެއަހަރު ތެރޭ
ރ. 000

 ދެ އަހަރާއި ތިން
އަހަރުތެރޭ
ރ. 000

 ތިން އަހަރާއި ހަތަރު
އަހަރުތެރޭ
ރ. 000

 ހަތަރު އަހަރާއި
ފަސް އަހަރުތެރޭ

ރ. 000

 ފަސް އަހަރަށްވުރެ
ގިނަ

ރ. 000

މާލީ ލައިބިލިޓީތައް

ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ޮގތްޮގތުން ދައްކަންޖެހޭ

ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ

ލީޒް ލައިބިލިޓީސް

ޖުމުލަ

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019 ގައި

 462,523 

 1,638 

 464,161 

 462,523 

 1,638 

 464,161 

މިހާރުގެ އަގު
ރ. 000

އެއް އަހަރުތެރޭ
ރ. 000

މާލީ ލައިބިލިޓީތައް

ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ޮގތްޮގތުން ދައްކަންޖެހޭ

ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ

ޖުމުލަ

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2018 ގައި
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ދިރާގު
އަހަރީ ރިޯޕޓު 2019 

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

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019 އާއި ހަމަޔަށް

ނ. މާރކެޓް ރިސްކް
 މާރކެޓް ރިސްކަކީ މާރކެޓުގެ އަގުތަކާއި ބޭރު ފައިސާގެ އަގާއި އިންޓަރެސްޓު ރޭޓަށް އަންނަބަދަލުގެ
 ސަބަބުން ކުންފުނީގެ އާމްދަނީއަށް ނުވަތަ އެހެނިހެން އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ކުރާ އަސަރު ދައްކައިދޭ

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

 މަސައްކަތްކުރެވެއެވެ. މާކެޓް ރިސްކް މެނޭޖްކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ރިސްކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ވަރު މެނޭޖްޮކށް
އަދި ޮކންޓްޯރލްޮކށް ގަބޫލުކުރެވޭ މިންގަޑެއްގައި ހިފެހެއްޓުމާއެކު ލިބޭ އާމްދަނީ ރަނގަޅުކުރުމެވެ.ސ

ސ)1( އިންޓްރެސްޓް ރޭޓްގެ ރިސްކު

 ކުންފުނިން ނަގާފައިވާ ޯލނުތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ބަދަލުވާ ޮގތަށް ނެގިފައިވާ ޯލނުތަކުގެ
 ސަބަބުން އިންޓްރެސްޓް ރޭޓްގެ ރިސްކާއި ކުރިމަތިވެއެވެ. މިރިސްކު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި، ކުންފުނީގެ
 ޓްރެޜަރީ ޑިޕާޓްމަންޓުން، ރޭޓުތަކަށް އަންނަ ބަދަލު ބަލައި މުޠާލިޔާޮކށް، ވަގުތާއި ހާލަތަކަށް އެންމެ

 އެކަށޭނެ މާކެޓް ރޭޓަކަށް އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. 31 ޑިސެމްބަރ 2019 ގެ
 ނިޔަލަށް ކުންފުނީގައި އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް އެކުލެވޭ ޯލނެއް އަދި އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ޑެރިވޭޓިވްއެއް

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

އިންޓްރެސްޓް ރޭޓްގެ ރިސްކަށް ކުންފުނި ހުށަހެޅިފައިވާ މިންވަރު
 ރިޯޕޓްކުރެވުނު ތާރީޚުގައި އިންޓްރެސްޓް ހިމެނިފައިވާ މާލީ ވަސީލަތްތަކުގެ ތަފުސީލު ތިރީގައި

މިވަނީއެވެ. ސ

ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޭޓްގެ އިންސްޓްރޫމަންޓްތަކުގެ ސެންސިޓިވިޓީ އެނަލިސިސް
 ފިކްސްޑް-ރޭޓް ފައިނޭންށަލް އެސެޓްގެ ޮގތުގައި އެއްވެސް އެސެޓެއް ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި

 ހިމަނާފައެއްނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން އިންޓަރެސްޓް ރޭޓަށް އަންނަ ބަދަލަކާއި ގުޅިގެން ރިޯޕޓުކުރާ
ދުވަހުގައި އާމްދަނީ ބަޔާނަށް އެއްވެއް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ. ސ

 އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ބަދަލުވާ މިންވަރު 100 ބޭސިސް ޮޕއިންޓުގައިވާނަމަ، ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން
 31 ޑިސެމްބަރ 2019 ގައި ދިވެހި ރުފިޔާ -/1,525,427 އަށް މަތިވުން ނުވަތަ ދަށްވުން

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

ސ)2( ބޭރުފައިސާގެ ރިސްކު

ބޭރުފައިސާގެ ރިސްކަށް ކުންފުނި ހުޅުވިފައިވާ މިންވަރު
 ކުންފުނީގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތަކަށާއި ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތަކަށް ވަނީ ބޭރުފައިސާ ބޭނުންޮކށްފައެވެ. އަދި
 މީގެ ސަބަބުން ކުންފުނިން ވަނީ ބޭރުފައިސާގެ ރިސްކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހިފައެވެ. ޮޑލަރާއި، ޕައުންޑް،

 ޔޫޯރ އަދި ސިންގަޕޫރު ޮޑލަރުގެ އަގަށް އައި ބަދަލުގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ ބޭރުފައިސާގެ ރިސްކުވަނީ
ޮބޑުވެއެވެ. ސ

 ކުންފުންޏަށް ބޭރުފައިސާއިން ލިބޭ އާމްދަނީގެ ތެރޭގައި ޯރމިންއާއި އިންޓަކަނެކްޓްއިން ލިބޭ އާމްދަނީ
 ހިމެނެއެވެ. އަދި ބޭރުފައިސާއިން ކުރާ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތަކާއި، ޑިވިޑެންޑާއި،

 އައުޓް ޕޭމެންޓްސް، އަދި ކުންފުނި ހިމެނޭ ގުރޫޕުގައި ހިމެނޭ އެހެންކުންފުނިތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ
ހިމެނެއެވެ.ސ

 ކުންފުނީގެ ޓްރެޜަރީ ޑިޕާޓްމެންޓުން ދުވަހުން ދުވަހަށް، ކުންފުންޏަށް ލިބޭ ބޭރުފައިސާއާއި އަދި
 ޚަރަދުވާ ބޭރުފައިސާގެ މިންވަރު ބަލާ ޮމނިޓަރ ކުރެއެވެ. އަދި ލިބޭ ފައިސާއާއި ޚަރަދުވާ ފައިސާ
 ލައިޖައްސާ ބާކީވާ އަދަދުވެސް ޮމނިޓަރ ކުރެވެއެވެ. މިވަގުތު ކުންފުނީގައި ބޭރުފައިސާގެ ރިސްކު

ކުޑަކުރުމަށް ގެންގުޅެވޭ ޯފވާޑް ޮފރިން އެކްސްޖޭންޖް އެގްރީމެންޓެއްނެތެވެ.ސ

 ބޭރުފައިސާގެ ރިސްކަށް ކުންފުނި ހުޅުވިފައިވާ މިންވަރު ދައްކައިދޭ ތާވަލްއެއް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. 
ސ

 183,997  129,072 

 2018
ރ. 000

2019
ރ. 000

މިހާރުގެ އަގު

ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޭޓްގެ މާލީ އިންސްޓްރޫމަންޓްތައް

ކުރުމުއްދަތުގެ ޑިޮޕސިޓްތައް
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ޮއޑިޓް ޮކށްފައިވާ
 މާލީ ބަޔާންތައް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ސ
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ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ޮގތްޮގތުން ދައްކަންޖެހޭ

 ބޭރުފައިސާގެ ރިސްކަށް މާލީބަޔާންތައް ހުށަހެޅިފައިވާ

މިންވަރުގެ ސާފު އަދަދުތައް

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2018 ގައި
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ދިރާގު
އަހަރީ ރިޯޕޓު 2019 

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

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019 އާއި ހަމަޔަށް

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ކުންފުނިން ބޭނުންޮކށްފައިވާ ބޭރުފައިސާގެ މުހިންމު އަގުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.ސ

ސެންސިޓިވިޓީ އެނަލިސިސް

 ވިޔަފާރީގެ މުއްދަތުތައް ނިމުނުއިރު، ބޭރުފައިސާއާ އަޅާބަލާއިރު ދިވެހިރުފިޔާގެ އަގު މައްޗަށްދިޔުން
 ނުވަތަ ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން، ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން ވެދާނެ އަދަދު މިވަނީ ތިރީގައި

ބަޔާންޮކށްފައެވެ.ސ

 (32,516)

 (240)

 21 

 (12)

 (16,547)

 (518)

 44 

 705 

 32,516 

 240 

 (21)

 12 

 16,547 

 518 

 (44)

 (705)

 ރުފިޔާގެ އަގު
މަތިވުމުން
ރ. 000

 ރުފިޔާގެ އަގު
މަތިވުމުން
ރ. 000

 ރުފިޔާގެ އަގު
ދަށްވުމުން
ރ. 000

 ރުފިޔާގެ އަގު
ދަށްވުމުން
ރ. 000

ޔޫ.އެސް ޮޑލަރު )%10 މޫވްމަންޓް(ސ

ޔޫޯރ ) %10 މޫވްމަންޓް(ސ

ސިންގަޕޫރު ޮޑލަރ )%10 މޫވްމަންޓް(ސ

ޕައުންޑް )%10 މޫވްމަންޓް(ސ

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2018ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019

15.42

18.76

11.77

21.21

15.42

17.77

11.64

20.26

15.42

17.60

11.71

20.55

15.42

18.07

11.57

20.10

31/12/201931/12/201831/12/201931/12/2018

ސ1 ޔޫ.އެސް ޮޑލަރު ރުފިޔާއިން

ސ1 ޔޫޯރ ރުފިޔާއިން

ސ1 ސިންގަޕޫރު ޮޑލަރު ރުފިޔާއިން

ސ1 ޕައުންޑް ރުފިޔާއިން

ރިޯޕޓްކުރާ ދުވަހުގެ ސްޮޕޓްރޭޓްއެވްރެޖް ރޭޓް
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ޮއޑިޓް ޮކށްފައިވާ
 މާލީ ބަޔާންތައް 

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

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019 އާއި ހަމަޔަށް

ރ. ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް
 ޯބޑުގެ ސިޔާސަތަކީ، ކުންފުނީގެ ރައުސްމާލު ހަރުދަނާޮކށްގެން
 އިންވެސްޓަރުންނާއި، ކުންފުނިން ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ އެކިއެކި
 ފަރާތްތަކާއި، އަދި މާރކެޓްގައި ކުންފުންޏަށް ޮއންނަ އިތުބާރު
 ދަމަހައްޓައި ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތެއްގައި ވިޔަފާރި ކުރިއަރުވައި
 ތަރައްޤީކުރުމެވެ. ރައުސްމާލުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކެޕިޓަލް

 އާއި ރިޒާވުގެ ޮގތުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާއެވެ. ކުންފުނީގެ
 ރައުސްމާލުން ލިބޭ ފައިދާގެ މިންވަރުގެ އިތުރުން އާންމު

 ހިއްސާދާރުންނަށް ޑިވިޑެންޑްގެ ޮގތުގައި ލިބިދެވޭނެވަރު ޮމނިޓަރޮކށް
 ބަލަހައްޓަނީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުންނެވެ. ކުންފުނީގެ

 ރައުސްމާލު މެނޭޖުކުރުމުގެ މަގުސަދަކީ ކުރިމަގުގައި ދެމިޮއންނަނިވި
 ކުންފުންޏަކަށްވުމާއެކު ހިއްސާދާރުންނާއި ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރި

 އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް ހައްގުވާ ފައިދާއާއި އިނާޔަތްތައް
 ލިބިދިނުމާއެކު ރައުސްމާލުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމެވެ. 31 ޑިސެމްބަރ

 2019 ގެ ނިޔަލަށް ކުންފުނީގެ އެއްވެސް ދަރަންޏެއް ނެތެވެ.
)2018: ނެތް(ސ

ބ. އެކައުންޓްތައް ބަހާލެވިފައިވާޮގތް އަދި ހަމަ އަގުތައް
 ތިރީގައިވާ ތާވަލުން ދައްކައިދެނީ މާލީ ހަރުމުދަލާއި ދަރަނީގެ

 ޮފތުން ދައްކާ އަގުތަކެވެ. މާލީ ހަރުމުދަލާއި ދަރަނީގެ ހަމައަގުގެ
 މައުލޫމާތު ބަޔާން ޮކށްފައި ނުވަނީ އެމުދާ/ދަރަނީގެ ޮފތުންދައްކާ
 އަގުތަކަކީ ހަމައަގަށްވުރެ އެކަށީގެންވާ އަގުތަކެއްކަމުގައިވާތީއެވެ.

ސ

 290,820 

 183,997 

 575,336 

 1,050,153 

 -   

 -   

 -   

 290,820 

 183,997 

 575,336 

 1,050,153 

 521,994 

 1,386 

 523,380 

 -   

 -   

 -   

 -   

521,994 

 1,386 

 523,380 

 މާލީ އެސެޓްސް
 އެޮމޓައިޒްކުރެވިފައިވާ

އަގުގައި
ރ. 000

 އެހެނިހެން މާލީ
ދަރަނިތައް
ރ. 000

ޖުމުލަ
ރ. 000

ހަމައަގުން އަގު ނުކުރާ ހަރުމުދާ

ބެންކުގައި ބާކީހުރި ފައިސާ

ކުރުމުއްދަތުގެ ޑިޮޕސިޓްތައް

 ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން ލިބެންހުރި އަދި

ޮކންޓްރެކްޓް އެސެޓްސް

ހަމައަގުން އަގު ނުކުރާ ދަރަނިތައް

ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ޮގތްޮގތުން ދައްކަންޖެހޭ

ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ދައްކަން ޖެހޭ

ޮފތުން ދައްކާއަގު

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019
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ދިރާގު
އަހަރީ ރިޯޕޓު 2019 

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

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019 އާއި ހަމަޔަށް

 200,232 

 129,072 

 457,864 

 787,168 

 -   

 -   

 -   

 

200,232 

 129,072 

 457,864 

 787,168 

 462,523 

 1,638 

 464,161 

 -   

 -   

 -   

 -   

 462,523 

 1,638 

 464,161 

 މާލީ އެސެޓްސް
 އެޮމޓައިޒްކުރެވިފައިވާ

އަގުގައި
ރ. 000

 އެހެނިހެން މާލީ
ދަރަނިތައް
ރ. 000

ޖުމުލަ
ރ. 000

ޮފތުން ދައްކާއަގު

ހަމައަގުން އަގު ނުކުރާ ހަރުމުދާ

ބެންކުގައި ބާކީހުރި ފައިސާ

ކުރުމުއްދަތުގެ ޑިޮޕސިޓްތައް

ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ޮގތްޮގތުން ލިބެންހުރި

ހަމައަގުން އަގު ނުކުރާ ދަރަނިތައް

ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ޮގތްޮގތުން ދައްކަންޖެހޭ

ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ދައްކަން ޖެހޭ

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2018
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ޮއޑިޓް ޮކށްފައިވާ
 މާލީ ބަޔާންތައް 

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

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019 އާއި ހަމަޔަށް

ސ26. ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއިއެކު ކުރެވޭ މުއާމަލާތްތައް

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑުގެ ބަލަދުވެރި ކުންފުންޏަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ރަޖިސްޓްރީ
 ޮކށްފައިވާ ބަޓެލްޯކ އައިލެންޑްސް ލިމިޓެޑެވެ. އަދި ބަހުރެއިންގައި ރަޖިސްޓްރީ ޮކށްފައިވާ، ބަހުރެއިން

ޓެލެޮކމިއުނިކޭޝަންސް ކުންފުންޏަކީ އިސްވެ ދެންނެވުނު ކުންފުނީގެ ބަލަދުވެރި ކުންފުންޏެވެ.ސ

 ސ31 މާރިޗް 2013 ހަމަޔަށް މިކުންފުނީގެ )%ސ52( ހިއްސާކުރަނީ ސީ.ޑަބްލިއު.ސީ އައިލެންޑް
 ލިމިޓެޑްއިންނެވެ. ނަމަވެސް އަދި 3 އޭޕްރީލް 2013 ގައި، ބަހްރައިން ޓެލެޮކމިއުނިކޭށަން ޮކމްޕެނީ

 ބީ.އެސް.ސީ )ބަޓެލްޯކ(ގެ ސަބްސްސިޑިއަރީ އެއްކަމަށްވާ ބަޓެލްޯކ އައިލެންޑް ލިމިޓެޑްއިންވަނީ
 ސީ.ޑަބްލިއު.ސީ އައިލެންޑް ލިމިޓެޑްގެ ހިއްސާގެ ޮގތުގައި ހިމެނޭ )%ސ52( ހިއްސާ އެއްޮކށް
 ގަނެފައެވެ. މިއާއި އެކު 3 އޭޕްރީލް 2013 އިންފެށިގެން މިކުންފުނީގެ ޕޭރެންޓް ކުންފުންޏަކީ
 އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ޮކށްފައިވާ ބަޓެލްޯކ އައިލެންޑް ލިމިޓެޑެވެ. އަދި މިކުންފުނީގެ

 އަލްޓިމޭޓް ޕޭރެންޓް ކުންފުންޏަކީ ބަހްރައިންގައި ރަޖިސްޓްރީ ޮކށްފައިވާ ބަހްރައިން ޓެލެޮކމިއުނިކޭށަން
ޮކމްޕެނީ ބީ.އެސް.ސީ )ބަޓެލްޯކ(އެވެ. ސ

މުހިންމު މެނޭޖްމެންޓް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
 މުހިންމު މެނޭޖްމެންޓް މުވައްޒަފުންގެ ޮގތުގައި ހިމެނެނީ، ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގެ

 މެންބަރުންނާއި އަދި ކުންފުނީގެ އެތެރޭގެ މައުލޫމާތުތައް ގަވާއިދުން ލިބެންހުންނަ، ކުންފުނީގެ
 މާލީ ނަތީޖާތައް ދިރާސާޮކށް، ކުންފުނީގެ ކުރިއެރުމަށް ނިންމާ މުހިންމު ނިންމުންތައް ނިންމުމުގެ

 ބާރުލިބިފައިވާ އެހެނިހެން ސީނިއާރ މުވައްޒަފުންނެވެ. މަތީގައި ހުށަހެޅިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ
 އިނާޔަތްތަކުގެ ޚަރަދުގައި މުހިންމު މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ހިމެނިފައިވާނީ ތިރީގައި

މިދަންނަވާ ޮގތަށެވެ.ސ

 ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019  ގައި، ބަޓެލްޯކ އައިލެންޑްސް ލިމިޓެޑުން ކުންފުނީގެ ހިއްސާގެ 52
 އިންސައްތަ ހިއްސާ ކުރެއެވެ. )31 ޑިސެމްބަރ 2018  ގައި 52 އިންސައްތަ( ބަޓެލްޯކ

 އައިލެންޑްސް ލިމިޓެޑާއެކު ކުންފުނިން ކުރެވުނު މުއާމަލާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ސަޯޕޓުފީ އާއި
 ޓެކްނިކަލް ޚިދުމަތްތަކުގެ ފީގެ އިތުރުން އައުޓްޯސސް ޚިދުމަތްތަކަށް އެކިފަރާތްތަކުގެ ދެއްކިފައިވާ
 ފައިސާއެވެ. ވިޔަފާރި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، އަދި މުއްދަތައް ހުސްވި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް، ބަޓެލްޯކ
 އައިލެންޑްސް ލިމިޓެޑާއި ކުންފުންޏާއިމެދު ޮކށްފައިވާ މުއާމަލާތްތަކާއި، އެމުއާމަލާތްތަކުގެ ބާކީގެ

ތަފުސީލު ތިރީގައި ބަޔާންޮކށްފައި މިވަނީއެވެ.ސ

 ސ26.1 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބލިކް ލިމިޓެޑްގެ ބަލަދުވެރި
ކުންފުނި އަދި އެކުންފުނީގެ ބަލަދުވެރި ކުންފުނި

 ސ26.2 ބަޓެލްޯކ އައިލެންޑްސް ލިމިޓެޑާ ދެމެދު ޮކށްފައިވާ
މުއާމަލާތްތައް

ސ26.3 މުހިންމު މެނޭޖްމެންޓް މުވައްޒަފުންނާއި ދެމެދު ކުރެވުނު މުއާމަލާތްތައް

 398,757 

 43,245 

 442,002 

 466,731 

 43,245 

 509,976 

 ސ31 ޑިސެމްބަރ
2019 

             ނިމުނު އަހަރުގެ
ރ. 000

 ސ31 ޑިސެމްބަރ
2018

ނިމުނު މުއްދަތުގެ
ރ. 000 މުއާމަލާތްތައް

ޑިވިޑެންޑް

މެނޭޖްމެންޓް ފީ

 1,087 

 15,053 

 4,516 

 20,656 

 1,306 

 14,909 

 4,473 

 20,926 

 ސ31 ޑިސެމްބަރ
2019

 ގެ ނިޔަލަށް ނިމުނު
އަހަރުގެ

ރ. 000

 ސ31 ޑިސެމްބަރ
2018

 ގެ ނިޔަލަށް ނިމުނު
 މުއްދަތުގެ

ރ. 000
ޑިރެކްޓަރުންގެ ފީ

އެގްޒެކެޓިވް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ

 އެގްޒެކެޓިވް މުވައްޒަފުންނަށް ދިން ކުރުމުއްދަތުގެ

އިނާޔަތްތައް

 (1,386) (1,638) މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުގެ ޮގތުގައި ދައްކަންޖެހޭ

 ސ31  ޑިސެމްބަރ
2018

ރ. 000

 ސ31  ޑިސެމްބަރ
2019

ރ. 000 ބާކީ ދައްކަންޖެހިފައިހުރި
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް )ކުރީ ސަފުހާއާއި ގުޅޭ( ސ

ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019 އާއި ހަމަޔަށް

ސ26.4 ދިވެހިސަރުކާރާއި ދެމެދު ޮކށްފައިވާ މުއާމަލާތްތައް

 ސ31 ޑިސެމްބަރ 2019  ގެ ނިޔަލަށް ދިވެހި ސަރުކާރު ހިއްސާކުރަނީ ކުންފުނީގެ 41.8 އިންސައްތަ
 އެވެ. )31 ޑިސެމްބަރ 2018 ގައިވެސް 41.8 އިންސައްތަ( ކުންފުންޏާއި ދިވެހި ސަރުކާރާއި ދެމެދު

 ކުރެވޭ މުއާމަލާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ލައިސަންސްފީގެ ޚަރަދުތަކާއި
 )ލިބޭ އާމްދަނީން މުވާޞަލާތީ ޮއޕަރޭޓަރުންނަށް ދައްކަންޖެހޭ އައުޓްޕޭމެންޓްސްތައް އުނިޮކށް( ކުންފުނީގެ

 އެކި ކަންކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ސަރުކާރުގެ އެސެޓްތަކަށް ދައްކާ ކުއްޔެވެ. ވިޔަފާރި މުއްދަތުގެ
 ތެރޭގައި، އަދި މުއްދަތައް ހުސްވި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް، ދިވެހި ސަރުކާރާއި ކުންފުންޏާއިމެދު ޮކށްފައިވާ
މުއާމަލާތްތަކާއި، އެމުއާމަލާތްތަކުގެ ބެލެންސްތަކުގެ ތަފުސީލު ތިރީގައި ބަޔާންޮކށްފައި މިވަނީއެވެ.ސ

ފާހަގަކުރެވޭ ވަކިވަކި މުއާމަލާތްތައް

ވަކިވަކިނޫން ޖުމުލަޮކށް ފާހަގަކުރެވޭ މުއާމަލާތްތައް

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑުން ސީދާޮކށް އަދި ނުސީދާޮކށް އެކިއެކި މުއާމަލާތްތައް، ދިވެހި
 ސަރުކާރުގެ ސީދާ އަދި ނުސީދާ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ އެކިއެކި ޮއޯތރިޓީސްތަކާއި، އެޖެންސީތަކާއި
 އަދި އެހެނިހެން ޯއގަނައިޒޭޝަންތަކާއެކު ޮކށްފައިވެއެވެ. ޖުމުލަޮގތެއްގައި މި މުޢައްސަސަސާތައް
 ބެލެވިފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ މުޢައްސަސާތަކުގެ ޮގތުގައެވެ. އަދި ސަރުކާރާ ގުޅުންހުރި އެކިއެކި

 މުޢައްސަސާތަކާއެކީ ޮކށްފައިވާ މުއާމަލާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގަނެވިއްކުމާއި، ޚިދުމަތްދިނުމާއި،
 ހަރުމުދާ ކުއްޔަށްދިނުމާއި އަދި އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބޭނުންކުރުންނޫން އެހެން މުއާމަލާތްތައްވެސް

ޮކށްފައިވާނެއެވެ.ސ

މި މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުޮކށް ހުށަހެޅުމަކީ ކުންފުނީގެ ޯބޑުގެ ޒިންމާއެކެވެ.ސ

 ކުންފުނީގެ ޯބޑު ޮއފް ޮއފް ޑިރެކްޓަރުން، ފައިނަލް ޑިވިޑެންޑްގެ ޮގތުގައި ހިއްސާއަކަށް 7.86 ރ.
 )ޖުމްލަ -/597،360،000 ރ.( ގެ މަގުން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. މި އަދަދު ކުންފުނީގެ އަހަރީ އާންމު

ޖަލްސާގައި ފާސްކުރަންޖެހޭނެއެވެ.ސ

 މަތީގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ކަންތައް ފިޔަވައި، ކުންފުނީގެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރު ކުރި ފަހުން، މާލީ
ހިސާބުތަކަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެފައެއް ނުވެއެވެ.ސ

 120,009 

 9,508 

 320,560 

 450,077 

 115,207 

 9,949 

 375,205 

 500,361 

ލައިސަންސްފީގެ ޚަރަދު

ބިމު ކުލި

ޑިވިޑެންޑް

 ސ31 ޑިސެމްބަރ
2019

ނިމުނު އަހަރުގެ
ރ. 000

 ޑިސެމްބަރ 31
2018

ނިމުނު މުއްދަތުގެ
ރ. 000 މުއާމަލާތްތައް

 (5,454)

 (10,849)

 (16,303)

 (5,336)

 (10,528)

 (15,864)

ބިމު ކުލީގެ ޮގތުގައި ދައްކަންޖެހޭ

ލައިސަންސްފީގެ ޮގތުގައި ދައްކަންޖެހޭ

ބާކީ ދައްކަންޖެހިފައި ހުރި

 ސ31 ޑިސެމްބަރ
2018

ރ. 000

 ސ31 ޑިސެމްބަރ
2019

ރ. 000

ސ27. ޯބޑް ޮއފް ޑިރެކްޓަރސްގެ ޒިންމާ

ސ28. ކުންފުނީގެ ހިސާބުތައް ހެދި ތާރީޚުގެ ފަހުން ކުރިމަތިވި ކަންތައްތައް
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ޮއޑިޓް ޮކށްފައިވާ
 މާލީ ބަޔާންތައް 

ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:ސ
C-0024/1988

ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ތަނާއި ޤައުމު:ސ
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ކުންފުނީގެ މައި ޮއފީސް:ސ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ

ދިރާގު ހެޑް ޮއފީސް
އަމީނީ މަގު، ޕީޯއ ޮބކްސް 2082

މާލެ، 20403، ދިވެހިރާއްޖެ

ޯފން: 960033202802+
ފެކްސް:960033202800+

 ވެބްސައިޓް: ސ
އީމޭލް: ސ

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ:ސ
އިސްމާޢީލް ރަޝީދު 

ޗީފް ފައިނޭންޝަލް ޮއފިސަރ:ސ
ޮރބިން ޯވލް 

ޖެނެރަލް ކައުންސެލް އަދި ޮކމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީ:ސ
ހަޒްރަތް ރަޝީދު ޙުސައިން 

އެކްސްޓަރނަލް ޮއޑިޓަރސް:ސ
ކޭޕީއެމްޖީ 

އެކްސްޓަރނަލް ކައުންސެލް:ސ
މުޙައްމަދު ޝަހުދީ ޢަންވަރު،ސ

ޕާޓްނަރ، އެސް އެންޑް އޭ ޯލޔާރސް އެލްއެލްޕީ ސ 

ލައިލާ މަނިކް،ސ
އެޓާރނީ އެޓް ޯލ 

 ހިއްސާދާރުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން
އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިއްސާދާރުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްޓަކައި: ސ

އީމޭލް: ސ
ޯފން:ސ1435 331 / 1121 331

 ،އިންވެސްޓަރ ރިލޭޝަންސް، 7 ވަނަ ފަންގިފިލާ
ދިރާގު ހެޑް ޮއފީސް

  www.dhiraagu.com.mv
123@dhiraagu.com.mv

investor-relations@dhiraagu.com.mvinvestor-relations@dhiraagu.com.mv

ކުންފުނީގެ މަޢުލޫމާތު
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ދިރާގު
އަހަރީ ރިޯޕޓު 2019 

 މި އަހަރީ ރިޯޕޓު ތައްޔާރުޮކށްފައިވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ
 ކުންފުންޏާއިބެހޭ ޤާނޫނާއި ޯމލްޑިވްސް ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖްގެ
 ލިސްޓިންގ ރޫލްސްއާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ

 ޤާނޫނާއި  ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
 ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާއާބެހޭ ޤަވާއިދު އަދި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކެޕިޓަލް
 މާކެޓް ޑިވެޮލޕްމަންޓް ޮއޯތރިޓިން   އެކުލަވާލާފައިވާ ޯކޕަރޭޓް

ގަވަރނަންސް ޯކޑްއާއި އެއްޮގތްވާޮގތަށެވެ.ސ
 

 އެހެންޮގތަކަށް ބުނެފައިނުވާހާ ހިނދަކު، މިރިޯޕޓުގައި
 "އަޅުގަނޑުމެން"، "އަޅުގަނޑުމެންގެ"، "އަޅުގަނޑުމެންނަށް" ނުވަތަ

 "ދިރާގު" އޭ ބުނެފައިވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ އަށް
ނިސްބަތްޮކށެވެ.ސ

 ދިރާގުގެ މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުޮކށްފައިވަނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް
 ފައިނޭންޝަލް ރިޯޕޓިންގ ސްޓެންޑަރޑްސްގެ ހަމަތަކާއި

 އެއްޮގތްވާޮގތުގެ މަތިންނެވެ. އަދި މި ރިޯޕޓުގައި އެހެންޮގތަކަށް
 ބަޔާންޮކށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު، މި ރިޯޕޓުން ދައްކުވައިދެނީ 31

 ޑިސެމްބަރު 2019 ގެ ނިޔަލަށް ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ ދިރާގުގެ
މާލީ ހާލަތެވެ.ސ

 މި ރިޯޕޓްގައި ކުރިމަގާބެހޭޮގތުން ދީފައިވާ ބަޔާންތަކަކީ މި
 ރިޯޕޓު ޝާއިޢުކުރާއިރު ލަފާކުރެވޭ ނުވަތަ އުއްމީދު ކުރެވޭ

 ކަންތައްތަކާއި ހިނގާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްޮކށް
 ދީފައިވާ ބަޔާންތަކެކެވެ. އެޮގތުން ލަނޑުދަނޑިތަކާއި، އަމާޒުތަކާއި،
 ރޭވުންތައް ހިމެނޭ ހުރިހާ ބަޔާނަކީ ކުރިމަގާބެހޭޮގތުން ދީފައިވާ

 ބަޔާންތަކެކެވެ. ކުރިމަގަށް އަންދާޒާ ޮކށްފައިވާ ނަތީޖާތަކަށް ބަދަލު
 ގެނެސްފާނެ މުހިންމު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި،  ދިވެހިރާއްޖެއާއި
 ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދާއި، ވިޔަފާރީގެ ހާލަތު، ޓެކްނޮޮލޖީއަށް އަންނަ
 ބަދަލުތައް، މާކެޓްގެ ވާދަވެރިކަމައް އަންނަ ބަދަލުތައް، ޤާނޫނާއި

 ޤަވާއިދަށް އަންނަ ބަދަލުތައް، ބޭރު ފައިސާ ލިބޭ މިންވަރާއި ފައިސާ
 މާރުކުރާ ރޭޓަށް އަންނަ ބަދަލުތައް، އަދި ކުރިމަގުގެ އިންޓެރެސްޓް

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

 ނޭނގޭ ރިސްކްތަކާއި، ޔަގީންނުވާ ކަންތައްތަކާއި، ލަފާކުރި ޮގތްތައް
 ދިމާނުވުމުގެ ސަބަބުން  އެ ބަޔާންތަކުގައި ހިމެނޭ ނަތީޖާތަކަށް
 ފާހަގަކުރެވޭވަރުގެ ޮބޑެތި ތަފާތުތައް އަތުވެދާނެ ބަޔާންތަކެކެވެ.
 ކުރިމަގާ ބެހޭޮގތުން ދީފައިވާ ބަޔާންތަކަކީ އޭގެ ޒާތުގައިވެސް

 އަންދާޒާތަކަކަށްވުމާއެކު އެ ބަޔާންތަކުގައި އެކުލެވޭ މުސްތަޤްބަލްގެ
 ނަތީޖާތަކާއި، ފެންވަރާއި، ކާމިޔާބީތަކަކީ ކަށަވަރުޮކށްދެވޭނެ

ކަންތައްތަކެއްނޫނެވެ.ސ




