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ވްސް ޑި ، ޯމލް ހޭ ގާނޫނު ބެ ޏާ ުފން ގެ ކުން ޖޭ އް ިހރާ ވެ ޯޕޓަކީ ދި  މި ރި
ގެ ޖޭ އް ިހރާ ވެ ، ދި ގް ރޫލްސް ޓިން ްނޖްގެ ލިސް ޗޭ ޮޓކް އެކްސް  ސް

ޓީގެ ޓް ޮއޯތރި މަން ޮލޕް ވެ ކެޓް ޑި ަޓލް މާ ޕި ، ކެ ޓް ކް ްޒ އެ ޓީ އުރި ކި  ސެ
އި( ޯއއަ ޑީ އުރިޓީސް )ސީ ކި އި،  ސެ ވަނަންސް ޯކޑާ ޕަރޭޓް ގަ  ކޯ

ގެ މަތިން ޮގތު ވާ ޮގތް އް ތަކާ އެ ދު އި ވާ ހޭ ޤަ ާޏބެ ފުން އުލޭޝަން އަދި ކުން ގި  ރެ
ގް ޓިން ެރކް ޓް ޯޕޓް އެންޑް ޮކން ވްްސ ޓްރާންސް ޑި ، ޯމލް ިއވާ ފަ ވި ކުރެ ާޔރު އް  ތަ

ވެ. ޯޕޓެ ހަރީ ރި ގެ އަ ަހރު ޕެނީ ޕލކގެ 2018 ވަނަ އަ ޮކމް

އި ގަ ، މި ިރޯޕޓް މަ ވާނަ އިާވ ނު ފަ ޮކށް ޔާން ކަށް ބަ ޮގތަ ން ހެ  އެ
ޑިވްސް ވަނީ ޯމލް ދު އް ފުނި’ ރަ މްޓީސީސީ’ ުނވަތަ ‘ކުން  ‘އެ
ޕެީނ ޕލކ ގް ޮކމް ޓިން ެރކް ޓް ޯޕޓް ެއންޑް  ޮކން  ޓްރާންސް

ެށވެ. އަދި ކަ ތަ އަރީ ފުނީގެ ސަބްިސޑި /އަދި ކުން ތަ ވަ  ނު
، މަ ވާނަ ފައި ނު ޮކށް ޔާން ިއން ބަ ޔާ ފި ހި ރު ކަށް ިދވެ ޮގތަ ން ހެ  އެ

ވެ. އެ ޔާ ފި 1.00 ޔޫއެސް ޮޑލަރު އަކީ 15.42 ރު
 

ވާމީ ޤް އަ ލް އިނަ ވަނީ ބަ އި ފަ ވި ކުރެ ޔާރު އް ޯޕޓް ތަ ހަރީ ރި ގެ އަ މްޓީސީސީ  އެ
ޓަނޭޝަނަލް އި އިން ކާ ތަ ގަނޑު ގެ ިމން މު ކުރު ާޔރު އް ޯޕޓް ތަ  މާލީ ރި
އާރއެސް( ފް އެ އި ޑަޑްސް )އަ ޓޭން ޯޕޓިންގް ސް އިނޭންޝަލް  ރި ފަ
ށް ކަ ތަ ްނގޮ ހެ އި އެ ގަ ޯޕޓު ރި ވެ. މި ތިންނެ ޮގުތގެ މަ ވާ ޮގތް އް  އާ އެ

ވެނީ 31 ޑިސެންބަރު ކުރެ ހަރު މާނަ ވާނަމަ  އަ ފައި ނު ޮކށް ޔާން  ބަ
ވެ. ހަރަށެ ގެ މާލީ އަ ފުނީ ވާ ކުން އި ފަ މި އަށް ނި މަ 2018އާ ހަ

 

، މި މަ ާވނަ ފައި ނު ޮކށް ޔާން ކަށް  ބަ ޮގތަ ން ހެ ، އެ ތުރުން އި ގެ  މީ
ގެ ބު ތާއި ތަފާސް ހިސާ މާ ލޫ ޢު ހޭ މަ ބެ މާ ކަ މެނޭ މާލީ ކަން އި ހި ގަ ޯޕޓް  ރި
އްޗަށް ގެ މަ ހަރު ގެ މާލީ އަ ފުނީ ވަނީ ކުން އި ފަ ވި ކުރެ ޔާން މާތު ބަ ލޫ ޢު  މަ
ހު މެ ފަ ގެ ެއން ހަރު ، ބެލޭނެ އަ ކީ ކަ ތަ ތު މާ ުޢލޫ މަ ވެ.  މި ޮކށެ  ބިނާ

ވެ.   ތެ މާ ލޫ ޢު ވާ މަ އި ފަ ވި ކުރެ މަ ހަ ދާ ، އަ އަށް މަ ީރޚާ ހަ ތާ

ވާ އި ފަ ވި ކުރެ ޔާން ޮކށް ބަ ތް ބަ ބަލަށް ނިސް ޤް ތަ ގައި މުސް ޯޕޓް  މި ރި
ކާއި ތަ ދު މީ އް ވޭ އު ހާރު ކުރެ ފުނިން މި ވަނީ ކުން އި ފަ ވި ކުރެ މާތު ބިނާ ލޫ ޢު  މަ

މަށް ކަ ދާނެ ވި ގައި ކުރެ ލު ބަ ޤް ތަ ކާއި މުސް ތަ ކުރުން ލު ބޫ ވޭ ޤަ ކުރެ ލު ބޫ  ޤަ
ވާ އި ފަ ޮކށް ޔާން ޮގތުން ބަ ެވ. މި ށެ އްޗަ ގެ މަ ކު ތަ އް ތަ ވާ ކަން ަފއި ލި  ބެ

ގެ މު ކަ މުންދާ ަކން ވަތަ ިމހާރު ހިނގަ ، ނު ވާ ަފއި ތަނަށް ވެ ހާ ، މި ކީ މަ ކަ  ކަން
ޮގތުން ، މި ކު އެ މާ ވު ޫލމާތަށް ނު ޢު ވާ މަ ިޅަފއި ހެ ށަ ޮކށް ހު އްޗަށް ބިނާ  މަ

ވެ.  އެ ޭވނެ އް ކުރެ ގަ ހަ ކަން ފާ ވާ ކަން އި ޮކްށފަ ން ޔާ ބަ

ދާނެ ވެ ލު ދަ ގެ ޒާތުން  ބަ ތަކީ އޭ މާ ލޫ ޢު ވޭ މަ ކުރެ ޔާން މަތިން ބަ ގެ ޮގތު  މި
ގެ ބާރު އް ވަތަ ތަނެ މެއް ނު ، ކަ އް އެ ހެން ބަ އަށް އެ  އަދި އެ
ކަން ވާ ކަން ގެން ކީ ށަ ވުން އެ ލު ދަ ބަބުން ބަ މުގެ ސަ ކުރު  ޯފރު
އި ިއވާ ޮގތާ ފަ ވި ކުރެ ޔާން މާތު ބަ ލޫ ޢު ކު،  ިމ މަ އެ މާ ވު ަގއި މު  ކަ
، ކު އެ މާ ވެ. ވު އެ ވެ ީށގެން ކަ ވުން އެ ތު ފާ ވަތަ ތަ ވުން ނު ފު  ިޚލާ

މަށް ކަ ، މި އި ގަ މު ވެ އް އްޗަށް ބަޯރސާ ކުރަ ގެ މަ ތު މާ ލޫ ފަދަ ަމޢު  މި
ޮގތުން ނީ މަކީ ޤާނޫ ކަ ކަން ވެ. މި ކެ މެ މު ކަ ކީ ުމހިން މަ ވު އް ކަން ދެ ލު މާ  ސަ

ވެ. އްނޫނެ މެ ކަ ވޭނެ ކަން ކުރެ ދާރު މާ މްޓީސީސީ  ޒިން އެ

ސަމާލުކަމަށް



2



3

ގެ ރު ތު ފަ ތުރު ، ދަ އި މާ ރު މާރާތް ކު ، އަދި ޢި ކުން އް ހި މާިއ ބިން ކުރު ފުން ޅު  ފަ
ޅު ްނމެ ރަނގަ އި އެ ގަ ޖޭ އް އިްނ ރާ އިރާ ްނގގެ ދާ އަރި ޖިނި އި އިން ތާ މަ ދު  ޚި
ވުން. ޏަށް ފުން އް ޯފުރޮކށްދޭ ކުން ތަ ލު އި ަޙއް ކާ ތަ ތް މަ ގެ ިޚދު ވަރު ފެން

: ގެ ޮގތުން މު ކުރު ތުރު ފާ އި ޖެހޭ ނަ ބެން ަނށް ލި ދާރުން ޙިއްޞާ
މެ  އިން އެން އިރާ ގެ ދާ ގް އަރިން ޖިނި އި އިން މާ ކުރު ތް މާރާ  ޢި

ދިނުން. ޮކށް އް ޯފރު ތަ ލު ޖާދީ ަޙއް ހުރި އީ ބާރު ތު ގެ އި ހު ފަ
ތުބާރު  ކާތެރި އަދި އި އް ، ރަ ހަ  ބޭނުން ކުރަން ފަސޭ

ދިނުން. ޮކށް އް ޯފރު ތަ ލު ގެ ަޙއް ތުރު ފަ ތުރު ވޭ ދަ ކުރެ
ގެ  މު ކުރު ޤީ އް ފާރި ތަރަ ޔަ ގެ ވި ފުނީ  ކުން

ކުރުން. ވިސްނުން އިސް

ކުރުން ޤީ އް އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަރަ
ލް ބި ވެރި ޤާ ފުންނަކީ ހުނަރު ޒަ އް ވަ ގެ މު ފުނީ  ކުން

މާއި ކުރު މްރީނު ފުން ތަ ޒަ އް ވަ އި މު ކަ ޓަ މަށް ދު ކަށް ހެ ޔަ  ބަ
ކަށް ތަ ތު އިވާ ސިޔާސަ ފަ ޅި އެ މަށް ކަނޑަ ކުރު ޤީ އް  ތަރަ

ކުރުން. ތް ކަ އް ދުވެސް މަސަ ބަ މަށް އަ ކުރު ލު މަ އަ

ކުރުން ތް ކަ އް އެކު މަސަ މާ ކަ ވެރި ދު ތެ
އި މާ ތު ހި މޭ ކަށް ކަ ތަ ލު މު އުޞޫ އި އާން މާ ކަ ވެރި ދު  ތެ
އެކު މާ ރު ކު މް ތިރާ ޙް ކަށް އި ތަ ތު ފާ ގެ ތަ މަރުން ޓަ  ކަސް

ކުރުން. ތް ކަ އް ގައި މަސަ ފެންނަ ޮގެތއް ފުށް ދެ

ދިނުން ގަ ކަށް ޖާ ތަ ދު ޖާ އު އީ އި އަ ކާ ތަ ލު ޔާ އު ޙި އަ
ދާނެ ވި ކުރެ މަށް ބޭނުން ކުރު ޓަން އް މާއި ބަ ކުރު ޤީ އް ފާރި ތަރަ ޔަ  ވި

އް ޯހދުން. ތަ ޮނޮލޖީ ކް އު ޓެ އި އަ ކާ ތަ ލު ޔާ އު ޚި އަ

ދިނުން ޮކށް މަތް ޯފރު ދު އަށް ޚި މަ ހަ މެ ފުރި އެން
، ޅާ އަ ށަ ކަ މަށް އެ އު ދި މުން ގެން ކުރަ ޅު ވަރު ރަނގަ ގެ ފެން ތު މަ ދު  ޚި

މަރުން އެކު ކަްސޓަ މެންނާ ގަނޑު ޅު ، އަ ގަނެ ަތއް ދެނެ ގެ ބޭނުން މަރުން ޓަ  ކަސް
ދުން. ކަށް ހެ އަ ބާ ޖުރި އްނެތް ފަދަ ތަ އެ ވަނަ އަކީ ދެ ބާ ޖުރި ކުރާ ތަ

ވުން ތެރި ހީ ޢު އަށް އެ މަ ތަ ޖު މު
ގެ ފުނީ ޮކށް ކުން އަށް ޙިއްޞާ ޤީ އް ގެ ތަރަ ޢު މަ ތަ ޖު  މު

ކުރުން. ދާ އަށް އަ މަ ހަ މާ ފުރި ޢީ ޒިން މާ ތި ޖު އި

ށި ވެ މާ ތި
ލުން އް ޓަށް ލިބޭ ގެ އް ވެ މާ ގައި ތި އް މެ ހާ ކަ ފުނިން ކުރާ ހުރި  ކުން

ކުރުން. ފުނު ތައް އިސްރާ ތް ލަ ދުރަތީ ވަސީ އި ޤު މާ ކުރު ޑަ ހާވެސް ކު ވީ

ކުންފުނީގެ ތަޞައްވަރު

މިޝަން

ތައްތައް ކުންފުނިން އަގު ވަޒަންކުރާ ކަން

-

-

-
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 ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް
އޮފިސަރގެ ބަޔާން

20

61

ޗެއަރމަންގެ ބަޔާން

 ކުންފުނީގެ އިޖުތިމާޢީ
ޒިންމާ

ގަވަނަންސް ރިޕޯޓް

16

58

100174

ގެ  އަޅުގަނޑުމެން
ކުންފުނި

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމު

0410

54

78

ގެ  ޑިރެކްޓަރުން
ބޯޑު

މާލީ މުރާޖަޢާ

24

68

މެނޭޖްމަންޓް ޓީމު

ވިޔަފާރީގެ ކުރިމަގު

28

72
ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާވިޔަފާރީގެ މުރާޖަޢާ

35

76

ފިހުރިސްތު

މާލީ އުސްއަލިތައް

ސަބްސިޑައިރީ
ކުންފުނި

 އޯޑިޓްކޮށްފައިވާ މާލީ
ތައް ބަޔާން

 ކުންފުންޏާއި ބެހޭ
މަޢުލޫމާތު



5

ފުނި
ކުން
 
ންގެ
ޑުމެ
ގަނ
އަޅު
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ފުނި ން ކު



7

ދަތުރުފަތުރު  ފަޅުފުންކުރުމާއި ބިންހިއްކުން
ޅުމާ އު ގެ ދިރި ދު ގެ އަ ހިން ވެ ތަކީ ދި މަ ދު ގެ ޚި ތުރު ފަ ތުރު ގެ ދަ މްޓީސީސީ  އެ

ގެން ހަރުން ފެށި ވެ. 2001 ވަނަ އަ ކެ ތެ މަ ދު ވާ ޚި އި ފަ ހި މެ  ލާ
މަތް ދު ގެ ޚި ތުރު ފަ ތުރު މުން ގެންދާ ދަ ޮކްށދެ މެން ޯފރު ގަނޑު ޅު  އަ

އިވާ ކަނޑު ފަ ޮކށް މް އި މެން ޤާ ގަނޑު ޅު އި އަ ގަ ޖޭ އް ޅި ރާ ، މު ގެންޮގސް ވެ ޅާ  ފު
ގެ މު ގަ އް ވޭ އެ ގައި ދެ ދު އް ހަ އި ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަ މާ ޒާ ގެ ނި ތުރު ފަ ތުރު  ދަ

ޖަރުން އަން ފަސިން ލި ހަރަކު 16 މި އި އަ ގަ ތު މަ ދު ގެ ޚި ތުރު ފަ ތުރު  ދަ
ގެ މެން ގަނޑު ޅު ވާ އަ އި ފަ ުތރި އަށް ފެ ޖެ އް ޅި ރާ ވެ. މު އެ ުރކުރެ ތު ހާރު ދަ  މި
ޮކށްދޭ މި މެން ޯފރު ަގނޑު ޅު ޮކށް އަ ވެރި ދު ވަރކް މެ ޓް ގެ ނެ ތުރު ފަ ތުރު  ދަ
ހުން ވަ ކަށް ދަނީ ދު ތަ ފާރި ޔަ އި ވި ކަށާ ތަ ލާ އި ، އާ ކަން މު ހިން ގެ މު ތު މަ ދު  ޚި
ކީ ތަ މަ ދު ގެ ޚި ތުރު ފަ ތުރު ގެ ދަ މެން ގަނޑު ޅު ވެ.  އަ މުންނެ ވަ ތުރު ހަށް އި ވަ  ދު

ކަށް ތަ މަ ދު ވޭ ޚި ދެ ޮކށް އަށް ޯފރު ތަ ދީގެ 85 އިންަސއް ބާ ގެ އާ ޖޭ އް  ރާ
ބަބުން ކުގެ ސަ ގެ ފެރީ ލިން މްޓީސީސީ ވެ. އެ އެ ފަ އަދު ވަނީ ވެ  މި

ގެ ޖޭ އް ވެ. ރާ އެ ދެ ލަ ވާ ޅު އް ގު އެ ބަ ުކގެ ޮބޑު ތަ ކާއި ރަށް ޮތުޅތަ ގެ އަ ޖޭ އް  ރާ
، އެކި ތުން ޔި އް ކުރާ ރަ ތް ކަ އް ޭޅ އަދި މަސަ އު ގައި ދިރި ަތކު ޮކޅު ން  އެކި ކަ
މަށް ވު ތަނަށް މުދާ ޮފނު އް ތަނުން އަނެ އް އި އެ މަށާ ކުރު ތުރު ކަށް ދަ ތަ  ބޭނުން

ވެ. އެ ދެ ގެން ބި ގެ ފުރުޞަތު ލި މު ކަން ކުރު ، އެ ވާ އާލާ ރާ ކުރި

ގެ ފުނީ މެ ޮބުޑ ކުން ޮކށްދޭ އެން މަތް ޯފރު ދު ގެ ޚި ތުރު ފަ ތުރު ގައި ދަ ޖޭ އް  ރާ
ގައި ގު ކީ ެހޮޔ އަ ދަ ގެ މަޤްޞަ މެން ގަނޑު ޅު ، އަ ުތން ޔަ އް  ހައިސި

ގެ ތުރު ުރފަ ތު ގެ ދަ މު ގަ އް އި އެ ، ކަނޑާ ވޭ ކުރެ އެކު ބޭނުން ަކމާ ހަ  ފަސޭ
ތައް ލް ިޑއު ެމވެ. ފެރީ ޝެ ނު ދި ޮކށް ތުންނަްށ ޯފރު ޔި އް މަްތ ރަ ދު  ޚި

މަށް ލު ވާ ލަ ކު މަތިން އެ ގެ ޮގތު ވާ ޮގތް އް ަތކާ އެ ގެ ބޭނުން ކު ތަ ތް ކުރާ ފަރާ ތުރު  ދަ
ވެ. އެ ދެ މުން ގެން ކުރަ ތް ްއކަ ަބދުވެސް މަސަ މުން އަ ޯޕޓް ޓީ  ޓްރާންސް

ވި ލު އި ވަރަށް ހަ ގަ ޖޭ އް ތަކީ ރާ ކަ އް ގެ މަސަ މު ކު އް ހި މާއި ބިން ކުރު ފުން ޅު  ފަ
ވެ. ކެ ތެ ކަ އް އިވާ މަސަ ފަ ވެ ޅާ އި ފު ގަ ކު ތަ ހަރު ދިޔަ އަ ވެ ތު އި ވޭ ގަ އް ޔެ އް ވެ  ދު
އި ގަ މު ގެ ނަ ލަމޭޝަން ކް ގް އެންޑް ރި ޖިން ހަރު ޑްރެ  2016 ވަނަ އަ

މުގެ ކު އް ހި މާއި ބިން ކުރު ފުން ޅު ، ފަ ދުނީ އް ފެ އް އު ޓެ މަން ޓް ޕާ  ވަކި ޑި
ދަނީ މް ކަތުން ލިބޭ އާ އް ، އެ މަސަ ކަން ދީ ތު ޔަ އް މި އް ހަ އަށް އަ އިރާ  ދާ
ފު އްރާ ޖަ ހާ އި މަ ވެ. މިއީ 2017 ގަ އެ ގަ ދު ގެ މަޤްޞަ މު  އިތުރު ކުރު
ޅުނު އި އެ ގަ ގެ ތެރޭ ކު ތަ ޔާރީ އް ވުނު ތަ ގެ ކުރިން ވެ މު އު އްޖެ ގެނަ  ރާ
ގެ ފުނީ ދުނީއްސުރެ ކުން ފެ މްޓީސީސީ އު ވެ. އެ ކެ ޅެ ވަ ޔަ މު ފި ހިން  މު
ވަނީ އި ފަ ށި ކުރުން ފެ ފުން ޅު ވާ ފަ މަށް ކަ އް ތެ ކަ އް ގަނޑު އެއް މަސަ އި  މަ

ދިޔަ ވެ ތު ހު ވޭ ފަ އަށް ވެ. އެ އެ އެކު 1995 ގަ ކާ ޮކޅަ ރު ޓަ ވޭ ކަ  މަދު އެކްސް
ގެ ހު މެ ފަ ޅޭ އެން ކަތާ ގު އް އިން ވަނީ މަސަ މްޓީސީސީ އި އެ ގަ ކު ތަ ހަރު  އަ

އިން އިރާ ގައި މި ދާ ލު އު ހަ ގެ މާ ޖޭ އް ޮކށް ރާ ފް ޢާރަ ޮނޮކޮލޖީ ތަ ކް  ޓެ
ވެ. އެ ފަ އް ޯހދާ ތަ ލު އް އްލަ ޙަ މި ކަށް އަ ތަ ހުން ޖެ ފާތު ޮގން ވާ ތަ މާ ދި

ގް ޖިން މެ ޮބޑު ްޑރެ ގެ އެން ޖޭ އް ޓަކީ ރާ ލީ ގް ފް ޖިން ގެ ޑްރެ މެން ގަނޑު ޅު  އަ
ގް ޖިން ގެ ްޑރެ ފުނީ ފު ކުން އްރާ ހާ ޖަ ، މަ ހަރު ވެ. 2017 ވަނަ އަ ޓެ ލީ  ފް
ގެ މު ކު އް ހި މެންނަކީ ބިން ގަނޑު ޅު އިވެސް އަ ގަ ގެ ކުރީ މު މެނު އި ހި ގަ ޓް ލީ  ފް
ބިކް އު ވެ. 3700 ކި ޓަރެ ކް ްނޓްރެ މެ ޮބޑު ކޮ ެގ އެން ޖޭ އް ގައި ރާ އިރާ  ދާ
ފު( އްރާ ޖަ ހާ ެރޖަރ )މަ ކްަޝން ޮހޕަރ ޑް ލިންގް ސަ އި ގެ ޓްރެ ޓަރު މީ
އެޗްސީ އި އި އަ ގަ ޓް ލީ ގް ފް ޖިން ގެ ޑްރެ މްޓީސީސީ ތުރުން އެ  ގެ އި

އެޗްސީ 1600ގެ އި އި އަ ކާ ޖަރަ  1800ގެ ކަޓަރ ސަކްޝަން ޑްރެ
މްޓިސީސީގެ ފް އެ އްރާ ވެ. ަމހާ ޖަ އެ މެނެ އް ހި ޖަރެ  ކަޓަރ ސަކްޝަން ޑްރެ
ގް ޖިން ، ޑްރެ އި ގަ ދު އް ހަ މްޓީސީސީ ވަނީ މި ސަރަ އެކު އެ މާ މެނު އި ހި ގަ ޓް ލީ  ފް

ވެ. އެ ފަ ކަށް ވެ ޏަ ފުން މެނޭ ކުން އި ހި ގަ ފު މެ ކުރީ ސަ ގެ އެން އިރާ  ދާ
ގެ އިރާ އަރުންނާއި ދާ ޖިނަ ކާރު އިން ބާ ޖުރި ޓާއި ތަ ލީ ގެ މި ފް މެން ގަނޑު ޅު  އަ
ގެ މު ކު އް ހި މާއި ބިން ކުރު ފުން ޅު ، ފަ ެޖހުން ޮބޑު ، ޮގން ކު އެ ވެރިންނާ  ފަންނު
މާ ޮގތަށް ނިން ވާ މަރުން ބޭނުން ޓަ އެކު ކަސް މާ ކަ ބު ޔާ މި އް ކާ ތަ ޢު  މަޝްރޫ

ވެ. އެ ފަ ބި ހާރު ލި މެންނަށް ވަނީ މި ގަނޑު ޅު ކަން އަ ލް ބި ގެ ޤާ ުނމު ދި ޮކށް ދު އް  ރަ
ކަކީ ތަ ގަނޑު އި މިން ކާ ތަ ލު ގުޅޭ އުޞޫ އި ގެން ގަ ކު ތަ ތް ކަ އް ގެ މަސަ މެން ގަނޑު ޅު  އަ
މަތިން ގެ ޮގތު ވާ ޮގތް އް ގަނުޑތަކާ އެ މަންޓް މިން ޖް ފްޓީ މެނޭ ޓަނޭޝަނަލް ސޭ  އިން

ވެ. ކެ ކެ ތަ ގަނޑު އި މިން ކާ ކަ ތަ ލު ްނދާ އުޞޫ މު ކުރަ ، ބޭނުން ައޅާ ކަނޑަ

ފުނި
ކުން
 
ންގެ
ޑުމެ
ގަނ
އަޅު
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ގެ މެން ޑު ގަނ ޅު  އަ
ފުނި ން ކު

ހިންމު ގެ މު ތުރު ގެ ދަ ޤީ އް ގެ ތަރަ ޖޭ އް ދުނީ ރާ ފެ މްޓީސީސީ އު  އެ
ގެ ޖޭ އް ދުނީއްސުރެ ރާ ފެ ފުނި އު ވެ. 1980 ގައި ކުން އެ ގަ އް އެ ލާ ހަ  މަރު

އި ގަ މު ރު ކު ތައް ބިނާ ތް ލަ ޢީ ވަސީ މާ ތި ޖު އި އި ޤީ އާ އް މްރާނީ ތަރަ  ޢު
މެން ގަނޑު ވެ. ައޅު އެ ވެ އި ޮކްށފަ ދާ އް އަ އުރެ މު ދަ ހިން އިން ވަނީ މު މްޓީސީސީ  އެ
އި ކާ ތަ ޯޕޓް އާ އި އެ ކާ ތަ ، ަމގު ދާ އް ހަ ތަ ގެ ބަނދަރު ކުރަނީ ރަށްރަށު ތް ކަ  މަަސއް

، ޮކށް ޤީ އް ތައް ތަރަ ތް ލަ މްރާނީ ވަސީ ާވ ޢު އަށް ބޭނުން ޤީ އް ގެ ތަރަ މު އު  ޤަ
ގަ އު ޯޕޓް ވި ގެ ޓްރާންސް މެން ގަނޑު ޅު ވެ. އަ މަށެ ކުރު މު ބިނާ އު  ޤަ

، ދީ އި ލަ ފު ތަނަށް އު އް ތަނުން އަނެ އް ިއ މުދާ އެ ޖަރުންނާ ޮކށް ފަސިން ވެރި ދު  މެ
ވެ. މެ ދެ ޮކށް ތައް ތަނަވަސް ޅުން ޢީ ގު މާ ތި އި ިއޖު ކާ ތަ ތް ކާ ޤްތިޞާދީ ަޙރަ  އި
ގެ ޖޭ އް ޮކށް ރާ ވެރި ދު އް މެ ތަ ތް މަ އި ިޚދު ކާ ތަ ޓް ކް ޮރޑަ ގެ ޕް މެން ުޅގަނޑު  އަ

ވެ. މެ ވަ ތެރި ހީ މަށް އެ ވު އެރު ވާ ކުރި ތައް ދިރު ތް ޢަ ހިންމު ޞިނާ މު

މެ ، އެން ވޭ ކުރެ ބާރު ތު ވަނީ އި އި ފަ ވެ ފާރި ބިނާ ޔަ ގެ ވި މެން ގަނޑު ޅު  އަ
ގެ މު ދިނު ޮކށް އް ޯފރު ތަ ތް މަ ދު އި ޚި ކާ ތަ ޓް ކް ޮރޑަ ގެ ޕް ވަރު ޅު ފެން  ރަނގަ

ކައި ޓަ ށް މަ ޓު އް ހެ ފެ ވަރު ހި ގެ ފެން ކު ތަ ތް މަ ދު ފުނިންދޭ ޚި ވެ. ކުން އްޗަށެ  މަ
މެން ގަނޑު ޅު ކަށް އަ ތަ ގަނޑު ޯރލް ިމން ޓް ޓީ ޮކން މީ ޮކލި ވާ ޤް އަ ލް އިނަ  ބަ

ގެ ޖޭ އް ޮކށް ރާ ޮނޮލޖީ ބޭނުން ކް ގެ ޓެ ހު ްނމެ ފަ ، އެ އިރު މުން ދާ ކުރަ ލު މަ  އަ
މެން ަގނޑު ޅު އް އަ ތަ ލު އް އް ފުދޭ ޙަ ތަ މަރުންެގ ބޭނުން ޓަ ، ކަސް ޅޭ އުލާ ގު ހަ  މާ

ގެ ފުނީ ، ކުން ތެރިން ޯހދާ ތް ްއކަ ވެރި މަސަ ަނރު ، ހު ލް ބި ވެ. ޤާ މެ ދެ ޮކށް  ޯފރު
މަށް ދު ކަށް ހެ ޔަ ތިބޭ ބަ މި އި ދެ ގަ ފާ ޒީ ހު ވަ ވަ ފުންނަކީ ގިނަ ދު ޒަ އް ވަ  މު

ވެ. މެ ދަ މުން ގެން ކެއް ކުރަ ތަ ތް ކަ އް މެން ިގނަ މަސަ ގަނޑު ޅު އަ

، ޮކށް ޅާ އް ފު ތަ ފާރި ޔަ އެކު ވި މާ ކަ ތެރި ތް މަ ކު ޒަކީ ހި ގެ ައމާ މެން ގަނޑު ޅު  އަ
ވެ. މެ އު ދި އަށް ގެން ފާރި ކުރި ޔަ ގެ ވި ްނފުނީ އި ކު ގަ އް ވި ޮގތެ ޓެނި އް ހެ މެ  ދެ
އި ކާ ތަ ތް މަ ދު ވޭ ޚި ގައި ދެ ކު ތަ ފާރި ޔަ ، ވި ކު އެ ކާ ތަ ލު ދަ ޓަށް އަންނަ ބަ ކެ  މާ

މަށް ކުރު ތުރު ކަން އި ލް ބި ގެ ޤާ މު އު ދި މުން ގެން ކުރަ ލު ދަ ޮގތް ބަ ރާ ފާރި ކު ޔަ  ވި
ަވމުން އަންނަ ރު ތު ކަން އި ވެރި ދަ ވެ. ވާ މެ ރަ ކު ތް ކަ އް މެން ަމސަ ގަނޑު ޅު  އަ

، ޓާ އް ހަ މަ މު ދަ ޤާ ިއވާ މަ ފަ ޮކށް މު އި މެން ޤާ ގަނޑު ޅު ، އަ އި ގަ ެލއް އު ހަ  މާ
އި ގަ ކު ތަ އިރާ ގެ ދާ ފާރީ ޔަ ހާ ވި މެ ވާ އެން ތެރި ތް ކާ މެން ޙަރަ ގަނޑު ޅު  އަ
މަށް ބު ތި މި މަތީ ދެ ކުރުން ދާ އުރު އަ ގެ ދަ އް ޏެ ފުން އްކާ ކުން ގު ދަ  މަ
ގެ މެން ގަނޑު ޅު ވެ. އަ މެ ދަ ްނގެން މު ރަ ކު ތް ކަ އް މެން މަސަ ގަނޑު ޅު  އަ

ގެ ފާރީ ޔަ އި ވި މަރުންނާ ޓަ ގެ ކަސް މެން ގަނޑު ޅު ވަނީ އަ އި ގަ ތު ހަ ގެ ފަ ބީ ޔާ މި  ކާ
ގެ ފުނީ ބާރާއި ކުން ތު ވާ އި އް މެންނަށް ކުރަ ގަނޑު ޅު ވެރިން އަ އި  ބަ

ވެ. ތެ ކަ އް މާއި ބުރަ މަސަ ކަ ތެރި ޚްލާޞް ގެ އި ފުން ޒަ އް ވަ މު

ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީ އާއި ޢިމާރާތްކުރުން
ގައި އިރާ ގެ ދާ މު ކުރު ތް މާރާ އި ޢި ޤީ އާ އް މްރާނީ ތަރަ މްޓީސީސީ އަކީ ޢު  އެ
އިން ވަނީ މި މްޓީސީސީ ވެ.  އެ ޏެ ފުން ހި ކުން ވެ ވާ ދި އި ފަ އަރާ މެ ކުރި  އެން
ގެ އިރާ ، މި ދާ ޮކށް ފް ާޢރަ އި ހުނަރު ތަ ޮނޮލޖީ އާ ކް ކަށް ައއު ޓެ ތަ އިރާ  ދާ
ގެ ޖޭ އް ވެ. ރާ އެ ފަ ދީ ކެއް ގެނެސް ތަ ލު ދަ މާނީ ޮބޑެތި ބަ ތަށް ޒަ ކަ އް  މަސަ
މާވާ އި ދި ގަ މު ގު އް ހިން ތަ ޢު ގެ މަޝްރޫ ޤީ އް މްރާނީ ތަރަ އި ޢު ގަ ލު އު ހަ  މާ
ތަށް ކަ ، މަަސއް ގެ ޮގތުން މު ުކރު ލު އް އް ޙަ ްނތަ ހު ޖެ އި ޮގން ކާ ތަ ލަ  މައްސަ
ޅޭނެ ގު އި ގެން ގަ މު އު ދި އަށް ގެން ކަތް ކުރި އް އާއި މަސަ ގަ މު ވު ޔާރު އް  ތަ
ކެއް ތަ ގަނޑު އްލަ މިން މި ކުރާ އަ ތް ކަ އް ކާއި މަސަ ތަ ލު އްލަ އުޞޫ މި  އަ
މެ ވެ. ިހްނގާ ޮކން އެ ފަ ީޤޮކށް އް ރަ ވާލާ ތަ ުކލަ ގަނުޑމެން ވަނީ އެ ޅު  އަ

ގާ ކަތް ހިން އް ގެ މަސަ މެން ގަނޑު ޅު އި އަ ގަ ލީ ގެ އަ ބާ ޖުރި ގެ ތަ އް އެ  މަޝްރޫ
މެ އި ޮއތް އެން ގަ ޖޭ އް ވެ. ރާ މެ ދަ މުން ގެން ުކރަ މަ ހަ ތުރަށް ފުރި  ޮގތް އި

ވެ. ޓެ ލީ މަންޓް ފް ޕް އި ގެ ިއކު މެން ގަނޑު ޅު ީކ އަ ޓަ ލީ މަންޓް ފް ޕް އި ކު  ޮބޑު އި
ގެ ކު ތަ އިރާ ހަރާ އެކި ދާ ފަ އް އި އެ ގަ ކު ތަ ދު އް ހަ ފާތު ސަރަ  އަދި ތަ

ވެ. އެ ވެ އި ފަ ބި ގަނުޑމެންނަށް ލި ޅު ކަން އަ ިބލް ގެ ޤާ މު ގު އް ހިން ތަ ޢު މަޝްރޫ
 

އިން ބަނދަރު ގެ ތެރެ ތު ޢަ މުގެ ޞިނާ ކުރު ތް މާރާ އި ޢި އާ ޤީ އް މްރާނީ ތަރަ  ޢު
ޓް ދުން އަދި ޝީ ، ބީޗް ހެ ުކރުން ތް ޔަ މާ ޮދށް ހި ، ޮގނޑު ދުން  ހެ

އި ގަ ގެ ޮގތު އް ޏެ ފުން ވެރި ޤާބިލް ކުން އި ހުނަރު ގަ ތު ކަ އް ގެ މަސަ މު ކުރު ލް އި  ޕަ
ދިޔަ ވެ ތު ވެ. އަދި ވޭ ަފއެ ކަން ޯހދާ ލު ްޤބޫ ގެ މަ މެން މެން ވަނީ އެން ގަނޑު ޅު  އަ

ކަން ލް ބި ގެ ޤާ މު ކުރު ތް ކަ އް ގައި މަސަ ކު ތަ އިރާ އި އިތުރު ދާ ގަ ކު ތަ ހަރު  އަ
ކަތުން އް ކަން ވަނީ މަސަ ިބލް ގެ ޤާ މެން ގަނޑު ޅު އި އަ ގަ ކު ތަ އިރަ ، އެ ދާ  ޯހދާ
ގެ މާ ދަ ، ފެނާއި ނަރު އި މާ ދު ގު ހެ އި މަ ޯޕޓާ އާ އި އެ ގަ ގެ ތެރޭ ވެ. މީ އެ ފަ ކާ އް  ދަ

ވެ. އެ މެނެ އް ހި ތަ ޢު ގެ މަޝްރޫ މު ކުރު ތް ާމރާ އި ޢި ކާ ތަ ޫރޢު ޮބޑެތި މަޝް
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އަރިންގް އަދި ޑޮކިންގްޮލޖިސްޓިކްސް  އިންޖިނި
ތަކުގެ ަމތް ދު ޮކށްދޭ ޚި ޓިކްސް ސަރވިސް އިން ޯފރު ގެ ޮލޖިސް މެން ގަނޑު ޅު  އަ

ޓިކްސް ޓަނޭޝަނަލް ޮލިޖސް ، ިއން ޓިކްސް ޓިކް ޮލޖިސް އި ޮޑމެސް ގަ  ތެރޭ
ގެ މްޓީސީސީ ވެ. އެ އެ މެނެ މަތް ހި ދު ގެ ޚި ޖެންސީ ޕް އެ  އަދި ޝި

ްނމެ ޮބޑު ގެ އެ ޖޭ އް ކުރާ ރާ ޓް އި ޮއޕަރޭ ގަ ޖޭ އް ޓަކީ ރާ ލީ ޓިކްސް ފް  ޮލޖިސް
ޓިކްސް ސަރވިސް ެގ ޮލޖިސް މެން ގަނޑު ޅު ެޓވެ. އަ ލީ ޓީލް ވެސަލް ފް  ސް
ގަިއ ބޭނުންވާ ކު ތަ ޢު ގާ ޮބޑެތި މަޝްރޫ ުފނިން ހިން ، ކުން ވަނީ އި ފަ ށި  ފެ
ދިޔަ ވެ ތު މަވެސް ވޭ ވެ. ނަ މަށެ ދިނު އް ޯފުރޮކށް ތަ ތް މަ  ޮލޖިސްޓްސް ިޚދު
ޓިކްސް ވާ ޮލޖިސް ކަށް ބޭނުން ތަ ޢު ގެ މަޝްރޫ ފުނީ ގައި ކުން ކު ތަ ހަރު  އަ
ކަށްވެސް ތަ ތް ހެން ފަރާ ހެނި ތުރުން އެ ގެ އި ުނމު ދި ޮކށް އް ޯފރު ތަ ތް މަ ދު  ޚި
ގެ މެން ުޅގަނޑު ވެ. އަ މެ ދަ މުން ގެން ދެ ޮކށް މަތް ޯފރު ދު ޓިކްސް ޚި  ޮލޖިސް

ލެޓް އި ފް ގަ ގެ ތެރޭ ކު ތަ ތް މަ ދު ޓިކްސް ޚި ޓަނޭޝަނަލް ޮލޖިސް  އިން
މަތް ދު ގެ ޚި މު ދިނު އި ލަ ޯގ ުއފު ލްކް ކާ ޭރކް ބަ ގައި ބް ގު އި ޓަ ޖާ  ޮޓޕް ބާ
ގާ އި ހިން ުކގަ ތަ ޮކޅު ން ެގ އެކި ކަ ޖޭ އް އިން ރާ މްޓީީސސީ ވެ. އެ އެ މެނެ  ހި
އް ތަ ޖު ކާއި ބާ ތަ ގު ގެ ޓަ މެން ގަނޑު ޅު ބަބުން އަ ކުގެ ސަ ތަ ޢު  ގިނަ މަޝްރޫ
ޮދށް ގާ ގޮނޑު ކާރުން ހިން ކުރަނީ ސަރު ޓް އި ޮއޕަރޭ ގަ އް ޮގތެ ގަނޑު އި  މަ

ކަށް ތަ ޢު ގެ މަޝްރޫ ޤީ އް މްރާނީ ތަރަ އި ޢު ކާ ތަ ޢު ގެ މަޝްރޫ މު ކުރު ތް ޔަ މާ  ހި
ވެ. އެ ގަ ތު ކަ އް ގެ މަސަ މު ުފލު އަލް އު އި ެމޓީރި ހިލަ އާ ާވ ޮބޑު ބޭނުން

ޖެ އް ޖެންސީ ސަރވިސް އިން ރާ ޕް އޭ މެންގެ ޝި ގަނޑު ޅު  އަ
ގެ ެމވެ. މީ ދެ ޮކށް މަތް ޯފރު ދު ޖެންސީ ޚި ކަށް އޭ ތަ ޅަނދު  ައންނަ އު
ގެ ކު ތަ ތް ހެން ފަރާ ހެނި އި އެ ކާ ތަ ޅަނދު ގެ އު ފުނީ ގައި ކުން  ތެރޭ

އަރަންސް ލި ވަރޑް ކް ޓް އު ވަރޑް އަ ކަށް އިން ތަ ޅަނދު  އު
އި ިއ ޯބފެނާ ތާ މަ ދު ގް ޚި ަކރިން ތާއި ބަން މަ ގެ ިޚދު މު ދިނު އި  ޯހދަ
އި މާ ލު ތާ އް ގާ ނަ މާއި ކުނި ނަ ދިނު އި ވަ ކެތި އަރު ހެން ތަ ހެނި  އެ

ވެ. އެ މެނެ ދިނުން ހި އް ޮކށް ތަ ތު މާ ކުދި މަރާ ދި އި ކު ގަ ޯބޓު

ނީ ވަ އި ފަ ށި މަތް ފެ ދު ގް ޚި ގް އަދި ޮޑކިން އަރިން ޖިނި ގެ އިން މްޓިސީސީ  އެ
މަށް ކުރު އް ތަ ތު މާ ވާ މަރާ ކަށް ބޭނުން ތަ ލް ކަ ހި އި ވެ ކާ ތަ ޅަނދު ގެ އު ފުނީ  ކުން

މު ތަކީ އާން މަ ދު ގެ ޚި ގަނުޑމެން ޅު ހާރު އަ އަްސ، މި ވި އި ގަ މު  ކަ
އި ގަ ށީ ަލފު ޮތޅު ތި ވެ.  މާލެ އަ ކެ ތެ މަ ދު ާވ ޚި އި ފަ ވި ލެ ވާ ކަށް ުހޅު ތަ ތް  ފަރާ
ހަރާ 20 ފަ އް ޑަކީ އެ ޔާ ގެ ޯބޓް މެން ގަނޑު ޅު މުންދާ އަ ގަ ޮކށް ހިން މް އި  ޤާ

ވެ. 2017 ވަނަ ކެ ޑެ ޔާ ގަ ޮއތް ޯބޓް ގެ ޖާ މު ޅަނދު ޮޑްކކުރު  އު
އެކު ޓާ ގެ ޯބޓް ޮހިއސް ވުނު 200 ޓަނު މަތަށް ނެރެ ދު ހަރު ޚި  އަ
އި އާ ޓީ ގެ ކެޭޕސި މު ކުރު ވަނީ ޮޑކް އި ފަ ޔާޑް ވެ މްޓިީސސީ ޯބޓް  އެ
ވެ. ޑަށެ ޔާ އް ޯބޓް މެ ޮބޑު އެ ގެ އެން ޖޭ ގެ ޮގތުން ާރއް އި ގަ ޖާ

އް ކެ ތަ ތް މަ ދު ހާ ޚި މެ ވާ އެން މަރުންނަށް ބޭނުން ޓަ ގެ ކަސް މެން ގަނޑު ޅު  އަ
ޑުން ޔާ ގެ ޯބޓް މެން ގަނޑު އި ައޅު ގަ ދު ެގ މަޤްޞަ މު ދިނު ޮކށް ކުން ޯފރު ތަނަ އް  އެ
ވެ. އެ ވެ ދެ ޮކށް އްލު ޯފރު އި ޙަ ކާ ތަ ތް މަ ދު ގް ޚި އަރިން ިޖނި ފާތު ގިނަ  އިން  ތަ
ގް ބޭ އާ އިލަރ ާއއި އެ ، ޯބްޓ ޓްރެ ވޭ ޕް ލި ޓް، ސް ޮގތުްނ ޯބޓް ޮހއިސް  އެ
ޅޭ ގު މާ ުކ ކަ އެ މާ ދިނު ތް މަ ދު ގެ ޚި މު ކުރު ގެން ޮޑކް ޮކށް ޮނޮލޖީ ބޭނުން ކް  ޓެ

، ގް ޑިން ލް އި ވެ ގަ ގެ ތެރޭ ވެ. މީ އެ ވެ ދެ ޮކށް އް ޯފރު ތަ ަމތް ދު ހެން ޚި ހެނި  އެ
ކަލް ޓްރި ކް ލެ ، އި ގް އަރިން ޖިނި ، ެމރިން އިން ޓަްލ ފެބްރިކޭޝަން  މެ
ގެ މު ޑާ ކަތް އަދި ވަ އް ގެ މަސަ ބަރު އި ، ފަ ގް ިނން ، މެޝި ތް ކަ އް  މަސަ
ގެ ކު ތަ ތް މަ ދު ޮކށްދޭ ޚި މެން ޯފރު ގަނޑު ވެ. ައޅު އެ މެނެ ަކތް ހި އް  މަސަ
ގެ މު ޮކްށދިނު މަތް ޯފރު ދު ކަށް ޚި ތަ ޅަނދު އި ވަކި ވަކި އު ގަ  ތެރޭ

މަތް ދު ގެ ޚި ޓަނަންސް އިން ޓް މެ ލީ ްޓގެ އުޞޫލުން ފް ކް ޓްރެ ، ޮކން ތުރުން  އި
ވެ. އެ މެނެ ދިނުން ހި ޮކށް ކަށް ޯފރު ތަ ފުނި ކަށާިއ ކުން ތަ ރިޯސޓް

ފުނި
ކުން
 
ންގެ
ޑުމެ
ގަނ
އަޅު
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ގް ން އަރި ޓި ޯރލް ސް އި މެ ްލޓަން ޯވޓަރ ެޖޓާ މި ވާ ހެ އި ކަން ޯހާދފަ ލު ބޫ ޤު  މަ
ވެ. އެ މެނެ ޓަރު ހި ލް ގެ ފި ޑް ަޓމްސް އަދި ޮޑނަލްޑްސަން ބްރޭން ސިސް

ޓަމަރ މަ ކަސް ހަ މެ ފުރި ކު ެއން އެ ކާ ތަ ޓް ކް ޮރޑަ ގެ ޕް ގަނުޑމެން ޅު  އަ
ކްނީޝަނުން އި ޓެ އަރުންނާ ޖިނި ވެރި އިން އި ހުނަރު  ސަރވިސް އާ
ވެ. މެ ދެ ޮކށް ފްޓަރ ސޭލްސް ސަރވިސް ޯފރު ޮކށް އާ ބޭނުން

ތް މަ ދު ކީ ޚި ކަ ތަ ތް ލަ ހެން ވަސީ ހެނި އި އެ ކާ ތަ ޅަނދު ކުރާ އު  އަދި ބޭނުން
ބިދޭ ކަން ލި ތެރި ކާ އް މާއި ރަ ކަ ހަ ބާރާއި ފަސޭ ތު ކަށް އި ތަ ތް ކުރާ ފަރާ  ބޭނުން

ވެ. އެ ވެ ދެ މުން ގެން ކުރަ ތް ކަ އް މަށް މަސަ ދު ކަށް ހެ ކަ ތަ ތް ލަ ވަސީ

އާންމުވިޔަފާރި
ހުން ދުނު ފަ ފެ ފުނި އު ، ކުން ވަނީ އި ފަ ށި ފާރި ފެ ޔަ ވި މު ގެ އާން މްޓީސީސީ  އެ
ޖީނު އި އިން ގަ ހަރު ފަ ޯދނި ، ޮއޑި އް ުނވަނީސް ފެށުނު ކެ ތަ ގިނަ ދުވަސް  މާ
އިރުވެސް ފާރި ފެށުނު ޔަ ވި މު ވެ. އާން އިންނެ ގެ ތެރެ ތު ކަ އް ގެ މަސަ މު ޅު  އެ
އި ގަ ކު ތަ ބު ގެ އެކި ހިސާ ޖޭ އް ވަނީ ރާ އި ފަ ކަށް ވެ ދަ ގެ މަޤްޞަ ފުނީ  ކުން
އި ގާތުން ުނމާ ދި އްލު ޯހދާ އިން ޙަ އިރާ ދާ ވެރިންނަްށ މި ޅޭ ޮއޑި އު  ދިރި
ކުރާ އި ޭބނުން ގަ މު ކަ ވެރި ގެ މަސް ޖޭ އް ވެ. ރާ މެ ދިނު ޮކށް މަތް ޯފރު ދު  ޚި
ގެ މު ޮކްށދިނު ހި ފަ ގު މަށް މަ ތު ކު ހަށް ނު ކެނޑި މަ ދުނު ހަރު މެ ފަ  ޯދނި

ވެ. އެ ޔަ ދި ގެން ށި ހެން ފެ އި ގަ ކު އެ އާ ، މި ަޔފާރި ގެ ވި ައރޕާޓްސް ޕެ  ޮގތުން ސް
ކަށް ތަ ޅަނދު ކުރާ އު ގައި ބޭނުން މު ކަ ވެރި ގައި ަމސް އް ޮގތެ ގަނޑު އި  މަ
މުން ވަ ޅާ ފާރި ފު ޔަ ޮކށް ވި ފް ޢާރަ ތައް ތަ ތް ވަ ވާ އިތުރު ބާ  ބޭނުން

ޯބޑު އަދި ، އިން ގް ިރން ޯކޓިން ، މެ އި ލާ ތެ އި ައޑީ ގަ ތެރޭ ގެ ެވ. މީ އެ ޔަ  ދި
، މް ޓަ ގާނު ސިސް ، ހުން ޓަރު ަނރޭ ، ޖަ ޖީނު ޯބޑު މެރިން އިން ޓް އު  އަ

ކުރާ މަށް ޭބނުން އަލް ގޭސް ައދި ޮއޑި ޯދނި ަފހަރު ބަނު ޓްރި  އިންޑަސް
މު ގެ އާން މްޓީީސސީ އަދު އެ ވެ. މި އެ މެނެ ޓް ހި އިބަރު ޮކމްޮޕސި  ފަ
ގެ ކު ތަ ޑް ހޫރު ބްރޭން ގައި ނަން މަޝް ޔޭ ގައި ދުނި ގެ ތެރޭ ފާރީ ޔަ  ވި

އި ގެ މަ ފާރީ ޔަ މު ވި ގެ އާން ފުނީ ވެ. ކުން އެ މެނެ އް ހި ކެ ތަ ތް ވަ  ގިނަ ބާ
ގެ މެން ގަނޑު ޅު ވެ. އަ މެ ވަުރ ޯޝރޫ ގަިއ ހުންނަ ކަށަ ލު ަޒކީ ހ.ޯސމި ކަ  މަރު
ގެ ޖޭ އް ތުބާރު ލިބި ރާ ގެ އި ހިން ވެ ، ދި ކީ ަތކަ ޑް ަތކާއި ބްރޭން ޓް ކް ޮރޑަ  ޕް

ވެ. ކެ ކެ ތަ ޑް ކާއި ބްރޭން ކަ ތަ ޓް ކް ކުރާ ްޕޮރޑަ ދާ އް އަ އުރެ މު ދަ ހިން އި މު ގަ ޓް ކެ  މާ
އި ގަ ުކގެ ތެރޭ ތަ ޑް މެނޭ ބްރޭން އި ހި ޯއގަ ޯފލި ޓް ޯޕޓް ކް ޮރޑަ ގެ ޕް ހާރު  މި

ޮކޓް ބާޑަރ ، އަދި ސް ީޕޖީ ، ޕީ ޯރލް ، ކާްސޓް ކީ ޒު މާ، ސު  ޔަން
ޑެއް ގެ ހެވީ މެޝިނަރީ ބްރޭން އިނާ ތުރުން ޗަ ގެ އި ވެ. މީ އެ މެނެ  ހި

އި ގަ ކު ތަ ޓް ކެ ގެ މާ ޔޭ އާއި ދުނި ޖެ އް މްޖީ އާއި ރާ އެ ވާ އެކްސްސީ އި ގަ މު  ކަ
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2018 އަނުން( ލި ފިޔާ މި ހި ރު ވެ ދަނީ )ދި މް އާ

ދަނީ މް ކުން ލިބުނު  އާ ތަ އިރާ ފާރި ދާ ޔަ  ވި
އަނުން( ލި ފިޔާ މި ހި ރު ވެ )ދި

ފު ފައިސާ ފަހު ސާ މަށް ކުރެ ޓެކްސް އުނި
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) އަނުން ފިޔާ ިމލި ހި ރު ވެ ވުނު ހޭދަ )ދި މަށް ކުރެ (ފައިސާ ޯހދު އަނުން ލި ފިޔާ މި ހި ރު ވެ މަންޓު )ދި ޓު ޓަލް އިންެވސް ެކޕި
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އަނުން( ފިޔާ ިމލި ހި ރު ވެ އްލުން( )ދި )ގެ

އިދާ  މުލަ ފަ ދަނީ އަދި ޖު މް ދުއާ ގެ ޚަރަ މު ގު ހިން ) އަނުން ލި ފިޔާ މި ހި ރު ވެ ()ދި އަނުން ލި ފިޔާ މި ހި ރު ވެ )ދި
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ޔަ ދި ވެ ތު އް ވޭ ކެ ތަ ޫރޢު ުމގެ ޮބޑެތި މަޝް ކު އް ހި ވެ. ބިން މެ ކުރަ ލް ބޫ  ގަ
، ަކކީ ތަ ޢު އިން ގިނަ މަޝްރޫ ގެ ތެރެ ، އޭ ަމވެސް އިވީ ނަ ފަ ގި ަހރު ހިން  އަ

ަކށް ހިނގި ތަ ޢު ، މަޝްރޫ ުބން ބަ ކުގެ ސަ ތަ ތުން އް  ސިޔާސީ ފި
ވެ. ކެ ކެ ތަ ޢު އިވާ މަޝްރޫ ފަ ގި އި ހިން ގަ އް ގެ ވުރެ ކުޑަ އަ ދަށް  ޚަރަ

އި މާ ްނކުރު ފު ޅު ، ފަ ޮކށް ާލޙު ކަން އިޞް ކަން ދަ ފަ އި މި ގަ ުއރު ގެ ދަ ގަނޑު ޅު  އަ
ކަށް އަ އިރާ ވާ ދާ ދާ އި ޏަށް ފަ ފުން އަކީ ކުން އިރާ ގެ ދާ މު ކު އް ހި  ބިން

ވެ. މެ ވަ ޅުންނަށް އަރު ފު ކަން ތިޔަ ބޭ ޤީން ގެ ޔަ މެ ކަ ދާނެ ހަ

އި ކާ ތަ ލު ދަނާ އުޞޫ ގައި ހުރި ހަރު ފުނީ ޒަކީ ކުން މާ ގެ އަ މެން ގަނޑު ޅު  އަ
ފާ ގެ ނަ ތު ުދމަ ވޭ ޚި އަށް ދެ ދަ މަރުން ކުރާ ހޭ ޓަ ، ކަސް ޮކށް ތައް ބޭނުން ފަ  ސި
ފުނީގެ ވެ. ކުން މެ ރު ކު ތުރު އިދާ އި އި ފަ ީނއާ ދަ މް ގެ އާ ފުނީ ، ކުން ދީ ޮކށް ރު ތު  އި
ގެ އީ އޭ ، އެ ކު އެ މާ ވު ށް ކަ ކަ ތަ ދަނާ އަސާސް ކަކީ ހަރު ތަ ގެ އަސާސް ފާރީ ޔަ  ވި
ގެ ފުނީ ވެ. ކުން ކެ ކެ ތަ ގެ އަސާސް ވޭ ވަރު ކުރެ ތު ފުނި އާރާސް އްޗަށް ކުން  މަ

ވަ އި ފަ ައޅާ ހާރު ކަނޑަ މެން މި ގަނޑު ޅު ަމށް އަ ކުރު ދަނާ ކަްނ ަހރު  ކަން
ގެ ހު ގެ ފަ އި އޭ ބަބުން 2019 އާ ކުގެ ސަ ތަ ލު ކާއި އުޞޫ ތަ ތު  ސިޔާސަ

ޔާން
 ބަ

ންގެ
ރމަ
ޗެއަ

، ން ދާރު ވެތި ޙިއްޞާ ޮލބު

ރީ ހަ ގެ އަ ހަރު މުނު މާލީ އަ 31 ޑިސެންބަރު 2018 ގައި ނި  
މުގެ ޅު ހެ ށަ ގެ ފަރާތުން ހު ގެ ޯބޑު ޓަރުން ކް ، ިޑރެ ޔާން އި މާލީ ބަ ޯޕޓާ  ރި
ހަރަކީ ދިޔަ އަ ވެ ތު އިން ވޭ ދަ ވާ ފަ އި ފަ ވި ކުރެ ވެ. ހީ މެ ގަންނަ ބި  އުފާ ލި

، އިރު ލާ ބަ ޅާ ހަރާ އަ ވެ. ކުރީ އަ ކެ ހަރެ ގޫ އަ ، އުނދަ ަތއް ގިނަ ހުން ޖެ  ޮގން
ހަރު ވެްސ، އަ މަ އިވީ ނަ ެވފަ ށް ތީޖާ ދަ އިާވ ނަ ފަ ޮގތުން ޯހދި ލީ  މާ

ވެ. އެ ވެ އި ފަ ވި ކުރެ ލް ކެއް ޙާޞި ތަ ބީ ޔާ މި ޏަށް ކާ ފުން އިރު ކުން ލި މާ ނިން

ޅާ ހަ ށަ ގަނުޑެގ ހު ޅު ްއޔަތުން އަ ގެ ހައިސި ގެ ެޗއަރމަން ފުނީ  މިއީ ކުން
މްޓީސީސީ އި އެ ގަ ގު މަ ރި އީ ކު ، މި ކު އެ މާ ވު ށް މަ ކަ ޔާން މަ ބަ ތަ  ފުރަ

މަކީ ވު ށް ކަ ޔާނަ ލެވޭ ބަ ކު އް އެ ވުރެ އް ދާނެ ޮގތުގެ ތަސަ ގެން މުން ގަ  ހިން
އި ގަ ްނފުނީ ގަނޑު ކު ޅު ވެ. އަ މެ ކެ ދެ ގަނޑު ޅު އި އަ ގަ މު ކަ އް މެ ކަ މު ހިން  މު

ކު އެ ކާ ކަ ތަ ބާ ޖުރި ގެ ތަ ފާރީ ޔަ ގެ ވި ފުނިން ބޭރު ، ކުން ވަނީ އި މި ފަ ވެ ވެރި އި  ބަ
ގަނޑު ޅު މަށް އަ ކަ އް ހުންނާނެ ކެ ތަ ދާ އި ިބދާނެ ފަ ، ލި ކު އެ މާ ވު ށް މަ  ކަ

އި ފަ ވެ ަމތި ރި ، ކު އި ތާ ކަ އް ގެ މަސަ ފުނީ ކުން ކުން ޒަރަ ވެ. އައު ނަ މެ ރަ ކު ލު ބޫ  ޤަ
ޮގތުން ޅޭ ާމ ގު ކަ ކަން ، އެ ބި ގެ ފުރުޞަުތ ލި މު ާލލު ކަށް ބަ ތަ ލަ  މައްސަ
ބަބުން ގަ މީގެ ސަ ގެ ޖާ މު ދު އް ފެ އް އު ތަ ލު ވާ އްދާ ސު ފަ އު  ކުރިން ނު
ކުން ފާތު ަނޒަރަ މެދު ތަ ަތކާ ން ހު ޖެ ގަިއ ހުރި ޮގން ފުނީ ، ކުން ބި  ލި

ވެ. މެ ކެ ގަނޑު ދެ ޅު މަށް އަ ކަ ދާނެ ގެން ބި ގެ ފުރުޞަުތ ލި މު ، ވިސްނު ލާ  ބަ
ވެ. ކެ ހަރެ ހުނު އަ ޖެ ލާން ތި މަ ތަކާ ކުރި ތި ހަރަކީ ގިނަ ދަ ދިޔަ އަ ވެ ތު  ވޭ

ގެ ފުނީ މަށް ކުން އްލު ޯހދު ކަށް ޙަ ތަ ލަ ވާ މައްސަ އި ފަ ވެ ތި މަ މަވެސް ކުރި  ނަ
ގެ މެން ގަނޑު ޅު ވެ. އަ އެ ފަ ލާ ކުރި ޮއޅާ ތު ހާރު ަވނީ އަ މު މި ޅި ޓީ  މު

ކުން ތަ ގަނޑު ފާތު މިން ކުރާ ތަ މަށް ބޭނުން ކުރު ފާރި މިން ޔަ  ވި
ވެ. އެ ފަ ށާ އް ޯހދަން ފަ ތަ އެރުން ހާރުވެސް ވަނީ ކުރި މި

 ހުރި ހަރުދަނާ އުޞޫލުތަކާއި ސިފަތައް
 ބޭނުންކޮށް، ކަސްޓަމަރުން ކުރާ
 ހޭދައަށް ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ނަފާ

އާއި  އިތުރުކޮށްދީ، ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ
ފައިދާ އިތުރުކުރުމެވެ.

“
“  އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ ކުންފުނީގައި 

އް ކެ ތަ ތް ކަ އް މެން ވަނީ ގިނަ މަސަ ގަނޑު ޅު ޤީނުންވެސް އަ މަ ޔަ  ހަ
އި ގަ ގެ ތެރޭ ހަރު އި އަ މާ ވު ށް ވަރު ދަ ގެ ފެން މު ގު ވެ. ހިން އެ ފަ ހި ޖެ  ކުރަން
ގަނުޑމެންނަށް ޅު ގެ ޮގތުން އަ ެއއް ޖާ ތީ ގެ ނަ ކު ތަ ހުން ޖެ ވި ޮގން ތި މަ  ކުރި
ވެ. ކެ އެ ޖާ ތީ ވުރެ ދަށް ނަ ވަރަށް ވާ ގެން ކަށީ ވަނީ އެ އި ފަ ވި ކުރެ ލް  ޙާޞި

، އެކި ދަނީ މުން މި ގެން ކުރަ ތް ކަ އް މެން މަސަ ގަނޑު ޅު އި އަ  2019 ގަ
ވެ. މަށެ ކުރު ދަ ގަ މު ވަރު ޤާ ވާ މަ އި ފަ ޮކށް މް އި ްނފުނިން ޤާ އި ކު ގަ ކު ތަ ަޔފާރި  ވި

ކަން ތެރި ތް މާއި ކެ ވު އް ލެ ބާރު އް ގެ އެ ޅުން ފު ގައި ތިޔަ ބޭ މު ކަ  މި
ގެންދާ މުން މެން ކުރަ ގަނޑު ، ައޅު މެްނ ބޭނުންވާ ހިނދު ގަނޑު ޅު  އަ

ތުބާރު މަ އި ހަ ގެ ފުރި މު ކަ ވޭނެ ވެ ލް އަށް ވާސި ބީ ޔާ މި ކަތުން ކާ އް  މަސަ
ވެ. މެ ވަ ގައި ދަންނަ ތު ކަން މި ފުުރޞަ ގަނޑަްށ ޮއތް ޅު އަ

ގެ ބެލެންސް ފުނީ ދަނީ ކުން މުން މި ކުރަ ތް ކަ އް މެން މަސަ ގަނޑު ޅު  އަ
ވެ. މަށެ ގަދަ ކުރު ޮގތުން ވަރު ލީ ފުނި މާ ، ކުން ޮކށް ޅު  ޝީޓް ރަނގަ

ކަށް އަ އިރާ މުންދާ ދާ ވަ ލުން އް ޏަށް ގެ ފުން އަކީ ކުން އިރާ ގެ ދާ ތުރު ފަ ތުރު  ދަ
މަށް ސަބްސިޑީ ކުރު ޑަ އްލުން ކު މުންދާ ގެ އިން ވަ އިރާ ، އެ ދާ ކު އެ މާ  ވު
ގެ ޖޭ އް ވެ. ރާ މުންނެ ވަރާ ކުރަ ދަނީ މަޝް އެކު މި ކާރާ މަށް ސަރު  ޯހދު

، ކު އެ މާ ވު އި ފަ ވާ މަ ކާރުން ނިން މަށް ސަރު ކުރު ޅާ ޒާމު  ފު ގެ ނި ތުރު ފަ ތުރު  ދަ
އިން އިރާ ، އެ ދާ ވެ ޅާ ތުރަށް ފު އިރާ އި ގެ ދާ ތުރު ފަ ތުރު ގެ ދަ މްޓީސީސީ  އެ
މަށް ކަ ދާނެ ގެން ވެ ތުރު އި އި ގަ ކު ތަ ހަރު އަށް ޮއތް އަ އްލުން ކުރި މުންދާ ގެ  ވަ

މުންދާ ެރވެ އެކު ކު ުރކާރާ ވެ. ސަ އެ ެލވެ މެންނަށް ބެ ގަނޑު ޅު  އަ
އް އެ ޑީ އަށް ސަބްސި އިރާ ގެ ދާ ތުރު ފަ ތުރު ކުން 2019 ގައި ދަ ތަ ވަރާ  މަޝް

ވެ. އެ ވެ ކުރެ ދު މީ އް މެންނަށް އު ގަނޑު ޅު މަްށ އަ ކަ ދާނެ ގެން ހި ޖެ މަ ހަ

ތި ީކ ޮބޑެ ޓަ މަން ޓް ވާ ޮބޑު އިންވެސް އި ިވފަ ރެ ފަށް ކު ްއރާ ހާ ޖަ  މަ
ގަނޑު ޅު ކަން  އަ އް ޓެ މަން ޓް ވާ އިންވެސް އި ފަ ޅި ކަކާ ގު ތަ ދު މީ އް  އު
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ލު ބޫ ގަނޑު ޤަ ޅު މަށް އަ ކަ ކުރާނެ ދާ އި ޏަށް ފަ ފުން ގައި ކުން ކު ތަ ހަރު  އަ
، ޮކށް ތް ކަ އް ގެން މަސަ ޅި ަތއް ގު އިރާ ގެ އެކި ދާ ފުނީ ވެ. ކުން މެ  ކުރަ

ުފީނގައި ހުރި ން އި ކު ގަ މު ޮކްށދިނު އް ޯފރު ތަ ލު އް މަރުންނަށް ޙަ ޓަ  ކަސް
ތަކާ ލު ދަ އުލަށް އަންނަ ބަ ހަ ގެ މާ ފާރީ ޔަ ، ވި ޮކށް ކަން ބޭނުން ލް ބި  ޤާ

ވެ. އެ މުން ދާނެ ވެ ކުރެ ަދލު ކަން ބަ ގެ ކަން ފުނީ ގެ މަތިން ކުން ާވޮގތު ޮގތް އް އެ

ބުން ބަ ކުގެ ސަ ތަ ތު ގައި ހުރި ފުރުޞަ ކު ތަ ޓް ކެ ގެ މާ ފާރީ ޔަ ގެ ވި ފުނީ  ކުން
ގައި މު އް ުކރު ތަ ދު ޓަލް ޚަރަ ޕި ެއވެ. ކެ ދެ ގެން ވެ ތުރު މީދު އި އް ގެ އު ުޅގަނޑު  އަ

އި ގަ މު ގު އް ހިން ތަ ޢު ، މަޝްރޫ އި މާ ކަ ތެރި ުރވާ ޓާ ފަ އް ހަ މެން ބަ ގަނޑު ޅު  އަ
ފުނިން ކަށް ކުން ތަ ގެ އަސާސް ފާރީ ޔަ އި ވި ކާ ތަ ލު ދަނާ އުޞޫ ޅޭ ހަރު ގު  ގެން
ވެ. އެ ދާނެ ގެން ވެ ހި ފަ ގު އަށް މަ ބީ ޔާ މި ، ކާ ުބން ވަރުގެ ަސބަ ކުރާ މިން މް ތިރާ  ިއޙް

ގެ މު ގު ގެ ހިން ފުނީ ، ކުން އި މާ ްލކަ ބި ގެ ޤާ ފުން ޒަ އް ވަ ގެ މު މެން ގަނޑު ޅު  އަ
ވަރަށް ތައް ހުރި މިން ތު ގެ ފުރުޞަ މު ކުރު ތުރު ދަނީ އި މް އި އާ މާ ކަ ދަނާ  ހަރު

މަށް ކަ އް ޯހދޭނެ ކެ ތަ ބީ ޔާ މި ޅު ކާ ގައި ރަނގަ ގު މަ ރި ކުން ކު ތަ ފާރި ޔަ ، ވި އިރު ލާ  ބަ
ކުން ތަ ަމތް ދު ގެ ޚި މެން ަގނޑު ޅު މަރުންނަށް އަ ވެ. ކަްސޓަ މެ ކެ ގަނޑު ދެ ޅު  އަ

މުންދާ ފުނިން ކުރަ މަށް ކުން ކުރު ޅާ އް ފު ތަ ފާރި ޔަ ޮކށް ވި ތުރު ފާ އި  ލިބޭ ނަ
ޅޭ ގު އި ގެން ގަ މު ރު ކު ތައް ބޭނުން ތް ލަ ގެ ވަސީ ފުނީ ، ކުން އި ކާ ތަ ތް ކަ އް  މަސަ

ުދވެސް ޮއންނަ ބަ ަމށް އަ ުކރު ތް ކަ އް ގެން މަސަ ޅި ، ގު އި ކާ ތަ ލު ޖެހޭ ުއޞޫ  ވަށާ
ވެ. ކެ ކެ ތަ ލު ޓާނެ އުޞޫ އް ހަ ފަ މެން ހި ގަނޑެ ވެ ައޅު އްނު ޮގތެ ީކ، ދެ ހަ  ރޫ

އެކު މާ ކަ ތެރި ތް އް ކެ ްތތަ ވަ ކާއި ބާ ތަ ަމތް ދު ވޭ ޚި ދެ ޮކށް އި ޯފރު ގަ ފާރީ ޔަ  ވި
މުން ުޅކުރަ ތީޖާ ރަނގަ ކުރާ ނަ ލް ުފނިން ޙާޞި ، ކުން ޮކށް ރު ތު  އި

މެ ގެ ޭބނުން އެން ކު ތަ ތު ގައި ހުރި ުފރުޞަ ޓް ، ާމކެ ދި ވެ. އަ މެ ދާނަ  ގެން
އް ތަ ލު ދަ ހޭ ބަ ޖެ ގަނަޑށް ގެންނަން ގެ ޮއނި ފުނީ ، ކުން ފާ އި ހި ގަ ޮގތު ރި ހު ދާ އި  ފަ
އްނެތި މެ ކެނޑު ދު މަށް މެ ކުރު ތުރު ފާ އި ދާރުންނަށް ލިބޭ ނަ ، ޙިއްޞާ  ގެނެސް

ވެ. މެ ވަ ކަން އަރު ޤީން ގެ ޔަ މު ކަ ދާނެ މުން ގެން ކަތް ކުރަ އް މަސަ

ވަނަންސް ، ގަ ޮކށް ޙަތު އިސް ލަ ގެ މަޞް ާފދާރުން ގެ ނަ ފުނީ  ކުން
ކަތަށް ގެ މަަސއް މު ކުރު ދަނާ ތުރަށް ހަރު އް އި ތަ ތު ގަނާޑއި ސިޔާސަ  ޮއނި

، ފެންނަ ، ެދފުށް ޮބޑު ން ކަ މަ ވެ. ހާ އެ ދޭނެ ކަން މު ހިން  ޯބޑުން މު
ގެ ފުނީ މަކީ ކުން ގު ކަން ހިން ގައި ކަން އް ހޭ ޮގތެ ޖެ ވާން ދާރީ ބު ވާ  ޖަ

ގެ ފުނީ ވެ. ކުން ކެ ކެ ތަ ލު އިވެސް ޮއންނަން ޖެހޭ ުއޞޫ ގަ އް މެ މެ ކަ  ޮކން
ކާ ތަ ތު ކާއި ސިާޔސަ ތަ ދު އި ވާ އި ޤަ ކާ ތަ ، ޤާނޫނު އި ކާ ތަ ގަނޑު ޤީ މިން ލާ ޚް  އަ
މަށް ޓު ެހއް ކަން ބެ ހާ ކަން މެ ގެ އެން ފުނީ ގެ މަތިން ކުން ޮގތު ވާ ޮގތް އް  އެ

އި ގަ މު ކަ ، މި ެމއް ދޭ ހިނދު ކަ ލު މާ ހަނު ޮބޑަށް ސަ  ޯބޑުން ނު
އި ގަ ފުނީ ޅި ކުން ގުޅޭ ވިސްނުން މު އި ގެން ގަ ތީ މެ މަތީ ފަން  އެން

ވެ. މެ ކެ ގަނޑު ދެ ޅު އި އަ ުމގަ ކަ އް މެ ކަ މު ކީ ުމިހން މަ ވު ގެންނެ ައށަ

ވޭ ، ދެ އި ކާ ތަ ގަނޑު ާލޤީ މިން ޙު އި އަ އަ މުން ޅެ ގު އި ގެން ގަ ފުނީ  ކުން
މާއި މުން އައި ވިސްނު ޅެ ގު މަށް ގެން ޓު އް ހެ ފެ ވަރު ހި ގެ ފެން ކު ތަ ތް މަ ދު  ޚި

ގެ އް ކެ ތަ ގަނޑު މީ މިން ފުނީގެ ރަސް ހާރު ވަނީ ކުން އް މި ތަ ލު  އުޞޫ
މާއި ގު ، ހިން ކީ ކަ ތަ ގަނޑު ވެ. މި މިން އެ ފަ ޅި އެ ގައި ކަނޑަ  ޮގތު

ހާރު މަށް މި ޓު އް ހެ ފެ އި ހި ގަ އް ވަރެ ވަރު ވަކި މިން ގެ ފެން ތު ކަ އް  މަސަ
ޮކށްދޭ މެން ޯފރު ގަނޑު ޅު ވެ. އަ ކެ ކެ ތަ ަގނޑު މީ މިން ކުރެވޭ ރަސް  ބޭނުން

ކަށް ތަ މަ ދު ވޭ ޚި ގައި ދެ ވަރު މެ މަތީ ފެން ތަކީ އެން މަ ދު މެ ޚި  ޮކން
ވެ. އެ ބެ މެންނަށް ލި ގަނޑު ޅު ތީޖާ އަ ގެ ނަ ތު ކަ އް މަށް ކުރާ މަސަ ދު  ހެ
ކަށް ޏަ ފުން ކުރާ ކުން ބާރު ތު ، އި މެން ދަންނަ މްޓިސީސީ އަކީ އެން  އެ

ވެ. ކެ މެ ކަ ވާ ވެރި ޚުރު މެން ފަ ގަނޑު ޅު އަުދ އަ މީ މި ކަ ވާ

ައކީ މާތްهللا ބީ ޔާ މި ވާ ކާ އި މި ފަ ބި ެމންނަށް ލި ގަނޑު ޅު އަދު އަ މި
ގެ މެން ުޅގަނޑު ވެ. އަ ކެ އެ ބީ ިމޔާ ވާ ކާ އި ފަ ޅުން ިލބި ފު ވަރު  ގެ ހެޮޔ މިން

ގައި ގު މަ ރި މަށާއި ކު ވު ކެ އް ގު ދެ އަށް ދާނެ މަ ގައި ކުރި ފާރީ ޔަ  ވި
މިޔާބީ ވާ ކާ އް ލަ ތް ކާ ގައި ބަރަ މު ކަ ހާ ކަން މެ ގެ އެން ފާރީ ޔަ ގެ ވި މެން ގަނޑު ޅު  އަ

ވެ. މެ ވަ ޢާ ދަންނަ ގައި ދު ތު ވުން އެދި މާތްهللاގެ ހަޟްރަ އް ދެ

ދު މަ އް ޙަ މް މު ހި ބްރާ އްޔާ އި ހޫރި މް ޖު ލް ގެ ރައީސު ޖޭ އް ހިރާ ވެ  ދި
ވާ ދަ މުން ގެން ވަ އް އި ދެ ބާރާ ތު ވާ އި އް ޏަށް ކުރަ ފުން ޙު ކުން ލި  ޞާ

ފާނަށް ިނކު ، އެ މަ ޮކށް ގަ ހަ ކަން ފާ ތެރި ހީ ިއ އެ ދާ  އިރުޝާ
ގެ ޯބޑު އަދި ޓަރުން ކް ދާރުންނާއި ޑިރެ ގެ ޙިއްޞާ ފުނީ  ކުން
ވެ. މެ ދަންނަ ކުރު ގައި ޝު މު ގެ ނަ ފުން ޒަ އް ވަ އި މު ޓާ މަން ޖެ މެނޭ

ވާ ދަ ގެން މުން ވަ އް މެންނަށް ކުރަ ގަނޑު ޅު ދާރުން އަ ގެ ޙިއްޞާ ފުނީ  ކުން
ވާ ޓަ އް ހަ ވެރިން ބަ އި ގެ ބަ ފާރީ ޔަ އި ވި މަރުންނާ ޓަ ގެ ކަސް ފުނީ ، ކުން އި ބާރާ ތު  އި
އް ތަ ކަ އް ގެ މަސަ ފުނީ ޓުން ކުން މަން ޖް ގެ މެނޭ ފުނީ ، ކުން އި މާ ކަ ތެރި ޚުލާޞް  އި

އްނެތި މެ ކެނޑު ދު ފުން މެ ޒަ އް ވަ ގެ މު ފުނީ ކަން އަދި ކުން ތެރި ވާ ވާ ފަރު ޓަ އް ހަ  ބަ
ކަށް ތަ ތް ފަރާ އި އެ ގަ ތު ، މި ފުުރޞަ ޮކށް ގަ ހަ ކަތް ފާ އް އްވާ ބުަރ މަސަ  ކުރަ

ގެ ފުނީ ، ކުން ގެ މެންބަރުން ގެ ޯބޑު ޓަރުން ކް ވެ. އަދި ޑިރެ މެ ވަ ކުރު ދަންނަ  ޝު
ޮކށް ގަ ހަ ކަން ފާ ތެރި ހީ އި އެ ދާ ވާ އިރުޝާ އް މަށް ދެ ކުރު ޓަން އް ގު ބަ މަ  ކުރި
ވެ. މެ ވަ ކުރު ދަންނަ މިނުން ޝު މެ ފުން ގެ އެން ތު ކަށް ހި ތަ ތް އެ ފަރާ

ޓު ޮއތީ ގުޗާ ގެ މަ ޮގތު ވީ ދާން އަށް ގައި ކުރި ަމގު ރި މެން ކު ގަނޑު ޅު  އަ
ވެ. އެ ފަ ތައް ހުރީ ޯހދި ތް ލަ ކަތަށް ބޭނުންވާ ވަސީ އް ވެ. މަސަ އެ ފަ ހި  ކުރެ
މަށް ދިނު އި އް ޯހދަ ތަ ލު އް މަރުންނަށް ޙަ ޓަ މަކީ ކަސް ގެ ޓީ ެމން ގަނޑު ޅު  އަ

ފުން ޒަ ަވއް ވެރި މު ، ފަންނު ލް ބި ، ޤާ ބި ަރށް ތި ޔާ އް މަށް ތަ ކުރު ތް ކަ އް  މަސަ
ގު ޮއތީ ގެ މަ ބީ ޔާ މި ގެ ކާ ފުނީ ކު ުކން އެ މާ ެކވެ. ވު މެ ވޭ ޓީ ލެ ކު  އެ

ދުން މީ އް ކަކީ އު ތަ ހަރު އަށް ޮއްތ އަ ވެ. 2019 އާއި ކުރި އެ ފަ ވެ ހި  ފަ
ވެ. މެ ކެ ގަނޑު ދެ ޅު އި އަ ގަ މު ކަ އް ކެ ތަ ވާ ައހަރު ގެން ފުރި

މް ހީ މަދު ފަ އް ޙަ  މު
އަރމަން ޗެ

ޔާން
 ބަ

ންގެ
ރމަ
ޗެއަ
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 ހުރި ފުރުޞަތުތަކުގެ ސަބަބުން
ދެއެވެ.  އަޅުގަނޑުގެ އުއްމީދު އިތުރުވެގެން

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތައް ކުރުމުގައި
 އަޅުގަނޑުމެން ބަހައްޓާ ފަރުވާތެރިކަމާއި،
 މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގައި ގެންގުޅޭ
 ހަރުދަނާ އުޞޫލުތަކާއި ވިޔަފާރީގެ

 އަސާސްތަކަށް ކުންފުނިން
،  އިޙްތިރާމްކުރާ މިންވަރުގެ ސަބަބުން
އެވެ. ދާނެ ކާމިޔާބީއަށް މަގުފަހިވެގެން

“

“ ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެ މާކެޓްތަކުގައި
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ޔާން
 ބަ

ރގެ
ސަ
ޮއފި
 
ޓިވް
ޒެކެ
އެގް
 
ޗީފް ވާ އި ފަ ޮކށް ލް ފުނިން މާލީ ޮގތުން ޙާޞި ހަުރ ކުން ދިޔަ އަ ވެ ތު  ވޭ

ވުރެ ވާ ވަރަށް ގެން ކަށީ އިރު އެ ލާ ބަ ޅާ އި އަ ހަރާ އަ ކީ، 2017 ވަނަ އަ ޖާ ތީ  ނަ
ގައި މު މެދު ވިސްނު އާ ޖާ ތީ މަވެސް މި ނަ ވެ. ނަ ކެ އެ ޖާ ތީ  ދަށް ނަ
ކަށް ތަ ހުން ޖެ ވި ޮގން ތި މަ ޏަށް ކުރި ފުން ގައި ކުން ގެ ތެރޭ ހަރު  އަ

ގެ ހަރު ވެ. އަ މެ ކެ ުޅގަނޑު ދެ އި އަ ގަ މު ކަ އް މެ ކަ މު ހިން ކީ މު މަ ކުރު ތް އަ ޔާ  ރި
ފިޔާ )2017: އަން ރު ލި ގައި 1.28 ބި ގެ ޮގތު ދަނީ މް މްލަ އާ  ޖު
އި ގާ ުލގެ އަ ދަ ، މު މަވެސް ވީނަ އި ފަ ާޔ( ޯހދި ފި އަން ރު ލި  1.29 ބި
މުގެ ވު ގެ ޚަރަދު ޮބޑު މު ކުރު ދާ ގެ ޚަރަދު އަދި ދަރަނި އަ މު ގު  ހިން

އިދާ ވަނީ ކުރީ ގެ ކުރިްނ ލިބުނު ފަ މު ހަށް ެކނޑު ކު ، ޓެ ބުން ބަ  ސަ
ވެ. އެ ފަ ވެ ށް އިން ދަ ތަ އް އިރު 73 އިްނސަ ލާ ބަ ޅާ ހަރާ އަ އަ

ހާ ގެ ހުރި ފާރީ ޔަ ގެ ވި މެން ގަނޑު ޅު ހަރަކީ އަ ދިޔަ އަ ވެ ތު  ވޭ
ޮގތުން ވެ. މި ކެ ހަރެ ވި އަ ތި މަ އް ކުރި ތަ ެޖހުން ކުންވެސް ޮގން ކަ ތަ އިރާ  ދާ
ހަރެއް ކަށް ވުރެން އަ ހަރަ ، އަ ކީ އަ އް ާދއިރާ ވޭ އެ ލެ ޮކށް ގަ ހަ މެ ފާ  އެން

އިން އިރާ ވެ. މި ދާ އެ ފާރި ޔަ ގެ ވި ތުރު ފަ ތުރު މުން އަންނަ ދަ ވަ ތުރު އްލުން އި  ގެ
ފިޔާ އަން ރު ލި ގައި ލިބުނު 137 މި ތު ގެ ގޮ ދަނީ މް އި އާ ގަ ގެ ތެރޭ ހަރު  އަ
އް އެ ދަނީ މް ގެ އާ ވަރު އް ދަނީއާ ދާދި އެ މް ހަރު ލިބުނު އާ  އަކީ ކުރީ އަ
އްލުން ހަރު ލިބުނު ގެ ވި އަ ފާރިން ހުސް ޔަ ، މި ވި ވިއަސް އި ގަ މު  ކަ
ވެ. އެ ފަ ވެ ތުރު އްތަ އި އިރު 44 އިންސަ ލާ ބަ ޅާ ހަރާ އަ  ވަނީ ކުރީ އަ

ގެ ކު ތަ ބަ ބަ ގަނޑު ސަ އި ގެ މަ މު ވު ތުރު އްލުން އި މުންދާ ގެ އިން ވަ އިރާ ދާ  މި
ގެ ދު އް ހަ -މާލެ ސަރަ ލެ މާ ޅު ގެން ހު ޅި މާ ގު ވު ޅު މާލެ ބްރިޖް ހު ގައި ސިނަ  ތެރޭ

ގެ ފެރީ ތެރޭ ޮތޅު ، އަ އި މާ އު ްނޑް ދަށަށް ދި މާ ގެ ޑި ތުރު ފަ ތުރު ދަ  ކަނޑު
ވެ. އެ ކުރެ ދާ އް އަ އެ އްލުން ޮބުޑ ހިއްސާ މުންދާ ގެ ޏަށް ވަ ފުން މުން ކުން ޒާ ނި

އި ގަ ތެރޭ ގެ ހަރު އިން އަ އިރާ ގެ ދާ މު ކުރު ތް މާރާ އި ޢި އާ ޤީ އް މްރާނީ ތަރަ  ޢު
އިރު ލާ ބަ ޅާ އި އަ ހަރާ ދަދު ވަނީ ކުރީ އަ ގެ އަ ކު ތަ ޢު ގުނު މަޝްރޫ  ހިން

ކަތް އް ވުނު ަމސަ މަށް ކުރެ ކަތް ޯހދު އް ގެ މަސަ ކު ތަ ޢު ވެ. ަމޝްރޫ އެ ފަ ވެ ށް  ދަ

ތައް ޔާރީ އް ވާ ތަ މަށް ބޭނުން އް ފެށު ތަ ޢު އެއް މަޝްރޫ މާއި ބަ ވު ބު ޔާ މި ކާ  ނާ
ކްޗަރ ޓްރަ ފްރާސް ގް އެންޑް އިން ޓްރީ ޮއފް ހައުސިން ، މިނިސް ހު ފަ ށް މަ  ވު
އަށް ތައް ކުރި ޢު ، މަޝަރޫ ދު މެ ތުންނާއި ދެ ޔި އް ގެ ރަ އެއް ރަށްރަށު  އާއި ބަ
، ވެ ކުރުން ލަސް ލު އް އް ޙަ ތަ ވުން ތު ފާ ވި ޚިޔާލު ތަ ތި މަ އި ކުރި ގަ މު އު ދި  ގެން
އި ގަ ެގތެރޭ ކު ތަ ބު ބަ ގަނޑު ސަ އި ގެ މަ ، މީ އުން ދި ިހގެން ޖެ ޑު އް މަ ތަ ޢު  މަޝްރޫ
ހާ ހޭ ހުރި ޖެ މަށް ކުރަން ށު އް ފެ އެ ޮގތުން 12 މަޝްރޫ ވެ. މި އެ މެނެ  ހި

ގެ ަރށްރަށު ޮގތުން މި ހޭ ޢާިއ ބެ ، މަޝްރޫ ހު ްށފަ މަ އް ވު ކެ ތަ ޔާރީ އް  ތަ
ގެ މު ވު ލުނު އް އް ޙަ ތަ ލަ އެކު އެ މައްސަ އި މާ އް ހުރު ތަ ވާ ކު ތުންގެ ސަ ޔި އް  ރަ
މަވެސް ވެ. ނަ މެ ކުރަ ގަ ހަ ކަން ފާ ވާ އި ފަ ވެ ކަތް ލަސް އް ބަބުން މަސަ  ސަ

ޓްރީ ޮއފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އް މިނިސް ތަ ލަ  2019 ގައި މި މައްސަ
ކުގެ ތަ ޢު ، އެ މަޝްރޫ ްއވާ ދެ ޮކށް ލު އް ކްޗަރއިން ޙަ ްޓރަ ފްރާސް  އެންޑް އިން

ވެ. މެ ވަ އެކު ދަންނަ ލާ ފަ ކަން އު ދާ އަށް ހާރު ކުރި ކަތް މި އް މަސަ

އި ގަ އް ކެ ތަ ޢު އިން ގިނަ މަޝްރޫ އިރާ ގެ ދާ މު ކު އް ހި މާއި ބިން ކުރު ފުން ޅު  ފަ
އިން އިރާ ދާ ހަރު މި ދިޔަ އަ ވެ ތު ، ވޭ މަވެސް އި ވީނަ ފަ ވި ކުރެ ތް ކަ އް  މަސަ
އިން ވެ. މި ާދއިރާ އެ ފަ ވެ ލުން އް ފިޔާ ގެ އަން ރު ލި  ވަނީ  13.6 މި

، ފުށި އް ދު ޅު ޭރގައި ހދ.ކު ގެ ތެ ކު ތަ ޢު މު މަޝްރޫ ހިން ގުނު މު  ހިން
އިދޫ އަދި ، ކ.ގުރަ ޑޫ ގި، ށ.ޮކަމން ުރ، ކ.ކަ ވަ ޑި ، ކ.މަ ދޫ  ށ.ފުނަ
އިން ވެ. މި ާދއިރާ އެ ެމނެ އް ހި ތަ ޢު ގެ މަޝްރޫ މު ކު އް ހި ގެ ބިން  ކ.ހުރާ
މަށް ތު ފު ގަ އްރާ ޖަ ހާ ، މަ ކީ ބަ ބަ ގަނޑު ސަ ގެ ަމއި މު ލު އް  ލިބުނު ގެ
އި ޚަރަދާ މާ ވު ގެ ޚަރަދު ޮބޑު މު އިނޭްނސް ކުރު ވާ ޯލނު ފަ އި ފަ ގާ  ނަ
ތައް ޢު ގެ މަޝްރޫ މު ކު އް ހި ގައި ބިން އް ގެ ގެ ކުޑަ އަ ވަރު ވާ ގެންނު ކަށީ  އެ

ގެ މެން ުޅގަނޑު ވެ. އަ ކެ ތަ ތުން އް ވި ފި ކުރު ތި މަ ކާރުން ކުރި މަށް ސަރު ގު  ހިން
އިން އިރާ ވާ، 2019 ގައި މި ދާ އިރާ އަލުން ދިރު ޒަކީ މި ދާ މާ  އަ
ގެ ވަރު އް ވާ އެ ދާ އި ޅު ފަ ޏަށް ރަނގަ ފުން ކަކީ ކުން ތަ ޢު ގާ މަޝްރޫ  ހިން

ވެ. މެ ރު ކު ވަރު ކަން ކަށަ އް ކެ ތަ ޢު ގާ މަޝްރޫ އި ހިން ގަ އް ގެ އަ

ގް އަރިން ޖިނި އާއި އިން އިރާ ގެ ދާ ފާރީ ޔަ މު ވި ހަރަކީ އާން ދިޔަ އަ ވެ ތު  ވޭ
ވެ. ކެ ހަރެ އް ޯހދި އަ ަތކެ ބީ ޔާ މި ޅު ކާ އިރާ ަރނގަ ގް ދާ  އެންޑް ޮޑކިން
މްލަ އިން ލިބުނު ޖު އިރާ ގެ ދާ ފާރީ ޔަ މު ވި އި އާން ގަ ގެ ތެރޭ ހަރު  އަ
ގް އަރިން ިޖނި ، އިން އިރު ިއވާ ފަ ވެ ތުރު އްތަ އި ދަނީ 4.5 އިންސަ މް  އާ

ދަނީ ވަނީ 209 މް އިން ލިބުނު އާ އިރާ ގް ދާ  އެންޑް ޮޑކިން
ގް ގް އެންޑް ޮޑކިން އަރިން ޖިނި ވެ. އިން އެ ެވފަ ރު ތު އްތަ އި  ިއންސަ
ތީޖާ ގެ ހެޮޔ ނަ ކު ތަ ޓް މަން ޓް ވާ އިންވެސް އި ފަ ވި ކަތަށް ކުރެ އް  މަސަ
ކަށް ތަ ޓް މަން ޓް ވާ އިންވެސް އި ފަ ވި އަށް ކުރެ އިރާ ، އެ ދާ އިރު ވާ ފާ  ފެނި
ވެ. އެ ވެ ކުރެ ގަ ހަ މަށް ފާ ކަ ޅު ، ރަނގަ ދާ ބަތުން ލިބުނު ަފއި ނިސް

އައިސީ އީ އާރް މް އްތަ ޙިއްޞާ ޮއންނަ އެ އިން ސަ ތަ އް މްޓީސީސީގެ ސަ  އެ
އި ގަ އް ިރއެރުން ޚާއްޞަ ޮގތެ ވާ ކު އި ފަ ހަރު ޯހަދއި ެވދިޔަ އަ ތު  ވޭ

އިން ތަ އް މްދަނީ 72 އިންސަ މްލަ އާ ގެ ޖު ފުނީ ވެ. އެ ކުން އެ ވެ ކުރެ ގަ ހަ  ފާ
އިދާ ވަނީ ގެ ކުރިން ލިބުނު ފަ މު ުކހަށް ކެނޑު ، ޓެ އިރު ވާ އި ފަ ވެ ތުރު  އި
މުންދާ ުލވަ ދަ ވެ. ބަ އެ ފަ އް ޯހދާ މެ އެރު ގެ ކުރި އި ތަ އް  5515 އިްނސަ
ފުނީގެ ، ކުން ޮކށް ތް އަ ޔާ ޑަށް ރި މާން ގެ ޑި ެކޓު ޓް މާ ޓޭ އަލް އެސް  ރި
ވުނު ހަރު ގެނެ ދިޔަ އަ ވެ ގަނޑަށް ޭވތު އި ޮއނި ބާ ގެ މިސްރާ ާފރީ ޔަ  ވި

ވެ. އެ ވެ އި ފަ ޮކށް އަށް ޙިއްޞާ ބީ ޔާ މި ، މި ކާ އް ތަ ލު ަބދަ

ށް ތުރަ ، އި އިރު ލާ ކަށް ބަ ތަ ފާރި ޔަ ހާ ވި މެ ގެ އެން ފުނީ  ކުން
ގަނޑު ޅު ކަން އަ ވެން ހުރި ކެއް ކުރެ ތަ އް ތަ މަށް ގިނަ ަކން ކުރު ޅު  ރަނގަ

އިރު ލާ ޓަށް ބަ ޖެ ޕީ ބަ އި އަ ވެ. 2019 ގެ ޕީއެސް މެ ކުރަ ގަ ހަ  ފާ
އް ކެ ތަ ތު މަށް ގިނަ ފުރުޞަ ކުރު ޅާ އް ފު ތަ ފާރި ޔަ ގެ ވި މެން ގަނޑު ޅު  އަ

މެދު ގާ މަ ރި ގެ ކު ފުނީ ވެ. އަދި ކުން އެ ވެ ކުރެ ލު ބޫ އި ޤަ ގަ މު ދާނެ ކަ ގެން ބި  ލި
ވެ. އެ ދެ ގެން ވެ ތުރު ބަބުން އި އް މީގެ ސަ ތަ ދު މީ އް ވޭ އު ކުރެ

ލަ މް ގެ ޖު ޔާ ފި އަން ރު ލި ވަނީ 1.28 ބި އި ފަ ވި ލެ މާ ހަރު ނިން  އަ
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އި ގަ ީނގެ ޮގތު ދަ މް މްލަ އާ ެގ ޖު ހަރު ވެ. މިީއ ކުރީ އަ އެ ގަ ކު ާކއެ އަ ދަނީ މް  އާ
އްތަ ދަށް ވުރެ 0.85 އިންސަ އަށް ޔާ ފި އަން ރު ލި  ލިބުނު 1.29 ބި

، ދާ އި ގެ ކުރިން ލިބުނު ފަ މު ހަށް ކެނޑު އި ެޓކު ވެ. 2018 ގަ ކެ ދެ ދަ  އަ
އަން ލި ހަރު ލިބުނު 127.34 މި އަ ، ކުރީ ކީ އަ ޔާ ފި އަން ރު  34.76 ިމލި

ވެ. ކެ ދެ ދަ އިރު 73 އިންަސއްތަ ދަށް އަ ލާ ޅާ ބަ އާ އަ ޔާ ފި ރު

ކައި 2018 ޓަ މަށް ކުރު ލް ތައް ޙާޞި ގެ ލަނުޑދަނޑި ފާރީ ޔަ ގެ ވި ފުނީ  ކުން
ޮގތުން ވެ. އެ އެ ވެ އި ފަ ވި އް ުކރެ ކެ ތަ ޓް މަން ޓް އި ޮބޑެތި އިންވެސް  ގަ
ގައި 199 ގެ ޮގތު ޓް މަން ޓް ޓަލް އިންވެސް ޕި އި ކެ ގަ ގެ ތެރޭ ހަރު  އަ
ގެ ފުނީ ތުރުން ކުން ގެ އި ވެ. މީ އެ ވެ އި ފަ ވި ކުރެ ދު ފިޔާ ޚަރަ އަން ރު ލި  މި
ގެ މު ލު ތި މަ ކަށް ކުރި ތަ ހުން ޖެ ގެ ޮގން ލު ބަ ޤް ތަ ފުންނަކީ މުސް ޒަ އް ވަ  މު

، ތް ކަ އް މުންދާ މަސަ ވެ މަށް ކުރެ ދު ކަށް ހެ ޔަ އި ހުނަރު ހުރި ބަ މާ ކަ ލް ބި  ޤާ
ޮގތުން ވެ. އެ ވުނެ ދެ ގެން ށް އަ ހަރު ކުރި ިދޔަ އަ ވެ ތު އްނެތި ވޭ މެ ކެނޑު ދު  މެ

ހަރު 08 ދިޔަ އަ ވެ ތު މަށް ވޭ ކުރު ޤީ އް  އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަރަ
ގެ ހަރު ވެ. 2018 ވަނަ އަ އެ ވެ އި ފަ ވި ކުރެ ދު ފިޔާ ޚަރަ އަން ރު ލި  މި

ބަބުން މުގެ ސަ ވު އް އިރު ދަ ލާ ބަ ޅާ އި އަ ހަރާ އަ ޔަ ދި ވެ ތު ތީޖާ ވޭ  މާލީ ނަ
ލުގެ ނިސްބަތް ވަނީ 190 ދަ މު ހޭ ހަރު ކަށް ޖެ އަ ގެ ޙިއްޞާ ފުނީ  ކުން
ވެ. އެ ފަ ވެ ށް ހަރު ދަ އަ އަށް 2018 ވަނަ ޔާ ފި އިން 115 ރު ޔާ ފި  ރު
ދާވެސް ވަނީ 28 އި ހުނު ފަ ކަށް ޖެ އަ މެ ޙިއްޞާ ހެން އެ މަ  އަދި ހަ
ވެ. އެ ފަ ވެ އް ހަރު ދަ އަ އަށް 2018 ަވނަ ޔާ ފި އިން 04 ރު ޔާ ފި ރު

، ވާ އަރު ތައް ކުރި ފާރި ޔަ ގަނޑު ވި އި ގެ މަ ފުނީ އިރު ކުން ލާ ގަށް ބަ މަ  ކުރި
، ޮކށް ޅު ވަރު ރަނގަ ގެ ފެން ކު ތަ ތް މަ ދު ވޭ ޚި މަރުންނަށް ދެ  ކަްސޓަ

ގައި ގިނަ ުރމު ކު ތުރު ފުނިން ލިބޭ ަނފާ އި ޮކްށ، ކުން ނާ ދަ ގުން ހަރު  ހިން
ހުން ގެ މީ ޖޭ އް ވެ. ރާ މެ ކެ ގަނޑު ދެ ޅު ަކމަށް އަ ރި އް ހު ކެ ތަ ތު  ފުރުޞަ
، ކު އެ މާ ވު އި ފަ މި އް ހަދާ ނި ތަ ހެން ބަނދަރު އި ގަ އް ށެ ޅޭ ުހރިހާ ރަ  އު
ގެ ކު ތަ ތް ކަ އް ފަދަ މަސަ ދުން ގު ހެ މާ އަދި މަ ދަ ، ނަރު އި މާ ކު އް ހި  ބިން

ކުން ތަ ޓް ަމން ޓް ވާ އިންވެސް އި ފަ ގެ ޮކށް ގަނުޑމެން ޅު ، އަ ޮކށް އިާރ ުފޅާ  ދާ
އަށް ޮއތް ވެ. ކުރި އެ ިވފަ ރެ ކު ޒު މާ މަށް ވަީނ އަ ުރކުރު ތު ފާ އި  ލިބޭ ނަ

، ކު އެ މާ ރު ހު އި ފަ ވި ކެއް ރޭ ތަ ޢު ގެ ގިނަ މަޝްރޫ މު ކު އް ހި ހަރު ބިން  އަ
މަށް ކަ ދާނެ ގެން ވެ ތުރު އް އި ތަ ޢު ގާ މަޝްރޫ ގެން ހިން ޮކށް އްރާފު ބޭނުން ޖަ ހާ  މަ
ފާރި ޔަ ގެ ވި ގް އި ޮޑކިން ފާރި އާ ޔަ ްނމު ވި ތުރުން އާ ގެ އި ވެ. މީ އެ ވެ ލެ  ބެ
ގެ ތުން ޔި އް ކަށޭނެ އަދި ރަ އުލަށް އެ ހަ ގެ މާ ޖޭ އް ގެ ޮގތުން ރާ މު ކުރު ޅާ  ފު
ޮކށް ޅާ ތުރަށް ފު އް އި ތަ ލު އް އި ހަ ކާ ތަ ޓް ކް ޮރޑަ ވާ ޕް ަފއި ބި ތުބާރު ލި  އި

ޏަށް އިތުރު ފުން އިން ކުން އިރާ ގެ ދާ ގް އި ޮޑކިން ފާރި އާ ޔަ ވި މު  އާން
ވެ. މެ ވަ ކަންވެސް އަރު ގެ ަޔގީން މު ކަ ކަތް ކުރާނެ އް މަށް މަސަ އެރުން ޯހދު  ކުރި

ބަބުން ކުގެ ސަ ތަ ޓް މަން ޓް ގެންދާ އިންވެސް މުން މެން ކުރަ ގަނޑު ޅު  އަދި އަ
، އި ގަ ލު ދަ ގެ ބަ މު ވު ކަށް ބަޯރސާ ތަ ޢު ކާރުގެ ަމޝްރޫ ވެ، ސަރު ޅާ ފާރި ފު ޔަ  ވި
، އި ގަ އިރާ ގެ ދާ މް ޒަ އަރި ޮކށް ޓު ކިން ޚާއްޞަ ، ވަ އި ްކޓަރގަ ވެޓް ސެ އި  ޕްރަ

ވެ. އެ ދާނެ ގެން ވެ ތުރު ގެ ޙިއްޞާ އި ކު ތަ ތް ކަ އް ފުނިން ކުރާ މަސަ  ކުން
މަށް ކުރު ތުރު ފާރި އި ޔަ ޓަރގެ ވި ވެޓް ެސކް އި މެްނ ޕްރަ ގަނޑު ޅު  އަ

ވެޓް އި އި ޕްރަ އަށާ މްޓީސީސީ ބަބުން އެ ކުގެ ސަ ތަ ތް ކާ ގެންދާ ޙަރަ މުން ގަ  ހިން
މަ ހަ މަ މަރުންނަށްވެސް ހަ ޓަ ގެ ކަސް މެން ުޅގަނޑު މެނޭ އަ އި ހި ްކޓަރގަ  ސެ

ވެ. މަ ވަ ކަން އަރު ގީން ގެ ޔަ މު ކަ އިދާ ކުރާނެ އި ފަ ގަ އް ޮގތެ

ން ފުނި ، ކުން ޮކށް ރު ތު އް އި ތަ ލު ދަ ޙީ ބަ ލާ މުންދާ އިޞް މެން ގެންނަ ގަނޑު ޅު  އަ
އި ދާ ގެ ޚަރަ މު ގު ، ހިން ވެ ތެރި ވާ ތުރަށް ފަރު ކަށް އި ތަ ޓް މަން ޓް  ކުރާ އިންވެސް
ތުރަށް އް އި ތަ ތް ކަ އް މަށް ކުރާ މަސަ ކުރު ޑަ ދަލަށް ކުރާ ޚަރަދު ކު އްކާ މު  ވި
ގެ ެމވެ. މީ ނަ ދާ މުން ގެން ކުރަ ތް ކަ އް މެން މަސަ ގަނޑު ޅު މަށް އަ ކުރު ދަނާ  ހަރު
ގެ މު ޮކްށދިނު ުދމަތް ޯފރު އި ޚި މާ ގު ، ހިން އް ޯހދާ ތަ ޓް ކެ ުއ މާ ތުރުން އަ  އި
ކަތް އް ގެ މަސަ މު ކުރު ޖް ފުނީގެ ރިސްކް މެނޭ ، ުކން ޮކށް ޅު ވަުރ ރަނގަ  ފެން

ޅުން އު ގެ ދިރި ހިން ވެ ވެ. ދި މެ ދާނަ މުން ގެން ކުރަ ދަނާ ތުރަށް ހަރު  އި
އު ، އަ ަގއި މު ރު ކު ބު ޔާ މި ކަތް ކާ އް މެން ކުރާ މަސަ ގަނޑު ޅު މަށް އަ ކުރު ޅު  ރަނގަ

މިޔާބު އި ކާ ގަ މު ފު ގެ ބޭނުން ހި ކު ތަ ތު މާއި އައު ފުރުޞަ އް ޯހދު ތަ ޓް ކެ  މާ
ވެ. މެ ވަ ކަން ދަންނަ ގަނޑަށް ޮއތް ޅު ތުބާރު އަ މަ އި ހަ ގެ ފުރި ަކމު ނެ ބޭ ލި

ޅުން ފު ތް މަ ޙް އަކީ މާތްهللاގެ ހެޮޔ ރަ ބީ ޔާ މި މެންދާ ކާ ބެ މެންނަށް ލި ގަނޑު ޅު  އަ
ކަކީ ތަ ހަރު އަށް ޮއތް އަ ވެ. ކުރި ކެ ީބއެ ޔާ މި މުންދާ ކާ ބެ މެންނަށް ލި ުޅގަނޑު  އަ
ފާ ދާރުންނަށް ލިބޭ ނަ ގެ ޙިއްޞާ ފުނީ ، ކުން ވެ ތުރު އިދާ އި ގެ ފަ ފުނީ  ކުން

ވުން އެދި މާތް އް ދެ ޮކށް ރު ވަ ގައި  މިން މު އް ކަ ކެ ތަ ހަރު ދާނެ އަ ގެން ވެ ތުރު  އި
މެންނަށް ގަނޑު ޅު ކާރުން އަ ވެ. ސަރު މެ ވަ ޢާ ަދންނަ ގައި ދު ތު  هللا ހަޟްރަ

ތުބާރު ވާ އި އް މާއި ކުރަ ކަ ތެރި ހީ އި އެ މާ ވު އް ލެ ބާރު އް ވާ އެ އް  ދެ
، ޙަށް ލި މަދު ޞާ އް ޙަ މް މު ހި ބްރާ ްއޔާ އި ހޫރި މް ޖު ލް ، ރައީސު ޮކށް ގަ ހަ  ފާ

ވެ. މެ ވަ ކުރު ދަންނަ އެކު ޝު މާ ކަ ތެރި ޚްލާޞް އި އި ގަ ތު މި ފުރުޞަ

ގެ ޮގތުން އް އެ ވެރި އި ގެ ބަ ޤީ އް މްރާނީ ތަރަ ގެ ޢު ޖޭ އް  ރާ
އްނުވެ ޮގތެ ، ދެ ތް ކަ އް ގެންދާ މަސަ މުން މެްނ ކުރަ ގަނޑު ޅު  އަ

އި ގެ މަ މެން ގަނޑު ޅު ކަން އަ ޤީން ގެ ޔަ މު ކަ ދާނެ އަށް ގެން  ކުރި

ވެ.  މެ ވަ ތުންނަށް އަރު ޔި އް ހި ރަ ވެ ދާރަށާއި ދި ޙިއްޞާ

ގެ ޓަރުން ކް މަށް ޑިރެ ވު ލު ޒަށް ވާސި މާ ގެ އަ ލު ބަ ޤް ތަ ގެ މުސް ފުނީ  ކުން
ވާ އިރުޝާދު އް ކަށާއި ދެ ތަ ތް ކަ އް ދަވާ މަސަ ގެން މުން ވަ އް ދެ  ޯބޑުން ޮކށް
، ދާރުން ގެ ޙިއްޞާ ފުނީ ވެ. އަދި ކުން މެ ުކރަ ގަ ހަ އެކު ފާ މާ ކަ ވެރި ކުރު  ޝު

އްވާ ޓަށް ކުރަ މަން ޖް ގެ މެނޭ ފުނީ ގެ ޯބޑަށާއި ކުން ޓަރުން ކް  ޑިރެ
ވެ. މެ ވަ ކުރު ދަންނަ ކަށް ޝު ތަ ތް ފަރާ ޮކށް އެ ގަ ހަ ތުބާރު ފާ އި

ގެ މެން ގަނޑު ޅު އަކީ އަ ބީ ޔާ މި ވާ ކާ އި ފަ ބި ޏަށް ލި ފުން އަދު ކުން  މި
ގެ ފުނީ ގައި ކުން ކު ތަ ޮކޅު ން ގެ އެކި ކަ ޖޭ އް މާއި ރާ މަންޓް ޓީ ޖް  މެނޭ

ގެ މެން ުޅގަނޑު ވެ. އަ އެ ޖާ ތީ ގެ ނަ ތު ކަ އް އްވާ ބުރަ މަސަ ުފން ކުރަ ޒަ އް ވަ  މު
ގެ ކު ތަ ފާރި ޔަ ހާ ވި މެ ގެ އެން މެން ގަނޑު ޅު ޮކްށ، އަ ލް ަތއް ޙާޞި ދު  މަޤްޞަ

ފުން ޒަ އް ވަ ގެ މު ފުނީ މަށް ކުން ކުރު ތުރު ވަރު އި ކުރާ މިން އި ޙިއްޞާ ގަ ޓް ކެ  މާ
ކު އެ މާ ކަ ތެރި ޚްލާޞް ޮކށް އި ގަ ހަ ކަތް ފާ އް އްވާ ބުރަ މަސަ  ކުރަ
ވެ. މެ ވެ ކުރު ދަންނަ ފުންނަށް ޝު ޒަ އް ވަ ހާ މު މެ ގެ އެން ފުނީ ކުން

އް ތަ ދު ގެ މަޤްޞަ ފުނީ ، ކުން ވާ އަރު ތައް ކުރި ފާރި ޔަ އެކު ވި މާ ކަ ތެރި ވާ  ފަރު
ދާނެ ގެން މުން ޅަ އް އަ ތަ ޅު ވަ ޔަ އެކު ފި މާ ކަ ތެރި ތް މަ ކް މަށް ޙި ކުރު ލް  ޙާޞި
ވެ. މެ ވަ ދާރުންނަށް އަރު ގެ ޙިއްޞާ މެން ގަނޑު ޅު ކަން އަ ޤީން ގެ ޔަ މު  ކަ

ޖާދީ ިއ، އީ މާ އު އް ގެނަ ތަ ލު ދަ ހޭ ބަ ޖެ ގަނޑަށް ގެންނަން ގެ ޮއނި ފުނީ  ުކން
، ޮކށް ޅު ވަރު ރަނގަ ުތގެ ފެން މަ ދު ، ޚި އި މާ ިދނު ރު ވަ ތް އަށް ހި ޤީ އް  ތަރަ
ކަތް އް ކެނޑި މަސަ ދުނު އި މެ ގަ މު ރު ކު ޙު ލާ ކަން އިޞް ގެ ކަން ފުނީ  ކުން

ތައް ަޔފާރި ހާ ވި މެ ގެ އެން މެން ގަނޑު ޅު ެމވެ. އަ ވަ އިވެސް ދަންނަ ގަ މު ކަ  ކުރާނެ
ޮގތަށް ބޭ އަށް ނަފާ ލި ޢު މަ ތަ ޖު އި މު ދާރުންނާ ގެ ޙިއްޞާ ފުނީ ވާ ކުން އަރު  ކުރި

ވެ. މެ ވަ ކަން އަރު ޤީން ގެ ޔަ މު ކަ ދާނެ އަށް ގެން ކަތް ކުރި އް މަސަ

ހު ޙަސަން ޝާ
ވެ ޮއފިސަރ ޓި ކެ ޒެ ގް ފް އެ ޗީ
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ޑު ގެ ޯބ ރުން ޓަ ކް ޑިރެ

ހީމް މަދު ފަ އް ޙަ މު
ޓަރ ކް ވް ޑިރެ ޓި ކެ ްގޒެ -އެ /ޮނން ެޗއަރމަން

ާޤމަށް އފ. ގެ މަ އަރމަން ގެ ޗެ ގެ ޯބޑު ްކޓަރުން ރެ ގެ ޑި މްޓީސީސީ  އެ
(ގެ ފަރާތުން ކާރު ެވހި ސަރު ދާރު )ދި އި ހިއްސާ ، މަ މް ހީ މަދު ފަ އް ޙަ  މު

ކީ މަ ހީ މަދު ފަ ޢް ހަ ވެ. މު އެ ވަރީ 2019 ގަ ބުރު އްވީ 11 ފެ ކުރެ ޔަނު އް  ޢަ
ގެ ހަރު ގައި 21 އަ ކު ތަ މު ޤާ ފާތު އިސް މަ ގައި ތަ އިރާ ގެ ދާ ފާރީ ޔަ  ވި

ވާ އި ފަ ވާ އް ކުރަ ދަ އި ހޭ ގަ ފާރީ ޔަ ވެ. ވި ކެ ޅެ ފު ވާ ބޭ އި ފަ ގެން އި ޑަ ވަ ބި ޖުރިބާ ލި  ތަ
ތައް ޓް ކް ޮރޑަ އި ޕް ކާ ތަ ޑް ފާތު އައު ބްރޭން ގައި ތަ ތެރޭ ގެ ތު ދަ އް ގު މު  ދި
ފާރި ޔަ ވި މު އި އާން އިލް އާ ޓެ ، ރީ ވާ އް ކުރަ ފް ޢާރަ ޓަށް ތަ ކެ ގެ މާ ޖޭ އް  ރާ

ވެ. އެ ވެ އި ފަ ވާ އް ކުރަ މް ޙިއްޞާ ހީ މަދު ފަ އް ޙަ މަށް މު ކުރު ޅާ ފު

މީ އު އި ޤަ ގަ އިރާ ޢީ ދާ މާ ތި ޖު އި އި އާ ގަ ކާރު މް ވަނީ ސަރު ހީ މަދު ފަ އް ޙަ  މު
ވެ. އެ ފަ ވާ އް އް ކުރަ ކެ ތަ ތް މަ ދު ގުން ޚި އި ގިނަ ގަ ވަރު އްދީ ފެން ހަ  އަދި ސަރަ

، އެ ވި ކުރެ ޔަނު އް ަމށް ޢަ ޤާ ގެ މަ އް އުންިސލަރެ ޮތޅު ކަ ޮތުޅގެ އަ  ނ.އަ
ވެ. އެ ވެ އި ފަ ވާ އް ކުރަ ތް މަ ދު ގައި 2008 އިން 2009 އަށް ޚި މު ޤާ  މަ
އުޓީ ިމނިސްޓަރ ޕި އަރްސގެ ޑެ ފެ ޓްރީ ޮއފް ޯހމް އެ  ައދި މިނިސް
މަދު އް ޙަ ޤާމު 2009 އިން 2011 އަށް މު ގެ މަ ޓް ޓޭ  ޮއފް ސް
އިރާ ޅުދޫ ދާ ކު ތުރުން ކެނދި ގެ އި ވެ. މީ އެ ވެ އި ފަ ވާ އް ުކރަ ދާ މް އަ ހީ  ފަ
ގައި 2011 ލް އުންސި ޮތޅު ކަ ެގން ނ.އަ އި ޑަ ވެ ވަ ބު ިތޚާ ން  އިން އި

ވެ. އެ ވެ އި ފަ ވާ އް ކުރަ ތް މަ ދު އިން 2014 ައށް އޭނާ ޚި

އް އެ ގެ ޙިއްޞާ ފުނީ ަމކީ ކުން ހީ މަދު ފަ އް ޙަ  އފ. މު
ވެ. ެޅއް ނޫނެ ފު ޮއންނަ ބޭ

ޯބޑު
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ރު އި ބަ  އފ. މަންސޫރު ޒު
ކްޓަރ ޑެންޓް ޑިރެ ޕެން ޑި ވް އިން ޓި ެޒކެ ގް -އެ ޮނން

ގެ އް ްކޓަރެ ރެ ްނޑެންޓް ޑި ޕެ ޑި ވް އިން ެކޓި ޒެ ގް -އެ ގެ ޮނން ގެ ޯބޑު ޓަރުން ކް  ޑިރެ

ޚާބު ތި ަމ އިން ތަ ަބއިރު ފުރަ އި، އފ. މަންސޫރު ޒު ގަ  ޮގތު

ހު އަށް ފަ ވެ. އެ އެ ވަނީ 29 ޮއގަސްޓު 2017 ގަ އި ފަ ވި  ކުރެ

ގެ ދާރުން މު ޙިއްޞާ ޕްރީލް 2018 ގައި އޭނާ ވަނީ އާން  26 އެ

ވެ. އެ ފަ ވާ އް ކުރަ ބު ޚާ ތި ތުްނ އަލުން ޯބޑަށް އިން ފަރާ

އި ގަ ކު ުމތަ ޤާ ކި މަ ގެ އެ ޓަރީ ޮއޯތިރޓީ ޑިވްސް މަނި އިރު ޯމލް ބަ  މަންސޫރު ޒު

ވެ. އަދި 1998 އެ ވެ އި ފަ ވާ އް މަތް ކުރަ ދު ގެން ޚި ހަރުން ފެށި  2000 ވަނަ އަ

ގައި ޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޝަރީ ގެން އޭނާ ވަނީ މިނިސް  އިން ފެށި

މުން ވަ އް ކުރަ ތް މަ ދު ހާރު ޚި އިރު މި ބަ ވެ. މަންސޫރު ޒު އެ ފަ ވާ އް މަތް ކުރަ ދު  ޚި

ގެ ކަލް ިޑވިޝަން ޓި ޓެޓިސް ޓީގެ ސް ޓަީރ ޮއޯތރި ޑިވްސް މަނި ވަނީ ޯމލް ދަ  ގެން

ގެ ިއތުރުން، 2016 ވެ. މީ އެ ގަ މު ޓަރގެ ަމޤާ ކް ވެ ިޑރެ ޓި ކެ ޒެ ގް ޓަންޓް އެ  އެސިސް

މް ޒަ ޓަޑް ުޓއަރި ގްރޭ ްނޓަ ޑިވްސް އި  އިން 2018 އަށް އޭނާ ވަނީ ޯމލް

ވެ. އެ ފަ ވާ އް ކުރަ ތް މަ ދު އި ޚި ގަ ގެ ޯބޑު ުރން ޓަ ކް ގެ ޑިރެ ޓް ޯކޕަރޭަޝން މަން ޮލޕް ވެ ޑި

ޓަރ އިން މާސް ޓީ ގެ ޯއޕަން ުޔނިވަރސި އާ އިރު ވަނީ ެމލޭޝި ބަ  މަންސޫރު ޒު

ވެ. އަދި އެ ފަ ވާ އް ކުރަ ލް ޓްރޭޝަން ޙާޞި މިނިސް ޑް ޒްނަސް އެ  ޮއފް ބި

ގެ ކަރޓިްނ ޔުނިވަރސިޓީ ިއން އޭނާ ވަނީ ބެޗިލަރ ޮއފް އާ ލި ޓްރޭ  ޮއސް

އެވެ ފަ ވާ އް އިނޭންސް( ޙާޞިލް ކުރަ ގް އެންްޑ ފަ ކިން  .ޮކމަރސް )ބޭން

ވެ. އެ ވެ އި ފަ ގެން އި ވަ ލަ އް ފުނީގެ 20 ޙިއްޞާ ބަ އިރު ވަނީ ކުން ބަ މަންސޫރު ޒު

. ވެ ެޅއް ނޫނެ ފު އް ޮއންނަ ބޭ އްާޞއެ ގެ ޙި ފުނީ މަީކ ކުން ހީ މަދު ފަ އް ޙަ ފ. މު

ރުު އި  އފ. ޢަބްދުهللا ޝާ
ކްޓަރ ޑެންޓް ޑިރެ ޕެން ޑި ވް އިން ޓި ެޒކެ ގް -އެ ޮނން

ި، އި ގަ ގެ ޮގތު އް ޓަރެ ކް ޑެންޓް ޑިރެ ޕެން ްނޑި ވް އި ޓި ކެ ޒެ ގް -އެ ގެ ޮނން ގެ ޯބޑު ަޓރުން ކް  ރެ

ުރ(ގެ ފަރާތުން އފ. ޢަބްދުهللا ކާ އަރޯހލްޑަރ )ިދވެހި ސަރު ޯޖރިޓީ ޝެ  މެ

ެވ. އޭނާ ވަނީ އެ ވަރީ 2019 ގަ ބުރު ވަނީ 6 ފެ އި ފަ ވި ކުރެ ޔަނު އް އިރު ޢަ  ޝާ

ވެ. އެ ފަ ވާ އް ކުރަ ތް މަ ދު އި ޚި ގަ ގެ ޯބޑު ުރން ޓަ ކް 2009 އިން 2012 ައށް ޑިރެ

ތުގެ ވާ ފަރާ ދު އް އުވާ ރަ ވެ. އަދި ދަ ކެ ލެ ކީ އިރަކީ ޤާނޫނީ ވަ  އފ. ޢަބްދުهللا ޝާ

އި ޮކަމރޝަލް އާ ގަ ކު ތަ ލަ އީ މައްސަ ފާތު ޖިނާ ޔަތުން ތަ އް ގެ ހައިސި އް ލެ ކީ  ވަ

ިއ ޢަބްދުهللا ގަ ޮގތު ގެ އް ލެ ގެ ަވކީ ކު ތަ ތް ެގ ފަރާ ހިންނާއި ބޭރު ވެ އި ދި ގަ ކު ތަ ލަ  މައްސަ

ވެ. 2005 އިން 2007 އަށް އެ ވެ އި ފަ ވާ އް ކުރަ ތް ކަ އް އިރު މަސަ  ޝާ

ްޓގެ ޯސޝަލް މަން ޮލޕް ވެ ްގ އެންޑް އަރބަްނ ޑި ޓްރީ ޮއފް ހައުސިން  މިނިސް

ވެ. އެ ވެ އި ފަ ވާ އް ކުރަ ތް މަ ދު އިރު ޚި ަގއިވެސް ޢަބްުދهللا ޝާ ޓީ ގް ޮކމި ހައުސިން

ޓް އު ޓި ޓި ގެ އިންސް ޖޭ އް އިރު ވަނީ ރާ  ޢަބްދުهللا ޝާ

ޮލމާ އިން ޕް އުކޭޝަން އިން ޑި ޑި މިކް އެ  ޮއފް އިްސލާ

ވެ. ަފއެ ވާ އް ކުރަ ލް އްޔާ އެންޑް ޯލ ޙާޞި ޝަރި

ވެ. އެ ވެ އި ފަ ގެން އި ވަ ލަ އް ފުނީގެ 40 ޙިއްޞާ ބަ އިރު ުކން އފ. ޢަބްދުهللا ޝާ

ލީ  އފ. ިސނާން ޢަ
ކްޓަރ ޑެންޓް ޑިރެ ޕެން ޑި ވް އިން ޓި ެޒކެ ގް -އެ ޮނން

ޓް ޑެން ެޕން ޑި ވް އިން ޓި ކެ ޒެ ގް -އެ ގެ ޮނން ގެ ޯބޑު ޓަރުން ކް  ިޑރެ

ކާރު( ވެހި ސަރު އަރޯހލްޑަރ )ދި ޯޖިރޓީ ޝެ ، މެ އި ގަ ގެ ޮގތު އް ޓަރެ ކް ޑިރެ

ވަރީ ބުރު ވަނީ 6 ފެ އި ފަ ވި ކުރެ ޔަނު އް  ގެ ފަރާތުން  ސިނާން ޢަލީ ޢަ

، އޭނާ ވަނީ 2014 އިން 2016 ގެ ކުރިން ެއވެ. މީ  2019 ގަ

ވެ. އެ ފަ ވާ އް ކުރަ ތް މަ އި ިޚދު ގަ ގެ ޯބޑު ުރން ޓަ ކް ައށް ޑިރެ

ގައި 14 އިރާ ގެ ދާ މު ކަ ވެރި ގް އާއި ނޫސް ޓިން ޯރޑްކާސް  ސިނާން ޢަލީ ބް

ްނމެ ޮބޑު ގެ އެ ޖޭ އް ވަނީ ރާ ދަ ހާރު ގެން ުރ، މި އި ވާ އި ފަ ވާ ަރއް މަތް ކު ދު ހަރު ޚި  އަ

ޓަރގެ ޑި އި އެ މާ ޤާ ވް ޮއފިސަރގެ މަ ޓި ކެ ްގޒެ ފް އެ ގެ ޗީ ފުނީ ޑިއާ ކުން އް މީ  އެ

ގެ އް ޓެ މްނިސް ތުރުން ސީނިއަރ ޮކލަ ގެ އި ެވ. މީ މުންނެ ވަ އް ކުރަ ދާ މު އަ ޤާ  މަ

ފާތު ުތން ތަ ޔަ އް ގެ ަހއިސި އް ޓަރއެ އު ބި ޓްރި އި ޮކން ތުންނާ ޔަ އް  ހައިސި

އި ވެ. 2015 ގަ އެ ވަ ދަ ގެން މުން ވަ އް ކުރަ ކަށް އޭނާ ޙިއްޞާ ތަ ލިކޭޝަން ބް  ޕަ

އިާވ ސިނާން ޢަލީ އަކީ ޯރޔަލް ފަ ވާ އް ކުރަ ލް ޯވޑް ޙާޞި މީ އެ އު ގެ ޤަ މް ޒަ ލި  ޖަރނަ

ގެ ެކވެ. މީ ޓެ ްމގެ ސީނިއަރ ފެޯލ ޖަރނަލިސް ޒަ ލި ޓް ޮއފް ޖަރނަ އު ޓި ޓި  އިންސް

ލަންޑް އި ތުރުން 2016 އިން 2018 އަށް ސިނާން ޢަލީ ވަނީ އަ  އި

ވެ. އެ ފަ ވާ އް ކުރަ ތް ުދމަ އި ޚި ގަ ގެ ޯބޑު ުރން ޓަ ކް ގެ ޑިރެ ޑް ޓަ މި ޭއވިއޭޝަން ލި

ން އި ޓީ ކިން ޔުނިވަރސި ޖެލާ ރަސް ގެ އެން ޑަން  ސިނާން ޢަލީ ވަނީ ލަން

އީ، ާވ، ޗެންނާ އް ކުރަ ލް މަންޓް ޙާޞި ޖް ޒްނަސް މެނޭ  މާސްޓަރސް އިން ބި

އެޓް ޖު ގްރެ ޓް ަޒމް އިން ޯޕސް ލި އަން ޮކލެޖް ޮއފް ޖަރނަ ގެ އޭޝި އާ ޑި  އިން

ވެ. ަފއެ ވާ އް ކުރަ ލް މް ޙާޞި ޒަ ލި ޮލމާ އިން ަޖރނަ ޕް ޑި

. ވެ ެޅއް ނޫނެ ފު އް ޮއންނަ ބޭ އެ ގެ ޙިއްޞާ ފުނީ އފ. ސިނާން ޢަލީ އަީކ ކުން

ޯބޑު
 
ންގެ
ޓަރު
ރެކް
ޑި
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ހިދު ޙުަސއިން މޫސާ އފ. ޝާ
ކްޓަރ ވް ޑިރެ ޓި ކެ ްގޒެ ގް ޮއފިސަރ/އެ ިޓން ރޭ ފް ޮއޕަ ޗީ

މަށް ޤާ ގް ޮއފިސަރގެ މަ ޓިން ފް ޮއޕަރޭ އިން މޫސާ ޗީ ހިދު ޙުސަ  އފ.ޝާ

ޓިކް ކެ ޒެ ގް ވެ. އަދި އެ އެ ވަނީ 6 މާރިޗު 2019 ގަ އި ފަ ވި ކުރެ ޔަނު އް  ޢަ

ވަނީ އި ިވފަ ރެ ކު ޔަނު އް ގެ ޯބޑަށް ޢަ ޓަރުން ކް ގައި ޑިރެ ެގ ޮގތު އް ޓަރެ ކް  ޑިރެ

މަށް ޤާ ޯއޯއގެ މަ ފުނީގެ ސީ ، ކުން ވެ އެ  25 މާރިޗު 2019 ގަ

އްވި ކުރެ ދާ އިން މޫސާ އަ ހިދު ޙުސަ ގެ ކުރިން ޝާ މު ކުރު ޔަނު އް  ޢަ

ގެ ލިންކްސަރވް ޑް ޓަ މި ވެޓް ލި އި ގައި ލިންކްސަރްވ ޕްރަ ގެ ތެރޭ ކު ތަ މު  ަމޤާ

. ވެ އެ މެނެ މު ހި ޤާ ޖަރގެ މަ ޭލގެ ޖެނެރަލް މެނޭ މާ ޅު ، ހު ޕްލަސް

ވީ ގެ ދުވަސް ތު ޢަ މުގެ ޞިނާ ކަ ވެރި ތުރު އިން މޫސާ އަކީ ފަ ހިދު ޙުސަ  ޝާ

އިރާގެ ދާ ވަނީ އެ އި ފަ ގެން އި ޑަ ވަ ވެ ލު ވާ މާ ހަ ޤާ ގެ މަ ފުނީ ވެ. ކުން ކެ ކާރެ ބާ ޖުރި  ތަ

ގެ ހަރު ޓްގެ 29 އަ މަން ޖް އި ޮއޕަޭރޝަންސް މެނޭ ޓާ މަން ޖް ކްޓް މެނޭ  ްޕޮރޖެ

ގެ މު ކަ ވެރި ތުރު އިން މޫސާ ފަ ހިދު ޙުސަ ވެ. ޝާ އެ ގަ ކު އެ އާ ބާ ޖުރި  ތަ

އި ޮކމަންޑޫ ގަ ގެ ތެރޭ ތު ދަ އް ގު މު ވި ދި އް ކުރެ ތް ކަ އް ގައި މަސަ ތު ޢަ  ޞިނާ

އްދޫ މާއި ކުރެ ޤާ ގެ މަ ކްަޓރ ޮއފް ޮއޕަރޭަޝންސް ގެ ޑިރެ ލަންޑް ރިޯސޓް އި  އަ

ޓަންޓް މެނޭޖަރ ިޓވް އެސިސް ކެ ޒެ ގް ގެ އެ ލަންޑް ރިޯސޓް އެންޑް ްސޕާ އި  އަ

މުން ކުރަ ތް މާރާ ލަންޑް ރިޯސޓް ޢި އި އި ޮކމަންޑޫ އަ މާ ގެ ަމޤާ  ޮއޕަރޭޝަންސް

ވެ. އެ މެނެ މު ހި ޤާ ޖަރގެ މަ ކްޓް މެނޭ ގެ ްޕޮރޖެ ިއރު އެ ރިޯސޓް ޔަ ދި

ޓީ ގެ ޔުނިވަރސި ތު ލާ އިން މޫސާ ވަނީ އިނގިޭރސި ވި ހިދު ޙުސަ  ޝާ

ޓްގެ މަން ޖް ލިޓީ މެނޭ ޓަ ޕި މް އިން ޮހސް ހަ ގް  ޮއފް ބަރމިން

ވެ. އެ ފަ ވާ އް ކުރަ ލް ކެޓް ޙާޞި ފި ވާންސް ސަރޓި ޑް ާރއިން އެ އި  ދާ

މްރީނު ފާތު ތަ ގެ ތަ ލިކް ރިލޭޝަންސް ބް އި ޕަ ޓާ މަން ޖް  އަދި މެނޭ

ވެ. އެ ވެ އި ފަ ގެން އި ޑަ ވަ ވެ ވެރި އި ގަިއ އޭނާ ބަ ކު ތަ މް ްޕޮރގްރާ

ހު އފ. ހަސަން ޝާ
ކްޓަރ ވް ޑިރެ ޓި ކެ ްގޒެ ވް ޮއފިސަރ/އެ ޓި ކެ ޒެ ގް ފް އެ ޗީ

ޓިވް ކެ ޒެ ގް ގެ އެ އީޯއ އަދި ޯބޑު ފުނީގެ ސީ ހު ުކން  އފ. ހަސަން ޝާ

ވުނީ 11 ޑިސެންބަރު 2018 ކުރެ ޔަނު އް މަށް ޢަ ޤާ ގެ މަ އް ޓަރެ ކް  ޑިރެ

ގެ ކުރިން މު ކުރު ޔަނު އް އި ޢަ ގަ ޯއގެ ޮގތު އީ ީނގެ ސީ ފު ވެ. ކުން އެ  ގަ

ޓްރީ އި މިނިސް ގަ ގެ ތެރޭ ކު ތަ މު ޤާ ވާ މަ އި ފަ ވާ އް ކުރަ ދާ ހު އަ  ހަސަން ޝާ

މާއި ޤާ ްޓގެ މަ ޓޭ ގެ މިނިސްަޓރ ޮއފް ސް ޓް ވަޔަރމަން  ޮއފް އެން

ެލކްޝަންސް އި އި މާ ޤާ ްނގެ މަ އަރމަ ގެ ޗެ ޑް ޓަ މި ޑިވްސް ޯޕޓްސް ލި  ޯމލް

ވެ. ެނއެ މެ ކަން ހި ބަރު ެގ މެން ޑިވްސް ޮކމިޝަން ޮއފް ދަ ޯމލް

ޓް ކް ޕެ މް ޓަލް އި ަޔރމަން ވަ ވާ އެން އި ފަ ޓަރވެ ހު އަކީ ރަޖިސް  ހަސަން ޝާ

ަޔރމަންޓް ވަ ގެ ެއން ޖޭ އް ވެ. އަދި ރާ ކެ ްނޓެ ޓަ ލް މަންޓް ޮކންސަ  އެސެސް

ގެ މް ޒަ ައރި ިންސޓްރީ ޮއފް ޓު އި މި ޮރޓެކްޝަން ެއޖެންސީ އާ  ޕް

މުން ވަ އް ކުރަ ތް ކަ އް ގައި އޭނާ މަސަ ގެ ޮގތު އް އުއަރ އެ ވި އިއޭ ރި އަ  އީ

ހު ވަނީ މެރިން ތުރުން ހަސަން ޝާ ގެ އި ވެ. މީ އެ ވަ ދަ  ގެން

ގެ އް ޓެ ަޓން ލް އި ޮކންސަ ގަ ަތެކއް ޢު ރޫ ކްޗަރގެ ގިނަ މަޝް ޓްރަ ފްރާސް  އިން

ވަނީ އި ފަ ގެން އި ޑަ ވަ ވެ ލު ވާ މާ ހަ ޤާ ހު މަ ވެ. ހަސަން ޝާ އެ ފަ ވާ އް ކުރަ ދާ މު އަ ޤާ  މަ

ާމއި އަދި ރު ކު ފުން ޅު ، ފަ ކުރުން ތް ޔަ މާ ޮދށް ހި ، ޮގނޑު ގް އަރިން ޖިނި  އިން

ވެ.ދ އެ ގަ ކު ކަކާ އެ ތަ ިރބާ ޖު ާރއިން ގިނަ ތަ އި ގެ ދާ މު ކު ިހއް ން ބި

ޖުން ވްރާޖާ ޮކލެ ގެ ޔު ވަރިސޓީ ޮއފް މައިސޫރު ހު ވަނީ ޔުނި  ހަސަން ޝާ

ގްރީ އިން ބެޗިލަރްސ ޑި އިރާ ގެ ދާ އިންސް ޓަލް ސަ ވަޔަރމަން  އެން

ގް އަރިން ޖިނި މާއި އިން ކުރު ތް ޔަ މާ ވެށި ހި މާ ތުރުން ތި ގެ އި ވެ. މީ އެ ފަ ވާ އް ކުރަ ލް  ޙާޞި

ކާއި ކަ ތަ އިރާ އިން ގިނަ ވަރކްޮޝޕް ގެ ދާ ވަނަްނސް މަންޓް އަދި ގަ ޖް  މެނޭ

ވެ. އެ ވެ އި ފަ ގެން އި ޑަ ވަ ވެ ވެރި އި ގަިއ އޭނާ ބަ އް ކެ ތަ ފަރަންސް ެސމިނަރ އަދި ޮކން

ދު މަ އް ޙަ އފ. ނަސްރަތު މު
ކްޓަރ ޑެންޓް ޑިރެ ޕެން ޑި ވް އިން ޓި ެޒކެ ގް -އެ ޮނން

ގެ މްޓީސީސީ މަދު އެ އް ޙަ ގެ ފަރާތުން އފ. ނަސްރަތު މު ދާރުން މު ޙިއްޞާ  އާން

މަށް ޤާ ގެ މަ އް ޓަރެ ކް ޑެންޓް ޑިރެ ޕެން ޑި ވް އިން ޓި ކެ ޒެ -ެއގް ގެ ޮނން ގެ ޯބޑު ޓަރުން ކް  ޑިރެ

ގެ ފުނީ ވުނު ކުން އް ވަނީ 29 މޭ 2013 ގައި ބޭ އި ފަ ވި ޚާބު ކުރެ ތި މަ އިން ތަ  ފުރަ

އި ޕްރީލް 2018 ގަ އަށް ފަހު 26 އެ ވެ. އެ އެ ގަ މު ޖަލްސާ ހަރީ ޢާން  އަ

ގެ ފަރާތުން އަލުން ޯބޑަށް ދާރުން މު ޙިއްޞާ މަދު ވަނީ އާން އް ޙަ  ނަސްރަތު މު

އިންޓް މަންޓް އަދި ްކލަ ޖް ޒްނަސް މެނޭ ، ބި ވެ. ސޭލްސް އެ ފަ ވާ ަރއް ކު ބު ޚާ ތި  އިން

ގައި 13 ކު ތަ ފުނި ފާތު ކުން ގެ ތަ ކާރު ގައި ސަރު އިރާ ގެ ދާ ގް  ސަރވިސިން

އިޑް ލަ ވަނީ އެ ދަ މަދު ގެން އް ޙަ އިވާ ނަސްރަތު މު ފަ ވާ ދަ ޖުރިބާ ޯހއް ގެ ތަ ހަރު  އަ

ވެ. މުންނެ ވަ އް ކުރަ ތް މަ ދު އި ޚި ގަ މު ޤާ ަޖރގެ މަ އި މެނޭ ގަ ޕެނީ އަރަންސް ޮކމް އިންޝު

ގެން ހަރުން ފެށި ވަނީ 2013 ވަނަ އަ ދަ މަދު ގެން އް ޙަ  ނަސްރަތު މު

ެނވެ. މީގެ މުން ވަ އް ކުރަ ަމތް ދު އި ޚި ގަ ގެ ޯބޑު ޓަރުން ކް ގެ ޑިރެ ފުނީ  ކުން

އްތަ ޙިއްޞާ ޮއންނަ އިންސަ ތަ އް މްޓީސީސީގެ ސަ ތުރުން އޭނާ ވަނީ އެ  އި

ޓޭޓް އަލް އެސް ޑިވްސް ރި ވާ ޯމލް އި ގަ މު ކަ އް ޏެ ފުން އަރީ ކުން ޑި  ސަބްސި

އްގެ ްނބަރެ ގެ މެ ގެ ޯބޑު ޓަރުން ކް ގެ ޑިރެ ޓް ޯކޕަރޭޝަން މަން ޓް  އިންވެސް

ވެ. އެ ފަ ވާ އް ކުރަ ތް މަ ގައި 2013 އިން 2016 އަށް ިޚދު ޮގތު

ޒްނަސް ީޓން މާސްޓަރ ޮއފް ބި ޯޓރިއާ ޔުނިވަރސި ކް ގެ ވި ޔާ ލި ޓްރޭ  ޮއސް

މަދު ވަނީ އް ޙަ އިވާ ނަސްރަތު މު ފަ ވާ އް ކުރަ ލް ޓްރޭޝަން ޙާޞި މިނިސް ޑް  އެ

މަންޓް ޭނޖް އިން މެ ޮނޮލޖީ ކް އަން ޮކލެޖް ޮއފް ިބޒްނަސް އެންޑް ޓެ ލި ޓްރޭ  ޮއސް

ވެ. އެ ފަ ވާ އް ކުރަ ލް ގްރީ ޙާޞި އިން ބެޗިލަރސް ޑި އިރާ ގެ ދާ ގް ޓިން ކެ އެންޑް މާ

. ވެ އެ ވެ އި ފަ ގެން އި ވަ ލަ އް ފުނީގެ 19 ޙިއްޞާ ބަ މަދު ކުން އް ޙަ އފ. ނަސްރަތު މު
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މް މަދު ޚުޝާ އް ޙަ މު
ގް އަރިން ިޖނި ޭނޖަރ – އިން  ޖެނެރަލް މެ

މަންޓް ޓް ޕާ ގް ޑި އެންޑް ޮޑކިން

މަންޓް ގެ ޖެނެރަލް ޓް ޕާ ގް ޑި ގް އެންޑް ޮޑކިން އަރިން ޖިނި  އިން
މަދު އް ޙަ ްނދަވާ އފ. މު މުން ގެ ވަ އް ާދކުރަ މު އަ ޤާ ޖަރގެ މަ  މެނޭ
ވަނީ 2016 ވަނަ އި ފަ ގެން އި ޑަ ވަ ޅި މްޓީސީސީ އާ ގު މް އެ  ޚުޝާ
އި ގަ ގެ ތެރޭ ހަރު އްވި ދެ އަ ކުރެ ތް މަ ދު އި ޚި ގަ ފުނީ ވެ. ކުން އެ ހަރު  އަ
ގެ ޓް މަން ޓް ޕާ މަންޓް ޑި ޖް ކްޓް މެނޭ ޮރޖެ ޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕް  ޮކންސް

ޑިވްސް ވެ. ޯމލް އެ ވެ އި ފަ ވާ އް ކުރަ ދާ މު އޭނާ އަ ޤާ ަޖރގެ މަ  ޖެނެރަލް މެނޭ
މާއި ޤާ ޒަންސް މަ ގެ ކަމިޝަނަރ ޮއފް ޕްރި  ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

ެނރަލް ކްޓަރ ޖެ ޕެ ގެ އިންސް  ޖުޑިޝަލް ސަރވިސަސް ޮކމިޝަން
، މު މަުދ ޚުޝާ އް ޙަ ިއވާ މު ފަ ވާ އް ކުރަ ދާ މު އަ ޤާ ގެ މަ  ޮއފް ޖުޑިޝަރީ

ވެ. އެ ވެ އި ފަ ވާ އް ދެ ޏަށް ގެނެސް ފުން ކެއް ކުން ތަ ބާ ޖުރި ގިނަ ތަ

އު ގެ ނި އާ ޭރލި ޓް މް ވަނީ ވެސްޓަރން ޮއސް މަދު ުޚޝާ އް ޙަ  މު
ޒްނަސް ޮލމާ ިއން ބި ޕް ޒަން ލަރނިންގް ސެންޓަރ ިއން ޑި އި  ޮހރަ

ޓީ ޮއފް ެވސްޓަރން ެއވެ. އަދި ޔުނިވަރސި ފަ ވާ އް ްލކުރަ  ޙާޞި
އުރިޓީ އެންޑް ކި އުޓް ޮފރ ސެ ޓި ޓި އިންނާިއ އިންސް އާ ލި ޓްރޭ  ޮއސް
ގެ ޓް ޯފްސމަން އުރިޓީ އެންޑް ޯލ އެން ކި ޓުން، ސެ މަން  ޯލ އެންޯފސް

ވެ. އެ ފަ ވާ އް ކުރަ ލް ގްރީ ޙާޞި އިން ބެޗިލަރސް ޑި އިރާ ދާ

ފް ތީ މް ލަ ހި ބްރާ އފ. އި
މަން ރިޯސސަސް އު ޭނޖަރ - ހި  ޖެނެރަލް މެ
މަންޓް ޓް ޕާ ޓްރޭޝަން ޑި މިނިސް ޑް އެންޑް އެ

ގެ ޓް މަން ޓް ޕާ ޓްރޭޝަން ޑި މިނިސް ޑް މަން ރިޯސސަސް އެންޑް އެ އު  ހި
ްނދަވާ އފ. މުން ގެ ވަ އް ކުރަ ދާ ހާރު އަ ުމ މި ޤާ ޖަރގެ މަ  ޖެނެރަލް މެނޭ

ގަތީ 1999 ވަނަ އި ޑަ ވަ ޅި އާ ގު މްޓީސީސީ ފް އެ ތީ މް ލަ ހި ބްރާ  އި
ގެ ހަރު އިވާ 19 އަ ފަ ވާ އް ކުރަ ތް މަ ދު އި ޚި ގަ މްޓީސީސީ ވެ. އެ އެ ހަރު  އަ

އަލް ޖީރި ވް އަދި މެނޭ ޓި ކެ ޒެ ގް ފާތު އެ ގައި އޭނާ ވަނީ ތަ  ތެރޭ
ގް ޓިން ގައި ސީނިއަރ ާމކެ ގެ ތެރޭ ވެ. މީ އެ ާވފަ އް ކުރަ ތް މަ އި ިޚދު ގަ ކު ތަ މް ޤާ  މަ

ްޓ ޮއފިސަރ، ސޭލްްސ އެންޑް މަން ޮލޕް ވެ ޒްނަސް ޑި  އެންޑް ބި
، ޓް މަން ޓް ޕާ މަންޓް ޑި ޮލޕް ވެ ޒްނަސް ޑި ޖަރ، އަދި ބި ގް މެނޭ ޓިން ކެ  މާ

، އަދި ޓް މަން ޓް ޕާ ޮއަމންޓް ޑި ޮރކި ، ޕް ޓް މަން ޓް ޕާ ޓްރޭަޝން ޑި މިނިސް ޑް  އެ
މަންޓް ޓް ޕާ ގެ ޑި ޓް މަން ޓް ޕާ އުރިޓީ އެންޑް ސަރވިސަސް ޑި ކި ޑިންގް ސެ ލް  ބި
ޓާއި ްޓމަން ޕާ ޯޕޓް ޑި ތުރުން ޓްރާްނސް ެގ އި ވެ. މީ އެ މެނެ ުމ ހި ޤާ ގެ މަ ޑް  ހެ

ގެ ޓް މަން ޓް ޕާ ގް ެއންޑް ޮޑކިންގް ސަރވިސަސް ޑި އަރިން ޖިނި  އިން
ވެ. އެ ވެ އި ފަ ވާ އް ކުރަ ދާ ފް އަ ތީ މް ލަ ހި ބްރާ މު އި ޤާ ގެ މަ ޑް ޑިވިޝަން ހެ

އިން ޓީ ގެ ޯއޕަން ޔުނިވަރސި އާ ީތފް ވަނީ މެލޭޝި މް ލަ ހި ބްރާ  އި
ގްރީ އިން މާސްޓަރސް ޑި އިރާ ގެ ދާ ޓްރޭޝަން މިނިސް ޑް ޒްނަސް އެ  ބި
ފަޑްޝަޔަރއިން ޓް ޓީ ޮއފް ހާ ުތގެ ޔުނިވަރސި ލާ ވި  އާއި އިނގިރޭސި
އިން ބެޗިލަރ ޮއފް އާޓްސް )ޮއނަރސް( އިރާ ގެ ދާ ގް ޓިން ކެ  މާ
ޓަރޑް ފް އަީކ ޗާ ތީ މް ލަ ހި ބްރާ ވެ. އި އެ ފަ ވާ އް ކުރަ ލް ގްރީ ާޙޞި  ޑި
މަން އު އިޓީ ޮފރ ހި ޓިންގ ާއއި ޮސސަ ކެ ްޓ ޮއފް މާ އު ޓި ޓި  އިންސް

އިޑް ފަ އަކީ ސަރޓި ވެ. އަިދ އޭނާ ކެ ްނބަރެ ގެ މެ  ރިޯސސަސް
ވެ. ކެ އެ ލް ޮރފެޝަނަ އި ޕް އަ ޕީ ބެލެންސް ޮސޯކރކާޑް އަދި ކޭ

މް ހަ ދު ޢީލް އަ މާ އފ. އިސް
މަންޓް ާޕޓް ގް ޑި ޑިން ޖެނެރަްލ މެނޭޖަރ – ްޓރޭ

މުން ވަ އް ކުރަ ދާ މު އަ ޤާ ޖަރގެ މަ ގެ ޖެނެރަލް މެނޭ ޓް މަން ޓް ޕާ ގް ޑި ޑިން  ޓްރޭ
ގަތީ އި ަވޑަ ޅި އާ ގު މްޓީސީސީ މް އެ ހަ ދު ޢީލް އަ މާ ަދވާ އފ. އިސް  ގެން
ގެ ކުރިން މު ތު ގަ އި ޑަ ވަ ޅި އާ ގު މްޓީސީސީ ވެ. އެ އެ ހަރު  2014 ވަނަ އަ
ވެޓް އި ޕެނީ ޕްރަ ގް ޮކމް ޑިން އޭ ޓްރޭ މް ވަނީ  ތްރީ ހަ ދު ޢީލް އަ މާ  އިސް

ަމްނ ރިޯސސަސް އު އި ހި މާ ޤާ ޖަރެގ މަ ގެ ޖެނެރަލް މެނޭ ޑް ޓަ މި  ލި
ގެ ޑް ޓަ މި ، ޔޫކޭ ލި ގް ޓިން ކެ މާއި ދަ ޯކޑް މާ ޤާ ޭނޖަރގެ މަ  މެ

އަރަންސް އިޑް އިންޝު ލަ އި އެ މާ ޤާ ގެ މަ ވް ޓި ޓޭ ޒެން ޕްރެ ގް ރެ ޓިން ކެ  މާ
މަން ރިޯސސަސް އެންޑް އު ވްްސގެ ހި ޑި ޕެނީ ޮއފް ދަ ޯމލް  ޮކމް

ވެ. އެ ފަ ވާ އް ކުރަ ދާ މު އަ ޤާ ޖަރގެ މަ ގް ެމނޭ ޓިން ކެ މާ

ޒްނަސް ިއން ބި ޖް ގެ ޯވްނބަޯރ ޮކލެ ޑް މް ވަނީ އަޔަރލޭން ހަ ދު ޢީލް އަ މާ  އިސް
، ވާ އް ކުރަ ލް ްގރީ ޙާޞި އިން މާސްޓަރސް ޑި އިރާ ގެ ދާ ޓްޭރޝަން މިނިސް ޑް  އެ

މަންޓް އެންޑް ޖް އިން މެނޭ ޓީ ޑިތް ޮކވަން ޔުނިވާސި ގެ އީ އާ ލި ޓްރޭ  ޮއސް
ވެ. އެ ފަ ވާ އް ކުރަ ލް ގްރީ ޙާޞި އިން ބެޗިލަރސް ޑި އިރާ ގް ދާ ޓިން ކެ  މާ

ޒްނަްސ އެންޑް ޓް ޮއފް ބި ިޓއު ޓި ޭރލިއާ އިންސް ޓް ، ޮއސް ތުރުން ގެ އި  މީ
ވެ. އެ ވެ އި ފަ ވާ އް ކުރަ ލް ްގރީ އޭނާ ޙާޞި އޭޓް ޑި އިްނ އެޯސސި ޮނޮލޖީ ކް  ޓެ

އި ގަ ޓީ ޓަރީ ޮއޯތރި ޑިްވސް މަނި ކީ ޯމލް މް އަ ހަ ދު ޢީލް އަ މާ  އިސް
ވެ. ކެ އެ ލް ޮރފެޝަނަ ަރންސް ޕް އަ ވާ އިންޝު އި ފަ ވެ ޓަރީ ރަޖިސް

ޓީމު
 
ންޓް
ޖްމަ
މެނޭ
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ހިދު ޙުަސއިން މޫސާ އފ. ޝާ
ގް ޮއފިސަރ ޓިން ފް ޮއޕަރޭ ޗީ

މަށް ޤާ ގް ޮއފިސަރގެ މަ ޓީން ފް ޮއޕަރޭ އިން މޫސާ ޗީ ހިދު ޙުސަ  އފ.ޝާ
ޯއޯއގެ ީނގެ ސީ ފު ވެ. ކުން އެ ވަނީ 6 މާރިޗު 2019 ގަ އި ފަ ވި ކުރެ ޔަނު އް  ޢަ
ވި އް ކުރެ ދާ އިން މޫސާ އަ ހިދު ޙުސަ ގެ ކުރިން ޝާ މު ކުރު ޔަނު އް މަށް ޢަ ޤާ  މަ
ގެ ލިންކްސަރވް ޑް ޓަ މި ވެޓް ލި އި ިއ، ލިންކްސަރވް ޕްރަ ގަ ރޭ ގެ ތެ ކު ތަ މު ޤާ  މަ

ވެ. އެ މެނެ މު ހި ޤާ ޖަރގެ މަ ޭލގެ ޖެނެރަލް މެނޭ މާ ޅު ، ހު ޕްލަސް

ވީ ގެ ދުވަސް ތު ޢަ މުގެ ޞިނާ ކަ ވެރި ތުރު އިން މޫސާ އަކީ ފަ ހިދު ޙުސަ  ޝާ
ވަނީ އެ އި ފަ ގެން އި ޑަ ވަ ވެ ލު ވާ މާ ހަ ޤާ ގެ މަ ފުނީ ވެ. ކުން ކެ ކާރެ ބާ ޖުރި  ތަ

ޓްގެ 29 މަން ޖް އި ޮއޕަރޭޝަންސް މެނޭ ޓާ މަން ޖް ްޓ މެނޭ ކް ޮރޖެ ާރގެ ޕް އި  ދާ
ގެ މު ކަ ވެރި ތުރު އިން މޫސާ ފަ ހިދު ޙުސަ ވެ. ޝާ އެ ގަ ކު އެ އާ ބާ ޖުރި ގެ ތަ ހަރު  އަ

އި ޮކމަންޑޫ ގަ ގެ ތެރޭ ތު ދަ އް ގު މު ވި ދި އް ކުރެ ތް ކަ އް ގައި މަސަ ތު ޢަ  ޞިނާ
އްދޫ މާއި ކުރެ ޤާ ގެ މަ ކްޓަރ ޮއފް ޮއޕަރޭޝަްނސް ގެ ޑިރެ ލަންޑް ރިޯސޓް އި  އަ
ޓަންޓް މެނޭޖަރ ިޓވް އެސިސް ކެ ޒެ ގް ގެ އެ ލަންޑް ރިޯސޓް އެންޑް ްސޕާ އި  އަ
މުން ކުރަ ތް މާރާ ލަންޑް ިރޯސޓް ޢި އި އި ޮކމަންޑޫ އަ މާ ޤާ ގެ މަ  ޮއޕްރޭޝަންސް

ވެ. އެ މެނެ މު ހި ޤާ ޖަރގެ މަ ކްޓް މެނޭ ގެ ްޕޮރޖެ ިއރު އެ ރިޯސޓް ޔަ ދި

ޓީ ގެ ޔުނިވަރސި ތު ލާ އިން މޫސާ ވަނީ އިނގިރޭސި ވި ހިދު ޙުސަ  ޝާ
ޓްގެ މަން ޖް ލިޓީ މެނޭ ޓަ މް އިން ޮހްސޕި ހަ ގް  ޮއފް ބަރމިން

ވެ. އެ ފަ ވާ އް ކުރަ ލް ކެޓް ހާޞި ފި ވާންސް ަސރޓި ޑް ާރއިން އެ އި  ދާ
މްރީނު ފާތު ތަ ގެ ތަ ލިކް ރިލޭޝަންސް ބް އި ޕަ ޓާ މަން ޖް  އަދި މެނޭ

ވެ. އެ ވެ އި ފަ ގެން އި ޑަ ެވވަ ރި ވެ އި ގަިއ އޭނާ ބަ ކު ތަ މް ޮރގްރާ ޕް

މީ ލް މަުދ ޙި އް ޙަ އފ. މު
އިނޭންޝަލް ޮއފިސަރ ޕް ފަ ޗީ

ހު އފ. ހަސަން ޝާ
ވް ޮއފިސަރ ޓި ކެ ޒެ ގް ފް އެ ޗީ

ޓިވް ކެ ޒެ ގް ގެ އެ އީޯއ އަދި ޯބޑު ފުނީގެ ސީ ހު ކުން  އފ. ހަސަން ޝާ
ވުނީ 11 ޑިސެންބަރު 2018 ކުރެ ޔަނު އް މަށް ޢަ ޤާ ގެ މަ އް ޓަރެ ކް  ޑިރެ

ގެ ކުރިން މު ކުރު ޔަނު އް އި ޢަ ގަ ޯއގެ ޮގތު އީ ފުނީގެ ސީ ވެ. ކުން އެ  ގަ
ޓްރީ އި މިނިސް ގަ ގެ ތެރޭ ކު ތަ މު ޤާ ވާ މަ އި ފަ ވާ އް ކުރަ ދާ ހު އަ  ހަސަން ޝާ

މާއި ޤާ ްޓގެ މަ ޓޭ ގެ މިނިސްަޓރ ޮއފް ސް ޓް ވަޔަރމަން  ޮއފް އެން
ެލކްޝަންސް އި އި މާ ޤާ ްނގެ މަ އަރމަ ގެ ޗެ ޑް ޓަ މި ޑިވްސް ޯޕޓްސް ލި  ޯމލް

ވެ. އެ މެނެ ކަން ހި ބަރު ގެ މެން ޑިވްސް ޮކމިޝަން ޮއފް ދަ ޯމލް

ޓް ކް ޕެ މް ޓަލް އި ަޔރމަން ވަ ވާ އެން އި ފަ ޓަރވެ ހު އަކީ ރަޖިސް  ހަސަން ޝާ
ަޔރމަންޓް ވަ ގެ އެން ޖޭ އް ވެ. އަދި ރާ ކެ ޓެ ޓަން ލް ަމންްޓ ޮކންސަ  އެސެސް

ގެ މް ޒަ ައރި އި މިނިްސޓްރީ ޮއފް ޓު ޮރޓެކްޝަން ެއޖެންސީ އާ  ޕް
މުން ވަ އް ކުރަ ތް ކަ އް ގައި އޭނާ މަސަ ގެ ޮގތު އުއަރ ެއއް ވި އިއޭ ރި އަ  އީ

ހު ވަނީ މެރިން ތުރުން ހަސަން ޝާ ގެ އި ވެ. މީ އެ ވަ ދަ  ގެން
ގެ އް ޓެ ޓަން ލް އި ޮކންސަ ގަ ަތެކއް ޢު ރޫ ކްޗަރގެ ގިނަ މަޝް ޓްރަ ފްރާސް  އިން

ވަނީ އި ފަ ގެން އި ޑަ ވަ ވެ ލު ވާ މާ ހަ ޤާ ހު މަ ވެ. ހަސަން ޝާ އެ ފަ ވާ އް ކުރަ ދާ މު އަ ޤާ  މަ
އި އަދި މާ ކުރު ފުން ޅު ، ފަ ކުރުން ތް ޔަ މާ ޮދށް ހި ، ޮގނޑު ގް އަރިން ޖިނި  އިން

ވެ. އެ ގަ ކު ކަކާ އެ ތަ ބާ ޖުރި އިން ގިނަ ތަ އިރާ ގެ ދާ މު ކު އް ހި ބިން
ގެ ޓީ ޮއފް މައިސޫރު ިނވަރސި ހު ވަނީ ޔު  ހަަސން ޝާ

އިން ގެ ާދއިރާ އިންސް ޓަލް ސަ ވަޔަރމަން ޖުްނ އެން ވްރާޖާ ޮކލެ  ޔު
ތުރުން ެގ އި ވެ. މީ އެ ފަ ވާ އް ކުރަ ލް ގްރީ ޙާޞި  ެބޗިލަރސް ޑި

މަންޓް އަދި ޖް ގް މެނޭ އަރިން ޖިނި އި އިން މާ ކުރު ތް ޔަ މާ ވެށި ހި މާ  ތި
މިނަރ އަދި ކާއި ސެ ކަ ތަ އިރާ އިްނ ގިނަ ވަރކްޮޝޕް ގެ ދާ ަނންސް ވަ  ގަ

ވެ. އެ ވެ ަފއި ން ގެ އި ޑަ ެވވަ ރި ވެ އި ގަިއ އޭނާ ބަ އް ކެ ތަ ަފރަންސް ޮކން

ދު މަ އް ޙަ ގެންނެވި އފ. މު އި ޑަ ވަ ޅި އާ ގު މްޓީސީސީ ހަރު އެ 2011 ވަނަ އަ  
އިނޭންޝަލް ފް ފަ ގެ ޗީ ފުނީ ވަނީ ކުން ދަ މުން ގެން ވަ އް ކުރަ ދާ ހާރު އަ މީ މި ލް  ޙި
ގެކު މު ެނވު ގެން އި ޑަ ވަ ވެ ލު ވާ މާ ހަ ޤާ ވި މަ ހާރު ހުންނެ ވެ. މި މެ ޤާ ޮއފިސަރގެ މަ
އި ގަ ކު ތަ މު ޤާ ގެ އެކި މަ ފުނީ ގައި ކުން ގެ ތެރޭ ހަރު ދިޔަ 7 އަ ވެ ތު ، ވޭ  ރިން

ގެ ޓް ޓަން އުން ކަ ފް އެ ގައި ޗީ ތެރޭ ގެ ވެ. އޭ އެ ވެ އި ފަ ވާ އް ކުރަ ތް މަ ދު  އޭނާ ޚި
މްޓީސީސީއާ ވެ. އެ އެ މެނެ ުމ ހި ޤާ ްޓޯރލަރގެ މަ އިނޭންޝަލް ޮކން އި ފަ މާ ޤާ  މަ
ޓެޑް މި ޑިވްސް ޯޕޓްސް ލި ، ޯމލް މީ ލް މަދު ޙި އް ޙަ ގެ ކުރިްނ މު މު ތު ގަ އި ޑަ ވަ ޅި  ގު

އި ގާ ްނޓިން އު ކަ އި އެ ގަ އި ޕްރައިސް ޯވޓަރހައުސް އެންޑް ކޫޕަރސް  އާ
ވެ. އެ ވި އް ކުރެ ތް ކަ އް ގައި ަމސަ އިރާ ެގ ދާ އަރަންސް ޮއޑިޓް އަދި އެޝު

އިނޭްންސ ލީސިންގ އަށް ޯމްލޑިވްސް ފަ މަ ޕްރިލް 2014 އާ ހަ 4 އޭ  
މީ ެއމްޓީސީސީ ލް މަދު ޙި އް ޙަ ، މު އި ގަ ގެ ޯބޑު ޓަރުން ކް ގެ ޑިރެ ޕެނީ  ޮކމް
ވެ. އަދި 7 ޖުލައި 2015 އިން 19 އެ ވެ އި ފަ އި ވަ އް ކުރަ ލު މްސީ  ތަ
ގައި ގެ ޯބޑު ޓަރުން ކް ެގ ޑިރެ މްޓީސީސީ  ޑިސެންބަރު 2016 އަށް އެ

ހާރު ވެ. މި އެ ވެ އި ފަ ވާ އް ކުރަ ތް މަ ދު ގައި އޭނާ ޚި ގެ ޮގތު އް ޓަރެ ކް ވް ޑިރެ ޓި ކެ ޒެ ގް  އެ
ވާ އި ގަ މު ކަ އް އަރީ އެ ޑި މްޓީސީސީގެ ސަބްސި ވަނީ އެ ދަ މީ ގެން ލް މަދު ޙި އް ޙަ  މު
ގެ ޓަރުން ކް ގެ ޑިރެ ޓް ޯކޕަރޭޝަން މަން ެވޮލޕް ޓް ޑި ޓޭ އަލް އެސް ޑިވްސް ރި  ޯމލް

ވެ. މުންނެ ވަ އް ކުރަ ތް މަ ދު އިވެސް ޚި ގަ މު ޤާ ގެ މަ އް ބަރެ ގެ މެން ޯބޑު

ޓަރޑް އަކީ އެޯސސިއޭޝަން ޮއފް ޗާ މީ ލް މަުދ ޙި އް ޙަ  މު
ވެ. ކެ ބަރެ އޭ( ގެ ފެޯލ މެން ޓަންޓްސް )އޭސީސީ އުން ކަ  އެ

ވެ. ކެ ޓެ ޓަން އުން ކަ ޓަރޑް އެ އިޑް ޗާ ފަ އަދި ސަރޓި
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ފް ތީ މަދު ލަ ޙު އފ. އަ
ްނޓް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ - ޓަ  އެސިސް
ކްޓް ޮރޖެ ޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕް  ޮކންސް

މަންޓް ޓް ޕާ މަންޓް ޑި ޖް މެނޭ

ގެ ޓް ްޓމަން ޕާ މަންޓް ޑި ޖް ކްޓް މެނޭ ޑް ްޕޮރޖެ ޓްރަކްޝަން އެން  ޮކންސް
ވި އި ހުންނެ ގަ މު ޤާ ޖަރގެ މަ ޓަންޓް ޖެނެރަލް މެނޭ  އެސިސް
ގަތީ 1999 ވަނަ އި ޑަ ވަ ޅި ފުންޏާ ގު ފް ކުން ތީ މަދު ލަ ޙު  އަ

ގެ ހަރު އިވާ 19 އަ ފަ ވާ އް ކުރަ ތް މަ ދު އި ޚި ގަ މްޓީސީސީ ވެ. އެ އެ ގަ ހަރު  އަ
ތައް އޭނާ މު ޤާ އަލް މަ ޖީރި ކަލް އަދި މެނޭ ކްނި ފާތު ޓެ ގައި ތަ  ތެރޭ
ޓްރަކްޝަން އެންޑް ގަިއ ޮކންސް ގެ ތެރޭ ވެ. މީ އެ ވެ އި ފަ ވާ އް ކުރަ ދާ  އަ
ޓް ޮއފިސަރގެ އި ޓްގެ ސަ މަން ޓް ޕާ ްޖމަންޓް ޑި ނޭ ކްޓްސް މެ ޮރޖެ  ޕް

ވެ. އެ މެނެ މު ހި ޤާ އަރގެ މަ ޖިނި މާިއ ސީނިއަރ އިން ޤާ މަ

އިން ޓީ ޮއްޓ ޮވޓް ޔުނިވަރސި ރި ގެ ހެ ޑް ލަން ޮކޓް ވަނީ ސް ފް ތީ މަދު ލަ ޙު  އަ
، ވާ އް ކުރަ ލް ގްރީ ޙާޞި އިްނ މާސްޓަރސް ޑި އިރާ ގެ ދާ ގް ިއން ޓިޓީ ސަރވޭ  ޮކން

އިން އިރާ ގެ ދާ ޓް މަން ޖް ކްޓްސް މެނޭ ޮރޖެ ްޓރަކްޝަން އެންޑް ޕް  ޮކންސް
ވެ. އެ ފަ ވާ އް ކުރަ ލް ގްރީ ޙާޞި އިންސް )ޮއނަރސް( ޑި ބެޗެލަރ ޮއފް ސަ

ފް ނީ އފއ. އައިޝަތު ޫސޒަން ހަ
ްނޓް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ - ޓަ  އެސިސް

މަންޓް ޓް ޕާ ފެއަރސް ޑި ގަލް އެ ލީ

ވި ހާރު ހުންނެ އި މި ގަ މު ޤާ ެގ މަ ޓް މަން ޓް ޕާ ފެއަރސް ޑި ގަލް އެ  ހެޑް ޮއފް ލީ
ގަތީ 2000 އި ޑަ ވަ ޅި އާ ގު މްޓީސީސީ ފް އެ ޒަން ހަނީ  އައިޝަތު ސޫ

ގައި ގެ ތެރޭ ހަރު އްވި 18 އަ ކުރެ ތް މަ ދު އި ޚި ގަ ފުނީ ވެ. ކުން އެ ހަރު  ވަނަ އަ
އަލް ޖީރި ވް އަދި މެނޭ ޓި ކެ ޒެ ގް ފާތު އެ ފް ވަނީ ތަ ޒަން ހަނީ  އައިޝަތު ސޫ

، ޓް މަން ޓް ޕާ އި ޯކޕަރޭޓް ޑި ގަ ގެ ތެރޭ ވެ. އޭ އެ ފަ ވާ އް ުކރަ ދާ އް އަ ތަ މު ޤާ  މަ
ޓަލް ، ރެން ޓް މަން ޓް ޕާ ގް ޑި ޓިން ކެ ، މާ ޓް މަން ޓް ޕާ ޮލްޕމަންޓް ޑި ވެ ްޒނަސް ޑި  ބި
، ޓް މަން ޓް ޕާ އުރިޓީ ޑި ކި ޑިންގް ސަރވިސަސް އެންޑް ސެ ލް ، ބި ޓް މަން ޓް ޕާ  ޑި
ވް ޓި ޓްރޭ މިނިސް ޑް ުއމަން ރިޯސސަސް އެންޑް އެ އުޯރ އަދި ހި  ޯކޕަރޭޓް ބި

ވެ. އެ މެނެ މު ހި ޤާ ގެ މަ ޑް މަންޓް ހެ ޓް ޕާ ގެ ޑި ޓް މަން ޓް ޕާ ޑި

ލް ޑިވްސް ނެޝަނަ ކީ ޯމލް ފަ ޒަން ހަނީ  އައިޝަތު ސޫ
ވެ. ކެ ކްޗަރަރއެ ގް ލެ ޓިން ޒި ގެ ވި ޖް އި ވިާލ ޮކލެ  ޔުނިވަރސިޓީ އާ
ގެ އް ކްޗަރަރއެ ގައި ގެސްޓް ލެ ކު ތަ ޓީ ގެ ޔުނިވަރސި  އަދި ބޭރު

ވެ. އެ ވެ އި ފަ ވާ އް ކްޗަރކުރަ ގައި އޭނާ ލެ ޮގތު

ޓީ ޮއފް ގެ ޔުނިވާސި އާ ލި ްޓރޭ ފް ވަނީ ޮއސް ޒަން ަހނީ  އައިޝަތު ސޫ
ޓްރޭޝަން މިނިސް ޑް ޒްނަސް އެ އިން ބި ޑް ލަން އީންސް  ސަދަރން ކު
އްވާ ކުރަ ލް ގްރީ ޙާޞި ިއން މާސްޓަރސް ޑި އިރާ (ގެ ދާ ގް ިޓން ކެ  )މާ
އިން ްނޑަން ީޓ ޮއފް އީސްޓް ލަ ގެ ޔުނިވަރސި ތު ލާ ވި  އިނގިރޭސި
ޒްނަސް( ޓަނޭޝަނަލް ބި ޓްރޭޝަްނ )އިން މިނިސް ޒްނަސް ެއޑް ބި

. ވެ އެ ފަ ވާ އް ކުރަ ލް ގްރީ ޙާޞި އިން ބެޗިލަރސް ޑި އިރާ ގެ ދާ

މް ލާ މަދު ސަ ޙު އފ. އަ
ޮފމޭޝަން ޓަންޓް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ - އިން  އެިސސް

މަންޓް ާޕޓް ޮނޮލޖީ ޑި ޑް ެޓކް ިނކޭޝަން އެން އު ޮކމި

ޮނޮލޖީ ޑް ެޓކް ިނކޭޝަން އެން އު ްނޮފމޭޝަން ޮކމި  ހެޑް ޮއފް އި
މް ލާ މަދު ސަ ޙު ވާ އަ ދަ މުން ގެން ވަ އް ކުރަ ދާ މު އަ ޤާ ގެ މަ ޓް މަން ޓް ޕާ  ޑި

ވެ. އެ ހަރު ގަތީ 1999 ވަނަ އަ އި ޑަ ވަ ޅި އާ ގު މްޓީސީސީ  އެ
ގައި އޭނާ ވަނީ ގެ ތެރޭ ހަރު އްވި 19 އަ ކުރެ ތް މަ ދު އި ޚި ގަ ފުނީ  ކުން
ގައި ގެ ތެރޭ ވެ. އޭ އެ ފަ ވާ އް ކުރަ ދާ އް އަ ތަ މު ޤާ އަލް މަ ޖީރި ފާތު މެނޭ  ތަ

ާރމަރގެ ޮރގް ވެއަރ ޕް ޓް ގެ ޮސފް ޓް މަން ޓް ޕާ ޓަމްސް ޑި ޮފމޭޝަން ސިސް  އިން
ވެ. އެ މެނެ މު ހި ޤާ ޖަރގެ މަ ގެ މެނޭ ޓް މަން ޓް ޕާ މާއި އެ ޑި ޤާ މަ

އިން ގް ޮގން ޓީ ޮއފް ޮވޮލން ގެ ޔުނިވަރސި އާ ޭރލި ޓް ވަނީ ޮއސް މް މަދު ަސލާ ޙު  އަ
ގްރީ އިން ބެޗިލަރްސ ޑި ިއރާ ގެ ދާ އިންސް އުޓަރ ސަ ޕި  ޮކމް

ޑް އި ފަ އީގެ ސަރޓި ބާ ، ދު ިނގް ވެ. އަދި އޭނާ އަކީ ކޭ އެ ފަ ވާ އް ކުރަ ލް  ޙާޞި
ވެ. ކެ ޮރފެޝަނަްލ އެ މް ޕް ޓަ އުރިޓީ ސިސް ކި ޮފމޭޝަން ސެ އިން

ޓީމު
 
ންޓް
ޖްމަ
މެނޭ
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ލީ އު ޢަ ފާ އފ. ޝި
ިޓްނގް އެންޑް ކެ  ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ – މާ

މަންޓް ޓް ޕާ މަންޓް ޑި ޮލޕް ވެ ޒްނަސް ޑި  ބި

ޤާމު ޖަރގެ މަ ެނރަލް މެނޭ ގެ ޖެ ޓް މަން ެވޮލޕް ޒްނަސް ޑި ގް އެންޑް ބި ޓިން ކެ  މާ
ގަތީ އި ޑަ ވަ ޅި އާ ގު މްޓީސީސީ އު ޢަލީ އެ ފާ ދަވާ ޝި މުން ގެން ވަ އް ކުރަ ދާ  އަ
ވާ އި ފަ ވާ އް ކުރަ ތް ުދމަ ގައި އޭނާ ޚި ފުނީ ވެ. ުކން އެ ހަރު  2007 ަވނަ އަ

ގެ ޑިވިޝަން ޯޕޓް ސަރިވސަސް ޑިވިޝަން ިއ، ސަ ގަ ގެ ތެރޭ ހަރު  11 އަ
މާއި ޤާ ޯރލަރގެ މަ ޓް އިނޭންޝަލް ޮކން ގެ ފަ ުފނީ އި ުކން މާ ޤާ ގެ މަ ޑް  ހެ

ގެ ޓް ްޓމަން ޕާ އުންޓްސް އަދި ފިނޭންސް ޑި ކަ ، އެ ޓް މަން ޓް ޕާ ޮއމަންޓް ޑި ޮރކި  ޕް
ވެ. އެ ވެ އި ފަ ވާ އް ކުރަ ތް މަ ދު އި ޚި ގަ މު ޤާ ގެ މަ ޓް މަން ޓް ޕާ ހެޑް ޮއފް ޑި

އިން ތަ އް މްޓީސީސީގެ ސަ ވަނީ އެ ދަ އު ޢަލީ ގެން ފާ ތުރުން، ޝި ގެ އި  މީ
ވާ މަށް ކަ އް ޏެ ފުން އަރީ ކުން ޑި އްތަ ޙިއްޞާ ޮއންނަ ސަބްސި  ސަ
ޓް ޯކޕަރޭޝަންގެ މަން ޓް ޓޭޓް އިންވެސް އަލް އެސް ޑިވްސް ރި  ޯމލް

ވެ. މުންނެ ވަ އް ކުރަ ތް މަ ދު އި ޚި ގަ ޮގތު ގެ އް ަބރެ ގެ މެން ގެ ޯބޑު ޓަރުން ކް ޑިރެ

ޓީ ޮއފް ގެ ޔުނިވަރސި ތު ިވލާ އު ޢަލީ ވަނީ އިނގިރޭސި ފާ  ޝި
އިނޭންސްގެ ޓިންގ އެންޑް ފަ އުން ކަ އިން އެ ޑަން  އީސްޓް ލަން

ވެ. އެ ފަ ވާ އް ކުރަ ލް ގްރީ ޙާޞި އިން ބެޗިލަރ ޮއފް އާްޓސް ޑި އިރާ  ދާ
ޓަރޑް އިޑް ޗާ ފަ ދަީވ އެޯސސިއޭޝަން ޮއފް ސަރޓި  ައދި އޭނާ ގެން

ފިކޭޝަން ލި ޮރފެޝަނަލް ކޮ (ގެ ޕް އޭ ޓަންޓްސް )އޭސީސީ އުން ކަ  އެ
ވެ. މުންނެ ވަ އް ކުރަ ތް ކަ އް މަށް މަސަ ވު އް ކުރެ ލް ޙާޞި

ތު އފ. ޢަލީ ނަޝާ
ޓަރނަލް ޮއޑިޓަރ ޗީްފ އިން

ްމޓީސީސީއާ ގަިއ ޢަލީ ނަޝާތު އެ މު ޤާ ޓަރގެ މަ ޓަރނަލް ޮއޑި ފް އިން  ޗީ
ްނގް އަދި ޓި ވެ. ޮއޑި ުރއެ ހަ ގެންނެވީ 2017 ވަނަ އަ އި ޑަ ވަ ޅި  ގު

މާ ޤާ އެކު މި މަ އާ ބާ ޖުރި ގެ ތަ ހަރު އިން 17 އަ އިރާ ގެ ދާ އަރަންސް  އެޝު
ްނކްޝަނަށް ޓަރނަލް ޮއޑިޓް ފަ ގެ އިން ފުނީ ހު ކުން ފަ މަށް ވު ގެންނެ އި ޑަ ވެ ލު ވާ  ހަ

ވެ. ޢަލީ ނަޝާތު އެ ފަ ވާ ްނނަ އް ގެ ކެ ތަ ޙު  އޭނާ ވަނީ ޮބޑެތި އިްޞލާ
ގައި ކު ތަ ފުނި އްލަ ކުން މި އި އަ އާ ގަ ކު ތަ ފުނި ގެ ޮބޑެތި ކުން ކާރު  ވަނީ ސަރު

ވެ. އެ ފަ ވާ އް ކުރަ ދާ އް އަ ތަ މު ޤާ ގެ މަ އަރަންސް ގް އާއި އެޝު ޓިން ޮއޑި

ލް އިނޭންޝަ ފް ފަ ގެ ޗީ ޓް ޯކޕަރޭޝަން މަން ޮލޕް ޑިވްސް ޯރޑް ިޑވެ  ޯމލް
ގެ ލައިސް ޯމްލޑިވްސް އުލް ަސޕް އި ފި މާ ޤާ  ޮއފިސަރގެ މަ
އާ މްޓީސީސީ ، އެ މު ޤާ ގެ މަ ޓް ްނޓަރނަލް ޮއޑި  ހެޑް ޮއފް އި

ވެ. އެ ވެ އި ފަ ވާ އް ކުރަ ދާ ، ޢަލީ ނަޝާތު އަ ގެ ކުރިން މު ވު ްނނެ ގެ އި ޑަ ވަ ޅި  ގު
ޓް ޓަރނަްލ ޮއޑި ގެ އިން އިޒޭޝަން ގް ޮއގަނަ ޑިން ޓް ްޓރޭ ޓޭ  އަދި ސް

ވެ. އެ ވެ އި ފަ ވާ އް ކުރަ ތް މަ ދު ހަރު އޭނާ ޚި ގައި 8 އަ ޓް މަން ޓް ޕާ ޑި

ދި ެކވެ. އަ ޓެ ޓަން އުން ޓަރޑް ެއކަ ިއޑް ޗާ ފަ ތަކީ ސަރޓި  ޢަލީ ނަޝާ
ޓަންޓްސް ުއން ކަ އިޑް ާޗޓަރޑް އެ ފަ  އެޯސސިއޭޝަން ޮއްފ ސަރޓި
ެކވެ. އފ. ޢަލީ ނަޝާތު ވަނީ ރެ ބަ ގެ މެން އޭ( ޫޔކޭ  )އޭސީސީ

ގެ ޓްރޭޝަން މިނިސް ޑް ، ިބޒްނަސް އެ އިން ޓީ ގެ ޯއޕަން ޔުނިވަރސި އާ  މެލޭޝި
ވެ. އފ. ޢަލީ އެ ފަ ވާ އް ކުރަ ލް ގްީރ ޙާޞި އިން މާސްޓަރސް ޑި އިރާ  ދާ
ޓަރނަލް ޓް ޮއފް އިން އު ޓި ޓި ވަނީ އިންސް ްނދަ ހާރު ގެ  ނަޝާތު މި

ފިކޭޝަން ޓަރނަލް ޮއޑިޓަރސް ޮކލި އިޑް އިން ފަ  ޮއޑިޓަރސްގެ ސަރޓި
ވެ. މުންނެ ވަ އް ކުރަ ތް ކަ އް މަށް މަސަ ވު އް ކުރެ ލް ޙާޞި

މަތު ލިއުޝާ ތި އފއ. ފާ
ޓަރީ ކްރެ ޕެނީ ސެ ޮކމް

އި މާ ޤާ ގެ މަ ޔާ ވެރި މެ އިސް ގެ އެން ޓް މަން ޓް ޕާ ގެ ޑި  އިންވެސްޓަރ ރިލޭޝަންސް
މަތު ލިއުޝާ ތި ވާ ފާ ދަ މުން ގެން ވަ އް ކުރަ ދާ މު އަ ޤާ ގެ މަ ޓަރީ ކްރެ ޕެނީ ސެ  ޮކމް

އި ގަ ފުނީ ވެ. ކުން އެ ހަރު ގަތީ 1997 ވަނަ އަ އި ޑަ ވަ ޅި އާ ގު މްޓީސީސީ  އެ
ވް އަދި ޓި ކެ ޒެ ގް ގައި ގިނަ އެ ގެ ތެރޭ ހަރު އިވާ 21 އަ ފަ ވާ އް ކުރަ ތް މަ ދު  ޚި
ވެ. އެ ވެ އި ފަ ވާ އް ކުރަ ދާ މަތު ލިއުޝާ އަ ތި އް ފާ ކެ ތަ މު ޤާ އަލް މަ ޖީރި  މެނޭ

އި ޓާ މަން ޓް ޕާ ގަލް ޑި ޓާއި ލީ މަން ޓް ޕާ ވް ޑި ޓި ޓްރޭ މިނިސް ޑް އި އެ ގަ ތެރޭ ގެ  އޭ
ގެ ޓް ްޓމަން ޕާ މާއި އެ ޑި ގެ ަމޤާ މު ޭނޖަރކަ ގެ މެ ޓް މަން ޓް ޕާ  ޯކޕަރޭޓް ޑި

ޓްރޭޝަން މިނިސް ޑް މަން ރިޯސސަސް އެންޑް އެ އު އި ހި މާ ޤާ ގެ މަ ވް ޓި ކެ ޒެ ގް  އެ
ވެ. އެ މެނެ މު ހި ޤާ ގެ މަ ޑް މަންޓް ހެ ޓް ޕާ ގެ ޑި ޓް މަން ޓް ޕާ ޑި

އިން ޓީ ގެ ޯއޕަން ޔުނިވަރސި ޔާ އުާޝ ވަނީ މެލޭޝި މަތު ލި ތި  ފާ
އި ގްރީ އާ އިން މާސްޓަރސް ޑި އިރާ ގެ ދާ ޓްރޭޝަން މިނިސް ޑް ޒްނަސް އެ  ބި
އިން ލް ކާްސޓް އު ، ނި އާ ްމބްރި ޓީ ޮއފް ޮނދަ ގެ ޔުނިވަރސި ތު ލާ ވި  އިނގިރޭސި
އިން ބެޗިލަރ އިރާ ގެ ދާ ޓްރޭޝަން މިނިސް ޑް ޒްނަސް އެ ޓަނޭޝަނަލް ބި  އިން

ވެ. އެ ފަ ވާ އް ކުރަ ލް ގްރީ ޙާޞި ޮއފް އާޓްސް )ޮއނަރސް( ޑި
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ރީ ހު އިްނ ޒު އފ. ހުސެ
ްނޓް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ - ޓަ   އެސިސް

މަންޓް ާޕޓް ކަލް ޮއޕަރޭޝަންސް ޑި ޓި ޮލޖިސް

އި ގަ މު ގެ ަމޤާ ޓް މަން ޓް ޕާ ކަލް ޮއޕަރޭޝަންސް ޑި ޓި  ހެޑް ޮއފް ޮލޖިސް
ގަތީ 2002 އި ޑަ ވަ ޅި ފުންޏާ ގު ހުރީ ކުން އިން ޒު ހާރު ހުންނެވި ހުސެ  މި

ގެ ހަރު އްވި 16 އަ ކުރެ ތް މަ ދު އި ޚި ގަ ފުނީ ވެ. ކުން އެ ހަރު  ވަނަ އަ
ތައް މު ޤާ އަލް މަ ޖީރި ފާތު މެނޭ ގެ ތަ ފުނީ ގައި އޭނާ ވަނީ ކުން  ތެރޭ
ގެ ޓް މަން ޓް ޕާ ޓަލްސް ޑި ގައި ރެން ގެ ތެރޭ ވެ. އޭ އެ ފަ ވާ އް ކުރަ ދާ  އަ

ކަލް ޮއަޕރޭޝަންސް ޓި އި ޮލިޖސް މާ ޤާ ޖަރގެ މަ ޓަންޓް މެނޭ  އެސިސް
ވެ. އެ މެނެ މު ހި ޤާ ޖަރގެ މަ ޓްގެ ސީނިއަރ މެނޭ މަން ޓް ޕާ ޑި

އިން ޓީ ގެ ޯއޕަން ޔުނިވަރސި އާ ހުރީ ވަނީ މެލޭޝި އިން ޒު  ހުސެ
އިން މާސްޓަރސް އިރާ ގެ ދާ ޓްރޭޝަން މިނިސް ޑް ޒްނަސް އެ  ބި
ޓީ ޮއފް ގް ޔުނިވަރސި ވިން ޮކކް މް ގެ ލި އާ ގްރީ އަދި މެޭލޝި  ޑި
ގެ ޓްރޭޝަން މިނިސް ޑް ޒްނަސް އެ އިން ބި ޮނޮލޖީ ވް ެޓކް ޓި އޭ  ކްރި

ވެ. އެ ފަ ވާ އް ކުރަ ލް ގްރީ ޙާޞި އިން ބެޗިލަރސް ޑި އިރާ ދާ

މް ޒި މަދު ނާ އް ޙަ އފ. މު
ްނޓް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ - ޓަ   އެސިސް

މަންޓް ާޕޓް ޯޕޓް ަސރވިސަސް ޑި ޓްރާންސް

އި ގަ މު ގެ ަމޤާ ޓް މަން ޓް ޕާ ޯޕޓް ސަރވިސަސް ޑި  ހެޑް ޮއފް ޓްރާންސް
ގަތީ އި ަވޑަ ޅި ފުންޏާ ގު މް ކުން ޒި މަދު ނާ އް ހާުރ ހުންނެވި އފ. ުމޙަ  މި

އްވި 18 ކުރެ ތް މަ ދު އި ޚި ީނގަ ފު ވެ. ކުން އެ ަހރު  2000 ވަނަ އަ
ތައް މު ޤާ އަލް މަ ޖީރި ފާތު މެނޭ ގައި އޭނާ ވަނީ ތަ ގެ ތެރޭ ހަރު  އަ
ޯޕޓް ސަރވިސަސް ގައި ޓްރާންސް ގެ ތެރޭ ވެ. އޭ އެ ފަ ވާ އް ކުރަ ދާ  އަ
ޮރިކޮއމަންޓް އި ޕް މާ ޤާ ޖަރގެ މަ ޓަންޓް މެނޭ ގެ އެސިސް ޓް މަން ޓް ޕާ  ޑި
މަންޓް ާޕޓް ޓް ޑި މަން ޮލޕް ވެ ޒްނަސް ޑި ފުިށ ބި ލަ ، ތި ޓް މަން ޓް ޕާ  ޑި
އި މާ ޤާ ގެ މަ މު ޖަރކަ ގެ މެނޭ ޓް މަން ޓް ޕާ ޓިކްސް ޑި  އަިދ ޮލޖިސް

ޯޕޓް ސަރވިސަސް މަންޓް އަދި ޓްރާންސް ޓް ޕާ ކަލް ޑި ޓި  ޮލޖިސް
ވެ. އެ މެނެ މު ހި ޤާ ގެ މަ މު ިނއަރ މެނޭޖަރ ކަ ޓްގެ ސީ މަން ޓް ޕާ ޑި

ޓް ޓީ ޮއފް ދަ ވެސް މް ވަނީ ޔުނިވަރސި ޒި މަދު ނާ އް ޙަ  އފ. މު
ޓްރޭޝަންގެ މިނިސް ޑް ޒްނަސް އެ ލަންޑް އިން ބި ގް  ޮއފް އިން
ވެ. އެ ފަ ވާ އް ކުރަ ލް ގްރީ ޙާޞި އިން މާސްޓަރސް ޑި ާދއިރާ

މް ރަ ކް މް އަ އފ. ވަސީ
ޯރލަރ – ޓް އިނޭންޝަލް ޮކން  ފަ

ޓްް މަން ޓް ޕާ އިނޭންސް ޑި ފަ

މް އި ހުންނެިވ ވަސީ ގަ މު ޤާ ޯރލަރެގ މަ ޓް އިނޭންޝަލް ޮކން ގެ ފަ ފުނީ  ކުން
ވެ. އެ ހަރު ގަތީ 2012 ވަނަ އަ އި ޑަ ވަ ޅި އާ ގު މްޓީސީސީ މް އެ ކްރަ  އަ

ަރއިސް ޯވޓަރހައުސް އެންޑް ގެ ކުރިން ޕް މު ތު ގަ އި ޑަ ވަ ޅި އާ ގު މްޓީސީސީ  އެ
ޓަންޓް މެނޭޖަރ - ޮއޑިޓް އެުޝއަރަންސް ގައި އެސިސް  ކޫޕަރސް
އެންއެސް އެންޑް ޯކގެ މް ޓަން އެ މާއި ކްރެސް ޤާ ގެ މަ  އެންޑް ޓެކްސް

ވެ. އެ ފަ ވާ އް ކުރަ ދާ މު އޭނާ ވަނީ އަ ޤާ ޓަރެގ މަ ސީނިއަރ ޮއޑި

ޓަންޓްސް އުން ކަ ޓާރޑް އެ ޓް ޮއފް ޗާ އު ޓި ޓި މް އަކީ އިންސް ކްރަ މް އަ  ވަސީ
ވެ. ކެ ބަރެ އެލް( ގެ ފެޯލ މެން އޭއެސް ލަންކާ )ައއިސީ  ޮއފް ސްރީ

ާއ ލި ޓްރޭ ޓަންޓްސް ޮއފް ޮއސް އުން ކަ ްބލިކް އެ އިޑް ޕަ ފަ  އަދި ސަރޓި
ތުރުން އޭނާ ގެ އި ވެ. މީ ކެ ބަރެ އޭޓް މެން އޭ(ެގ އެޯސސި  )އޭއެސް

ކްނީޝަންސް ޮއފް ޓިން ޓެ އުން  އަކީ ދަ އެޯސސިއޭޝަން ޮއފް ެއކަ
ެކވެ. އަދި ރެ ބަ އެލް( ގެ ސީނިއަރ މެން ޓީެއސް އޭ ލަންކާ )އޭ  ސްރީ
ޓަންޓްސް ުއން ކަ މަންޓް އެ ޖް އިޑް މެނޭ ފަ ޓް ޮއފް ސަރޓި އު ޓި ޓި  އިންސް
ވެ. ކެ ބަރެ އޭޓް މެން (ގެ އެޯސސި އޭ މް އެ ލަންކާ )ައއިސީ ޮއފް ސްރީ
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އި އާ ޤީ އް މްރާނީ ތަރަ  ޢު
ރުން ތްކު މާރާ ޢި

ކުރުމުގެ ތް މާރާ އި ޢި ތާ ކަ އް ގެ މަސަ ޤީ އް މްރާނީ ތަރަ މްޓީސީސީ އަކީ ޢު  އެ
ވެ. ޏެ ފުން ހި ކުން ވެ ވާ ދި އި ފަ އަރާ މެ ކުރި އި އެން ގަ އިރާ  ދާ

ޮނލޮޖީ އާއި ކް އު ޓެ އަށް އަ އިރާ އިން ަވނީ މި ދާ މްޓީސީސީ  އެ
ާމނީ ޮބޑެތި ތަށް ޒަ ކަ އް ގެ ަމސަ އިރާ ޮކްށ މި ދާ ފް ޢާރަ  ހުނަރު ތަ

ގެ ކު ތަ ަކތް އް ެމން ކުރާ މަސަ ގަނޑު ޅު ވެ. އަ އެ ފަ ދީ ކެއް ގެނެސް ތަ ލު ދަ  ބަ
ކުރުން އަދި ތް ޔަ މާ ޮދށް ހި މާއި ޮގނޑު ދު ޭރގައި ބަނދަރު ހެ  ތެ

ގެ ޖޭ އް ިހރާ ވެ ވެ. ދި އެ ެމނެ ކުރުން ހި ލް ޓް ަޕއި މާއި ޝީ ދު ޮދްށ ހެ  ޮގނޑު
ގު މު ާނކުރު މު ބި އު ، ޤަ ގެ ޮގތުން އް އެ ވެރި އި ގެ ބަ ޤީ އް މްރާނީ ތަރަ  ޢު
އި ގަ ްއގެ ޮގތު ްނޏެ ފު ވެރި އަިދ ޤާބިލް ކުން ، ހުނަރު އި ގަ ތު ކަ އް  މަސަ

ވެ. އެ ފަ ކަން ޯހދާ ލު ބޫ ޤް ގެ މަ މެން މެން ވަނީ އެން ގަނޑު ޅު އަ

ގެ ކާރު ގައި ސަރު ގެ ޮގތު އް ޓަރެ ކް ޓްރެ މެ އިްސ ޮކން ގެ އެން ޖޭ އް  ރާ
މެން ވަނީ ގަނޑު ޅު އް އަ ކެ ތަ ޢު ގެ ގިނަ މަޝްރޫ ޤީ އް މްރާނީ ތަރަ  ޢު

ގެ ކު ތަ ަކތް އް ގެ މަސަ މު ކުރު ތް މާރާ ، ޢި ަގއި ކު ތަ ހަރު ދިޔަ އަ ވެ ތު ވެ. ވޭ އެ ފަ މާ  ނިން
ކަން ލް ބި ގެ ޤާ މު ކުރު ތް ކަ އް ގައި މަސަ ކު ތަ އިރާ ، އިތުރު ދާ ތުރުން  އި
މެން ގަނޑު އް ައޅު ކެ ތަ ތް ްއކަ ގައި ގިނަ މަސަ ކު ާރތަ އި ، އެ ދާ  ޯހދާ
އި މާ ީޤކުރު އް ާއޯޕޓް ތަރަ އި އެ ގަ ވެ. ީމގެ ތެރޭ މެ ދަ މުން ގެން  ކުރަ

ގެ ޮބޑެތި މު ދިނު ޮކށް މް އި މާ ޤާ ދަ އި ފެނާއި ނަރު މާ ދު ގު ހެ  މަ
ވެ. އެ މެނެ އް ހި ތަ ޢު ގެ މަޝްރޫ މު ކުރު ތް މާރާ އި ޢި ކާ ތަ ޢު މަޝްރޫ

އި ގަ މު ގު އް ހިން ތަ ޢު ގެ މަޝްރޫ ޤީ އް މްރާނީ ތަރަ އި ޢު ގަ ލު އު ހަ ގެ މާ ޖޭ އް  ރާ
ކަތަށް ގެ ޮގތުން މަަސއް މު ކުރު ލު އް އް ޙަ ތަ ހުން ޖެ އި ޮގން ކާ ތަ ލަ ވާ މައްސަ މާ  ދި

ޅޭނެ ގު އި ގެން ގަ މު އު ދި އަށް ގެން ކަތް ކުރި އް އާއި މަސަ ގަ މު ވު ޔާރު އް  ތަ

މުރާޖަޢާ
އެއް ޮބޑު ބަ މެ ގެ އެން ދަނީ މް މްލަ އާ ގެ ޖު ފުނީ ހަރުވެސް ކުން ދިޔަ އަ ވެ ތު  ވޭ

ގެ ޓް ްޖމަން ނޭ ޓް މެ ކް ޑް ްޕޮރޖެ ަރކްޝަން އެން ޓް ވަނީ ޮކންސް އި ފަ ބި  ލި
ގައި ގިނަ ަތކު ޮކޅު ން ެގ އެކި ކަ ޖޭ އް މެން ރާ ގަނޑު ޅު ވެ. އަ އިންނެ އިރާ  ދާ
ދިޔަ ވެ ތު ޮގތުން ވޭ ވެ. މި މެ ދަ ގެން މުން ގަ ހަރާ ހިން ފަ އް އް އެ ަތކެ ޢު ރޫ  މަޝް

ތުރުން މެ އު ގެ އެން ޖޭ އް ، ރާ އް ކެ ތަ ޢު ފާތު ގިނަ މަޝްރޫ ކީވެސް ތަ ހަރަ  އަ
ވެ. ކެ ހަރެ ވާ އަ އި ފަ ގާ އި ހިން ގަ އް ކެ ތަ ޮތޅު ، ގިަނ އަ އަށް މަ ކުނާ ހަ ގެން ދެ  ފެށި
އި ގަ އް އެ މުން 47 މަޝްރޫ ގެ ޓީ މެން ގަނޑު ޅު އި އަ ގަ ގެ ތެރޭ ހަރު މުނު އަ  ނި
ވެ. އެ ފަ މާ ކަތް ވަނީ ނިން އް ގެ މަސަ އް އެ ްތޮކށް، 24 މަޝްރޫ ކަ އް މަސަ

އަން ލި ގެ ޮގުތގައި 645 މި ދަނީ މް ، އާ އިރު ލާ އަށް ބަ ޖާ ތީ ގެ މާލީ ނަ ަހރު  އަ
ގެ ދަނީ ޅި ާއމް ގެ މު ފުނީ ވެ. މިީއ ކުން އެ ވެ އި އިން ޯހިދފަ އިރާ ފިޔާ މި ދާ  ރު

އިން އިރާ ވެ. މިއީ 2017 ގައި މި ދާ އެ ތަ އް  50.16 އިންސަ
ވެ. ކެ ދެ ދަ ވުރެ 19.15 އިންަސއްތަ ދަށް އަ އަށް ދަނީ މް ވާ އާ އި ފަ ބި ލި

ލާ ވާ ލަ ކު މެން ވަނީ އެ ަގނޑު ޅު އް އަ ކެ ތަ ގަނޑު އި މިން ކާ ތަ އްލަ އުޫޞލު މި  އަ
ގެ އް އެ މެ މަްޝރޫ ގާ ޮކން މެްނ ހިން ގަނޑު ޅު ެއވެ. އަ ފަ ޮކށް ޤީ އް  ތަރަ
މަ ހަ ތުރަށް ފުރި ގާ ޮގތް އި ކަތް ހިން އް ގައި މަސަ ލީ ގެ އަ ބާ ޖުރި  ތަ
މަންޓް ޕް އި ކު މެ ޮބޑު އި އި ޮއތް އެން ގަ ޖޭ ވެ. ާރއް މެ ދަ ުމން ގެން  ކުރަ
ގެ އެކި ޖޭ އް ވެ. ރާ ޓެ ޓް ްފލީ މަން ޕް އި ގެ ިއކު މެން ގަނޑު ޅު ޓަކީ އަ ލީ  ފް
ގެ ޤީ އް މްރާނީ ތަރަ ގެ ޢު ތު ވަ ހަރާ އެކި ބާ ފަ އް އި އެ ގަ ކު ތަ ޮކޅު ން  ކަ

ވެ. އެ ވެ އި ފަ ބި ގަނުޑމެންނަށް ލި ޅު ކަން އަ ިބލް ގެ ޤާ މު ގު އް ހިން ތަ ޢު މަޝްރޫ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިދުމަތްތައް
ކަތް  އް ގެ ަމސަ މު ކުރު ތް ޔަ މާ ޮދށް ހި  ޮގނޑު
ކަތް  އް ގެ މަސަ މު ކުރު ޤީ އް ބަނދަރު ތަރަ
ކަތް  އް ގެ މަސަ މު ކުރު ޤީ އް ޯޕޓް ތަރަ އާ އެ
ކަތް  އް ގެ މަސަ މު ކުރު ތް މާރާ ޢި
ކަތް  އް ގެ މަސަ މު ކުރު ޤީ އް ގާއި ބްރިޖް ތަރަ މަ
ކަތް  އް ގެ މަސަ މު ދިނު ޮކށް މް އި މާ ޤާ ދަ ފެނާއި ނަރު
ކަތް  އް ގެ މަސަ މު ލު ޓު ކަރަން
 ، ކް ޕި ކަތް )ޮޓޮޕގްރަ ގެ މަަސއް މު  ސާރވޭ ކުރު

ގް( އަރިން ިޖނި ، އިން ކް ފި ޯރގްރަ ޑް އި ހަ
ކަތް  އް ގެ މަސަ މު ދިނު ފާ ހޭ ލަ ބެ ޓާ އް ވެ މާ  ތި
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ކް ފި ރެ ޯރގް ޑް އި ހޭ ހަ ޖެ ަދން ގެ ކުރިން ހަ މު ގު ލިނެ ކަނޑުން ވެ ވެ. ފުން ކެ ހަރެ  އަ
މް -ޮބޓަ ބް އުންޑަރ، ސަ މް އެޯކސަ ބީ ޓި ލް ވާ މަ މަށް ބޭނުން ކުރު  ސަރވޭ

ކަން 2017 ލް ބި އި ޤާ ވާ ހުނަރާ ތަށް ޭބނުން ކަ އް އިލަރ އަިދ މަސަ ޮރފަ  ޕް
ޅިން އަލަށް އި މު ގަ ޖޭ އް ެއވެ. މިއީ އޭރު ރާ ފަ ވަނީ ޯހދި ހަރު  ވަނަ އަ

، ެގ ހުނަރު ތު ކަ އް ޮނޮލޖީ އާއި މަސަ ކް ވެ. ޓެ ކެ ތެ މަ ދު ވުނު ޚި ކުރެ ފް ޢާރަ  ތަ
ގެ ، މީ މު ޤާ ގެ މަ އް ޏެ ފުން މުންދާ ކުން ކުރަ ފް ޢާރަ ކުން ތަ ކަ ތަ އިރާ  ގިނަ ދާ
ވެ. އެ ފަ ވި ދަނާ ކުރެ ތުރަށް ހަރު ަނށް އި މެން ގަނޑު ޅު ބަބުން ވަނީ އަ ސަ

ފިކް އި ޮޓޮޕގްރެ ގަ ްޓގެ ތެރޭ ން މަ ޕް އި ކު މެންގެ ސަރވޭ އި ަގނޑު ޅު  އަ
މޭޖް ، އި ްކ ޯޓޓަލް ސްޓޭޝަން ްނކުރާ ޮރޮބޓި ގައި ބޭނު ކު ތަ  ސަރވޭ
ވޭ ފަދަ ތިލަ ދެ ވަ ގައި ނު އް ޅަނދެ ގެ އު އި ދަ އި އާ ކާ އަ  ސްޓޭޝަން
ޯރން ޑް އި ކުރާ ހަ މަށްބޭނުން ގު ޓްރިކް ޑޭޓާ ނެ މެ ތި ތަނުން ބެ  ތަން
ކުގެ ސަރވޭ ތަ ވާ ޮބޑެތި ބިން އި ފަ ކާ އް އި ހި ކާ  ސާރވޭ ޯބޓަ

ުރން ސަރވޭ ތު ގެ އި ެއވެ. މީ ނެ މެ ޯރން ހި ކުރާ ޑް މަށް ބޭނުން ކުރު ލޭން  ޕް
މަށް ގު ލްޓް ޑޭޓާ ނެ -ބި ގެ އެސް ކު ތަ ތް މާރާ އި ޢި މަށާ ކުރު ޓް އު އަ ޓް  ސެ
އެވެ ވެ ކުރެ ޭގޓަރ ބޭނުން ވި އުޓް ނެ އަ ޮކން ލޭ އެނ100ް ޮޓޕް ލް  .އެ

ގެ ގް އިން ފިކް ސަރވޭ ޯރގްރަ ޑް އި ގް އަދި ހަ ިލން އި ޮރފަ މް ޕް  ސަބް ޮބޓަ
ކުގެ ތަ ޢު ގެ މަޝްރޫ މު ކު އް ހި ، ބިން ކު އެ މާ ރު އެ ގައި ލިބުނު ކުރި އިރާ  ދާ

، ބިން އި ކަ ޓަ ށް މަ ކުރު ޅު ތުރަށް ރަނގަ ތީޖާ އި ގެ ނަ ތު ކަ އް  މަސަ
އި ހިލަ ފަށަލަ ޑާ ގެ ކިސަ ޑީ ގެ ކަނޑު އަ ކު ތަ ދު އް ހަ އްކާ ސަރަ  ހި
ހަރު ސަބް ޮބޓަމް ސަރވޭ ޮކށް ދިޔަ އަ ވެ ތު ، ވޭ މަށް ތު ގަ  ދެނެ
ހަރު ދިޔަ އަ ވެ ތު ވެ. ވޭ އެ ވެ އި ފަ ވި ކުރެ ތުރު ގެ ބޭނުން ކުރުން އި  އޭ

ވެ. އެ ވެ އި ފަ ވި ފިކް ސަރވޭ ކުރެ ޯރގްރެ ޑް އި ފަދަ 10 ހަ މި

ވާ ކަށް ބޭނުން ތަ ޢު ގެ މަޝްރޫ ފުނީ 2017 ގައި ކުން  
ފުނިން ކަތް ކުން އް ގެ މަސަ ޓް މަން ކްޓް އެސެސް ޕެ މް ޓަލް އި ވަޔަރމަން  އެން

ކަތް ވަނީ އް ހަރު މި މަސަ ދިޔަ އަ ވެ ތު ވެ. ވޭ  ކުރަން ފެށުނެ
ަޔރމަންޓް ވަ ގެ އެން އް ުޢއެ ރޫ ޮގތުން 14 މަޝް ވެ. މި އެ ފަ ވި ކުރެ ޅާ  ފު

ވެ. އެ ވެ އި ފަ ދި ހަރު ހެ ދިޔަ އަ ވެ ތު މަންޓް ވޭ ކްޓް އެސެސް ޕެ މް އި
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ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާތައް އިތުރުކުރުން
ފުނި މަކީ ކުން ކު އް ހި މާއި ބިން ކުރު ފުން ޅު އި ފަ މާ ދު  ބަނދަރު ހެ

މު ހިން މެ މު މުން ދިޔަ އެން މެން ކުރަ ގަނޑު ޅު ދުނީއްސުރެ އަ ފެ  އު
އި ޮއތީ ފަ ވެ ގެ ޮބޑު ަބއެއް ބަޯރސާ ދަނީ މް ގެ އާ ފުނީ ވެ. ކުން ަކތެ އް  މަސަ

ގައި ބަނދަރު ށު ގެ ގިނަ ރަށްރަ ޖޭ އް ވެ. ރާ އްޗަށެ ގެ މަ ކު ތަ ޢު ފަދަ މަޝްރޫ  އެ
އިން އިރާ ގެ ދާ މު ކުރު ތް މާރާ ، ޢި ކު އެ މާ ވު އި ފަ ވި ކަތް ކުރެ އް ގެ މަސަ މު ދު  ހެ

މަކީ އަށް ވަނު ތެރެ ގެ ކު ތަ އިރާ ގެ އިތުރު ދާ މު ކުރު ތް މާރާ ޮކށް ޢި ޅާ ފާރި ފު ޔަ  ވި
ކަން ވެ. މި ކެ ދެ މު މަޤްޞަ ހިން ގެ މު ފުނީ ގައި ކުން ކު ތަ ހަރު ދިޔަ އަ ވެ ތު  ވޭ
ހެން ހެނި ގެ އެ މު ކުރު ތް މާރާ މެން ވަނީ ޢި ގަނޑު ޅު އި އަ ކަ ޓަ ށް މަ ކުރު ލް  ޙާޞި
މަށް ބޭނުންވާ ކަ ކަން ޮކށް އެ ޒު މާ މަށް އަ ކުރު ތް ކަ އް ގައި މަސަ ކު ތަ އިރާ  ދާ

ވެ. އެ ފަ ށާ ކަތް ފަ އް ގެ މަސަ މު ކުރު ތުރު އި އި ގަ ފުނީ ކަން ކުން ލް ބި  ޤާ
ކަށް ތަ ޢު ވުނު މަޝްރޫ ކުރެ ތް ކަ އް ހަރު މަސަ ދިޔަ އަ ވެ ތު ، ވޭ ކު އެ އާ  މި
ވެ. އެ ފަ ށާ ތީޖާ ވަނީ ފެންނަން ފަ ގެ ނަ ތު ކަ އް އިރު މި މަސަ ލާ ލާ ބަ

ކުގެ 2018 ތަ ޢު މު މަޝްރޫ ހިން ގި މު ފުނިން ހިން ހަރު ކުން  ވަނަ އަ
ގެ ގިނަ މާ ދަ އި ފެނާއި ނަރު މާ ދު ގު ހެ އި މަ މާ ކުރު ޤީ އް ޯޕޓް ތަރަ އާ އި އެ ގަ  ތެރޭ
ވެ. އަދި 2018 ކެ ކެ އް ގެ ހެ މު ކަ އީ އެ ކަން އެ ވާ އި ފަ މެނި އް ހި ތަ ޢު  މަޝްރޫ
ވަނީ އި ޮކްށފަ ެއއް ޙިއްޞާ ބަ ގެ ޮބޑު ދަނީ މް އިން ލިބުނު އާ ިއރާ  ގައި މި ދާ

ވެ. މެ ރަ ކު ގަ ހަ އެކު ފާ އި މާ ކަ ވެރި ޚުރު ކަން ފަ ކުން ތަ ޢު ފަދަ މަޝްރޫ  އެ
ގެ މު ކުރު ޤީ އް ޯޕޓް ތަރަ އާ ގި އެ އި ހިން ގަ ޖޭ އް ހަރު ރާ ދިޔަ އަ ވެ ތު  ވޭ
ވާ އި ފަ ޮކށް ތް ކަ އް މްޓީސީސީ އިން މަސަ ކަކީ އެ ތަ ޢު ހާ މަޝްރޫ  ހުރި

ގަނުޑމެންނަށް ޅު ކުާރ ފަރާތުން އަ ލު ވާ ަކތް ހަ އް ، މަސަ މީ ްއކަ ކެ ތަ ޢު  މަޝްރޫ
ގައި ޖޭ އް ތަނަށް ރާ ހާ ތުރުން މި އި ގެ ވެ. މީ ކެ ކެ އް ގަދަ ހެ ލި ގެ އަ ބާރު ތު  ކުރާ އި
އްޑޫ އެކު އަ މާ ކަ ބު ޔާ މި ޢު ކާ މެ ޮބޑު އެއް މަޝްރޫ ގެ އެން މާ ދަ ގާ ނަރު  ހިން

ވެ. ްނފުނިންނެ ގެ ކު މެން ގަނޑު ޅު ދަނީ އަ ގެން އަށް މި ގައި ކުރި ޓީ ސި

 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިންގުނު މުހިންމު
ބައެއް މަޝްރޫޢުތައް

އެކު މާ ކަ ބު ޔާ މި އް ކާ ކެ ތަ ޢު މު ގިނަ މަޝްރޫ ހިން ކީވެސް މު ހަރަ ދިޔަ އަ ވެ ތު  ވޭ
މު ހިން މެ މު ގުނު އެން އި ހިން ގަ ތެރޭ ގެ ހަރު ވެ. އަ ކެ ހަރެ ވާ އަ އި ފަ މި  ނިން
ގެ ދޫ -ފޭދޫ ައދި ސ.ފޭ ަރދޫ ދޫ، ސ.މަ އަކީ ސ.މަރަ  އެއް މަޝްރޫ

ގެ ޔާ ފި އަން ރު ލި މްލަ 132 މި ވެ. ޖު އެ ޢު ގެ މަޝްރޫ މު ޅު މާ އެ ދަ  ނަރު
ގެ ދޫ -ފޭދު އަދި ސ.ފޭ ަރދޫ ދޫ، ސ.މަ ގެ ދަށުން ސ.މަރަ ޢު  މި މަޝްރޫ

ެއވެ. މިއީ ނެ ވޭ ދެ ޮކށް މަތް ޯފރު ދު ގެ ޚި މާ ދަ އަށް ނަރު  2500 ގޭިބސީ
ކުގެ ތަ ޢު މެ ޮބޑު މަޝްރޫ ގެ އެން މާ ދަ ގޭ ނަރު ގައި ހިން ޖޭ އް ތަނަށް ރާ ހާ  މި
މު ހިން ގުނު މު އި ހިން ގަ ގެ ތެރޭ ހަރު ވެ. އަ އެ ޢު އިން އެއް މަޝްރޫ  ތެރެ
ގެ ދޫ ޓާއި ށ.ފުނަ ފުށް އް ދު ޅު ގައި ހދ.ކު ގެ ެތރޭ ކު ތަ ޢު ހެން މަޝްރޫ  އެ
ޯޕޓް އާ ވާރުލު އެ ޢު އާއި ގދ.މާ މުެގ މަޝްރޫ ކުރު ޤީ އް ޯޕޓް ަތރަ އާ  އެ
ގެ މު ދު ގު ހެ ގެ މަ ދޫ ވެ. ށ.ފުނަ އެ މެނެ ޢު ހި ގެ މަޝްރޫ މު ކުރު ޤީ އް  ތަރަ
ގެ ހަރު ޢުވެސް އަ ުމގެ މަޝްރޫ ކު އް ހި ްނޑޫ ބިން ޢު އާއި ށ.ޮކމަ  މަޝްރޫ

ވެ. އެ ވެ ލެ ޮކށް ގަ ހަ އި ފާ ގަ ގެ ތެރޭ ކު ތަ ޢު މު މަޝްރޫ ހިން ގުނު މު އި ހިން ގަ  ތެރޭ
އަން ލި ހު ފެށުނު 126 މި ގެ ޑިސެންބަރު މަ ހަރު  2018 ވަނަ އަ
ައކީ ވެސް ޢު ރޫ ގެ މަޝް ުރމު ކު ފުށީ ބަނދަރު ޮބޑު އް ދު ޅު ގެ ކު ޔާ ފި  ރު

ވެ. ކެ އެ މު މަޝްރޫ ހިން ވާ މު އި ފަ ށި ހަރު ފެ ދިޔަ އަ ވެ ތު ވޭ

އެއާޕޯޓް ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް
ފުނިން ކަްތ ކުން އް ގެ މަސަ އް ޯޕޓެ އާ ހަރު ތިން އެ 2018 ވަނަ އަ  
ޔާގެ ފި އަން ރު ލި މެނޭ 65 މި އި ހި ގަ ގެ ތެރޭ ވެ. މީ އެ ވެ އި ފަ ވި  ކުރެ

، ގު ަޓރު ދި މެނެނީ 1220 މީ އި ހި ގަ ޢު ގެ މަޝްރޫ ޯޕޓް އާ ފުށީ އެ އް ދު ޅު  ކު
ގު، 15 ފޫޓު ޓަރު ދި ކާއި 45 މީ ވޭ އަ  30 މީަޓރ ފުޅާ ރަން
ޓަރު ފުޅާ ގު، 50 މީ ޓަރު ދި ކާއި 150 މީ ވޭ އަ ޅާ ޓެކްސީ  ފު

ވުނު މި ކުރެ ލު ވާ އި ހަ ވަރީ 2018 ގަ ބުރު ވެ. ފެ މެ ޅު އް އެ ޕްރަން އެ  އޭ
ވެ. އެ ފަ ވި ލެ މާ ގައި ނިން ގެ ެތރޭ ހު ވަ ކަތް ވަނީ 245 ދު އް ގެ މަސަ ޢު  މަޝްރޫ
ޓަރު ކާއި 90 މީ ވޭ އަ ޓަރު ފުޅާ ރަން ގު، 30 މީ ޓަރު ދި  1200 މީ

ގު، 50 ޓަރު ދި ކާއި 150 މީ އަ ވޭ ޅާ ޓެކްސީ ގު، 15 ފޫޓު ފު  ދި
ގެ ތު ކަ އް ގެ މަސަ ޯޕޓް އާ މެނޭ ށ.ފުނަޫދ އެ ެއއް ހި ން ޕްރަ ޅާ އޭ ޓަރު ފު  މީ
ވެ. އެ ފަ ވި ކުރެ މަ ހަ ހަރު ިނމުނު އިރު ވަނީ ފުރި ، އަ ތަ އް  85 އިންސަ

ވެ. ކެ އެ ގެ މަޝްރޫ ޔާ ފި އަން ރު ލި އަކީ 49 މި މި މަޝްރޫ

ހަރު ިށ، އަ ކަތް ފެ އް ޕްރީލް 2018 ގައި މަސަ ތުރުން އެ ގެ އި  މީ
ަވރުލު އިވާ ގދ.މާ ފަ މި ކަތް ނި އް އްތަ މަސަ މުނު އިރު 71 އިންސަ  ނި

ގު، 30 މީޓަރ ޓަރު ދި މެނެނީ 1200 މީ އި ހި ގަ ޢު ގެ މަޝްރޫ ޯޕޓް އާ  އެ
ވޭ ޅާ ޓެކްސީ ޓަރު ފު ގު، 30 މީ ޓަރު ދި ކާއި 60 މީ ވޭ އަ  ފުޅާ ރަން
ގެ މު ޅު އް އެ އެ ޕްރަން ޅާ އޭ ޓަރު ފު ގު، 45 މީ ޓަރު ދި ކާއި 120 މީ  އަ

ވެ. ކެ އެ ގެ މަޝްރޫ ޔާ ފި އަން ރު ލި ވެ. މިއީ 57 މި ތެ ކަ އް މަސަ

މަސައްކަތް ހިންގުމުގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުން
ކުގެ ތަ ތް ކަ އް މެން ފެށި އައު މަސަ ގަނޑު ޅު އި އަ ގަ ކު ތަ ހަރު ދިޔަ އަ ވެ ތު  ވޭ
ކަތް އް ގެ މަސަ މާ ދަ ާމއި ނަރު ދު ޯޕޓް ހެ ، ެއއާ އި މާ ދު ގު ހެ އި މަ ގަ  ތެރޭ
ކެއް ތަ ޢު އެކު ގިނަ މަޝްރޫ މާ ކަ ބު ޔާ މި އިން ކާ އިރާ ވެ. މި ދާ އެ މެނެ  ހި
އި މާ ޅު އެ މާއި ތާރު ދު ގު ހެ ވެ. މަ އި ފަ ވި ލެ މާ ތަނަށް ވަނީ ނިން ހާ  މި
އު އި އަ ކަ ޓަ ށް މަ ކުރު ތުރު ކަން އި ލް ބި ގެ ޤާ ތު ކަ އް ގެ މަސަ މާ ދަ  ނަރު
ގައި ކު ތަ ތް ކަ އް ، މި މަސަ މަންޓް ގަނެ ޕް އި ކު އި އި  މެޝިނަރީ އާ

ޮކށް ތުރު ހަރު ވަނީ އި ދިޔަ އަ ވެ ތު ލީޓް ވޭ މަންޓް ފް ޕް އި ކު ކުރާ އި  ބޭނުން
ަނރީ އާއި ދިޔަ ައހަރު ޯހދުނު މެޝި ވެ ތު ެވ. ވޭ އެ ފަ ވި ކުރެ ޤީ އް  ތަރަ

މަންޓް ޕް އި ކު ވާ އިތުރު އި މަށް ބޭނުން ޅު އެ ، ތާރު އި ގަ ގެ ތެރޭ ޓް މަން ޕް އި ކު  އި
ހެން މެޝިނަރީ ހެނި ވާނޭ އެ މަށް ބޭނުން އި ކަ ޓަރާ ވޭ ކަ އި އެކްސް ކާ ޓަ  ސެ

އި މަގު ުދމާ ޯޕޓް ހެ އާ ުކ، އެ އެ އާ ވެ. މި ެނއެ މެ ޓް ހި މަން ޕް އި ކު އި އި  އާ
އަށް ހަރާ ކުރި ފަ އް ކަތް އެ އް ގެ މަސަ ޢު ގެ ތިން މަޝްރޫ މު ދު  ހެ
ވެ. އެ ފަ ބި ޏަށް ލި ފުން ވަނީ ކުން ހާރު ކަން މި ލް ބި ގެ ޤާ މު އު ދި ގެން

 މަޝްރޫޢުތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި
މެނޭޖްކުރުން ހަރުދަނާކުރުން

ކުރާ ތް ކަ އް ، މަސަ އި ކަ ޓަ ށް މަ ތީޖާ ނެރު މާއި ނަ ކުރު ޑަ ގެ ޚަރަދު ކު ތު ކަ އް  މަސަ
ގައި ކު ތަ ހަރު ދިޔަ އަ ވެ ތު މަކީ ވޭ ކުރު ޙު ލާ ޮކށް އިޞް ލު ދަ ތައް ބަ ލު  އުޞޫ

ކަށް ބޭނުންވާ ތަ ޢު ވެ. މަޝްރޫ ޒެ މާ އް އަ މު އެ ހިން ގެ މު ފުނީ  ކުން
މީ ހޭނޭ ރަސް ޖެ ޅެން ގު އި ގެން ގަ މު ރު ކު ޖް މާނު މެނޭ މުގެ ސާ ކުރު ތް މާރާ  ޢި
މަންޓް އެންޑް ޖް އަލް މެނޭ ޓީރި ކައި “މެ ޓަ މަށް ކުރު މް އި އް ޤާ ކެ ތަ ލު  އުޞޫ
ވެ. ވުނެ ކުރެ ހަރު ފާސް ޓިކްސް ްޕލޭން” 2017 ވަނަ އަ  ޮލޖިސް

ކުރާ ތް ކަ އް ގެ މަތިން މަސަ ޮގތު ވާ ޮގތް އް ާނއި އެ ލޭ  އަދި މި ޕް
ޅޭ އާ ގު ީދ، އެ ޮކށް ެކތި ޯފރު ވާ ތަ ، ބޭނުން ކަށް ތަ ދު އް ހަ  ސަރަ
އަލް ޓީރި މަށް މެ ޓު އް ހެ ލެ ގާ ބެ ކަން ހިން ގެ ކަން ޓިކްސް  ޮލޖިސް

ދަނާ ތުރަށް ހަރު ކަން އި ވެ. މި ވުނެ ކުރެ މް އި އް ޤާ މަންޓް ސެކްޝަނެ ޖް  މެނޭ
ވެ. އެ ފަ ވި ކުރެ ތް ކަ އް ހަރުވެސް ވަނީ މަސަ ދިޔަ އަ ވެ ތު އި ވޭ ކަ ޓަ ށް މަ ކުރު

ސާރވޭކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ލިބުނު ކުރިއެރުން
ޕެކްޓް މް ޓަލް އި ަޔރމަން ވަ އި އެން މާ ހަރަކީ ސާރވޭ ކުރު 2017 ވަނަ އަ  

އް ޯހދުނު ތަ އެރުން އިން އިތުރު ކުރި އިރާ ގެ ދާ މު ދު މަންޓް ހެ  އެސެސް
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އި މާ ރު ކު ފުން  ފަޅު
ތް އްކަ ގެ މަސަ މު އްކު ހި ން ބި

އްގައި ޔެ އް ވެ ވި ދު ލު އި ވަރަށް ހަ ގަ ޖޭ އް ތަކީ ރާ ކަ އް ގެ މަސަ މު ކު އް ހި  ބިން
އަށް ޖެ އް ވެ. ރާ ކެ ތެ ކަ އް އިވާ މަސަ ފަ ވެ ޅާ އި ފު ގަ ކު ތަ ހަރު ދިޔަ އަ ވެ ތު  ވޭ

އީ ، މި އިރު ލާ ވަރަށް ބަ ގެ މިން ކު ތަ ޓް މަން ޓް މުންދާ އިންވެސް ހާރު އަންނަ  މި
ވެ. އެ ވެ ލެ ގައި ބެ މު ކަ އް ތެ ކަ އް ާޅވާނެ މަސަ އި ވަރަށް ޮބޑަށް ފު ގަ ލު ބަ ޤް ތަ  މުސް

ކަތަށް އް ގެ މަސަ މު ކު އް ހި މާއި ބިން ކުރު ފުން ޅު ހަރު ފަ  2016 ވަނަ އަ
ކަން ތު ޔަ އް މި އް ހަ އަށް ދޭ އަ އިރާ ދުނީ މި ދާ އް ފެ އް އު ޓެ މަން ޓް ޕާ  ވަކި ޑި
ގެ މު ދަނީ އިތުރު ކުރު މް ކަތުން ލިބޭ އާ އް ގެ މަސަ އިރާ ، ދާ ޮކށް ރު ތު  އި
ގެ މު އު އްޖެ ގެނަ އްރާފު ރާ ޖަ ހާ އި މަ ވެ. މިއީ 2017 ގަ އެ ގަ ދު  މަޤްޞަ
ވެ. ކެ ޅެ ވަ ޔަ މު ފި ހިން ޅުނު މު އި އެ ގަ ގެ ތެރޭ ކު ތަ ޔާރީ އް ވުނު ތަ ކުރިން ވެ

ވާ ށް މަ ކަ އް ތެ ކަ އް ގަނޑު އެއް މަސަ އި ގެ މަ ފުނީ ދުނީއްސުރެ ކުން ފެ ފުނި އު  ކުން
އެކު 1995 ކާ ޮކޅަ ރު ޓަ ވޭ ކަ ވަނީ މަދު އެކްސް އި ފަ ށި ކުރުން ފެ ފުން ޅު  ފަ

މެ ޅޭ އެން ާތގު ކަ އް ގަިއ ވަނީ މަސަ ކު ތަ ހަރު ދިޔަ އަ ވެ ތު ، ވޭ ހު ފަ ށް އަ ވެ. އެ އެ  ގަ
ފާތު ވާ ތަ މާ އި ދި ގަ ލު އު ގެ ާމހަ ޖޭ އް ، ރާ ޮކށް ފް ޢާރަ ޮނޮލީޖ ތަ ކް ގެ ޓެ ހު  ފަ

ވެ. އެ ފަ އް ޯހދާ ތަ ލު އް އްލަ ޙަ މި ގެ އަ މެން ގަނޑު ޅު ކަށް އަ ްނތަ ހު ޖެ ޮގން

އި ހަރާ ޅަނުދފަ ގެ އު މު ކު ިހއް ން މާއި ބި ްނކުރު ފު ޅު ގެ ފަ މެން ގަނޑު ޅު  އަ
ވެ. 2017 ޓެ ލީ މެ ޮބޑު ފް ފަދަ އެން ގެ މި ޖޭ އް ޓަކީ ރާ ލީ ފް  މެިޝނަރީ
ގެ މު މެނު ިއ ހި ގަ ޓް ލީ ގެ ފް މެން ގަނޑު ޅު ފު އަ ަޖއްރާ ހާ ، މަ ހަރު  ވަނަ އަ

ގެ ޖޭ އް ގައި ރާ އިރާ ގެ ދާ މު ކު އް ހި މެންނަކީ ބިން ގަނޑު ޅު އިވެސް އަ ގަ  ކުރީ
ގެ ޓަރު ބިކް މީ އު ވެ. 3700 ކި ޓަރެ ކް ޓްރެ މެ ޮބުޑ ޮކން  އެން

އެޗްސީ އި އި އަ ގަ ޓް ލީ ގެ ފް މެން ގަނޑު ޅު ތުރުން އަ ގެ އި ފު އްރާ ޖަ ހާ  މަ
އެޗްސީ އި އި އަ ކާ ޖަރަ  1800ގެ ކަޓަރ ސަކްޝަން ޑްރެ
ވެ. އެ މެނެ އް ހި ޖަރެ 1600ގެ ކަޓަރ ސަކްޝަން ޑްރެ

މްޓީސީސީ އެކު އެ މާ މެނު އި ހި ގަ ޓް ލީ ގެ ފް މްޓިސީސީ ފު އެ އްރާ ހާ ޖަ  މަ
މެނޭ އި ހި ގަ ފު މެ ކުރީ ސަ ގެ އެން އިރާ ގައި މި ދާ ދު އް ހަ  ވަނީ މި ސަރަ
ކާރު ބާ ޖުރި ޓާއި ތަ ލީ ގެ މި ފް މެން ގަނޑު ޅު ވެ. އަ އެ ފަ ކަށް ވެ ޏަ ފުން  ކުން
ހުން ޖެ ެމ ޮގން ، އެން ކު އެ ެވރިންނާ ގެ ފަންނު އިރާ އަރުންނާއި ދާ ޖިނި  އިން

މަރުން ، ކަްސޓަ ކު އެ މާ ކަ ބު ޔާ މި ްއވެސް ކާ ތަ ޢު ުމގެ މަޝްރޫ ކު އް ހި  ޮބޑު ބިން
މެންނަށް ަގނޑު ޅު ކަން އަ ލް ބި ގެ ޤާ މު ދިނު ޮކށް ދު އް މާ ރަ ، ނިން ޮގތަށް ވާ  ބޭނުން

ގެ އިރާ ގެ ދާ މު ކު އް ހި މާއި ބިން ކުރު ފުން ޅު ވެ. ފަ އެ ފަ ހާރު ވަނީ ޯހދި  މި
ވެ. އެ ދެ މުން ގެން ކުރަ ތް ކަ އް ފުން މަސަ ޒަ އް ވަ ހާ މު އް އެ ކަ ތޭ ގައި ސަ ތު ކަ އް  މަސަ
ކަކީ ތަ ގަނޑު އި މިން ކާ ތަ ލު ގުޅޭ އުޞޫ އި ގެން ގަ ކު ތަ ތް ކަ އް ގެ މަސަ މެން ގަނޑު ޅު  އަ

މަތިން ގެ ޮގތު ވާ ޮގތް އް ތަކާ އެ ގަނޑު ހޭ މިން ބެ މާ ިރކަ ތެ ކާ އް މީ ރަ ވާ ޤް އަ ލް އިނަ  ބަ
ވެ. ކެ ކެ ތަ ގަނޑު އި މިން ކާ ކަ ތަ ލު ްނދާ އުޞޫ މު ކުރަ ، ބޭނުން ައޅާ ކަނޑަ

މުރާޖަޢާ
ގައި ޓު ލީ ގެ ފް މު ކު އް ހި އްރާފު ބިން ހާ ޖަ ހަރު މަ 2017 ވަނަ އަ  
މުގެ ކު އް ހި ގެ ބިން ފުށީ އް ދު ވުނީ ހދ.ުކޅު ޙު ކުރެ ތާ ތި ފް މަނާ އި  ހި

އި ފެށުނު ވެ. ޮނވެންބަރު 2017 ގަ އެ ގަ ތު ްއކަ ގެ މަސަ ޢު  މަޝްރޫ
ކަތް އް ގެ މަސަ މު ކު އް ހި ގެ ބިން ޢު ގެ މަޝްރޫ ޯޕޓް އާ ފުށީ އެ އް ދު ޅު  ކު

ވެ. އެ ގަ ތެރޭ ގެ ހު ވަރީ މަ ގެ ޖަނަ ހަރު ދިޔަ އަ ވެ ތު ވަނީ ވޭ އި ފަ ވި ލެ މާ  ނިން
ގެ މު ކު އް ހި ގެ ބިން ޯޕޓު އާ ގެ އެ ފުށީ އް ދު ޅު ހަރަކީ ކު ދިޔަ އަ ވެ ތު  ވޭ

އް ކެ ތަ ޢު ގެ މަޝްރޫ މު ކު އް ހި ތުރުން ޮބޑެތި ގިނަ ބިން ގެ އި ތު ކަ އް  މަސަ
ގެ މު ކު އް ހި ގެ ބިން ފުށީ އް ދު ޅު ވެ. ކު ކެ ހަރެ ވާ އަ އި ފަ ވި ލެ މާ  ނިން

އްރާފު ޖަ ހާ އި މަ ، ޮނވެންބަރު 2017 ގަ ހު އަށް ފަ ޢު  މަޝްރޫ
ގު މު ކު އް ހި ގެ ބިން ޢު ޯޕޓް މަޝްރޫ އާ އިވާ ށ.ފުނަދޫ އެ ފަ ށާ ޮކށް ފަ  ބޭނުން

ވެ. އެ ފަ ވި ލެ މާ ޕްރިލް 2018 ގައި ނިން ކަތް ވަނީ އެ އް މަސަ

އި ގަ ތެރޭ ގެ ކު ތަ ޢު ވުނު މަޝްރޫ ލެ މާ ، ނިން އި ފަށާ ގަ ގެ ތެރޭ ހަރު  އަ
، ޑޫ ޢު އާއި ށ. ޮކމަން ގެ މަޝްރޫ މު ކު އް ހި ގެ ިބން ގީ ވަރާއި ކ.ކަ ޑި  ކ.މަ

ވެ. އެ މެނެ ޢު ހި ގެ މަޝްރޫ މު ކު އް ހި ގެ ބިން ަރއިދޫ އަދި ކ.ހުރާ ކ.ގު

ގެ މު ކު އް ހި އިވާ ބިން ފަ ވި ލެ މާ ކަތް ނިން އް ހަރު މަސަ 2018 ވަނަ އަ  
ޢު އަކީ ގެ މަޝްރޫ މު ކު ިހއް ން ގެ ބި ގީ ެރއިން ކ.ކަ ގެ ތެ ޢު  8 މަޝްރޫ
ކްޓަރ ވެޓް ސެ އި މަ ޕްރަ ތަ ގުނު ފުރަ ގެްނ ހިން ޮކށް އްރާފު ބޭނުން ޖަ ހާ  މަ

ހެން ްނގުނު އެ ގެން ހި ޮކށް އްރާފު ބޭނުން ޖަ ހާ ެއވެ. މަ ޢު ރޫ  މަޝް
ޢު ގެ މަޝްރޫ މު ކު އް ހި ގައި ށ.ޮކމަންޑޫ ބިން ގެ ތެރޭ ކު ތަ ޢު  މަޝްރޫ

، ފުށި ލަ މުންދާ ކ.ތި ކަްތ ހިނގަ އް މުުނ އިރު މަސަ ހަރު ނި  އަދި އަ
ވެ. އެ މެނެ އް ހި ތަ ޢު ގެ މަޝްރޫ މު ކު އް ހި ުރގެ ބިން ވަ ކ.ހުރާ، ކ. މާ

ގެ ފުށީ ގައި ކ.ިތލަ ގެ ތެރޭ ކު ތަ ޢު އަށްދާ މަޝްރޫ އިރު ކުރި މުނު ހަރު ނި  އަ
ޢު އާއި ގދ. ގެ މަޝްރޫ މު ކުރު ތް ޔަ މާ ޮދށް ހި މާއި ޮގނޑު ކު އް ހި  ބިން

ޫރޢު ގެ މަޝް މު ކުރު ތް ޔަ މާ ޮދށް ހި މާއި ޮގނޑު ކު އް ހި ގެ ބިން ޮތޑާ މާ  ފަރެސް
ވެ. އެ މެނެ ޢު ހި ގެ މަޝްރޫ މު ކު އް ހި އާއި ކ. ހުރާ  ބިން

ތުން ކަ އް ގެ މަސަ މު ކު އް ހި މާއި ބިން ކުރު ފުން ޅު ހަރު ފަ ދިޔަ އަ ވެ ތު  ވޭ
ެވ. އެ ވެ އި ފަ ބި ފިޔާ ލި އަން ރު ލި ގައި 224 މި ގެ ޮގތު ދަނީ މް މްލަ އާ  ޖު

ވެ. އެ ތަ އް ދަނީގެ 17.41 އިންސަ މް ޅި އާ ގެ މު ފުނީ  މިއީ ކުން
ވުރެ އަށް ދަނީ މް ވާ އާ އި ފަ ބި އިން ލި އިރާ  މިއީ 2017 ގައި މި ދާ

ވެ. ކެ ދެ ދަ ްއތަ އިތުރު އަ 149.32 އިންސަ

ޖަޢާ
މުރާ
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ފާރި ޔަ ވި މު އާން
، ކަނޑު ކީ ދަ ގެ މަްޤޞަ ތު މަ ދު ގެ ޚި ފާރީ މު ިވޔަ ގެ އާން މެން ގަނޑު ޅު  އަ

އިރާ އަދި ގެ ދާ މު ދު އް ފެ ކަތަ އު އި ހަ އިރާ އާ ގެ ދާ ތުރު ފަ ތުރު  ދަ
ތައް ތް މަ ދު ވާ ޚި ކަށް ބޭނުން ތަ ތް ޢަ މުގެ ޞިނާ ކަ ވެރި މާއި މަސް ކަ ވެރި ތުރު  ފަ
ފުނި ަވީނ ކުން އި ފަ ށި ާފރި ފެ ޔަ ވި މު ގެ އާން ެމން ގަނޑު ޅު ވެ. އަ މެ ދިނު ޮކށް  ޯފރު
ޖީނު އި އިން ގަ ހަރު ފަ ވަނީސް ޯދނި ކެއް ނު ތަ ގިނަ ދުވަސް ދުނުތާ މާ ފެ  އު

އިރުވެސް މަތް ފެށުނު ދު ގެ ޚި ފާރީ ޔަ މު ވި ވެ. އާން އެ ގަ ކު އެ ތާ ކަ އް ގެ މަސަ މު ޅު  އެ
އި ގަ ބު ގެ އެކި ހިސާ ޖޭ އް ، ރާ ވަނީ އި ފަ ކަށް ވެ ދަ ގެ މަޤްޞަ މެން ގަނޑު ޅު  އަ

ވެ. މެ ދިނު ޮކށް މަތް ޯފރު ދު ކަށް ޚި ތަ ގެ ޭބނުން ވެރިން ޭޅ ޮއޑި އު ދިރި

ލީ ޖީނު ކުރާ އިން ކަން ވެރި ގައި މަސް ޖޭ އް އެކު ރާ އާ ފާރި ޔަ ގެ ވި ޖީނު މާ އިން  ޔަން
ކައި ޓަ ށް މަ ދިނު ޮކށް ހި ފަ ގު ގެ މަ މު ތު ކު ަހށް ނު އްނެތި މަ މެ ެކނޑު ދު ހަރު މެ ފަ  ޯދނި
އި ތުރާ ުރފަ ތު ދަ ހު ކަނޑު ފަ އަށް ވެ. އެ ފާރި ފެށުނެ ޔަ ެގ ވި ޕެއަރ ޕާޓްސް  ސް
ފާރީގެ ޔަ ގެ ވި މެން ގަނޑު ޅު އް އަ ތަ ތް ވަ ފާތު ބާ ވާ ތަ މަށް ބޭނުން ކަ ވެރި  މަސް

ލާއި ތެ ޑީ ގޮތުން އަ ވެ. މި އެ ވެ އި ފަ ވި ދެ މުން ެގން ކުރަ ފް ާޢރަ އަށް ތަ  ތެރެ
ގެ ފުނީ ޖީުނ ކުން ޯބުޑ މެރިން އިން ޓް އު ގް އަދި އަ  މެރިން ޯކޓިން

ވެރި ވާ ފަންނު އި ފަ ބި ލި މްރީނު ވެ. ތަ ވުނެ ކުރެ ތުރު އަށް އި ގެ ތެރެ ފާރީ ޔަ  ވި
ގެ ޔޭ އެކު ދުނި ކާ ތަ ތް ުދމަ ޮކށްދޭ ާއފްޓަރސޭލްސް ޚި ކްނީޝަނުން ޯފރު  ޓެ
ޓަށް ކެ ގެ މާ ޖޭ އް ތައް ރާ ދުން އް ފެ ގެ އު ކު ތަ ޑް ހޫރު ބްރޭން މެ މަޝް  އެން

ގެ ފާރީ މު ިވޔަ ގެ އާން މެން ގަނޑު ޅު ވެ. އަ މެ ޮކްށދެ މެން ޯފރު ަގނޑު ޅު އަދު އަ  މި
ވެ. މެ ވަރު ޯޝރޫ ްނނަ ކަށަ އި ހު ގަ ލް ޒަީކ ހ. ޯސމި ކަ އި މަރު މަ

ޑްތައް ބާވަތްތަކާއި ބްރޭން
ކަކީ ތަ ޑް ކާއި ބްރޭން ތަ ތް ވަ މެނޭ ބާ އި ހި ގަ ފާރީ ޔަ ގެ ވި މެން ގަނޑު ޅު  އަ

ވާ އި ފަ ބި ތުބާރު ލި އި އި ގަ ޓު ކެ ގެ މާ ޔޭ އާއި ދުނި ޖެ އް  ރާ
ވެ. ކެ ކެ ތަ ތް ވަ ކާއި ބާ ތަ ޑް ޅު ބްރޭން ވަރު ރަނގަ ފެން

މާ ޔަން
ތައް ތް (ގެ ާބވަ ޕު ޓަރު އަދި ފެން ޕަން ަނރޭ ، ޖަ ޖީނު މާ )މެރިން އިން  ޔަން
ވެ. އެ ހަރު ފައި ވަނީ 1973 ވަނަ އަ ވި ކުރެ ފް ޢާރަ ޓަށް ތަ ކެ ގެ މާ ޖޭ އް  ރާ
ފެށި ކުރަން މަ ބޭނުން ތަ މެ ފުރަ އި އެން ގަ އް އެ އިރާ ޅާ ދާ އި ފު ގަ ޖޭ އް  މިއީ ރާ

އްތަ ޙިއްޞާ ގައި 85 އިންސަ ޓު ކެ ގެ މާ ޖޭ އް ހާރު ރާ ވެ. މި ޖީނެ  މެރިން އިން
އި ވެރިންނާ ގެ މަސް ޖޭ އް ހަރު ރާ ދިޔަ 40 އަ ވެ ތު އަކީ ވޭ މާ  ޮއންނަ ޔަން

ވެ. ޖީނެ ޤްބޫލު އިން މެ މަ އި އެން ގަ ދު ގެ މެ ެވރިން ޮއޑި

ކާސްޓްރޯލް
ވުނީ ކުރެ ފް ޢާރަ ީމޮކށް ތަ އަށް ރަސް ްއޖެ ތެޮޔ ރާ ޑީ ޯރލް އަ ޓް  ކާސް

ކުރާ ޔާރު ކު ޚި ޔަ ބަ ްނމެ ގިނަ އި އެ ގަ ޓު ކެ ެގ މާ ޖޭ އް ވެ. ރާ  1994 ަގއެ
ހަރު ދިޔަ އަ ވެ ތު ޓަރު ވޭ އަން ލި ލި އް މި ގެ އެ ލު ތެ ޑީ ޯރލް އަ ޓް  ކާސް

ގައި ކު ތަ ޅަނދު ކުރާ އު ތުރު ފަ ތުރު ގެ ަކނޑު ދަ ޖޭ އް ވެ. ރާ އެ ވެ އި ފަ ކި  ިވއް
ްޓޯރލް އްތަ އަކީ ކާސް ލުގެ 80 އިންސަ ތެ ޑީ ކުރާ އަ  ބޭނުން
ކުރާ މަށް ބޭނުން ދު އް ފެ ކަތަ އު އި ހަ ގަ ޖޭ އް ވެ. އަދި ރާ ލެ ތެ ޑީ  އަ
ވެ. ލެ ތެ ޑީ ޯރލް އަ ޓް އްތަ އަކީ ާކސް ލުގެ 90 ިއންސަ ތެ ޑީ އަ

ސުޒުކީ އައުޓްބޯޑު އިންޖީނު
ޯބޑު މެރިން  ޓް އު އް އަ ޤުބޫލު އެ މެ މަ އި އެން ގަ ޓު ކެ ގެ މާ ޔޭ  ދުނި

އިން މްޓީސީސީ ޖީނު އެ ޯބޑު އިން ޓް އު ޒުކީ އަ އިވާ ސު ގަ މު ޖީނު ކަ  އިން
ވެ. އެ ހަރު ވަނީ 2007 ވަނަ އަ އި ފަ ޮކށް ފް ޢާރަ ޓަށް ތަ ކެ ގެ މާ ޖޭ އް  ރާ
ޒުކީ ތުބާރު ސު ގެ އި ޓު ކެ ގެ މާ ޖޭ އް ގައި ރާ ގެ ތެރޭ އް ޮކޅެ  ކުޑަ ދުވަސް

ޖީނަކީ ޯބޑު ިއން ޓް އު ުޒކީ އަ ވެ. ސު އެ ފަ ޖީނު ވަނީ ޯހދާ ޯބޑު އިން ޓް އު  އަ
ގެ އް ްނޖީނެ ގެ ޚަރަދު ކުޑަ އި ލު ުޅ އަދި ތެ ވަރު ރަނގަ ، ފެން ވޭ ކުރެ ބާރު ތު  އި

ވެ. އެ ކުރެ ގަ ހަ ކުން ފާ ތަ ާރތް ކުރާ ފަ ޖީނު ބޭނުން އި އިން ގަ ޮގތު

ޕީޕީޖީ )މެރިން އަދި ޕްރޮޓެކްޓިވް ކޯޓިންގް(
ޓިވް ކް ޮރޓެ ިރން އަދި ޕް ޕީޖީ މެ ވާ ޕީ އި ފަ ުތބާރު ޯހދާ އި އި ގަ ޓު ކެ ެގ މާ ޔޭ  ދުނި

ގެ އް ކެ ތަ ތް ވަ ހުންނަ ބާ މި ހު ދެ ވަ ކަކީ ގިނަ ދު ތަ ތް ވަ ގެ ބާ ގް  ޯކޓިން
ކުން ތަ ތް ކުރާ ފަރާ ތައް ބޭނުން ތް ވަ ގެ ބާ ޖީ ޕީ އި ޕީ ގަ ޖޭ އް ގައި ރާ  ޮގތު
އި ގަ ގައި ކަނޑު ގެ ތެރޭ ކު ތަ ލު އް ގެ ޙަ ގް ޖީ ޯކޓިން ޕީ ވެ. ޕީ އެ ކުރެ ގަ ހަ  ފާ

ގެ ކު ތަ ްނކް އި ޓޭ ގް އާ ޯފލިން ޓި ގް އަދި އެން ގެ ޯކޓިން ކު ތަ ޅަނދު ވާ އު އް  ދު
މުން ހު ުރޖެ ބަ ގައި ދަ ކު ތަ ލު އު ހަ ޢީ މާ ގް އަދި ކަނޑާިއ ޞިނާ  ޯކޓިން

ވެ. އެ މެނެ އް ހި ތަ ގް ކުރާ ޯކޓިން މަށް ބޭނުން ކުރު ތެރި ކާ އް ރަ

ސްކޮޓް ބާޑަރ
ޮކޓް ބާޑަރ  ޢަތަށް ސް މުގެ ިޞނާ ަފހަރު ބަނު ޯދނި ގެ ޮއޑި ޖޭ އް  ރާ

ވުނީ ކުރެ ފް ޢާރަ ްތތައް ތަ ވަ ހެން ބާ ހެނި  ޮކމްޮޕސިޓްސް، ރެސިން އަދި އެ
ކް ޓި ތެ ޑަރއަކީ ިސން ޮކޓް ބާ ވެ. ސް އެ ަހރު  2015 ވަނަ އަ

ކަން ލު ުޤބޫ މެ މަ އި އެން ގަ ޓު ކެ ގެ މާ ޔޭ މަރގެ ދުނި އި ޮޕލި އާ  ރެސިން
ޮކޓް ޮކށްދޭ ސް މެން ޯފރު ގަނޑު ޅު ވެ. އަ ްނޑެ ރޭ ިއވާ އެއް ބް ފަ  ޯހދާ
ޓް މަން ، ިޕގް ، ޖެލް ޯކޓު ގައި ރެސިން ގެ ތެރޭ ކު ތަ ތް ވަ  ބާޑަރގެ ބާ

ވެ. އެ މެނެ އް ހި ތަ އި ވެކްސް ކާ ތަ ލް ކަ މި ފާތު ކެ ޕޭސްޓް އަދި ތަ

އެކްސް.ސީ.އެމް.ޖީ
އަށް  ފާރި ޔަ ގެ ވި މެން ުޅގަނޑު އް އަ ތަ ތް ގެ ާބވަ .ޖީ މް .އެ  އެކްސް.ސީ
މާއި ކުރު ތް މާރާ ވެ. ޢި އެ ހަރު ވުނީ 2017 ވަނަ އަ ކުރެ ފް ޢާރަ  ތަ

، ޓް މަން ޕް އި ކު އި އި އާ ކަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީ ތަ ތް ޢަ ހެން ޞިނާ ހެނި  އެ
ޮކށްދޭ އެކްސް. މެން ޯފރު ގަނޑު ޅު ެކޓަށް އަ ގެ މާ ޖޭ އް ރާ

. ވެ އެ މެނެ އި ހި ގަ ގެ ތެރޭ ކު ތަ ތް ވަ ގެ ބާ .ޖީ މް .އެ ސީ

ޖަޢާ
މުރާ
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ރު ހަ ދިަޔ އަ ވެ ތު އް ވޭ ތަ މް ޮރގްރާ ީރނު ޕް މް ކާއި ތަ ތަ ާރމް ޮރގް  ޕް
މާތު ލޫ ޢު ކަލް މަ ކްނި ޅޭ ޓެ ގު ޖީނާ އި އިން ގަ ތެރޭ ގެ ވެ. މީ އެ ވެ އި ފަ ގި  ހިން

ޓަނަންސް އިން އި މެ މާ ކުރު ޖީނު ޭބނުން އި އިން މާ ދިނު ޮކށް  ޯފރު
، ޮތޅު މަށް، ހއ.އަ ކުރު ްނތެރި ލު މަރުން ހޭ ކަތަށް ކަްސޓަ އް  މަސަ
ޒުކީ ވުނު ސު އް ގައި ބޭ ޮތޅު ޮތޅު އަދި އއ.އަ ޮތޅު، ރ.އަ  ހދ.އަ
ގައި ކު މިނަރތަ ވެ. މި ސެ ެނއެ މެ އް ހި  ސާރވިސް ެސމިނަރތަ
ހަރު ފަ ޯދނި އި ޮއޑި މަރުންނާ ޓަ ގެ ކަސް ގެ ިމހާރު މެން ގަނޑު ޅު  އަ
ކަށް ތަ ތް ވަ ގެ ބާ މެން ގަނޑު ޅު އް އަދި އަ ތަ ތް  ބަންނަ ފަރާ

ވެ. އެ ވެ އި ފަ ވެ ވެރި އި އްވެސް ބަ ތަ ތް ކަން ހުންނަ ފަރާ ވެރި ގު އު ޝަ

ފުނީގެ ެގ ކުން މެން ގަނޑު ޅު ، އަ ކުރާ ތް ކަ އް ގައި މަސަ އިރާ ގެ ދާ ތުރު ފަ ތުރު  ދަ
ކަން ތެރި ލުން ހޭ ހޭ ބެ ޖީނާ ޯބޑު އިން ޓް އު ޒުކީ އަ ގައި ސު ދު ގެ މެ ފުން ޒަ އް ވަ  މު
ވެ. އެ ވެ އި ފަ ގި އް ހިން މެ ޮރގްރާ ހަރު ޕް ދިަޔ އަ ވެ ތު މަށްވެސް ވޭ ކުރު ުތރު އި

ކުރާ ތް ްއކަ ގައި މަސަ ޓިްކސް ސަރވިސް ާދއިރާ ގެ ޮލޖިސް ފުނީ  ކުން
ަލރުންނަށް ިނކުން އަދި ޮއއި ކޭ އި މެ އަރުންނާ ޖިނި ގް ޯބޓު އިން  ޓަ

ހޭ ޖެ ދުން ުކރަން އި ވާ ާމއި ޤަ ޅު ގު ޖީނު ގެން ާމ އިން ، ޔަން ޮކށް  ޚާއްޞަ
، ގެ ޮގތުން މު ކުރު މްރީނު މަށް ތަ ކަތް ކުރު އް ޓަނަންސް މަސަ އިން  މެ
އި ގަ ގެ ތެރޭ ހަރު އް އަ މެ ޮރގްރާ ގެ ޕް މު ކުރު ތެރި ލުން މަށް ހޭ ކަ  އެ

ގެ ކު ތަ ާރމު ޮރގް ގުނު ަތމްރީނު ޕް ހަރު ހިން ދިޔަ އަ ވެ ތު ވެ. ވޭ އެ ވެ އި ފަ ގި  ހިން
އެކު ޑާ ޓެ މި ވެޓް ލި ަރއި ޓް ޕް ގައި ޔަންާމ އޭޝިއާ )އެސް( ޯކޕަރޭ  ތެރޭ

ވެ. އެ މެނެ އްވެސް ހި ތަ މް ޮރްގރާ މްރީނު ޕް ގުނު ތަ ހިން

ދޫބުން  ކާސްޓްރޯލް ސިންގަޕޯރގެ މަން
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރުން

ޮކށް ތް ޔާރަ އަށް ޒި ޖެ އް ހަރު ރާ ދިޔަ އަ ވެ ތު ޅުން ވޭ ފު ގެ ބޭ ޕޫރު ގަ  ބީޕީ ސިން
ޅުން ގެ ގު ފާރީ ޔަ މެދު ޮއތް ވި އާ ދެ މްޓީސީސީ އި އެ ޕޫރާ ގަ  ބީޕީ ސިން

، ގާ އް ހިން ތަ ތް ކާ ޓިން ޙަރަ ކެ ގެން މާ ޅި ފަރާތް ގު މާއި ދެ ކުރު ހި ދަ ތުރަށް ބަ  އި
އި ގަ ތުރު ވެ. އަދި މި ދަ އެ ވެ އި ފަ ވި ކުރެ ވަރާ މަށް މަޝް ކުރު ތުރު ފާރި އި ޔަ  ވި

ގެ ފުނީ ، ކުން މްރީނު ޅޭ ތަ ގު ުރމާ ކު ޯރލް ޯޕޓަބަލް ޓެސްޓް ކިޓް ބޭނުން ޓް  ކާސް
ގެ މެން ގަނޑު ޅު އި އަ ގަ ތުރު ދަ ވެ. މި ވުނެ ފުންނަށް ދެ ޒަ އް ވަ ކަލް މު ކްނި  ޓެ
ވެ. އެ ވެ އި ފަ ވި އް އްވެސް ބޭ ތަ ވުން ލު ްއދަ އެކު ބަ ަޓމަރުންނާ ޮބޑެތި ކަސް

ކާސްޓްރޯލް ވިޔަފާރީގެ ކުރިއެރުން
ކަތަ އި ހަ ތުރާ ފަ ތުރު ދަ ގެ ކަނޑު އާ ިއ، އޭޝި ގަ ރޭ ގެ ތެ ހަރު ދިޔަ އަ ވެ ތު  ވޭ
އި ގަ ފާރީ ޔަ ޯރލް ވި ޓް ގެ ކާސް އިން މްޓީސީސީ އި އެ ގަ ޓު ކެ ގެ މާ މު ދު އް ފެ  އު

-މާސްޓަރ ބް ލަ މްބެެސޑަރ ކް ޯރލް އެ ، ކާްސޓް ލާ އަށް ބަ ބީ ޔާ މި ވާ ކާ އި  ޯހާދފަ
ޓޫބަރު ވެ. ޮއކް އެ ފަ ވަނީ ޮހވި މްޓީސީސީ ިއ އެ ގަ ގެ ޮގތު އް ބަރެ  ކްލާސް ެމން
މްބެސެޑަރ ޯރލް އެ ޓް އްވި ކާސް ގައި ބޭ ތު ލާ ވި  2018 ގައި އިނގިރޭސި
ވެ. އެ ފަ ވެ ވެރި އި ވަނީ ބަ މެން ގަނޑު ޅު ަގއި އަ މު ވު ލު ދަ އް ަމ ބަ ތަ ގެ ފުރަ ބް ލަ ކް

ގަނުޑމެންނަށް 2018 ޅު ޯރލް އަ ގެ ކާްސޓް ޓަރު ައން ލި ލި އް މި އި އެ  ގަ
ގެ ކު ތަ ފުނި އްދާ ކުން ފަ ޖީުނ އު އި އިން ޯރލާ ޓް ވެ. އަދި ކާސް އެ ވެ އި ފަ ކި އް  ވި
ގެން ްނޮކށް ނު ، ޓެސްޓް ކިޓް ބޭ ތިން މަ ގެ ޮގތު ވާ ޮގތް އް ތަކާ އެ އިން ލަ ޑް އި  ގަ
ގެ މު ކުރު ޓް ގުތުން ޓެސް ، ވަ ލް ޕް މް ލުގެ ސާ ތެ ޑީ ގާ އަ ކުން ނަ ތަ ޓަރު  ޖަނަރޭ

ވެ. އެ ފަ ހާރު ވަނީ ޯހދި ކަްނ މި ލް ބި ގެ ޤާ މު ިދނު ޮކށް ަމތް ޯފރު ދު ޚި

 ސުޒުކީ އާފްޓަރސޭލްސްގެ ސަރވިސް
ވޮރެންޓީ އިފްތިތާޙްކުރުން

ވުރެ ގިނަ ޓަށް 300 އަށް ކެ ގެ މާ ޖޭ އް ގައި ރާ ތެރޭ ގެ ހަރު ދިޔަ ދެ އަ ވެ ތު  ވޭ
ޒުކީ ެވ. ސު އެ ވާނެ އި ފަ ކާ މެން ިވއް ގަނޑު ޅު ޖީނު އަ ޯބޑު އިން ޓް އު ޒުކީ އަ  ސު
ތުރުގެ ފަ ތުރު ގައި ދަ ގެ ތެރޭ ކު ތަ ޓު ކެ މު މާ ހިން ގެ މު ޖީނު ޯބޑު އިން ޓް އު  އަ

ކާރު ތައް އަދި ސަރު ، ރިޯސޓު އް ތަ ހައުސް ޓް ކާއި ގެސް ތަ ތް ތްދޭ ފަރާ މަ ދު  ޚި
އި ގަ ގެ ތެރޭ ހަރު ދިޔަ ފަސް އަ ވެ ތު ވެ. ައދި ވޭ އެ މެނެ އް ހި ތަ  ޮއފީސް
ވަރު ވަނީ ކުރާ މިން އި ޙިްއޞާ ގަ ޓު ކެ ، މާ ޖީނު ްޓޯބޑް އިން އު ޒުކީ އަ  ސު

މަތް ދު ފްޓަރ ސޭލްސް ޚި ފުނިން ދޭ އާ އެކު ކުން މާ ވު އި ފަ ވެ ތުރު  އި
ވެ. އެ ފަ ވެ ތުރު ކަން ވަނީ އި މު ހިން ގެ މު މު ޓު އް ހެ ފެ އި ހި ގަ އް ވަރެ އް ފެން  އެ

އި މަށާ ްއޓު ހެ ފެ އި ހި ގަ އް ގަނޑެ އް މިން ްނވަރު އެ ގެ ފެ ތު މަ ދު ްނގެ ޚި މެ ގަނޑު ޅު  އަ
، އި ގަ ދު ގެ މަޤްޞަ މު ކުރު ތުބާރު ޮބޑު މަތަށް ކުރާ އި ދު ، ޚި މަރުން ޓަ  ކަސް

ޒުކީ ސަރވިސް ގައި ސު ގެ ތެރޭ ހު އި މަ ލަ ހަރު ޖު ދިޔަ އަ ވެ ތު  ވޭ
ވެ. އެ ފަ ވި ޙް ކުރެ ތާ ތި ފް މަތް ވަނީ އި ދު ގެ ޚި މު ޮވރެންޓީ ދިނު

ތައް އަހަރު ތެރޭގައި ބޭއްވުނު ޕޮްރމޯޝަން
ފުނީގެ ބަބުްނ ކުން ކުގެ ސަ ތަ ޮރޯމޝަން ހަރީ ޕް ގެ އަ މެން ގަނޑު ޅު  އަ
، ވެ ތުރު ކަން އި ތެރި ލުން މެދު ހޭ ކާ ތަ ތް ވަ ޅޭ ބާ ގު އި ގެން ގަ ފާރީ ޔަ  ވި

ފަދަ ވެ. އަދި މި އެ ގެން ދެ ވެ ތުރު ފާރި އި ޔަ ގެ ވި ކު ތަ ޑް  ބްރޭން
ގައި ފާރީ ޔަ ގެ ވި މެން ގަނޑު ޅު ބަބުން އަ ކުގެ ސަ ތަ ތް ކާ  ޙަރަ

ޅާ އަ ، ކަނޑަ ޮކށް ރު ތު ކަން އި ވެރި ގު އު ކަށް ޝަ ތަ ތް ވަ ޅޭ ބާ ގު  ގެން
ވެ. އެ ވެ ހި ފަ ގު މަށް މަ ކުރު ތުރު ފާރި އި ޔަ ކުން ވި ތަ ތް ވަ ބާ

ކަށް – ގަދަ ރެސިން  އަ ޮމޅު ޮއޑި
އް  ތަ ތް ހެން ާބވަ ގެ އެ ދަކީ ރެސިން ްނގެ މަޤްޞަ ޮރޯމޝަ  މި ޕް
، ޮސކްްޓ ބާޑަރގެ ކަން ެވރި ގު އު ކުގެ ޝަ ތަ ާރތް ކުރާ ފަ  ބޭނުން
ފާރި ޔަ ގެ ވި ޮކޓް ބާޑަރ ރެސިން މާއި ސް ކަށް ޯހދު ތަ ތް  ާބވަ
އް ތަ ޓް ެވން ޮރޯމޝަންގެ ސޭލްސް އި ވެ. މި ޕް މެ ކުރު ތުރު  އި
ވެ. އަދި އެ ވެ އި ފަ ވި އް ގައި ބޭ ށީ ފު ލަ އާއި ތި ގަ ބަރު  ޯނތު ހާ
ފާތު ރަށްރަށަށް ަމށް ތަ ކުރު ހާރު ތި ޮރޯމޝަން އިޝް  ޕް

ވެ. އެ ވެ އި ފަ ވި މާތު ދެ ލޫ ޢު ޅޭ މަ އި ގު އާ ޮރޯމޝަން ، ޕް ޮކށް ތް ޔާރަ  ޒި
އި އާ އާ ޑި އިން މީ ލަ ާއ، ޮއން ޑި ުރން ޯސޝަލް މީ ތު ގެ އި  މީ

ވެ. އެ ވެ އި ފަ ވި ހާރު ކުރެ ތި އި ްޕޮރޯމޝަން އިޝް ގަ ވީ ޓީ

މާ  ސާބަސް ޔަން
ދަކީ  ގެ މަޤްޞަ ޮރޯމޝަން ގުނު ިމ ޕް ހަރު ހިން ދިޔަ އަ ވެ ތު  ވޭ
، އި މާ ދިނު ޮކށް މާތު ޯފރު ލޫ ޢު ޅޭ މަ އި ގު ްނޖީނާ ްނމާ މެރިން އި  ޔަ

އުންޓް ދީ ކަ ކުން ޑިސް ކަ ްލތަ ކި ޮމޑެ ވާ ވަ އި ފަ ވި ލެ  ޮހވާ
ގައި މި ށީ ފު ލަ ވެ. މާލެ އާއި ތި މު ރު ކު ޅާ ތުރަށް ފު ފާރި އި ޔަ  ވި
ގެ ޖޭ އް ޅި ރާ ، މު އިރު ިއވާ ފަ ވި އް ތައް ބޭ ޓް ވެން ގެ އި ޮރޯމޝަން  ޕް

ިޑއާ އަދި އާ، ޯސޝަލް މީ ޑި އިން މީ ލަ ިއ ޮއން އާ ގަ ށު  އެކި ރަށްރަ
ވެ. އެ ވެ އި ފަ ވި ހާރު ކުރެ ތި ގައި މި ްޕޮރޯމޝަން އިޝް ވީ ޓީ

ވަރު ްޕޮރޯމ  ކަށަ
ވަރާ  މޭ ދުވަސް ހަރު ނި އީ އަ  މި

އި ގަ ޮރޯމޝަން ވެ. މި ޕް ކެ އެ ޮރޯމޝަން މުން ގެންދާ ޕް ވަ އް ޮކށް ބާ މާ  ދި
، އެ އުންޓް ދީ ކަ ަތކުން ޑިސް ތް ވަ ފާތު ބާ ގުޭޅ ތަ މެން ގެން ގަނޑު ޅު  އަ
ވެ. އެ ވެ އި ފަ ވި ކުރެ ތް ކަ އް މަށް މަސަ ކުރު ތުރު ފާރި އި ޔަ ގެ ވި ކު ތަ ތް ވާ ބަ
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ޑަސްޓްރިއަލް ގޭސް އިން
އަލް ޓްރި މެނޭ އިންޑަސް އި ހި ގަ ފާރީ ޔަ ގެ ވި މެން ގަނޑު ޅު  އަ

ޓިލިން އަިދ އާރގަން ، އެސި ޖަން އި ޮއކްސި ޭރގަ ގެ ތެ ކު ތަ  ގޭސް
ތުގެ ަސބަބުން ގޭސް މަ ދު ެގ މި ޚި މެން ގަނޑު ޅު ވެ. އަ އެ މެނެ  ހި
ވާ ިތ، ބޭނުން އްނެ މެ ލު ފު ގެ ބުރަ އު މު ކުރު ްއކާ މާއި ރަ ކުރު ޯޕޓު މް  އި

ގެ ފުރުޞަތު މު ތު ކަށް ގޭސް ގަ ވަރަ ވާ މިން ގުތު ބޭނުން  ވަ
ވެ. އެ ބެ މަރުންނަށް ލި ޓަ މެންގެ ަކސް ގަނޑު ައޅު

މެރޯލް ސްޓީއަރިންގް ސިސްޓަމްސް
ކަށް ޚާއްޞަ  ތަ ޅަނދު ވާ އު އް ގައި ދު އަކީ ަކނޑު ޯރލް  މެ

އްދާ ފަ އް އު ތަ ޯރލް ޓް ކް ޮކން ޯރނި ޓް ކް ޯރލިކް އަދި ިއލެ ޑް އި  ހަ
އި ގަ ްނޖީނު ޯބޑު އި ޓް އު ޖީނު އަދި އަ ޯބޑު އިން ވެ. އިން ކެ ްނޑެ ރޭ  ބް
ޓަށް ކެ ގެ މާ ޖޭ އް މް ރާ ޓަ އަރިންގް ސިސް ޓި ކުރާ މެރޯލް ސް  ބޭނުން
ވެ. އެ ހަރު ވަނީ 2003 ވަނަ އަ އި ފަ ޮކށް ފް ޢާރަ މެން ތަ ގަނޑު ޅު އަ

އެހެނިހެން ބާވަތްތައް
ޖޭގެ އް ތައް ރާ ތް ވަ ާފތު ބާ ވާ ތަ ަހރަށް ބޭނުން ފަ ޅަނދު ވާ އު އް ގައި ދު  ކަނޑު

އި ޮޑނާލްޑްސަން ގަ ތެރޭ ވެ. ީމގެ މެ ދެ މެން ޯފުރޮކށް ގަނޑު ޅު ޓަށް އަ ކެ  މާ
، ޓެރީ ޓަނަންސް ފްީރ ބެ އިން ޓަން ޯވޓަރ ޖެޓް އަދި މެ ލް މި ޓަރ، ހެ ލް  ފި
ފަދަ ޓް އި އިޓް އަިދ ސަރޗް ލަ ލަޑް ލަ ، ފް ޑަރު ، ރާ ްނޕު ޓްރިކް ޕަ ެލކް  އި
ކެތި ތަ ވެ. މި އެ މެނެ އް ހި ތަ ތް ވަ ފާތު ބާ ްނވާ ތަ ހަރަށް ބޭނު ފަ  ޮއޑި ޯދނި

ވެ. މުންނެ ވަރު ޯޝރޫ ގެ ކަށަ މެން ގަނޑު ޅު ްނނާނީ އަ ލިބެން ހު

މުރާޖަޢާ
ލުކަން ބޫ ޤް ގެ މަ ކު ތަ ތް ވަ މެނޭ ބާ އި ހި ގަ ފާރީ ޔަ ގެ ވި މެން ގަނޑު ޅު  އަ

ގެ މެން ގަނޑު ޅު މެނޭ އަ އި ހި ގަ ކު ތަ ތް ޢަ ފާތު ޞިނާ މަށާއި ތަ  އިތުރު ކުރު
، އަދި ޮބޑެތި މަށް ކުރު ހި ދަ ޅުން ބަ މަރުންާނ ޮއންނަ ގު ޓަ  ކަސް
މަށް ކުރު މު އި އް ޤާ ތަ ޅުން ވި ގު ޓެނި އް ހެ މެ އެކު ދެ މަރުންނާ ޓަ  ކަސް

ހަރުވެސް ދިޔަ އަ ވެ ތު ކަތް ވޭ އް ގެންދާ މަސަ މުން މެން ކުރަ ގަނޑު ޅު  އަ
، ޮކށް ތް ޔާރަ ކަށް ޒި ތަ ޮތޅު އި އަ ވެ. ރަށްރަށާ އެ ވެ އި ފަ ވި ދެ އަށް ގެން  ކުރި

ގެ ަޓމަރުން ، ކަސް އި ގަ ހީ ުކގެ އެ ތަ މް ޮރގްރާ މްރީނު ޕް ކާއި ތަ ތަ ޮރޯމޝަން  ޕް
ޅުން އް އެ ތަ ޅު ވަ ޔަ ހޭ ފި ޖެ ޅަން މަށް އަ ދު އް އް ފު ތަ  ބޭނުން

ވެ. އެ ވެ އި ފަ ވި ކުރެ ތް ކަ އް ގައި މަސަ ގެ ތެރޭ ހަރު މަށް އަ ކުރު ވަރު ކަށަ
ގެ ފުނީ ފިޔާ ކުން އަން ރު ލި އިން 239 މި އިރާ ގެ ދާ ފާރީ ޔަ މު ވި  އާން

ގެ އީ އޭ ވެ. މި އެ ވެ އި ފަ ވި ކުރެ ހަރު ޙިއްޞާ ދިޔަ އަ ވެ ތު އަށް ވޭ ދަނީ މް މްލަ އާ  ޖު
ވެ. ކެ ދެ ދަ ްއތަ އިތުރު އަ އިރު 4.5 އިންސަ ލާ ބަ ޅާ ހަރާ އަ ކުރީ އަ

އެކު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރުން ބޮޑެތި ކަސްޓަމަރުންނާ
ތައް މަރުންެގ ބޭނުން ޓަ ، ޮބޑެތި ކަސް ކުރާ ތެޮޔ ބޭނުން ޑީ އިން އަ  ގިނަ
ހޭ ވަރާ ބެ ގެ ފެން ކު ތަ ތް މަ ދު ޮކށްދޭ ޚި ފުނިން ޯފރު ، ކުން ގަނެ  ދެނެ
އެކު ުރންނާ މަ ޓަ ފާތު ކަސް ފަދަ ތަ ުނމަށް އެ ދި ޮކށް މާތު ޯފރު ލޫ ޢު  މަ

ޮގތުން ވެ. މި އެ ވެ އި ފަ ވި އް ތައް ބޭ ވުން ލު ދަ އް ހަރު ގިނަ ބަ ދިޔަ އަ ވެ ތު  ވޭ
ޯކ، ފެނަކަ ލް ޓެ ގައި ސް ގެ ތެރޭ ކު ތަ ފުނި ުވނު ކުން ކުރެ ލު ދަ އް  ބަ

ޯޕޓްސް ޑިވްސް ެއއާ ، ޯމލް ޑިވްސް އިްސ ޯމލް ލަ ޕް އުލް ސަ ، ފި  ޯކޕަރޭޝަން
ވެ. އެ މެނެ ޕް ހި .ީޕ.އެލް ގްރޫ ޗް ެޓޑް އަދި އެ މި ޕެނީ ލި ޮކމް

އި ގަ ކު ތަ ޮތޅު އިރި އަ މާލެ އަދި ާމލެ ކަ އި ުހޅު އާ ލެ ޯކއަކީ މާ ލް ޓެ  ސް
އިވާ ފަ ޮކށް ރު ޔާ ޯރލް ޚި ޓް ، ކާސް މަށް ކުރު ގައި ބޭނުން ަތކު ގެ ޖީނު  ހުންނަ އިން

ޅުން ުކ ޮއންނަ ގު އެ ޏާ ފުން ، އެ ކުން ކު އެ މާ ވު ށް މަ ކަ އް ޏެ ފުން  ކުން
ވެ.  ފެނަކަ އެ ވެ އި ފަ ވި ކަތް ކުރެ އް ގައި މަސަ ގެ ތެރޭ ހަރު މަށް އަ ކުރު ހި ދަ  ބަ

ގެ ޮގތުން ެއއް ޖާ ތީ ގެ ނަ ކު ތަ ވުން ލު ދަ އް ވުނު ބަ އް އެކު ބޭ އާ  ޯކަޕރޭޝަން
އަށް ގެ ޖީނު އި ހިންގާ 136  އިން ްއގަ ޮތޅެ  އެ ފަރާތުން 15 އަ
ދިޔަ ވެ ތު އް ވޭ ޓެ މަން ގްރި ގެ އެ މު ކުރު އި ލަ ޕް ޑީތެޮޔ ސަ ވާ އަ  ބޭނުން
ވެ. ވުނެ ކުރެ އެކު ޮސއި ޏާ ފުން ގައި އެ ކުން ބަރު ޓެން ޕް ހަރު ސެ އަ

ވުނު އެކު ވެ އާ ޑިވްސް ގައި އަލްޝާލީ މެރިން ޯމލް ގެ ތެރޭ ހަރު  އަ
އި ގަ ކު ތަ ޅަނދު ފުނިން ބަންނަ އު ގެ ދަށުން އެ ކުން އް މެ ވު އްބަސް  އެ
ޯބޑު ޓް ކީ ައއު ޒު ޖީނާއި ސު ޯބޑު އިން ްނމާ އިން ، ޔަ މަށް ްނކުރު  ބޭނު
ވެ. އެ ފަ ވެ އްބަސް ފަރާތުން ވަނީ އެ ، އެ މަށް ކުރު ޔާރު ްނޖީނު ޚި އި

ތެރިކަން ޑްތަކަށް ހޭލުން  ވިޔަފާރި އިތުރުކޮށް ބްރޭން
އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވުނު ދަތުރުތައް

ޖޭގެ އް މަށް ރާ ކުރު ޓް ކެ އް މާ ތަ ތް ވަ ގެ ބާ ފާރީ ޔަ އި ވި މަށާ ކުރު ތުރު ފާރި އި ޔަ  ވި
ވެ. އެ ވެ އި ފަ ވި ެކއް ކުރެ ތަ ތުރު ހަރު ގިނަ ދަ ދިޔަ އަ ުތވެ ކަށް ވޭ ތަ ޮތޅު  އެކި އަ
، ޮތޅު ގަިއ ހއ.އަ ގެ ތެރޭ ކު ތަ ޮތޅު ކުރި އަ ތް ޔާރަ އް ޒި ތަ މު ގެ ޓީ މެން ގަނޑު ޅު  އަ

، ޮތޅު ، ފ.އަ ޮތޅު ޮތޅު، އދ.އަ ޮތޅު، އއ.އަ ، މާލެ އަ ޮތޅު ޮތޅު، ރ.އަ  ށ.އަ
ގަނޑު އި ގެ މަ ކު ތަ ތުރު ެވ. ދަ އެ މެނެ އް ހި ުމލަ އް ވަ ޮތުޅ، އަދި ފު  ދ.އަ

ގައި ، ކަނޑު މެނޭ އި ހި ގަ ގެ ތެރޭ ފާރީ ޔަ ްނގެ ވި މެ ގަނޑު ޅު ދަކީ އަ  މަޤްޞަ
، ކީ ޒު މާިއ ސު ކުރު ޮރޯމޓް އް ޕް ތަ ތް ވަ ކަށް ބޭނުންވާ ބާ ތަ ޅަނދު ވާ އު އް  ދު

ފާރި ޔަ މާ އަދި ްސޮކޓް ބާޑަރގެ ވި ގް ޯރލް، ސި ޓް ، ކާސް މާ  ޔަން
ގައި ކު ްތތަ ޢަ ފާތު ޞިނާ ، ތަ އި ގަ ކު ތަ ގެ ަދތުރު މެން ގަނޑު ޅު ެވ. އަ މެ ރު ކު ތުރު  އި

އް ތަ ގެ ބޭނުން ކު ތަ ތް ޮކށް އެ ފަރާ ލު ދަ އް ތަކާ ބަ ތް ކުރާ ފަރާ ތް ކަ އް  މަސަ
ކަށް ތަ ތް ވަ ކާއި ބާ ތަ ޑް ޭރން ފަދަ ބް ، އެ ޮކށް ފް ޢާރަ ތައް ތަ ތް ވަ  ފުދޭ ބާ

ގާ ަހއުސް ހިން ޓް ޮގތުން ގެސް ވެ. މި ވުނެ ކުރެ ތް ްއކަ ގެ މަސަ މު ފާރި ޯހދު ޔަ  ވި
ަފހަރު ބަންނަ ޯދނި ، ޮއޑި ޖީނު ޯބޑު އިން ޓް ކީ ައއު ޒު ކަށް ސު ތަ ތް  ފަރާ

ޅޭ ގު ަހރު ގެން ފަ ޯދނި އާއި ްސޮކޓް ބާޑަރ އަދި ޮއޑި މާ ކަށް ޔަން ތަ ތް  ފަރާ
ވެ. ވުނެ ކުރެ ޒު މާ މަށް އަ ކު އް ޮކށް ވި ޮރޯމޓް ްޓޯރލް ޕް ކަށް ކާސް ތަ ތް ފަރާ

އި ކާ ތަ ތް ކާ ގާ ޙަރަ އި ހިން ގަ ކު ތަ ޮތޅު އި އަ ކުން ރަށްރަށާ ތަ ޑް ވެރި ބްރޭން ދަ  ވާ
، މަށް ތު ގަ ވަރު ދެނެ މުންދާ މިން ކުރަ ލް ތައް ޙާޞި ޑް  އެ ބްރޭން

މެދު ކާ ތަ ތް މަ ދު ފްޓަރ ސޭލްސް ޚި އި އާ އާ ޕެއަރ ޕާޓްސް  އަދި ސް
، މަށް ތު ެނގަ އް ދެ ތަ ހުން ޖެ މަނު ހަ ތް ގެ ހުރި ހި މަރުން ޓަ ގެ ކަސް މެން ގަނޑު ޅު  އަ

އި ގަ ކު ތަ ތުރު ވެ. ދަ އެ ވެ އި ފަ ބި ކުން ފުރުޞަތު ލި ތަ ތުރު  މި ދަ
، ދަތުރު އް ތު ތު ލާ މަ ޢާ ޅޭ މު ތަކާ ގު ތު ގެ ފުރުޞަ ފާރީ ޔަ ވުނު ވި ކުރެ ގަ ހަ  ފާ

ވެ. ވުނެ ދެ އަށް ގެން އެކު ކުރި މަރުންނާ ފަދަ ކަްސޓަ ، އެ ހު ްށފަ މަ މު ނި

، އި މަރުންނާ ޓަ ވަކި ކަސް ކި ގެ ވަ މެން ުޅގަނޑު އި އަ ގަ ކު ތަ ފަދަ ަދތުރު  މި
ތަކާ ތް ވަކި ފަރާ ކި ހަރު ބަންނަ ވަ ފަ އި ޮއިޑޯދނި ގަ އް  ޚާއްޞަ ޮގތެ

ވާނެ ހަރަށް ބޭނުން ފަ ޯދނި މުންދާ ޮއޑި ކުން ބަންނަ ތަ ތް ، އެ ފަރާ ޮކށް ލު ދަ އް  ބަ
ވެ. އެ ވެ އި ފަ ވި ތާއި އިރުޝާދު ދެ މާ ލޫ އު ޮގތުން މަ ހޭ އްޗާއި ބެ ކެ ތަ

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ސެމިނަރތައް
ފާތު މެނޭ ތަ އި ހި ގަ ފާރީ ޔަ ގެ ވި ފުނީ ގައި ކުން ގެ ތެރޭ ހަރު ދިޔަ އަ ވެ ތު  ވޭ
ޮގތުން ވެ. މި އެ ވެ އި ފަ ގި ްއ ހިން ތަ މް ޮރގްރާ މްރީުނ ޕް ޅޭ ތަ ގު ކާ ތަ ތް ވަ  ބާ
، ޮކށް ޒު މާ އަރުންނަށް އަ ިޖނި އި އިން ކްނީޝަނުންނާ ގެ ޓެ ކު ތަ  ރިޯސޓު

މަށް މާތު ދިނު ލޫ ޢު ކަލް މަ ކްނި ގެ ޓެ ކު ތަ ތް ވަ ގެ ބާ ޯރލް ޓް  ކާސް
ވެ. އެ ވެ އި ފަ ވި އް މިނަރއެއް ބޭ މްބަރު 2018 ގައި ސެ ޓެ ޕް ސެ

 
މުގެ ކުރު ތުރު ކަން އި ތެރި ލުން ޖީނަށް ހޭ ޯބޑު އިން ޑް އު ޒުކީ އަ  ސު
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ރު ފަތު ތުރު ދަ
އުޅުމާ ގެ ދިރި ދު ގެ އަ ހިން ވެ ތަކީ ދި މަ ދު ގެ ޚި ތުރު ފަ ތުރު ގެ ދަ މްޓީސީސީ  އެ

މެން ގަނޑު ޅު ގެން އަ ހަރުން ފެށި ވެ. 2001 ވަނަ އަ ކެ ތެ މަ ދު ވާ ޚި އި ފަ ހި މެ  ލާ
ޅި ، މު ގެންޮގސް ވެ ޅާ މަތް ފު ގެ ިޚދު ތުރު ފަ ތުރު ގެންދާ ދަ މުން ދެ ޮކށް  ޯފރު

، އި މާ ޒާ ގެ ނި ތުރު ފަ ތުރު އިވާ ކަނޑު ދަ ޮކްށފަ މް އި ގަނުޑމެން ޤާ ޅު އި އަ ގަ ޖޭ  ާރއް
ގެ ތުރު ފަ ތުރު ގެ ދަ މު ގަ އް އި އެ ގައި ދެވޭ ކަނޑާ ދު އް ހަ  ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަ
ވެ. އެ ކުރެ ތުރު ޖަރުން ިމހާރު ދަ ައން ފަސިން ލި ހަރަކު 16 މި އި އަ ގަ މު ޒާ  ނި
ވަރކް ޓް ގެ ނެ ތުރު ފަ ތުރު ގެ ދަ މެން ގަނޑު ޅު ވާ އަ އި ފަ ތުރި އަށް ފެ ޖެ އް ޅި ރާ  މު

ކަން މު ހިން ގެ މު ތު މަ ދު ޮކށްޭދ މި ޚި ެމން ޯފރު ގަނޑު ޅު ، އަ ޮކށް ރި ވެ ދު  މެ
ވެ. މުންނެ ވަ ތުރު ހަށް އި ވަ ހުން ދު ވަ ކަށް ދަނީ ދު ތަ ފާރި ޔަ އި ވި ކަށާ ތަ ލާ އި  އާ

އި ގަ ދު އް ހަ -މާލެ ސަރަ ލެ މާ ޅު ގެން ހު ޅި ގު މާ ވު ޅު މާލެ ބްރިޖް ހު  ސިނަ
ތުގެ މަ ގެ ިޚދު ތުރު ފަ ތުރު ދަ މުްނ ގެންދާ ކަނޑު ދެ ޮކށް މެްނ ޯފރު ގަނޑު ޅު  އަ
ގެ ތުރު ފަ ތުރު ގެ ދަ މެން ަގނޑު ޅު ، އަ މަވެސް އިީވ ނަ ފަ ވެ ޑަ ކަްނ ކު މު ހިން  މު
ގެ ތުރު ފަ ތުރު އަށް ދަ ތަ އް ދީގެ 85 އިންސަ ބާ ގެ އާ ޖޭ އް ތަކީ ރާ މަ ދު  ޚި

ވެ. އެ ފަ އަދު ވަނީ ވެ ކަށް މި ތަ މަ ދު ވޭ ޚި ދެ ޮކށް ަލތް ޯފރު ވަސީ

ލް ޓަނޭޝަނަ އި ވެލާނާ އިން ، މާލެ އާ އަށް މަ ހަރާ ހަ ދިޔަ އަ ވެ ތު  ވޭ
މުން ދެ ޮކށް އި ޯފރު ގަ ދު އް ހަ މާލެ ާއއި މާލޭ ސަރަ ޅު އި ހު ޯޕޓާ އާ  އެ

ގެ ދު ޤްތިޞާ ގެ އި ޖޭ އް ކަކީ ރާ ތަ ތް މަ ދު ގެ ޚި ތުރު ފަ ތުރު  ދިޔަ ކަނޑު ދަ
ހެން މެ މަށް ޮކން ޅު އު އިލީ ދިރި އި އާ މަށާ ހިނގާ ހުރު ޖީނު ހިނގަ  އިން

އަށް މަ ހަ މާ ވު ޅު މާލެ ބްރިޖް ހު ވެ. ސިނަ އެ ފަ ވަނީ ވެ ކަށް ތަ މަ ދު  ބޭނުން ޚި
ދިން އި ޓަ އް ހަ މަ އި ދަ ގަ ގެ ޮގތު އް ދެ އް ހަ ދަކީ އެއް ސަރަ އް ހަ  މާލެ ސަރަ

އި ގަ ދު އް ހަ ތަކީ މި ސަރަ ލަ މު އެއް ވަސީ ހިން މެ މު  އެން
ވެ. ކެ އެ ގަ އު ޯޕޓް ވި ާރންސް ގެ ޓް މެން ގަނޑު ވާ ައޅު އި ފަ ވި ކުރެ މު އި ޤާ

ގެ ޖޭ އް ބަބުން ރާ ތުގެ ސަ މަ ދު ގެ ރަށު ލިންކު ފެރީ ޚި މެން ގަނޑު ޅު  އަ
ގެ އެކި ޖޭ އް ވެ. ރާ އެ ަލދެ ވާ ޅު އް ގު އެ ބަ ގެ ޮބޑު ކު ތަ ކާއި ރަށް ތަ ޮތޅު  އަ
، އެކި ުތން ޔި އް ކުރާ ރަ ތް ކަ އް ޅޭ ައދި މަސަ އު ުކގައި ދިރި ތަ ޮކޅު ން  ކަ
އި އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް މުދާ މަށާ ކުރު ތުރު ކަށް ދަ ތަ  ބޭނުން

ވެ. އެ ދެ ގެން ބި ގެ ފުރުޞަތު ލި މު ކަން ކުރު ވާ އެ ިރއާލާ ރާ މަށް ކު ވު ޮފނު

ގެ ވާރކް ޓް މެ ޮބޑު ނެ ޮކށްޭދ އެން މަްތ ޯފރު ދު ގެ ޚި ތުރު ުރފަ ތު ގައި ދަ ޖޭ  ާރއް
އި ގަ ގު ދަކީ ހެޮޔ އަ ގެ މަޤްޞަ މެން ގަނޑު ޅު ްނ، އަ ތު ޔަ އް  ހައިސި

ގެ ތުރު ފަ ތުރު ގެ ދަ މު ގަ އް އި އެ ، ކަނޑާ ވޭ ކުރެ އެކު ބޭނުން ަކމާ ހަ  ފަސޭ
، އް ތަ ލް އު ޑި ވެ. ފެރީ ޝެ މެ ދިނު ޮކށް ތުންނަްށ ޯފރު ޔި އް ަމްތ ރަ ދު  ޚި

މަށް ލު ަލވާ ކު މަތިން އެ ގެ ޮގތު ވާ ޮގތް އް ަތކާ އެ ގެ ބޭނުން ކު ތަ ތް ކުރާ ފަރާ ތުރު  ދަ
ވެ. އެ ދެ މުން ގެން ކުރަ ތް ކަ އް ަބދުވެސް މަސަ މުން އަ ޯޕޓް ޓީ  ޓްރާންސް

މަތް ދު ކީ ޚި ކަ ތަ ތް ލަ ހެން ވަސީ ހެނި އި އެ ކާ ތަ ޅަނދު ކުރާ އު  އަދި ބޭނުން
ކަން ތެރި ކާ އް މާއި ރަ ކަ ހަ ބާރާއި ފަސޭ ތު ކަށް އި ތަ ތް ކުރާ ފަރާ  ބޭނުން

ވެ. އެ ވެ ދެ މުން ގެން ކުރަ ތް ކަ އް މަށް މަސަ ދު ކަށް ހެ ކަ ތަ ތް ލަ ލިބިދޭ ވަސީ

ޚިދުމަތްތައް
) ތައް ތް މަ ދު ދިޔަ ޚި މުން ގެން މުނު އިރު ދެ ހަރު ނި )އަ

ހުޅުމާލެ ފެރީ އަދި ބަހުގެ ޚިދުމަތް
ޓަރގައި ކް މާލެ ސެ ޅު -ހު ލެ ކް: މާ މް ލިން އަ މި ރި  ޕް

ތް. މަ ދު ގެ ޚި މް ފެރީ އަ މި ރި ވޭ ޕް ދެ

ދި ލަދޭ އަ ވާ ޅު އް ގު ތަ ދު އް ހަ ގެ އެކި ސަރަ ލޭ މާ ޅު ޓްޯރ ބަސް: ހު  މެ
ތް. މަ ދު ލަދޭ ޚި ވާ ޅު ޯޕޓް ގު އާ ްނޓަނޭޝަނަލް އެ އި ވެލާނާ އި މާލެ އާ ޅު ހު

ލާނާ އި ވެ މާލެ އާ ޅު ، ހު ަގއި ލޭ މާ ޅު ޓް ަހޔަރ: ހު ވެ އި  ޕްރަ
އާ ލެ އި މާ މާލެ އާ ޅު ، ައދި ހު ދު މެ ޯޕޓާ ދެ އާ ޓަނޭޝަނަލް އެ  އިން

ތް. މަ ދު ގެ ޗާޓަރ ޙި ހާއި ކާރު ، ބަ މަށް ުކރު ރު ތު މެދު ދަ ދެ

އި އި މާލެ އާ ގަ ގު ްތ: ހެޮޔ އަ މަ ދު ޯގ ޚި  ކާ
ތް. މަ ދު ޯގ ޚި ވޭ ކާ މެދު ދެ އާ ދެ ލެ މާ ޅު ހު

ވިލިނގިލި ފެރީ ސަރވިސް
ގިނލި އަދި މާލެ- ލި ެލ-ވި ޓް(: މާ ފެރީ ލިންކް )ވެސް

. ތް މަ ދު ޅު ފެރީ ޚި ފަ ޅީ -ގު ލެ ފުށި އަދި މާ ލަ ތި

ދި ފުށި އަ ލަ ، ތި ގިނލި ލި ، ވި ލެ މަތް: މާ ދު ޯގ ޚި  ކާ
ތް. މަ ދު ޯގ ޚި ވޭ ކާ ަފޅަށް ދެ ޅީ ގު

ޖަޢާ
މުރާ
 
ރީގެ
ޔަފާ
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ޮކށް ރި ވެ ދު ތުރުން ބްރިޖް މެ ގެ އި ވެ. މީ އެ ފަ ވި އް ގެނެ ަތކެ ލު ދަ  ވަނީ ބަ
ޖަރުންނަށް ކުރާ ފަސިން ތުރު ގައި ދަ ހު ، ބަ ޓަރަގއި ކް މާލެ ސެ ޅު -ހު ލެ  މާ

ޮގތަށް ނެ ވޭ ކުރެ ތުރު ކަށް ދަ ތަ ދު އް ހަ ލޭގެ ސަރަ މާ ޅު އިން ހު ހަ  ފަސޭ
ވެ. ވުނެ ކުރެ ފް ޢާރަ މަތް ތަ ދު ގެ ޚި އް ޓެ ޓިންގް ބަސްރޫ ކް ކަނެ

ޚިދުމަތްތައް އޮޮޓމޭޓްކުރުން
ގެ ފުނީ ގެ ޮގތުންނާިއ ކުން މު ދިނު ޮކށް ހަ މަރުންނަށް ފަސޭ ޓަ  ކަސް

ގެ މު ކުރު ލް ގެ މަޤްޞަދު ޙާޞި މު ކުރު ތުރު އިދާ އި ޮކށް ފަ ޑަ  ޚަރަދު ކު
ދިޔަ ވެ ތު ކަތް ވޭ އް ގެ މަސަ މު ކުރު ޓް އް ޮއޮޓމޭ ތަ ތް މަ ، ިޚދު  ޮގތުން

-ވިލިނިގލި ފެރީ ލެ ވެ. މި ޮގތުްނ މާ ވުނެ ދެ އަށް ގެން ހަރު ކުރި  އަ
އި ގަ އި ތަ މަ އާއި ދާންނާ ގި ތަ މަ ކުރާ ރަންނާ ގި ގައި ބޭނުން ތު މަ ދު  ޚި

ގެ މު ްޓކުރު ، ޓެސް ޓާ އް ހަ މެއް ބަ ޓަ ޓަޑް ފެއަރ ކަލެްކޝަން ސިސް މޭ  ޮއޓެ
ގެ ތު މަ ދު ގެ ޚި ހު ގައި ދެވޭ ބަ ލޭ މާ ޅު ވެ. އަދި ހު ވުނެ ކަތް ކުރެ އް  މަސަ
އެކު ކާ ތަ ގެ ފަރާ ، ބޭރު ަމށް ރު ކު ތް ކަ އް ގެ ަމސަ މު ކުރު ގުން ޮއޮޓޭމޓް ގުނެ  އަ

ވެ. އެ ފަ ވި ކުރެ ގައި ޮސއި ެމއް ވު އްބަސް ހަރު ަވނީ އެ ދިޔަ އަ ވެ ތު ވޭ

 ޓަރމިނަލްތައް ބިނާކުރުމާއި ޓަރމިނަލްތަކުގެ
ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން

ދިނުން ޮކށް މަތް ޯފރު ދު އި ޚި މަށާ ދިނު ޮކށް އް ޯފރު ތަ ހަ މަރުންނަްށ ފަސޭ ޓަ  ކަސް
ކުން ތަ ލް މާއި ޓަރމިނަ ކުރު ޤީ އް ްލތައް ތަރަ ެގ ޮގތުން ޓަރމިނަ މު މަ ކުރު ހަ  ފުރި
ހަރު ވަނީ ގިނަ ދިޔަ އަ ވެ ތު މަށް ވޭ ކުރު ޅު ތުރަށް ރަނގަ މަތް އި ދު ވޭ ޚި  ދެ
މާލެ ފެރީ ަޓރމިނަލް ، ުހޅު ޮގތުން ވެ.  މި ަފއެ ވި ރެ އް ކު ކެ ތަ ތް ކަ އް  މަސަ

، ހުސްވި ތް ކަ އް ގަިއ ފެށުނު މަސަ ބަރު މަށް 2017 ެގ ޑިސެން ކުރު  ޮބޑު
އި ގަ ލް ިލނގިލި ފެރީ ޓަރިމނަ ެނވެ. އަދި ވި ވު ދެ އަށް ގެން ހަރު ކުރި  އަ
، މާލެ- ގެ ޮގތުން މު ކުރު މަތް ރަނަގޅު ދު ވޭ ޚި މަރުންނަށް ދެ ޓަ ކަސް

، ން ތުރު ގެ އި ވެ. މީ ވުނެ އް ުހޅު ކްޮޝޕެ ަގއި ޓަ އި ތަ މަ  ވިލިނިގލި ރަންނާ ގި
މަންޓާ ޓް ޕާ ގެ އައިސީޓީ ޑި ފުނީ ޓާއި ކުން މަން ޓް ޕާ ގެ އައިސީޓީ ޑި އޭ މް އެ މް  އެ

ޮކށް އެ ޤީ އް މެއް ތަރަ ޓަ ޕްލޭ ސިސް އުލް ޑިސް ޑި ގެން ފެރީ ޝެ ޅި  ގު
ވެ. އެ ފަ ށާ ކުރަން ފަ ގައި ބޭނުން އި ތަ މަ މް ވަނީ ދާންނާ ގި ޓަ ސިސް

ކުގެ ތަ ަކތް އް ވުނު މަސަ މަށް ުކރެ ކުރު ޤީ އް ތައް ތަރަ ލް ގެ ޓަރިމނަ ކު ތަ  ައޮތޅު
ަމށް ފެންސް ކުރު ކި އްދު ވަ ހަ ގެ ޓަރމިނަލް ސަރަ ފުށީ ، މާ އި ގަ  ތެރޭ
ގެ މު ްތކުރު ރާ މާ ަނލް ޢި ގެ ޓަރމި ގުރަށު ތާއި އދ.ދި ކަ އް ގެ މަސަ މު ހު  ޖެ

އި ތާ ކަ އް ގެ މަސަ ކު ތަ ޔާރީ އް ހޭ ތަ ޖެ ، ވާން މަށް ކުރު ލު ވާ ކަތް ހަ އް  މަސަ
ގެ ހަރު ވެ. އަ އެ މެނެ ކުރުން ހި އުޓްޯސސް ަނލް އަ ގެ ޓަރމި ހު ޅަ ކު  އއ.އު

ޯޕޓް އާ ގެ ގޭޓ1ް ވަނީ އެ އި ތަ މަ އި ފެންނާ ގި ޓަރގަ އާ ހު ކު  ފަ
ވެ. އެ ފަ ވި ކުރެ މަށް ދޫ ކުރު ގައި ބޭނުން ފެރީ ޮއޕަރޭަޝން

 އަތޮޅު ތެރޭގައި ދެވޭ އާންމު ފެރީގެ
ޚިދުމަތް ތަރައްޤީކުރުން

އް ތަ ތުންެގ ބޭނުން ޔި އް ޮކށް ރަ މަތް ދިރާސާ ދު ވޭ ފެރީ ޚި ކަށް ދެ ތަ ޮތޅު  އަ
ހަރުވެސް ދިޔަ އަ ވެ ތު އި ވޭ ކަ ޓަ ށް މަ ކުރު ޅު މަތް ރަނގަ ދު ގެ ޚި ، ފެރީ ގަނެ  ދެނެ

ޮތޅުން ޮގތުން ކ.އަ ވެ. މި އެ ިއވެ ފަ ވި ކުރެ ުތރު ކަށް ދަ ކަ ތަ ޮތޅު  ގިނަ އަ
ޮކށް ތް ޔާރަ ޓަށް ޒި ަމފުށް ން ، އަދި ހި ުފށި އް ، ދި ، ހުރާ ދޫ ، ތުލުސް ފުށި  މާ

ގެ ޮގތުން އެ ަރށްރަށު ހޭ ާމބެ ރު ކު ޅު ަރށް ރަނގަ ތު މަތް އި ދު ގެ ޚި  ފެރީ
ތުރުން ގެ އި ވެ. މީ ވުނެ ކުރެ ވަރާ ޮކށް މަޝް ލު ދަ އް ްލތަކާ ބަ އުންސި  ކަ
، ދަނގެތި އަދި ދޫ ބަ ހި ޮތޅު މަ ހަށް އަދި އދ.އަ ޅަ ކު ޮތޅު އު  އއ.އަ

ތައް ވަރާ އެކު މަޝް ކާ ތަ ލް އުންސި ގެ ކަ ޮކށް އެ ރަށްރަށު ތް ޔާރަ ގުރަށަށް ޒި  ދި
ވާ ފެރީ އި ފަ މާ ކުރަން ނިން ޤީ އް ގައި ތަރަ ށީ ފު ވެ. އަދި މާ ވުނެ އް  ބޭ

ވެ. ވުނެ ކުރެ ވަރާ އުންސިލާ މަޝް ގެ ކަ ޮގތުން ާމފުށީ ހޭ ލްއާ ބެ ޓަރމިނަ

ކުން ތަ މު ގެ ޓީ މެން ގަނޑު ޅު ކަްށ އަ ތަ ޮތޅު އި އެކި އަ 2017 ގަ  
، ފެރީ އި ގަ ލީ ގެ އަ ތު މާ ލޫ ޢު ގައި ލިބުނު މަ ކު ތަ ތުރު  ކުރި ދަ

ހަރު ދިޔަ އަ ވެ ތު މަށް ވޭ ކުރު ޅު ވަރު ރަނގަ ގެ ފެން ތު މަ ދު ގެ ޚި ކު ތަ ތުރު  ދަ
ގެ ގެ ފެރީ ޮތޅު ޮތޅާއި ނ.އަ ގައި ށ.އަ ގެ ތެރޭ ވެ. މީ ވުނެ ކުރެ ތް ކަ އް  މަސަ

ގެ ކު ތަ ޮތޅު އި އެކި އަ މާ ކުރު ލު ވާ ތަކާ ހަ ތް ހެން ފަރާ މަށް އެ ގު މަތް ހިން ދު  ޚި
ކުރާ ގައި ބޭނުން ތު މަ ދު އި ޚި މާ ކުރު ލު ދަ ވަލް ބަ ގެ ތާ ކު ތަ ތް މަ ދު  ފެރީ ޚި
ގައި މާއި ޮގނޑީ ކުރު ޅު ވަރު ރަނގަ ގެ ފެން ކު ތަ ޖީނު ގެ އިން ކު ތަ  ފެރީ

އި ގަ ކު ތަ ޮތޅު ވެ. އަދި އަ އެ މެނެ ކުރުން ހި ޓިން ރަނަގޅު ޖަހާ ސީ ޑި  ޮގދަ
އި ގަ ކު ތަ ޕް އިބަރ ގްރޫ މަށް ވަ ކުރު ހަ ކުރުން ފަސޭ މަތް ބޭނުން ދު ގެ ޚި  ފެރީ

ދިނުން ޮކށް ގުތުން ޯފރު މާުތ ވަ ލޫ ޢު ހޭ މަ ާކބެ ތަ ތުރު ގެ ދަ ަތކު ރީ  ފެ
ވެ. އެ ފަ ށި ގައި ފެ ގެ ތެރޭ ހަރު މަތް ވަނީ އަ ދު ކުރެވި އެ ޚި މް ޒާ ތި އިން

ޖަޢާ
މުރާ
 
ރީގެ
ޔަފާ
ވި
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 އިންޓަރ އެޓޮލް އަދި އިންޓްރާ
އެޓޮލް ފެރީ ސަރވިސް

މެދު އަދި ގެ ދެ ކު ތަ ޮތޅު ޮޓލް ފެރީ(: އަ  ފެީރ ސަރވިސް )އެ
ކީ: ކަ ތަ ޮތޅު މެނޭ އަ އި ހި ގަ ގެ ތެރޭ ތް. މީ މަ ވޭ ފެރީ ިޚދު ގައި ދެ ތެރޭ ޮތޅު އަ

ޮތޅު  ޯޒން 1: ހއ، ހދ. ށ.އަ
ޮތޅު  ޯޒން 2: ނ، ރ، ބ.އަ
ޮތޅު  ޯޒން 3: ކ، އއ، އދ، ވ.އަ
ޮތޅު  ޯޒން 5: ތ، ލ.އަ
ޮތޅު   ޯޒން 6: ގއ، ގދ.އަ

އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް
ޏާއި ކަށް ޯދން ތަ ދު އް ހަ މެހާ ސަރަ ގެ އެން ްއޖޭ  ޗާޓަރ: ރާ

ތް. މަ ދު ގެ ޚި މު ދިނު ޮކށް ުތރު ޓަރަށް ދަ ޯލންޗު ޗާ

ދި ފުށި އަ ލަ ، ތި ލި ، ވިލިނގި ލެ މަތް: މާ ދު ޯގ ޚި  ކާ
ދިނުން. ޮކށް ދު އް މާއި ރަ ިދނު އި ލަ ފު ޯގ އު ޅަށް ކާ ފަ ޅީ ގު

މުރާޖަޢާ
ގައި ދެވޭ ކަނޑު ކު ތަ ޮކޅު ން ކަ ކި ގެ އެ ޖޭ އް ހަރު ރާ ިދޔަ އަ ވެ ތު  ވޭ

އް ކެ ތަ ތް ކަ އް މަށް ގިނަ މަސަ ކުރު ޤީ އް ޮކށް ތަރަ ޅާ މަތް ފު ދު ގެ ޚި ތުރު ފަ ތުރު  ދަ
މާލެ- ޅު ގެން ހު ޅި ގު މާ ވު ޅު މާލެ ބްރިޖް ހު ކު، ސިނަ އެ އާ އެ މަ ވެ. ހަ އެ ވެ އި ފަ ވި ކުރެ

ބުން ބަ ލާބުގެ ސަ ޤި އި ޮބޑު އިން ތުރަށް އަ ފަ ތުރު ގެ ދަ ދު އް ހަ  މާލެ ސަރަ
، ޮކށް ޢާ ޖަ އް އަލުން މުރާ ތަ ތް މަ ދު މުން ައއި ޚި ގައި ދެ ދު އް ހަ  އެ ސަރަ

ދިޔަ ވެ ތު ކަށް ވޭ ތަ ތް މަ ދު ގެ ޚި ތުރު ފަ ތުރު މު ދަ ގަ އް އި އެ ތުރާ ފަ ތުރު  ކަނޑު ދަ
ގެ ދު އް ހަ ވެ. މާލެ ސަރަ ަފއެ ވި އް ގެނެ ކެ ތަ ަދލަ ހަރު ވަނީ ޮބޑެތި ބަ  އަ

ބަބުން ކަނޑު މުގެ ސަ ވު ށް މާންޑް ދަ ގެ ޑި ތުރު ފަ ތުރު  ކަނޑު ދަ
އިރު ވާ އި ފަ ވި ލެ ޓާ އް ހަރު ހު ދިޔަ އަ ވެ ތު އް ވޭ ތަ ތް މަ ދު އް ޚި އެ ގެ ބަ ތުރު ފަ ތުރު  ދަ

ވެ. އެ ފަ ވި ކުރެ ޅާ ތައް ވަނީ ފު ތް މަ ދު ގެ ޚި ތުރު ފަ ތުރު މު ދަ ގަ އް އެ

އި ގަ ީނގެ ޮގތު ދަ މް ކުން އާ ތަ ތް މަ ދު ގެ ޚި ތުރު ުރފަ ތު ، ދަ ހަރު ދިޔަ އަ ވެ ތު  ވޭ
ވެ. މިއީ 2017 ގައި މި އެ ވެ އި ފަ ބި ފިޔާ ލި އަން ރު ލި  137 މި

ވެ. ކެ ދެ ދަ ގެ އަ ވަރު އް ދަނީއާ ދާދި އެ މް އިން ލިބުނު އާ އިރާ ދާ

 ހުޅުމާލެ އާންމުފެރީ އާއި ޕްރިމިއަމް
އުން ފެރީގެ ޚިދުމަތަށް ބަދަލުގެނަ

ތަށް ޮބޑެތި މަ ދު މާލެ ފެރީ ޚި ޅު ހަރަކީ ހު ދިޔަ އަ ވެ ތު  ވޭ
އި ޓަރގަ އާ މަ ކު ތަ ެގ ފުރަ ހަރު ވެ. އަ ކެ ހަރެ ވުނު އަ އް ގެނެ ކެ ތަ ލު ދަ  ބަ

ގެ މް ފެރީ އަ މި ރީ ދިޔަ ދެ ޕް މުން ގެން ގަިއ ބަންނަ ދޫ މާ  ރ.އިންނަ
ކު، އެ މާ ރު ކު ލު ވާ މެންނާ ހަ ގަނޑު ޅު މި އަ ޅިން ނި ކަތް މު އް  މަސަ

ވެ. ވުނެ ކުރެ ތުރު ޅަނދު އި ޓަށް އެ ދެ އު ލީ ގެ ފް މް ފެރީ އަ މި ރި ޕް

އް ތަ ތުރު ގެ ދަ މު ފެރީ އި އާން ގަ ޓަރގެ ތެރޭ އާ ވަނަ ކު ގެ ދެ ހަރު  އަ
ވެ. އަދި ވުނެ ކުރެ ތުރު އް އި ތަ ތުރު ެގ ދަ މް ފެރީ އަ މި ، ްޕރި ޮކށް ދު  މަ

އި ޑަށް އަ މާން ގެ ޑި ތުރު ގެން ފެރީ ދަ ޅި މާ ގު ވު ޅު މާލެ ބްރިޖް ހު ޅު  ހު
، ޮކށް ދު އް މަ ތަ ތުރު ެގ ދަ މު ފެރީ ، އާން ިތން ގެ މަ ޮގތު ވާ ޮގތް އް ދަލާ އެ  ބަ

ކަތަށް އް ގެ މަސަ ފުން ޒަ އް ވަ ކުރާ މު ތް ކަ އް ގައި މަސަ ތު މަ ދު ގެ ޚި  ފެރީ
ގެ މު ދިނު އި ލަ ފު ކަލު އު އި ގައި ސަ އެކު ފެރީ އާ ވެ. މި ވުނެ އް ގެނެ ކެ ތަ ލު ދަ  ބަ
ޑަށް މާން ގެ ޑި ތުރު ހު ފެރީ ދަ ފަ އަށް ވެ. އަދި އެ ވުނެ ލެ ޓާ އް މަތް ހު ދު  ޚި
މަތް ވަނީ ދު ގެ ޚި މު ފެރީ ، އާން ލާ ކަށް ބަ ތަ ލު ދަ މުން ދިޔަ ބަ  އަންނަ

މް އަ ، ޕްރި ކު އެ ކާ ތަ ލު ދަ ބަ ވެ. މި އެ ިވފަ ލެ ޓާ އް ޅިން ހު މުނު އިރު މު ހަރު ނި  އަ
ވެ. އެ ފަ ވި ކުރެ ތުރު އް ަވނީ އި ތަ ޑި ުކރާ ގަ ޓް ލިންކް ފެރީ ޮއޕަރޭ

އެކްސްޕްރެސް ލިންކަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތައް
ޯޕޓާ އާ ޓަނޭޝަނަލް އެ އި ވެލާނާ އިން މާލެ އަދި މާލެ އާ ޅު އި ހު  މާލެ އާ

ތަށްވެސް މަ ދު ގެ ޚި ކް ޕްރެސް ލިން ދިޔަ އެކްސް ގެން މުން މެދު ދެ  ދެ
ވެ. އެ ފަ ވި އް ގެނެ ކެ ތަ ލު ގައި ވަނީ ޮބޑެތި ަބދަ ތެރޭ ގެ ހަރު ދިޔަ އަ ވެ ތު  ވޭ
، ޯބޓް ގަނެ ޑް ޕީ ގައި ދެ ސް ޓަރގެ ތެރޭ އާ މަ ދެ ކު ތަ ގެ ފުރަ ހަރު  އަ
މާލެ ޅު ވެ. އަދި ހު ެރވުނެ ކު ޅު ުތރަށް ރަނގަ ޮކށް އި ޅާ ަމތް ފު ދު  ޚި

އަށް މަ އި ހަ ގަނޑު 10.10 އާ ގެ ގަޑި ރޭ ތު މަ ދު ގެ ޚި ޕްރެސް  އެކްސް
ގެން ޅި ގު މާ ވު ޅު މާލެ ބްރިޖް ހު މަވެސް ސިނަ ވެ. ނަ ވުނެ ކުރެ ތުރު  އި

ގެ ދު މެ ޯޕޓާ ދެ އާ ޓަޭނޝަނަލް އެ ެލ-ވެލާނާ އިން ުޅމާލެ އަދި މާ -ހު ލެ  މާ
ޓަރގެ އާ ވަނަ ކު ، ތިން ކު އެ މާ ވު ށް ާމންޑް ދަ ގެ ޑި ތުރު ފަ ތުރު  ކަނޑު ދަ
ހު ފަ ވެ. ެއއަށް ވުނެ ކުރެ ދު އް މަ ތަ ޓަރގެ ަދތުރު ކް ގައި މި ދެ ސެ  ތެރޭ
ޓަރގައި ކް ކަށް ބަލާ މި ދެ ސެ ތަ ލު ދަ ދިޔަ ބަ މުން ޑަށް އަންނަ މާން  ޑި

ވެ. އެ ފަ ވި ލެ ޓާ އް ޅިން ހު މަތް ވަނީ މު ދު ޕްރެސް ޚި ދިޔަ އެކްސް ގެން މުން ދެ

ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ޗާޓަރ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުން
މްދަނީ ތަކީ އާ މަ ދު މާލެ ޯލންޗް ޗާޓަރ ޚި -ުހޅު ލެ އި ޮއތް މާ ފަ ވި ލެ ޓާ އް  ހު
ޮކށް، 2017 ގައި ވަނީ އެ ގަ ހަ މަށް ފާ ކަ އް އެ އިރާ ދާނެ ދާ ވި ކުރެ ތުރު  އި
މަތް ދު ހަރު އެ ޚި ދިޔަ އަ ވެ ތު ވެ. ވޭ އެ ފަ ވި ކުރެ ފް ޢާރަ މަތް އަލުން ތަ ދު  ޚި

އި ގަ ތު މަ ދު ވެ. މި ޚި އެ ފަ ވި ކެއް ވަނީ ކުރެ ތަ ތް ކަ އް މަށް ގިނަ މަސަ ކުރު ޅާ  ފު
ގެ އް އެ ޖާ ތީ ގެ ނަ ތު ކަ އް ވުނު މަސަ މަށް ކުރެ ކުރު ޓް ޮބޑު ލީ ކުރާ ފް  ބޭނުން

ގެ ދެ މެ ޖަރުންނާ ދެ ޖަރުންނާއި 67 ފަސިން  ޮގތުން 20 ފަސިން
މުނު އިރު ހަރު ނި އި އަ ގަ ޓް ލީ ، ޗާޓަރ ފް ޯބޓު ޑް ޕީ ޓީގެ 12 ސް  ކެޕޭސި
ޕްރެސް ގައި އެކްސް ކު ތަ ދިޔަ ދުވަސް ވެ ތު އި ވޭ ގަ ގެ ތެރޭ ވެ. މީ އެ މެނެ  ހި

ވެ. އެ މެނެ އްވެސް ހި ތަ ޅަނދު އި އު މުން އަ ކުރަ މަތަށް ބޭނުން ދު ޚި

 ޕްރައިވެޓް ހަޔަރގެ ޚިދުމަތް
އިޝްތިހާރުކޮށް ފުޅާކުރުން

ކަތް އް ގެ މަސަ މު ކުރު ޅާ މަތް ފު ދު ވެޓް ހަޔަރގެ ޚި އި އި ޕްރަ ގަ ލޭ މާ ޅު  ހު
މަށް ކުރު ގައި ބޭނުން ތު މަ ދު ވެ. މި ޚި އެ ފަ ހަރު ވަނީ ެފށި  2017 ަވނަ އަ
ތައް ޅަނދު މަށް މި އު މަްތ ދިނު ދު ، ޚި ްއ ޯހދާ ތަ ޅަނދު މު އު ގަ އް  އިތުރު އެ

ވެ. ޗާޓަރ އެ ފަ ށާ ކުރަން ފަ ގައި ބޭނުން ގެ ތެރޭ ހަރު  ވަނީ އެ އަ
ކަތް އް ގުނު މަސަ އި ހިން މަށް 2017 ގަ ކުރު ޮރޯމޓް އް ޕް ތަ ތް މަ ދު  ޚި

އި ގަ ލޭ މާ ޅު ވެ. މި ޮގތުން ހު ވުނެ ދެ އަށް ގެން ހަރުވެސް ުކރި ދިަޔ އަ ވެ ތު  ވޭ
މަތް ދު ޮކށް އެ ޚި ފް ޢާރަ ތުރަށް ތަ ަމތް އި ދު ވެޓް ހަޔަރގެ ޚި އި  ޕްރަ
ގެ ލޭ މާ ޅު މަށް ހު ކުރު ވަރާ ޮގތުން މަޝް ހޭ ތަކާ ބެ ކުރާނެ ޮގތް ޅު  ރަނގަ

އެކު ކާ ތަ ތް ، އެ ފަރާ މާތު ދީ ލޫ ޢު ޮކށް މަ ތް ޔާރަ ަކށް ޒި ތަ ހައުސް ޓު  ގެސް
މާލެ ބްރިޖް ޅު ، ހު ގެ ިއތުރުން ވެ. މީ އެ ވެ ަފއި ވި އް ތައް ބޭ ވުން ލު ދަ އް  ބަ

ވެޓް ކާރާއި ވޭން އި މެދު ޕްރަ އާ ދެ ލެ މާ ޅު އި ހު ގެން މާލެ އާ ޅި މާ ގު ވު ޅު  ހު
ވެ. އެ ފަ ށި އި ފެ ގަ ތެރޭ ގެ ަހރު ދިޔަ އަ ވެ މަތް ވަނީ ޭވތު ދު ހަޔަރގެ ޚި

 މެޓޯްރ ބަސް ސަރވިސް
ކަށާއި ުދތަ އް ހަ ގެ އެކި ސަރަ ލޭ މާ ޅު ޓްޯރ ބަސް ސަރވިްސ އަކީ ހު  މެ

ވެ. ކެ ތެ މަ ދު ވޭ ޚި މެދު ދެ ޯޕޓާ ދެ ޓަނޭޝަނަލް ެއއާ އި ވެލާާނ އިން މާލެ އާ ޅު  ހު
ކަތް އް ގެ މަސަ މު ތު ގެ ޮގތުން އިތުރު ބަސް ގަ މު ކުރު ޅާ މަތް ފު ދު  މި ޚި

ގެ ތުރު އި، ބަސް ދަ ގަ ުރގެ ތެރޭ ހަ ވެ. އަ އެ ިށފަ ހަރު ވަނީ ފެ ދިޔަ އަ ވެ ތު  ވޭ
ކަށް ތަ ޮޓޕް ކާއި ބަސް ސް ްޓތަ ެގ މަތިން ބަސް ރޫ ޮގތު ވާ ޮގތް އް މާންޑާ އެ  ޑި
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އި ޯބޓް ގަ ގެ ތެރޭ ކު ތަ ތް ުދމަ ގް ޚި ޮކްށދޭ ޮޑކިން މެން ޯފރު ގަނޑު ޅު  އަ
، ޯބޓް ްޕވޭ ލި ގް، ސް ލިން ޕްލެކްސް ސް ާނއި ޑު ، ކެރޭ ޓް  ޮހއިސް

ގް ވޭ ޮޑކިން ގެން ދެ ޮކށް ުނން ޮނޮލޖީ ބޭ ކް ގް ޓެ އަރބޭ އިލަރ އަދި އެ  ޓްރެ
ވެ. އެ މެނެ އް ހި ތަ ތް މަ ދު ގް ޚި އަރިން ޖިނި ޅޭ އިން ގު މާ އި ކަ ކާ ތަ ތް މަ ދު  ޚި

އް ތަ ތް މަ ދު ހާ ޚި މެ ވާނެ އެން މަރުންނަށް ބޭނުން ޓަ ގެ ކަސް މެން ގަނޑު ޅު  އަ
އް ތަ މާ އި ަމރާ އާ ގް އި ޮޑކިން ގަ ދު ެގ މަޤްޞަ މު ދިނު ޮކށް ކުްނ ޯފރު ތަނަ އް  އެ
ގެ ެމވެ. އޭ ދެ ޮކށް މެން ޯފރު ގަނޑު ޅު އް އަ ަތކެ ތް މަ ދު ވާ ގިނަ ޚި  ބޭނުން
ޓަލް ، މެ ދިނުން އި ލަ ދު ވާ ، ދަ ގް ޓިން ްގ، ބްލާސް ން ޑި ލް އި ވެ ގަ  ތެރޭ

ގެ ޓު ، ކަރަން ގް ، މެޝިނިން ގް އަރިން ޖިނި ، މެރިން އިން  ފެބްރިކޭޝަން
ކަތް އް ގެ މަސަ މު ޑާ ކަތް އަދި ވަ އް ގެ މަސަ ބަރު އި އި ފަ ތާ ކަ އް  މަސަ

ކަތަށް އި މަަސއް މާ ކުރު ދޫ ޔަށް އް ތުރުން ޮކަޓރި ކު ގެ އި ވެ. މީ އެ މެނެ  ހި
ވެ. އެ މެނެ ދިނުން ހި ޮކށް މަތް ޯފރު ދު ގެ ޚި ިއ ެފނު ޓާ ވާނެ ކަރަން ބޭނުން

ހެން ހެނި ިއ އެ ތަށް ޚާްއޞަ މެޝިނަރީ އާ ކަ އް އާއި ަމސަ ޮނޮލޖީ ކް އު ޓެ  އަ
ވަރު ގެ ފެން ތު މަ ދު ގެ ޚި މެން ގަނޑު ޅު ، އަ ޮކށް ޓް މަށް އިންވެސް ކެތި ޯހދު  ތަ

މެން ގަނޑު އްނެތި ައޅު މެ ކެނޑު ދު މަށް މެ ުކރު ދަނާ ، ހަރު ޮކށް ޅު  ރަނގަ
ޓުނު 200 ޓަނުގެ އް ހެ ހުން ބެ ވެ. ދާދި ފަ މެ ދަ ގެން މުން ކުރަ ތް ކަ އް  މަސަ
ހަރާ ފަ ޅަނދަށް ެއއް ޒުގެ 20 އު އި ފާތު ސަ ، ތަ ކު އެ ޓާ  ޯބޓް ޮހއިސް

ހާރު ޔާޑް މި ގެ ޯބޓް މެން ގަނޑު ޅު ޮއތް އަ ގަ ުރގެ ޖާ ވަ ވޭ ދެ ޮކށް މަތް ޯފރު ދު  ޚި
ވެ. އެ ފަ އް ޯބޓް ޔާރޑަށް ވެ މެ ޮބޑު އެ ގެ އެން ޖޭ އް ވަނީ ރާ

މުރާޖަޢާ
ގް އެންޑް އަރިން ޖިނި ފިޔާ އިން އަން ރު ލި ހަރު 15.44 މި ދިޔަ އަ ވެ ތު  ވޭ
ވެ. އެ ވެ އި ފަ ޮކށް އަށް ޙިއްޞާ ދަނީ މް މްލަ އާ ގެ ޖު ޕް މަތުން ގްރޫ ދު ގް ޚި  ޮޑކިން

އަން ލި ކުރި 5 މި މަތުން ޙިއްޞާ ދު  މިއީ 2017 ގައި އެ ޚި
ވެ. ކެ ދެ ދަ ްއތަ އިތުރު އަ އިރު 208 އިންސަ ލާ ބަ ޅާ އި އަ އާ ޔާ ފި ރު

ބޭރުގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުން
ގްގެ 2017 އް ޮޑކިން ޓެ ގެ ޯބޓް ޮހއިސް ހަރު 200 ޓަނު  ވަނަ އަ
ތައް ތް ގެ ވަީސލަ ޑް ޔާ ެގ ޯބޓް މެން ގަނޑު ޅު ، އަ ޮކށް ފް ޢާރަ މަތަށް ތަ ދު  ޚި

މެ ކަށް އެން ތަ ޅަނދު ގެ އު ކު ތަ ތް ވަ ފާތު ބާ ބަބުން ތަ މުގެ ސަ ވު ކުރެ ތުރު  އި
ކަން ލް ގެ ާޤބި މު ދިނު ޮކށް އް ޯފރު ތަ ތް މަ ގް ިޚދު އަރިން ޖިނި މަ އިން ހަ  ފުރި
ގް އަރިން ިޖނި ގެ އިން ފުނީ ވެ. ކުން އެ ފަ ބި ްށވަނީ ލި މެންނަ ގަނޑު ޅު  އަ

ކަނި އެ ގެ ަހމަ މެން ގަނޑު ޅު ުދމަތް ފެށުނީއްސުެރ އަ ގް ޚި  ާއއި ޮޑކިން
މަތް ދު ކަށް ޚި ތަ ގެ ބޭނުން ތެރޭ ގެ އެ ފުނީ އި ޮއތީ ކުން ފަ ވެ ށް ކަ ދަ  މަޤްޞަ

ގެ ޑް ޔާ ޮކށް ޯބޓް ޙު ތާ ތި ފް ޔާޑް އި މަވެސް ޯބޓް ވެ. ނަ މެ ިދނު ޮކށް  ޯފރު
ގެ ކު ތަ ޅަނދު ގެ އު ފުނީ ، ކުން ކު އެ މާ ވު ތުރު އް އި ތަ ތް ލަ އާއި ވަސީ ގަ  ޖާ

ގެ މު ްތދިނު މަ ދު ކަށް ޚި ތަ ޅަނދު ގެ އު މަރުން ޓަ ހެން ކަސް ހެނި ، އެ ތުރުން  އި
ކަށް ޒަ މާ ގެ އަ މެން ގަނޑު ކު ައޅު އެ މާ ެއވެ. ވު ފަ ބި ވަނީ ލި ާހރު  ފުރުޞަތު މި

ހެން ހެނި ގެ ބޭރުން އެ ފުނީ ، ކުން ވަނީ އި ފަ ހަރު ވެ ދިޔަ އަ ވެ ތު  ވޭ
ފާތު އެކު ތަ އާ ވެ. މި މެ ރު ކު ޅާ މަތް ފު ދު މަރުންނަށް ދޭ ޚި ޓަ  ކަސް

އިނަރގެ ދަށުން ޓެ ްނނަށް ރި މަރު ޓަ ޭރޓް ކަސް ވެްޓ އަދި ޯކޕަ އި  ޕްރަ
ދިޔަ ވެ ތު ވެ. ވޭ އެ ފަ ށި ވަނީ ފެ ހާރު ދިނުން މި ތް މަ ދު ގެ ޚި ޓް މަން ޖް ލީޓް މެނޭ  ފް

ގް އަރިން ޖިނި  އިން
ގް ން ޑް ޮޑކި އެން

ގެ ތެރެއިން ޅަނދު ވުނު 274 އު މަތް ދެ ދު އި ޚި ގަ ޑް ޔާ ހަރު ޯބޓް  އަ
ވެ. ކެ ތަ ޅަނދު ގެ އު ކު ތަ ތް ހެން ފަރާ ހެނި ޅަނދަކީ އެ 212 އު

         ފެނު އަޑީގެ ވެލްޑިންގް އާއި ކަޓިންގެ ޚިދުމަތް
ހަރު ވަނީ ދިޔަ އަ ވެ ތު މަތް ވޭ ދު ގެ ޚި ޓިން އި ކަ އާ ގް ޑިން ލް ގެ ވެ ޑީ  ފެނު އަ
ތުރަށް މަތް އި ދު ހަރު މި ޚި ޮއތް އަ ށް އަ ވެ. އަދި ކުރި އެ ފަ ވި ކުރެ ފް ޢާރަ  ތަ
ގް ޓިން ކު ޯވޓަރ ބްލާސް އެ އާ ވެ. މި އެ ވެ އި ފަ ވި ކުރެ ތު މަްށ ގަސް ކުރު ޅާ  ފު
މެން ދޭ ގަނޑު ޅު އި އަ މަތް 2019 ގަ ދު ގެ ޚި މު ދިނު އި ހަ ކަ އި ޮފރި  އާ
ވެ. އެ ފަ ވި ކުރެ ތު މަށް ވަނީ ގަސް ކުރު ތުރު އަށް އި ގެ ތެރެ ކު ތަ ތް މަ ދު ޚި

މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުން
އަށް ތަށް ޚާއްޞަ މެިޝނަރީ ކަ އް ، މަސަ ޮކށް ފް ޢާރަ ޮނޮލޖީ ތަ ކް އު ޓެ  އަ

މަށް ކުރު ތުރު ގެ ހުނަރު އި ފުން ޒަ އް ވަ ެގ މު މެން ގަނޑު ޅު ، އަ ޮކށް ޓް  އިންވެސް
ގެ ކު ތަ ތް މަ ދު މެންދޭ ޚި ގަނޑު ޅު ، އަ ގާ އް ހިން ތަ މް ޮރގްރާ މްރީނު ޕް  ތަ
މެ މެން އެން ގަނޑު ޅު މަކީ އަ ކުރު ދަނާ ޮކށް ހަރު ޅު ވަރު ރަނގަ  ފެން
އް ތަ ލު ގެ އުޞޫ ތު ކަ އް ޖާދީ މަސަ ވެ. އީ މެ އް ކަ ކަންދޭ އެ މު ހިން  މު

މަށް ކުރު ވަރު ެލއް ކަށަ އު ހަ ގެ މާ ތު ކަ ކާތެރި މަަސއް އް ، ރަ ޮކށް  ބޭނުން
ގެ މެން ުޅގަނޑު ވެ. އަ މެ ރަ ކު ތް ކަ އް ގަނުޑމެން މަސަ ޅު އްނެތި އަ މެ ކެނޑު ދު  މެ

ދިޔަ ވެ ތު ގެ ޮގތުން ވޭ މު ވު ޔާރު އް މަށް ތަ ކުރު ޅާ އް ފު ތަ ތް މަ ދު  ޚި
ވެ. އެ ފަ ގި އް ިހން ތަ މް ޮރގްރާ މްރީނު ޕް ާފތު ތަ ހަރު ވަނީ ތަ އަ

ޖަޢާ
މުރާ
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ސް ކް ޓި ޖިސް ޮލ
ތަކުގެ ަމތް ދު ޮކށްދޭ ޚި ޓިކްސް ސަރވިސް އިން ޯފރު ގެ ޮލޖިސް މްޓީސީސީ  އެ

ޓިކްސް ޓަނޭޝަނަލް ޮލޖިސް ، އިން ޓިކްސް ޓިކް ޮލޖިސް އި ޮޑމެސް ގަ  ތެރޭ
ގެ މެން ުޅގަނޑު ވެ. އަ އެ މެނެ މަތް ހި ދު ގެ ޚި ޖެންސީ ޕް އެ  އަދި ޝި

މެ ޮބޑު ގެ އެން ޖޭ އް ކުރާ ރާ ޓް ިއ ޮއޕަރޭ ގަ ޖޭ އް ޓަކީ ރާ ލީ ޓިކްސް ފް  ލޮޖިސް
އިން ބޭރަށް ޖެ އް ގައި ރާ ޓް ލީ ގެ ފް މެން ގަނޑު ވެ. ައޅު ޓެ ލީ ޓީލް ވެސަލް ފް  ސް
ކުރާ ގައި ބޭނުން ކު ތަ ތުރު ގެ ދަ ޖޭ އް ، އަދި ރާ ޖު ގާއި ބާ ކުރާ ތިން ޓަ ތުރު  ދަ

ވެ. އެ މެނެ ޓް ހި ފް ގް ކްރާ ޑިން ގް އަދި ދެ ލޭން އި ހަތަރު ޓަ ޖާ ހަތް ބާ

ފުނިން ވަީނ ކުން އި ފަ ށި ޓިކްސް ސަރިވސް ފެ ގެ ޮލިޖސް މްޓީސީސީ  އެ
ޓިކްސް ވާ ޮލޖިސް ަގއި ބޭނުން ކު ތަ ޓް ކް ޮރޖެ ގާ ޮބޑެތި ޕް  ހިން

އި ގަ ކު ތަ ހަރު ދިޔަ އަ ވެ ތު މަވެސް ވޭ ވެ. ނަ މަށެ ދިނު ޮކށް އް ޯފރު ތަ ތް މަ ދު  ޚި
ކަން ތެރި ވުން ގެ ރޭ ތު ކަ އް ، މަސަ ވެ ތުރު ގެ ކެޕޭސިީޓ އި މެން ގަނޑު ޅު  އަ
ވާ ކަށް ބޭނުން ތަ ޢު ގެ މަޝްރޫ ފުނީ ބަބުން ކުން މުގެ ސަ ވު ދަނާ  ހަރު

ހެން ހެނި ތުރުްނ އެ ގެ އި މު ދިނު ޮކށް އް ޯފރު ތަ ަމތް ދު ޓިކްސް ޚި  ޮލޖިސް
ވެ. މެ ދަ މުން ގެން ދެ ޮކށް މަތް ޯފރު ދު ކްްސ ޚި ޓި ކަށްވެސް ޮލޖިސް ތަ ތް ފަރާ

އި ގަ ގެ ތެރޭ ކު ތަ ތް މަ ދު ކްްސ ޚި ޓި ޓަނޭޝަނަލް ޮލޖިސް ގެ އިން މެން ގަނޑު ޅު  އަ
ގެ މު ިއދިނު ލަ ފު ޯގ އު ްލކް ކާ ުގގައި ބްރޭކް ބަ ، ޓަ އި ޖާ ޓް ޮޓޕް ބާ ލެ  ފް

އި ގަ ކު ތަ ޮކޅު ން ކަ ކި ގެ އެ ޖޭ އް ފުނިން ރާ ވެ. ކުން އެ މެނެ މަތް ހި ދު  ޚި
އި ކާ ތަ ގު ގެ ޓަ މެން ގަނޑު ޅު ބަބުން އަ ކުގެ ސަ ތަ ޢު ގާ ގިނަ މަޝްރޫ  ހިން

އި ޯކރިން އާ ޓި ގެ ޓު އާ ޑި ކުރަނީ ިއން އި ަދތުރު ގަ އް ޮގތެ ގަނޑު އި އް މަ ތަ ޖު  ބާ
މްރާނީ އި ޢު މާ ކުރު ތް ޔަ މާ ޮދށް ހި ެގ ޮގނޑު ކާރު ެމދު، ސަރު އާ ދެ ޖެ އް  ރާ
މަށް ކުރު ތް މާރާ އި ޢި ހިލަ އާ ވާ ޮބޑު ކަށް ބޭނުން ތަ ޢު ގެ މަޝްރޫ ޤީ އް  ތަރަ
ގެ ނެރާއި ވެ. ރަށްރަށު އެ ގަ ތު ކަ އް ގެ މަސަ މު ލު ފު ކެތި އު ވާ ތަ  ބޭނުން

ޮލކް ކްރީޓް ބް ، ޮކން ވާ އި ފަ ޮކށް މާ ރު މިނަށް ބަާލ ފަ ުރގެ ފުން  ބަނދަ
ވެ. ވުނެ ކުރެ ތުރު ޓަށް އި ލީ އި ފް އް، 2017 ގަ ޖެ މަށް ޚާއްޞަ ބާ ލު ފު  އު
ޮލކް ކްރީޓް ބް ަށށް ވުރެ ގިނަ ރަށަށް ޮކން އްރަ ަފހަރާ އެ އް އީ އެ  މި

ވެ. ކެ ޖެ ގަ ޮބޑު ބާ ގެ ޖާ ވަރު ލޭ ފު އި އު ްއގަ ރެ ތު އެއް ދަ

އްޖެ އަންނަ ޖެންސީ ަސރވިސް އިން ރާ ޕް އޭ މެންގެ ޝި ގަނޑު ޅު  އަ
އި ގަ ގެ ތެރޭ ވެ. މީ މެ ދެ ޮކށް މަތް ޯފރު ދު ޖެންސީ ޚި ހާ އޭ މެ ކަށް އެން ތަ ޅަނދު  އު

ކަށް ތަ ޅަނދު ގެ އު ކު ތަ ތް ހެން ަފރާ ހެނި އި އެ ކާ ތަ ޅަނދު ގެ އު ފުނީ  ކުން
މަތް ދު ގެ ޚި މު ދިނު އި އަރަންްސ ޯހދަ ލި ވަރޑް ކް ޓް އު ވަރޑް އަ  އިން

ގް ްނކަރިން ގައި ބަ ގެ ތެރޭ ކު ތަ ތް މަ ދު ގެ ޚި މެން ގަނޑު ޅު ވެ. އަ އެ މެނެ  ހި
އި މާ ދިނު އި ވަ ކެތި އަރު ހެން ތަ ހެނި ވާ އެ އި ޯބފެނާއި ބޭނުން ތާ މަ ދު  ޚި

ދިނުން އް ޮކށް ތަ ތު މާ ކުދި މަރާ ދި އި ކު އި ޯބުޓގަ މާ ލު ްއތާ ގާ ނަ  ކުނި ނަ
ޮކށްދޭ ގިނަ މަތް ޯފރު ދު ހާރު ޚި މެން މި ގަނޑު ޅު ވެ. އަ އެ މެނެ  ހި

ަމރުންނަކީ ޓަ ، ކަސް އި ފަ ްށވެ ކަ ތަ ޅަނދު ޓަީރ އު ލި ަތކަކީ މި ޅަނދު  އު
މީ ކަ ވާ ށް ކަ ޔަ މަތް ޯހދާ ބަ ދު ގެ ޚި މެން ގަނޑު ޅު ޮކށް އަ ުކރާރު  ތަ
ވެ. ކެ މެ ޮކށްދޭ ކަ ޒު މް ވަރު ރަ ުތގެ ފެން މަ ދު ގެ ޚި މެން ގަނޑު ޅު އަ

މުރާޖަޢާ
އަން ލި އިން 20 މި އިރާ ޓިކްސް ދާ ހަރު ޮލޖިސް ދިޔަ އަ ވެ ތު  ވޭ
ވެ. އެ ވެ އި ފަ ޮކށް އަށް ޙިއްޞާ ދަނީ މް މްަލ އާ ގެ ޖު ޕް ފިޔާ ްގރޫ  ރު

އާއި ދަނީ މް އިން ލިބުނު އާ އިރާ ދާ އި މި  މިއީ 2017 ގަ
ވެ.  ކެ ދެ ދަ އްތަ ދަށް އަ އިރު 41 އިންސަ ލާ ބަ ޅާ އަ

ޮލޖިސްޓިކްސް ޚިދުމަތް
ގައި ޓް ކް ްފލީ ޓި ްނގެ ޮޑމެސް މެ ގަނޑު ޅު ، އަ ަގއި ރޭ ގެ ތެ ހަރު  އަ
އި ގަ ކު ތަ ޮކޅު ން ކަ ކި ގެ އެ ޖޭ އް ، ރާ ލަ ހި ެގ ޮބޑު  69،900 ޓަނު
ކަށް ތަ ޢު ގެ މަޝްރޫ ޤީ އް މްރާނީ ތަރަ މުންދާ ޢު ގަ ފުނިން ހިން  ކުން
ކުން ތަ ަޅނދު މެނޭ އު އި ހި ގަ ީލޓް ޓިކް ފް ވެ. ޮޑމެސް ވުނެ ދެ އި ލަ ފު  އު

ގެ ެއވެ. މީ ވެ އި ފަ ވި ގައި 88 ދަތުރު ކުރެ ތު މަ ދު ގެ ޚި ޓިކްސް  ޮލޖިސް
ގެ ޓު ލީ ޓިކްސް ފް ޓަނޭޝަނަލް ޮލޖިސް ގެ އިން މެން ގަނޑު ޅު ތުރުން އަ  އި

ވެ. އެ ވެ އި ފަ ހަރު ޮކށް ދިޔަ އަ ވެ ތު ތުުރ ވޭ ތައް 22 ދަ ޅަނދު އު

ކަން ލް ގެ ާޤބި މު ދިނު ޮކށް މަތް ޯފރު ދު ޓިްކސް ޚި ގެ ޮލޖިސް ތެރޭ ގެ އެ ޖޭ އް  ރާ
ކާއި ޓަ ފް ގް ކްރާ ޑިން ، ލޭން ވަނީ ހަރު ިދޔަ އަ ވެ ތު ެގ ޮގތުން ވޭ މު ކުރު ތުރު  އި
ވެ. އެ ފަ ށާ ކުރަން ފަ ތައް ބޭނުން ޅަނދު ގަިއ އެ އު ތު މަ ދު ، ޚި އް ގަނެ ޖެ ބާ

ޝިޕް އޭޖެންސީ ޚިދުމަތް
ގް އެންޑް ޝިޕް ކަރިން ގެ ބަން މެން ގަނޑު ޅު ހަރު އަ ދިޔަ އަ ވެ ތު  ވޭ

ގެ ޑީސަލް އެކި އެކި ޓަރު އަން ލި ލި  ސަރވިސަސް އިން 1.36 މި
ގައި އް އެ ޮގތެ ގަނޑު އި އި މަ ގަ ގެ ތެރޭ ވެ. މީ އެ ވެ އި ފަ ދީ ޮކށް ްއދު ހަރަށް ރަ ފަ  ޯބޓު

ވެ. ކެ ތަ ގެ ޯބޓު ޑު ގާ ޓް އްޔާ އާއި ޯކސް ގެ އަްސކަރި އާ ޑި މެނެނީ އިން ހި

ޖަޢާ
މުރާ
 
ރީގެ
ޔަފާ
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ގެ މު ރު އެ ގެ ކުރި ފުނީ ދުނީއްސުރެ ކުން ފެ ފުނި އު 1980ގައި ކުން  

ދަދު ގެ އަ ފުން ޒަ އް ވަ މު

ލް ތަފްސީ

1440

2016

1720

2017

1706

2018

މުވައްޒަފުން ތަރައްޤީކުރުން
ފުނިން މަީކ ކުން ކުރު މްރީނު ޮކށް ތަ ޅު ވަުރ ރަނގަ ގެ ފެން ފުން ްއޒަ ވަ  މު
، ކު އެ މާ ވެ. ވު ކެ މެ މެނޭ ކަ އި ހި ގަ ުމގެ ތެރޭ ކަ ކުރާ ކަން ޒަން ވަ ގު  އަ

މަށް ކުރު ތުރު ކަން އި ވެރި އި ފަންނު މާ ކަ ލް ބި ގެ ޤާ ފުން ޒަ އް ވަ  މު
ކަންދޭ މެން އިސް ގަނޑު ޅު ީކ އަ މަ ގު އް ހިން ތަ މް ޮރގްރާ  ަތމްރީނު ޕް
މުންދާ ކުރަ ދާ ފުނިން އަ ގައި ކުން ކު ތަ ފާރި ޔަ ފާތު ވި ވެ. ތަ ކެ މެ  ކަ
އި ވާ ހުނަރާ މަށް ބޭނުން އު ދި މުން ގެން ކުރަ ދާ އުރު އަ  އިސް ދަ

ގެ އް ކެ ތަ ތު ތީޖާ ނެރެވޭ ސިޔާސަ ، ނަ މަށް ކުރު ވަރު ކަން ކަށަ ވެރި  ފަންނު
ވެ. އެ ވެ ދެ މުން ގެން ގަ ަތއް ހިން މް ރާ ޮރގް މްރީުނ ޕް ދަށުން ތަ

މަ ތަ ކުން ފުރަ ތަ އިރާ މު ދާ ހިން ވާ މު ޏައް ބޭނުން ފުން  ކުން
ގެ މު ވު ވެރި އި ގައި ބަ ަތކު އި ްޕޮރފެޝަނަލް ޯކސް އާ ގްރީ  ޑި

ދިޔަ ވެ ތު އް ވޭ މެ ޮރގްރާ ގެ ޕް މު ފުންނަށް ދިނު ޒަ އް ވަ  ފުރުޞަތު މު
ޮގތުން ވެ. މި އެ ވެ އި ފަ ވި ދެ ގެން ށް އަ ވެްސ ކުރި އި ގަ ތެރޭ ގެ ހަރު  އަ
ފަދަ ހަރު މި ދިޔަ އަ ވެ ތު ފަކު ވޭ ޒަ އް ވަ ފުނީގެ 14 މު  ކުން

ވެ. އެ ވެ އި ފަ ގެންޮގސް މުން ކުރަ ލް މު ޙާޞި ުޢލީ އި ތަ ގަ ކު ތަ މް ޮރގްރާ ޕް

ގެ މު ރު ކު ދަނާ ތުރަށް ހަރު މް އި ޮރގްރާ މްރީނު ޕް ގެ ތަ ފުން ޒަ އް ވަ  މު
ހަރު ދިޔަ އަ ވެ ތު ތަކާ ވޭ ޒު ކަ މްރީނުދޭ މަރު ފާތު ތަ ގެ ތަ ޔޭ  ގޮތުން ދުނި

އް ތަ ކަ ގެ މަަސއް މެން ގަނޑު ޅު ވެ. އަދި އަ އެ ވެ އި ފަ ވި ކުރެ ވަރާ  މަޝް
ކައި ޓަ ށް މަ ދިނު ޮކށް ފުންނަށް ޯފރު ޒަ އް ގެ ުމވަ ފުނީ ވާ ހުނަރު ކުން  ބޭނުން

ތައް މް ޮރގްރާ މްރީނު ޕް ފާތު ތަ ގެ ތަ އިން ބޭރު ޖެ އް އާއި ރާ ޖެ އް  ރާ
ކަށް ތަ މް ޮރގްރާ ވެ. ިމފަދަ ޕް އެ ވެ އި ިގފަ ން ހަރު ހި ެވދިޔަ އަ ތު  ވޭ

ވެ. އެ ވެ އި ފަ ވި ކުރެ ދު ފިޔާ ޚަރަ އަްނ ރު ލި ހަރު 8 މި ދިޔަ އަ ވެ ތު ވޭ

މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކުރުން
ގައި މު ދިނު ޮކށް އް ޯފރު ްތތަ މަ ދު އި ޚި ކާ ތަ ޓް ކް ޮރޑަ ެގ ޕް މެން ޑު ގަނަ ޅު  އަ

އި ލާ ޔާ ތެރި ޚި ދުން އް ފެ ، އު ދޭ އި އްލު ޯހދަ ކީ ޙަ ފުންނަ ޒަ ަވއް ގެ މު މެން ަގނޑު ޅު  އަ

ވެ. މެ ދެ ވަރު ތް މެން ހި ގަނޑު ޅު މަށް އަ ކަްށ ވު ޔަ ޅޭ ބަ ގު ޖާދީ ވިސްނުން ގެން  އީ
މެން ގަނޑު ޅު އް އަ ތަ މު އި ޓީ ފުންނާ ޒަ އް ވަ ކި މު ވަ ކި ތީޖާ ނެރެދޭ ވަ  ނަ
ވެ. މެ ކުރަ ޒަން ގު ވަ ގެ އަ ކު ތަ ތް ފަދަ ފަރާ ، އެ ދީ ވަރު ޮކށް ިހތް ގަ ހަ  ފާ
، ފުން ޒަ ަވއް ވާ މު އި ފަ ޮކށް ތް މަ ދު އި ޚި ްއގަ ތެ ދަ އް ގު މު ޏައް ދި ފުން  ކުން

ގެ ެނވެ. މީ ވު ކުރެ ގަ ހަ ހަރު ފާ ދިޔަ އަ ވެ ތު ކަތް ވޭ އް އިވާ މަސަ ފަ ދީ  ޮކށް
ވާ އި ފަ ޮކށް ތް ކަ އް ގަިއ މަސަ އް ވަރެ ޅު ފެން ފަދަ ރަނގަ ވޭ ުކރެ ގަ ހަ ތުރުން ފާ  އި

ދިޔަ ވެ ތު ޯވޑް’ ވޭ މަށް ‘އެކްސަލަންސަ އެ ަޒފުންނަށް ދިނު އް ވަ  މު
އި ގަ އް ތެ ދަ އް ގު މު ވުރެ ދި ހަރަށް ވެ. 15 އަ ވުނެ ކުރެ ފް ޢާރަ ހަރު ތަ  އަ

ފުންނަށް ހަތަރު ޒަ އް ވަ އިވާ 35 މު ފަ ކޮށް ތް މަ ދު ޏަށް ޚި ފުން  ކުން
، ޒް ޮރން ، ބް ލޫ މެނެނީ ބް ަގއި ހި ރޭ ތެ ގެ ވެ. މީ ވުނެ ޯވޑު ދެ ުކން އެ އަ ލަ  ކު

ެވލުއޭޝަން ވެ. ޕަރޯފމަންސް އި ޯވޑެ ަނމް އެ ޓި ލެ  ޯގލްޑް އަދި ޕް
ހަރު ގެ ދަށުން، 2018 ވަނަ އަ ގް ޮޕލިސީ ޯވޑިން  އެންޑް ރި

ގެ ފުން ޒަ އް ވަ ހު، 790 މު އަށް ފަ ލުއޭޝަން ވެ ދުނު ޕަރޯފމަންސް އި  ހެ
ގެ މަންޓް ޮޕލިސީ ޔަ ޓަ ީނގެ ރި ފު ވެ. ކުން އެ ިއވެ ފަ ވި ދެ  މުސާރަ ޮބުޑޮކށް
ވެ. އެ ވެ އި ފަ ވެ ކި އިން ވަ ފާ ޒީ ގެ ވަ ފުނީ ފަުކ ކުން ޒަ އް ވަ ދަށުން 8 މު

ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އިތުރުކޮށްދިނުން
ފުނީގެ ޮކށްދީ ކުން ރު ތު ގެ ފުރުޞަތު އި ފާ ޒީ ވާނުންނަށް ވަ  ޒު

ކަތް އް މުންދާ މަސަ ވެ މަށް ކުރެ ކުރު ވެރި އި ވާނުން ބަ އި ޒު ގަ މު  ޓީ
ޏަށް ފުން ވެ. ކުން އެ ވެ އި ފަ ވި ދެ ގެން ށް އަ ހަރުވެސް ކުރި ދިޔަ އަ ވެ ތު  ވޭ
، މަށް ދިނު ޮކށް ވާނުންނަށް ދަސް އް ޒު ތަ ކަލް ުހނަރު ކްނި ވާ ޓެ  ބޭނުން

ވެ. ވުނެ ކުރެ ޙް ތާ ތި ފް ހަރު އި ދިޔަ އަ ުތވެ މް ވޭ ވަރު ްޕޮރގްރާ  ހުނަ
ޕް ިރވަރުންނަށް އިންަޓރންޝި ވާ ދަ ޔަ އި ކި ގަ ޖް ތުރުން ޮކލެ އި ގެ  މީ
ވެ. އެ ވެ އި ފަ ވި ދެ ޮކށް ހަރުވެސް ަފހި ދިަޔ އަ ވެ ތު އް ވޭ ތަ ތު ފުރުޞަ

ވަޒީފާތަކަށް ޤާބިލް މީހުން ހޯދުން
މާއި ހުން ޯހދު ކަށް ޤާބިލް މީ ތަ ފާ ޒީ ގެ ވަ މެން ގަނޑު ޅު  އަ

ވަރު ތިބޭ މިން މި އި ދެ ގަ އި ފަ ޒީ ގެ މެންބަރުން ވަ މު ގެ ޓީ މެން ގަނޑު ޅު  އަ

ޓީމު
 
ންގެ
ޑުމެ
ގަނ
އަޅު

ގެ ން މެ ުޅގަނޑު ވެ. އަ މެ ގެ ޓީ މެން ގަނޑު ޅު ގަިއ ވަނީ އަ ތު ހަ  ފަ
ގެ ފުނީ ގައި ކުން ކު ތަ ޮކޅު ން ގެ އެކި ކަ ޖޭ އް އްރަކީ ރާ ޔާބީގެ ސި މި  ކާ

ވާލު ދު އި އާ ގައި ރެ މު ދިނު ޮކށް އް ޯފރު ތަ ލު އް އި ޙަ ކާ ްތތަ މަ ދު  ޚި
ވެ. ފުންނެ ޒަ އް ވަ ގި މު ވާ ގެ ހީ މެން ގަނޑު ޅު ުކރާ އަ ތް ކަ އް މަސަ

ދާ މުން ވަ ލު ދަ ވަނީ ބަ އި ފަ ހި ކުރަން ޖެ ތް ކަ އް މު މަސަ ގެ ޓީ މެން ގަނޑު ޅު  އަ
، ވާ އި ފަ ވި ިރކުރު ވެ ، ބާރު ލް ބި އީ ޤާ ، އެ ކު އެ މާ ވު ށް މަ ކަ އި ގަ އް ލެ އު ހަ  މާ
އް ތަ އިރާ ގެ އެކި ދާ ފުނީ ހާއި ކުން ގެ ރޫ މު ކުރު ތް ކަ އް ގައި މަސަ ކު  އެ
ވެ. އެ ހެ ޖެ ކަށް ވާން މަ ހު ޮއތް ޓީ ގެ ރޫ މު ކުރު ތް ކަ އް ެގން މަސަ ޅި  ގު

އި ގަ މު ޅު ޖޫރަ ކަނަޑއެ ވޭ އު ުކރުން އަދި ދެ މްރީނު ާމއި ތަ ފުން ޯހދު ޒަ އް  ުމވަ
ފާރި ޔަ އެކު ވި މާ ކަ ތެރި ވުން ތަކީ ރޭ ގުޅޭ ސިޔާސަ މެން ގެން ގަނޑު ޅު  އަ

މަށް ކުރު ޤީ އް ތައް ތަރަ ތް ލަ ޭދ، އިންސާނީ ވަސީ ޮކށް ހި ފަ ގު މަށް މަ ގު  ހިން
ވުން ވެރި އި ގެ ބަ ފުން ޒަ އް ވަ ، މު ދޭ ޮކށް ަގދަ ރު ޕް ވަ ، ލީަޑރޝި ބޭ  ފުރުޞަތު ލި

މަށް ފުރުޞަތު ކުރު ޅު ވަރު ރަނގަ ގެ ފެން ަކތު އް ، ކުރާ މަސަ  ޯހދާ
އި މާ ކަ ވެރި ގެ ފަންނު މު ެގ ޓީ މެން ގަނޑު ޅު ެކވެ. އަ ތެ  ލިބޭ ސިޔާސަ

ވެ. ކެ މެ ވާ ކަ ވެރި ޚުރު މެން ފަ ގަނޑު ޅު ީކ އަ މަ ކަ ތެރި ޚްލާސް އި

މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު
ގައި ތިބީ ފުނީ 31 ޑިސެންބަރު 2018 ގައި ކުން  

ވެ. މިއީ 31 ޑިސެންބަރު 2017 ފުންނެ ޒަ އް ވަ  1706 މު
ވެ. ކެ ދެ ދަ ވުރެ މަދު އަ ފުންނަށް ޒަ އް ވަ  ގައި ތިބި 1720 މު
މަށް ކުރު ދަނާ އި ހަރު މަށާ ކުރު ޅާ އް ފު ތަ ފާރި ޔަ ގެ ވި މެން ގަނޑު ޅު  އަ
ދިޔަ ތިން ވެ ތު ގެ ޮގތުން ވޭ އް އެ ޖާ ތީ ގެ ނަ ތު ކަ އް ވުނު މަސަ  ކުރެ

ވެ. އެ ފަ ވެ ތުރު ދަދު ވަނީ އި ގެ އަ ފުން ޒަ އް ވަ ހަރު މު އަ
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. ވެ އެ ވެ އި ފަ ވި ކުރެ ތް ކަ އް ހަރުވެސް މަސަ ދިޔަ އަ ވެ ތު މަށް ވޭ ކުރު ތުރު  އި
ވާ އި ފަ ޮކށް ްނގެ ޯބޑުން ފާސް ޓަރު ކް އިރެ އި ޑަ  2016 ގަ

ހަރުވެސް ދިޔަ އަ ވެ ތު މް ވޭ ކީ ޓާފް ޯބނަސް ސް  ޯކޕަރޭޓް ސް
ގެ ވެ. މީ މެ ކުރަ ގަ ހަ އެކު ފާ ލާ ފަ ކަން އު ވާ އި ފަ ވި ދެ ގެން ށް އަ  ކުރި

ފް ޓާ ޅިން އަލަށް ސް ގެން މު ޅި ތަކާ ގު ފާރި ޔަ ފާތު ވި ، ތަ ތުރުން  އި
ވެ. ވުނެ ކުރެ ޙް ތާ ތި ފް ހަރު އި ދިޔަ އަ ވެ ތު އް ވޭ މެ ކީ އުންޓް ސް ކަ ޑިސް

 ތަފާތުތައް އެކުލެވޭ މުވައްޒަފުން
ބައިވެރިކޮށް މަސައްކަތްކުރުން

ފުން ޒަ އް ވަ ވޭ މު ލެ ކު އް އެ ތަ ތު ފާ ދަކީ ތަ ގެ މަޤްޞަ މެން ގަނޑު ޅު  އަ
ކަކު ، އެ ބޭ ވުން ލި ިއވެރި ގެ ބަ މެން ، އެން ޮކށް މު ބިނާ ޮކށް ޓީ ވެރި އި  ބަ

ޮކށް މު އި އް ޤާ ލެ އު ހަ ގެ މާ ތު ކަ އް ކުރާ މަސަ މް ތިރާ ޙް ކަށް އި ކަ  އަނެ
ޅޭ ގު ގަނުޑމެން ގެން ޅު އި އަ ގަ މު ވެ. ިމކަ މެ އެރުްނ ޯހދު ކަށް ކުރި ތަ ފާރި ޔަ  ވި

ގެ މު އު ދި އަށް މާއި ކުރި ވެރިން ޯހދު ވަނީ ހުނަރު އި ފަ ވެ  ސިޔާސަތު ބިނާ
ވެ. އްޗަށެ ގެ މަ މު ކުރު ތުރު ތިބުން އި މި އި ދެ ގަ ފާ ޒީ ، ވަ އި މާ ިދނު ޮކށް ހި ފަ ގު  މަ

ގެ މު ކަ ތު ފާ މެނޭ ތަ އި ހި ގަ ގެ ތެރޭ ކު ތަ މު އި ޓީ ޮގުތގަ ރާ ކު ލު ބޫ މެން ޤަ ގަނޑު ޅު  އަ
ވުން ވެރި އި ގެ ފަރާތުން ލިބޭ ބަ ފުން ޒަ އް ވަ އި މު ގަ ތު ކަ އް ބަބުން މަސަ  ސަ
މަށް މަގު އެރު ގެ ކުރި ފާރީ ޔަ ބަބުން ވި ވެ. އަދި މީގެ ސަ އެ ވެ ތުރު  އި

ގެ ފާރީ ، ިވޔަ މަރުން ޓަ ފާތު ކަސް ކާއި ތަ ތަ ގެ ބޭނުން ފުން ޒަ އް ، ުމވަ ދީ ޮކށް ހި  ފަ
ވެ. އެ ދެ ވެ ތެރި ހީ މަށް އެ ތު ގަ ތައް ދެނެ ގެ ބޭނުން ވެރިން ފާ ވެރިން އަދި ނަ އި  ބަ

އެކު މާ ވެ. ވު އެ ދެ ގެން ވެ ޅާ ވެ ފު ތުރު ވޭ ހުނަރު އި ލެ ކު އި އެ ގަ މު  އަދި ޓީ
އި ޚާއްޞަ ގަ ގެ ތެރޭ ، މީ ތި އްނެ މެ ކުރު ތު ފާ ކަށް ތަ ހަ އްވެސް މީ  އެ

ގެ ފުުރޞަތު ފާ ޒީ ، ވަ މެނޭ ޮގަތށް ވާ ީމހުންވެސް ހި އަށް ބޭނުން ހީ  އެ
އި މާ ކުރު މްރީނު ދިނުން އަދި ތަ އި އެރުން ޯހދަ ގެ ކުރި ފާ ޒީ އި ވަ މާ  ދިނު
ކަންދޭ މު ހިން މެން މު ގަނޑު ޅު މަކީ އަ ކުރު ޒަން ގު ވަ ގެ އަ ފުން ޒަ އް ވަ  މު
އި ގަ މު ދިނު ފާ ޒީ ހުންނަށް ވަ ވާ މީ އަށް ބޭނުން ހީ ވެ. ޚާއްޞަ އެ ކެ މެ  ކަ

އިން ޒަ ގެ ޑި ފާ ޒީ ކުން ވަ ވަރަ ވޭ މިން ގެނެ ލު ދަ ޔަތަށް ބަ އް ލި އޫ ގެ މަސް ފާ ޒީ  ވަ
ވެ. އެ ވެ ދެ ޮކށް ްނނަށް ޯފރު ފު ޒަ އް ވަ ފަަދ މު މްރީނު އެ ޅޭ ތަ ގު މާ ، ކަ ޮކށް ލު ދަ ބަ

ކްލަބް އެމްޓީސީސީ
ފުންގެ ޒަ އް ވަ ތަކީ މު ޔަ އް ލި އޫ ގަނޑު މަސް އި ގެ މަ މްޓީސީސީ  ކްލަބް އެ

އި ހާ ުމގެ ރޫ ރު ކު ތް ކަ އް ގައި ަމސަ ކު ، އެ ިހޮކށް ދަ ޅުން ބަ އި ޮއންނަ ގު ގަ ދު  މެ
ޢީ މާ ތި ޖު ގެ އި ފުނީ ވެ. ކުން މެ ދިނު ޮކށް ހި ފަ ކުރަން ަމގު ލާ ކަން އާ ވެރި ކު  އެ

ގެ މްޓީސީސީ ގަނީ ކްލަބް އެ އި ހިން ގަ އް ޮގތެ ގަނޑު އި އް މަ ތަ ޅުން  ގު
ވެރި ދަ ، ވާ އި މާ ރު ުރކު ތު ުދގައި ޯޖޝް އި ގެ މެ ފުން ޒަ އް ވަ ވެ. މު އިންނެ  ތެރެ

ގައި ދު ގެ މަޤްޞަ މު ކުރު ލާ ހު އާ ގެ ރޫ މު ދު މިޔާބު ހޯ އި ކާ ގަ އް ލެ އު ހަ  މާ
ވެ. އެ ގަ ވާ ިހން ކެއް ރާ ްތތަ ކާ ލަބުން ގިނަ ޙަރަ ކުވެސް ކް ަހރަ މެ އަ  ޮކން
އި ގަ ކު ތަ ވުން އް އި އެ ކާ ތަ ތް ބާރާ ގެ މު ފުނިން ބޭރު ތުރުން ކުން ގެ އި  އޭ

ވެ. އެ މްޓީސީސީ ކުރަނީ ކްލަބް އެ ލު މްސީ ފުނި ތަ ކުން

އި ގަ ދު މެ ގެ ފުން ޒަ އް ވަ އިން މު މްޓީސީސީ ހަރުވެސް ކްލަބް އެ ދިޔަ އަ ވެ ތު  ވޭ
އި ވަރާ ޅި އި ކު ގަ ތެރޭ ގެ ވެ. މީ އެ ވެ އި ފަ ގާ އް ހިން ކެ ތަ ތް ކާ  ގިނަ ޙަރަ

ކަން ތެރި ހީ އަށް އެ ޢު މަ ތަ ޖު ތައް އަދި މު ތް ކާ ޢީ ޙަރަ މާ ތި ޖު  އި
އި ކްލަބް ގަ ތެރޭ ގެ ހަރު ވެ. އަ އެ މެނެ އް ހި ްތތަ ކާ ގެ ޙަރަ މު ދިނު ޮކށް  ޯފރު

ކީ: ކަ ތަ ތް ކާ މު ޙަރަ ހިން ވާ މު އި ފަ ގާ އިން ހިން މްޓީސީސީ އެ

މި ޓް ވެން ފް އި ޓާ ހަރީ ސް މްޓީސީސީގެ 37 ވަނަ އަ  އެ
ކާއި އެކްސަލަންސް ތަ ޯވޑް މަން ރިޯސސް އެ އި ިހއު ގަ ލާ ފް  ޙަ

ވެ. އެ ވެ އި ފަ ވި ުފންނަށް ދެ ޒަ އް ވަ ޯވޑް މު އެ

ޯކލާ ޯލންގް ރަން 2018 ޮކކާ
ވެ.  އެ ވެ އި ފަ ވެ ވެރި އި ފުން ބަ ޒަ އް ވަ ގައި 64 މު މު ވު މި ދު

މްޓީސީސީ ފުޓްސެލް ކަޕް 2018 ކްލަބް އެ
އި  ގަ ތު ބާރާ އިވާ މި މު ފަ ގާ ވާ ހިން އިން ރާ މްޓީސީސީ  ކްލަބް އެ

ވެ. އެ ވެ އި ފަ ވެ ވެރި އި މު ބަ ހެނުންގެ 3 ޓީ އި އަން މާ ހެނުންގެ 14 ޓީ ފިރި

ޑިވްސް ފުޓްސެލް ކަޕް 2018 ލަބް ޯމލް ކް
ހޫރު  މެ މަޝް ގެ އެން ޖޭ އް ތަކީ ރާ ބާރާ  މި މު

ލިކް ބް އި ޕަ ކާ ތަ ކާރު ޮއފީސް ވެ. ސަރު ތެ ބާރާ  ފުޓްސެލް މު
ވެ. އެ ވެ އި ފަ ވެ ވެރި އި ގައި ބަ ތު ބާރާ ތައް މި މު ފުނި ކުން

ޕެޓިޝަން 2018 ޑް ޮކމް އާ ލި އިންޓަރ ޮއފީސް ބި
އް އަދި  ތަ ދާރާ އި އި ކާ ތަ ކާރު ޮއފީސް  ސަރު

ގައި ތު ބާރާ ޤުބޫލު މު ވާ މި މަ ވެރި އި ތައް ބަ ފުނި ލިކް ކުން ބް  ޕަ
ވެ. އެ ވެ އި ފަ ވެ ވެރި އި މު ބަ ގެ ޓީ މެން ަގނޑު ޅު އަ

ހަރީ ދަތުރު 2018 މްޓީސީސީ އަ ކްލަބް އެ
ދާރަން  ، އަ ވާ އިން ރާ މްޓީސީސީ  ކްލަބް އެ

އި ގަ ތުރު ހަރީ ދަ ފުށި ރިޯސޓަށް ކުރި މި އަ ދުރަން  ހު
ވެ. އެ ވެ އި ފަ ވެ ވެރި އި ފުން ބަ ޒަ އް ވަ 64 މު

މަންޓް ޓަން ޯޓނަ މިން ޑް އިންޓަރ ޮއފީސް ބެ
އް ތަ ފުނި ލިކް ކުން ބް އް އަދި ޕަ ތަ ދާރާ އި އި ކާ ތަ ކާރު ޮއފީސް  ސަރު

ވެ. އެ ވެ އި ފަ ވެ ވެރި އި މު ބަ ގެ ޓީ މެން ުޅގަނޑު އި އަ ގަ ތު ބާރާ ވާ މި މު ވެރި ަބއި

އައްސަސާ ކަޕް 2018 ވިލި މު
ގާ މި  ވާ ހިން އިން ރާ މްޓީސީސީ  ކްލަބް އެ

ކަށް ތަ ދާރާ ކުރާ އެކި އި ތް ކަ އް ގައި މަސަ ލީ ތަކީ ވިލިނގި ބާރާ  މު
އި ގަ ތު ބާރާ ވެ. މި މު ކެ ކެ ތަ ތް ބާރާ ވާ މު އި ފަ ވި ލެ ވާ ޅު  ހު

ވެ. އެ ވެ އި ފަ ވެ ވެރި އި ކުން ބަ އަ ދާރާ 13 އި

ޯފރި 2018 މަސް
ވެ.  އެ ވެ އި ފަ ވެ ވެރި އި ގައި ބަ ތު ބާރާ ކުން މި މު މަ 18 ޓީ
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ރަނގަޅު މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުމަށް ޙިއްޞާކުރުން
ފުނި ހަކީ ކުން ގެ ރޫ މު ކުރު މަށް ޙިއްޞާ ކަ ގެ ކަން ޢު މަ ތަ ޖު  މު

ވެ. ކެ މެ ކަ މެނޭ އި ހި ގަ ތު ފަ ޤާ މެންގެ ސަ ގަނޑު ޅު ދުނީއްސުރެ އަ ފެ  އު
އި ގަ މު ކަ ކުރާ ކަން ޒަން ގު ވަ ފުނިން އަ ވުރާއި ކުން އް ފުނީގެ ތަސަ  ކުން
ތައް ތް ކާ ގެ ޙަރަ ފާރީ ގާ ިވޔަ މެން ހިން ަގނޑު ޅު ގެ މަތިން އަ ޮގތު ނޭ މެ  ހި

ވެ. އެ ވެ ދެ މުން ގެން ކުރަ ޒު ފީ މާ ތަން ާމޢީ ޒިން ތި ޖު ގެ އި ފުނީ ޮކށް ކުން ވެރި ދު  މެ
ހުން ޮބޑު ޖެ މަ ، ހަ ދީ ޮކށް ފާ ޯފރު ޤްިތޞާދީ ނަ ދަކީ އި ގެ ަމޤްޞަ  މީ

ވެ. މެ ރު ކު މަށް ޙިއްޞާ ކުރު އެއް ބިނާ ޢު މަ ތަ ޖު ވި މު ޓެނި އް ހެ މެ ދެ

ޅޭ ގު މެން ގެން ގަނޑު ޅު އި އަ ގަ މު ގު ކަން ހިން ޢީ ކަން މާ ތި ޖު ގެ އި ފުނީ  ކުން
ކަން ވެރި އި ހުނަރު އަދި ފަންނު ކާ ތަ ތް ލަ ގެ ވަސީ ފުނީ ލަކީ ކުން  އުޞޫ
ތައް ތް ކަ އް ގެ މަސަ މެން ުޅގަނޑު ، އަ ދާ އް ފަ ްއ އު ތަ ޅުން ޮކށް ގު  ބޭނުން
ެމވެ. އަދި ނު ދި ޮކށް ރު ތު ފާ އި ކަށް ނަ ތަ ޮތޅު އި އަ ގާ ަރށްރަށާ  ހިން
ހަށް ބަ ގެ ހިލޭސާ އިން ބޭރު ޖެ އް އާއި ރާ ޖެ އް ގައި ރާ ތު ކަ އް  މި މަސަ

ވެ. މެ ކުރަ ތް ކަ އް ގަނުޑމެން މަސަ ޅު ތަކާ ގާތުން އަ ތް ޢަ މާ ކުރާ ޖަ ތް ކަ އް  މަސަ
ގައި އް ކެ ތަ އިރާ ކަކީ ގިނަ ދާ ތަ ތް ޢަ މާ ކުރާ ޖަ ތް ކަ އް ހަށް މަސަ ބަ  ހިލޭސާ

ގެ ޢު މަ ތަ ޖު ، މު ދޭ ޮކށް ަޔތް މާ ޙަތު ހި ގެ މަްޞލަ އް އެ ، ގިނަ ބަ ކުރާ ތް ކަ އް  މަސަ
ގެ ފުނީ ކުްނ ކުން ތަ ތް ޢަ މާ ފަދަ ޖަ ، އެ ތީ ކަށް ވާ ކަ ތަ ތް ޢަ ވުން ޯހދާ ަޖމާ ެވރި އި  ބަ

ވެ. އެ ކުރެ ދާ އް އަ އުރެ މު ދަ ހިން އި މު ގަ މު ގު ތަށް ހިން މާ ޢީ ޒިން މާ ތި ޖު އި

ޒުވާނުން ތަމްރީނުކުރުމާއި ބާރުވެރިކުރުން
އާއި ޤީ އް ގެ ތަރަ ޢު މަ ތަ ޖު ކީ މު މަ ކުރު ވެރި މާއި ބާރު ކުރު މްރީނު ވާނުން ތަ  ޒު
ގެ މެން ުޅގަނޑު އެކު އަ މާ ވެ. ވު ކެ މެ ްނވާ ކަ ހެން ބޭނު މެ ަމށް ޮކން އެރު  ކުރި

ކަން ތެރި ހީ ގެ އެ ކު ތަ ތް ވަ ޒަކީ އެކި ބާ މާ ގެ އަ ކު ތަ ތް ކާ ޢީ ޙަރަ މާ ތި ޖު  ގިނަ އި
ވާނުން އި ޒު މާ ކުރު ޅު ވަރު ރަނގަ މީ ފެން ުޢލީ ގެ ތަ ވާނުން ، ޒު ދީ ޮކށް  ޯފރު

ގެ ވާނުން ދަކީ ޒު ުތގެ މަޤްޞަ ކަ އް ވެ. މި މަސަ މެ ދިނު ޮކށް ރި ވެ  ބާރު
ލެއް ގަ ދަނާ ބިން މަށް ހަރު އެރު ގެ ކުރި ޢު މަ ތަ ޖު އި މު ލާ ބަ ޤް ތަ  މުސް
ޕް ޓްނަރޝި ކޫލްސް ޕާ ްނގެ ‘ސް މެ ގަނޑު ޅު ެމވެ. އަ ނު ދި އި ޅަ  އަ

ޑްރީ ކަން ޖޭގެ ސެ އް ވާރު’ގެ ަދށުން ރާ މް ‘ދަސް ޮރގްރާ ޕް’ ޕް  އިންޓަރންޝި
އި ކަ ޓަ ށް މަ ކުރު ޔާރު އް އަށް ތަ ފާ ޒީ ވާނުން ވަ ގެން ޒު ޅި ތަކާ ގު ލް ކޫ  ސް
ވެ. މެ ކުރަ ތް ކަ އް ަމށް މަސަ ދިނު ޮކށް ެވރި ލު ހު ަހއުލަށް އަ ގެ މާ ފާރީ ޔަ ވި

ޢީ މާ ތި ޖު ގެ އި ވާނުން އި ޒު މާ ލީ ޢު ކާއި ތަ ތަ ތް ކާ ވަރު ޙަރަ ޅި ފާތު ކު  ތަ
ކަން ތެރި ހީ މެން އެ ގަނޑު ޅު ހަރު އަ ދިޔަ އަ ވެ ތު ކަށް ވޭ ތަ ތް ކާ  ޙަރަ
ގެ ދިން ކު ޑަ ގެން ކު ވެ. 2017 އިން ފެށި އެ ވާނެ އި ފަ ދީ  ޯފުރޮކށް

ތިން ކެ ާވތަ ތު ، މަސް އި މާ ދިނު އަށް 2 ޓީޗަރުން ްސޮޕންސަރ ޮކށް ޔާ  ހި
ގާ އި ހިން ގަ ވޭ ހައުސް ފް ގެ ހާ ވާނުން ކުރާ ޒު ތް ކަ އް ވާން މަސަ ތް މަ ލާ  ސަ

ޕްންސަރ ކުރުން މީގެ ޮރގްރާމް ސް ގެ ޕް މު ދިނު ޮކށް  ހުނަރު ދަސް
ޕް ޑިވްސް ފްރެންޑްޝި -ޯމލް އިނާ ިއތުރުން ޗަ ގެ ވެ. މީ އެ މެނެ އި ހި ގަ  ތެރޭ

ގެން ޅި ގު މާ ރު ކު ދު އްދު ބަން ހަ އަޅާ ސަރަ ޅާ ގެ ރާ ލޭ މަށް މާ ކުރު  ބްރިޖް ބިނާ
ދިޔަ ވެ ތު ވާނުންނަށް ވޭ ކުރާ ޒު ތުރު އަށް ދަ ދޫ މަށް ކ.ތަނބުރު ޅު އެ ޅާ  ރާ

ވެ. އެ ވާނެ އި ފަ ވި ދެ ުދމަތް ހިލޭ ޯފުރޮކށް ގެ ޚި ހަރު ފެރީ އަ

 މުޖުތަމަޢުގައި ބައިވެރިކުރުމުގެ
އުޞޫލަށް އިހުތިރާމުކުރުން

އަށް މަ ހަ އި ފުރި ގަ ޢު މަ ތަ ޖު ހުން މު ވާ މީ އަށް ބޭނުން ހީ  ޚާއްޞަ އެ
ކަށް ތަ ލު އިވާ އުޞޫ ފަ ޅާ އަ އިން ކަނޑަ ޓަޑް ނޭޝަންސް އި މަށް ޔުނަ ކުރު ވެރި  ބާރު
ޒީފާ ހުންނަށް ވަ ވާ މީ އަްށ ބޭނުން ހީ ، ާޚއްޞަ އެ ގެ ޮގތުން މު ކުރު މު ތިރާ ޙް  އި
ދިޔަ ވެ ތު މް ވޭ ޮރގްރާ ވާ ޕް އި ފަ ށާ މެން ފަ ގަނޑު ޅު އި އަ މަށް 2015 ގަ  ދިނު
ވާ އަްށ ބޭނުން ހީ ިދ، ޚާއްޞަ އެ ވެ. އަ ވުނެ ްނދެ އަށް ގެ ހަރުވެސް ކުރި  އަ

ގެ ކު ތަ ޔާ އް ޢި މް ކުރާ ޖަ ތް ކަ އް ހަށް މަސަ ބަ ، ހިލޭސާ މަށް ވު ތެރި ހީ ހުންނަށް އެ  މީ
ވެ. އެ އި ވާނެ ފަ ޕޮްނސަރޮކށް ހަރު ސް ިދޔަ އަ ވެ ތު ްތތަށް ވޭ ކާ އެކި ޙަރަ
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 ދެމެހެއްޓެނިވި ވިޔަފާރިއަކަށް
ދެމެހެއްޓެނިވި ތިމާވެށްޓެއް

ޓެނިވި ެހއް މެ ޓަކީ ދެ ވެށް މާ ވި ތި ޓެނި އް ހެ މެ އި ދެ ގަ ޮގތު ރާ ކު ލު ބޫ މެން ޤަ ގަނޑު ޅު  އަ
ހޭ ބެ ޓާ ވެށް މާ މަށާއި ތި ކުރު ތް ޔަ މާ ވެށި ހި މާ ވެ. ތި ކެ ގެ އަސާސެ އް އެ ފާރި ޔަ  ވި

ކުރާ ތް ކަ އް ހަށް މަސަ ބަ މަށް ހިލޭސާ ކުރު ތުރު ކަން އި ތެރި ލުން  ހޭ
ފާތު ގި ތަ އި ހިން ކުން 2018 ގަ ތަ ލް ކޫ ކާއި ސް ތަ ޔާ އް ޢި މް  ޖަ

ވެ. އެ ވާނެ އި ފަ ދީ ޮކށް ކަން ޯފރު ތެރި ހީ ޮޕންސަރޮކްށ އެ ތްތަށް ސް ކާ  ޙަރަ
ވާ އި ގަ މު އް ކަ އެ ޔާ އް ޢި މް ކުރާ ޖަ ތް ކަ އް ހަށް މަސަ ބަ ގެ ހިލޭސާ ޖޭ އް  ރާ
ގެން ޮއގަސްޓު 2018 ގައި ކ. ޅި  ‘ސޭވް ަދ ބީޗް’ އާ ގު

ގައި ޕޭނު މް ޒުކީ ކްލީން އަޕް ދަ ވަރލްޑް ކެ ވުނު ސު އް ގައި ބޭ ށީ ފު  މާ
ވެ. 150 އެ އި ާވނެ ފަ ވެ ިއވެރި ޮގތުން ބަ ލީ މަ މެން އަ ގަނޑު ޅު  އަ

ވި މި ވެރި އި ފުން ބަ ޒަ އް ވަ ގެ މު މެން ުޅގަނޑު އި އަ އަރުންނާ ްނޓި  ޮވލަ
ވް ވެ. ިމއީ ‘ސޭ ވުނެ ކުރެ އް ގެ ކުނި އެ ތަުރ ޓަނު އި ހަ ގަ ތު ކާ  ޙަރަ

ޒުކީ ކްލީން އަޕް ދަ ގެން ސު ޅި މްޓީސީސީ ގު އި އެ  ދަ ބީޗް’ އާ
ވެ. ހަރެ ވުނު ހަތަރު ވަނަ އަ އް ގައި ބޭ ޖޭ ޕޭން ާރއް މް ވަރލްޑް ކެ

 ދެ ޖިންސުގެ ތަފާތު ފަންނުގެ މުވައްޒަފުން އެކުލެވޭ
ހަރުދަނާ މަސައްކަތުގެ މާހައުލެއް ޤާއިމްކުރުން

ފާރީގެ ގެ ިވޔަ ފުނީ ޓާއި ކުން މަން ޖް އި މެނޭ ގަ ޮގތު ރާ ކު ލު ބޫ ގަނުޑމެން ޤަ ޅު  އަ
މެ ކު ޮކން އެ ފުންނާ ޒަ އް ވަ ކުރާ މު ތް ކަ އް ގައި މަސަ ކު އި އެ ކާ ތަ ތް ކާ  ޙަރަ
ގެ ފުން ޒަ ވަ ކު މު އެ މާ ވެ. ވު އެ އް ވެ ކެ ތަ ޅުން ގެވެސް ގު އް ފެ ޒަ އް ވަ  މު
އް ލެ އު ހަ ގެ މާ ތު ކަ އް ދަނާ މަސަ މަކީ ހަރު ޅު އި ޮއންނަ ގު ގަ ދު  މެ

ވެ. ކެ މެ ކުރާ ކަ ދާ އް އަ އުރެ މު ދަ ހިން މަށް މު ކުރު ބިނާ

އި ގަ ފުނީ ކައި ކުން ޓަ ށް މަ ކުރު ލެއް ބިނާ އު ހަ ގެ މާ ތު ކަ އް ފަދަ މަސަ  މި
ފުން ޒަ އް ވަ ، މު މަށް ކުރު ލާ ފަތް އާ ޤާ ތުގެ ސަ ކަ އް ހޭ މަސަ ޖެ ކުރަން މު އި  ޤާ

އި ވަރާ ޅި އި ކު ކާ ތަ ތު ގެ ފުރުޞަ މު އު ދި އަށް ގައި ކުރި ފާ ޒީ އި ވަ މާ ކުރު މްރީނު  ތަ
ފުންނަށް ޒަ އް ވަ ގެ މު މެން ގަނޑު ޅު ތަށް އަ ތް ލަ ގެ ވަސީ މު ވު ލު ހި ފި ފޫ  މުނި

ވެ. އެ ވާނެ އި ފަ ވި ހަރުވެސް ކުރެ ެވދިޔަ އަ ތު ކަތް ވޭ ގެ މަަސއް މު ދިނު ޮކށް  ޯފރު
ވެރި އި ހުނަރު މަށާ ކުރު ޅު އުލު ރަނގަ ހަ ގެ މާ ތު ކަ އް ގެ މަސަ ފުނީ  ކުން

ކައި ޓަ ަމށް ނު ދި ވަރު ތް މަށް ހި ބު ތި މި ގަިއ ދެ އި ފަ ޒީ ، ވަ ފުން ޯހދާ ޒަ އް ވަ  މު
މެން ކުރާ ގަނޑު ޅު ޮގތުން އަ ވެ. މި މެ ރަ ކު ތް ކަ އް މެން މަސަ ުޅގަނޑު  އަ
ވެރި ފު ގާ އިންސާ އެކު ހިން މާ ކަ މަ ހަ މަ އި ހަ ގަ ގެ ތެރޭ ކު ތަ ތް ކަ އް  މަސަ

ގައި ތު ކަ އް ކާއި މަސަ ތަ ތް ޔަ ވޭ ޢިނާ ފުންނަށް ދެ ޒަ އް ވަ އި މު ކާ ތަ ލުއޭޝަން ވެ  އި
ގުތު ކުރާ ވަ ދަ އެކު ހޭ އި އާ ލާ އި އި އާ ތާ ގު ވާ ވަ ލު މި ފުން ޝާ ޒަ އް ވަ  މު
ވެ އެ މެނެ ދިނުން ހި ވެ ތެރި ހީ މަށް އެ ޓު އް ހެ ފެ އި ހި ގަ އް އެ މަ ޅު ހަ  .ރަނގަ

ވަރު ގެ ފެން ކު ތަ ތް ކަ އް ގެ މަސަ ފުނީ ގައި ކުން ކުރާ ޮގތު ލު ބޫ މެން ޤަ ގަނޑު ޅު  އަ
ގެ ކު ތަ ފާތު ހުނަރު ގެ ތަ ތީ ފާތު ގިން ގެ ތަ މަށް ދެ ޖިންސު ޓު އް ހެ ފެ  ހި

ހެނުން އި އަން ގަ ތު ކަ އް އެކު މަސަ މާ ވެ. ވު އެ ހެ ޖެ ކުރަން ލު މި ފުން ޝާ ޒަ އް ވަ  މު
ކުން އަންނަ ތަ ތް ފަ ގާ ފާތު ސަ މާއި ތަ ކުރު ތުރު ވަރު އި ވޭ މިން ކުރެ ލު މި  ޝާ

ފުންގެ ޒަ އް ވަ ވީ މު މާއި ދުވަސް ކުރު މެއް ބިނާ މެނޭ ޓީ ފުން ހި ޒަ އް ވަ  މު
ވެ. މެ ޅަ އަ މެން ބާރު ގަނޑު މަށް ައޅު ކުރު ޖުރިބާ ޭބނުން ތަ

-

-

މުޖުތުމަޢުގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރާ ކުންފުންޏަކަށްވުން
ގައި ކު ތަ ޮކޅު ން ގެ އެކި ކަ ޖޭ އް ގައި ރާ ޮގތު ރާ ކު ލު ބޫ މެން ޤަ ގަނޑު ޅު  އަ
ޔަތުން އް ގެ ހައިސި އް އެ ޕެނީ ޑް ޮކމް ޓަ މި ލިކް ލި ބް ކުރާ ޕަ ތް ކަ އް  މަސަ
މު އަސާސީ ހިން މަކީ މު ކު އް ހޭ ޓެކްސް ދެ ޖެ ކަން އް ލަތަށް ދަ އު  ދަ
މަށް ކަ ވާ ަކން އި މި ގަ ޮގތުން ތިރީ ޅޭ އި ގު ހާ ވެ. ެޓކު ކެ އެ މާ  ޒިން

ވެ. އެ ކުރެ ލު މަ އަށް އަ މަ ހަ މެ ފުރި މްޓީސީސީ އިން އެން އެ
ގެ  ޮގތު ވާ ޮގތް އް ތަކާ އެ ދު އި ވާ އި ޤަ ޅޭ ޤާނޫނާ ގު ހާ ކު  ޓެ

ޔުން. ދި މުން ގެން ކަ އް ހޭ ޓެކްސް ދަ ކަން ޖެ އް މަތިން ދަ
ކަން  ހެން ކަން ހެނި އި އެ ކާ ތަ ބު ގުޅޭ ހިސާ ހާ ކު  ޓެ

ކުރުން. ވަރު މަތިން ކުރުން ކަށަ ގެ ޮގތު ިއވާ ގަ ޤާނޫނު
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ސާފު ފައިދާ

ކުހަށް ހަރު ޓެ މުނު މާލީ އަ 31 ޑިސެންބަރު 2017 ގައި ނި  
އިރު ލާ ާޅބަ ހަރާ އަ އިދާ ވަނީ ކުރީ އަ ޕަށް ލިބުުނ ފަ ހު ގްރޫ ފަ  ކެނޑމަށް

ގައި އް ޮގތެ ގަނޑު އި މަށް މަ ވެ. ިމކަ އެ ފަ ށް އްތަ ދަ  76 އިންސަ
ކުގެ ތަ ޓް ކް ޓްރެ އިން ލިބުނު ޮކން އިރާ ގެ ދާ މު ކުރު ތް މާރާ ވަނީ ޢި އި ފަ ޮކށް  ޙިއްޞާ
ވެ. މެ ލު އް ވާ ޮބޑު ގެ އި ފަ ބި އިން ލި އިރާ ގެ ދާ ތުރު ފަ އި ަދތުރު މާ ވު ދު ދަދު މަ އަ

ގެ ހަރު ބަބުން އަ ޓްގެ ސަ މަން ޓް ފަށް ކުރި އިންވެސް އްރާ ހާ ޖަ  މަ
އި މާ ވު ގް ޚަރަދު ޮބޑު އިނޭންސިން ހުނު ފަ ޖެ ކުރަން ދާ އި އަ ގަ  ތެރޭ
މަތް ދު ގެ ޚި ތުރު ފަ ތުރު ގެން ދަ ޅި މާ ގު ވު ޅު މާލެ ބްރިޖް ހު  ސިނަ

ފުނީގެ ، ކުން ވުން ދު ތަށް މަ ޔަ ހާ ދަދު ނި ގެ އަ ޖަރުން ކުރާ ފަސިން  ބޭނުން
ވެ. އެ ވެ އި ފަ ޮކށް މަށް ޙިއްޞާ ވު ށް ދާެގ ދަ އި ގެ ފަ މު ގު ހިން
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ގެ ޕް ރޫ ހަރު ގް މުނު މާލީ އަ 31 ޑިސެންބަރު 2018ގައި ނި  
މެނެނީ، އި ހި ގަ ގެ ތެރޭ ޔާ ފި އަން ރު ލި އިދާ 82 މި ގެ ފަ މު ގު މްލަ ހިން  ޖު
ފިޔާ )2017: 23 އަން ރު ލި ފާރިން ލިބުނު 18 މި ޔަ ވި މު  އާން

ފިޔާ އަން ރު ލި އިްނ ލިބުނު 125 މި ގް ޓިން ކް (، ޮކްނޓްރެ ޔާ ފި އަން ރު ލި  މި
އިން ލިބުނު 12 ގް ޖިން ާޔ(، ޑްރެ ފި އަން ރު  )2017: 172 ިމލި

އިން ިޓކްސް (، ޮލޖިސް ިފޔާ އަން ރު ލި ފިޔާ )2017: 10 މި އަން ރު ލި  މި
،) ޔާ ފި އަން ރު ލި އަން ުރފިޔާ )2017: 11 މި ލި  ލިބުނު 2 މި

ފިޔާ )2017: )56( އަން ރު ލި އިްނ ލިބުނު )82( މި ޯޕޓް  ްޓރާންސް
ފިޔާ އަން ރު ލި އިން ލިބުނު 2 މި ޓް ޓޭ (، ިރއަލް އެސް ޔާ ފި އަން ރު ލި  މި
ޓަނަންްސއިން ލިބުނު އިން ގް އެންޑް މެ  )2017: 0( ައދި ޮޑކިން
ވެ. ފިޔާ( އެ އަން ރު ލި އަން ުރފިޔާ )2017: )2( މި ލި 2 މި

ދަނީ މް ކުން ލިބުނު  އާ ތަ އިރާ ފާރި ދާ ޔަ  ވި
އަނުން( ލި ފިޔާ މި ހި ރު ވެ )ދި

) އަނުން ލި ފިޔާ މި ހި ރު ވެ އިދާ )ދި ގެ ފަ މު ގު ދާހިން އި ކުން ލިބުނު  ފަ ތަ އިރާ ފާރި ދާ ޔަ  ވި
އަނުން( ފިޔާ ިމލި ހި ރު ވެ އްލުން( )ދި )ގެ

ފު ފައިސާ ފަހު ސާ މަށް ކުރެ ޓެކްސް އުނި
އަނުން(  ލި ފިޔާ މި ހި ރު ވެ )ދި

ޖަޢާ
މުރާ
 
މާލީ
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އާމްދަނީ

ހަރު މުނު މާލީ އަ 31  ޑިސެންބަރު 2018 ގައި ނި  
އަން ލި ގައި 1،286 މި ގެ ޮގތު ދަނީ މް މްލަ އާ ގެ ޖު ޕް  ގްރޫ

ވާ އި ފަ ބި ހަރު ލި ގެ ކުރީ އަ އީ އޭ ވެ. މި އެ ވެ އި ފަ ބި ފިޔާ ލި  ރު
ވެ. ކެ ދެ ދަ ޮކޅެއް ދަށް އަ ން ތަ ޑަ ުވރެ ކު ށް އަ ދަނީ މް މްލަ އާ ޖު

ދި ފުށި އަ ލަ ، ތި ލެ ދަނީ މާ މުން ގެން ގަ އް ހިން ތަ ފާރި ޔަ ގެ ވި ފުނީ  ކުން
ވެ. އެ ގަ ކު ތަ ޓް އި ކްޓް ސަ ޮރޖެ ވޭ ޕް ކުރެ މް އި އި ޤާ ގަ ކު ޮކުޅތަ ން ގެ އެކި ކަ ޖޭ އް  ރާ

، ދާ ގެން މުން ޓަ އް ހަ ލަ ކިން ހިސާބު ބަ ކަކީ ވަ ތަ ފާރި ޔަ ގެ ވި ފުނީ  ކުން
ގެ ެކވެ. އޭ ކެ ތަ ފާރި ޔަ ވާ ވި އި ފަ ވި ލެ ހާ ކަށް ބަ އަ އިރާ ގަނޑު ހަތް ދާ އި  މަ
، ގް ޖިން ، ޑްރެ ގް ޓިން ކް ޓްރެ ، ޮކން ފާރި ިވޔަ މު ން މެނެނީ އާ ަގއި ހި ރޭ  ތެ
ޭޓޓް އަދި އަލް އެސް ، ރި ތް މަ ދު ގެ ޚި ަފތުރު ރު ތު ، ދަ ިޓކްސް  ޮލޖިސް

ވެ. އެ އިރާ ގެ ދާ ތު މަ ދު ޓަނަންސް ޚި އިން ްނޑް މެ ގް އެ ޮޑކިން

ނީ ކުރަ އި ޙިއްޞާ ގަ އް ގަނުޑ ޮގތެ އި ީނއަށް މަ ދަ މް ގެ އާ ފުނީ  ކުން
ޓިކްސް ، ޮލޖިސް ގް ޖިން ، ޑްރެ ގް ޓިން ކް ޓްރެ ، ޮކން ފާރި ޔަ ވި މު  އާން
ވެ. 31 އިންނެ އިރަ ގެ ދާ ކު ތަ ތް މަ ދު ގެ ޚި ތުރު ފަ ތުރު  އަދި ދަ

ޏަށް ފުން ހަރު ކުން މުނު މާލީ އަ  ޑިސެންބަރު 2018 ގައި ނި
ވަނީ އި ޮކްށފަ އި ޚިއްޞާ ގަ އް ޮގތެ ގަނޑު އި އިދާ މަ ގެ ފަ ފާރީ  ލިބުނު ިވޔަ

ވެ. ާރއިންނެ އި ގެ ދާ ފާރީ ޔަ ވި މު އި އާން ްގ އާ ޓިން ކް ޓްރެ ޮކން
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ލަ މް ގެ ޖު ޕް ހަރު ގްރޫ މުނު މާލީ އަ 31 ޑިސެންބަރު 2018 ގައި ނި  
ފާރިން ިވޔަ މު ން ، އާ ިއވަނީ ފަ ވި ލެ ކު ިފޔާ އެ އަން ރު ލި ދަނީ، 1،286 މި މް  އާ
،) ޔާ ފި އަން ރު ލި އަން ުރފިޔާ )2017: 229 މި ލި  ލިބުނު 239 މި
އަން ުރފިޔާ )2017: 798 ލި އިން ލިބުނު 645 މި ގް ޓިން ކް ޓްރެ  ޮކން

ފިޔާ އަން ރު ލި އިްނ ލިބުނު 224 މި ގް ޖިން (، ޑްރެ ޔާ ފި އަން ރު ލި  މި
އިން ލިބުނު 21 ޓިކްސް (، ޮލޖިސް ޔާ ފި ިލއަން ރު  )2017: 90 މި

އިން ޯޕޓް (، ޓްރާންސް ޔާ އަން ުރފި ލި ފިޔާ )2017: 35 މި އަން ރު ލި  މި
،) ޔާ ފި އަން ރު ލި އަން ުރފިޔާ )2017: 138 މި ލި  ލިބުނު 137 މި

އަން ުރފިޔާ )2017: 2 ލި އިން ލިބުނު 4 މި ޓް ޓޭ އަލް އެސް  ރި
ޓަނަންްސއިން ލިބުނު އިން ގް ެއންޑް މެ ފިޔާ( ައދި ޮޑކިން އަން ރު ލި  މި

ވެ. އްޗަށެ (ގެ މަ ޔާ ފި ައން ރު ލި އަން ުރފިޔާ )2017: 5 މި ލި 15 މި

2018

އިދާ ގެ ކުރިން ފަ މު ކުރު މެންޓް އުނި ގް  ސެ
އަނުން( ލި މަނާ މި ހި )ސަބްސިޑީ ނު

އަނުން( ފިޔާ ިމލި ހި ރު ވެ ދަނީ )ދި މް ދަނީއާ މް ކުން ލިބުނު  އާ ތަ އިރާ ފާރި ދާ ޔަ  ވި
އަނުން( ފިޔާ ިމލި ހި ރު ވެ )ދި
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ދިގު މުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް

ފުނީގެ ގެ ލޯނު އަދި ކުން ތު ދަ އް ގު މު އާއި ދި ގް އިނޭންސް ލީސިން  ފަ
އަން ުރިފޔާ )2017: 695 ލި އިން 2018 ގައި 199 މި  ފައިސާ

ވެ. ވުނެ ޕުން އިންވެސްޓް ކުރެ ދަލަށް ގްރޫ މު (، ހަރު ޔާ ފި އަން ރު ލި  މި
އަށް ގެ ާދއިރާ މު ކުރު ާރތް މާ މެނެނީ ޢި ިއ ހި ގަ އް ގަނޑު ޮގތެ އި އި މަ ގަ ތެރޭ ގެ  މީ

ޓިކްސް އި ޮލޖިސް އާ ދަ ވުުނ ހޭ މަށް ކުރެ ޓް ޯހދު މަން ޕް ުކއި އި އި  މެޝިނަރީ އާ
ގެން އިނޭންްސޮކށް ޮގތުން ފަ ިކ ޮގތް ތަށް އެ މަ ދު ގެ ޚި ތުރު ފަ ތުރު  އާއި ދަ

ވެ. ދެ ވުނު ޚަރަ ަކށް ކުރެ ތަ ލް ކަ ހި ިއ ވެ ކާ ތަ ޅަނދު ޯހދުނު އު

ން އަ ލި އިވާ 47 މި ފަ ވަ ދަ މަށް ހޭ ކުރު ތް މާރާ މް ޢި ކާއި ޯޝރޫ ތަ ދަން އު ގު  އަ
ޕީ( އާރް ޓަރޕްރައިސް ރިޯސސް ޕްލޭން )އީ އު އެން ، އަ އި ފިޔާ އާ  ރު

ވަނީ އި ފަ ވި ކުރެ ބު ފިޔާ ހިސާ އަން ރު ލި އިވާ 12 މި ފަ ވެ ދަ  އަށް ހޭ
ތުރުން ގެ އި ވެ. މީ އެ ގަ ގެ ޮގތު ޮރގްރެސް ޓަލް ވާރްކ އިން ޕް ޕި  ކެ

އި ކަ ޓަ ށް މަ ކުރު ތް މާރާ ޓް ޢި ގް ޔުނި ގެ ދަށުން ހައުސިން ޢު  ހިޔާ މަޝްރޫ
ފިޔާ ވެސް ވަނީ އަން ރު ލި ޖެހޭ 36 މި މަށް ހޭދަ ކުރަން ތު  ބިން ގަ

ވެ. އެ ފަ ވި ކުރެ ބު ގެ ޮގުތގައި ހިސާ ޮރގްރެސް ޓަލް ވަރކް އިން ޕް ޕި ކެ

ގެ ކް ޮއފް ޯމްލޑިވްސް ގައި ބޭން ގެ ތެރޭ ކު ތަ ޓް މަން ޓް ހެން އިންވެސް ހެނި  އެ
ހަރު ވެ. އަ އެ މެނެ ޓް ހި މަން ޓް ވާ އިންވެސް އި ފަ ވި މަށް ކުރެ ތު  ޙިއްޞާ ގަ
ގަކީ 200 ެގ އަ އް އެ ގެ ޙިއްޞާ ޑިވްސް ކް ޮއފް ޯމލް އިރު ބޭން  ިނމުނު

ވުނު ފާރި ކުރެ ޔަ ގެ ވި ވެ.  ޙިއްޞާ ފިޔާ( އެ ފިޔާ )2017: 340 ރު  ރު
ގެ ކް ޮއފް ޯމްލޑިވްސް ވެ. އަދި ބޭން އެ ިފޔާ ގަކީ 320 ރު މެ މަތީ އަ  އެން

ފިޔާ ހަރު 4،820،112 ރު ދިޔަ އަ ވެ ތު އި ވޭ ގަ ގެ ޮގތު ޑް ޑެން ވި  ޑި
ޯޕޓް އާ ވެ. އެ އެ ވެ އި ފަ ބި އަށް ލި  )2017: 4،381،920( ެއމްޓީސީސީ
އިވާ ފަ ޮކށް ދު ުފނިން ޚަރަ އަށް ކުން ގެ ޙިއްޞާ ޕެނީ ޓް ޮކމް މަން ޓް  އިންވެސް
ފިޔާ ވަނީ، 31 ޑިސެންބަރު އަން ރު ލި ދު، 2.5 މި ދަ މްލަ އަ  ޖު
ކުން ތަ ގެ ހިާސބު ފުނީ ، ކުން ަހރު މުނު މާލީ އަ  2011 ގަިއ ނި

ޑިވްސް ވާ ޯމލް އި ގަ މު އް ކަ އެ އަރީ ޑި ފުނީގެ ސަްބސި ވެ. ކުން އެ ފަ ވި ކުރެ  އުނި
އައިސީ( އީ އާރް މް ޓް ޯކޕަޭރޝަން )އެ މަން ޓް ޓޭޓް އިންވެސް އަލް އެސް ރި
ޮކށް ޓް ޑޭ ވާ ަފއިސާ ޮކންޮސލި އި ފަ ވި ުކރެ ޓް އަށް އިންވެސް  ގެ ޙިއްޞާ

ވެ. އެ ވާނެ އި ފަ މެނި އި ހި ގަ މް ޕް ޮކލަ ުކގެ ގްރޫ ތަ ބު މާލީ ހިސާ
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ފާ ޙިއްޞާދާރުންނަށް ލިބޭ ނަ

ޓަށް އަލުން ފި ޓަޔަރމަންޓް ބެނެ ގެ ރި ފުން ޒަ އް ވަ ގެ މު ފުނީ  ކުން
ގެ މު ވު ށް ގު ދަ ގެ އަ ގެ ޙިއްޞާ ލް އެ މް އެ މާއި ބީ ހު ދަން ޖެ ޮރވިޝަން ހަ  ޕް
، ކު އެ މާ އު ލިއު ރިސާވް ދަށަށް ދި ގެ ފެއަރ ވެ ފުނީ ބަބުން ކުން  ސަ
ފުނީގެ ހަރު ކުން މުނު މާލީ އަ  31 ޑިސެންބަރު 2018 ގައި ނި
ވެ. އެ ވެ އްނު އެ ފަ ބި އެއް ލި ދާ އި ޓަށް ފަ މަން ޓް ގެ އިންވެސް ދާރުން  ޙިއްޞާ

ގެ ލު ދަ މު ހޭ ހަރު ކަށް ޖެ އަ ގެ ހިއްސާ ފުނީ ބަބުން ކުން އިޓްސް އިޝޫގެ ސަ  ރަ
ވެ. އެ ފަ ވެ ށް އިރު ދަ ލާ ބަ ޅާ ހަރާ އަ ނިސްބަތް ވަނީ ކުރީ އަ

އަށް ބަލާ 31 ޑިސެންބަރު ދާ އި ފާރިން ލިބުނު ފަ ޔަ ގެ ވި ފުނީ  ކުން
ގައި ްޑގެ ޮގތު ން ޑެ ވި ގެ ޑި ހަރު މުނު މާލީ އަ  2018 ގަިއ ނި

މަށް ހު ފިޔާ( ބެ ކަށް 2.6 ުރފިޔާ )2017: 2.4 ރު އަ  ޙިއްޞާ
އި ގަ އިޓްސް އިޝޫ ގުނު ރަ ހަުރ ހިން ދިޔަ އަ ުތވެ ވެ. ވޭ އެ ފަ ޅާ އަ  ވަނީ ކަނޑަ

ވާ ފައިސާ އި ފަ ބި ގައި ލި ގެ ޮގތު ވާންސް ޑް ގެ އަތުން އެ ދާރުން  ޙިއްޞާ
ވެ. އެ ފަ ޓި އް ހެ ގައި ބެ ީޓގެ ޮގތު އި ކު ، އި މުނު އިރު ހަރު ނި  ވަނީ އަ
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ގެ އި ހިއްސާ އާ ފާ ގެ ނަ ޓީ އި ކު  އި
ލްޑް ގެ ޔީ ދާ އި ފަ

) އަނުން ފިޔާ ިމލި ހި ރު ވެ މަންޓު )ދި ޓު ޓަލް އިންވެސް ޕި ކެ

ޖަޢާ
މުރާ
 
މާލީ
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ވިޔަފާރިން ލިބުނު ފައިދާއާއި ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

ޕްގެ ހަރު ގްރޫ މުނު މާލީ އަ 31 ޑިސެންބަރު 2018ގައި ނި  
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ތް ބަ ދާގެ ނިސް އި ގެ ފަ ހަރު ދާގެ ނިސްބަތް ވަނީ 2017 ވަނަ އަ އި  ފަ
އަށް ތަ އް އިން 18.5 އިންސަ ތަ އް އިވާ 24.2 އިންސަ ގަ މު  ކަ

އިރު ލާ ބަ ޅާ ދާގެ ނިސްބަތާ އަ އި ވެ. މިއީ 2017 ގެ ފަ އެ ފަ ވެ ށް  ދަ
ތައް ތް ކާ ގެ ޙަރަ ފާރީ ޔަ ގެ ވި ފުނީ ވެ. ކުން ކެ ދެ ދަ އްތަ ދަށް އަ  5.7 އިންސަ

ކާއި ކުލި އަދި ތަ ދު ގެ ޚަރަ ފުން ޒަ އް ވަ ، މު ބުން ބަ މުގެ ސަ ވު ޅާ  ފު
ވަނީ އް ުދތަ ރަ ދާރީ ޚަ ، އި ކު އެ މާ ވު އް ޮބޑު ތަ ދު ެގ ޚަރަ އަރަންސް  އިންޝު
، މަވެސް ވެ. ނަ އެ ފަ ވެ ތުރު އްތަ އި އިރު 2 އިންސަ ލާ ބަ ޅާ ހަރާ އަ އަ  ކުރީ
ވަރު ދުނު މިން ޮރވިޝަން ހެ އަށް ޕް ވޭ ފައިސާ ލެ މަށް ބެ ކަ ދާނޭ ބި ލި  ނު
ތައް ވަނީ ދު ގެ ޚަރަ މު ކު އް އި ވި ގް އާ ޓިން ކެ ، މާ ބުން ބަ މުގެ ސަ ވު ށް  ދަ

ހެން ހެނި ވެ. އެ އެ ފަ ވެ ށް އްތަ ދަ އިރު 26 އިންސަ ލާ ބަ ޅާ ހަރާ އަ  ކުރީ އަ
ގެން ޅި ުވމާ ގު އް ޮބޑު ތަ ަރދު ގެ ޚަ މު ކުރު ޯޕޓް މް އަލް އި ީޓރި ތައް ވަނީ މެ ދު  ޚަރަ

ވެ. އެ ފަ ވެ ތުރު އްތަ އި އިރު 54 އިންސަ ލާ ބަ ޅާ ހަރާ އަ ކުރީ އަ

ތުނު އި ފެ މާއި 2017 ގަ ވު ތުރު ދަނީ އި މް ގައި ލިބުނު އާ ގެ ޮގތު ލީ  ކު
ގެ ތުރަށް ލިބުނު ފައިސާ އި އި ގަ ގެ ޮގތު މް އި ލެ އަރަންސް ކް ގެ އިންޝު ޖު  ބާ

އިރު ލާ ބަ ޅާ ހަރާ އަ ދަނީ ވަނީ ކުރީ އަ މް ހެން އާ ހެނި ، އެ ބުން ބަ  ސަ
ޑިވްސް އިން ކް ޮއފް ޯމލް ގައި ބޭން ގެ ޮގތު ޑް ޑެން ވި ވެ. ޑި އެ ފަ ވެ ތުރު  އި

އަން ލި އަން ުރފިޔާ )2017: 4.38 މި ލި  ލިބުނު 4.82 މި
ގެ ދާ އި ގެ ފަ ގް އިނޭންސިން ވިލް ތަކްސިތް އެސެޓް ފަ މް ފިޔާ( އާއި ތަ  ރު

ފިޔާ )2017: 3.35 އަން ރު ލި ގައި ލިބުނު 2.95 މި  ޮގތު
ވެ. އެ ގަ ގެ ޮގތު ދަނީ މް ިނހެން އާ ވާނީ ެއހެ އި ފަ ލާ ފިޔާ( ބަ އަން ރު ލި މި

ޓް ގެ ނެ ހަރު މުނު މާލީ އަ 31 ޑިސެންބަރު 2018 ގައި ނި  
ފިޔާ އަކީ 2017 އަން ރު ލި ޓް، 47 މި އިނޭންސިންގް ޮކސް  ފަ

އިރު 68 ލާ ބަ ޅާ އާ އަ ޓް އިނޭންސިންގް ޮކސް ގެ ނެޓް ފަ ހަރު  ވަނަ އަ
ބަކީ އައު ބަ ގަނޑު ސަ އި ވެ. ީމގެ މަ ކެ ދެ ތުރު ައދަ އްތަ އި  އިންސަ

ހޭ ޖެ ކަން އް ފުނިން ދަ ބަބުން ކުން ޓްގެ ސަ އިނޭންސް ޮކސް ގެ ފަ ޖަރު  ޑްރެ
ވެ. މެ ވު އި ފަ ވެ ތުރު ފިޔާ އިން އި ިލއަން ރު ޓަރަސްޓް 26 މި އިން

ދާ އި މުލަ ފަ ދަނީ އަދި ޖު މް އަނުންއާ ލި ގެ ޚަރަދު މި މު ގު ދަހިން ވުނު ހޭ މަށް ކުރެ ފައިސާ ޯހދު
) އަނުން ލި ފިޔާ މި ހި ރު ވެ ()ދި އަނުން ލި ފިޔާ މި ހި ރު ވެ ()ދި އަނުން ލި ފިޔާ މި ހި ރު ވެ )ދި
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 ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ފައިސާ

ހަށް )2017: 84 ވަ ދަތު 74 ދު އް ގެ މު ލް ކަ އި ޓްރީ ސަ ވެން  އިން
ހަށް ވަ ދަތު 253 ދު އް ގެ މު ލެކްޝަން މާއި ޑެޓް ކަ ވު ށް  ދުވަސް( ދަ
ގް ބަބުން ވަރކިން މުގެ ސަ ވު ށް  )2017: 254 ދުވަސް( ދަ
ހަރު 121 ދިޔަ އަ ވެ ތު ވަނީ ވޭ ތު ދަ އް ގެ މު ލް ކަ އި ޓަލް ސަ ޕި  ކެ

ތުރުން ގެ އި ވެ. މީ އެ ފަ ވެ ތުރު ހަށް )2017: 98 ދުވަސް( އި ވަ  ދު
ދަތު ވަނީ 2017 ގައި ހުރި 240 އް ވޭ މު ޓްލް ކުރެ ޑިޓް ސެ  ކްރެ

ވެ. އެ ފަ ވެ ށް ހަށް ދަ ވަ ހަރު 206 ދު ހުން 2018 ވަނަ އަ ވަ ދު

. ވެ އެ  ކަރަންޓް ރޭޝިޯއ 2018 ގައި ހުރީ )×1.21 ( ގަ
އްޗަށް ޯއގެ މަ  މިއީ 2017ގެ )×1.33( ކަރަންޓް ރޭޝި
އިކް އެސެޓް އި ކު ވެ. 2018 ގަ ކެ މެ ރު އެ ވާ ކުރި އި ފަ ބި  ލި

ވެ. 2017 ގެ އެ  ރޭޝިޯއ ހުރީ )×0.97( 2017 ގަ
ވެ. އިކް އެސެޓް ރޭޝިޯއ އަކީ )×1.11( އެ ކު

އިން އްލަ ފައިސާ މި ގެ އަ ފުނީ ފްޓް އާއި ކުން ކް ޯއވަރްޑރާ  ބޭން
ބަބުން ކުގެ ސަ ތަ ޓް މަން ޓް ވުނު އިންވެސް ކަށް ކުރު ތަ ޓް ޓަލް އެސެ ޕި  ކެ
ކް ޯއވަރ ކާއި ބޭން ތަ ޓް ފަދަ އެސެ އް އިާސއާ އެ ، ފަ އި  ފައިސާ އާ
ވަރު 31 ޑިސެންބަރު 2018 ގައި ވަނީ ގެ މިން ޓް ފް  ޑްރާ
ވެ. އެ ފަ ވެ ށް އިރު ވަރަށް ޮބޑުތަން ދަ ލާ ބަ ޅާ ހަރާ އަ ކުރީ އަ
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) ހުން ވަ ކަލް )ދު އި ޓަލް ސަ ޕި ގް ކެ ަވރކިން ހި ވެ ޓަލް )ދި ޕި ގް ކެ  ވަރކިން
އަނުން( ލި އިން މި ޔާ ފި ރު
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ދަރަނި

ލިއަން މަށް 34 މި ތު މަންޓް ގަ ޕް އި ކު ކަލް އާއި މެޝިނަރީ އަދި އި ހި  ވެ
، އި ގަ އިނޭންސް ލީްސގެ ޮގތު އި ފަ އާ ގަ ގެ ޮގތު ގެ ޯލނު ތު ދަ އް މު ގު ، ދި ޔާ ފި  ރު

ގެ ޮގތުން 97 މު ކުރު ދާ ، ޯލނު އަ އިރު ވާ އި ފަ ގި ހަުރ ނެ ދިޔަ އަ ވެ ތު  ވޭ
ވެ. ައދި ޯލނުނެ އެ ފަ ވި ކުރެ ކާ ޚަލާސް އް ގެ ވަނީ ދަ ޔާ ފި އަން ރު ލި  މި
ވެ. އެ ފަ ކި އް ފިޔާ ވަނީ ދެ އަން ރު ލި ގައި 49 މި ގެ ޮގތު ޓް ޓަރެސް އިން

ވެ. 5 އެ ޭރގަ ގެ ތެ ހަރު ވަނީ 2018 ވަނަ އަ އި ފަ ދި މަންޓް ހެ ޮލޓް  އެ
ހަރު ދިޔަ އަ ވެ ތު ގުގެ 3،037،749 ޙިއްޞާ ވޭ މަތީ އަ ގެ މޫނު ޔާ ފި  ރު

ވެ. އެ ވެ އި ފަ ވި ކުރެ ގުން އިޝޫ ގެ މަ ޔާ ފި ކަށް 62 ރި އަ ، ހިއްސާ ވަނީ

0

40

20

80

120

60

100

140

160

180

200

2018 2017 2016 2015 2014

4

115

28

190

23

120

31

103

16

72

 hiacsWawkwSc jehE sWfu fwaidW

hiacsWawkwSc libE aWmcdwnI awdi hiacsWawkwSc jehE sWfu aeseTu

 hiacsWawkwSc jehE sWfu aeseTu

0

10%

20%

30%

5%

15%

25%

35%

40%

2018 2017 2016 2015 2014

39% 39%

25%
27%

31%

jumulw giawrincg )%(

0

100

300

500

200

400

600

700

800

900

1,000

2018 2017 2016 2015 2014

604 611

200

602

196 160

358

517

927 948

sWfu dwrwncyWai aikuaiTI )divehi rufiyWainc miliawnunc(

އިވާ 164 ފަ ދަލަށް ޮކށް މު އިން ހަރު އްލަ ފައިސާ މި ގެ އަ ފުނީ  ކުން
ތައް ޓް ާރފް ކް ޯއވަރޑް ޓާއި ބޭން މަން ޓް ގެ އިންެވސް ޔާ ފި އަން ރު ލި  މި

ދިޔަ ވެ ތު ޓަލް ވޭ ޕި ގެ ނެޓް ޑެޓް ކެ ފުނީ ، ކުން ބުން ބަ މުގެ ސަ ވު ތުރު  އި
ވެ. އެ ފަ ޓި އް ހެ ފެ އި ހި ގަ އް ގަނޑެ އް މިން ަހރާ އެ ހަރު ވަނީ ކުރީ އަ އަ

އަރިންގ )%( މުލަ ގި ޓީޖު އި ކު އި އި ޔާ  ސާފު ދަރަން
އަނުން( ލި އިން މި ޔާ ފި ހި ރު ވެ )ދި

ދި ދަނީ އަ މް ކަށް ލިބޭ އާ އަ  ހިއްސާ
ކަށް ޖެހޭ ސާފު އެސެޓު އަ  ހިއްސާ
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ގެ ޤީ އް މްރާނީ ތަރަ އި ޢު ގަ ޓު ޖެ ކާރު ބަ ހަރުގެ ސަރު 2019 ވަނަ އަ  
ކަން އެއީ ވާ އި ފަ ޅާ އަ ފިޔާ ކަނޑަ އަން ރު ކަށް 6.62 ިބލި ތަ ޢު  މަޝްރޫ
ގެ ެކވެ. މީ މެ ވާ ކަ ތުރު މީދު އި އް ަކށް އު ތަ ފާރި ޔަ ްނގެ ވި މެ ގަނޑު ޅު  އަ
މްރާނީ އި ޢު ގަ ކު ތަ ހަރު ގެ އަ ހު ގެ ފަ އި އޭ ބަބުން 2019 އާ  ސަ

ޢަތު މުގެ ޞިނާ ކަ ވެރި ކަން އަދި ަމސް ުރވެރި ތު ، ފަ ތުރު ފަ ތުރު ، ދަ ޤީ އް  ތަރަ
ގެންދާ ުޅވި ކަށް ހު ތަ ފާރި ޔަ ގެ ވި މެން ގަނޑު ވެ. އަދި ައޅު އެ ދާނެ ގެން ވެ ޅާ  ފު
އަށް މަވެސް ކުރި ހެން ނަ ވެ. އެ އެ ގެން ދާނެ ވެ ތުރު އް އި ތަ ތު  ފުރުޞަ
ކުން ތަ ފުނި ގެ ކުން އިން ބޭރު ޖެ އް އްޖެ އާއި ރާ ކަކީ ރާ ތަ ހަރު  ޮއތް އަ

ގެން ވެ ުތރު ކަން އި ވެރި ދަ ގެ ވާ ފާރީ ޔަ މެންނަށް ޮއތް ވި ގަނޑު ޅު  އަ
ގެ މެން ުޅގަނޑު އެކު އަ މާ ވެ. ވު އެ ވެ ލެ ގައި ބެ މު އް ކަ ކެ ތަ ަހރު  ދާނެ އަ

ގެ އެފިޝަންސީ ކު ތަ އިރާ ގެ ދާ ފާރީ ޔަ ގެ ވި ފުނީ ޒަކީ ކުން މާ  އަ
ގެ ފާރީ ގާ ިވޔަ އެކު ހިން މާ ކަ އް ޮއމާން ތަ ޢު ، މަޝްރޫ ޮކށް ުތރު  އި

ޮކށް ތުރު ހުން އި ޖެ މަ ހަ ތް ގެ ހި މަރުން ޓަ ގައި ކަސް ކު ތަ އިރާ ހާ ދާ މެ  އެން
، ޓާ އް ހަ މަ މު ދަ ޤާ ިއވާ މަ ފަ އި އި ޯހދަ ގަ ަތކު ރި ފާ ޔަ ގެ ވި މެން ގަނޑު ޅު  އަ
ވެ. މެ ފާ ޯހދު މަ ނަ ހަ ގެ ފުރި ކު ތަ ތު މެންނަށް ލިޭބ ފުރުޞަ ުޅގަނޑު އަ

ޓް މަން ޖް އި މެނޭ މާ ކަ ލް ބި ގެ ޤާ ފުނީ ޒަކީ ކުން މާ ގެ އަ މެން ގަނޑު ޅު  އަ
، އަދި ގް އި ޮޑކިން މާ ުކރު ތް މާރާ ެއކު ޢި މާ ރު ކު ދަނާ މް ހަރު ޓަ  ސިސް

ކަށް ބަޯރސާވާ ތަ ޓް ކް ޮރޖެ ގެ ޕް ކާރު ، ަސރު ޮކށް ޅާ ާފރި ފު ޔަ ވި މު  އާން
ފާރި ޔަ ވޭ ވި އެކު ކުރެ ޓަރއާ ކް ވެޓް ސެ އި މަށް ޕްރަ ކުރު ޑަ ވަރު ކު  މިން
، މަށް ކުރު ދަނާ ފާރި ހަރު ޔަ ގެ ވި ތުރު ފަ ތުރު ެވ. އަދި ދަ މެ ރު ކު ތުރު  އި
އް އަލުން ތަ ތް މަ ދު ޮކށްދޭ ޚި މެން ޯފރު ގަނޑު ޅު އި އަ ގަ އިރާ  އެ ދާ

ގެ ތުރު ުރފަ ތު ގެ ދަ މު ގަ އް އި އެ ، ކަނޑާ ބޭ ޅު އަުގ ލި ާޢޮކށް ރަނގަ ޖަ  މުރާ
ވެ. މެ ރު ކު ޅާ ފާރި ފު ޔަ ޮކށް އެ ވި ޒު ކަށް ައމާ ތަ ތް މަ ދު ޚި

ގެ ކުރިން  މު މު ހަރު ނި ތުރުން 2019 ވަނަ އަ ގެ އި  މީ
އިއެސްޯއ 9001-2015 ކަކީ އަ ތަ ހާ ޮއަޕރޭޝަން ގެ ހުރި ުފނީ  ކުން

ކަށް ކަ ތަ ުމންދާ ޮއޕަރޭޝަން ގަ މަތިން ހިން ގެ ާވޮގތު ޮގތް އް އި އެ އާ ޑް ޑަ ޓޭން  ސް
ވެ. މުންނެ ކުރަ ތް ކަ އް ދަނީ މަސަ ގެން މެން މި ގަނޑު ޅު މަށް އަ ދު  ހެ

ވާ އި ފަ ައޅާ ކުރަން ކަނޑަ ލް ، މާލީ ޮގތުން ޙާޞި ހަރު އަްށ ޮއތް އަ  ކުރި
އެއް ދަނީ މް މްލަ އާ ގެ ޖު ޔާ ފި އަން ރު ލި އަކީ 1.85 މި  ލަނޑުދަނޑި

ވެ. މެ ކުރު ވަރު އެްއ ކަށަ ދާ އި ޅު ފަ ޏަށް ޯހދާ ަރނގަ ްނފުން ކު

ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީ އާއި ޢިމާރާތްކުރުން
ކުރާނީ އި ޯފކަސް ގަ އް ގަނުޑ ޮގތެ އި މެން މަ ގަނޑު ޅު ހަރު އަ އަްށ ޮއތް އަ  ކުރި

ވެ. ތަށެ ކަ އް ގެ މަސަ ކު ތަ ޢު ގެ މަޝްރޫ ޤީ އް މްރާނީ ތަރަ ގެ ޢު ކާރު  ސަރު
މުންދާ ކުރަ ތް ކަ އް މެން މަސަ ގަނޑު ޅު ުރވެސް އަ ހާ ކީ މި ހަރަ އަށް ޮއތް އަ  ކުރި
ވެ. ކެ ހަރެ ދާނެ އަ ގެން އި ފެށި ގަ ޖޭ އް ކެއް ރާ ތަ ޢު ކުން ގިނަ މަޝްރޫ ތަ އިރާ  ދާ
އި އައު ކާ ތަ ޢު ގެ މަޝްރޫ މު ކުރު ތް ޔަ މާ ްއ ހި ތަ ޮދށް ަގއި ޮގނޑު ރޭ ގެ ތެ  މީ

ގެ މު ކުރު ތް މާރާ މާ އަދި ޢި ދަ އިނަރު އި ފެނާ މާ ދު ހެ ގު އި މަ ކާ ތަ ޢު ޯޕޓް މަޝްރޫ އާ  އެ
ވެ. އެ ވެ ކުރެ ފާ ެމންނަށް ލަ ގަނޑު ޅު ަކމަށް އަ ނެ މެނޭ އް ހި ތަ ޢު  ގިނަ މަޝްރޫ

ތައް ގެ ބަނދަރު ޅޭ ގިނަ ރަށްރަށު އު ހުން ދިރި އި މީ ގަ ކު ތަ ހަރު ދިޔަ އަ ވެ ތު  ވޭ
ގެން ވެ ދު އް މަ ތަ ޢު ގެ މަޝްރޫ މު ދު އް ހެ ތަ އެކު އައު ބަނދަރު މާ ވު އި ފަ މި ދާނި  ހަ
ުޢތައް ދަނީ ރޫ ގެ މަޝް މު ުކރު ތު މާ ަތއް މަރާ ، ބަނދަރު އި ވިއަސް ގަ މު  ދިޔަ ކަ
ފާރިޔަށް ޔަ ވި ގެ މި ފުނީ ކުން ކުން ތަ ޢު މާ މި ފަދަ މަޝްރޫ ވެ. ވީ މުންނެ ވަ ތުރު  އި

ވެ. މެ ރަ ކު ލު ބޫ މެން ޤަ ގަނޑު ޅު މަށް އަ ކަ ާނނެ އް އަން ކެ ތަ ލު ދަ ހެޮޔ ބަ

ވާ އި ފަ ޮކށް ފް ޢާރަ ހަރު ތަ ޓަށް 2017 ވަނަ އަ ލީ ގް ފް ޖިން ގެ ޑްރެ ފުނީ   ކުން
އިން ގެ ތެރެ ތު އަ މުގެ ސިނާ ކަ ވެރި ތުރު ބަބުން ފަ ފުގެ ސަ އްރާ ޖަ ހާ  މަ

ކު އެ މާ ވު އި ފަ ވެ ތުރު އް އި ތަ ޢު ގެ މަޝްރޫ މު ކު އް ހި މުންދާ ބިން ބެ ޏަށް ލި ފުން  ކުން
ތައް ދޮށް ، ޮގނޑު ކު އެ ަތކާ ޢު ރޫ ގެ މަޝް ުކމު އް ހި ފަދަ ބިން  މި

ގެ ކު ތަ ޢު ގެ އިތުރު މަޝްރޫ މު ކުރު ޤީ އް މާއި ރިޯސޓް ތަރަ ކުރު ތް ޔަ މާ  ހި
ވެ. އެ ވެ ލެ މަށް ބެ ކަ ބޭނެ މެންނަށް ލި ގަނޑު ކަތް ައޅު އް މަސަ

މަގު
ކުރި
 
ރީގެ
ޔަފާ
ވި

ޕީ އި އަ އި ޕީއެސް ގަ ޓު ޖެ ގެ ބަ ކާރު ހަރުގެ ސަރު 2019 ވަނަ އަ  
މުގެ ވު ަފއި ޅި އެ އަން ުރިފޔާ ކަނޑަ ލި ކަށް 6.62 މި ތަ ޢު  މަޝްރޫ
ތައް ތު ގެ ފުރުޞަ ފާރީ ޔަ މެންނަށް ހުރި ވި ގަނޑު ޅު ބަބުން އަ  ސަ

ހަރުގެ އިން އަ އިރާ ދާ ޒަކީ މި މާ ގެ އަ މެން ގަނޑު ޅު ، އަ ލާ މަށް ބަ ކަ ވާނެ ތުރު  އި
ވެ. މެ ރު ކު ލް ިފޔާ ޙާޞި އަން ރު ލި ގައި 901 މި ގެ ޮގތު ދަނީ މް އާ

ޑްރެޖިންގް
ޖޭގެ އް ގައި ރާ އިރާ ގެ ދާ މު ކު އް ހި މާއި ބިން ކުރު ފުން ޅު މެންނަކީ ފަ ގަނޑު ޅު  އަ
ޓަކީ ލީ ގް ފް ޖިން ްނގެ ޑްރެ މެ ގަނޑު ޅު ވެ. އަ ޓަރެ ކް ޓްރެ މެ ޮބުޑ ޮކން  އެން

މެންނަކީ ގަނޑު ޅު ވެ. އަ ޓެ ލީ ގް ފް ޖިން މެ ޮބުޑ ޑްރެ ގެ އެން ޖޭ އް  ރާ
ގައި ޖޭ އް ތައް ރާ ލު އް މާނީ ޙަ މެ ޒަ ގެ އެން އިރާ މަރުންނަށް މި ދާ ޓަ  ކަސް

ކަތް އް ގުތަށް މަސަ ްނނަކީ ވަ މެ ގަނޑު ޅު ވެ. އަ ތެ ޮކށްދޭ ފަރާ  ޯފރު
، ޚަރަދު ތާ މޭ ހި ކަށް ކަ ތަ ގެ ބޭނުން މަރުން ޓަ ، ކަސް މާ  ނިން

ގައި ްއގެ ޮގތު އެ ކުރާ ބަ ތް ކަ އް ގައި މަސަ ވަރު ޅު ފެން ޮކށް ރަނގަ ޑަ  ކު
ބިކް އު ވެ. 3700 ކި ކެ ޏެ ފުން ކުރާ  ކުން ގަ ހަ މަރުން ފާ ޓަ  ކަސް
އެކު މާ ރު ކު ތުރު ޓަށް އި ލީ ގެ ފް މެން ގަނޑު ޅު ފު އަ އްރާ ޖަ ހާ ގެ މަ ޓަރު  މީ

ގެ ެއވެ. މީ ފަ ބި ވަނީ ލި އް މެ ރު އެ ތަށް ޮބޑު ކުރި ކަ އް ްނގެ މަސަ މެ ގަނޑު ޅު  އަ
ގެ މު ކުރު ބު ޔާ މި ޮކށް ކާ ދަ ތަކާ ވާ ފުނި ގް ކުނު ޖިން ގެ ޑްރެ ބަބުން ބޭރު  ސަ

ވެ. އެ ފަ ވަނީ ޯހދި ހާރު މެންނަށް މި ގަނޑު ޅު ކަން އަ ލް ބި ޤާ

މުގެ 2018 ކު އް ހި ވުނު ބިން ދެ ގެން ށް އަ މުނު އިރު ކުރި ހަރު ނި  ވަނަ އަ
މާ މެން ނިން ގަނޑު ޅު އި އަ ތް، 2019 ގަ ކަ ގެ މަަސއް އް އެ  4 މަޝްރޫ
ގައި އިރާ ވެ. މި ދާ އެ ދާނެ ގެން މެނި އި ހި ގަ ގެ ތެރޭ ކު ތަ ޢު މަ މަޝްރޫ ތަ  ފުރަ

ގެ ހަރު ގެ ފުރުޞަތު އަ މު ކުރު ތް ކަ އް ގައި މަސަ އް ކެ ތަ ޢު  ގިނަ މަޝްރޫ
، ކުރާ ހިނދު ފާ މެން ލަ ަގނޑު ޅު މަށް އަ ކަ ްނދާނެ ގެ ވި ޅު އި ހު ގަ  ތެރޭ

، އިރު ގެން ދާ ވެ ޅާ އިރާ ފު ގެ ދާ މު ކަ ުރވެރި ތު ޒަކީ ފަ މާ ގެ އަ މެން ގަނޑު ޅު  އަ
ގެ މު ކު އް އް ހި ތަ ޅު އި ފަ ކާ ތަ އިން ގިނަ ރަށް ގެ ތެރެ ތު ޢަ  މި ޞިނާ

ޅުވޭ ކްޓަރ އިން ހު ިއވެޓް ސެ ރަ އި ޕް ކާރުންނާ  ފުރުަޞތު ޯހދާ، ސަރު
ވެ. 2019 ވަނަ މެ ފާ ޯހދު މަ ނަ ިރހަ ގެ ފު ކު ތަ ތު ފަދަ ފުުރޞަ  މި
ކަށް ތަ ޢު ގެ މަޝްރޫ މު ކު އް ހި ގައި ބިން ޓް ޖެ ގެ ބަ ކާރު ހަރުގެ ސަރު  އަ

ގެ މެން ުޅގަނޑު އެކު އަ މާ ިއވު ފަ ޅާ އަ ިފޔާ ކަނޑަ އަން ރު ލި  310.84 މި
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ގެ ން މެ ުޅގަނޑު ގެ ދަށުން އަ ޓް މަން ގްރީ އިނަރ އެ ޓެ ވެ. އަދި ރި އެ ފަ ވި  ރޭ
މަށްވެސް ދިނު ޮކށް އް ޯފރު ތަ ލު އް ްނގް ޙަ އަރި ޖިނި ްނނަށް އިން މަރު ޓަ  ކަސް

ޮގތުން ލީ އެކު މާ ކާ ތަ އެރުން ކާއި ކުރި ތަ ލު ދަ ވެ.  މި ބަ އެ ޮކްށފަ ދު  ވަނީ ޤަސް
ގެ ޔާ ފި އަން ރު ލި ޒަކީ 32 މި މާ ވާ އަ އި ފަ ޅާ އަ މެން ކަނޑަ ގަނޑު ޅު  އަ
ވެ. މެ ހަރު ޯހދު ގައި 2019 ވަނަ އަ ފާރީ ޔަ ، މި ވި އް ދަނީ އެ މް އާ

ދަތުރުފަތުރު
ގެންދާ މުން ދެ ޮކށް މެން ޯފރު ގަނޑު ޅު ގެން އަ ހަރުްނ ފެށި 2001 ވަނަ އަ  

ގައި ޖޭ އް ޅި ރާ ، މު ގެންޮގސް ާޅވެ މަތް ފު ދު ެގ ޚި ތުރު ފަ ތުރު  ދަ
ގައި މު ޒާ ގެ ނި ތުރު ފަ ތުރު ވާ ދަ އި ފަ ޮކށް މް އި މެން ޤާ ގަނޑު ޅު  އަ

ވެ. އެ ކުރެ ތުރު ޖަރުން ިމހާރު ދަ އަން ފަސިން ލި ހަރަކު 16 މި  އަ
ތްދޭ މަ ދު އި ޚި ގަ އް ކެ ތަ ޓް ޮކށްދޭ ގިނަ ރޫ މަތް ޯފރު ދު މެްނ ޚި ގަނޑު ޅު  އަ

ގެ ޓް ކެ ، ޓި ވިއަސް އި ގަ މު ްނކަ މެ ގަނޑު ޅު ަތކީ އަ ކަނި ފަރާ އެ މަ  ހަ
ގު ގެ އަ ލު ދާއި ތެ ގެ ޚަރަ މު ްނގު އި ހި މާ ވު އި ފަ ޮކށް ޯރލް ޓް ުގ ޮކން  އަ
ގެ ފާރީ ކީ ިވޔަ ތަ މަ ދު ުރގެ ޚި ތު ފަ ތުރު ، ދަ ބުން ބަ މުގެ ސަ ވު  ޮބޑު
ވެ. ކެ އެ ފާރި ޔަ ުމންދާ ވި ގަ އި ހިން ގަ މު ްއލު އިރު ގެ ލާ ޮގތުން ބަ

، އި ގަ ތެރޭ ގެ ހަރު އަށް ޮއތް ތިން އަ ޒަކީ ކުރި މާ ގެ އަ މެން ުޅގަނޑު  އަ
މް އަ މި ރި ގު ލިބޭ ޕް ، ރަނަގޅު އަ އް ޯހދާ ކެ ތަ ޅަނދު ޅު އު ވަުރ ރަނގަ  ފެން

ޤިލާބީ އަށް އިން ފާރި ޔަ ގެ ވި ތުރު ފަ ތުރު ޮކށް ދަ ފް ޢާރަ ތައް ތަ ތް މަ ދު  ޚި
ތުރު ގެ އި ތުރު ފަ ތުރު ގައި ދަ ލޭ މާ ޅު ވެ. އަދި ހު މެ އު އް ގެނަ ކެ ތަ ލު ދަ  ބަ

ގެ ކު ތަ ގެ ބިން މެން ގަނޑު ޅު ގައި ހުރި އަ ލޭ މާ ޅު ، ހު ޮކށް ފް ޢާރަ ތައް ތަ ތް މަ ދު  ޚި
ގެ ފާރީ އިދާ ހުރި ިވޔަ ، ފަ މަ ޖެނަ އް ފި ިއ ހި ގަ މަ ޮގތު ހަ މެ ފުރި  ބޭނުން އެން

އަށް ވެ. ކުރި މެ ކެ މެްނ ދެ ގަނޑު ޅު އި އަ ުމގަ ކަ ދާނެ އް ޯހދި ަތކެ ތު  ފުރުޞަ
ޮކށް ޅާ ފާިރ ފު ޔަ ގެ ވި ތުރު ފަ ތުރު ޭރގައި ދަ ގެ ތެ ހަރު  ޮއތް ތިން އަ

ވެ. އެ ފަ ވި މަށް ވަނީ ރޭ ކެއް ކުރު ތަ އް ތަ ކައި ގިނަ ކަން ޓަ ށް މަ ކުރު ދަނާ  ހަރު
ޕްރެސް ސަރވިސް ޅު އެކްސް ފަ ޅީ ފުށި އަދި ގު ލަ ގައި ތި ގެ ތެރޭ  މީ

ޓް ިއވެ ރަ ، ޕް އި މާ ރު ކު ޅާ މަތް ފު ދު ވެޓް ހަޔަރގެ ޚި އި ، ޕްރަ އި މާ ރު ކު ފް ޢާރަ  ތަ
އެކު ކާ ތަ ކާއި ރިޯސޓް އުްސތަ ހަ ޓް ުނމަށް ގެސް ދި ޮކށް މަތް ޯފރު ދު  ހަޔަރގެ ޚި

މަތް ދު ޯބޓް ޗާޓަރ ޚި ޑް ޕީ މާއި ސް ކުރު ގައި ޮސއި ކު ތަ އްބަްސވުން  އެ
ގެ ޚަރަދު މު ގު ، ހިން ގެ ިއތުރުން ވެ. މީ އެ މެނެ ކުރުން ހި ޅާ ުތރަށް ފު  އި
ވެ. އެ މެނެ ގުން ޮއޮޓމޭޓް ކުރުން ހި ގު ނެ ގެ އަ ުތރު މަށް ދަ ަޑކުރު ކު

މަގު
ކުރި
 
ރީގެ
ޔަފާ
ވި
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ވެ އެ ވެ ކުރެ ދު މީ އް މެންނަށް އު ގަނޑު ޅު މަްށ އަ ވާނެ ކަ ޅު ފާރި ރަނގަ ޔަ  .ވި
އިން އިރާ ދާ ހަރު މި ޒަކީ 2019 ވަނަ އަ މާ ގެ އަ މެން ގަނޑު ޅު  އަ

ވެ. މެ އި ޯހދު ގަ ގެ ޮގތު ދަނީ މް ، އާ ޔާ ފި ައން ރު ލި 533 މި

ޮލޖިސްޓިކްސް
ކަށް ތަ ގެ ޮއޕަރޭަޝން ފުނީ ކީ ުކން ތަ ކަ އް ގެ މަސަ މަން ގަނޑު ޅު  އަ

އެކު މާ ިދނު ޮކށް ކަން ޯފރު ތެރި ހީ ިޓކަލް އެ ގެ ޮލޖިސް ގު  ބޭނުންވާ ކަނުޑމަ
ޓިކްސް މަރުންނަށް ޮލޖިސް ޓަ ޓަރގެ ކަސް ވަޓް ެސކް އި އި ޕްރެ ކާރާ  ސަރު

ޮކށްދޭ މެން ޯފރު ގަނޑު ޅު ވެ. އަ މެ ދިނު ޮކށް އް ޯފރު ތަ ތް މަ ދު  ޚި
ޓަނޭޝަނަލް އި އިން ގް އާ ޕިން ޓިކް ޝި އި ޮޑމެސް ގަ ގެ ތެރޭ ކު ތަ ތް މަ ދު  ޚި

ވެ. އެ މެނެ މަތް ހި ދު ގެ ޚި ޖެންސީ ޕް އޭ ގް އަދި ޝި ޕިން ޝި

ގައި ކު ޮކުޅތަ ން ގެ އެކި ކަ ޖޭ އް ، ރާ އި ގަ ޓް ކް ްފލީ ޓި ެގ ޮލޖިސް މެން ގަނޑު ޅު  އަ
ވާ ކަށް ބޭނުން ތަ ޢު ގެ ގިނަ މަޝްރޫ ޤީ އް މްރާނީ ތަރަ ގެންދާ ޢު އަށް  ކުރި

ކެއް ވަނީ ތަ އެރުން ތަށް ޮބެޑތި ކުރި ކަ ގެ މަަސއް މު ދިނު ހިލަ ޯފުރޮކށް  ޮބޑު
ގެ މެން ގަނޑު ޅު މަވެސް އަ ވެ. ނަ އެ ފަ އި ޯހދި ގަ ކު ތަ ހަރު ތުވެ ދިޔަ އަ  ވޭ

އި ގަ ްނޮކޅު ގެ އެކި ކަ ޖޭ ، ަރއް ބުން ބަ މުގެ ސަ ުދވު ޅަނދު މަ ހުރި އު އި ގަ ޓް ލީ  ފް
ވާ ހިލަ ބޭނުން ވާ ޮބޑު ކަށް ބޭނުން ތަ ޢު ގާ މަޝްރޫ ފުނިން ހިން  ކުން

ތަކާ ތި ކަށް ދަ ެމްސވަރަ ދިވެސް ޮކން އި އަ ގަ މު ދިނު ޮކށް ވަރަށް ޯފރު  މިން
އަށް ޮއތް ، ކުރި ގެ ޮގތުން މު ކުރު ލު އް ކަްނ ޙަ ވެ. މި އެ ހެ ޖެ ލާން ތި މަ  ކުރި

ވާ އި ފަ ވެ މެނޭ ދުވަސް އި ހި ގަ ޓް ލީ ގެ ފް މެން ގަނޑު ޅު ، އަ އި ގަ ގެ ތެރޭ ހަރު  އަ
ތުރުން ެގ އި ވެ. މީ އެ ފަ ވި މަށް ވަނީ ރޭ ުކރު ރު ތު ުއޮކށް އި އް އަ ތަ ޅަނދު  އު
ގެ ކް ޓި މު ޮލޖިސް ގަ އް އި އެ ގެން އަ ދި ފެ މުން އު ވު ޅު މާލެ ބުރިޖް ހު  ސިނަ

މަށް، ، ބޭނުންވާ މެޝިނަރީ ޯހދު ގެ ޮގތުން މު ފުނިްނ ވަނު އަށް ކުން އިރާ  ދާ
ވެ. އެ ފަ މާ މަށްވެސް ވަނީ ނިން ކުރު ޓް ްނވެސް އި އި 2019 ގަ

ބްލިކް 2019 އި ޕަ ގަ ޓް ޖެ ގެ ބަ ކާރު ހަރުގެ ސަރު  ވަނަ އަ
އަން ލި ކަށް 6.6 ބި ތަ ޓް ކް ޓް ްޕޮރޖެ މަން ޓް ކްޓަރ އިންވެސް  ސެ
ޓިކްސް ގެ ޮލޖިސް މެން ގަނޑު ޅު އެކު އަ މާ ވު އި ފަ ޅާ އަ ފިޔާ ކަނޑަ  ރު
ވެ. އެ ވެ ކުރެ ފާ މަށް ލަ ކަ ބޭނެ ކެއް ލި ތަ އެރުން އަށް ކުރި ފާރި ޔަ  ވި
މްރާނީ ވޭ ޢު ކުރެ ފާ މަށް ލަ ވޭނެ ކަ ކުރެ ބު ޔާ މި ޏަށް ކާ ފުން  ކުން

ޓިކް ގެ ޮޑމެސް މެން ގަނޑު ޅު ބަބުން އަ ކުގެ ސަ ތަ ޫރޢު ގެ މަޝް ޤީ އް  ތަރަ
ގެ ފާރީ ޔަ ކަތަށް ވި އް ޓިކްސް މަސަ ޓަނޭޝަނަލް ޮލޖިސް  އަދި އިން

ވެ. މާލީ ޮގތުން 2019 އެ ދާނެ ގެން ބި ތައް ލި ތު  އިތުރު ުފރުޞަ
އަކީ ާޅަފއިވާ ލަނޑުދަނޑި އަ މެން ކަނޑަ ގަނޑު ޅު  ވަނަ ައހަރަށް އަ

ވެ. މެ އް ޯހދު އެ ދަނީ މް ގެ އާ ޔާ ފި އަން ރު 30 ިމލި

އާންމުވިޔަފާރި
ކަކީ މެރިން ތަ ތް ވަ މެނޭ ގިނަ ބާ އި ހި ގަ ފާރީ ޔަ ގެ ވި މެން ގަނޑު ޅު  އަ

އި ގަ އް ޮގތެ ގަނޑު އި ކު މަ ާމއެ ވު ށް ކަ ކަ ތަ ތް ވަ އިވާ ބާ ފަ ޅި ޓްރީއާ ސީދާ ގު  އިންޑަސް
ވެރިންނާއި މެނެނީ ޮއޑި އި ހި ގަ ގެ ޮގތު މަރުން ޓަ ގެ ަކސް މެން ގަނޑު ޅު  އަ

ކަކީ ތަ ުފނި އްދާ ކުން ފަ ްޓ އު ތުރުްނ ފެނާއި ކަރަން ގެ އި ެކވެ. މީ ތަ  ރިޯސޓް
ވެ. މަރުންނެ ޓަ މު ކަސް މެ ުމހިން ގެ އެން ކު ތަ ތް ވަ އެއް ބާ ގެ ބަ މެން ގަނޑު ޅު އަ

ކަށް ވާނީ  ދަ ގެ މަޤްޞަ ގަނުޑމެން ޅު ހަރު އަ 2019 ވަނަ އަ  
ތާއި މަ ދު ޓިކްސް ޚި އި ޮލޖިސް ތާ ޢަ މުގެ ޞިނާ ކަ ވެރި ތުރު އި ފަ މާ ކަ ވެރި  މަސް

ކަށް ތަ ފުނި ލިޓީ ކުން ޓި ކާއި ޔު ތަ ފުނި ތްދޭ ކުން މަ ދު ގެ ޚި ތުރު ފަ ތުރު  ދަ
ގެ މެން ުޅގަނޑު އި އަ މާ ކުރު ތުރު ފާރި އި ގެ ިވޔަ މެން ގަނޑު ޅު ޮކށް އަ ޒު މާ  އަ
ގެ .ޖީ މް .ީސ.އެ ، އެކްސް ޑް މެނޭ ހެވީ މެޝިނަރީ ބްރޭން އި ހި ގަ ފާރީ ޔަ  ވި

ގަނުޑމެންނަށް ޅު އި އަ ގަ އިރާ ގެ ދާ މު ކުރު ތް މާރާ ، ޢި މަށް ކުރު ތުރު ފާރި އި ޔަ  ވި
ގެ ޖޭ އް ވެ. އަދި ރާ މެ ުކރު މް އި އް ޤާ އެ ޓަމަރ ބޭސް ކުރާ ކަސް ބާރު ތު  އި
ހަރު ފަ ޯދނި އި ޮއޑި ވެރިންނާ ްތކުރާ ޮއޑި ކަ އް ގައި މަސަ ަތކު ޮކޅު ން  އެކި ކަ
ގް ޮކމްޮޕސިޓް ޑިން ލް ގެ ޯބޓް ބި މެން ގަނޑު ޅު ކަށް އަ ތަ ތް  ބަންނަ ފަރާ

ވެ. އެ ފަ ޅި އެ ަމށް ވަނީ ކަނޑަ ކުރު ތް ކަ އް މަށް މަސަ ކުރު ޮރޯމޓް ޕް

ކަށް މެދު ނުކެނޑި 24 ޅޭ ހުރިހާ ރަށަ އު ހުން ދިރި ގެ މީ ޖޭ އް  ރާ
، އި މާ ވު އި ފަ ވެ ދު ޢު ކާރުން ވަ ަމށް ސަރު ދިނު ޮކށް ޓު ޯފރު ގެ ކަރަން އިރު ޑި  ގަ

މު ހިން މެ މު ގެ އެން ކު ތަ ތް ވަ ގެ ބާ ލު ތެ ޑީ ތަކީ އަ ޢަ މުގެ ޞިނާ ދު އް ފެ ކަތަ އު  ހަ
މަށް ކަ ދާނެ ގެން ވެ ޅާ ކެޓް ވަރަށް ޮބޑަށް ފު އެކު މި މާ މާ ވު ށް ޓަ މަން ގް ކެޓް ސެ  މާ
ބަބުން ކުެގ ސަ ތަ މުން ގެންދާ އައު ރިޯސޓް ދަ ހާރު ހަ ވެ. އަދި މި އެ ވެ ލެ  ބެ

ޯރލް ްގ، މެ ން ވް ޯކޓި ޓި ކް ޮރޓެ މާ ޕް ގް ތުރުން، ސި ގެ އި ްޓޯރލް  ކާސް
ޖީނު ފަދަ ޒުކީ އިން މާ އާއި ސު ، އަދި ޔަން މްސް ޓަ އަރިންގް ސިސް ޓި  ސް
ވެ. އެ ގެން ދާނެ ވެ ޅާ ޓްވެސް ފު ކެ ގެ މާ ކު ތަ ަވތް ޅޭ ބާ ފަތުރާ ގު ތުރު ކަނޑު ދަ

ކުރަން ލް މެން ޙާޞި ގަނޑު ޅު ހަރު އަ  މާލީ ޮގތުން 2019 ވަނަ އަ
ގެ ހަރު ، އަ ފާރި ޔަ ގެ ވި ޔާ ފި އަން ރު ލި ޒަކީ 256 މި މާ ވާ އަ އި ފަ ޅާ އަ  ކަނޑަ

ވޭ ޚަރަދު ަދލަށް ކުރެ ކާ މު އް ުކ، ވި އެ އާ މަ އެ ވެ. ހަ މެ ރު އި ކު ގަ  ތެރޭ
މަކީ ކުރު އްތަ ދަށް ގެ ޚަރަދު 5 އިންސަ މު ގު ފާރި ހިން ، ިވޔަ ޮކށް ޑަ  ކު
ވެ. ކެ ޒެ މާ ވާ އަ އި ފަ ޅާ އަ މެން ކަނޑަ ުޅގަނޑު ހަރަށް އަ 2019 ވަނަ އަ

އަރިންގް އަދި ޑޮކިންގް އިންޖިނި
ހަރު ފަ ޯދނި އި ޮއޑި ގަ ގެ ެތރޭ ކު ތަ ތް މަ ދު ގެންދާ ޚި މުން ގަނުޑމެން ދެ ޅު  އަ

، ޮއޑި ިރން އަ ޖިނި ގެ އިން ކު ތަ ތް ވަ ފާތު ބާ ިއ، ތަ މާ ލު ހެލާ ބޭ  އެ
، ގް ، މެޝިނިން ޓަލް ފެބްރިކޭޝަން ، މެ ގް ޑިން ލް ، ވެ ތު މާ ގެ މަރާ ހަރު ފަ  ޯދނި
ގެ ެއވެ. މީ ނެ މެ މަތް ހި ދް ޓް ޚި މަން ޖް ީލޓް މެނޭ ، އަދި ފް ގް ޓިން  ބްލާސް

ގެ ަޓމަރުން ދަވާ ކަސް މަތް ޯހއް ދު ގެ ޚި ާޔޑު ގެ ޯބޓް މެން ގަނޑު ޅު ތުރުން އަ  އި
ގެ ަޓމަރުން މާއި ކަސް ދިނު ޮކށް ޓް ޯފރު އި ަކރަން ކަށް ފެނާ ްނތަ  ބޭނު

ކަތަށް ބޭނުންާވ ޓޫލްސް އި މަަސއް ޮކޮމޑޭޝަން އާ ގެ އެ ފުން ޒަ ަވއް  މު
އި ގަ ޖޭ އް ވެ. ރާ މެ ދެ ޮކށް އް ޯފރު ތަ ތް މަ ދު ޑް ޚި ޑަ ުއ-އެ ލި ދިނުން ފަދަ ވެ ޔަށް އް  ކު

ޓީލް ކުޑި ުއޅަނދާއި 336 ސް އިބަރ އަދި ލަ  13،582 ފަ
ހަރުން ދަކީ އަ ދަ ، މި އަ އިރު ދާ މުން ގެން ްއވަ ޮކށް ދު ްޓރީ ޅަނދު ރަޖިސް  އު
ވެ. އެ ކަ އް ކުން ދަ ތަ ބު ކަން ތަފާސް ހިސާ އް ދެ ދަ މުންދާ އަ ވަ ތުރު ހަރަށް އި  އަ

ތަށް މަ ގެ ިޚދު މު ކުރު ތި މާ އި މަރާ މާ ލު ހެާލ ބޭ ހަރު އެ ފަ ކު ޮއިޑޯދނި އެ މާ  ވު
ގެ މެން ުޅގަނޑު ތުރުން އަ ވެ. ީމގެ އި މުންނެ ވަ ތުރު މާންޑް ދަނީ އި  ޮއތް ޑި
އި ތާ މަ ދު ގެ ޚި ތުރު ފަ ތުރު ގައި ދަ އިރާ ދާ ޅާ މެ ފު އި އެން ގަ ޖޭ އް ޏަކީ ރާ ފުން  ކުން
، އަދި ޖު ގާއި ބާ ، ޓަ ކު އެ މާ އް ވު ތަ މަތް ޭދ ފަރާ ދު ގެ ޚި ޓިކްސް  ޮލޖިސް

ވެ. އެ ކުރެ ޓް ފުނިން ޮއޕަރޭ ޅަނދު ކުން އިބަރގްލާސްގެ 91 އު އި ފަ އާ ޑި ކު ލަ

ތް ކަ އް ގެ މަސަ މެން ގަނޑު ޅު އިން އަ އިރާ ދާ އި މި ގަ ކު ތަ ހަރު ދިޔަ އަ ވެ ތު  ވޭ
ހެލާ އް އެ ތަ ޅަނދު އްލަ އު މި ގެ އަ ފުނީ ވަނީ ކުން އި ފަ ވި ކުރެ ޒު މާ  އަ

މެން ގަނޑު ހަރު ައޅު ދިޔަ ދެ އަ ވެ ތު ، ވޭ އި ިވއަސް ގަ މު ކަ ށް މަ ކުރު ތު މާ  މަރާ
ކަތް އް ގެ ަމސަ މު ދިނު ޮކށް މަތް ޯފރު ދު މަރުންނަްށ ޚި ޓަ ހެން ކަސް  ވަނީ އެ
ކަތް އް ގެ ަމސަ މު ކުރު ޅާ މަްތ ފު ދު ވޭ ޚި ޑުން ދެ ޔާ މްޓީސީސީ ޯބޓް ، އެ  ފަށާ

އު ދަކީ އަ ގެ މަޤްޞަ މެން ގަނޑު ޅު ވެ. އަ އެ ފަ އަށް ގެންޮގސް  ކުރި
ަނރީ އަށް ތަށް ޚާއްޞަ މެޝި ކަ އް ، މަސަ ޮކށް ފް ޢާރަ ޮނޮލޖީ ތަ ކް  ޓެ

ގެ ޚާއްޞަ ތު ކަ އް ުފންނަށް މަސަ ޒަ އް ވަ ގެ މު ގަނުޑމެން ޅު ، އަ ޮކށް ޓް  އިންވެސް
ަމރުންނަށް ޓަ ަތކެއް ކަސް ތް މަ ދު ޅު ޚި ވަރު ރަނގަ ، ފެން މްރީނު ދީ  ތަ
ގެ ޑީ ގައި ފެނު އަ ގެ ތެރޭ ހަރު ވެ.  2019 ވަނަ އަ މެ ދިނު ޮކށް  ޯފރު
ވަނީ މަށް ކުރު ފް ޢާރަ ތައް ތަ ތް މަ ދު ގް ފަދަ ޚި ޓިން އި ކަ ގް އާ ޑިން ލް   ވެ



73

ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާ

 ޙިއްޞާ ބެހިފައިވާގޮތް

ޓޫބަރު 2017 އިން 31 ޑިސެންބަރު 2017 އަށް 19  ޮއކް
އިޓްސް ކަށް ރަ ތަ ތް ގައި ތިބި ފަރާ ގެ ޮގތު ދާރުން ގެ ޙިއްޞާ ފުނީ  ކުން

ވަރީ 2018 ބުރު ގެން 14 ފެ ޅި އާ ގު ވެ. މި އެ ވެ އި ފަ ގި އް ހިން އެ  އިޝޫ
ޮލކޭޓް އު ޙިއްޞާ އެ ކަށް އަ ތަ ތް ވި ފަރާ ގެންނެ އި ވަ ލަ އް އި ޙިއްޞާ ބަ  ގަ
ވެ. އެ ފަ ވެ ލު ދަ ވާ ޮގތް ވަނީ ބަ އި ފަ ހި ގެ ޙިއްޞާ ބެ ފުނީ އެކު ކުން މާ ރު ކު

ވާ ޮގތުން، 31 އި ފަ ހި ިއ ޙިއްޞާ ބެ  ޑިސެންބަރު 2018 ގަ
ތަކީ ގެ ވެރި ފަރާ އްތަ ޙިއްޞާ ފުނީގެ 64.20 އިންސަ  ކުން

ތަކީ ފަރާ ގެ ވެރި އްތަ ޙިއްޞާ ވެ. 4.65 އިންސަ ކާރެ ވެހި ސަރު  ދި
ވާ އި ގަ މު ކަ އް ޏެ ފުން އްތަ ޙިއްޞާ ޮއންނަ ކުން އިންސަ ތަ އް ކާރުގެ ސަ  ސަރު
ފުނީގެ 31.15 ވެ. ކުން އެ ޑް ޓެ މި ޕިންގ ލި ޑިވްސް ނެޝަނަލް ޝި  ޯމލް

ވެ. ދާރުންނެ މު ޙިއްޞާ ތަކީ އާން ގެ ވެރި ފަރާ އްތަ ޙިއްޞާ  އިންސަ

ޑިވްސް ނެޝަނަލް އި ޯމލް ކާރާ ގައި ސަރު ގެ ޙިއްޞާ ފުނީ  ކުން
ޮގތުން %5 ޓެޑް ފިޔަާވ ސީދާ އަދި ނުީސދާ ޕިންގ ިލމި  ޝި

ވެ. ތެ ތެއް ނެ ހެން ފަރާ ކުރާ އެ އިން ޙިއްޞާ ވުރެ ގިނަ އަށް

ގެ ޙިއްޞާ 2018 ފުނީ ޔަލަށް ކުން ގެ ނި ހަރު  ވަނަ އަ
ވެ. އެ ގައި އެ ވަނީ ވާ ޮގތް ތިރީ އި ފަ ހި ބެ

ވެ.  2017 ވަނަ ައށެ ޔާ ފި ގައި 50.00 ރު ގެ ޮގތު ގު މަތީ އަ ގެ މޫނު ހަރު ޙިްއޞާ ވަނީ 1980 ަވނަ އަ އި ފަ ކާ އް ގެ ޙިއްޞާ ވި ފުނީ  ކުން
ވެ. އެ ފަ ވި ކުރެ ލު ދަ ފިޔާ އަށް ބަ މަތީ ައގު ވަނީ 5 ރު ގެ މޫނު އް އެ ، ޙިއްޞާ ޮކށް ާލޙު އިދު އިޞް ވާ ފުނީގެ އަސާސީ ޤަ ހަރު ކުން އަ

ކާރު ވެހި ސަރު ދި

ދާރުން މު ޙިއްޞާ އާން

ޑް ޓަ މި ގް ލި ޕިން ވްްސ ނެޝަނަލް ޝި ޑި ޯމލް

ލަ މް ޖު

ދު ދަ ގެ އަ ގުޙިއްޞާ މަތީ އަ ގެ މޫނު ތަޙިއްޞާ އް ގެ އިންސަ ޙިއްޞާ
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ޑް ޙިއްޞާދާރުންގެ ފައިދާޙިއްޞާ އަށް ލިބޭ ޑިވިޑެން
ޓްގެ މަން ޖް ގެ މެނޭ ފުނީ ގެ ޯބޑު އަދި ކުން ޓަރުން ކް ގެ ޑިރެ ފުނީ  ކުން

މަށް ކުރު ތުރު ވަރު އި ގެ މިން ލު މާ ގެ ރައުސް ދާރުން ތަކީ ޙިއްޞާ ޔަ އް ލި އޫ  މަސް
ތަކީ ޑެންޑް ސިޔާސަ ވި ގެ ޑި ފުނީ ވެ. އަދި ކުން މެ ކުރު ތް ކަ އް  މަސަ

ގައި ތު ދަ އް ގު މު ، ދި ވަރު ގެ މިން ޑް ޑެން ވި ދާރުންނަށް ލިބޭ ޑި  ޙިއްޞާ

ފިޓް އަށް އަލުން ޓަޔަރމަންޓް ބެނެ ގެ ރި ފުން ޒަ އް ވަ ގެ މު ފުނީ  ކުން
ގެ މު ވު ށް ގު ދަ ގެ އަ ގެ ޙިއްޞާ ލް އެ މް އެ މާއި ބީ ހު ދަން ޖެ ޮރވިޝަން ހަ  ޕް
، ކު އެ މާ އު ލިއު ރިސާވް ދަށަށް ދި ގެ ފެއަރ ވެ ފުނީ ، ކުން ބުން ބަ  ސަ
ފުނީގެ ހަރު ކުން މުނު މާލީ އަ  31 ޑިސެންބަރު 2018 ގައި ނި
ވެ. އެ ވެ އްނު އެ ފަ ބި އެއް ލި ދާ އި ޓަށް ފަ މަން ޓް ގެ އިންވެސް ދާރުން  ޙިއްޞާ
މާލުން މްލަ ރައުސް ގެ ޖު ފުނީ ބަބުން ކުން އިޓްސް އިޝޫގެ ސަ  ރަ
އިރު ލާ ބަ ޅާ ހަރާ އަ ވަރު ވަނީ ކުރީ އަ ހޭ މިން ކަށް ޖެ އަ  ޙިއްޞާ

އިން، 2018 ވަނަ ިއދާ ފު ފަ ވެ. 2017 ވަނަ ައހަރުގެ ސާ އެ ފަ ވެ ށް  ދަ
ފިޔާ )2017: ކަށް 2.6 ރު އަ އި ޙިއްޞާ ގަ ގެ ޮގތު ޑް ޑެން ވި ހަރު ޑި  އަ

އިޓްސް އިޝޫ ވެ. ރަ އެ ފަ ޅާ އަ މަށް ވަނީ ކަނޑަ ހު ފިޔާ( ބެ  2.4 ރު
ވާންސް ފައިސާ ވަނީ ޑް ގެ ފަރާތުން ލިބުނު އެ ދާރުން  އިން ޙިއްޞާ
ވެ. އެ ފަ ޓާ އް ހަ ގައި ބަ ޮގތު ޓީ އި ކު ުމނު އިރު އި ހަރު ނި  2018 ވަނަ އަ
ވެ. އެ ގަ ގެ ތެރޭ ހަރު ވަނީ 2018 ވަނަ މާލީ އަ އި ފަ ދި މަންޓް ހެ ޮލޓް  އެ

ގެ ޔާ ފި ިއ،  އަދި 57 ރު ގަ ގު މަތީ އަ ާޔގެ މޫނު ފި ގައި 5 ރު ގެ ތެރޭ ހަރު  އަ
ވެ. އެ ވެ އި ފަ ވި ކުރެ އި، 3،037،749 ޙިއްޞާ އިޝޫ ގަ އް އެ މް އަ މި ރި ޕް
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ނު ބު ފާރިން ލި ޔަ ގެ ވި ފުނީ ހަރު ކުން ވެ. 2018 ވަނަ އަ މެ  އިތުރު ކުރު
ވަނީ 2018 ގެ ޯބޑުން ޓަރުން ކް ގެ ިޑރެ ފުނީ ، ކުން ކު އެ މާ ވު ށް ިއދާ ދަ  ފަ
ވެ. އެ ފަ ވާ މަ ޮގތަށް ނިނަ ރާ ކު ލެއަރ ނު ކް ޑެންޑް ޑި ވި ގެ ޑި ހަރު ވަނަ އަ

ޞާ
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ކު

ދި ދަނީ އަ މް ކަށް ލިބޭ އާ އަ  ހިއްސާ
ކަށް ޖެހޭ ސާފު އެސެޓު އަ ޑްހިއްސާ ލް ގެ ޔީ ދާ އި ގެ ފަ އި ހިއްސާ އާ ފާ ގެ ނަ ޓީ އި ކު އި

ދި ގު އަ ކެޓް އަ ވަރެޖް މާ  އެ
ފު ފައިސާ ކަށް ޖެހޭ ސާ އަ ހިއްސާ
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ޙިއްޞާގެ ބާޒާރުގައި ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާ
ގައި ޖް ޭޗން ޮޓކް އެކްސް ޑިވްސް ސް ުރވެސް ޯމލް ހަ 2018 ވަނަ އަ  
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sWfu aeseTumWkeTu kepc )aevcreju awgu(

ގު މެ ދަށް އަ ވާ އެން އި ފަ ވި ލާތު ކުރެ މަ ޢާ ގެ މު ޙިއްޞާ

ގު މެ މަތީ އަ ވާ އެން އި ފަ ވި ލާތު ކުރެ މަ ޢާ ގެ މު ޙިއްޞާ

ގު ވާ އަ އި ފަ ވި ހުން ކުރެ މެ ފަ ލާތު އެން މަ ޢާ ގެ މު ޙިއްޞާ

ޑަޑް ޕްރައިސް ވަރޭޖް ޓްރޭ ޓެޑް އެ އި ވެ

ދު ދަ ގެ އަ ވާ ޙިއްޞާ އި ފަ ކި އި ވި ގަ ޒާރު ގެ ބަ ޙިއްޞާ

ޔާ ފި އަން ރު ލި އިޒޭޝަން )މި ލަ ޓަ ޕި ކެޓް ކެ )މާ

ޑް ލް ޑެންޑް ޔީ ވި ޑި

ދާ އި ހުނު ފަ ކަށް ޖެ އަ  ހިއްސާ

ޯއ ްޕރައިސް- އަރނިްނގ ރޭޝި

20172018

1 5 . 5 0

3 0 . 0 0

2 2 . 0 0

1 3 . 1 6

1 0 6

1 1 0

1 0 . 9 1 %

2 9 . 0 7

0 . 7 6

4 5 . 0 0

1 5 5 . 0 0

4 5 . 0 0

5 3 . 4 3

9 5 6

3 6 1 . 7 0

5 . 7 8 %

4 . 4 8 6

1 0 . 0 3

ގެ ރު ހަ ވެ. އަ އެ ޔަ ދި މުން ފާރި ހިނގަ ޔަ ގެ ވި ގެ ޙިއްޞާ މެން ުޅގަނޑު  އަ
ގެ ފުނީގެ 956 ޙިއްޞާ ގައި ކުން ޒާރު ގެ ބާ އި ޙިއްޞާ ގަ  ތެރޭ

ހަރު ވެ. މިއީ 2017 ވަނަ އަ އެ ވެ އި ފަ ވި ކުރެ ތު ލާ މަ ޢާ  މު
އިރު 801.89 ލާ ބަ ޅާ ދަދާ އަ ގެ އަ ވުނު ޙިއްޞާ ކުރެ ތު ލާ މަ ޢާ  މު

ގެ ފުނީ ހަރު ކުން ވެ. 2018 ވަނަ އަ ކެ ދެ ދަ އްތަ އިތުރު އަ  އިންސަ
ގަކީ 155 މެ މަތީ އަ ވާ އެން އި ފަ ވި ކުރެ ތު ލާ މަ ޢާ ގެ މު  ޙިއްޞާ

ހުން ވެ. ެއްނމެ ފަ އެ ޔާ ފި ގަކީ 45 ރު މެ ދަށް އަ ވެ. އެން އެ ޔާ ފި  ރު
ވެ. އެ ޔާ ފި ކީވެސް 5 ރު ގަ ގެ އަ ވުނު ޙިއްޞާ ކުރެ ތު ލާ މަ ޢާ ގެ މު  ޙިއްޞާ

އި ގަ ޓް ކެ ، މާ އިރު ލާ އަށް ބަ އު ލި ގެ ނެޓް އެސެޓް ވެ ފުނީ  ކުން
ވެ. އްނޫނެ ގެ ޤީ އަ ޤީ ގެ ހަ ގަކީ ޙިއްޞާ ވޭ އަ ކުރެ ތު ލާ މަ ޢާ މު

އިވާ 2017 ފަ ވި ހުން ކުރެ ފަ މެ ، އެން މުނު އިރު ހަރު ނި  ވަނަ އަ
ގެ ގެ ޙިއްޞާ ފުނީ އިރު ކުން ލާ ގަށް ބަ ގެ އަ ތު ލާ މަ ޢާ ގެ މު  ޙިއްޞާ

ވެ. އެ ޔާ ފި އަން ރު ލި ވަރަކީ 361.70 މި ގެ މިން ލު މާ  ރައުސް
އިވާ ފަ ވި ހުން ކުރެ ފަ މެ މުނު އިރު އެން ހަރު ނި  2017 ވަނަ އަ

ގެ ޙިއްޞާގެ ފުނީ އިރު ކުން ލާ ލާތަށް ބަ މަ ޢާ ގެ މު  ޙިއްޞާ
ވެ. އެ ޔާ ފި އަން ރު ލި ވަރަކީ 110 މި ގެ މިން ލު މާ ރައުސް

ން އިޒޭޝަ ލަ ޓަ ޕި ކެޓް ކެ އި މާ ޓާ މުލަ އެސެ ޖު
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ޓް މަން ޓް ވެސް ޓް އިން ޓޭ އަލް އެސް ވްސް ރި ޑި  ޯމލް
ޑް ޓެ މި ޓް ލި ވެ އި ން ޕްރަ ޯކޕަރޭޝަ

ޓް ޯކޕަޭރޝަންއަކީ މަން ޓް ޓޭޓް އިންވެސް އަލް ެއސް ޑިވްސް ރި  ޯމލް
ޑަރީ އްތަ ޙިއްޞާ ޮއންނަ ސަބްސި އިންސަ ތަ އް މްޓީސީސީގެ ސަ  އެ
މުން ވަ ޅާ ދަކީ ފު ގެ މަޤްޞަ މު ދު އް ފެ ފުނި އު ވެ. ކުން ކެ ޏެ ފުން  ކުން
ތައް ތު ގައި ހުރި ފުރުޞަ އިރާ ޓޭޓް ދާ އަލް އެސް  އަންނަ ރި
ފުނިން ދޭ ވެ. ކުން މެ ފާރި ޯހދު ޔަ އިން ވި އިރާ ، އެ ދާ ލާ  ބަ

މާއި ކު އް ޮދރު ވި އި ގެ ގަ ގެ ތެރޭ ކު ތަ ތް މަ ދު ޓް ޚި ޓޭ އަލް އެސް  ރި
، ތް މަ ދު ގެ ޚި ޓަނަންސް އިން ިއ މެ މާ ކުރު ތު މާ ، މަރާ ދިނުން ޔަށް އް  ކު
ިރޓީ އަދި އު ކި ޑިންގް ސެ ލް ، ބި ތް މަ ދު ގެ ޚި  ޮއފީސް ގާރޑްނިން

ވެ. އެ މެނެ މަތް ހި ދު ގެ ޚި މު ިދނު ޮކށް ފު ތައް ސާ އި ޮއފީސް ކާ ތަ ތް މާރާ ޢި

ކައި 2017 ވަނަ ޓަ މަށް ކުރު ހި ފަ ގު މަށް މަ ކުރު ޅާ ފާރި ފު ޔަ ގެ ވި ފުނީ  ކުން
ވެ. އެ ފަ ވި ގެނެ ލު ދަ ވަނީ ބަ ގެ ޯބޑަށް ޓަރުން ކް ގެ ޑިރެ ފުނީ ހަރު ުކން އަ

އި ގަ ގެ ޮގތު ދަނީ މް މްލަ އާ ގެ ޖު ފުނީ ހަރު ކުން ދިޔަ އަ ވެ ތު  ވޭ
ވެ. މިއީ 2017 ވަނަ އެ ވެ އި ފަ ބި ފިޔާ ލި އަން ރު ލި  4.26 މި

އްތަ އިރު 72 އިންސަ ލާ ބަ ޅާ އާ އަ ދަނީ މް މްލަ އާ ހަރު ލިބުނު ޖު  އަ
ހަރު ދިޔަ އަ ވެ ތު އި ވޭ ގަ ގެ ޮގތު ދާ އި ވެ. ާސފު ފަ ކެ ދެ ދަ  އިތުރު އަ

އި ހަރާ އަ ، މިއީ ކުރީ އިރު ވާ އި ފަ ބި ފިޔާ ލި އަން ރު ލި  1.8 މި
ވެ. ކެ ދެ ދަ އްތަ އިތުރު އަ އިރު 5515 އިންސަ ލާ ބަ ޅާ އަ

މުރާޖަޢާ
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކެމިކަލްގެ ދާއިރާއަށް ވަނުން

ކުގެ ތަ ހަރު ދިޔަ އަ ވެ ތު މަށް ވޭ ކުރު ޅާ ފާރި ފު ޔަ ގެ ވި މެން ގަނޑު ޅު  އަ
ޮގތުން ވެ. މި އެ އި ވެ ފަ ވި އް ކުރެ ކެ ތަ ޓް ަމން ޓް އި ޮބޑެތި އިންވެސް ގަ  ތެރޭ

ފާރި ޔަ ގެ ވި ލް ކަ މި ޓްރަްކޝަން ކެ އެކު ޮކންސް މާ ކަ ބު ޔާ އި ާކމި  2018 ގަ
ޓްރަކްޝަން ހޫރު ސިކާ ްބރޭންޑް ޮކންސް އަްށ މަޝް ޔެ ، ދުނި ިއރު ވާ އި ފަ ށި  ފެ

އައިސީ އީ އާރް މް އި އެ ގަ ގެ ޮގތު ޓަރު އު ބި ޓްރި ގެ ޑިސް ޖޭ އް ގެ ރާ ލް ކަ މި  ކެ
ހަރު ދިޔަ އަ ވެ ތު މަންޓް ވޭ ޕް ތަމަ ޝި ގެ ުފރަ ކާ ވެ. ސި އެ ައާޅފަ  ވަނީ ކަނޑަ

މަ ތަ ގެ ފުރަ ފުނީ ާމޒަކީ ކުން ގެ އަ މެން ގަނޑު ޅު ވެ. އަ އެ ފަ ވި  ވަނީ ގެނެ
ވެ. މު ވު ޅު އި ހު ގަ ލޭ އި މާ ގަ ގެ ތެރޭ ހަރު ހާރަ 2019 ވަނަ އަ ފި

 ކޮންކްރީޓް ޕަންޕު ކުރާ މެޝިނަރީއަށް
އިންވެސްޓްކުރުން

ގެ ޮގތުން މު ކުރު ޯޕޓު ަތށް ސަ ޢަ މުގެ ޞިނާ ކުރު ތް މާރާ އި ޢި ޓާ ޓޭ އަލް އެސް  ރި
މަތް ދު ގެ ޚި މު ދިނު ްއޔަށް ކްރީޓް މިކްސަރު ކު އި ޮކން ްނޕާ ޓް ޕަ ކްރީ  ޮކން

ދިޔަ ވެ ތު މަތް ވޭ ދު ގެ ޚި މު ކުރު ޕު ކްރީޓް ޕަން ، ޮކން ޮކށް ޓް މަށް އިންވެސް ށު  ފެ
މުންދާ މި ހާރު ދެ އި މި ގަ ލޭ ކަނި މާ އެ މަ ވެ. ހަ އެ ވެ އި ފަ ށި ހަރު ވަނީ ފެ  އަ
މަށް ވަނީ ކުރު ޅާ އަށް ފު ލެ މާ ޅު އި ހު ގަ އް ލެ ބަ ޤު ތަ އިރި މުސް މަތް ކަ ދު  ޚި
އް ތަ ތު ގައި ހުރި އިތުރު ފުރުޞަ އިރާ ދާ ތުރުން މި ގެ އި ވެ. މީ އެ ފަ ވި  ރޭ

ވެ. މެ ދަ މުން ގެން މެން ކުރަ ގަނޑު ޅު ކަތް އަ ގެ މަަސއް މު ޯހދު

 ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް
 ހުނަރުވެރި މަސައްކަތްތެރިން ހޯދުން

ތެރޭގެ އި އެ މަށާ ކުރު ދަނާ ގާ ޮގތް ހަރު ކަތް ހިން އް ގެ މަސަ ފުނީ  ކުން
ގެ ފުނީ ވަނީ ކުން ހަރު ދިޔަ އަ ވެ ތު މަށް ވޭ ކުރު ޅު ގުން ރަނގަ  ހިން

އި ގަ ފުނީ ވެ. ކުން އެ އި ފަ ވި ގެނެ ލު ދަ ކަށް ބަ ތަ ލު ކަށާއި އުޞޫ ތަ ތު  ސިޔާސަ
ެއވެ. އޭގެ ދެ މުން ގެން ކުރަ ތް ކަ އް ަޒފުން މަސަ އް ވަ ގުތު 72 މު ވަ  މި

ފުންނާއި 44 ބިދޭސީ ޒަ އް ވަ ހި މު ވެ މެނެނީ 28 ދި އި ހި ގަ  ތެރޭ
މާއި ކުރު ފު ކަނި ސާ އެ މަ އަށް ހަ މަ ވެ. 2017 އާ ހަ ފުންނެ ޒަ އް ވަ  މު

ގެ ފުން ޒަ އް ވަ ގެ މު މެން ގަނޑު ޅު ދިޔަ އަ ގެން މުން ދެ ތް މަ ދު ގެ ޚި ޓަނަންސް އިން  މެ
ގެ މު ްތކުރު ކަ އް ގައި މަސަ ކު ތަ ޓް ކް ، ޮބޑެތި ްޕޮރޖެ ިތޮކށް ވަރު މަ އި ފެން  ހުނަރާ
މެން ގަނޑު ހާރު ައޅު ާލއެކު މި ދަ ވެ. މި ބަ ަފއެ ވަނީ ޯހދި ހާރު ކަން މި ލް ބި  ޤާ

އި އާ ލެ މާ ޅު އި ހު ގަ ގެ ތެރޭ ކު ތަ ޢު ކުރާ ޮބޑެތި މަޝްރޫ ތް ކަ އް  މަސަ
ޢު އާއި ގެ މަޝްރޫ މު ކުރު ްއޤީ ރަ ިލނގިލި ފެރީ ޓާރމިނަލް ތަ  ވި

ގެ ެއވެ. މީ ނެ މެ ކުރުން ހި ތެއް ބިނާ މާރާ އު ޢި ގެ އަ ލް މާލެ ޓާރމިނަ ޅު  ހު
ގެ ކު ތަ ފުނި ލިކް ކުން ބް އި ޕަ ކާ ތަ ޓްރީ ގެ މިނިސް ކާރު ތުރުން ސަރު  އި

ވެ.  އެ ފަ ވި ކުރެ ތް ކަ އް ހަރު ވަނީ މަސަ ދިޔަ އަ ވެ ތު އިވެސް ވޭ ގަ ކު ތަ ޢު މަޝްރޫ

ބިލްޑިންގް މެއިންޓަނަންސްގެ ޚިދުމަތް
ޓަނަންސްގެ އިން ގް މެ ޑިން ލް ގެންދާ ބި މުން މެން ދެ ގަނޑު ޅު  އަ

ހަރުވެސް ދިޔަ އަ ވެ ތު ކަތް ވޭ އް ގެ މަސަ މު ދިނު ޮކށް މަްތ ޯފރު ދު  ޚި
ޑް އުިސްނގް އެން ، މިނިްސޓްރީ ޮއފް ހަ ޮގތުން ވެ. މި އެ ވެ އި ފަ ވި  ކުރެ

ގެ ދަށުން މު ވު އްބަސް ވާ އެ އި ފަ އެކު ވެ ކްޗަރއާ ޓްރަ ފްރާސް  އިން
މަތް ދު ޓަނަންސް ޚި އިން ގެ މެ އް ޓެ ގް ޔުނި ލޭގެ 704 ހައުސިން މާ ޅު  ހު
ޓަނަންސް އިން އި މެ ތާ މާ ގެ މަރާ މެން ގަނޑު ޅު ވެ. އަ އެ ވެ އި ފަ ވި ދެ ގެން މުން  ދެ
ވަރަށް އް މާންޑާ އެ ހާރު ޮއތް ޑި އި މި ުޓގަ ކެ ، މާ ޮކށް ަގދަ ރު މަތް ވަ  ިޚދު
ފުން ޒަ ަވއް ކަލް މު ކްނި ، ޓެ ލް ބި އި ޤާ ކަ ޓަ ށް މަ ދިނު ޮކށް މަތް ޯފރު ދު  ޚި

ވެ. އެ ފަ ޮކށް ތު ވަނީ ގަސް ގަނުޑމެން ޅު ުރމަށް އަ ކު ޓް ަމށް އިންވެސް ކުރު ބިނާ

ފުނި
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ގެ ރުން ޓަ ކް  ޑިރެ
ޓް ޯޕ ސް ރި ން ވަނަ ގަ
ގޮތަކަށް ްނނަ ފެ ށް ފު ޮކށް ދެ ދަނާ ަހރަށް ހަރު ހަރުން އަ ގުން އަ ގެ ހިން ފުނީ  ކުން

ވެ. އެ ވެ ދެ ގެން މުން ކަތް ކުރަ އް މަށް މަސަ ގު ވާ ހިން ކަން ރާ ކަން

ޏާ ފުން ގެ ކުން ޖޭ އް ހިރާ ވެ ދަނީ ދި މުން ގެން ގަ މްޓީސީސީ ހިން ޮގތުން އެ  މި
ގެ ޓީ ޓް ޮއޯތރި މަން ޮލޕް ވެ ކެޓް ޑި ަޓލް މާ ޕި ހޭ ޤާނޫނު 10/96, ކެ  ބެ
ގެ ޓަރީ އުރިޓީ ޑިޮޕސި ކި ޑިވްސް ސެ ، ޯމލް ވަނަންސް ޯކޑު  ޯކޕަރޭޓް ގަ

ހޭ ޒްއާ ބެ ޓީ އުރި ކި ގެ މާލީ ސެ ޖޭ އް ހިރާ ވެ ، އަދި ދި ގް ރޫލްސް ޓިން  ލިސް

ކުންފުނީގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް އޮނިގަނޑު

ވެ. ގެ ަމތިންނެ ޮގތު ވާ ޮގތް އް އިދާ އެ ވާ ގާ ޤަ ެގ ހިން ފުނީ ޤާނޫނާއި ކުން

ގެ ވަނަންސް ޕަރޭޓް ގަ ކުރާ ކޯ މު ޒި މަށް ލާ ކުރު ލު މަ ކުން އަ ތަ ފުނި ލިކް ކުން ބް  ޕަ
އަށް މަ ހަ މެ ފުރި ފުނިން އެން ކަށް ކުން ތަ ގަނޑު އި މިން ކާ ތަ ލު  އުޞޫ

ގެ ފުނީ ކަތުން ކުން އް ގަށް ކުރެވޭ މަސަ މަ ވެ. އަދި މި އެ މުން ދެ ވެ ކުރެ ލު މަ  އަ
ކުން ތަ ތް ގަންނަ ފަރާ ބި މަތް ލި ދު ފުނިން ޚި ދާރުން އަދި ކުން  ޙިއްޞާ

ވެ. އެ ވެ އި ފަ ޓި އް ހެ މެ ވެ ދެ އްނު ޮގތެ ތުބާރު ދެ ފުންޏާ މެދު ޮއންނަ އި ކުން

 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ދައުރު
މެ އިސް ފަރާތަކީ ގެ އެން މު ކަ ހައި ކަން މެ ގެ އެން މު ގު ފުނި ހިން  ކުން

ކައި ޓަ ށް މަ ކުރު ލް ތައް ޙާޞި ދު ގެ މަޤްޞަ ފުނީ ވެ. ކުން ގެ ޯބޑެ ޓަރުން ެރކް  ޑި
އި ގަ މު ގު އް ހިން ތަ ތު ، އެ ސިޔާސަ ޅާ އަ ުތތައް ކަނޑަ ފާރީގެ ސިޔާސަ ޔަ  ވި

ގެ ފުނީ މާއި ކުން ޅު އެ ތައް ކަނޑަ ޒު މާ ގެ އަ ފުނީ މާއި ކުން ގު  އިސްނެ
ވާ މާލީ އަދި ޏަށް ބޭނުން ފުން މާއި ކުން ކު އް ދެ ގު ޓަށް މަ މަން ޖް  މެނޭ
ޓަރނަލް ގެ އިން ފުނީ މާއި ކުން ދިނު އި އް ޯހދަ ތަ ތް ލަ  އިންސާނީ ވަސީ

ގަެނ ަތއް ދެނެ ކް ދާނެ ރިސް ވެ މާ ޏަށް ދި ްނފުން އި ކު ޯރލްސް އާ ޓް  ޮކން
ވެ. ކެ އެ މާ ގެ ޒިން ގެ ޯބޑު ޓަރުން ކް މަކީ ޑިރެ ކުރު ދަނާ ކަން ަހރު ކަން  އެ

އި ގަ މު ދު ކަށް ހެ ޏަ ފުން ވާ ކުން ދާ އި އި ފަ ގަ އް ތެ ދަ އް ގު މު ޏަކީ ދި ފުން  ކުން
ވެ. ެގ ޯބޑެ ޓަރުން ކް ގެ ޑިރެ ފުނީ ާރތަކީ ކުން ހޭ ފަ ޖެ ވާން ާދރީ ބު ވާ ޖަ

ގެ ފުނީ ހޭ ޤާނޫނު 10/96, ކުން ފުންޏާ ބެ ގެ ކުން ޖޭ އް ހިރާ ވެ  ދި
މަންޓް ޮލޕް ވެ ކެޓް ޑި ޓަލް މާ ޕި ، ކެ ިއދު ވާ ާދއި އަސާސީ ޤަ އި ވާ ގާ ޤަ  ހިން

އުރިޓީ ކި ޑިވްސް ސެ ، ޯމލް ވަނަންސް ޯކޑު ީޓގެ ޯކޕަރޭޓް ގަ  ޮއޯތރި
ގެ މާލީ ޖޭ އް ހިރާ ވެ ، އަދި ދި ގް ރޫލްސް ިޓން ޓަރީގެ ލިސް  ޑިޮޕސި
ތައް ދު ގެ މަޤްޞަ ފުނީ ، ކުން ގެ ދަށުން ހޭ ޤާނޫނު ބެ އާ ޒް ޓީ އުރި ކި  ސެ

ޮގތުން، ދާ ޮގތުންނާއި ުނސީ ދާ ކައި ސީ ޓަ މަށް ްލކުރު  ޙާޞި
ގެ ގެ ޯބޑު ޓަރުން ކް މަކީ ޑިރެ ކުރު ކަން ހާ ކަން މެ ހޭ އެން ޖެ  ކުރަން

ގެ ޓީ ޓް ޮއޯތރި މަން ޮލޕް ވެ ކެޓް ޑި ޓަލް މާ ޕި ވެ. ކެ ކެ ތެ ޔަ އް ލި އޫ  މަސް
ހޭ ޖެ ުކރަން ލު މަ ަތކަށް އަ ދާ އް ގެ މާ ކީ ެއޯކޑު ަނންސް ޯކޑަ ވަ ޓް ގަ  ޯކޕަރޭ

ވެ. ކެ ހޭ ޯކޑެ ޖެ ދޭން ޮކށް ފު މެއް ސާ ކަ ަމ އެ ވާނަ ވި އަދި ުނކުރެ

ދާރުން ގެ ޙިއްޞާ ފުނީ (ކުން ގެ ޖަލްސާ ދާރުން )ޙިއްޞާ

ޮގތުން ނޭ މެ ގެ މެންބަރުން ހި ގެ ޯބޑު ޓަރުން ކް  ޑިރެ
ތައް ޓީ ގެ ޮކމި ވާ ޯބޑު ަފއި ވި ލެ ވާ ލަ ެއކު

) ގެ ޯބޑު ޓަރުން ކް  )ޑިރެ
) ޓީ ކް ޮކމި  )ޮއޑިޓް އެންޑް ރިސް

) ޓީ އުނެރޭޝަްނ ޮކމި މި ްނޑް ރެ ގް އެ ޓިން  )ޮނމިނޭ
) ޑް ވަނަންސް އެން  ޯކޕަރޭޓް ގަ

ޓީ ލަޔަންްސ ޮކމި ޕް  )ޮކމް

ްނޓް އަދި މަ ޖް ވް މެނޭ ެކޓި ޒެ ގް ވް ޮއފިސަރ އަދި އެ ޓި ެޒކެ ގް ފް އެ  ޗީ
ތިކްސް ްޕލަޔަންސް އަދި އެ ، ޮކމް ކް ވަނަންސް، ރިސް އި ގަ ގަ ފުނީ  ކުން
ތައް ްނކްޝަން ވާ ފަ އި ފަ ވި ކުރެ މް އި މަށް ޤާ ކުރު ޖް ޯރލްސް މެނޭ ޓް އި ޮކން އާ

) ޯއ އީ  )ސީ
) ޓް މަން ޖް ވް މެނޭ ޓި ކެ ޒެ ގް  )އެ

) ޓް ޓަރނަލް ޮއޑި )އިން
) ޓް މަން ޖް  )ރިސްކް މެނޭ

) ޯރލްސް ޓް ޒްނަސް ޮކން  )ބި
) ތިކްސް ޒްނަސް އެ ޔަލަންސް އެންޑް ބި ޕް )ޮކމް

) ޓީ ލި ބި ޮޕްނސި  )ޯކޕަރޭްޓ ޯސޝަލް ރެސް

ޯޕޓްެ
 ރި

ސް
ނަން
ގަވަ
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ދި ވެ. އަ އެ ވަ އް ްޒކުރަ ޑޯ އް އެން ތަ ުކގެ ނަން ތަ ތް ަމވާ ފަރާ  ޝަރުތު ހަ
އެކު އެ ވަރާ ގެ ވަނަ ޓަރުން ކް ވާ ޑިރެ އް ކުރަ ޔަނު އް ހަރަށް ޢަ އަށް ޮއތް އަ  ކުރި
ވެ. އެ ވެ ކުރެ އި ޙިއްޞާ ގަ މު ޖަލްސާ ހަރީ އާން މާތު އަ ލޫ ޢު ގެ މަ ޓަރުން ކް ޑިރެ

ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތު
ޮގތަށް ކުރީ އް އި އެ އާ ދާ އް ދުގެ 69 ވަނަ މާ އި ވާ ގާ ޤަ ގެ ހިން ފުނީ  ކުން

، ޓަރުން ކް ހާ ޑިރެ ކުރާ ހުރި ޔަނު އް އި ޢަ ގަ މު ޖަލްސާ އް ހަރީ އާ ގެ އަ ހަރު  އަ
މުން ޤާ އި މަ ގަ މު ޖަލްސާ ހަރީ އާން ގެ އަ ހަރު ގެން އަންނަ އަ ދި  ވި

ދުގެ 70 ވަނަ އި ވާ ގާ ޤަ ގެ ހިން ފުނީ ވެ. އަދި ކުން އެ ދާނެ ގެން ވެ ކި  ވަ
ގެ ޮގތުން އް މެ ޤާ ކުރާ މަ ދާ އި އަ ގަ ފުނީ އިން ކުން ދަ ފަ ވާ އި ފަ ޮކށް ޔާން ގައި ބަ ދާ އް  މާ

ޓަރުން ެރކް ޅޭ ޑި އެ އި ޯބޑަށް ކަނޑަ ގަ ގެ ޮގތު ޓަރުން ކް ވް ޑިރެ ޓި ކެ ޒެ ގް  އެ
ވޭނީ ކުރެ ތް މަ ދު އި ޚި ގަ ޮގތު ގެ އް ބަރެ ގެ މެން ގެން ޯބޑު ވެ މެ ގިނަ ، އެން އި ވަ ޔަ  ފި
ހަރު މުގެ 6 ވަނަ އަ ކަ ޓަރު ކް ގެން ޑިރެ ދި ވި ދި ެރވެ. ވި ހަ ގެން 6 އަ ދި ވި ދި  ވި

ަޓރަކީ އފ. ކް ެއކަނި ޑިރެ މަ ވާ ހަ ދަ މުްނ ގެން ވަ އް ކުރަ މަ ހަ ހާރު ފުރި  މި
ވެ. ދެ މަ އް ޙަ ނަސްރަތު މު
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ގެ 2018 ވަނަ އަހަރު ޑިރެކްޓަރުން  

 އފ. ޙަސަން ޝާހު

އިރު ބަ  އފ. މަންސޫރު ޒު

މަދު އް ޙަ އފ. ނަސްރަތު މު

ފް ތީ ލަ ުދއް ބް މާ ޢަ އފއ. ނާޝި

މަުދ ޢަބްދުهللا ޙް އފ. އަ

ޔާޛު މަދު ނި ޙް އފ. އަ

ޔާތު މް ޒި ހީ ބްރާ  އފ. އި

މަދު ކޫރިކް ރިޟާ އފ. ައޙް

އފ. ހަސަން މުނީރު

މަދު ފަރުޝަތު އް ޙަ އފ. މު

ޒީނާ  އފއ. އައިޝަތު ފަ

11 ޑިސެންބަރު 2018  

ވުނު( ކުރެ ބު ޚާ ތި މަ އިން ަރތަ 29 ޮއގަސްޓު 2017 )ފު

ވުނު( ުކރެ ބު ޚާ ތި ހުން އިން މެ ފަ ޕްރީލް 2018 )އެން 26 އެ

ވުނު( ކުރެ ބު ޚާ ތި މަ އިން ަރތަ 29 މޭ 2013 )ފު

ވުނު( ުކރެ ބު ޚާ ތި ހުން އިން މެ ފަ ޕްރީލް 2018 )އެން 26 އެ

01 ޮނވެންބަރު 2015

ޕްރީލް 2016 05 އެ

06 ޑިސެންބަރު 2017  

14 ޖޫން 2016  

19 ޑިސެންބަރު 2016

18 ޑިސެންބަރު 2018

29 ޮއގަސްޓު 2017

29 ޮއގަސްޓު 2017

22 ޮނވެންބަރު 2018

22 ޮނވެންބަރު 2018

31 ޑިސެންބަރު 2018

ޕްރީލް 2018 26 އެ

ޕްރީލް 2018 26 އެ

ޕްރީލް 2018 26 އެ

ނަން

ނަން

ވި އް ކުރެ ބު ޚާ ތި އްވި / އިން ކުރެ ޔަނު އް ޢަ

ވި އް ކުރެ ބު ޚާ ތި އްވި / އިން ކުރެ ޔަނު އް ވިޢަ މަ ހަ ތު ދަ އް އްވި / މު ކުރެ ކި ވަ

ބަރުން ވި ެމން ބެ އް ގައި ތި ޔަލަށް ޯބޑު 31 ޑިސެންބަރު 2018 ގެ ނި

ވި މެންބަރުން. ގެންނެ އި ޑަ ވަ ވެ ކި ގެ ޯބޑުން ވަ ޓަރުން ކް ހަރު ޑިރެ 2018 ވަނަ އަ

ޯޕޓްެ
 ރި

ސް
ނަން
ގަވަ ބޯޑަށް އައި ބަދަލު
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 ޗެއަރޕަރސަންގެ ދައުރު
ޓަރުންގެ ކް ، ޑިރެ ޓާ އް ަލހަ ކަން ބަ ހާ ކަން ްނމެ ގެ އެ ގެ ޯބޑު ޓަރުން ކް  ޑިރެ

ތަކީ މެ އިސް ފަރާ ޮކށްދޭ އެން ހި ފަ ގު ކަށް މަ ތަ ވަރާ ގައި މަޝް ދު  މެ
އް ތަ ޓީ ގެ ޮކމި އި ޯބޑު ތުރުން ޯބޑާ ގެ އި ެވ. މީ އެ އަރޕަރސަން  ޗެ
ވާ ޮގތް އަދި އި ފަ ވި ތައް ރޭ ތް ކަ އް ވާ ޮގތާއި މަސަ އި ފަ ވި ުކލެ  އެ
ވަކި ކި ާރއި ވަ ވަ ގެ ފެން ތު ކަ އް ގެ މަސަ ކު ތަ ޓީ ގެ ޮކމި އި ޯބޑު  ޯބޑާ

ގެ ވަނަންސް އި ގަ ވަރާ ކުރާ މިން ދާ ޔަތު އަ އް ލި އޫ ޓަރުން މަސް ކް  ޑިރެ
ވެ. އެ އަރޕަރސަން ތަކީ ޗެ ވާ ފަރާ މާ މަްށ ޒިން ކަ ހާ ކަން ްނމެ  އެ
ފް ވެ. އަދި ޗީ އެ ހެ ީރވާން ޖެ ދާ ބު ވާ ، ޯބަޑށް ޖަ އަރޕަރސަން  ޗެ

ަވއިދޭ ޅު ޓް ގު މަން ޖް ިއ މެނޭ ޮކށް ޯބޑާ ެވރި ދު ވް ޮއފިސަރ މެ ޓި ކެ ޒެ ގް  އެ
ގެ މު ކަ ކި ަކން އެ ކި ޅޭ އެ ގު ޏާ ފުން ވެ. ކުން އެ އަރޕަރސަން ާރތަކި ޗެ  ފަ
ގެ އް އެ ެވރި ދު އި މެ ގަ މު ިދނު ޮކށް ދާރުންނަށް ޯފރު މާތު ޙިއްޞާ ލޫ ޢު  މަ

ވެ އެ އަރޕަރސަން ކީވެސް ޗެ ތަ ޮކށްދޭ ފަރާ ދާ އުރު އަ  .ދަ
ކުރަނީ ދާ މު އަ ޤާ ވް ޮއފިަސރގެ މަ ޓި ކެ ޒެ ގް ފް އެ އަރޕަރސަން އާއި ޗީ  ޗެ

ގެ ޅުން ފު ބެވި ދެ ބޭ އް ގައި ތި މު ޤާ ވެ. އަދި މި ދެ މަ ކެ ޅެ ފު  ދެ ބޭ
ވެ. އެ ވެ މެއް ނު ޅު އިލީ ގު ވަތަ އާ މެއް ނު ޅު ގެ ގު ފާރީ ޔަ އި ވި ގަ ދު މެ

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރގެ ދައުރު
ދާރުންނަށް ، ޙިއްޞާ ދާ އި ގެ ފަ ފާރީ ޔަ އި ވި މާ ކަ ގެ ކަން މު ގު ގެ ހިން ފުނީ  ކުން

ޖިކް ޓީ ޓްރެ މަށް، ސް އެރުން ޯހދު ެގ ކުރި ފުނީ  ލިބޭ ަނފާ އަދި ކުން
އިވާ ފަ ައޅާ ާޅ، ޯބޑުން ކަނޑަ އަ ގެ މިްސރާބު ކަނޑަ މު ގު އި ހިން ބާ  މިސްރާ

ކަން ، އެ މިސްރާބަްށ ކަން ތިން މަ ގެ ޮގތު ވާ ޮގތް ކާ ެއއް ތަ ތު  ސިޔާސަ
ޖެހޭ އް އަދާ ކުރަން އުރެ މެ އިސް ދަ މަށް އެން އު ދި އަށް ގެން  ކުރި

ގެ ފުނީ ެމ ކުން ހެން އެ މަ ވެ. ހަ ވް ޮއފިސަރއެ ޓި ކެ ޒެ ގް ފް އެ ަތކީ ޗީ  ފަރާ

ހާ މެ ޅޭ އެން މަންޓާ ގު ޖް ގެ މެނޭ ފުނީ ، އަދި ކުން ޓީ އި ކު  ބްރޭންޑް އި
ގެ ޗީފް ފުނީ ކީވެސް ކުން ތަ ހޭ ފަރާ ޖެ ލަން ފު އްޔަތު އު ލި އޫ ގެ މަސް މު ކަ  ކަން

ހަރީ ެގ އަ ފާރީ ޔަ ގެ ވި ފުނީ ޮގތުން ކުން ވް ޮއފިސަރެއވެ. މި ޓި ކެ ޒެ ގް  އެ
މަށް ކުރު ލް ތައް ޙާޞި ގެ ލަނޑުދަނޑި ަދތު އް ގު މު ާކއި ދި ތަ  ލަނޑުދަނޑި
ވެ. ކެ އެ މާ ޯއގެ ޒިން އީ މަކީ ސީ ގު ވާ ހިން ަކން ރާ ކަން ހާ މެ ހޭ އެން ޖެ ކުރަން

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
ފާރީގެ ޔަ ގެ ވި ފުނީ ތަކީ ކުން ޔަ އް ލި އޫ މު މަސް ހިން މެ މު ގެ އެން  ޯބޑު

ޔަތުން އް ގެ ހައިސި ތު ްއޓާ ފަރާ ހަ ލަ ފާރި ބަ ޔަ ، ވި ޅާ އަ  މިސްރާބު ކަނޑަ
ދާރުންނަށް ވެ. ޙިއްޞާ މެ ދިނު ޮކށް ރު ތު ފާ އި ްނނަށް ލިބޭ ނަ ދާރު  ޙިއްޞާ

ގެ ފުނީ ޮގތަްށ ކުން ވޭ ކުރެ ޒު މާ މަށް އަ އެރު ގެ ކުރި ފުނީ ޮގތަށާިއ ކުން ނެ ވާ ފާ  ނަ
ގެ ގެ ޯބޑު ުރން ޓަ ކް މަީކ ޑިރެ ކުރު ަށވަރު ކަން ކަ ވާ ަފއި ޅި އެ ތައް ކަނޑަ ދު  މަޤްޞަ
އި މާ ކަ ތެރި ވާ ގަނީ ފަރު އް ހިން ކެ ތަ ތް ކަ އް މެހާ ަމސަ ގެ އެން ވެ. ޯބޑު ކެ އެ މާ  ޒިން
ޅާ އެ އަ ތައް ކަނޑަ ޒު މާ ޖިކް އަ ޓީ ވެ. ޯބޑުން ްސޓްރެ އެ ގަ ކު އެ މާ ކަ ވަން  މިނި
ގެ ކީ ޯބޑު މަ ވު ކުރު ދާރީ ބު ވާ ، ޖަ ލާ ުފނި ވާޞިލް ވޭޯތ ބަ ކަށް ކުން ތަ ާމޒު  އަ
އި ކާ ތަ ދު މީ އް ގެ އު ކު ތަ ތް ހާ ފަރާ މެ ހުރި އެން ޅުން ފުންޏާ ގު ވެ. ކުން ކެ އެ މާ  ޒިން

މަށް ގު ފުނި ހިން ގެ މަތިން ކުން ޮގތު ވާ ޮގތް އް ތަކާ އެ ގެ ބޭނުން ޢު މަ ތަ ޖު  މު
ވެ. އެ ކުރެ މް އި އް ޯބޑުން ޤާ ތަ ޯރލް ޓް ވާ ޮކން ގެން ކަށީ އިރުޝާުދ ދީ އެ

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް
ޮގތުގެ ވާ ޮގތް އް އި އެ އާ ދާ އް ދުގެ 63 ވަނަ މާ އި ވާ ގާ ޤަ ގެ ހިން ފުނީ  ކުން

ވަނީ  7 އި ފަ ވި ލެ ކު ގެ ޯބޑު އެ ޓަރުން ކް ގެ ޑިރެ ފުނީ  މަތިން ކުން
ގެ ގެ ޙިއްޞާ ފުނީ ޮގތުން ކުން ވެ. މި އްޗަށެ ގެ މަ ުރން ޓަ ކް  ޑިރެ

ކާރު މެނެނީ ސަރު އި ހި ގަ ގެ ތެރޭ ޓަރުން ކް ، މި 7 ޑިރެ ލާ ބަ ތަށް ބަ  ނިސް

ކުރާ ލު ދާރުން ތަްމސީ މު ޙިްއޞާ ، އާން އި ޓަރުންނާ ކް ކުރާ 5 ޑިރެ ލު މްސީ  ތަ
މަ ޖެނަ ެވއް ލު ދަ ގެ ޙިއްޞާގެ ނިސްބަތް ބަ ފުނީ ވެ. ުކން ޓަރުންނެ ކް  2 ޑިރެ
ޓަރުންގެ ކް ވެ. 7 ޑިރެ އެ ގެން ދާނެ ވެ ލު ދަ ދަދު ބަ ބަތުން މި އަ  އެ ނިސް
ެނވެ. ދެން ޓަރުން ކް ވް ޑިރެ ޓި ކެ ޒެ ގް ޓަރުންނަކީ އެ ކް އިން 2 ޑިރެ  ތެރެ

ވެ. ޓަރުންނެ ކް ޑެންޓް ޑިރެ ޕެން ޑި ޓަރުންނަކީ އިން ކް ވި ޑިރެ ބެ އް ތި

ތިޚާބުކުރުން  ޑިރެކްޓަރުން ޢައްޔަނުކުރުމާއި އިން
ފުނީގެ މަށް ކުން ވު ށް ކަ ޓަރަ ކް ގެ ފަރާތުން ޯބޑު ޑިރެ ދާރުން މު ޙިއްޞާ  އާން

ގެ ފުނީ ވެ. އަިދ ކުން އެ ިވދާނެ ލެ ތި މަ ކަށްވެސް ކުރި އްާޞދާރަ މެ ޙި  ޮކން
، ތިން ގެ މަ ޮގތު ވާ ޮގތް އް ވަނަންސް ޯކޑާ އެ އި ޯކޕަރޭޓް ގަ ދާ އި ވާ ގާ ޤަ  ހިން
، މަށް ވު އް އް ޮފނު ތަ ގެ ނަން ޅުން ފު އްވާ ބޭ ޅު ހަ ށަ މަްށ ހު ކަ ބަރު  ޯބޑު މެން

ވެ. އެ ގެ ދާރުންނަށް ެއން ޯނރިޓީ ޙިްއޞާ އި ޯޖރިޓީ އަދި މަ މެ

ވާ އި ފަ ވާ އް ލަ ތި މަ ގެ ފަރާތުން ޯބޑަށް ކުރި ދާރުން މު ޙިއްޞާ  އާން
ަހރީ ުރގެ އަ ހަ ދިޔަ އަ މި ، ނި ޮކށް ތައް ދިރާސާ ލިކޭޝަން ޕް ގެ އެ ޅުން ފު  ބޭ
ޓުން ޑޭ ޑި ޅާނޭ ކެން ހަ ށަ އި ހު ގަ ގެ ޮގތު ޓުން ޑޭ ޑި އަށް ކެން މު ޖަލްސާ  އާން

ގެ ޓީ އުނެރޭޝަން ޮކމި މި ގް އެންޑް ރެ ޓިން ، ޮނމިނޭ މަށް ކުރު  ފާސް
މުގެ ޝަރުތު ޤާ ޮގތުން އެ މަ ވެ. އަދި މި އެ ޅެ ހެ ، ޯބޑަށް ުހށަ ކު އެ ލާ ޔާ  ޚި
މު ހަރީ އާން ޮކށް އަ ލާން ޮކށް ިޢޢު މު ތަްއ އާން ގެ ނަން ކު ތަ ތް ވާ ަފރާ މަ  ހަ

ވެ. އެ ވެ ކުރެ ބު ޚާ ތި ކުްނ އިން ގެ ޯވޓަ ދާރުން ގޭ ޙިއްޞާ ގައި ނެ ޖަލްސާ

، ން ޓަރު ކް ވާނޭ ޑިރެ އް ކުރަ ލު މްސީ ، ޯބުޑގައި ތަ ެގ ޙިއްޞާ ކާރު  ސަރު
ިޓްނގް އެންޑް ނޭ އް ޮނމި ތަ ޅުން ަށހެ ، އެ ހު މުން ޅު ހެ ށަ ކާރުން ހު  ސަރު

ހެޅި ަމށް ހުށަ ކުރު ، ޯބުޑން ފާސް ޮކށް ޓީން ދިރާސާ އުނެރޭޝަން ޮކމި މި  ރެ
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. ވެ އެ ވެ ތެރި ހީ މަށް އެ ވު ބެ އް ގެން ތި އި ޑަ ވަ ޅަށް އެނގި ރަނގަ

އި ގަ އް މެ ރާ ޮރގް މްރީނު ޕް ގުނު 19 ތަ އި ހިން ގަ އިން ބޭރު ޖެ އް  ރާ
ވެ. ވުނެ ކުރެ ވެރި އި ޓަރުން ބަ ކް ހަުރ ޑިރެ  2018 ވަނަ އަ

އި:- ގަ ގެ ތެރޭ ކު ތަ އިރާ ވުނު ދާ މްރީނު ދެ ތަ
ވަނަންސް  ޕަރޭޓް ގަ ކޯ
ގް  ޓިން އުން ކަ އިނޭންސް އެންޑް އެ ފަ
ޯރލް  ޓް ޓް ޮކން ޖެ ބަ
ލަޔަންސް  ޕް މަންޓް އެންޑް ޮކން ޖް ރިސްކް މެނޭ
ކިލްސް  މަންޓް ސް ޖް ސީނިއަރ މެނޭ

 ޑިރެކްޓަރުން ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާގެ
 މިލްކުވެރިއަކަށް ވުން

ކަށް ދާރަ ގެ ޙިއްޞާ ފުނީ ޓަރުން ކުން ކް ވާ ޑިރެ އް ކުރަ ލް މްސީ ކާރު ތަ  ސަރު
ގެ ފަރާތުން ދާރުން މު ޙިއްޞާ ވެ. އާން މެއް ނޫނެ ޒި  ވުން ލާ

ވެ. ޏެ ކަން ދާރުންނަށް އެ މު ޙިއްޞާ ގެ އާން ފުނީ ވޭނީ ކުން އް ކުރެ ލް މްޞީ ތަ

ތައް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުން
ޓަރުންނަށް ކް ގެ މަތިން ޑިރެ ވާ ޮގތު ޮގތް އް އިދާ އެ ވާ ގާ ޤަ ގެ ހިން ފުނީ  ކުން

ތައް މް ޓަ އި އި އަ ގަ ޑާ ވެ. އަދި ެއޖެން އެ ވެ ގެ ޯނޓިސް ޮފނު މު ވު ލު ދަ އް  ބަ
ގެ ކު ތަ ވުން ލު ދަ އް ގެ ބަ ވެ. ޯބޑު އެ ވެ ގެ ފުރުޞަތު އެރު ުޅމު ހެ ށަ މަށް ހު މެނު  ހި

ޓަރީ ކްރެ ޕެނީ ސެ އި ޮކމް އަރޕަރސަން އާ ޅަނީ ޗެ އަ ޖެންޑާ ކަނޑަ  އެ
ވެ. އެ ގަ ކު އާ އެ ވަރާ ގެ މަޝް ޓް މަން ޖް ފުނީގެ ސީނިައރ މެނޭ  ކުން

ޖެންޑާ އާއި ހެން މެންބަރުންނަށް އެ ގެ އެ އަށް ޯބޑު ގެ ކުރި މު ވު ލު ދަ އް  ބަ
ވެ. އެ ވެ ކުރެ އް ޙިއްޞާ ތަ އުން ކި ޔެ ޅޭ ލި ތަކާ ގު މް ޓަ އި މެނޭ އަ އި ހި ގަ ޑާ ޖެން އެ

ތަ ވަ ، އިރުޝާދު ނު ވަރާ ގެ މަޝް އް އެ ޓީ ވަތަ ޯބުޑ ޮކމި  ޯބޑު ނު
އް ތަ ލޭން ޕް އާލާ ވާރކް ގައި ކުރި މު ކަ ވާ ފަދަ ކަން މެއް ބޭނުން މު  ނިން
ގެ ވެރިންނަށް ކު ތަ ކާއި ޑިވިޝަން ތަ ޓް މަން ޓް ޕާ މަށް ޑި އުލް ކުރު ޑި  ޝެ

ކަށް ތަ ުވން ލު ދަ އް އް ޮކިމޓީ ބަ ތަ ލަ ފަދަ މައްސަ ވެ. އެ ެވއެ  އިރުޝާދު ދެ
ވެ އަށެ ޓަރީ ކްރެ ޕެނީ ސެ ގަނީ ޮކމް ކުން އަން ތަ ތް މަށް އެ ފަރާ ކުރު ޑާ ޖެން .އެ

، ޮކށް ލު ވާ ގެން ސު ޅި ގު މާ ްނކަ ޅާ ކަ ހަ ށަ ގެ ފަރާތުން ހު ޓް މަން ޖް  މެނޭ
ވި ޚިޔާލު ކުރަނި ޮކށް ބިނާ ފު އަށް ސާ މަ ހަ ކަން ފުރި ހޭ ކަން ޖެ ކުރަން ފު  ސާ

ވި އޭގެ ތައް ކުރެ ވަރާ އާއި މަޝް ޅި ބަހުސް ހެ އް ހުށަ ކެ ތަ ކުރުން ޅު  ފާ
ގެ މު އް ޮއތު ްނގުންތެރި ޯބޑެ މާ ހި ކެއް ނިން ތަ މުން ދަނާ ނިން އި ހަރު ގަ ލީ  އަ

ވެ. އެ ކުރެ ލު ބޫ ޓުން ޤަ ްޖމަން ނޭ އި މެ ްނގެ ޯބޑާ ޓަރު ކް ކަން ޑިރެ މު ހިން މު

ޅާ ހަ ށަ ގެ ޯބޑަްށ ހު ޓަރުން ކް ެގ ފަރާތުން ޑިރެ ޓް މަން ޖް ، މެނޭ ޮގތުން  މި
، އި ތާ މާ ލޫ ޢު ހުރި ތަފްޞީލީ މަ ޅުން އި ގު ކާ ަކމަ ޮކށް އެ ވެރި ދު  ކަރުދާސް މެ
ތައް ކް ކާއި އެރިސް ތަ ކް ގެންވާ ރިސް ވި ލެ ކު ، އެ އް ތަ ތް ލަ ވާނެ ވަސީ  ބޭނުން
ޮގތުން ކުރާނެ އަސަރު އަދި ލީ ކަން އަދި މާ ވޭނެ ކަން މަށް ކުރެ ކުރު ޑަ  ކު

ވެ. އެ ވެ ދެ ޮކށް މާތު ޯފރު ލޫ ޢު އި ުގޅޭ ވަރަށް ތަްފޞީލީ މަ ތީޖާ އާ ނަ

އް ތަ މާ ލޫ ޢު ގެ މަ މު ވޭ ކުރު ކުރެ ޒާ ދަ ޖެޓް އަން ، ބަ ތުރުންވެސް ގެ އި  މީ
ެއވެ. އަދި ޅެ ހެ ށަ ދުން ހު އި ވާ އް ޤަ ތަ ޯޕޓު ގެން ޕާރޯފމަންސް ރި ވި ލެ ކު  އެ
ޖެޓް ެވ. ބަ އެ ޅެ ހެ ށަ އް ހު ތަ ޯޕޓް ިއނޭންޝަލް ރި އާޓަރލީ ފަ މެ ކު ހެން އެ މަ  ހަ
މެ މަށް ޮކން ތު ގަ ވަރު ދެނެ ވޭ މިން ކުރެ ލް ޒްނަސް ޕްލޭނުން ޙާޞި  އަދި ބި

ވެ. އެ ވެ ކުރެ ވަރާ ޅި މަޝް ހެ ށަ އު ހު ވި މުްނ ރި މު ޓަރއެއް ނި އާ ކު
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ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުން
ޮގތުން ުކރާ ޔާން އްދާ ބަ ދުގެ 67 ވަނަ މާ އި ވާ ގާ ޤަ ގެ ހިން ފުނީ  ކުން
އްވެސް ގެ އެ ފުނީ ތަކު ކުން ގު ވަ ޓަރުންނަކީ އެ ކް ވް ޑިރެ ޓި ކެ ޒެ ގް -އެ  ޮނން
މެނޭ ހި ގައި ނު ގެ ޮގތު ޓަރުން ކް ވް ޑިރެ ޓި ކެ ޒެ ގް ކުރާ އެ ދާނު އް އަ އެ ފާ ޒީ  ވަ
އްދާ ދުގެ 68 ވަނަ މާ އި ވާ ގާ ޤަ ގެ ހިން ފުނީ ވެ. ކުން  މެންބަރުންނެ
ވް ޓި ކެ ޒެ ގް -އެ ޔަކީ ޮނން ްއބަ އެ ޅަ ކު އި ބަ ެގ ދެ ޮގތުން ޯބޑު ރާ ކު ޔާން  ބަ

ގެ ެގ ޯބޑުގެ 7 މެންބަރުން ޓަރުން ކް ެވ. ޑިރެ އެ ހެ ޖެ އި ވާން ގަ މު ކަ ޓަރުން ެރކް  ޑި
ވެ. ޓަރުންނެ ކް ވް ިޑރެ ޓި ކެ ޒެ ގް -އެ އިން 5 މެންބަރުންނަީކ ޮނން  ތެރެ
ގެ ޗީފް ފުނީ ވީ ކުން ބެ އް ގައި ތި ގެ ޮގތު ޓަރުން ކް ވް ޑިރެ ޓި ކެ ޒެ ގް  އެ
ވެ. ޓަރއެ ކް ގް ޑިރެ ޭނޖިން ޓީ މެ އު ޕި ްވ ޮއފިސަރ އަދި ޑެ ޓި ކެ ޒެ ގް އެ

- ވާ ޮނން ގަންނަ އި ޑަ ވަ މެނި ިއ ހި ގަ ގެ ޯބޑު ްކޓަރުން ރެ ގައި ޑި އް ޮގތެ ޚާއްޞަ
ރި ފާ ޔަ އި ވި ފާރި އާ ޔަ ގެ ވި ފުނީ ޓަރުންނަށް ކުން ކް ވް ޑިރެ ޓި ކެ ޒެ ގް  އެ
މާތު ލިބުން ވަރަށް ލޫ ޢު މަ މަ ހަ ގެ ފުރި ކު ތަ ތް ޢަ ތްވާ ޞިނާ ބަ  ނިސް
ޓަރުންނަށް ވެސް ކް ވް ޑިރެ ޓި ކެ ޒެ ގް -އެ ޮގތުން ޮނން ވެ. މި މެ ހިން  މު

މު ޒާ ތި އި ޯބޑު ކަރުދާސް ލިބޭނެ އިން ކާ ތަ ޯޕޓު މަންޓް ރި ޖް  ކުރިޔާލާ މެނޭ
ފާރި ޔަ ގެ ވި ފުނީ ޏާއި ކުން ފުން ވެ. އަދި ކުން އެ ވެ ދެ އި ޖައްސަ މަ  ހަ

ޮގތަށް ނޭ މެ މާތު ހި ލޫ ޢު ޓައި އެ މަ މަށް ކުރު ވެރި ލު ހު ކަށް އަ ތަ ތް ކާ  ޙަރަ
ވެ. އެ ގެ އް ިހން މެ ޮރގްރާ ޑަކްޝަން ޕް ކަށްވެސް އިން ތަ ތް އެ ފަރާ

ވް ޓި ކެ ޒެ ގް -އެ ގެ ޮނން ، ޯބޑު މަނާ ހި ްކޓަރުން ނު ރެ ވެ ޑި ޓި ެޒކެ ގް ގެ އެ  ޯބޑު
ކު ހަރަ ގެން އަ ވެ ދު އް މަ މެ ވު ލު ދަ އް ގެ ބަ ޑެންޓް މެންބަރުން ޕެން ޑި  އިން
ވަނަންސް ޯކޑުގެ 1.6 )ސީ( ަމށް ޯކޕަރޭޓް ގަ ވު އް ހަރު ބޭ ފަ  ެއއް

ހަރު ވަނީ ދިޔަ އަ ވެ ތު ވުން ވޭ ލު ދަ އް ފަދަ އެއް ބަ ވެ. މި އެ ކުރެ މް ޒި  އިން ލާ
ގާއި މަ ރި ގެ ކު ފާރީ ޔަ ގެ ވި ފުނީ ގައި ކުން މު ވު ލު ދަ އް ވެ. މި ބަ އެ ފަ ވި އް  ބޭ
ކާއި ތަ ކް އިވާ ރިސް ފަ ިތވެ މަ ރި އި ކު ަތކާ ޓް ކް ޮރޖެ ުމ ޕް ހިން މުންދާ މު  ހިނގަ
ވަނަންސް އަދި އި ގަ މާ ކަ ލް ބި ގެ ޤާ ، އަދި ވެރިން ޖީ ޓަ ޓްރެ ފުނީގެ ސް  ކުން
ވެ. އެ ވި އް ހޭ ޮގތުން މެންބަރުން މަްޝވަރާ ކުރެ ލަޔަންސްއާ ބެ ޕް ޮކމް

 ޑިރެކްޓަރުންގެ މުސްތަޤިއްލުކަމާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ
 އަމިއްލަ މަސްލަޙަތު ހާމަކުރުން

ގެ ދަށުން އަދި ދާ އް ދުގެ 77 ވަނަ މާ އި ވާ ގާ ޤަ ގެ ހިން ފުނީ  ކުން
ގެ ދަށުން ްނޓަރަސްޓް ޮޕލިސީ ޓް ޮއފް އި ިލކް ފް ގެ ޮކން ފުނީ  ކުން

ގެ މު ކަ މަ އެ އް ވާނަ ތެ ޙަ ލަ އްލަ މަޞް މި ގެ އަ އް ޓަރެ ކް ގެ ޑިރެ ފުނީ  ކުން
ވެ. އެ ހެ ޖެ މަ ކުރަން ޓަރަކު ހާ ކް ގެ ޯބޑަށް ެއ ޑިރެ ފުނީ މާތު ކުން ލޫ ޢު  މަ
މެ ވާ ޮކން އް ތެ ޙަ ލަ އްލަ މަޞް މި ގެ އަ ަޓރުން ކް ގެ ޑިރެ ުފނީ ، ުކން ޮގތުން  އެ
އި ގަ ކު ތަ ވަރާ ޮގތުން ކުރެވޭ މަޝް ޅޭ ގު މާ ކަ ފަދަ ކަން ، އެ ަމޮކށް އް ހާ މެ  ކަ
ވެ. އެ ވެ ޤުރާރު ޓަރުން އި ކް ހާ ޑިރެ ގެ ހުރި ފުނީ މަށް ކުން ވު ވެރިނު އި  ބަ

ދާނެ ފަދަ ސީދާ ވެ ޒު ޢާރު ވަތަ ތަ ޒުވާ ނު ޢާރު ޙަތާ ތަ ލަ ގެ މަޞް ފުނީ  ކުން
ވެ. ތެ ގެ ނެ ޓް މަން ޖް ވަތަ މެނޭ ޓަރެއް ނު ކް ގެ ޑިރެ ފުނީ ތެއް ކުން ޙަ ލަ މަޞް

ދާ އްގެ ސީދާ އަދި ނުސީ ޓަރެ ކް އްވެސް ޑިރެ އެކު އެ ޏާ ފުން  ކުން
ގެން ޅި ކަތާ ގު އް ގެ މަސަ ފުނީ މެއް ކުން އް ޮއންނަ ކަ ތެ ޙަ ލަ  މަޞް
ޓަރަކާ ކް އްވެސް ޑިރެ ހަރު އެ ވި އަ ތު އި ވެ. އަދި ފާ ހިނަގއެ  ނު

ޓެއް ކް ޓްރެ އެކު ކޮން ޏާ ފުން ބަރަކާ ކުން ގެ މެން ޓް މަން ޖް ވަތަ މެނޭ  ނު
ވެ. އެ ވެ އެއް ނު ފަ ވި އް ކުރެ ތެ ލާ މަ ޢާ ވަތަ މު ހެދި ނު

އްވެސް 2018 އެކު އެ ކާ އަ އަރީ ޑި ފުނީގެ ސަބްސި ހަރު ކުން  ވަނަ އަ
މެއް އް ޮއންނަ ކަ ތެ ޙަ ލަ އްގެ ސީދާ އަދި ނުސީދާ މަޞް ޓަރެ ކް  ޑިރެ

ހަރު ވި އަ ތު އި ވެ. އަދި ފާ އެ ހިނގަ ގެން ނު ޅި ކަތާ ގު އް ގެ މަސަ ފުނީ  ކުން
އެކު ޏާ ފުން ބަރަކު ކުން ގެ މެން ޓް މަން ޖް ވަތަ މެނޭ ޓަރަކު ނު ކް އްވެސް ޑިރެ  އެ

ވެ. އެ ވެ އެއް ނު ފަ އް ޮކށް ތެ ލާ މަ ޢާ ަވތަ މު އް ހަދާ ނު ްކޓެ ރެ ޓް ޮކން

މަށްވާ 2018 ދާރު ކަ އި ޙިއްޞާ ގެ މަ ފުނީ ހަރު ކުން  ވަނަ އަ
މަށް އު ދި ގެން ޔަށް ތައް ކުރި ޓް ކް ޮރޖެ ފާތު ޕް އެކު ތަ ކާރާ  ސަރު

އެވެ ވެ އި ފަ ވި ކުރެ ތައް ޮސއި ވުން އްބަސް  .އެ
އަރީ 2018 ޑި ފުނީގެ ސަބްސި ވަތަ ކުން ފުނި ނު ހަރު ކުން  ވަނަ އަ
ދާރަކާ އި ޙިއްޞާ ގެ މަ ފުނީ ކައި ކުން ޓަ ށް މަ ދިނު ތް މަ ދު ކަށް ޚި ޏަ ފުން  ކުން

ވެ.  އަދި އެ ވެ އެއް ނު ފަ ވި އް ވެ މެ ވު އްބަސް އްވެސް އެ  އެކު އެ
މަށް ވު ބު ޚާ ތި އި އިން ގަ މު ޖަލްސާ ހަރީ އާން އަށް ޮއތް އަ  ކުރި
މެދު ފުންޏާ ދެ ޓަރަކާ ކުން ކް އްވެސް ޑިރެ ވާ އެ އި ފަ ލާ ތި މަ  ކުރި
ވެ. ތެ މެއް ނެ ވު އްބަސް އްވެސް އެ ގެ އެ ތު މަ ދު ވާ ޚި އި ފަ ވި ކުރެ

 ޑިރެކްޓަރުން ވަޒަންކުރުން
ޔާބީއާ ގެ ާކމި ފާރީ ޔަ ީނގެ ވި ފު ކާއި ކުން ކުރާ ޯބޑަ ތް ކަ އް ޅަށް މަސަ  ރަނގަ
އި ޯބޑުގެ ގަ އް ޮގތެ ލަ މް ވެ. ޖު ކެ މެ ކަ ުލކުރާ ބޫ ޮކށް ޤަ މު މަކީ އާން ޅު  ޮއންނަ ގު

ކަތް އް ގެ މަސަ ޓަރުން ކް އި ވަކި ވަކި ޑިރެ ވަރާ ގެ ފެން ތު ކަ އް  މަސަ

ވަރު ގެ ފެން ތު ކަ އް ގެ މަސަ ޮކށް ޯބޑު ލަ މް މަކީ ޖު ލު ޮކށް ބެ ޒަން  ވަ
ވެ ކެ މެ ހޭ ކަ ޖެ ެމހެން ކުރަން އަށް ޮކން ޤީ ަރއް ގެ ތަ އި ޯބޑު މަށާ ކުރު ޅު  .ރަނގަ

އި އާ ދާ އް ވަނަންސް ޯކޑުގެ 2.2 ވަނަ މާ  ޯކަޕރޭޓް ގަ
މާ ކުރު ަޒން ޓަރުން ވަ ެރކް ގެ ޑި ފުނީ ތިްނ ކުން ގެ މަ ޮގތު ވާ ޮގތް އް  އެ

ގެ ޯބޑު ޓަރުން ކް ވި ޑިރެ ލެ ވާ ލަ ކު އް އެ ހޭ ޮޕލިސީ އެ  ބެ
ވެ. އެ ފަ ވި ކުރެ ޒަން ހަރު ވަނީ ވަ 2018 ވަނަ އަ

ވް ޮއފިސަރ ޓި ކެ ޒެ ގް ފް އެ ، ޗީ ގެ ޯބޑު ަޓރުން ކް ، ޑިރެ އަރމަން ޮގތުން ޗެ  މި
ެރޓަރީގެ 2018 ގެ ކް ޕެނީ ސެ އި އަދި ޮކމް ކާ ތަ ޓީ ގެ ޮކމި  ޯބޑު

ވެ. ވުނެ ދެ އަށް ގެން ހު ކުރި ލުއޭޝަން 2018 ެގ ޮނވެންބަރު މަ ވެ  އި
އް ހެ ދާ ކަރު ލު ވާ އިން ސު ލަ ވަނީ ޮއން އި ފަ ވި ދެ ގެން ށް އަ ލުއޭޝަން ކުރި ވެ  އި

ވެ. މި ްނނެ ގެ ވި ކުރެ އްރު ކުރާ ފަރާތް ސި ަޒން ޮކށް ވަ ވެރި ދު  މެ
ގެ މު ތު ގަ ވްނަސް ދެނެ ޓި ކް ފެ ގެ އި ފުނީ ގެ ދަށުން ޯބޑާއި ކުން ލުއޭޝަން ވެ  އި

ވެ. ވުނެ ގަނެ ތައް ދެނެ ހޭ ާދއިރާ ޖެ ތުރުން ރަނގަނުޅކަރަން އި

 ޑިރެކްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުން
ގެ ދަށުން ދާ އް ވަނަންްސ ޯކޑުގެ 1.7 ވަނަ މާ  ޯކަޕރޭޓް ގަ

ވެ. އެ ހެ ޖެ ދޭން ޮކށް މްރީނު ޯފރު ވާ ތަ ގެން ކަށީ ްކޓަރުންނަށް އެ ރެ  ޑި
ތައް ގެ ޮރނގު ފާރީ ޔަ އި ވި ވަނަންސާ ގެ ގަ ފުނީ  ކުން

ކަން ވި ްއބެ ގެން ތި އި ޑަ ވަ ޅަށް ެއނގި ްނނަށް ރަނގަ ޓަރު ކް  ޑިރެ
ވެ. ކެ ތެ ޔަ އް ލި އޫ ގެވެސް މަސް އަރމަން މަީކ  ޗެ ކުރު ވަރު ކަށަ

ކްޓަރސް އިރެ ުއމަށް ޑަ ދި ގެން ށް އަ ގައި ކުރި އް ޮގތެ މަ ހަ މެ ފުރި ކަން އެން  މި
ވެ. އެ ފަ ވި ލެ ވާ ލަ ކު ޑަކްޝަން ޮޕލިސީ ވަނީ އެ އިނިންގ އެންޑް އިން ޓްރެ

އި ކާ ތަ ތް ކާ ހެން ޙަރަ ހެނި އި އެ ފާރި އާ ޔަ ގެ ވި ފުނީ ޏާއި ކުން ފުން  ކުން
މާތު ލޫ ޢު ގެ މަ ކު ތަ ޅޭ ޮޕލިސީ އި ގު އާ ވަނަންސް މާތު އަދި ގަ ލޫ ޢު ޅޭ މަ  ގު
ކަށްވެސް ޓަރަ ކް މެ ޑިރެ ވާ ޮކން ގަނަން ަޑއި ވަ ޅި އި ގު ގެ ޯބޑާ ޓަރުން ކް  ޑިރެ

ވެ. އެ ވެ އި ފަ ވި ދެ ޮކށް ގެ ދަށުން ޯފރު ޑަކްޝަން ޮޕިލސީ ިއން

ބުން ބަ ކުެގ ސަ ތަ މް ޮރގްރާ މްރީނު ޕް އަްށ ގެންދާ ތަ ެކނޑި ކުރި ދުނު  މެ
ޓަރުންނަށް ކް ޅަށް ޑިރެ ފާރި ރަނގަ ޔަ އި ވި ވަނަންސާ ގެ ގަ ފުނީ  ކުން
ޏަށް ްނފުން ވެ. އަދި ކު އެ ވެ ތުރު ްނވަރު އި ވާ މި ގަންނަ އި ަވޑަ  އެނގި

ކަން ުހެގ ކަން މެ ފަ ްނހުރި އެން ޅު އާ ގު ވަނަންސް ެނ، ގަ ފާ ޮކށް ރު  އަސަ
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 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން
ތައްތައް ނިންމި މުހިންމު ކަން

ސްޓްރެޓީޖިކް ނިންމުންތައް
މާލެ ބްރިޖުން  މާލެ ސިނަ ޅު އި ހު  މާލެ އާ

ތަށް މަ ދު ގެ ޚި ތުރު ފަ ތުރު ޮކށްދޭ ދަ ފުނިން ޯފރު ގެން ކުން ޅި ގު މާ ވު ލެ ޅާ  ގު
، ވާ އް ކުރަ ވަރާ ޮގތުން މަޝް ޅޭ އި ގު ކާ ތަ ަދލު  ގެންނަން ފެންނަ ބަ

މަތް އަދި ދު ގެ ޚި ގެ ފެރީ އި ދަ ފުނިން ޯފުރޮކށްދޭ އާ  ކުން
މް އަ މި ރީ އި ޕް މަށާ ލު ޓާ އް މަތް ހު ދު ގެ ޚި ޕްރެސް ޯލންޗް  އެކްސް

ވެ. އެ ވި މެ މަށް ނިން އު ދި ގެން ށް އަ މަތް ކުރި ދު ގެ ޚި ފެރީ
 ، ޮކށް ޑަ އްލުން ކު ުމންދާ ގެ ބެ މަތުން ލި ގެ ިޚދު ތުރު ފަ ތުރު  ދަ
ޮގތުން ޅޭ އި ގު މާ ކަ ކަން ދާނެ ވި މަށް ކުރެ ދު ކަށް ހެ އަ އިރާ ވާ ދާ ދާ އި އީ ފަ  އެ

ވެ. ވުނެ ކުރެ ވަރާ އެކު މަޝް ކާ ތަ ދާރާ ހޭ އި ބެ މާ ގެ ކަ ކާރު ސަރު

ިލމާލެ ފެރީ ޓަރމިނަލް ބިން  -ވި ލެ  މާ
ވެ. އެ ވި އް ކުރެ ވުން ފާސް އްބަސް ޅޭ އެ އި ގު މާ ކުރު ޤީ އް ތަރަ

ގެ ދަށުން  ޓް ކް ޖެ މްޓީސީސީ ހިޔާ ޕްރޮ  އެ
ވާ މަ ފުންގެ ޝަރުތު ހަ ޒަ އް ވަ ޅާ މު އަ ކަނޑަ ގު ގެ އަ ކު ތަ ޓް މަން ޓް ޕާ  އެ

ވެ. އެ ވި އް ޅު އެ ކެއް ކަނޑަ ތަ ލު އި ަބލާނެ އުޞޫ ކާ ތަ ގަނޑު މިން
ވާ  އި ފަ ވެ ކު ލާ ވޭ ވަރަށް ހަ ކުރެ އުވެ ބޭނުންނު  ބަ

ވެ. އެ ވި އް ދެ ދަ އް ގެ ހު މު ލު ތާ އް ތައް ނަ ޓް އެސެ
މްރާނީ  ގެންދާ ޢު މުން ގަ ފުނިން ހިން  ކުން

ޮކށް އު ވި ތައް ރި ޢު ގެ މަޝްރޫ މު ކުރު ތް މާރާ އި ޢި ޤީ އާ އް  ތަރަ
ދާނެ ވި މަށް ކުރެ ކުރު ގުން ރަނަގޅު ްކޓް ހިން ޮރޖެ  ޕް
ވެ. ވުނެ ޓަށް އިރުޝާދު ދެ މަން ޖް މެދު މެނޭ މާ ކަ ކަން

މެންބަރުން ޢައްޔަނުކުރުން
މަށް  ޤާ ގެ މަ އަރމަން ގެ ޗެ ގެ ޯބޑު ޓަރުން ކް  ިޑރެ

މަށް ޤާ ގެ މަ ވް ޓި ކެ ޒެ ގް ފް އެ މަދު ިނޔާޛު އަދި ޗީ ޙް  އފ. އަ
ވެ. އެ ވި އް ކުރެ ޯޑޒް ން ޔާތު އެ މް ޒި ހީ ްބރާ އފ. އި

މުން  ޤާ ގެ މަ ވް ޓި ކެ ޒެ ގް ފް އެ ގެ ޗީ ފުނީ  ކުން
ގެން އެ ޅި ިއ ގު މާ ވު އް ކުރެ ކި ޔާތު ވަ ީހމް ޒި ރާ ބް  އފ.އި
ކްޓަރ ގް ޑިރެ ޖިން އުޓީ މެނޭ ޕި ޮގތުން ޑެ ުގތީ މަށް ވަ ޤާ  މަ
ވެ. އެ ވި އް ކުރެ ޔަނު އް ޒާ ޢަ މަުދ ކޫރިކް ރި ޙް އފ. އަ

މަށް  ޤާ ގެ މަ ވް ޓި ކެ ޒެ ގް ފް އެ ގެ ޗީ ފުނީ  ކުން
ވެ. އެ ވި އް ކުރެ ޯޑޒް ން ހު އެ އފ.ހަސަން ޝާ

ގެ ޯބޑުގެ 2018 ވަނަ  ޓަރުން ކް  ޑިރެ
ވެ. އެ ޔަ ދި ގެން އަށް ލުއޭޝަން ކުރި ވެ ގެ އި ހަރު އަ

ގަވަނަންސްއާއި ގުޅޭ
ވެ.  އެ ވި އް ކުރެ ލުއޭޝަން ޮޕލިސީ ފާސް ވެ ޯބޑު އި
ގެ  ފުނީ ޅި ކުން ހެ ށަ ހު ހު މަށް ފަ ކުރު ޙު ލާ  އިޞް

ވެ. އެ ވި އް ކުރެ ޮއމަންޓް ޮޕލިސީ ފާސް ޮރކި ޕް
ޓީ  ލި ބި ޮޕްނސި  ޯކޕަރޭްޓ ޯސޝަލް ރެސް

ވެ. އެ ވި އް ކުރެ ޕޮލިސީ ފާސް
ވެ.ދ  އެ ވި އް ކުރެ ގް ޮޕލިސީ ފާސް ޑިން އިޑަރ ޓްރޭ އިންސަ
ޓަރަސްޓް  ޓް ޮއފް އިން ކް ލި ފް  ޮކން

ވެ. އެ ވި އް ކުރެ ޕޮލިސީ ފާސް
ގް އެންޑް  އިނިން ކްޓަރސް ޓްރެ އިރެ  ޑަ

ވެ. އެ ވި އް ކުރެ ޑަކްޝަން ޮޕލިސީ ފާސް އިން
އަށް  އިން ލަ ޑް އި މްރާ ގަ އްޖު އަދި އު  ހަ

ވެ. އެ ވި އް ކުރެ ގެނެސް ފާސް ޙު ލާ އިޞް
ޓަރުންގެ 2018  ކް ހަރަށް ޑިރެ  ވަނަ އަ

ވެ. އެ ލި ވާ ލަ ކު އް އަލުން އެ ތަ ޓީ ގެ ޮކމި ޯބޑު

އާންމު ޖަލްސާއާއި ގުޅޭ
ފުނީގެ  ގެން ކުން ޅި އި ގު އާ އިޓްސް އިޝޫ  ރަ

އެކު ލާ ދަ ބަ ވާތީ މި އި ފަ ދަލު އައިސް ދަށް ބަ ދަ ގެ އަ  ޙިއްޞާ
ހަރީ މަށް އަ އު ގެނަ ލު ދަ ދަށް ބަ އި ވާ ގާ ޤަ ގެ ހިން ފުނި  ކުން

ވެ. އެ މި މަށް ނިން ޅު ހެ ށަ އަށް ހު މު ޖަލްސާ އާން
ޓަރުންގެ 2018  ޓަރނަލް ޮއޑި ގެ އެކްސް ހަރު  ވަނަ އަ

ކައި ޓަ ށް މަ ކުރު އް ޮހވާ ފާސް ތެ ައޅާނެ ފަރާ ގައި ކަނޑަ  ޮގތު
ވެ. އެ މި މަށް ނިން ޅު ހެ ށަ އަށް ހު މު ޖަލްސާ ހަރީ އާން އަ

ހަރީ އާންމު 2017  ގެ އަ ހަރު  ވަނަ އަ
ެގ ޯވޓިންގ މްޓީސީސީ ކުރާ އެ ގައި ބޭނުން  ޖަލްސާ
ވެ. އެ ވި އް ދެ ދަ އް ގެ ހު މު ކުރު ވެއަރ ބޭނުން ޓް ޮސފް

ހަރީ އާންމު 2017  ގެ އަ ހަރު  ވަނަ އަ
ވެ. އެ ވި މެ މަށް ނިން ކުރު ޢު އި އްޔާ ޝާ މި އު ގެ ޔަ ޖަލްސާ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

މާލީ ރިޕޯޓުތައް ރިވިއުކުރުމާއި ފާސްކުރުން
އުންޓްސް  ކަ އިނޭންޝަލް އެ ޓަޑް ފަ 2017 ގެ ޮއޑި  
ވެ. ވުނެ ވިއު ކުރެ ތައް ރި ޖާ ތީ އާޓަރލީ ނަ މާއި 2018 ގެ ކު ކުރު ފާސް
މު ޖަލްސާ އަށް 2017  ގެ އާން ހަރު  ވަނަ އަ

ވެ. ވުނެ ކުރެ ޑެންޑް ފާސް ވި މަށް 2017 ގެ ޑި ޅު ހެ ށަ ހު
ޒްނަސް  އިވާ ބި ފަ ޅާ އަ 2019 އަށް ކަނޑަ  

ޒްނަސް ޮކށް ބި ޓަރލީ އާ އި ކު މާ ކުރު އު ވި  ޕްލޭން ރި
ވެ. ވުނެ ދެ މުން ގެން ވިއު ކުރަ ޕްލޭން ރި

ޯޕޓު 2017  ގެ ރި ޓަރުން ކް  ގެ މާލީ ބަޔާން އަދި ޑިރެ
ަމޖައްސާ، 2017 ޅުން ހަ ފު ްއވާ ބޭ ރަ ކު ގައި ޮސއި ާޔނު ، ބަ ޮކށް  ފާސް

ވެ. މުނެ މަށް ނިން ޅު ހެ ށަ މު ޖަލްސާ އަށް ހު ހަރީ އާން ގެ އަ
ޅާ  އަ ދަދު ކަނޑަ ގައި ދޭނެ އަ ގެ ޮގތު ދާ އި 2017 ގެ ފަ  
ވެ. އެ މި މަށް ނިން ޅު ހެ ށަ އަށް ހު މު ޖަލްސާ ހަރީ އާން މަށް އަ ކުރު ފާސް

ޮކށް  ތައް ފާސް ޯޕޓް އާޓަރލީ ރި  ކު
ވެ. އެ ކުރި ޢު އި ގައި ޝާ ގެ ތެރޭ ތު ދަ އް ވާ މު އި ފަ ޅި އެ ކަނޑަ

ގެ  ުރގެ ޯބނަސް ހަ 2017 ވަނަ އަ  
ވެ. އެ ވި އް ކުރެ ދަދު ފާސް ގައި ދޭނެ އަ ޮގތު

ޯޕޓްެ
 ރި

ސް
ނަން
ގަވަ



84

ތަކަށް  ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުން
 ޑިރެކްޓަރުން ހާޒިރުވެފައިވާގޮތް

ވުނެވެ 2018 އް ގެ ޯބޑުގެ 16 ޖަލްސާ ބޭ ޓަރުން ކް ހަރު ޑިރެ ވަނަ އަ

15/15 14/15 1/1

16/17

4/5

17/184/5

18/185/5

14/1818/18

އފ. އަޙްމަދު ނިޔާޛް
ކްޓަރ ޑެންޓް ޑިރެ ޕެން ޑި އިން

ިރކް ރިޟާ މަދު ކު އފ. ައޙް
ކްޓަރ ވް ޑިރެ ޓި ކެ ޒެ ގް އެ

އފ. ހަަސން މުނީރު
ކްޓަރ ވް ޑިރެ ޓި ކެ ްގޒެ -އެ ޮނން

އިރު ބަ  އފ. މަންސޫރު ޒު
ކްޓަރ ޑެންޓް ޑިރެ ޕެން ޑި ވް އިން ޓި ކެ ޒެ ގް -އެ ޮނން

ޒީނާ  އފއ. އައިޝަތު ފަ
ކްޓަރ ޑެންޓް ޑިރެ ޕެން ޑި ވް އިން ޓި ެޒކެ ގް -އެ ޮނން

ދު މަ އް ޙަ އފ. ނަސްރަތު މު
ކްޓަރ ޑެންޓް ޑިރެ ޕެން ޑި ވް އިން ޓި ެޒކެ ގް -އެ ޮނން

ތު މަދު ފަރުޝަ އް ޙަ އފ. މު
ކްޓަރ ޑެންޓް ޑިރެ ޕެން ޑި ވް އިން ޓި ެޒކެ ގް -އެ ޮނން

ފް ތީ ލަ އް ދު ބް މާ ޢަ އފއ. ނާޝި
ކްޓަރ ޑެންޓް ޑިރެ ޕެން ޑި ވް އިން ޓި ެޒކެ ގް -އެ ޮނން

މަުދ ޢަބްދުهللا ޙް އފ. އަ
ޓަރް ކް ޑެންޓް ޑިރެ ޕެން ޑި އިން

ތު ޔާ މް ޒި ހީ ބްރާ  އފ. އި
ކްޓަރ ވް ޑިރެ ޓި ކެ ޒެ ގް އެ

ހު  އފ. ހަސަން ޝާ
ކްޓަރ ވް ޑިރެ ޓި ކެ ޒެ ގް އެ
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 އިޤްރާރުއިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްސްމިނިވަން އޮޑިޓް
ކަށް، ޓަރަ ޓަރނަލް ޮއޑި ގެ އެކްސް ފުނީ 2018 ގެ ކުން ކާއި  ތަ ޯރލް ޓް ގެ ޮކން ކު ާރތަ އި ގެ ާމލީ އަދި ޮއޕަރޭޝަނަލް ދާ ފުނީ  ކުން

ލަޔަންސްއާ ޕް މް އި ކޮ މަށާ ކުރު ޖް ތައް އަދި ރިސްކް މެނޭ ޖީ ޓެ ޓްރެ  ސް
ވެ. އެ ހެ ޖެ މަ ހަ ތް ގެ ޯބޑުން ހި ޓަރުން ކް ތަކާ މެދު ޑިރެ ޅޭ ޮޕލިސީ  ގު
ވެ. އެ ވަ ދަ މުން ގެން ވަ އް ކުރަ އު ވި ކަން ރި ކަން ދުން މި އި ވާ އަދި ޤަ

އް ތަ ޤު އް ގެ ހަ ދާރުން އް އަދި ޙިއްޞާ ތަ ތް ލަ ކާއި ވަސީ ތަ ޓް ގެ އެސެ ފުނީ  ކުން
ވަނީ ޮއޑިޓް ހާރު މާ މި ގެ ޒިން ޓް މަން ޖް ކައި ރިސްކް މެނޭ ޓަ ށް މަ ކުރު ތް ޔަ މާ  ހި
ގެ ފުނީ ވެ. ކުން އެ ފަ ަށށް ގެނެސް ގެ ދަ މު ލު ގެ ބެ ޓީ ކް ޮކމި  އެންޑް ރިސް

ޓަރނަލް ކަތް  އިން އް މުެގ މަސަ ކުރު ދަނާ އް ަހރު ތަ ޯރލް ޓް ޓަރނަލް ޮކން  އިން
އިން ޓީ ޓް ޮކމި މަން ޖް ކު ޮއިޑޓް އެންޑް ރިސްކް މެނޭ އެ ޓާ މަން ޓް ޕާ  ޮއޑިޓް ޑި

ޓުން ްޓމަން ޕާ ޓަރނަލް ޮއޑިޓް ޑި ެއވެ. އިން ވެ އި ފަ އަްށ ގެންޮގސް  ކުރި
ވާ ޮކްށ، ބޭނުން އު ވި ޖަރތައް ރި ްނގް ޕްޮރސީ ޓި ަޑޑް ޮއޕަރޭ ޓޭން  ސް

ވެ. އެ ދެ މުން ގެން ކުރަ މް އް ާޤއި ތަ ޯރލް ޓަރނަލް ޮކްނޓް ގަިއ އިން ކު ތަ ތް ލަ ހާ

އް ތަ ކް ފުނީގެ ިރސް މަށާއި ކުން ކުރު ދަނާ އް ހަރު ތަ ޯރލް ޓް ޓަރނަލް ޮކން  އިން
އް ތަ ޓް ކާއި ސްޕެޝަލް ޮއޑި ތަ ޓް ، ޕްޮރސެސް ޮއޑި މަށް ޅު ުޅއެ ވަ ޔަ ގަނެ ފި  ދެނެ

ވެ. އެ ވެ އި ފަ ގި އި ހިން ގަ ގެ ތެރޭ ހަރު އް އަ ތަ ޓް އްލި ޮއޑި އަދި ކު

ގެ ފުނީ ، ކުން ހޭ ބެ ކާ ތަ ބު ގެ ހިސާ ފުނީ މާއި ކުން ގު ފުނި ހިން  ކުން
ޤްރާރު އި އި ތާ ޔަ އް ލި އޫ ކާއި މަސް ތަ މާ ގެ ޒިން ގެ ޯބޑު ޓަރުން ކް  ޑިރެ
ކަކީ ތަ ތު މާ ލޫ ޢު ވާ މަ އި އެ ގަ ޔާނު ވެ. މި ބަ މެ ކުރަ ޔާން ގައި ބަ  ތިރީ

ވެ. މެ ވަ ޤްރާރު އި އި ގަ މު މާތު ކަ ލޫ ޢު ޅު އަދި ތެދު މަ ރަނގަ

، ގް ރޫލްސް ޓިން ކާއި ލިސް ތަ ލު ޓް ަގވަނަންސް އުޞޫ  ޯކޕަރޭ
އި ހޭ ޤާނޫނާ ބެ މާ ގު ފުނި ހިން ކްޓް އަދި ކުން އުރިޓީސް އެ ކި  ސެ
އި، ގަ އް ކަން ޮބުޑޮގތެ މަ ގެ މަތިން ހާ ޮގތު ވާ ްއޮގތް އި އެ ދާ އި ވާ  ޤަ

ގެ ޓަރުން ކް ގެ ޑިރެ ފުނީ މަށް ކުން ގު ފުނި ހިން އެކު ކުން މާ ވެރި ކަ ފު  އިންސާ
ވެ. އެ ވާނެ އި ފަ ކަތް ޮކށް އް ޓުން މަސަ މަން ޭނޖް އި މެ ޯބޑާ

ގެ ފުނީ ތިްނ ކުން ގެ މަ ޮގތު ވާ ތް ްއގޮ ތަކާ އެ ދު އި ވާ އި ޤަ ހޭ ޤާނޫނާ ބެ މާ  ކަ
މަކީ ޅު ހެ ށަ ޮކށް ހު ޔާރު އް ތައް ތަ ޔާން އި މާލީ ބަ ޯޕޓާ ހަރީ ރި  އަ

ވެ. ކެ ތެ ޔަ އް ލި އޫ ގެ މަސް ގެ ޯބޑު ޓަރުން ެރކް ގެ ޑި ފުނީ ކުން

މްޖީ ވަނީ އެ ޕީ އި ކޭ ގަ މު ޖަލްސާ ހަރީ އާން  2017 ގެ އަ
ޓަރުންގެ މަށް ޮއޑި ެތއް ދިނު މަ ދު ހެން ޚި ެވ. އެ އެ ފަ ޮކށް ޔަނު އް  ޢަ

މެދު ފުންޏާ ދެ މްޖީ އާއި ކުން އެ ޕީ ވާ ކޭ އި ފަ ޮކށް ޔަނު އް އި ޢަ ގަ  ޮގތު
ވެ. އެ ވެ އެއް ނު ފަ ވި ވެ އްބަސް ހަރު އެ 2018 ަވނަ އަ

ވަނީ އި ފަ ގެންޮގސް އަށް ަޓރނަލް ޮއޑިޓް ކުރި ގެ އިން ފުނީ 2018 ަގއި ކުން  
ގެ އިންޓަރނަލް ފުނީ ެނވެ. ކުން ޓުން މަން ޓް ޕާ ޓަރނަލް ޮއޑިޓް ޑި  އިން
މުން އަންނަީނ ޮއޑިޓް އެންޑް ރިސްކް ކަތް ކުރަ އް ގެ މަސަ ޓް ޑި  އޮ

ޮގތުން ޅޭ ގު ކާ ތަ ޯޕޓު ވެ. އަދި ޮއޑިޓް ރި ުށންނެ ގެ ދަ މު ވު ލެ އް ގެ ބެ ޓީ  ޮކމި
ޮގތުން ޅޭ ގު ކާ ތަ ޯޕޓް ، ރި ްއވާ ރަ ކު ވަރާ ޓީން މަޝް ކް ޮކމި  ޮއޑިޓް އެންޑް ިރސް
ގެ ޯބޑުން ުރން ޓަ ކް ވެ. އަދި ޑިރެ އެ ވަ ފާ ައރު ގެ ޯބޑަށް ލަ ޓަރުން ކް  ޑިރެ

ފައި ޮކށް ގަ ހަ ވެ. އަދި ފާ އެ ވަ އް ިވއު ކުރަ ތައް ރި ޯޕޓް ޓަރނަލް ޮއޑިޓް ރި  އިން
ވެ. އެ ވަ ދަ މުން ގެން ޅަ ޅު އަ ވަ ޔަ މަށް ފި ކުރު ލު އް އް ޙަ ތަ ލަ  ހުންނަ މައްސަ

މުންދާ ކުރަ ލު މަ މަށް އަ ކަ ކަން ވާ ފާ އަރު މަށް ލަ ކުރު ޙު ލާ ގައި އިޞް ކު ތަ ޯޕޓް  ރި
ކަން ޭވކަން ރެ ކު ގަ ހަ ، ފާ އް ެހދި ތަ ޓް ްޕ ޮއޑި މަށް ޮފޯލއަ ވަރު ެބލު  މިން
ވެ. އެ ޅެ ަށހެ އަށް ހު ޓީ ކް ޮކމި އަލުން އަނބުރާ ޮއޑިޓް އެންޑް ރިސް

ވާ އި ފަ ށާ ކުރަން ފަ ލު މަ ވި އަ ލެ ވާ ލަ ކު ހަރު އެ 2018 ވަނަ އަ  
ވެދާނޭ ތު ދަލު އަ ގަށް ބަ ގެ އަ އި ޙިއްޞާ ގަ ގެ ތެރޭ ކު ތަ  ޮޕލިސީ
ޙަތާ ލަ އްލަ މަޞް މި ، އަ ހޭ ޮޕލިސީ ބެ މާ ކުރު މަ މާތު ހާ ލޫ ޢު  ފަދަ މަ

ޓަރުން ެރކް އި ޅޭ ޮޕލިީސ، ޯބޑު ޑަ އި ގު މާ ކުރު މަ ޫލމާތު ހާ ޢު ޅޭ މަ  ގު
ގެ ޮޕލިސީ އަދި ޯބޑު މު ޑަކްޝަން ދިނު މާިއ އިން ކުރު މްރީނު  ތަ

ޯލވަރ ޮޕލިސީ ވެ. ިވސްލް ބް އެ ވެ މެނެ ލުއޭޝަން ޮޕލިީސ ހި ވެ  އި
ވަނަންސް އެންޑް ކަތް ޯކޕަރޭޓް ގަ އް ގެ މަސަ މު ލު ވާ ލަ ކު  އެ
ވެ. މުންނެ ޓީން ިމހާރު ދަނީ ކުރަ ލަޔަންސް ޮކމި ޕް ޮކމް

ޯޕޓްެ
 ރި

ސް
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އި ކުންފުންޏާިޙިއްޞާދާރުންގެ ޖަލްސާ  ޙިއްޞާދާރުންނާ
މަވާނީ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ތައް ނިން މުން މު ނިން ހިން މެ ޮބޑެތި އަދި މު ޅޭ އެން ގު ޏާ ފުން  ކުން

މު ހަރީ އާން ވާ އަ އް ޮގތުން ބާ ވޭ ލެ ކު ދާރުން އެ ގެ ޙިއްޞާ ފުނީ  ކުން
ވާ އި ފަ ގެން އި ޑަ ވަ ބި ކަށް ލި ތަ ތް އަކީ އެ ފަރާ ޖަލްސާ ވެ. މި އިންނެ  ޖަލްސާ

ވާ ގަންނަ އި ޑަ ވަ ބި ވަން ލި ޕަ އް ގެ ބޭނުން ހި ކު ތަ ގާއި ބާރު އް  ޙަ
އި ގަ ަޖލްސާ ކަށްވެސް މި ދާރަ ްނމެ ޙިއްޞާ ވެ. ކޮ ތެ  ފުރުޞަ

ޮކށް( ވެރި ދު ޮރކްސީ މެ މަ ޕް ވޭނަ ގެންނެ ިއނު ޑަ ގެން )ވަ އި ޑަ ވަ ވެ ވެރި  ަބއި
ގެ ފުނީ ވެ. ކުން އެ ވޭނެ އް ދެ ބަތުން ޯވޓު ގެ ޙިއްޞާގެ ނިސް އް ޅެ  ެއ ޭބފު
ގައި ޓު އި ގެ ވެބްސަ ފުނީ އިދު ކުން ވާ ގާ ޤަ އި ހިން ދާ އި ވާ  އަސާސީ ޤަ

ވޭނީ އް ގެނެ ޙެ ލާ އްވެސް އިޞް ދަށް އެ އި ވާ ވެ. މި ޤަ އެ ވާނެ އި ފަ ވި ކުރެ ޢު އި  ޝާ
ވެ. ގެންނެ އި ޅަ ހަ ށަ ކަށް ހު އަ ގެ ޖަލްސާ ދާރުން ގެ ޙިއްޞާ ފުނީ ކުން

ގެ ގް ރޫލްސް ޓިން ްނޖްގެ ލިސް ޗޭ ޮޓކް އެކްސް ޑިވްސް ސް  ޯމލް
މޭތާ ހަރު ނި ާރޮގތުން މާލީ އަ ކު ޔާން  3.7.1 ވަނަ ާމއްދާ ބަ
މު ޖަލްސާ ހަރީ އާން ގެ އަ ފުނީ ގައި ކުން ގެ ތެރޭ ހު ވަ ދު  5 މަސް
އި ޤާނޫނުގެ ހޭ ޤާނޫނާ ބެ ޏާ ފުން ވެ. އަދި ކުން އެ ހެ ވަން ޖެ އް  ބާ
ގެ ްނބަރުން ގެ މެ ފުނީ ޮގތުން ކުން ރާ ކު ޔާން  54 ވަނަ ާމއްދާ ބަ
ހަރު ފަ އް ހަރަކު އެ ލާދީ އަ މެ މީ އް ޮކން އެ މު ޖަލްސާ ހަރީ އާން  އަ
މެދު ގެ ދެ އް އެ މު ޖަލްސާ ހަރީ އާން ވެ. އަދި ދެ އަ އެ ވާނެ ވަން އް  ބާ
ވެ. އެ ވާނެ ގެން ނު ވެ ދަ އް ހޭ ތެ ދަ އް މު ގު ވުރެ ދި ހަށް ވަ 15 މަްސދު

މެއް ޅު މެދު ގާތް ގު ދާރުންނާ ދެ އި ޙިއްޞާ ޏާ ފުން  ކުން
ވޭނެ ކުރެ ތު ލާ މަ ޢާ އިން މު ހަ އެކު ފަސޭ ކާ ތަ ތް މަށް އެ ފަރާ ވު އް  ބޭ
ޅުން ގައި މި ގު ހީ ގެ އެ ކު ތަ ތް ލަ ފާތު ަވސީ ، ތަ އް ޯހދާ ތަ ގު  މަ

ވެ. އެ ދެ މުން ގެން ކުރަ ތް ކަ އް ފުނިން މަސަ މަށް ކުން ވު އް ބޭ

ދާ މުން ތާއި ކުރަ މުންދާ ގޮ ކުރަ ޓަން އް ގު ބަ މަ ގެ ކުރި ފާރީ ޔަ ގެ ވި ފުނީ  ކުން
ފުނިން ކާއި ކުން ތަ ތް މަ ދު މުންދާ ޚި އި ދެ ތާ ތް ކަ އް ގަނޑު މަސަ އި  މަ

އް ތަ ޯޕޓް އާޓަރލީ ރި އް ކު ތަ ބީ ޔާ މި މުންދާ ކާ ކުރަ ލް  މާލީ ޮގތުން ޙާޞި
ވެ. އަދި އެ ދެ މުން ވެ ކުރެ މަ ާއޓަރއަކު ހާ މެ ކު ޮކށް ޮކން ވެރި ދު  މެ

ގެ އާ ޑި ތުވެސް މީ މާ ލޫ ޢު ޅޭ މަ އި ގު ކާ ތަ ޢު ގާ މަޝްރޫ ފުނިން ހިން  ކުން
ގެ ފުނީ ގެން އަދި ކުން ޮކށް ތައް ބޭނުން ތް ލަ މާނީ ވަސީ ފާތު އަދި ޒަ  ތަ

ދާރުންނަށް ތަށް ޙިއްޞާ ގު ގުތުން ވަ ޮކށް ވަ ވެރި ދު ޓް މެ އި  ވެބްސަ
، އް ތަ އެރުން މު ކުރި ހިން ޅޭ މު ގު އާ ފާރި ޔަ ވެ. އަިދ ވި އެ ވެ މުން ދެ ދެ ޮކށް  ޯފރު
ޓް އި ގެ ވެބްސަ ފުނީ ކާއި ޕްރެސް ރިލީސް އަދި ކުން ތަ ޓް މަން އުންސް  އެނަ
ވެ. އެ ދެ މުން ގެން ގަ ްނނަށް އަން ދާރު ޮކްށ ޙިއްޞާ ވެރި ދު އް މެ ތަ ޓް ޯޕސް

ގެ ޯބޑުން ޓަރުން ކް އެކު ޑިރެ ދާރާ އި ޙިއްޞާ ގެ މަ ފުނީ  ކުން
ޮގތުން ޚިޔާލު ހޭ ބެ މާ ކަ ގެ ކަން ުފނީ ، ކުން ޮކށް ލު ދަ އް  ބަ

ވެ. އެ ވެ އި ފަ ވި ވަރާ ކުރެ ޮކށް މަޝް ަދލު ބަ

މު ހަރީ އާން ގެ އަ ފުނީ ވާ ކުން އް ހަރު ބާ ފަ އް ހަރަކު އެ މެ އަ  ޮކން
ގެ ޓަރުން ކް ޮގތުން ޑިރެ ޅޭ އި ގު މާ ގު ގެ ހިން ފުނީ ގައި ކުން  ޖަލްސާ
ޅޭ ޚިޔާލު އި ގު މާ ކަ ކަން އި އެ މާ ކުރު ލު ވާ މަންޓާ ސު ޖް އި މެނޭ  ޯބޑާ
ވެ. އެ ވެ ދާރުންނަށް ދެ ގެ ޙިއްޞާ ފުނީ ގެ ފުރުޞަތު ކުން މު ކުރު ޅު ފާ

.

.

.

.

.

.

.

ހަރީ  ގެ އަ ހަރު 2016 ވަނަ އަ  

މު ޖަލްސާ 26 ހަރީ އާން ގެ އަ ހަރު 2017 ވަނަ އަ  
ގައި ވެ. މި ަޖލްސާ އެ ފަ ވި އް ވަނީ ބޭ އި ޕްރީލް 2018 ގަ  އެ

ވެ. އެ ފަ މި ކަން ވަނީ ނި ކަން ވާ އި އެ ގަ ތިރީ

. ކުރުން އްޔާ ފާސް މި އު ގެ ޔަ މު ޖަލްސާ އާން
ގެ  ޓަރުން ކް ގެ ޑިރެ ހަރު 2017 ވަނަ އަ  

ކުރުން. ހަޅާ ފާސް ށަ ިރޯޕޓް ހު
ވާ  އި ފަ ޮކށް ޓް ގެ ޮއޑި ަހރު 2017 ވަނަ އަ  

އިދާ އާއި ، ފަ އި ޓާ ގެ ބެލެންސް ޝީ ފުނީ  ކުން
ކުރުން. ހަޅާ ފާސް ށަ ގެ ހިސާބު ހު މު ލު އް ގެ

ޮގތުން  ޅޭ ގު އާ ދާ އި ހާނެ ފަ ދާރުންނަށް ބަ  ޙިއްޞާ
މުން. މެދު ޮގތެއް ނިން މާ ޅު ހެ ށަ ވާ ހު އި ފަ ޅާ ހަ ށަ ގެ ޯބޑުން ހު ޓަރުން ކް ޑިރެ

ގެ  ފުނީ ހަރަށް ކުން 2018 ވަނަ އަ  
ޅުން. އެ ޖޫރަ ަކނޑަ ގެ އު ތު ، އެ ފަރާ ުރން ޮހވާ ޓަ ޮއޑި

ވާ  އި ފަ ޅާ ހަ ށަ ދަށް ހު އި ވާ ފުނީގެ އަސާސީ ޤަ  ކުން
ކުރުން. ހޭ ހާއްސަ ޤަރާރު ފާސް ބެ މާ ކުރު ތައް ފާސް ޙު ލާ އިޞް

ކުރުން.  ޔަނު އް ޓަރުން ޢަ ކް ޮއތް ައހަރަށް ޑިރެ ށް އަ ކުރި
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ގެ ހިންގުން ފުނީ ކާއި ކުން ތަ ލު ދަ އުލަށް އަންނަ ބަ ހަ ގެ މާ ފާރީ ޔަ  ވި
އް ތަ ކް މާވާ ރިސް އި ދި ގަ މު ގު ފުނި ހިން މަށާއި  ކުން ދަނާ ކުރު  ހަރު
، ޮކށް ގަ ހަ ކަން ފާ މު ހިން ގެ މު މު ކުރު ޖް ަގއި މެނޭ ޮގތު ވާ ގެން ށީ ކަ މެ އެ  އެން
، ޮކށް ރު ތު އަށް ރިސްކް ފަންކްޝަން އި ކުެގ ތެރެ ތަ މާ ގެ ޒިން ޓީ  ޮކމި

ވެ. ވުނެ ކުރެ ލު ދަ ައށް ބަ ޓީ ކް ޮކމި ގެ ނަްނ ޮއޑިޓް އެންޑް ރިސް ޓީ ޮކމި

އް ތަ ޔާން ވަނި މާލީ ބަ އި ފަ ވި ލެ ކު ކް ޮކމިޓީ އެ  ޮއޑިޓް އެންޑް ރިސް
ކަން ލް ގެ ާޤބި މު ކުރު ދާ ޔަުތ އަ އް ލި އޫ ޓީެގ މަސް ޓް ޮކމި އި ޮއޑި މަށާ ކުރު ިވއު  ރި
ވެ. އްޗަށެ ގެ މަ ޓަރުން ކް ޑެންޓް ޑިރެ ިޑޕެން ން ވް އި ޓި ެޒކެ ގް -އެ ހުރި 3 ޮނން

ދައުރާއި މަސްއޫލިއްޔަތު
ވަނީ އި ފަ ވި ލެ ވާ ލަ ކު ީޓ އެ ކް ޮކމި  ޮއޑިޓް އެންޑް ރިސް

ކަން އިާވ ކަން ފަ ޮކށް ޔާން ގައި ބަ ، ތިރި ގެ ޫރޕް މްޓީސީސީ ގް  އެ
ވެ. މަށެ ވު ތެރި ހީ އި ޯބޑަށް އެ ގަ މު ޓު އް ެލހެ ބެ

މާއި  ލު ކަން ބެ ޙަ އް ކުގެ ޞަ ތަ ޔާން  މާލީ ބަ
އް ތަ ލު މުންދާ އުޞޫ ކުރަ ޯޕޓް ކަން ރި މާލީ ކަން

ވަރު  އި ފެން މާ ކަ ވަން ޓަރގެ މިނި ޓް ޮއޑި ޑެން ޕެން ޑި އިން
ކަން  ްޓެގ ކަން ަޓރނަލް ޮއޑި ގެ އިން ފުނީ  ކުން

ޓަރުނ ޓް ޮއޑި ޑެން ޕެން ޑި އި އިން ުމންދާ ޮގތާ ހިނގަ
ގެ  ކު ތަ ދު އި ވާ އި ޤަ ކާ ތަ  ޤާނޫނު

ގުން ފުނި ހިން ގައި ކުން ގެ ތެރޭ މު އި
ވާ  ގެން ކަށީ މަށް އެ ކަ ވާ ކަން އި މި ގަ  ތިރީ

؛ ކުރުން ވަރު ކަން ކަށަ އް ހުރި ތަ ޯރލް ޮކްނޓް
ކުރުން  ތެރި ކާ އް ދަނީ ރަ މް އި އާ ކާ ތަ ޓް ގެ އެސެ ފުނީ ކުން
ކާއި  ތަ އި ޮޕިލސީ ކާ ތަ ގަނޑު ކަލް މިން ތި ެގ އެ ފުނީ  ކުން
ވަރު ބެލުން ކުރާ މިން ލު މަ ޮގތަށް އަ އް އެ ކާ ޖަރތަ ކާއި ޕްޮރސީ ތަ ލޭން ޕް
މާއި އެ  ތު ގަ ތައް ދެނެ ކް ގަނޑު ރިސް އި  މަ

މަށް ޅު ޅު އެ ވަ ޔަ މެދު ފި މާ ކަ ، އެ ކަން ޓާ އް ހަ ލަ ތައް ބަ ކް  ރިސް
ތައް ކާއި ޕްޮރސެސް އި ޮޕލިސީ ތަ ކާ ތަ ަލއިން ޑް އި ވާ ގަ ބޭނުން

ކަށް އަ އަރޕަރަސން ގެ ޗެ ޓީ އަށް ޮކމި މަ 08 މެއި 2018 ާއ ހަ  
ވެ. 15 މެއި ީތފެ ލަ އް ދު ބް ާމ ޢަ ްނނެވީ އފއ. ނާޝި  ހު
ގެ ޓީ ދެން ޮކމި މެން ގެން ައހަރު ނި  2018 ން ފެށި
ވެ. އިރެ ބަ އަރޕަރސަން އަކީ އފ. މަންސޫރު ޒު ޗެ

ވުން 2018 ލު ދަ އް ޓީގެ 16 ބަ ކް ޮކމި  ޮއޑިޓް އެންޑް ރިސް
ވި އިްނ ބޭނުން ޓީ ، ޮކމި ކަށް ތަ ވުން ލު ދަ އް ވެ. ިމ ބަ ވުނެ އް  ަގއި ބޭ

ފް ވް ޮއފިސަރ އާއި ޗީ ޓި ެޒކެ ގް ފް އެ ، ޗީ އި ުކގަ ތަ ތް ލަ  ހާ
ވެ. އެ ވެ އި ފަ ވެ ޒިރު ޓަރުން ހާ ޭނންޝަލް ޮއފިސަރ އަދި ޮއޑި އި ފަ

.

.

.

.

.

.
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އަހަރީ ރިޕޯޓް

ޑް ޑިވިޑެން

ކުންފުނީގެ ކުރިމަގު މާލީ ހިސާބު
ގް ރޫލްސްގެ ޓިން ްނޖްގެ ލިސް ޗޭ ޮޓކް އެކްސް ޑިްވސް ސް  ޯމލް

ލާދީ މެ މީ ޮގތުން ޮކން ރާ ްނކު ޔާ އްދާ ބަ  3.5.1 ވަަނ މާ
ޯޕޓް ހަރީ ރި ގެ އަ ފުނީ ދުވަސްތެރޭ ކުން މޭތާ 4 މަސް ހަރެއް ނި  އަ
ޯޕޓް ހަރީ ރި ގެ އަ ހަރު ވެ. 2018 ވަނަ އަ އެ ހޭނެ ޖެ ކުރަން ޢު އި  ޝާ
ވެ. އެ ފަ ޮކށް ޢު އި ގައި ޝާ ގެ ތެރޭ ތު ދަ އް ގެ މަތިން ިމ މު ޮގތު ވަނީ މި

ކީ ތަ މާ ލޫ އު ހާ މަ މެ ވާ އެން އި ފަ މެނި އި ހި ގަ ޯޕޓު ހަރީ ރި  މި އަ
ގެ ޮގތު ވާ އި ފަ ގާ ފުނި ހިން ހަރު ކުން  2018 ވަނަ އަ

ވެ. ތެ މާ ލޫ އު ޮގތް މަ އް ޤަތާ އެ ޤީ ްއޙަ އަދި ހަ ޞަ

ވަނީ އި ފަ ޅި އެ ޑެންޑް ކަނޑަ ވި ވޭ ޑި ދާރުންނަށް ދެ ގެ ޙިއްޞާ ފުނީ  ކުން
ގައި ގު މަ ރި ތަށާއި ކު ލަ ގެ މާލީ ހާ ފުނީ އިދާ އާއި ކުން ޏަށް ލިބޭ ފަ ފުން  ކުން
ޮގތުން ވެ. މި އެ ފަ ޮކށް ތް ާޔއަ ކަށް ރި ތަ ޓް ަމން ޓް ވާ އިންވެސް އި ފަ މާ  ކުރަން ނިން

އާއި ޑެންޑް ޮޕލިސީ ވި ގެ ޑި ފުނީ ދަނީ ކުން ިޅގެން އެ ޑެންޑް ކަނޑަ ވި  ޑި
، ދު ދަ ޅާ އަ އަ ގެ ޯބޑުން ކަނޑަ ޓަރުން ކް މަތިން ިޑރެ ގެ ޮގތު ޮގްތވާ އް  އެ

ހަރު ވެ. 2018 ވަނަ އަ ޮކްށގެންނެ ގައި ފާސް މު ަޖލްސާ  ައހަރީ އާން
އި، 2019 ވަނަ އާ ތީ ވާ އި ފަ ވެ ށް އިދާ ދަ ވާ ފަ އި ފަ ބި ޏައް ލި ފުން  ކުން

ގެ ގެ ޙިއްސާ ހަރު ޮކށް، 2018 ވަނަ އަ ތް ޢަ އާ ލަތަށް ރި ގެ މާލީ ހަ ހަރު  އަ
ވެ. އެ ފަ ޮކށް ގެ ޯބޑުން ވަނީ ފާސް ޓަރުން ކް މަށް ޑިރެ ހު ބެ އިދާ ނު ފަ

ގެ ޓަރުން ކް ޒްނަސް ޕްލޭން ވަނީ ޑިރެ ޖިކް ބި ޓީ ޓްރެ ފުނީގެ ސް  ކުން
ގެ ފުނީ ވެ. ކުން އެ ފަ އު ޮކށް ވި އެކު ރި މާ ކަ ތެރި ވާ  ޯބުޑން ފަރު
ވާ ގެން ކަށީ ކަށް އެ ތަ ފާރި ޔަ ގެ ވި ފުނީ ޓަޖީ އަކީ ކުން ޓްރެ  ސް

އިދާ ގެ ފަ ފާރީ ޔަ އި ވި މާ ކަ ވެރި ދަ ގެ ވާ ފުނީ ، ކުން ތައް ގެނެސް ލު ދަ  ބަ
ވެ. މެ ކުރު ޓަން އް ފާރި ބަ ޔަ ޮގތަށް ވި ނެ ްއޓޭ ހެ މެ ަދކަށް ދެ އް މު ގު ދި

، ށް މަ ކުރު ޤީ އް ކަށް ތަރަ ވި ޮގތަ ޓެނި އް ެމހެ ފާރި ދެ ޔަ ގެ ވި ފުނީ  އަދި ކުން
ފުނިން މަށް ކުން ކުރު ޓް ކަށް އިންވެސް ތަ އިރާ ވާ ދާ އި ފަ ޅި އެ  ކަނޑަ
ގައި ލް ްޤބަ ތަ އިރި މުސް ވެ. ފެންނަން ޮއތް ކަ ަފއެ މާ ން  ވަނީ ނި
މަށް ކަ އި ހުރި ގަ ފުނީ ކަން ކުން ލް ބި ގެ ޤާ މު ޓު އް ހެ މެ ފާރި ދެ ޔަ  ވި

ގެ ފުނީ ، ކުން ކު އެ މާ ވެ. ވު އެ ވެ ކުރެ ލު ބޫ ގެ ޯބޑަްށ ޤަ ޓަރުން ކް  ޑިރެ
ހުންނާނެ ިހނގާ ދާނީ ހިނގަ މުން ގެން ުކރަ ރު ޔާ އް ަތއް ތަ ބު  މާލީ ހިސާ

ވެ. ގެ ަމތިންނެ ޮގތު ގެން އެ އި މަށް ަބލަ ކަ އް އެ ާފރި ޔަ ވި

ޑިވްސް ވަނަންްސ ޯކޑު އަދި ޯމލް އި ޯކަޕރޭޓް ގަ ހޭ ޤާނޫނާ ާޏބެ ފުން  ކުން
ޮގތުން ިއވާ ފަ ޮކށް ން ޔާ ގް ރޫލްްސގައި ބަ ޓިން ޖްގެ ިލސް ޮޓްކ އެކްސްޗޭން  ސް

ޓަރުންގެ ކް މަކީ ޑިރެ ލު ވާ ލަ ކު އް އެ ތަ ބު ގެ މާލީ ހިސާ އް ހަރެ މެ އަ  ޮކން
މެނެނީ ބެލެންސް އި ހި ގަ ތެރޭ ގެ ބު ގެ މާލީ ހިސާ ފުނީ ވެ. ކުން ކެ އެ މާ  ޒިން

ފްޯލ ، ކޭޝް ޔާން ގެ ބަ ދު ވާ ޚަރަ އި ފަ ވި އި ކުރެ ދަނީ އާ މް ، އާ ޓް  ޝީ
ދަލު އިވާ ބަ ފަ މާލަށް އައިސް ގެ ރައުސް ދާރުން ، ޙިއްޞާ ޓް މަން ޓް ޓޭ  ސް
ފުނީގެ ވެ. ކުން ކެ ތަ ޅޭ ޯނޓް ތަކާ ގު ޔާން ގެ ބަ ކު ތަ  އަދި މާލީ ހިާސބު
ޓަނޭޝަނަލް ވަނީ އިން އި ފަ ވި ލެ ވާ ލަ ކު ޮކށް އެ ޔާރު އް ތައް ތަ ބު  މާލީ ހިސާ

ަމށާއި އެ ކަ ތިން ގެ މަ ާވޮގތު ޮގތް އް އާ އެ ޑް ޑަ ޓޭން ޯޕޓިންގް ސް އިނޭންޝަލް ރި  ފަ
ގެ މު ދިނު ޮކށް ރު ވަ ކަން ކަށަ ތު މާ ލޫ ޢު މެނެނީ ސީދާ ތެދު މަ އި ހި ގަ ކު ތަ ޔާން  ބަ
ވް ޮއފިސަރ އަދި ޗީފް ޓި ކެ ޒެ ގް ފް އެ ، ޗީ އަރމަން ގެ ޗެ ފުނީ ، ކުން  ޮގތުން

ވެ. އެ ފަ ވާ އް ކުރަ ގައި ޮސއި ކު ތަ ބު އިނޭންޝަލް ޮއފިސަރ ވަނީ ހިސާ ފަ

ޮކށް ރު ޔާ އް ޮގތަށް ތަ އް ތަކާ އެ މަ ގެ ހަ މު ްއޓު ހެ ލެ ަހރީ ހިސާބު ބެ  އަ
މަ އެ ކެއް ހުރިނަ ތަ އް ތަ މު ކަން ހިން ފެތޭ މު ދަށް ނު އި ވާ  ޤަ

އި އަދި މަށާ ކަ ވާނެ އި ފަ ވި ކުރެ ޔާން ގެ ތަފްސީލު ބަ ކު ތަ އް ތަ  ކަން
ހޭ ފަދަ ޖެ ގެންނަން ލު ދަ އަށް ބަ ހު އެ ފަ ޚަށް ރީ ގެ ތާ ޓް  ބެލެންސް ޝީ

ވެ. މެ ވަ ކަން އަރު ޤީން ގެ ޔަ މު ވާ ކަ އިނު ފަ ގާ އް ހިން މެ ކަ މު ހިން މު

ހު   ޙަސަން ޝާ
ވް ޮއފިސަރ  ޓި ކެ ޒެ ގް ފް އެ ޗީ
މް ހީ މަދު ފަ އް ޙަ  މު

އަރމަން ޗެ



91

 އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު
މުހިންމު ޙަރަކާތްތައް

ވަނީ އި ފަ ދީ އް މެ ކަ ލު މާ އި ޮކިމޓީ އިން ޚާއްޞަ ސަ 2018 ގަ  

ތައް ޯރލް ޓް ޓަރނަލް ޮކން އި އިން ކާ ތަ މް ޯޕޓިންގް ސިްސޓަ އިނޭންޝަލް ރި  ފަ
ވެ. ޮއޑިޓް މަށެ ލު ަކން ބެ ދަނާ ގެ ހަރު ޓް މަން ޖް  އަދި ރިސްކް މެނޭ
ގެ އް ޯބޑު ތަ ޯޕޓް ގެ ރި ކު ްނތަ ވު ލު ދަ އް ޓީެގ ބަ ކް ޮކމި  އެންްޑ ރިސް
ވެ. އެ ދެ މުން ގެން ޅަ ހަ ށަ މަށް ޯބަޑށް ހު މު ވަރާ އާިއ ނިން މަޝް

ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގް
ޯޕޓު  ޓަރގެ ރި އާ ހަރުގެ 04 ވަނަ ކު 2017 ވަނަ އަ  

ީޓގެ ފަރާތުން ޓް ޮކމި މަށް ޮއޑި ކުރު ވަރު އް ކަށަ ތަ ްޓޯރލް ޓަރނަލް ޮކން  އިން
ވެ. އެ ދެ މުން ގެން ކުރަ ތް ްއކަ މަންޓް މަސަ ާޕޓް ޓް ޑި ޓަރަނލް ޮއޑި އިން

އި ކާ ތަ ޯރލް ޓް ޓަރނަލް ޮކން ވާ އިން އި ފަ ޮކށް މް އި އި ިމހާރު ޤާ ގަ ފުނީ  ކުން
ޮކށް ދަނާ ތުރަށް ހަރު އް އި ތަ ޯރލް ޓް ޓް ޮކން މަން ޖް ްކ މެނޭ  ރިސް

މަށް ހޭ ކަ ޖެ ކުރަން ތް ކަ އް މަށް މަސަ ތު އް ކަށް ފެ ތަ ގަނޑު މީ މިން ވާ ޤް އަ ލް އިނަ  ބަ
ގެ ފަރާތުން ޓީ ވެ. ޮކމި މެ ރަ ކު ލު ބޫ އިން ޤަ ކް ޮކިމޓީ  ޮއޑިޓް އެންޑް ރިސް
ގެ މާލީ ފުނީ ކާއި ކުން ތަ ޯރލް ޓް ޓަރނަލް ޮކން ، އިން ޓް ޓަރނަލް ޮއޑި  އިން
އެކު ގަނޑާ ޅު އި އަ ގަ ތު ފުރުޞަ ވެ. މި މެ ްނދާނަ މުން ގެ ކުރަ އު ވި ކަން ރި  ކަން

، ޮއޑިޓް ހާ މެންބަރުންނަށް މެ ވާ އެން އް ްތކުރަ ކަ އް ގައި މަސަ ޓީ  ޮކމި
މަށް އު ދި ގެން ށް އަ ގައި ކުރި މަ ޮގތު ހަ ެމ ފުރި ޔަތު އެން އް ޫއލި ގެ މަސް ޓީ  ޮކމި

ވެ. މެ ވަ ކުރު ދަންނަ ކަތަށް ޝު އް ދަވާ މަސަ މުން ގެން ވަ އް ކުރަ

އިރު  ބަ  މަންސޫރު ޒު
އަރޕަރސަން ޗެ

ޓީ ްކ ޮކމި ޮއޑިްޓ އެންޑް ރިސް

. ވެ އެ ވި މެ މަށް ނިން ޅު ހެ ށަ ގެ ޯބޑަްށ ހު ްކޓަރުން ރެ މަށް ޑި ކުރު ފާސް
ޮކށް  އު ވި ތައް ރި ޔާން 2017 ގެ މާލީ ބަ  

ޅާނެ އަ ގައި ކަނޑަ ގެ ޮގތު ޑް ެޑން ވި  2017 ގެ ޑި
ވެ. އެ ވި ފާ އެރު ގެ ޯބޑަށް ލަ ޓަރުން ކް ޮގތުން ޑިރެ ޅޭ ގު ކާ ދަ ދަ އަ

ޒްނަސް  ޖެޓް އަދި ބި 2019 ގެ ބަ  
އެކު ޔާ ފަ ގެ ލަ ޓީ ވާ ޮކމި އް ކުރަ  ޕްލޭން ދިރާސާ

ވެ. އެ ޅި ަށހެ ގެ ޯބޑަށް ހު ަޓރުން ކް ޑިރެ
ޒްނަސް ޕްލޭން އަދި  ގެ ބި ހަރު 2019 ވަނަ އަ  

ކައި އެކްޝަން ޓަ ށް މަ ުކރު ލް ޮގތަށް ޙާޞި އް އާ އެ ޖެޓް ލަނޑުދަނޑި  ބަ
ވެ. އެ ޅި ަށހެ ގެ ޯބޑަށް ހު ޓަރުން ކް ާވލާ ޑިރެ ލަ ކު އް އެ ްނއެ ލޭ ޕް

ޓަލީ  އާ ގެ ކު ހަރު 2018 ވަނަ އަ  
ޓީގެ ޮކށް ޮކމި ވަރާ ޮގތުން މަޝް ޅޭ އި ގު ކާ ތަ  ހިާސބު
ވެ. އެ ޅި ހެ ށަ ގެ ޯބޑަށް ހު ޓަރުން ކް އެކު ޑިރެ ޔާ ފަ ލަ

ގަވަނަންސް
ދަށް  ދަ ގެ އަ ގެ މެންބަރުން ޓީ  ޮކމި

ޮކށް ާލޙު ގެ ޗާޓަރ އިޞް ޓީ ގެން ޮކމި ޅި ގު ުއމާ ދަލު އަ  ބަ
ވެ. އެ ޅި ަށހެ ގެ ޯބޑަށް ހު ޓަރުން ކް ކައި ޑިރެ ޓަ ށް މަ ވު ެރއް ކު ފާސް

ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް
އްލުން  ގެ ބޭ މަތުން ލި ދު ގެ ޚި ތުރު ފަ ތުރު  ދަ

ގެ ޓީ ، ޮކމި ޮކށް ރާ ވަ ގައި މަޝް ޓީ މަށް ޮކމި ކުރު ޑަ  ކު
ވެ. އެ ޅި ަށހެ ގެ ޯބޑަށް ހު ަޓރުން ކް ަލފާ ޑިރެ

މަށް  ކުރު ދަނާ މަންޓް ހަރު ޖް ފުނީގެ ރިސްކް މެނޭ  ކުން
ހޭ ޖެ ޙު ކުރަން ލާ އް ހަދާ އިޞް ތަ ޓް ގެ ޮއޑި ކު ތަ އިރާ ޅޭ ދާ ގު މާ  ކަ

ވެ. އެ ވި އެރު ފާ ޮކށް ލަ ވަރާ އެކު މަޝް ޓާ މަން ޖް ޭޅޮގތުން މެނޭ ގު މާ ކަ  ކަން
ވެ. އެ ލި ވާ ލަ ކު އް އެ ޓަރއެ ގެ ރިްސކް ރެޖިސް ފުނީ އަދި ކުން

އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްސް
ތައް ގެނެސް ޙު ލާ އެއް އިޞް އަށް ބަ ްޓ ޮޕލިސީ ޑި  ރެ

ވެ. އެ ޅި ަށހެ ގެ ޯބޑަށް ހު ަޓރުން ކް ކައި ޑިރެ ޓަ ށް މަ ފާްސކުރު
ވޭ  ކުރެ ގަ ހަ އި ފާ ކާ ތަ ޓް މަން ޕާރޓް ގެ ޑި ފުނީ  ކުން

ގެ ޮއޑިޓް ކު ތަ ގެ އަިދ ފަންކްޝަން ކު ތަ ޓް ޮރެޖކް މު ޕް ހިން  މު
ޮގތުން ޅޭ ގު މާ ކަ ހޭ ކަން ޖެ ުކރަން ޅު ޮކށް ރަނގަ ތައް ދިރާސާ ޯޕޓު  ރި

ވެ. އެ ޅި ހެ ށަ ގެ ޯބޑަށް ހު ޓަރުން ކް އެކު ޑިރެ ޔާ ފަ ލަ
ތުރަށް   ފިކްސްޑް އެސެޓް ޕޮލިސީ އި

މަށް ވު އް ކުރެ ުޙޮކށް ފާސް ލާ އި ޮޕލިސީ އިޞް ކަ ޓަ ށް ުރމަ ކު ދަނާ  ހަރު
ވެ. އެ ވި އް ޅު ހެ ށަ ގެ ޯބޑަށް ހު ޓަރުން ކް ޑިރެ

އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް
ޮގތުން  ޅޭ ގު ޕްލޭން 2018 އާ ޓަރނަލް ޮއޑިޓް ވަރކް  އިން

މަށް ކަ ހޭނެ ކުރަން ޖެ އި ފަ ޖެޓް ވެރި ޕެކްސް ބަ ، ކެ ވާ އް ކުރަ ވަރާ  މަޝް
ވެ. އެ ވި އް ވް ކުރެ ްޕރޫ ، ޮއޑިޓް ވަރކް ޕްލޭން އެ ވާ މަ ނިން

ޓަރނަލް ޮއޑިްޓ ފަންކްޝަން  ގެ އިން ފުނީ  ކުން
ކަށް ތަ ހޭ ޮޕލިސީ ބެ މާ ގެ ކަ ފުނީ ކައި ކުން ޓަ ށް މަ ކުރު ދަނާ  ހަރު

ގެ ޓް ޕާރްޓމަން ޓަރނަލް ޮއޑިޓް ޑި ކާިއ އިން ތަ ލު ދަ ެޖހޭ ބަ  ގެންނަން
ޮކށް ވަރާ ޮގތުން މަޝް ޅޭ ގު ކާ ުޙތަ ލާ ެޖހޭ އިޞް ޓަރއަށް ގެންނަން  ޗާ

ވެ. އެ ވި ެގ ޯބޑަށް އެރު ޓަރުން ކް ޅޭ ލަާފ ޑިރެ ގު މާ ކަ

އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓް
ޓަރުންގެ  ޓަރނަލް ޮއޑި ގެ އެކްސް ފުނީ  ކުން

ޅޭ ޮގތުން ާމގު ރު ކު ތުރު ހަށް އި ވަ ދަތު 3 ައހަރު ދު އް  މު
ވެ. އެ ވި ގެ ޯބޑަށް އެރު ޓަރުން ކް ގެ ލަާފ ޑިރެ ޓީ ޮކމި

ވަތަ  ވަރަށް ބާވެ ނު ވޭ ކުރެ  ބޭނުންނު
ޮގތުން ޅޭ ގު ުރމާ ކު ޯޕޒް ، ޑިސް ޓް ގެ އެސެ ފުނީ އިާވ ކުން ފަ ވެ ކު ލާ  ހަ

ވެ. އެ ޅި ަށހެ ގެ ޯބޑަށް ހު ަޓރުން ކް ގެ ަލފާ ޑިރެ ޓީ ޮކމި
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ތަކަށް  ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން
 ޑިރެކްޓަރުން ހާޒިރުވެފައިވާގޮތް

ވި މެންބަރުން. ގެންނެ އި ޑަ ވަ ވެ ކި ޓީން ވަ ހަރު ޮކމި 2018 ވަނަ އަ

ވި މެންބަރުން. ބެ އް ގައި ތި 31 ޑިސެންބަރު 2018 ގެ ިނޔަލަށް ޮކިމޓީ

އިރު ބަ އފ. މަންސޫރު ޒު

މަދު ޢަބްދުهللا ޙް އފ. އަ

މަދު އް ޙަ އފ. ނަސްރަތު މު

މްބަރ 2017 ޓެ ޕް 18 ސެ

ެޓމްބަރ 2017 ޕް 18 ސެ

ެޓމްބަރ 2017 ޕް 18 ސެ

ވިނަން އް ކުރެ ބު ޚާ ތި އްވި / އިން ކުރެ ޔަނު އް ޢަ

ވިނަން އް ކުރެ ބު ޚާ ތި އްވި / އިން ކުރެ ޔަނު އް ވިޢަ މަ ހަ ތު ދަ އް އްވި / މު ކުރެ ކި ވަ

ފް ތީ ލަ އް ދު ބް މާ ޢަ މްބަރ 2018އފއ. ނާޝި ޓެ ޕް 08 މޭ 182018 ސެ

16./1616./16

5/515/16

ރު އި ބަ އފ. މަންސޫރު ޒު
ކްޓަރ ޑެންޓް ޑިރެ ޕެން ޑި ވް އިން ޓި ެޒކެ ގް -އެ ޮނން

މަުދ ޢަބްދުهللا ޙް އފ. އަ
ކްޓަރ ޑެންޓް ޑިރެ ޕެން ޑި ވް އިން ޓި ކެ ޒެ ގް -އެ ޮނން

ފް ތީ ލަ އް ދު ބް މާ ޢަ އފއ. ނާޝި
ކްޓަރ ޑެންޓް ޑިރެ ޕެން ޑި ވް އިން ޓި ެޒކެ ގް -އެ ޮނން

- ޮނން ދު މަ އް ޙަ އފ. ނަސްރަތު މު
ކްޓަރ ޑެންޓް ޑިރެ ޕެން ޑި ވް އިން ޓި ކެ ޒެ ގް އެ
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ވި ެމންބަރުން ގެންނެ އި ޑަ ވަ ވެ ކި ޓީން ވަ ހަރު ޮކމި 2018 ވަނަ އަ ވި މެންބަރުން. ބެ އް ގައި ތި 31 ޑިސެންބަރު 2018 ެގ ިނޔަލަށް ޮކިމޓީ

ޓީގެ އުނެރޭޝަްނ ޮކމި މި ގް އެންޑް ރެ ޓިން ހަުރ ޮނމިނޭ ވި އަ ތު އި  ފާ
ކަށް ތަ ުވން ލު ދަ އް ގެ ބަ ޓީ ވެ. ޮކމި އެ ިއވެ ފަ ވި އް  5 ަޖލްސާ ބޭ

ވެ. އެ ވަނީ އި އެ ގަ ޮގތް ތިރީ ވާ އި ފަ ވެ ޓަރުން ާހޒިރު ކް ިޑރެ

ދު މަ އް ޙަ  އފ. ނަސްރަތު މު

އިރު ބަ އފ. މަންސޫރު ޒު

ފް ތީ ލަ އް ދު ބް މާ ޢަ އފއ. ނާޝި

08 މޭ 2018

08 މޭ 2018

ޓެންބަރު 2017 ޕް 18 ސެ

ވިނަން އް ކުރެ ބު ޚާ ތި އްވި / އިން ކުރެ ޔަނު އް ވިނަންޢަ އް ކުރެ ބު ޚާ ތި އްވި / އިން ކުރެ ޔަނު އް ވިޢަ މަ ހަ ތު ދަ އް އްވި / މު ކުރެ ކި ވަ

އފ. ހަަސން މުނީރު

ޒީނާ އފއ. އަިއޝަތު ފަ

މަދު ފަރުޝަތު އް ޙަ އފ. މު

މަުދ ޢަބްދުهللا ޙް އފ. އަ

ޓެންބަރު 2017 ޕް 18 ސެ

ޓެންބަރު 2017 ޕް 18 ސެ

ޓެންބަރު 2017 ޕް 18 ސެ

ޕްރީލް 2018 03 އެ

ޕްރީލް 2018 26 އެ  

މުން( ވު މަ ޕްރީލް 2018 )ަދއުރު ހަ 26 އެ

މުން( ވު މަ އުރު ހަ ޕްރީލް 2018 )ދަ 26 އެ

ޕްރީލް 2018 03 އެ  
ގުތީ މެންބަރު( )ވަ

2/2

5/52/2

2/2

3/31/1

2/2

ދު މަ އް ޙަ  އފ. ނަސްރަތު މު
ކްޓަރ ޑެންޓް ޑިރެ ޕެން ޑި ވް އިން ޓި ކެ ޒެ ގް -އެ ޮނން

ފް ތީ ލަ އް ދު ބް މާ ޢަ އފއ. ނާޝި
ކްޓަރ ޑެންޓް ޑިރެ ޕެން ޑި ވް އިން ޓި ކެ ޒެ ގް -އެ ޮނން

ތު މަދު ފަރުޝަ އް ޙަ އފ. މު
ކްޓަރ ޑެންޓް ޑިރެ ޕެން ޑި ވް އިން ޓި ކެ ޒެ ގް -އެ ޮނން

އިރު ބަ އފ. މަންސޫރު ޒު
ކްޓަރ ޑެންޓް ޑިރެ ޕެން ޑި ވް އިން ޓި ކެ ޒެ ގް -އެ ޮނން

އފ. ހަސަން މުނީރު
ކްޓަރ ޑެންޓް ޑިރެ ޕެން ޑި ވް އިން ޓި ކެ ޒެ ގް -އެ ޮނން

) ބަރު ގުތީ މެން މަދު ޢަބްދުهللا )ވަ ޙް އފ. އަ
ކްޓަރ ޑެންޓް ޑިރެ ޕެން ޑި ވް އިން ޓި ކެ ޒެ ގް -އެ ޮނން

ޒީނާ އފއ. އަިއޝަތު ފަ
ކްޓަރ ޑެންޓް ޑިރެ ޕެން ޑި ވް އިން ޓި ކެ ޒެ ގް -އެ ޮނން

ޯޕޓްެ
 ރި

ސް
ނަން
ގަވަ
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ޑް ގް އެން ން ޓި މިނޭ  ޮނ
ޓީ މި ން ޮކ ރޭޝަ އުނަ މި ރެ

އްބެވި ގައި ތި ޓީ އުނަރޭޝަން ޮކމި މި ީޓއާއި ރެ ގް ޮކމި ޓިން  ޮނމިނޭ
ކަތް އް ގެ ަމސަ ކު ތަ ޓީ މަ ޮކމި ފިނަ އި ލަ ްއޮކށް ގެ ހުނަރު އެ  މެންބަރުން

ވެ. އެ ފަ ލާ ޮކށް އް ިނ، މި ދެ ޮކމިޓީ ވަނީ އެ މަށް ޯބޑަށް ފެ ކަ ވާނެ ޅު  ރަނގަ
ގެ މެންބަރުންނަށް ޓީ ްއ ޮކމި ތަ ތު ޔަ އް ލި އޫ ގެ ވަކި މަސް ޓީ  ދެ ޮކމި

ތައް ތު ްއޔަ ލި އޫ ގެ ވަިކ ވަކި މަސް ޓީ ވެ. އަދި ދެ ޮކމި ަވއެ ނަ ގަން އި ޑަ ވަ  އެނގި
ަތއް އަދާ ތު ޔަ އް ލި އޫ ، އެ ަމސް އަށް ޓީ ވާ މި ޮކމި އި ފަ ްށލާ ކޮ އް  އެ

ވެ އެ ވެ އި ފަ ބި ކަން ޯބޑަށް ލި ޤީން ގެ ޔަ މު ކަ ވޭނެ އް  .ކުރެ
އްގެ 26 އެ އަރޕަރސަން ގެ ޗެ ޓީ އަށް ޮކމި މަ ޕްރީލް 2018 އާ ހަ  އެ

ވެ. އަދި 15 މޭ އެ ޒީނާ އި ުހންނެވީ އފއ. އަިއޝަތު ފަ ގަ  ޮގތު
ގެ އަރޕާރސަން ދެން ޗެ މެން ހަުރ ނި ގެން އަ  2018 ން ފެށި

ފެވެ ތީ ލަ އް ދު ބް މާ ޢަ ަގއި ހުންނެވީ އފއ. ނާޝި   .ޮގތު

ވަނީ އި ިވފަ ލެ ކު އުނަރޭޝަން ޮކމިޓީ އެ މި ގް އެންޑް ރެ ޓިން  ޮނމިނޭ
އިން ގެ ތެރެ ވެ. މީ އްޗަށެ ގެ މަ ޓަރުން ކް ވް ިޑރެ ޓި ކެ ޒެ -ެއގް  3 ޮނން

ޑެންޓް މެންބަރުންނެވެ ޕެން ޑި  .ގިނަ މެންބަރުންނަކީ އިން

ދައުރާއި މަސްއޫލިއްޔަތު
ތައް  ހޭ ޮޕލިސީ ބެ ކާ ތަ ތް ޔަ އި ޢިނާ އާ ގެ މުސާރަ ފުން ޒަ އް ވަ  މު

ގެ ފުނީ ޮކށް ކުން މު އި އާން ޓަރުންނަށާ ކް ވަކި ޑިރެ ކި އި ވަ މާ ލު ވާ ލަ ކު  އެ
ޅުން. އެ ތައް ަކނޑަ ތް ޔަ އި ޢިނާ އާ ފުންނަްށ ދޭ މުސާރަ ޒަ އް ވަ މު

 ، އި ގަ ތު ކަ އް ގެ މަސަ މު ޅު އެ  މި ސިޔާސަތު ަކނޑަ
ގައި ޒިރު ގެ ހާ އް ޖަރެ ވަތަ މެނޭ ގެ ނު އް ޓަރެ ކް އްވެސް ޑިރެ  އެ
ޅޭ އާ ގު ގެ މުސާރަ އް ޖަރެ ވަތަ މެނޭ ޓަރެއް ނު ކް  އެ ޑިރެ

ވެ. އެ ވާނެ ގެންނު އި މަ މެއް ނިން މު ވަތަ ނިން އެއް ނު ވަރާ މަޝް
ކާއި  ތަ ދު އި ވާ އި ޤަ ކާ ތަ އި ޤާނޫނު ގަ މު މު  ޮޕލިސީ ނިން
ވަނަންސް ިއ ގަ ކާ ތަ ޅުން ހެ ށަ ެގ ހު ޓީ ޓް ޮއޯތރި މަން ޮލޕް ވެ ކެޓް ޑި ޓަލް މާ ޕި  ކެ

ވެ. އެ ކުރަން ވާނެ ތް އަ ކަށް ިރޔާ ތަ ދު ޅޭ އިުރޝާ ގު މާ ޯކާޑއި ކަ
ކީ  އަ އުނަރޭޝަން ޮޕލިސީ މި ގެ ރެ ހާރު  މި

ވިުއ ކުރުން. ެއއްޯތ ބަލާ ރި ވާ ޮޕލިސީ ެގން ށީ ކަ އެ
ކޮށް ފައިސާ ދޭ  އްޗަށް ބިނާ ގެ މަ ބީ ޔާ މި ގެ ކާ ފުނީ  ކުން

ފަދަ އި އެ މާ ކުރު ތައް ބަލާ ފާސް ޓް ގެ ގަނާޑއި ޓާ ގެ ޮއނި ކު ތަ މް ކީ  ސް
ކުރުން. ދަދު ފާސް ގެ އަ މްލަ ފައިސާ ކުރާ ޖު ހަރަކު ދޫ ކުން އަ ތަ މް ކީ ސް
އަޅާ  ގެ ޕެންޝަން ޮޕލިސީ ކަނޑަ ފުނީ  ކުން

ޖެއްސުން. މަ ޮގތަށް ހަ އް ކަން ޤާނޫނާ އެ ގެ ކަން ޕެްނޝަން
ވެ  އްބަސް މަށް އެ ކަށް ދިނު ތަ ތް ކުރާ ފަރާ ކި ފުނިން ވަ  ކުން

ޏަށާއި ފުން ވަރަކީ ކުން ގެ މިން ވާ ފައިސާ އި ފަ މަނާ އި ހި ގަ ޓް ކް ޓްރެ  ޮކން
ލުން. އްޯތ ބެ ވަރެ ވެރި މިން ފު ތައް އިންސާ ކުރާ ަފރާ ކި ިއްނ ވަ ފާ ޒީ ވަ

ގެ  ކު ތަ ތް ޔަ ވޭ ޢިނާ ފުންނަށް ދެ ޒަ އް ވަ ގެ މު ފުނީ  ކުން
ޓުން. އް ެލހެ ތައް ބެ ލު ދަ ގަނޑަށް އަންނަ ޮބޑެތި ބަ ޮއނި

ވާ  އި ފަ ވި ލެ ކު ، އަދި ޯބޑު އެ ޒް އި ގަނޑާއި ސަ ގެ ޮއނި  ޯބޑު
ދުން އި ވާ ޓީ( ޤަ ުޖރިބާ އަދި ަޑއިވަރސި  ޮގްތ )ހުނަރާއި ތަ
ޅުން. ހެ އް ޯބޑަށް ުހށަ ތަ ލު ދަ ، ގެންނަން ފެންނަ ބަ ލާ ބަ

ވާނޭ  ތި މަ ޏަށް ކުރި ފުން ގައި ކުން ލް ބަ ޤް ތަ  މުސް
، ޯބޑަށާއި އި ކާ ތަ ތު ކާއި ލިބޭ ފުރުޞަ ްނތަ ހު ޖެ  ޮގން

، ލާ މަށް ބަ ކަ ލް ބި އި ޤާ ވާ ހުނަރާ ޓަށް ބޭނުން މަން ޖް  މެނޭ
ކަށް ތަ މު ޤާ ގެ މަ ވުން ޓި ކެ ޒެ ގް ޓަރުންނަށާއި ސީނިއަރ އެ ކް  ޑިރެ

ކުރުން. ތް ކަ އް މަށް މަސަ ކުރު ޔާރު އް ހުން ތަ މީ
ކަށް  ތަ ޓް ކެ ކުރާ މާ ޓް ފުނި ޮއޕަރޭ ޏަށާއި ކުން ފުން  ކުން

ގެ ފާރީ ޔަ އި ވި މާ ކަ ޖިކް ކަން ޓީ ޓްރެ ދަލު އަންނަ ފަދަ ސް  ބަ
އަށް ދެނެ ތިބުން. މަ ހަ ދާ އް އަ ތަ ލު ދަ އުލަށް އަންނަ ބަ ހަ މާ

އި  ގަ ކު ތަ ތް ލަ ހޭ ހާ ކުރަން ޖެ ޔަނު އް  ޯބޑަށް މެންބަރުން ޢަ
ޅުން. ހެ ށަ މަށް ހު ކުރު ޮކށް ޯބޑުން ފާސް ގަ ހަ ޓުން ފާ ޑޭ ޑި ކެން

ވުން އަދި  ޓި ކެ ޒެ ގް އި އެ ޓަރުންނާ ކް  ޑިރެ
މާ އެރު ޙަތު ފުށު ލަ ، މަޞް މަށް ކުރު ލު މަ ފުން އަ ޒަ އް ވަ  މު

ކުރުން. ޒު ފީ ވާލާ ތަން ލަ ކު އް އެ އެ ހޭ ޮޕލިސީ ބެ
 ، އް މެ ޅޭ ކަ ގު އާ ފާރި ޔަ ފަދަ ވި އަރާ ޙަތު ފުށު ލަ  މަޞް
ކުރުން. ވަރު ކުރުން ކަށަ މަ ކަން ހާ ، އެ ަނމަ ގެ ވާ އް ޓަރެ ކް އްވެސް ޑިރެ އެ

ވަރު  ކަތް ކުރާ މިން އް  ޯބޑު މަސަ
ކުރުން. ޒަން ދުން ވަ އި ވާ ޤަ
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ޑް ސް އެން ން ވަނަ ޓް ގަ  ޯކޕަރޭ
ޓީ މި ސް ޮކ ޔަން ޕްލަ މް ޮކ

ލަޔަންސް ޮކމިޓީގެ ޕް ޑް ޮކމް ޓް ަގވަނަންސް އެން  ޯކޕަރޭ
ހޭ ވަނަންސްއާ ބެ ކީ ޯކޕަރޭޓް ގަ މަ މު ބޭނު ހިން މެ މު  އެން

ޅޭ ގު ަގއި ގެން ނީ ފު ، ކުން ޮކށް ، ިދރާސާ ދާ އް ފަ ްއ އު ތަ ގަނޑު  މިން
ވެ. މެ ރު ޙު ކު ލާ ތަްއ އިޞް ގަނޑު ަފދަ މިން އެ

މެނެނީ ަގއި ހި ޓީ ލަޔަންސް ޮކމި ޕް ޑް ޮކމް ވަނަންސް އެން  ޯކަޕރޭޓް ގަ
އިން ގިނަ ގެ ެތރެ ވެ. އޭ ޓަރުންނެ ކް ވް ޑިރެ ޓި ކެ ޒެ ގް -އެ  3 ޮނން

ވެ. ޓަރުންނެ ކް ޑެންޓް ޑިރެ ޕެން ޑި ޓަރުންނަކީ އިން ކް ޑިރެ

ދައުރާއި މަސްއޫލިއްޔަތު
ވަނަންސާ ގުޅޭ  ގެ ޯކޕަރޭޓް ގަ ފުނީ  ކުން

ގައި ފުނީ ކަން ކުން ކަން ، އެ ޮކށް ކަްނ ބަލާ ދިރާސާ  ކަން
ގެ ފުނީ ކުރުން އަިދ ކުން ޤީ އް ގާ ތަރަ ، ހިން ޮކށް މް އި  ޤާ
ކުރުން. ޤީ އް މެއް ތަރަ ޒާ ގެ ނި ވަނަންސް ޯކޕަރޭޓް ގަ

އި  ކާ ތަ ވަނަންސް ޮޕިލސީ ގެ ޯކޕަރޭޓް ގަ ފުނީ  ކުން
، އެ ހަރު ދިރާާސޮކށް ފަ އް ހަރަކު އެ އް އަ ތަ ލު ގުޅޭ އުޞޫ  ގެން

ޅުން. ހެ ށަ އް ހު ތަ ޙު ލާ މަށް ގެންނަން ފެންނަ އިޞް ކަ ކަން
ގައި  މު ކަ ޅޭ ކަން ވަނަންސާ ގު  ޯކޕަރޭޓް ގަ

ކަށް އިރުޝާދު ދިނުން. ތަ ޓީ އި ޮކމި ޯބޑަށާ
ވޭ  ކުރެ ޔަނު އް  ޯބޑަށް އަލަށް ޢަ

އި އެންޓޭޝަން އާ މަށް ޮއރި ގު  މެންބަރުންނަށް ހިން
ގުން. އްދާ ހިން ފަ އް އު މެ ޮރގްރާ ގެ ޕް މު ދިނު ާމތު ލޫ ޢު މަ

އި  ޓަރުންނާ ކް ވަކި ޑިރެ ކި އި ވަ އި ޯބޑާ ޏާ ފުން  ކުން
މެއް ޒާ ކުރާނޭ ނި ޒަން ވަރު ވަ ގެ ފެން ތު ކަ އް ގެ މަސަ ކު ތަ ޓީ  ޮކމި

ކަތް އް ގެ މަސަ މު ކުރު ޒަން ވަރު ވަ ، ފެން އި މާ ރު ކު ޤީ އް އްދާ ތަރަ ފަ  އު
ކުރުން. ވަރު ހަރު ކުރުން ކަށަ ފަ އް ަރކު އެ ހަ ޯބޑުން އަ

ކު  ހަރަ ގެ ޗާޓަރ އަ ކު ތަ ޓީ އި ޮކމި  ޯބޑާ
ކުރުން. ވަރު ކުރުން ކަށަ އު ވި ހަރު ރި ފަ އް އެ

އް  އެ ހޭ ޮޕލިސީ މާ ބެ ހު ޑެންޑް ބެ ވި ދާރުންނަށް ޑި  ޙިއްޞާ
އުން. ދި މުން ެގން ލަ ދުން ބަ ާވއި ، އެ ޮޕލިސީ ޤަ ދާ އް ފަ އު

ތިކްސް  ފް އެ ގެ ޯކޑް އެ ފާރީ ޔަ އި ވި ގަ ފުނީ  ކުން
ކުރުން. އު ވި ގައި ރި އް އްޖެ ހިނދެ ވެ ޮކްށ، ބޭނުން މް އި އް ޤާ އެ

 ، ކަށް ތަ ދާރާ ޅޭ އި މާ ގު ވާ ކަ އި ފަ ޮކށް ިއމް އި ޤާ ގަ ފުނީ  ކުން
ވާ ގެން ކަށީ ، އެ އް ތަ ލު ވާ ކާއި ސު ތަ ޅުން ހެ ށަ ގެ ހު ދާރުން  ޙިއްޞާ
ކުރުން. ވަރު ގެ ފުރުޞަތު ކަށަ މު ޅު ހެ ށަ ގެ މަތިން ހު އް ކެ ތަ މަ ހަ

ގެ އަރމަން ގެ ޗެ ޓީ އަށް ޮކމި މަ ޕްރީލް 2018 އާ ހަ 26 އެ  
ވެ.  15 މޭ ތެ މަދު ފަރުޝަ ަޙއް ެރއްވީ އފ.މު ކު ދާ މު އަ ޤާ  މަ

ގެ އަރމަން ގެ ޗެ ޓި ދެން ޮކމި ެމން ހަރު ނި ގެން އަ  2018 އިން ފެށި
ވެ. މަދު ޢަބްދުهللاއެ ޙް ަގއި ހުންނެވީ އފ. އަ މު ޤާ މަ
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އް މި އެ ހޭ ޮޕލިސީ މާ ބެ ވު ބެ އް ެގ މެންބަރުން ތި  ޯބުޑގައި ދެ ޖިންސު
ގެ ފުނީ ، ކުން ކު އެ އާ އެ މަ ވެ. ހަ މެ ރަ ކު ގަ ހަ އިްނ ފާ ޓީ ކަން ޮކމި ތް ގުތު ނެ  ވަ

، މިލަނޑުދަނޑި އި ކަ ޓަ ށް މަ ދު ކަށް ހެ އިވާރސް ޯބޑަ ގެ ޯބޑަކީ ޑަ ޓަރުން ކް  ޑިރެ
ހޭ ބެ މާ ޮކށް ކަ ކަތް ދިރާސާ އް ވެން ހުރި މަސަ މަށް ކުރެ ކުރު ލް  ޙާޞި

ވެ. މެ ކަތް ކުރާނަ އް ގެ މަސަ މު ލު ވާ ލަ ކު ޮކށް ޮޕލިސީ އެ ވަރާ ތަކާ މަޝް ތް  ފަރާ
ހާ މެ ވާ އެން އް ކުރަ ތް ކަ އް ގައި މަސަ ޓީ ުކ ޮކމި ގަނޑާ އެ ޅު ިއ އަ ގަ ތު ފުރުޞަ  މި

އި ގަ މަ ޮގތު ހަ މެ ފުރި ަޔތު އެން އް ލި އޫ ޓީެގ މަސް ، ޮކމި  މެންބަރުންނަށް
ވެ. މެ ވަ ކުރު ދަންނަ ޮކށް، ޝު ގަ ހަ ކަން ފާ ތެރި ހީ ވާ އެ އް ކައި ދެ ޓަ ށް މަ ކުރު ދާ އަ

ލީ  ސިނާން ޢަ
އަރޕަރސަން ޗެ

ޓީ އުނަރޭަޝން ޮކމި މި ްނޑް ރެ ގް އެ ޓިން ޮނމިނޭ

 ގަވަނަންސްއަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ޙަރަކާތްތައް
ގެ ފަރާތުން ޯބޑަށް  ދާރުން މު ޙިއްޞާ  އާން

، ޮކށް ތައް ދިރާސާ ލިކޭޝަން ޕް ގެ އެ ޅުން ފު އިާވ ބޭ ފަ ވާ އް ލަ ަމތި ރި  ކު
އަށް މު ޖަލްސާ ހަރީ އާން ގެ އަ ހަރު  2017 ވަނަ އަ

މަށް، ކުރު ޓުން ފާސް ޑޭ ޑި ޅާނޭ ކެން ހަ ށަ ަގއި ހު ގެ ޮގތު ޓުން ޑޭ ޑި  ކެން
ވެ. ޅުނެ ަށހެ ، ޯބޑަށް ހު ކު އެ ލާ ޔާ ގެ ޚި ޓީ ޮކމި

ޙު  ލާ އަށް އިޞް އިން ލަ ޑް އި މްރާ ގަ އްޖު އަދި އު  ހަ
ގެ ޓީ ވާ ޮކމި އް ކުރަ ަވރާ ޮގތުން މަޝް ޅޭ ގު ހާ ުރދާ ޅި ކަ ހެ ށަ މަށް ހު އު  ގެނަ
ވެ. އެ ޅި ހެ ށަ ގެ ޯބޑަށް ހު ޓަރުން ކް ކައި ޑިރެ ޓަ ށް މަ އެކު ފާްސކުރު ޔާ ފަ ލަ

ހުން  އަށް މީ ފާ ޒީ އި ވަ މާ ހުން ޯހދު އަށް މީ ފާ ޒީ  ވަ
އެކު ޔާ ގެ ަލފަ ޓީ ވާ ޮކމި އް ކުރަ ވަރާ ޮގތުން ަމޝް ޅޭ އާ ގު ގެ ޮޕލިސީ މު  ޮހވު

ވެ. އެ ޅި ހެ ށަ ގެ ޯބޑަށް ހު ޓަރުން ކް ކައި ޑިރެ ޓަ ށް މަ ފާްސކުރު
ގެ  ކު ތަ މު ޤާ ގެ މަ ޓް މަން ޖް ވް މެނޭ ޓި ކެ ޒެ ގް  އެ

ެއކު ޔާ ގެ ަލފަ ޓީ ، ޮކމި މަށް އު ގެނަ ލު ދަ ކަްށ ބަ ތަ  ނަން
ވެ. އެ ޅި ަށހެ ގެ ޯބޑަށް ހު ަޓރުން ކް ކައި ޑިރެ ޓަ ށް މަ ވު އް ކުރެ ފާސް

ދަށް  ދަ ގެ އަ ގެ މެންބަރުން ޓީ  ޮކމި
ޮކށް ޙު ލާ ގެ ޗާޓަރ އިޞް ޓީ ގެން ޮކމި ޅި ގު ުއމާ ދަލު އަ  ބަ

ވެ. އެ ޅި ަށހެ ގެ ޯބޑަށް ހު ަޓރުން ކް ކައި ޑިރެ ޓަ ށް މަ ވު އް ކުރެ ފާސް
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 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިންގުނު
ޙަރަކާތްތައް

ގެން  ޅި ގު މާ ވު ލު ދަ ދަދު ބަ ގެ އަ ގެ މެންބަރުން ޓީ  ޮކމި
އި ކަ ޓަ ށް މަ ކުރު ޮކށް ފާސް ޙު ލާ ގެ ޗާޓަރ އިޞް ޓީ  ޮކމި

ވެ. ޅުނެ ހެ ށަ ގެ ޯބޑަށް ހު ޓަރުން ކް ޑިރެ
ވަލާ  ލަ ކު ލުއޭޝަން ޮޕލިސީ އެ ވެ ގެ އި ްނގެ ޯބޑު ޓަރު ކް  ޑިރެ

ވެ. ޅުނެ ަށހެ ގެ ޯބޑަށް ހު ަޓރުން ކް ކައި ޑިރެ ޓަ ށް މަ ކުރު ާފސް
ވަލާ  ލަ ކު ޓަރަްސޓް ޮޕލިސީ އެ ޓް ޮއފް އިން ކް ލި ފް  ޮކން

ވެ. ޅުނެ ަށހެ ގެ ޯބޑަށް ހު ަޓރުން ކް ކައި ޑިރެ ޓަ ށް މަ ކުރު ާފސް
އިނިްނގ އެންޑް  ްކޓަރސް ޓްރެ އިރެ  ޯބޑު ޑަ

އި ކަ ޓަ ށް މަ ކުރު ވަލާ ފާސް ލަ ކު ޑަކްޝަން ޮޕލިސީ އެ  އިން
ވެ. ޅުނެ ަށހެ ގެ ޯބޑަށް ހު ަޓރުން ކް ޑިރެ

ވަލާ  ލަ ކު ގް ޮޕލިސީ އެ ިޑން  އިންަސއިޑަރ ޓްރޭ
ވެ. ޅުނެ ަށހެ ގެ ޯބޑަށް ހު ަޓރުން ކް ަކއި ޑިރެ ޓަ ށް މަ ކުރު ފާސް
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އް ކެ ތަ ގަނޑު ދަނާ މިން ވަނަންސް ގެ ޮގތުން ހަރު ީކ، ގަ ޏަ ފުން  ކުން
މަށް ގިނަ ކުރު ޓަން އް ގައި ބަ ގެ ޮގތު އް ޏެ ފުން ވާ ކުން ގެން ވި ލެ ކު  އެ

ވެ. އަދި މެ ކުރަ ގަ ހަ ކަން ފާ ހޭ ޖެ ދިވެސް ކުރަން އް އަ ކެ ތަ ތް ކަ އް  މަސަ
ފުނިން ގައި ކުން މު ގު ، ހިން އި ކާ ތަ ތް ލާ މަ ޢާ ފާރި މު ޔަ ހާ ވި މެ ގެ އެން ފުނީ  ކުން

ޮކށް ތައް ދިރާސާ ދު އި ވާ އި ޤަ ކާ ތަ ހާ ޤާނޫނު މެ ހޭ އެން ޖެ ކުރަން ލު މަ  އަ
ގެ ޓަރުން ކް މަށް ޑިރެ އި ޮއތު ގަ ގެ ޮގތު އް ޏެ ފުން ކުރާ ކުން ލު މަ އަށް އަ މަ ހަ  ފުރި

ވެ. އެ މުން ދެ ކުރަ ތް ކަ އް ގެ ފަރާތުން މަސަ ްނޓް މަ ޖް އި މެނޭ ޯބޑާ

ރުު އި  ޢަބްދުهللا ޝާ
އަރމަން  ޗެ

ލަޔަންްސ ޮކމިޓީ ޕް ޑް ޮކމް ވަނަންސް އެން ްޓ ގަ ޯކޕަރޭ

ޯޕޓްެ
 ރި

ސް
ނަން
ގަވަ
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ކޮމިޓީއަށް އައި ބަދަލު
ވި މެންބަރުން. ބެ އް ގައި ތި ޓީ 31 ޑިސެންބަރު 2018 ގެ ިނޔަލަށް ޮކމި

ވުން ލު ދަ އް ޓީގެ 2 ބަ ލަޔަންސް ޮކމި ޕް ޑް ޮކމް ޓް ަގވަނަންސް އެން އި ޯކޕަރޭ ގަ ގެ ތެރޭ ހަރު 2018 ވަނަ އަ  

ވި މެންބަރުން. ގެންނެ އި ޑަ ވަ ވެ ކި ޓީން ވަ ހަރު ޮކމި 2018 ވަނަ އަ

ތީފް ލަ އް ދު ބް މާ ޢަ  އފއ. ނާޝި

މަުދ ޢަބްދުهللا ޙް އފ. އަ

އިރު ބަ އފ. މަންސޫރު ޒު

08 މޭ 2018

08 މޭ 2018

08 މޭ 2018

ވިނަން އް ކުރެ ބު ޚާ ތި އްވި / އިން ކުރެ ޔަނު އް ވިނަންޢަ އް ކުރެ ބު ޚާ ތި އްވި / އިން ކުރެ ޔަނު އް ވިޢަ މަ ހަ ތު ދަ އް އްވި / މު ކުރެ ކި ވަ

ތު މަދު ފަރުޝަ އް ޙަ  އފ. މު

ޒީނާ އފއ. އައިޝަތު ފަ

ްއމަދު ޙަ  އފ. ނަސްރަތު މު

ޓެންބަރު 2017 ޕް 18 ސެ

ޓެންބަރު 2017 ޕް 18 ސެ

ވަރީ 2017 09 ޖަނަ

މުން( ވު މަ އުރު ހަ ޕްރީލް 2018 )ދަ 26 އެ

މުން( ވު މަ އުރު ހަ ޕްރީލް 2018 )ދަ 26 އެ

08 މޭ 2018  

2/22/22/2

0/00/00/0

ފް ތީ ލަ އް ދު ބް މާ ޢަ  އފއ. ނާޝި
ކްޓަރ ޑެންޓް ޑިރެ ޕެން ޑި ވް އިން ޓި ެޒކެ ގް -އެ ޮނން

މަުދ ޢަބްދުهللا ޙް އފ. އަ
ކްޓަރ ޑެންޓް ޑިރެ ޕެން ޑި ވް އިން ޓި ެޒކެ ގް -އެ ޮނން

އިރު ބަ އފ. މަންސޫރު ޒު
ކްޓަރ ޑެންޓް ޑިރެ ޕެން ޑި ވް އިން ޓި ކެ ޒެ ގް -އެ ޮނން

ތު މަދު ފަރުޝަ އް ޙަ  އފ. މު
ކްޓަރ ޑެންޓް ޑިރެ ޕެން ޑި ވް އިން ޓި ެޒކެ ގް -އެ ޮނން

ޒީނާ އފއ. އަިއޝަތު ފަ
ކްޓަރ ޑެންޓް ޑިރެ ޕެން ޑި ވް އިން ޓި ެޒކެ ގް -އެ ޮނން

ދު މަ އް ޙަ  އފ. ނަސްރަތު މު
ކްޓަރ ޑެންޓް ޑިރެ ޕެން ޑި ވް އިން ޓި ކެ ޒެ ގް -އެ ޮނން

. ވެ އެ ވަނީ އި މި ގަ ޒިރީ ތިރީ ގެ ހާ ކު ތަ ުލވުން ދަ އް ވެ. ބަ ްއވުނެ ބޭ
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2018 ގައި ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންނަށް ދެވިފައިވާ މުސާރައިގެ ތަފްޞީލު
ޓަރުން ޙިއްޞާ ކް ވާ ޑިރެ އް ޅު ގު ގެ ޙިއްޞާ ގެން ފުނީ  ކުން

ޔަތުން އެ އް ޅު ހައިސި ފު ލަ އް މި ގެ އަ ޅުން ފު ވަނީ އެ ބޭ އި ފަ ގެން އި ވަ ލަ އް  ބަ
އް ޯބޑު ޓެ ކް ޓްރެ އްވެސް ސަރވިސް ޮކން ގެ އެ ފުނީ ވެ. ކުން ޅުންނެ ފު  ބޭ
ފުނިން އެކު ކުން ކާ ޅަ ފު ގެ އިސް ބޭ ޓް މަން ޖް ވަތަ މެނޭ ޓަރަކާ ނު ކް  ޑިރެ
އްވެސް ޯބޑު ހަރު އެ ވެ. 2018  ވަނަ އަ އެ ވާނެ އެއް ނު ފަ  ޮކށް

ކި އިން ވަ ފާ ޒީ ، ވަ އް އެ ގެ ޯނިޓސް މު މުން ަވކި ކުރު ޤާ ، މަ ކަށް ބަރަ  މެން
ގެ މު ތު ގަ ގެ ޙިއްޞާ ފުނީ ވަތަ ކުން ދެއް ނު ދަ ގެ އަ  ކުރާތީ ދޭ ފައިސާ

ވެ. އެ ވެ އެއް ނު ފަ ވި ގެ ފަރާތުން ދެ ފުނީ ، ކުން އް ތެ ފުރުޞަ

މެނެނީ އި ހި ގަ ގެ ތެރޭ ކު ތަ ތް ގެ އިސް ފަރާ ޓް މަން ޖް ގެ މެނޭ ފުނީ  ކުން
ޓަރ، ކް ގް ޑިރެ ޖިން އުޓީ މެނޭ ޕި ވް ޮއފިސަރ، ޑެ ޓި ކެ ޒެ ފް ެއގް  ޗީ
ޓަރ، ޓަރނަލް ޮއޑި އިނޭންަޝލް ޮއފިސަރ، ޗީްފ އިން ފް ފަ  ޗީ

ވެ. ޖަރުންނެ ޓަންޓް ޖެނެރަލް މެނޭ ޖަރުން އަދި އެސިސް  ޖެނެރަލް މެނޭ
އި ޢިނާޔަތް ކަށް މުސާރަ އާ ތަ މު ޤާ ޓްގެ އިސް މަ މަން ޖް ގެ މެނޭ ފުނީ  ކުން
ފިޓްސް ޮޕލިސީއާ ފުނީގެ ސެލެރީ އެންޑް ބެނި ވަނީ ުކން އި ފަ ޅި އެ  ކަނޑަ
ވޭ މުާސރަ އާއި ކަށް ދެ ތަ މު ޤާ ވެ. އަދި އެ މަ ތިންނެ ގެ މަ ޮގތު ވާ ޮގތް އް  އެ
އިން ޓީ އުނަރޭޝަން ޮކމި މި ގް އެންޑް ރެ ޓިން ޅަނީ ޮނމިނޭ އަ  ޢިނާޔަތު ކަނޑަ

ގެ ކު ތަ ާޤމު ވެ. އެ މަ ގެންނެ ޮކށް ހަޅާ ފާސް ށަ ޮކށް ޯބޑަ ހު  ދިރާސާ
ވެ. ކެ ތަ ވަންސް ލަ އި އެ މެނެނީ މުސާރަ އާ އި ހި ގަ ގެ ތެރޭ އި ޖޫރަ އު

ވި ބެ އް ގައި ތި ކު ތަ މު ޤާ ގެ އިސް މަ ޓް މަން ޖް ގެ މެނޭ ފުނީ  ކުން
ގެ ކު ތަ ތް ޔަ އި ޢިނާ ވުނު މުސާރަ އާ ޅުންނަށް 2018 ގައި ދެ ފު  ބޭ

ވެ. އެ ޔާ ފި ދަކީ  ރު ދަ މްލަ އަ ޖު

ގެ ތަފްޞީލު 2018 އި އިވާ މުސާރަ ފަ ވި ޓަރުންނަށް ދެ ކް ގެ ޑިރެ އި ޯބޑު ގަ

ޔާ ފި މްލަ: 189،400.00 ރު ޖު

ޔާ ފި މްލަ: 114،000.00 ރު ޖު

ޔާ ފި މްލަ: 8،000.00 ރު ޖު

ޔާ ފި މްލަ: 138،500.00 ރު ޖު

ޔާ ފި މްލަ: .128،000.00ރު ޖު

ޔާ ފި މްލަ: 133،000 ރު ޖު

ޔާ ފި މްލަ: 41،833.33 ރު ޖު

ޔާ ފި މްލަ: 137،500.00 ރު ޖު

ޔާ ފި މްލަ: 41،833.33 ރު ޖު

ޔާ ފި މްލަ: 41،833.33 ރު ޖު

ޔާ ފި މްލަ: 138،000.00 ރު ޖު

ޒު ޔާ މަދު ނި ޙު  އފ. އަ

މް ޒިޔަތު ހި ބްރާ އފ. އި

ހު އފ. ޙަސަން ޝާ

މަދު ޢަބްދުهللا ޙް އފ. އަ

ޒާ މަދު ކޫރިކް ރި އފ. ައޙު

ފް ތީ ލަ އް ދު ބް މާ ޢަ އފއ. ނާޝީ

އފ. ޙަަސން މުނީރު

ްއމަދު ޙަ އފ. ނަސްރަތު މު

ޒީނާ އފއ. އަިއޝަތު ފަ

މަދު ފަރުޝަތު އް ޙަ އފ. މު

އިރު ބަ އފ. މަންސޫރު ޒު

ޯޕޓްެ
 ރި

ސް
ނަން
ގަވަ

8,785,821
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ޓް ޯޕ ން ރި ރޭޝަ އުނަ މި ރެ
ވަނަންސް ޯކޑުގެ ގެ ޯކޕަރޭޓް ގަ ޓީ ްޓ ޮއޯތރި މަން ޮލޕް ވެ ކެޓް ޑި ޓަލް މާ ޕި  ކެ
އި ގެ މެންބަރުންނާ ގެ ޯބޑު ަޓރުން ކް ގެ ޑިރެ ްނފުނީ އި ކު ގަ ދާ އް  2.4 ވަނަ މާ

ޅުންނަށް ދެވޭ ފު ބަވާ ބޭ އް ގައި ތި ކު ތަ މު ޤާ މު މަ ހިން ގެ މު ޓް މަން ޖް  މެނޭ
މަށް އް ކަ ތެ މާ ލޫ އު ހޭ މަ ޖެ ކުރަން މަ ކަކީ ހާ ތަ ތް ޔަ އި ޢިނާ  މުސާރަ އާ
ގެންދާ މުން ގަ ފާރި ހިން ޔަ ގެ ވި ފުނީ ، ކުން ަނމަވެސް ވީ އި ފަ ޮކށް ޔާން  ބަ

ޮކށް މި ތް އަ ޔާ އުލަށް ރި ހަ ވެރި މާ ދަ ގެ ވާ ފާ ޒީ އި ވަ ލާ އު ހަ ވެރި މާ ދަ  ވާ
އި ގަ ލު ދަ ގެ ބަ މު ކުރު މަ ކިން ހާ ވަ ކި އް ވަ ތަ ތް ޔަ އި ޢިނާ އާ ގެ މުސާރަ ފުން ޒަ އް ވަ  މު

ވެ. އެ ފަ ވާ މަ ވަނީ ނިން ގެ ޯބޑުން ޓަރުން ކް ޮގތަށް ޑިރެ ރާ ކު ޮކށް ާހމަ ލަ މް ޖު

މަށް ޯބޑުން ޓު އް ހެ ގައި ބެ އް ވަރެ މިން ދު އް މެ ތަ ތް ޔަ އި ޢިނާ  މުސާރަ އާ
، އި ގަ މު ެއޅު ތައް ކަނޑަ ތް ޔަ އި ޢިނާ ވެ. އަދި މުސާރަ އާ އެ ްއވަ ދެ ކަން  އިސް
ގެ އް ޒެ އި ކުރާ އެއް ސަ ތް ކަ އް ފަދަ މަސަ އި މި ތާ ލަ ގެ ހާ ޓް ކެ ގެ މާ ދު އަ  މި

ވަރަށް ތައް ހުރި މިން ތް ޔަ އި ޢިނާ ގައި މުސާރަ އާ ކު ތަ ފުނި ހެން ކުން ހެނި  އެ
ޮގތަށް ތޭ ކަށް ފެ ތަ ގަނޑު ގެ މިން ކު ތަ ކްޓިސް ޮކށް ބެސްޓް ޕްރެ ތް ޢަ ޔާ  ރި

ގެ ގެ ޯބޑު ުރން ޓަ ކް ވެ. ޑިރެ އެ ވަ ލަ އް މަށް ޯބޑުން ބަ ޅު އެ ތައް ަކނޑަ  މުސާރަ
ގެ ފުނީ ވަނީ ކުން އި ފަ ޅާ އަ ތައް ކަނޑަ ތް ޔަ އި ޢިނާ އާ ގެ މުސާރަ  މެންބަރުން
ހަރީ ތިްނ އަ ގެ މަ ވާ ޮގތު އި ާދގަ އް ދުގެ 73 ވަނަ މާ އި ވާ ގާ ޤަ  ހިން
ވެ. ގެންނެ ޮކށް ހަޅާ ފާސް ށަ ދާރުންނަްށ ހު އި ޙިއްޞާ ގަ މު ޖަލްސާ އާން

ވާ އި ފަ ޮކށް ގައި ފާސް މު ޖަލްސާ ހަރީ އާން ެގ އަ ހަރު 2014 ވަނަ އަ  
ގެ މެންބަރުންނަށް ގެ ޯބޑު ޓަރުން ކް ގެ ޑިރެ ުފނީ ، ކުން ތިން ގެ މަ  ޮގތު

ވޭ ގައި ދެ ގެ ޮގތު އި ހު މުސާރަ ވަނީ މަ އި ފަ ވި ލެ ކު އް އެ ތަ ތް ޔަ ވޭ ޢިނާ  ދެ
މެ ޯބޑު ޖަލްސާ ަނވާ ޮކން ަގން އި ޑަ ވަ ވެ ިޒރު އި ހާ ފިޔާ އާ  10،000 ރު

ގައި ވަންްސގެ ޮގތު ލަ ގް އެ ޓިން ކަށް، ސި އަ  އަދި ޮކމިޓީ ޖަލްސާ
ވޭ ގެ ޮގތުން ދެ އް ބަރެ ވެ. ޯބުޑ މެން އެ ޔާ ފި  ދެވޭ 500.00 ރު

އަރމަން އަށް ތުރުން ޗެ ގެ އި ވަންސް ލަ ގް އެ ޓިން  މުސާރަ އާއި ސި
ވެ. އެ ވެ ފިޔާ ދެ ގައި 7،000 ރު ގެ ޮގތު ވަންސް ލަ އަރމަން އެ ޗެ

ގެ ކު ތަ ތް ޔަ އި ޢިނާ އިވާ މުސާރަ އާ ފަ ޮކށް ގައި ފާސް މު ޖަލްސާ ހަރީ އާން  އަ
އް ވަންސެ ލަ ހެން އެ ގެ މެންބަރުންނަށް އެ ގެ ޯބޑު ޓަރުން ކް ތުރުން ޑިރެ  އި
ވާ ގަންނަ ަޑއި ވަ މެނި އި ހި ގަ ގެ ޯބޑު ޓަރުން ކް ގެ ޑިރެ ފުނީ ވެ. ކުން އެ ވެ ދެ  ނު

ގެ މް ކީ އަރަންސް ސް ކަލް އިންޝު ޑި ގެ މެ ފުނީ ޓަރުންނަށް ކުން ކް ހާ ޑިރެ  ހުރި
ވެ. އެ ވަ ގަންނަ އި ޑަ ވަ ބި މަތް ލި ދު ގެ ޚި އަރަންސް ކަލް އިންޝު ޑި ދަށުން މެ

ވް ޓި ކެ ޒެ ގް ވާ އެ ގަންނަ އި ޑަ ވަ މެނި އި ހި ގަ ގެ ޯބޑު ޓަރުން ކް  ޑިރެ
ވަންސަކީ ލަ އި އެ ގެ މުސާރަ އާ ޓަރުން ކް ވޭ ޑިރެ ޓަރުންނަށް ދެ ކް  ޑިރެ
މަށް ދެވޭ މުސާރަ އާއި ޤާ ވާ މަ އް ކުރަ ދާ އި އަ ގަ ފުނީ ޅުން ކުން ފު ބޭ  އެ
ވެ.ދ ކެ ކެ ތަ ތް ޔަ އި ޢިނާ ތުރުން ދެވޭ މުސާރަ އާ ގެ އި ކު ތަ ތް ޔަ ޢިނާ

ޓަރ، ކް ވް ޑިރެ ޓި ކެ ޒެ ގް ްވ ޮއފިސަރ/އެ ޓި ކެ ޒެ ގް ގެ ީޗފް އެ ފުނީ  ކުން
، އަރީ ޑި ކުރާ ސަބްސި އްތަ ޙިއްޞާ އިންސަ ތަ އް ފުނީގެ ސަ   ކުން

ވެޓް އި ޓް ޯކޕަރޭޝަން ޕްރަ މަން ޓް ޓޭޓް އިންވެސް ލްއެސް ޑިވްސް ިރއަ  ޯމލް

ކު އެ މާ ވެ. ވު އެ ވަ އް ކުރަ ދާ މު އަ ޤާ ގެ މަ އަރމަން (ގެ ޗެ އައިސީ އީ އާރް މް )އެ ޑް ޓެ މި  ލި
ގެ އައިސީ އީ އާރް މް ، އެ ޓަރަށް ކް ވެ ޑިރެ ޓި ކެ ޒެ ގް ވް ޮއިފސަރ/އެ ޓި ކެ ޒެ ގް ފް އެ  ޗީ
ވެ. އެ ވަ ގަންނަ އި ޑަ ވަ ބި ްނނަށް ލިބޭ މުސާަރ ލި ޓަރު ކް އަރމަން އާއި ޑިރެ ޗެ

ގެ މްޓީސީސީ ކްޓަރ އަކީ އެ ވް ޑިރެ ޓި ެޒކެ ގް ވް ޮއފިސަރ/އެ ޓި ކެ ޒެ ގް ފް އެ  ޗީ
މަންޓް ވެްސޓް ޯޕޓް އިން އާ އްަތ ޙިއްޞާ ޮއންނަ އެ  33.33 އިންސަ

ވެ. ކެ ބަރެ ގެ މެން ގެ ޯބޑު ޓަރުން ކް  ޕވޓ. ލޓޑ. ގެ ޑިރެ
ވެ. އެ ވެ ދެ އެއް ނު އްވެސް މުސާރަ މަށް އެ ޤާ މަވެސް މި މަ ނަ

ގެ ޙިއްޞާ ޒް ޓީ އުރި ކި ވަތަ ޑެޓް ސެ މާލުން ނު ގެ ރައުސް ފުނީ  ކުން
، ދި ވެ. އަ އެ ވެ ގެން ބި ަނށް ލި ޓަރުން ކް ގެ ޑިރެ ފުނީ ގު ކުން އް ގެ ހަ މު ތު ގަ ބި  ލި

ވަތަ ޑެޓް މާލުން ނު ގެ ރައުސް ފުނީ އަރީ ކުން ޑި ފުނީގެ ސަބްސި  ކުން
އްވެސް ގެ އެ ފުނީ ، ކުން ގު އް ގެ ހަ މު ތު ގަ ބި އެއް ލި ގެ ޙިއްޞާ ޒް ޓީ އުރި ކި  ސެ
ވެ. އެ ވެ އިނު ފަ ވި ވް ޮއފިސަރަށް ދެ ޓި ެޒކަ ގް ފް އެ ވަތަ ޗީ ކަށް ނު ޓަރަ ކް ޑިރެ

ދި ގެ މުސާރަ އަ ގެ ޯބޑު ޓަރުން ކް ގެ ޑިރެ ފުނީ ހަރު ކުން 2018ވަނަ އަ  
ވެ. އެ ވެ އި ފަ ވި ފިޔާ ދެ ގައި   ރު ގެ ޮގތު އި ޖޫރަ 1,106,419އު
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ޔު އު ރަ
ޓިންގ ކް ޓްރެ ޯޕޓް އެންޑް ޮކން ޑިްވސް ޓްރާންސް ، ޯމލް މެން ގަނޑު ޅު  އަ

ގެ އި އޭ ޏާ ުފން ުފނި”( އަދި ކުން ޕެނީ ޕލކ )“ކުން  ޮކމް
އި އަރީގެ )“ގުރޫޕު”( 31 ޑިސެންބަރު 2018 ގަ ޑި  ސަްބސި
ގައި ގެ ތެރޭ ، މީ އް ތަ ބު ޔާނާއި ހިސާ ގެ މާލީ ބަ ޕް ފުނި އަދި ގްރޫ  ކުން
ގެ ދަނީ މް ހެން އާ ހެނި އި އެ އާ ދަނީ މް މްލަ އާ ގެ ޖު ޕު ފުނި އަދި ގުރޫ  ކުން

ގެ ޮގތު ވި އުރު ިއ، ފައިސާ ދަ ނާ ޔާ ގެ ބަ ލު ދަ މާލަށް އައި ބަ ، ރައުސް އި ޔާނާ  ބަ
ަތއް އަދި ގެ ޯނޓް ކު ތަ ޔާން މްލަ ައދި ވަކި މާލީ ބަ ، ޖު އި ާޔނާ  ބަ

ޅޭ ގު އި ކާ ތަ ޔާން އިވާ މި ބަ ފަ ލާ ހަ ށަ ފްހާ 115 އިން 173 އަށް ހު  ސަ
ކުގެ ތަ ތު ޓިންގ ސިޔާސަ އުން ކަ ގެ އެ މު ޓު އް ހެ ލެ މު ހިސާބު ބެ އް ހި  މު

ވެ. މެ ފީ ޓް ޮކށް ަތއް ޮއޑި ތު މާ ލޫ އު ޚުލާސާ އާއި ތަފްސީުލ މަ

ޕު ރޫ އުޔު – ގު ރަ
، ކުން ތަ ާޔން މްލަ މާލީ ބަ ގެ ޖު ޕު ، ގްރޫ އި ޮގުތގަ ކޭ މެން ދެ ގަނޑު ޅު  އަ
ޓޭންޑަރޑްސް އިނޭންޝަލް ިރޯޕޓިންގ ސް ަނލް ފަ  އިންޓަރނޭޝަ

އި ތާ ޤި ޤީ ، ހަ ތިން ގެ މަ ޮގތު ވާ ޮގތް އް އި އެ .އާރ.ެއސް( އާ ފް .އެ އި  )އަ
ގެ ޕު ޔަލަށް ގްރޫ ޮގތަށް 31 ޑިސެންބަރު 2018 ގެ ނި އް  އެ

ތީޖާ އަދި ގެ ނަ ފާރީ ޔަ ވުނު ވި ، ކުރެ އި ތާ ލަ މްލަ މާލީ ޙާ  ޖު
ވެ. އެ ދެ އި ވަ ކު އް ވި ޮގތް ދަ އުރު މްލަ ފަިއސާ ދަ ޖު

ނި ފު އުޔު – ކުން ރަ
، ކުން ތަ ާޔން ެގ ވަކި މާލީ ބަ ފުނީ ، ކުން އި ގަ ޮގތު ކޭ މެން ދެ ގަނޑު ޅު  އަ
ޓޭންޑަރޑްސް އިނޭންޝަލް ިރޯޕޓިންގ ސް  އިންޓަރނޭޝަނަލް ފަ

އި ތާ ޤަ ޤީ ، ހަ ތިން ގެ މަ ޮގތު ވާ ްއޮގތް އި އެ .އާރ.ެއސް( އާ ފް .އެ އި  )އަ
ގެ ޕު ޔަލަށް ގްރޫ ޮގތަށް 31 ޑިސެންބަރު 2018 ގެނި އް  އެ

ތީޖާ އަދި ގެ ނަ ފާރީ ޔަ ވުނު ވި ، ކުރެ އި ތާ ލަ މްލަ މާލީ ޙާ  ޖު
ވެ. އެ ދެ އި ވަ ކު އް ވި ޮގްތ ދަ އުރު މްލަ ފަިއސާ ދަ ޖު

އް ތަ އިވާ އަސާސް ފަ ވި ކުރެ އުޔު ބިނާ ރަ
ވާނީ އި ފަ އަށް ގެންޮގސް މެން ކުރި ގަނޑު ޅު އް އަ ްތތަ ކަ އް ޮއޑިޓް ގެ މަސަ  މި
.އެސް. ޓިންގ )ައއި އިންޓަރނޭޝަނަލް ްސޓޭންޑަރޑްސް ޮއފް ޮއޑި
ގެ ޓަރުން ގެ ޮއޑި ޯޕޓު ވެ. މި ރި ތީންނެ މަ ގެ ާވޮގތު ޮގތް އް އި އެ  އޭ( އާ

ގެ ކު ތަ ގަނޑު ވުނު މިން ކުރެ ޔާން ގައި އިސްވެ ބަ އި ގެ ބަ ތު ޔަ އް ލި އޫ  މަސް
ތަކާ ތު ޔަ އް ލި އޫ ކާއި މަސް ތަ މާ ހޭ ޒިން ޖެ ކުރަން ދާ މެން އަ ދު ގަން ޅު  ދަށުން އަ
ވެ. ’އިންޓަރނޭޝަނަލް އެ އި ވާނެ ފަ ވި ްނކުރެ ޔާ ހޭ އިތުރު ތަފްޞީލް ބަ  ބެ
ޓަންޓްސް‘ ގެ ’ޯކޑް ޮއފް އުން ކަ ތިކްސް ްސޓޭންޑަރޑް ޯބޑް ޮފރ އެ  އެ
.އެސް. .އޭ .އީ އި ްނޓަންޓްސް‘ )އަ އު ކަ ޮރފެޝަނަލް އެ ތިކްސް ޮފރ ޕް  އެ
މެން ގަނޑު ޮގތަށް ައޅު އް ަތކާ އެ ގަނޑު ކުރާ މިން މް ޒި .އޭ ޯކޑް( ގައި ލާ  ބީ
ގެ .އޭ ޯކޑު .ބީ .އެސް .އީ އި ުކ، އަ އި އެ މާ ކަ ްއލު ޤި ތަ މާއި މުސް ކަ ވަން  މިނި

ވެ. އެ ވާނެ އި ފަ ޮކށް ލު މަ ޮގތަށް އަ އް ާކއި އެ ތަ ގަނޑު ލޫކީ މިން ހެން ސު ހެނި  އެ
ވާ އި ފަ ވަ އި ފަ އި ޯހދާ ގަ ޓު ގައި މި ޯއޑި ކުާރ ޮގތު ލު ބޫ މެން ޤަ ގަނޑު ޅު  އަ

ގެ މަތިން ޮގތު ވާ ޮގތް އް އި އެ ކާ ތަ ލު އިވާ އުސޫ ފަ ޅި އެ ކަކީ ކަނޑަ ތަ ކި  ޮއޑިޓް ހެ
ގެ މެން ުޅގަނޑު ، އަ ޮކށް އްޗަށް ބިނާ ގެ މަ އް ، ެއ އަސާސެ ޮގތަށް ވާ ގެން ށީ ކަ  އެ

ވެ. ކެ ކެ ތަ ކި ވާ ހެ ގެން މަްށ ފުދޭ އަދި ެއކަށީ ކުރު މަ ުއޔު ހާ ޮއޑިޓް ރަ

ށް މަ އު ާޅކި މްފަސިސް ޮއްފ މެޓަރ – އަ  އެ
ކުރުން ހު ލާ ތައް އިސް ދު ދަ ވާ އަ ބޭނުން

ގެން ޅި ގު އި މާ ރު ކު ޅި ކު ފުން މުސް ޒަ އް ވަ ގެ މު ފުނީ ޕާއި ކުން  ގުރޫ
ޮގތަށް އް އެ އި ލާ މުންދާ އުސޫ ކުރަ ލު މަ ިނން އަ ފު ޮގތުން ކުން ހޭ ބެ އި މާ ދިނު ތް ޔަ  އިނާ

އި ގަ ކު ތަ ހަރު ދިޔަ އަ ވެ ތި މާ ވޭ ގެ ޒިން ފިޓް ދަރަނީ އިންޑް ބެނި ފަ  ޑި

ވާ މާލީ އި ފަ ދީ ޮކށް ގެ ތަފްސީލު ަބޔާން މު ކަ ، މި ތީ ވާ އިނު ފަ ވި ކުރެ ޯކޑު  ރެ
މަށް ކަ ލު މާ ޅުންގެ ސަ ފު ބޭ މްބަރު 30 ތި ގުޅޭ ނޯޓު ނަ އި ކާ ތަ ޔާން  ބަ

ފުން ޒަ ަވއް ، މު އިރު ލާ ވުނު އުސޫލަށް ބަ ދެ ލާ ވާ ވެ. ހަ ަނމެ ން  ގެ
ްޕޮލޔީ އޭއެސް 19 “ެއމް އި ވޭ އިނާޔަތް އަ ގެން ދެ ޅި ގު އި މާ ރު ކު ޅި ކު  މުސް
ވެ. އެ ހެ މަނަން ޖެ އި ހި ގަ ކު ްނތަ ޔާ ޮގތަށް މާލީ ބަ އް އި އެ ިފޓްސް” އާ  ބެނެ

، ޓިންގ ޮޕލިސީސް އުން ކަ އޭއެސް 8 “ޗޭންޖަސް އިްނ އެ އި  އަ
މަތީން ގެ ޮގތު ވާ ޮގތް އް އި އެ ްނޑް އެރަރސް” އާ މޭޓްސް އެ ޓި  އެސް

އަރީ 2017 ގެ ޮގތުން 1 ޖެނު މު ކުރު ހު ލާ ވުނު ކުށް އިސް ކުރެ ޔާން  ބަ
ކިޔަން ޅާ ޔަލަށް އަ މްބަރ 2017 ގެ ނި ގެން 31 ޑިސެ  އިން ފެށި
ވާ އި ފަ ޅާ ހަ ށަ އި ހު ގަ ކު ތަ ޔާން އި މާލީ ބަ ގަ ގެ ޮގތު ތި މާ ލޫ އު ވާ މަ  ބޭނުން

ވެ. އެ ފަ ވި އް ގެނެ ތަ ހު ލާ ޖެހޭ އިސް ކަށް ވަނީ ގެންނަން ތަ ދު ދަ އަ

އް ތަ ލަ މު ޮއޑިޓް މައްސަ ހިން މު
އި ގަ ޔު ޮރފެޝަނަލް ަރއު ެގ ޕް މެން ގަނޑު ޅު ކަކީ އަ ތަ ލަ މު ޮއިޑޓް މައްސަ ހިން  މު

އި ގަ މު ރު ކު ޓު އް ޮއޑި ތަ ޔާން މުލަ އަދި ވަކި މާލީ ބަ ގެ ޖު ހަރު  މި އަ
ކަށް ވަނީ ތަ ލަ ވެ. މި މައްސަ ކެ ތަ ލަ ހޭ މައްސަ ޖެ ދޭން ކަން މު ހިން މެ މު  އެން
އި ޔާ އް ުމގަ ރު ކު ޓު އް ޮއޑި ތަ ޔާން މުލަ އަދި ވަިކ މާލީ ބަ މެން ޖު ގަނޑު ޅު  އަ

މުން މި ކަ އި ފަ ވި ކުރެ ތް ޔަ އާ ގައި ރި އް ަލޮގތެ މު ޮއ ޖު ގަ މު ރު ކު އުޔު ބިނާ  ރަ
ވެ. އެ ވާނެ އްނު އެ ފަ ޅާ ހަ ށަ އް ހު ޔެ އު މެދު ވަކި ރަ އި ކާ ތަ ލަ މައްސަ

އު ވެނި ޓްރަކްޝަން ރެ ޮކންސް

ޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީގެ ހިއްސާދާރުންނަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެން
މުސްތަގިއްލު އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓު

ގެ ޯނޓު 2.1 އަދި ޯނޓު 2.21 ކު ތަ ބު މުލަ އަދި ވަިކ މާލީ ހިސާ )ޖު  
). ވެ ށެ ވާ ލަ އް ކަށް ބަ ުތތަ ޓީންގ ސިޔާސަ ަކއުން މު އެ ހިން ވާ މު އި ގަ
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 ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ އަދި ކޮންޓްރެކްޓް އެސެޓު”ގެ އަގަށް ބަދަލު އައުމާއި، އައިއެފްއާރުއެސް 9”
“ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓްރޫމަންޓްސް” އަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމުން ހިސާބުތަކަށް ކުރާ އަސަރު
ވާށެވެ. ލަ އް ތައް ބަ ތު ޓިންގ ސިޔާސަ އުން ކަ މު އެ ހިން ވާ މު އު ގެ ޯނޓު 2.1 ައދި ޯނޓު 11 ގަ ކު ތަ ޔާން މުލަ އަދި ވަކި މާލީ ބަ ޖު

ޢާރަފ ގެ ތަ ކު ދުރިސް އް ގެ ރަ މެން ގަނޑު ޅު އަ

މްބަރ ޕުން 31 ޑިސެ ، ގުރޫ އިން ދަ ފަ ވާ އި ގެ ޯނޓު 11 ގަ ކު ތަ ބު  މާލީ ހިސާ
ހޭ ފައިސާ ޖެ ބެން ޮގތުން ލި ެހން ޮގތް ހެނި އި އެ އާ ފާރި ޔަ  2018 ގެ “ވި
ވެހި އަން ދި ލި ގައި 729.2  މި ްކޓް އެސެޓު” ގެ ޮގތު ރެ ޓް  އަދި ޮކން

ގައި 80.1 ގެ ޮގތު މު ލު އް ވޭ ގެ ކުރެ ފާ މަށް ލަ ކަ ޭބނޭ ، ދަރަނިން ލި އި އާ ޔާ ފި  ރު
އާރުއެސް 9 ފް އެ އި ވެ. އަ އެ ފަ ޮކށް ޯކޑު ފިޔާ ވަީނ ރެ ެވހި ރު އަން ދި ލި  މި

އާރުއެސް 9 ފް އެ އި ، އަ އިން ދަ ފަ ވާ އި ފަ ދީ ދަ އް ކުން ހު ތަ ދާ އް ގާލީ މާ ތި  ގެ އިން
ދަލު ވަނީ ކަށް އަންނަ ބަ ތަ ބު ބަބުން ހިސާ މުގެ ސަ ށު ފެ ކުރަން ލު މަ  އަށް އަ
އަރީ ގެނެސް، 1 ޖެނު ލެއް ނު ދަ މާތަށް ބަ ލޫ އު ވާ މަ މަށް ބޭނުން އު ކި ޅާ  އަ
ްފއާރުއެސް އެ އި ވެ. އަ އެ ފަ ވި ކުރެ ޓު އަށް އެަޖސް ޓީ އި ހުރި ިއކު އި  2018 ގަ
މުން ކުރަން ފެށު ލު މަ މަންޓްސް” އަްށ އަ ޓްރޫ އިނޭންޝަލް އިންސް  9 “ފަ
ދަނީ”ައށް އައި މް ވާ އާ އި ގަ ޓި އް ހެ ުހރި ”ބެ އި އަރީ 2018 ގަ  1 ޖެނު
ވެ. އެ އި ވާނެ ގެ ޯނޓު 2.1ށ ގަ ކު ތަ ބު ގެ ތަފްސީލު މާލީ ހިސާ ލު ދަ ބަ

ަމންޓްސް” ރޫ ޓް އިނޭްނޝަލް އިންސް އާރުއެސް 9 “ފަ ފް އެ އި  އަ
ވެ. މި ެވއެ އި ފަ ދީ ޮކށް ފް އާރަ އެށް ތަ ލް އެލް ޮމޑެ  އިން އީސީ
ގެ ޓު މަން ޖު އި ޖަ ގަ މު ޅު އެ ށަ ކަ އް އެ ތަ ކުރުން ލު ބޫ އި ގަ ގަ ލް  ޮމޑެ

ކިންގ ، ޯފވަރްޑ ލު ޮގތުން ވެ. މި އެ ވެ އި ޮކްށފަ ތް ޔަ އާ  ޯރލަްށ ރި
ޯފލްޓް ވަން ޑި ީޑ(، ޮލސް ގި ޯފލްޓް )ޕީ ޓީ ޮއފް ޑި ލި ބި ޮރބަ  ޕް

، އެ އި ޯއަތކާ ރި ޮކޮނމިކް ސިނާ ޯރއެ ކް (، އަދި މެ ޑީ ޖީ  )ެއލް
އި ގަ މު ުކރު ތައް ބޭނުން ތު މާ ލޫ އު ޮބުޑމިން އަދި މަ ޑަ ގެ ކު ޯއަތކު ރި  ސިނާ

ވެ. އެ ވެ އި ފަ ޮކށް ތް ޔަ މަށް ިރއާ ކަ ފަދަ ކަން ގެ ޯރލު ަމްނޓު ޖު ޖަ

އި ގަ ތެރޭ ގެ ކު ތަ ތް ޢަ ޖުރާ ގެ ޮއޑިޓް އި ގަނުޑމެން ޅު  އަ
ވެ. އެ ފަ ވި ކުރެ ކަން ވަނީ ވާ ކަން އި ގަ ތިރީ

މެދު  އި އާ ފާރި ޔަ މެންނަށް މި ވި ގަނޑު ޅު   އަ
މެދު އި އާ ކްޓިސް ޅޭ ޕްރެ ގު އި ގެން ގަ ޓްރީ  އަދި އިންޑަސް

އާރުއެސް ފް އެ އި ޮކށް،  އަ މާތަށް ބިނާ ލޫ އު ވާ މަ އި ފަ ބި  ލި
، އި ކާ ތަ ޓިންގ ޮޕލިސީ އުން ކަ މަތިން އެ ގެ ޮގތު ވާ ިގތް އް އެ އި  9 އާ
ޅުޯތ ބެލުން ވާ ޮގތް ރަނގަ އި ފަ ވި ކުރެ ތަްއ ބޭނުން ޮޑޮލޖީ ތަ މެ

އި  ގަ މު ރު ކު ބު ދަލު ހިސާ ގަށް އަންނަ ބަ  އަ
ގެ ކު ތަ ކުރުން ލު ބޫ އި ގަ ކާ ތަ ޓު މަން ޖު މު ޖަ ހިން ވާ މު އި ފަ ޅެ ގު  ގެން

މްޖީ އެ ޕީ އްލަ ކޭ މި ގެ އަ މެން ގަނޑު ޅު ކަން އަ ހަ އް  ސަ
ވުން ކުރު ވަރު ވާ ކަށަ އް ޓުން ލަ ސްޕެޝަލިސް

ގުޅޭ  އި އާ ޮރވިޝަން ޅޭ ޕް ގި އި ލާ ދަ ގަށް އަންނަ ބަ  އަ
ގެ ، އޭ ޯތާއއި ވޭ ގެން ށީ ކަ ުރން އެ ކު ބު ާދޒާ ހިސާ  އަން

ކަން ބެލުން ހަ އް މުގެ ސަ ކުރު ބު ހިސާ
ގާލީ  ތި އި އިން އާ ގެ ޕްރޮވިޝަން ލު ދަ ގަށް އަންނަ ބަ  އަ

ގެ ތު މާ ލޫ އު ވާ މަ އި ފަ ޮކށް ގައި ބޭނުން މު ރު ކު ބު ތައް ހިސާ ޓު މަން ޓު  އެޖަސް
ލުން. ކަްނ ބެ ކަށޭނަ ކަން އަދި އެ ހަ އް އި، ސަ މާ ކަ މަ ހަ ފުރި

ހެން  ހެނި ިއ އެ އާ ފާރި ޔަ ިއ، ވި ޓާ ކްޓް އެސެ ްޓރެ  ޮކން
ގެން ޅި ގު އި ލާ ދަ ގެ ައގަށް އަންނަ ބަ ހޭ ފައިސާ ޖެ ބެން ޮގތުން ލި  ޮގތް
އި އާރުއެސް 9 އާ ފް އެ އި އް އަ ތަ ކުރުން މަ ވާ ހާ އި ގަ ކު ތަ ބު  މާލީ ހިސާ
ކުރުން. ވާލާދީ އެސެސް ކަށް ހަ ތަ ލު ގެ އުސޫ މު ކުރު މަ ގާލީ ހާ ތި އިން

.

.

.

.

.

ގެ މު ވު ލެ ކު މަންޓު ބަޔަސް އެ ޖު ، މެނޭ އި ކާ ތަ ޒާ ދާ ވާ އަން ވަރުނު  ކަށަ
ޕުން އް ގުރޫ ކެ ތަ ޓު މަން ޖު މު ޖަ ހިން އާ މު ޅިން ޮއތް މު ތު  ފުރުސަ

ކުރަން ޚާއްސަ ލު މަ އި އަ ާލގަ ހަ ގާލީ މަރު ތި ، ިއން ޮގތުން ވެ. މި އެ ވެ އި ފަ ދާ  ހަ
ޅިން ، މު ޮގުތން ނޭ މެ ިޑއެންޓްސް ހި ޕީ ކަލް އެކްސް ޓި ކް އި ޕްރެ ކާ ތަ ލު  އުސޫ
ވެ. އެ ވެ އި ފަ ޮކށް ލު މަ ޕުން އަ ކަށް ގުރޫ ކަ ތަ ްނޓިންގ ޮޕލިސީ އު ކަ އާ އެ

ގެ ޓު ކް ްޓރެ ، ޮކން އި އާ ހޭ ަފއިސާ ޖެ ބެން ުތން ލި ހެން ޮގްތގޮ ހެނި އި އެ އާ ފާރި ޔަ  ވި
އި މާ ކަ ގޫ ގެ އުނދަ މު ކުރު ޒާ ދާ އް އަން ތަ ަދދު ، އެ އަ އި ަކމުންނާ ގެ ޮބޑު ދު ދަ  އަ
ހެން ހެނި ިއ އެ އާ ފާރި ޔަ މުން،  ވި ކަ އް ޮބޑު ލެ ހޭ ޖެ ކުރަން މަންޓު ބޭނުން ޖު  ޖަ

ގެ ައގަށް އަންނަ ޓު ެރކޓް އެސެ ޓް ، ޮކން އި އާ ހޭ ފަިއސާ ޖެ ބެން ޮގުތން ލި  ޮގތް
ކަށް އަންނާނޭ ތަ ދު ދަ ބަބުން އަ ލާގެ ސަ ހަ ގާލީ މަރު ތި އި އަދި އިން ލާ ދަ  ބަ

ވެ. އެ ގަ ޮގތު ގެ އް ކެ ތަ ލަ މު ޮއޑިޓް މައްސަ ހިން ވަނީ މު އި ފަ ވި ދަލު ެބލެ ބަ

ޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީގެ ހިއްސާދާރުންނަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެން
މުސްތަގިއްލު އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓު

ތައް
ޔާން

 ބަ
މާލީ
 
އިވާ
ށްފަ
ޓްޮކ
ޯއޑި
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ޢާރަފ ގެ ތަ ކު ދުރިސް އް ގެ ރަ މެން ގަނޑު ޅު އަ

، ރު ހަ މުނު އަ ްމބަރ 2018 ގައި ނި 31 ޑިސެ  
ޮގތުން، ނޭ މެ އް ހި ތަ ޢު މުެގ މަޝްރޫ ކުރު ފުން ޅު އި ފަ މާ ކު އް ހި  ބިން
ކުން ތަ ވުން އްބަސް ޓްރަކެޝަން އެ ގެ ޮކންސް މު ކުރު ތް މާރާ  އި

ފިޔާ ހި ރު ވެ އަން ދި ލި ގައި ލިބުނު 868.6 މި ގެ ޮގތު ދަނީ މް  އާ
ވެ. އެ ކުރެ އް ހިއްސާ އެ ގެ ޮބުޑބަ ދަނީ މް ެގ އާ ޕު ގުރޫ

ގު ކުރަނީ ދި ބު ދަނީ ހިސާ މް ގެ އާ ކު ތަ ވުން އްބަސް ޓްރަކްޝަން އެ  ޮކންސް
ޕުޓް ، އިން އަށް މަ އި ހަ ޚާ ރީ ކުރެވޭ ތާ ބު ، ިހސާ ގެން އި ލަ ހާ ކަށް ބަ ތަ ދަ އް  މު

އިން ތެރެ ގެ ދު ގެ ޚަރަ މު ވު އްބަސް މުލަ އެ ގެން ޖު ޮކށް ތަޑު ބޭނުން  މެ
މުނު ކަތުން ނި އް ޅި މަސަ ތަކީ މު ބަ ދުގެ ނިސް ވާ ޚަރަ އި ފަ  ހިނގާ
ވެ. ގެންނެ ޮކށް ތް ޔަ އާ ބަތަށް ރި ގެން އެ ނިސް އި ތަށް ަބލަ ބަ ނިސް

ތަށް ކަ ވާ މަަސއް އި ފަ މަނާ އި ހި ގަ މު ވު ، ެއއްބަސް  މީގެ އތުރުން
ގެން ހެދޭ ުގޅި އި މާ ކަ ، ކަން ާތއި ކަ އް ހޭ މަސަ ޖެ ަރން ތުރަށް ކު ، އި އައިސް ލު ދަ  ބަ
، ވޭ އެކު ކުރެ އި މަރުންނާ ޓަ އަކީ ކަސް ކުން ލިބޭނޭ ފަިއސާ އިމް” ތަ ލެ  “ކް
މުން، ކަ އް ކެ ތަ ދު ދަ ވާ އަ އި ފަ ވެ ކަށް ބިނާ ތަ ވަރާ ވަރުނުވާ މަޝް ތީޖާ ކަށަ  ނަ

ވެ. އެ ކުރެ މުންވެސް އަސަރު ކަ ދަށް މި ދަ ގެ އަ ދާ އި އި ފަ އާ ދަނީ މް އާ

ދު ދަ ކުރާ އަ ޯކޑު ގަިއ ރެ ޮގތު ގެ ދާ އި ިއ ފަ އާ ދަނީ މް ، އާ ަކމުން ން ހެ  އެ
ގެ ކު ތަ ދު ވޭ ޚަރަ ގެން ކުރެ ޅި ގު އި ކާ މަ ވު އްބަސް މެ އެ ވަނީ ޮކން އި ފަ ވެ  ބިނާ
ވެ. އްޗަށެ ގެ މަ ދު ދަ ވޭ އަ ކުރެ ޒާ ދާ ގަިއ އަން ގެ ޮގތު ދު ދަ އިނަލް އަ ފަ

ގެ ޓު މަން ޖު އި މެނޭ ގަ މު ރު ކު ޒާ ދާ ދަނީ އަން މް ، އާ އި ގަ ތު ދަ އް ގެ މު މު ވު އްބަސް  އެ
މު ޮއޑިޓް މައްސަލަ” ހިން ތީ، “މު ޅޭ އް ކު މު ޯރލެ ހިން ޓު މު ުޖމަން  ޖަ
ވެ. އެ ފަ ވި އް ދެ މެ ކަ ލު މާ އަްށ ވަނީ ޚާއްސަ ސަ އާ ގަިއ މި އޭރި ޮގތު ގެ އް އެ

އި ގަ ތެރޭ ގެ ކު ތަ ތް ޢަ ޖުރާ ގެ ޮއޑިޓް އި މެން ގަނޑު ޅު  އަ
ވެ. އެ ފަ ވި ކުރެ ކަން ވަނީ ވާ ކަން އި ގަ ތިރީ

ތައް  ޯރލް ޓް ހުރި ޮކން ޅުން ، ގު އި ކާ ތަ  ޕްޮރސެސް
ގެން ޅި ާއއި ގު ނީ ދަ މް ޓްރަކްޝަން އާ ، ޮކންސް އި ުތމާ ގަ  ދެނެ

ގަތުން ކަން ދެނެ ވް ޓި ކް ފެ ގެ އި ކު ތަ ޯރލް ޓް އެ ޮކން
އެއް  ލް ޕަ މް އިން ސާ ތެރެ ގެ ކު ކްޓު ތަ ޮރޖެ  ޕް

އެކު އި ްނނާ ޓަރު ކް ޓްރެ ޮކން ބް ަޓމަރުންނާއި ސަ ، ކަސް ހު ފަ ށް ުގމަ  ނެ
ޮކށް ތައް ދިރާސާ ވުން އްބަސް ކްޓު އެ ްޓރެ ވާ ޮކން އި ފަ ދި  ހެ
ޕުޓް ، އިން ލާ ތައް ބަ ތު ތާއި ޝަރު ތަ ދާ އް މު މާ ހިން ގެ މު  އޭ

އު ްފޮރމް ވެނި އާރުއެސް 15 ރެ ފް އެ އި ލާދީ އަ ވާ ޑަށް ހަ ތަ  މެ
އާރުއެސް 15( ފް އެ އި މަރްސ )އަ ޓަ ކްޓްސް ވިތު ކަސް ޓްރެ  ޮކން

ކުރުން. ބު ދަނީ އަލުން ހިސާ މަތިން ާއމް ގެ ޮގތު ޮގްތވާ އް އެ އި އާ
ވާ  އި ފަ ދާ މެދު ހަ އި ލާ ބަ ގު ތަ ޓުން މުސް މަން ޖު  މެނޭ

ވާ އި ފަ މި ކައި ނި ޓަ ށް މަ ލު ކަން ބެ ހަ އް ކުގެ ސަ ތަ ޒާ ދާ  އަން
މުންދާ ހާރު ހިނގަ ، މި އި އިންނާ ތެރެ ގެ ކު ތަ ވުން އްބަސް  އެ

ގެ ޒީ ގެ މާ ކު ތަ ވުން އްބަސް ވުނު އެ ލެ އިން ޮހވާ ތެރެ ގެ ކު ތަ ވުން އްބަސް  އެ
ގެ ޓު ޖެ އިވާ ބަ ފަ ދި ކަށް ހެ ތަ ވުން އްބަސް ކާއި އެ އެ ތަ ޯކޑު  މާލީ ރެ
އް ތަ ޒާ ދާ ބަލަށް އަން ގު ތަ ، މުސް ހު ފަ ށް މަ އު ކި ޅާ އި އަ ކާ ތަ ދު ދަ  އަ

ކަން ހަ އް ކުގެ ސަ ތަ ކުރުން ލު ބޫ ޅޭ ގަ ގު ޓުން ގެން މަން ޖު އި މެނޭ ގަ މު ދު  ހެ
ކުރި ގައި ބޭނުން މު ދު އް ހެ ތަ ޒާ ދާ ، އެ އަން އި ކަ ޓަ ށް މަ ކުރު ގީން  ޔަ

ވެ. އެ ވެ ކުރެ ތައް އެސެސް ކުރުން ލު ބޫ އި ގަ ކާ ތަ ތު ލާ މޫ އު މަ
ގެން  ޅި އި ކާ ތަ ވުން އްބަސް ޓްރަކްޝަން އެ  ޮކންސް

އި ކަ ޓަ ށް މަ ލު މުން ދޭޯތ ބެ ކެއް ހިނގަ ތަ ލަ އްވެސް ގާނޫނީ މަްއސަ  އެ
ފަޭމޝަން ޯހދުން ޅޭ ޮކން ގު އި ަކމާ ްނގެ ފަރާތުން އެ ޯލޔަރު

ޓްރަކްޝަން  ޅޭ ޮކންސް ގު އި ކާ ތަ ވުން އްބަސް ޭވ އެ ލެ  ޮހވާ
ކުރާ ތް ކަ އް ގައި މަސަ ތަނު ، އެ ޮކށް ތް ކަށް ިޒޔާރަ ތަ ޓު  ަސއި

.

.

.

.

.

އް ތަ ލުން ، ބެ އި ގެންނާ އި ކަ އް ހަކަ ދަ އި ވާ ފުންނާ ޒަ އް ވަ  މު
ކުރުން. ގަ ހަ އް ފާ ތަ އާ ޕްލެކްސް އޭރި ގެްނ ޮކމް އި ލަ ބަ

، އިތުރު  އި ގާ ގެ އަ މު އު ދަލު ގެނަ ކަތަށް ބަ އް  މަސަ
ގެން ޅި ގު އި މާ އި ލެ ގެ ކު ހޭ ފައިސާ ޖެ ބެން ގެން ލި ޅި އި ގު ތާ ކަ އް  މަސަ

ތައް ލު ދަށް އަންނަ ަބދަ ޓު ަޚރަ ކް ޓްރެ ދަނީ އަދި ޮކން މް ކްޓް އާ ޓްރެ  ޮކން
އް ތަ ޔުން ކި ޔެ އިވާ ލި ފަ ވި ކުރެ ލު ދަ ފަރާތުން ބަ ، ދެ އި ކަ ޓަ ށް މަ ތު ގަ  ދެނެ

ކަތަށް އް ފަދަ މަސަ ވާ އެ އި ފަ ވި ކުރެ ޯކޑު ގައި ރެ ކު ތަ ، މާލީ ހިާސބު އި ލަ  ބަ
ގެން ޅި އި ގު ތާ ކަ އް ، އިތުރު މަސަ އި ގާ ގެ އަ މު އު ދަލު ގެނަ  ބަ

ކުރުން. ވަރު ކަން ކަށަ ހަ އް ޒާގެ ސަ ދާ ގެ އަން ހޭ ފައިސާ ޖެ ބެން ލި
ތައް  އި ގެ ވަކި ބަ ކު ތަ ދު ހުރި ޚަރަ އި ފަ ވި ، ކުރެ އި ޓާ ޖެ  ބަ

އަލް ޮކސްޓު”، ކްޗު ޮރަބބްލް އެ ހު، “ޕް ފަ ށް މަ ލު ތުރަށް ބެ  އި
މުން ވު ފު ލާ އި ޚި މާ ވު އްބަސް ، އެ ލުން އް ދާނޭ ގެ ބި ގައި ލި ލު ބަ ގު ތަ  މުސް

ގެ ހާރު ުކގެ މި ތަ ޓު ކް ޮރޖެ ވުނު ޕް ލެ ިދ ޮހވާ ، އަ ލު ދަ މެ ބަ ލު އް ހޭ ގެ ޖެ  ދޭން
ކުރާ ތް ކަ އް ގައި މަސަ ޓު ަމން ޖު ކްޓު މެނޭ ޮރޖެ ޮގތުން ޕް ހޭ ބެ އި ތާ ލަ  ހާ

ކުރުން ވަރާ ކާއި މަޝް ްތތަ ރާ ފަ އިޯތ އެ ކީ ޮކބަ ޓަ މަން ފުންެގ އެސެސް ޒަ އް ވަ މު
ވާ  އި ފަ ވި އި ކުރެ ގަ ކު ތަ ބު  މާލީ ހިސާ

އި އާރުއެސް 15 އާ ފް އެ އި އް އަ ތަ ކުރުން މަ  ހާ
ޭވޯތ ބެލުން ގެން ށީ ކަ މަތިން އެ ގެ ޮގތު ވާ ޮގތް އް އެ

.

.

.
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ތު މާ ލޫ އު ހެން މަ ހެނި އެ
ގެ ޯބޑު ޓަރުން ކް އިރެ ތަކީ ޑަ ވާ ފަރާ މާ މާތަށް ޒިން ލޫ އު ހެން މަ ހެނި  އެ

އި ޯޕޓގަ ހަރީ ރި އި އަ ގަ ތެރޭ ގެ ތު މާ ލޫ އު ހެން މަ ހެނި ވެ. އެ  )“ޯބޑު”( އެ
މެންގެ ުޅގަނޑު ، އަ އި ކާ ތަ ބު ، މާލީ ިހސާ މަވެސް ުނނަ މެނު މާތު ހި ލޫ އު މެނޭ މަ  ހި

ޯޕޓު ހަރީ ރި ގަނުޑމެންނަށް އަ ޅު ވެ. އަ އެ މެނެ ހި ޯޕޓު ނު  ޮއޑިޓް ރި
ވެ ހުންނެ ގެ ފަ ޚު ރީ ގެ ތާ ޯޕޓު ގެ ރި ޓަރުން ވެނީ މި ޮއޑި ކުރެ ފާ މަށް ލަ ކަ ބޭނޭ  .ލި

ހެން ހެނި އި އެ ގަ ޔު އު އިވާ ރަ ފަ މެދު ދީ އި ކާ ތަ ބު މެން މާލީ ހިސާ ގަނޑު ޅު  އަ
މެދު އި ކާ ތަ ތު މާ ލޫ އު ވެ. އަދި ެއ މަ އެ ވާނެ އްނު އެ ފަ ްތޮކށް ޔަ އާ މާތަށް ރި ލޫ ޢު  މަ

ވެ.  މެ ދެ މެން ނު ގަނޑު ޅު އް އަ މެ ކަ ވަރު ގެ ކަށަ އް ތެ ވަ ބާ ްއވެސް އެ

ކީ އަ މާ ގެ ިޒން މެން ގަނޑު ޅު އި އަ ގަ މު ރު ކު ޓު އް ޮއޑި ތަ ބު  ާމލީ ހިސާ
ހެން ހެނި ވުނު އެ ކުރެ ޔާން ގައި ބަ ތީ އި މަ ގަ ކު ތަ ތް ލަ  ލިބެން ހުންނަ ހާ
ވަތަ ، ނު އް ތަ ބު އް މާލީ ހިސާ ތަ މާ ލޫ އު ުހ، އެ މަ ފަ ށް މަ އު މާތު ކި ލޫ އު  މަ

އި ކާ ތަ ާމތު ލޫ އު ވާ މަ ަފއި ބި މެންނަށް ލި ަގނޑު ޅު އި އަ ގަ ތެރޭ ޓު  ޮއޑި
ގެ ކުށް ތު މާ ލޫ އު މަށް މަ ެފނު ، ފެންނަ އި މާ ލު އަރާޯތ ބެ  ފުށު
ވެ. މެ ލު ވޭޯތ ބެ ކުރެ ގަ ހަ ކަން ފާ ވޭ ލެ ޮބޑަށް ެއކު ށް ވަރަ

އް ށެ އިރު ޮބޑު ކު ޔާ ކި ޯޕޓު ހަރީ ރި މެްނ އަ ގަނޑު ޅު  އަ
މެން ގަނޑު ، ައޅު މަ ވާނަ އި ގަ ަކމު ޖެ އް ވި ކުރެ ގަ ހަ  ފާ

ވެ. އެ ވާނެ ގަން ެމއް ޯބޑަށް އަން ކަ އެ

މާ ން ގެ ޒި ގެ ޯބޑު ޓަރުން ކް އިރެ ކަށް ޑަ ތަ ބު މާލީ ހިސާ
ކު އެ އި މާ ކަ ވެރި ފު ތައް އިންސާ ބު ޮގތަށް މާލީ ހިސާ އް އި އެ އާ އާރުއެސް ފް އެ އި  އަ

ވަތަ ްނ، ނު ބު ބަ އްގެ ސަ މެ ލު ވާ ، ޮއޅު އި މާ ޅު ހެ ، ުހށަ ޮކށް ރު ޔާ އް  ތަ
ގެ ފުރުސަތު ނުދީ މާލީ މު ދު އް ހެ ، ޮބޑު ކުށެ ބުން ބަ އްގެ ސަ  ޮއޮޅމެ
ޓަރނަލް ހޭ އިން ޖެ ކުރަން މް އި އި ގާ ކަ ޓަ ށް މަ ކުރު ޔާރު އް ތައް ތަ ބު  ހިސާ

ވެ. ކެ އެ މާ ގެ ޒިން ކީ ޯބޑު މަ ކުރު މް އި ަތއް ގާ ޯރލް ޓް ޮކން

ށް އަ ފާރި ކުރި ޔަ ، ވި އި ގަ މު ރު ކު ޔާރު އް ތައް ތަ ބު  މާލީ ހިސާ
، އި މާ ލު ވަރު ބެ މިން ކަން ހުރި ލް ބި ގެ ގާ ޕު އި ގުރޫ ގަ މު އު ދި  ގެން

މަށް ކުރު ފްލާސް ޕު އި ، ގުރޫ އި މާ ރު ކު މަ ކަން ހާ ޅޭ ކަން އި ގު މާ ކަ  އެ
ކުރުން ލު މަ އިން އަ ދަ ފަ ވަތަ އެ މަށް ނު ލު ޓާ އް ފާރި ހު ޔަ ވަތަ ވި  ނު
ގެ ވީ ޮގިއންގ ކަންސާން މެނު އި ގަ ެތއް ލަ އްޖެ ހާ ތި  ނޫން ޮގތެްއ ނެ
ވެ. ކެ އެ މާ ގެ ޒިން ކީ ޯބޑު މަ ކުރު ޓިންގ ައސާސް ބޭނުން އުން ކަ އެ

މާ ން ގެ ޒި ުރން ޓަ އި ޮއޑި ގަ މު ރު ކު ޓު ްއ ޮއޑި ތަ ބު މާލީ ހިސާ
އި ގަ ކު ތަ ބު އި މާލީ ހިސާ ގަ މުލަ ޮގެތއް ައކީ ޖު މާ ގެ ޒިން މެން ުޅގަނޑު  އަ
އް ބަބުން ޮބޑު ކުށެ އްގެ ސަ ވަތަ ޮއޮޅމެ ، ނު ބުން އްގެ ަސބަ މެ ލު ވާ  ޮއޅު

އުޔު ގެ ރަ މެން ގަނޑު ޅު ، އަ އި މާ ކަން ޯހދު ަވރު ށަ ވާ ކަ ގެން ަކށީ ގެ އެ މު ކަ ތް  ނެ
މަކީ” ކަ ވަރު ްނވާ ކަށަ ގެ ށީ ކަ ވެ. “އެ މެ ޯޕޓު ދިނު ޓަރުންެގ ރި މެނޭ ޮއޑި  ހި

އި އޭއެސް އާ އި އީ އަ މަވެސް އެ އްނަ މެ ކަ ވަރު ގެ ކަށަ އް އެ ލް ވެ  މަތީ ލެ
މަ ވާނަ އް ށެ ހަރަކު ޮބޑު ކު ހާ ފަ ަޓކުން ހުރި ޮގތަށް ކުރާ ޮއޑި އް  އެ

، ބުން ބަ އްގެ ސަ މެ ލު ވާ ވެ. ޮއޅު އްނޫނެ އެ ޓީ ގެ ގެރެން މު ކަ ވާނޭ ގަ ހަ ކަން ފާ  އެ
އި ފަ ވި ކުރެ ޯކޑު ދެއް ރެ ދަ ހަނޫން އަ އް ބަބުްނ ސަ އްގެ ސަ ވަތަ ޮއޮޅމެ  ނު
ވެނީ ވަކި ލެ ގައި ބެ ގެ ޮގތު އް ދެ ދަ ދަކީ ޮބޑު އަ ދަ ވެ. އެ އަ އެ ދާނެ  ޮއވެ

ކަށް ތަ ، މާލީ ހިާސބު އިރު ލާ ޮކށް ބަ ލަ މު ވަތަ ޖު ، ނު އި ގަ ގެ ޮގތު އް ދެ ދަ  އަ
މަށް ކަ ާފނޭ ވާ ޯފރު ޒު ފޫ ކަށް ނު މަ މު ގްތިާސދީ ނިން މާ އި ޮކށް ނިން  ބިނާ

ވެ. އެ މަ ވާނަ އި ގަ މު ކަ ވޭ ކުރެ ލު ބޫ ވަރަށް ގަ ވާ މިން ގެން ކަށީ އެ

، އި ގަ ޓު ޮއޑި ވާ މި އި ފަ ވި މަތީން ކުރެ ގެ ާވޮގތު ޮގތް އް އި އެ އެްސ އާ އޭ އި  އަ
ޮރފެޝަނަލް ، ޕް އި ޓާ މަން ޖު މެން ްޕޮރފެޝަނަލް ޖަ ގަނޑޫ ޅު  އަ

މެން: ަގނޑު ޅު ތުރުން އަ ެގ އި ވެ. މީ އެ ވާނެ އި ެޅފަ ގު މް ގެން ޒަ ޕެޓިސި ކް ސް
ބަބުން،  އްގެ ސަ މެ ލު ވާ ަވތަ ޮއޅު ބަބުން ނު އްގެ ސަ މެ  ޮއޅު

ކު މުގެ ރިސް ކަ ދާނޭ ްއ ޮއވެ އި ޮބޑު ކުށެ ުކގަ ތަ ބު  މާލީ ހިސާ
ގެން ޅި ގު އި ކާ ތަ ކު ، އެ ރިސް ޮކށް ، އެ ިރސްކު ދިރާސާ ގަނެ  ދެނެ

އަށް ޮކށް ކުރި އިން ޒަ އް ޑި ތަ ތް އަ ޖުރާ ހޭ ޮއޑިޓް އި ޖެ ަދން އަށް ގެން  ކުރި
މަށް ފުދޭ ކުރު މް އި އް ގާ އެ ގެ އަސާސް ޔު ޓް ަރއު ، ޮއޑި  ެގންގިސް
އް ތަ ބު ވެ. ހިސާ މެ ކި ޯހދަ ަވރަށް ޮއޑިޓް ހެ ކަށޭނަ މިން  އަދި އެ
، އި މާ ރު ކު ކަން ގެން އެ ޅި ުކ ގު ޔަ ގައި ގިނަ ބަ ކު ތަ ތް ލަ ވާލާ ހާ ޅު  އޮ

، އި މާ މެނު ހި ތައް ނު ދު ދަ އި އަ ގަ ދު ، ގަސް އި މާ ލު ވާ އް ޮއޅު ތަ ޔުން ކި ޔެ  ލި

ކަށް ތަ ޯރލް ޓް ޓަރނަލް ޮކން ، އިން އި މާ ުކރު ޯކޑު ޮކށް ރެ  ޯގސް
ބަބުން ްއގެ ސަ މެ ލު ވާ ، ޮއޅު ޭވތީ ލެ ކު ކަން އެ ފަދަ ަކން ވުން ބާނު  ތަ
ގެ އް މެ ، ޮއޅު ތު ގެ ފުރުސަ މު ޯހދު ވާ ކުށެއް ނު އި ގަ ކު ތަ ބު  ހިސާ

ވެ. ޑެ ވުރެ ބޮ ތަށް ގެ ފުރުސަ މު ޯހދު ބަބުން ހެދޭ ކުށެއް ނު ސަ
ތައް  ތް އަ ޖުރާ ވާ ޮއޑިޓު އި ގެން ކަށީ އި އެ ތާ ލަ  ހާ

ޓަރނަލް ހުރި އިން ޅުން ގު އި ޓާ ، ޮއޑި އި ކަ ޓަ ަމށް ރު ކު އިން ޒަ  ޑި
ގެ ޕު ކަން ކުރަނީ ގުރޫ ެވ. މި އެ ވެ ގަނެ ތައް ދެނެ ޯރލް ޓް  ޮކން

ވެ. ކަށްނޫނެ ޔެއް ދޭ އު މެދު ރަ އި ކާ ތަ ޯރލް ޓް ޓަރނަލް ޮކން އިން
 ، އި ކާ ތަ ތު ޓިންގ ސިޔާސަ އުން ކަ ވާ އެ އި ފަ ވި ުގޅެ ން  ގެ

ހުރި ޅުން ާވ ގު އި ފަ ، ޯބޑުން ޮކށް އި ކާ ތަ ޒާ ްނދާ ޓިންގ އަ އުން ކަ  އެ
ވެ. މެ ލަ ވޭޯތ ބަ ގެން ށީ ކަ އް އެ ތަ ކުރުން ާހމަ

ޓިންގ  އުން ގެ ެއކަ  ޯބޑުން ޮގއިންގ ކަންސާން އަސާސް
ކަށް ތަ ކި ވާ ހެ އި ފަ ބި ، ލި އި މާ ލު ވޭޯތ ބެ ީށގެން ކަ ކުރުން އެ  ބޭނުން
ވަތަ މެއް ނު ފަދަ ކަ ދޭ ފެ އްކު އު ޮބޑަށް ޝަ ށް ، ވަރަ ާނޮކށް  ބި

ގެ މު އު ދި އަށް ގެން ފާރި ކުރި ޔަ ގެ ވި ޕު ބަބުން ގުރޫ އްގެ ސަ ތެ ލަ  ހާ
ޮބޑަށް ަރށް ވެ. ވަ އެ ލެ ވޭޯތ ބެ އި ފަ ދި ވާލު ުއފެ މެދު ސު މާ ކަ ލް ބި  ގާ

މަށް ކަ ވާ އި ފަ ވެ ވެރި ދު އް މެ ތެ ލަ ވަތަ ހާ މެއް ނު ފަދަ ކަ ދޭ ފެ އްކު އު  ޝަ
ގައި ކު ތަ ، މާލީ ހިާސބު މަ ވާނަ އި ގަ މު ކަ ފި އި މަ މެން ިނން ގަނޑު ޅު  އަ
ގެ ޮއޑިޓު މެން ގަނޑު ޅު އް އަ ްނތަ ކުރު މަ ގެން ުހރި ހާ ޅި ގު އި މާ ކަ  އެ

އް ތަ ުކރުން މަ ފަދަ ހާ ވަތަ އެ ، ނު މަށް ގެނެސް ކަ ލު މާ ގައި ސަ ޯޕޓު  ރި
ދަލު އުޔަށް ބަ ގެ ރަ މެން ގަނޑު ޅު މަ އަ ވާނަ އި ގަ މު ކަ ވާ ގެންނު ކަށީ  އެ
ވަނީ އި ފަ ޅާ ހަ ށަ އް ހު ތަ މުން ގެ ިނން މެން ގަނޑު ޅު ެވ. އަ އެ ވެ  ގެނެ

އްޗަށް ގެ މަ ކީ ވާ ހެ އި ފަ ބި އަށް ލި މަ އި ހަ ޚާ ރީ ގެ ތާ ޯޕޓު ޓަރުންެގ ރި  ޮއޑި
ބަބުން އްެގ ސަ މެ ވާ ކަ މާ ހުން ދި ގެ ފަ ، އޭ މަވެސް ވެ. ނަ ޮކށެ  ބިނާ

ވެ. ކެ މެ ވާ ކަ ގެން ކަށީ މަކީ އެ ހު ޖެ ލަން ޓާ އް ފާރި ހު ޔަ ގެ ވި ޕު ގުރޫ
ގެ  ކު ތަ ބު ޮގތުން މާލީ ހިސާ ނޭ މެ އް ހި ތަ ކުރުން މަ  ހާ

އް ތަ ތު ޫލމާ އު ވާ މަ އި ގަ އި އޭ ގަނޑާ ، ޮއނި އި މާ ޅު ހެ ށަ މުލަ ހު  ޖު
އި ގަ ކު ުބތަ ކަން މާލީ ހިސާ ކާއި ކަން ތަ ތު ލާ މަ އާ ، މު ޮކށް  ދިރާސާ

ވެ. މެ ލަ ކަން ބަ ކަށް ވެރި ޮގތަ ފު ިއވަނީ އިންސާ ފަ ޅާ ހަ ށަ ހު
އި  ގަ މު ވު ލު ކަށް ވާސި ޔަ އު މެދު ރަ ކާ ތަ ބު  މާލީ ހިސާ
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ދަތުރުފަތުރުގެ ސެގްމަންޓުގެ ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓުގެ އަގަށް ބަދަލު އައުން
ވެ. ވާށެ ލަ އް ތައް ބަ ތު ޓިންގ ސިޔާސަ އުން ކަ މު އެ ހިން ވާ މު އު ގެ ޯނޓު 2.6 އަދި ޯނޓު 5 ގަ ކު ތަ ޔާން ވަކި މާލީ ބަ ކި މުލަ އަދި ވަ ޖު

ޢާރަފ ގެ ތަ ކު ދުރިސް އް ގެ ރަ މެން ގަނޑު ޅު އަ

މްބަރ އިން، 31 ޑިސެ ަފދަ ވާ އި ގެ ޯނޓު 6 ގަ ކު ތަ ބު  މާލީ ހިސާ
ްނޓް އަދި ލާ ، ޕް ޮރޕަރޓީ ގެ ޕް ޓު މަން ގް ތުރުގެ ސެ ފަ ތުރު  2018 ގައި ދަ
ވެ. އެ ޔާ ފި ހި ރު ވެ އަން ދި ލި ގަކީ 64 މި ވާ އަ އި ގަ ތު ގެ ފޮ ޓު މަން ޕް އި ކު އި

ކި ޓަކީ ފައިސާ ލިބޭ ވަ މަން ގް ތުރުގެ ސެ ފަ ތުރު ވަނީ ދަ ޓުން މަން ޖު  މެނޭ
އިރު ލާ ލާދީ ބަ ވާ އޭއެސް 36 އަށް ހަ ، ައއި ޅާ އަ ގަިއ ކަނޑަ މު ކަ އް ޓެ  ޔުނި

ވެ. އެ ފަ މާ ވަނީ ނިން މަށް ކަ އް ހުރި ތަ މުގެ ނިޝާން އު ދަލު އަ ގަށް ބަ އަ

، ލެ ، މާ އި މާ ވު ތުރު ުނން އި ތަ އްލުން ވަރަށް ޮބޑު ގެން ލިބޭ ގެ އި ގަ  ހިން
މްބަރ ަނމާލެ ބުރިޖު ޮނވެ އިދޭ ސި ވަ ޅު މާލެ ގު ޅު ޅުލެ އަދި ހު  ހު
ދެވޭ އަސަރަށް ބަބުން ކުރާ ނޭ މުގެ ސަ ވު ޅު އި ހު  2018 ގަ

ްނޓް އަދި ލާ ، ޕް ޮރޕަރޓީ ގެ ޕް ޓު މަން ގް ތުރުގެ ސެ ، ދަތުރު ފަ ލާ  ބަ
ވެ. އެ ދާނެ ވެ ތު އް އަ ލެ ދަ ގަށް ޮބޑު ބަ ގެ އަ ޓު މަން ޕް އި ކު އި

ޓް ލާން ، ޕް ޮރޕަރޓީ ގެ ޕް ޓު މަން ގް ަފތުރު ސެ ރު ތު ްނޓުން ދަ ުޖމަ ނޭ  މެ
ޓު މަން ގެ އެސެސް ލު ދަ ބަ އި ގަށް އަ ގެ އަ ޓު މަން ޕް އި ކު  އަދި އި

ޓަރނަލް ވަން އެކްސް އި މިނި ފުނިން  ގެނަ ވަނީ ކުން އި ފަ ޮކށް  ބިނާ
ވެ.  އޭަޝނަށެ ލު ގެ ވެ ގު އަ މަ ގެ ހަ އް އަރއެ އު ލި ވެ

ދި ްނޓު އަ މަ ޖު ، ޖަ އި ކާ ތަ ކުރުން ލު ބޫ އި ގަ ުމގަ ޅު އެ ގު ކަނޑަ މަ އަ  ހަ
ގެ ޓު ްގމަން ތުރުގެ ސެ ފަ ތުރު ، ދަ ތީ ޅޭ އް ކު މު ޯރލެ ހިން ޒާ މު ދާ  އަން

ލަކީ ދަ ގަށް އަންނަ ބަ ގެ އަ ްނޓު މަ ޕް އި ކު ލާންޓް އަިދ އި ، ޕް ޮރޕަރޓީ  ޕް
ވެ. އެ ފަ ވި ކުރެ ގަ ހަ ގައި ވަނީ ފާ ޮގތު ގެ އް އެ އްަސލަ ޓް މަ މު ޮއޑި ހިން  މު
ވޭ ކުރެ މަކީ ބޭނުން ުބކުރު ގެ ހިސާ ގު މަ އަ ، ހަ އި ގަ އް ޮގތެ  ޚާއްސަ

ވެ. ކެ އެޗެ ވާ އެ ކަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ބިނާ ތަ ކުރުން ލު ބޫ ގަ

އި ގަ ތެރޭ ގެ ކު ތަ ތް ޢަ ޖުރާ ގެ ޮއޑިޓް އި މެން ގަނޑު ޅު  އަ
ވެ. އެ ފަ ވި ކުރެ ކަން ވަނީ ވާ ކަން އި ގަ ތިރީ

 ، ޓީ ވި ޓި ކް ޖެ ުއއަރގެ ޮއބް ލި ޓަރނަލް ވެ  އެކްސް
ފިޭކޝަން ބެލުން ކަްނ އަދި ޮކލި ލް ބި ، ގާ ކަން ވަން މިނި

ގަނޑު  އި ، މަ ޮކށް ޮތޮޑޮލޖީ އެސެސް ލުއޭޝަން މެ  ވެ
އްލަ މި ގެ އަ މެން ގަނޑު ޅު ، އަ ދާ އް ފަ ވާލު އު މެދު ސު އި ކާ ތަ ކުރުން ލު ބޫ  ގަ

އެކު އި މާ ކަ ތެރި ހީ ގެ އެ ޓު ުލއޭޝަން ސްޕެޝަލިސް ޮރޕަރޓީ ވެ  ޕް
ގެ ޓު ްޕމަން އި ކު އި ދި ލާންޓް އަ ، ޕް ޮރޕަރޓީ ގެ ޕް ޓު މަން ގް ތުރުގެ ސެ ފަ ތުރު  ދަ

ދުން. އް ފަ އު ލު ވާ މެދު ސު މާ ރު ކު ބު ގު ހިސާ މަ އަ ހަ
ވާ  އި ފަ ޅެ ގު އި ގެން ގަ މު ރު ކު ބު ގު ހިސާ އަ މަ  ހަ

ލުން. ވޭޯތ ބެ ގެން ށީ ކަ އް އެ ތަ ޓު މަން ޖު ްނމު ޖަ ހި ، މު އި ކާ ތަ ކުރުން ލު ބޫ ގަ
 ، އި ކަ ޓަ ށް މަ ލު ވޭޯތ ބެ އި ފަ ދަލު އައިސް ގަްށ ބަ  އަ

ދުން. ކްަޝން ހެ ޕެ ަކލް އިންސް ޒި ގެ ފި އް ކެ ުޓތަ ވުނު އެސެ ލެ ޮހވާ

          

.

.

.

.

ޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީގެ ހިއްސާދާރުންނަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެން
މުސްތަގިއްލު އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓު
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 964,907,076 

 12,791,255 

 -   

 43,819,200 

 53,395,558 

 7,097,597 

 1,082,010,686 

208,831,962 

700,893,117 

 98,469,281 

2,641,169 

58,089,390 

 1,068,924,919 

 2,150,935,605 

 40,188,745 

 173,151,693 

 225,000,000 

 - 

 35,215,414 

 453,572,183 

 927,128,035 

 316,324,857 

 22,112,852 

 338,437,709 

 106,972,254 

 238,524,767 

 369,181,732 

 170,691,108 

 -   

 885,369,861 

 1,223,807,570 

 2,150,935,605 

 915,212,302 

 455,132 

 -   

 74,492,640 

 36,099,852 

 10,181,549 

 1,036,441,475 

213,227,617 

979,497,276 

 -   

 -   

104,876,379 

 1,297,601,272 

 2,334,042,747 

 25,000,000 

 - 

 225,000,000 

 183,355,845 

 61,287,838 

 453,212,692 

 947,856,375 

 387,769,106 

 19,458,297 

 407,227,403 

 89,873,090 

 238,524,767 

 634,742,369 

 -   

 15,818,743 

 978,958,969 

 1,386,186,372 

 2,334,042,747 

 331,902,142 

 936,209 

 -   

 32,864,400 

 7,581,920 

 12,648,642 

 385,933,313 

238,867,752 

826,135,640 

 -   

 -   

32,475,637 

 1,097,479,029 

 1,483,412,342 

 25,000,000 

 - 

 225,000,000 

 - 

 30,475,099 

 321,911,685 

 602,386,784 

 43,598,196 

 17,028,328 

 60,626,524 

 50,047,395 

 138,524,767 

 625,830,206 

 -   

 5,996,666 

 820,399,034 

 881,025,558 

 1,483,412,342 

ކޮންސޮލިޑޭޓް ކުރެވިފައިވާ މާލީ ހާލަތުގެ ބަޔާން - ގުރޫޕު

ތައް
ޔާން

 ބަ
މާލީ
 
އިވާ
ށްފަ
ޓްޮކ
ޯއޑި
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ލީ ގެ މާ ކު ތަ ތް ކާ ފާރި ހަރަ ޔަ ވަތަ ވި ތައް ނު ޓީ ޓި ގެ އެން ޕު  ގުރޫ
ވެ. މެ ކި ޯހދަ ާވ ޮއޑިޓް ހެ ގެން ކަށީ ުތން އެ ގޮ ޅޭ ގު އި ތާ މާ ލޫ އު މަ

 ، ޅާ އަ ޮގތް ކަނޑަ ދާ އަށް ގެން ޫރޕު ޮއޑިޓް ކުރި  ގު
ޓް ވެ. ޮއޑި ކެ އެ މާ ެގ ޒިން މެން ގަނޑު ޅު މަކީ އަ ކަން ކުރު ޮކްށ، އެ ޒް އި ވަ ޕަ  ސު

ވެ. މެންނެ ގަނޑު ޅު ތަކީ އަ ކަނި ފަރާ އެ މަ ެޖހޭ ހަ ން ވާ މާ އުޔަށް ޒިން ރަ
ގެ ޓް އި ޮއޑި ގަ ތެރޭ ގެ ކު ތަ ާމތު ލޫ އު މެން ޯބޑާ ހިއްސާ ކުރާ މަ ގަނޑު ޅު  އަ

އި ގަ ތެރޭ ޓް ، ޮއޑި އި ލާ ވަ ގެ ތާ ޮގތު ނޭ ދާ އަްށ ގެން ، ކުރި އި ަހޔާ ރަ  ތަ
ތައް އް އްަސލަ ވޭ މަ ަގކުރެ ހަ ގެ ފާ ޯރލް ޓް ޓަރނަލް ޮކން ވޭ އިން ކުރެ ގަ ހަ  ފާ
ވެ. އެ މެނެ ކަން ހި ފަދަ ކަން އް ތަ ޓް ޯހދުން މު ޮއޑި ހިން ޮގތުން މު ނޭ މެ ހި

ލް ކަ ތި ވާ އެ އި ފަ ދި ޮގތުން ހެ ޅޭ ގު އި މާ ކަ ިނވަން ގެ މި މެން ގަނޑު ޅު  އަ
މުން ޔު މެން ޯބޑަށް ލި ަގނޑު ޅު މަށް އަ ކަ ިއވާ ފަ ޮކށް ލު މަ ކަށް އަ ތަ ގަނޑު  މިން

ގެ މެން ުޅގަނޑު ވެ. އަދި އަ އެ ވާނެ އި ފަ ޅާ ހަ ށަ ގުރާރެއް ވެސް ހު  އި
ހެން ހެނި އި އެ ކާ ތަ ޅުން ދާނޭ ގު ވި ލެ މަށް ބެ ކަ ފާނޭ ޯފރަ ރު މަށް އަސަ ކަ ވަން  މިނި
މަ ހޭނަ ޖެ ޅަން އް އަ ޅެ ވަ ޔަ ގެން ފި ޅި ގު އި މާ ކަ ކަން ، އެ އި ތާ މާ ލޫ އު ގެ މަ މު ކަ  ކަން
ވެ. އެ ފަ ވި ކުރެ އި ހިއްސާ ހެން ވަނީ ޯބޑާ ތައް ިއނގޭނޭ ޅު ވަ ޔަ ާވ ފި އި ފަ ޅާ އަ

ލީ ގެ މާ ަދތު އް މު ، މި އިން ތެރެ ގެ ކު ތަ ތު މާ ލޫ އު ވާ މަ އި ފަ ވި ުކރެ އި ހިއްސާ  ޯބޑާ
، ޮކށް ގަ ހަ އް ފާ ތަ ލަ މު މައްސަ ހިން މެ މު އި އެން ގަ މު ރު ކު ޓު އް ޮއޑި ތަ ޔާން  ބަ

ގައި ވަނީ ޮގތު ގެ ކު ތަ ލަ މު ޮއޑިޓް މައްސަ ކީ ުމހިން ކަ ތަ ލަ  އެ މައްސަ
އެއް ލަ މައްސަ ދުން އެ އި ވާ ވަތަ ގަ ވެ. ގާނޫނުން ނު އެ ފަ ވި ކުރެ ގަ ހަ  ފާ

.

ޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީގެ ހިއްސާދާރުންނަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެން
މުސްތަގިއްލު އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓު

އި، ގަ އް ތެ ލަ ދިރު ހާ ވަތަ ވަރަށް ނާ ، ނު މަ ާރނަ ކު ކުރުން މަނާނު މު  އާން
މުން ވާ ކުރު މަ ހާ އް މެ ކަ އްލުން އެ މުން ލިބޭ ގެ ކުރު މަ އް ހާ މެ  އެ ކަ
ފަދަ ، މި މަ ޅާނަ މެން ކަނޑަނާ ގަނޑު ޅު މަށް އަ ވުރެ ޮބުޑކަ އަށް ދާ އި  ފަ

ވެ. އެ ފަ މެނި ގައި ވަނީ ހި ޯޕޓު ެގ ޮއޑިޓް ރި މެން ގަނޑު ޅު އް އަ ތަ ލަ މައްސަ

ށް މަ ވު ލް އަށް ވާސި މަ ހަ އި ޯޕޓާ ގެ ރި ވަން ޮއިޑޓު  މި މިނި
އު. ލި ބް .ޑަ ރު ޓްނަރަކީ އާ މަންޓު ޕާ ޖު ގޭ ގެ އެން ޓު ެރވުނު ޮއޑި ކު

. ވެ ަކރަ އެ ވަ ދި ތުނަ .ީބ ރަ .ޑީ އު ލި ބް .ޯއ.ޑަ މް އެ

ޓުން ޓަން އުން ކަ ޓަރޑް އެ ޗާ
މާލެ’

22 މެއި 2019
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6

7

8

9

10

11

12

11

11

22

13

14

14

14

14

14

15

17

15

16

17

17

22

964,963,739 

12,787,588 

7,102,500 

43,819,200 

53,189,401 

7,097,597 

 1,088,960,025 

208,106,245 

719,590,555 

98,469,281 

2,454,896 

57,904,904 

 1,086,525,881 

 2,175,485,906 

 40,188,745 

 173,151,693 

 225,000,000 

 - 

 35,215,414 

 461,168,216 

 934,724,068 

 316,324,857 

 21,037,843 

 337,362,700 

 106,972,254 

 238,524,767 

 387,211,009 

170,691,108 

 -   

 903,399,138 

 1,240,761,838 

 2,175,485,906 

 914,348,239 

 445,965 

 7,102,500 

 74,492,640 

 35,936,937 

 10,181,549 

 1,042,507,830 

212,487,783 

994,897,754 

 -   

 -   

103,585,399 

 1,310,970,936 

 2,353,478,766 

 25,000,000 

 - 

 225,000,000 

 183,355,845 

 61,287,838 

 459,079,758 

 953,723,441 

 387,769,106 

 18,500,632 

 406,269,738 

 89,873,090 

 238,524,767 

 649,051,800 

 -   

 16,035,930 

 993,485,587 

 1,399,755,325 

 2,353,478,766 

 331,074,822 

 921,542 

 7,102,500 

 32,864,400 

 7,427,148 

 12,648,642 

 392,039,054 

238,867,752 

838,869,865 

 -   

 -   

29,291,460 

 1,107,029,077 

 1,499,068,131 

 25,000,000 

 - 

 225,000,000 

 - 

 30,475,099 

 327,970,177 

 608,445,276 

 43,598,196 

 16,065,043 

 59,663,239 

 50,047,395 

 138,524,767 

 636,928,492 

 -   

 5,458,962 

 830,959,616 

 890,622,855 

 1,499,068,131 

މާލީ ޙާލަތުގެ ބަޔާން - ކުންފުނި ވަކިން 

ތައް
ޔާން

 ބަ
މާލީ
 
އިވާ
ށްފަ
ޓްޮކ
ޯއޑި
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6

7

8

9

10

11

12

11

11

22

13

14

14

14

14

14

15

17

15

16

17

17

22

 964,907,076 

 12,791,255 

 -   

 43,819,200 

 53,395,558 

 7,097,597 

 1,082,010,686 

208,831,962 

700,893,117 

 98,469,281 

2,641,169 

58,089,390 

 1,068,924,919 

 2,150,935,605 

 40,188,745 

 173,151,693 

 225,000,000 

 - 

 35,215,414 

 453,572,183 

 927,128,035 

 316,324,857 

 22,112,852 

 338,437,709 

 106,972,254 

 238,524,767 

 369,181,732 

 170,691,108 

 -   

 885,369,861 

 1,223,807,570 

 2,150,935,605 

 915,212,302 

 455,132 

 -   

 74,492,640 

 36,099,852 

 10,181,549 

 1,036,441,475 

213,227,617 

979,497,276 

 -   

 -   

104,876,379 

 1,297,601,272 

 2,334,042,747 

 25,000,000 

 - 

 225,000,000 

 183,355,845 

 61,287,838 

 453,212,692 

 947,856,375 

 387,769,106 

 19,458,297 

 407,227,403 

 89,873,090 

 238,524,767 

 634,742,369 

 -   

 15,818,743 

 978,958,969 

 1,386,186,372 

 2,334,042,747 

 331,902,142 

 936,209 

 -   

 32,864,400 

 7,581,920 

 12,648,642 

 385,933,313 

238,867,752 

826,135,640 

 -   

 -   

32,475,637 

 1,097,479,029 

 1,483,412,342 

 25,000,000 

 - 

 225,000,000 

 - 

 30,475,099 

 321,911,685 

 602,386,784 

 43,598,196 

 17,028,328 

 60,626,524 

 50,047,395 

 138,524,767 

 625,830,206 

 -   

 5,996,666 

 820,399,034 

 881,025,558 

 1,483,412,342 

އި ގެ ތަފްސީލު ޯނޓު 30 ގަ ހު ލާ ވުނު އިސް ކަށް ގެނެ ތަ ދު ދަ ގެން އަ ޅި ގު އި ކާ ތަ ލު ދަ ކަށް އައި ބަ ތަ ތު ޓިންގ ސިޔާސަ އުން ކަ * އެ  
ވެ. އެ ފަ ޮކށް ގެ ޯބޑުން ފާސް ޓަރުން ކް ގެ ަޑއިރެ ފުނީ ޕްރިލް 2019 ގައި ކުން ތައް ވަނީ 22 އޭ ބު މި މާލީ ހިސާ

. ވެ ކެ އެ މު ބަ ހިން ގެ މު ކު ތަ ބު ަކކީ މި މާލީ ހިސާ ތަ ވާ ޯނޓު އި ފަ މެނި ފްޙާ 115 އިން 173 އަށް ހި ޞަ

 ޙަސަން ޝާހު
ވް ޮއފިސަރ ޓި ކެ ޒެ ގް ފް އެ ޗީ

މީ ލް މަދު ޙި އް ޙަ މު
އިނޭންޝަލް ޮއފިސަރ ޕް ފަ ޗީ

މް ހީ މަދު ފަ އް ޙަ  މު
އަރމަން ޗެ
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5 

19 

18 

19 

19 

19 

19 

21 

21 

21 

22

17

9

10

23 

 

 1,285,696,244 

 (1,047,465,025)

 238,231,219 

 24,948,685 

 (8,364,940)

 (147,367,335) 

(5,607,257)

 (20,160,947)

 81,679,425 

 259,200 

 (47,173,199)

 (46,913,999)

 34,765,426 

 (492,398)

 34,273,028

 

3,079,270 

 (30,673,440)

 4,139,125  

(23,455,045)

 10,817,983 

 4.43 

 

  1,296,657,136 

 (982,755,035)

 313,902,101 

 16,972,932 

 (12,312,852)

 (144,404,886)

 (6,545,103)

 (12,647,470)

 154,964,722 

 321,328 

 (27,949,550)

 (27,628,222)

 127,336,500 

 13,607,022 

 140,943,522 

 2,773,512 

 41,628,240  

(11,231,528)

 33,170,224 

 174,113,746 

 25.31 

  1,281,440,000 

 (1,040,959,587)

 240,480,413 

 24,948,685 

 (8,364,940)

 (148,081,045)

(5,607,257)

 (20,160,947)

 83,214,909 

 259,200 

 (47,173,199)

 (46,913,999)

 36,300,910 

 (245,331)

 36,055,579 

 3,016,229 

 (30,673,440)

 4,148,582 

 (23,508,629)

 12,546,950 

 4.66 

 

 1,294,177,082 

 (985,056,531)

 309,120,551 

 16,972,932 

 (12,312,852)

 (139,655,642) 

(6,545,103)

 (12,647,470)

 154,932,416 

 321,328 

 (27,949,550)

 (27,628,222)

 127,304,194 

 13,620,148 

 140,924,342 

 2,570,870 

 41,628,240 

 (11,201,132)

 32,997,978 

 173,922,320 

 25.30 

ފުރިހަމަ އާމްދަނީގެ ބަޔާން 

ގެ ތަފްސީލު ޯނޓު 30 ގައި ހު ލާ ވުނު އިސް ކަށް ގެނެ ތަ ދު ދަ ގެން އަ ޅި ގު އި ކާ ތަ ލު ދަ ކަށް އައި ބަ ތަ ތު ޓިންގ ސިޔާސަ އުން ކަ * އެ

. ވެ ެއކެ މު ބަ ހިން ގެ މު ކު ތަ ބު ަކކީ މި މާލީ ހިސާ ތަ ވާ ޯނޓު އި ފަ މެނި ފްޙާ 115 އިން 173 އަށް ހި ޞަ

ތައް
ޔާން

 ބަ
މާލީ
 
އިވާ
ށްފަ
ޓްޮކ
ޯއޑި
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6

7

8

9

10

11

12

11

11

22

13

14

14

14

14

14

15

17

15

16

17

17

22

964,963,739 

12,787,588 

7,102,500 

43,819,200 

53,189,401 

7,097,597 

 1,088,960,025 

208,106,245 

719,590,555 

98,469,281 

2,454,896 

57,904,904 

 1,086,525,881 

 2,175,485,906 

 40,188,745 

 173,151,693 

 225,000,000 

 - 

 35,215,414 

 461,168,216 

 934,724,068 

 316,324,857 

 21,037,843 

 337,362,700 

 106,972,254 

 238,524,767 

 387,211,009 

170,691,108 

 -   

 903,399,138 

 1,240,761,838 

 2,175,485,906 

 914,348,239 

 445,965 

 7,102,500 

 74,492,640 

 35,936,937 

 10,181,549 

 1,042,507,830 

212,487,783 

994,897,754 

 -   

 -   

103,585,399 

 1,310,970,936 

 2,353,478,766 

 25,000,000 

 - 

 225,000,000 

 183,355,845 

 61,287,838 

 459,079,758 

 953,723,441 

 387,769,106 

 18,500,632 

 406,269,738 

 89,873,090 

 238,524,767 

 649,051,800 

 -   

 16,035,930 

 993,485,587 

 1,399,755,325 

 2,353,478,766 

 331,074,822 

 921,542 

 7,102,500 

 32,864,400 

 7,427,148 

 12,648,642 

 392,039,054 

238,867,752 

838,869,865 

 -   

 -   

29,291,460 

 1,107,029,077 

 1,499,068,131 

 25,000,000 

 - 

 225,000,000 

 - 

 30,475,099 

 327,970,177 

 608,445,276 

 43,598,196 

 16,065,043 

 59,663,239 

 50,047,395 

 138,524,767 

 636,928,492 

 -   

 5,458,962 

 830,959,616 

 890,622,855 

 1,499,068,131 

އި ގެ ތަފްސީލު ޯނޓު 30 ގަ ހު ލާ ވުނު އިސް ކަށް ގެނެ ތަ ދު ދަ ގެން އަ ޅި ގު އި ކާ ތަ ލު ދަ ކަށް އައި ބަ ތަ ތު ޓިންގ ސިޔާސަ އުން ކަ * އެ  
ވެ. އެ ފަ ޮކށް ގެ ޯބޑުން ފާސް ޓަރުން ކް ގެ ަޑއިރެ ފުނީ ޕްރިލް 2019 ގައި ކުން ތައް ވަނީ 22 އޭ ބު މި މާލީ ހިސާ

. ވެ ކެ އެ މު ބަ ހިން ގެ މު ކު ތަ ބު ަކކީ މި މާލީ ހިސާ ތަ ވާ ޯނޓު އި ފަ ފްޙާ 115 އިން 173 އަށް ިހމެނި ޞަ

 ޙަސަން ޝާހު
ވް ޮއފިސަރ ޓި ކެ ޒެ ގް ފް އެ ޗީ

މީ ލް މަދު ޙި އް ޙަ މު
އިނޭންޝަލް ޮއފިސަރ ޕް ފަ ޗީ

މް ހީ މަދު ފަ އް ޙަ  މު
އަރމަން ޗެ
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 - 

- 

 - 

 - 

 - 

 - 

 183,355,845 

 - 

 183,355,845 

183,355,845 

183,355,845 

- 

 - 

 - 

 - 

 4,984,593 

 (188,340,438)

 - 

 (183,355,845)

 - 

 225,000,000 

 - 

 225,000,000  

 - 

 - 

- 

 - 

- 

 - 

 - 

 225,000,000 

 225,000,000 

- 

 - 

 - 

 - 

  

 - 

 - 

 - 

 - 

 225,000,000 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

- 

 - 

 - 

 - 

 

- 

 - 

173,151,693 

 - 

 173,151,693 

 173,151,693 

4.3

14

25

14

14

25

4.3

14

25

14

14

25

 25,000,000 

 - 

 25,000,000 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 25,000,000 

 25,000,000 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 15,188,745 

 - 

 15,188,745 

 40,188,745 

 30,475,099 

 - 

 30,475,099 

 - 

 30,812,739 

 30,812,739 

 - 

 - 

 - 

 61,287,838 

 61,287,838 

 - 

 - 

 (26,072,424)

 (26,072,424)

 - 

 - 

 - 

 - 

 35,215,414 

 336,385,764 

 (14,474,079)

 321,911,685 

 140,943,522 

 2,357,485 

 143,301,007 

 - 

 (12,000,000)

 (12,000,000)

 453,212,692 

 453,212,692 

 (15,632,769)

 34,273,028 

 2,617,379 

 21,257,638 

 - 

 - 

 (20,898,147)

 (20,898,147)

 453,572,183 

 616,860,863 

 (14,474,079)

 602,386,784 

 140,943,522 

 33,170,224 

 174,113,746 

 183,355,845 

 (12,000,000)

 171,355,845 

 947,856,375 

 947,856,375 

 (15,632,769)

 34,273,028 

 (23,455,045)

 (4,814,786)

 4,984,593 

 - 

 (20,898,147)

 (15,913,554)

 927,128,035 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 183,355,845 

 - 

 183,355,845 

 183,355,845 

 183,355,845 

 - 

 - 

 - 

 - 

 4,984,593 

 (188,340,438)

 - 

 (183,355,845)

 - 

 225,000,000 

 - 

 225,000,000 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 225,000,000 

 225,000,000 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 225,000,000 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 173,151,693 

 - 

 173,151,693 

 173,151,693 

 25,000,000 

 - 

 25,000,000 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 25,000,000 

 25,000,000 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 15,188,745 

 - 

 15,188,745 

 40,188,745 

 30,475,099 

 - 

 30,475,099 

 - 

 30,812,739 

 30,812,739 

 - 

 - 

 - 

 61,287,838 

 61,287,838 

 - 

 - 

 (26,072,424)

 (26,072,424)

 - 

 - 

 - 

 - 

 35,215,414 

 341,625,464 

 (13,655,287)

 327,970,177 

 140,924,342 

 2,185,239 

 143,109,581 

 - 

 (12,000,000)

 (12,000,000)

 459,079,758 

 459,079,758 

 (15,632,769)

 36,055,579 

 2,563,795 

 22,986,605 

 - 

 - 

 (20,898,147)

 (20,898,147)

 461,168,216 

 622,100,563 

 (13,655,287)

 608,445,276 

 140,924,342 

 32,997,978 

 173,922,320 

 183,355,845 

 (12,000,000)

 171,355,845 

 953,723,441 

 953,723,441 

 (15,632,769)

 36,055,579 

 (23,508,629)

 (3,085,819)

 4,984,593 

 - 

 (20,898,147)

 (15,913,554)

 934,724,068 

awhwruge jumulw furihwmw aWmcdwnI

awhwruge jumulw furihwmw aWmcdwnI

. ވެ ކެ އެ މު ބަ ހިން ގެ މު ކު ތަ ބު ަކކީ މި މާލީ ހިސާ ތަ ވާ ޯނޓު އި ފަ ފްޙާ 115 އިން 173 އަށް ިހމެނި ޞަ

ތައް
ޔާން

 ބަ
މާލީ
 
އިވާ
ށްފަ
ޓްޮކ
ޯއޑި
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 - 

- 

 - 

 - 

 - 

 - 

 183,355,845 

 - 

 183,355,845 

183,355,845 

183,355,845 

- 

 - 

 - 

 - 

 4,984,593 

 (188,340,438)

 - 

 (183,355,845)

 - 

 225,000,000 

 - 

 225,000,000  

 - 

 - 

- 

 - 

- 

 - 

 - 

 225,000,000 

 225,000,000 

- 

 - 

 - 

 - 

  

 - 

 - 

 - 

 - 

 225,000,000 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

- 

 - 

 - 

 - 

 

- 

 - 

173,151,693 

 - 

 173,151,693 

 173,151,693 

4.3

14

25

14

14

25

4.3

14

25

14

14

25

 25,000,000 

 - 

 25,000,000 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 25,000,000 

 25,000,000 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 15,188,745 

 - 

 15,188,745 

 40,188,745 

 30,475,099 

 - 

 30,475,099 

 - 

 30,812,739 

 30,812,739 

 - 

 - 

 - 

 61,287,838 

 61,287,838 

 - 

 - 

 (26,072,424)

 (26,072,424)

 - 

 - 

 - 

 - 

 35,215,414 

 336,385,764 

 (14,474,079)

 321,911,685 

 140,943,522 

 2,357,485 

 143,301,007 

 - 

 (12,000,000)

 (12,000,000)

 453,212,692 

 453,212,692 

 (15,632,769)

 34,273,028 

 2,617,379 

 21,257,638 

 - 

 - 

 (20,898,147)

 (20,898,147)

 453,572,183 

 616,860,863 

 (14,474,079)

 602,386,784 

 140,943,522 

 33,170,224 

 174,113,746 

 183,355,845 

 (12,000,000)

 171,355,845 

 947,856,375 

 947,856,375 

 (15,632,769)

 34,273,028 

 (23,455,045)

 (4,814,786)

 4,984,593 

 - 

 (20,898,147)

 (15,913,554)

 927,128,035 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 183,355,845 

 - 

 183,355,845 

 183,355,845 

 183,355,845 

 - 

 - 

 - 

 - 

 4,984,593 

 (188,340,438)

 - 

 (183,355,845)

 - 

 225,000,000 

 - 

 225,000,000 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 225,000,000 

 225,000,000 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 225,000,000 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 173,151,693 

 - 

 173,151,693 

 173,151,693 

 25,000,000 

 - 

 25,000,000 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 25,000,000 

 25,000,000 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 15,188,745 

 - 

 15,188,745 

 40,188,745 

 30,475,099 

 - 

 30,475,099 

 - 

 30,812,739 

 30,812,739 

 - 

 - 

 - 

 61,287,838 

 61,287,838 

 - 

 - 

 (26,072,424)

 (26,072,424)

 - 

 - 

 - 

 - 

 35,215,414 

 341,625,464 

 (13,655,287)

 327,970,177 

 140,924,342 

 2,185,239 

 143,109,581 

 - 

 (12,000,000)

 (12,000,000)

 459,079,758 

 459,079,758 

 (15,632,769)

 36,055,579 

 2,563,795 

 22,986,605 

 - 

 - 

 (20,898,147)

 (20,898,147)

 461,168,216 

 622,100,563 

 (13,655,287)

 608,445,276 

 140,924,342 

 32,997,978 

 173,922,320 

 183,355,845 

 (12,000,000)

 171,355,845 

 953,723,441 

 953,723,441 

 (15,632,769)

 36,055,579 

 (23,508,629)

 (3,085,819)

 4,984,593 

 - 

 (20,898,147)

 (15,913,554)

 934,724,068 

awhwruge jumulw furihwmw aWmcdwnI

awhwruge jumulw furihwmw aWmcdwnI
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   އާންމު މައުލޫމާތު

 މުހިންމު އެކައުންޓިންގ  

 މުހިންމު އެކައުންޓިންގ ސިޔާސަތުތަކަށް
އައިސްފައިވާ ބަދަލު 2.1

ާވ( އަދި ލަ އް އާރުއެސް 15 )ހ ބަ ފް އެ އި ޕުން އަ  ގުރޫ
މުން ުލކުރަ މަ ޕުން އަ ވާ( އަށް ުގރޫ ލަ އާރުއެސް 9 )ށ ަބއް ފް އެ އި  އަ
އަރީ ވެ. 1 ޖެނު ގެންނެ އަރީ 2018އިން ފެށި ދަނީ 1 ޖެނު  ގެން
ކަށް ތަ ޑަރޑް ޓޭން ހެން ސް އް އެ އެ ގެން އާ ބަ  2018 އިން ފެށި
ޕުގެ ބަބުން ގުރޫ މުގެ ސަ ކަ މަވެސް އެ ވީނަ އި ފަ ށި ކުރަން ފެ ލު މަ  ޢަ

ވެ. އެ ކުރާނެ ޮބޑު އަސަރެއް ނު ކަށް މާ ތަ ާޔން މާލީ ބަ

ލީ ގާ ތި ޅޭ އިން ގު ޕުން ގެން އި ގުރޫ ގަ މު ރު ކު ލު މަ ކަށް އަ ތަ ޑަރޑް ޓޭން  މި ސް
މަށް އު ކި ޅާ ވާ އަ އި ފަ ޅާ ހަ ށަ އި ހު ގަ ކު ތަ ޔާން ، މާލީ ބަ ގެން ޅި ގު އި ކާ ތަ ލު  އުސޫ
ޮގތަށް އް އި އެ ކާ ތަ މަ ޑަރްޑގެ ހަ ޓޭން ކަށް އާ ސް ތަ ތު މާ ލޫ ވާ ަމއު  ބޭނުން
ގަށް އަންނަ ގެ އަ ކު ތަ ޓު ވެ. މާލީ އެސެ އެ ވެ އްނު އެ ފަ ވި ހު ގެނެ ލާ  އިސް
ވާ! ލަ އް ވެ. ޯނޓު 2.1ށ ބަ އެ ފަ ވެ ތުރު އްލުން ވަީނ އި ގެ ގެ ލު ދަ ބަ

އިއެކު  ހ. އައިއެފްއާރުއެސް 15 - ކަސްޓަމަރުންނާ
ހެދިފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ

އި ދާ ދަ ވީ އަ ކުރަން ޯކޑު ، ރެ އި މާ މު ކަން ނިން ކުރާނޭ ދަނީ ެރޯކޑު މް  އާ
ްފއާރުއެސް އެ އި އް އަ މަ ޮއިނގަނޑެ ހަ އި ފުރި ކަ ޓަ ށް މަ ޅު އެ ގުތު ކަނޑަ  ވަ

ކުރަން ލު މަ ޑަރޑަށް އަ ޓޭން ވެ. މި ސް އެ ދެ ޮކށް މް އި  15 ިއން ގާ

ތަކާއިގުޅޭ ޯނޓުތައް  މާލީ ބަޔާން

ސިޔާސަތުތަކުގެ ޚުލާސާ

އޭއެސް އި ވެނިއު” އަދި އަ އޭއެސް 18 “ރެ އި ގެން އަ ޅި ގު އި މާ ށު  ފެ
ހުރި ޅުން ިއ ގު ކްޓްސް” އާ ޓްރެ ްޓރަކްޝަން ޮކން  11 “ޮކންސް
ްފއާރުއެސް އެ އި ވެ. އަ އެ ފަ ގެން ޮގސް ވި ތައް ވަނީ އު ކުރުން  މާނަ
ވަތަ ކުރަނީ މުާދ ނު ޯކޑު އެއް ރެ ދަނީ މް  15 ގެ ދަށުން އާ

ޯރލް ޓް ވެ.  ޮކން މުންނެ ބު މަރަށް ލި ޓަ ޯރްލ ކަސް ޓް ގެ ޮކން ތު މަ ދު  ޚި
ވާ ލު ދަ ތީން( ބަ ގެ މަ އް ަތކެ ވަތަ ދުވަސް ގައި ނު އް ތެ ގު  )ވަކި ވަ

ވެ. އެ ހެ ޖެ ކުރަން ްނޓު ބޭނުން މަ ޖު އި ޖަ ގަ ުޅމު އެ ގުތު ކަނޑަ ވަ

ވަނީ އި ފަ ށާ ކުރަން ފަ ލު މަ އާރުއެސް 15އަށް އަ ފް އެ އި ޕުން އަ  ގުރޫ
ޑަރޑަށް ޓޭން ވެ. ސް ގެންނެ ޮކށް ތަޑު ބޭނުން ޓް މެ ކް ފެ ވް އި ޓި ލޭ މު އު  ކި

އަރީ 2018 އިން މަށްވާ 1 ޖެނު ކަ ޚު ރީ ފެށި ތާ ކުރަން ލު މަ  އަލަށް އަ
މުން ކަ ހެން ވެ. އެ އެ ފަ ވި ގަނެ ކަން ދެނެ ވަނީ މި އި ގަ ކު ތަ ބު ގެން މާލީ ހިސާ  ފެށި

ހު ލާ ތައް ވަނީ އިސް ތު މާ ލޫ އު ވާ މަ އި ފަ ޅި ހެ ށަ  2017 އަށް ހު
ޮގތަށް ރި ހު އި ފަ ޅި ހެ ށަ ވަނީ ކުރިން ހު އި ފަ ެދވި ވެ. )ގެނެސް އެ ވި ކުރެ  ނު

ހުރި ޅުން އޭއެސް 11 އަދި ގު އި އޭއެސް 18، އަ އި  އަ
އާރުއެސް ފް އެ އި ، އަ ތުރުން ގެ އި ވެ(. މީ ޮގަތށެ އް އި އެ ކާ ތަ ކުރުން  މާނަ
ވާ ކިޔަން ބޭނުން ޅާ ކަށްވެސް އަ ތަ ލު ގެ އުސޫ މު ކުރު މަ ވާ ހާ އި  15ގަ
ވެ. އެ ވެ އެއް ނު ފަ ވި ކުރެ ލު މަ އި އަ ގަ އް ޮގތެ މު ން އި އާ ގަ ކު ތަ ތު މާ ލޫ އު މަ

މަ ތަ ޕުން ފުރަ މަތީން ގުރޫ ގެ ޮގތު ވާ ޮގތް އް އޭއެސް 8 ާއއި އެ އި  އަ
އަރީ ކުރަން ފެށީ 1 ޖެނު ލު މަ އާރުއެސް 15 އަސް އަ ފް އެ އި  އަ

ކުރަން ލު މަ އާރުއެސް 15އަށް އަ ފް އެ އި ވެ. އަ އެ  2018ގަ
އިވާ ފަ ދާ އެކު ހަ އި މަރުންނާ ޓަ ޕުން ކަސް ، ގުރޫ ގެން ޅި އި ގު މާ ށު  ފެ

ތަށް ގު ކުރާ ވަ ޯކޑު ދަނީ ރެ މް ކުން ލިބޭ އާ ތަ ވުން އްބަސް  އެ
އާރުއެސް 15 ފް އެ އި ވެ. އަ އެ ވެ އެއް ނު ފަ ދަލު އައިސް  ބަ

ޯލޒަރ ކް ކަނި ޑިސް އެ މަ ކުރާނީ ހަ ޕަްށ އަސަރު ގެން ގުރޫ ޅި ގު އި  އާ
ވެ. ކުގެ ަސބަބުންނެ ތަ ދާ އް ހުިރ މާ ޅުން ގު އި ކަށް( އާ ތަ ކުރުން )ާހމަ

ދު މެ އި ކާ ތަ ތު ގުޅޭ ސިޔާސަ ޕުން ގެން ޮގތުން ގުރޫ ޅޭ ިއގު މާ ރު ކު ޯކޑު ދަނީ ރެ މް  އާ
ވެ. ވާށެ ލަ އް މަށް ޯނޓު 2.21 ބަ ވު ދެ މާތު ޯހއް ލޫ އު އިތުރު މަ

-1

-2

ޕެނީ ޓިންގ ޮކމް ކް ޓްރެ ޯޕޓް އެންޑް ޮކން  ޯމްލޑިވްސް ޓްރާްނސް
އަރީ ޑި ފުނީގެ ސަްބސި ކުން ފުނި”(  އަިދ އެ  ޕލކ )“ކުން

މުންދާ ްނގަ ޮކށް ހި ޓްރީ ގައި ރަޖިސް ޖޭ އް ިހރާ ވެ  )“ގުރޫޕު”(  އަކީ ދި
އި ގާނޫނު ފުނި ވަނީ 18 ޑިެސމްބަރ 1980ގަ ވެ. ކުން ކެ ޕެ  ގުރޫ
ވަރު ހޭ މިން ޖެ ވާން މާ ޏަށް ޒިން ދަށުން ދަރަން  ނަންބަރު 4/81 ގެ

ވެ. 12 އެ ޮކްށފަ ރީ ޓް ގައި ރަޖިސް ގެ ޮގތު އް ްނޏެ ފު ވާ ކުން އި ފަ ޅި އެ  ކަނޑަ
ޓްރީ ޮއފް ޓްރޭޑް ފުނި ވަނީ މިނިސް އަރީ 1990 ގައި ކުން ބްރު  ފެ

ވެ. އެ ފަ ވި އި އަލުން ރަޖިސްޓަރ ކުރެ ގަ ޒް ޓްރީ އެންޑް ިއންޑަސް
    

މެނެނީ އި ހި ގަ ތެރޭ ގެ ކު ތަ ތް ކާ ފާރި ހަރަ ޔަ ގަނޑު ވި އި ގެ މަ ޕު  ގުރޫ
ގެ ތުރު ފަ ތުރު ދަ ޓިންގ، ކަނޑު ކް ޓްރެ ، ޮކން ފާރި ޔަ މު ވި  އާން

އަލް ްތ، ރި މަ ދު ، ޮޑކިންގ ޚި ކަން ޓު ޖެން ގެ އެ ހަރު ފަ ، ޯބޓު ތް މަ ދު  ޚި
ވާ އި ފަ ވި ކުރެ ޓްރީ ވެ. ރެޖިސް އެ ފާރި ޔަ ޓޭޓު އަދި ނީލަން ވި  އެސް

، މާލެ ގު މަ ފާނު ކުރު ތަ ، ޮބޑު ވަރު މްޓީސީސީ ޓަ ހަކީ އެ  ޮއފީ
ވަނީ އް އްާސތަ ގެ ހި ފުނީ ވެ. ކުން އެ ޖެ އް ހިރާ ވެ  20057، ދި

ވެ. އެ ފަ ވި ކުރެ ޓު ގައި ލިސް ޖު ޮޓކް އެކްސްޗޭން ޯމްލޑިވްސް ސް

ގަނޑު އި ވާ މަ އި ފަ ވި ކުރެ ގައި ބޭނުން މު ރު ކު ޔާރު އް ތައް ތަ ޔާން  މި މާލީ ބަ
ކަށް ޮގތަ ެހން ވެ. އެ އެ ވަނީ ިއ އެ ގަ ތައް ތިރީ ތު ޓިންގ ސިާޔސަ އުން ކަ  އެ

ޮގތަށް ެއއް އި އާ ކަކީ އެ ތަ ތު ، މި ސިޔާސަ މަ ވާނަ އިނު ފަ ޮކށް ޔާން  ބަ
ވެ. ކެ ތަ ތު ުމން އަންނަ ސިޔާސަ ވެ ކުރެ ލު އްނެތި ައމަ މެ ކެނޑު ދު މެ

ތައް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ އަސާސް  ބަޔާން
ޕެީނ ޕލކ ޓިންގ ޮކމް ކް ޓްރެ ޯޕްޓ އެންޑް ޮކން ޑިވްސް ޓްރާންސް  ޯމލް

ޓަނެޝަނަލް ވަނީ އިން އި ފަ ވި ކުރެ ޔާރު އް ތައް ތަ ބު  ގެ މާލީ ހިސާ
އެްސބީ( އިން އޭ އި ޓިންގ ްސޓޭންޑަރޑްސް ޯބޑު )އަ އުން ކަ  އެ
ޯޕޓިންގ އިނޭންޝަލް ރި ަނލް ފަ ޓަނެޝަ ވާ އިން އި ޮކްށފަ މު ން  އާ

ވެ. ަމތިންނެ ގެ ޮގތު ވާ ޮގތް އް އި އެ ާއރުއެސް( އާ ފް އެ އި ޓޭންޑަރޑްސް )އަ ސް

ކްޓްސް ޓްރެ ޮރމް ޮކން އު ފް ވެނި އާރުއެސް 15 “ރެ ފް އެ އި އީ އަ  މި
އިނޭންޝަލް އާރުއެސް 9 “ފަ ފް އެ އި ޓަމަރސް” އަދި އަ  ވިތް ކަސް

ވޭ ކުރެ ޔާރު އް ގެން ތަ ޮކށް ލު މަ މަންޓްްސ” އަށް އަ ޓްރޫ  ިއންސް
މު ހިން ވެ. މު ކެ ތަ ބު ހަރީ މާލީ ހިސާ މަ އަ ތަ ގެ ފުރަ ޕު  ގުރޫ
އް ތަ ލު ދަ އިވާ ބަ ފަ ކަށް އައިސް ތަ ތު ޓިންގ ސިޔާސަ އުން ކަ  އެ

ވެ. އެ ވާނެ އި ފަ ދީ ޮކށް ފްީސލު ޯނޓު 2.1 ގައި ތަ

2.1 މުހިންމު އެކައުންޓިންގ ސިޔާސަތުތަކަށް 
އައިސްފައިވާ ބަދަލު 

ތައް
ޔާން

 ބަ
މާލީ
 
އިވާ
ށްފަ
ޓްޮކ
ޯއޑި
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24 

17

22 

6 

7 

24 

25 

13 

13 

 292,105,822 

 (46,977,482)

 (1,401,650)

 (29,350,167)

 214,376,523 

 (186,099,798)

 (12,640,895)

 6,306,566 

 (192,434,127)

 259,200 

 (97,921,136)

 34,318,744 

 4,984,593 

 4,820,112 

 (28,128,549)

 (81,667,036)

 

(59,724,640)

 104,876,379 

 45,151,739 

 132,611,575 

 (21,213,691)

 (1,248,425)

 (16,320,361)

 93,829,098 

 (695,010,695)

 (31,431)

 4,489,341 

 (690,552,785)

 321,328 

 (43,498,453)

 554,499,385 

 183,355,845 

 4,381,920 

 (2,931,269)

 696,128,756 

 99,405,069 

 5,471,310 

 104,876,379 

 293,306,673 

 (46,977,482)

 (1,222,860)

 (29,081,315)

 216,025,016 

 (186,641,797)

 (12,640,895)

 6,306,566 

 (192,976,126)

 259,200 

 (97,921,136)

 34,318,744 

 4,984,593 

 4,820,112 

 (28,128,549)

 (81,667,036)

 (58,618,146)

 103,585,399 

 44,967,253 

 133,303,130 

 (21,213,691)

 (1,115,745) 

(15,513,805)

 95,459,889 

 (694,748,289)

 (31,431)

 4,489,341 

 (690,290,379)

 321,328 

 (43,498,453)

 554,499,385 

 183,355,845 

 4,381,920 

 (2,931,269)

 696,128,756 

 101,298,266 

 2,287,133 

 103,585,399 

ފައިސާ ދައުރުވިގޮތުގެ ބަޔާން

. ވެ ކެ އެ މު ބަ ހިން ގެ މު ކު ތަ ބު ަކކީ މި މާލީ ހިސާ ތަ ވާ ޯނޓު އި ފަ މެނި ފްޙާ 115 އިން 173 އަށް ހި ޞަ
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 74,492,640 

 784,871,431 

 104,876,379 

 964,240,450 

 - 

 477,642,196 

 238,524,767 

 654,200,666 

 1,370,367,629 

 74,492,640 

 766,479,937 

 104,876,379 

 945,848,956 

 - 

 477,642,196 

 238,524,767 

 654,200,666 

 1,370,367,629 

އި ގަ ކު ތަ ޓު މަން ޓު އިޓީ އިންވެސް ކު އި އި ަޓކަ ށް ކަ ތަ ބު ބަ ިޖކް ސަ ޓެ ޓްރެ  ހ. ސް
ޕުން މަށް ގުރޫ ޓު އް ހެ ފައި ބެ ޮކށް ޓު ކަށް އިންވެސް ތަ ދަ އް މު ގު  ދި

އްދަ ކުން ހު އާރުއެސް 9 އަ ފް އެ އި ވެ. އަ އެ ވެ އި ފަ މާ  ނިން
ގައި މި ޚު ރީ ކުރަން ފެށި ތާ ލު މަ ޑަށް އަ ޑަ ޓޭން އިން، ސް ދަ ފަ ވާ އި ފަ  ދީ
ަފއިވާ އި ޮކށް ބު އި ޮކށް ހިސާ އަ ވީޯއސީ ކީ ެއފް ކަ ތަ ޓު މަން ވެްސޓު އިން
އޭއެސް އި ވެ. އަ އެ ފަ ޅާ އަ ވަނީ ކަނޑަ އި ގަ ޮގތު ގެ އް ކެ ތަ ޓު މަން ޓު  ންވެސް

ގެން ޅި ގު އި ކާ ތަ ޓު މަން ޓު ފަށް މި އިންވެސް ލާ އި ޚި  39އާ
ގައި އް ބެ އްވެސް ހިސާ ވް އެ ޒާ ލިއު ރި ވާ ފެއަރ ވެ އި ފަ ވި ކުރެ މާ  ޖަ

ވެ. އެ ކުރާނެ އެއް ނު އި ފަ ގެ ބަޔާނަށް ކްލެސި ދަނީ މް އާ

ހޭ ޖެ އި ިލބެން ިއއޭއެސް 39 ގެ ދަށުން “ޯލނާ  ށ. އަ
ހެން ހެނި އި އެ އާ ފާރި ޔަ ވާ ވި އި ފަ ވި ކުރެ އި ފަ  ފައިސާ”ގެ ދަށުން ކްލެސި
ވަނީ އި ިވފަ ރެ އި ކު ފަ ހާރު ކްެލސި ހޭ ަފއިސާ މި ޖެ ބެން ޮގތުން ލި  ޮގތް
އާރުއެސް 9 އަށް ފް އެ އި ެއވެ. އަ ގަ ގު ވާ އަ އި ފަ ވި އިޒް ކުރެ  ެއޮމޓަ

ގަށް ގެ އަ ހޭ ފައިސާ ޖެ ބެން ވުނު ލި ، ބުނެ ކު އެ އި މާ ށު ކުރަން ފެ ލު މަ  އަ
ހި ވެ ގައި 18,391,493 ދި ޮގތު ގެ އް ވަންސެ ލަ ގެ އެ ލު ދަ  އައި ބަ

-

 784,871,431 

 - 

 784,871,431 

 800,797,019 

 - 

 800,797,019 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

  (18,391,493)

 (18,391,493)

  - 

 (18,391,493)

 (18,391,493)

-

 784,871,431 

 (18,391,493)

 766,479,938 

 800,797,019 

 (18,391,493)

 782,405,526 

ވާ އި ފަ ޓި އް ހެ ފެ އަރީ 2018 ގައި ހުރި ހި ވަނީ 1 ޖެނު ޔާ ފި  ރު
ވެ. އެ ފަ މެނި އި ހި ގަ މު ރު ކު ބު ގެ ބެލެންސް ހިސާ ދަނީ މް އާ

ވަނީ 1 ިއ އެ ފަ ޮކށް ޔާން ަގއި ބަ ކު ތަ އި ޯނޓު ަވލާ ވާ ތާ އި ގަ  ތިރީ
އި މާލީ ޓާ ގެ މާލީ އެސެ ފުނީ އަރީ 2018ގައި ހުރި ކުން  ޖެނު
ޭއއެސް 39ގެ ދަށުން އި ކަށް”  އަ ހަ ލާ ީނގެ ޮކންމެ “ކް  ދަރަ
އާރުއެސް ފް އެ އި ، އަ އި ކާ ތަ ގަރީ ޓަ ކުރާ ކެ ބު އިވާ ހިސާ ފަ ދި  ކުރިން ހެ
ވެ. ކެ ތަ ގަރީ ޓަ ވޭ ކެ ކުރެ ބު ދުނު ހިސާ 9 ެގ ދަށުން އަލަށް ހެ

ގެން 1 ޅި ގު އި މާ ށު ކުރަން ފެ ލު މަ އާރުއެސް 9 އަށް އަ ފް އެ އި  އަ
ގަށް ގެ ޮފުތގެ އަ ކު ތަ ޓު އަރި 2018 ގައި ހުރި މާީލ އެސެ  ޖެނު

ޮގތުން ޅޭ ގު އި މާ އު ދަލު އަ ގަށް ބަ ގެ އަ ޓު ދަލު އަންނާނީ އެސެ  ބަ
ވެ. ބަބުންނެ ކުގެ ސަ ތަ ދާ ގައި ހުރި ާމއް ަޑރޑް ޓޭން އެ ސް

ތައް
ޔާން

 ބަ
މާލީ
 
އިވާ
ށްފަ
ޓްޮކ
ޯއޑި
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ތު މާ ލޫ އު ވާ މަ މަށް ބޭނުން އު ކި ޅާ ވެ. އަދި އަ އެ ގަ ކު ތަ ކުރުން މަ  ހާ
ވެ އެ ވެ އްނު އެ ފަ ވި ކުރެ ލު މަ ޑަށް އަ ޑަ ޓޭން ގައި މި ސް މު ޅު ހެ ށަ .ހު

ން ގެ ޅި ގު އި މާ ށު ކުރަން ފެ ލު މަ އާރުއެސް 9 އަށް އަ ފް އެ އި  އަ
ގެ ދަނީ މް ވާ އާ އި ފަ ޓި އް ހެ އަށާއި ބެ ވް ޒާ އިރު ހުރި ރި ހަރު ފެށުނު  އަ

އް އެ ގެ ޚުލާސާ ލު ދަ ހު އަންނަ ބަ ފަ މަށް ކުރު  ބެލެންސަށް ޓެކްސް އުނި
ގައި ލާ ުރހަ ގާލީ މަ ތި ެވ. )އިން އެ ވަނީ އި އެ ގަ ލު ވަ ވާ ތާ އި ގަ  ތިރީ

މަށް ވު ލެ އް ގެ އިތުރު ތަފްސީލު ބެ ކުރި ޮގތު ލު މަ .އަ ވެ ށެ ވާ ލަ އް ބަ iii

 

18,391,493 

(2,758,724)

 15,632,769 

 

 18,391,493 

 (2,758,724)

 15,632,769 

ޓު ށ. އައިއެފްއާރުއެސް 9 - މާލީ އިންސްޓްރޫމަން
އެއް އް އަދި މާލީ ނޫން ބަ ތަ ، މާލީ ދަރަނި އި ކާ ތަ ޓު  މާލީ އެސެ

އް ތަ ވުން އްބަސް ވާ އެ އި ފަ ދި މަށް ހެ ކު އް ތައް ގަނެ ވި މް ޓަ އި  އަ
އް ތަ ތު ޖެހޭ ަޝރު ވާން މަ ހަ އި ފުރި ގަ މު ރު ުބކު ، ހިސާ އި މާ ރު ޯކުޑކު  ރެ
ގެ ޑަރޑް ޓޭން ވެ. މި ސް އެ ވެ އި ފަ މަނާ އި ހި އާރުއެސް 9 ގަ ފް އެ އި  އަ

މަންޓްސް: ޓްރޫ އިނޭްނޝަލް އިންސް އޭއެސް 39 “ފަ އި ބަބުން އަ  ސަ
ވެ. އެ ގެން ދާނެ ވި ޮކގްނިޝަްނ އެންޑް މެޝަރމަންޓު” އު ރެ

، ން ގެ ޅި ގު ާމއި ށު ކުރަން ފެ ލު މަ އާރުއެސް 9 އަށް އަ ފް އެ އި ޕުން އަ  ގުރޫ
ވަތަ ގެ ނު ޔާނު ދަލު މާލީ ބަ ގަށް އަންނަ ބަ ގެ އަ ކު ތަ ޓު  މާލީ އެސެ

އޭއެސް ކުރާ ައއި މް ޒި ޅަން ލާ ހަ ށަ އި ހު ގަ ޮގތު ގެ އް މެ ޓަ އި ގެ ވަކި އަ އި އަ  ޯއސީ
މަންޓްސް”  އަށް ޓް ޓޭ އިނޭންަޝލް ސް ްނޓޭޝަން ޮއފް ފަ ޒެ  1 “ޕްރެ

ވެ. އެ ފަ ތައް ވަނީ ގެނެސް ހު ލާ ޖެހޭ އިސް އި ގެންނަން ގަ މު ރު ކު ލު މަ އަ

ލް އިނޭންޝަ އާރުއެސް 7 “ފަ ފް އެ އި ތުރުން އަ ގެ އި  މީ
އި ގަ މު ުކރު ލު މަ ޯލޒަރސް” އަށް އަ ކް މަންޓްސް: ިޑސް ްޓރޫ  އިންސް

ވެ. މި އެ ފަ ވި އްވެސް ވަނީ ގެނެ ތަ ހު ލާ ޖެހޭ އިސް  ގެންނަން
ކަނި 2018ގެ އެ މަ ވަނީ ހަ އި ފަ ވި ކުރެ ލު މަ ޑަރޑަށް އަ ޓޭން  ސް

 މުހިންމު އެކައުންޓިންގ ސިޔާސަތުތަކަށް 

މާލީ އެސެޓާއި ދަރަނި ކްލެސިފައިކޮށް ހިސާބުކުރުން 
ަގނޑު ތިން އި ޓަށް މަ އި ާމލީ އެސެ އާރުއެސް 9 ގަ ފް އެ އި  އަ
އިޒް ޮމޓަ އީ އެ ވެ. އެ އެ ވެ އި ފަ މެނި ގަރީ ހި ފިކޭޝަން ެކޓަ  ކްލެސި

، އަދި އި އަ ވީޯއސީ ފް ، އެ ވާ އި ފަ ވި ުބކުރެ ގައި ހިސާ ގު ވާ އަ ަފއި ވި  ކުރެ
އް ތަ ޓު އާރުއެސް 9 ގެ ދަށުން މާލީ އެސެ ފް އެ އި ވެ. އަ އެލް އެ ޕީ ޓީ ވީ ފް  އެ
ކުރާ ޖު ޓު މެނޭ ކަށް ބަލަނީ މާލީ އެސެ ގައި އަސާސަ މު ރު ކު އި ފަ  ކުލެސި

ވެ. ކަށެ ތަ ފަ ައލް ފައިސާގެ ސި ޗު ކް ޓްރެ ިއ ޮކން އާ ލް ފާރި ޮމޑެ ޔަ  ވި
އި ލްޑު ޓު މެޗޫރިޓީ”، ޯލނާ އިވާ  “ހެ ފަ އި ިހމަނާ އޭއެސް 39 ގަ އި  އަ

އް ތަ ގަރީ ޓަ ހުރި”  މި ކެ ެވން ލެ ކާ އް ، އަދި “ވި ހޭ ފައިސާ ޖެ ބެން  ލި
ވެ. އެ ގެން ދާނެ ވި ބަބުން އު އާރުއެސް 9 ގެ ސަ ފް އެ އި އަ

  

އޭއެސް އި އި އަ ގަ މު ރު ކު ބު ޮކށް ހިސާ އި ފަ  މާލީ ދަރަނި ކްލެސި
އިވެސް އާރުއެސް 9 ގަ ފް އެ އި އް އަ ތަ ތު  39ގައި ވާ ގިނަ ޝަރު
ކުރަން ލު މަ އާރުއެސް 9 އަށް އަ ފް އެ އި ވެ. އަ އެ ފަ މަނާ  ވަނީ ހި
ޅޭ ގު ޕުން ގެން ޮގތުން ގުރޫ ހޭ ބެ އި ޏާ ގެން މާލީ ދަރަން ޅި ގު އި މާ ށު  ފެ

ވެ. އެ ވެ އްނު އެ ފަ ެލއް އައިސް ދަ ޮބޑު ބަ ކަްށ މާ ތަ ތު ސިޔާސަ

މަންޓު ޓްރޫ ޕުން މާލީ އިންސް އާރުއެސް 9 ގެ ދަށުން ގުރޫ ފް އި  އަ
އި އާ ދާ އި ހުރި ފަ ޅުން އި ގު އާ ، އެ އި ޮގތާ ރާ ކު ޮކށް ިމން އި ފަ  ކްލެސި

ަމށް ޯނޓު 2.10 ވު ލެ އް ގެ ތަފްޞީލް ބެ ޮގތު ރާ ކު ޯކޑު އްލުން ރެ  ގެ
ވަނީ އި އެ ފަ ޮކށް ޔާން ަގއި ބަ ކު ތަ އި ޯނޓު ލާ ވަ ވާ ތާ އި ގަ ެވތިރީ ށެ ވާ ލަ އް  ބަ

އި މާލީ ޓާ ގެ މާލީ އެސެ ޕު އަރީ 2018ގައި ހުރި ގުރޫ  1 ޖެނު
ޭއއެސް 39ގެ ދަށުން އި ަހކަށް”  އަ ލާ ީނގެ ޮކންމެ “ކް  ދަރަ
އާރުއެސް ފް އެ އި ، އަ އި ކާ ތަ ގަރީ ޓަ ކުރާ ކެ ބު އިވާ ހިސާ ފަ ދި  ކުރިން ހެ
ވެ. ކެ ތަ ގަރީ ޓަ ވޭ ކެ ކުރެ ބު ދުނު ހިސާ 9 ގެ ދަށުން އަލަށް ހެ

 
ގެން 1 ޅި ގު އި މާ ށު ކުރަން ފެ ލު މަ އާރުއެސް 9 އަށް އަ ފް އެ އި  އަ

ގަށް ގެ ޮފުތގެ އަ ކު ތަ ޓު އަރި 2018 ގައި ހުރި މާީލ އެސެ  ޖެނު
ޮގތުން ޅޭ ގު އި މާ އު ދަލު އަ ގަށް ބަ ގެ އަ ޓު ދަލު އަންނާނީ އެސެ  ބަ

ވެ. ކުގެ ަސބަބުންނެ ތަ ދާ އް އި ހުިރ މާ ގަ ޑަރޑް ޓޭން އެ ސް

2.1
އައިސްފައިވާ ބަދަލު )ކުރީގެބަޔާއިގުޅޭ(

.i
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އަލަށް އަމަލުކުރެވޭ އެކައުންޓިންގ

އައިއެފްއާރުއެސް 16 - ލީސް
އިނިންގ މަ އައިސީ “ިޑޓަ އާރި ފް އެ އި އޭއެސް 17 “ލީސް”، އަ އި  އަ

އައިސީ އިންސް އަ ލީސް”، އެސް ޓެ މަންޓް ކަން ްނޖު ރޭ  ވެދަރ އެން އެ
އައިސީ ޓިވް”، އަދި އެސް ޭރޓިންގ ލީސް އިންސެން  15 “ޮއޕަ

ޓަންސް ޮއފް ޓްރާންަސކްޝަންސް ޓިންގ ދަ ސަބްސް އޭ ލު ވެ  27 “އި
ޮގތުން މެނޭ ގަލް ޯފްމ ޮއފް އަ ލީސް” ހި ިވންގ ދަ ލީ ޮވލް ން  އި
އެކު އި އާރުއެސް 16 އާ ފް އެ އި އް އަ ތަ ދު ޅޭ އިރުޝާ އި ގު އާ  ލީސް

ވެ. އެ ގެން ދާނެ ވި ގެން އު އަރީ 2019 އިން ފެށި 1 ޖެނު
 

ކަށް އަންނާނޭ ތަ ބު ގެ މާލީ ހިސާ ޕު ބަބުން ގުރޫ ޑުގެ ސަ ޑަ ޓޭން  މި ސް
ވެ. މި މުންނެ ކަތް ކުރަ އް ގެ މަސަ މު ކުރު ޕުން ދަނީ ދިރާސާ ދަލު ގުރޫ  ބަ

ުރއެސް 16 އަށް އާ ފް އެ އި ެވ. އަ އެ މި ޮކށް ނުނި އް ކަތް އަދި ވަނީ އެ އް  މަސަ
ކަށް އަންނާނޭ އަސްލު ތަ ބު ގެ މާލީ ހިސާ ޕު ގުތު ގުރޫ ވަ ށާ ކުރަން ފަ ލު މަ  އަ
އި ގަ ތެރޭ ގެ ވެ. މީ ތަށެ ލަ ގެ އިސްތިސާދީ ހާ ލު ބަ ގު ތަ ވާނީ މުސް ދަލު ބިނާ  ބަ

ގެ ޏަށް ޯހދާ ފައިސާ ޕުން ދަރަން އި ގުރޫ އަރީ 2019ގަ  1 ޖެނު
ވެ. އެ މެނެ ކަން ހި ހެން ކަން ހުރި އެ ޅުން ، ގު އި ޓާ ޓަރެސްޓު ރޭ އިން

ޑަރޑްތައް އެހެން ސްޓޭން
، އި ކާ ތަ ޑް ޑަ ޓޭން އިވާ ސް ފަ ވި ކުރެ ހު ލާ އިވާ އސް ގަ  ތިރީ

ކަށް ތަ ޔާން ގެ މާލީ ބަ ޕު ބަބުން ގުރޫ ކުގެ ސަ ތަ ކުރުން  މާނަ
ވެ. އެ ވެ ލެ ބެ މަށް ނު ކަ ޮބޑު އަސަރެއް ކުރާނޭ މާ

 
ޓީ ޯއވަރ ޓެން އައިސީ 23 “އަންސާ އާރު ފް އެ އި  އަ

މަންޓްސް” ޓް މް ޓެކްސް ޓްރީ ކަ އިން

ކަށް 2015 އިން ތަ ޑް ޑަ ޓޭން އާރުއެސް އެކި ސް ފް އެ އި  އަ
އް ތަ ހު ލާ އިވާ އިސް ފަ ވި 2017 އަށް ގެނެ

އަލް ޕްޗު ވާ ޮކންސެ އި ގަ ކު ތަ ޑު ޑަ ޓޭން އާރުއެސް ސް ފް އެ އި  އަ
ހު ލާ އިާވ އިސް ފަ ވި ކަށް ގެނެ ތަ ދިނުން ލާ ގެ ަހވާ ގަނޑު ޮއނި

ހިސާބުތައް އެއްކުރުން

-

-

-

އް ތަ ފުނި އަރީ ުކން ޑި )ހ( ސަބްސި
ޮގތުން( ެމނޭ އް ހި ތަ ޓީ ޓި ކްޗަރޑް އެން ޓްރަ އަރީ އަކީ )ސް ޑި  ސަބްސި
އެއް ޓީ ްނޓި ޕުން އެ ވެ. ގުރޫ ކެ ތަ ޓީ ޓި ޯރލް ޮއންނަ އެން ޓް ގެ ޮކން ޕު  ގުރޫ
އްޗަށް ގެ މަ ފާ އަށް ލިބޭ ނަ ޓީ ޓި ، އެން ލަނީ ަމށް ބަ ކަ ކުރާ ޯރލް ޓް  ޮކން
ްއޗަށް ޮއންނަ ގެ މަ ޓީ ޓި ، އަދި ެއ އެން މަ ްއވާނަ ގެ އް ގެ ހަ ޕު  ގުރޫ

ގެ މު އު ގެނަ ލު ދަ ވަރަށް ބަ ގެ މިން ފާ ފަދަ ނަ ގެން އެ ޮކށް ން ގެ ބޭނު ޔާރު ތި ޚް  އި
ކަން ވެރި ކު ލް ޕަށް މި ވެ. ގުރޫ އެ މަ ވާނަ އި ފަ ބި ޕަށް ލި ކަން ގުރޫ ލު ބި  ގާ
އް ތަ ބު ގެ ހުރިހާ ހިސާ އަރީ ޑި ގެން ސަބްސި ހުން ފެށި ވަ ވާ ދު ލު ދަ  ބަ

ޯރލް ދޫވާ ހިސާބުން ޓް ވެ. އަދި ޮކން އެ ެރވެ ކު ޓް ޑޭ ޮކށް ޮކްނޮސލި ލަ މު  ޖު
ގެން ހިނގާ ޅި ގު އި މާ ތު އް ގަ އެ ާފރި ޔަ ވެ. ވި އެ ެރވެ ކު ޓް ޑޭ ޮކންޮސލި  ޑީ

ވެ. އެ ވެ ކުރެ ޯކޑު ގަިއ ރެ ގެ ތެރޭ ކު ތަ ދު ގެ ޚަރަ ޕު މުަލ ގުރޫ ގެ ޖު ދު ޚަރަ

ން ލު ްއޮކށް ފާރި އެ ޔަ )ށ( ދެ ވި
. ވެ ިއގެންނެ ލަ ހާ ކަށް ބަ ަތކަ ލާ ހަ ޮކށްލުން ހިނގަނީ މަރު އް ފާރި އެ ޔަ  ދެ ވި

ގެ ތު އި ގަންނަ ފަރާ ގަ ގައި އެ ވިޔަފރީ ޚު ރީ އް ގަންނަ ތާ އެ ފާރި ޔަ  ވި
ގަށް މަ އަ ދަދު ހަ މަ އެ އަ އް ހުރިނަ ޓެ މަން ޓު އިޓީ އިންވެސް ކު  އި
އިދާ އިރު ލިބޭ ފަ ކުރާ ބު ޮގތަށް ހިސާ ެރވެ. މި ކު ބު  އަލުން ހިސާ

ވެ. އެ ގަ ާޔނު ގެ ބަ ދަނީ މް ކުރަނީ އާ ޯކޑު އްލުްނ ރެ ވަތަ ގެ ނު

އި ހުރި ގަ ފާރީ ޔަ ވޭ ވި ، ގަނެ އި އާ ވޭ ފައިސާ މަށް ދެ ތު ފާރި ގަ ޔަ  ވި
ވާ އި ފަ ދާއި ކުރިން ޮކށް ދަ ގެ އަ ޓު ްނޓަރެސް ޯރލިންގ އި -ޮކްނޓް  ނަން

ދުން ދަ މުން އަންނަ އަ ކުރު އް ގު އެ އަ މަ ގެ ހަ ޓު މަން ޓު އިޓީ އިންވެސް ކު  އި
މުން ކުރު ގު އުނި އަ މަ ގެ ހަ ކު ތަ ޓު ފާރީގެ ސާފު އެސެ ޔަ ވޭ ވި  ގަނެ

ފާރި ޔަ ވެ.  ވި އެ ގަ ވިލް ގެ ޮގތު ޑް ޯކުޑކުރަނީ ގު ދަދު ރެ  އަންނަ އަ
އި ުހރި ނަން- ގަ ފާރީ ޔަ ވޭ ވި ، ގަނެ އި އާ ވޭ ަފއިސާ މަށް ދެ ތު ގަ

ޓީ އި ކު ވާ އި އި ފަ ދާއި ކުރިން ޮކށް ދަ ގެ އަ ޓު ޓަރެސް ޯރލިންގ އިން ޓް  ޮކން
ވޭ ދަކީ ގަނެ ދަ މުން އަންނަ އަ ކުރު އް ގު އެ އަ މަ ގެ ހަ ޓު މަން ޓު  އިންވެސް

، މަ ވާނަ އި ގަ މު ކަ އް ގެ ވުރެ ދަށް އަ ގަށް އަ މަ ގެ ހަ ކު ތަ ޓު ފާރީގެ ސާފު އެސެ ޔަ  ވި

ވެ. އެ ގަ ާޔނު ގެ ބަ ދަނީ މް ކުރަނީ އާ ޯކޑު ފާުތ ރެ ގެ ތަ ދު ދަ އަ އެ ދެ

، އި ކާ ތަ ، ބެލެންސު އި ކާ ތަ ތް ލާ މަ އާ ޭރގައި ހިނގާ މު ތެ ގެ ޕު  ގުރޫ
ގެ ކު ތަ ތް ލާ މަ އާ ގައި ހިނގާ މު ދު މެ ގެ ކު ތަ ފުނި ގެ ކުން ޕު  ގުރޫ

އި ގަ މު ރު ކު އް އް އެ ތަ ބު އްލުން ވަނީ ހިސާ އި ގެ އާ ދާ އި ވޭ ފަ ކުރެ ޯކޑުނު  ރެ
ކާއި ތަ ތު ޓިންގ ސިޔާސަ އުން ކަ ގެ އެ ޕު ެއވެ. ގުރޫ ނަ މަ ހި  ނު

ދަދު ވާ އަ އި ފަ ޮކށް ޯޕޓު ކުން ރި އަ ިޑއަރީ ކައި ސަބްސި ޓަ މަށް ކުރު ޮގތް އް  އެ
ވެ. އެ ފަ ވި ވަނީ ކުރެ ކަން މަ އެ ވާނަ އި ގަ މު ކަ ހޭ ޖެ ކުރަން ލު ދަ ބަ

ސެގްމަންޓުތައް ރިޕޯޓުކުރުން
އްޔާއި ުމގަ ގު ފުނި ހިން ވެނީ ކުން ކުރެ ޯޕޓު ތައް ރި ޓު މަން ގް ޓިންގ ސެ  ޮއޕަރޭ
ގެ ތެރޭ ވޭ އެ ކުރެ ޔާރު ތަށް ަތއް ޮކށް ުހންނަ ފަރާ ގައި އިސް މު މު  ޮގތް ނިން
އް ތަ ތް ލަ ގެ ވަސީ ޕު ވެ.  ގުރޫ ތީންނެ ގެ މަ ވާނޭ ޮގތު ޮގތް އް އި އެ ކާ ތަ ޯޕޓު  ރި
ޮފރމަންސް ގެ ޕާ ކު ތަ ޓު ްގމަން ފާރި ސެ ޔަ ިއ ވި މާ ޅު އެ ޮގތް ކަނޑަ ކުރާނޭ  ބޭނުން

އި ޮގތް ޔާ އް ގަ މު ގު ވާ ހިން އި ގަ މު ކަ ތް މާ ޮއންނަ ފަރާ ގެ ޒިން މު ލު  ބެ
ތައް މުން ޖިކް ނިން ޓެ ޓްރެ ތަކީ ސް ޮކށް ހުންނަ ފަރާ ގައި އިސް މު މު  ނިން

ގެ ޓަރުން ކް އިރެ ވެ. ޑަ ގެ ޯބޑެ ޓަރުން ކް ިއރެ ާޔރު ޮއންނަ ޑަ ތި ޚް ގެ އި މު މު  ނިން
ކެއް ތަ ، އެެސޓް ކީ ޓަ މެން ފާރި ެސގް ޔަ މެ ވި އި ޮކން ގަ ޮގތު ކޭ  ޯބޑުން ދެ

ގާ ކިން ރިސްކު ނަ އި ވަ ކާ ތަ ޓު މެން ގް ފާރި ސެ ޔަ ހެން ވި ގެން އެ އި ލަ ޮކށް އް  އެ
ކުރާ ވަކި ތް ކަ އް ގެ މަސަ މު ދިނު ޮކށް މަްތ ޯފރު ދު އި ޚި ަދލާ ، މު ފާ ޯހދާ  އަދި ނަ

ވެ. އެ ވަނީ އި އެ ގަ ތައް ތިރީ ޓު މަން ގް ގަނޑު ސެ ގެ ަމއި ޕު ވެ. ގުރޫ ކެ އެ ބަ

(i
(ii

(iii
(iv
(v

(vi
(vii

(viii

ރި ފާ ޔަ މު ވި އާން
ޓިންގ ކް ޓްރެ ޮކން
ޖިންގ ޑްރެ

ޓިކްސް ޮލޖިސް
ތުރު ފަ ތުރު ދަ

ޓުން އް ހެ ލެ މާއި ބެ ޮޑކް ކުރު
ޓު ޓޭ އަލް އެސް ރި

ހެން ހެނި އެ

2.2
ޑަރޑްތައް  ސްޓޭން

އިވާ ފަ ވި ކަށް ގެނެ ތަ ޑް ޑަ ޓޭން އި، ސް ކާ ތަ ޑް ޑަ ޓޭން އިވާ އާ ސް ގަ  ތިރީ
ކަށް ތަ ކުރުން ޅޭ މާނަ ގު އި ކާ ތަ ބު ގެ މާލީ ހިސާ ޕު ، ގުރޫ އި ކާ ތަ ހު ލާ  އިސް
ވެ. އެ އެ ކުރަން ފަށާނެ ލު މަ ހުން އަ އަރީ 2019ގެ ފަ  1 ޖެނު

މަވެސް، ވީނަ އި ގަ މު ކަ ދަ އް ކުރަން ފެށުން ހު ލު މަ ހަށް އަ ވަ ވުރެ އަ ޚަށް ރީ  ތާ
ކަށް މި މާލީ ތަ ކުރުން އި މާނަ ކާ ތަ ޑް ޑަ ޓޭން އިވާ އާ ސް ގަ  ތިރީ

ވެ. އެ ވެ އްނު އެ ފަ ޮކށް ަމލު އި އަ ގަ މު ދު ްއ ހެ ތަ ބު ހިސާ

2.3

2.4

ތައް
ޔާން

 ބަ
މާލީ
 
އިވާ
ށްފަ
ޓްޮކ
ޯއޑި
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މާލީ އެސެޓުގެ އަގަށް ބަދަލުއައުން
އިވާ  ފަ އިވާ “އިންކަރޑް ޮލސް” )ވެ އޭއެސް 39ގަ އި  އަ

އި އާރުއެސް 9 ގަ ފް އެ އި އި އަ ގަ ަދލު ގެ ބަ ލް އްލުން( ެގ ޮމޑެ  ގެ
އި ޏާ ޑިޓް ޮލސް” )ަދރަން ޓެޑް ކްރެ ެޕކް ކުރަނީ “އެކްސް  ބޭނުން

ެވ. އަލަށް އެ ލް އްލުން( ގެ ޮމޑެ ވޭ ގެ ުކރެ ފާ މަށް ލަ ކަ ޭބނޭ ގެން ލި ޅި  ގު
ގެ ޮމޑެލް މު ޅު އެ ދަލު ކަނޑަ ގަށް އަންނަ ބަ ކުރަން ފެށުނު އަ ަމލު  އަ

، އި ޓާ ވާ މާލީ އެސެ އި ފަ ވި ކުރެ ބު ުގގައި ހިސާ ޒް އަ އި ޮމޓަ ކުރާނީ އެ  ބޭނުން
އިވާ ފަ ވި ކުރެ ބު ޮކށް ހިސާ އި އަ ވީޯއސީ ފް ، އެ އި ޓާ ކްޓު އެސެ ޓްރެ  ޮކން
އި ގަ ޓު މަން ޓްރޫ އިޓީ އިންސް ކު ވެ. އި ޓަށެ މެން ޓު ގެ އިންވެސް  ދަރަނީ

ވެ. އެ ކުރާނެ މެއް ނު ްނޓަށް މި ޮމޑެލް ބޭނު މަ ޓު ިއވާ އިންވެސް ފަ ވި  ކުރެ

 66,941,014 

 18,391,494 

 85,332,508 

 59,873,514 

 18,391,494 

 78,265,008 

ން ލު އް ްނ، ދަރަނިން ިލޭބ ގެ ށު އާރުއެސް 9 ގެ ދަ ފް އެ އި  އަ
ވެ. އެ ވާނެ ވުރެ އަވަސް އޭއެސް 39 އަށް އި ގުތު އަ ކުރާ ވަ ޯކޑު ރެ

ގެ ލް ޅާ ޮމޑެ އަ ަދލު ކަނޑަ ގަށް އަންނަ ބަ ވާ އަ އި އާރުއެސް 9 ގަ ފް އެ އި  އަ
ގެ އް ލެ މު އުސޫ ދަލު އާން ގަށް އަންނަ ބަ ގެ އަ ކު ތަ ޓު އިވާ އެސެ ގަ އި ހަ  ތަރަ
ގައި ލު ުގބަ ތަ ކެއް މުސް ތަ ލު ދަ ވުރެ ޮބޑަތި ބަ ހާރަށް ، މި ވެ ތުރު  ޮގތުން އި
ގަށް އަންނަ އާރުއެސް 9 ގެ އަ ފް އެ އި ވެ. އަ އެ ވެ ލެ މަށް ބެ ކަ  އަންނާނޭ

ގަށް އި އަ އަރީ 2018ގަ ގެ ދަށުން 1 ޖެނު ލު އަޅާ އުސޫ ދަލު ކަނޑަ  ބަ
އިން ދަ ފަ ވާ އި ގަ ަދދު ތިރީ ހުރި އަ އި ފަ ެރވި ކު ޯކޑު ގަިއ ރެ ޮގތު ގެ ލު ދަ  އައި ބަ

ވެ. އެ ފަ ޅާ އަ ުޕން ވަނީ ކަނޑަ މަށް ގުރޫ ކަ ކުރަން ެޖހޭ ތުރު އި

ގެ ޮގތު ރާ ކު ބު ޕުން ހިސާ ވަންސް ގުރޫ ލަ ގެ އެ ލު ދަ ގަށް އަންނަ ބަ  އަ
ވެ. އެ ވަނީ އި އެ ތަފްސީލު ޯނޓު 2.10ގަ

އިންތިގާލީ މަރުހަލާ
ޓިންގ އުން ކަ ގެން އެ ޅި ގު އި މާ ށު ކުރަން ފެ ލު މަ އާރުއެސް 9 އަްށ އަ ފް އެ އި  އަ

ވާ އި ގަ ވަނީ ތިރީ އި ފަ ވި އް ގެނެ ތަ ލު ދަ ކަށް އަންނަ ބަ ތަ ތު  ސިޔާސަ
ވެ. ޮކްށގެންނެ ން ތަޑް” ބޭނު ޓް މެ ކް ފެ ވް އި ޓި ލޭ މު އު އިން “ކި ދަ ފަ

ލު ދަ ގަށް އަންނަ ބަ މެދު )އަ އި މާ ރު ކު ބު މާއި ހިސާ ކުރު އި ފަ  ކްލެސި
ގެ ިއ، ކުރީ ގަ މު ރު ކު ލު މަ މަށް އަ ކަ ވާ ކަން އި ފަ ޅި އެ ޮގތުން( ކަނޑަ ނޭ މެ  ހި
ކުރަން ހު ލާ މާތު އިސް ލޫ އު ވާ މަ ކިޔަން ބޭނުން ޅާ ގެ އަ ކު ތަ ތު ދަ އް  މު

ޕުން ވަނީ ގެ ބޭނުން ގުރޫ އް އެ އިވާ އިސްތިސްނާ ފަ ޮގތަށް ދީ ހޭ ޖެ  ނު
ގެން ޅި ގު އި މާ ށު ކުރަން ފެ ލު މަ އާރުއެސް 9 އަށް އަ ފް އެ އި ވެ. އަ އެ ފަ ފާ  ހި

ދަލު ވަނީ 1 ގަށް އަންނަ ބަ ގެ އަ ގެ ޮފތު އި މާލީ ދަރަނީ ޓާ  މާލީ އެސެ
އި ގަ މު ރު ކު ބު ޒާވް ހިސާ އާއި ރި ދަނީ މް ވާ އާ އި ފަ ޓި އް ހެ ފެ އަރީ 2018ގެ ހި  ޖެނު

ތައް ތު މާ ލޫ އު އިވާ 2017ގެ މަ ފަ ޅި ހެ ، ުހށަ މުން ކަ ހެން ވެ. އެ އެ ފަ މެނި  ހި
ގެ ކު ތަ ގަނޑު އާރުއެސް 9 ގެ މިން ފް އެ އި އި ހުންނާނީ އަ ގަ އް ޮގތެ މު ން  އާ

ވެ. ޮގތަށެ އް އި އެ ކާ ތަ ގަނޑު އޭއެސް 39 ގެ މިން އި އި އަ ގަ ލު ދަ ބަ

އި ތާ މާ ލޫ އު ގައި ހުރި މަ ޚު ރީ ކުރަން ފެށި ތާ ލު މަ ޑަށް އަ ޑަ ޓޭން  ސް
ވެ. އެ ފަ ދި ވަނީ ހެ އް ތަ ޓު މަން އިވާ އެސެސް ގަ ޮކށް ތިރީ ކަށް ބިނާ ތަ ތް ލަ ހާ

ޅުން އެ ފާރި ޮމޑެލް ކަނޑަ ޔަ ޅޭ ވި ގު ެޓއް ގެން މާލީ އެސެ
ފާރި ޔަ ކަކީ ވި ތަ ޓު މަން ޓު ވާ އިންވެސް އި ފަ އި ޮކށް ގަ ޓު މަން ޓްރޫ އިޓީ އިންސް ކު  އި

ޅުން އެ ގައި ކަނޑަ މު ްނޓު  ކަ މަ ޓު ިއވާ އިންވެސް ފަ ުނމަށް ޮކށް ނޫން ބޭ

2.1 މުހިންމު އެކައުންޓިންގ ސިޔާސަތުތަކަށް 
އައިސްފައިވާ ބަދަލު )ކުރީގެބަޔާއިގުޅޭ(

.iii

.ii
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ވިއްކާލަން ނިންމާފައިވާ ދިގުމުއްދަތުގެ އެސެޓު

މާލީ އިންސްޓްރޫމަންޓު

2.7

2.8

2.9

2.10

އިން ތެރެ ގެ އި ދަ މަށް ކުރާ ހޭ ކުރު ގީ އް މް ތަރަ ޮރގްރާ ޓަުރ ޕް އު ޕި  ޮކމް
ޓް އި ޓްރެ ވެނީ ސް ކުރެ ޒް އި ޮމޓަ އް އެ ތަ ދު ދަ ވޭ އަ ކުރެ ޯކޑު ގައި ރެ ޮގތު ގެ ޓު  އެސެ
ގެ ެހން( އޭ ވާނޭ ތުރުނު ވުރެ އި ހަރަށް ގެން )5 އަ ޮކށް ތަޑް ބޭނުން އިން މެ  ލަ
ގެ އް ޓެ ޖިބަލް އެސެ ޓޭން މެ އިން ވެ. ޮކން ގެންނެ ަލއި ހާ މުރަށް ބަ ތެިރ އު  ބޭނުން

، ހު ފަ ށް މަ ކުރު ހަރަކު ދިރާސާ ފަ އް ހަރަކު އެ ކަން އަ ހަ އް ގުގެ ސަ ގެ އަ  ޮފތު
މަ ވާނަ އި ގަ މު ކަ ވާ އި ފަ އް އައިސް ލެ ދަ ދެވޭ ބަ މީ ނޭ އި ގަށް ދާ  އަ

ވެ. އެ ވެ ހު ގެނެ ލާ ޖެހޭ އިސް ކަށް ގެންނަން ތަ ދު ދަ އަ

ޮކށް އިޒް ނު ޮމޓަ އް އެ ތަ ޓު މުރެއް ނުވާ އެސެ ވާ އު އި ފަ ޅި  ކަނަޑއެ
މަށް ލު ދަލު ބެ ގަށް އަންނަ ބަ ގެ އަ ތީ ކެ ތަ ހަރު އެ ފަ އް ހަރަކު އެ  އަ

ގު އެ ގެ ޮފުތގެ އަ އް ޓެ ެޖހޭ އެސެ ކުރަން ޒް އި ޮމޓަ ވެ. އެ އެ ވެ ކުރެ  ދިރާސާ
ގެ ތީ ކެ ތަ އި އެ ގަ އް ތެ ލަ އްޖެ ހާ މަށް ފެނި ކަ ދާނޭ ބި ލި ގެން ނު އި ކަ އް އް ވި ޓެ  އެސެ

ވެ. އެ ވެ މަށް ދިރާސާ ކުރެ ތު ގަ ދަލު ދެނެ އިވާ ބަ ފަ ގަށް އައިސް  އަ
ވުރެ ދަށް ދަ ވޭ އަ ކުރެ ފާ މަށް ލަ ކަ ބޭނޭ ގެން ލި އި ލަ ކާ އް އް ވި ޓެ  އެސެ
ތަކީ ފާ ގެ ތަ ދު ދަ އަ ަމ، އެ ދެ ނަ ވާ އި ގަ މު ކަ ތި ދަދު މަ ގެ އަ ގެ ޮފތު  އޭ
ވެ. އެ ވެ ކުރެ ޯކޑު ގަިއ ރެ ގެ ޮގތު މު ލު ގެ ެގއް ލު ދަ ަގށް އައި ބަ އަ

ގުން މަ އަ ގެ ހަ ދަކީ އޭ ދަ ގެން ލިބޭނޭ އަ އި ލަ ކާ އް އް ވި ޓެ  އެސެ
ގެ ، އޭ ާދއި ދަ މުން އަންނަ އަ ކުރު މަށް ހިނގާނޭ ަޚރަދު އުނި ކު އް  ވި
ގަށް ެވ. އަ ދެ ދަ ިއން މަތީ އަ ލިއު އިްނ ޔޫޒް” ގެ ތެރެ  “ވެ

ކިން ފައިސާ ، ވަ އި ކަ ޓަ ށް މަ ގެ ބޭނު މު ކުރު ބު ދަލު ހިސާ  އަންނަ ބަ
ވެ. ޮނން ެވއެ ރެ ކު ޕު ޮކށް ގުރޫ ގަ ހަ އް ފާ ޓެ ހާ ުޔނި ވާ ހުރި ުއރު  ދަ

ހުރި އި ފަ ދަލު އައިސް ދެވޭ ބަ ގަށް ނޭ އިން އަ ތެރެ ގެ ޓު އިނޭންޝަލް އެސެ  ފަ
އި ފަ އް އައިސް ލެ ދަ ދެވޭ ބަ އި އެ ގަ ތެރޭ ގެ ހަރު ގަށް އަ ގެ އަ ކު ތަ ޓު  އެސެ

ވެ. އެ ވެ ކުރެ ގައި ދިރާސާ އް ޚެ ރީ ޯޕޓިންގ ތާ މެ ރި ިރޯތ ޮކން ހު

އް”ގެ ޓެ ިއވާ އެސެ ފަ މާ މަށް ނިން ލު ކާ އް ޓެްއ “ވި ގެ އެސެ ތު ދަ އް މު ގު  ދި
ގަނޑު އި ގު ލިބޭނޭ މަ ގެ އަ ގެ ޮފތު ވެނީ އޭ ފައި ކުރެ ގައި ކުލެސި  ޮގތު

i. ރެކޯޑުކުރުމާއި، ފުރަތަމަ ހިސާބުކުރުން
ނީ ވެ ކުރެ ޯކޑު މަ ރެ ތަ ހޭ ފައިސާ ފުރަ ޖެ ބެން ގައި ލި ގެ ޮގތު ފާރީ ޔަ  ވި

އި ޓާ ހެން މާލީ އެސެ ހެނި ވެ. އެ ޖެހޭ ހިސާބުންނެ ބެން  އެ ފައިސާ ލި
ޮގތުން ޅޭ ގު ޓާ މަން ޓްރޫ ވެނީ އެ އިންސް ކުރެ ޯކޑު މަ ރެ ތަ  މާލީ ދަރަނި ފުރަ

ވެ. ކުރާ ހިސާބުންނެ މް އި އް ގާ މެ ވު އްބަސް އެކު އެ އި ކާ ތަ ފަރާ ހެން އެ

މެނޭ އް ހި ްނޓެ ޯޕނެ ޭނންސިންގ ޮކމް އި ފަދަ ފަ ވޭ ުކރެ ގަ ހަ  މާލީ އެސެޓު )ފާ
ވަތަ މާލީ ދަރަނި އި( ނު ވަ ޔަ ހޭ ފައިސާ ފި ޖެ ބެން ފާރިން ލި ޔަ  ވި

ޮރފިޓް ލިއު ތުރޫ ޕް ގާއި )“ފެއަރ ވެ މަ އަ ކުރަނީ ހަ ބު ތަަމ ހިސާ  ފުރަ
ުތމަށް ހިނގާ ވަތަ ގަ ުކމަށް ނު އް ޓު ވި  ޮއރ ޮލސް” އަށް( ެއ އެސެ
ޖެހޭ ބެން ފާރިން ލި ޔަ ވެ. ވި ގެންނެ ޮކށް އް ގެ ޚަރަުދ އެ ތު ލާ މަ އާ  ސީދާ މު
އެއް ނެތް އިނޭންސިންގ ބަ ގެ ފަ ވަރު މިން ވޭ ކުރެ ގަ ހަ އިން ފާ ތެރެ ގެ  ފައިސާ
ވެ. އެ ގަ ގު މަލާތް ހިނގި އަ އާ ކުރަނީ އެ މު ޯކޑު މަ ރެ ތަ ތަްއ ފުރަ ދު ދަ އަ

ii. ކްލްސިފައިކުރުމާއި، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ހިސާބުކުރުން
އަރީ 2018 އިން  މާލީ އެސެޓު - 1 ޖެނު

ފެށިގެން އަމަލުކުރެވޭ އުސޫލު
ކުރަނީ އި ފަ ތައް ކުލެސި ޓު އިރު މާލީ އެސެ ވޭ ކުރެ ޯކޑު  އަލަށް ރެ

ވާ އި ފަ ވި ކުރެ ޒް އި ޮމޓަ ގެން އެ އި ލަ އިވާ އަސާސަށް ބަ ފަ ވި ކުރެ ބު  ހިސާ

އަގަށް ބަދަލުއައުން

މަލާތް އާ ، އެ މު އި ފަ ަގއި ވެ މު އިން ކަ ެގތެރެ އް ތެ ލާ މަ އާ ެގ މު މު ކު އް ތަކީ ވި  ގޮ
ގެ ޓު ފަދަ އެސެ ވެ. މި މުންނެ އް ޮއތު ތެ ވާ ފުރުސަ ގެން ކަށީ ގެ އެ މު ކަ  ހިނގާނޭ

މަށް ލު ކާ އް ގުން ވި އަ މަ ، ހަ އި ގާ ގެ އަ ކީ ޮފތު ދަ ދަ ވާ އަ އި ފަ ވި ކުރެ ޯކޑު  ރެ
ވެ. ދެ ދަ އިން ދަށް އަ ގެ ެތރެ ދު ދަ މުން އަންނަ އަ ކުރު ހިނގާނޭ ޚަރަދު އުނި

ގެ ކު ތަ އިނޭންޝަލް އެެސޓު ފަ ގެ ޮނން ޕު ، ގުރޫ އި ގަ ެޚއް ރީ ޯޕޓިންގ ތާ މެ ރި  ޮކން
އް ފެނޭޯތ ލެވޭ ނިާޝނެ ދާނޭ ަކމަށް ބެ ވެ ތު ދަލު އަ ގަށް ބަ  ޮފުތގެ އަ
އް ޓެ ، އެ އެސެ މަ ވާނަ އި ގަ މު ކަ އް ހުރި ކެ ތަ ފަދަ ނިާޝން ވެ. އެ އެ ލެ  ބެ

ވޭޯތ އި ފަ ދަލު އައިސް ގަށް ބަ ވޭ އަ ކުރެ ފާ މަށް ލަ ކަ ބޭނޭ ގެން ލި އި ކަ އް  ވި
އި ކާ ތަ ިނޓު ހެން ޔު ހެނި ޮގތުން ފައިސާ ލިބޭ އެ ވެ. މި އެ ވެ ކުރެ  ދިރާސާ
ތައް ޓު ޮކށް ފައިސާ ލިބޭ ެއސެ މީ އި އި ދާ ގަ ޮގެތއް ލު އް ގި ތަ ކިން މުސް  ވަ
ވެ. އެ ވެ ލެ ހާ ކަށް ބަ ވަރަ މެ ކުޑަ މިން ވޭނޭ އެން ލެ ހާ ކަށް ބަ ކަ ތަ ޕު ގުރޫ

އި އަ ީވޯއސީ ފް ، އެ ޓު މަން ޓްރޫ އައި - ޑެޓް އިންސް ވީޯއސީ ؛ ެއފް ގަ ގު  އަ
ވެ. އެލް ޮކށެ ޕީ ޓީ ވީ ފް ވަތަ އެ ުޓމަންޓު ނު ުކއިޓީ އިންވެސް - އި

ފާރި ޮމޑެލް ޔަ ކުރާ ވި ޖު ފުނިން މާލީ އެސެޓު މެނޭ  ކުން
ހު ފަ މަށް ކުރު ޯކޑު ަތމަ ރެ ރަ އް ފު ޓެ ، މާީލ ެއސެ މަ ވާނަ ަގއި މު ކަ ކުރާ ލުނު ދަ  ބަ
ފިކޭޝަނަށް ވެ. ކްލެސި އެ ގެނެ ލެއް ނު ދަ ފިކޭޝަނަށް ބަ ގެ ކްލެސި  އޭ

އް އަލުން ޓެ ހާ މާލީ އެސެ ކުރާ ހުރި ، އަސަރު އި ގަ ތު ލަ ދަލު ގެންނަ ޙާ  ބަ
ދަތު އް ޯޕޓިން މު ގެންނަ ރި ލު ދަ އަށް ބަ ފާރި ޮމެޑލް ޔަ ކުރަީނ ވި އި ފަ  ކްލެސި
ވެ. ގެންނެ އި ށަ ހުން ފަ ވަ މަ ދު ތަ ގެ ފުރަ ތު ދަ އް ގެން އަންނަ މު ހި އި ޖެ ވަ ޔަ ފި

ދި ، އަ މަ ވާނަ އި ގަ މު ކަ ވާ މަ ހަ އިވާ ދެ ޝަރުތު ފުރި ގަ  ތިރީ
، މާލީ ަނމަ ވާ އި ގަ މު ކަ ވާ ިއނު ފަ ޅާ އަ ަގއި ކަނޑަ މު ކަ އެ ލް އެ ޕީ ޓީ ވީ ފް  އެ
ވެ. އެ ގަ ޓު އިވާ ޮކސް ފަ ވި ކުރެ ޒް އި ކުރަނީ ެއޮމޓަ ބު އެސެޓް ހިސާ

ކީ ދަ ގެ މަގްސަ ލް ފާރި ޮމޑެ ޔަ މުންދާ ވި ޅެ ގު  މާލީ އެސެޓު ގެން
، އަދި ުވން އި ގަ މު ކަ މުންދާ ފައިސާ ޯހދުން ދުން ިލބެ އި ވާ ޓުން ގަ އެސެ

އި ގަ އް ަތކެ ވާ ދުވަސް އި ިޅފަ އެ ، ކަނޑަ ާވޮގތުން އި ގަ މު ވު ޅޭ ެއއްބަސް ގު ޓާ  އެސެ
ދާއި ދަ ޕަލް އަ ކަނި ޕްރިންސި އެ މަ ާނޮކށް ހަ ދަށް ބި ދަ ިޑންގ އަ ޓޭން އުޓްސް  އަ

އުން. ދި މުން ބެ ކެއް ލި ތަ ދު ދަ ގެ އަ ވޭ ފައިސާ ލެ ކު ޓަރެސްޓު އެ އިން

ދާ މުން ޓަ އް ހަ ލަ ކަށް ބަ ޮގތަ ން މަށް ނޫ ގެ ބޭނު ފާރީ ޔަ  ވި
، ހު ފަ ށް މަ ކުރު ޯކޑު މަ ރެ ތަ އް ފުރަ ޓެ ަމން ޓު ިއޓީ އިންވެސް ކު  އި

ހެން ހެނި އް އެ ތަ ލު ދަ ގަށް އަންނަ ބަ އަ މަ ގެ ހަ ޓު މަން ޓު  އިންވެސް
އިން ދަ ފަ ވެ. މި އެ ދާނެ މެނި އި ހި ގަ ތެރޭ ގެ ދަނީ މް ހެން އާ ހެނި  އެ
ވެ. ކިންނެ ވަ ކި އް ވަ ޓެ މަން ޓު މެ އިންވެސް ކުރާނީ ޮކން ލު މަ ޢަ

ގު  ޒްޑް އަ އި ޯމޓަ އިން އެ ދަ ފަ ވާ އި ގަ ތީ އިން މަ ތެރެ ގެ ކު ތަ ޓު  މާލީ އެސެ
އި( އަ ވީޯއސީ ފް ގު )އެ އަ މަ ވާ ހަ ޮކށް ައށް ބިނާ ދަނީ މް މަ އާ ހަ ވަތަ ފުރި  ނު
ވެނީ ކުރެ ބު ޓެއް ހިސާ ހާ މާލީ އެސެ ވޭ ހުރި ކުރެ ފައި ނު  ގައި ކްލެސި

އެލް( ޕީ ޓީ ވީ ފް ގު )އެ ަމއަ ވާ ހަ ޮކށް މަްށ ބިނާ ލު އް އި ގެ އާ ދާ އި   ފަ
ވަތަ އި ޮކށް ނު އަ ްފވީޯއސީ ، އެ އިރު ކުރާ ޯކޑު މަ ރެ ތަ ވެ. ފުރަ އެ  ގަ
ވާ މާލީ މަ ހަ ކުރަން ޝަރުތު ފުރި ބު ގައި ހިސާ ގު ޒްޑް އަ އި ޯމޓަ  އެ
ފާނޭ މަ އަރާ ފިނަ ޮކށް ޯކޑުނު އެލް ޮކށް ރެ ޕީ ޓީ ވީ ފް އްވެސް އެ ޓެ  އެސެ
ފަދަ ވަތަ އެ ، ނު އި ކަ ޓަ ށް މަ ވު ތް މަ ލާ ކުން ސަ މަ ޓިންގ ޮއޅު އުން ކަ  އެ

ތައް
ޔާން

 ބަ
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 ބޭރު ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް ދިވެހި
ރުދިޔާއަށް ބަދަލުކުރުން

ތައް ފުނި އަރީ ުކން ޑި )ހ( ސަބްސި
ވަނީ އި ފަ ޮކށް ބު ތައް ހިސާ ދު ދަ ވާ އަ އި ފަ މަނާ އި ހި ގަ ކު ތަ ބު ގެ މާލީ ހިސާ ޕު  ގުރޫ

ގްިތޞާދީ މުންދާ އި ވަ ެތރި ތް ކާ އި ހަރަ ްއގަ ޮގތެ ގަނޑު އި ިޓޓީ މަ  އެން
ވެ. ވޭ ފައިސާ( އިންނެ ުލކުރެ މަ ކުރާ ފައިސާ )އަ ގައި ބޭނުން ލު ޙަ  މާ

ވޭ ކުރެ ލު މަ ގެ އަ ޕު ވަނީ ގުރޫ އި ފަ ޮކށް ރު ޔާ އް ތައް ތަ ބު  މާލީ ހިސާ
ވެ. އިންނެ ޔާ ދި ވެހި ރު ވާ ދި އި ގަ މު ކަ ޅާ ފައިސާ ހަ ށަ އަދި ހު

ތައް   ެލންސު ކާއި ބެ ތަ ތު ލާ މަ ޢާ )ށ( މު
ކުރަނީ ލު ދަ އަށް ބަ ވޭ ފައިސާ ކުރެ ލު މަ އް ޢަ ތަ ތް ލާ މަ ޢާ ގެ މު ފައިސާ  ބޭރު

ވެ. ގެންނެ އި ލަ ޓަށް ބަ ގެ އެކްސްޗޭންޖު ރޭ ހު ވަ ތައް ހިނގާ ދު ތް ލާ މަ ޢާ  މު
އިރު ބޭރު މޭ ހަރު ނި ، އަދި އަ ގެން އި ގަ އް ހިން ތަ ތް ލާ މަ ޢާ ފަދަ މު  އެ

އަށް ޔާ ފި ވެހި ރު ޓާއި ދަރަނި ދި ގެ އެސެ އިން ހުންނަ ފައިސާ  ފައިސާ
މަ ހަ ކުރަނީ ފުރި ޯކޑު އްލުން ރެ ވަތަ ގެ އިދާ ނު މުން ލިބޭ ފަ ކުރު ލު ދަ  ބަ

އިން ތެރެ ގެ ކު ތަ މް ޓަ އި މެނޭ އަ ހި ގައި ނު ޮގތު ވެ. ަފއިސާ އެ ގަ ޔާނު ީނގެ ބަ ދަ މް  އާ
ވާ އި ފަ ވި ކުރެ ބު ގެން ހިސާ އި ލަ ޓަށް ބަ ކަލް ޮކސް ޮޓރި ިއން ހިސް  ބޭރު ފައިސާ

މަލާތް ހިނގި އާ ކުރަނީ އަސްލު މު ލު ދަ އަށް ބަ ހި ފައިސާ ވެ ކެތި ދި  ތަ
ވެ. ގެންނެ އި ލަ ޓަށް ބަ ގައި ހުރި އެކްސްޗޭންޖު ރޭ ޚު ރީ ތާ

ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓު 2.6
ކަލް ޮޓރި އިްނ ހިސް ެގތެރެ ޓު މަން ޕް އި ކު ލާންޓް އަދި އި ، ޕް ޮރޕަރޓީ  ޕް
ވަނީ އި ފަ ޅި ހެ ށަ ކެތި ހު ވާ ތަ އި ފަ ވި ކުރެ ޯކޑޫ މަ ރެ ތަ ޓަށް ުފރަ  ޮކސް

މުން އަންނަ ކުރު ގު އުނި އަ ގުން ބަލަށް ކަނޑާ  ގަތް އަ
ހޭ ތަނަށް ޖެ ދަން ގައި އެސެޓު ގެން ތެރޭ ގެ ގު ވެ. ގަތް އަ އެ ގަ ގު  އަ
، އި ދާ ކުރި ޚަރަ ތް މާރާ ވަތަ އި ، ގަތް ނު ާދއި ރަ ގެ ޚަ މު އު ދި  ގެން
ވެ. އެ މެނެ އް ހި ތަ ދު ހެން ޚަރަ ފަދަ އެ ހުރި އެ ޅުން އި ގު އާ އެ

އި ގަ ތެރޭ ގެ ގު ގެ އަ ގެ ޮފތު ޓު ވަނީ އެސެ އް ތަ ދު ހު ހިނގާ ަޚރަ ފަ މަށް ތު  ގަ
އި ގަ ލު ބަ ގް ތަ ކުން މުސް މަ ޓަ އި ވަތަ އެ އަ ވެ. ނު އެ ފަ މެނި މަ ހި ހޭނަ ޖެ މަނަން  ހި

ގެ ، އޭ ވެ ވަރު ކަން ކަށަ ބޭނޭ ޕަށް ލި ފާ ގުރޫ ގްތިސާދީ ނަ  ލިބޭނޭ އި
ހެން ، އެ ަނމަ ވާ އި ގަ މު ކަ ެރވޭ ކު ަތކަށް މިން ގޮ ހުރި ބާރު ތު  ޚަރަުދ އި
އި ތާ މާ ހެން ަމރާ ހެނި ވެ. އެ ަފއެ ވި ރެ ކު ޯކޑު ގައި ރެ ޮގތު ގެ އް  އެެސޓެ

މަ ހަ ގެ ފުރި އް ތެ ދަ އް ވޭ މާލީ މު ތައް ކުރެ ދު ގެ ޚަރަ މު ޓު އް ހެ ލެ  ބެ
ވެ. އެ ވެ ކުރެ ޯކޑު ތަްއ ރެ ދު ދަ ގެ ބަޔާނަށް އެ އަ ްމދަނީ އާ

ޑު ތަ އިން މެ އިޓް ލަ ޓްރެ ވެނީ ސް ކުރެ ބު ކެނޑުން ހިސާ އް ލަ  ބަ
ވަތަ އަލުން ގު ނު މުރަށް ގަތް އަ ، އޭެގ ބޭނުންތެރި އު ގެން ޮކށް  ބޭނުން

ގެން ހުން ފެށި އި،  އެސެޓު ގަތް މަ ކަ ޓަ ށް މަ ލު ހާ ގު ބަ ކުރި އަ ގު  އަ
ވެ. ވާ ޮގތަށެ އި ގަ ދަތަށް ތިރީ އް އަށް ޮއންނަ މު މަ އި ހަ މާ ލު ކާ އް ވި
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ގު ވުރެ އަ އަށް ޔާ ދި ހިރު ވެ ޓަކީ 5,000 ދި ޏަށް ގަންނަ އެސެ ފުން  ކުން
އްނެތި( މެ ލު މުރަށް ބެ ޭވ އު ކުރެ ގެ ބޭނުން މަ )އޭ އްނަ ޓެ  ދަށް އެސެ
ވެ. އެ ެކނޑެ ލަށް ގު ބަ އަ ލަ މު ގެ ޖު ޓު ހަުރ އެސެ އެސެޓު ގަންނަ އަ

އް ތަ ޓު ، ެއސެ އި ގަ އް ޚެ ރީ ެމ ތާ ކުރާ ޮކން ާޔރު އް ތައް ތާ ބު  މާލީ ހިސާ
ގެ މުރު ގެ ބޭނުންތެރި އު ޓު ، އެސެ އި ގާ ވޭ އަ ކުރެ ފާ މަށް ލަ ކަ ވޭނޭ ލެ ކާ އް  ވި
ކަށް ތަ ދު ދަ ، އަ ޮކށް ކަން ދިރާސާ ހަ އް ކުެގ ސަ ތަ ދު ދަ ވޭ އަ ލެ ގައި ބެ  ޮގތު

ވެ. އެ ވެ ކަން ކުރެ މަ އެ މަށް ފެންނަނަ ކަ ހޭ ޖެ ދަލު ގެންނަން ބަ

ޔަށް އް ، ކު އި ކާ ތަ ތް މާރާ ވާ އި އި ފަ ވި އި ކުރެ ގަ އް މެ ވާ ބި އި ފަ ފާ އްޔަށް ހި  ކު
ދަދު ގެ އަ އި ދަ މަށް ކުރާ ހޭ ކުރު ގީ އް ތައް ތަރަ ތް މާރާ ވާ އި އި ފަ ފާ  ހި
ދަތު އް މުން ބާކީ ޮއތް މު ވު އްބަސް ގެ އެ ލީ  ބަލަށް ކަނޑަނީ ކު
އިން ތެރެ ގެ މުރު ގްތިސާދީ ބޭނުންތެރި އު ގެ އި ވަތަ އެ ތަނު  ނު

ވެ. ގެންނެ އި ލަ ހާ ވަރަށް ބަ އް އްޗަށް އެ ގެ މަ އް ދެ ދަ ދަށް އަ

ލުން އް ވަތަ ގެ އިދާ ނު މުން ލިބޭ ފަ ލު ކާ އް  އެސެޓު ވި
ގެ މުން ލިބުނު ފައިސާ ލު ކާ އް ކުރަނީ އެސެޓު ވި ބު  ހިސާ

ދަދު ވެ. މި އަ ގެންނެ އި ޔަ ކި ޅާ ދަދު އަ ގައި ާވ އަ އި ޮފތު ަދދާ  އަ
ވެ. އެ ގަ ޔާނު ގެ ބަ ދަނީ މް މަ އާ ހަ ވަނީ ފުރި އި ފަ މަނާ ހި

ޓްރަކްޝަން މެނެނީ ޮކންސް ިއ ހި ގަ ޮގތު ގެ ޓު ޑްރީ އެސެ  ސަން
، ފެން ަޑރު ލިން ކުރާ ޮކްނޓޭނަރު، ސި ކަތަށް ބޭނުން އް  މަސަ
ވެ. ޓެ މަން ޕް އި ކު އި އި ހެން ލު ހެނި ، ޓޫްލސް އަދި އެ ކު ޓޭން

މަށް ކަ ބޭނޭ ގެން ލި އި ލަ ކާ އް އް ވި ޓެ ވަތަ ފައިސާ ލިބޭ ޔުނި ޓެއް ނު  އެސެ
، މަ ވާނަ އި ގަ މު ކަ ށް ވުރެ ދަ ގަށް ގެ އަ ެގ ޮފތު ދަދު އޭ ެރވޭ އަ ކު ފާ  ލަ

ފާތު ގެ ތަ ދު ދަ އަ ގައި އެ ދެ ގެ ޮގތު މު ލު އް ގެ ގެ ލު ދަ ގަށް އައި ބަ  އަ
ގެން އި ާކލަ އް އް ވި ޓެ އް ުނވަތަ ފައިސާ ލިޭބ ޔުނި ޓެ ވެ. އެސެ އެ ވެ ކުރެ ޯކޑު  ރެ

ލިއު އިން ޫޔޒް” އާއި ދަކީ އޭގެ “ވެ ދަ ވޭ އަ ކުރެ ފާ މަށް ލަ ކަ ބޭނޭ  ލި
މަށް ދާނޭ ލު ކާ އް އް ވި އްޗެ އެ ކުން އެ ދަ ދަ އިން މަތީ އަ ތެރެ ގެ ގު މަ އަ  ހަ
ގެ ލު ދަ ގަށް އަންނަ ބަ ވެ. އަ ދެ ދަ މުން އަންނަ އަ ކުރު  ޚަރަދު އުނި

ވެ. އެ ގަ ާޔނު ގެ ބަ ދަނީ މް ވެނީ އާ ކުރެ ޯކޑު އްލުން ރެ ބަބުން ލިބޭ ގެ ސަ

2.5 ބޭރު ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް ދިވެހި
)ކުރީގެބަޔާއިގުޅޭ(ރުދިޔާއަށް ބަދަލުކުރުން
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، އި އާ ދަނީ މް ޓަރެސްޓް އާ ވެ. ިއން ބަބުންނެ ުމގެ ސަ ލު އް ގެ ގެ ލު ދަ  އަންނަ ބަ
މުން ލިބޭ ފައިސާ/ ކުރު ލު ދަ އަށް ބަ ޔާ ފި ވެހި ރު ބޭރު ފައިސާ ދި

. ވެ އެ ގަ ާޔނު ގެ ބަ ދަނީ މް ަރނީ އާ ކު ޯކޑު ދަުލ ރެ ގަށް އަންނަ ބަ ، އަ އި މާ ލު އް  ގެ
ކުރަނީ ޯކޑު އްލުން ވެސް ރެ /ގެ ދާ އި މުން ލިބޭ ފަ ކުރު ޯކޑުން އުނި  އެސެޓު ރެ

ވެ. އެ ގަ ޔާނު ގެ ބަ ދަނީ މް އާ

ޓީ އި ކު ވާ އި އި ގަ ގު މަ އަ ވާ ހަ ޮކށް ދަނީ އަށް ބިނާ މް މަ އާ ހަ  ފުރި
މަންޓު ޓު އިންވެސް

ގެ ވެ. ހިއްސާ އެ ގަ ގު މަ އަ ކުރަނީ ހަ ބު ހުން ހިސާ އް ފަ ތަ ޓު  މި އެސެ
ކަން ވަރކުރަންލިބޭ ފައިސާ ކަ އެއް ރި ގެ ބަ ޓު މަން ޓު އިން އިންވެސް ތެރެ ގެ ދާ އި  ފަ
އް އެ ފަދަ ފައިސާ ހާ އެ ހެން ހުރި ވާ އެ ޔަ އިދާ ފި ގެ ފަ ވާ ހިއްސާ ވަރު  ކަށަ
އި އާ ދާ އި ފު ފަ ހެން ސާ ހެނި ވެ. އެ އެ ގަ ޔާނު ގެ ބަ ދަނީ މް ވެނީ އާ ކުރެ ޯކޑު  ރެ
ހެން ހެނި ކުރަނީ އެ ޯކޑު ގައި ރެ ލު ދަ ގެ ބަ ޔާނު ގެ ބަ ދަނީ މް އްލުން އާ  ގެ

ވެ. އެ ގަ ގެ ޮގތު ދަނީ މް އާ

އަރީ 2018ގެ  މާލީ އެސެޓު - 1 ޖެނު
ކުރިން އަމަލުކުރެވުނު ސިޔާސަތުތައް

ވާ އި ފަ ޮކށް އި ފަ ތައް ކުލެސި ޓު ފުނިން މާލީ އެސެ  ކުން
ވެ. އެ ވަނީ އި އެ ގަ ތައް ތިރީ އި ބަ

ޓު އްކާ އެސެ ހޭ ފައިސާ ވި ޖެ ބެން ޯލނާއި ލި
ޓު އްކާ އެސެ ވި

އަރީ 2018  މާލީ އެސެޓު - ފަހުން ހިސާބުކުރުން އަދި 1 ޖެނު
ގެ ކުރިން ގެއްލުމާއި ފައިދާއާއިމެދު އަމަލުކުރާ ސިޔާސަތު

ޓު އްކާ އެސެ ވި
، އި މާ ލު އް ގެ ގެ ލު ދަ ގަށް އަންނަ ބަ ، އަ ހު ފަ ަމށް ރު ކު ބު ަގއި ހިސާ ގު އަ މަ  ހަ

ތައް ބޭރު ޓު މަން ޓްރޫ ، ޑެޓް އިންސް އި އާ ދަނީ މް ޓަރެސްޓު އާ  އިން
އްލުން /ގެ ދާ އި މުން ލިބޭ ފަ ކުރު ލު ދަ އަށް ބަ ޔާ ފި ހި ރު ވެ އިން ދި  ފައިސާ
ހު ފަ މަށް ކުރު އި ެރޯކޑު ގަ އި އަ ތައް ޯއސީ ލު ދަ ޔަވާ ދެން އަންނަ ބަ  ފި

އް ތަ ޓު ވެ. މި އެސެ އެ ވެ ކުރެ މާ ްވއަށް ޖަ ޒާ ލިއު ރި  ފެއަރ ވެ
ދާ/ އި ާވ ފަ އި ފަ ބި ތަނަށް ލި ހާ އަށް މި ޓީ އި ކު މުން އި ކުރު ޯކޑުން އުނި ރެ
. ވެ އެ ފަ ވި ކުރެ އި ފަ ގެ ބަޔާނަށް އަލުން ކްލެސި ދަނީ މް ވަނީ އާ ލުން އް ގެ

-
-

ހޭ ފައިސާ ޖެ ބެން ޯލނާއި ލި
ޮކށް ޓަށް ބިނާ ޓުރޭ ޓަރެސް ވް އިން ޓި ކް ފެ ވެނީ އި ކުރެ ބު ހުން ހިސާ  ފަ

ވެ. އެ ގަ ޑް ައގު ޒް އި ޮމޓަ އެ

، ފަހުން  މާލީ ދަރަނި - ކްލެސިފައިކުރުން
ހިސާބުކުރުން އަދި ފައިދާ/ގެއްލުން

ވަތަ ގައި ނު ގު އިޒް އަ ޮމޓަ ވަނީ އެ އި ފަ ވި ކުރެ އި ފަ ތައް ކްލެސި  މާލީ ދަރަނި
އެލް ޕީ ޓީ ވީ ފް އް އެ ޏެ ވެ. މާލީ ދަރަން ޮކްށގެންނެ ބު ޮކށް ހިސާ ލް އެ ޕީ ޓީ ވީ ފް  އެ
އި ގަ ޮގތު ގެ އް ޓެ ގުޅޭ އެސެ ަމށް ގެން ފާރި ބޭނު ޔަ ކުރަީނ ވި އި ފަ  ޮކށް ުކލެސި
މަ ވާނަ އި ގަ މު ކަ އް އެ ވް ޓި ވެ ވަތަ އެއީ ޑެރި ، ނު މަ ވާނަ އި ފަ ވި ކުރެ އި ފަ  ކުލެސި
ގައި މު ކަ ވާ އި ފަ ޅާ އަ ޮގތަށް ކަނޑަ ުނއިރު އެ ވު ކުރެ ޯކޑު މަ ރެ ތަ ވަތަ ފުރަ ނު
ވް ޓި ކް ފެ ކުރަނީ އި ބު ހުން ހިސާ ހެން މާލީ ދަރަނި ފަ ހެނި ވެ. އެ އެ މަ  ވާނަ

ްނޓަރެސްޓު ވެ. އި އެ ގަ ގު ޒްްޑ އަ އި ޮމޓަ ެގން އެ ޮކށް ޓަރެސްޓު ރޭޓު ބޭނުން  އިން
ވެނީ ކުރެ ޯކޑު ްއލުން ރެ /ގެ ދާ އި ޅޭ ފަ ގު ާއއި ދާއި ބޭރު ފައިސާ  ޚަރަ

ގައި ލިބޭ ތު ލަ ކުރާ ހާ ުކން އުނި ތަ ޯކޑު ެވ. ރެ އެ ގަ ޔާނު ގެ ބަ ދަނީ މް  އާ
ވެ. އެ ގަ ާޔނު ގެ ބަ ދަނީ މް ަރނީ އާ ކު ޯކޑު އްލުން ވެްސ ރެ /ގެ ިއދާ ފަ

iii. ރެކޯޑުކުރުމާއި، ފުރަތަމަ ހިސާބުކުރުން
މާލީ އެސެޓު

، ން މު އު އް އަ މެ މު ގަށް ނި އް ގެ ހަ މު ބު ކުން ފައިސާ ލި ޓަ  މާލީ އެސެ
އި ކާ ކަ ޅޭ ހުރިހާ ރިސް ގު އި މާ ކަ ވެރި ކު ލް ގެ މި ޓު ވަތަ މާލީ އެސެ  ނު

އިން ތެރެ ގެ އް ތެ ލާ މަ ޢާ ފަދަ މު ވާ ލު ދަ ކަށް ބަ ތަ ހެން ފަރާ އި އެ ބަ ގެ ޮބޑު ފާ  ނަ
ދަލު ކާއި ނަފާ ބަ ގުޅޭ ރިސް އި މާ ކަ ވެރި ކު ލް ގެ މި ޓު ވަތަ އެސެ  ނު
އްވެސްނެތި މެ ޓު އް ހެ ފެ އި ހި ޯރްލގަ ޓް ްއލަ ޮކން މި އް އަދި އަ މެ  ކުރު
ފަދަ އި ޯނންނަ ގަ ތު ގެ އަ ޕު ޯރލްވެސް ުގރޫ ޓް ގެ ޮކން ޓު  މާލީ އެސެ
މުން ލިބޭ ވު އްބަސް ޅޭ އެ ގު އި ޓާ އިން މާލީ އެސެ ތެރެ ގެ އް ތެ ލާ މަ ޢާ  މު

، މަ ވާނަ އި ގަ މު ކަ ފި ޮކށް ލު ދަ ކަށް ބަ ތަ ހެން ަފރާ ގު އެ އް ގެ ހަ ުބމު  ފައިސާ ލި
ވެ. އެ ކުރެ ކުން އުނި ތަ ޯކޑު ޕުން ާމލީ އެސެޓު ރެ ގުރޫ

    
ޕުގެ ، ގުރޫ ޮގތަށް ގާ ޕުން ނަ ފާ ުގރޫ ކާއި ނަ ކަ ގަނޑު ހުރިކާ ރިސް އި  މަ
ހެން އެއް އެސެޓު އެ އިވާ ބަ ފަ ވި ކުރެ ޯކޑު ގައި ރެ ޔާނު ގެ ބަ ތު ލަ  މާލީ ހާ
ވެ. މި އެ ގަ ޕުން ހިން އް ގުރޫ ތަ ތް ލާ މަ އާ ގެ މު މު ކުރު ލު ދަ ކަށް ބަ ތަ ތް  ފަރާ

ވެ. އެ ކުރެ އްނު ޏެ ަތކުން އުން ޯކޑު ތައް ރެ ޓު ުލކުރެވޭ އެސެ ދަ ގައި ބަ ކު ތަ ތް ލަ ހާ

މާލީ ދަރަނި
ގެން ޅި ގު އި އާ ކުރަނީ އެ ކުން އުނި ތަ ޯކޑު ޏެއް ރެ ޕުން މާލީ ދަރަން  ގުރޫ

އް އެ މާ ވަތަ ޒިން ، ނު މުން ވު ކުރެ ދާ އް އަ ތަ މާ ހޭ ޒިން ޖެ ކުރަން ދާ  އަ
ެނވެ. މާލީ މުން ވު މަ ދަތު ހަ އް ގެ މު ވަތަ އޭ ުމން ނު ލު ޮކށް ލް  ކެންސަ

ޅޭ ގު އި ކާ ޏަ ، އެ ދަރަން އި ގަ ތު ލަ ވާ ހާ ލު ދަ ތައް ބަ ތު ގުޅޭ ޝަރު އި ކާ ޏަ  ދަރަން
މަވެސް އެ ވާނަ އި ގަ މު ކަ ލެއް އަންނަ ދަ މަށް ޮބޑު ބަ ވު އުރު ގެ ދަ  ފައިސާ

ވުނު ކުރެ ހު ލާ ވެ. އަދި އިސް އެ ވެ ކުރެ ކުން އުނި ތަ ޯކޑު ޏެއް ރެ  މާލީ ދަރަން
އް ޏެ ަގއި އާ މާލީ ަދރަން ގު މަ އަ މަތިން ހަ ގެ ޮގތު ވާ ޮގތް އް އި އެ ކާ ތަ ތު  ޝަރު

ވެ. އެ ވެ ކުރެ ޯކޑު ރެ
   

ެރވުނު ޮފތުގެ ކު ، އުނި ހު ފަ ށް މަ ކުރު ަތކުން އުނި ޯކޑު ަރްނޏެއް ރެ  މާލީ ދަ
އި ގަ ޔާނު ގެ ބަ ދަނީ މް ފާތު އާ ގެ ތަ ދު ދަ ގެ އަ އްކި ފައިސާ ގާއި ދެ  އަ

ވެ. އެ ވެ ކުރެ ޯކޑު ރެ

iv. އަޅާކެނޑުން 
ލީ ފާތު މާ ގެ ތަ ދު ދަ އަ ހު ދެ ފަ މަށް ކެނޑު ޅާ އި މާލީ ދަރަނި އަ ޓާ  މާލީ އެސެ

މަށް ކުރު ޮގތަށް ކަން ޕުން އެ ކަނި ގުރޫ އެ މަ ޅަނީ ހަ ހަ ށަ އި ހު ގަ ޔާނު ގެ ބަ ތު ލަ  ހާ
އަށް ފައިސާ ، ނެޓް ބޭސިސް އް ޮއވެ ގެ އް ެރވޭނޭ ހަ ކު ޒު ފީ ޮގތުން ތަން ނީ  ގާނޫ
ގައި އެސެޓު އް ތެ ގު އް ވަ ވަތަ އެ މަ ނު ވާނަ އި ގަ މު ކަ ޔަތް ޮއތް ގެ ނި މު ކު އް  ދެ

ވެ. އެ މަ ވާނަ އި ގަ މު ކަ ޔަްތ ޮއތް ގެ ނި މު ކުރު ޮކށް ދަރަނި ޚަލާސް ޯކޑު ރެ

މާލީ އެސެޓުގެ އަގަށް ބަދަލުއައުން  
ޓު ވް މާލީ އެސެ ޓި ވެ -ޑެރި ނަން (i

ލު ކުރާ އުސޫ ލު މަ ގެން އަ އަރީ 2018 އިން ފެށި 1 ޖެނު
ކްޓް އެސެޓު ޓްރެ އި ޮކން ޓާ އެސެ

ޕުން ވަންސް ގުރޫ ލަ ގެ އެ މު ލު އް ޅޭ ގެ ގު އާ ލް އެ  އީސީ
ވެ. އެ ކުރެ ޯކޑު ގެން ރެ ޅި ގު ކާ ތަ ޓު ިއވާ އެސެ ގަ ރީ ތި

ވާ އި ފަ ވި ކުރެ ބު ގައި ހިސާ ގު ވާ އަ އި ފަ ވި ކުރެ ޒް އި ޮމޓަ  އެ
ޓު ކްޓް އެސެ ޓްރެ ޓު ޮކން މާލީ އެސެ

-
-

ތައް
ޔާން

 ބަ
މާލީ
 
އިވާ
ށްފަ
ޓްޮކ
ޯއޑި
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އް ތަ ދާ އް އިވާ  ހުންނަ މާ ގަ މު ވު އްބަސް ކަށް އެ ފަދަ ޮގތަ ވޭ ގެނެ ލު ދަ ބަ

ތަ ވަ ްށ، ނު ޮގތަ ކޭ އް ގެ ކުރިން ފައިސާ ދެ ތު ގު ވާ ވަ އި ފަ ޅި އެ  ަކނޑަ
ވޭ ޮގތަށް ހުރުން ކުރެ ތުރު ދަތު އި އް ގެ މު މު ވު އްބަސް އެ

ހޭ ޖެ ބެން ޕަށް ލި ކުން ގުރޫ ތަ ޓު އިވާ އެސެ ފަ ޅި އެ  ކަނޑަ
ތައް ޠު ޮގތަށް ހުންނަ ޝަރު ޅޭ އެ މަށް ހުރަސް ބު  ފައިސާ ލި

ޯކްސ ފީޗަރ( ކަށް ނަން-ރި ލަ )މިސާ

ިރން ފައިސާ ގެ ކު ޚު ރީ އިވާ ތާ ފަ ޅި އެ މަންޓު ފީޗަރ )ކަނޑަ ޕޭ  ޕްރީ
ޕަލް އަދި ކަނި ޕްރިންސި އެ މަ ޮގތަށް ޮއތުން( އަކީ “ހަ ކޭ އް  ދެ

ޮގތް އް އި އެ ތާ ްނނަން ޮއންނަ ޝަރު ގަ ބި ޓަރެސްޓު ގެ ފައިސާ” ލި  އިން
އި ގަ ތެރޭ ގެ އްކާ ފައިސާ ޮގތުްނ ދަ ، މި ވޭނީ ލެ ގައި ބެ މު ކަ އް  ފީޗަރއެ
އަށް މަ އި ހަ ޚާ ރީ އްކި ތާ މެނެނީ ފައިސާ ދެ އި ހި ގަ އް ޮގތެ ގަނޑު އި  މަ

ވެ. އެ މަ ވާނަ އި ގަ މު ކަ ގެ ފައިސާ ޓު ޓަރެސް ޕަލް އަދި އިން ހުރި ޕްރިންސި ކާ އް ދަ  ނު
ކަށް މަ މު ހަށް ނި ވަ ވުން އަ އްބަސް އި އެ ގަ ތެރޭ ގެ މަންޓު ފައިސާ ޕޭ ޮގތުން ޕްރީ  މި

އް ވަރެ ވާ މިން ގެން ކަށީ ގައި ދޭން އެ ޮގތު ގެ ލު ދަ ގެން ބަ ޅި ގު އި މާ އު  ގެނަ
ޮކށް ށް ވުރެ ދަ ގަށް ގެ އަ ތީ މަ ، މޫނު ގެ ިއތުރުން ވެ. މީ އެ ދާނެ މެނި  ހި

އި ގަ ޮގތު ގެ ޓު މަން ޕޭ ކަށް ޕްރީ ތަ ޓު ވާ މާލީ އެސެ އި ފަ ވަތަ މަތިން ގަނެ  ނު
އެކު އި ކާ ގަ ޮގތް އަ އް އި އެ ގާ ގެ އަ ތީ މަ އިރު އަސްލު މޫނު ކާ އް  ފައިސާ ދަ

ްނޓަރެސްޓު އަލް އި ކްޗު ޓްރެ ވާ( ޮކން އި ްއކަ ދަ ކްރޫްޑ )އަދި ނު  އެ
ކަށް މަ މު ވުން ނި އްބަސް ިރން އެ ގެ ކު ޚު ރީ އިވާ ތާ ފަ ޅި އެ  )ކަނޑަ

ޮގތަށް( ެމނޭ އް ހި ވަރެ ވާ މިން ގެން ކަށީ ަގއި އެ ޮގތު ގެ ލު ދަ މުން ބަ އު  ގެނަ
ިއރު ެރވުނު ކު ޯކޑު މަ ރެ ތަ ، ފުރަ މަ ވާނަ އި ގަ މު ކަ އް ވާ ތެ ޮގތަށް ޝަރު ްއކާ  ދަ
މަ ވާނަ ިއނު ގަ މު ކަ އް ދެ ދަ ހާ ޮބޑު އަ ގަކީ އެ މަ އަ ްނޓު ފީޗަރގެ ހަ މަ ޕޭ  ޕްރީ

ޓަރެސްޓު ެގ ފައިސާ” ޕަލް އަިދ އިން ކަނި ްޕރިންސި އެ މަ  “ހަ
ވެ. އެ ދާނެ ވި ލެ ގައި ބެ މު ކަ ވާ މަ ހަ ގަންނަން ޮއންނަ ޝަރުތު ފުރި ބި ލި

ޮކށް ލް އެ ޕީ ޓީ ވީ ފް ިއ އެ ކަ ޓަ ށް މަ ަޑކުރު މުެގ ފުރުސަތު ކު އް އެރު މެ  ޮއޅު
ކުރަން ޯކޑު ޮކށް ރެ ލް އެ ޕީ ޓީ ވީ ފް ޮގތުްނ އެ ވެ. މި އެ ިވދާނެ ރެ ކު ޯކޑު  ރެ

ވެ. އެ ވޭނެ ކުރެ ލެއް ނު ދަ ހުން ބަ މުން ފަ މާ ނިން ނިން

އަރީ 2018 އިން ފެށިގެން  މާލީ އެސެޓު - 1 ޖެނު
ވިޔަފާރި ޮމޑެލް އެސެސްކުރުމުގައި އަމަލުކުރެވޭ އުސޫލު
ތު މާ ލޫ ޓަށް ަމއު މަން ޖު ، މެނޭ އި ޮގތާ ދާ މުން ކުރަ ޖު ފާރި މެނޭ ޔަ  ވި

ހުރި އި ުޕގަ ރޫ ، ގު އި ކަ ޓަ ަމށް ތު ގަ ބި ީވރެއް ލި މަ ތަސް ހަ ގެ ފުރި ޮގތު ވޭ ދެ ޮކށް  ޯފރު
ގެ މަގްސަދު ލް ޑެ ފާރި މޮ ޔަ މުންދާ ވި ކުރަ ޖު އް މެނޭ ތަ ޓު  މާލީ އެސެ
އް ޓެ ގެން އެސެްސމަން އި ލަ ޯއއަށް ބަ ޯފލި މުލަ ޯޕޓް މަށް ޖު ތު ގަ  ދެނެ

މެނެނީ: އި ހި ގަ ތެރޭ ގެ ކު ތަ ތު މާ ލޫ އު ވޭ މަ ކުރެ ތް ޔަ އާ ޮގތުން ރި ވެ. މި އެ ދެ ހެ
   

ގުޅޭ އި ގެން ގަ މު އު ދި މުން ގެން ކުރަ ލު މަ ކަށް އަ ތަ ތު ހުރި ސިޔާސަ ހާރު  މި
ގެ ޓު މަން ޖު އި މެނޭ ގަ ތެރޭ ގެ އް. މީ ތަ ދު އި މަގުސަ ކާ ތަ ތު  ސިޔާސަ

ޓަރެސްޓު އަލް އިން ެރކްޗު ޓް ހުރީ ޮކން ގަނޑު ވިްސނުން އި ގެ މަ ޖީ ޓަ ޓްރެ  ސް
ޅުން، ގު އް ގެން އެ ލް އި ޮރފަ ޓު ޕް ްނޓަރެސްޓު ރޭ ، ވަކި އި ދަނީ ޯހދުން މް  އާ

ވާ ވަތަ ބޭރު ދަތު ނު އް ގެ މު ދަތު މާލީ ދަރަނީ އް ގެ މު ޓު  މާލީ އެސެ
ގެން އި ްއކަ ްއ ވި ތަ ޓު ވަތަ އެސެ ، ނު ޮގްތކުރުން އް އި އެ އާ  ފައިސާ

ލުން. ކަށްޯތ ބެ މަ އިން ޮކން ކަ ތެރެ ގެ މު ކަ ފައިސާ ޯހދުން ިމކަން
   

ޓަށް ުޖމަން ނޭ ގެ މެ ޕު ، ގުރޫ ލާ ބަ ޮފރމަންސް ޯއގެ ޕާ ޯފލި  ޯޕޓް
ކުރާނޭ ޮފރމަންސަށް އަސަރު ގެ ޕާ ލް ފާިރ ޮމޑެ ޔަ ކުާރ ޮގތް ވި ޯޕޓު  ރި

ޅޭ ގު ަގއި ގެން ރޭ ގެ ތެ ލް ފާރި ޮމޑެ ޔަ ކާިއ )އެ ވި ތަ ކު  ރިސް
ކުރާނޭ ޮގތް ޖު އް މެނޭ ތަ ކު (، އެ ރިސް އި ޓާ މާލީ އެސެ

    
ޖޫރަ ދެވޭ ގެ އު ތު ކަ އް ކަށް މަސަ ތަ ތް އްޓާ ފަރާ ހަ ލަ ފާރި ބަ ޔަ  ވި

ިލއު އަށް ގެ ފެއަރ ވެ ކު ތަ ޓު އްޓާ އެސެ ަލހަ ޖޫރަ އަކީ ބަ  ޮގތް - އު
ކަން އް އްޗެ ވާ އެ އަށް ބިނާ ވަތަ ލިބޭ ފައިސާ ކަން ނު އް އްޗެ ވާ އެ ބިނާ

، ތު ގު ކަން ކުާރ ވަ ، އެ /މަދު މިން ޓު ިވއްކާ ގިނަ  މާލީ އެސެ
އި ގަ ލު ބަ ގް ތަ ، އަދި މުސް ބު ބަ އް ހިންގާ ސަ ތަ ތް ލާ މަ އާ ފަދަ މު  އެ

ދު. މީ ވޭ އުން ިއމެދު ކުރެ ކާ ތަ ތް ލާ މަ ގެ ުމއާ ފާރީ ޔަ ހިނގާނޭ ވި

ޮކށް ރި ވެ ދު އް މެ ތެ ލާ ާޢމަ ވާ މު މަނު ިރހަ ޮކގްނިަޝނަށް ޝަރުތު ފު ރެ  ޑީ
ކުރިޔަސް ކުރާ ލު ދަ ތައް ބަ ޓު ކަށް މާލީ އެސެ ތަ ވަނަ ފަރާ  ތިން

ގެ އި ބަ ، މި ތީ ލާ މަށް ބަ ކަ ތި ކެ އްލަ ތަ މި ކަކީ އަ ތަ ޓު ޕުން އެ އެސެ  ގުރޫ
ވެ. އެ ލެ ބެ މަށް ނު ާލތެއް” ކަ މަ އާ ގެ މު މު ްއކު ކައި “ވި ްށޓަ މަ ބޭނު

   
ވަތަ ފެއަރ ޅޭ މާލީ އެސެޓު ނު ގު އި ގެން ކަ ޓަ މަށް ކުރު ފާރި ޔަ  ވި
ކުރާ މާލީ ޖު ޮގތަށް މެނޭ ލާ ޮފރމަންސް ބަ ލިއު އުސޫލުން ޕާ  ވެ
ވެ. ޮގތަށެ އް އި އެ ީޕއެލް” އާ ޓީ ވީ ފް ަރނީ “އެ ކު ބު އެސެޓު ހިސާ

ތަކާއިގުޅިގެން ލިބޭ ފައިސާގައި ހިމެނެނީ  މާލީ އެސެޓު - އެއްބަސްވުން
 ހަމައެކަނި “ޕްރިންސިޕަލް” ފައިސާއާއި، އިންޓަރެސްޓުގެގޮތުގައި

 ދައްކާ ފައިސާކަން ކަނޑައެޅުމުގެ އެސެސްމަންޓު )1
އަރީ 2018 އިން ފެށިގެން އަމަލުކުރެވޭ އުސޫލު( ޖެނު

އި ގަ މު ޕަލް” ކަ ކައި “ޕްރިންސި ޓަ މަށް ގެ ބޭނު ޓު މަން  މި އެސެސް
ވެ. ގެ އަ މަ ގެ ހަ އިރު އޭ ވޭ ކުރެ ޯކޑު ަމ ރެ ތަ ވެނީ މާީލ އެސެޓު ފުރަ ލެ  ބެ
، އި އަށާ އު ލި މް ވެ އި ގެ ޓަ ވެނީ ފައިސާ ލެ ގައި ބެ މު ޓަރެސްޓު” ކަ   “އިން
ގައި ތު ގެ އަ އް ތެ ހެން ފަރާ ހޭ ފައިސާ އެ ޖެ ބެން ކަށް ލި ތަ ދަ އް ކި މު  ވަ

ޮގތަށް ްއކާ ، އަނބުރާ ދަ އި ކާ މުގެ ރިސް ެނކަ ދާ ބި ލި ފައިސާ ނު މުން އެ  ހުރު
އި ދާ އި ޚަރަ ކާ ހެން އަސާސީ ރިސް ހެނި ޅޭ އެ ގު އި މާ  ފައިސާ ދިނު

ގެ މު ގު ދާރީ ހިން އި އި ކާ ވަރުގެ ރިސް ހުރި މިން ބެން ކަށް ފައިސާ ލި ލަ  )މިސާ
އަށެވެ އްކާ ފައިސާ ޮކށް ދަ ތް ޔަ އާ ބަތަށް ރި ދާގެ ނިސް އި ދު( ފަ .ޚަރަ

   
ޕަލް” ކަނި “ޕްރިްނސި ަމއެ ކީ ހަ އަ ގެ ދަށުން ލިޭބ ފައިސާ ޓު ކް ޓްރެ  ޮކން
ގެ ޓު ޫރމަން ޓް ގަންނަނީ އިންސް ކަން ދެނެ ޓަރެސްޓު” ފައިސާ  އާއި “އިން

ގައި މު އްބަްސވު ޮގތުން އެ ވެ. މި ޮކށެ ތް ޔަ ޢާ ކަށް ރި ތަ ތު މުގެ ޝަރު ވު އްބަސް  އެ
ޮގތަށް މަ ުނވާ ހަ ، އިސްވެ ބުނި ަޝރުތު ފުރި ގެ ަދށުން އް އެ ދާ މެނޭ ާމއް  ހި
ތަށް ގު ދާއި ފައިސާ ލިބޭ ވަ ދަ ގެ އަ ގެ ދަށުން ލިބޭ ފައިސާ ޓު ކް ޓްރެ  ޮކން

ޓު މަން ވެ. މި އެެސސް އެ ލެ ގެ ުފރުޞަތު ޮއތްޯތ ބެ މު އު ދަލު ގެނަ  ބަ
ވެ. އެ ވަނީ އި އެ ގަ ކަން ތިރީ ޕުން ބަލާ ކަން އި ގުރޫ ގަ މު ދު ހެ

ށް ތަ ގު ވާ ވަ އުރު ދާއި ދަ ދަ ގެ އަ ވާ ފައިސާ އުރު  ދަ
ތައް ތް ލަ އި ހާ މާ ކަ ފާނޭ ކަން ވާ ކުރު އަސަރު

ޮގތުން( ެމނޭ އަބްްލ ރޭޓު ފީޗަރ ހި ޓަށް )ވޭރި ޕަން ރޭ ކޫ

-

-

-

--

-

-

-

-

-

މާލީ އިންސްޓްރޫމަންޓު )ކުރީގެބަޔާއިގުޅޭ( 2.10

އަރީ 2018 އިން  މާލީ އެސެޓު - ފަހުން ހިސާބުކުރުން އަދި 1 ޖެނު
ފެށިގެން ގެއްލުމާއި ފައިދާއާއިމެދު އަމަލުކުރާ ސިޔާސަތު

ޓް ވާ މާލީ އެސެ އި ގަ ގު ޒްޑް އަ އި ޮމޓަ އެ
ށް ޓަ ޓުރޭ ޓަރެސް ވް އިން ޓި ކް ފެ ވެނީ އި ކުރެ ބު ހުން ހިސާ އް ފަ ތަ ޓު  މި އެސެ
ގަށް ދަނީ އަ ގު ދަށަށް ޒްޑް އަ އި ޮމޓަ ވެ. އެ އެ ގަ ގު ޒްޑް އަ ޮމަޓއި ޮކށް އެ  ބިނާ
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ން ތު ްއގެ އަ ރެ މަ ޓަ ުރދީ ކަސް ، ފަ ޮކށް އަްށ ބިނާ ބާ ޖުރި ިއވާ ތަ ފަ ވި  ކުރެ
ވުރެ 180 ދުވަސް ޚަށް ރީ ހޭ ތާ ޖެ ބެން ގެ ފައިސާ ލި އް ޓެ  މާލީ އެސެ

ގެ ުމލަ ޮފތު ތަކީ ޖު ޕުގެ ސިޔާސަ މަ ގުރޫ ވާނަ އި ގަ މު ކަ ފި އަޅާ ޮގސް ހަނަ  ފަ
ގެ އަތުން ުރން މަ ޓަ ޭރޓް ކަސް ވެ. ޯކޕަ މެ ރު ކު ކުން އުނި ތަ ޯކޑު ގު ރެ  އަ

ކުރާނޭ ކުން އުނި ތަ ޯކޑު ފަދަ ފައިސާ ރެ އިން މި ތެރެ ގެ ހޭ ފައިސާ ޖެ ބެން  ލި
ަޅނީ ފައިސާ އަ ުދ ޮގތެއް ކަނޑަ މެ އި ދާ ދަ ކުރާނޭ އަ ، އުނި އި ތާ  ަވގު

މެ ަފހު ޮކން ށް މަ ލު ްނވަރު ބެ ކަން ޮއތް މި ގީން ގެންވާ ޔަ ކަށީ ުމގެ އެ ކަ ބޭނޭ  ލި
ކުރެވޭ ކުން އުނި ތަ ޮގތުން ެރޯކޑު ވެ. މި ެގންނެ ޮކށް ކިން ދިރާސާ އް ވަ ތެ ލަ  ހާ

ޕުން މަށް ގުރޫ ކަ ދާނޭ ބި ހުން ލި އް ފަ ވަރެ ގެ މިން ވަރު ވޭ ކުރެ ގަ ހަ ކުން ފާ ތަ ދު ދަ  އަ
އި ކާ ތަ ކުރާ މާލީ އެެސޓު ކުން އުނި ތަ މަވެސް ެރޯކޑު ހެންނަ ވެ. އެ އެ ކެ ދެ  ނު
އި ޮއންނަ ީނގަ ފު ކައި ކުން ޓަ ށް މަ އް ޯހދު ތަ ަދދު ފަދަ އަ ގެންވެސް އެ ޅި  ގު
ވެ. އެ ގެ ފުރުސަތު ޮއްނނާނެ ުޅމު އް އެ ތަ ޅު ވަ ޔަ ޮގތަށް ފި އް އި އެ އުޫސލާ

      
އަރީ 2018 ގެ ކުރިން އަމަލުކުރަމުން ދިޔަ ސިޔާސަތު 1 ޖެނު

ނަން ޑެރިވެޓިވް މާލީ އެސެޓު
ގެ ކު ތަ ޓު ވާ މާލީ އެސެ އި ިވފަ ރެ ކު އި ފަ ޮގތަށް ކްލެސި ން ޮކށް ނޫ ލް އެ ޕީ ޓީ ވީ ފް  އެ
މެ މަށް ޮކން ކި ޯހދު ޓިވް” ހެ ކް ޖެ މުގެ “ޮއބް ކަ ވާ އި ފަ ދަލު އަިއސް ގަށް ބަ  އަ

ވެ. އެ ދެ މަންޓު ހެ ގައި އެސެސް އް ޚެ ރީ ޯޕޓިންގ ތާ ރި
 

ޓިވް” ކް ޖެ މުގެ “ޮއބް ވާ ކަ އި ފަ ދަލި އައިސް ގަށް ބަ ގެ އަ ޓު  މާލީ އެސެ
މެނެނީ: އި ހި ގަ ޮގތު ގެ ކީ ހެ

ވުން ލު މާ ހު ވަތަ އި ވުން ނު ޓު ޯފލް ކުން ޑި ތަ ހޭ ފަރާ ޖެ ފައިސާ ދޭން
ފަށް ލާ މު އުސޫލާ ޚި އް އާން އެ ހޭ ފައިސާ ޖެ ބެން ޕަށް ލި  ގުރޫ

ކްޗަރކުރުން ޓްރަ ރީސް
މަށް ކަ ފާނޭ ޮކށް ލާން އު ކުރަޕްސީ އި ކުން ބެން ތަ ހޭ ފަރާ ޖެ  ފައިސާ ދޭން

ފެނުން
ވޭ ދެ ޯކޑަށް ނޭ ގެ ރެ މު ކު އް ގެ ފައިސާ ދެ ކު ތަ ތް ހޭ ފަރާ ޖެ  ފައިސާ ދޭން

އުން އް އަ ކެ ތަ ލު ދަ ބަ
ގެން ތި ކެޓު ނެ އަށް ޮއންނަ މާ ޓީ އުރި ކި ބަބުން ސެ ކުގެ ސަ ތަ ތި  މާލީ ދަ

އުން ދި

ގަށް ގެ އަ އް ޓެ މަން ޓު ވާ އިންވެސް އި ފަ ވި ގައި ކުރެ އް ޓެ މަން ޓްރޫ އިޓީ އިންސް ކު  އި
މެނެނީ ަގއި ހި ރޭ ެގތެ ކީ ިޓވް” ހެ ކް ޖެ ުމގެ “ޮއބް ކަ ވާ އި ފަ ދަލު އައިސް  ބަ

-
-

-

-

-

ވުރެ ވަރަށް ވާ ގެން ށީ ކަ ގު އެ މަ އަ ގެ ހަ ވުރެ އޭ ދަށް ދަ ކުރި އަ ޓު  އިންވެސް
ޮގތުން ވެ. މި މެ އު ކަށް ދަށަށް ދި ވަރަ ވޭ މިން ކުރެ ގަ ހަ ކަްށ ފާ ތަ ދަ އް މު ގު  ދި
އީ ވެނީ އެ ލެ މަ ބެ ޖެނަ އް ގު ދަށަށް ހިނގަ ވުރެ ޮބަޑށް އަ  20% އަށް

ވުރެ ދިގު ހަށް ވަ ދު ވެ. އަދި 9 މަސް މަށެ ކަ އް ވަރެ ވޭ މިން ކުރެ ގަ ހަ  ފާ
ވެ. މަށެ އް ކަ ތެ ދަ އް މު ގު ވުރެ ދި ވަރަށް ވާ ގެން ށީ ކަ ތަކީ އެ ދަ އް މު

އެމޮޓައިޒްކުރެވިފައިވާ އަގުގައި ހިސާބުކުރެވިފައިވާ މާލީ އެސެޓު
މަށް ކި ޯހދު ގެ ހެ މު ކަ ވާ އި ފަ ދަލު އައިސް ގަށް ބަ ގެ އަ ކު ތަ ޓު  މި އެސެ
ވެ. ވަކި އެ ލެ ަތއްވެސް ބެ ޕު ، އެސެޓު ގުރޫ އި ކާ ތަ ޓު ވަިކ އެސެ ކި  ވަ
ދަލު ގަށް ބަ ގެ އަ އް ޓެ މު ހުރިހާ އެސެ ހިން އި މު ގަ ޮގތު ގެ އް ޓެ  އެސެ

ގަށް އި އަ ގަ ގެ ޮގތު އް ޓެ ވެ. ވަކި އެސެ އެ ލެ ިކްނ ބެ ވޭޯތ ވަ އި ފަ  އައިސް
ވޭ ކުރެ ގަނު ހަ ކިން ފާ އަށް ވަ މަ ހަ އި ތާ ގު ވަ ، އެ މަ ވާނަ އިނު ފަ ދަލު އައސް  ބަ

ހެން ަގއި އެ އް ޮގތެ ލަ މު އި ޖު ކަ ޓަ ށް މަ ތު ގަ އް ހުރިޯތ ދެނެ ލެ  ަބދަ
މުނޫން ހިން އި މު ގަ ޮގތު ގެ އް ޓެ ވެ. ވަކި އެސެ އެ ެރވެ ކު އެކު އެސެސް އި ކާ ތަ ޓު  އެސެ

މުލަ ވޭޯތ ބަލަނީ ޖު އި ފަ ދަލު އައިސް ގަށް ބަ ގެ އަ އް ޓެ  ހުރިހާ އެސެ
އްގެ ރިސްކު ތެ ވަ ބާ އް ދަނީ އެ މަންޓު ހަ މުލަ އެސެސް ވެ. ޖު އެ ގަ އް  ޮގތެ

ވެ. ގެންނެ ޮކށް ޕު އް ގުރޫ ތަ ޓު ލެވޭ އެސެ ކު އެ

ލު ދަ އިވާ ބަ ފަ ގަށް އައިސް ގެ އަ ކު ތަ ޓު ގައި އެސެ އް މުލަ ޮގތެ  ޖު
ޅޭ ގު އި މާ ލު އް ވާ ގެ އި ފަ ގުތު އަދި ވެ ެރވޭ ވަ ވަރކު ކަ ، ރި އި ގަ މު ރު ކު  އެެސސް

ގެ އާއި ދަރަނީ ފާރި ޔަ ުރގެ ވި ހާ ، މި ޮކށް ތް ޔަ އާ ކަށް ރި ތަ ޯކޑު ގެ ރެ  ކުރީ
ވުރެ އަސްލު ވަރަށް އްކާ މިން ޑުން ދަ ގެ ޓްރެން އިރު ކުރީ ލާ ލަތަށް ބަ  ހާ
މަ ވާނަ އި ގަ މު ކަ މަށް ފެންނަ ކަ ވާނޭ ވަތަ ދަށް މަށް ނު ކަ ވާނޭ ތި އްލުން މަ  ގެ

ވެ. އެ ވެ އް ގެނެ ތަ ލު ދަ ހޭ ބަ ޖެ ކަށް ގެންނަން ތަ ބު ގެން ހިސާ ޅި އި ގު މާ ކަ އެ

، އި ގާ ެގ އަ ގެ ޮފތު ޓު މަކީ އެސެ ލު އް ގެ ގެ ލު ދަ ގަށް އަިއ ބަ  އަ
ވް ޓި ކް ފެ ގެ އަސްލު އި ޓު ވާނޭ ފައިސާ އެސެ އުރު ގައި ދަ ލު ބަ ގް ތަ  މުސް

ވެ. ތެ ފާ ގެ ތަ ދު ދަ މުން އަންނަ އަ ކުރު ޓު އުން ކަ ގައި ޑިސް ޓު ޓަރެސްޓު ރޭ  އިން
ވަންސް ހު ެއލަ ފަ މަށް ތު ގަ ގައި ދެނެ ޔާނު ގެ ބަ ދަނީ މް ، އާ ލުން އް ވީ ގެ ޮގތުން  މި
ގެ މު ކަ ޭވނޭ ރެ ވަރކު ކަ ވެ. އެސެޓު ރި ަފއެ ވި ރެ ކު ޯކޑު ވަނީ ރެ އި ގަ އް ޓެ އުން ކަ  އެ
، އެ މަ ފިނަ އި ޅަ އަ ޕުން ކަނޑަ މަށް ގުރޫ ކަ ތް ތެއް ނެ ވާ ފުރުސަ ގެން ކަށީ  އެ
އްލުން ެގ ގެ ލު ދަ ަގށް އަންނަ ބަ ވެ. އަ އެ ކުރެ ކުން އުނި ތަ ޯކޑު ދަދު ރެ  އަ
، މާލީ ަނމަ ވާ އި ގަ މު ކަ ޖެ ެވއް ށް ދަދު ދަ އަ ހުން އެ ގެ ފަ ޚު ރީ ކުރެވޭ ތާ ޯކޑު  ރެ

ވެ. އެ ވެ ކުރެ އްލުން ރިވަރސް ވުނު ގެ ުކރެ ޯކޑު އި ުކރިން ރެ ގަ ޔާނު ބަ

ވިއްކާލެވެންހުރި މާލީ އެސެޓު
އްލުން ގެ ގެ ލު ދަ ގަށް އަންނަ ބަ ގެ އަ ޓު ހުރި މާލީ އެސެ ވެން ލެ ކާ އް  ވި

އް ތަ ދު ދަ ގެ އަ މު ލު އް ހުރި ގެ އި ފަ ވެ މާ ިއ ޖަ ގަ ވް ޒާ ލިއު ރި އަރވެ ކުރަނީ ފެ ޯކޑު  ރެ
ވެ. ގެންނެ ޮކށް ލު ދަ ގެ ބަޔާނަށް ބަ ދަނީ މް ހު އާ ްށފަ މަ ރު ކު އި ފަ   އަލުން ކްލެސި
ޕަލް ގާއި )ޕްރިންސި ދަކީ އެސެޓު ގަތް އަ ދަ ކުރާ އަ އި ފަ  އަލުން ކްލެސި
އް ތަ ދު ދަ ވާ އަ އި ފަ ކާ ގައި އަނބުރާ ަދއް ޮގތު ގެ އިޒޭޝަން އި ެއޮމޓަ ދާ ދަ  އަ
ވާ އި ފަ ވި ކުރެ ޯކޑު ގު )ކުރިން ރެ ގެ ަހމަ އަ ހާރު ަފހު(  މި ށް މަ ކުރު  އުނި

ވެ. ތެ ފާ ހު( ގެ ތަ ފަ ށް މަ ުކރު އްލުން އުނި ުލގެ ގެ ދަ ބަ އި ގަށް އަ  އަ
އްލުން ގެ ގެ ލު ދަ ގަށް އަންނަ ބަ އަ މަ ގެ ހަ އް ޓެ ހުރި މާލީ އެސެ ވެން ލެ ކާ އް  ވި
، މަ ވާނަ އި ގަ މު ކަ ޖެ އް ވެ ތުރު ގު އި އަ މަ ެގ ހަ ހުން އޭ ގެ ފަ ޚު ރީ ކުރެވޭ ތާ ޯކޑު  ރެ
ވެ. އެ ވެ ކުރެ އްލުން ރިވަރސް ވުނު ގެ ުކރެ ޯކޑު އި ުކރިން ރެ ގަ ޔާނު  މާލީ ބަ
އިޓީ ކު ވާ އި އި ފަ ޮކށް ަފއި ގައި ކްލެސި ެގޮގތު އް ޓެ ހުރި މާލީ އެސެ ވެން ލެ ކާ އް  ވި

ގެން ޅި ގު އި ކާ ޓަ މަން ޓު ވާ އިންވެސް އި ފަ އި ޮކށް ގަ އް ޓެ މަން ޓްރޫ  އިންސް
އްލުން މާލީ ބަޔާނުން ގެ ގެ ލު ދަ ގަށް އަންނަ ބަ ވާ އަ އި ފަ ވި ކުރެ ޯކޑު  ރެ

ވެ. އެ ކުރެ އެއް ނު ިރވަރސް

ގެން އި ލަ ކާ އް އި ވި ގާ އަ ތް ގައި ބަލަނީ ގަ ޮގތު ގެ ގު ގެ އަ ޓްރީ ވެން  އިން
ކުރަނީ ބު ގު ހިސާ އަ ތް ވެ. ގަ ކެ ދެ ދަ އިން ދަށް އަ ގެ ތެރެ ދު ދަ  ލިބޭނޭ އަ

ކާއި ތަ ، ޯޕޓު ފީ ޓް އި ، ްފރެ ، އިންޝޫރަންސް އި އާ ޓީ އު ޯޕޓު ޑި މް  އި
އުޓް” ްޓ އަ ގެން “ަފސްޓް އިން ފަސް އި މަނަ އް ހި ތަ ޖު  ބެންކު ޗާ
ޏަްށ އިރު ަދރަން ކުރާ ގު ހިާސބު ވެ. ގަތް އަ ގެންނެ ޮކށް ތަޑު ބޭނުން  މެ

ދަކީ ދަ ގެން ލިބޭނޭ އަ އި ާކލަ އް ވެ. ވި އެ ެމނެ ހި ގެ ޚަރަދު ނު މު  ފައިސާ ޯހދު
ގުން ވޭ އަ ކުރެ ފާ މަށް ލަ ކަ ވޭނޭ ލެ ކާ އް ގެ އުސޫލުން ވި ފާރީ ޔަ މު ވި  އާން

ވެ. ދެ ދަ މުން އަންނަ އަ ކުރު މަށް ހިނގާނޭ ޚަރަދު އުނި ލު ކާ އް ވި

އިންވެންޓްރީ 2.11
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މާލީ އިންސްޓްރޫމަންޓު )ކުރީގެބަޔާއިގުޅޭ( 2.10
މުގެ ލު އް ޕުން ގެ ، ގުރޫ އި ވަ ޔަ ކަށް ފި ތަ ތް ވަ އިވާ ބާ ގަ  ތިރީ
އެލް ގެ އީސީ ހު ވަ ދު މުރު ކުރަނީ އު ބު ވަންސް ހިސާ ލަ  އެ

ކުރަނީ ތައް ހިާސބު ތް ވަ އިވާ ބާ ގަ ވެ.  ތިރީ ޮކށެ  އަށް ބިނާ
ވެ. ޮކށެ ކަށް ބިނާ އަ ލް ގެ ީއީސއެ ހު ވަ ދު 12 މަސް

ޑިޓް ރިސްކު ގައި ދަށް ކުރެ ޚު ރީ ޯޕޓިންގ ތާ  ރި
އުރިޓީ ކި ވޭ ޑެޓް ސެ ލެ މަށް ބެ ކަ މެނޭ ހި

ލީ ޑިޓް ރިސްކު )މާ ގެން ކްރެ ފެށި ހުން ވަ ވުނު ދު ކުރެ ޯކޑު މަ ރެ ތަ  ފުރަ
ކުން ތަ ތް ހޭ ފަރާ ޖެ ގައި ފައިސާ ދޭން ތު ދަ އް ގެ މު ޓު މަން ޓްރޫ  އިންސް
ވާ ތަނުން ިއތުރުނު ކު( ޮބޑު މުގެ ރިސް ކަ ާކފާނޭ އް ދަ  ފައިސާ ނު

އާއި ބޭންކު ބެލެންސް. ޓީ އުރި ކި ހެން ޑެޓް ސެ ހެނި އެ

ގެ ޓު ކްޓު އެސެ ޓްރެ ، ޮކން އި އާ ހޭ ފައިސާ ްނޖެ ބެ ފާރިން ލި ޔަ  ވި
އްޗަށް ކެ ކުރަނީ އެ ފަދަ ތަ ބު ވަންސް ހިސާ ލަ ގެ އެ މު ލު އް  ގެ

ވޭ ކުރެ ފާ މަށް ލަ ކަ ދާނޭ ބި ގައި ލި މުރު ވާ އު އި ފަ ޅި އެ  ކަނޑަ
ވެ. ކަށެ ވަރަ އް އެލް( އެ މް އީސީ އި ފް ޓަ އި މާއި )ލަ ލު އް ގެ

މަ ތަ އް ފުރަ ޓެ ، މާލީ އެސެ މަށް ގެ ބޭނު މު ކުރު ޒާ ދާ އެލް އަން  އީސީ
ކުރެވޭ ގަ ހަ ޑިޓް ރިސްކު ފާ ގެ ކްރެ ގެން އޭ ފެށި ޚުން ރީ ވުނު ތާ ކުރެ ޑު ކޯ  ރެ
ހުރި އަދި ޅުން އި ގު މާ އި ކަ ކަ ޓަ ށް މަ ޅު އެ ކަން ަކނޑަ ޖެ އް ވެ ވަރަށް ޮބޑު  މިން
، ހުންނަ ބެން އިނުލާ ލި ކާ މަ އް ުކރު ދެ ަވތަ ޚަރަ ތެއް ނު ކަ އް ޮބޑު މަސަ  މާ
ވެ. އެ ޕުން ޯހދަ މާތު ގުރޫ ލޫ ޢު ވޭ މަ ުކރެ ރު ބާ ތު ގެންާވ އަދި އި ކަށީ  އެ

، އި ތާ މާ ލޫ އު އްނޫން މަ ތަ ަދދު ، ހިސާބު އަ އި ކާ ތަ ދު ދަ ގައި ހިސާބު އަ ތެރޭ ގެ  މީ
ގެ ކު ތަ ތު މާ ލޫ އު ، މަ އި ށާ އަ ބާ ޖުރި ވާ ތަ އި ފަ ވި ކުރެ އި ގަ ޒީ ޕަށް މާ  ގުރޫ

ގެ ކު ތަ ޒާ ދާ ހުރި އަން އަށް ، ކުރި އި ޓާ މަން ޑިޓް އެސެސް އްޗަށް ހެދޭ ކުރެ  މަ
ވެ. އެ މެނެ އް ހި ތަ ގައި ކުރެވޭ ދިރާސާ ލީ ގެ އަ ތު މާ ލޫ އު މަ

ހޭ ފައިސާ ޖެ ބެން ގެން ލި ޅި ގު އި ކާ ޓަ އި މާލީ އެސެ ގަ ޮގތު ރާ ކު ލު ބޫ ޕުން ގަ  ގުރޫ
މަ ޖެނަ އް ވެ ތުރު ވުރެ 60-15 ދުވަސް އި ތަށް ދަ އް ވާ މު ބެން ، ލި ބި ލި  ނު

ވެ. އެ ވާނެ ތުރު ޑިޓް ރިސްކު އި ގެ ކުރެ އް ޓެ އެ މާލީ އެސެ

-

-

އި ގަ މު ކަ ވީ ޓް ޯފލް އް ޑި ޓެ ޕުން މާލީ އެސެ  ގުރޫ
ވެ. އެ ގަ ކު ތަ ތް ލަ ވި ހާ ބަލަނީ އަންނަނި

ހުނު އިވާ ރަ ފަ ޓާ އް ހަ ގެން ބަ ޅި ގު އި އާ ހޭ ފައިސާ ޖެ ބެން ޕަށް ލި  ގުރޫ
އިނުލާ މާ ކުރު އް މެ ަފދަ ކަ ލުން ކާ އް ަމ(  ވި އް ހުރިނަ އްޗެ ފަަދ އެ  )އެ

މާ ގެ ޒިން ހޭ ފަރާތުން އޭނާ ޖެ ކަން އް ޕަށް ފައިސާ ދަ  ގުރޫ
ކަން ނެތުން ގީން ގެ ޔަ މު ކަ ކުރާނޭ ދާ އަށް އަ މަ ހަ ފުރި

ވުރެ ތަށް ދަ އް ހޭ މު ޖެ ބެން ޅޭ ފައިސާ ލި ގު އި ޓާ  މާލީ އެސެ
ވުން ތު އި 180-90 ދުވަސް ފާ

އިވާ ފަ ޅި އެ ކަށް ކަނޑަ ޓަ އެލް އަކީ މާލީ އެސެ މް އީސީ އި ޓަ ފް އި  ލަ
މުން ލު ޮކށް އް ގެ އެ އް ތެ ލަ ޯފލްޓް ހާ ހާ ޑި ދާނޭ ުހރި ވެ ތި މަ އި ުކރި ގަ މުރު  އު

ވެ. އެލް( އެ އްލުން )އީސީ ވޭ ގެ ކުރެ ފާ މަށް ލަ ކަ ބޭނޭ ލި
   

ބަބުން 12 ކުގެ ސަ ތަ ތް ލަ ޯފލްޓް ހާ އަކީ ޑި ލް އެ ގެ އީސީ ހު ވަ ދު  މަސް
ޚުން ރީ ޯޕޓިންގ ތާ އިން ރި ތެރެ ގެ މު ލު އް ެލވޭ ގެ މަށް ބެ ކަ ދާނޭ ވެ ވެރި ދު  މެ

ގެ ޓު މަން ޓްރޫ ވަތަ އިންސް ހަށް )ނު ވަ ދު ގެން 12 މަސް  ފެށި
ވުރެ ކުރު އަށް މަ އެ ވުރެ ކުރުނަ ހަށް ވަ ދު މުރު 12 މަސް  އު

ވެ. ވަރެ ހޭ މިން ބަތުން ޖެ އި( ނިސް ގަ ތެރޭ ގެ އް ތެ ދަ އް މު
 

ގު މެ ދި ވޭ އެން ކުރެ ގައި ބޭނުން މު ރު ކު ޒާ ދާ އެލް އަން  އީސީ
ކަށް ޑީޓް ރިސް ގެން ކުރެ ޅި ގު އި މާ ވު އްބަސް ތަކީ އެ ދަ އް  މު

ވެ. ތެ ދަ އް ގު މު މެ ދި ވާ އެން އި ފަ ޅި ހެ ށަ ޕު ހު ގުރޫ

އީސީއެލް ހިސާބުކުރުން
ޮއތް ތު ގެ ފުުރސަ މު ކަ ދާނޭ އްލުން ވެ ިބލިޓީ )ގެ ޮރބެ އަކީ ޕް ލް އެ  އީސީ

ވެ. ކެ އެ ޒާ ދާ ގެ އަން މު ލު ގެ ެގއް ގެން ެހދޭ ދަރަނީ އި ލަ ވަރު(  އަށް ބަ  މިން
ޒެންޓު ގެ ޕްރެ ދު ދަ ގެ އަ ވާ ފައިސާ ދު ކުރަނީ މަ ބު އްލުން ހިސާ ގެ ގެ  ދަރަނީ

، އި އާ ގެން ލިބޭ ފައިސާ ޅި ާމއި ގު ވު އްބަސް ވެ. )އެ ގެންނެ އި ޯހދަ އު ލި  ވެ
ފާތު( ގެ ތަ ވޭ ފައިސާ ކުރެ ލު ބޫ މަށް ގަ ކަ ހޭ ޖެ ބެން އަސްލު ލި

 
ޓުގެ ވެނީ މާލީ އެސެ ކުރެ ޓު އުން ކަ އެލް ޑިސް  އީސީ

ވެ. އެ ގަ ޓު ޓަރެސްޓު ރޭ ވް އިން ޓި ކް ފެ އި

-

-

ފައިސާ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބިދާނޭ މާލީ އެސެޓު
، އި ޓާ ވާ މާލީ އެސެ އި ފަ ވި ކުރެ ޯކޑު ގަިއ ރެ ގު ވާ އަ އި ފަ ވި ކުރެ ޒް އި ޮމޓަ  އެ

ގަށް ީޓގެ އަ ރި އު ކި ަރނީގެ ސެ ވާ ދަ އި ފަ ެރވި ކު ބު ޮކށް ހިސާ އި އަ ވީޯއސީ ފް  އެ
އި ގަ އް ޚެ ރީ ޯޕޓިންގ ތާ މެ ރި ވޭޯތ ޮކން އި ފަ ޕެއަރ” ވެ މް ޑިޓް އި  “ކްރެ

ޓުން މަކީ މާލީ އެސެ ޕެއަރ” ވު މް ޑިޓް އި ޓެއް “ކްރެ ވެ. މާލީ ެއސެ އެ ލެ  ބެ
ވެ. މެ ވު މާ އް ދި މެ ފަދަ ކަ ދާނޭ ޅި މަށް ހުރަސް އެ ބު ހޭ ފައިސާ ލި ޖެ ބެން ލި

ގެ މު ކަ ދާނޭ ބި އްލުން ލި މުން ގެ ބު ލި ހޭ ފައިސާ ނު ޖެ ބެން ކުން ލި ޓަ  މާލީ އެސެ
ވެ. އެ މެނެ އް ހި ތަ ތު މާ ލޫ އު ވާ މަ އި ގަ ގައި ތިރީ ތެރޭ ގެ ކު ތަ ކި ހެ

ތަށް  ހޭ ފަރާ ޖެ ކަން އް ޕަށް ފައިސާ ދަ  ގުރޫ
ވުން މާ މެއް ދި ކަ ތި  ޮބޑު މާލީ ދަ

ހޭ ޖެ ކަން އް ވަތަ ފައިސާ ދަ ބަބުން ނު އްގެ ސަ ޓެ ޯފލް  ޑި
ފަދަ އުން ދި ޅާ އަ ހަނަ ތުރަށް ފަ ވުރެ އި ހަށް ވަ ޚު 90 ދު  ތާރީ

ވުން ފު ލާ އި ޚި މާ ވު އްބަސް ކުން އެ މަ ކަ

ވަތަ  ޕުން ޯލނެއް ނު އި ގުރޫ ގަ ތު ލަ މު ހާ  އާން
ފަދަ ގެންނާނޭ ދަލު ނު ޮގތަށް ބަ ވާ އި ފަ ވި ލެ ކު ގެ އެ އް ވާންސެ ޑް  އެ

ކަން ކުރުން. އެކު އެ އި ކާ ކަ ތަ ތު ޝަރު

ކުރުން  ލާނު އު ކްރަޕްސީ އި  މާލީ އެސެޓު ގަތް ފަރާތް ބެން
ކަށް ޮގތަ ން ހެ އް އެ ތަ މް ޒާ ތި ގެ މާލީ އިން ތު ފަރާ ވަތަ އެ  ނު

ަވތަ މާލީ ކުރުން. ނު ފާ މަްށ ލަ ކަ ފާނޭ ޮކށް ލު ދަ  ބަ
އްލުން ޓު ގެ ކެ އަށް ޮއތް މާ ޓީ އުރި ކި ހެދި ސެ އި ކާ ތަ ތި ދަ

މާލީ ހާލަތުގެ ބަޔާނުގައި އީސީއެލްގެ އެލަވަންސް ހުށަހަޅާގޮތް
ދޭ ޓަށް ހެ ވާ މާލީ އެސެ އި ފަ ވި ކުރެ ގައި ހިސާޞު ގު ވާ އަ އި ފަ ވި ކުރެ ޒް އި ޮމޓަ  އެ
ވެ. އެ ވެ ކުރެ ގުން އުނި ގެ އަ މުލަ ޮފތު ގެ ޖު ވަންސް އެެސޓު ލަ ެގ އެ މު ލު އް ގެ

ނުލިބޭނޭ އަދަދުގެގޮތުގައި ފޮތްތަކުން އުނިކުރުން
ގެ މު ކަ ވޭނޭ ކަވަރ ކުރެ އެއް ރި ގެ ބަ ވަތަ އޭ ޓެއް ނު  މާލީ އެސެ

ގު ގެ އަ މުލަ ޮފތު ގެ ޖު ޓު މަ މާލީ އެސެ ތްނަ މެއް ނެ ކަ ގީން ވާ ޔަ ގެން ކަށީ  އެ
ވަރކުރަން ކަ ގަިއ އެސެޓު ރި ތަނު ޔަ ދި ިތވެ ވެ. ވޭ އެ ވެ ކުރެ ކުން އުނި ތަ ޯކޑު  ރެ

-

-

-

-
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ވާ އި ފަ ގާ ގެ އަތުން ނަ ދާރުން އި ހިއްސާ އާ ގާ ފައިސާ ޏަށް ނަ  ދަރަން
ހު ފަ ުރމަށް ކު އް އުނި ތަ ދު ގެ ޚަރަ ތު ލާ މަ އާ ކުރަނީ މު މަ ެރޯކޑު ތަ  ޯލނު ފުރަ

ގެ ދާރުން އާއި ހިއްސާ ގާ ފައިސާ ޏަށް ނަ ވެ. ދަރަން އެ ގަ ގު އަ މަ  ހަ
ވާ އި ފަ ވި ކުރެ ޒް އި ޮމޓަ ކުރަނީ އެ ބު ވާ ޯލނު ދެްނ ހިސާ އި ފަ  އަތުން ަނގާ

ގު ގެ އަ ތު ލާ މަ އާ ޮގތުން ލިބޭ ފައިސާ )މު ވެ.  މި އެ ގަ ގު  އަ
ފާތު އިާސގެ ތަ އްކާ ފަ ހު( އާއި އަނބުރާ ދަ ްށފަ މަ ރު ކު  އުނި

ވެ. އެ ގަ ޮގތު ގެ ޓީ އި ކު ވެނީ އި ކުރެ އި ފަ މު ހިއްސާ ކުލެސި އާން

ވާ އި ފަ ގައި ހިނގާ ޒީ ކުރަނީ މާ ޯކޑު ްނއެއް ރެ ޮރވިޝަ  ޕް
އް އެ މާ ޓިވް” ިޒން ކް ޓްރަ ވަތަ “ޮކންސް ގެން ގާނޫީނ ނު ޅި ގު އި ކާ މަ  ކަ

އް އެ މާ ފަދަ ޒިން ؛ އަދި އެ މަ ވާނަ އި ފަ ހި ޕަށް ޖެ ފުލަން ގުރޫ  އު
ކުރަން ދަ ވުރެ ހޭ މަށް ހު ޖެ ކުރަން ނު ދަ ކައި ފައިސާ ހޭ ޓަ ށް މަ ކުރު ދާ  އަ
ދަދު ކަށް އެ އަ ޮގތަ ރި ހު ބާރު ތު ؛ އި އި މާ ވު ގެ ފުރުސަތު ޮބޑު މު ހު  ޖެ

ކުން ތަ ތް ކާ ފާރި ހަރަ ޔަ އި ވި ގަ ލު ބަ ގު ތަ ވެ. މުސް އެ މަ ވާނަ އި ފަ ވި ކުރެ ޒާ ދާ  އަން
ވެ. އެ ވެ ކުރެ ޯކޑެއް ނު އެއް ރެ މަށް ްޕޮރވިޝަން ލު އް ދާނޭ ގެ ބި ލި

، ފައިސާ މަ ވާނަ އި ގަ މު ކަ އް ހުރި ކެ ތަ މާ ވަރު ޒިން އި ގެ ބަ އް ތެ ވަ ބާ އް  އެ
ކުގެ “ކްލާސް” ތަ މާ ަޅނީ ޒިން އަ ގެ ުފރުސަތު ކަނޑަ މު ހު ކުރަން ޖެ ދަ  ހޭ

އި އް”ގަ ާލހެ ވެ. އެއް “ކް ގެންނެ އި ލަ ގައި ބަ އް ޮގތެ ލަ މު  އަށް ޖު
ގެން ޅި ގު އި ކާ އަ މާ މެ ޒިން އިން އެން ތެރެ ގެ ކު ތަ މާ ވާ ޒިން އި ފަ މެނި  ހި

ގެ ފުރުސަތު މު ކަ ހޭނޭ ޖެ ކުރަން ދަ ކަށް ފައިސާ ހޭ ވަރަ މަވެސް މިން ޑަނަ  ކު
ވެ. އެ ވެ ކުރެ ޯކޑު އެްއ ރެ ޮރވިޝަން މަވެސް ޕް ވީނަ އި ުމގަ ކަ ޮއތް

ށް މަ ކުރު ޮކށް ޚަލާސް މާ ައދާ ، ޒިން އި ކަ ޓަ ށް މަ ކުރު ބު ޮރވިޝަން ިހސާ  ޕް
އު ލި ޒެންޓް ވެ ގެ ޕްރެ ދު ދަ ވޭ އަ ކުރެ ފާ މަށް ލަ ކަ ހޭނޭ ޖެ ކުރަން ދަ  ހޭ

ކުރާ މަށް ޭބނުން ކުރު ްނޓު އު ކަ ޮގތުން ޑިސް ވެ. މި އެ ވެ ްޓކުރެ ން އު ކަ  ޑިސް
އިވާ ފަ ދި އަށް ހެ އު ޮއފް މަނީ ލި މް ވެ އި އި ޓަ ގަ ޓު ކެ ކީ މާ ޓަ  ރޭ

ކަށް ތަ ކު ކަށް ޚާއްސަވާ ރިސް ތަ މާ ، އެ ޒިން އި ކާ ތަ ޓު މަން  އެސެސް
ވެ. އެ ވާނެ ކަށް ވާން ޓަ ޅާ ރޭ އަ ހު ކަނޑަ ްށފަ މަ ރު ކު ތް ޔަ އާ ރި

ޓެޑް ދަރަނި ޯއޑިނޭ ބް އާއި ސަ ޓީ އުރި ކި ޕުން ދަރަނީގެ ސެ  ގުރޫ
ހެން މާލީ ެހނި ވެ. އެ އެ ކުރެ ޯކޑު ފަންވާ ހިސާބުން ރެ  އު

ޕުން އެ ޕުން ގުރޫ ކުރަނީ ގުރޫ ޯކޑު މަ ރެ ތަ އް ފުރަ ތަ  ދަރަނި
ވެ. މިނުވާ ހިސާބުންނެ މަށް ޖާ ވު އްބަސް ޅޭ އެ ގު އި ކާ ޓަ މަން ޓްރޫ  އިންސް

ޮކށް ދާ އް އަ ތަ މާ ގެ ޒިން މު ވު އްބަސް ޅޭ އެ ގު އި ކާ ޏަ  މާލީ ދަރަން
ދަތު އް ގެ މު ވަތަ އޭ މުން ނު ކުރު ލް ވަތަ ކެންސަ ، ނު މުން މު  ނި

ވެ. އެ ވެ ކުރެ ކުން އެ ދަރަނި އުނި ތަ ޯކޑު މުން ރެ ވު މަ ހަ

ލީ ފާތު މާ ގެ ތަ ދު ދަ އަ ހު ދެ ފަ މަށް ކެނޑު ޅާ އި މާލީ ދަރަނި އަ ޓާ  މާލީ އެސެ
މަށް ކުރު ޮގތަށް ކަން ޕުން އެ ކަނި ގުރޫ އެ މަ ޅަނީ ހަ ހަ ށަ އި ހު ގަ ޔާނު ގެ ބަ ތު ލަ  ހާ
އަށް ފައިސާ ، ނެޓް ބޭސިސް އް ޮއވެ ގެ އް ވޭނޭ ހަ ކުރެ ޒު ފީ ޮގތުން ތަން ނީ  ގާނޫ
ގައި އެސެޓު އް ތެ ގު އް ވަ ވަތަ އެ މަ ނު ވާނަ އި ގަ މު ކަ ޔަތް ޮއތް ގެ ނި މު ކު އް  ދެ

ވެ. އެ މަ ވާނަ އި ގަ މު ކަ ޔަްތ ޮއތް ގެ ނި މު ކުރު ޮކށް ދަރަނި ޚަލާސް ޯކޑު ރެ

ވާ އި ގަ މެނެނީ ތިރީ އި ހި ގަ ތެރޭ ގެ ވް މާލީ ދަރަނީ ޓި ވެ ޑެރި ގެ ނަން ޕު  ގުރޫ
އި ގާ މަ އަ ކުރަނީ ހަ ޯކޑު މަ ރެ ތަ އް ފުރަ ިނތަ ފަދަ ދަރަ ވެ. އެ ކެ ތަ ތް ވަ  ބާ

މަ ތަ ވެ. ފުރަ އެ ގަ ދު ދަ މުން އަންނަ އަ ކުރު އް ގެ ޚަރަދު އެ ތު ލާ މަ އާ  ސީދާ މު
ޓިވް ކް ފެ ކުރަނީ އި ބު ތަްއ ހިސާ ، ާމލީ ދަރަނި ހު ފަ ށް މަ ކުރު ޯކޑު  ރެ

ވެ. އެ ގަ ވާ ައގު އި ފަ ވި ކުރެ ޒް އި ޮމޓަ ގެން އެ ޮކށް ޓަރެސްުޓ ރޭޓު ބޭނުން އިން
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ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާއާއި، ލޯނު

ފިޓް އިންްޑ ބެނި ފަ އި ޑި ުތގަ ދަ އް ޕުން ިރޯޕޓިންގ މު .. ގުރޫ ވެ އެ ވެ  ކުރެ
ދު( ދަނީ )ޚަރަ މް ޓަރެސްޓު އާ ފު އިން ޓު( ގެ ސާ  ދަރަނި )އެސެ

މާ ފިޓް ޒިން އިންޑް ބެނެ ފަ އިރު ހުރި ޑި ހަރު ފެށުނު ކުރަނީ އަ ބު  ހިސާ
އިންޑް ފަ ފު ޑި ޓާއި ސާ އުންޓް ރޭ ކަ ކުރި ޑިސް މަށް ބޭނުން ކުރު ބު  ހިސާ

ޮގތުން ވެ. މި ގެންނެ ޮކށް ޓު( ާއއި ގުނަ މާ )އެސެ ފިޓް ޒިން  ބެނެ
އްކާ ގައި ދަ ޮގތު ގެ ްޓރިބިއުޝަން އި ޮކން ގަ ތު ދަ އިރު އެ ުމއް ކުރާ ބު  ހިސާ

ފިޓް އިންޑް ބެނި ފަ ފު ޑި ބަބުން ސާ ޓުގެ ސަ މަން ފިޓް ޕޭ އާއި ބެނެ  ފައިސާ
ވެ. އެ ވާނެ ކުރަން ޔް ޔަ ދަލަށް ިރއާ ޓު( އަށް ައންނަ ބަ މާ )އެސެ  ޒިން
ވަތަ ޓު ޚަރަދު ނު ޓަރެސް ޅޭ އިން ގު އި ލޭނާ ފިޓް ޕް އިންޑް ބެނި ފަ  ޑި
ވެ. އެ ވެ ކުރެ އްނު ޯކޑެ ގައި ރެ ޔާނު ގެ ބަ ދަނީ މް އް އާ ދެ ހެން ޚަރަ އެ

ލު ދަ އަށް ބަ ދާ އި ފުންނަށް ލިބޭ ފަ ޒަ އް ވަ ދަށުން މު ގެ އް ލޭނެ ފިޓް ޕް  ބެނި
ފުން ޒަ އް ވަ ، މު މަ ޖެނަ އް ވެ ތު އް އަ މެ ކަ އަްށ އުނި ވަތަ އެ ، ނު މަ ޖެނަ އް ވި  ގެނެ
، ލު ދަ އަށް އަންނަ ބަ ދާ އި ހޭ ފަ ޖެ ބެން ގެން ލި ޅި އި ގު ތާ މަ ދު ވާ ޚި އި ފަ  ޮކށް
ދާ/ އި މުން ލިބޭ ފަ އު ކަން ގެނަ އަށް އުނި ދާ އި ވަތަ ޕްލޭނުން ލިބޭ ފަ ނު
ޑް އިން ވެ. ިޑފަ އެ ވެ ކުރެ ޯކޑު ަގއި ރެ ނު ޔާ ގެ ބަ ދަނީ މް ތުްނ އާ ގު އްލުން ވަ  ގެ

ދާ/ އި މުން ލިބޭ ފަ ކު އް ހޭ ފައިސާ ދެ ޖެ ކަން އް ގެން ދަ ޅި ގު އި ކާ ލޭނަ ޕް
. ވެ އެ ވެ ކުރެ ޯކޑު ފަުހ ރެ މަށް ކު އް އްލުން އެ ފައިސާ ދެ ގެ

ލޭން ޓްރިބިއުޝަން ޕް ޕެންޝަން ކޮން
ކާރުން 1 ވެހި ސަރު ގެން ދި  މެއި 2011 އިން ފެށި

ހޭ ބެ އި މާ ކީ ޓަޔަރމަންޓު ޕެންޝަން ސް ޑިވްސް ރި ވާ ޯމލް އި ފަ ޮކށް އު އި  ޝާ
ޓަޔަރމަންޓު ޕެންޝަން ފުން ރި ޒަ އް ވަ ގެ މު ޕު ދަށުން ގުރޫ ގެ ދު އި ވާ  ގަ

އި ހަރާ ހަރާއި 65 އަ ހު، 16 އަ ްށފަ މަ ރު ޓަރކު ގައި ރަިޖސް މު ކީ  ސް
އިގެ 7% އެ ގެ ޕެންޝަން ކެނޑޭ މުސާރަ ފުން ޒަ އް ވަ ގެ މު ދު މެ  ދެ
ގެ ފުން ޒަ އް ވަ ، އެ މު ހު ފަ ށް މަ ކުރު އިން އުނި ގެ މުސާރަ ފުން ޒަ އް ވަ  މު

ވެ. އެ ހެ ޖެ ކަން އް ގައި ދަ ޮގތު ގެ ޓްރިބިއުޝަން ކު ޮކން ހަ މެ މަ  ފަރާތުން ޮކން
ދަކީ ދަ އްކާ އަ ގައި ދަ ތު ގޮ ގެ ޓްރިބިއުޝަން ޕުން ޕެންޝަން ޮކން  ގުރޫ
ގެ ދަނީ މަ ާއމް ހަ ވެ. ފުރި އިގެ 7% އެ  ޕެންޝަން ކެނޑޭ މުސާރަ

އްކާ މަށް ދަ ކީ ޓަޔަރމަންޓު ޕެންޝަން ސް ގައި ރި ޔާނު  ބަ
ވެ. އެ ގަ ެގޮގތު އް ދެ ވަނީ ޚަރަ އި ފަ ވި ކުރެ ޯކޑު ްޓރިބިއުޝަން ރެ ޮކން

ށް ތަ ދަ އް ގެ މު ޮކށް ދަރަނީ ޓަރެސްޓު ރޭޓު ބޭނުން ވް އިން ޓި ކް ފެ  އި
ވެ. އެ ވެ ކުރެ ޯކޑު ގަިއ ރެ ޔާނު ގެ ބަ ދަނީ މަ ާއމް ހަ ިއގެން  ފުރި ލަ ހާ ބަ

އިން ެގތެރެ ، ޯލނު އި އާ ާވ ފައިސާ އި ފަ ގާ ޮގތަށް ނަ ކާ އް  އަނބުރާ ދަ
ގެ ޔާނު ގެ ބަ ތު ލަ ގު މާލީ ހާ އް ގެ ހަ މު ކުރު ކުން ފަސް އް ދެ  އަނބުރާ

ޕަށް ތުރަށް ގުރޫ ވުރެ އި ހަށް ވަ ދު ގެން 12 މަސް ވެ ދު ވުރެ މަ ޚަށް ރީ  ތާ
ގައި އް ތެ ލަ ހާ ހާ ހެން ހުރި އި އެ ވަ ޔަ އް ފި ތަ ތް ލަ ވާ ހާ އި ފަ ބި  ލި
ވެ. އެ ގަ ތެރޭ ގެ ގެ ދަރަނީ ތު ދަ އް މު ރު ވެނީ ކު ފައި ކުރެ ކްލެސި

ތައް
ޔާން

 ބަ
މާލީ
 
އިވާ
ށްފަ
ޓްޮކ
ޯއޑި
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ޓްސް ކް ޓްރެ ޮރމް ޮކން އު ފް ވެނި އާރުއެސް 15 “ރެ ފް އެ އި  އަ
ޓްރަކްޝަން ޮގތުން ޮކންސް ިއވާ ޓަމަރސް” ގަ  ވިތް ަކސް
ޮކށް އި ޚާއްސަ ކަ ޓަ ށް މަ ކުރު ޓެއް ބިނާ ޓަީކ އެސެ ކް ޓްރެ  ޮކން
ވެ. ކެ މެ ވު އްބަސް އެ ވޭ ގެން ވެ ވި ކުރެ ތު ލާ މަ އާ ފަރާތުން މު ދެ

އި ބާރާ ތު ތީޖާ އި ގެ ނަ އް މެ ވު އްބަސް ޅޭ އެ ގު އި ޓްރަކްޝަނާ  ޮކންސް
ކުން މަ ވު އްބަސް ، އަދި އެ އެ މަ ވާނަ އި ގަ މު ކަ ވޭ ކުރެ ޒާ ދާ  އެކު އަން

ގެ މު ވު އްަބސް ، އެ މަ ވާނަ ަގއި މު ކަ ގެ ފުރުސަތު ޮއތް މު ކަ އިދާ ވާނޭ  ފަ
ވަރަށް މުންދާ މިން ވެ ކުރެ މަ ހަ ކަތް ފުރި އް ވެނީ މަސަ ކުރެ ޯކޑު ދަނީ ރެ މް  އާ
ވެ. ގެންނެ އި ލަ ހާ ދަތަށް ބަ އް ގެ މު މު ވު އްބަސް ހު އެ ފަ މަށް ކުރު ތް ޔަ އާ  ރި

އިރު މޭ ދަތު ނި އް ކުރާ މު ޯޕޓު ޯކުޑކުރަނީ ރި ތައް ރެ ަރދު ޅޭ ޚަ ގު އި މާ ވު އްބަސް  އެ
ވެ. އެ ގަ ހު ފަ ށް މަ ކުރު ތް ޔަ އާ ވަރަށް ރި ވާ މިން އި ފަ ވި ކުރެ މަ ހަ ކަތް ފުރި އް  މަސަ

ތައް ދު ވުރެ ޚަރަ އަށް ދަނީ މް ގެން ލިބޭނޭ އާ ޅި ގު އި މާ ވު އްބަސް  އެ
، މަ ވާނަ އި ގަ މު ކަ ޖެ އް މަްށ ފެނި ކަ ގެ ފުުރސަތު ޮއތް މު ކަ ވާނޭ  ޮބޑު

ވެ. އެ ވެ ކުރެ ޯކޑު ުތން ރެ ގު އްލުން ވަ ވޭ ގެ ކުރެ ފާ މަށް ލަ ކަ ބޭނޭ ލި

އި ބާރާ ތު ތީޖާ އި ގެ ނަ އް މެ ވު އްބަސް ޅޭ އެ ގު އި ޓްރަކްޝަނާ  ޮކންސް
ކަނި އެ އި ަހމަ ގަ ޮގތު ގެ ދަނީ ، ާއމް މަ ވާނަ އި ގަ މު ކަ ވޭ ކުރެ ޒާނު ްނދާ  އެކު އަ
އިން ތެރެ ގެ ހު އޭ ފަ މަށް ލު ކަށް ބެ ތަ ދު ވާ ޚަރަ އި ފަ ވި ކުރާނީ ކުރެ ޑު ކޯ  ރެ

ވެ. ވަރަށެ ވޭ މިން ކުރެ ފާ މަށް ލަ ކަ ވޭނޭ ކުރެ ވަރު ކަ

ވް ޓި މް އަދި އިންސެން އި ލެ ، ކް އި ކާ ތަ ލު ދަ ކަތަށް އަންނަ ބަ އް  މަސަ
އެކު އި ްނނާ މަރު ޓަ ކުރާނީ ކަސް ޯކޑު ގައި ރެ ޮގތު ގެ ދަނީ މް އިން އާ ތެރެ ގެ ޓު މަން  ޕޭ

ވެ. ވަރެ ވޭ މިން ކުރެ ބު އެކު ހިސާ އި ބާރާ ، ިއތު ވެ އްބަސް އެ

ވަރު ކުރާނޭ މިން ޯކޑު ގައި ރެ ޮގތު ގެ ދަނީ މް އި އާ ގަ އް ތެ ދަ ުމއް ކި  ވަ
ޭޓޖް ޮއފް ކުރަނީ “ޕަސެން ޕުން ބޭނުން މަށް ގުރޫ ކުރު ބު  ހިސާ

ތަޑް އްތަ( މެ ވާ އިންސަ ަފއި މި ކަތް ނި އް ޕްލީޝަން” )މަސަ  ޮކމް
ޯޕޓިންގ ކުރަނީ ރި ބު ަބތް ހިސާ އިވާ ނިސް ފަ މި ކަްތ ނި އް ވެ. މަސަ  އެ
މުލަ ކަށް ޖު މަ ވު އްބަސް ވާ ޚަރަދު އެ އި ފަ އިރު ހިނގާ މޭ ދަތު ނި އް  މު

އި ގަ ޮގތު ގެ އް އެ ތަ އް ގެ އިންސަ ދު ދަ ވާ އަ އި ފަ ޮކށް ޒާ ދާ މަށް އަން  ހިނގާނޭ ކަ
، އި ގަ މު ރު ކު ބު އިާވ ނިސްބަތް ހިސާ ފަ މި ކަތް ނި އް ވެ. މަސަ ގެންނެ ޮކށް ބު  ހިސާ

އިވާ ފަ ގެން ހިނގާ ޅި ގު އި ކާ ތަ ކަ އް ވޭނޭ މަސަ ގައި ކުރެ ލު ބަ ގު ތަ  މުސް

އެއްބަސްވުންކޮންސްޓްރަކްޝަން  އެވެ.2.12 ވެ ކުރެ ކުން އުނި ތަ ދު ގެ ޚަރަ މު ވު އްބަސް އް އެ ތަ ދު ޚަރަ

ތު ލަ ފު ހާ އްގެ ސާ މެ ވު އްބަސް މެ އެ އި ޮކން ގަ ޔާނު ގެ ބަ ތު ލަ  މާލީ ހާ
ކަތް އް ވެ. ަމސަ އެ ގަ ޮގތު ގެ އް ޏެ ވަތަ ދަރަން ޓެްއ ނު ޯޕުޓކުރަނީ އެސެ  ރި
، ވުރެ ދަށް ދަ މުލަ އަ ވާ ޖު އި ފަ ވި ކުރެ ލް ވަރަށްބަލާ ބި ވާ މިން އި ފަ މި  ނި

މުން ްއކުރު އިދާ އެ ވާ ފަ އި ފަ ވި ކުރެ ޯކޑު ދާއި ރެ ދަ ގެ އަ ދު ވާ ޚަރަ އި ފަ  ހިނގާ
ދަދު މުން( އަންނަ އަ ކުރު އްލުން އުނި ވާ ގެ އި ފަ ވި ކުރެ ޯކޑު  )އަދި ރެ

ވެ. އެ ވެ ލެ މަށް ބެ ކަ ވާ އި ފަ ދި ފެ އް އު ޓެ މުން އެސެ ވު އްބަސް މަ އެ އެ ވާނަ ތުރު  އި
ވެ. އެ ގަ ޮގތު ގެ އް ޏެ ވެީނ ދަރަން ލެ ގައި ބެ ތު ޮކޅު ާހލަ ދި އި އި އާ މި

އި ގަ ލު ބަ ގު ތަ ގައި މުސް މު ރު ކު ބު ވާ ޚަރަދު ހިސާ އި ފަ ޔަލަށް ހިނގާ ގެ ނި ހަރު  އަ
އް ތަ ދު ވާ ޚަރަ އި ފަ ގެން ހިނގާ ޅި ގު އި ކާ ތަ ތް ކަ އް ހޭ މަސަ ޖެ  ކުރަން

ކްޓް ޓްރެ މުންދާ ޮކން ވަނީ ހިނގަ އި ފަ މަނާ އް ހި ތަ ދު ދަ ، އެ އަ ަފހު ށް މަ ކުރު  އުނި
، އި ދާ ވާ ޚަރަ އި ފަ ަކށް ހިނގާ މަ ވު އްބަސް މެ އެ ވެ. ޮކން އެ ގަ ގެ ޮގތު ތު ކަ އް  މަސަ
އިވާ ފަ ވި މަރަށް ކުރެ ޓަ ޔަލަށް ކަސް ގެ ނި ހަރު އްލުން އަ /ގެ ދާ އި ވާ ފަ އި ފަ ބި  ލި

އިވާ ފަ ވި ކުރެ ޯކޑު ކާއި ރެ ތަ ދު ވާ ޚަރަ އި ފަ ވެ. ހިނގާ ެޔއެ ކި ޅާ އި އަ ކާ ތަ ލު  ބި
އިވާ ފަ ވި މަރަށް ކުރެ ޓަ ދަދު ކަސް މުން އަންނަ އަ ކުރު އް އްލުން އެ /ގެ ދާ އި  ފަ

ގެ ދު ދަ އަ ، އެ ދެ މަ ވާނަ އި ގަ މު ކަ ވާ ތުރު ވުރެ އި އަށް ލަ މު ގެ ޖު ކު ތަ ލު  ބި
ގެ ދަށުން މު ވު އްބަސް އި އެ އާ ހޭ ފައިސާ ޖެ ބެން މަނަނީ ލި ފާތު ހި  ތަ

ވެ. އެ ގަ ޮގތު ގެ ޓު މަން ޕޭ ހޭ ޕްރީ ޖެ ބެން ގެ ައތުން ލި މަރުން ޓަ ކަސް

. ވެ އެ ގަ ައގު މަ ކުރަނީ ހަ ޯކޑު މަ ރެ ތަ އިާސ ފުރަ ހޭ ފަ ޖެ ބެން ފާރިން ލި ޔަ  ވި
ޮރވިޝަން ޅޭ ޕް ގު އި ލާ ދަ ގަށް އަންނަ ބަ ގުން އަ އަ މަ ހުން ހަ ފަ ގެ  އޭ

ހޭ ޖެ ބެން ފާރިން ލި ޔަ ވެ. ވި ދެ ދަ ހު އަންނަ އަ ފަ މަށް ކުރު  އުނި
ވެ. އެ ގަ ޮގތު ގެ ޓު ަވނީ މާލީ އެސެ އި ފަ ވި ފަިއ ކުރެ  ފައިސާ ކްލެސި

ތައް ޯނޓް 2.10 ގައި ތު ޓިންގ ސިޔާސަ އުން ކަ  އަދި އެ
ޓު(. މަން ޓްރޫ ވެ )މާލީ އިންސް އެ ވަނީ އި އެ ފަ ވި ކުރެ ލު ތަްފސީ

ދު ގު މެނެނީ ނަ އި ހި ގަ ތެރޭ ގެ ތީ ކެ ފަދަ ތަ އް އެ އި އާ ، ފައިސާ އި އާ  ފައިސާ
ހުރި އި ާޓފަ އް ހަ ގައި ބަ ކު ޮގތަށް ބެން ގޭ މުން ނެ ްނވު ، ބޭނު އި އާ  ފައިސާ

ވުރެ ހަށް ވަ ދު ގެން 3 މަސް ފެށި ތުން ގު ކުރި ވަ ޓު ، އިންވެސް އި އާ  ފައިސާ
އަށް އިން ފައިސާ ހަ ގައި ފަސޭ ތު ދަ އް މު ރު އެކު ކު އި ކާ އަ ޓީ  ކުރު މެޗޫރި

ެވ. ބެންކު ޓެ ފް ކު ޯއވަރޑްރާ ، ބެން އި ޓާ މަން ޓު ހުރި އިންވެސް ވެން ކުރެ ލު ދަ  ބަ
ގެ ތު ދަ ުމއް ރު ވަނީ ކު އި ފަ ޅި ހެ ށަ އި ހު ގަ ޔާނު ގެ ބަ ތު ލަ ފްޓް މާލީ ހާ  ޯއވަރޑްރާ
ވެ. އެ ގަ ތެރޭ ގެ ވާ ފައިސާ ަފއި ގާ ޮގތަށް ނަ ކާ ، އަނބުރާ ަދއް ގެ ދަށުން ދަރަނީ

މް ކީ ތުގެ ސް ޔަ ވޭ އިނާ މުން ދެ ކުރު ޅި ކު މުސް
މާ ފު ޒިން ޕުގެ ސާ ގެން ގުރޫ ޅި ގު އި ކާ ތަ ލޭން ފިޓް ޕް އިންޑް ބެނި ފަ  ޑި

އި ކަ ޓަ ަމށް ރު ކު ބު ޮގތުްނ ހިސާ ވެ. މި ކިންނެ އް ވަ ލޭނެ ޕް މެ ވެީނ ޮކން ކުރެ ބު  ހިސާ
ޖެހޭ ބެން ފުންނަށް ލި ޒަ އް ވަ މަތިން މު ގެ ކު ތަ ތު ދަ އް ގެ މު ތާއި ކުރީ ދަ އް  ހިނގާ މު
، ޮކށް ޓު އުން ކަ ދަދު ޑިސް ހު އެ އަ ފަ މަށް ކުރު ޒާ ދާ ގެ ަނފާ އަން ލު ބަ ގު ތަ  މުސް
ވެ. އެ ވެ ކުރެ ގު އުނި މަ އަ ގެ ހަ މަ އޭ ވާނަ އް ޓެ ހުރި އެސެ ޅުން އި ގު ލޭނާ ޕް

ކުރަނީ ބު ކުވެސް ހިސާ ހަރަ މެ އަ އް ޮކން ތަ މާ ފިޓް ޒިން އިންޑް ބެނި ފަ  ޑި
އިޑް ފަ ގެން ޮކލި ޮކށް ތަޑު ބޭނުން ޓް މެ ެރޑި ޓެޑް ޔުނިޓް ކް ކް ޮރޖެ  ޕް
ޕަށް ދަކީ ގުރޫ ދަ އިރު އެ އަ ކުރާ ބު ޮގތުން ހިސާ ވެ. މި ކެ ީރއެ އަ ޗު ކް  އެ

ގެ ޓު ކުރާ އެސެ ޯކޑު ޮގުތން ރެ މަ މި ފިނަ އި ްއކަ މަށް ދަ ކަ އް ޓެ  އެސެ
ގެން ބި ގައި ފައިސާ ލި ޮގތު ގެ ޑު ފަން ގައި  ރި ލު ބަ ގު ތަ ދަކީ މުސް ދަ  އަ
ހޭ ހޭދަ ޖެ ގައި ކުރަން ޮގތު ގެ ޓްރިބިއުޝަން މަށް ޮކން ކީ ވަތަ ސް  ނު
ޒެންޓު ގެ ޕްރެ ފާ ގްތިސާދީ ނަ ބަބުން ލިބޭނޭ އި މުގެ ސަ ވު ދު  މަ

ގްތިސާދީ ވެ. އި އެ ވާނެ ގެން ނު ކަށް ވެ ދަ ދަ ވުރެ މަތީ އަ އަށް އު ލި  ވެ
ޑިންގ މް ފަން މަ އި، “މިނި ގަ ުރމު ކު ބު ޓް ެވލިއު ހިސާ ޒެން ގެ ޕްރެ ފާ  ނަ
އެވެ ވާނެ ކުރަން ތް ޔަ އާ މަށް ރި ކަ ކަ މަ އެ ވާނަ އް ކެ ްނޓު” ތަ އަޔަރމަ ކު .ރި

ފާ ގެ ނަ ަތކު ޓު ގެ އެސެ ލޭން ، ޕް ލުން އް /ގެ ދާ އި އަލް ފަ އޭރި ކްޗު  އެ
ގެ އް މަނާ( އަދި އެސެޓް ސީލިންގ އެ ހި ޓަރެސްޓު ނު  )އިން

ޓަރެސްޓު ، އިން މަ އް ވާނަ މެ ފަދަ ކަ ބަބުން ކުރާ އަސަރު )އެ  ސަ
މާ އަލުން ޓް ިޒން ފި ްނޑް ބެނި އި ފަ ފު ޑި ަތށް ސާ ގޮ މެނޭ މަނާ(  ހި ހި  ނު

ޯކޑު އި ގައި ރެ އަ ގުތުން ޯއސީ ދަދު ވަ ހު ެއ އަ ފަ މަށް ކުރު ބު  ހިސާ

 ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން

ފައިސާއާއި ފައިސާއާއިއެއްފަދަ ތަކެތި

މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އިނާޔަތްތައް

2.13

2.14

2.15

ގޮތްގޮތުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ
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ން ކު ތަ ވުން އްބަސް ވާ އެ އި ފަ ދި އެކު ހެ އި ުރންނާ މަ ޓަ  ށ. ކަސް
ޮކށްލުން އި ދަނީ ބަ މް ލިބޭ އާ

ްއަތިއަބ ޭވެރުކުޓޯޕިރ

 
 
 

 ާދުމ ިއަގްއެތުގަވ ިކަވ
ިއަފިވެދްޮށކުރޯފ

 

 ްނިަތމެގްއެކަތްސަވުދ
 ިއަފިވެދްޮށކުރޯފ ާދުމ

ުކެއިއާންުނރަމަޓްސަކ  
ްނުުމވްސަްބއެއ ާވިއަފިވެވ

ީނަްދާމއ  ޭިބލ 
 ީނަްދމާއ ްނެިހނެެހއ

 

 

އާމްދަނީ ރެކޯޑުކުރާ ވަގުތު

 239,141,363 

 228,845,524 

 - 

 - 

 - 

 - 

 20,703,784 

 35,129,869 

 137,442,185 

 137,814,735 

 4,256,244 

 2,480,054 

 - 

 - 

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

 - 

 - 

 644,886,451 

 797,608,134 

 223,825,322 

 89,774,399 

 - 

 - 

 - 

 - 

 15,440,895 

 5,004,421 

 - 

 - 

 239,141,363 

 228,845,524 

 644,886,451 

 797,608,134 

 223,825,322 

 89,774,399 

 20,703,784 

 35,129,869 

 137,442,185 

 137,814,735 

 15,440,895 

 5,004,421 

 4,256,244 

 2,480,054 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 10,863,427 

 9,239,347 

ނީ ދަ މް ކުން ލިބޭ އާ ތަ ވުން އްބަސް ވާ އެ އި ފަ ދި އެކު ހެ އި މަރުންނާ ޓަ ، ކަސް އި ގަ ލު ވަ ވާ ތާ އި ގަ  ތިރީ
ވެ. އެ ފަ ވި ލެ ހާ ގެން ބަ އި ތަށް ަބލަ ގު ޯކުޑކުރާ ވަ ދަނީ ރެ މް ޕުން އާ ވަނީ ގުރޫ

ުކގެ ބެލެންސް  ތަ ޓު ކް ޓްރެ ނ. ކޮން
ކުން ތަ ވުން އްބަސް ވާ އެ އި ފަ ދި އެކު ހެ އި މަރުންނާ ޓަ  ކަސް

ކްޓް ދަރަނި އަދި ޓްރެ ، ޮކން އު ޓާ ްކޓު އެސެ ރެ ޓް ވާ ޮކން އި ފަ ދި ފެ  އު
ވެ. އެ ވަނީ އި އެ ގަ ގެ ތަފްސީލު ތިރީ ހޭ ފައިސާ ޖެ ބެން ލި

 657,161,257 

 98,469,281 

 170,691,108 

 784,871,431 

 - 

 - 

 677,153,990 

 98,469,281 

 170,691,108 

 800,797,019 

 - 

 - 

31/12/201831/12/201731/12/201831/12/2017

ތައް
ޔާން

 ބަ
މާލީ
 
އިވާ
ށްފަ
ޓްޮކ
ޯއޑި
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އި ޮއތީ ގަ ޮގތު ގެ އް ދެ ގެ ޓެކްސް ޚަރަ ތު ދަ އް ޯޕޓިންގ މު  ރި
ގެ ތު ދަ އް މު ރު ގެ ކު ހު ކު ގޭ ޓެ އިންނެ ދާ އި ފަ ފާރި ޔަ ގެ ވި ތު ދަ އް މު ރު  ކު

ކަށް ތަ މް ޓަ އި ވާ އަ އި ފަ ަމނާ އި ހި ގަ ޓީ އި ކު ޮކށް އި ދާ ެޏވެ. ސީ ން  ދަރަ
ހޭ ޖެ ކަން އް އި ދަ ގަ ޮގތު ގެ ހު ކު ތުރަށް ޓެ ގެ އި ވަރު ވާ މިން ތް ބަ  ނިސް

ވެ. އެ ގަ ާޔނު ގެ ބަ ދަނީ މް މަ އާ ހަ ޯކުޑކުރަނީ ފުރި ފައިސާ ރެ

ދު ދަ ގެ އަ ހު ކު ހޭ ޓެ ޖެ ކަން އް އިން ދަ ދާ އި ގެ ފަ ފާރީ ޔަ ހަރަށް ވި އަ  މި
އި ގަ ޚު ރީ ގެ ތާ ޔާނު ގެ ބަ ތު ލަ ވަނީ މާލީ ހާ އި ފަ ވި ކުރެ ބު  ހިސާ

ގުޅޭ އި ހާ ކު ވާ ޓެ އި ގަ ތީ މަ ގު ގެ މަ މު ކުރު ވަތަ ފާސް ، ނު ދާ މުން ވެ ކުރެ ލު މަ  އަ
އް ތަ ދު އި ވަ ހޭ ގަ ބެ އި ހާ ކު ވެ. ޓެ ގެންނެ އި ލަ ކަށް ބަ ތައް އަސާސަ  ގާނޫނު
އި ގަ ކު ތަ ތް ލަ ވާ ހާ މާ ކަށް ދި ފަދަ ޮގތަ ިވދާނޭ ރެ ކު ، ބަހުސް އި ގަ މު ރު ކު  މާނަ

ދުން އި ވާ ގުޅޭ ވިސްނުން ގަ ޓުން ގެން މަން ޖު އި މެނޭ ގަ މު ރު ކު ބު  ޓެކްސް ހިސާ
މަށް ކަ ހޭނޭ ޖެ ކަން އް ކަށް ދަ ތަ ޓީ ެއވެ. އަދި ޓެކްސް ޮއޯތރި ވެ ކުރެ ޓު އޭ ލު ވެ  އި

ވެ. އެ ދެ އް ހެ ތަ ޮކށް ްޕޮރވިޝަން ަތކަށް ބިނާ ދު ދަ ވޭ އަ ކުރެ ފާ ލަ

 ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކުސް

އާމްދަނީ

2.20

2.21

)ކުރުމުއްދަތުގެ އަދި ދެއްކުން ފަސްކުރެވިފައިވާ(

ޮރވިޝަން ގެ ޕް ހު ކު ގޭ ޓެ އިން ނެ ދާ އި ގެ ފަ ފާރީ ޔަ  ވި
އި ގެ ގާނޫނާ މު ގު އިން ޓެކްސް ނެ ދާ އި ގެ ފަ ފާރީ ޔަ ވަނީ ވި އި ފަ ދި  ހެ

އި އާ ްމދަނީ ވާ އާ އި ގަ ކު ތަ ބު ، މާލީ ހިސާ ަމތީން ގެ ޮގތު ވާ ޮގތް އް  އެ
ވެ. ގެންނެ ޮކށް އްޗަށް ބިނާ ެގ މަ ކު ތަ ދު ދަ ުދގެ އަ ރަ ޚަ

ވެހި 18 ގެން، 500,000 ދި  ޖުލައި 2011 އިން ފެށި
، މަ ޖެނަ އް ވެ ތުރު އިދާ އި ގޭ ފަ ވުރެ ޓެކްސް ނެ އަށް ޔާ ފި  ރު
އިން ދާ އި ގެ ފަ ފާރީ ޔަ ދުގެ 15% ވި ދަ ވާ އަ ތުރު  އެ އި

ވެ. އެ ހެ ޖެ ކަން އް ގައި ދަ ގެ ޮގތު ހު ކު ގޭ ޓެ ނެ

ވެނީ ކުރެ ޯކޑު ގެ އެސެޓު ރެ ހު ކު ގެ ޓެ ދާ އި ގެ ފަ ފާރީ ޔަ ވާ ވި އި ފަ ވި ކުރެ  ފަސް
އިދާ ގޭ ފަ ކަނޑަން ޓެކްސްނެ ޅާ ފާތު އަ ގުތީ ތަ ގެ ވަ ހު ކު އި ޓެ ގަ ލު ބަ ގު ތަ  މުސް
ވެ. ވަރަށެ ވާނޭ މިން ވުރެ އިތުރު ނު ދަށް ދަ ވޭ އަ ކުރެ ލު ބޫ މަށް ގަ ކަ ހުންނާނޭ

އި ގަ ކު ތަ ބު ގެ ޓެކްސް ބޭސް އަދި މާލީ ހިސާ ޓާއި ދަރަނީ  އެސެ
ގެ ދު ދަ އަ ދެ ހު އެ ފަ މަށް އު ކި ޅާ ގެ އަ ގެ ޮފތު ތީ ކެ ތަ ވާ އެ އި ފަ މަނާ  ހި

ގެ ހު ކު ވާ ޓެ އި ފަ ވި ކުރެ ޮކށް ފަސް އްޗަށް ބިނާ ގެ މަ ތު ފާ ގުތީ ތަ  ވަ
ްއޮކށްލުން ފާރި އެ ޔަ މަވެސް ވި ހެންނަ ވެ. އެ އެ ވެ ކުރެ ދަދު ހިާސބު  އަ

މުން ކުރަން ފެށު ލު މަ ހަރަށް އަ މަ ފަ ތަ އާރުއެސް 15 އަށް ފުރަ ފް އެ އި  އަ
ޕަށް ލިބޭ ކުން ގުރޫ ތަ ވުން އްބަސް ވާ އެ އި ފަ ދާ އެކު ހަ އި މަރުންނާ ޓަ  ކަސް

ވެ. އެ ވަނީ އި އެ ދަލު ޯނޓު 2.1 ގަ ކަށް އަންނާނޭ ބަ ތަ ދު ދަ ގެ އަ ދަނީ މް އާ

އް  ތަ ދަނީލިބޭ ޮގތް މް ހ. އާ
ޖިންގ ަރކްޝަން އަދި ްޑރެ ޓް ދަނީ ޯހދަނީ ޮކންސް މް ޕުން އާ  ގުރޫ

މަތް އަދި ދު ގެ ޚި ތުރު ުރފަ ތު މު ދަ ިއ، އާން ނާ ކުން ތަ ޓު ކް ޮރޖެ  ޕް

ގެ ތު ލާ ާއމަ ، މު އި ވަ ޔަ ްއ ފި ތެ ލަ ޒްނަސް ޮކމްބިނޭޝަން( ހާ  )ބި
ވަތަ އިދާ ނު ވަތަ ޓެކްސަބަލް ފަ ޓިންގ ނު އުން ކަ ބަބުން އެ  ސަ

ގުޅޭ އި ކާ ތަ ލާ މަ އާ ފަދަ މު ، އެ މަ ވާނަ އި ގަ މު ކަ ކުރާ މަށް އަސަރެއް ނު ލު އް  ގެ
ފާތުން ފެދޭ ތަ މުން އު ކުރު ޯކޑު އް އަލަށް ރެ ޏެ ވަތަ ދަރަން ޓެއް ނު  އެސެ
އިވާ ފަ ވި ކުރެ ވެ. ފަސް އެ ކުރެ ބެއް ނު ވާ ޓެކްސް ހިސާ އި ފަ ވި ކުރެ  ފަސް
ވަނީ މާލީ އި ފަ ވި ކުރެ ބު ގޭ ޓެކްސް ހިސާ އިން ނެ ދާ އި ގެ ފަ ފާރީ ޔަ  ވި

ގެ މު ކުރު ވަތަ ފާސް ، ނު ދާ މުން ވެ ކުރެ ލު މަ އި އަ ގަ ޚު ރީ ގެ ތާ ޔާނު ގެ ބަ ތު ލަ  ހާ
ވާ އަދި ގެން ވެ ޔާން ގައި ބަ ކު ތަ ޅޭ ގާނޫނު ގު އި ހާ ކު ވާ ޓެ އި ގަ ތީ މަ ގު  މަ
ވަތަ ުރ، ނު އި ވޭ ކުރެ ޯކޑު ުހގެ އެސެޓު ރެ ކު ވާ ޓެ އި ފަ ެރވި ކު  ފަސް

މަށް ކަ ކުރާނޭ އިރު ބޭނުން ކުރާ ގެ ދަރަނި ޚަލާސް ހު ކު ވާ ޓެ އި ފަ ވި ކުރެ  ފަސް
ވެ. ގެންނެ އި ލަ ކަށް ބަ ތައް އަސާސަ ޓު ކުރެ ޓެކްސް ރޭ ފާ ލަ

ގެ ހު ކު ވާ ޓެ އި ފަ ވި ކުރެ ، ފަސް އި ޓާ ގެ އެސެ ހު ކު ވާ ޓެ އި ފަ ވި ކުރެ  ފަސް
މަށް ކުރު ޮގތަށް ކަން ޕުން އެ ކަނި ގުރޫ އެ މަ ކަނޑަނީ ހަ ޅާ  ދަރަނި އަ

ޓާއި ދަރަނި ވުނު އެސެ ، ބުނެ އް ޮއވެ ގެ އް ވޭޭނ ހަ ކުރެ ޒު ފީ ޮގތުން ތަން ނީ  ގާނޫ
އް އެ ޓީ ްނޓި އް އެ ކަށް އެ ީޓއަ އް ޮއޯތރި ެބޭހ އެ އި ހާ ކު ްތވަނީ ޓެ ބަ  ނިސް

މަ ވާނަ އި ގަ މު ކަ ތް ޔަތް އޮ ގެ ނި މު ކު އް އަށް ފައިސާ ދެ ވަތަ ނެޓް ބޭސިސް  ނު
ވެ. އެ ހޭ ފައިސާ ޖެ ކަން އް ކުން ދަ ކަ ތަ ޓީ ޓި ފާތު އެން ގޭ ތަ ޓެކްސްނެ

 1,285,696,244 

 10,863,427 

 1,296,657,136 

 9,239,347 

 1,281,440,000 

 10,863,427 

 1,294,177,082 

 9,239,347 

ދިވެހި ރުފިޔާ ދިވެހި ރުފިޔާދިވެހި ރުފިޔާ ދިވެހި ރުފިޔާ

ދި ފަތުރު އަ ތުރު ދަ ، ކަނޑު އި ތާ މަ ދު ެގ ޚި މު ލު ފު ަޖރުން އު  ފަސިން
ޓިކްސް ، ޮލިޖސް އި މާ ކު އް ހުރި މުދާ ވި ޅުން ގު އާ ޓްރަކްޝަން  ކޮންސް

ވެ. ުދަމތުންނެ ގެ ޚި މު ޓު އް ހެ ލެ ުކރުން އަދި ބެ ، ޑކް އި ތާ މަ ދު  ޚި
އް ތަ ތް މާރާ އި އި ގަ ތެރޭ ގެ ކު ތަ ހެން ޮގތް ހެނި ދަނީ ލިބޭ އެ މް  އާ

ވެ. އެ މެނެ ކުރުން ހި ހާރު ތި މާއި އިޝް އްޔަށް ދިނު ކު
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ން ޕު ރޫ އް ގު ތަ ތް ލަ ހެން ވަސީ ހެނި ގެ އެ ދަނީ މް  އާ
ވެ. އެ ވަނީ އި އެ ގަ ޮގތް ތިރީ ރާ ކު ޯކޑު ރެ

ދަނީ  މް ޓަރެސްޓު އާ ހ( އިން
މް ްޕޮރޯޕޝަން  އި ވެނީ ޓަ ކުރެ ޯކޑު ަދނީ ރެ މް ަޓރެސްޓު އާ  އިން

ވެ. ޮކްށގެންނެ ން ތަޑު ބޭނު ޓު މެ ޓަރެސް ވް އިން ޓި ކް ފެ ، އި އަށް ބޭސިސް

ދަނީ މް ގެ އާ ދާ އި ގެ ފަ ށ( ހިއްސާ
ވެނީ ފައިސާ ކުރެ ޯކޑު ދަނީ ރެ މް ގެ އާ ދާ އި ގެ ފަ  ހިއްސާ

ވެ. މުންނެ ވު ވަރު ގު ކަށަ އް ގެ ހަ މު ބު ލި

ނ( ކުލި  
މުގެ  ވު އްަބސް ހޭ އެ ބެ އި ޔާ އް ، ކު ވަނީ އި ފަ ެރވި ކު ޯކޑު ަދނީ ރެ މް ގެ އާ ލީ  ކު

ވެ. އަށެ އަލް ބޭސިސް ކްރު ގެން އެ އި ލަ ޓެންސަށް ބަ ސަބްސް

ގައި ޮގތު ގެ އް ތެ ފާ ފަރާ އްޔަށް ހި ކު
އް އެ ފާ އި މަން ކާ ކަ ޅޭ ހުރިހާ ރިސް ގު އި މާ ކަ ވެރި ކު ލް ގެ މި އް ޓެ  އެސެ

މަކީ ވު އްބަސް ގެ އެ މު ދިނު ޔަށް އް ވޭ ކު ޮގތަށް ވެ ނަ ތަށް ޮއން ޔަށްދޭ ފަރާ އް  ކު
އްކާ ދަށުން ދަ ގެ އް އެ ޓިންގ ލީސް ވެ. ޮއޕަރޭ އެ ޓިންގ ލީސް  ޮއޕަރޭ
ވް ޓި ޔަށްދޭ ފަރާތުން ލިބުނު އިންސެން އް އެއް )ކު ހާ ފައިސާ  ހުރި

އިޓް ޓްރެ ގެން، ސް އި ލަ ހާ ދަތަށް ބަ އް ޅި މު ެގ މު ލީ ހު( ކު ފަ ށް މަ ކުރު  އުނި
ވެ. އެ ގަ ާޔނު ގެ ބަ ދަނީ މް މަ އާ ހަ ޯކުޑކުރަނީ ފުރި އިން އުސޫލުން ރެ ލަ

 
ގައި ޮގތު ގެ އް ތެ ޔަށްދޭ ފަރާ އް ކު

ވޭ ދެ ޔަށް އް ެގދަށުން ކު އް އެ ޓިންގ ލީސް ކަށް ޮއަޕރޭ ތަ ވަނަ ަފރާ  ތިން
ގެ ޓު މަން ޕް އި ކު ްނޓް އަދި އި ލާ ، ޕް ޮރޕަރޓީ ވަނީ ޕް އި ފަ މެނި ޓު ހި  އެސެ

ގެ ބޭނުންތެރި ތީ ކެ ތަ ވެ. އެ އެ ގަ ޔާނު ގެ ބަ ތު ލަ  ދަށުން މާލީ ހާ
ކުން އި އެއް އަސާސަ އްޗާ ކެ ހެން ތަ ފަދަ އެ ގެން އެ އި ލަ ހާ މުރަށް ބަ  އު

އި ގަ ީލގެ ޮގތު ވެ. ކު އެ ވެ ކުރެ ބު  ބަލަށް ކަނޑާ ައދަދު ހިސާ
ޓިވް ފާ ފަރާތަށް ދިން އިންސެން އްޔަށް ހި ދަނީ )ކު މް  ލިބޭ އާ

ގެ ލީ އިން އުސޫލުން ކު ލަ ޓް އި ޓްރެ ހު( ސް ފަ މަށް ކުރު  އުނި
ވެ. އެ ވެ ކުރެ ޯކޑު ގެްނ ރެ އި ލަ ހާ ަދތަށް ބަ އް ގެ މު މު ވު އްަބސް އެ

ދާރުން ވަރު ހިއްސާ ހާނޭ މިން ގައި ބަ ޮގތު ގެ ދާ އި ގެ ފަ  ހިއްސާ
އިދާ ގެ ފަ ހާ ހިއްސާ ދާރުންނަށް ބަ ، ހިއްސާ އި ގަ ތު ދަ އް ކުރާ މު  ފާސް

ވެ. އެ ގަ ޮގތު ގެ އް ޏެ ގައި ދަރަން ކު ތަ ބު ވެީނ މާލީ ހިސާ ކުރެ ެރޯކޑު

ކުއްޔަށް ދިނުން )ލީސް(

ހިއްސާގެ ފައިދާ

2.22

2.23

ހ(

ށ(

އަށް މަ ހަ އި މާ ލު ކާ އް ވަތަ ވި ކަށް ގެންނަން ނު ތަ ލަ ވޭ ހާ ކުރެ  ބޭނުން
ވަތަ މަށް ނު ކުރު ، ބިނާ މަށް ތު އް ގަ ޓެ ގާ އެސެ ތެއް ނަ ދަ އް މު ގު  ދި

ވާ އި ފަ ގާ ގައި ނަ ޮގތު ގެ ދަށް ދަރަނީ ވޭ ޚަރަ ކައި ސީދާ ކުރެ ޓަ މަށް ދު އް ފެ  އު
ގެ ދު ވޭ ޚަރަ ޓަށް ކުރެ ހޭ ފައިސާ އަކީ އެސެ ޖެ ކަން އް އަށް ދަ  ފައިސާ

އް ދެ ފަދަ ޚަރަ ހާ އެ ހެން ހުރި ވެ. އެ އެ ެރވެ އިޒް ކު ލަ ިޕޓަ އި ކެ ގަ ޮގތު ގެ ެއއް  ބަ
ޏަށް ވެ. ަދރަން އެ ވެ ކުރެ ޯކޑު ގައި ރެ ޮގތު ގެ ދު އި ޚަރަ ުތގަ ދަ އް  ހިނގާ މު

ގެން ހިނގާ ޅި ގު އި މާ ޏަށް ފައިސާ ޯހދު ދަކީ ދަރަން ގެ ޚަރަ މު  ފައިސާ ޯހދު
ވެ. ދެ ހެން ޚަރަ ފަދަ އެ އި އަދި އެ ޓާ ޓަރެސް އިން

ދަރަންޏަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ ޚަރަދު 2.24

3 މާލި އިންސްޓްރޫމަންޓު - ހަމަ
އަގު އަދި ރިސްކު މެނޭޖުކުރުން

ޕުގެ ގެން ގުރޫ ޅި ގު އި މާ ށު ކުރަން ފެ ލު މަ އާރުއެސް 9 އަށް އަ ފް އެ އި  އަ
ވެ. އެ ވަނީ އި އެ ދަލު ޯނޓު 2.1 ގަ ތަކަސް އަންނަ ބަ ޔާން  މާލީ ބަ
ޅޭ ގު ޕުން ގެން އި ގުރޫ ގަ މު ށު ކުރަން ފެ ލު މަ އަށް އަ އާރުއެސް ފް އެ އި  މި އަ

ކަށް ތަ ލު ގެ އުސޫ އާރުއެސް ފް އެ އި ، އާ އަ ބުން ބަ ކުގެ ސަ ތަ ލު ގާލީ އުސޫ ތި  އިން
ވެ. އެ ވެ އްނު އެ ފަ ވި ކުރެ ހު ލާ މާތު އިސް ލޫ އު ވާ މަ ކިޔަން ބޭނުން ޅާ ހެން އަ ތޭ ފެ

ކުރުން   ޖު މާލީ ރިސްކު މެނޭ
ވާ އި ގަ ފެދޭ ތިރީ ގެން އު ޅި ގު އި ކާ ތަ ޓު މަން ޓްރޫ  މާލީ އިންސް

ވެ. އެ ފަ ޅި ހެ ށަ ވަނީ ހު ޕުން ކަށް ގުރޫ ތަ ކު ރިސް

ގުޅޭ ރިސްުކ - ޯނޓު 3  އި ޏާ ަރން )ii( ދަ
ވަރުގެ ރިސްުކ - ޯނޓު 3  )iii( ފައިސާ ހުރިނެތް މިން
ކެޓު ރިސްުކ - ޯނޓު 3  )iv( މާ

.i

ޮކށް މް އި ގަނޑު ގާ ޓު ޮއނި މަން ޖު މުލަ ރިސްކު މެނޭ ގެ ޖު ޕު  ގުރޫ
ގެ ޓަރުން ކް އިރެ ގެ ޑަ ފުނީ މާ ޮއންނަނީ ކުން ގެ ޒިން މު ޓު އް ހެ ލެ  ބެ

ޮކށް މް އް ާގއި ތަ ތު މަންޓު ސިޔާސަ ޖު ޕުގެ ރިސްކު މެނޭ ވެ. ގުރޫ  ޯބޑަށެ
ޓް ގެ ޯބޑުން ވަނީ ޮއޑި ޓަރުން ކް އިރެ އި ޑަ ކަ ޓަ ށް މަ ޓު ެހއް ލެ  ބެ

ގެ ޓީ ވެ. އެ ޮކމި އެ ފަ ްއދާ ފަ ްނޓު ޮކމިޓީ އު މަ ޖު  އެންޑް ރިސްކު މެނޭ
ވެ. އެ ކުރެ ޯޕޓު ދުން ޯބޑަށް ރި އި ވާ ޓީްނ ގަ އް ޮކމި ތަ ތް ކަ އް މަސަ

ވަނީ އި ފަ ވި ކުރެ މް އި އް ގާ ތަ ތު މަންޓު ސިޔާސަ ޖު ޕުގެ ރިސްކު މެނޭ  ގުރޫ
އް ތަ ކު ، އެ ރިސް ގަނެ ތައް ދެނެ ކު އިވާ ރިސް ފަ ވެ ތި މަ ޕަށް ކުރި  ގުރޫ
އް ކެ ތަ ޯރލް ޓް އި ޮކން ކާ ކަ ތަ ޓް މި ގެންވާ ރިްސކު ލި ކަށީ ޮކށް އެ  ދިރާސާ
ވެ. މެ ޓު އް ހެ ތައް ބެ ކު ގައި ރިސް އް ގަނޑެ އި ވަކި މިން މާ ޅު އެ  ކަނޑަ

ކަށް ތަ ލު ދަ ލަތަށް އަންނަ ބަ ގެ ހާ ޓު ކެ އި މާ ކާ ތަ ތް ކަ އް ގެ މަސަ ޕު  ގުރޫ
އް ތަ މު ޒާ ކާއި ނި ތަ ކުާރ ޮޕލިސީ ޖު ގެ ޮގތުން ރިްސކު މެނޭ މު ކުރު ތް ޔަ އާ  ރި

ޑާއި ޑަ ޭޓން މަންޓު ސް ޖު އި މެނޭ އިނިންގއާ ވެ. ޓްރެ އެ ވެ އު ކުރެ ވި ދުން ރި ާވއި  ގަ
ްނނަށްވެސް ފު ޒަ އް ވަ ހާ މު ، ހުރި ގެން ޮކށް ުރދަނާ އް ހަ ޖަރތަ  ޕްޮރސީ
، ވާ ބާ ކަްށ ތަ ތަ ލު ، އުސޫ ތައް އިނގޭ މާ ާރއި ޒިން އު ގެ ދަ ހުން މީ  އެ
ވެ. ކެ ޒެ މާ މަކީ އަ ކުރު މް އި އް ގާ ލެ އު ހަ ޯރލް މާ ޓް ވި ޮކން ކުރަނި ބިނާ

އި ކާ ތަ ތު ގުޅޭ ސިޔާސަ ކުރަން ގެން ޖު ޕުން ރިސްކު މެނޭ  ގުރޫ
ޓުން މަން ޖު ވަރު މެނޭ ކުރާ މިން ލު މަ ޕުން އަ ކަށް ގުރޫ ަޖރތަ  ޕްޮރސީ

ވެ. އެ ޓަ އް ހަ ލަ ޓީން ބަ ކު ޮކމި ގެ ޮއޑިްޓ އަދި ރިސް ޕު ޮގތް ުގރޫ ޓާ އް ހަ ލަ  ބަ
އިރު ރިސްކު ލާ ބަ ޅާ އި އަ ކާ ތަ ކު އިވާ ރިސް ފަ ވެ ތި މަ ޕަށް ކުރި  އަދި ގުރޫ
ވެ. އެ ކުރެ އު ވި ވަރުވެސް ރި ކަށޭނަ މިން ގެ އެ ގަނޑު ޓު ޮއނި ަމން ޖު  މެނޭ

ވަނީ ތެރި ހީ ތަށް އެ ކަ ގެ މަަސއް ޓީ ގެ ޮއޑިޓް އަދި ރިްސކޔ ޮކމި ޕު  ގުރޫ
، އި ދުންނާ އި ވާ ޓުން ގަ ޓަރނަލް ޮއޑި ެނވެ. އިން ޓުން ޓަރނަލް ޮއޑި  އިން

ގެ ކު ޖަރތަ ަތކާއި ޕްޮރސީ ޯރލް ޓް ޓު ޮކން މަން ޖު ޮކށް ިރސްކު މެނޭ މް ޑަ  ރޭން
ވެ. އެ ޅަ ހަ ށަ އަށް ހު ޓީ ޓް ޮކމި ޖާ ޮއޑި ގެ ަނތީ ކު ތަ ހު ޯހދުން ފަ މަށް ދު އު ހެ ވި ރި

ވަނީ އި ފަ ޅި ހެ ށަ އް ހު ތަ ތު މާ ލޫ އު ވާ މަ މަށް ބޭނުން އު ކި ޅާ އި އަ ހަރާ ދިޔަ އަ ވެ ތި  ވޭ
އްވެސް ގެ އެ ވަރު ވޭ މިން ކުރެ ގަ ހަ ވެ. އަދި ފާ އިންނެ ދަ ފަ އް ކޭވެސް އެ ހަރެ އަ  ކުރީ

ވެ. އެ ވެ އްނު އެ ފަ ވި ތަށް ގެނެ މާ ލޫ އު ވާ މަ މަށް ބޭނުން އު ކި ޅާ އް އަ ލެ ދަ ބަ

އަޅާކިޔަން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު 2.25

ގަނޑު  ކުރާ ޮއނި ޖު ރިސްކު މެނޭ

ތައް
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ނީ ނެ މެ ަގއި ހި އް ގަނޑު ޮގތެ އި އި މަ ގަ ޮގތު ގެ ޓު ކްްޓ އެސެ ޓްރެ  ޮކން
ޓްރަކްޝަން ވާ ޮކންސް އި ފަ މާ އިރު ނިން އި ުޚ އަ ޯޕޓިންގ ތާރީ  ރި

ވި ހުރި ކުރެ ލްނު އިން  ބި ތެރެ ގެ ކު ތަ ތް ކަ އް ޖިންގ މަސަ  އަދި ޑްރެ
ވާ ފައިސާ އި ފަ ދި ފެ ޕަށް އު އި ގުރޫ ޏަށާ ފުން ގެން ކުން ޅި ގު އި ކާ ތަ ތް ކަ އް  މަސަ

މަށް ކަ ބޭނޭ އްނެތި ފައިސާ ލި ތެ ވެ. އިތުރު ޝަރު ގެ އް ގެ ހަ މު ބު  ލި
ޮވއިސް މަރަށް އިން ޓަ ގައި ކަސް އް މު ޮގތެ އެޅޭ ހިސާބުން )އާން  ކަނޑަ

އިވާ ފަ ވި ކުރެ ޯކޑު ގައި ރެ ގެ ޮގތު ޓު ކްްޓ އެސެ ޓްރެ މުން( ޮކން ވު  ޮފނު
ވެ. ގެ ދަށަށެ ހޭ ފައިސާ ޖެ ބެން ވެނީ ލި ކުރެ ލު ދަ ތައް ބަ ދު ދަ އަ

މެނެނީ ަގއި ހި އް ގަނޑު ޮގތެ އި ިއ މަ ގަ ގެ ޮގތު ކްްޓ ދަރަނީ ޓްރެ  ޮކން
ޓްރަކްޝަން ކުރާ ޮކންސް ޯކޑު ދަނީ ރެ މް ގެ މަތީން އާ އް ކެ ތަ  ދުަވސް

ވެ. އެ ާވންސް ފަިއސާ ޑް ވާ އެ އި ފަ ކާ އް މަރުން ދަ ޓަ ަކށް ކަސް ތަ ޓު ކް ްޕޮރޖެ

ރި ހު އިރު ހަރު ފެށުނު އި އަ ގަ ޮގތު ގެ ކްޓް ދަރަނީ ޓްރެ  ޮކން
މްބަރ 2018 ފިޔާ ވަނީ 31 ޑިސެ ހި ރު ވެ  249,080,440 ދި

ވެ. އެ ފަ ވި ކުރެ ޯކޑު ގައި ރެ ޮގތު ގެ ދަނީ މް ގެ އާ ހަރު މުނު އަ ަގއި ނި
   
މްބަރ ިއން، 31 ޑިސެ ވާ ަފދަ އި ފަ ދީ ްއދަ އާރުއެސް 15 އިން ހު ފް އެ އި  އަ

، އިން ތެރެ ގެ ކު ތަ މާ  2018ގައި ބާކީ ުހރި ޕަރޮފރމަންސް ޒިން
ވަތަ ހަރު ނު ދަތު 1 އަ އް އިވާ އަސްލު މު ފަ ބި ކަތަށް ލި އް  މަސަ
ވެ. އެ ވާނެ އްނު އެ ފަ މަނާ މާތު ހި ލޫ އު ގެ މަ މު ކަ ވުރެ ކުރު ކަން އަށް އެ

، އި ކާ ތަ މާ ހޭ ޒިން ޖެ ދޭން ޮކށް ދާ ަމރުންނަށް އަ ޓަ  ރ. ކަސް
ތައް ތު މުގެ ސިޔާސަ ކުރު ޯކޑު ދަނީ ރެ މް އާ

ކު އެ އި މަރާ ޓަ ކަށް ބަލަނީ ކަސް ގައި އަސާސަ މު ކުރު ބު ދަނީ ހިސާ މް  އާ
ޕުން ވެ. ގުރޫ ދެ ދަ ިއވާ އަ ފަ ޮކށް ޔާން ގައި ބަ މު ވު އްބަސް  ހެދޭ އެ
ްޓޯރލް ގެ ޮކން ތު މަ ދު ވަތަ ޚި ކުރަނީ މުދާ ނު ޯކޑު ދަނީ ރެ މް  އާ

ވެ. ޮކށްލާ ިހސާބުންނެ ކަށް ދޫ މަރަ ޓަ ކަސް

ވާ އި ފަ ދި އެކު ހެ އި މަރުންނާ ޓަ ވަނީ ކަސް އި ގަ ލު ވަ ވާ ތާ އި ގަ  ތިރީ
، އި ތާ ޢަ ބީ ގެ ޠަ ކު ތަ މާ ެޖހޭ ޒިން ދޭން ޮކށް ދަށުން ައދާ ގެ ކު ތަ ުވން އްބަސް  އެ

އި ކާ ތަ ްއދާ މު މާ ހިން ޅޭ މު ގު އި މާ ކު އް ވެ. )ފައިސާ ދެ ތެ މާ ުޢލޫ ޅޭ މަ ގު އި ތާ ގު  ވަ
ކު( އެ އި ކާ ތަ ތު ހުރި ސިޔާސަ ޅުން އި ގު މާ ުކރު ޯކޑު ްމދަނީ ރެ އާ

އާމްދަނީ  )ކުރީގެބަޔާއިގުޅޭ(2.21
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ތު މާ ލޫ އު ވާ މަ މަށް ބޭނުން އު ކި ޅާ އޭއެސް 39 ގެ ދަށުން އަ އި އަ
ހޭ ޖެ ބެން ފާރިން ލި ޔަ ޔަލަށް ވި މްބަރ 2017 ގެ ނި 31 ިޑސެ  

އިވާ ފަ ޅާޮގސް ހަނަ އަ ޚު ފަ ހޭ ތާރީ ޖެ ބެން އިން ފައިސާ ލި ތެރެ ގެ  ފައިސާ
ގަށް ުދގެ އަ ދަ ހޭ އަ ޖެ ބެން ، ލި އް ތަ ދު ދަ ، އެނޫްނ އަ އި ކާ ތަ ދު ދަ  އަ

ވެ. އެ ވަނީ އި އެ ގަ އެކު ތިރީ އި ލާ ގެ ތަފްސީ ލު ދަ އައި ބަ

 425,528,437 

 161,970,662 

 90,789,062 

 163,896,523 

 842,184,684 

 - 

 - 

 - 

 62,939,028 

 62,939,028 

 441,454,025 

 161,970,662 

 90,789,062 

 156,829,023 

 851,042,772 

 - 

 - 

 - 

 55,871,528 

 55,871,528 

މްބަރ 2018 އަރީ 2018 އަދި 31 ޑިސެ 1 ޖެނު  
މަންޓު ގެ އެސެސް މު ލު އް ގެ ގެ ގެ ދަރަނީ މަރުން ޓަ ގައި ކަސް
ވަރު ވަނީ ގެ މިން ކު ގައި ރިސް އް ޑެ ޑިޓް ރިސްކު ގުރޭ މެ ކުރެ  ޮކން
ވެ. އެ ފަ ވި މެންޓު ކުރެ ގް ގެން ސެ އި ލަ ވަތަށް ބަ ގެ ބާ މަރުން ޓަ ކަސް

އިން ގެ ތެރެ ހޭ ފައިސާ ޖެ ބެން ފާރިން ލި ޔަ ގެ ވި ފުނީ  ކުން
އާއި ހޭ ފައިސާ ޖެ ބެން ޓުން ލި މެން ގު ކާރު އަދި ޯކޕަރޭޓު ސެ  ސަރު

މަށް ކުރު ބު ވަރު ހިސާ ގެ މިން މު ލު އް ގެ ގެ ގެން ދަރަނީ ޅި  ގު
ވެ. އެ ކުރެ އެއް ބޭނުން ޓްރިކްސް ވަންސް މެ ލަ ފުނިން އެ ކުން

ގެން ޮކށް ކުރަނީ “ޯރލް ރޭޓު” ބޭނުން ބު ގެ ރޭުޓ ހިސާ މު ލު އް  ގެ
ކަށް ކަ ތަ ލާ ހަ ވުން މަރު ލު މާ ހު ގެ އި ތު ހޭ ފަރާ ޖެ އެއް ދޭން ހޭ ފައިސާ ޖެ ބެން  ލި

އަށް މަ އި ހަ މާ ޅު އެ މަށް ކަނޑަ ކަ އް ޗެ އް ޭބނޭ އެ ލި ގެންޮގސް ނު ހި  ބެ
ވެ. ޯރލް ރޭޓު ގެންނެ ޮކށް އްޗަށް ބިނާ ގެ މަ ގެ ފުރުަސތު މު އު  ދި
ޯޕޒަރ ހުންނަ އި އެކްސް ގަ ކު ތަ ޓު މެން ގު ކުރަީނ އެކި ސެ ބު  ހިސާ

ެނވެ. ގެން އި ލަ ވަތަށް ބަ ުރެގ ބާ މަ ޓަ ، ކަސް އި ވަރަށާ މިން

ތައް
ޔާން

 ބަ
މާލީ
 
އިވާ
ށްފަ
ޓްޮކ
ޯއޑި
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ކު ޑިޓް ރިސް ކްރެ .ii
ލީ ވަތަ މާ މަރެއް ނު ޓަ ކަކީ ކަސް ޑިޓް ރިސް  ކުރެ

، ކުން ތަ ހޭ ފަރާ ޖެ ކަން އް ގެން ފައިސާ ދަ ޅި ގު އި ކާ ޓަ މަން ޓްރޫ  އިންސް
ގެ މު ދު ޅެ ކު މަށް ނު ކުރު ދާ މާ އަ ހޭ ޒިން ޖެ ކުރަން ދާ ކުން އަ ތަ ފަރާ  އެ

ވެ. ކެ މުގެ ރިސް އް ވު މެ ލު އް ޕަށް މާލީ ގެ ބަބުން ގުރޫ  ސަ
މަރުން ޅެނީ ކަްސޓަ އި ގު ގަ އް ޮގތެ ގަނޑު އި ކު މަ  މި ިރސް

ވެ. އެ އާ ހޭ ފައިސާ ޖެ ބެން ޕަށް ލި އަތުން ގުރޫ

މެ ވާ އެން އި ފަ ޅި ހެ ށަ ކަށް ހު ޑިޓް ރިސް ޕުން ކުރެ  ގުރޫ
އި ކާ ތަ ޓު ވެނީ މާލީ އެސެ ލެ ގައި ބެ މު އް ކަ ވަރެ  މަތީ މިން

5,607,257 

5,607,257 

6,545,103

6,545,103

5,607,257 

5,607,257 

6,545,103

6,545,103

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

ޖެހޭ   ބެން ފާރިން ލި ޔަ  ވި
ކްޓް އެސެޓު ޓްރެ އި ޮކން އާ ފައިސާ

ވަނީ ވަރު ޮބޑަށް ބިނާ ޅޭ މިން ހެ ށަ ޕުން ހު ކަށް ގުރޫ  ދަރަނީގެ ރިސް
ތެރިވާ ާކތް ރަ މަރު ހަ ، ކަްސޓަ މަވެސް ެހްނނަ ވެ. އެ މަރުންނަށެ ޓަ ވަކި ކަސް ކި  ވަ

މުގެ ރިސްކު ކު އް ދެ އިރު ފައިސާ ނު ލާ ކަށް ބަ ތަ ޯކޑު ގެ ރެ ޓްރީ  އިންޑަސް
ޑިޓު ގެ ކުރެ ޓަމަރ ބޭސް ގެ ކަސް ޕު ުތން ގުރޫ ގޮ މެނޭ ވަރު ހި  ޮއންަނ މިން
ވެ. އެ ލަ ޓުން ބަ މަން ޖު މަށްވެސް މެނޭ ކަ ކުރާނޭ ކަން ކަށް އަސަރު ރިސް

657,161,257 

40,933,429 

698,094,686 

784,871,431 

95,340,869 

880,212,300 

677,153,990 

40,768,627 

717,922,617 

 

800,797,019 

94,174,203 

894,971,222 

 

31/12/201831/12/201731/12/201831/12/2017

. ވެ ގެ ެގ އަ ގެ ޮފތު ކު ތަ ޓު ކްޓު އެސެ ޓްރެ ޮކން
   

ކްޓް ޓްރެ އި ޮކން ޓާ ވާ މާލީ އެސެ އި ފަ ޮކށް މަ އި ހާ ގަ ޔާނު ގެ ބަ ދަނީ މް  އާ
ގެ ދަނީ މް އްލުން އާ ބަބުން ވީ ގެ މުގެ ސަ އު ދަލު އަ ގަށް ބަ ގެ އަ ޓު  އެސެ

ވެ. އެ ވަނީ އި އެ ގަ ވާ ޮގތް ތިރީ އި ފަ ވި ކުރެ ޯކޑު ގައި ރެ ާޔނު ބަ

3 މާލި އިންސްޓްރޫމަންޓު - ހަމަ
)ކުރީގެބަޔާއިގުޅޭ(އަގު އަދި ރިސްކު މެނޭޖުކުރުން

ގެން ޅި ގު އި އާ ހޭ ފައިސާ ޖެ ބެން ޮގތުން ލި ހެން ޮގތް ހެނި ިއ އެ އާ ފާރި ޔަ  ވި
ކަށް ގައި ދަރަނީގެ ރިސް ީރޚު ޯޕޓިންގ ތާ ފުނިން ރި  ކުން

ވެ. އެ ވަނީ އި އެ ގަ ވަރު ތިރީ މެ މަތީ މިން ވާ އެން އި ފަ ޅި ހެ ށަ ހު
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ޓު ން މަ ގް ކާރު ސެ ސަރު
ޔަލަށް ވަނީ 31 ޑިެސމްބަރ 2018 ގެ ނި އި ގަ ކު ވަ ވާ ތާ އި ގަ  ތިރީ
ގެން ޅި ގު އި އާ ފާރި ޔަ ގެ އަތުން ވި މަރުން ޓަ ތްވާ ކަސް ބަ ކާރަށް ނިސް  ސަރު

ޔަލަށް 31 ޑިެސމްބަރ 2018 ގެ ނި  
ޖެހޭ ކަން އް މަރުން ދަ ޓަ ކި ޯކޕަރޭޓް ކަސް ވަ ކި  ވަ
މަންޓު ގެ އެސެސް ލް އެ ގުޅޭ އީސީ އި އާ ފައިސާ

ހޭ ޖެ ބެން ގެ އަތުން ލި މަރުން ޓަ ޑިޓް ކަސް  ޚާއްސަ ކުރެ
ހަނަ ދުވަސް ފަ ވުރެ 12 މަސް ތަށް ދަ އް ވާ މު ބެން  ފައިސާ ލި

ގެ ޚާއްސަ ލު ދަ ގަށް އައި ބަ ގެ އަ ވާ ފައިސާ ބެން ، ލި މަ ފިނަ އި ޅަ  އަ
ވެ. އެ ވެ ކުރެ ޯކޑު ދަދު ރެ ގައި އެ އަ ގެ ޮގތު އް ދެ ދަ އަ

ގެ ލު ދަ ގަށް އައި ބަ ފުނިން އަ 31 ޑިެސމްބަރ 2018 ގައި ކުން  
ފިޔާ ވެހި ރު ގައި 2,898,809 ދި ގެ ޮގތު އް ދެ ދަ  ޚާއްސަ އަ
ވެ. އެ ވެ އި ފަ ޮކށް ޯކޑު އަރީ 2018 ގައި ނެތް( ރެ )1 ޖެނު

0.04%

0.34%

0.37%

67.44%

 185,564,074 

 92,480,953 

 36,264,252 

 64,672,173 

 378,981,452 

 73,192 

 318,894 

 134,664 

 43,617,331 

 44,144,081 

0.04%

0.34%

0.37%

67.44%

 206,455,657 

 92,480,953 

 36,264,252 

 64,672,173 

 399,873,035 

 73,192 

 318,894 

 134,664 

 43,617,331 

 44,144,081 

ށް ލަ ޔަ ވަނީ 31 ޑިެސމްބަރ 2018 ގެ ނި އި ގަ ކު ވަ ވާ ތާ އި ގަ  ތިރީ
ގެން ޅި ގު އި އާ ފާރި ޔަ ގެ އަތުން ވި މަރުން ޓަ ތްވާ ކަސް ބަ ކާރަށް ނިސް  ސަރު

އިވާ ފަ ދި އެކު ހެ އި ޏާ ފުން ، ކުން އި އާ ހޭ ފައިސާ ޖެ ބެން ޏަށް ލި ފުން  ކުން
ޏާއި ތައް ދަރަން ޓު ކްޓް އެސެ ޓްރެ ވާ ޮކން އި ފަ ދި ފެ ކުން އު ތަ ވުން އްބަސް  އެ
ގެން ޅި ގު އި ކާ ތަ ، އެ ދަރަނި އި ވަރާ ވާ މިން އި ފަ ޅި ހެ ށަ ކަށް ހު  ގުޅޭ ރިސް

ވެ. ތެ މާ ލޫ އު ޅޭ މަ ގު އި މާ ލު އް ވޭ ގެ ކުރެ ފާ މަށް ލަ ކަ ބޭނޭ ލި

0.04%

0.34%

0.37%

67.44%

 185,564,074 

 92,480,953 

 36,264,252 

 64,672,173 

 378,981,452 

 73,192 

 318,894 

 134,664 

 43,617,331 

 44,144,081 

0.04%

0.34%

0.37%

67.44%

 206,455,657 

 92,480,953 

 36,264,252 

 64,672,173 

 399,873,035 

 73,192 

 318,894 

 134,664 

 43,617,331 

 44,144,081 

ވާ އި ފަ ދި އެކު ހެ އި ޕާ ، ގުރޫ އި އާ ހޭ ފައިސާ ޖެ ބެން ޕަށް ލި  ގުރޫ
އި ޏާ ތައް ދަރަން ޓު ކްޓް އެސެ ޓްރެ ވާ ޮކން އި ފަ ދި ފެ ކުން އު ތަ ވުން އްބަސް  އެ
ގެން ޅި ގު އި ކާ ތަ ، އެ ދަރަނި އި ވަރާ ވާ މިން އި ފަ ޅި ހެ ށަ ކަށް ހު  ގުޅޭ ރިސް

ވެ. ތެ މާ ލޫ އު ޅޭ މަ ގު އި މާ ލު އް ވޭ ގެ ކުރެ ފާ މަށް ލަ ކަ ބޭނޭ ލި

ތައް
ޔާން

 ބަ
މާލީ
 
އިވާ
ށްފަ
ޓްޮކ
ޯއޑި
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ޓު ން މަ ގް ޯކޕަރޭޓު ސެ
ށް ލަ ޔަ ވަނީ 31 ޑިެސމްބަރ 2018 ގެ ނި އި ގަ ކު ވަ ވާ ތާ އި ގަ  ތިރީ

ޕަށް ގެން ގުރޫ ޅި ގު އި އާ ފާރި ޔަ ގެ އަތުން ވި މަރުން ޓަ  ޯކޕަރޭޓު ކަސް
ކުން ތަ ވުން އްބަސް ވާ އެ އި ފަ ދި އެކު ހެ އި ޕާ ، ގުރޫ އި އާ ހޭ ފައިސާ ޖެ ބެން  ލި

ޅޭ އި ގު ޏާ ތައް ދަރަން ޓު ކްޓް އެސެ ޓްރެ ވާ ޮކން އި ފަ ދި ފެ  އު
ގެން ޅި ގު އި ކާ ތަ ، އެ ދަރަނި އި ވަރާ ވާ މިން އި ފަ ޅި ހެ ށަ ކަށް ހު  ރިސް

ވެ. ތެ މާ ލޫ އު ޅޭ މަ ގު އި މާ ލު އް ވޭ ގެ ކުރެ ފާ މަށް ލަ ކަ ބޭނޭ ލި

0.90%

10.79%

8.15%

24.92%

 195,897,677 

 16,323,152 

 11,434,028 

 126,573,443 

 350,228,300 

 1,763,567 

 1,761,004 

 932,270 

 31,540,839 

 35,997,680 

0.90%

10.79%

8.15%

20.48%

 194,998,827 

 16,323,152 

 11,434,028 

 119,505,943 

 342,261,950 

 1,763,567 

 1,761,004 

 932,270 

 24,473,339 

 28,930,180 

ްމބަރ 2018 ގެ ވަނީ 31 ޑިސެ އި ގަ ކު ވަ ވާ ތާ އި ގަ  ތިރީ
ގެން ޅި ގު އި އާ ފާރި ޔަ ގެ އަތުން ވި މަރުން ޓަ ޔަލަށް ޯކޕަރޭޓު ކަސް  ނި

އިވާ ފަ ދި އެކު ހެ އި ޏާ ފުން ، ކުން އި އާ ހޭ ފައިސާ ޖެ ބެން ޏަށް ލި ފުން  ކުން
ޏާއި ތައް ދަރަން ޓު ކްޓް އެސެ ޓްރެ ވާ ޮކން އި ފަ ދި ފެ ކުން އު ތަ ވުން އްބަސް  އެ
ގެން ޅި ގު އި ކާ ތަ ، އެ ދަރަނި އި ވަރާ ވާ މިން އި ފަ ޅި ހެ ށަ ކަށް ހު  ގުޅޭ ރިސް

ވެ. ތެ މާ ލޫ އު ޅޭ މަ ގު އި މާ ލު އް ވޭ ގެ ކުރެ ފާ މަށް ލަ ކަ ބޭނޭ ލި

0.90%

10.79%

8.15%

24.92%

 195,897,677 

 16,323,152 

 11,434,028 

 126,573,443 

 350,228,300 

 1,763,567 

 1,761,004 

 932,270 

 31,540,839 

 35,997,680 

0.90%

10.79%

8.15%

20.48%

 194,998,827 

 16,323,152 

 11,434,028 

 119,505,943 

 342,261,950 

 1,763,567 

 1,761,004 

 932,270 

 24,473,339 

 28,930,180 

ނީ ވަ އި ފަ ވި ކުރެ ބު މުގެ ނިސްބަތް ހިސާ ލު އް  ގެ
އި ގަ ގެ ތެރޭ ހު ވަ ދު ހަރު ތުވި 7 އަ އި  ފާ

ގެ މު ލު އް ވާ ގެ އި ފަ ބި ގެން ލި ޅި ގު އި ޏާ  ދަރަން
ވެ. ގެންނެ ޮކށް ކަށް ބިނާ ތަ ދު ދަ   އަސްލު އަ
ތުގެ ދަ އް ވުނު މު ކުރެ އް އް އެ ތަ ތު މާ ލޫ އު  މަ

، އި ތާ ލަ ގެ ހާ ހާރު ، މި އި ަލތާ ގްތިސާދީ ހާ  އި
ވޭ ކުރެ ފާ ގެ ލަ ހޭ ފައިސާ ޖެ ބްނެ  ލި

ލަތު ޮއންނާނޭ ގްތިސާދީ ހާ އި އި ގަ މުރު  އު
ތަށް ލަ ކުރާ ހާ ފާ ފުނިން ލަ މަށް ކުން ކަ  ޮގތް

އި ގަ ުތގެ ޮގތު ބަ މުގެ ނިސް ލު ޮކްށ ެގއް ތް ޔަ އާ  ރި
މަ ހަ ތުރަށް ފުރި ދަދު އި ވުނު އަ ކުރެ ބު  ހިސާ

ކޭލަރ ކާއި “ސް ތަ ޓު ގެ ޮގތުން އެ ރޭ މު  ކުރު
ވެ. އެ ވެ ކާއި ގުނަ ގުރެ ކަ ކްޓަރ” ތަ ފެ

3 މާލި އިންސްޓްރޫމަންޓު - ހަމަ
)ކުރީގެބަޔާއިގުޅޭ(އަގު އަދި ރިސްކު މެނޭޖުކުރުން
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 12,937,651 

 410,359,460 

 238,524,767 

 369,181,732 

 1,031,003,610 

 12,937,651 

 94,034,603 

 238,524,767 

 369,181,732 

 714,678,753 

 - 

 264,281,031 

 - 

 - 

 264,281,031 

 - 

 52,043,826 

 - 

 - 

 52,043,826 

  -  

477,642,196 

 238,524,767 

 634,742,369 

 1,350,909,332 

 - 

 89,873,090 

 238,524,767 

 634,742,369 

 963,140,226 

 - 

 316,800,252 

 - 

 - 

 316,800,252 

 - 

 70,968,854 

 - 

 - 

 70,968,854 

 12,937,651 

 410,359,460 

 238,524,767 

 387,211,009 

 1,049,032,887 

 12,937,651 

 94,034,603 

 238,524,767 

 387,211,009 

 732,708,030 

 - 

 264,281,031 

 - 

 - 

 264,281,031 

 - 

 52,043,826 

 - 

 - 

 52,043,826 

 - 

 477,642,196 

 238,524,767 

 649,051,800 

 1,365,218,763 

 - 

 89,873,090 

 238,524,767 

 649,051,800 

 977,449,657 

 - 

 316,800,252 

 - 

 - 

 316,800,252 

 - 

 70,968,854 

 - 

 - 

 70,968,854 

ޕުން ވަނީ ޯލން ، ގުރޫ އިން ދަ ފަ ވާ އި ގަ ކު ތަ ޅޭ ޯނޓު ގު އި ކާ ތަ ބު  މާލީ ހިސާ
އި މާ ވު އްަބސް ވެ. އެ އެ ފަ ގާ ދަށުން ބެންކު ޯލނެއް ނަ ގެ އް މެ ވު އްބަސް  އެ

ކުރިން ގެ ޚު ރީ އިވާ ތާ ގަ ލު ވަ ވާ ތާ އި ގަ ތީ ، މަ މަ ޖެނަ އް ވެ ފު ލާ އި ޚި ގަ ލު ބަ ގް ތަ  މުސް
މަށް ވު އްަބސް ެކވެ. މި އެ މެ ވާ ކަ ގެން ކަށީ މަކީ އެ ހު ްއކަން ޖެ  އެ ޯލން ދަ
ކަން ޅޭ ކަން އި ގު މާ ވު އްބަސް ، އެ އި ކަ ޓަ ށް މަ ކުރު ވަރު ކަން ކަށަ ކުރާ ލު މަ  އަ

ވެ. އެ މުން ދެ ވެ ކުރެ ޓު ޕޯ ޓަށް ރި މަން ޖު ޓަރޮކށް މެނޭ ދުން ޮމނި އި ވާ ގަ

ވޭ ލެ ކު ޓަރެސްޓު އެ އަބްލް އިން ވާ ވޭރި އި އެ ގަ ލު ވަ ވާ ތާ އި ގަ ތީ  މަ
އި ގަ ޚު ޯޕޓިންގ ާތރީ އަކީ ރި ގެ ފައިސާ ޓު ަޓރެސް އްކާ އިން ކަށް ދަ ތަ  ޯލނު
ވާ އި ފަ ދި ޮކށް ހެ ޓު ޭރޓަށް ބިނާ ޓަރެސް ެކޓު ޯފވަރޑް ިއން  ހުރި މާ

ވާ ލު ދަ ޓަރެސްޓު ރޭޓު ބަ ކެޓް އިން ކަކީ މާ ތަ ދު ދަ ވެ. އަދި މި އަ ކެ ކެ ތަ ދު ދަ  އަ
، އި ވަ ޔަ އް ފި ތަ ވެ. މި މާީލ ދަރަނި ކެ ުދތަ ދަ ދާނޭ އަ ުލވެ ދަ ކުން ބަ  ވަރަ
ޅޭ ގު އި ކާ ތަ ވުން އުރު ގެ ދަ ވާ ފައިސާ އި ފަ މެނި އި ހި ގަ  މެޗޫރިޓީ އެނަލިސިސް
ވާ އި ފަ މެނި ވަތަ ހި ހަށް ނު ވަ ވުރެ އަ ޚަށް ރީ އިވާ ތާ ފަ މެނި އް ހި ތަ ދު ދަ  އަ
ވެ. އެ ވެ ކުރެ އްނު އެ ފަ މަށް ލަ ކަ ދާނޭ ވެ އުރު ތުރަށް ދަ ވުރެ އި ވަރަށް މިން

ކު ކެޓް ރިސް މާ .iv

ން ބު ބަ ކުގެ ސަ ތަ ލު ދަ ކަށް އަންނަ ބަ ތަ ގު ގެ އަ ޓު ކެ ކަކީ މާ ކެޓު ރިސް  މާ
ގެ ޓީ އި ، ިއކު ޓު ޓަރެސްޓު ރޭ ، އިން ގު ގެ އަ ކަށް ބޭރު ފައސާ ލަ  )މިސާ
ގެ ކު ތަ ޓު މަން ޓްރޫ ވަތަ މާލީ އިންސް އަށް ނު ދަނީ މް ގެ އާ ޕު އް( ގުރޫ ތަ ގު  އަ
ކެޓް ރިސްކު މެނޭޖު ވެ. މާ ކެ މުގެ ރިސް ކަ ދާނޭ ވެ ތު ދަލު އަ ގަށް ބަ  އަ
ކެޓް އި މާ ގަ ތެރޭ ގެ އް ގަނޑެ ވޭ މިން ކުރެ ލު ބޫ ދަކީ ގަ ގެ މަގުސަ މު  ކުރު
ވެ. މެ ކުރު ޯރލް ޓް ާޓ ޮކން އް ހަ ވަރު ބަ ވާ ިމން އި ފަ ޅި ހެ ށަ ކަްށ ހު ރިސް

ބޭރު ފައިސާގެ ރިސްކު  
ޯޕޒަރ     ގެ އެކްސް ކު ބޭރު ފައިސާެގ ރިސް

ޕުން ، ގުރޫ އިން ދަ ފަ ވާ އި ިވފަ ރެ ކު ޯޕޓު ޓަށް ރި މަން ޖު ގެ މެނޭ ޕު  ގުރޫ
ވާ އި ފަ ޅި ހެ ށަ ކަށް ހު ލުގެ ރިސް ދަ ގަށް އަންނަ ބަ ގެ އަ  ފައިސާ

ވެ. އެ ވަނީ އި އެ ގަ ތައް ތިރީ ދު ދަ ގެ ޚުލާސާ އަ ވަރު މިން
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ގެ ހު ވަ ދު ހަރު ތުވި 3 އަ އި ވަނީ ފާ އި ފަ ވި ކުރެ ބު މުގެ ނިސްބަތް ހިސާ ލު އް  ގެ
ކަށް ތަ ދު ދަ ގެ އަސްލު އަ މު ލު އް ވާ ގެ އި ފަ ބި ގެން ލި ޅި ގު އި ޏާ ގައި ދަރަން  ތެރޭ
ގެ ިއގްތިސާދީ ތު ދަ އް ވުނު މު ކުރެ އް އް އެ ުތތަ މާ ލޫ އު ެނވެ.  މަ ގެން ޮކށް  ބިނާ

ކުރެވޭ ފާ ގެ ލަ ހޭ ފައިސާ ޖެ ބްނެ ، ލި އި ތާ ލަ ގެ ހާ ހާރު ، މި އި ތާ ލަ  ހާ
ފުނިން މަްށ ކުން ކަ ލަުތ ޮއންނާނޭ ޮގތް ގްތިސާދީ ހާ އި އި ގަ މުރު  އު
އި ގަ ުތގެ ޮގތު ބަ މުގެ ނިސް ލު ޮކްށ ެގއް ތް ޔަ އާ ލަތަށް ރި ކުރާ ހާ ފާ  ލަ
ގެ ޮގތުން އެ މު މަ ކުރު ހަ ތުރަށް ފުރި ދަދު އި ވުނު އަ ކުރެ ބު  ހިސާ
ވެ. އެ ވެ އި ގުަނ ގުރެ ކާ ކްޓަރ” ަތކަ ކޭލަރ ފެ ކާއި “ސް ތަ ޓު ރޭ

ހޭ ޖެ ކަން އް މަރުން ދަ ޓަ ވަކި ކަސް ކި  ވަ
މަންޓު ގެ އެސެސް ލް އެ ގުޅޭ އީސީ އި އާ ފައިސާ

ހޭ  ޖެ ބެން ގެ އަތުން ލި މަރުން ޓަ ތްވާ ކަސް ބަ ކާރަށް ނިސް  ސަރު
ހަނަ ދުވަސް ފަ ވުރެ 12 މަސް ތަށް ދަ އް ވާ މު ބެން  ފައިސާ ލި

ގެ ޚާއްސަ ލު ދަ ގަށް އައި ބަ ގެ އަ ވާ ފައިސާ ބެން ، ލި މަ ފިނަ އި ޅަ  އަ
ވެ. އެ ވެ ކުރެ ޯކޑު ދަުދ ރެ ގެ ޮގުތގައި އެ އަ އް ދެ ދަ އަ

އި ގަށް އަ ފުނިން އަ 31 ޑިެސމްބަރ 2018 ގައި ކުން  
ގައި 10,876,210 ގެ ޮގތު އް ދެ ދަ ގެ ޚާއްސަ އަ ލު ދަ  ބަ

އަރީ 2018 ގައި 7,082,275 ފިޔާ )1 ޖެނު ވެހި ރު  ދި
ވެ. އެ ވެ އި ފަ ޮކށް ޯކޑު ފިޔާ( ރެ ހި ރު ވެ ދި

ކެތި  ފަދަ ތަ އް އި އެ އާ އި ފައިސާ އާ ފައިސާ
އި އާ ްމބަރ 2018 ގައި  ފައިސާ އަދި ފައިސާ 31 ޑިސެ  

ވެހި ގައި 40,933,429 ދި ޕު އި ގުރޫ ގަ ގެ ޮގތު ތީ ކެ ފަދަ ތަ އް  އެ
ވެ. ޓެ އް ފިޔާ ހު ހި ރު ވެ ގައި 40,768,627 ދި ފުނީ ފިޔާ އަދި ކުން  ރު
ޔާ(. ފައިސާ އަދި ފި ހި ރު ވެ  )2017 ގައި 95,340,203 ދި

ވެ. އެ ގަ ކު ތަ ކު ވަނީ ބޭން އި ފަ ޓި އް ހެ ކެތި ބެ ފަދަ ތަ އް އި އެ އާ ފައިސާ

، ން ގެ ޅި ގު ާމއި ށު ކުރަން ފެ ލު މަ އާރުއެސް 9 ައށް އަލަށް އަ ފް އެ އި  އަ
ގަށް އަންނަ ގެ އަ ތީ ކެ ފަދަ ތަ އް އި އެ އާ އާއި ފައސާ  ފައިސާ
އަރީ ދަށް 1 ޖެނު ދަ ވަންސް ގެ އަ ލަ ގެ އެ މު ލު އް ގެ ގެ ލު ދަ  ބަ
ވެ. އެ ވެ އެއް ނު ފަ އް އައިސް ލެ ދަ 2018 ގަިއ މާ ޮބޑު ބަ

ވަރުގެ ރިސްކު ފައިސާ ހުރިނެތް މިން .iii

ން ގެ ޅި ގު އި ކާ ތަ ، މާލީ ދަރަނި ކީ ކަ ވަރުގެ ރިސް  ފައިސާ ހުރިނެތް މިން
ކުން ޓަ ހެން މާލީ އެސެ ވަތަ އެ އިން ނު އް ފައިސާ ތަ މާ ފެދޭ ޒިން  އު
ވެ. ފައިސާ ކެ މުގެ ރިސް ކަ ދާނޭ ވެ ވެރި ދު އް މެ ކެ ތަ ތި ގައި ދަ މު ރު ކު ދާ  އަ

، ކީ ކުާރ ޮގތަ ލު މަ ފުނިން އަ އި ުކން ގަ މު ރު ުޖކު ނޭ ވަރު މެ  ހުރި ނެތް މިން
ވަތަ ، ނު ބި ލި ޕަށް ނު އް ގުރޫ މެ ލު އް ގެ ގެ އް ވަރެ ފަދަ މިން ވޭ ކުރެ ލުނު ބޫ  ގަ

އި ގަ އް ތެ ލަ މު ހާ މެއް ނައިސް އާން ކަ މަށް އުނި ތިނަ ގެ ރީ ޕު  ގުރޫ
ހޭ ޖެ ކުރަން ދާ ޕުން އަ އިވެސް ގުރޫ ގަ އް ތެ ލަ  އަދި ޚާއްޞަ ދަތި ހާ
އް އެ ހޭ ފައިސާ ޖެ ކަން އް ކައި ދަ ޓަ ށް މަ ކުރު ދާ އް އަ އެ މާ  މާލީ ޒިން

ވަރަށް މިން ކޭނޭ އް އެއް ދެ އިރު އެ ފައިސާ ގުތު އަންނަ ހޭ ވަ ޖެ ކަން އް  ދަ
ވެ. މެ ކުރު ވަރު މެ ޮބޑަްށ ކަށަ ކަން ވީ އެން ފައިސާ ހުރި

ކުރަނީ ޕުން ބޭނުން މަށް ގުރޫ ކުރު ބު ގު ހިސާ ގެ އަ ތު މަ ދު އި ޚި ލާ ދަ  މު
ަބުބން ފައިސާ މުގެ ސަ ކަ ވެ. މި ޓިންގ އެ ޓީ-ބޭްސޑް ޮކސް ވި ޓި ކް  އެ

ގެ ޓުން ލިބޭ ފައިސާ މަން ޓު ، އިންވެސް އި ށާ މަ ތު ގަ ވަރު ދެނެ ވާ މިން  ބޭނުން
ވެ. އެ ދެ ވެ ތެރި ހީ މަށް އެ ޓު އް ހެ މެ އި ދެ ގަ އް ވަރެ ވާ މިން ގެން ކަށީ ފާ އެ ނަ

އި( ވަ ޔަ ހޭ ފައިސާ ފި ޖެ ކަން އް ފާރިން ދަ ޔަ ގެން )ވި ޅި ގު އި ކާ ތަ  ދަރަނި
އާއި ، ފައިސާ އް ވަރެ ވުރެ މަތީ މިން ދަށް ދަ ހޭ އަ ޖެ ކަން އް  ދަ

ގެ ޕު މަކީ ގުރޫ ޅު ގު އި ގެން ގަ ޮގތު ގެ ތީ ކެ ވޭ ތަ ލެ ގައި ބެ ޮގތު ގެ  ފައިސާ
ޮގތުން ހެްނ ޮގތް ހެނި އި އެ އާ ާފރި ޔަ ، ވި ތުރުން ގެ އި ވެ. މީ ކެ ޒެ މާ  އަ

ޮގތުން ެހން ޮގތް ހެނި އި އެ އާ ަޔފާރި އި ވި އާ ހޭ ފައިސާ ޖެ ބެން  ލި
ވެ. އެ މުން ދެ ވެ ޓަރކުރެ ްނވަރުވެސް ޮމނި ގެ މި ހޭ ފައިސާ ްނޖެ ކަ އް ދަ

ހި ވެ ގެން 38,340,000 ދި އި ޓަ އް ހަ ހުނު ބަ ، ރަ ތުރުން ގެ އި  މީ
ވެ. އެ ވެ އި ފަ ގާ ޕުން ނަ އްވެސް ގުރޫ އެ ޓީ ފްޓް ފެިސލި ގެ ޯއވަރޑްރާ ޔާ ފި ރު

ވަރު ވާ މިން އި ފަ ޅި ހެ ށަ ކަށް ހު ވަރުގެ ރިސް ފައިސާ ހުރިނެތް މިން
ގެ މު ވު އްަބސް ގެ އެ ކު ތަ އި މާލީ ދަރަނި ގަ ޚު ރީ ޯޕޓިންގ ތާ  ރި

ކަކީ ތަ ދު ދަ ވެ. މި އަ އެ ވަނީ އި އެ ގަ ގެ ތަފްސީލު ތިރީ ތު ދަ އް  މު
ހޭ ޖެ ްއކަން ގެން ދަ ޅި ގު އި ކާ ްނތަ ވު އްބަސް ، އެ ޮކށް ޓުނު އުން ކަ  ޑީސް

ވެ. ކެ ތަ ދު ދަ މުލަ އަ މެނޭ ޖު ޓަރެސްޓު ހި އިން

 12,937,651 

 410,359,460 

 238,524,767 

 369,181,732 

 1,031,003,610 

 12,937,651 

 94,034,603 

 238,524,767 

 369,181,732 

 714,678,753 

 - 

 264,281,031 

 - 

 - 

 264,281,031 

 - 

 52,043,826 

 - 

 - 

 52,043,826 

  -  

477,642,196 

 238,524,767 

 634,742,369 

 1,350,909,332 

 - 

 89,873,090 

 238,524,767 

 634,742,369 

 963,140,226 

 - 

 316,800,252 

 - 

 - 

 316,800,252 

 - 

 70,968,854 

 - 

 - 

 70,968,854 

 12,937,651 

 410,359,460 

 238,524,767 

 387,211,009 

 1,049,032,887 

 12,937,651 

 94,034,603 

 238,524,767 

 387,211,009 

 732,708,030 

 - 

 264,281,031 

 - 

 - 

 264,281,031 

 - 

 52,043,826 

 - 

 - 

 52,043,826 

 - 

 477,642,196 

 238,524,767 

 649,051,800 

 1,365,218,763 

 - 

 89,873,090 

 238,524,767 

 649,051,800 

 977,449,657 

 - 

 316,800,252 

 - 

 - 

 316,800,252 

 - 

 70,968,854 

 - 

 - 

 70,968,854 

3 މާލި އިންސްޓްރޫމަންޓު - ހަމަ
)ކުރީގެބަޔާއިގުޅޭ(އަގު އަދި ރިސްކު މެނޭޖުކުރުން
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ކަށް  ޓަރެސްޓު ރޭޓު ރިސް  އިން
ވަރު ވާ މިން އި ފަ ޅި ހެ ށަ ޕު ހު ގުރޫ

ގެ ކު ތަ ޓު މަން ޓްރޫ ވޭ މާލީ އިންސް ލެ ކު ޓަރެސްޓު އެ ގެ އިން ޕު  ގުރޫ
ވެ. އެ ވަނީ އި އެ ގަ އެއް ތިރީ ޓު ޚުލާސާ ޓަރެސްޓު ރޭ އިން

20182017

 140,455,838 

 282,841,273 

 140,292,354 

 337,349,842 

މަ ގެ ހަ ޓު މަން ޓްރޫ  ފިކްސްޑް ރޭޓު އިންސް
ވިޓީ އެނަލިސިސް ޓި ގުގެ ސެންސި އަ

ޓު އްވެސް ފިކްސްޑް ރޭ އެލް”ޮކށް އެ ޕީ ޓީ ވީ ފް ޕުން “އެ  ގުރޫ
މުން ކަ ހެން ވެ. އެ އެ ވެ އްނު އެ ފަ ޮކށް ޯކޑު ޓެއް ރެ  މާލީ އެސެ

ކުން ލަ ދަ ޓަށް އަންނަ ބަ ުޓރޭ ޓަރެސް ަގއި އިން ޚު ރީ ޯޕޓިންގ ތާ  ރި
ވެ. އެ ކުރާނެ އްވެސް އަސަރެއް ނު ގެ ބަޔާނަށް އެ ދަނީ މް އާ

ވާ އުރު ގެ ދަ ޓު މަން ޓްރޫ އަބްލް ރޭޓު އިންސް  ވޭރި
ވިޓީ އެނަލިސިސް ޓި ފައިސާގެ ސެންސި

ޓު ޓަރެސް އް އިން ލެ ދަ ުޓގެ ބަ ން ގައި 100 ބޭސިސް ޮޕއި ޚު ރީ ޯޕޓިންގ ތާ  ރި
ވާނެ( ދު ވެ )މަ ތުރު އްލުން އި /ގެ ދާ އި ިއ ފަ އާ ޓީ އި ކު ަނމަ އި ޖެ އް ވެ ތު ޓަށް އަ  ރޭ

ވަނީ އި ފަ ދާ އް ހަ ތަ ބު ވެ. ިމ ހިސާ އެ ވަނީ އި އެ ގަ ތިރީ ލު ގެ ތަފްސީ  ޮގތު
ހާރު އް މި އެ އް މެ ހާ ކަ ހެން ހުރި ފާނެ އެ ޮކށް ރު ކަށް އަސަ ތަ ބު  މި ހިސާ
ގެ ޮކށް ބޭުރ ފައިސާ ކިްނ ޚާއްސަ ެލއް ނައިސް )ވަ ދަ ޮގތަށް ބަ  ުހރި

ވެ. ިއގެންނެ ލަ މަށް ބަ ކަ ާނނޭ އި ހުން ގަ އް ވަރެ އް( ެއއް ތަ ޓު ރޭ

2018

2017

 

+100

 -100

 

+100

 -100

2,262,730 

(2,262,730)

2,698,799 

(2,698,799)

ކު ހެން ރިސް ހެނި ޅޭ އެ ގު އި ކާ ތަ ގު ގެ އަ ޓު ކެ މާ
އި އުރިޓީ )2017 ގަ ކި އިވާ ސެ ފަ ވި އި ކުރެ ފަ އި ޮކށް ކްލެސި އަ ވީޯއސީ ފް  އެ
ގެ ޓީ އި ކު ބަބުން އި ަގއި(  ގެ ސަ ލަބްލް ޮފރ ސޭލް” ގެ ޮގތު އި ވެ  “އެ
ކެޓު ވެ. މާ އެ ފަ ޅި ހެ ށަ ޕުން ވަނީ ހު ކަށް ގުރޫ މުގެ ރިސް އު ދަލު އަ ގަށް ބަ  އަ
ޯއަގއި ހުރި ޯފލި ޓު ޯޕޓް ަމން ޓު ްނ، އިންވެސް ގެ އި ލަ  އިންޑިސަސް އަށް ބަ

ވެ. އެ ދެ މުން ގެން ލަ ޕުން ބަ ޓީގެ ނިސްބަތް ގުރޫ އުރި ކި އިޓީ ސެ ކު އި

ގަނޑު އި ގެ މަ ޖީ ޓަ ޓްރެ މުގެ ސް ކުރު ޓު ގެ އިންވެސް ޕު  ގުރޫ
ވެ. މެ ރު ކު ތުރު ފާ އި ޓަށްލިބޭ ނަ މެން ޓު ޒަކީ އިންވެސް މާ އަ

ގެ ޓީ އި ކު ވިޓީ އެނަލިސިސް - އި ޓި  ސެންސި
މުގެ ރިސްކު އު ދަލު އަ ގަށް ބަ އަ

ޮޓކް ޑިވްސް ސް ޓެއް ވަނީ ޯމލް މަން ޓު ްނވެސް އިޓީ އި ކު ހާ އި ގެ ހުރި ޕު  ގުރޫ
ޮކށް )2017 އި އަ ވީޯއސީ ފް ވެ.  އެ އެ ފަ ވި ކުރެ ޓު ގައި ލިސް ޖު ޭޗން  އެކްސް

ފަދަ ވާ އެ އި ފަ ވި ިއކުރެ ފަ ލަބްލް ޮފރ ސޭލް( ކްލެސި އި ވެ އި: އެ  ގަ
އި ައގަށް އަންނަ ގަ ޚު ރީ ޯޕޓިންގ ތާ ، ރި ާލއިރު ޓަށް ބަ މަން ޓު  އިންވެސް

ގެ ޓީ އި ކު ގައި ހުރި އި ހު ުހގެ ފަ ކު ކުން ، ޓެ މަ ވު ދު /މަ ކުން މަ ުރވު ތު  %2 އި
ވެ. )2017 އެ ވާނެ ދު /މަ ުރވެ ތު އިން އި ޔާ ފި ހި ރު ވެ ދަދު 876,384 ދި  އަ

އް(. މެ ވު ދު /މަ އް މެ ުރވު ތު ގެ އި ޔާ ފި ވެިހ ރު ގައި 1,489,853 ދި

ތައް
ޔާން

 ބަ
މާލީ
 
އިވާ
ށްފަ
ޓްޮކ
ޯއޑި
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ވިޓީ އެނަލިސިސް  ޓި ސެންސި
ޮބޑުވެ މެރިކާ ޑޮލަރު ައގު ވަތަ އެ 31 ޑިެސމްބަރު ގައި ޔޫޯރ ނު  
އިވާ ފަ ވި ކުރެ ޯކޑު އިން ރެ ބަބުން ބޭރު ފައިސާ ގެ( ސަ މު ވު ށް ގު ދަ  )އަ

، އި އާ ޓީ އި ކު ، އި ޮކށް މަށް އަަސރު ުބކުރު ގެ ހިސާ ކު ތަ ޓު ޫރމަން ޓް  މާލީ އިންސް
ވެ. މި އެނަލިސިސް ިއވާ ޮގތަށެ ގަ ރީ ުރކުރާނީ ތި ގެ ބަޔާނަށް އަސަ ދަނީ މް  އާ

ްނޓަރެސްޓު ޮކްށ އި ކިން ޚާއްސަ ކަން )ވަ ހެން ކަން ވަނީ އެ އި ފަ ދާ  ހަ
އި މާ ކު އް ވޭ ވި ކުރެ ފާ ، ލަ ލާ މަށް ބަ ޭނކަ އި ހުންނާ ގަ އް ވަރެ އް ޓު( އެ  ރޭ

ވެ. އެ މަނަ ހި ގައި ނު ތައް މި އެނަލިސިސް ތް ލާ މަ އާ ގެ މު މު ތު ގަ

20182017

 -   

 -   

 3,795,343 

 3,795,343 

 (3,423,969)

 2,400,635 

 23,458,014 

 22,434,680 

 -   

 -   

 4,592,277 

 4,592,277 

 (4,427,814)

 1,929,129 

 25,416,869 

 22,918,184 

2018201720182017

MVR : USD 1 

MVR : EUR 1

15.4200

17.9856

15.4200

18.6890

15.4200

17.6943

15.4200

18.8640

2017

2018

 + 5 %

 - 5 %

 + 5 %

 - 5 %

 17,669,920 

 (17,669,920)

 17,297,138 

 (17,297,138)

 17,669,920 

 (17,669,920)

 17,297,138 

 (17,297,138)

2017

2018

 + 5 %

 - 5 %

 + 5 %

 - 5 %

 4,285,513 

 (4,285,513)

 3,357,797 

 (3,357,797)

 4,285,513 

 (4,285,513)

 3,357,797 

 (3,357,797)

ން ރު މެރކާ ޮޑލަ ެރއިން އެ ތެ ގެ ާޓއި ދަރަނީ ގެ އެސެ  ފައިސާ
އަށް ޮއތް ރިސްކު ، އެ ފައިސާ އިރު ލާ ައށް ބަ  ހުރި ފައިސާ
ުޓގެ މިޑް ބަކީ ެއކްސްޗޭންޖު ރޭ ބަ ވެ. ސަ އްނޫނެ ހާ ޮބޑެ  އެ

ހި ވެ ޮގަތށް ދި ވާ ޓް އޭ ޗު ކް ލަ އި ފް ގަ އް ޖެ ޓުގެ %20 ރޭން  ޮޕއިން
ވެ. މެ ވު އި ފަ ޮޑލަރާއި “ޕެގް” ޮކށް ިރކާ މެ ފިޔާ އެ ރު

20182017

 140,455,838 

 282,841,273 

 140,292,354 

 337,349,842 

 މާލި އިންސްޓްރޫމަންޓު - ހަމަ
)ކުރީގެބަޔާއިގުޅޭ(އަގު އަދި ރިސްކު މެނޭޖުކުރުން

3
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އި ހަމަ އަގު އެކައުންޓިންގ ކްލެސިފިކޭޝަނާ 3.1
ގްރޫޕު

ލީ އި މާ ގަ އިރާރކީ އު ހަ ލި ިއވަނީ ފެއަރ ވެ ގަ ލު ވަ ވާ ތާ އި ގަ  ތިރީ
، ކު އެ އި ލާ ގެ ތަފްސީ ވާ ޮގތު އި ފަ ވި ކުރެ ީތބު ރު ލިޓީ ތަ ބި އި މާލީ ަލއި ޓާ  އެސެ

ވެ. ގެ ، ަހަމ އަ އި ގާ ގެ ޮފޮތގެ އަ ިއ މާލީ ދަރަނީ ޓާ  މާލީ އެސެ
، މަ ވާނަ އި ގަ މު ކަ އް އެ ޒާ ްނދާ ވަ އަ ގެން ކަށީ ގެ އެ ގު މަ އަ ގަކީ ހަ ެގ އަ  ޮފތު

އި މާލީ ޓާ ވާ މާލީ އެސެ އިނު ފަ ވި ކުރެ ބު ގައި ހިސާ ގު މަ އަ  ހަ
ވެ. އެ ވާނެ އްނު އެ ފަ މެނި މާތު ހި ލޫ އު ގެ މަ ގު މަ އަ ގެ ހަ ދަރަނީ

 43,819,200 

43,819,200 

-  

-  

-  

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

43,819,200 

 43,819,200 

 657,161,257 

 58,089,390 

 715,250,647 

 410,359,460 

 238,524,767 

 561,985,692 

 12,937,651 

 1,223,807,570 

- 

 - 

 - 

 - 

 - 

  410,359,460 

 238,524,767 

 561,985,692 

 12,937,651 

 1,223,807,570 

9

11

13

15

16

17

15

 

 - 

 - 

  

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

- 

 - 

 - 

43,819,200 

43,819,200 

 657,161,257 

 58,089,390 

 715,250,647 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

- 

 - 

 - 

 - 

 - 

 410,003,601 

 242,659,156 

 - 

 - 

 652,662,757 

 

 - 

 - 

  

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

- 

 - 

 - 

 43,819,200 

 43,819,200 

 - 

 - 

 - 

 410,003,601 

 242,659,156 

 - 

 - 

 652,662,757 

 74,492,640 

 74,492,640 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 74,492,640 

 74,492,640 

 784,871,431 

 104,876,379 

 889,747,810 

 477,642,196 

 238,524,767 

 654,200,666 

 - 

 1,370,367,629 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 477,642,196 

 238,524,767 

 654,200,666 

 - 

 1,370,367,629 

9

11

13

15

16

17

15

 74,492,640 

 74,492,640 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 784,871,431 

 104,876,379 

 889,747,810 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 477,227,990 

 241,933,356 

 - 

 - 

 719,161,346 

 

 - 

 - 

  

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

- 

 - 

 - 

 74,492,640 

 74,492,640 

 - 

 - 

 - 

 477,227,990 

 241,933,356 

 - 

 - 

 719,161,346 

ވާ އި ފަ ވި ކުރެ އި ފަ ގައި ކްލެސި ގެ ޮގތު ތީ ކެ ވެން ހުރި ތަ ލެ ކާ އް  ވި
ޭހ ފައިސާ” ޖެ ބެން ޮގތުން ލި ހެން ޮގތް ހެނި ފާރި އަދި އެ ޔަ  “ވި
ޖެހޭ ްއކަން ޮގތުން ދަ ހެން ޮގތް ހެނި ަޔފާރި އަދި އެ  އާއި “ވި

ވެ. އެ ެނއެ ވާ ފައި ނު މެނި އި ހި ގަ ލު ވަ ވާ ތާ އި ގަ  ފައިސާ”  ތރީ
ވެ. ކެ އެ ޒާ ދާ ވާ އަން ގެން ަކށީ ގެ އެ ގު މަ އަ ީކ ހަ ގަ ގެ އަ ގެ ޮފތު ތީ ކެ ތަ

ވެ.  އެ މެނި ކެތި ވަނީ ުނހި ވާ ތަ ޏަށް ނު ޓަށް އަދި ާމލީ ދަރަން އިން މާލީ އެސެ ތެރެ ގެ ހޭ ފައިސާ ޖެ ކަން ޮގތުން ަދއް ެހިނހެން ޮގތް ، އެ އި އާ ހޭ ފައިސާ ޖެ ބެން ޮގތުން ލި ހެން ޮގތް ެހނި * އެ

ތައް
ޔާން

 ބަ
މާލީ
 
އިވާ
ށްފަ
ޓްޮކ
ޯއޑި
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ޓުން  އް ހެ ލެ ކަން ބެ ހުރި ކަން ޅުން އި ގު ލާ މާ ލް ރައުސު
ކީ ދަ ގެ މަގްސަ ޕު އި ގުރޫ ގަ މު ޓު އް ހެ ލެ ކަން ބެ ހުރި ކަން ޅުން އި ގު ލާ މާ ލް  ރައުސު
ގައި މު ކަ ޅޭ ކަން ގު އާ ފާރި ޔަ ގެ ވި ޕު ، ގުރޫ ދީ އި އިދާ ޯހދަ ދާރުންނަށް ފަ  ހިއްސާ

އި ކަ ޓަ ށް މަ ދިނު އި ފާ ޯހދަ ކަށްވެސް ނަ ތަ ތް ހެން ފަރާ ުތޮއތް އެ ހަ ލަ  މަސް
ކަން ލް ެގ ާގބި މު އު ދި އަށް ގައި ކުރި ގެ ޮގތު ެއއް ން  ޮގއިންގ ކަންސާ

މެ އި އެން ކަ ޓަ މަށް ކުރު ޑަ ކުރާ ހޭދަ ކު ލަށް މާ ލް ، ރައުސު އި މާ ޓު އް ހެ މެ  ދެ
ވެ. މެ ޅު ގު އް ގެން ގަނޑެ ގެ ޮއނި ލު މާ ލް ފަދަ ރައުސު ވާ ގެން ށީ ކަ އެ

ތަ ވަ ްށ، ނު މަ ޓު އް ހެ މެ ޮގތަށް ދެ ހާރު ޮއތް ގަނޑު މި ގެ ޮއނި ލު މާ ލް  ރައުސު
ދާރުންނަށްދޭ ޕުން ހިއްސާ މަ ގުރޫ ޖެނަ އް ވެ މަށް ބޭނުން އު އް ގެނަ ލެ ދަ  ބަ

ގެން އި ކަ އް ވަތަ އާ ހިއްސާ ވި ، ނު ގެން ގެނެސް ލު ދަ އަށް ބަ ދާ އި ގެ ފަ  ހިއްސާ
ވެ. އެ ދާނެ ވި ކުރެ ގެ ދަރަނި ދަށް ފުނީ ގެން ކުން އި ކަ އް ވަތަ އެސެޓު ވި ނު

. ވެ އެ ވަނީ އި އެ ގަ އަރިންގ ޭރޝިޯއ ތިރީ އި ގި ްމބަރ 2017 އަދި 31 ޑިެސމްބަރ 2018 ގަ 31 ޑިސެ

އަރިންގ ކަށް ބަލަނީ ގި ގައި އަސާސަ މު ރު ޓަރކު މާލު ޮމނި ލް ޕުން ރައުސު  ގުރޫ
ގެ ލު މާ ލް ކުރަނީ ސާުފ ދަރަނިން ރައުސު ބު ވެ. މި ރޭޝިޯއ ިހސާ ޯއއެ  ރޭޝި

ގައި ބަލަނީ ގެ ޮގތު ވެ. ާސފު ދަރަނީ ގެންނެ އި ލަ އް ދަދު ގެ ފު އަ  ސާ
މަނާ ހި ހޭ ފަިއސާ ނު ޖެ ކަން އް ޮގތުން ދަ ހެން ޮގތް އި ެއހެނި އާ ފާރި ޔަ  ވި

ގެ ާވ ފައިސާ އި ފަ ގާ ޮގތަށް ނަ ކާ އް ުކން އަނބުރާ ދަ ތަ ތް ފުނިން އެކި ފަރާ  ކުން
ގައި ޮގތު ގެ އި ފައިސާ އާ ގުދު ފައިސާ ގައި ހުރި ނަ ތު ދުން އަ ދަ މުލަ އަ  ޖު

ވެ. ދެ ދަ މުން އަންނަ އަ ކުރު ދަދު އުނި މުލަ އަ ގެ ޖު ތީ ކެ ވޭ ތަ ލެ  ބެ
އިވާ ފަ މަނާ އި ހި ގަ ޔާނު ގެ ބަ ތު ލަ ދަކީ މާލީ ހާ ދަ މުލަ އަ ގެ ޖު ލު މާ ލް  ރައުސު
ވެ. ދެ ދަ މުން އަންނަ އަ ކުރު އް ދާއި ސާުފ ދަރަނި އެ ދަ އިީޓ”ގެ އަ ކު “އި

 423,297,111 

 (45,151,739)

 378,145,372 

 927,128,035 

 1,305,273,407 

29%

  477,642,196 

 (104,876,379)

 372,765,817 

 947,856,375 

 1,320,622,192 

28%

 423,297,111 

 (44,967,253)

 378,329,858 

 934,724,068 

 1,313,053,926 

29%

  477,642,196 

 (103,585,399)

 374,056,797 

 953,723,441 

 1,327,780,238 

28%

 މާލި އިންސްޓްރޫމަންޓު - ހަމަ
)ކުރީގެބަޔާއިގުޅޭ(އަގު އަދި ރިސްކު މެނޭޖުކުރުން

3
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ނި ފު ކުން
ލީ އި މާ ގަ އިރާރކީ އު ހަ ލި ވަނީ ފެއަރ ވެ އި ގަ ލު ވަ ވާ ތާ އި ގަ  ތިރީ

، ކު އެ އި ލާ ގެ ތަފްސީ ވާ ޮގތު އި ފަ ވި ކުރެ ީތބު ރު ލިޓީ ތަ ބި އި މާލީ ަލއި ޓާ  އެސެ
ވެ. ގެ ، ަހަމ އަ އި ގާ ގެ ޮފޮތގެ އަ ާޓއި މާލީ ދަރަނީ  މާލީ އެސެ

، މަ ވާނަ އި ގަ މު ކަ އް އެ ޒާ ްނދާ ވަ އަ ގެން ކަށީ ގެ އެ ގު މަ އަ ެގ ައގަކީ ހަ  ޮފތު
އި މާލީ ޓާ ވާ މާލީ އެސެ އިނު ފަ ވި ކުރެ ބު ގައި ހިސާ ގު މަ އަ  ހަ
ވެ. އެ ވާނެ އްނު އެ ފަ މެނި މާތު ހި ލޫ އު ގެ މަ ގު މަ އަ ގެ ހަ ދަރަނީ

 43,819,200 

43,819,200 

-  

-  

-  

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 43,819,200 

 43,819,200 

 677,153,990 

 57,904,904 

 735,058,894 

  410,359,460 

 238,524,767 

 578,939,960 

 12,937,651 

 1,240,761,838 

- 

 - 

 - 

 - 

 - 

 410,359,460 

 238,524,767 

 578,939,960 

 12,937,651 

 1,240,761,838 

9

11

13

15

16

17

15

 

 - 

 - 

  

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

- 

 - 

 - 

43,819,200 

43,819,200 

 677,153,990 

 57,904,904 

 735,058,894 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

- 

 - 

 - 

 - 

 - 

 410,003,601 

 242,659,156 

 - 

 - 

 652,662,757 

 

 - 

 - 

  

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

- 

 - 

 - 

 43,819,200 

 43,819,200 

 - 

 - 

 - 

 410,003,601 

 242,659,156 

 - 

 - 

 652,662,757 

 74,492,640 

 74,492,640 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 74,492,640 

 74,492,640 

 800,797,019 

 103,585,399 

 904,382,418 

  477,642,196 

 238,524,767 

 667,552,432 

 - 

 1,383,719,395 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

  477,642,196 

 238,524,767 

 667,552,432 

 - 

 1,383,719,395 

9

11

13

15

16

17

15

 74,492,640 

 74,492,640 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 800,797,019 

 103,585,399 

 904,382,418 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

  477,227,990 

 241,933,356 

 - 

 - 

 719,161,346 

 

 - 

 - 

  

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

- 

 - 

 - 

 74,492,640 

 74,492,640 

 - 

 - 

 - 

 477,227,990 

 241,933,356 

 - 

 - 

 719,161,346 

ވާ އި ފަ ވި ކުރެ އި ފަ ގައި ކްލެސި ގެ ޮގތު ތީ ކެ ވެން ހުރި ތަ ލެ ކާ އް  ވި
ޭހ ފައިސާ” ޖެ ބެން ޮގތުން ލި ހެން ޮގތް ހެނި ފާރި އަދި އެ ޔަ  “ވި
ޖެހޭ ްއކަން ޮގތުން ދަ ިނހެން ޮގތް ހެ ަޔފާރި އަދި އެ  އާއި “ވި

ވެ. އެ ެނއެ ވާ ފައި ނު މެނި އި ހި ގަ ލު ވަ ވާ ތާ އި ގަ  ފައިސާ”  ތރީ
ވެ. ކެ އެ ޒާ ދާ ވާ އަން ގެން ަކށީ ގެ އެ ގު މަ އަ ީކ ހަ ގަ ގެ އަ ގެ ޮފތު ތީ ކެ ތަ

ވެ.  އެ މެނި ކެތި ވަނީ ުނހި ވާ ތަ ޏަށް ނު ޓަށް އަދި ާމލީ ދަރަން އިން މާލީ އެސެ ތެރެ ގެ ހޭ ފައިސާ ޖެ ކަން ޮގތުން ަދއް ެހިނހެން ޮގތް ، އެ އި އާ ހޭ ފައިސާ ޖެ ބެން ޮގތުން ލި ހެން ޮގތް ެހނި * އެ

ތައް
ޔާން

 ބަ
މާލީ
 
އިވާ
ށްފަ
ޓްޮކ
ޯއޑި
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ޕު ރޫ ގް

ވެ.  އެ މެނި ކެތި ވަނީ ުނހި ވާ ތަ ޏަށް ނު ޓަށް އަދި ާމލީ ދަރަން އިން މާލީ އެސެ ތެރެ ގެ ހޭ ފައިސާ ޖެ ކަން ޮގތުން ަދއް ެހިނހެން ޮގތް ، އެ އި އާ ހޭ ފައިސާ ޖެ ބެން ޮގތުން ލި ހެން ޮގތް ހެނި * އެ

 43,819,200 

43,819,200 

-  

-  

-  

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

43,819,200 

 43,819,200 

 657,161,257 

 58,089,390 

 715,250,647 

 410,359,460 

 238,524,767 

 561,985,692 

 12,937,651 

 1,223,807,570 

- 

 - 

 - 

 - 

 - 

  410,359,460 

 238,524,767 

 561,985,692 

 12,937,651 

 1,223,807,570 

9

11

13

15

16

17

15

 

 - 

 - 

  

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

- 

 - 

 - 

43,819,200 

43,819,200 

 657,161,257 

 58,089,390 

 715,250,647 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

- 

 - 

 - 

 - 

 - 

 410,003,601 

 242,659,156 

 - 

 - 

 652,662,757 

 

 - 

 - 

  

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

- 

 - 

 - 

 43,819,200 

 43,819,200 

 - 

 - 

 - 

 410,003,601 

 242,659,156 

 - 

 - 

 652,662,757 

 74,492,640 

 74,492,640 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 74,492,640 

 74,492,640 

 784,871,431 

 104,876,379 

 889,747,810 

 477,642,196 

 238,524,767 

 654,200,666 

 - 

 1,370,367,629 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 477,642,196 

 238,524,767 

 654,200,666 

 - 

 1,370,367,629 

9

11

13

15

16

17

15

 74,492,640 

 74,492,640 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 784,871,431 

 104,876,379 

 889,747,810 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 477,227,990 

 241,933,356 

 - 

 - 

 719,161,346 

 

 - 

 - 

  

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

- 

 - 

 - 

 74,492,640 

 74,492,640 

 - 

 - 

 - 

 477,227,990 

 241,933,356 

 - 

 - 

 719,161,346 

ގައި   ކު ތަ ޔާން ވި މާލީ ބަ ކުރެ ބު ގު ހިސާ އަ މަ  ހަ
އި ގަ މު ރު ކު ބު ގު ހިސާ މަ އަ ، ހަ އް ތަ ޓާއި ދަރަނި އިވާ އެސެ ފަ ވި ކުރެ މަ  ހާ

ވާ އި ގަ ގެން ތިރީ ޮކށް ވެލް އަށް ބިނާ ޕުޓް ލެ މެ ކުޑަ އިން ވާ އެން މު ހިން  މު
ވެ.ދ އެ ވެ ކުރެ ޒް އި ގަރަ އި ެކޓަ އިރާރކީ”ގަ އު ހަ ލި އިން “ފެައރ ވެ ދަ ފަ

ޓް ގެ އެސެ އް ތަރެ އް ވަ އް އި އެ ގަ އް ޒާރެ ތެރިވާ ބަ ތް ކާ ވެލް 1 - ހަރަ  ލެ
ގު އްކާ އަ ގެނެސް( ވި ދަލު ނު ތައް )ބަ ޓީ ލި ިއބި ނޫނީ ލަ

ގައި   މު ުކރު ބު ގު ހިސާ ވެލް 2 - ަހމަ އަ  ލެ
ޮގތުން ވަތަ ނުީސދާ ޮގތުން ނު ދާ ޕުޓް ސީ މެ ުކޑަ އިން ވާ އެން މު ހިން  މު

އް ތަ ކް ކްނި ލުއޭޝަން ޓެ ކުރާ ވެ ގައި ބޭނުން ތު ލަ ވެން ޮއންނަ ހާ ކުރެ ގަ ހަ ފާ

ވެލް 3 - ހަމަ     ލެ
ވެލް ޕުޓް ލެ މެ ކުޑަ އިން ވާ އެން މު ހިން އި މު ގަ މު ރު ކު ބު ގު ހިސާ  އަ
އް ތަ ކް ކްނި ލުއޭޝަން ޓެ ކުރާ ވެ ގައި ބޭނުން ތު ލަ ވާން ނެތް ހާ ގަ ހަ ފާ

ވެލް 1 ގައި ލެ ގު މަ އަ ކުރަނީ ހަ ބު އުރިޓީ ހިސާ ކި އިޓީ ސެ ކު  އި
ޮޓކް ޑިވްސް ސް ހުން ޯމލް މެ ފަ އި އެން ގަ ޚު ޯޕޓިންގ ާތރީ ިއ، ރި  ގަ

ވެ. ގެންނެ އި ލަ ގަށް ބަ ވުނު އަ ކުރެ ތު ލާ މަ އާ އި މު ގަ ޖު އެކްސްޗޭން

ހެން މާލި    ހެނި  އެ
ވްރެޖު ވާ އެ އި ފަ ވި ކުރެ ޓު ކަށް އެޖަސް ވެނީ ރިސް ކުރެ ބު ތައް ހިސާ  ދަރަނި
މަށް ކަ ޭބނޭ ގައި ލި ލު ބަ ގު ތަ ، މުސް ގެން ޮކށް ޓެއް ބޭނުން އުންޓް ރޭ ކަ  ޑިސް

ވެ. ގެންނެ ޮކށް ޓު އުން ކަ ތައް ޑިސް ދު ދަ ގެ އަ ވޭ ފައިސާ ކުރެ ަލފާ

ކަން    މު ހިން ގެ މު އް އެ ޓް ޕު  އިން
ކަށް ޚާއްސަ ޏަ ވަތަ ދަރަން ކަށް ނު ޓަ އި ވަކި އެސެ ގަ މު ރު ކު  އެސެސް
ވެ. އެ ޅެ އް ކު އުރެ ްނމު ދަ ހި ޓު މު މަން ޖު ، ޖަ ޮކށް ތް ޔަ މަށް ިރއާ ކަ ކަން

)ކުރީގެބަޔާއިގުޅޭ(
އި ހަމަ އަގު އެކައުންޓިންގ ކްލެސިފިކޭޝަނާ 3.1
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 އެކައުންޓިންގއާއިގުޅޭ މުހިންމު ޖަޖުމަންޓުތަކާއި،

ޖަޖުމަންޓުތައް

ތައް ދާޒާތަކާއި ގަބޫލުކުރުން އަން 4

4.1

4.2
ތައް ދާޒާތަކާއި، ގަބޫލުކުރުން އަން

” ތައް ބު މަތިން މާީލ ހިސާ ގެ ާވޮގތު ޮގތް އް އި އެ އެްސ އާ އާރު ފް އެ އި  އަ
ވޭ ކުރެ ޯޕޓު ކާއި ރި ތަ ތު ޓިންގ ސިޔާސަ ަކއުން ، އެ އި ކަ ޓަ ށް މަ ކުރު ޔާރު އް  ތަ
ފަދަ ައންނަ ލު ދަ ދަށް ބަ ދަ ގެ އަ ދު ދަނީ ައދި ޚަރަ މް ، އާ ، ަދރަނި ޓު  އެސެ

ޓުން މަން ޖު އް މެނޭ ތަ ކުރުން ލު ބޫ ، ގަ އި ކާ ތަ ޒާ ދާ ، އަން އި ކާ ތަ ްނޓު މަ ޖު  ޖަ
އި ކާ ތަ ާދޒާ ން އަކީ އަ ޖާ ތީ ކުންނަ ނަ ޮގުތން އަސްލު ނި .މި ވެ އެ ހެ ޖެ ދަން  ހަ
، އި ކާ ތަ ޒާ ދާ ވެ.  އަން ކެ މެ ވާ ކަ ގެން ކީ ެއކަށީ މަ ވު ށް ަޗކަ އް ފާތު އެ  ތަ

ވެ. އެ ދެ މުން ވެ ކުރެ އު ވި ދުވެސް ރި ބަ އް އަ ތަ ކުރުން ލު ބޫ ވާ ގަ އި ފަ ޅި އި ގު އާ  އެ
ަރން ފަށަނީ ކު ޯކޑު ތައް ރެ ހު ލާ ކަށް ެގނެވޭ އިސް ތަ ޒާ ދާ ޓިންގ އަން އުން ކަ  އެ

ވެ. ހުންނެ ގެ ފަ ހު ވަ ވޭ ދު ހު ގެނެ ލާ އެ އިސް
  

އި މާލީ ގަ މު ކުރު ލު މަ ކަށް އަ ތަ ތު ޓިންގ ސިޔާސަ އުން ކަ  އެ
ވޭ ކުރެ ލު ބޫ މަށް ގަ ކަ ފާނޭ ވަ އް ގެނު ލެ ދަ މެ ޮބޑު ބަ ކަށް އެން ތަ ޔާން  ބަ

ވެ. އެ ފަ ދާ ޓުން ވަނީ ހަ މަން ޖު މަންޓު މެނޭ ޖު ވާ ޖަ އި ގަ ތިރީ
 

ކުރުން    ޯކޑު ދަނީ ރެ މް އާ
ގެން ްނޮކށް ނު ތަޑު ބޭ ޓް މެ ޕު ވެނީ އިން ކުރެ ޯކޑު ދަނީ ރެ މް  އާ

ގެ ތު ކަ އް ގެ މަސަ މު ވު އްބަސް ޔަލަށް އެ ގެ ނި ީރޚު ޯޕޓިންގ ތާ  ރި
ކަތަށް އް ތަނަށް އެ މަސަ ހާ އި އެ ގަ ގެ ޮގތު އް އެ ތަ އް ގެ އިންސަ އި ލަ މު  ޖު
މާ ، ޕަރޯފމަްނސް ޒިން ހު ފަ ށް މަ ބަތް ޯހދު ދުެގ ނިސް ވާ ޚަރަ އި ފަ  ހިނގާ

ވެ. ގެންނެ އި ލަ މަށް ބަ ކަ އީ ތަކީ އެ ބަ އިވާ ނިސް ފަ ވި ކުރެ ދާ އަ

ގެ ގެ ޮފތު ކާއި ދަރަނީ ތަ ޓު ގައި އެސެ ތެރޭ ގެ ހަރު  އަންނަ މާލީ އަ
ވަރުގެ ރިސްކު ވޭ މިން ކުރެ ގަ ހަ ގެ ފާ މު އު އް ގެނަ ލެ ދަ ގަށް ޮބޑު ބަ  އަ
ގަނޑު އި ޅޭ މަ ގު އި ގެން ގަ މު ްނކަ ހުރި ކަ ޅުން ގު އި ަބލާ ގު ތަ ، މުސް  ޮއތް
އި ކާ ތަ ާދޒާ ން ގައި ހުރި އަ ޚު ރީ ޯޕޓިންގ ތާ ، ރި އި ކާ ތަ ުލކުރުން ބޫ  ގަ
އި ގަ ކު ތަ ތު އިވާ ސިޔާސަ ގަ ކަން ތިރީ ވާ ކަން ގީންނު ހުރި ޔަ ޅުން  ގު
އި ކާ ތަ ކުރުން ލު ބޫ ގެ ގަ ޕުން އޭ ވެ. ގުރޫ އެ ވަނީ އި އެ ފަ ދީ އި ޔަ  ކި

އިރު ހުރި ކުރި ޔާރު އް ތައް ތަ ބު ވަނީ މާލީ ހިސާ އި ފަ ޮކށް ތައް ބިނާ ޒާ ދާ  އަން
، އި ތާ ލަ ގެ ހާ ހާރު މަވެސް މި ހެންނަ ވެ. އެ ގެންނެ ަލއި ކަށް ބަ ޓަރތަ މީ  ޕެރަ

ޓަށް ކެ ގުޅޭ ވިސްނުން މާ މެދު ގެން އި މާ ކަ ގައި ހިނގާނޭ ކަން ލު ބަ ގު ތަ  މުސް
ގެ މު ކަ ޯރލުން ބޭރުން ހިނގާ ަކން ޓް ގެ ޮކން ޕު ، ގުރޫ އި ކާ ތަ ލު  އަންނަ ަބދަ
މަ ޖެނަ އް ވެ ތު އް އަ ލެ ދަ ފަދަ ބަ ތަށް އެ ލަ ވެ. ހާ އެ ދާނެ ވެ ލު ދަ ބަބުން ބަ  ސަ

ވެ. އެ ވެ އް ގެނެ ތަ ލު ދަ ހޭ ބަ ޖެ ކަށްވެސް ގެންނަން ތަ ކުރުން ލު ބޫ ގަ

ކްޓް   ޓްރެ ޓްރަކްޝަން ޮކން ހ( ޮކންސް
ގެން ްނޮކށް ނު ތަޑު ބޭ ޓް މެ ޕު ވެނީ އިން ކުރެ ޯކޑު ދަނީ ރެ މް  އާ

ގެ ތު ކަ އް ގެ މަސަ މު ވު އްބަސް ޔަލަށް އެ ގެ ނި ޚު ރީ ޯޕޓިންގ ތާ  ރި
ކަތަށް އް ތަނަށް އެ މަސަ ހާ އި އެ ގަ ގެ ޮގތު އް އެ ތަ އް ގެ އިންސަ އި ލަ މު  ޖު
މާ ، ޕަރޯފމަންސް ޒިން ހު ްށފަ މަ ބަތް ޯހދު ދުގެ ނިސް ވާ ޚަރަ އި ފަ  ހިނގާ

ވެ. ގެންނެ އި ލަ މަށް ބަ ކަ އީ ތަކީ އެ ބަ އިވާ ނިސް ފަ ވި ކުރެ ދާ އަ

ހެން  އާއި އެހނި ފާރި ޔަ ިއ، ވި ޓާ ެރކްޓް އެސެ ޓް  ށ( ޮކން
ކްޓް ޓްރެ އުން ޮކން ދަލު އަ ގަށް ބަ ގެ އަ ހޭ ފައިސާ ޖެ ބެން ޮގތުން ލި  ޮގތް

ހޭ ޖެ ޮގތުން ިލބެން ހެން ޮގތް ހެނި ފާރި އަދި އެ ޔަ ، ވި އި ޓާ  އެސެ
ހޭ ފައިސާ ޖެ ބެން ކުރުން: ލި ބު އެލް ހިސާ ގުޅޭ އީސީ އި  ފައިސާ އާ

، އި ކާ ތަ ުރން ކު ލު ބޫ ގަނޑު ގަ އި އި މަ ގަ މު ޅު ުމގެ ފުރުސަތު ކަނަޑއެ ބު ލި  ނު
ކަން ޮކޮނމިކް ކަން ޯރއެ ކް ، މެ އި މާ ލު އް ގައި ވާނޭ ގެ ތު ލަ ފަދަ ހާ އެ

ޔަތް  ވޭ އިނާ މުން ދެ ިޅކުރު ކު ނ( މުސް
ކުރުން: ބު މާ ހިސާ ފިޓް ޒިން އިންޑް ބެނި ފަ  ޑި
އް ތަ ކުރުން ލު ބޫ އަލް ގަ އޭރި ކްޗު މު އެ ހިން މު

ވާ ަގއި އި ޮފތު ގަ ތެރޭ ގެ ހަރު މުނު އަ 31 ިޑެސމްބަރ 2018 ގައި ނި   
ފަދަ ދާނޭ ވެ ތު އް އަ ލެ ދަ ގަށް ޮބޑު ބަ ގެ އަ ކާއި ދަރަނީ ތަ ޓު  އެސެ

ގުޅޭ އި ަތކާ ޒާ ދާ ޅިން ަޔގީން ނޫން އަން ، މު އި ކާ ތަ ުރން ކު ލު ބޫ ޮއތް ގަ ކު  ރިސް
ވެ. އެ ފަ މެނި އި ހި ގަ ކު ތަ ޅޭ ޯނޓު ގު އި މާ ކަ ތައް ވަނީ އެ ތު މާ ލޫ އު މަ

ތައް
ޔާން

 ބަ
މާލީ
 
އިވާ
ށްފަ
ޓްޮކ
ޯއޑި
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ނި ފު ކުން

ވެ.  އެ މެނި ކެތި ވަނީ ުނހި ވާ ތަ ޏަށް ނު ޓަށް އަދި ާމލީ ދަރަން އިން މާލީ އެސެ ތެރެ ގެ ހޭ ފައިސާ ޖެ ކަން ޮގތުން ަދއް ހެން ޮގތް ހެނި ، އެ އި އާ ހޭ ފައިސާ ޖެ ބެން ޮގތުން ލި ހެން ޮގތް ހެނި * އެ

 43,819,200 

43,819,200 

-  

-  

-  

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 43,819,200 

 43,819,200 

 677,153,990 

 57,904,904 

 735,058,894 

  410,359,460 

 238,524,767 

 578,939,960 

 12,937,651 

 1,240,761,838 

- 

 - 

 - 

 - 

 - 

 410,359,460 

 238,524,767 

 578,939,960 

 12,937,651 

 1,240,761,838 

9

11

13

15

16

17

15

 

 - 

 - 

  

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

- 

 - 

 - 

43,819,200 

43,819,200 

 677,153,990 

 57,904,904 

 735,058,894 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

- 

 - 

 - 

 - 

 - 

 410,003,601 

 242,659,156 

 - 

 - 

 652,662,757 

 

 - 

 - 

  

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

- 

 - 

 - 

 43,819,200 

 43,819,200 

 - 

 - 

 - 

 410,003,601 

 242,659,156 

 - 

 - 

 652,662,757 

 74,492,640 

 74,492,640 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 74,492,640 

 74,492,640 

 800,797,019 

 103,585,399 

 904,382,418 

  477,642,196 

 238,524,767 

 667,552,432 

 - 

 1,383,719,395 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

  477,642,196 

 238,524,767 

 667,552,432 

 - 

 1,383,719,395 

9

11

13

15

16

17

15

 74,492,640 

 74,492,640 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 800,797,019 

 103,585,399 

 904,382,418 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

  477,227,990 

 241,933,356 

 - 

 - 

 719,161,346 

 

 - 

 - 

  

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

- 

 - 

 - 

 74,492,640 

 74,492,640 

 - 

 - 

 - 

 477,227,990 

 241,933,356 

 - 

 - 

 719,161,346 

ގައި   ކު ތަ ޔާން ވި މާލީ ބަ ކުރެ ބު ގު ހިސާ އަ މަ  ހަ
އި ގަ މު ރު ކު ބު ގު ހިސާ މަ އަ ، ހަ އް ތަ ޓާއި ދަރަނި އިވާ އެސެ ފަ ވި ކުރެ މަ  ހާ

ވާ އި ގަ ގެން ތިރީ ޮކށް ވެލް އަށް ބިނާ ޕުޓް ލެ މެ ކުޑަ އިން ވާ އެން މު ހިން  މު
ވެ. އެ ވެ ކުރެ ޒް އި ގަރަ އި ެކޓަ އިރާރކީ”ގަ އު ހަ ލި އިން “ފެައރ ވެ ދަ ފަ

ޓް ގެ އެސެ އް ތަރެ އް ވަ އް އި އެ ގަ އް ޒާރެ ތެރިވާ ބަ ތް ކާ ވެލް 1 - ހަރަ  ލެ
ގު އްކާ އަ ގެނެސް( ވި ދަލު ނު ތައް )ބަ ޓީ ލި ިއބި ނޫނީ ލަ

    
ވާ އެންމެ މު ހިން އި މު ގަ މު ރު ކު ބު ގު ހިސާ ވެލް 2 - ަހމަ އަ  ލެ

ވެން ކުރެ ގަ ހަ ޮގތުން ފާ ދާ ވަތަ ނުސީ ޮގތުން ނު ދާ ޕުޓް ސީ  ކުޑަ އިން
ތައް ކް ކްނި ލުއޭޝަން ޓެ ކުރާ ވެ ގައި ބޭނުން ތު ލަ ޮއންނަ ހާ

ވެލް 3 - ހަމަ     ލެ
ވެލް ޕުޓް ލެ މެ ކުޑަ އިން ވާ އެން މު ހިން އި މު ގަ މު ރު ކު ބު ގު ހިސާ  އަ
އް ތަ ކް ކްނި ލުއޭޝަން ޓެ ކުރާ ވެ ގައި ބޭނުން ތު ލަ ވާން ނެތް ހާ ގަ ހަ ފާ

އުރިޓީ    ކި އިޓީ ސެ ކު  އި
ޯޕޓިންގ ، ރި އި ވެލް 1 ގަ ގައި ލެ ގު މަ އަ ކުރަނީ ހަ ބު  ހިސާ

ގައި ޖު ޭޗން ޮޓކް އެކްސް ޑިވްސް ސް ހުން ޯމލް މެ ފަ އި އެން ގަ ޚު  ާތރީ
ވެ. ގެންނެ އި ލަ ގަށް ބަ ވުނު އަ ކުރެ ތު ލާ މަ އާ މު

ހެން މާލި     ހެނި  އެ
ވްރެޖު ވާ އެ އި ފަ ވި ކުރެ ޓު ކަށް އެޖަސް ވެނީ ރިސް ކުރެ ބު ތައް ހިސާ  ދަރަނި
މަށް ކަ ޭބނޭ ގައި ލި ލު ބަ ގު ތަ ، ުމސް ގެން ޮކށް ޓެްއ ބޭނުން އުންޓް ރޭ ކަ  ޑިސް

ވެ. ގެންނެ ޮކށް ޓު އުން ކަ ތައް ޑިސް ދު ދަ ގެ އަ ވޭ ފައިސާ ކުރެ ަލފާ

އި  ގަ މު ރު ކު ކަން އެސެސް މު ހިން ގެ މު އް އެ ޓް ޕު  އިން
މަށް ކަ ކަށް ޚާއްސަ ކަން ޏަ ވަތަ ދަރަން ކަށް ނު ޓަ  ވަކި އެސެ

ވެ. އެ ޅެ އް ކު އުރެ މު ދަ ހިން ޓު މު މަން ޖު ، ޖަ ޮކށް ތް ޔަ އާ ރި

އި ހަމަ އަގު އެކައުންޓިންގ ކްލެސިފިކޭޝަނާ 3.1
)ކުރީގެބަޔާއިގުޅޭ(
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ހެން  ހެނި ފައވާ އެ މަނާ އި ހި ގަ ޔާނު ގެ ބަ ދަނީ މް ގެ އާ ޕު  ގުރޫ
ވެ.  އެ ވަނީ އި އެ ގަ ތައް ތިރީ މް ޓަ އި މަންޓު އަ ގް ސެ

 15,440,895 

 152,045 

 1,714,193 

 - 

 1,714,193 

 - 

 1,714,193 

 137,442,185 

 7,062,453 

 (81,793,609)

 - 

 (81,793,609)

 - 

 (81,793,609)

 20,703,784 

 6,202,935 

 1,735,510 

 (4,764,757)

 (3,029,247)

 - 

 (3,029,247)

 223,825,322 

 - 

 12,075,630 

 (25,679,125)

 (13,603,495)

 - 

 (13,603,495)

 644,886,451 

 110,720 

 125,039,807 

 (11,967,903)

 113,071,904 

 - 

 113,071,904 

239,141,363 

 3,121,192 

 18,290,217 

 (4,502,214)

 13,788,003 

 - 

 13,788,003 

 - 

 8,299,340 

 2,803,708 

 - 

 2,803,708 

 (218,272)

 2,585,436 

 1,285,696,244 

 24,948,685 

 81,679,425 

 (46,913,999)

 34,765,426 

 (492,398)

 34,273,028 

 5,004,421 

 143,999 

 (1,828,163)

 - 

 (1,828,163)

 - 

 (1,828,163)

 137,814,735 

 4,619,500 

 (55,864,888)

 (1,093,656)

 (56,958,544)

 - 

 (56,958,544)

 35,129,869 

 - 

 11,384,358 

 (4,563,366)

 6,820,992 

 - 

 6,820,992 

 89,774,399 

 - 

 9,523,505 

 (8,545,853)

 977,652 

 - 

 977,652 

 797,608,134 

 633,067 

 172,029,446 

 (8,661,997)

 163,367,449 

 - 

 163,367,449 

 228,845,524 

 3,939,314 

 22,905,819 

 (4,763,350)

 18,142,469 

 - 

 18,142,469 

 - 

 7,637,052 

 (3,217,659)

 - 

 (3,217,659)

 13,620,149 

 10,402,490 

 1,296,657,136 

 16,972,932 

 154,964,722 

 (27,628,222)

 127,336,500 

 13,607,022 

 140,943,522 

 4,372,862 

 92,962 

 - 

 - 

 2,295,158 

 - 

 - 

 - 

 14,056,024 

 66,361 

 - 

 - 

 12,468,235 

 - 

 - 

 - 

 14,364,286 

 228,488 

 - 

 - 

 15,360,035 

 - 

 - 

 - 

 44,820,322 

 729,489 

 - 

 - 

 14,318,365 

 - 

 - 

 - 

 52,396,400 

 3,382,529 

 1,108,016 

 1,145 

 54,804,083 

 1,929,978 

 1,437,682 

 1,940 

 1,602,209 

 692,032 

 750,000 

 3,692 

 1,891,102 

 4,615,125 

 - 

 6,255 

 4,365,276 

 - 

 - 

 294,435 

 4,546,222 

 - 

 - 

 498,813 

 136,356,106 

 5,607,257 

 1,858,016 

 304,772 

 105,908,863 

 6,545,103 

 1,437,682 

 512,508 

 61,789,501 

 3,465,650 

 461,555 

 86,452,485 

 7,427,221 

 10,792,175 

 88,983,653 

 103,284,000 

 27,744,124 

 829,691,992 

 431,787,661 

 41,906,130 

 693,041,074 

 351,573,847 

 27,285,483 

 196,630,571 

 190,837,914 

 27,552,491 

 188,894,474 

 131,493,962 

 60,191,281 

2,150,935,605

1,223,807,570

198,740,693

 45,810,983 

 4,545,201 

 21,664,803 

 4,256,244 

 - 

 1,813,969 

 - 

 1,813,969 

 (274,126)

 1,539,843 

 2,480,054 

 - 

 32,304 

 - 

 32,304 

 (13,127)

 19,177 

 

378,727 

 - 

 - 

 5,500 

 225,663 

 484,873 

 - 

 5,500 

 5,451,855 

 3,937,315 

 2,807,454 

 5,558,579 

 3,985,594 

 262,406 

 85,944,701 

 8,347,145 

 31,597,711 

 82,486,196 

 88,115,600 

 21,522,657 

 725,392,609 

 485,373,618 

 547,226,075 

 1,023,052,163 

 490,958,640 

 54,762,337 

 191,832,290 

 172,009,268 

 16,429,318 

 173,965,226 

 132,851,306 

 1,576,819 

2,334,042,747

1,386,186,372

695,042,126

ފާރި  ޔަ ގެ ވި ޕު އި ގުރޫ 31 ޑިެސމްބަރ 2018 ގަ  

ޕުގެ  އި ގުރޫ މްބަރ 2017 ގަ 31 ިޑސެ  
ދަލަށް މު ޓާއި ދަރަނި އަދި ހަރު ގެ އެސެ ކު ތަ އިރާ ފާރި ދާ ޔަ  ވި

ވެ: އެ ވަނީ އި އެ ގަ ވާ ޚަރަދު ތިރީ އި ފަ ވި ކުރެ

ލަށް ދަ މު ޓާއި ދަރަނި އަދި ހަރު ގެ އެސެ ކު ތަ އިރާ  ދާ

ވެ: އެ ވަނީ އި އެ ގަ ވާ ޚަރަދު ތިރީ އި ފަ ވި ކުރެ

ތައް
ޔާން

 ބަ
މާލީ
 
އިވާ
ށްފަ
ޓްޮކ
ޯއޑި
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ވިޔަފާރީ ދާއިރާތަކުގެ މައުލޫމާތު - ގުރޫޕު  5
އި ގުރޫޕު  31 ޑިެސމްބަރ 2018 ގަ  

ވެ. ކަށެ އަ އިރާ ފާރި ދާ ޔަ ގަނޑު 7 ވި އި ވަނީ މަ އި ފަ ވެ މު ޒާ ތި އިން

 ، ޓަރު ، ޖެނެރޭ ޖީނު އިން : ފާރި ޔަ މު ވި  އާން
، ާނއީ ގޭސް ުޓ، ކުލަ އަދި ސި ން ކެ ބްރި ، ލު އަރާޕޓް ޕެ  ސް

ފާރި ޔަ ގެ ވި މު ލަ ގެ ނީ ލު ދަ ގެ މު ކު ތަ ވް ފާތު ބާ އަދި ތަ

، އި މާ ލު މު ޮތށި ގަ އް ، އެ އި މާ ދު ޓިންގ: ބަނދަރު ހެ ކް ޓްރެ  ޮކން
އް ތަ ޓު ޮރެޖކް ޓްރަކްޝަން ޕް ްލކުރުން އަދި ިސވިލް ޮކންސް އި ޕަ ޓް ޝީ

ހ(

ށ(

ކުން ނ( އް މާއި ބިން ހި ޮކނު ޅު ޖިންގ: ފަ ޑްރެ

ދި ޓިކްސް އަ ގެ ޮލޖިސް ޖޭ އް މީ އަދި ރާ ވާ ގް އަ ލް އިނަ ކްްސ: ބަ ޓި  ޮލޖިސް
މަތް ދު ޖެންސީ ޚި ގެ އެ ަފހަރު މަތް އަދި ކަނޑު ޯބޓު ދު ގެ ޚި ތުރު ފަ ތުރު ދަ

، އި ތާ މަ ދު ވޭ ފެރީ ޚި ގައި ދެ ތެރޭ ޮތޅު ތުރު: އަ ފަ ތުރު  ދަ
މަތް ދު ގެ ޚި ތުރު ފަ ތުރު ދަ މު ގަ އް ވޭ އެ ގައި ދެ ލޭ ޅު ، ހު ލެ މާ ޅު ހު

ހަރު ޮޑކް  ފަ ާރމާތު: ޯބޓު  ޮޑކިންގ އަދި މަ
ކަތް އް ގެ މަސަ މު ޓު އް ހެ ލެ ތާއި ބެ މާ އި މަރާ މާ ކުރު

ގެ ޕު އި ގުރޫ ހަރަށް ގަ މުނު މާލީ އަ 31 ޑިެސމަބަރ 2018 ނި  
ވެ. އެ ވަނީ އި އެ ގަ މާތު ތިރީ ލޫ އު ޅޭ މަ ގު އި އާ ފާރީ ޔަ ގެ ވި ކު ތަ ޓު މެން ގް ސެ

 15,440,895 

 152,045 

 1,714,193 

 - 

 1,714,193 

 - 

 1,714,193 

 137,442,185 

 7,062,453 

 (81,793,609)

 - 

 (81,793,609)

 - 

 (81,793,609)

 20,703,784 

 6,202,935 

 1,735,510 

 (4,764,757)

 (3,029,247)

 - 

 (3,029,247)

 223,825,322 

 - 

 12,075,630 

 (25,679,125)

 (13,603,495)

 - 

 (13,603,495)

 644,886,451 

 110,720 

 125,039,807 

 (11,967,903)

 113,071,904 

 - 

 113,071,904 

239,141,363 

 3,121,192 

 18,290,217 

 (4,502,214)

 13,788,003 

 - 

 13,788,003 

 - 

 8,299,340 

 2,803,708 

 - 

 2,803,708 

 (218,272)

 2,585,436 

 1,285,696,244 

 24,948,685 

 81,679,425 

 (46,913,999)

 34,765,426 

 (492,398)

 34,273,028 

 5,004,421 

 143,999 

 (1,828,163)

 - 

 (1,828,163)

 - 

 (1,828,163)

 137,814,735 

 4,619,500 

 (55,864,888)

 (1,093,656)

 (56,958,544)

 - 

 (56,958,544)

 35,129,869 

 - 

 11,384,358 

 (4,563,366)

 6,820,992 

 - 

 6,820,992 

 89,774,399 

 - 

 9,523,505 

 (8,545,853)

 977,652 

 - 

 977,652 

 797,608,134 

 633,067 

 172,029,446 

 (8,661,997)

 163,367,449 

 - 

 163,367,449 

 228,845,524 

 3,939,314 

 22,905,819 

 (4,763,350)

 18,142,469 

 - 

 18,142,469 

 - 

 7,637,052 

 (3,217,659)

 - 

 (3,217,659)

 13,620,149 

 10,402,490 

 1,296,657,136 

 16,972,932 

 154,964,722 

 (27,628,222)

 127,336,500 

 13,607,022 

 140,943,522 

 4,372,862 

 92,962 

 - 

 - 

 2,295,158 

 - 

 - 

 - 

 14,056,024 

 66,361 

 - 

 - 

 12,468,235 

 - 

 - 

 - 

 14,364,286 

 228,488 

 - 

 - 

 15,360,035 

 - 

 - 

 - 

 44,820,322 

 729,489 

 - 

 - 

 14,318,365 

 - 

 - 

 - 

 52,396,400 

 3,382,529 

 1,108,016 

 1,145 

 54,804,083 

 1,929,978 

 1,437,682 

 1,940 

 1,602,209 

 692,032 

 750,000 

 3,692 

 1,891,102 

 4,615,125 

 - 

 6,255 

 4,365,276 

 - 

 - 

 294,435 

 4,546,222 

 - 

 - 

 498,813 

 136,356,106 

 5,607,257 

 1,858,016 

 304,772 

 105,908,863 

 6,545,103 

 1,437,682 

 512,508 

 61,789,501 

 3,465,650 

 461,555 

 86,452,485 

 7,427,221 

 10,792,175 

 88,983,653 

 103,284,000 

 27,744,124 

 829,691,992 

 431,787,661 

 41,906,130 

 693,041,074 

 351,573,847 

 27,285,483 

 196,630,571 

 190,837,914 

 27,552,491 

 188,894,474 

 131,493,962 

 60,191,281 

2,150,935,605

1,223,807,570

198,740,693

 45,810,983 

 4,545,201 

 21,664,803 

 4,256,244 

 - 

 1,813,969 

 - 

 1,813,969 

 (274,126)

 1,539,843 

 2,480,054 

 - 

 32,304 

 - 

 32,304 

 (13,127)

 19,177 

 

378,727 

 - 

 - 

 5,500 

 225,663 

 484,873 

 - 

 5,500 

 5,451,855 

 3,937,315 

 2,807,454 

 5,558,579 

 3,985,594 

 262,406 

 85,944,701 

 8,347,145 

 31,597,711 

 82,486,196 

 88,115,600 

 21,522,657 

 725,392,609 

 485,373,618 

 547,226,075 

 1,023,052,163 

 490,958,640 

 54,762,337 

 191,832,290 

 172,009,268 

 16,429,318 

 173,965,226 

 132,851,306 

 1,576,819 

2,334,042,747

1,386,186,372

695,042,126

ރ(

ބ(

ޅ(

ޮކށް  ގީ ަރއް ޓް: ހައުސިން ޔުނިޓު ތަ ޓޭ އަލް އެސް  ރި
ތެއް ކަ އް ހާ މަސަ ގެ ހުރި ތު މާ ، މަރާ އި މާ ޓު އް ހެ ލެ ބެ

ކ(
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 15,440,895 

 152,045 

 1,714,193 

 - 

 1,714,193 

 - 

 1,714,193 

137,442,185 

 7,062,453 

 (81,793,609)

 - 

 (81,793,609)

 - 

 (81,793,609)

20,703,784 

 6,202,935 

 1,735,510 

 (4,764,757)

 (3,029,247)

 - 

 (3,029,247)

223,825,322 

 - 

 12,075,630 

 (25,679,125)

 (13,603,495)

 - 

 (13,603,495)

644,886,451 

 110,720 

 128,389,260 

 (11,967,903)

 116,421,357 

 - 

 116,421,357 

239,141,363 

 3,121,192 

 18,290,217 

 (4,502,214)

 13,788,003 

 - 

 13,788,003 

 - 

 8,299,340 

 2,803,708 

 - 

 2,803,708 

  (245,331)

 2,558,377 

1,281,440,000 

 24,948,685 

 83,214,909 

 (46,913,999)

 36,300,910 

 (245,331)

 36,055,579 

 5,004,421 

 143,999 

 (1,828,163)

 - 

 (1,828,163)

 - 

 (1,828,163)

 137,814,735 

 4,619,500 

 (55,864,888)

 (1,093,656)

 (56,958,544)

 - 

 (56,958,544)

 35,129,869 

 - 

 11,384,358 

 (4,563,366)

 6,820,992 

 - 

 6,820,992 

 89,774,399 

 - 

 9,523,505 

 (8,545,853)

 977,652 

 - 

 977,652 

 797,608,134 

 633,067 

 172,029,446 

 (8,661,997)

 163,367,449 

 - 

 163,367,449 

 228,845,524 

 3,939,314 

 22,905,819 

 (4,763,350)

 18,142,469 

 - 

 18,142,469 

 - 

 7,637,052 

 (3,217,661)

 - 

 (3,217,661)

 13,620,148 

 10,402,487 

 1,294,177,082 

 16,972,932 

 154,932,416 

 (27,628,222)

 127,304,194 

 13,620,148 

 140,924,342 

 4,372,862 

 92,962 

 - 

 - 

 2,295,158 

 108,511 

 - 

 - 

 14,056,024 

 66,361 

 - 

 - 

 12,468,235 

 77,460 

 - 

 - 

 14,364,286 

 228,488 

 - 

 - 

 15,360,035 

 266,704 

 - 

 - 

 44,820,322 

 729,489 

 - 

 - 

 14,318,365 

 851,501 

 - 

 - 

 52,396,400 

 3,382,529 

 1,108,016 

 1,145 

 54,804,083 

 3,948,276 

 1,437,682 

 1,940 

 1,602,209 

 692,032 

 750,000 

 3,692 

 1,891,102 

 807,778 

 - 

 6,255 

 4,365,276 

 415,395 

 - 

 294,435 

 4,546,222 

 484,873 

 - 

 498,813 

 

135,977,379 

 5,607,257 

 1,858,016 

 299,272 

 105,683,200 

 6,545,103 

 1,437,682 

 507,008 

 61,789,501 

 3,465,650 

 461,555 

 86,452,485 

 7,427,221 

 10,792,175 

 88,983,653 

 103,284,000 

 27,744,124 

 829,691,992 

 431,787,661 

 41,906,130 

 693,041,074 

 351,573,847 

 27,285,483 

 196,630,571 

 190,837,914 

 27,552,491 

 218,896,630 

 152,385,545 

 51,146,755 

2,175,485,906

1,240,761,838

186,888,713

 45,810,983 

 4,545,201 

 21,664,803 

 85,944,701 

 8,347,145 

 31,597,711 

 82,486,196 

 88,115,600 

 21,522,657 

 725,392,609 

 485,373,618 

 547,226,075 

 1,023,052,163 

 490,958,640 

 54,762,337 

 191,832,290 

 172,009,268 

 16,429,318 

 198,959,824 

 150,405,853 

 1,576,819 

2,353,478,766

1,399,755,325

694,779,720

ކާއި  ތަ ޓު ގެ އެސެ ކު ތަ އިރާ ފާރި ދާ ޔަ އި ވި މްބަރު 2017 ގަ 31 ޑިސެ  

ކާއި ތަ ޓު ގެ އެސެ ކު ތަ އިރާ ފާރި ދާ ޔަ އި ވި މްބަރު 2018 ގަ 31 ޑިސެ  

ހެން  ހެނި ވާ އެ އި ފަ މަނާ އި ހި ގަ ޔާނު ދަނީ ބަ މް ގެ އާ ޕު  ޖުރޫ
ވެ. އެ ވަނީ އި އެ ގަ މްތަށް ތިރީ ޓަ އި މަންޓު އަ ގް ސެ

ވެ: އެ ވަނީ އި އެ ގަ ވާ ޚަރަދު ތިރީ އި ފަ ވި ދަލަށް ކުރެ މު އް އަދި ހަރު ތަ ދަރަނި

: ވެ އެ ވަނީ އި އެ ގަ ވާ ޚަރަދު ތިރީ އި ފަ ވި ދަލަށް ކުރެ މު އް އަދި ހަރު ތަ ދަރަނި

ތައް
ޔާން

 ބަ
މާލީ
 
އިވާ
ށްފަ
ޓްޮކ
ޯއޑި
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ވިޔަފާރި ދާއިރާތަކުގެ މައުލޫމާތު - ކުންފުނި 5
ވަނީ އި ފަ ވި ކުރެ މް ޒާ ތި ފުނި އިން 31 ޑިެސމްބަރ 2018 ގައި ކުން  

ކަށެވެ އަ އިރާ ފާރި ދާ ޔަ ގަނޑު 6 ވި އި .މަ

، ޓް އަރޕާ ޕެ ޓަރު، ސް ، ޖެނެރޭ ޖީނު ފާރި: އިން ޔަ މު ވި  އާން
، އަދި ، ކުލަ އަދި ސިނާއީ ގޭސް ޓު ކެން  ުލބްރި
ފާރި ޔަ ގެ ވި މު ލަ ގެ ނީ ލު ދަ ގެ މު ކު ތަ ވް ފާތު ބާ ތަ

، އި މާ ލު މު ޮތށި ގަ އް ، އެ އި މާ ދު ޓިންގ: ބަނދަރު ހެ ކް ޓްރެ  ޮކން
އް ތަ ޓު ޮރެޖކް ޓްރަކްޝަން ޕް ްލކުރުން އަދި ިސވިލް ޮކންސް އި ޕަ ޓް ޝީ

ހ(

ށ(

ކުންނ( އް މާއި ިބން ހި ޮކނު ޅު ޖިންގ: ފަ ޑްރެ
   
ޓިކްސް އަދި ގެ ޮލޖިސް ޖޭ އް މީ އަދި ރާ ވާ ގް އަ ލް އިނަ ކްްސ: ބަ ޓި  ޮލޖިސް
މަތް ދު ޖެންސީ ޚި ގެ އެ ަފހަރު މަތް އަދި ކަނޑު ޯބޓު ދު ގެ ޚި ތުރު ފަ ތުރު ދަ

، އި ތާ މަ ދު ވޭ ފެރީ ޚި ގައި ދެ ތެރޭ ޮތޅު ތުރު: އަ ފަ ތުރު  ދަ
މަތް ދު ގެ ޚި ތުރު ފަ ތުރު ދަ މު ގަ އް ވޭ އެ ގައި ދެ ލޭ ޅު ، ހު ލެ މާ ޅު ހު

    
މާއި ހަރު ޮޑކް ކުރު މާތު: ޯބުޓފަ  ޮޑކިންގ އަދި މަރާ

ކަތް އް ގެ މަސަ މު ޓު އް ހެ ލެ ތާއި ބެ މާ މަރާ

ގެ ޕު އި ގުރޫ ހަރަށް ގަ މުނު މާލީ އަ 31 ޑިެސމަބަރ 2018 ނި  
ވެ. އެ ވަނީ އި އެ ގަ މާތު ތިރީ ލޫ އު ޅޭ މަ ގު އި އާ ފާރީ ޔަ ގެ ވި ކު ތަ ޓު މެން ގް ސެ

ރ(

ބ(

ޅ(

 15,440,895 

 152,045 

 1,714,193 

 - 

 1,714,193 

 - 

 1,714,193 

 137,442,185 

 7,062,453 

 (81,793,609)

 - 

 (81,793,609)

 - 

 (81,793,609)

 20,703,784 

 6,202,935 

 1,735,510 

 (4,764,757)

 (3,029,247)

 - 

 (3,029,247)

 223,825,322 

 - 

 12,075,630 

 (25,679,125)

 (13,603,495)

 - 

 (13,603,495)

 644,886,451 

 110,720 

 125,039,807 

 (11,967,903)

 113,071,904 

 - 

 113,071,904 

239,141,363 

 3,121,192 

 18,290,217 

 (4,502,214)

 13,788,003 

 - 

 13,788,003 

 - 

 8,299,340 

 2,803,708 

 - 

 2,803,708 

 (218,272)

 2,585,436 

 1,285,696,244 

 24,948,685 

 81,679,425 

 (46,913,999)

 34,765,426 

 (492,398)

 34,273,028 

 5,004,421 

 143,999 

 (1,828,163)

 - 

 (1,828,163)

 - 

 (1,828,163)

 137,814,735 

 4,619,500 

 (55,864,888)

 (1,093,656)

 (56,958,544)

 - 

 (56,958,544)

 35,129,869 

 - 

 11,384,358 

 (4,563,366)

 6,820,992 

 - 

 6,820,992 

 89,774,399 

 - 

 9,523,505 

 (8,545,853)

 977,652 

 - 

 977,652 

 797,608,134 

 633,067 

 172,029,446 

 (8,661,997)

 163,367,449 

 - 

 163,367,449 

 228,845,524 

 3,939,314 

 22,905,819 

 (4,763,350)

 18,142,469 

 - 

 18,142,469 

 - 

 7,637,052 

 (3,217,659)

 - 

 (3,217,659)

 13,620,149 

 10,402,490 

 1,296,657,136 

 16,972,932 

 154,964,722 

 (27,628,222)

 127,336,500 

 13,607,022 

 140,943,522 

 4,372,862 

 92,962 

 - 

 - 

 2,295,158 

 - 

 - 

 - 

 14,056,024 

 66,361 

 - 

 - 

 12,468,235 

 - 

 - 

 - 

 14,364,286 

 228,488 

 - 

 - 

 15,360,035 

 - 

 - 

 - 

 44,820,322 

 729,489 

 - 

 - 

 14,318,365 

 - 

 - 

 - 

 52,396,400 

 3,382,529 

 1,108,016 

 1,145 

 54,804,083 

 1,929,978 

 1,437,682 

 1,940 

 1,602,209 

 692,032 

 750,000 

 3,692 

 1,891,102 

 4,615,125 

 - 

 6,255 

 4,365,276 

 - 

 - 

 294,435 

 4,546,222 

 - 

 - 

 498,813 

 136,356,106 

 5,607,257 

 1,858,016 

 304,772 

 105,908,863 

 6,545,103 

 1,437,682 

 512,508 

 61,789,501 

 3,465,650 

 461,555 

 86,452,485 

 7,427,221 

 10,792,175 

 88,983,653 

 103,284,000 

 27,744,124 

 829,691,992 

 431,787,661 

 41,906,130 

 693,041,074 

 351,573,847 

 27,285,483 

 196,630,571 

 190,837,914 

 27,552,491 

 188,894,474 

 131,493,962 

 60,191,281 

2,150,935,605

1,223,807,570

198,740,693

 45,810,983 

 4,545,201 

 21,664,803 

 4,256,244 

 - 

 1,813,969 

 - 

 1,813,969 

 (274,126)

 1,539,843 

 2,480,054 

 - 

 32,304 

 - 

 32,304 

 (13,127)

 19,177 

 

378,727 

 - 

 - 

 5,500 

 225,663 

 484,873 

 - 

 5,500 

 5,451,855 

 3,937,315 

 2,807,454 

 5,558,579 

 3,985,594 

 262,406 

 85,944,701 

 8,347,145 

 31,597,711 

 82,486,196 

 88,115,600 

 21,522,657 

 725,392,609 

 485,373,618 

 547,226,075 

 1,023,052,163 

 490,958,640 

 54,762,337 

 191,832,290 

 172,009,268 

 16,429,318 

 173,965,226 

 132,851,306 

 1,576,819 

2,334,042,747

1,386,186,372

695,042,126
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6

 209,625,706 

 (112,049,546)

 97,576,160 

 97,576,160 

 533,436,475 

 16,604,065 

 (18,049,722)

 12,263,454 

 (19,402,074)

 622,428,358 

 741,616,524 

 (119,188,166)

 622,428,358 

 622,428,358 

 27,559,290 

 7,980,127 

 (6,964,541)

 6,921,252 

 (23,142,666)

 634,781,820 

 770,191,400 

 (135,409,580)

 634,781,820 

 45,448,914 

 (39,048,757)

 6,400,157 

 6,400,157 

 5,378,727 

 - 

 (796,156)

 794,040 

 (4,509,371)

 7,267,397 

 50,031,485 

 (42,764,088)

 7,267,397 

 7,267,397 

 4,654,039 

 - 

 (2,164,994)

 2,161,651 

 (4,688,977)

 7,229,116 

 52,520,530 

 (45,291,414)

 7,229,116 

 37,062,278 

 (20,869,542)

 16,192,736 

 16,192,736 

 6,812,379 

 - 

 (626,834)

 626,834 

 (1,273,210)

 21,731,905 

 43,247,823 

 (21,515,918)

 21,731,905 

 21,731,905 

 375,186 

 - 

 (1,115,014)

 1,115,014 

 (4,083,416)

 18,023,675 

 42,507,995 

 (24,484,320)

 18,023,675 

 562,822,592 

 (406,261,770)

 156,560,822 

 156,560,822 

 87,748,979 

 11,516,611 

 (808,266)

 808,266 

 (71,761,374)

 184,065,038 

 661,279,916 

 (477,214,878)

 184,065,038 

 184,065,038 

 48,603,991 

 16,805,162 

 (23,783,916)

 23,783,916 

 (93,113,147)

 156,361,044 

 702,905,153 

 (546,544,109)

 156,361,044 

 116,686,223 

 (84,207,295)

 32,478,928 

 32,478,928 

 1,407,296 

 20,782,141 

 - 

 - 

 (4,534,722)

 50,133,643 

 138,875,660 

 (88,742,017)

 50,133,643 

 50,133,643 

 - 

 - 

 (13,349,849)

 13,349,849 

 (6,420,290)

 43,713,353 

 125,525,811 

 (81,812,458)

 43,713,353 

 35,598,131 

 (28,521,457)

 7,076,674 

 7,076,674 

 2,856,268 

 - 

 (77,077)

 73,789 

 (4,202,449)

 5,727,205 

 38,377,322 

 (32,650,117)

 5,727,205 

 5,727,205 

 4,852,733 

 - 

 (22,925)

 20,639 

 (4,528,883)

 6,048,769 

 43,207,130 

 (37,158,361)

 6,048,769 

 14,789,345 

 - 

 14,789,345 

 14,789,345 

 57,108,165 

 (48,902,817)

 - 

 - 

 - 

 22,994,693 

 22,994,693 

 - 

 22,994,693 

 22,994,693 

 100,596,558 

 (24,785,289)

 - 

 - 

 - 

 98,805,962 

 98,805,962 

 - 

 98,805,962 

 1,022,033,189 

 (690,958,367)

 331,074,822 

 331,074,822 

 694,748,289 

 - 

 (20,358,055)

 14,566,383 

 (105,683,200)

 914,348,239 

 1,696,423,423 

 (782,075,184)

 914,348,239 

 914,348,239 

 186,641,797 

 - 

 (47,401,239)

 47,352,321 

 (135,977,379)

 964,963,739 

 1,835,663,981 

 (870,700,242)

 964,963,739 

 ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އަދި
އިކުއިޕްމަންޓު - ކުންފުނި

ގައި އް ކެ ތަ ގެ ބިން ކާރު ވެހި ސަރު ވަނީ ދި ަފއި ދި އް ހެ ތަ ތް ާމރާ  ހ( އި
ހަރު 14,421,093 އަ އި މި ގަ ޮގތު ގެ ލީ ކު މު ބި މުން  ކަ

ފިޔާ )2017 ގައި 14,421,093 ހި ރު ވެ އަން ދި ލި  މި
ވެ. އެ ހެ ޖެ ކަން އް ފިޔާ(  ދަ ހި ރު ވެ ައން ދި ލި މި

މެނެނީ ަގއި ހި ރޭ ގެ ތެ ތު ކަ އް ގެ ަމސަ މު ދު އް ފެ މުާދ އު އަށްދާ ހަރު  ށ( ކުރި
ވެ. މެ ދު އް ހެ ތަ ތް މާރާ އި އި ދަނާ ، ގު އި މާ ޅަނދު ބަނު ފެރީ އު

ވާ އި ފަ ކުން ަނގާ ތަ އައްސަސާ ހެން މާލީ މު ހެނި ާކއި އެ ތަ ކު  ނ( ބެން
ިއ، ބެންކު އާ ޓީ ލި ، އެލްސީ ފެސި އި ޓާ ފް ކު ޮއވާރޑްރާ ، ބެން އި މާންޑު ޯލނާ  ޑި

، ކުލީ އި ވަރާ މްޓީސީސީ ޓަ އި އެ ގަ ގެ ޮގތު ހުނު ވަނީ ރަ އި ފަ ޓީ ޯހދި  ގެރެން
އި ކާ ތަ ގު ޯބޓު މަގު 8 އަދި 10(، ޓަ ކާއި )ކުރި ތަ ޖު ، ބާ އި ޔާ  ބަ

މާ ާޓއި )ލީ ފް ޑިންގ ކްރާ ޓީލް ލޭން  )ޓޭންޯގ 6 އަދި 575(، ސް
އްރާފާ 3( އަދި މެޝިނަރީ އި ޖަ ފާ އްރާ އި )ަމހާ ޖަ ޖަރާ  1(، ޑުރެ
ވެ. )ޯނޓު 15( ގެންނެ އި ޓަ ަހއް އި ވީލް ޯލޑަރު( ބަ ޓަރާ ަކވޭ )އެކްސް

ތައް
ޔާން

 ބަ
މާލީ
 
އިވާ
ށްފަ
ޓްޮކ
ޯއޑި
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6 ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އަދި
އިކުއިޕްމަންޓު - ގްރޫޕު

 209,625,706 

 (112,049,546)

 97,576,160 

 97,576,160 

 533,436,475 

 16,604,065 

 (18,049,722)

 12,263,454 

 (19,402,074)

 622,428,358 

 741,616,524 

 (119,188,166)

 622,428,358 

 622,428,358 

 27,559,290 

 7,980,127 

 (6,964,541)

 6,921,252 

 (23,142,666)

 634,781,820 

 770,191,400 

 (135,409,580)

 634,781,820 

 46,015,945 

 (39,141,183)

 6,874,762 

 6,874,762 

 5,446,053 

 - 

 (796,156)

 794,040 

 (4,632,590)

 7,686,109 

 50,665,842 

 (42,979,733)

 7,686,109 

 7,686,109 

 4,844,602 

 - 

 (2,164,994)

 2,161,651 

 (4,846,786)

 7,680,582 

 53,345,450 

 (45,664,868)

 7,680,582 

 37,062,278 

 (20,869,542)

 16,192,736 

 16,192,736 

 6,812,379 

 - 

 (626,834)

 626,834 

 (1,273,210)

 21,731,905 

 43,247,823 

 (21,515,918)

 21,731,905 

 21,731,905 

 775,186 

 - 

 (1,115,014)

 1,115,014 

 (4,120,895)

 18,386,196 

 42,907,995 

 (24,521,799)

 18,386,196 

 562,850,578 

 (406,263,548)

 156,587,030 

 156,587,030 

 87,939,684 

 11,516,611 

 (808,266)

 808,266 

 (71,773,022)

 184,270,303 

 661,498,607 

 (477,228,304)

 184,270,303 

 184,270,303 

 50,755,974 

 16,805,162 

 (23,783,916)

 23,783,916 

 (93,197,864)

 158,633,575 

 705,275,827 

 (546,642,252)

 158,633,575 

 116,686,223 

 (84,207,295)

 32,478,928 

 32,478,928 

 1,407,296 

 20,782,141 

 - 

 - 

 (4,534,722)

 50,133,643 

 138,875,660 

 (88,742,017)

 50,133,643 

 50,133,643 

 - 

 - 

 (13,349,849)

 13,349,849 

 (6,420,290)

 43,713,353 

 125,525,811 

 (81,812,458)

 43,713,353 

 35,985,763 

 (28,582,582)

 7,403,181 

 7,403,181 

 2,860,643 

 - 

 (77,077)

 73,789 

 (4,293,245)

 5,967,291 

 38,769,329 

 (32,802,038)

 5,967,291 

 5,967,291 

 4,917,641 

 - 

 (22,925)

 20,639 

 (4,627,605)

 6,255,041 

 43,664,045 

 (37,409,004)

 6,255,041 

 14,789,345 

 - 

 14,789,345 

 14,789,345 

 57,108,165 

 (48,902,817)

 - 

 - 

 - 

 22,994,693 

 22,994,693 

 - 

 22,994,693 

 22,994,693 

 97,247,105 

 (24,785,289)

 - 

 - 

 - 

 95,456,509 

 95,456,509 

 - 

 95,456,509 

 1,023,015,838 

 (691,113,696)

 331,902,142 

 331,902,142 

 695,010,695 

 - 

 (20,358,055)

 14,566,383 

 (105,908,863)

 915,212,302 

 1,697,668,478 

 (782,456,176)

 915,212,302 

 915,212,302 

 186,099,798 

 - 

 (47,401,239)

 47,352,321 

 (136,356,106)

 964,907,076 

 1,836,367,037 

 (871,459,961)

 964,907,076 
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އިކުއިޓީ އިންވެސްޓުމަންޓުތައް 9

ޮގތުން އުރިޓީސް ިހމެނޭ ކި ކާލެޭވ ސެ އް އި ވި ގަ އް ޮގތެ ގަނޑު އި  މަ
ޓު މަން ްޓރޫ އިޓީ އިންސް ކު ވޭ އި ކުރެ ބު ޮކްށ ހިސާ އި އަ ްފވީޯއސީ  އެ
ވެ. އެ ގަ މަ ައގު ކުރަނީ ހަ ޔަލަށް ހިާސބު ގެ ނި ަބރު މް  31 ޑިސެ

މަ ހަމަ އްނަ ޓެ މަން ޓު އްކާ އިންވެސް ވި އި ގަނެ ގަ ޓު ކެ ވާ މާ ތެރި ތް ކާ  ހަރަ
ޮޓކް ޑިވްސް ސް އި ޯމލް އިރާރީކގަ ވެލް 1 ހަ ޅަނީ ލެ އަ ގު ކަނޑަ  އަ
ވެ. ިއގެންނެ ލަ ކަށް ބަ ތަ ގު ެގ އަ މު ލަ އި ޯކުޓކުރާ ބީ ގަ ޖު  އެކްސްޗޭން

މަންޓު ވެްސޓު އިޓީ އިން ވުނު ިއކު ، ބުނެ ަޔލަށް މްބަރގެ ނި  31 ޑިސެ
ވެ. އެ ގަ ގެ ޮގތު ތީ ކެ ހުރި ތަ ވެން ލެ ކާ އް އި ުހރީ ވި ފަ ވި ފަިއ ކުރެ ކްލެސި

 43,819,200 

 43,819,200 

 74,492,640 

 74,492,640 

 43,819,200 

 43,819,200 

 74,492,640 

 74,492,640 

 219,096 

 2,389,302 

 74,492,640 

 - 

 - 

 (30,673,440)

 219,096 

 2,389,302 

 43,819,200 

 219,096 

 2,389,302 

 32,864,400 

 - 

 - 

 41,628,240 

 219,096 

 2,389,302 

 74,492,640 

އިވާ  ފަ ޓަށް އައިސް މަން ޓު އިޓީ އިންވެސް ކު  އި
ވެ.  އެ ވަނީ އި އެ ގަ ދަލު ތިރީ ބަ

 43,819,200 

 43,819,200 

 74,492,640 

 74,492,640 

 43,819,200 

 43,819,200 

 74,492,640 

 74,492,640 

 219,096 

 2,389,302 

 74,492,640 

 - 

 - 

 (30,673,440)

 219,096 

 2,389,302 

 43,819,200 

 219,096 

 2,389,302 

 32,864,400 

 - 

 - 

 41,628,240 

 219,096 

 2,389,302 

 74,492,640 

ތައް
ޔާން

 ބަ
މާލީ
 
އިވާ
ށްފަ
ޓްޮކ
ޯއޑި
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އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓު 7

 455,132 

 246,916 

 12,393,979 

 (5,031,522)

 5,031,522 

 (304,772)

 12,791,255 

 15,430,832 

 (2,639,577)

 12,791,255 

 936,209 

 31,431 

 - 

 - 

 - 

 (512,508)

 455,132 

 7,821,459 

 (7,366,327)

 455,132 

 445,965 

 246,916 

 12,393,979 

 (5,031,522)

 5,031,522 

 (299,272)

 12,787,588 

 15,414,332 

 (2,626,744)

 12,787,588 

 921,542 

 31,431 

 - 

 - 

 - 

 (507,008)

 445,965 

 7,804,959 

 (7,358,994)

 445,965 

އި ގަ ރޭ ތެ ގެ ތު ކަ އް ގެ މަސަ ޓު ޖިބަލް އެސެ ޓޭން އަށްދާ އިން  ކުރި
ަރއިޒް ރިޯސސް ްޕލޭން )އީ. ޓަރޕް ކުރާ އެން މް އި އަލަށް ގާ

. ވެ އެ މެނެ ދަދު ހި ވާ އަ އި ފަ ކާ އް .ޕީ( އަށް ދަ ރު އާ

ސަބްސްޑިއަރީ އިންވެސްޓުމަންޓުތައް

 -  -  7,102,500  7,102,500 

ޮކށް ގީ ަރއް އަކީ ހައުސިންގ ޔުނިޓު ތަ ފާރި ގެ ިވޔަ ފުނީ  މި ކުން
ވެ. މެ ދިނު ޮކށް މަތް ޯފރު ދު ގެ ޚި ތު މާ ގެ ަމރާ އް ތެ ވަ ހާ ބާ ، ުހރި އި މާ ޓު އް ހެ ލެ  ބެ
ވެ. ޏެ ފުން ތަކީ ކުން ފަރާ ގެ ވެރި އް އެ ހާ ހިއްސާ ގެ ހުރި އައިސީ އީ އާރު މް އެ

8
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11 ކޮންޓްރެކްޓް އެސެޓާއި، ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން
 ގޮތްގޮތުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ

 157,106,775 

 (35,997,680)

 121,109,095 

 94,652,244 

 8,093,266 

 98,469,281 

 -   

 378,981,452 

 (44,144,081)

 657,161,257 

 

109,123,242 

 50,973,500 

 (10,798,004)

 149,298,738 

 806,459,995 

 

7,097,597 

 700,893,117 

 98,469,281 

 806,459,995 

 137,088,968 

 (48,742,621)

 88,346,347 

 93,616,018 

 5,625,775 

 -   

 120,273,579 

 491,206,119 

 (14,196,407)

 784,871,431 

 147,515,604 

 61,293,776 

 (4,001,986)

 204,807,394 

 989,678,825 

 10,181,549 

 979,497,276 

 -   

 989,678,825 

 149,140,425 

 

(28,930,180)

 120,210,245 

 94,652,244 

 8,093,266 

 98,469,281 

 -   

 399,873,035 

 (44,144,081)

 677,153,990 

 

109,123,242 

 49,678,205 

 

(10,798,004)

 148,003,443 

 825,157,433 

 7,097,597 

 719,590,555 

 98,469,281 

 825,157,433 

 128,392,509 

 

(41,675,121)

 86,717,388 

 93,616,018 

 5,625,775 

 -   

 120,273,579 

 508,760,666 

 (14,196,407)

 800,797,019 

 

147,515,604 

 60,768,666 

 (4,001,986)

 204,282,284 

 1,005,079,303 

 10,181,549 

 994,897,754 

 -   

 1,005,079,303 

ހޭ ޖެ ޮގތުން ިލބެން ހެން ޮގތް ހެނި އި އެ އާ ފާރި ޔަ  ވި
ގެ އު ލި އަރވެ ގެ ފެ ދަކީ އޭ ދަ ގެ އަ  ފައިސާ

ވެ. ދެ ދަ ވޭ އަ ކުރެ ފާ އިވެސް ލަ ގަ ޮގތު

ހޭ ޖެ ބެން ޮގތުން ލި ހެން ޮގތް ހެނި  އެ
އި ގަ އް ޮގތެ ގަނޑު އި އި މަ ގަ ެތރޭ ގެ  ފައިސާ
މެނެނީ 2,618,058 )2017  ހި

ގެ ޔާ ފި ހި ރު ވެ  ގައި 3,133,838( ދި
ގެ ހު ކު ޕުޓް ޓެ ، އިން އި ކާ އަ ޖިން  އެލްސީ މާ

ގައި 2,406,989 )2017 ގައި ތު  ގޮ
، އި އާ ޔާ ފި ހި ރު ވެ  1,427,455( ދި

ވާންސްގެ ޑް ވާ އެ އި ފަ ޔަރުންނަށް ދީ ލަ ޕް  ސަ
ގައި 40,855,855 )2017 ގައި  ޮގތު
އާއި ކޭޝް ޔާ ފި ހި ރު ވެ  46,502,137( ދި
ގައި 86,510 )2017 ގެ ޮގތު ވާންސް ޑް  އެ

ވެ. އެ ޔާ ފި ހި ރު ވެ ގައި 318,330( ދި

ތައް
ޔާން

 ބަ
މާލީ
 
އިވާ
ށްފަ
ޓްޮކ
ޯއޑި
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ދެއްކުން ފަސްކޮށްފައިވާ ޓެކްސް އެސެޓު 10

 36,099,852 

 2,758,724 

 10,397,857 

 4,601,016 

 (461,891)

 53,395,558 

 7,581,920 

 - 

 39,749,460 

 (10,815,501)

 (416,027)

 36,099,852 

 35,936,937 

 2,758,724 

 10,345,158 

 4,601,016 

 (452,434)

 53,189,401 

 7,427,148 

 - 

 39,710,921 

 (10,815,501)

 (385,631)

 35,936,937 

 325,020,472 

 50,194,774 

 (41,429,898)

 22,112,852 

 72,185 

 355,970,385 

 48,753,071 

 7,529,216 

 (6,214,485)

 3,316,928 

 10,828 

 53,395,558 

 324,721,109 

 50,194,774 

 (41,429,898)

 21,037,843 

 72,185 

 354,596,013 

 48,708,166 

 7,529,216 

 (6,214,485)

 3,155,676 

 10,828 

 53,189,401 

 271,654,718 

 21,642,960 

 (72,103,338)

 19,458,297 

 13,044 

 240,665,681 

 40,748,207 

 3,246,444 

 (10,815,501)

 2,918,745 

 1,957 

 36,099,852 

 271,526,286 

 21,642,960 

 (72,103,338)

 18,500,632 

 13,044 

 239,579,584 

 40,728,942 

 3,246,444 

 (10,815,501)

 2,775,095 

 1,957 

 35,936,937 

ކްސް ވާ ޓެ އި ފަ ޮކށް ކުން ފަސް އް  ދެ
މްބަރ ގެ ހިސާބު )31 ޑިސެ ޓު  އެސެ

އި( ގަ ޚު ރީ 2018 ގެ ތާ
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2018201720182017

 61,060,344 

 -   

 6,545,103 

 (664,433)

 66,941,014 

 

66,941,014 

 18,391,494 

 5,607,257 

 - 

 90,939,765 

 59,873,514 

 18,391,494 

 5,607,257 

 -   

 83,872,265 

 53,992,844 

 -   

 6,545,103 

 (664,433)

 59,873,514 

2018201720182017

 33,596,595 

 20,416,195 

 (20,505,962)

 33,506,828 

 (3,002,478)

 30,504,350 

 33,506,828 

 21,342,499 

 (26,964,804)

 27,884,523 

 (2,243,488)

 25,641,035 

 33,506,828 

 21,342,499 

 (26,964,804)

 27,884,523 

 (2,243,488)

 25,641,035 

 33,596,595 

 20,416,195 

 (20,505,962)

 33,506,828 

 (3,002,478)

 30,504,350 

2018201720182017

 20,322,801 

 10,181,549 

 30,504,350 

 18,543,438 

 7,097,597 

 25,641,035 

 18,543,438 

 7,097,597 

 25,641,035 

 20,322,801 

 10,181,549 

 30,504,350 

ކް މި ލާ މެނެނީ އިސް އި ހި ގަ ތެރޭ ގެ ހޭ ފައިސާ ޖެ ބެން ފާރިން ލި ޔަ  ވި
ހޭ ޖެ ބެން ، ލި ގެ ދަށުން ތް ވީލް ތަކްސީ މް ވާ ތަ އި ގަ މު ކަ އް މެ ކީ ޑިޓް ސް  ކްރެ
ފިޔާ )2017 ގައި 30,504,350 ހި ރު ވެ  25,641,035 ދި

ގައި ާދގެ ޮގތު އި ވާ ފަ އި ފަ ވި ކުރެ ވެ. މިއީ ފަސް ފިޔާ( އެ ވެިހ ރު  ދި

ހި ުރފިޔާ )2017 ގައި 3,002,478 ވެ  2,243,488 ދި
މުގެ ކީ ވެ. މި ސް ދެ ދަ މުން އަންނަ އަ ކުރު ފިޔާ(  އުނި ހިރު ވެ  ދި
ވެ. އެ ވަނީ އި އެ ގަ ތައް ތިރީ ލު ދަ އިވާ ބަ ފަ ކަށް އައިސް ތަ ދު ދަ އަ

ތައް
ޔާން

 ބަ
މާލީ
 
އިވާ
ށްފަ
ޓްޮކ
ޯއޑި
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2018201720182017

 61,060,344 

 -   

 6,545,103 

 (664,433)

 66,941,014 

 

66,941,014 

 18,391,494 

 5,607,257 

 - 

 90,939,765 

 59,873,514 

 18,391,494 

 5,607,257 

 -   

 83,872,265 

 53,992,844 

 -   

 6,545,103 

 (664,433)

 59,873,514 

2018201720182017

 33,596,595 

 20,416,195 

 (20,505,962)

 33,506,828 

 (3,002,478)

 30,504,350 

 33,506,828 

 21,342,499 

 (26,964,804)

 27,884,523 

 (2,243,488)

 25,641,035 

 33,506,828 

 21,342,499 

 (26,964,804)

 27,884,523 

 (2,243,488)

 25,641,035 

 33,596,595 

 20,416,195 

 (20,505,962)

 33,506,828 

 (3,002,478)

 30,504,350 

2018201720182017

 20,322,801 

 10,181,549 

 30,504,350 

 18,543,438 

 7,097,597 

 25,641,035 

 18,543,438 

 7,097,597 

 25,641,035 

 20,322,801 

 10,181,549 

 30,504,350 

ން ޕު ރޫ އަށް ގު ހޭ ފައިސާ ްނޖެ ބެ ޮގތުން ލި ިނހެން ޮގތް ހެ އި އެ އާ ފާރި  ިވޔަ
ކީ އަ ޔާ ފި ވެހި ރު އިރު 42,153,004 ދި ލާ އަށް ބަ ޮރވިޝަން ވާ ޕް އި ފަ ދާ  ހަ
ވެ. ކެ އެ ޮރވިޝަން މު ޕް ވާ އާން އި ފަ ދާ އަށް ހަ ހޭ ފައިސާ ޖެ ބެން ފާރިން ލި ޔަ  ވި
ވާ ޚާއްޞަ އި ފަ ދާ ޮގތުން ހަ ކީ މި އަ ޔާ ފި ެވހިރު  އަދި 37,988,756 ދި

އަށް ހޭ ފައިސާ ޖެ ބެން ގޮތުން ލި ހެން ޮގތް ހެނި ެކވެ. އެ އެ ޮރވިޝަން  ޕް
ވެ. އެ ޔާ ފި ހިރު ވެ ދަކީ 10,798,005 ދި ދަ ގެ އަ ޮރވިޝަން ވާ ޕް އި ފަ ދާ  ހަ
ވާ އި ފަ ދާ އަށް ހަ ެޖހޭ ފައިސާ ބެން ޮގތުން ލި ހެްނ ޮގތް ހެނި އި އެ އާ ފާރި ޔަ  ވި

ވެ. އެ ވަނީ ިއ އެ ގަ ތައް ތިރީ ލު ދަ އިވާ ބަ ފަ އަށް އައިސް ޮރވިޝަން ޕް

11 ކޮންޓްރެކްޓް އެސެޓާއި، ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން
)ކުރީގެބަޔާއިގުޅޭ( ގޮތްގޮތުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ
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ހިއްސާގެ ރައުސުލްމާލާއި ރިޒާވް 14
އަމް  މި ގެ ްޕރީ އި ހިއްސާ ލާ މާ ލް ގެ ރައުސު ހ( ހިއްސާ

 25,000,000 

 25,000,000 

 15,188,745 

 40,188,745 

5,000,000

5,000,000

3,037,749

8,037,749

ގު މަތީ އަ ދަކީ މޫނު ދަ ގެ އަ މު ހިއްސާ ވާ އާން އި ފަ ވި ދެ ދަ އް  ހު
ފިޔާ( ހި ރު ވެ ހި ުރފިޔާ )2017 ގައި 5 ދި ވެ 5 ދި

 ގެ 10,000,000 )2017 ގައި 5,000,000 ހިއްސާ(
ގު މަތީ އަ ކަށް ޫމނު އަ ުމ ހިއްސާ މެ އާން އި ޮކން ވެ. 2018 ގަ  އެ
ހި ވެ ކަށް 57 ދި އަ ، ހިއްސާ ގުން ގެ މަ އް އެ ގެ ހިއްސާ ޔާ ފި  5 ރު

ވެ. އެ ވެ އި ފަ ދާ އް ހަ އެ އިޓްސް އިޝޫ އެކު ރަ އި ކާ އަ މް އަ މި ރީ ގެ ޕް ޔާ ފި ރު

ވް ޒާ މު ރި ށ( އާން
، އި ށާ މަ ކުރު ތުރު ަޓލް އި ޕި ގެ ވަރކިންގ ކެ ފުނީ ، ކުން ަވކީ ޒާ މު ރި  ޢާން

ލަތު ގެ މާލީ ހާ ފުނީ ިއ، ކުން ށާ މަ ކުރު އްާސ ދޫ  ޯބނަސް ހި
ގެ ފުނީ ގައި ކުން ދު ގެ މަގްސަ މު ކުރު މަށް ބޭނުން ކުރު ދަ ގަ  ވަރު

ވެ. ކެ ދެ ދަ ވޭ އަ ކުރެ ތް ފަރާ އް ޮކށް އެ އިން ބޭނުންނު ތެރެ ގެ ދާ އި ފަ

މް  އަ މި ރީ ނ( ޝެއަރ ޕް
އިރު، ކުރާ ފުނިން ހިއްސާ ދޫ އަކީ ކުން މް އަ މި ރީ ގެ ޕް  ހިއްސާ

ވެ. އެ ތުރަށް ލިބޭ ފައިސާ ވުރެ އި ގަށް މަތީ އަ ގެ މޫނު  ހިއްސާ
، އި ގަ ހަރު މުނު މާލީ އަ  31 ޑިެސމްބަރ 2018 ަގއި ނި

ޔާގެ 3,037,749 އާންމު ފި ހި ރު ވެ މަތީ އަގު 5 ދި  މޫނު
ކަށް އަ އެކު ހިއްސާ އި ކާ މަ އަ މި ރީ ގެ ޕް ޔާ ފި ހި ރު ވެ  ހިއްސާ 57 ދި

ވެ. އެ ފަ ކާ އް ގެ ޭރޓުން ވަނީ ވި ޔާ ފި ހި ރު ވެ 62 ދި

ޒާވް  ލިއު ރި ރ( ފެއަރ ވެ
ތައް ޓު އި މާލީ އެސެ އަ ވީޯއސީ ފް އަކީ އެ ާޒވް ލިއު ރި  ފެއަރ ވެ

ވެ. މެ ލު އް ވަތަ ގެ އިދާ ނު ފު ފަ މުގެ ސާ ކުރު ގު  އަލުން އަ
ގެން ޅި އި ގު ކާ ލަ ދަ ޓަށް އަންނަ ބަ ކެ އި މާ ގަ އް ޮގތެ މު ން  އާ

ވަތަ އިދާ ނު މުން ލިބޭ ފަ ކުރު ގު މަވެސް އަލުން އަ ވީނަ އި ގަ މު  ކަ
ވެ. އެ ގަ ގެ ަބޔާނު ދަނީ މް ިނހެން އާ ހެ ކުރަނީ އެ ޯކޑު އްލުން ރެ ގެ

ވާ ފައިސާ އި ފަ ކާ އް ޮކށް ދަ ވާންސް ޑް ދާރުން އެ ބ( ހިއްސާ
މެނެނީ 57 އި ހި ގަ ތެރޭ ގެ ވާންސް ޑް ވާ އެ އި ފަ ބި ގެ އަތުން ލި ދާރުން  ހިއްސާ
އި ގަ އް ގެ މަތީ އަ ގެ މޫނު ޔާ ފި އެކު 5 ރު އި ކާ އަ މް އަ މި ރީ ގެ ޕް ޔާ ފި ހި ރު ވެ  ދި

ވާ އި ފަ ކާ އް ދާރުން ދަ އަށް ހިއްސާ އިޓްސް އިޝޫ ގެ ރަ މު ހިއްސާ ދުނު އާން  ހެ
އަރީ ބްރު ވަނީ 14 ފެ އި ފަ ދި ްނޓު ހެ މަ ޮލޓް ގެ އެ ހިއްސާ ވެ. މި އެ  ފައިސާ
ގެ ދު ދަ ވެ. އަދި 31 ޑިެސމްބަރ 2017 ގައި މި އަ އެ  2018ގަ
ވެ. އެ ގަ ގެ ޮގތު އް އެ ވާންސް ޑް ގެ ދަށުން އެ ޓީ އި ކު ވަނީ އި އި ފަ މަނާ މުލަ ހި ޖު

15 އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާއާއި
ބެންކު އޯވަރޑްރާފްޓް

2018201720182017

 316,324,857 

 12,937,651 

 94,034,603 

 106,972,254 

 423,297,111 

 387,769,106 

 -   

 89,873,090 

 89,873,090 

 477,642,196 

 316,324,857 

 12,937,651 

 94,034,603 

 106,972,254 

 423,297,111 

 387,769,106 

 -   

 89,873,090 

 89,873,090 

 477,642,196 

2018201720182017

 161,202,580 

 103,078,451 

 52,043,826 

 316,324,857 

 167,933,675 

 148,866,577 

 70,968,854 

 387,769,106 

 161,202,580 

 103,078,451 

 52,043,826 

 316,324,857 

 167,933,675 

 148,866,577 

 70,968,854 

 387,769,106 

 282,841,273 

 140,455,838 

 423,297,111 

 337,349,842 

 140,292,354 

 477,642,196 

 282,841,273 

 140,455,838 

 423,297,111 

 337,349,842 

 140,292,354 

 477,642,196 

ވާ އި ފަ ކުން ަނގާ ތަ އައްސަސާ ހެން މާލީ މު ހެނި ާކއި އެ ތަ ކު  ނ( ބެން
އި، އާ ޓީ ލި ، އެލްސީ ފެސި ާޓއި ފް ކު ޮއވާރޑްރާ ، ބެން އި މާންޑު ޯލނާ  ޑި

އި ެއމްޓީސީސީ ގަ ގެ ޮގތު ހުނު ަވނީ ރަ އި ފަ ްނޓީ ޯހދި  ބެންކު ގެރެ
ގު މަގު 8 އަދި 10(، ޓަ ކާއި )ކުރި ތަ ޖު ، ބާ އި ޔާ ، ކުލީ ބަ އި ވަރާ  ޓަ
އި ޓާ ފް ޑިންގ ްކރާ ޓީލް ލޭން ކާއި )ޓޭންޯގ 6 އަދި 575(، ސް ތަ  ޯބޓު

އްރާފާ 3( އަދި އި ޖަ ފާ އްރާ ާހ ޖަ ޖަރާއި )މަ މާ 1(، ޑުރެ  )ލީ
ވެ. ިއގެންނެ ޓަ އް ހަ އި ވީލް ޯލޑަރު( ބަ ަޓރާ ވޭ ކަ މެޝިނަރީ )އެކްސް

ތައް
ޔާން

 ބަ
މާލީ
 
އިވާ
ށްފަ
ޓްޮކ
ޯއޑި
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ވެންޓުރީ އިން

 ނަގުދު ފައިސާއާއި ފައިސާގެގޮތުގައި

12

13

2018201720182017

 3,874,500 

 47,685,257 

 11,637,267 

 120,646,033 

 61,607,688 

 (32,223,128)

 213,227,617 

 14,217,561 

37,539,905 

16,537,936 

92,172,143 

82,445,561 

(34,081,144)

 208,831,962 

 14,217,561 

37,539,905 

16,537,936 

92,172,143 

81,719,844 

(34,081,144)

 208,106,245 

 3,874,500 

 47,685,257 

 11,637,267 

 120,646,033 

 60,867,854 

(32,223,128)

 212,487,783 

ބެލެވޭ ތަކެތި

2018201720182017

 9,535,510 

 95,340,869 

 104,876,379 

 4,218,310 

 40,933,429 

 45,151,739 

 4,198,626 

 40,768,627 

 44,967,253 

 9,411,196 

 94,174,203 

 103,585,399 

2018201720182017

 104,876,379 

 - 

 104,876,379 

 58,089,390 

 (12,937,651)

 45,151,739 

 57,904,904 

 (12,937,651)

 44,967,253 

 103,585,399 

 - 

 103,585,399 

ދު ގު މަށް ނަ ބޭނު ގެ ޔާނު ގެ ބަ ވި ޮގތު އުރު  ފައިސާ ދަ
، ބެންކު އި އްޗާ ކެ ވޭ ތަ ލެ ގައި ބެ ޮގތު ގެ އި ފައިސާ އާ  ފައިސާ
ވެ. ކެ ތަ އި އިވާ ބަ ގަ މެނެނީ ތިރީ އި ހި ގަ ތެރޭ ގެ ޓު ފް ޯއވަރޑްރާ
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17 ކޮންޓްރެކްޓް ދަރަނި އަދި ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން
ގޮތްގޮތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ

  101,398,289 

 5,383,989 

 104,605,516 

 170,691,108 

 -   

 22,112,852 

 36,000,000 

 121,793,938 

 561,985,692 

 

 22,112,852 

369,181,732 

 170,691,108 

 539,872,840 

 170,871,662 

 11,542,780 

 95,765,210 

 -   

 249,080,440 

 19,458,297 

 -   

 107,482,277  

 654,200,666 

 19,458,297 

 634,742,369 

 -   

 634,742,369 

 98,775,531 

 5,048,334 

 127,505,172 

 170,691,108 

 -   

 21,037,843 

 36,000,000 

 119,881,972  

 578,939,960 

 21,037,843 

 387,211,009 

 170,691,108 

 557,902,117 

 168,546,166 

 11,163,247 

 113,657,308 

 -   

 249,080,440 

 18,500,632 

 -   

 106,604,639  

 667,552,432 

 

 18,500,632 

649,051,800 

 -   

 649,051,800 

އި ގަ އް ޮގތެ ގަނޑު އި އި މަ ގަ ެތރޭ ގެ ހޭ ފައިސާ ޖެ ކަން އް ޮގތުން ދަ ެހން ޮގތް ހެނި  އެ
ހި ވެ ގައި 43,766,226 ދި ގެ ޮގތު ދާ އި ގެ ފަ މެނެނީ ހިއްސާ  ހި

، އި ފިޔާ( އާ ހި ރު ވެ ފިޔާ )2017 ގައި 50,996,228 ދި  ރު
ފިޔާ ހި ރު ވެ ޖެހޭ 4,322,832 ދި ކަން އް ގައި ދަ ގެ ޮގތު ޓީ  ޖީއެސް

މަރުން ޓަ ފިޔާ( އާއި ކަސް ހި ރު ވެ  )2017 ގައި 6,385,773 ދި
ފިޔާ ހިރު ވެ އިވާ 47,270,095 ދި ފަ ބި ގައި ލި ޮގތު ގެ ވާންސް ޑް  އަތުން އެ

ވެ. ފިޔާ( އެ ހި ރު ވެ )2017 ގައި 36,557,412 ދި

އަށްދާ ވަނީ ކުރި އި ފަ މެނި ހޭ ފައިސާ ހި ޖެ ކަން އް ގެން ދަ ޅި ގު އި މާ ތު  ބިން ގަ
ގެ ޯނޓު 6 ކު ތަ ބު ، މާލީ ހިސާ ަގއި ޮގތު ގެ ތު ކަ އް ގެ މަސަ ލު ދަ މު  ހަރު
މުންނަށް ހައުސިންގ ، އާން އި ފުންނާ ޒަ އް ވަ ގެ މު ފުނީ ވެ. ުކން އެ  ގަ

ތަށް ލާ މަ އާ ގެ މު މު ތު ކައި ބޭނުންވާ ބިން ގަ ޓަ ށް މަ ޅު އެ ޓު  ޔުނި
ވެ. އެ ފަ ވެ އްބަސް ފުނިން ވަނީ އެ މަށް ކުން ކު އް ފައިސާ ދެ

ތައް
ޔާން

 ބަ
މާލީ
 
އިވާ
ށްފަ
ޓްޮކ
ޯއޑި
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ހިއްސާދާރުން އަތުން ނަފގާފައިވާ ލޯނު 16

2018201720182017

 316,324,857 

 12,937,651 

 94,034,603 

 106,972,254 

 423,297,111 

 387,769,106 

 -   

 89,873,090 

 89,873,090 

 477,642,196 

 316,324,857 

 12,937,651 

 94,034,603 

 106,972,254 

 423,297,111 

 387,769,106 

 -   

 89,873,090 

 89,873,090 

 477,642,196 

2018201720182017

 161,202,580 

 103,078,451 

 52,043,826 

 316,324,857 

 167,933,675 

 148,866,577 

 70,968,854 

 387,769,106 

 161,202,580 

 103,078,451 

 52,043,826 

 316,324,857 

 167,933,675 

 148,866,577 

 70,968,854 

 387,769,106 

 282,841,273 

 140,455,838 

 423,297,111 

 337,349,842 

 140,292,354 

 477,642,196 

 282,841,273 

 140,455,838 

 423,297,111 

 337,349,842 

 140,292,354 

 477,642,196 

 238,524,767  238,524,767  238,524,767  238,524,767 

2018201720182017

15 އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާއާއި
)ކުރީގެބަޔާއިގުޅޭ(ބެންކު އޯވަރޑްރާފްޓް



163

2018201720182017

1.00%

4.60%

Age 67-70

5% - 20 % - Age 55

10 % - Age 67-70

1.00%

4.60%

Age 67-70

5% - 20 % - Age 55

10 % - Age 67-70

1.00%

4.60%

Age 67-70

5% - 20 % - Age 55

10 % - Age 67-70

1.00%

4.60%

Age 67-70

5% - 20 % - Age 55

10 % - Age 67-70

ގައި 31 ގެ ޮގތު ތު ޔަ ވޭ އިނާ މުން ދެ ކުރު ޅި ކު ފުން މުސް ޒަ އް ވަ  މު
އަލް އޭރި ކްޗު ދަދު އެ ހުރި އަ މްބަރ 2018 ގައި ދޭން  ޑިސެ

އޭ( އި އަ އޭ ވަނީ މރ. ޕީ. ގުނަސެރަ )އޭ އި ފަ ޮކށް ގު  އުސޫލުން އަ
ޖެހޭ ކަށް ގެންނަން ތަ ޔާން ގެން މާލީ ބަ ޅި ގު އި މާ ކަ ވެ. އަދި މި  އެ
އި ގަ މު ރު ކު ބު ދަދު ހިސާ ވެ. އެ އަ އެ ފަ ވި ތައް ވަނީ ގެނެ ލު ދަ  ބަ
އެވެ ވަނީ އި އެ ގަ ތައް ތިރީ ކުރުން ލު ބޫ ގަނޑު ގަ އި ޅުނު މަ ގު .ގެން

ރި ކު ގައި ބޭނުން ލުއޭޝަން އަލް ވެ އޭރި ކްޗު  އެ
ވިޓީ ޓި ކުގެ ސެންސި ތަ ކުރުން ލު ބޫ  ގަ

ގެ ފައިސާ ތު ޔަ ގެ އިނާ ފުން ޒަ އް ވަ ވަނީ މު އި ގަ ލު ވަ ވާ ތާ އި ގަ  ތިރީ
ކަށް ތަ ކުރުން ލު ބޫ ގަނޑު ގަ އި ކުރި މަ ގައި ބޭނުން މު ކުރު ބު  ހިސާ
ލެއް ދަ ، ބަ ދަލު ނައިސް ކަށް ބަ މަ އްވެސް ކަ  ބާކީ ހުރި އެ
ވެ. ލެ ދަ ކަށް އަންނާނޭ ބަ ތަ ދު ދަ މަ އަ ވާނަ އި ގަ މު ކަ ޖެ އް ވެ ތު އަ

، އި ޓާ އުންޓު ރޭ ކަ ލަކީ ޑީސް ދަ ގެ ބަޔާނަށް އަންނާނޭ ބަ ތު ލަ  މާލީ ހާ
ގެ ދަނީ މް ބަބުން އާ ލުގެ ސަ ދަ ޓަށް އަންނަ ބަ ތުރުވާ ރޭ  މުސާރަ އި
ގައި ޮގތު ގެ މާ ގެ ޒިން ގެ ފައިސާ ތު ޔަ ގެ އިނާ ފުން ޒަ އް ވަ އި މު ޔާނަށާ  ބަ

ވެ. ލެ ދަ ދާނޭ ބަ ވެ ތު ދަށް އަ ދަ ވާ އަ ަފއި ވި ކުރެ ޯކޑު ރެ
LiabilityChangeLiabilityChange

22,788,686 

21,541,785 

19,855,088 

24,786,031 

21,707,943 

22,532,128 

675,834 

(571,067)

(2,257,764)

2,673,179 

(404,909)

419,276 

20,082,034 

18,931,447 

17,447,755 

21,841,031 

19,067,274 

19,861,804 

623,737 

(526,850)

(2,010,542)

2,382,734 

(391,023)

403,507 

LiabilityChangeLiabilityChange

21,682,411 

20,493,167 

18,871,791 

23,602,784 

20,637,811 

21,452,248 

644,568 

(544,676)

(2,166,052)

2,564,941 

(400,032)

414,405 

19,094,600 

17,998,866 

16,577,298 

20,780,180 

18,119,832 

18,893,829 

593,968 

(501,766)

(1,923,334)

2,279,548 

(380,800)

393,197 

2018201720182017

2018201720182017

ތައް
ޔާން

 ބަ
މާލީ
 
އިވާ
ށްފަ
ޓްޮކ
ޯއޑި
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2018

 19,458,297 

 6,240,393 

 895,082 

 (3,079,270)

 23,514,502 

 (1,401,650)

 22,112,852 

 17,028,328 

 5,668,603 

 783,303 

 (2,773,512)

 20,706,722 

 (1,248,425)

 19,458,297 

 18,500,632 

 5,925,271 

 851,029 

 (3,016,229)

 22,260,703 

 (1,222,860)

 21,037,843 

 16,065,043 

 5,383,212 

 738,992 

 (2,570,870)

 19,616,377 

 (1,115,745)

 18,500,632 

 6,240,393 

 895,082 

 7,135,475 

 (3,079,270)

 (3,079,270)

 5,668,603 

 783,303 

 6,451,906 

 (2,773,512)

 (2,773,512)

 5,925,271 

 851,029 

 6,776,300 

 (3,016,229)

 (3,016,229)

 5,383,212 

 738,992 

 6,122,204 

 (2,570,870)

 (2,570,870)

2018

20182018

ވޭ އިނާޔަތް   މުން ދެ ކުރު ުކޅި ފުން މުސް ޒަ ަވއް ހ( މު

އި ގެ ތަފްސީލު ޯނޓު 30 ގަ ހު ލާ ވުނު އިސް ކަށް ގެނެ ތަ ދު ދަ ގެން އަ ޅި ގު އި ކާ ތަ ލު ދަ ކަށް އައި ބަ ތަ ތު ޓިންގ ސިޔާސަ އުން ކަ * އެ

)ކުރީގެބަޔާއިގުޅޭ(
17 ކޮންޓްރެކްޓް ދަރަނި އަދި ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން

ގޮތްގޮތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ
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އެހެނިހެން އާމްދަނ19ީ

 136,356,106 

 304,772 

 279,283,393 

 437,580,579 

 1,432,552 

 97,938,250 

 89,147,056  

34,889,190 

 33,698,836 

 36,845,860 

 1,180,514 

 932,669 

 6,566,302 

 1,471,017 

 8,364,940 

 8,278,594 

 56,169 

 2,616,254 

 4,310,209 

 48,847 

 1,858,016 

 5,607,257 

 40,198,122 

 1,228,965,504 

1,047,465,025 

 8,364,940 

 147,367,335 

 20,160,947 

 5,607,257 

 1,228,965,504 

 

 105,908,863 

 512,508 

 236,757,645 

 472,732,965 

 1,735,618 

 96,338,609 

 67,826,182 

 35,507,445  

 30,445,321 

 29,052,021 

 1,054,073 

 560,128 

 7,248,051 

 1,603,857 

 12,312,852 

 11,898,142 

 3,047,420 

 3,212,981 

 3,506,742 

 1,305,119 

 1,437,682 

 6,545,103 

 28,116,019 

 1,158,665,346 

982,755,035 

 12,312,852 

 144,404,886 

 12,647,470 

 6,545,103 

  1,158,665,346 

 

 135,977,379 

 299,272 

 273,851,393 

 436,748,385 

 1,106,419 

 93,253,425 

 89,147,056  

38,628,211 

 33,488,369 

 35,788,495 

 1,142,571 

 932,669 

 6,566,302 

 1,471,017 

 8,364,940 

 8,278,594 

 3,710,795 

 2,602,589 

 4,253,797 

 48,847 

 1,858,016 

 5,607,257 

 40,047,978 

 1,223,173,776 

1,040,959,587 

 8,364,940 

 148,081,045 

 20,160,947 

 5,607,257 

 1,223,173,776 

 105,683,200 

 507,008 

 229,004,341 

 485,410,447 

 1,380,231 

 90,963,806 

 67,826,182  

35,449,806 

 30,002,699 

 28,819,828 

 926,949 

 560,128 

 7,237,099 

 1,603,857 

 12,312,852 

 11,754,714 

 3,047,420 

 3,212,981 

 3,453,806 

 1,305,119 

 1,437,682 

 6,545,103 

 27,772,340 

 1,156,217,598 

985,056,531 

 12,312,852 

 139,655,642 

 12,647,470 

 6,545,103 

 1,156,217,598 

20182018

ތައް
ޔާން

 ބަ
މާލީ
 
އިވާ
ށްފަ
ޓްޮކ
ޯއޑި
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17 ކޮންޓްރެކްޓް ދަރަނި އަދި ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން

18

)ކުރީގެބަޔާއިގުޅޭ(ގޮތްގޮތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ

 2,337,608 

 4,820,112 

 8,525,819 

 2,958,651 

 6,306,495 

 24,948,685 

 3,669,472 

 4,381,920 

 5,569,875 

 3,348,877 

 2,788 

 16,972,932 

 2,337,608 

 4,820,112 

 8,525,819 

 2,958,651 

 6,306,495 

 24,948,685 

 3,669,472 

 4,381,920 

 5,569,875 

 3,348,877 

 2,788 

 16,972,932 

2018201720182017

އެހެނިހެން އާމްދަނީ

LiabilityChangeLiabilityChange

22,788,686 

21,541,785 

19,855,088 

24,786,031 

21,707,943 

22,532,128 

675,834 

(571,067)

(2,257,764)

2,673,179 

(404,909)

419,276 

20,082,034 

18,931,447 

17,447,755 

21,841,031 

19,067,274 

19,861,804 

623,737 

(526,850)

(2,010,542)

2,382,734 

(391,023)

403,507 

LiabilityChangeLiabilityChange

21,682,411 

20,493,167 

18,871,791 

23,602,784 

20,637,811 

21,452,248 

644,568 

(544,676)

(2,166,052)

2,564,941 

(400,032)

414,405 

19,094,600 

17,998,866 

16,577,298 

20,780,180 

18,119,832 

18,893,829 

593,968 

(501,766)

(1,923,334)

2,279,548 

(380,800)

393,197 

2018201720182017

2018201720182017
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  10,890,255 

 (10,397,857)

 492,398 

 26,142,438 

 (39,749,460)

 (13,607,022)

 10,590,489 

 (10,345,158)

 245,331 

 26,090,773 

 (39,710,921)

 (13,620,148)

 34,765,426 

 222,468,473 

 257,233,899 

 (184,132,198)

 73,101,701 

 (500,000)

 72,601,701 

 10,890,255 

  10,890,255 

 

 127,336,500 

 157,305,942 

 284,642,442 

 (109,859,520)

 174,782,922 

 (500,000)

 174,282,922 

 26,142,438 

 26,142,438 

 36,300,910 

 218,035,484 

 254,336,394 

 (183,483,136)

 70,853,258 

 (250,000)

 70,603,258 

 10,590,489 

 10,590,489 

 127,304,194 

 156,200,299 

 283,504,493 

 (109,316,009)

 174,188,484 

 (250,000)

 173,938,484 

 26,090,773 

 26,090,773 

 15,818,743 

 10,890,255 

 (29,350,167)

  (2,641,169)

 5,996,666 

 26,142,438 

 (16,320,361)

 15,818,743 

 16,035,930 

 10,590,489 

 (29,081,315)

 (2,454,896)

 5,458,962 

 26,090,773 

 (15,513,805)

 16,035,930 

20182018

20182018 20172017

20182018 20172017

ހިއްސާއަކަށް ޖެހޭ ފައިދ23ާ
ދާރުންނަށް އިޓީ ހިއްސާ ކު ކުރަނީ އި ބު އިދާ ހިސާ ހޭ ފަ ކަށް ޖެ އަ  ހިއްސާ

މު ގައި ތިބި އާން ތެރެ ގެ ހަރު ދަދު އަ ގެ އަ ދާ އި ވާ ފަ އި ފަ ޅި އެ  ކަނޑަ
ވެ. ދެ ދަ މާ އަންނަ އަ ލީ އް ދުން ގެ ދަ ވްރެޖު އަ ޓެޑް އެ އި ގެ ވެ ދާރުން ހިއްސާ

ފުނިން ވަނީ އަރީ 2018 ގައި ކުން  ޖެނު
ފިޔާ އަދި ހި ރު ވެ މަތީ އަގު 5 ދި  މޫނު
ގެ ޔާ ފި ހި ރު ވެ ކަށް 57 ދި އަ  ހިއްސާ
މު މެ އާން އެކު ޮކން އި ކާ އަ މް އަ މި ރީ  ޕް

ގެ އް ހިއްސާ މު އެ ކަށް އާން އަ  ހިއްސާ
ވެ. އެ ފަ ދާ އް ހަ އެ އިޓްސް އިޝޫ ރަ

 34,273,028 

 7,729,196 

 4.43 

 140,943,522 

 5,569,329 

 25.31 

 36,055,579 

 7,729,196 

 4.66 

 140,924,342 

 5,569,329 

 25.30 

20182018

ތައް
ޔާން

 ބަ
މާލީ
 
އިވާ
ށްފަ
ޓްޮކ
ޯއޑި
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20

21

22

މުވައްޒަފުންގެ އިނާޔަތުގެ ޚަރަދު

މާލީ ޚަރަދު )ސާފު(

ޓެކްސް ޚަރަދު

 191,916,170 

 47,162,136 

 4,914,876 

 13,534,401 

 869,478 

 7,741,373 

 7,135,475 

 2,970,099 

 3,039,385 

 279,283,393 

 161,916,604 

 40,495,984 

 4,644,176 

 12,793,011 

 766,559 

 5,476,459 

 6,451,906 

 2,928,328 

 1,284,618 

 236,757,645 

 187,685,374 

 46,884,776 

 4,728,932 

 13,484,164 

 854,161 

 7,741,373 

 6,776,300 

 2,707,899 

 2,988,414 

 273,851,393 

 155,123,335 

 40,298,134 

 4,470,653 

 12,704,765 

 761,334 

 5,476,459 

 6,122,204 

 2,773,053 

 1,274,404 

  229,004,341 

 

20182018

 51,276,321 

 11,572 

 (4,114,694)

 47,173,199 

 (259,200)

 (259,200)

 46,913,999 

 24,714,339 

 1,103,622 

 2,131,589 

 27,949,550 

 (321,328)

 (321,328)

 27,628,222 

 51,276,321 

 11,572 

 (4,114,694)

 47,173,199 

 (259,200)

 (259,200)

 46,913,999 

 24,714,339 

 1,103,622 

 2,131,589 

 27,949,550 

 (321,328)

 (321,328)

 27,628,222 

20182018

  10,890,255 

 (10,397,857)

 492,398 

 26,142,438 

 (39,749,460)

 (13,607,022)

 10,590,489 

 (10,345,158)

 245,331 

 26,090,773 

 (39,710,921)

 (13,620,148)

 34,765,426 

 222,468,473 

 257,233,899 

 (184,132,198)

 73,101,701 

 (500,000)

 72,601,701 

 10,890,255 

  10,890,255 

 

 127,336,500 

 157,305,942 

 284,642,442 

 (109,859,520)

 174,782,922 

 (500,000)

 174,282,922 

 26,142,438 

 26,142,438 

 36,300,910 

 218,035,484 

 254,336,394 

 (183,483,136)

 70,853,258 

 (250,000)

 70,603,258 

 10,590,489 

 10,590,489 

 127,304,194 

 156,200,299 

 283,504,493 

 (109,316,009)

 174,188,484 

 (250,000)

 173,938,484 

 26,090,773 

 26,090,773 

 15,818,743 

 10,890,255 

 (29,350,167)

  (2,641,169)

 5,996,666 

 26,142,438 

 (16,320,361)

 15,818,743 

 16,035,930 

 10,590,489 

 (29,081,315)

 (2,454,896)

 5,458,962 

 26,090,773 

 (15,513,805)

 16,035,930 

20182018

20182018 20172017

20182018 20172017
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25

26

27

ހިއްސާގެ ފައިދާ

ކޮންޓިންޖެންސީ

ތައް ޖާމިނުވުން

ގެ ކުރިން މު ކުރު ހަން ފާސް ގައި ފައިސާ ބަ ގެ ޮގތު ދާ އި ގެ ފަ  ހިއްސާ
ވެ. އެ ވެ ކުރެ ޯކޑެއް ނު ގައި ރެ ޮގތު ގެ ހޭ ަފއިސާ ޖެ ކަން އް ތައް ދަ ދު ދަ  އެ އަ

ގައި މު ވު ލު ދަ އް މު ބަ ވުނު އާން އް ޕްރިލް 2018 ގައި ބޭ  26 އޭ
ހި ުރފިޔާ )2017 ގައި 2.40 ވެ ކަށް 2.60 ދި އަ  ހިއްސާ

ހި ވެ ގުން 20,898,147.40 ދި ފިޔާ( ގެ މަ ހި ރު ވެ  ދި
ްމބަރ 2018 ގައި ހަން ފާްސޮކށް، 31 ޑިސެ ފިޔާ ބަ  ރު

އެވެ ފަ ހާ ދާރުންނަށް ބަ އް ހިއްސާ ތަ ދު ދަ ހަރު ވަނީ އެ އަ މުނު އަ  ނި
ޔާ(. ފި ހި ރު ވެ )2017 ގައި 12,000,000 ދި

ޖެންޓު ދަރަނި  ޓިން ޮކން
ކު ގެ ބެން ޔާ ފި ވެހި ރު އި، 84,810,000 ދި ގަ ޚު ރީ  ިރޯޕޓިންގ ތާ

ވެ. ޮއތެ ބަ އި އެ ގަ ކު ތަ ގެ ެރޯކޑު ފުނީ އެއް ކުން ޓީ ލި ގެރެންޓީ ފެސި

ގެ ވަރު ވޭ ކުރެ ގަ ހަ އި ފާ ވަ ޔަ ކަން ފި ވާ ކަން އި ފަ ޮކށް މަ ވާ ހާ އި ގަ ތީ  މަ
ވެ. ތެ ގަިއ ނެ ޚު ރީ އް ިރޯޕޓިންގ ތާ ޏެ ޖެންުޓ ދަރަން ޓިން ޮކން

ޖެންޓު އެސެޓު    ޓިން ކޮން
. ވެ ތެ ގައި ނެ ޚު ރީ ޯޕޓިންގ ތާ ޓެއް ރި ްނޓު އެސެ ޖެ ޓިން ފަދަ ޮކން ވޭ ކުރެ ގަ ހަ ފާ

އް  ތަ ވުން މިނު ޓަލް ޖާ ޕި ކެ
ދަ ފަ ވޭ ކުރެ ގަ ހަ ، ފާ އި ގަ ޚު ރީ ގެ ތާ ޔާނު ގެ ބަ ތު ލަ  މާލީ ހާ

ވެ. ތެ ކެއް ނެ ތަ ވުން މިނު ޓަލް ޖާ ޕި ކެ

އް  ތަ ުނވުން މި ޓިންގ ލީސް ޖާ ޮއޕަރޭ
ވެ.” އެ އްޔަށް ދެ ުޕން ބިން ކު ޓިންގ ލީސްެގ ދަށުން ގުރޫ  ޮއޕަރޭ
ތިޔާރު ޚް ގެ އި މު ކުރު މުން އަލުން އާ ވު މަ ދަތު ހަ އް ގެ މު މު ވު އްބަސް  އެ

އި ހަރާ ތަކީ 5 އަ ދަ އް އްޔަށް ދޭ މު އި ކު ގަ އް ޮގތެ މު ން ، އާ ޮގތަށް ނަ  ޮއން
ކަށް ތަ ލު ދަ ގަށް އަންނަ ބަ ެގ އަ ލީ އި ކު ގަ ޓު ކެ ވެ. މާ ދެ މެ އި ދެ ހަރާ  15 އަ

ގެން އި ކަ އް ހަކަ ދަ ދަދު ވާ ގެ އަ ލީ ކުން ކު ހަރަ ޮކށް ޮކންމެ 5 އަ ތް ޔަ އާ  ރި
ގައި ޖޭ އް ، ރާ ގެ ދަށުން ކު ތަ ވުން އްބަސް ެއއް އެ ގެ ބަ ލީ ވެ. ކު އެ ވެ ކުރެ ލު ދަ  ބަ
ޮކށް ތް ޔަ އާ އަށް ރި ޑެކްސް އިދޭ އިން ގަ ދަލު އަން ގަށް އަންނަ ބަ ގެ އަ ތީ ކެ  ތަ

ގެ މު ބު ގައި ފައިސަ ލި ީލގެ ޮގތު ތުރަށް ކު ގެ އި ވާ ވަރު އި ފަ ޅި އެ  ކަނޑަ
ގެ ކު ތަ ވުން އްބަސް އް އެ އެ ގެ ބަ ޓިންގ ލީސް ވެ. ޮއޕަރޭ އެ  ފުރުސަތު ޮއވެ
ކެއް ތަ މަށް ހުރަސް އު ކަށް ދި ތަ އްބަސްން ޕުން ސަބްލީސް އެ  ދަށުން ގުރޫ

ވެ.  އެ ހުރެ

ޮކށް ލަ މު ކަކީ ޖު ތަ ވުން އްބަސް ގެ އެ ލީ ވާ ކު އި ފަ ދި ގެން ހެ ޅި ގު އި ކާ ތަ  ބިން
ވެ. ކެ މެ ވު އްބަސް ވާ އެ އި ފަ ވި ޮގތުން ވެ ނޭ މެ އް ހި ކެ ތަ  ގިނަ ބިން

ކަކީ ތަ ވުން އްބަސް ހޭ އެ ބެ އި ޔާ އް ގެ ކު މު ވަނީ ބި އި ފަ ޅާ އަ ޕުން ކަނޑަ  ގުރޫ
އްކާ ކުލި ފަރާތަށް ދަ ގެ ވެރި މު ވެ. ބި ަގއެ މު ކަ ޓިންގ ލީސް  ޮއޕަރޭ

ގެ މު ވެ. އަދި ބި އެ ވެ ކުރެ ލު ދަ ދުން ބަ އި ވާ ވަރަށް ގަ އް އި އެ ޓާ ކެޓު ރޭ  މާ
މުން ކަ ހެން ވެ. އެ އެ އް ޯނވެ ަހތެ ލަ ގެ މަސް ޕު އި ގުރޫ ގަ ގު  ބާކީ އަ
އެއް ފަ ކާއި ނަ ކަ ޅޭ ުހރިހާ ރިސް ގު އި މާ ަގއި ބި އް ޮގތެ ގަނޑު އި  މަ
ވެ. އެ ފަ ޅި އެ ަގއި ވަނީ ކަނޑަ މު ކަ ށް ތަ ފަރާ ގެ ވެރި މު ޮއންނަނީ ބި

ހޭ ޖެ ކަން އް ކަށް ދަ ތަ ގާފއިވާ ބިން އްޔަށް ނަ ފުނިން ކު  ކުން
ވެ. އެ ވަނީ އި އެ ގަ ގެ ތަފްސީލު ތިރީ ޭރޓިންގ ލީސް ޮއޕަ

 65,239,766 

 28,000,000 

 22,000,000 

 10,544,463 

125,784,230 

 61,162,281 

 25,000,000 

 16,000,000 

 9,799,461 

111,961,742 

40,774,854 

10,000,000 

 - 

5,716,981 

56,491,835 

16,309,942 

12,000,000 

10,000,000 

3,337,478 

41,647,420 

4,077,485 

3,000,000 

6,000,000 

745,002 

13,822,488 

ތައް    ވުން މިނު މާލީ ޖާ
، އި ގަ ޚު ރީ ވުނު ތާ ކުރެ ޔާރު އް ގެ ބަޔާން ތަ ތު ލަ  މާލީ ހާ
ވެ ތެ މެއް ނެ ވު މިނު ގެ މާލީ ޖާ ވަރު މިން ވޭ ކުރެ ގަ ހަ .ފާ

ތައް
ޔާން

 ބަ
މާލީ
 
އިވާ
ށްފަ
ޓްޮކ
ޯއޑި
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 5,607,257 

 1,858,016 

 7,135,475 

 51,287,893 

 (3,680,344)

 (4,820,112)

 (259,200)

 154,909,669 

 2,537,639 

 (87,639,127)

 292,105,822 

 6,545,103 

 1,437,682 

 6,451,906 

 25,817,961 

 - 

 (4,381,920)

 (321,328)

 (37,166,067)

 24,202,453 

 (125,034,417)

 132,611,575 

 5,607,257 

 1,858,016 

 6,776,300 

 51,287,893 

 (3,680,344)

 (4,820,112)

 (259,200)

 151,612,709 

 2,523,522 

 (83,919,281)

 293,306,673 

 6,545,103 

 1,437,682 

 6,122,204 

 25,817,961 

 - 

 (4,381,920)

 (321,328)

 (39,832,320)

 24,942,287 

 (121,823,272)

 133,303,130 

 48,918 

 6,257,648 

 6,306,566 

 5,791,672 

 (1,302,331)

 4,489,341 

 48,918 

 6,257,648 

 6,306,566 

 5,791,672 

 (1,302,331)

 4,489,341 

 

34,765,426 

 

136,356,106 

 304,772 

 48,847 

 (6,306,495)

 127,336,500 

 105,908,863 

 512,508 

 1,305,119 

 (2,788)

 36,300,910 

 135,977,379 

 299,272 

 48,847 

 (6,306,495)

 127,304,194 

 105,683,200 

 507,008 

 1,305,119 

 (2,788)

20182018

ތަކުން ފައިސާގ24ެ  އޮޕަރޭޝަން

ތަކުން ، ޮއޕަޭރޝަން އި އާ ިއދާ ޭރގައި ލިބުނު ފަ ތެ ގެ ހަރު  އަ
ލިއޭޝަން ޮކންސި ގެ ރި ލިބުނު ފައިސާ

ވަރު ގޮތުގައި ލިބުނު މިން
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 1,432,552 

 8,785,821 

 10,218,373 

 1,735,618 

 8,092,824 

 9,828,442 

 1,106,419 

 8,425,821 

 9,532,240 

 1,380,231 

 8,465,940 

 9,846,171 

2018201720182017

(iv)

(v)

(vi)

އް ތަ ތް ލާ މަ އާ ވާ މު އި ފަ ވި އެކު ކުރެ އި ކާ ޏަ ފުން އަރީ ކުން ޑި ސަބްސި

އިވާ ޯލނު   ފަ ގާ ގެ އަތުން ނަ އް ދާރެ ހިއްސާ

މަވެސް މު ނޫންނަ ހިން އި މު ގަ ގެ ޮގތު އް ތެ ލާ މަ އާ ކި މު  ވަ

 

23,217,042 

 21,546,520 

 17,813,870 

 15,767,063 

 2,008,073  337,551 

2018201720182017

 18,524,767 

 220,000,000 

 238,524,767 

 18,524,767 

 220,000,000 

 238,524,767 

 18,524,767 

 220,000,000 

 238,524,767 

 18,524,767 

 220,000,000 

 238,524,767 

 238,524,767 

 -   

 238,524,767 

 138,524,767 

 100,000,000 

 238,524,767 

 238,524,767 

 -   

 238,524,767 

 138,524,767 

 100,000,000 

 238,524,767 

2018201720182017

ރާ ގަިއ އަނބު ތެރޭ ގެ ހު ވަ ދު ހަރު އިނުލާ 1 އަ ކާ ހުނަ  ރަ
ޮގތަށް މނިްސޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް އެންޑް ކާ  ަދއް

ވާ އި ފަ ބި އެކު ލި އި ކާ ޓަ ޓަރެސް އިން 8% އިން  ޓްރެޜަރީ
ވަނީ އި ިވފަ ރެ ކު ޯކޑު ގެ ޯލނު ރެ ޔާ ފި ވެިހ ރު  18,524,767 ދި

ވެ. އެ ގަ ގެ ޮގތު ހޭ ފައިސާ ޖެ ކަން އް ގައި ދަ ތެރޭ ުރގެ ހަ 1 އަ

ޮގތަށް ކާ އް ޭރގައި އަނބުރާ ދަ ތެ ގެ ހު ވަ ދު އިނުލާ 3 މަސް ކާ ހުނަ  ރަ
ވްރެޖު ހަރަކު އެ އިން އަ ޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ  މނިސް

ޮގތަށް ކާ އް ދާގެ 10.6% ދަ އި ގެ ފަ ޒަނު ވި ގެ ޑި ފާރީ ޔަ އި ވި ގަ ޮގތު ގެ ދާ އި  ފަ
އަން ލި އިވާ 220 މި ފަ ބި ދަށުން ލި ގެ އް މެ ވު އްބަސް ދާރަބާ އެ  މު

ވަނީ އި ފަ ވި ކުރެ ޯކޑު އިނޭންސް ރެ އިޓީ ފަ ކު ދާރަބާ އި ގެ މު ޔާ ފި ވެހި ރު  ދި
ވެ. އެ ގަ ގެ ޮގތު ހޭ ފައިސާ ޖެ ކަން އް ގައި ދަ ތެރޭ ުރގެ ހަ 1 އަ

ކުރާ ޯރލް ޓް ވަތަ ނުސީދާ ޮގތުން ޮކން ާދޮގތުން ނު ކާރުން ސީ ވެހި ސަރު  ދި
ކާއި ތަ ތް ހުރި ފަރާ ޅުން ، ގު އި ކާ ތަ ޖެންސީ ، އެ އި ކާ ތަ ދާރާ ގެ އި ކާރު ވެހި ސަރު  ދި

ގެ ކާރު ގައި ސަރު އް ުމލަ ޮގތެ އެކު )ޖު އި ކާ ތަ އައްސަސާ ހެން މު ެހނި  އެ
ހުރި ޅުން ިއ ގު ކާރާ ވެ. ސަރު އެ ގަ އް ހިން ތަ ާލތް މަ އާ ޕުން މު އް( ގުރޫ ތަ ޓީ ޓި  އެން

ވެ. އެ ގެ އް ހިން ތަ ތް ލާ މަ އާ ހެން މު އް އެ އެ އެކު ބަ އި ކާ ތަ ޓީ ޓި ހެން އެން  އެ
ިއ، އެސެޓު މާ ތު ކެތި ގަ ިއ، ތަ މާ ނު ދި ޮކށް މަތް ޯފރު ދު އި ޚި ލާ ދަ ޮގތުން މު  މި

ވެ. އެ މެނެ ކުރުން ހި ތައް ބޭނުން ޓޫ ލި ޓި މު ޔޫ އި އާން މާ އްޔަށް ދިނު ކު

އް ތަ ތް ލާ މަ ޢާ ވާ މު މު ހިން މުން މު ލު އެކު ބެ ކާ ތަ ލާ މަ އާ ހެން މު އެ

ޓިންގ ޮއފިސަރ، ފް ޮއޕަރޭ ިޓވް ޮއފިސަރ، ޗީ ކެ ޒެ ގް ފް އެ ެމނެނީ ޗީ އި ހި ގަ ތެރޭ ގެ ކު ތަ މު ގާ މު މަ ހިން ގެ މު ޓު މަން ޖު  މެނޭ
ވެ. ޖަރުންނެ ޓަންޓު ޖެނެރަލް މެނޭ ޖަރުން ައދި އެސިސް އިނޭންޝަލް ޮއފިސަރ، ގެނެރަްލ މެނޭ ފް ފަ ޗީ

(vii)ުމ ން ހި ގެ މު ޓު މަން ޖު  މެނޭ
ގެ މުސާރަ ކު ތަ މު ގާ މަ

ތައް
ޔާން

 ބަ
މާލީ
 
އިވާ
ށްފަ
ޓްޮކ
ޯއޑި
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 47,534,759 

 14,389,128 

 42,681,629 

 104,605,516 

 41,618,503 

 23,932,740 

 30,213,967 

 95,765,210 

 70,434,415 

 14,389,128 

 42,681,629 

 127,505,172 

 59,510,601 

 23,932,740 

 30,213,967 

 113,657,308 

2018201720182017

ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއިއެކު ކުރެވުނު މުޢާމަލާތ28ް
ގުގެ 31 އް ުމގެ ހަ ލު ގެ ޯވޓު ފުނީ ، ކުން ލަށް ޔަ މްބަރ 2018ގެ ނި  ޑިސެ
، ތީ ކާރަށް ޮއންނާ ވެހި ސަރު  64.2% )2017 ގައި 55.3%( ދި

ގައި މު ޅު އެ ށަ ކަ އް އެ ތަ ތު މުގެ ސިޔާސަ ގު ގެ މާލީ އަދި ހިން ފުނީ  ކުން
އޭއެސް އި ، އަ މުން ކަ ހެން ވެ. އެ އެ އް ޮއވެ ޮބޑު ބާރެ ށް ގެ ވަރަ ކާރު  ސަރު
ތިން، މަ ޮގުތގެ ވާ ޮގތް އް އި އެ ޯލޒަރސް އާ ކް ޓްޑް ޕާޓީ ިޑސް  24 ިރލޭ
ވެ. އެ ފަ ޅި އެ ވަނީ ކަނޑަ އި ގަ މު ކަ އް ތެ ހުިރ ފަރާ ޅުން ކާރަކީ ގު ވެހި ސަރު  ދި

(i)

(ii)

(iii)

ތައް     ތް ލާ މަ ޢާ މު

ކުން ތަ ތް ހުރި ފަރާ ޅުން  ގު

ކަށް  ތަ ތް ހުރި ފަރާ ޅުން  ގު

ހުރި ޅުން ފާރި އުސޫލުން ގު ޔަ ކަކީ ވި ތަ ތު ލާ މަ އާ ވާ މު އި ގަ  ތިރީ
ވެ. ކެ ކެ ތަ ތު ލާ މަ އާ ވާ މު އި ފަ އެކު ހިނގާ އި ކާ ތަ ތް ފަރާ

އި ގަ ތެރޭ ގެ ހަރު މުނު އަ  31 ޑިެސމްބަރ 2018 ގައި ނި
ހުރި ޅުން އި ގު ކާރާ އި، ސަރު ކާރާ ވެހި ސަރު ފުނިން ވަނީ ދި  ކުން

ވެ. އެ ފަ ގާ އް ހިން ކެ ތަ ތް ލާ މަ އާ ގެ މު ފާރީ ޔަ މު ވި އެކު އާން އި ކާ ތަ ތް ފަރާ

 

 654,950,111   

 49,320,114 

6,230,152 

 128,678,484 

 23,932,740 

 - 

870,646,624

31,223,020

 9,317,270

45,642,976

6,641,136

 - 

 

 654,950,111

 49,608,107

6,230,152 

 128,678,484

 23,932,740

 23,217,042

  

 870,646,624

   31,747,834

   9,317,270

  45,642,976

6,641,136

 17,813,870 

2018201720182017

 351,320,292 

 13,605,943 

 14,055,217 

 378,981,452 

 476,097,728 

 6,591,269 

 8,517,122 

 491,206,119 

 372,211,875 

 13,605,943 

 14,055,217 

 399,873,035 

 493,652,275 

 6,591,269 

 8,517,122 

 508,760,666 

2018201720182017

ހޭ ފައިސާ )ޯނޓު 11( ޖެ ިލބެން

ހޭ )ޯނޓު 17( ޖެ ކަން އް ދަ
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ން ޔާ ގެ ބަ ދަނީ މް މަ އާ ހަ ފުރި

 (144,404,886)

 13,607,022 

 140,943,522 

 41,628,240 

 2,773,512 

 (11,231,528)

 33,170,224 

 174,113,746 

 25.31

 (5,203,481)

 780,522 

 (4,422,959)

 -   

 2,773,512 

 (416,027)

 2,357,485 

 (2,065,474)

 (0.79)

 (139,201,405)

 12,826,500 

 145,366,481 

 41,628,240 

 -   

 (10,815,501)

 30,812,739 

 176,179,220 

26.10 

 (134,649,183)

 12,869,179 

 145,179,832 

 41,628,240 

 -   

 (10,815,501)

 30,812,739 

 175,992,571 

 26.07 

 (5,006,459)

 750,969 

 (4,255,490)

 -   

 2,570,870 

 (385,631)

 2,185,239 

 (2,070,251)

 (0.76)

 (139,655,642)

 13,620,148 

 140,924,342 

 41,628,240 

 2,570,870 

 (11,201,132)

 32,997,978 

 173,922,320 

 25.30 

 6,451,906 

 (1,248,425)

 (780,522)

 4,422,959 

 6,451,906 

 -   

 (780,522)

 5,671,384 

 -   

 (1,248,425)

 -   

 (1,248,425)

 -   

 (1,115,745)

 -   

 (1,115,745)

 6,122,204 

 -   

 (750,969)

 5,371,235 

 6,122,204 

 (1,115,745)

 (750,969)

 4,255,490 

aikuaiTI aincvescTcmwncTctwac - hwmwawgwSc awai bwdwlu

aehenihenc aWmcdwnIawSc kuri awswru

jumclw aWmcdwnIawSc kuri awswru

ށ.

ތައް
ޔާން

 ބަ
މާލީ
 
އިވާ
ށްފަ
ޓްޮކ
ޯއޑި
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ހ.

30

29

ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއިއެކު ކުރެވުނު މުޢާމަލާތް

ރިޕޯޓިންގ ތާރީޚުގެ ފަހުން ހިނގި ކަންކަން

ފަދަ ހޭ ޖެ ކުރަން މަ އި ހާ ގަ ވަތަ އޭ ، ނު ހޭ ޖެ ގެންނަން ލު ދަ ކަށް ބަ ތަ ބު  މާލީ ހިސާ
ވެ. އެ ވެ އްނު އެ ފަ ހުން ހިނގާ ގެ ފަ ޚު ރީ އް ިރޯޕޓިންގ ތާ މެ މު ކަ ުމހިން

 321,911,685 

 602,386,784 

 17,028,328 

 60,626,524 

 7,581,920 

385,933,313 

 (14,474,079)

 (14,474,079)

 17,028,328 

 17,028,328 

 2,554,249 

2,554,249 

 336,385,764 

 616,860,863 

 -   

 43,598,196 

 5,027,671 

383,379,064 

 341,625,464 

 622,100,563 

 -   

 43,598,196 

 5,017,392 

389,629,298 

 (13,655,287)

 (13,655,287)

 16,065,043 

 16,065,043 

 2,409,756 

2,409,756 

 327,970,177 

 608,445,276 

 16,065,043 

 59,663,239 

 7,427,148 

392,039,054 

 453,212,692 

 947,856,375 

 19,458,297 

 407,227,403 

 36,099,852 

 1,036,441,475 

 (16,539,552)

 (16,539,552)

 19,458,297 

 19,458,297 

 2,918,745 

 2,918,745 

 469,752,244 

 964,395,927 

 -   

 387,769,106 

 33,181,107 

 1,033,522,730 

 474,805,295 

 969,448,978 

 -   

 387,769,106 

 33,161,842 

 1,039,732,735 

 (15,725,537)

 (15,725,537)

 18,500,632 

 18,500,632 

 2,775,095 

 2,775,095 

 459,079,758 

 953,723,441 

 18,500,632 

 406,269,738 

 35,936,937 

 1,042,507,830 

 19,458,297 

 (2,918,745)

 16,539,552 

 2,429,969 

 (364,496)

 2,065,473 

 17,028,328 

 (2,554,249)

 14,474,079 

 16,065,043 

 (2,409,756)

 13,655,287 

 2,435,589 

 (365,339)

 2,070,250 

 18,500,632 

 (2,775,095)

 15,725,537 

ން ޔާ ގެ ބަ ތު ލަ މާލީ ހާ



175

މާތު
ޢުލޫ
 މަ

ބެހޭ
 
ޏާއި
ފުން
ކުން



174

17
އި ޏާ ފުން ން  ކު

ތު މާ ލޫ ޢު ހޭ މަ ބެ
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ން ރު ދި ޯލޔަ ރުން އަ ޓަ ޑި ، ޮއ ރުން ކަ ން ބޭ

ޑިވްސް ޕލކ.ދ ކް ޮއފް ޯމލް ބޭން
ޖެ އް ހިރާ ވެ ، މާލެ 20094، ދި ގު މަ ފާނު ކުރު ތަ ޮބޑު

ޯފން: 
: ފެކްސް
: ލް އި މެ އީ

: ޓް އި ވެބްސަ

ޑް ޓެ މެ .ބީ.ސީ ލި .އެސް ޗް އެ
، ލާ ފި ގި މްޓީސީސީ ޓަވަރ 1 ވަނަ ަފން  އެ

، މާލެ 20057 ަމގު ނު ފާ ކުރު ތަ ޮބޑު
: ޯފން

: ފެކްސް
: ލް އި މެ އީ

: ޓް އި ވެބްސަ

ޯލން ބޭންކް ޮއފް ސި
. ޖެ އް ހިރާ ވެ ، މާލެ، 20094، ދި ގު މަ ފާނު ަތކުރު ، ޮބޑު ގެ ހ. އާ

ޯފން:
ފެކްސް:ދ
: ލް އި މެ އީ

: ޓް އި ވެބްސަ

ޑް ޓެ މެ  ހަބީބް ބޭންކް ލި
ުގ، މާލެ 20066 ފާނު މަ ކުރު ތަ ޯލ، ޮބޑު އުންޑް ފް ، ގްރަ ޔަ ހ.ތުނި

ޯފން: 
ފެކްސް:  
އިލްދ:ދ މެ އީ
: ޓް އި ވެބްސަ

އާ ޑި ކް ޮއފް އިން ޓޭޓް ބޭން ސް
އްޖެ ހިރާ ވެ ، ދި ލެ ، މާ ގު މަ ފާނު ކުރު ތަ ، ޮބޑު ޓް ލީ ހ. ސަން

ޯފން:  
ފެކްސް: 
: ލް އި މެ އީ

ޓް:ދ އި ވެބްސަ

ކް މިކް ބޭން ލާ ޑިވްސް އިސް ޯމލް
. ޖެ އް ހިރާ ވެ ، މާލެ 20030، ދި ގު މަ ދު މަ ހު އަ މީރު އަ

ޯފން:  
ފެކްސް: 
: ލް އި މެ އީ

: ޓް އި ވެބްސަ

އޮޑިޓަރުންބޭންކަރުން
ޓަން އެންޑް ޯކ ، ޯތރން ، ޯރޑްސް ، ޯފރޑް ޖީ މް އެ ޕީ އެކްސްޓަރނަލް - ކޭ

، މާލެ 20069 ގު ިގފިލާ، ޯސސަން މަ ން ލަނި، 2ވަނަ ފަ އަ ހ.މި
ޯފން: 

ފެކްސް: ދ
: ލް އި މެ އީ

: ޓް އި ވެބްސަ

ޓަރނީ ޓަރޒް އެންޑް އެ އިން އެންޑް ޯކ. ބެރިސް ހް ޙުސެ ޝާ
ލާ، ފި ގި ގް(، 6 ވަނަ ަފން ގެ )އީސްޓް ވިން ހ.އާ

، މާލެ،  20094 ގު ފާނު މަ ކުރު ޮބުޑތަ
: ޯފން

: ފެކްސް
: ލް އި މެ އީ

: ޓް އި ވެބްސަ

ލޯޔަރުން

+960 332 8233+960 332 6791+960 331 5453

+960 331 2072
+960 332 3053

+960 332 3175

+960 332 0575
+960 300 7885

+960 333 0102 / +960 332 2948+960 332 2051+960 333 3644

+960 333 0770
+960 331 2111

+960 331 0420

+960 333 7564
+960 332 5555

info@bml.com.mvhblmale@dhinet.mvinfo@shclawyers.com

maldivesbranch@hsbc.com.lk

sbimale@statebank.com

kpmgmv@kpmg.com

bcmale@dhivehinet.net.mv

info@mib.com.mv

www.bankofmaldives.com.mvwww.hbl.comwww.shclawyers.com

www.maldives.hsbc.com

www.sbimaldives.com

www.kpmg.com

www.boc.lk

www.mib.com.mv
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ތު މާ ލޫ ޢު ހޭ މަ އި ބެ ޏާ ފުން ން ކު
ކުންފުނީގެ ނަން

ޕެީނ ޕލކ  ޓިންގ ޮކމް ކް ޓްރެ ޯޕރްޓ އެންޑް ޮކން ވްްސ ޓްރާންސް ޑި ޯމލް
 

ކުންފުނީގެ ހައިސިއްޔަތު
ހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު 96/10 ގެ ބެ ޏާ ފުން ގެ ކުން ޖޭ އް ހިރާ ވެ  ދި
ޓްރީ އި މިނިސް ގަ ތު ގެ ގޮ އް ޏެ ފުން ޓަޑް ކުން މި ލިކް ލި ބް  ދަށުން ޕަ
އި.  ފަ ެރވި ޓްރީ ކު އި ަރޖިސް ގަ ޓް މަން ޮލޕް ވެ ޮނމިކް ޑި ކޮ ޮއފް އި

ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އޮފީސް
މްޓީސީސީ ަޓވަރ، އެ

 ، ގު ފާނު މަ ކުރު ތަ ޮބޑު
އްޖެ  ހިރާ ވެ މާލެ 20057، ދި

ޯފން: 
ފެކްސް: 
: ލް އި މެ އީ

: ޓް އި ވެބްސަ

ބަރު ޚާއި ނަން ރީ ވުނު  ތާ ޓްރީ ކުރެ ރަޖިސް
ޓްރީ ނަންބަރު: 680 ރަޖިސް

މްބަރ 1980 ޙް: 18 ޑިސެ ތާރީ

ޓަރީ ކްރެ ފުނީގެ ސެ  ކުން
މަތު ލިއުޝާ ތި ލްފާޟިލާ ފާ  އަ

+960 322 3221
+960 332 6822

info@mtcc.com.mv

www.mtcc.com.mv
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ތު މާ ލޫ ޢު ގެ މަ ތަކު ޓް މަން ޑިޕާރޓް
މަންޓް ޕާރޓް ގް ޑި ގް އެންޑް ޮޑކިން އަރިން ިޖނި އިން

ފުށި ލަ ތި
ޯފން: 

ފެކްސް: ދ
: ލް އި މެ އީ

ޓް މަން ޕާރޓް  އިންވެސްޓަރ ރިލޭޝަންސް ޑި
ފިލާ ގި ވަރ، 7 ވަނަ ފަން މްޓީސީސީ ޓަ  ،އެ

، މާލެ ަމގު ނު ފާ ކުރު ތަ  ޮބޑު
0057 ޯކޑް: ޓް                                                                                                        ޯޕސް

ޯފން: 
ފެކްސް: ދ
: ލް އި މެ އީ

ޓް މަން ޕާރޓް މަންޓް ޑި ޮލޕް ވަ  މާރކެޓންގ އެންޑް ބިސްނަސް ޑި
ލާ،  ފި ްނގި ވަރ، 7 ވަނަ ފަ މްޓީސީސީ ޓަ އެ

ލެ ، މާ ަމގު ނު ފާ ކުރު ތަ  ޮބޑު
ްޓޯކޑް: 20057 ޯޕސް

ޯފން: 
ފެކްސް: ދ
: ލް އި މެ އީ

ޓް މަން ޕާރޓް ޓިކްސް ޑި ޮލޖިސް
 ، ލާ ފި ްނގި ވަރ، 4 ވަނަ ފަ މްޓީސީސީ ޓަ އެ

ލެ ، މާ ަމގު ނު ފާ ކުރު ތަ   ޮބޑު
ްޓޯކޑް: 20057    ޯޕސް

ޯފން: 
ފެކްސް: ދ
: ލް އި މެ އީ

  +960 664 0523

+960 332 3221

+960 333 2835

+960 332 3221

   +960 300 1218

   +960 332 6822

+960 332 6822 / 300 1224 / 300 1214

+960 332 6822

info@mtcc.com.mv

info@mtcc.com.mv

info@mtcc.com.mv

info@mtcc.com.mv
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ޓް ން މަ ޕާރޓް ޯޕޓް ސަރވިސެސް ޑި ްޓރާންސް
، ލާ ފި ގި ތަ، 1 ވަނަ ފަން މަ ފެންނާ ގި

ލެ ، މާ ަމގު ނު ފާ ކުރު ތަ  ޮބޑު
ްޓޯކޑް: 20057 ޯޕސް

ޯފން: 
ފެކްސް: ދ
: ލް އި މެ އީ

ޓް މަން ޕާރޓް ގަލް ެއފެއަރސް ޑި ލީ
، ލާ ފި ގި ވަރ، 3 ވަނަ ަފން މްޓީސީސީ ޓަ އެ

ލެ ، މާ ަމގު ނު ފާ ކުރު ތަ  ޮބޑު
ްޓޯކޑް: 20057 ޯޕސް

ޯފން: 
ފެކްސް: ދ
: ލް އި މެ އީ

ޓް މަން ޕާރޓް ޑިންގ ޑި  ްޓރޭ
، ލް ހ. ޯސމި

، މާލެ ގު މަ ލިގަސް ފި
ްޓޯކޑު: 20002 ޯޕސް

ޯފން: 
ފެކްސް: ދ
: ލް އި މެ އީ

ޓް މަން ޕާރޓް މަންޓް ޑި ޖް ކްޓްސް މެނޭ ޮރޖެ ޓްރަްކޝަން އެންޑް ޕް ޮކންސް
 ، ލާ ފި ްނގި ވަރ، 6 ވަނަ ފަ މްޓީސީސީ ޓަ އެ

ލެ ، މާ ަމގު ނު ފާ ކުރު ތަ ޮބޑު
ްޓޯކޑް:  20057 ޯޕސް

ޯފން: 
ފެކްސް: ދ
: ލް އި މެ އީ

ޓް މަން ޕާރޓް ޓަރނަްލ ޮއޑިޓް ޑި އިން
ލެ ، މާ ަމގު ނު ފާ ކުރު ތަ ޮބޑު ، ލް ހ. ޯސމި

ްޓޯކޑު: 20002 ޯޕސް
ޯފން:  
ފެކްސް: ދ
: ލް އި މެ އީ

ޓް މަން ޕާރޓް ޓްރޭޝަން ޑި މިނިސް ޑް މަން ރިޯސސަސް ެއންޑް އެ އު ހި
، ލާ ފި ގި ވަރ، 2 ވަނަ ަފން މްޓީސީސީ ޓަ އެ

ލެ ، މާ ަމގު ނު ފާ ކުރު ތަ  ޮބޑު
ްޓޯކޑް: 20057 ޯޕސް

ޯފން:  
ފެކްސް: ދ
: ލް އި މެ އީ

ތު މާ ލޫ ޢު ގެ މަ ތަކު ޓް މަން ޑިޕާރޓް
މަންޓް ޕާރޓް އިނޭންސް ޑި ފަ

 ، ލާ ފި ްނގި ވަރ، 4 ވަނަ ފަ މްޓީސީސީ ޓަ އެ
ލެ ، މާ ގު މަ ފާނު ކުރު ތަ   ޮބޑު
ްޓޯކޑް: 20057    ޯޕސް

ޯފން: 
ފެކްސް: ދ
: ލް އި މެ އީ

ޓް މަން ޕާރޓް ޮނޮލޖީ ޑި ކް އުނިކޭޝަން ޓެ ޮފރމޭޝަން ޮކމި އިން
 ، ލާ ފި ްނގި ވަރ، 5 ވަނަ ފަ މްޓީސީސީ ޓަ އެ

ލެ ، މާ ގު މަ ފާނު ކުރު ތަ  ޮބޑު
ްޓޯކޑް: 20057                                                                                                        ޯޕސް

ޯފން: 
ފެކްސް: ދ
: ލް އި މެ އީ

ޓް މަން ޕާރޓް މަންޓް ޑި އު ޮރކި ޕް
ލާ ފި ގި ވަރ، 2 ވަނަ ފަން މްޓީސީސީ ޓަ  ،އެ

، މާލެ ގު މަ ފާނު ކުރު ތަ  ޮބޑު
ްޓޯކޑް: 20057 ޯޕސް

ޯފން:  
ފެކްސް: ދ
: ލް އި މެ އީ

+960 331 5500 +960 5826 334 +960 2835 333 

+960 332 3221 +960 332 3221 
+960 334 6806

+960 331 5505+960 331 4050 
+960 332  3221

+960 332 6822   +960 331 5050 / 332 9076 / 333 8585 +960 332 6822

   +960 332 6822   +960 332 6822
   +960 332 6822

+960 332 6822+960 331 8080 / +960 332 6822
+960 332 6822

finance@mtcc.com.mvtsd@mtcc.com.mv  info@mtcc.com.mv

isd@mtcc.com.mv info@mtcc.com.mv

audit@mtcc.com.mv

procurement@mtcc.com.mvsalesdept@mtcc.com.mv

hr@mtcc.com.mv

info@mtcc.com.mv





mtcc.com.mv



PB


