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ސަމާލުކަމަށް
މި ރި ޕޯ ޓަ ކީ ދި ވެ ިހ ރާ އް ޖޭ ގެ ކު ން ުފ ން ޏާ ބެ ހޭ ގާ ނޫ ނު ،މޯ ލް ޑި ވް ސް

މީ ގެ އި ތު ރު ން ،އެ ހެ ން ގޮ ތަ ކަ ށް

ނ ޖް ގެ ލި ސް ޓި ން ގް ރޫ ލް ސް ،ދި ވެ ިހ ރާ އް ޖޭ ގެ
ސް ޓޮ ކް އެ ކް ސް ޗޭ ް

ރި ޕޯ ޓް ގަ އި ހި މެ ނޭ މާ ލީ ކަ ން ކަ މާ ބެ ހޭ މަ ޢު ލޫ މާ ތާ އި ތަ ފާ ސް ހި ސާ ބު ގެ

ސެ ކި އު ރި ޓީ ްޒ އެ ކް ޓް ،ކެ ޕި ަޓ ލް މާ ކެ ޓް ޑި ވެ ލޮ ޕް މަ ން ޓް އޮ ތޯ ރި ޓީ ގެ

މަ ޢު ލޫ މާ ތު ބަ ޔާ ން ކު ރެ ވި ފަ އި ވަ ނީ ކު ން ފު ނީ ގެ މާ ލީ އަ ހަ ރު ގެ މަ އް ޗަ ށް

ކޯ ޕަ ރޭ ޓް ގަ ވަ ނަ ން ސް ކޯ ޑާ އި،

ސެ ކި އު ރި ޓީ ސް ( ސީ ޑީ އޯ އަ އި)

ރެ ގި އު ލޭ ޝަ ން އަ ދި ކު ން ފު ން ާޏ ބެ ހޭ ޤަ ވާ އި ދު ތަ ކާ އެ އް ގޮ ތް ވާ ގޮ ތު ގެ މަ ތި ން

ބި ނާ ޮކ ށެ ވެ.

ބަ ޔާ ން ކޮ ށް ފަ އި ނު ާވ ނަ މަ ،މި

މި މަ ުޢ ލޫ މާ ތު ތަ ކަ ކީ ،ބެ ލޭ ނެ އަ ހަ ރު ގެ ެއ ން މެ ފަ ހު

ރ ޚާ ހަ މަ އަ ށް ،އަ ދާ ހަ މަ ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ މަ ޢު ލޫ މާ ތެ ވެ.
ތާ ީ

ރ ކް ޓި ން ގް
ސ ޓް ރާ ން ސް ޕޯ ޓް އެ ން ޑް ކޮ ން ޓް ެ
ތަ އް ާޔ ރު ކު ރެ ވި ފަ ިއ ވާ ،މޯ ލް ޑި ވް ް
ކޮ މް ޕެ ނީ ޕލކ ގެ  2018ވަ ނަ އަ ަހ ރު ގެ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓެ ވެ.

މި ރި ޕޯ ޓް ގަ އި މު ސް ތަ ޤް ބަ ލަ ށް ނި ސް ބަ ތް ޮކ ށް ބަ ޔާ ން ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ
މަ ޢު ލޫ މާ ތު ބި ނާ ކު ރެ ވި ފަ އި ވަ ނީ ކު ން ފު ނި ން މި ހާ ރު ކު ރެ ވޭ އު އް މީ ދު ތަ ކާ އި

ރ ޕޯ ޓް ގަ އި
އެ ހެ ން ގޮ ތަ ކަ ށް ބަ ޔާ ން ކޮ ށް ފަ އި ާވ ނު ވާ ނަ މަ ،މި ި

ޤަ ބޫ ލު ކު ރެ ވޭ ޤަ ބޫ ލު ކު ރު ން ތަ ކާ އި މު ސް ތަ ޤް ބަ ލު ގަ އި ކު ރެ ވި ދާ ނެ ކަ މަ ށް

ނ ވަ ތަ ‘ ކު ން ފު ނި’ ރަ އް ދު ވަ ނީ މޯ ލް ޑި ވް ސް
‘ އެ މް ޓީ ސީ ސީ’ ު

ބެ ލި ަފ އި ވާ ކަ ން ތަ އް ތަ ކު ގެ މަ އް ޗަ ށެ ވެ .މި ގޮ ތު ން ބަ ޔާ ން ކޮ ށް ފަ އި ވާ

ޓް ރާ ން ސް ޕޯ ޓް ެއ ން ޑް

ނ ޕލކ
ރ ކް ޓި ން ގް ކޮ މް ޕެ ީ
ކޮ ން ޓް ެ

ކަ ން ކަ މަ ކީ ،މި ހާ ތަ ނަ ށް ވެ ަފ އި ވާ ،ނު ވަ ތަ ިމ ހާ ރު ހިނ ގަ މު ން ދާ ަކ ން ކަ މު ގެ

ށ ވެ .އަ ދި
ސ ޑި އަ ރީ ތަ ކަ ެ
ނު ވަ ތަ /އަ ދި ކު ން ފު ނީ ގެ ސަ ބް ި

މަ އް ޗަ ށް ބި ނާ ކޮ ށް ހު ށަ ހެ ިޅ ަފ އި ވާ މަ ޢު ޫލ މާ ތަ ށް ނު ވު މާ އެ ކު ،މި ގޮ ތު ން

އެ ހެ ން ގޮ ތަ ކަ ށް ިދ ވެ ހި ރު ފި ޔާ ިއ ން ބަ ޔާ ން ކޮ ށް ފަ އި ނު ވާ ނަ މަ،

ށ ފަ އި ވާ ކަ ން ކަ ން ފާ ހަ ގަ ކު ރެ އް ޭވ ނެ އެ ވެ.
ބަ ޔާ ން ކޮ ް

 1.00ޔޫ އެ ސް ޑޮ ލަ ރު އަ ކީ  15.42ރު ފި ޔާ އެ ވެ.
މި ގޮ ތު ގެ މަ ތި ން ބަ ޔާ ން ކު ރެ ވޭ މަ ޢު ލޫ މާ ތަ ކީ އޭ ގެ ޒާ ތު ން
އެ މް ޓީ ސީ ސީ ގެ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް ތަ އް ޔާ ރު ކު ރެ ވި ފަ އި ވަ ނީ ބަ އި ނަ ލް އަ ޤް ވާ މީ
މާ ލީ ރި ޕޯ ޓް ތަ އް ާޔ ރު ކު ރު މު ގެ ިމ ން ގަނ ޑު ތަ ކާ އި އި ން ޓަ ނޭ ޝަ ނަ ލް
ފަ އި ނޭ ން ޝަ ލް

ރި ޯޕ ޓި ން ގް ސް ޓޭ ން ޑަ ޑް ސް ( އަ އި އެ ފް އާރ އެ ސް)

ނ ގޮ ތަ ކަ ށް
އާ އެ އް ގޮ ތް ވާ ގޮ ުތ ގެ މަ ތި ން ނެ ވެ .މި ރި ޕޯ ޓު ގަ އި އެ ހެ ް
ބަ ޔާ ން ކޮ ށް ފަ އި ނު ވާ ނަ މަ

އަ ހަ ރު މާ ނަ ކު ރެ ވެ ނީ  31ޑި ސެ ން ބަ ރު

2018އާ ހަ މަ އަ ށް ނި މި ފަ އި ވާ ކު ން ފު ނީ ގެ މާ ލީ އަ ހަ ރަ ށެ ވެ.

ބަ ދަ ލު ވެ ދާ ނެ

އަ ދި އެ އަ ށް އެ ހެ ން ބަ އެ އް ،ކަ މެ އް ނު ވަ ތަ ތަ ނެ އް ގެ ބާ ރު
ފޯ ރު ކު ރު މު ގެ ސަ ބަ ބު ން ބަ ދަ ލު ވު ން އެ ށަ ކީ ގެ ން ވާ ކަ ން ކަ ން
ކަ މު ަގ އި ވު މާ އެ ކު،

ިމ މަ ޢު ލޫ މާ ތު ބަ ޔާ ން ކު ރެ ވި ފަ ިއ ވާ ގޮ ތާ އި

ށ ގެ ން ވެ އެ ވެ .ވު މާ އެ ކު،
ިޚ ލާ ފު ވު ން ނު ވަ ތަ ތަ ފާ ތު ވު ން އެ ކަ ީ
މި ފަ ދަ ަމ ޢު ލޫ މާ ތު ގެ މަ އް ޗަ ށް ބަ ރޯ ސާ ުކ ރަ އް ވެ މު ގަ އި ،މި ކަ މަ ށް
ސަ މާ ލު ކަ ން ދެ އް ވު މަ ކީ ުމ ހި ން މު ކަ މެ ކެ ވެ .މި ކަ ން ކަ މަ ކީ ޤާ ނޫ ނީ ގޮ ތު ން
އެ މް ޓީ ސީ ސީ

ޒި ން މާ ދާ ރު ކު ރެ ވޭ ނެ ކަ ން ކަ މެ އް ނޫ ނެ ވެ.
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2

ކުން ފުނީ ގެ ތަޞައްވަރު

ކުން ފުނިން އަގު ވަޒަންކުރާ ކަން ތައްތައް

ފަ ޅު ފު ން ކު ރު މާ ިއ ބި ން ހި އް ކު ން ،އަ ދި ޢި މާ ރާ ތް ކު ރު މާ އި ،ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ

އި ން ސާ ނީ ވަ ސީ ލަ ތް ތަ ރަ އް ޤީ ކު ރު ން

ނ މެ ރަނ ގަ ޅު
ނ ރާ އް ޖޭ ގަ އި އެ ް
ޚި ދު މަ ތާ އި އި ން ޖި ނި އަ ރި ންގ ގެ ދާ އި ރާ އި ް

ކު ން ފު ނީ ގެ މު ވަ އް ޒަ ފު ން ނަ ކީ ހު ނަ ރު ވެ ރި ޤާ ބި ލް

ރ ކޮ ށް ދޭ ކު ން ފު ން ޏަ ށް ވު ން.
ފެ ން ވަ ރު ގެ ިޚ ދު މަ ތް ތަ ކާ އި ަޙ އް ލު ތަ އް ފޯ ު

ބަ ޔަ ކަ ށް ހެ ދު މަ ށް ޓަ ކަ އި މު ވަ އް ޒަ ފު ން ތަ މް ރީ ނު ކު ރު މާ އި
ތަ ރަ އް ޤީ ކު ރު މަ ށް ކަނ ޑަ އެ ޅި ފަ އި ވާ ސި ޔާ ސަ ތު ތަ ކަ ށް

މިޝަން

އަ މަ ލު ކު ރު މަ ށް އަ ބަ ދު ވެ ސް މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރު ން.

ނ ށް ލި ބެ ން ޖެ ހޭ ނަ ފާ އި ތު ރު ކު ރު މު ގެ ގޮ ތު ން:
ޙި އް ޞާ ދާ ރު ން ަ

ތެ ދު ވެ ރި ކަ މާ އެ ކު މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރު ން

 ޢި މާ ރާ ތް ކު ރު މާ އި އި ން ޖި ނި އަ ރި ން ގް ގެ ދާ އި ރާ އި ން އެ ން މެފަ ހު ގެ އި ތު ބާ ރު ހު ރި އީ ޖާ ދީ ަޙ އް ލު ތަ އް ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު ން.

ތެ ދު ވެ ރި ކަ މާ އި އާ ން މު އު ޞޫ ލު ތަ ކަ ށް ކަ މޭ ހި ތު މާ އި
ކަ ސް ޓަ މަ ރު ން ގެ ތަ ފާ ތު ތަ ކަ ށް އި ޙް ތި ރާ މް ކު ރު މާ އެ ކު

 -ބޭ ނު ން ކު ރަ ން ފަ ސޭ ހަ ،ރަ އް ކާ ތެ ރި އަ ދި އި ތު ބާ ރު

ދެ ފު ށް ފެ ން ނަ ގޮ ެތ އް ގަ އި މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރު ން.

 -ކު ން ފު ނީ ގެ ވި ޔަ ފާ ރި ތަ ރަ އް ޤީ ކު ރު މު ގެ

އަ އު ޙި ޔާ ލު ތަ ކާ އި އަ އު އީ ޖާ ދު ތަ ކަ ށް ޖާ ގަ ދި ނު ން

ކު ރެ ވޭ ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ ަޙ އް ލު ތަ އް ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު ން.
ވި ސް ނު ން އި ސް ކު ރު ން.

ވި ޔަ ފާ ރި ތަ ރަ އް ޤީ ކު ރު މާ އި ބަ އް ޓަ ން ކު ރު މަ ށް ބޭ ނު ން ކު ރެ ވި ދާ ނެ
އަ އު ޚި ޔާ ލު ތަ ކާ އި އަ އު ޓެ ކް ނޮ ލޮ ޖީ ތަ އް ހޯ ދު ން.
އެ ން މެ ފު ރި ހަ މަ އަ ށް ޚި ދު މަ ތް ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު ން
ޚި ދު މަ ތު ގެ ފެ ން ވަ ރު ރަނ ގަ ޅު ކު ރަ މު ން ގެ ން ދި އު މަ ށް އެ ކަ ށަ އަ ޅާ،
ސ ޓަ މަ ރު ން
ކަ ސް ޓަ މަ ރު ން ގެ ބޭ ނު ން ަތ އް ދެ ނެ ގަ ނެ ،އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ނާ އެ ކު ކަ ް
ކު ރާ ތަ ޖު ރި ބާ އަ ކީ ދެ ވަ ނަ އެ އް ނެ ތް ފަ ދަ ތަ ޖު ރި ބާ އަ ކަ ށް ހެ ދު ން.
މު ޖު ތަ މަ ޢު އަ ށް އެ ހީ ތެ ރި ވު ން
މު ޖު ތަ މަ ޢު ގެ ތަ ރަ އް ޤީ އަ ށް ޙި އް ޞާ ކޮ ށް ކު ން ފު ނީ ގެ
އި ޖު ތި މާ ޢީ ޒި ން މާ ފު ރި ހަ މަ އަ ށް އަ ދާ ކު ރު ން.
ތި މާ ވެ ށި
ކު ން ފު ނި ން ކު ރާ ހު ރި ހާ ކަ މެ އް ގަ އި ތި މާ ވެ އް ޓަ ށް ލި ބޭ ގެ އް ލު ން
ވީ ހާ ވެ ސް ކު ޑަ ކު ރު މާ އި ޤު ދު ރަ ތީ ވަ ސީ ލަ ތް ތަ އް އި ސް ރާ ފު ނު ކު ރު ން.
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02

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ
ކު ން ފުނި

4

ފަޅުފުންކުރުމާއި ބިންހިއްކުން
ފަ ޅު ފު ން ކު ރު މާ އި ބި ން ހި އް ކު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތަ ކީ ރާ އް ޖޭ ގަ އި ވަ ރަ ށް ހަ ލު ވި

ދާ އި ރާ ގެ އެ ން މެ ކު ރީ ސަ ފު ގަ އި ހި މެ ނޭ ކު ން ފު ން ޏަ ކަ ށް ވެ ފަ އެ ވެ.

އެ މް ޓީ ސީ ސީ ގެ ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ ޚި ދު މަ ތަ ކީ ދި ވެ ހި ން ގެ އަ ދު ގެ ދި ރި އު ޅު މާ

ދު ވެ އް ޔެ އް ގަ އި ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު ތަ ކު ގަ އި ފު ޅާ ވެ ފަ އި ވާ މަ ސަ އް ކަ ތެ ކެ ވެ.

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ މި ފް ލީ ޓާ އި ތަ ޖު ރި ބާ ކާ ރު އި ން ޖި ނަ އަ ރު ން ނާ އި ދާ އި ރާ ގެ

ލާ މެ ހި ފަ އި ވާ ޚި ދު މަ ތެ ކެ ވެ 2001 .ވަ ނަ އަ ހަ ރު ން ފެ ށި ގެ ން

 2016ވަ ނަ އަ ހަ ރު ޑް ރެ ޖި ން ގް އެ ން ޑް ރި ކް ލަ މޭ ޝަ ން ގެ ނަ މު ގަ އި

ފަ ން ނު ވެ ރި ން ނާ އެ ކު ،ގޮ ން ެޖ ހު ން ބޮ ޑު ،ފަ ޅު ފު ން ކު ރު މާ އި ބި ން ހި އް ކު މު ގެ

ށ ދެ މު ން ގެ ން ދާ ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ ޚި ދު މަ ތް
އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ފޯ ރު ކޮ ް

ވަ ކި ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓެ އް އު ފެ އް ދު ނީ ،ފަ ޅު ފު ން ކު ރު މާ އި ބި ން ހި އް ކު މު ގެ

މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ އް ކާ މި ޔާ ބު ކަ މާ އެ ކު ކަ ސް ޓަ މަ ރު ން ބޭ ނު ން ވާ ގޮ ތަ ށް ނި ން މާ

ފު ޅާ ވެ ގެ ން ގޮ ސް ،މު ޅި ރާ އް ޖޭ ގަ އި އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ޤާ އި މް ކޮ ށް ފަ އި ވާ ކަނ ޑު

ދާ އި ރާ އަ ށް އަ ހަ އް މި އް ޔަ ތު ކަ ން ދީ ،އެ މަ ސަ އް ކަ ތު ން ލި ބޭ އާ މް ދަ ނީ

ނ މު ގެ ޤާ ބި ލް ކަ ން އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ނަ ށް ވަ ނީ މި ހާ ރު ލި ބި ފަ އެ ވެ.
ރަ އް ދު ކޮ ށް ދި ު

ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ ނި ޒާ މާ އި ގް ރޭ ޓަރ މާ ލެ ސަ ރަ ހަ އް ދު ގަ އި ދެ ވޭ އެ އް ގަ މު ގެ

އި ތު ރު ކު ރު މު ގެ މަ ޤް ޞަ ދު ގަ އެ ވެ .މި އީ  2017ގަ އި މަ ހާ ޖަ އް ރާ ފު

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ކު ގަ އި ގެ ން ގު ޅޭ އު ޞޫ ލު ތަ ކާ އި މި ން ގަނ ޑު ތަ ކަ ކީ

ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ ޚި ދު މަ ތު ގަ އި އަ ހަ ރަ ކު  16މި ލި އަ ން ފަ ސި ން ޖަ ރު ން

ރާ އް ޖެ ގެ ނަ އު މު ގެ ކު ރި ން ވެ ވު ނު ތަ އް ޔާ ރީ ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި އެ ޅު ނު

އި ން ޓަ ނޭ ޝަ ނަ ލް ސޭ ފް ޓީ މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް މި ން ގަނ ުޑ ތަ ކާ އެ އް ގޮ ތް ވާ ގޮ ތު ގެ މަ ތި ން

ރ ކު ރެ އެ ވެ .މު ޅި ރާ އް ޖެ އަ ށް ފެ ުތ ރި ފަ އި ވާ އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ
މި ހާ ރު ދަ ތު ު

މު ހި ން މު ފި ޔަ ވަ ޅެ ކެ ވެ .އެ މް ޓީ ސީ ސީ އު ފެ ދު ނީ އް ސު ރެ ކު ން ފު ނީ ގެ

ނ ދާ އު ޞޫ ލު ތަ ކަ ކާ އި މި ން ގަނ ޑު ތަ ކެ ކެ ވެ.
ކަނ ޑަ ައ ޅާ ،ބޭ ނު ން ކު ރަ މު ް

ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ ނެ ޓް ވަރ ކް މެ ދު ވެ ރި ކޮ ށް އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ފޯ ރު ކޮ ށް ދޭ މި

މަ އި ގަނ ޑު އެ އް މަ ސަ އް ކަ ތެ އް ކަ މަ ށް ވާ ފަ ޅު ފު ން ކު ރު ން ފެ ށި ފަ އި ވަ ނީ

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ކު ން ފުނި

ދަތުރުފަތުރު

ޚި ދު މަ ތު ގެ މު ހި ން މު ކަ ން ،އާ އި ލާ ތަ ކަ ށާ އި ވި ޔަ ފާ ރި ތަ ކަ ށް ދަ ނީ ދު ވަ ހު ން
އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ ޚި ދު މަ ތަ ކީ

މަ ދު އެ ކް ސް ކަ ވޭ ޓަ ރު ކޮ ޅަ ކާ އެ ކު  1995ގަ އެ ވެ .އެ އަ ށް ފަ ހު ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ

ދު ވަ ހަ ށް އި ތު ރު ވަ މު ން ނެ ވެ.

އަ ހަ ރު ތަ ކު ގަ އި އެ މް ޓީ ސީ ސީ އި ން ވަ ނީ މަ ސަ އް ކަ ތާ ގު ޅޭ އެ ން މެ ފަ ހު ގެ

ސ އް ތަ އަ ށް ފޯ ރު ޮކ ށް ދެ ވޭ ޚި ދު މަ ތަ ކަ ށް
ރާ އް ޖޭ ގެ އާ ބާ ދީ ގެ  85އި ން ަ

ޓެ ކް ނޮ ކޮ ލޮ ޖީ ތަ ޢާ ރަ ފް ކޮ ށް ރާ އް ޖޭ ގެ މާ ހަ އު ލު ގަ އި މި ދާ އި ރާ އި ން

މި އަ ދު ވަ ނީ ވެ ފަ އެ ވެ .އެ މް ޓީ ސީ ސީ ގެ ފެ ރީ ލި ން ކު ގެ ސަ ބަ ބު ން

ދި މާ ވާ ތަ ފާ ތު ގޮ ން ޖެ ހު ން ތަ ކަ ށް އަ މި އް ލަ ޙަ އް ލު ތަ އް ހޯ ދާ ފަ އެ ވެ.

ރާ އް ޖޭ ގެ އަ ތޮ ުޅ ތަ ކާ އި ރަ ށް ތަ ުކ ގެ ބޮ ޑު ބަ އެ އް ގު ޅު ވާ ލަ ދެ އެ ވެ .ރާ އް ޖޭ ގެ
އެ ކި ކަ ން ކޮ ޅު ަތ ކު ގަ އި ދި ރި އު ޭޅ އަ ދި މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރާ ރަ އް ޔި ތު ން ،އެ ކި

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ޑް ރެ ޖި ން ގް ފް ލީ ޓަ ކީ ރާ އް ޖޭ ގެ އެ ން މެ ބޮ ޑު ްޑ ރެ ޖި ން ގް

ބޭ ނު ން ތަ ކަ ށް ދަ ތު ރު ކު ރު މަ ށާ އި އެ އް ތަ ނު ން އަ ނެ އް ތަ ނަ ށް މު ދާ ފޮ ނު ވު މަ ށް

ފް ލީ ޓެ ވެ 2017 .ވަ ނަ އަ ހަ ރު ،މަ ހާ ޖަ އް ރާ ފު ކު ން ފު ނީ ގެ ްޑ ރެ ޖި ން ގް

ކު ރި އާ ލާ ރާ ވާ ،އެ ކަ ން ކު ރު މު ގެ ފު ރު ޞަ ތު ލި ބި ގެ ން ދެ އެ ވެ.

ނ ޓް ރެ ކް ޓަ ރެ ވެ 3700 .ކި އު ބި ކް
ދާ އި ރާ ގަ އި ރާ އް ޖޭ ެގ އެ ން މެ ބޮ ޑު ކޮ ް

ރާ އް ޖޭ ގަ އި ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ ޚި ދު މަ ތް ފޯ ރު ކޮ ށް ދޭ އެ ން މެ ބޮ ުޑ ކު ން ފު ނީ ގެ

ރ ޖަރ ( މަ ހާ ޖަ އް ރާ ފު)
ޝ ން ހޮ ޕަރ ޑް ެ
މީ ޓަ ރު ގެ ޓް ރެ އި ލި ން ގް ސަ ކް ަ

ހަ އި ސި އް ޔަ ުތ ން ،އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ މަ ޤް ޞަ ދަ ކީ ެހ ޔޮ އަ ގު ގަ އި

ގެ އި ތު ރު ން އެ މް ޓީ ސީ ސީ ގެ ޑް ރެ ޖި ން ގް ފް ލީ ޓް ގަ އި އަ އި އެ ޗް ސީ

ރ ފަ ތު ރު ގެ
ފަ ސޭ ހަ ަކ މާ އެ ކު ބޭ ނު ން ކު ރެ ވޭ ،ކަނ ޑާ އި އެ އް ގަ މު ގެ ދަ ތު ު

ފް ލީ ޓް ގަ އި ހި މެ ނު މު ގެ ކު ރީ ގަ އި ވެ ސް އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ނަ ކީ ބި ން ހި އް ކު މު ގެ

1800ގެ ކަ ޓަރ ސަ ކް ޝަ ން ޑް ރެ ޖަ ރަ ކާ އި އަ އި އެ ޗް ސީ 1600ގެ

ށ ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު ެމ ވެ .ފެ ރީ ޝެ ިޑ އު ލް ތަ އް
ޚި ދު މަ ްތ ރަ އް ޔި ތު ން ނަ ް

ކަ ޓަރ ސަ ކް ޝަ ން ޑް ރެ ޖަ ރެ އް ހި މެ ނެ އެ ވެަ .މ ހާ ޖަ އް ރާ ފް އެ މް ޓި ސީ ސީ ގެ

ދަ ތު ރު ކު ރާ ފަ ރާ ތް ތަ ކު ގެ ބޭ ނު ން ަތ ކާ އެ އް ގޮ ތް ވާ ގޮ ތު ގެ މަ ތި ން އެ ކު ލަ ވާ ލު މަ ށް

ފް ލީ ޓް ގަ އި ހި މެ ނު މާ އެ ކު އެ މް ޓީ ސީ ސީ ވަ ނީ މި ސަ ރަ ހަ އް ދު ގަ އި ،ޑް ރެ ޖި ން ގް

ޓް ރާ ން ސް ޕޯ ޓް ޓީ މު ން އަ ަބ ދު ވެ ސް މަ ސަ ްއ ކަ ތް ކު ރަ މު ން ގެ ން ދެ އެ ވެ.
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އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ
ކު ން ފުނި

ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީ އާއި ޢިމާރާތްކުރުން

އެ މް ޓީ ސީ ސީ އު ފެ ދު ނީ ރާ އް ޖޭ ގެ ތަ ރަ އް ޤީ ގެ ދަ ތު ރު ގެ މު ހި ން މު

ނ ރު ވެ ރި މަ ސަ ްއ ކަ ތް ތެ ރި ން ހޯ ދާ ،ކު ން ފު ނީ ގެ
ފޯ ރު ކޮ ށް ދެ މެ ވެ .ޤާ ބި ލް ،ހު ަ

މަ ރު ހަ ލާ އެ އް ގަ އެ ވެ 1980 .ގަ އި ކު ން ފު ނި އު ފެ ދު ނީ އް ސު ރެ ރާ އް ޖޭ ގެ

މު ވަ އް ޒަ ފު ން ނަ ކީ ގި ނަ ދު ވަ ހު ވަ ޒީ ފާ ގަ އި ދެ މި ތި ބޭ ބަ ޔަ ކަ ށް ހެ ދު މަ ށް

އެ ން މެ ކު ރި އަ ރާ ފަ އި ވާ ދި ވެ ހި ކު ން ފު ން ޏެ ވެ.

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ިގ ނަ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ކެ އް ކު ރަ މު ން ގެ ން ދަ މެ ވެ.

ދާ އި ރާ ތަ ކަ ށް ައ އު ޓެ ކް ނޮ ލޮ ޖީ އާ އި ހު ނަ ރު ތަ ާޢ ރަ ފް ކޮ ށް ،މި ދާ އި ރާ ގެ

ޢު މް ރާ ނީ ތަ ރަ އް ޤީ އާ އި އި ޖު ތި މާ ޢީ ވަ ސީ ލަ ތް ތަ އް ބި ނާ ކު ރު މު ގަ އި
އެ މް ޓީ ސީ ސީ އި ން ވަ ނީ މު ހި ން މު ދަ އު ރެ އް އަ ދާ ކޮ ށް ފަ އި ވެ އެ ވެަ .އ ޅު ގަނ ޑު މެ ން

އެ މް ޓީ ސީ ސީ އަ ކީ ޢު މް ރާ ނީ ތަ ރަ އް ޤީ އާ އި ޢި މާ ރާ ތް ކު ރު މު ގެ ދާ އި ރާ ގަ އި
އެ މް ޓީ ސީ ސީ އި ން ވަ ނީ މި

މަ ސަ އް ކަ ތަ ށް ޒަ މާ ނީ ބޮ ޑެ ތި ބަ ދަ ލު ތަ ކެ އް ގެ ނެ ސް ދީ ފަ އެ ވެ .ރާ އް ޖޭ ގެ

ސ އް ކަ ތް ކު ރަ ނީ ރަ ށް ރަ ށު ގެ ބަނ ދަ ރު ތަ އް ހަ ދާަ ،މ ގު ތަ ކާ އި އެ އާ ޕޯ ޓް ތަ ކާ އި
މަ ަ

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ައ މާ ޒަ ކީ ހި ކު މަ ތް ތެ ރި ކަ މާ އެ ކު ވި ޔަ ފާ ރި ތަ އް ފު ޅާ ކޮ ށް،

މާ ހަ އު ލު ގަ އި ޢު މް ރާ ނީ ތަ ރަ އް ޤީ ގެ މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ އް ހި ން ގު މު ގަ އި ދި މާ ވާ

ޤަ އު މު ގެ ތަ ރަ އް ޤީ އަ ށް ބޭ ނު ން ާވ ޢު މް ރާ ނީ ވަ ސީ ލަ ތް ތަ އް ތަ ރަ އް ޤީ ކޮ ށް،

ނ ފު ނީ ގެ ވި ޔަ ފާ ރި ކު ރި އަ ށް ގެ ން ދި އު މެ ވެ.
ދެ މެ ހެ އް ޓެ ނި ވި ގޮ ތެ އް ގަ އި ކު ް

ސ އް ކަ ތަ ށް
ނ ތަ އް ޙަ އް ލު ުކ ރު މު ގެ ގޮ ތު ން ،މަ ަ
މަ އް ސަ ލަ ތަ ކާ އި ގޮ ން ޖެ ހު ް

ޤަ އު މު ބި ނާ ކު ރު މަ ށެ ވެ .އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ޓް ރާ ން ސް ޕޯ ޓް ވި އު ގަ

މާ ކެ ޓަ ށް އަ ން ނަ ބަ ދަ ލު ތަ ކާ އެ ކު ،ވި ޔަ ފާ ރި ތަ ކު ގަ އި ދެ ވޭ ޚި ދު މަ ތް ތަ ކާ އި

ތަ އް ޔާ ރު ވު މު ގަ އާ އި މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރި އަ ށް ގެ ން ދި އު މު ގަ އި ގެ ން ގު ޅޭ ނެ

މެ ދު ވެ ރި ކޮ ށް ފަ ސި ން ޖަ ރު ން ނާ ިއ މު ދާ އެ އް ތަ ނު ން އަ ނެ އް ތަ ނަ ށް އު ފު ލަ އި ދީ،

ވި ޔަ ފާ ރި ކު ރާ ގޮ ތް ބަ ދަ ލު ކު ރަ މު ން ގެ ން ދި އު މު ގެ ޤާ ބި ލް ކަ ން އި ތު ރު ކު ރު މަ ށް

އަ މި އް ލަ އު ޞޫ ލު ތަ ކާ އި މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރާ އަ މި އް ލަ މި ން ގަނ ޑު ތަ ކެ އް

އި ޤް ތި ޞާ ދީ ަޙ ރަ ކާ ތް ތަ ކާ އި ިއ ޖު ތި މާ ޢީ ގު ޅު ން ތަ އް ތަ ނަ ވަ ސް ކޮ ށް ދެ މެ ވެ.

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ަމ ސަ އް ކަ ތް ކު ރަ މެ ވެ .ވާ ދަ ވެ ރި ކަ ން އި ތު ރު ަވ މު ން އަ ން ނަ

ނ ގާ ކޮ ން މެ
އަ ޅު ގަނ ުޑ މެ ން ވަ ނީ އެ ުކ ލަ ވާ ލާ ތަ ރަ އް ީޤ ކޮ ށް ފަ އެ ވެި .ހ ް

ރ ޑަ ކް ޓް ތަ ކާ އި ިޚ ދު މަ ތް ތަ އް މެ ދު ވެ ރި ކޮ ށް ރާ އް ޖޭ ގެ
އަ ުޅ ގަނ ޑު މެ ން ގެ ޕް ޮ

މާ ހަ އު ެލ އް ގަ އި ،އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ޤާ އި މު ކޮ ށް ފަ ިއ ވާ މަ ޤާ މު ދަ މަ ހަ އް ޓާ،

މަ ޝް ރޫ އެ އް ގެ ތަ ޖު ރި ބާ ގެ އަ ލީ ގަ އި އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް ހި ން ގާ

މު ހި ން މު ޞި ނާ ޢަ ތް ތަ އް ދި ރު ވާ ކު ރި އެ ރު ވު މަ ށް އެ ހީ ތެ ރި ވަ މެ ވެ.

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ޙަ ރަ ކާ ތް ތެ ރި ވާ އެ ން މެ ހާ ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ ދާ އި ރާ ތަ ކު ގަ އި

ގޮ ތް އި ތު ރަ ށް ފު ރި ހަ މަ ުކ ރަ މު ން ގެ ން ދަ މެ ވެ .ރާ އް ޖޭ ގަ އި އޮ ތް އެ ން މެ

މަ ގު ދަ އް ކާ ކު ން ފު ން ޏެ އް ގެ ދަ އު ރު އަ ދާ ކު ރު ން މަ ތީ ދެ މި ތި ބު މަ ށް

ބޮ ޑު އި ކު އި ޕް މަ ން ޓް ފް ލީ ޓަ ީކ އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ިއ ކު އި ޕް މަ ން ޓް ފް ލީ ޓެ ވެ.

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ވި ޔަ ފާ ރި ބި ނާ ވެ ފަ އި ވަ ނީ އި ތު ބާ ރު ކު ރެ ވޭ ،އެ ން މެ

ނ ގެ ން ދަ މެ ވެ .އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ
އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރަ މު ް

އަ ދި ތަ ފާ ތު ސަ ރަ ހަ އް ދު ތަ ކު ގަ އި އެ އް ފަ ހަ ރާ އެ ކި ދާ އި ރާ ތަ ކު ގެ

ރަނ ގަ ޅު ފެ ން ވަ ރު ގެ ޕް ރޮ ޑަ ކް ޓް ތަ ކާ އި ޚި ދު މަ ތް ތަ އް ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު މު ގެ

ކާ މި ޔާ ބީ ގެ ފަ ހަ ތު ގަ އި ވަ ނީ އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ކަ ސް ޓަ މަ ރު ން ނާ އި ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ

މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ އް ހި ން ގު މު ގެ ޤާ ިބ ލް ކަ ން އަ ޅު ގަނ ުޑ މެ ން ނަ ށް ލި ބި ފަ އި ވެ އެ ވެ.

މަ އް ޗަ ށެ ވެ .ކު ން ފު ނި ން ދޭ ޚި ދު މަ ތް ތަ ކު ގެ ފެ ން ވަ ރު ހި ފެ ހެ އް ޓު މަ ށް ޓަ ކަ އި

ބަ އި ވެ ރި ން އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ނަ ށް ކު ރަ އް ވާ އި ތު ބާ ރާ އި ކު ން ފު ނީ ގެ

ބަ އި ނަ ލް އަ ޤް ވާ މީ ކޮ ލި ޓީ ކޮ ން ޓް ރޯ ލް ިމ ން ގަނ ޑު ތަ ކަ ށް އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން

މު ވަ އް ޒަ ފު ން ގެ އި ޚް ލާ ޞް ތެ ރި ކަ މާ އި ބު ރަ މަ ސަ އް ކަ ތެ ވެ.

ޢު މް ރާ ނީ ތަ ރަ އް ޤީ އާ އި ޢި މާ ރާ ތް ކު ރު މު ގެ ޞި ނާ ޢަ ތު ގެ ތެ ރެ އި ން ބަނ ދަ ރު

ނ ލޮ ޖީ ބޭ ނު ން ކޮ ށް ރާ އް ޖޭ ގެ
ނ މެ ފަ ހު ގެ ޓެ ކް ޮ
އަ މަ ލު ކު ރަ މު ން ދާ އި ރު ،އެ ް

ހެ ދު ން ،ގޮނ ޑު ޮދ ށް ހި މާ ޔަ ތް ުކ ރު ން ،ބީ ޗް ހެ ދު ން އަ ދި ޝީ ޓް

މާ ހަ އު ލާ ގު ޅޭ ،ކަ ސް ޓަ މަ ރު ން ެގ ބޭ ނު ން ތަ އް ފު ދޭ ޙަ އް ލު ތަ އް އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން

ޕަ އި ލް ކު ރު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތު ގަ އި ހު ނަ ރު ވެ ރި ޤާ ބި ލް ކު ން ފު ން ޏެ އް ގެ ގޮ ތު ގަ އި
އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ވަ ނީ އެ ން މެ ން ގެ މަ ްޤ ބޫ ލު ކަ ން ހޯ ދާ ަފ އެ ވެ .އަ ދި ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ
އަ ހަ ރު ތަ ކު ގަ އި އި ތު ރު ދާ އި ރާ ތަ ކު ގަ އި މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރު މު ގެ ޤާ ބި ލް ކަ ން
ހޯ ދާ ،އެ ދާ އި ރަ ތަ ކު ގަ އި އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ޤާ ިބ ލް ކަ ން ވަ ނީ މަ ސަ އް ކަ ތު ން
ދަ އް ކާ ފަ އެ ވެ .މީ ގެ ތެ ރޭ ގަ އި އެ އާ ޕޯ ޓާ އި މަ ގު ހެ ދު މާ އި ،ފެ ނާ އި ނަ ރު ދަ މާ ގެ
ރ ޢު ތަ ކާ އި ޢި ާމ ރާ ތް ކު ރު މު ގެ މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ އް ހި މެ ނެ އެ ވެ.
ބޮ ޑެ ތި މަ ޝް ޫ

6

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ލޮ ޖި ސް ޓި ކް ސް ސަރ ވި ސް އި ން ފޯ ރު ކޮ ށް ދޭ ޚި ދު ަމ ތް ތަ ކު ގެ

އެ މް ޓި ސީ ސީ ގެ އި ން ޖި ނި އަ ރި ން ގް އަ ދި ޑޮ ކި ން ގް ޚި ދު މަ ތް ފެ ށި ފަ އި ވަ ނީ

ތެ ރޭ ގަ އި ޑޮ މެ ސް ޓި ކް ލޮ ޖި ސް ޓި ކް ސްި ،އ ން ޓަ ނޭ ޝަ ނަ ލް ލޮ ިޖ ސް ޓި ކް ސް

ކު ން ފު ނީ ގެ އު ޅަނ ދު ތަ ކާ އި ވެ ހި ކަ ލް ތަ ކަ ށް ބޭ ނު ން ވާ މަ ރާ މާ ތު ތަ އް ކު ރު މަ ށް

އަ ދި ޝި ޕް އެ ޖެ ން ސީ ގެ ޚި ދު މަ ތް ހި މެ ނެ އެ ވެ .އެ މް ޓީ ސީ ސީ ގެ

ކަ މު ގަ އި ވި އަ ސް ،މި ހާ ރު އަ ޅު ގަނ ުޑ މެ ން ގެ ޚި ދު މަ ތަ ކީ އާ ން މު

ނ މެ ބޮ ޑު
ލޮ ޖި ސް ޓި ކް ސް ފް ލީ ޓަ ކީ ރާ އް ޖޭ ގަ އި އޮ ޕަ ރޭ ޓް ކު ރާ ރާ އް ޖޭ ގެ އެ ް

ފަ ރާ ތް ތަ ކަ ށް ުހ ޅު ވާ ލެ ވި ފަ އި ާވ ޚި ދު މަ ތެ ކެ ވެ.

ސް ޓީ ލް ވެ ސަ ލް ފް ލީ ެޓ ވެ .އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ެގ ލޮ ޖި ސް ޓި ކް ސް ސަރ ވި ސް

ޤާ އި މް ކޮ ށް ހި ން ގަ މު ން ދާ އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ބޯ ޓް ޔާ ޑަ ކީ އެ އް ފަ ހަ ރާ 20

ފެ ށި ފަ އި ވަ ނީ ،ކު ން ުފ ނި ން ހި ން ގާ ބޮ ޑެ ތި މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ ކު ގަ ިއ ބޭ ނު ން ވާ

އު ޅަނ ދު ޑޮ ްކ ކު ރު މު ގެ ޖާ ގަ ޮއ ތް ބޯ ޓް ޔާ ޑެ ކެ ވެ 2017 .ވަ ނަ

ރ ކޮ ށް ދި ނު މަ ށެ ވެ .ނަ މަ ވެ ސް ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ
ލޮ ޖި ސް ޓް ސް ިޚ ދު މަ ތް ތަ އް ފޯ ު

އަ ހަ ރު ޚި ދު މަ ތަ ށް ނެ ރެ ވު ނު  200ޓަ ނު ގެ ބޯ ޓް ހޮ ިއ ސް ޓާ އެ ކު

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ކު ން ފުނި

ލޮޖިސްޓިކްސް

އިންޖިނި އަރިން ގް އަދި ޑޮކިން ގް

މާ ލެ އަ ތޮ ޅު ތި ަލ ފު ށީ ގަ އި

އަ ހަ ރު ތަ ކު ގަ އި ކު ން ފު ނީ ގެ މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ ކަ ށް ބޭ ނު ން ވާ ލޮ ޖި ސް ޓި ކް ސް

ސ ސީ ބޯ ޓް ޔާ ޑް ވެ ފަ އި ވަ ނީ ޑޮ ކް ކު ރު މު ގެ ކެ ޭޕ ސި ޓީ އާ އި
އެ މް ޓި ީ

ނ މު ގެ އި ތު ރު ން އެ ހެ ނި ހެ ން ފަ ރާ ތް ތަ ކަ ށް ވެ ސް
ޚި ދު މަ ތް ތަ އް ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ު

ރ އް ޖޭ ގެ އެ ން މެ ބޮ ޑު އެ އް ބޯ ޓް ޔާ ޑަ ށެ ވެ.
ޖާ ގަ އި ގެ ގޮ ތު ން ާ

ލޮ ޖި ސް ޓި ކް ސް ޚި ދު މަ ތް ޯފ ރު ކޮ ށް ދެ މު ން ގެ ން ދަ މެ ވެ .އަ ުޅ ގަނ ޑު މެ ން ގެ
އި ން ޓަ ނޭ ޝަ ނަ ލް ލޮ ޖި ސް ޓި ކް ސް ޚި ދު މަ ތް ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ފް ލެ ޓް

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ކަ ސް ޓަ މަ ރު ން ނަ ށް ބޭ ނު ން ވާ އެ ން މެ ހާ ޚި ދު މަ ތް ތަ ކެ އް

ރ ކް ބަ ލް ކް ކާ ގޯ ުއ ފު ލަ އި ދި ނު މު ގެ ޚި ދު މަ ތް
ޓޮ ޕް ބާ ޖާ އި ޓަ ގު ގަ އި ބް ޭ

އެ އް ތަ ނަ ކު ން ޯފ ރު ކޮ ށް ދި ނު މު ެގ މަ ޤް ޞަ ދު ގަ އި ައ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ބޯ ޓް ޔާ ޑު ން

ސ ސީ އި ން ރާ އް ޖޭ ެގ އެ ކި ކަ ން ކޮ ޅު ތަ ުކ ގަ އި ހި ން ގާ
ހި މެ ނެ އެ ވެ .އެ މް ޓީ ީ

ތަ ފާ ތު ގި ނަ

އި ން ިޖ ނި އަ ރި ން ގް ޚި ދު މަ ތް ތަ ކާ އި ޙަ އް ލު ފޯ ރު ކޮ ށް ދެ ވެ އެ ވެ.

ގި ނަ މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ ކު ގެ ސަ ބަ ބު ން އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ޓަ ގު ތަ ކާ އި ބާ ޖު ތަ އް

ނ ބޯ ޓް ހޮ އި ސް ޓް ،ސް ލި ޕް ވޭ ،ބޯ ްޓ ޓް ރެ އި ލަރ ާއ އި އެ އާ ބޭ ގް
އެ ގޮ ތު ް

މަ އި ގަނ ޑު ގޮ ތެ އް ގަ އި އޮ ޕަ ރޭ ޓް ކު ރަ ނީ ސަ ރު ކާ ރު ން ހި ން ގާ ގޮނ ޑު ދޮ ށް

ޓެ ކް ނޮ ލޮ ޖީ ބޭ ނު ން ކޮ ށް ގެ ން ޑޮ ކް ކު ރު މު ގެ ޚި ދު މަ ތް ދި ނު މާ އެ ުކ ކަ މާ ގު ޅޭ

ހި މާ ޔަ ތް ކު ރު މު ގެ މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ ކާ އި ޢު މް ރާ ނީ ތަ ރަ އް ޤީ ގެ މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ ކަ ށް

އެ ހެ ނި ހެ ން ޚި ދު ަމ ތް ތަ އް ފޯ ރު ޮކ ށް ދެ ވެ އެ ވެ .މީ ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ވެ ލް ޑި ން ގް،

ބޭ ނު ން ާވ ބޮ ޑު ހި ލަ އާ އި ެމ ޓީ ރި އަ ލް އު ުފ ލު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތު ގަ އެ ވެ.

މެ ޓަ ްލ ފެ ބް ރި ކޭ ޝަ ންެ ،މ ރި ން އި ން ޖި ނި އަ ރި ން ގް ،އި ލެ ކް ޓް ރި ކަ ލް
ނ ން ގް ،ފަ އި ބަ ރު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް އަ ދި ވަ ޑާ މު ގެ
މަ ސަ އް ކަ ތް ،މެ ޝި ި

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ޝި ޕް އޭ ޖެ ން ސީ ސަރ ވި ސް އި ން ރާ އް ޖެ

މަ ސަ އް ަކ ތް ހި މެ ނެ އެ ވެަ .އ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ފޯ ރު ކޮ ށް ދޭ ޚި ދު މަ ތް ތަ ކު ގެ

ައ ން ނަ އު ޅަނ ދު ތަ ކަ ށް އޭ ޖެ ން ސީ ޚި ދު މަ ތް ފޯ ރު ކޮ ށް ދެ ެމ ވެ .މީ ގެ

ށ ދި ނު މު ގެ
ތެ ރޭ ގަ އި ވަ ކި ވަ ކި އު ޅަނ ދު ތަ ކަ ށް ޚި ދު މަ ތް ފޯ ރު ކޮ ް

ތެ ރޭ ގަ އި ކު ން ފު ނީ ގެ އު ޅަނ ދު ތަ ކާ އި އެ ހެ ނި ހެ ން ފަ ރާ ތް ތަ ކު ގެ

އި ތު ރު ން ،ކޮ ން ޓް ރެ ކް ްޓ ގެ އު ޞޫ ލު ން ފް ލީ ޓް މެ އި ން ޓަ ނަ ން ސް ގެ ޚި ދު މަ ތް

އު ޅަނ ދު ތަ ކަ ށް އި ން ވަރ ޑް އަ އު ޓް ވަރ ޑް ކް ލި އަ ރަ ން ސް

ރި ސޯ ޓް ތަ ކަ ށާ ިއ ކު ން ފު ނި ތަ ކަ ށް ޯފ ރު ކޮ ށް ދި ނު ން ހި މެ ނެ އެ ވެ.

ހޯ ދަ އި ދި ނު މު ގެ ިޚ ދު މަ ތާ އި ބަ ން ަކ ރި ން ގް ޚި ދު މަ ތާ ިއ ބޯ ފެ ނާ އި
އެ ހެ ނި ހެ ން ތަ ކެ ތި އަ ރު ވަ އި ދި ނު މާ އި ކު ނި ނަ ގާ ނަ އް ތާ ލު މާ އި
ބޯ ޓު ގަ އި ކު ދި ކު ދި މަ ރާ މާ ތު ތަ އް ކޮ ށް ދި ނު ން ހި މެ ނެ އެ ވެ.
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އާން މުވިޔަފާރި
އަ ދި ބޭ ނު ން ކު ރާ އު ޅަނ ދު ތަ ކާ އި އެ ހެ ނި ހެ ން ވަ ސީ ލަ ތް ތަ ކަ ކީ ޚި ދު މަ ތް

އެ މް ޓީ ސީ ސީ ގެ އާ ން މު ވި ޔަ ފާ ރި ފެ ށި ފަ އި ވަ ނީ ،ކު ން ފު ނި އު ފެ ދު ނު ފަ ހު ން

މަ ޤު ބޫ ލު ކަ ން ހޯ ާދ ފަ އި ވާ ހެ މި ްލ ޓަ ން ވޯ ޓަރ ެޖ ޓާ އި މެ ރޯ ލް ސް ޓި އަ ރި ން ގް

ބޭ ނު ން ކު ރާ ފަ ރާ ތް ތަ ކަ ށް އި ތު ބާ ރާ އި ފަ ސޭ ހަ ކަ މާ އި ރަ އް ކާ ތެ ރި ކަ ން ލި ބި ދޭ

ނ ވަ ނީ ސް ފެ ށު ނު ،އޮ ޑި ދޯ ނި ފަ ހަ ރު ގަ އި އި ން ޖީ ނު
މާ ގި ނަ ދު ވަ ސް ތަ ކެ އް ު

ސި ސް ަޓ މް ސް އަ ދި ޑޮ ނަ ލް ޑް ސަ ން ބް ރޭ ން ޑް ގެ ފި ލް ޓަ ރު ހި މެ ނެ އެ ވެ.

ވަ ސީ ލަ ތް ތަ ކަ ކަ ށް ހެ ދު މަ ށް މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރަ މު ން ގެ ން ދެ ވެ އެ ވެ.

އެ ޅު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތު ގެ ތެ ރެ އި ން ނެ ވެ .އާ ން މު ވި ޔަ ފާ ރި ފެ ށު ނު އި ރު ވެ ސް
ކު ން ފު ނީ ގެ މަ ޤް ޞަ ދަ ކަ ށް ވެ ފަ އި ވަ ނީ ރާ އް ޖޭ ގެ އެ ކި ހި ސާ ބު ތަ ކު ގަ އި

އަ ޅު ގަނ ުޑ މެ ން ގެ ޕް ރޮ ޑަ ކް ޓް ތަ ކާ އެ ކު ެއ ން މެ ފު ރި ހަ މަ ކަ ސް ޓަ މަރ

ނ މާ އި ގާ ތު ން
ށ މި ދާ އި ރާ އި ން ޙަ އް ލު ހޯ ދާ ދި ު
ދި ރި އު ޅޭ އޮ ޑި ވެ ރި ން ނަ ް

ސަރ ވި ސް އާ އި ހު ނަ ރު ވެ ރި އި ން ޖި ނި އަ ރު ން ނާ އި ޓެ ކް ނީ ޝަ ނު ން

ޚި ދު މަ ތް ޯފ ރު ކޮ ށް ދި ނު މެ ވެ .ރާ އް ޖޭ ގެ މަ ސް ވެ ރި ކަ މު ގަ އި ޭބ ނު ން ކު ރާ

ބޭ ނު ން ކޮ ށް އާ ފް ޓަރ ސޭ ލް ސް ސަރ ވި ސް ފޯ ރު ކޮ ށް ދެ މެ ވެ.

ށ ދި ނު މު ގެ
ދޯ ނި ފަ ހަ ރު މެ ދު ނު ކެނ ޑި މަ ހަ ށް ނު ކު ތު މަ ށް މަ ގު ފަ ހި ކޮ ް
ގޮ ތު ން ސް ޕެ އަރ ޕާ ޓް ސް ގެ ވި ަޔ ފާ ރި ،މި އާ އެ ކު ގަ އި ހެ ން ފެ ށި ގެ ން ދި ޔަ އެ ވެ.
މަ އި ގަނ ޑު ގޮ ތެ އް ގަ އި ަމ ސް ވެ ރި ކަ މު ގަ އި ބޭ ނު ން ކު ރާ އު ޅަނ ދު ތަ ކަ ށް
ބޭ ނު ން ވާ އި ތު ރު ބާ ވަ ތް ތަ އް ތަ ޢާ ރަ ފް ކޮ ށް ވި ޔަ ފާ ރި ފު ޅާ ވަ މު ން
ރ ން ކޯ ޓި ން ގް ،އި ން ޯބ ޑު އަ ދި
ދި ޔަ އެ ވެ .މީ ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ައ ޑީ ތެ ލާ އި ،މެ ި
ނ ރޭ ޓަ ރު ،ހު ން ގާ ނު ސި ސް ޓަ މް،
އަ އު ޓް ބޯ ޑު މެ ރި ން އި ން ޖީ ނު ،ޖަ ަ
އި ން ޑަ ސް ޓް ރި އަ ލް ގޭ ސް ައ ދި އޮ ޑި ދޯ ނި ަފ ހަ ރު ބަ ނު މަ ށް ޭބ ނު ން ކު ރާ
ސ ސީ ގެ އާ ން މު
ފަ އި ބަ ރު ކޮ މް ޕޮ ސި ޓް ހި މެ ނެ އެ ވެ .މި އަ ދު އެ މް ޓީ ީ
ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ދު ނި ޔޭ ގަ އި ނަ ން މަ ޝް ހޫ ރު ބް ރޭ ން ޑް ތަ ކު ގެ
ގި ނަ ބާ ވަ ތް ތަ ކެ އް ހި މެ ނެ އެ ވެ .ކު ން ފު ނީ ގެ އާ ން މު ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ މަ އި
ރ ޝޯ ރޫ މެ ވެ .އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ
މަ ރު ކަ ަޒ ކީ ހ .ސޯ މި ލު ގަ ިއ ހު ން ނަ ކަ ށަ ވަ ު
ޕް ރޮ ޑަ ކް ޓް ަތ ކާ އި ބް ރޭ ން ޑް ަތ ކަ ކީ ،ދި ވެ ހި ން ގެ އި ތު ބާ ރު ލި ބި ރާ އް ޖޭ ގެ
މާ ކެ ޓް ގަ އި މު ހި ން މު ދަ އު ރެ އް އަ ދާ ކު ރާ ްޕ ރޮ ޑަ ކް ޓް ތަ ކަ ކާ އި ބް ރޭ ން ޑް ތަ ކެ ކެ ވެ.
މި ހާ ރު ގެ ޕް ރޮ ޑަ ކް ޓް ޯޕ ޓް ފޯ ލި އޯ ގަ އި ހި މެ ނޭ ބް ރޭ ން ޑް ތަ ުކ ގެ ތެ ރޭ ގަ އި
ސ ޓް ރޯ ލް ،ޕީ ީޕ ޖީ ،އަ ދި ސް ކޮ ޓް ބާ ޑަރ
ޔަ ން މާ ،ސު ޒު ކީ ،ކާ ް
ހި މެ ނެ އެ ވެ .މީ ގެ އި ތު ރު ން ޗަ އި ނާ ގެ ހެ ވީ މެ ޝި ނަ ރީ ބް ރޭ ން ޑެ އް
ކަ މު ގަ އި ވާ އެ ކް ސް ސީ އެ މް ޖީ އާ އި ރާ އް ޖެ އާ އި ދު ނި ޔޭ ގެ މާ ކެ ޓް ތަ ކު ގަ އި
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2,334.04

2,353.48

1,483.41

1,499.07

1,339.85

1,326.18

891.69

898.12

316.32

316.32

387.77

387.77

43.60

43.60

45.37

45.37

26.42

26.42

22.11

21.04

19.46

18.50

17.03

16.06

7.20

7.20

885.37

903.40

978.96

993.49

820.40

830.96

777.00

757.16

499.64

496.76

1,223.80

1,240.76

1,386.19

1,399.76

881.03

890.62

822.37

802.52

533.26

530.38

183.55

183.13

318.64

317.48

277.08

276.07

216.76

215.85

171.88

174.10

927.13

934.73

947.85

953.72

602.38

-

-

608.45

517.48

523.66

358.43

މާ ލީ އު ސް އަލި ތަ އް

1,285.69

1,281.44

1,296.66

1,294.18

1,306.50

1,289.97

1,040.30

1,043.39

772.48

776.09
630.25

367.74

18.53%

18.77%

24.21%

23.89%

21.70%

22.17%

23.84%

23.53%

18.73%

18.79%

2.67%

2.81%

10.87%

10.89%

8.83%

8.87%

15.03%

14.69%

10.57%

10.68%

4.26

4.49

28.19

28.18

23.08

22.89

31.28

30.65

16.33

16.58

2.60

2.60

2.40

2.40

3.20

3.20

1.00

1.00

0.80

0.80

40.19

40.19

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

115.35

116.29

189.57

190.74

120.48

121.69

103.50

104.73

71.69

73.55

3.70%

3.86%

14.87%

14.78%

19.15%

18.81%

30.22%

29.26%

22.78%

22.55%

34.12%

33.84%

40.91%

40.66%

7.24%

7.17%

8.77%

8.66%

7.37%

7.18%

1.21

1.20

1.33

1.32

1.34

1.33

1.28

1.29

1.34

1.35

0.97

0.97

1.11

1.11

1.05

1.04

1.01

1.02

0.96

0.98

15

)%((%)ްގgނcnިރirައwaިގig wl ަލumުމujުޖ

)ްސާ ފު ދަ ރަ ން ޔާ އި އި ކު އި ޓީ ( ދި ވެ ހި ރު ފި ޔާ ިމ ލި އަ ނު ނ

(cnunwailim cniaWyifur ihevid) ITiaukia iaWycnwrwd ufWs

1,000
900

40%

948

927

30%

700

25%
604

611

602

31%
25%

15%

400

358

10%
5%

300
200

200

196

0

160

2018

100
2018

2017

2016

2015

2016

2015

2014

(cnunwailim cniaWyifur ihevid) clwTipek cgcnikrwv

)ްވަރ ކި ން ގް ކެ ޕި ޓަ ލް ސަ އި ކަ ލް ( ދު ވަ ހު ނ

)ްވަރ ކި ން ްގ ކެ ޕި ޓަ ލް ( ދި ވެ ހި ރު ފި ޔާ ިމ ލި އަ ނު ނ
1600

160
136

140
121
98

100
80

1400
1200

104

1000

94

800

60

600

40

400

20

200

0

2017

2014

(cswvud) clwkiaws clwTipek cgcnikrwv

120

27%

20%
517

500

0

39%

35%

800
600

39%

2018

2017

2016

2015

2014

0

1298
1069
885
860

1084
979

1097
885
820

994
785
777

672
500
482

2018

2017

2016

2015

2014

14

ކު ރަ ން ޖެ ހި ފަ އެ ވެ .ހި ން ގު މު ގެ ފެ ން ވަ ރު ދަ ށް ވު މާ އި އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި

އަ ަހ ރު ހި ން ގި ފަ އި ވީ ނަ ަމ ވެ ސް ،އޭ ގެ ތެ ރެ އި ން ގި ނަ މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ ކަ ކީ،

ކު ރި މަ ތި ވި ގޮ ން ޖެ ހު ން ތަ ކު ގެ ނަ ތީ ޖާ ެއ އް ގެ ގޮ ތު ން އަ ޅު ގަނ ުޑ މެ ން ނަ ށް

ސި ޔާ ސީ ފި އް ތު ން ތަ ކު ގެ ސަ ބަ ުބ ން ،މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ ަކ ށް ހިނ ގި

 31ޑި ސެ ން ބަ ރު  2018ގަ އި ނި މު ނު މާ ީލ އަ ހަ ރު ެގ އަ ހަ ީ
ރ
ނ ހު ށަ ހެ ޅު މު ގެ
ރި ޕޯ ޓާ އި މާ ލީ ބަ ޔާ ންި ،ޑ ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ޯބ ޑު ެގ ފަ ރާ ތު ް

ޙާ ޞި ލް ކު ރެ ވި ފަ އި ވަ ނީ އެ ކަ ށީ ގެ ން ވާ ވަ ރަ ށް ވު ރެ ދަ ށް ނަ ތީ ޖާ އެ ކެ ވެ.

ޚަ ރަ ދަ ށް ވު ރެ ކު ޑަ އަ ގެ އް ގަ އި ހި ން ގި ފަ އި ވާ މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ ކެ ކެ ވެ.

އު ފާ ލި ބި ގަ ން ނަ މެ ވެ .ހީ ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ފަ ދަ އި ން ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރަ ކީ

 2019ގަ އި އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރަ މު ން މި ގެ ން ދަ ނީ ،އެ ކި

ނ ކު ރު މާ އި
އަ ޅު ގަނ ޑު ގެ ދަ ުއ ރު ގަ އި މި ފަ ދަ ކަ ން ކަ ން އި ޞް ާލ ޙު ކޮ ށް ،ފަ ޅު ފު ް

ގޮ ން ޖެ ހު ން ަތ އް ގި ނަ ،އުނ ދަ ގޫ އަ ހަ ރެ ކެ ވެ .ކު ރީ އަ ހަ ރާ އަ ޅާ ބަ ލާ އި ރު،

ނ ފު ނި ން ޤާ އި މް ކޮ ށް ފަ އި ވާ މަ ޤާ މު ވަ ރު ގަ ދަ ކު ރު މަ ށެ ވެ.
ވި ަޔ ފާ ރި ތަ ކު ގަ އި ކު ް

ބި ން ހި އް ކު މު ގެ ދާ އި ރާ އަ ކީ ކު ން ފު ން ޏަ ށް ފަ އި ދާ ވާ ދާ އި ރާ އަ ކަ ށް

މާ ލީ ގޮ ތު ން ހޯ ދި ފަ އި ާވ ނަ ތީ ޖާ ދަ ށް ެވ ފަ އި ވީ ނަ މަ ވެ ސް ،އަ ހަ ރު

މި ކަ މު ގަ އި ތި ޔަ ބޭ ފު ޅު ން ގެ އެ އް ބާ ރު ލެ އް ވު މާ އި ކެ ތް ތެ ރި ކަ ން

ހަ ދާ ނެ ކަ މެ ގެ ޔަ ޤީ ން ކަ ން ތި ޔަ ބޭ ފު ޅު ން ނަ ށް އަ ރު ވަ މެ ވެ.

ނި ން މާ ލި އި ރު ކު ން ފު ން ޏަ ށް ކާ މި ޔާ ބީ ތަ ކެ އް ޙާ ޞި ލް ކު ރެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ.

ނ ބޭ ނު ން ވާ ހިނ ދުަ ،އ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ކު ރަ މު ން ގެ ން ދާ
އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ް
މަ ސަ އް ކަ ތު ން ކާ މި ޔާ ބީ އަ ށް ވާ ސި ލް ވެ ވޭ ނެ ކަ މު ގެ ފު ރި ހަ މަ އި ތު ބާ ރު

ޗ އަރ މަ ން ގެ ހަ އި ސި ްއ ޔަ ތު ން އަ ޅު ގަނ ުޑ ެގ ހު ށަ ހަ ޅާ
މި އީ ކު ން ފު ނީ ގެ ެ

ރ ޞަ ތު ގަ އި ދަ ން ނަ ވަ މެ ވެ.
ށ އޮ ތް ކަ ން މި ފު ު
އަ ޅު ގަނ ޑަ ް

ފު ރަ ތަ މަ ބަ ޔާ ން ކަ މަ ށް ވު މާ އެ ކު ،މި އީ ކު ރި މަ ގު ގަ އި އެ މް ޓީ ސީ ސީ
ހި ން ގަ މު ން ގެ ން ދާ ނެ ގޮ ތު ގެ ތަ ސަ އް ވު ރެ އް އެ ކު ލެ ވޭ ބަ ޔާ ނަ ކަ ށް ވު މަ ކީ

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރަ މު ން މި ދަ ނީ ކު ން ފު ނީ ގެ ބެ ލެ ން ސް

ނ ފު ނީ ގަ އި
މު ހި ން މު ކަ މެ އް ކަ މު ގަ އި އަ ޅު ގަނ ޑު ދެ ކެ މެ ވެ .އަ ޅު ގަނ ޑު ކު ް

ޝީ ޓް ރަނ ގަ ޅު ކޮ ށް ،ކު ން ފު ނި މާ ލީ ގޮ ތު ން ވަ ރު ގަ ދަ ކު ރު މަ ށެ ވެ.

ބަ އި ވެ ރި ވެ ފަ އި މި ވަ ނީ ،ކު ން ފު ނި ން ބޭ ރު ގެ ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ ތަ ޖު ރި ބާ ތަ ކަ ކާ އެ ކު

ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ ދާ އި ރާ އަ ކީ ކު ން ފު ން ޏަ ށް ގެ އް ލު ން ވަ މު ން ދާ ދާ އި ރާ އަ ކަ ށް

ކަ މަ ށް ވު މާ އެ ކު ،ލި ިބ ދާ ނެ ފަ އި ދާ ތަ ކެ އް ހު ން ނާ ނެ ކަ މަ ށް އަ ޅު ގަނ ޑު

ވު މާ އެ ކު ،އެ ދާ އި ރާ އި ން ވަ މު ން ދާ ގެ އް ލު ން ކު ޑަ ކު ރު މަ ށް ސަ ބް ސި ޑީ

ޤަ ބޫ ލު ކު ރަ މެ ވެ .އަ އު ނަ ޒަ ރަ ކު ން ކު ން ފު ނީ ގެ މަ ސަ އް ކަ ތާ އި ،ކު ރި ަމ ތި ވެ ފަ އި

ހޯ ދު މަ ށް ސަ ރު ކާ ރާ އެ ކު މި ދަ ނީ މަ ޝް ވަ ރާ ކު ރަ މު ން ނެ ވެ .ރާ އް ޖޭ ގެ

މަ އް ސަ ލަ ތަ ކަ ށް ބަ ާލ ލު މު ގެ ފު ރު ޞަ ުތ ލި ބި ،އެ ކަ ން ކަ ާމ ގު ޅޭ ގޮ ތު ން

ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ ނި ޒާ މު

ފު ޅާ ކު ރު މަ ށް ސަ ރު ކާ ރު ން ނި ން މަ ވާ ފަ އި ވު މާ އެ ކު،

“

އަޅުގަނ ޑުމެން ގެ އަމާޒަކީ ކުން ފުނީ ގައި
ހުރި ހަރުދަނާ އުޞޫލުތަކާއި ސިފަތައް
ބޭނުންކޮށް ،ކަސްޓަމަރުން ކުރާ
ހޭދައަށް ދެވޭ ޚި ދުމަތުގެ ނަ ފާ
އިތުރުކޮށްދީ ،ކުން ފުނީ ގެ އާމްދަނީ އާއި
ފައިދާ އިތުރުކުރުމެވެ.

“

ކު ރި ން ނު އު ފަ އް ދާ ސު ވާ ލު ތަ އް އު ފެ އް ދު މު ގެ ޖާ ގަ މީ ގެ ސަ ބަ ބު ން

އެ މް ޓީ ސީ ސީ ގެ ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ ދާ އި ރާ އި ތު ރަ ށް ފު ޅާ ވެ ،އެ ދާ އި ރާ އި ން

ނ ޒަ ރަ ކު ން
ލި ބި ،ކު ން ފު ނީ ގަ ިއ ހު ރި ގޮ ން ޖެ ހު ން ަތ ކާ މެ ދު ތަ ފާ ތު ަ

ވަ މު ން ދާ ގެ އް ލު ން ކު ރި އަ ށް އޮ ތް އަ ހަ ރު ތަ ކު ގަ އި އި ތު ރު ވެ ގެ ން ދާ ނެ ކަ މަ ށް

ބަ ލާ ،ވި ސް ނު މު ގެ ފު ރު ޞަ ުތ ލި ބި ގެ ން ދާ ނެ ކަ މަ ށް އަ ޅު ގަނ ޑު ދެ ކެ މެ ވެ.

ރ ވެ މު ން ދާ
ރ ކާ ރާ އެ ކު ކު ެ
އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ނަ ށް ބެ ެލ ވެ އެ ވެ .ސަ ު

ސި ފަ ތަ އް ބޭ ނު ން ކޮ ށް ،ކަ ސް ޓަ މަ ރު ން ކު ރާ ހޭ ދަ އަ ށް ދެ ވޭ ޚި ުދ މަ ތު ގެ ނަ ފާ

ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރަ ކީ ގި ނަ ދަ ތި ތަ ކާ ކު ރި މަ ތި ލާ ން ޖެ ހު ނު އަ ހަ ރެ ކެ ވެ.

މަ ޝް ވަ ރާ ތަ ކު ން  2019ގަ އި ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ ދާ އި ރާ އަ ށް ސަ ބް ސި ޑީ އެ އް

ނ އާ އި ފަ އި ދާ އި ތު ރު ކު ރު މެ ވެ .ކު ން ފު ނީ ގެ
އި ތު ރު ކޮ ށް ދީ ،ކު ން ފު ނީ ގެ އާ މް ދަ ީ

ނަ މަ ވެ ސް ކު ރި މަ ތި ވެ ފަ އި ވާ މަ އް ސަ ލަ ތަ ކަ ށް ޙަ އް ލު ހޯ ދު މަ ށް ކު ން ފު ނީ ގެ

ށ އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ނަ ށް އު އް މީ ދު ކު ރެ ވެ އެ ވެ.
ހަ މަ ޖެ ހި ގެ ން ދާ ނެ ކަ މަ ް

ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ އަ ސާ ސް ތަ ކަ ކީ ހަ ރު ދަ ނާ އަ ސާ ސް ތަ ކަ ކަ ށް ވު މާ އެ ކު ،އެ އީ އޭ ގެ

މު ޅި ޓީ މު މި ހާ ރު ަވ ނީ އަ ތު ކު ރި އޮ ޅާ ލާ ފަ އެ ވެ .އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ
ވި ޔަ ފާ ރި މި ން ކު ރު މަ ށް ބޭ ނު ން ކު ރާ ތަ ފާ ތު މި ން ގަނ ޑު ތަ ކު ން
މި ހާ ރު ވެ ސް ވަ ނީ ކު ރި އެ ރު ން ތަ އް ހޯ ދަ ން ފަ ށާ ފަ އެ ވެ.

ޗެ އަރ މަ ން ގެ ބަ ޔާ ން

ލޮ ބު ވެ ތި ޙި އް ޞާ ދާ ރު ން،

ހަ މަ ޔަ ޤީ ނު ން ވެ ސް އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ވަ ނީ ގި ނަ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ކެ އް

ރ ޢު ތަ ކެ އް ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ
ގަ ބޫ ލް ކު ރަ މެ ވެ .ބި ން ހި އް ކު ުމ ގެ ބޮ ޑެ ތި މަ ޝް ޫ

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ އަ މާ ޒަ ކީ ކު ން ފު ނީ ގަ އި ހު ރި ހަ ރު ދަ ނާ އު ޞޫ ލު ތަ ކާ އި

މަ އް ޗަ ށް ކު ން ފު ނި އާ ރާ ސް ތު ކު ރެ ވޭ ވަ ރު ގެ އަ ސާ ސް ތަ ކެ ކެ ވެ .ކު ން ފު ނީ ގެ
މަ ހާ ޖަ ްއ ރާ ފަ ށް ކު ރެ ިވ ފަ އި ވާ ބޮ ޑު އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓަ ީކ ބޮ ޑެ ތި
އު އް މީ ދު ތަ ކަ ކާ ގު ޅި ފަ އި ވާ އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓެ އް ކަ ން

އަ ޅު ގަނ ޑު

ނ ަހ ރު ދަ ނާ ކު ރު ަމ ށް އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން މި ހާ ރު ކަނ ޑަ ައ ޅާ ފަ އި ވަ
ކަ ން ކަ ް
ސި ޔާ ސަ ތު ތަ ކާ އި އު ޞޫ ލު ތަ ކު ގެ ސަ ބަ ބު ން  2019އާ އި އޭ ގެ ފަ ހު ގެ
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ކު ރަ މެ ވެ .ކު ން ފު ނީ ގެ އެ ކި ދާ އި ރާ ަތ އް ގު ޅި ގެ ން މަ ސަ އް ކަ ތް ކޮ ށް،

ޖަ ވާ ބު ދާ ރީ ވާ ން ޖެ ހޭ ގޮ ތެ އް ގަ އި ކަ ން ކަ ން ހި ން ގު މަ ކީ ކު ން ފު ނީ ގެ

ނ ގަ އި ހު ރި
ށ ދި ނު މު ގަ އި ކު ން ުފ ީ
ކަ ސް ޓަ މަ ރު ން ނަ ށް ޙަ އް ލު ތަ އް ފޯ ރު ކޮ ް

ކޮ ން މެ ކަ މެ އް ގަ އި ވެ ސް އޮ ން ނަ ން ޖެ ހޭ ުއ ޞޫ ލު ތަ ކެ ކެ ވެ .ކު ން ފު ނީ ގެ

ޤާ ބި ލް ކަ ން ބޭ ނު ން ކޮ ށް ،ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ މާ ހަ އު ލަ ށް އަ ން ނަ ބަ ދަ ލު ތަ ކާ

އަ ޚް ލާ ޤީ މި ން ގަނ ޑު ތަ ކާ އި ،ޤާ ނޫ ނު ތަ ކާ އި ޤަ ވާ އި ދު ތަ ކާ އި ސި ާޔ ސަ ތު ތަ ކާ

އެ އް ގޮ ތް ާވ ގޮ ތު ގެ މަ ތި ން ކު ން ފު ނީ ގެ ކަ ން ކަ ން ބަ ަދ ލު ކު ރެ ވެ މު ން ދާ ނެ އެ ވެ.

މެ ނޭ ޖެ މަ ން ޓާ އި މު ވަ އް ޒަ ފު ން ގެ ނަ މު ގަ އި ޝު ކު ރު ދަ ން ނަ މެ ވެ.

އެ އް ގޮ ތް ވާ ގޮ ތު ގެ މަ ތި ން ކު ން ފު ނީ ގެ އެ ން މެ ހާ ކަ ން ކަ ން ބެ ެހ އް ޓު މަ ށް

ކު ން ފު ނީ ގެ ޙި އް ޞާ ދާ ރު ން އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ނަ ށް ކު ރަ އް ވަ މު ން ގެ ން ދަ ވާ

ބޯ ޑު ން ނު ހަ ނު ބޮ ޑަ ށް ސަ މާ ލު ކަ ެމ އް ދޭ ހިނ ދު ،މި ކަ މު ގަ އި

އި ތު ބާ ރާ އި ،ކު ން ފު ނީ ގެ ކަ ސް ޓަ މަ ރު ން ނާ އި ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ ބަ އި ވެ ރި ން ބަ ހަ އް ޓަ ވާ

ކު ން ފު ނީ ގެ ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ މާ ކެ ޓް ތަ ކު ގަ އި ހު ރި ފު ރު ޞަ ތު ތަ ކު ގެ ސަ ބަ ބު ން

އެ ން މެ މަ ތީ ފަ ން ތީ ގަ އި ގެ ން ގު ޅޭ ވި ސް ނު ން މު ޅި ކު ން ފު ނީ ގަ އި

އި ޚު ލާ ޞް ތެ ރި ކަ މާ އި ،ކު ން ފު ނީ ގެ މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓު ން ކު ން ފު ނީ ގެ މަ ސަ އް ކަ ތަ އް

އަ ުޅ ގަނ ޑު ގެ އު އް މީ ދު އި ތު ރު ވެ ގެ ން ދެ ެއ ވެ .ކެ ޕި ޓަ ލް ޚަ ރަ ދު ތަ އް ުކ ރު މު ގަ އި

ައ ށަ ގެ ން ނެ ވު މަ ކީ ުމ ިހ ން މު ކަ މެ އް ކަ ުމ ގަ އި އަ ޅު ގަނ ޑު ދެ ކެ މެ ވެ.

ބަ ހަ އް ޓަ ވާ ފަ ރު ވާ ތެ ރި ކަ ން އަ ދި ކު ން ފު ނީ ގެ މު ވަ އް ޒަ ފު ން މެ ދު ކެނ ޑު މެ އް ނެ ތި

ގެ ން ގު ޅޭ ހަ ރު ދަ ނާ އު ޞޫ ލު ތަ ކާ އި ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ އަ ސާ ސް ތަ ކަ ށް ކު ން ފު ނި ން

ކު ން ފު ނީ ގަ އި ގެ ން ގު ޅެ މު ން އަ އި އަ ޙު ާލ ޤީ މި ން ގަނ ޑު ތަ ކާ އި ،ދެ ވޭ

ޝު ކު ރު ދަ ން ނަ ވަ މެ ވެ .އަ ދި ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑު ގެ މެ ން ބަ ރު ން ،ކު ން ފު ނީ ގެ

ސ ބަ ުބ ން ،ކާ މި ޔާ ބީ އަ ށް މަ ގު ފަ ހި ވެ ގެ ން ދާ ނެ އެ ވެ.
ަ
ިއ ޙް ތި ރާ މް ކު ރާ މި ން ވަ ރު ގެ

ޚި ދު މަ ތް ތަ ކު ގެ ފެ ން ވަ ރު ހި ފެ ހެ އް ޓު މަ ށް ގެ ން ގު ޅެ މު ން އަ އި ވި ސް ނު މާ އި

ކު ރި މަ ގު ބަ އް ޓަ ން ކު ރު މަ ށް ދެ އް ވާ އި ރު ޝާ ދާ އި އެ ހީ ތެ ރި ކަ ން ފާ ހަ ގަ ކޮ ށް

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ މު ވަ އް ޒަ ފު ން ގެ ޤާ ބި ްލ ކަ މާ އި ،ކު ން ފު ނީ ގެ ހި ން ގު މު ގެ

އު ޞޫ ލު ތަ އް މި ހާ ރު ވަ ނީ ކު ން ފު ނީ ގެ ރަ ސް މީ މި ން ގަނ ޑު ތަ ކެ އް ގެ

އެ ފަ ރާ ތް ތަ ކަ ށް ހި ތު ގެ އެ ން މެ ފު ން މި ނު ން ޝު ކު ރު ދަ ން ނަ ވަ މެ ވެ.

ހަ ރު ދަ ނާ ކަ މާ އި އާ މް ދަ ނީ އި ތު ރު ކު ރު މު ގެ ފު ރު ޞަ ތު ތަ އް ހު ރި މި ން ވަ ރަ ށް

ގޮ ތު ގަ އި ކަނ ޑަ އެ ޅި ފަ އެ ވެ .މި މި ން ގަނ ޑު ތަ ކަ ކީ ،ހި ން ގު މާ އި

ބަ ލާ އި ރު ،ވި ޔަ ފާ ރި ތަ ކު ން ކު ރި މަ ގު ގަ އި ރަނ ގަ ޅު ކާ މި ޔާ ބީ ތަ ކެ އް ހޯ ދޭ ނެ ކަ މަ ށް

މަ ސަ އް ކަ ތު ގެ ފެ ން ވަ ރު ވަ ކި މި ން ވަ ރެ އް ގަ އި ހި ފެ ހެ އް ޓު މަ ށް މި ހާ ރު

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ކު ރި ަމ ގު ގަ އި ކު ރި އަ ށް ދާ ން ވީ ގޮ ތު ގެ މަ ގު ޗާ ޓު އޮ ތީ

ސ ޓަ މަ ރު ން ނަ ށް އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ޚި ދު ަމ ތް ތަ ކު ން
އަ ޅު ގަނ ޑު ދެ ކެ މެ ވެ .ކަ ް

ބޭ ނު ން ކު ރެ ވޭ ރަ ސް މީ މި ން ގަނ ޑު ތަ ކެ ކެ ވެ .އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ފޯ ރު ކޮ ށް ދޭ

ކު ރެ ހި ފަ އެ ވެ .މަ ސަ އް ކަ ތަ ށް ބޭ ނު ން ވާ ވަ ސީ ލަ ތް ތަ އް ހު ރީ ހޯ ދި ފަ އެ ވެ.

ލި ބޭ ނަ ފާ އި ތު ރު ކޮ ށް ވި ޔަ ފާ ރި ތަ އް ފު ޅާ ކު ރު މަ ށް ކު ން ފު ނި ން ކު ރަ މު ން ދާ

ކޮ ން މެ ޚި ދު މަ ތަ ކީ އެ ން މެ މަ ތީ ފެ ން ވަ ރު ގަ އި ދެ ވޭ ޚި ދު މަ ތަ ކަ ށް

އަ ޅު ގަނ ޑު ެމ ން ގެ ޓީ މަ ކީ ކަ ސް ޓަ މަ ރު ން ނަ ށް ޙަ އް ލު ތަ އް ހޯ ދަ އި ދި ނު މަ ށް

ރ ވާ ތެ ރި ކަ މާ އި ،މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ އް ހި ން ގު މު ގަ އި
އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ބަ ހަ އް ޓާ ފަ ު

ރ ޞަ ތު ގަ އި އެ ފަ ރާ ތް ތަ ކަ ށް
ރ މަ ސަ އް ކަ ތް ފާ ހަ ގަ ކޮ ށް ،މި ފު ު
ކު ރަ އް ވާ ބު ަ

މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ކާ އި ،ކު ން ފު ނީ ގެ ވަ ސީ ލަ ތް ތަ އް ބޭ ނު ން ކު ރު މު ގަ އި ގެ ން ގު ޅޭ

ހެ ދު މަ ށް ކު ރާ މަ ސަ އް ކަ ތު ގެ ނަ ތީ ޖާ އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ނަ ށް ލި ބެ އެ ވެ.

ރ ށް ތި ބި ،ޤާ ބި ލް ،ފަ ން ނު ވެ ރި މު ަވ އް ޒަ ފު ން
މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރު މަ ށް ތަ އް ޔާ ަ

ވަ ށާ ޖެ ހޭ ުއ ޞޫ ލު ތަ ކާ އި ،ގު ޅި ގެ ން މަ ސަ އް ކަ ތް ުކ ރު މަ ށް އަ ބަ ުދ ވެ ސް އޮ ން ނަ

އެ މް ޓި ސީ ސީ އަ ކީ އެ ން މެ ން ދަ ން ނަ ،އި ތު ބާ ރު ކު ރާ ކު ން ފު ން ޏަ ކަ ށް

އެ ކު ލެ ވޭ ޓީ މެ ެކ ވެ .ވު މާ އެ ކު ުކ ން ފު ނީ ގެ ކާ މި ޔާ ބީ ގެ މަ ގު އޮ ތީ

ވާ ކަ މީ މި އަ ުދ އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ފަ ޚު ރު ވެ ރި ވާ ކަ މެ ކެ ވެ.

ފަ ހި ވެ ފަ އެ ވެ 2019 .އާ އި ކު ރި އަ ށް އޮ ްތ އަ ހަ ރު ތަ ކަ ކީ އު އް މީ ދު ން

ރޫ ހަ ކީ ،ދެ ގޮ ތެ އް ނު ވެ ައ ޅު ގަނ ޑެ މެ ން ހި ފަ ހަ އް ޓާ ނެ އު ޞޫ ލު ތަ ކެ ކެ ވެ.

ޗެ އަރ މަ ން ގެ ބަ ޔާ ން

އަ ހަ ރު ތަ ކު ގަ އި ކު ން ފު ން ޏަ ށް ފަ އި ދާ ކު ރާ ނެ ކަ މަ ށް އަ ޅު ގަނ ޑު ޤަ ބޫ ލު

ބޯ ޑު ން މު ހި ން މު ކަ ން ދޭ ނެ އެ ވެ .ހާ މަ ކަ ން ބޮ ޑުެ ،ދ ފު ށް ފެ ން ނަ،

ނ ކު ފާ ނަ ށް
އި ރު ޝާ ދާ ިއ އެ ހީ ތެ ރި ކަ ން ފާ ހަ ގަ ކޮ ށް ،އެ މަ ި
ކު ން ފު ނީ ގެ ޙި އް ޞާ ދާ ރު ން ނާ އި ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑު އަ ދި

ވި ޔަ ފާ ރީ ގަ އި ފޯ ރު ކޮ ށް ދެ ވޭ ޚި ދު ަމ ތް ތަ ކާ އި ބާ ވަ ްތ ތަ އް ކެ ތް ތެ ރި ކަ މާ އެ ކު

ފު ރި ގެ ން ވާ ައ ހަ ރު ތަ ކެ އް ކަ މު ގަ އި އަ ޅު ގަނ ޑު ދެ ކެ މެ ވެ.

އި ތު ރު ކޮ ށް ،ކު ން ުފ ނި ން ޙާ ޞި ލް ކު ރާ ނަ ތީ ޖާ ރަނ ގަ ުޅ ކު ރަ މު ން

މި އަ ދު އަ ޅު ގަނ ޑު ެމ ން ނަ ށް ލި ބި ފަ އި މި ވާ ކާ މި ޔާ ބީ ައ ކީ މާ ތްﷲ

ގެ ން ދާ ނަ މެ ވެ .އަ ދިާ ،މ ކެ ޓް ގަ އި ހު ރި ުފ ރު ޞަ ތު ތަ ކު ގެ ޭބ ނު ން އެ ން މެ

ގެ ހެ ޔޮ މި ން ވަ ރު ފު ޅު ން ިލ ބި ފަ އި ވާ ކާ ިމ ޔާ ބީ އެ ކެ ވެ .އަ ުޅ ގަނ ޑު މެ ން ގެ

ފަ އި ދާ ހު ރި ގޮ ތު ގަ އި ހި ފާ ،ކު ން ފު ނީ ގެ އޮ ނި ގަނ ަޑ ށް ގެ ން ނަ ން ޖެ ހޭ ބަ ދަ ލު ތަ އް

ވި ޔަ ފާ ރީ ގަ އި ކު ރި އަ ށް ދާ ނެ މަ ގު ދެ އް ކެ ވު މަ ށާ އި ކު ރި މަ ގު ގަ އި

ގެ ނެ ސް ،ޙި އް ޞާ ދާ ރު ން ނަ ށް ލި ބޭ ނަ ފާ އި ތު ރު ކު ރު މަ ށް މެ ދު ކެނ ޑު މެ އް ނެ ތި

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ އެ ން މެ ހާ ކަ ން ކަ މު ގަ އި ބަ ރަ ކާ ތް ލަ އް ވާ ކާ މި ޔާ ބީ

މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރަ މު ން ގެ ން ދާ ނެ ކަ މު ގެ ޔަ ޤީ ން ކަ ން އަ ރު ވަ މެ ވެ.

ދެ އް ވު ން އެ ދި މާ ތްﷲ ގެ ހަ ޟް ރަ ތު ގަ އި ދު ޢާ ދަ ން ނަ ވަ މެ ވެ.
މު ޙަ އް މަ ދު ފަ ހީ މް

ކު ން ފު ނީ ގެ ނަ ާފ ދާ ރު ން ގެ މަ ޞް ލަ ޙަ ތު އި ސް ކޮ ށް ،ގަ ވަ ނަ ން ސް

ދި ވެ ހި ރާ އް ޖޭ ގެ ރަ އީ ސު ލް ޖު މް ހޫ ރި އް ޔާ އި ބް ރާ ހި މް މު ޙަ އް މަ ދު

ސ އް ކަ ތަ ށް
އޮ ނި ގަނ ާޑ އި ސި ޔާ ސަ ތު ތަ އް އި ތު ރަ ށް ހަ ރު ދަ ނާ ކު ރު މު ގެ މަ ަ

ޞާ ލި ޙު ކު ން ފު ން ޏަ ށް ކު ރަ އް ވާ އި ތު ބާ ރާ އި ދެ އް ވަ މު ން ގެ ން ދަ ވާ

ޗެ އަރ މަ ން
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“

ކުން ފުނީ ގެ ވިޔަފާރީގެ މާކެޓްތަކުގައި
ހުރި ފުރުޞަތުތަކުގެ ސަބަބުން
އަޅުގަނ ޑުގެ އުއްމީދު އިތުރުވެގެން ދެއެވެ.
ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތައް ކުރުމުގައި
އަޅުގަނ ޑުމެން ބަހައްޓާ ފަރުވާތެރިކަމާއި،
މަޝްރޫޢުތައް ހިން ގުމުގައި ގެން ގުޅޭ
ހަރުދަނާ އުޞޫލުތަކާއި ވިޔަފާރީގެ
އަސާސްތަކަށް ކުން ފުނިން
އިޙްތިރާމްކުރާ މިން ވަރުގެ ސަބަބުން،
ކާމިޔާބީއަށް މަގުފަހިވެގެން ދާނެ އެވެ.

“

18

ނަ ތީ ޖާ އަ ކީ 2017 ،ވަ ނަ އަ ހަ ރާ އި އަ ޅާ ބަ ލާ އި ރު އެ ކަ ށީ ގެ ން ވާ ވަ ރަ ށް ވު ރެ

ވު މަ ށް ފަ ހު ،މި ނި ސް ޓް ރީ އޮ ފް ހަ އު ސި ން ގް އެ ން ޑް އި ން ފް ރާ ސް ޓް ރަ ކް ޗަރ

އެ ން ޑް ޑޮ ކި ން ގް ދާ އި ރާ ރަނ ގަ ޅު ކާ މި ޔާ ބީ ަތ ކެ އް ހޯ ދި އަ ހަ ރެ ކެ ވެ.

ދަ ށް ނަ ތީ ޖާ އެ ކެ ވެ .ނަ މަ ވެ ސް މި ނަ ތީ ޖާ އާ މެ ދު ވި ސް ނު މު ގަ އި

އާ އި ބަ އެ އް ރަ ށް ރަ ށު ގެ ރަ އް ޔި ތު ން ނާ އި ދެ މެ ދު ،މަ ޝަ ރޫ ޢު ތަ އް ކު ރި އަ ށް

އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި އާ ން މު ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ ދާ އި ރާ އި ން ލި ބު ނު ޖު މް ލަ

އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ކު ން ފު ން ޏަ ށް ކު ރި މަ ތި ވި ގޮ ން ޖެ ހު ން ތަ ކަ ށް

ގެ ން ދި އު މު ގަ އި ކު ރި މަ ތި ވި ޚި ޔާ ލު ތަ ފާ ތު ވު ން ތަ އް ޙަ އް ލު ކު ރު ން ލަ ސް ވެ،

އާ މް ދަ ނީ  4.5އި ން ސަ އް ތަ އި ތު ރު ވެ ފަ ިއ ވާ އި ރު ،އި ން ިޖ ނި އަ ރި ން ގް

ރި ޔާ އަ ތް ކު ރު މަ ކީ މު ހި ން މު ކަ މެ އް ކަ މު ގަ އި އަ ުޅ ގަނ ޑު ދެ ކެ މެ ވެ .އަ ހަ ރު ގެ

މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ އް މަ ޑު ޖެ ިހ ގެ ން ދި އު ން ،މީ ގެ މަ އި ގަނ ޑު ސަ ބަ ބު ތަ ކު ެގ ތެ ރޭ ގަ އި

އެ ން ޑް ޑޮ ކި ން ގް ދާ އި ރާ އި ން ލި ބު ނު އާ މް ދަ ނީ ވަ ނީ 209

ޖު މް ލަ އާ މް ދަ ނީ ގެ ގޮ ތު ގަ އި  1.28ބި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ ( :2017

ހި މެ ނެ އެ ވެ .މި ގޮ ތު ން  12މަ ޝް ރޫ އެ އް ފެ ށު މަ ށް ކު ރަ ން ޖެ ހޭ ހު ރި ހާ

ިއ ން ސަ އް ތަ އި ތު ރު ެވ ފަ އެ ވެ .އި ން ޖި ނި އަ ރި ން ގް އެ ން ޑް ޑޮ ކި ން ގް

 1.29ބި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ) ހޯ ދި ފަ އި ވީ ނަ މަ ވެ ސް ،މު ދަ ުލ ގެ އަ ގާ އި

ރ ށް ރަ ށު ގެ
ށ ފަ ހު ،މަ ޝް ރޫ ޢާ ިއ ބެ ހޭ ގޮ ތު ން މި ަ
ތަ އް ޔާ ރީ ތަ ކެ އް ވު މަ ް

މަ ސަ އް ކަ ތަ ށް ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް ތަ ކު ގެ ހެ ޔޮ ނަ ތީ ޖާ

ހި ން ގު މު ގެ ޚަ ރަ ދު އަ ދި ދަ ރަ ނި އަ ދާ ކު ރު މު ގެ ޚަ ރަ ދު ބޮ ޑު ވު މު ގެ

ރަ އް ޔި ތު ން ގެ ސަ ކު ވާ ތަ އް ހު ރު މާ އި އެ ކު އެ މަ އް ސަ ލަ ތަ އް ޙަ އް ލު ނު ވު މު ގެ

ފެ ނި ފާ ވާ އި ރު ،އެ ދާ އި ރާ އަ ށް ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް ތަ ކަ ށް

ނ ލި ބު ނު ފަ އި ދާ ވަ ނީ ކު ރީ
ސަ ބަ ބު ން ،ޓެ ކު ހަ ށް ކެނ ޑު މު ގެ ކު ރި ް

ސަ ބަ ބު ން މަ ސަ އް ކަ ތް ލަ ސް ވެ ފަ އި ވާ ކަ ން ފާ ހަ ގަ ކު ރަ މެ ވެ .ނަ މަ ވެ ސް

ނ ސަ އް ތަ އި ން ދަ ށް ވެ ފަ އެ ވެ.
އަ ހަ ރާ އަ ޅާ ބަ ލާ އި ރު  73އި ް

 2019ގަ އި މި މަ އް ސަ ލަ ތަ އް މި ނި ސް ޓް ރީ އޮ ފް ނެ ޝަ ނަ ލް ޕް ލޭ ނި ންގ

ނި ސް ބަ ތު ން ލި ބު ނު ަފ އި ދާ ،ރަނ ގަ ޅު ކަ މަ ށް ފާ ހަ ގަ ކު ރެ ވެ އެ ވެ.

އެ ން ޑް އި ން ފް ރާ ސް ްޓ ރަ ކް ޗަރ އި ން ޙަ އް ލު ކޮ ށް ދެ ްއ ވާ ،އެ މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ ކު ގެ

އެ މް ޓީ ސީ ސީ ގެ ސަ އް ތަ އި ން ސަ އް ތަ ޙި އް ޞާ އޮ ން ނަ އެ މް އާ ރް އީ އަ އި ސީ

ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރަ ކީ އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ ހު ރި ހާ

މަ ސަ އް ކަ ތް މި ހާ ރު ކު ރި އަ ށް ދާ ކަ ން އު ފަ ލާ އެ ކު ދަ ން ނަ ވަ މެ ވެ.

ރ އެ ރު ން ޚާ އް ޞަ ގޮ ތެ އް ގަ އި
ވޭ ތު ެވ ދި ޔަ އަ ހަ ރު ހޯ ަދ އި ފަ އި ވާ ކު ި

އެ ން މެ ފާ ހަ ގަ ޮކ ށް ލެ ވޭ އެ އް ާދ އި ރާ އަ ކީ ،އަ ހަ ރަ ކަ ށް ވު ރެ ން އަ ހަ ރެ އް

ފަ ޅު ފު ން ކު ރު މާ އި ބި ން ހި އް ކު މު ގެ ދާ އި ރާ އި ން ގި ނަ މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ ކެ އް ގަ އި

ގެ އް ލު ން އި ތު ރު ވަ މު ން އަ ން ނަ ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ ވި ޔަ ފާ ރި އެ ވެ .މި ދާ އި ރާ އި ން

މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރެ ވި ފަ އި ވީ ނަ މަ ވެ ސް ،ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު މި ދާ އި ރާ އި ން

ނ ސަ އް ތަ އި ގެ ކު ރި އެ ރު މެ އް ހޯ ދާ ފަ އެ ވެ .ބަ ދަ ުލ ވަ މު ން ދާ
 5515އި ް

އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި އާ މް ދަ ނީ ގެ ގޮ ތު ގަ އި ލި ބު ނު  137މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ

ވަ ނީ  13.6 0މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ ގެ އް ލު ން ވެ ފަ އެ ވެ .މި ާދ އި ރާ އި ން

ރި އަ ލް އެ ސް ޓޭ ޓް މާ ެކ ޓު ގެ ޑި މާ ން ޑަ ށް ރި ޔާ އަ ތް ކޮ ށް ،ކު ން ފު ނީ ގެ

އަ ކީ ކު ރީ އަ ހަ ރު ލި ބު ނު އާ މް ދަ ނީ އާ ދާ ދި އެ އް ވަ ރު ގެ އާ މް ދަ ނީ އެ އް

ރ ގަ އި ހދ .ކު ޅު ދު އް ފު ށި،
ހި ން ގު ނު މު ހި ން މު މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ ކު ގެ ތެ ޭ

ވި ޔަ ާފ ރީ ގެ މި ސް ރާ ބާ އި އޮ ނި ގަނ ޑަ ށް ޭވ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު ގެ ނެ ވު ނު

ކަ މު ގަ އި ވި އަ ސް ،މި ވި ޔަ ފާ ރި ން ހު ސް ވި އަ ހަ ރު ލި ބު ނު ގެ އް ލު ން

ށ .ފު ނަ ދޫ ،ކ .މަ ޑި ވަ ރު ،ކ .ކަ ގި ،ށ .ކޮ ަމ ން ޑޫ ،ކ .ގު ރަ އި ދޫ އަ ދި

ަބ ދަ ލު ތަ އް ،މި ކާ މި ޔާ ބީ އަ ށް ޙި އް ޞާ ކޮ ށް ފަ އި ވެ އެ ވެ.

ދާ އި ރާ ތަ ކަ ކު ން ވެ ސް ގޮ ން ެޖ ހު ން ތަ އް ކު ރި މަ ތި ވި އަ ހަ ރެ ކެ ވެ .މި ގޮ ތު ން

ފާ ހަ ގަ ކު ރެ ވެ އެ ވެ .އެ ކު ން ފު ނީ ގެ ޖު މް ލަ އާ މް ދަ ނީ  72އި ން ސަ އް ތަ އި ން
އި ތު ރު ވެ ފަ އި ވާ އި ރު ،ޓެ ުކ ހަ ށް ކެނ ޑު މު ގެ ކު ރި ން ލި ބު ނު ފަ އި ދާ ވަ ނީ

ވަ ނީ ކު ރީ އަ ހަ ރާ އަ ޅާ ބަ ލާ އި ރު  44އި ން ސަ އް ތަ އި ތު ރު ވެ ފަ އެ ވެ.

ކ .ހު ރާ ގެ ބި ން ހި އް ކު މު ގެ މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ އް ހި ެމ ނެ އެ ވެ .މި ާދ އި ރާ އި ން

މި ދާ އި ރާ އި ން ވަ މު ން ދާ ގެ އް ލު ން އި ތު ރު ވު މު ގެ މަ އި ގަނ ޑު ސަ ބަ ބަ ތަ ކު ގެ

ލި ބު ނު ގެ އް ލު މު ގެ ަމ އި ގަނ ޑު ސަ ބަ ބަ ކީ ،މަ ހާ ޖަ އް ރާ ފު ގަ ތު މަ ށް

ތެ ރޭ ގަ އި ސި ނަ މާ ލެ ބް ރި ޖް ހު ޅު ވު މާ ގު ޅި ގެ ން ހު ޅު މާ ލެ -މާ ލެ ސަ ރަ ހަ އް ދު ގެ

ނ ސް ކު ރު މު ގެ ޚަ ރަ ދު ބޮ ޑު ވު މާ އި ޚަ ރަ ދާ
ނަ ގާ ފަ އި ވާ ލޯ ނު ފަ އި ނޭ ް

ރަނ ގަ ޅު ކު ރު މަ ށް ގި ނަ ަކ ން ތަ އް ތަ ކެ އް ކު ރެ ވެ ން ހު ރި ކަ ން އަ ޅު ގަނ ޑު

ނ ޑް ދަ ށަ ށް ދި އު މާ އި ،އަ ތޮ ޅު ތެ ރޭ ގެ ފެ ރީ
ކަނ ޑު ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ ޑި މާ ް

އެ ކަ ށީ ގެ ން ނު ވާ ވަ ރު ގެ ކު ޑަ އަ ގެ އް ގަ އި ބި ން ހި އް ކު މު ގެ މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ އް

ފާ ހަ ގަ ކު ރަ މެ ވެ 2019 .ގެ ޕީ އެ ސް އަ އި ޕީ ބަ ޖެ ޓަ ށް ބަ ލާ އި ރު

ނި ޒާ މު ން ކު ން ފު ން ޏަ ށް ވަ މު ން ދާ ގެ އް ލު ން ބޮ ުޑ ހި އް ސާ އެ އް އަ ދާ ކު ރެ އެ ވެ.

ކު ން ފު ނީ ގެ އެ ން މެ ހާ ވި ޔަ ފާ ރި ތަ ކަ ށް ބަ ލާ އި ރު ،އި ތު ރަ ށް

ހި ން ގު މަ ށް ސަ ރު ކާ ރު ން ކު ރި މަ ތި ކު ރު ވި ފި އް ތު ން ތަ ކެ ވެ .އަ ުޅ ގަނ ޑު މެ ން ގެ

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ވި ޔަ ފާ ރި ތަ އް ފު ޅާ ކު ރު މަ ށް ގި ނަ ފު ރު ޞަ ތު ތަ ކެ އް

އަ މާ ޒަ ކީ މި ދާ އި ރާ އަ ލު ން ދި ރު ވާ 2019 ،ގަ އި މި ދާ އި ރާ އި ން

ލި ބި ގެ ން ދާ ނެ ކަ މު ގަ އި ޤަ ބޫ ލު ކު ރެ ވެ އެ ވެ .އަ ދި ކު ން ފު ނީ ގެ ކު ރި މަ ގާ މެ ދު

ޢު މް ރާ ނީ ތަ ރަ އް ޤީ އާ އި ޢި މާ ރާ ތް ކު ރު މު ގެ ދާ އި ރާ އި ން އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި

ހި ން ގާ މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ ކަ ކީ ކު ން ފު ން ޏަ ށް ރަނ ގަ ޅު ފަ އި ދާ އެ އް ވާ ވަ ރު ގެ

ކު ރެ ވޭ އު އް މީ ދު ތަ އް މީ ގެ ސަ ބަ ބު ން އި ތު ރު ވެ ގެ ން ދެ އެ ވެ.

ހި ން ގު ނު މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ ކު ގެ އަ ދަ ދު ވަ ނީ ކު ރީ އަ ހަ ރާ އި އަ ޅާ ބަ ލާ އި ރު

އަ ގެ އް ގަ އި ހި ން ގާ މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ ކެ އް ކަ ން ކަ ށަ ވަ ރު ކު ރު މެ ވެ.

ދަ ށް ވެ ފަ އެ ވެަ .މ ޝް ރޫ ޢު ތަ ކު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް ހޯ ދު މަ ށް ކު ރެ ވު ނު ަމ ސަ އް ކަ ތް

ޗީ ފް އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް އޮ ފިސަރ ގެ ބަ ޔާ ން

ރ ކު ން ފު ނި ން މާ ލީ ޮގ ތު ން ޙާ ޞި ލް ކޮ ށް ފަ އި ވާ
ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ު

ނާ ކާ މި ޔާ ބު ވު މާ އި ބަ އެ އް މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ އް ފެ ށު މަ ށް ބޭ ނު ން ވާ ތަ އް ޔާ ރީ ތަ އް

ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރަ ކީ އާ ން މު ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ ދާ އި ރާ އާ އި އި ން ޖި ނި އަ ރި ން ގް

އަ ހަ ރު ނި ން މާ ލެ ވި ފަ އި ވަ ނީ  1.28ބި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ ގެ ޖު މް ލަ
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ނ ގެ ގޮ ތު ގަ އި
އާ މް ދަ ނީ އަ ާކ އެ ކު ގަ އެ ވެ .މި ީއ ކު ރީ އަ ހަ ރު ެގ ޖު މް ލަ އާ މް ދަ ީ

އާ ން މު ވި ޔަ ފާ ރި އާ އި ޑޮ ކި ން ގް ގެ ދާ އި ރާ އި ން ކު ން ފު ން ޏަ ށް އި ތު ރު

ޙި އް ޞާ ދާ ރަ ށާ އި ދި ވެ ހި ރަ އް ޔި ތު ން ނަ ށް އަ ރު ވަ މެ ވެ.

ލި ބު ނު  1.29ބި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ އަ ށް ވު ރެ  0.85އި ން ސަ އް ތަ ދަ ށް

ކު ރި އެ ރު ން ހޯ ދު މަ ށް މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރާ ނެ ކަ މު ގެ ަޔ ގީ ން ކަ ން ވެ ސް އަ ރު ވަ މެ ވެ.

އަ ދަ ދެ ކެ ވެ 2018 .ގަ އި ެޓ ކު ހަ ށް ކެނ ޑު މު ގެ ކު ރި ން ލި ބު ނު ފަ އި ދާ،

އަ ދި އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ކު ރަ މު ން ގެ ން ދާ އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް ތަ ކު ގެ ސަ ބަ ބު ން

ކު ން ފު ނީ ގެ މު ސް ތަ ޤް ބަ ލު ގެ އަ މާ ޒަ ށް ވާ ސި ލު ވު މަ ށް ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ

ި 34.76މ ލި އަ ން ރު ފި ޔާ އަ ކީ ،ކު ރީ އަ ހަ ރު ލި ބު ނު  127.34މި ލި އަ ން

ވި ޔަ ފާ ރި ފު ޅާ ވެ ،ސަ ރު ކާ ރު ގެ ަމ ޝް ރޫ ޢު ތަ ކަ ށް ބަ ރޯ ސާ ވު މު ގެ ބަ ދަ ލު ގަ އި،

ބޯ ޑު ން ކޮ ށް ދެ އް ވަ މު ން ގެ ން ދަ ވާ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ކަ ށާ އި ދެ އް ވާ އި ރު ޝާ ދު

ސ އް ތަ ދަ ށް އަ ދަ ދެ ކެ ވެ.
ރު ފި ޔާ އާ އަ ޅާ ބަ ލާ އި ރު  73އި ން ަ

ޕް ރަ އި ވެ ޓް ސެ ްކ ޓަރ ގަ އި ،ވަ ކި ން ޚާ އް ޞަ ކޮ ށް ޓު އަ ރި ޒަ މް ގެ ދާ އި ރާ ގަ އި،

ޝު ކު ރު ވެ ރި ކަ މާ އެ ކު ފާ ހަ ގަ ުކ ރަ މެ ވެ .އަ ދި ކު ން ފު ނީ ގެ ޙި އް ޞާ ދާ ރު ން،

ކު ން ފު ނި ން ކު ރާ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ކު ގެ ޙި އް ޞާ އި ތު ރު ވެ ގެ ން ދާ ނެ އެ ވެ.

ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑަ ށާ އި ކު ން ފު ނީ ގެ މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓަ ށް ކު ރަ އް ވާ

ސ ކް ޓަރ ގެ ވި ޔަ ފާ ރި އި ތު ރު ކު ރު މަ ށް
ެ
ނ ޕް ރަ އި ވެ ޓް
އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ް

އި ތު ބާ ރު ފާ ހަ ގަ ކޮ ށް އެ ފަ ރާ ތް ތަ ކަ ށް ޝު ކު ރު ދަ ން ނަ ވަ މެ ވެ.

ކު ން ފު ނީ ގެ ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ ލަނ ުޑ ދަނ ޑި ތަ އް ޙާ ޞި ލް ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި 2018
އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ކެ ޕި ޓަ ލް އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް ގެ ގޮ ތު ގަ އި 199

ސެ ްކ ޓަރ ގަ އި ހި މެ ނޭ އަ ުޅ ގަނ ޑު މެ ން ގެ ކަ ސް ޓަ މަ ރު ން ނަ ށް ވެ ސް ހަ މަ ހަ މަ

މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ ޚަ ރަ ދު ކު ރެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ .މީ ގެ އި ތު ރު ން ކު ން ފު ނީ ގެ

ގޮ ތެ އް ގަ އި ފަ އި ދާ ކު ރާ ނެ ކަ މު ގެ ޔަ ގީ ން ކަ ން އަ ރު ވަ މަ ވެ.

މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް ޓީ މާ އި ރާ އް ޖޭ ގެ އެ ކި ކަ ން ކޮ ޅު ތަ ކު ގަ އި ކު ން ފު ނީ ގެ

މު ވަ އް ޒަ ފު ން ނަ ކީ މު ސް ތަ ޤް ބަ ލު ގެ ގޮ ން ޖެ ހު ން ތަ ކަ ށް ކު ރި މަ ތި ލު މު ގެ

މު ވަ އް ޒަ ުފ ން ކު ރަ އް ވާ ބު ރަ މަ ސަ އް ކަ ތު ގެ ނަ ތީ ޖާ އެ ވެ .އަ ުޅ ގަނ ޑު މެ ން ގެ

ޤާ ބި ލް ކަ މާ އި ހު ނަ ރު ހު ރި ބަ ޔަ ކަ ށް ހެ ދު މަ ށް ކު ރެ ވެ މު ން ދާ މަ ސަ އް ކަ ތް،

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ން ނަ މު ން ދާ އި ޞް ލާ ޙީ ބަ ދަ ލު ތަ އް އި ތު ރު ކޮ ށް ،ކު ން ފު ނި ން

މަ ޤް ޞަ ދު ަތ އް ޙާ ޞި ލް ކޮ ށް ،އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ އެ ން މެ ހާ ވި ޔަ ފާ ރި ތަ ކު ގެ

މެ ދު ކެނ ޑު މެ އް ނެ ތި ވޭ ތު ވެ ިދ ޔަ އަ ހަ ރު ކު ރި އަ ށް ގެ ން ދެ ވު ނެ ވެ .އެ ގޮ ތު ން

ކު ރާ އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް ތަ ކަ ށް އި ތު ރަ ށް ފަ ރު ވާ ތެ ރި ވެ ،ހި ން ގު މު ގެ ޚަ ރަ ދާ އި

މާ ކެ ޓް ގަ އި ޙި އް ޞާ ކު ރާ މި ން ވަ ރު އި ތު ރު ކު ރު މަ ށް ކު ން ފު ނީ ގެ މު ވަ އް ޒަ ފު ން

އި ން ސާ ނީ ވަ ސީ ލަ ތް ތަ ރަ އް ޤީ ކު ރު މަ ށް ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު 08

ވި އް ކާ މު ދަ ލަ ށް ކު ރާ ޚަ ރަ ދު ކު ޑަ ކު ރު މަ ށް ކު ރާ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ އް އި ތު ރަ ށް

ކު ރަ އް ވާ ބު ރަ މަ ސަ އް ކަ ތް ފާ ހަ ގަ ކޮ ށް އި ޚް ލާ ޞް ތެ ރި ކަ މާ އެ ކު

މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ ޚަ ރަ ދު ކު ރެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ 2018 .ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ

ހަ ރު ދަ ނާ ކު ރު މަ ށް އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރަ މު ން ގެ ން ދާ ނަ ެމ ވެ .މީ ގެ

ކު ން ފު ނީ ގެ އެ ން މެ ހާ މު ވަ އް ޒަ ފު ން ނަ ށް ޝު ކު ރު ދަ ން ނަ ވެ މެ ވެ.

މާ ލީ ނަ ތީ ޖާ ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރާ އި އަ ޅާ ބަ ލާ އި ރު ދަ އް ވު މު ގެ ސަ ބަ ބު ން

ށ ދި ނު މު ގެ
އި ތު ރު ން އަ ުއ މާ ކެ ޓް ތަ އް ޯހ ދާ ،ހި ން ގު މާ އި ޚި ުދ މަ ތް ފޯ ރު ކޮ ް

ކު ން ފު ނީ ގެ ޙި އް ޞާ އަ ކަ ށް ޖެ ހޭ ހަ ރު މު ދަ ލު ގެ ނި ސް ބަ ތް ވަ ނީ 190

ރ ރަނ ގަ ޅު ކޮ ށްު ،ކ ން ފު ނީ ގެ ރި ސް ކް މެ ނޭ ޖް ކު ރު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް
ފެ ން ވަ ު

ފަ ރު ވާ ތެ ރި ކަ މާ އެ ކު ވި ޔަ ފާ ރި ތަ އް ކު ރި އަ ރު ވާ ،ކު ން ފު ނީ ގެ މަ ޤް ޞަ ދު ތަ އް

ރު ފި ޔާ އި ން  115ރު ފި ޔާ އަ ށް  2018ވަ ނަ އަ ހަ ރު ދަ ށް ވެ ފަ އެ ވެ.

އި ތު ރަ ށް ހަ ރު ދަ ނާ ކު ރަ މު ން ގެ ން ދާ ނަ މެ ވެ .ދި ވެ ހި ން ގެ ދި ރި އު ޅު ން

ޙާ ޞި ލް ކު ރު މަ ށް ޙި ކް މަ ތް ތެ ރި ކަ މާ އެ ކު ފި ޔަ ވަ ޅު ތަ އް އަ ޅަ މު ން ގެ ން ދާ ނެ

އަ ދި ހަ މަ އެ ހެ ން މެ ޙި އް ޞާ އަ ކަ ށް ޖެ ހު ނު ފަ އި ދާ ވެ ސް ވަ ނީ 28

ރަނ ގަ ޅު ކު ރު މަ ށް އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ކު ރާ މަ ސަ އް ކަ ތް ކާ މި ޔާ ބު ކު ރު މު ަގ އި ،އަ އު

ކަ މު ގެ ޔަ ޤީ ން ކަ ން އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ޙި އް ޞާ ދާ ރު ން ނަ ށް އަ ރު ވަ މެ ވެ.

ރު ފި ޔާ އި ން  04ރު ފި ޔާ އަ ށް ަ 2018ވ ނަ އަ ހަ ރު ދަ އް ވެ ފަ އެ ވެ.

މާ ކެ ޓް ތަ އް ހޯ ދު މާ އި އަ އު ފު ރު ޞަ ތު ތަ ކު ގެ ބޭ ނު ން ހި ފު މު ގަ އި ކާ މި ޔާ ބު

ުކ ން ފު ނީ ގެ އޮ ނި ގަނ ޑަ ށް ގެ ން ނަ ން ޖެ ހޭ ބަ ދަ ލު ތަ އް ގެ ނަ އު މާ އި ،އީ ޖާ ދީ

ލި ބޭ ނެ ަކ މު ގެ ފު ރި ހަ މަ އި ތު ބާ ރު އަ ޅު ގަނ ޑަ ށް އޮ ތް ކަ ން ދަ ން ނަ ވަ މެ ވެ.

ތަ ރަ އް ޤީ އަ ށް ހި ތް ވަ ރު ިދ ނު މާ އި ،ޚި ދު މަ ުތ ގެ ފެ ން ވަ ރު ރަނ ގަ ޅު ކޮ ށް،

ކު ރި މަ ގަ ށް ބަ ލާ އި ރު ކު ން ފު ނީ ގެ މަ އި ގަނ ޑު ވި ޔަ ފާ ރި ތަ އް ކު ރި އަ ރު ވާ،

ކު ން ފު ނީ ގެ ކަ ން ކަ ން އި ޞް ލާ ޙު ކު ރު މު ގަ އި މެ ދު ނު ކެނ ޑި މަ ސަ އް ކަ ތް

ސ ޓަ މަ ރު ން ނަ ށް ދެ ވޭ ޚި ދު މަ ތް ތަ ކު ގެ ފެ ން ވަ ރު ރަނ ގަ ޅު ކޮ ށް،
ކަ ް

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ނަ ށް ލި ބެ މެ ން ދާ ކާ މި ޔާ ބީ އަ ކީ މާ ތްﷲ ގެ ހެ ޔޮ ރަ ޙް މަ ތް ފު ޅު ން

ކު ރާ ނެ ކަ މު ގަ އި ވެ ސް ދަ ން ނަ ވަ ެމ ވެ .އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ އެ ން މެ ހާ ވި ަޔ ފާ ރި ތަ އް

ރ މު ގަ އި ގި ނަ
ނ ފާ އި ތު ރު ކު ު
ހި ން ގު ން ހަ ރު ދަ ނާ ކޮ ށް ،ކު ން ފު ނި ން ލި ބޭ ަ

އަ ުޅ ގަނ ޑު މެ ން ނަ ށް ލި ބެ މު ން ދާ ކާ މި ޔާ ީބ އެ ކެ ވެ .ކު ރި އަ ށް އޮ ތް އަ ހަ ރު ތަ ކަ ކީ

ކު ރި އަ ރު ވާ ކު ން ފު ނީ ގެ ޙި އް ޞާ ދާ ރު ން ނާ އި މު ޖު ތަ މަ ޢު އަ ށް ނަ ފާ ލި ބޭ ގޮ ތަ ށް

ފު ރު ޞަ ތު ތަ ކެ އް ހު ރި ަކ މަ ށް އަ ޅު ގަނ ޑު ދެ ކެ މެ ވެ .ރާ އް ޖޭ ގެ މީ ހު ން

ކު ން ފު ނީ ގެ ފަ އި ދާ އި ތު ރު ވެ ،ކު ން ފު ނީ ގެ ޙި އް ޞާ ދާ ރު ން ނަ ށް ލި ބޭ ނަ ފާ

މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރި އަ ށް ގެ ން ދާ ނެ ކަ މު ގެ ޔަ ޤީ ން ކަ ން އަ ރު ވަ މެ ވެ.

އު ޅޭ ުހ ރި ހާ ރަ ށެ އް ގަ އި ހެ ން ބަނ ދަ ރު ތަ އް ހަ ދާ ނި މި ފަ އި ވު މާ އެ ކު،

އި ތު ރު ވެ ގެ ން ދާ ނެ އަ ހަ ރު ތަ ކެ އް ކަ މު ގަ އި

ބި ން ހި އް ކު މާ އި ،ނަ ރު ދަ މާ އަ ދި މަ ގު ހެ ދު ން ފަ ދަ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ކު ގެ

ﷲ ހަ ޟް ރަ ތު ގަ އި ދު ޢާ ަދ ން ނަ ވަ މެ ވެ .ސަ ރު ކާ ރު ން އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ނަ ށް

ރ ުފ ޅާ ކޮ ށް ،އަ ޅު ގަނ ުޑ މެ ން ގެ ކޮ ށް ފަ އި ވާ އި ން ވެ ސް ޓް ަމ ން ޓް ތަ ކު ން
ދާ އި ާ

ދެ އް ވާ އެ އް ބާ ރު ލެ އް ވު މާ އި އެ ހީ ތެ ރި ކަ މާ އި ކު ރަ އް ވާ އި ތު ބާ ރު

ނ އަ މާ ޒު ކު ރެ ިވ ފަ އެ ވެ .ކު ރި އަ ށް އޮ ތް
ރ ކު ރު މަ ށް ވަ ީ
ލި ބޭ ނަ ފާ އި ތު ު

ފާ ހަ ގަ ކޮ ށް ،ރަ އީ ސު ލް ޖު މް ހޫ ރި ްއ ޔާ އި ބް ރާ ހި މް މު ޙަ އް މަ ދު ޞާ ލި ޙަ ށް،

އަ ހަ ރު ބި ން ހި އް ކު މު ގެ ގި ނަ މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ ކެ އް ރޭ ވި ފަ އި ހު ރު މާ އެ ކު،

ޗީ ފް އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް އޮ ފިސަރ ގެ ބަ ޔާ ން

ގަ އި ޮބ ޑެ ތި އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް ތަ ކެ އް ުކ ރެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ .އެ ގޮ ތު ން

ހި ން ގަ މު ން ގެ ން ދާ ޙަ ރަ ކާ ތް ތަ ކު ގެ ސަ ބަ ބު ން އެ މް ޓީ ސީ ސީ އަ ށާ އި ޕް ރަ އި ވެ ޓް
މި އަ ދު ކު ން ފު ން ޏަ ށް ލި ބި ފަ އި ވާ ކާ މި ޔާ ބީ އަ ކީ އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ

މި ން ވަ ރު ކޮ ށް ދެ އް ވު ން އެ ދި މާ ތް

މި ފު ރު ޞަ ތު ގަ އި އި ޚް ލާ ޞް ތެ ރި ކަ މާ އެ ކު ޝު ކު ރު ދަ ން ނަ ވަ މެ ވެ.

މަ ހާ ޖަ އް ރާ ފު ބޭ ނު ން ކޮ ށް ގެ ން ހި ން ގާ މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ އް އި ތު ރު ވެ ގެ ން ދާ ނެ ކަ މަ ށް

ޙަ ސަ ން ޝާ ހު

ނ މު ވި ޔަ ފާ ރި އާ އި ޑޮ ކި ން ގް ގެ ވި ޔަ ފާ ރި
ބެ ލެ ވެ އެ ވެ .މީ ގެ އި ތު ރު ން އާ ް

ރާ އް ޖޭ ގެ ޢު މް ރާ ނީ ތަ ރަ އް ޤީ ގެ ބަ އި ވެ ރި އެ އް ގެ ގޮ ތު ން

ފު ޅާ ކު ރު މު ގެ ގޮ ތު ން ރާ އް ޖޭ ގެ މާ ހަ އު ލަ ށް އެ ކަ ށޭ ނެ އަ ދި ރަ އް ޔި ތު ން ގެ

ނ ކު ރަ މު ން ގެ ން ދާ މަ ސަ އް ކަ ތް ،ދެ ޮގ ތެ އް ނު ވެ
އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ް

އި ތު ބާ ރު ލި ބި ަފ އި ވާ ޕް ރޮ ޑަ ކް ޓް ތަ ކާ އި ހަ އް ލު ތަ އް އި ތު ރަ ށް ފު ޅާ ކޮ ށް

ކު ރި އަ ށް ގެ ން ދާ ނެ ކަ މު ގެ ޔަ ޤީ ން ކަ ން އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ މަ އި

ޗީ ފް އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވެ އޮ ފި ސަރ
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ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑު

ޗ އަރ މަ ން /ނޮ ން -އެ ްގ ޒެ ކެ ޓި ވް ޑި ރެ ކް ޓަރ
ެ

ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑު

06

މު ޙަ އް މަ ދު ފަ ހީ މް

އެ މް ޓީ ސީ ސީ ގެ ޑި ރެ ްކ ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑު ގެ ޗެ އަރ މަ ން ގެ މަ ާޤ މަ ށް އފ.
މު ޙަ އް މަ ދު ފަ ހީ މް ،މަ އި ހި އް ސާ ދާ ރު ( ދި ެވ ހި ސަ ރު ކާ ރު) ގެ ފަ ރާ ުތ ން
ޢަ އް ޔަ ނު ކު ރެ އް ވީ  11ފެ ބު ރު ވަ ރީ  2019ގަ އެ ވެ .މު ހަ ޢް މަ ދު ފަ ހީ މަ ކީ
ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ ދާ އި ރާ ގަ އި ތަ ފާ ތު އި ސް މަ ޤާ މު ތަ ކު ގަ އި  21އަ ހަ ރު ގެ
ތަ ޖު ރި ބާ ލި ބި ވަ ޑަ އި ގެ ން ފަ އި ވާ ބޭ ފު ޅެ ކެ ވެ .ވި ޔަ ފާ ރީ ގަ އި ހޭ ދަ ކު ރަ އް ވާ ފަ އި ވާ
ދި ގު މު އް ދަ ތު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ތަ ފާ ތު އަ އު ބް ރޭ ން ޑް ތަ ކާ އި ޕް ރޮ ޑަ ކް ޓް ތަ އް
ރާ އް ޖޭ ގެ މާ ކެ ޓަ ށް ތަ ޢާ ރަ ފް ކު ރަ އް ވާ ،ރީ ޓެ އި ލް އާ އި އާ ން މު ވި ޔަ ފާ ރި
ފު ޅާ ކު ރު މަ ށް މު ޙަ އް މަ ދު ފަ ހީ މް ޙި އް ޞާ ކު ރަ އް ވާ ފަ އި ވެ އެ ވެ.
މު ޙަ އް މަ ދު ފަ ހީ މް ވަ ނީ ސަ ރު ކާ ރު ގަ އާ އި އި ޖު ތި މާ ޢީ ދާ އި ރާ ގަ އި ޤަ އު މީ
އަ ދި ސަ ރަ ހަ އް ދީ ފެ ން ވަ ރު ގަ އި ގި ނަ ގު ން ޚި ދު މަ ތް ތަ ކެ އް ކު ރަ އް ވާ ފަ އެ ވެ.
ސ ލަ ރެ އް ގެ މަ ޤާ ަމ ށް ޢަ އް ޔަ ނު ކު ރެ ވި ،އެ
ނ .އަ ތޮ ުޅ ގެ އަ ތޮ ޅު ކަ އު ން ި
މަ ޤާ މު ގަ އި  2008އި ން  2009އަ ށް ޚި ދު މަ ތް ކު ރަ އް ވާ ފަ އި ވެ އެ ވެ.
ސ ގެ ޑެ ޕި އު ޓީ ިމ ނި ސް ޓަރ
ައ ދި މި ނި ސް ޓް ރީ އޮ ފް ހޯ މް އެ ފެ އަރ ް
އޮ ފް ސް ޓޭ ޓް ގެ މަ ޤާ މު  2009އި ން  2011އަ ށް މު ޙަ އް މަ ދު
ފަ ހީ މް އަ ދާ ުކ ރަ އް ވާ ފަ އި ވެ އެ ވެ .މީ ގެ އި ތު ރު ން ކެނ ދި ކު ޅު ދޫ ދާ އި ރާ
އި ން އި ން ިތ ޚާ ބު ވެ ވަ ޑަ އި ެގ ން ނ .އަ ތޮ ޅު ކަ އު ން ސި ލް ގަ އި 2011
އި ން ަ 2014އ ށް އޭ ނާ ޚި ދު މަ ތް ކު ރަ އް ވާ ފަ އި ވެ އެ ވެ.
އފ .މު ޙަ އް މަ ދު ފަ ހީ ަމ ކީ ކު ން ފު ނީ ގެ ޙި އް ޞާ އެ އް
އޮ ން ނަ ބޭ ފު ެޅ އް ނޫ ނެ ވެ.

25

24

ނޮ ން -އެ ގް ެޒ ކެ ޓި ވް އި ން ޑި ޕެ ން ޑެ ން ޓް ޑި ރެ ކް ޓަރ

ނޮ ން -އެ ގް ެޒ ކެ ޓި ވް އި ން ޑި ޕެ ން ޑެ ން ޓް ޑި ރެ ކް ޓަރ

ނޮ ން -އެ ގް ެޒ ކެ ޓި ވް އި ން ޑި ޕެ ން ޑެ ން ޓް ޑި ރެ ކް ޓަރ

ނ ޑެ ން ޓް ޑި ރެ ްކ ޓަ ރެ އް ގެ
ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ޯބ ޑު ގެ ނޮ ން -އެ ގް ޒެ ެކ ޓި ވް އި ން ޑި ޕެ ް

ނ ޑި ޕެ ން ޑެ ން ޓް ޑި ރެ ކް ޓަ ރެ އް ގެ ގޮ ތު ގަ އި ި ،
ރެ ކް ަޓ ރު ން ގެ ބޯ ޑު ގެ ނޮ ން -އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް އި ް

ިޑ ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ޯބ ޑު ގެ ނޮ ން -އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް އި ން ޑި ެޕ ން ޑެ ން ޓް

ގޮ ތު ގަ އި ،އފ .މަ ން ސޫ ރު ޒު ަބ އި ރު ފު ރަ ތަ ަމ އި ން ތި ޚާ ބު

މެ ޖޯ ރި ޓީ ޝެ އަރ ހޯ ލް ޑަރ ( ިދ ވެ ހި ސަ ރު ކާ ރު) ގެ ފަ ރާ ތު ން އފ .ޢަ ބް ދުﷲ

ކު ރެ ވި ފަ އި ވަ ނީ  29އޮ ގަ ސް ޓު  2017ގަ އެ ވެ .އެ އަ ށް ފަ ހު

ޝާ އި ރު ޢަ އް ޔަ ނު ކު ރެ ވި ފަ އި ވަ ނީ  6ފެ ބު ރު ވަ ރީ  2019ގަ އެ ވެ .އޭ ނާ ވަ ނީ

ގެ ފަ ރާ ތު ން

 26އެ ޕް ރީ ލް  2018ގަ އި އޭ ނާ ވަ ނީ އާ ން މު ޙި އް ޞާ ދާ ރު ން ގެ

ރ ން ގެ ބޯ ޑު ގަ އި ޚި ދު މަ ތް ކު ރަ އް ވާ ފަ އެ ވެ.
 2009އި ން ަ 2012އ ށް ޑި ރެ ކް ޓަ ު

 2019ގަ ެއ ވެ .މީ ގެ ކު ރި ން ،އޭ ނާ ވަ ނީ  2014އި ން 2016

ނ އަ ލު ން ބޯ ޑަ ށް އި ން ތި ޚާ ބު ކު ރަ އް ވާ ފަ އެ ވެ.
ފަ ރާ ތު ް

ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑު

އފ .މަ ން ސޫ ރު ޒު ބަ އި ރު

އފ .ޢަ ބް ދުﷲ ޝާ އި ރު

ސ ނާ ން ޢަ ލީ
ި
އފ.

ރ ޓީ ޝެ އަރ ހޯ ލް ޑަރ ( ދި ވެ ހި ސަ ރު ކާ ރު)
ޑި ރެ ކް ޓަ ރެ އް ގެ ގޮ ތު ގަ އި ،މެ ޖޯ ި
ސި ނާ ން ޢަ ލީ ޢަ އް ޔަ ނު ކު ރެ ވި ފަ އި ވަ ނީ  6ފެ ބު ރު ވަ ރީ

ރ ން ގެ ބޯ ޑު ގަ އި ިޚ ދު މަ ތް ކު ރަ އް ވާ ފަ އެ ވެ.
ައ ށް ޑި ރެ ކް ޓަ ު
އފ .ޢަ ބް ދުﷲ ޝާ އި ރަ ކީ ޤާ ނޫ ނީ ވަ ކީ ލެ ކެ ވެ .އަ ދި ދަ އު ވާ ރަ އް ދު ވާ ފަ ރާ ތު ގެ
ވަ ކީ ލެ އް ގެ ހަ އި ސި އް ޔަ ތު ން ތަ ފާ ތު ޖި ނާ އީ މަ އް ސަ ލަ ތަ ކު ގަ އާ އި ކޮ މަރ ޝަ ލް

ސި ނާ ން ޢަ ލީ ބް ރޯ ޑް ކާ ސް ޓި ން ގް އާ އި ނޫ ސް ވެ ރި ކަ މު ގެ ދާ އި ރާ ގަ އި 14

ރ ޓީ ގެ އެ ކި މަ ޤާ ުމ ތަ ކު ގަ އި
މަ ން ސޫ ރު ޒު ބަ އި ރު މޯ ލް ޑި ވް ސް މަ ނި ޓަ ރީ އޮ ތޯ ި
 2000ވަ ނަ އަ ހަ ރު ން ފެ ށި ގެ ން ޚި ދު މަ ތް ކު ރަ އް ވާ ފަ އި ވެ އެ ވެ .އަ ދި 1998

މަ އް ސަ ލަ ތަ ކު ގަ އި ދި ވެ ހި ން ނާ އި ބޭ ރު ެގ ފަ ރާ ތް ތަ ކު ގެ ަވ ކީ ލެ އް ގެ ގޮ ތު ގަ ިއ ޢަ ބް ދުﷲ

ނ މެ ބޮ ޑު
ރ އް ވާ ފަ އި ވާ އި ރު ،މި ހާ ރު ގެ ން ދަ ވަ ނީ ރާ އް ޖޭ ގެ އެ ް
އަ ހަ ރު ޚި ދު މަ ތް ކު ަ

އި ން ފެ ށި ގެ ން އޭ ނާ ވަ ނީ މި ނި ސް ޓް ރީ އޮ ފް ފި ނޭ ން ސް އެ ން ޑް ޓް ރެ ޝަ ރީ ގަ އި

ޝާ އި ރު މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރަ އް ވާ ފަ އި ވެ އެ ވެ 2005 .އި ން  2007އަ ށް

އެ އް މީ ޑި އާ ކު ން ފު ނީ ގެ ޗީ ފް އެ ްގ ޒެ ކެ ޓި ވް އޮ ފި ސަރ ގެ މަ ޤާ މާ އި އެ ޑި ޓަރ ގެ

ޚި ދު މަ ތް ކު ރަ އް ވާ ފަ އެ ވެ .މަ ން ސޫ ރު ޒު ބަ އި ރު މި ހާ ރު ޚި ދު މަ ތް ކު ރަ އް ވަ މު ން

ނ ޑި ވެ ލޮ ޕް މަ ން ްޓ ގެ ސޯ ޝަ ލް
މި ނި ސް ޓް ރީ އޮ ފް ހަ އު ސި ން ްގ އެ ން ޑް އަރ ބަ ް

މަ ޤާ މު އަ ދާ ކު ރަ އް ވަ މު ން ނެ ވެ .މީ ގެ އި ތު ރު ން ސީ ނި އަރ ކޮ ލަ މް ނި ސް ޓެ އް ގެ

ރ އޮ ތޯ ރި ޓީ ގެ ސް ޓެ ޓި ސް ޓި ކަ ލް ިޑ ވި ޝަ ން ގެ
ގެ ން ދަ ވަ ނީ ޯމ ލް ޑި ވް ސް މަ ނި ޓަ ީ

ހަ އު ސި ން ގް ކޮ މި ޓީ ަގ އި ވެ ސް ޢަ ބް ދުﷲ ޝާ އި ރު ޚި ދު މަ ތް ކު ރަ އް ވާ ފަ އި ވެ އެ ވެ.

ހަ އި ސި އް ޔަ ތު ން ނާ އި ޮކ ން ޓް ރި ބި އު ޓަރ އެ އް ގެ ަހ އި ސި އް ޔަ ުތ ން ތަ ފާ ތު
ޕަ ބް ލި ކޭ ޝަ ން ތަ ކަ ށް އޭ ނާ ޙި އް ޞާ ކު ރަ އް ވަ މު ން ގެ ން ދަ ވަ އެ ވެ 2015 .ގަ އި

އެ ސި ސް ޓަ ން ޓް އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވެ ިޑ ރެ ކް ޓަރ ގެ ަމ ޤާ މު ގަ އެ ވެ .މީ ގެ ިއ ތު ރު ން2016 ،
ނ ޓަ ގް ރޭ ޓަ ޑް ުޓ އަ ރި ޒަ މް
އި ން  2018އަ ށް އޭ ނާ ވަ ނީ ޯމ ލް ޑި ވް ސް އި ް

ޢަ ބް ދުﷲ ޝާ އި ރު ވަ ނީ ރާ އް ޖޭ ގެ އި ން ސް ޓި ޓި އު ޓް

ޖަރ ނަ ލި ޒަ މް ގެ ޤަ އު މީ އެ ޯވ ޑް ޙާ ޞި ލް ކު ރަ އް ވާ ފަ އި ާވ ސި ނާ ން ޢަ ލީ އަ ކީ ރޯ ޔަ ލް

ރ ން ގެ ބޯ ޑު ގަ އި ޚި ދު މަ ތް ކު ރަ އް ވާ ފަ އެ ވެ.
ޝ ން ގެ ޑި ރެ ކް ޓަ ު
ޑި ވެ ލޮ ޕް މަ ން ޓް ކޯ ޕަ ރޭ ަ

ސ ލާ މި ކް އެ ޑި އު ކޭ ޝަ ން އި ން ޑި ޕް ލޮ މާ އި ން
އޮ ފް އި ް

އި ން ސް ޓި ޓި އު ޓް އޮ ފް ޖަރ ނަ ލި ޒަ ްމ ގެ ސީ ނި އަރ ފެ ލޯ ޖަރ ނަ ލި ސް ޓެ ެކ ވެ .މީ ގެ

ޝަ ރި އް ޔާ އެ ން ޑް ލޯ ޙާ ޞި ލް ކު ރަ އް ވާ ަފ އެ ވެ.

އި ތު ރު ން  2016އި ން  2018އަ ށް ސި ނާ ން ޢަ ލީ ވަ ނީ އަ އި ލަ ން ޑް

މަ ން ސޫ ރު ޒު ބަ އި ރު ވަ ނީ ެމ ލޭ ޝި އާ ގެ އޯ ޕަ ން ުޔ ނި ވަރ ސި ޓީ އި ން މާ ސް ޓަރ
އޮ ފް ބި ޒް ނަ ސް އެ ޑް މި ނި ސް ޓް ރޭ ޝަ ން ޙާ ޞި ލް ކު ރަ އް ވާ ފަ އެ ވެ .އަ ދި

ރ ން ގެ ބޯ ޑު ގަ އި ޚި ުދ މަ ތް ކު ރަ އް ވާ ފަ އެ ވެ.
ޭއ ވި އޭ ޝަ ން ލި މި ޓަ ޑް ގެ ޑި ރެ ކް ޓަ ު
އފ .ޢަ ބް ދުﷲ ޝާ އި ރު ުކ ން ފު ނީ ގެ  40ޙި އް ޞާ ބަ އް ލަ ވަ އި ގެ ން ފަ އި ވެ އެ ވެ.

ނ ޔު ނި ވަރ ސި ޓީ ިއ ން އޭ ނާ ވަ ނީ ބެ ޗި ލަރ އޮ ފް
އޮ ސް ޓް ރޭ ލި އާ ގެ ކަރ ޓި ް

ސި ނާ ން ޢަ ލީ ވަ ނީ ލަ ން ޑަ ން ގެ އެ ން ޖެ ލާ ރަ ސް ކި ން ޔު ނި ވަރ ސި ޓީ އި ން

.ކޮ މަރ ސް ( ބޭ ން ކި ން ގް އެ ން ްޑ ފަ އި ނޭ ން ސް) ޙާ ޞި ލް ކު ރަ އް ވާ ފަ އެ ވެ

މާ ސް ޓަރ ސް އި ން ބި ޒް ނަ ސް މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް ޙާ ޞި ލް ކު ރަ އް ވާ ،ޗެ ން ނާ އީ،

މަ ން ސޫ ރު ޒު ބަ އި ރު ވަ ނީ ކު ން ފު ނީ ގެ  20ޙި އް ޞާ ބަ އް ލަ ވަ އި ގެ ން ފަ އި ވެ އެ ވެ.

އި ން ޑި އާ ގެ އޭ ޝި އަ ން ކޮ ލެ ޖް އޮ ފް ޖަރ ނަ ލި ަޒ މް އި ން ޕޯ ސް ޓް ގް ރެ ޖު އެ ޓް
ޑި ޕް ލޮ މާ އި ން ޖަރ ނަ ލި ޒަ މް ޙާ ޞި ލް ކު ރަ އް ވާ ފަ އެ ވެ.

ޞ އެ އް އޮ ން ނަ ބޭ ފު ެޅ އް ނޫ ނެ ވެ.
ފ .މު ޙަ އް މަ ދު ފަ ހީ މަ ީކ ކު ން ފު ނީ ގެ ޙި އް ާ
އފ .ސި ނާ ން ޢަ ލީ އަ ީކ ކު ން ފު ނީ ގެ ޙި އް ޞާ އެ އް އޮ ން ނަ ބޭ ފު ެޅ އް ނޫ ނެ ވެ.
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އފ .ހަ ސަ ން ޝާ ހު

ސ އި ން މޫ ސާ
އފ .ޝާ ހި ދު ޙު ަ

އފ .ނަ ސް ރަ ތު މު ޙަ އް މަ ދު

ޗީ ފް އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް އޮ ފި ސަރ /އެ ްގ ޒެ ކެ ޓި ވް ޑި ރެ ކް ޓަރ

ޗީ ފް އޮ ޕަ ރޭ ިޓ ން ގް އޮ ފި ސަރ /އެ ްގ ޒެ ކެ ޓި ވް ޑި ރެ ކް ޓަރ

ނޮ ން -އެ ގް ެޒ ކެ ޓި ވް އި ން ޑި ޕެ ން ޑެ ން ޓް ޑި ރެ ކް ޓަރ

އފ .ހަ ސަ ން ޝާ ހު ުކ ން ފު ނީ ގެ ސީ އީ އޯ އަ ދި ބޯ ޑު ގެ އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް

އފ .ޝާ ހި ދު ޙު ސަ އި ން މޫ ސާ ޗީ ފް އޮ ޕަ ރޭ ޓި ން ގް އޮ ފި ސަރ ގެ މަ ޤާ މަ ށް

އާ ން މު ޙި އް ޞާ ދާ ރު ން ގެ ފަ ރާ ތު ން އފ .ނަ ސް ރަ ތު މު ޙަ އް މަ ދު އެ މް ޓީ ސީ ސީ ގެ

ޑި ރެ ކް ޓަ ރެ އް ގެ މަ ޤާ މަ ށް ޢަ އް ޔަ ނު ކު ރެ ވު ނީ  11ޑި ސެ ން ބަ ރު 2018

ޢަ އް ޔަ ނު ކު ރެ ވި ފަ އި ވަ ނީ  6މާ ރި ޗު  2019ގަ އެ ވެ .އަ ދި އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ކް

ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑު ގެ ނޮ ންެ -އ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް އި ން ޑި ޕެ ން ޑެ ން ޓް ޑި ރެ ކް ޓަ ރެ އް ގެ މަ ޤާ މަ ށް

ނ ގެ ސީ އީ އޯ ގެ ގޮ ތު ގަ އި ޢަ އް ޔަ ނު ކު ރު މު ގެ ކު ރި ން
ގަ އެ ވެ .ކު ން ފު ީ

ޑި ރެ ކް ޓަ ރެ އް ެގ ގޮ ތު ގަ އި ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑަ ށް ޢަ އް ޔަ ނު ކު ރެ ިވ ފަ އި ވަ ނީ

ފު ރަ ތަ މަ އި ން ތި ޚާ ބު ކު ރެ ވި ފަ އި ވަ ނީ  29މޭ  2013ގަ އި ބޭ އް ވު ނު ކު ން ފު ނީ ގެ

ހަ ސަ ން ޝާ ހު އަ ދާ ކު ރަ އް ވާ ފަ އި ވާ މަ ޤާ މު ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި މި ނި ސް ޓް ރީ

 25މާ ރި ޗު  2019ގަ އެ ވެ ،ކު ން ފު ނީ ގެ ސީ އޯ އޯ ގެ މަ ޤާ މަ ށް

އަ ހަ ރީ ޢާ ން މު ޖަ ލް ސާ ގަ އެ ވެ .އެ އަ ށް ފަ ހު  26އެ ޕް ރީ ލް  2018ގަ އި

އޮ ފް އެ ން ވަ ޔަރ މަ ން ޓް ގެ މި ނި ސް ޓަރ އޮ ފް ސް ޓޭ ްޓ ގެ މަ ޤާ މާ އި

ޢަ އް ޔަ ނު ކު ރު މު ގެ ކު ރި ން ޝާ ހި ދު ޙު ސަ އި ން މޫ ސާ އަ ދާ ކު ރެ އް ވި

ނަ ސް ރަ ތު މު ޙަ އް މަ ދު ވަ ނީ އާ ން މު ޙި އް ޞާ ދާ ރު ން ގެ ފަ ރާ ތު ން އަ ލު ން ބޯ ޑަ ށް

ނ ގެ މަ ޤާ މާ އި އި ެލ ކް ޝަ ން ސް
މޯ ލް ޑި ވް ސް ޕޯ ޓް ސް ލި މި ޓަ ޑް ގެ ޗެ އަރ މަ ް

ަމ ޤާ މު ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ލި ން ކް ސަރ ްވ ޕް ރަ އި ވެ ޓް ލި މި ޓަ ޑް ގެ ލި ން ކް ސަރ ވް

ރ އް ވާ ފަ އެ ވެ .ސޭ ލް ސް ،ބި ޒް ނަ ސް މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް އަ ދި ްކ ލަ އި ން ޓް
އި ން ތި ޚާ ބު ކު ަ

ކޮ މި ޝަ ން އޮ ފް ދަ މޯ ލް ޑި ވް ސް ެގ މެ ން ބަ ރު ކަ ން ހި މެ ނެ އެ ވެ.

ޕް ލަ ސް ،ހު ޅު މާ ޭލ ގެ ޖެ ނެ ރަ ލް މެ ނޭ ޖަރ ގެ މަ ޤާ މު ހި މެ ނެ އެ ވެ.

ސަރ ވި ސި ން ގް ގެ ދާ އި ރާ ގަ އި ސަ ރު ކާ ރު ގެ ތަ ފާ ތު ކު ން ފު ނި ތަ ކު ގަ އި 13

ހަ ސަ ން ޝާ ހު އަ ކީ ރަ ޖި ސް ޓަރ ވެ ފަ އި ވާ އެ ން ވަ ޔަރ މަ ން ޓަ ލް އި މް ޕެ ކް ޓް

ޝާ ހި ދު ޙު ސަ އި ން މޫ ސާ އަ ކީ ފަ ތު ރު ވެ ރި ކަ މު ގެ ޞި ނާ ޢަ ތު ގެ ދު ވަ ސް ވީ

ނ ޓެ ކެ ވެ .އަ ދި ރާ އް ޖޭ ގެ އެ ން ވަ ޔަރ މަ ން ޓް
އެ ސެ ސް މަ ން ޓް ކޮ ން ސަ ލް ޓަ ް

ތަ ޖު ރި ބާ ކާ ރެ ކެ ވެ .ކު ން ފު ނީ ގެ މަ ޤާ މާ ހަ ވާ ލު ވެ ވަ ޑަ އި ގެ ން ފަ އި ވަ ނީ އެ ދާ އި ރާ ގެ

ސ ޓް ރީ އޮ ފް ޓު ައ ރި ޒަ މް ގެ
ނ ް
ޕް ރޮ ޓެ ކް ޝަ ން ެއ ޖެ ން ސީ އާ އި މި ި

ރ ޝަ ން ސް މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް ގެ  29އަ ހަ ރު ގެ
ްޕ ރޮ ޖެ ކް ޓް މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓާ އި އޮ ޕަ ޭ

އަ ހަ ރު ގެ ތަ ޖު ރި ބާ ހޯ އް ދަ ވާ ފަ އި ވާ ނަ ސް ރަ ތު މު ޙަ އް މަ ދު ގެ ން ދަ ވަ ނީ އެ ލަ އި ޑް

ނަ ސް ރަ ތު މު ޙަ އް މަ ދު ގެ ން ދަ ވަ ނީ  2013ވަ ނަ އަ ހަ ރު ން ފެ ށި ގެ ން

އީ އަ އި އޭ ރި ވި އު އަރ އެ އް ގެ ގޮ ތު ގަ އި އޭ ނާ މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރަ އް ވަ މު ން

ތަ ޖު ރި ބާ އާ އެ ކު ގަ އެ ވެ .ޝާ ހި ދު ޙު ސަ އި ން މޫ ސާ ފަ ތު ރު ވެ ރި ކަ މު ގެ

ނ ވެ .މީ ގެ
ކު ން ފު ނީ ގެ ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ޯބ ޑު ގަ އި ޚި ދު ަމ ތް ކު ރަ އް ވަ މު ން ެ

ގެ ން ދަ ވަ އެ ވެ .މީ ގެ އި ތު ރު ން ހަ ސަ ން ޝާ ހު ވަ ނީ މެ ރި ން

ޞި ނާ ޢަ ތު ގަ އި މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރެ އް ވި ދި ގު މު އް ދަ ތު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ކޮ މަ ން ޑޫ

އި ތު ރު ން އޭ ނާ ވަ ނީ އެ މް ޓީ ސީ ސީ ގެ ސަ އް ތަ އި ން ސަ އް ތަ ޙި އް ޞާ އޮ ން ނަ

އި ން ފް ރާ ސް ޓް ރަ ކް ޗަރ ގެ ގި ނަ މަ ޝް ރޫ ޢު ަތ ެކ އް ގަ އި ކޮ ން ސަ ލް ަޓ ން ޓެ އް ގެ

ޝ ން ސް ގެ މަ ޤާ މާ އި ކު ރެ އް ދޫ
ސ ޓް ގެ ޑި ރެ ކް ޓަރ އޮ ފް އޮ ޕަ ރޭ ަ
އަ އި ލަ ން ޑް ރި ޯ

ސަ ބް ސި ޑި އަ ރީ ކު ން ފު ން ޏެ އް ކަ މު ގަ އި ވާ މޯ ލް ޑި ވް ސް ރި އަ ލް އެ ސް ޓޭ ޓް

މަ ޤާ މު އަ ދާ ކު ރަ އް ވާ ފަ އެ ވެ .ހަ ސަ ން ޝާ ހު މަ ޤާ މާ ހަ ވާ ލު ވެ ވަ ޑަ އި ގެ ން ފަ އި ވަ ނީ

ސ ޕާ ގެ އެ ގް ޒެ ކެ ިޓ ވް އެ ސި ސް ޓަ ން ޓް މެ ނޭ ޖަރ
ް
އަ އި ލަ ން ޑް ރި ސޯ ޓް އެ ން ޑް

ނ ބަ ރެ އް ގެ
އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް ކޯ ޕަ ރޭ ޝަ ން ގެ ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑު ގެ މެ ް

އި ން ޖި ނި އަ ރި ން ގް ،ގޮނ ޑު ޮދ ށް ހި މާ ޔަ ތް ކު ރު ން ،ފަ ޅު ފު ން ކު ރު ާމ އި އަ ދި

ސ ޓް ޢި މާ ރާ ތް ކު ރަ މު ން
އޮ ޕަ ރޭ ޝަ ން ސް ގެ ަމ ޤާ މާ އި ކޮ މަ ން ޑޫ އަ އި ލަ ން ޑް ރި ޯ

ގޮ ތު ގަ އި  2013އި ން  2016އަ ށް ިޚ ދު މަ ތް ކު ރަ އް ވާ ފަ އެ ވެ.

ރ ބާ ތަ ކަ ކާ އެ ކު ގަ އެ ވެ.ދ
ރ އި ން ގި ނަ ތަ ޖު ި
ބި ން ިހ އް ކު މު ގެ ދާ އި ާ

ދި ޔަ ިއ ރު އެ ރި ސޯ ޓް ގެ ްޕ ރޮ ޖެ ކް ޓް މެ ނޭ ޖަރ ގެ މަ ޤާ މު ހި މެ ނެ އެ ވެ.

އޮ ސް ޓް ރޭ ލި ޔާ ގެ ވި ކް ޓޯ ރި އާ ޔު ނި ވަރ ސި ީޓ ން މާ ސް ޓަރ އޮ ފް ބި ޒް ނަ ސް
އެ ޑް މި ނި ސް ޓް ރޭ ޝަ ން ޙާ ޞި ލް ކު ރަ އް ވާ ފަ އި ވާ ނަ ސް ރަ ތު މު ޙަ އް މަ ދު ވަ ނީ

ސ ޓީ އޮ ފް މަ އި ސޫ ރު ގެ ޔު ވް ރާ ޖާ ކޮ ލެ ޖު ން
ހަ ސަ ން ޝާ ހު ވަ ނީ ޔު ނި ވަރ ި
ސ ޑި ގް ރީ
އެ ން ވަ ޔަރ މަ ން ޓަ ލް ސަ އި ން ސް ގެ ދާ އި ރާ އި ން ބެ ޗި ލަރ ް

ރ ސި ވި ލާ ތު ގެ ޔު ނި ވަރ ސި ޓީ
ޝާ ހި ދު ޙު ސަ އި ން މޫ ސާ ވަ ނީ އިނ ގި ޭ

ޙާ ޞި ލް ކު ރަ އް ވާ ފަ އެ ވެ .މީ ގެ އި ތު ރު ން ތި މާ ވެ ށި ހި މާ ޔަ ތް ކު ރު މާ އި އި ން ޖި ނި އަ ރި ން ގް

އޮ ފް ބަރ މި ން ގް ހަ މް އި ން ހޮ ސް ޕި ޓަ ލި ޓީ މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް ގެ

ނ ސް ގެ ދާ އި ރާ އި ން ގި ނަ ވަރ ކް ޝޮ ޕް ތަ ކަ ކާ އި
މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް އަ ދި ގަ ވަ ނަ ް

ރ އި ން އެ ޑް ވާ ން ސް ސަރ ޓި ފި ކެ ޓް ޙާ ޞި ލް ކު ރަ އް ވާ ފަ އެ ވެ.
ދާ އި ާ

ސ މި ނަރ އަ ދި ކޮ ން ފަ ރަ ން ސް ތަ ކެ އް ގަ ިއ އޭ ނާ ބަ އި ވެ ރި ވެ ވަ ޑަ އި ގެ ން ފަ އި ވެ އެ ވެ.
ެ

އަ ދި މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓާ އި ޕަ ބް ލި ކް ރި ލޭ ޝަ ން ސް ގެ ތަ ފާ ތު ތަ މް ރީ ނު
ްޕ ރޮ ގް ރާ މް ތަ ކު ގަ ިއ އޭ ނާ ބަ އި ވެ ރި ވެ ވަ ޑަ އި ގެ ން ފަ އި ވެ އެ ވެ.

26

އި ން ޝު އަ ރަ ން ސް ޮކ މް ޕެ ނީ ގަ އި މެ ނޭ ޖަރ ގެ މަ ޤާ މު ގަ އި ޚި ދު މަ ތް ކު ރަ އް ވަ މު ން ނެ ވެ.

ނ ޖް މަ ން ޓް
އޮ ސް ޓް ރޭ ލި އަ ން ކޮ ލެ ޖް އޮ ފް ިބ ޒް ނަ ސް އެ ން ޑް ޓެ ކް ނޮ ލޮ ޖީ އި ން މެ ޭ
އެ ން ޑް މާ ކެ ޓި ން ގް ގެ ދާ އި ރާ އި ން ބެ ޗި ލަރ ސް ޑި ގް ރީ ޙާ ޞި ލް ކު ރަ އް ވާ ފަ އެ ވެ.
އފ .ނަ ސް ރަ ތު މު ޙަ އް މަ ދު ކު ން ފު ނީ ގެ  19ޙި އް ޞާ ބަ އް ލަ ވަ އި ގެ ން ފަ އި ވެ އެ ވެ.
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މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް ޓީ މު

28

ނ ޖަރ  -ހި އު މަ ން ރި ސޯ ސަ ސް
ޖެ ނެ ރަ ލް މެ ޭ
އެ ން ޑް އެ ޑް މި ނި ސް ޓް ރޭ ޝަ ން ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް

ނ ޖަރ – އި ން ިޖ ނި އަ ރި ން ގް
ޖެ ނެ ރަ ލް މެ ޭ
އެ ން ޑް ޑޮ ކި ން ގް ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް

ހި އު މަ ން ރި ސޯ ސަ ސް އެ ން ޑް އެ ޑް މި ނި ސް ޓް ރޭ ޝަ ން ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް ގެ

އި ން ޖި ނި އަ ރި ން ގް އެ ން ޑް ޑޮ ކި ން ގް ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް ގެ ޖެ ނެ ރަ ލް

ޖެ ނެ ރަ ްލ މެ ނޭ ޖަރ – ްޓ ރޭ ޑި ން ގް ޑި ާޕ ޓް މަ ން ޓް

މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް ޓީ މު

އފ .އި ބް ރާ ހި މް ލަ ތީ ފް

މު ޙަ އް މަ ދު ޚު ޝާ މް

އފ .އި ސް މާ ޢީ ލް އަ ދު ހަ މް

ޓް ރޭ ޑި ން ގް ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް ގެ ޖެ ނެ ރަ ލް މެ ނޭ ޖަރ ގެ މަ ޤާ މު އަ ދާ ކު ރަ އް ވަ މު ން
ގެ ން ަދ ވާ އފ .އި ސް މާ ޢީ ލް އަ ދު ހަ މް އެ މް ޓީ ސީ ސީ އާ ގު ޅި ަވ ޑަ އި ގަ ތީ
 2014ވަ ނަ އަ ހަ ރު އެ ވެ .އެ މް ޓީ ސީ ސީ އާ ގު ޅި ވަ ޑަ އި ގަ ތު މު ގެ ކު ރި ން

ނ ދަ ވާ އފ.
ޖެ ނެ ރަ ލް މެ ނޭ ޖަރ ގެ މަ ޤާ ުމ މި ހާ ރު އަ ދާ ކު ރަ އް ވަ މު ން ގެ ް

ނ ދަ ވާ އފ .މު ޙަ އް މަ ދު
މެ ނޭ ޖަރ ގެ މަ ޤާ މު އަ ާދ ކު ރަ އް ވަ މު ން ގެ ް

އި ބް ރާ ހި މް ލަ ތީ ފް އެ މް ޓީ ސީ ސީ އާ ގު ޅި ވަ ޑަ އި ގަ ތީ  1999ވަ ނަ

ޚު ޝާ މް އެ މް ޓީ ސީ ސީ އާ ގު ޅި ވަ ޑަ އި ގެ ން ފަ އި ވަ ނީ  2016ވަ ނަ

އަ ހަ ރު އެ ވެ .އެ މް ޓީ ސީ ސީ ގަ އި ޚި ދު މަ ތް ކު ރަ އް ވާ ފަ އި ވާ  19އަ ހަ ރު ގެ

އަ ހަ ރު އެ ވެ .ކު ން ފު ނީ ގަ އި ޚި ދު މަ ތް ކު ރެ އް ވި ދެ އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި

ނ ރި ސޯ ސަ ސް
ލި މި ޓަ ޑް ގެ ޖެ ނެ ރަ ލް މެ ނޭ ޖަރ ެގ މަ ޤާ މާ އި ހި އު ަމ ް

ތެ ރޭ ގަ އި އޭ ނާ ވަ ނީ ތަ ފާ ތު އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް އަ ދި މެ ނޭ ޖީ ރި އަ ލް

ކޮ ން ސް ޓް ރަ ކް ޝަ ން އެ ން ޑް ޕް ރޮ ޖެ ކް ޓް މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް ގެ

ނ ޖަރ ގެ މަ ޤާ މާ އި ދަ ކޯ ޑް މާ ކެ ޓި ން ގް ،ޔޫ ކޭ ލި މި ޓަ ޑް ގެ
މެ ޭ

މަ ޤާ މް ތަ ކު ގަ އި ިޚ ދު މަ ތް ކު ރަ އް ާވ ފަ އެ ވެ .މީ ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ސީ ނި އަރ ާމ ކެ ޓި ން ގް

ޖެ ނެ ރަ ލް މެ ނޭ ޖަރ ގެ މަ ޤާ މު އޭ ނާ އަ ދާ ކު ރަ އް ވާ ފަ އި ވެ އެ ވެ .މޯ ލް ޑި ވް ސް

މާ ކެ ޓި ން ގް ރެ ޕް ރެ ޒެ ން ޓޭ ޓި ވް ގެ މަ ޤާ މާ އި އެ ލަ އި ޑް އި ން ޝު އަ ރަ ން ސް

ސ އެ ން ޑް
އެ ން ޑް ބި ޒް ނަ ސް ޑި ވެ ލޮ ޕް މަ ން ްޓ އޮ ފި ސަރ ،ސޭ ލް ް

ކަ ރެ ކް ޝަ ނަ ލް ސަރ ވި ސް ގެ ކަ މި ޝަ ނަރ އޮ ފް ޕް ރި ޒަ ން ސް މަ ޤާ މާ އި

ސ ގެ ހި އު މަ ން ރި ސޯ ސަ ސް އެ ން ޑް
ކޮ މް ޕެ ނީ އޮ ފް ދަ މޯ ލް ޑި ވް ް

މާ ކެ ޓި ން ގް މެ ނޭ ޖަރ ،އަ ދި ބި ޒް ނަ ސް ޑި ވެ ޮލ ޕް މަ ން ޓް ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް،

ނ ރަ ލް
ޖު ޑި ޝަ ލް ސަރ ވި ސަ ސް ކޮ މި ޝަ ން ގެ އި ން ސް ޕެ ކް ޓަރ ޖެ ެ

މާ ކެ ޓި ން ގް ެމ ނޭ ޖަރ ގެ މަ ޤާ މު އަ ދާ ކު ރަ އް ވާ ފަ އެ ވެ.

ޝ ން ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް ،ޕް ރޮ ކި އޮ ަމ ން ޓް ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް ،އަ ދި
އެ ޑް މި ނި ސް ޓް ރޭ ަ

އޮ ފް ޖު ޑި ޝަ ރީ ގެ މަ ޤާ މު އަ ދާ ކު ރަ އް ވާ ފަ ިއ ވާ މު ޙަ އް މަ ުދ ޚު ޝާ މު،

ބި ލް ޑި ން ގް ސެ ކި އު ރި ޓީ އެ ން ޑް ސަރ ވި ސަ ސް ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް ގެ ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް

ގި ނަ ތަ ޖު ރި ބާ ތަ ކެ އް ކު ން ފު ން ޏަ ށް ގެ ނެ ސް ދެ އް ވާ ފަ އި ވެ އެ ވެ.

އި ސް މާ ޢީ ލް އަ ދު ހަ މް ވަ ނީ

ތް ރީ އޭ ޓް ރޭ ޑި ން ގް ކޮ މް ޕެ ނީ ޕް ރަ އި ވެ ޓް

ނ ބަ ރޯ ކޮ ލެ ޖް ިއ ން ބި ޒް ނަ ސް
އި ސް މާ ޢީ ލް އަ ދު ހަ މް ވަ ނީ އަ ޔަރ ލޭ ން ޑް ގެ ވޯ ް
ރ ޝަ ން ގެ ދާ އި ރާ އި ން މާ ސް ޓަރ ސް ޑި ްގ ރީ ޙާ ޞި ލް ކު ރަ އް ވާ،
އެ ޑް މި ނި ސް ޓް ޭ

ނ ސް ޕޯ ޓް ޑި ޕާ ްޓ މަ ން ޓާ އި
ހެ ޑް ގެ މަ ޤާ ުމ ހި މެ ނެ އެ ވެ .މީ ެގ އި ތު ރު ން ޓް ރާ ް
އި ން ޖި ނި އަ ރި ން ގް ެއ ން ޑް ޑޮ ކި ން ގް ސަރ ވި ސަ ސް ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް ގެ

ރ ލި އާ ގެ ނި އު
މު ޙަ އް މަ ދު ުޚ ޝާ މް ވަ ނީ ވެ ސް ޓަރ ން އޮ ސް ޓް ޭ

އޮ ސް ޓް ރޭ ލި އާ ގެ އީ ޑި ތް ކޮ ވަ ން ޔު ނި ވާ ސި ޓީ އި ން މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް އެ ން ޑް

ޑި ވި ޝަ ން ހެ ޑް ގެ މަ ޤާ މު އި ބް ރާ ހި މް ލަ ތީ ފް އަ ދާ ކު ރަ އް ވާ ފަ އި ވެ އެ ވެ.

ހޮ ރަ އި ޒަ ން ލަރ ނި ން ގް ސެ ން ޓަރ ިއ ން ޑި ޕް ލޮ މާ ިއ ން ބި ޒް ނަ ސް

މާ ކެ ޓި ން ގް ދާ އި ރާ އި ން ބެ ޗި ލަރ ސް ޑި ގް ރީ ޙާ ޞި ލް ކު ރަ އް ވާ ފަ އެ ވެ.

ޙާ ޞި ްލ ކު ރަ އް ވާ ފަ ެއ ވެ .އަ ދި ޔު ނި ވަރ ސި ޓީ އޮ ފް ެވ ސް ޓަރ ން

ސ އެ ން ޑް
ރ ލި އާ އި ން ސް ޓި ިޓ އު ޓް އޮ ފް ބި ޒް ނަ ް
މީ ގެ އި ތު ރު ން ،އޮ ސް ޓް ޭ

އި ބް ރާ ހި މް ލަ ީތ ފް ވަ ނީ މެ ލޭ ޝި އާ ގެ އޯ ޕަ ން ޔު ނި ވަރ ސި ޓީ އި ން

އޮ ސް ޓް ރޭ ލި އާ އި ން ނާ ިއ އި ން ސް ޓި ޓި އު ޓް ފޮރ ސެ ކި އު ރި ޓީ އެ ން ޑް

ނ އެ ސޯ ސި އޭ ޓް ޑި ްގ ރީ އޭ ނާ ޙާ ޞި ލް ކު ރަ އް ވާ ފަ އި ވެ އެ ވެ.
ޓެ ކް ނޮ ލޮ ޖީ އި ް

ބި ޒް ނަ ސް އެ ޑް މި ނި ސް ޓް ރޭ ޝަ ން ގެ ދާ އި ރާ އި ން މާ ސް ޓަރ ސް ޑި ގް ރީ

ސ މަ ން ޓް ގެ
ލޯ އެ ން ފޯ ސް މަ ން ޓު ން ،ސެ ކި އު ރި ޓީ އެ ން ޑް ލޯ އެ ން ފޯ ް

އި ސް މާ ޢީ ލް އަ ދު ހަ މް އަ ކީ މޯ ލް ޑި ްވ ސް މަ ނި ޓަ ރީ އޮ ޯތ ރި ޓީ ގަ އި

އާ އި އިނ ގި ރޭ ސި ވި ލާ ުތ ގެ ޔު ނި ވަރ ސި ޓީ އޮ ފް ހާ ޓް ފަ ޑް ޝަ ޔަރ އި ން

ދާ އި ރާ އި ން ބެ ޗި ލަރ ސް ޑި ގް ރީ ޙާ ޞި ލް ކު ރަ އް ވާ ފަ އެ ވެ.

ރ ން ސް ޕް ރޮ ފެ ޝަ ނަ ލް އެ ކެ ވެ.
ރަ ޖި ސް ޓަ ރީ ވެ ފަ އި ވާ އި ން ޝު އަ ަ

މާ ކެ ޓި ން ގް ގެ ދާ އި ރާ އި ން ބެ ޗި ލަރ އޮ ފް އާ ޓް ސް ( އޮ ނަރ ސް)
ޑި ގް ރީ ާޙ ޞި ލް ކު ރަ އް ވާ ފަ އެ ވެ .އި ބް ރާ ހި މް ލަ ތީ ފް އަ ީކ ޗާ ޓަރ ޑް
އި ން ސް ޓި ޓި އު ްޓ އޮ ފް މާ ކެ ޓި ންގ ާއ އި ސޮ ސަ އި ޓީ ފޮރ ހި އު މަ ން
ނ ބަ ރެ ކެ ވެ .އަ ިދ އޭ ނާ އަ ކީ ސަރ ޓި ފަ އި ޑް
ރި ސޯ ސަ ސް ގެ މެ ް
ބެ ލެ ން ސް ސޮ ކޯރ ކާ ޑް އަ ދި ކޭ ޕީ އަ އި ޕް ރޮ ފެ ޝަ ނަ ލް އެ ކެ ވެ.
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ޗީ ފް އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް އޮ ފި ސަރ

ސ އި ން މޫ ސާ
އފ .ޝާ ހި ދު ޙު ަ

ޗީ ފް އޮ ޕަ ރޭ ޓި ން ގް އޮ ފި ސަރ

އފ .މު ޙަ އް މަ ުދ ޙި ލް މީ

އފ .ހަ ސަ ން ޝާ ހު

އފ .ހަ ސަ ން ޝާ ހު ކު ން ފު ނީ ގެ ސީ އީ އޯ އަ ދި ބޯ ޑު ގެ އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް

އފ .ޝާ ހި ދު ޙު ސަ އި ން މޫ ސާ ޗީ ފް އޮ ޕަ ރޭ ޓީ ން ގް އޮ ފި ސަރ ގެ މަ ޤާ މަ ށް

 2011ވަ ނަ އަ ހަ ރު އެ މް ޓީ ސީ ސީ އާ ގު ޅި ވަ ޑަ އި ގެ ން ނެ ވި އފ .މު ޙަ އް މަ ދު

ޑި ރެ ކް ޓަ ރެ އް ގެ މަ ޤާ މަ ށް ޢަ އް ޔަ ނު ކު ރެ ވު ނީ  11ޑި ސެ ން ބަ ރު 2018

ނ ގެ ސީ އޯ އޯ ގެ
ޢަ އް ޔަ ނު ކު ރެ ވި ފަ އި ވަ ނީ  6މާ ރި ޗު  2019ގަ އެ ވެ .ކު ން ފު ީ

ޙި ލް މީ މި ހާ ރު އަ ދާ ކު ރަ އް ވަ މު ން ގެ ން ދަ ވަ ނީ ކު ން ފު ނީ ގެ ޗީ ފް ފަ އި ނޭ ން ޝަ ލް

ގަ އެ ވެ .ކު ން ފު ނީ ގެ ސީ އީ އޯ ގެ ގޮ ތު ގަ އި ޢަ އް ޔަ ނު ކު ރު މު ގެ ކު ރި ން

މަ ޤާ މަ ށް ޢަ އް ޔަ ނު ކު ރު މު ގެ ކު ރި ން ޝާ ހި ދު ޙު ސަ އި ން މޫ ސާ އަ ދާ ކު ރެ އް ވި

ނ ވު މު ގެ ކު
އޮ ފި ސަރ ގެ މަ ޤާ މެ ވެ .މި ހާ ރު ހު ން ނެ ވި މަ ޤާ މާ ހަ ވާ ލު ވެ ވަ ޑަ އި ގެ ން ެ

ހަ ސަ ން ޝާ ހު އަ ދާ ކު ރަ އް ވާ ފަ އި ވާ މަ ޤާ މު ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި މި ނި ސް ޓް ރީ

މަ ޤާ މު ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ،ލި ން ކް ސަރ ވް ޕް ރަ އި ވެ ޓް ލި މި ޓަ ޑް ގެ ލި ން ކް ސަރ ވް

ރި ން ،ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ  7އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ކު ން ފު ނީ ގެ އެ ކި މަ ޤާ މު ތަ ކު ގަ އި

އޮ ފް އެ ން ވަ ޔަރ މަ ން ޓް ގެ މި ނި ސް ޓަރ އޮ ފް ސް ޓޭ ްޓ ގެ މަ ޤާ މާ އި

ޕް ލަ ސް ،ހު ޅު މާ ޭލ ގެ ޖެ ނެ ރަ ލް މެ ނޭ ޖަރ ގެ މަ ޤާ މު ހި މެ ނެ އެ ވެ.

އޭ ނާ ޚި ދު މަ ތް ކު ރަ އް ވާ ފަ އި ވެ އެ ވެ .އޭ ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ޗީ ފް އެ ކަ އު ން ޓަ ން ޓް ގެ

ނ ގެ މަ ޤާ މާ އި އި ެލ ކް ޝަ ން ސް
މޯ ލް ޑި ވް ސް ޕޯ ޓް ސް ލި މި ޓަ ޑް ގެ ޗެ އަރ މަ ް
ކޮ މި ޝަ ން އޮ ފް ދަ މޯ ލް ޑި ވް ސް ގެ މެ ން ބަ ރު ކަ ން ހި މެ ނެ އެ ވެ.

މަ ޤާ މާ އި ފަ އި ނޭ ން ޝަ ލް ކޮ ން ްޓ ރޯ ލަރ ގެ މަ ޤާ ުމ ހި މެ ނެ އެ ވެ .އެ މް ޓީ ސީ ސީ އާ
ޝާ ހި ދު ޙު ސަ އި ން މޫ ސާ އަ ކީ ފަ ތު ރު ވެ ރި ކަ މު ގެ ޞި ނާ ޢަ ތު ގެ ދު ވަ ސް ވީ

ނ މު ޙަ އް މަ ދު ޙި ލް މީ ،މޯ ލް ޑި ވް ސް ޕޯ ޓް ސް ލި މި ޓެ ޑް
ގު ޅި ވަ ޑަ އި ގަ ތު މު ގެ ކު ރި ް

ތަ ޖު ރި ބާ ކާ ރެ ކެ ވެ .ކު ން ފު ނީ ގެ މަ ޤާ މާ ހަ ވާ ލު ވެ ވަ ޑަ އި ގެ ން ފަ އި ވަ ނީ އެ

ނ ޓި ން ގާ އި
އާ އި ޕް ރަ އި ސް ވޯ ޓަރ ހަ އު ސް އެ ން ޑް ކޫ ޕަރ ސް ގަ އި އެ ކަ އު ް

ހަ ސަ ން ޝާ ހު އަ ކީ ރަ ޖި ސް ޓަރ ވެ ފަ އި ވާ އެ ން ވަ ޔަރ މަ ން ޓަ ލް އި މް ޕެ ކް ޓް

ރ ގެ ޕް ރޮ ޖެ ކް ްޓ މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓާ އި ޮއ ޕަ ރޭ ޝަ ން ސް މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް ގެ 29
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އޮ ޑި ޓް އަ ދި އެ ޝު އަ ރަ ން ސް ެގ ދާ އި ރާ ގަ އި ަމ ސަ އް ކަ ތް ކު ރެ އް ވި އެ ވެ.

އެ ސެ ސް ަމ ން ްޓ ކޮ ން ސަ ލް ޓަ ން ޓެ ކެ ވެ .އަ ދި ރާ އް ޖޭ ގެ އެ ން ވަ ޔަރ މަ ން ޓް

އަ ހަ ރު ގެ ތަ ޖު ރި ބާ އާ އެ ކު ގަ އެ ވެ .ޝާ ހި ދު ޙު ސަ އި ން މޫ ސާ ފަ ތު ރު ވެ ރި ކަ މު ގެ

ސ ޓް ރީ އޮ ފް ޓު ައ ރި ޒަ މް ގެ
ޕް ރޮ ޓެ ކް ޝަ ން ެއ ޖެ ން ސީ އާ އި މި ނި ް

ޞި ނާ ޢަ ތު ގަ އި މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރެ އް ވި ދި ގު މު އް ދަ ތު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ކޮ މަ ން ޑޫ

އީ އަ އި އޭ ރި ވި އު އަރ ެއ އް ގެ ގޮ ތު ގަ އި އޭ ނާ މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރަ އް ވަ މު ން

ނ ސް ގެ މަ ޤާ މާ އި ކު ރެ އް ދޫ
އަ އި ލަ ން ޑް ރި ސޯ ޓް ގެ ޑި ރެ ކް ޓަރ އޮ ފް އޮ ޕަ ރޭ ޝަ ް

ސ ލީ ސި ންގ
ނ ް
ށ މޯ ްލ ޑި ވް ސް ފަ އި ނޭ ް
 4އޭ ޕް ރި ލް ާ 2014އ ހަ މަ އަ ް
ކޮ މް ޕެ ނީ ގެ ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ެގ ބޯ ޑު ގަ އި ،މު ޙަ އް މަ ދު ޙި ލް މީ ެއ މް ޓީ ސީ ސީ

ގެ ން ދަ ވަ އެ ވެ .މީ ގެ އި ތު ރު ން ހަ ސަ ން ޝާ ހު ވަ ނީ މެ ރި ން

ސ ޕާ ގެ އެ ގް ޒެ ކެ ިޓ ވް އެ ސި ސް ޓަ ން ޓް މެ ނޭ ޖަރ
ް
އަ އި ލަ ން ޑް ރި ސޯ ޓް އެ ން ޑް

ތަ މް ސީ ލު ކު ރަ އް ވަ އި ފަ އި ވެ އެ ވެ .އަ ދި  7ޖު ލަ އި  2015އި ން 19

އި ން ފް ރާ ސް ޓް ރަ ކް ޗަރ ގެ ގި ނަ މަ ޝް ރޫ ޢު ަތ ެކ އް ގަ އި ކޮ ން ސަ ލް ޓަ ން ޓެ އް ގެ

ރ ސޯ ޓް ޢި މާ ރާ ތް ކު ރަ މު ން
އޮ ޕް ރޭ ޝަ ން ސް ގެ މަ ޤާ މާ އި ކޮ މަ ން ޑޫ އަ އި ލަ ން ޑް ި

ޑި ސެ ން ބަ ރު  2016އަ ށް އެ މް ޓީ ސީ ސީ ެގ ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑު ގަ އި

މަ ޤާ މު އަ ދާ ކު ރަ އް ވާ ފަ އެ ވެ .ހަ ސަ ން ޝާ ހު މަ ޤާ މާ ހަ ވާ ލު ވެ ވަ ޑަ އި ގެ ން ފަ އި ވަ ނީ

ދި ޔަ ިއ ރު އެ ރި ސޯ ޓް ގެ ްޕ ރޮ ޖެ ކް ޓް މެ ނޭ ޖަރ ގެ މަ ޤާ މު ހި މެ ނެ އެ ވެ.

އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް ޑި ރެ ކް ޓަ ރެ އް ގެ ގޮ ތު ގަ އި އޭ ނާ ޚި ދު މަ ތް ކު ރަ އް ވާ ފަ އި ވެ އެ ވެ .މި ހާ ރު
މު ޙަ އް މަ ދު ޙި ލް މީ ގެ ން ދަ ވަ ނީ އެ މް ޓީ ސީ ސީ ގެ ސަ ބް ސި ޑި އަ ރީ އެ އް ކަ މު ގަ އި ވާ

އި ން ޖި ނި އަ ރި ން ގް ،ގޮނ ޑު ޮދ ށް ހި މާ ޔަ ތް ކު ރު ން ،ފަ ޅު ފު ން ކު ރު މާ އި އަ ދި
ބި ން ހި އް ކު މު ގެ ދާ އި ރާ އި ން ގި ނަ ތަ ޖު ރި ބާ ތަ ކަ ކާ އެ ކު ގަ އެ ވެ.

ޝާ ހި ދު ޙު ސަ އި ން މޫ ސާ ވަ ނީ އިނ ގި ރޭ ސި ވި ލާ ތު ގެ ޔު ނި ވަރ ސި ޓީ

ނ ވަރ ސި ޓީ އޮ ފް މަ އި ސޫ ރު ގެ
ސ ން ޝާ ހު ވަ ނީ ޔު ި
ހަ ަ

ސ ޕި ޓަ ލި ޓީ މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް ގެ
އޮ ފް ބަރ މި ން ގް ހަ މް އި ން ހޮ ް

ނ އެ ން ވަ ޔަރ މަ ން ޓަ ލް ސަ އި ން ސް ގެ ާދ އި ރާ އި ން
ޔު ވް ރާ ޖާ ކޮ ލެ ޖު ް

ރ އި ން އެ ޑް ވާ ން ސް ސަރ ޓި ފި ކެ ޓް ހާ ޞި ލް ކު ރަ އް ވާ ފަ އެ ވެ.
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މޯ ލް ޑި ވް ސް ރި އަ ލް އެ ސް ޓޭ ޓް ޑި ެވ ލޮ ޕް މަ ން ޓް ކޯ ޕަ ރޭ ޝަ ން ގެ ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ
ބޯ ޑު ގެ މެ ން ބަ ރެ އް ގެ މަ ޤާ މު ގަ އި ވެ ސް ޚި ދު މަ ތް ކު ރަ އް ވަ މު ން ނެ ވެ.

ެބ ޗި ލަރ ސް ޑި ގް ރީ ޙާ ޞި ލް ކު ރަ އް ވާ ފަ އެ ވެ .މީ ެގ އި ތު ރު ން

އަ ދި މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓާ އި ޕަ ބް ލި ކް ރި ލޭ ޝަ ން ސް ގެ ތަ ފާ ތު ތަ މް ރީ ނު

މު ޙަ އް މަ ުދ ޙި ލް މީ އަ ކީ އެ ސޯ ސި އޭ ޝަ ން އޮ ފް ޗާ ޓަރ ޑް

ތި މާ ވެ ށި ހި މާ ޔަ ތް ކު ރު މާ އި އި ން ޖި ނި އަ ރި ން ގް މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް އަ ދި

ޕް ރޮ ގް ރާ މް ތަ ކު ގަ ިއ އޭ ނާ ބަ އި ވެ ރި ެވ ވަ ޑަ އި ގެ ން ފަ އި ވެ އެ ވެ.

އެ ކަ އު ން ޓަ ން ޓް ސް ( އޭ ސީ ސީ އޭ) ގެ ފެ ލޯ މެ ން ބަ ރެ ކެ ވެ.

ނ ގި ނަ ވަރ ކް ޝޮ ޕް ތަ ކަ ކާ އި ސެ މި ނަރ އަ ދި
ނ ން ސް ގެ ދާ އި ރާ އި ް
ގަ ވަ ަ
ކޮ ން ަފ ރަ ން ސް ތަ ކެ އް ގަ ިއ އޭ ނާ ބަ އި ވެ ރި ެވ ވަ ޑަ އި ގެ ން ފަ އި ވެ އެ ވެ.
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ޗީ ޕް ފަ އި ނޭ ން ޝަ ލް އޮ ފި ސަރ

އަ ދި ސަރ ޓި ފަ އި ޑް ޗާ ޓަރ ޑް އެ ކަ އު ން ޓަ ން ޓެ ކެ ވެ.

ނ ޓް ޖެ ނެ ރަ ލް މެ ނޭ ޖަރ -
އެ ސި ސް ޓަ ް
ކޮ ން ސް ޓް ރަ ކް ޝަ ން އެ ން ޑް ޕް ރޮ ޖެ ކް ޓް
މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް

ނ ޓް ޖެ ނެ ރަ ލް މެ ނޭ ޖަރ -
އެ ސި ސް ޓަ ް
ލީ ގަ ލް އެ ފެ އަރ ސް ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް

ސ ސް ޓަ ން ްޓ ޖެ ނެ ރަ ލް މެ ނޭ ޖަރ  -އި ން ފޮ މޭ ޝަ ން
އެ ި
ނ ލޮ ޖީ ޑި ާޕ ޓް މަ ން ޓް
ޝ ން އެ ން ޑް ެޓ ކް ޮ
ނ ކޭ ަ
ކޮ މި އު ި

ހެ ޑް އޮ ފް ލީ ގަ ލް އެ ފެ އަރ ސް ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް ެގ މަ ޤާ މު ގަ އި މި ހާ ރު ހު ން ނެ ވި

ނ ކޭ ޝަ ން އެ ން ޑް ެޓ ކް ނޮ ލޮ ޖީ
ނ ފޮ މޭ ޝަ ން ކޮ މި އު ި
ހެ ޑް އޮ ފް އި ް

އަ އި ޝަ ތު ސޫ ޒަ ން ހަ ނީ ފް އެ މް ޓީ ސީ ސީ އާ ގު ޅި ވަ ޑަ އި ގަ ތީ 2000

ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް ގެ މަ ޤާ މު އަ ދާ ކު ރަ އް ވަ މު ން ގެ ން ދަ ވާ އަ ޙު މަ ދު ސަ ލާ މް

އެ ސި ސް ޓަ ން ޓް ޖެ ނެ ރަ ލް މެ ނޭ ޖަރ ގެ މަ ޤާ މު ގަ އި ހު ން ނެ ވި

ވަ ނަ އަ ހަ ރު އެ ވެ .ކު ން ފު ނީ ގަ އި ޚި ދު މަ ތް ކު ރެ އް ވި  18އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި

އެ މް ޓީ ސީ ސީ އާ ގު ޅި ވަ ޑަ އި ގަ ތީ  1999ވަ ނަ އަ ހަ ރު އެ ވެ.

އަ ޙު މަ ދު ލަ ތީ ފް ކު ން ފު ން ޏާ ގު ޅި ވަ ޑަ އި ގަ ތީ  1999ވަ ނަ

އަ އި ޝަ ތު ސޫ ޒަ ން ހަ ނީ ފް ވަ ނީ ތަ ފާ ތު އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް އަ ދި މެ ނޭ ޖީ ރި އަ ލް

ކު ން ފު ނީ ގަ އި ޚި ދު މަ ތް ކު ރެ އް ވި  19އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި އޭ ނާ ވަ ނީ

އަ ހަ ރު ގަ އެ ވެ .އެ މް ޓީ ސީ ސީ ގަ އި ޚި ދު މަ ތް ކު ރަ އް ވާ ފަ އި ވާ  19އަ ހަ ރު ގެ

މަ ޤާ މު ތަ އް އަ ދާ ުކ ރަ އް ވާ ފަ އެ ވެ .އޭ ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ކޯ ޕަ ރޭ ޓް ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް،

ތަ ފާ ތު މެ ނޭ ޖީ ރި އަ ލް މަ ޤާ މު ތަ އް އަ ދާ ކު ރަ އް ވާ ފަ އެ ވެ .އޭ ގެ ތެ ރޭ ގަ އި

ތެ ރޭ ގަ އި ތަ ފާ ތު ޓެ ކް ނި ކަ ލް އަ ދި މެ ނޭ ޖީ ރި އަ ލް މަ ޤާ މު ތަ އް އޭ ނާ

ބި ްޒ ނަ ސް ޑި ވެ ލޮ ްޕ މަ ން ޓް ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް ،މާ ކެ ޓި ން ގް ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް ،ރެ ން ޓަ ލް

އި ން ފޮ މޭ ޝަ ން ސި ސް ޓަ މް ސް ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް ގެ ސޮ ފް ޓް ވެ އަރ ޕް ރޮ ގް ރާ މަރ ގެ

އަ ދާ ކު ރަ އް ވާ ފަ އި ވެ އެ ވެ .މީ ގެ ތެ ރޭ ގަ ިއ ކޮ ން ސް ޓް ރަ ކް ޝަ ން އެ ން ޑް

ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް ،ބި ލް ޑި ން ގް ސަރ ވި ސަ ސް އެ ން ޑް ސެ ކި އު ރި ޓީ ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް،

މަ ޤާ މާ އި އެ ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް ގެ މެ ނޭ ޖަރ ގެ މަ ޤާ މު ހި މެ ނެ އެ ވެ.

ޕް ރޮ ޖެ ކް ޓް ސް މެ ނޭ ްޖ މަ ން ޓް ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް ގެ ސަ އި ޓް އޮ ފި ސަރ ގެ

ކޯ ޕަ ރޭ ޓް ބި އު ރޯ އަ ދި ހި ުއ މަ ން ރި ސޯ ސަ ސް އެ ން ޑް އެ ޑް މި ނި ސް ޓް ރޭ ޓި ވް

މަ ޤާ މާ ިއ ސީ ނި އަރ އި ން ޖި ނި އަރ ގެ މަ ޤާ މު ހި މެ ނެ އެ ވެ.

ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް ގެ ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް ހެ ޑް ގެ މަ ޤާ މު ހި މެ ނެ އެ ވެ.

ކޮ ން ސް ޓް ރަ ކް ޝަ ން އެ ން ޑް ްޕ ރޮ ޖެ ކް ޓް މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް ޑި ޕާ ްޓ މަ ން ޓް ގެ

މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް ޓީ މު

އފ .އަ ޙު މަ ދު ލަ ތީ ފް

ސ ޒަ ން ހަ ނީ ފް
ޫ
އފއ .އަ އި ޝަ ތު

އފ .އަ ޙު މަ ދު ސަ ލާ މް

ރ ލި އާ ގެ ޔު ނި ވަރ ސި ޓީ އޮ ފް ވޮ ލޮ ން ގޮ ން ގް އި ން
ސ ލާ މް ވަ ނީ އޮ ސް ޓް ޭ
ަ
އަ ޙު މަ ދު
ސ ޑި ގް ރީ
ކޮ މް ޕި އު ޓަރ ސަ އި ން ސް ގެ ދާ ިއ ރާ އި ން ބެ ޗި ލަރ ް

އަ ޙު މަ ދު ލަ ތީ ފް ވަ ނީ ސް ކޮ ޓް ލަ ން ޑް ގެ ހެ ރި އޮ ްޓ ވޮ ޓް ޔު ނި ވަރ ސި ޓީ އި ން

އަ އި ޝަ ތު ސޫ ޒަ ން ހަ ނީ ފަ ކީ މޯ ލް ޑި ވް ސް ނެ ޝަ ނަ ލް

ނ ގް ،ދު ބާ އީ ގެ ސަރ ޓި ފަ އި ޑް
ޙާ ޞި ލް ކު ރަ އް ވާ ފަ އެ ވެ .އަ ދި އޭ ނާ އަ ކީ ކޭ ި

ނ މާ ސް ޓަރ ސް ޑި ގް ރީ ޙާ ޞި ލް ކު ރަ އް ވާ،
ޮކ ން ޓި ޓީ ސަރ ވޭ ިއ ން ގް ގެ ދާ އި ރާ އި ް

ޔު ނި ވަރ ސި ޓީ އާ އި ވި ާލ ކޮ ލެ ޖް ގެ ވި ޒި ޓި ން ގް ލެ ކް ޗަ ރަރ އެ ކެ ވެ.

އި ން ފޮ މޭ ޝަ ން ސެ ކި އު ރި ޓީ ސި ސް ޓަ މް ޕް ރޮ ފެ ޝަ ނަ ްލ އެ ކެ ވެ.

ކޮ ން ސް ްޓ ރަ ކް ޝަ ން އެ ން ޑް ޕް ރޮ ޖެ ކް ޓް ސް މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް ގެ ދާ އި ރާ އި ން

އަ ދި ބޭ ރު ގެ ޔު ނި ވަރ ސި ޓީ ތަ ކު ގަ އި ގެ ސް ޓް ލެ ކް ޗަ ރަރ އެ އް ގެ

ބެ ޗެ ލަރ އޮ ފް ސަ އި ން ސް ( އޮ ނަރ ސް) ޑި ގް ރީ ޙާ ޞި ލް ކު ރަ އް ވާ ފަ އެ ވެ.

ގޮ ތު ގަ އި އޭ ނާ ލެ ކް ޗަރ ކު ރަ އް ވާ ފަ އި ވެ އެ ވެ.
އަ އި ޝަ ތު ސޫ ޒަ ން ަހ ނީ ފް ވަ ނީ އޮ ސް ްޓ ރޭ ލި އާ ގެ ޔު ނި ވާ ސި ޓީ އޮ ފް
ސަ ދަރ ން ކު އީ ން ސް ލަ ން ޑް އި ން ބި ޒް ނަ ސް އެ ޑް މި ނި ސް ޓް ރޭ ޝަ ން
( މާ ކެ ިޓ ން ގް) ގެ ދާ އި ރާ ިއ ން މާ ސް ޓަރ ސް ޑި ގް ރީ ޙާ ޞި ލް ކު ރަ އް ވާ
ނ ޑަ ން އި ން
އިނ ގި ރޭ ސި ވި ލާ ތު ގެ ޔު ނި ވަރ ސި ީޓ އޮ ފް އީ ސް ޓް ލަ ް
ނ ( އި ން ޓަ ނޭ ޝަ ނަ ލް ބި ޒް ނަ ސް)
ބި ޒް ނަ ސް ެއ ޑް މި ނި ސް ޓް ރޭ ޝަ ް
ގެ ދާ އި ރާ އި ން ބެ ޗި ލަރ ސް ޑި ގް ރީ ޙާ ޞި ލް ކު ރަ އް ވާ ފަ އެ ވެ.
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އފ .ޝި ފާ އު ޢަ ލީ

ނ ގް އެ ން ޑް
ޖެ ނެ ރަ ްލ މެ ނޭ ޖަރ – މާ ކެ ިޓ ް
ނ ސް ޑި ވެ ލޮ ޕް މަ ން ޓް ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް
ބި ޒް ަ

އފ .ޢަ ލީ ނަ ޝާ ތު

ޗީ ްފ އި ން ޓަރ ނަ ލް އޮ ޑި ޓަރ

ކޮ މް ޕެ ނީ ސެ ކް ރެ ޓަ ރީ

ޗީ ފް އި ން ޓަރ ނަ ލް އޮ ޑި ޓަރ ގެ މަ ޤާ މު ގަ ިއ ޢަ ލީ ނަ ޝާ ތު އެ ްމ ޓީ ސީ ސީ އާ

އި ން ވެ ސް ޓަރ ރި ލޭ ޝަ ން ސް ގެ ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް ގެ އެ ން މެ އި ސް ވެ ރި ޔާ ގެ މަ ޤާ މާ އި

ނ ރަ ލް މެ ނޭ ޖަރ ގެ މަ ޤާ މު
މާ ކެ ޓި ން ގް އެ ން ޑް ބި ޒް ނަ ސް ޑި ެވ ލޮ ޕް މަ ން ޓް ގެ ޖެ ެ

ނ ގް އަ ދި
ރ އެ ވެ .އޮ ޑި ޓި ް
ގު ޅި ވަ ޑަ އި ގެ ން ނެ ވީ  2017ވަ ނަ އަ ހަ ު

ކޮ މް ޕެ ނީ ސެ ކް ރެ ޓަ ރީ ގެ މަ ޤާ މު އަ ދާ ކު ރަ އް ވަ މު ން ގެ ން ދަ ވާ ފާ ތި މަ ތު ލި އު ޝާ

އަ ދާ ކު ރަ އް ވަ މު ން ގެ ން ދަ ވާ ޝި ފާ އު ޢަ ލީ އެ މް ޓީ ސީ ސީ އާ ގު ޅި ވަ ޑަ އި ގަ ތީ

އެ ޝު އަ ރަ ން ސް ގެ ދާ އި ރާ އި ން  17އަ ހަ ރު ގެ ތަ ޖު ރި ބާ އާ އެ ކު މި މަ ޤާ މާ

އެ މް ޓީ ސީ ސީ އާ ގު ޅި ވަ ޑަ އި ގަ ތީ  1997ވަ ނަ އަ ހަ ރު އެ ވެ .ކު ން ފު ނީ ގަ އި

ަ 2007ވ ނަ އަ ހަ ރު އެ ވެު .ކ ން ފު ނީ ގަ އި އޭ ނާ ޚި ުދ މަ ތް ކު ރަ އް ވާ ފަ އި ވާ

ނ ކް ޝަ ނަ ށް
ހަ ވާ ލު ވެ ޑަ އި ގެ ން ނެ ވު މަ ށް ފަ ހު ކު ން ފު ނީ ގެ އި ން ޓަރ ނަ ލް އޮ ޑި ޓް ފަ ް

ޚި ދު މަ ތް ކު ރަ އް ވާ ފަ އި ވާ  21އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ގި ނަ އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް އަ ދި

 11އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ،ސަ ޕޯ ޓް ސަރ ިވ ސަ ސް ޑި ވި ޝަ ން ގެ ޑި ވި ޝަ ން

ނ ނަ ވާ ފަ އެ ވެ .ޢަ ލީ ނަ ޝާ ތު
ޞ ލާ ޙު ތަ ކެ އް ގެ ް
އޭ ނާ ވަ ނީ ބޮ ޑެ ތި އި ް

މެ ނޭ ޖީ ރި އަ ލް މަ ޤާ މު ތަ ކެ އް ފާ ތި މަ ތު ލި އު ޝާ އަ ދާ ކު ރަ އް ވާ ފަ އި ވެ އެ ވެ.

ހެ ޑް ގެ މަ ޤާ މާ އި ުކ ން ުފ ނީ ގެ ފަ އި ނޭ ން ޝަ ލް ކޮ ން ޓް ރޯ ލަރ ގެ މަ ޤާ މާ އި

ވަ ނީ ސަ ރު ކާ ރު ގެ ބޮ ޑެ ތި ކު ން ފު ނި ތަ ކު ގަ އާ އި އަ މި އް ލަ ކު ން ފު ނި ތަ ކު ގަ އި

އޭ ގެ ތެ ރޭ ގަ އި އެ ޑް މި ނި ސް ޓް ރޭ ޓި ވް ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓާ އި ލީ ގަ ލް ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓާ އި

ޕް ރޮ ކި އޮ މަ ން ޓް ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް ،އެ ކަ އު ން ޓް ސް އަ ދި ފި ނޭ ން ސް ޑި ޕާ ްޓ މަ ން ޓް ގެ

އޮ ޑި ޓި ން ގް އާ އި އެ ޝު އަ ރަ ން ސް ގެ މަ ޤާ މު ތަ އް އަ ދާ ކު ރަ އް ވާ ފަ އެ ވެ.

ނ ޖަރ ކަ މު ގެ ަމ ޤާ މާ އި އެ ޑި ޕާ ްޓ މަ ން ޓް ގެ
ކޯ ޕަ ރޭ ޓް ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް ގެ މެ ޭ
އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް ގެ މަ ޤާ މާ އި ހި އު މަ ން ރި ސޯ ސަ ސް އެ ން ޑް އެ ޑް މި ނި ސް ޓް ރޭ ޝަ ން

ހެ ޑް އޮ ފް ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް ގެ މަ ޤާ މު ގަ އި ޚި ދު މަ ތް ކު ރަ އް ވާ ފަ އި ވެ އެ ވެ.
މޯ ލް ޑި ވް ސް ރޯ ޑް ިޑ ވެ ލޮ ޕް މަ ން ޓް ޯކ ޕަ ރޭ ޝަ ން ގެ ޗީ ފް ފަ އި ނޭ ން ޝަ ލް

ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް ގެ ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް ހެ ޑް ގެ މަ ޤާ މު ހި މެ ނެ އެ ވެ.

ސަ އް ތަ ޙި އް ޞާ އޮ ން ނަ ސަ ބް ސި ޑި އަ ރީ ކު ން ފު ން ޏެ އް ކަ މަ ށް ވާ

ނ ޓަރ ނަ ލް އޮ ޑި ޓް ގެ މަ ޤާ މު ،އެ މް ޓީ ސީ ސީ އާ
ހެ ޑް އޮ ފް އި ް

ޝ ވަ ނީ މެ ލޭ ޝި ޔާ ގެ އޯ ޕަ ން ޔު ނި ވަރ ސި ޓީ އި ން
ފާ ތި މަ ތު ލި އު ާ

މޯ ލް ޑި ވް ސް ރި އަ ލް އެ ސް ޓޭ ޓް އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް ކޯ ޕަ ރޭ ޝަ ން ގެ

ނ ނެ ވު މު ގެ ކު ރި ން ،ޢަ ލީ ނަ ޝާ ތު އަ ދާ ކު ރަ އް ވާ ފަ އި ވެ އެ ވެ.
ގު ޅި ވަ ޑަ އި ގެ ް

ބި ޒް ނަ ސް އެ ޑް މި ނި ސް ޓް ރޭ ޝަ ން ގެ ދާ އި ރާ އި ން މާ ސް ޓަރ ސް ޑި ގް ރީ އާ އި

ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑު ގެ މެ ން ަބ ރެ އް ގެ ގޮ ތު ގަ އި ޚި ދު މަ ތް ކު ރަ އް ވަ މު ން ނެ ވެ.

އަ ދި ސް ޓޭ ޓް ްޓ ރޭ ޑި ން ގް އޮ ގަ ނަ އި ޒޭ ޝަ ން ގެ އި ން ޓަރ ނަ ްލ އޮ ޑި ޓް

ސ ޓް ލް އި ން
އިނ ގި ރޭ ސި ވި ލާ ތު ގެ ޔު ނި ވަރ ސި ޓީ އޮ ފް ނޮ ދަ ްމ ބް ރި އާ ،ނި އު ކާ ް

ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް ގަ އި  8އަ ހަ ރު އޭ ނާ ޚި ދު މަ ތް ކު ރަ އް ވާ ފަ އި ވެ އެ ވެ.

އި ން ޓަ ނޭ ޝަ ނަ ލް ބި ޒް ނަ ސް އެ ޑް މި ނި ސް ޓް ރޭ ޝަ ން ގެ ދާ އި ރާ އި ން ބެ ޗި ލަރ

މީ ގެ އި ތު ރު ން ،ޝި ފާ އު ޢަ ލީ ގެ ން ދަ ވަ ނީ އެ މް ޓީ ސީ ސީ ގެ ސަ އް ތަ އި ން

ސ ޕް ލަ އި ސް މޯ ްލ ޑި ވް ސް ގެ
ަ
އޮ ފި ސަރ ގެ މަ ޤާ މާ އި ފި އު ލް

ޞ ލް ކު ރަ އް ވާ ފަ އެ ވެ.
އޮ ފް އާ ޓް ސް ( އޮ ނަރ ސް) ޑި ގް ރީ ޙާ ި

ޝި ފާ އު ޢަ ލީ ވަ ނީ އިނ ގި ރޭ ސި ިވ ލާ ތު ގެ ޔު ނި ވަރ ސި ޓީ އޮ ފް
އީ ސް ޓް ލަ ން ޑަ ން އި ން އެ ކަ އު ން ޓި ންގ އެ ން ޑް ފަ އި ނޭ ން ސް ގެ

ޢަ ލީ ނަ ޝާ ތަ ކީ ސަރ ޓި ފަ ިއ ޑް ޗާ ޓަރ ޑް ެއ ކަ އު ން ޓަ ން ޓެ ެކ ވެ .އަ ދި

ދާ އި ރާ އި ން ބެ ޗި ލަރ އޮ ފް އާ ްޓ ސް ޑި ގް ރީ ޙާ ޞި ލް ކު ރަ އް ވާ ފަ އެ ވެ.

ޗ ޓަރ ޑް އެ ކަ ުއ ން ޓަ ން ޓް ސް
އެ ސޯ ސި އޭ ޝަ ން އޮ ްފ ސަރ ޓި ފަ އި ޑް ާ

ައ ދި އޭ ނާ ގެ ން ދަ ީވ އެ ސޯ ސި އޭ ޝަ ން އޮ ފް ސަރ ޓި ފަ އި ޑް ޗާ ޓަރ ޑް

( އޭ ސީ ސީ އޭ) ޫޔ ކޭ ގެ މެ ން ބަ ރެ ެކ ވެ .އފ .ޢަ ލީ ނަ ޝާ ތު ވަ ނީ

އެ ކަ އު ން ޓަ ން ޓް ސް ( އޭ ސީ ސީ އޭ) ގެ ޕް ރޮ ފެ ޝަ ނަ ލް ކޮ ލި ފި ކޭ ޝަ ން

މެ ލޭ ޝި އާ ގެ އޯ ޕަ ން ޔު ނި ވަރ ސި ޓީ އި ންި ،ބ ޒް ނަ ސް އެ ޑް މި ނި ސް ޓް ރޭ ޝަ ން ގެ

ޙާ ޞި ލް ކު ރެ އް ވު މަ ށް މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރަ އް ވަ މު ން ނެ ވެ.

ރ ޙާ ޞި ލް ކު ރަ އް ވާ ފަ އެ ވެ .އފ .ޢަ ލީ
ދާ އި ރާ އި ން މާ ސް ޓަރ ސް ޑި ގް ީ
ނ ދަ ވަ ނީ އި ން ސް ޓި ޓި އު ޓް އޮ ފް އި ން ޓަރ ނަ ލް
ނަ ޝާ ތު މި ހާ ރު ގެ ް
އޮ ޑި ޓަރ ސް ގެ ސަރ ޓި ފަ އި ޑް އި ން ޓަރ ނަ ލް އޮ ޑި ޓަރ ސް ކޮ ލި ފި ކޭ ޝަ ން
ޙާ ޞި ލް ކު ރެ އް ވު މަ ށް މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރަ އް ވަ މު ން ނެ ވެ.
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ނ ޒު ހު ރީ
އފ .ހު ސެ އި ް

އފ .މު ޙަ އް މަ ދު ނާ ޒި މް

އފ .ވަ ސީ މް އަ ކް ރަ މް

ނ ްޓ ޖެ ނެ ރަ ލް މެ ނޭ ޖަރ -
އެ ސި ސް ޓަ ް
ލޮ ޖި ސް ޓި ކަ ްލ އޮ ޕަ ރޭ ޝަ ން ސް ޑި ާޕ ޓް މަ ން ޓް

ނ ްޓ ޖެ ނެ ރަ ލް މެ ނޭ ޖަރ -
އެ ސި ސް ޓަ ް
ޓް ރާ ން ސް ޕޯ ްޓ ސަރ ވި ސަ ސް ޑި ާޕ ޓް މަ ން ޓް

ފަ އި ނޭ ން ޝަ ލް ކޮ ން ޓް ރޯ ލަރ –
ފަ އި ނޭ ން ސް ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް

ހެ ޑް އޮ ފް ލޮ ޖި ސް ޓި ކަ ލް އޮ ޕަ ރޭ ޝަ ން ސް ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް ގެ ަމ ޤާ މު ގަ އި

ހެ ޑް އޮ ފް ޓް ރާ ން ސް ޯޕ ޓް ސަރ ވި ސަ ސް ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް ގެ ަމ ޤާ މު ގަ އި

ކު ން ފު ނީ ގެ ފަ އި ނޭ ން ޝަ ލް ކޮ ން ޓް ރޯ ލަރ ެގ މަ ޤާ މު ގަ އި ހު ން ނެ ިވ ވަ ސީ މް

މި ހާ ރު ހު ން ނެ ވި ހު ސެ އި ން ޒު ހު ރީ ކު ން ފު ން ޏާ ގު ޅި ވަ ޑަ އި ގަ ތީ 2002

ރ ހު ން ނެ ވި އފު .މ ޙަ އް މަ ދު ނާ ޒި މް ކު ން ފު ން ޏާ ގު ޅި ަވ ޑަ އި ގަ ތީ
މި ހާ ު

އަ ކް ރަ މް އެ މް ޓީ ސީ ސީ އާ ގު ޅި ވަ ޑަ އި ގަ ތީ  2012ވަ ނަ އަ ހަ ރު އެ ވެ.

ވަ ނަ އަ ހަ ރު އެ ވެ .ކު ން ފު ނީ ގަ އި ޚި ދު މަ ތް ކު ރެ އް ވި  16އަ ހަ ރު ގެ

ނ ގަ އި ޚި ދު މަ ތް ކު ރެ އް ވި 18
 2000ވަ ނަ އަ ަހ ރު އެ ވެ .ކު ން ފު ީ

ރ އި ސް ވޯ ޓަރ ހަ އު ސް އެ ން ޑް
އެ މް ޓީ ސީ ސީ އާ ގު ޅި ވަ ޑަ އި ގަ ތު މު ގެ ކު ރި ން ޕް ަ

ތެ ރޭ ގަ އި އޭ ނާ ވަ ނީ ކު ން ފު ނީ ގެ ތަ ފާ ތު މެ ނޭ ޖީ ރި އަ ލް މަ ޤާ މު ތަ އް

އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި އޭ ނާ ވަ ނީ ތަ ފާ ތު މެ ނޭ ޖީ ރި އަ ލް މަ ޤާ މު ތަ އް

ޝ އަ ރަ ން ސް
ކޫ ޕަރ ސް ގަ އި އެ ސި ސް ޓަ ން ޓް މެ ނޭ ޖަރ  -އޮ ޑި ޓް އެ ު

އަ ދާ ކު ރަ އް ވާ ފަ އެ ވެ .އޭ ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ރެ ން ޓަ ލް ސް ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް ގެ

އަ ދާ ކު ރަ އް ވާ ފަ އެ ވެ .އޭ ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ޓް ރާ ން ސް ޕޯ ޓް ސަރ ވި ސަ ސް

އެ ން ޑް ޓެ ކް ސް ގެ މަ ޤާ މާ އި ކް ރެ ސް ޓަ ން އެ މް އެ ން އެ ސް އެ ން ޑް ކޯ ގެ

އެ ސި ސް ޓަ ން ޓް މެ ނޭ ޖަރ ގެ މަ ޤާ މާ އި ލޮ ިޖ ސް ޓި ކަ ލް އޮ ަޕ ރޭ ޝަ ން ސް

ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް ގެ އެ ސި ސް ޓަ ން ޓް މެ ނޭ ޖަރ ގެ މަ ޤާ މާ އި ޕް ރޮ ިކ އޮ މަ ން ޓް

ސީ ނި އަރ އޮ ޑި ޓަރ ެގ މަ ޤާ މު އޭ ނާ ވަ ނީ އަ ދާ ކު ރަ އް ވާ ފަ އެ ވެ.

ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް ގެ ސީ ނި އަރ މެ ނޭ ޖަރ ގެ މަ ޤާ މު ހި މެ ނެ އެ ވެ.

ށ ބި ޒް ނަ ސް ޑި ވެ ލޮ ޕް މަ ން ޓް ޑި ާޕ ޓް މަ ން ޓް
ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް ،ތި ލަ ފު ި

ހު ސެ އި ން ޒު ހު ރީ ވަ ނީ މެ ލޭ ޝި އާ ގެ އޯ ޕަ ން ޔު ނި ވަރ ސި ޓީ އި ން
ބި ޒް ނަ ސް އެ ޑް މި ނި ސް ޓް ރޭ ޝަ ން ގެ ދާ އި ރާ އި ން މާ ސް ޓަރ ސް

އަ ިދ ލޮ ޖި ސް ޓި ކް ސް ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް ގެ މެ ނޭ ޖަރ ކަ މު ގެ މަ ޤާ މާ އި

ވަ ސީ މް އަ ކް ރަ މް އަ ކީ އި ން ސް ޓި ޓި އު ޓް އޮ ފް ޗާ ޓާރ ޑް އެ ކަ އު ން ޓަ ން ޓް ސް

ލޮ ޖި ސް ޓި ކަ ލް ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް އަ ދި ޓް ރާ ން ސް ޕޯ ޓް ސަރ ވި ސަ ސް

ޮއ ފް ސް ރީ ލަ ން ކާ ( ައ އި ސީ އޭ އެ ސް އެ ލް) ގެ ފެ ލޯ މެ ން ބަ ރެ ކެ ވެ.

ނ އަރ މެ ނޭ ޖަރ ކަ މު ގެ މަ ޤާ މު ހި މެ ނެ އެ ވެ.
ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް ގެ ސީ ި

ނ ޓް ސް އޮ ފް އޮ ސް ޓް ރޭ ލި އާ
އަ ދި ސަރ ޓި ފަ އި ޑް ޕަ ްބ ލި ކް އެ ކަ އު ން ޓަ ް
( އޭ އެ ސް އޭ) ެގ އެ ސޯ ސި އޭ ޓް މެ ން ބަ ރެ ކެ ވެ .މީ ގެ އި ތު ރު ން އޭ ނާ

ޑި ގް ރީ އަ ދި މެ ޭލ ޝި އާ ގެ ލި މް ކޮ ކް ވި ން ގް ޔު ނި ވަރ ސި ޓީ އޮ ފް
ކް ރި އޭ ޓި ވް ެޓ ކް ނޮ ލޮ ޖީ އި ން ބި ޒް ނަ ސް އެ ޑް މި ނި ސް ޓް ރޭ ޝަ ން ގެ

އފ .މު ޙަ އް މަ ދު ނާ ޒި މް ވަ ނީ ޔު ނި ވަރ ސި ޓީ އޮ ފް ދަ ވެ ސް ޓް

އަ ކީ ދަ އެ ސޯ ސި އޭ ޝަ ން އޮ ފް ެއ ކަ އު ން ޓި ން ޓެ ކް ނީ ޝަ ން ސް އޮ ފް

ދާ އި ރާ އި ން ބެ ޗި ލަރ ސް ޑި ގް ރީ ޙާ ޞި ލް ކު ރަ އް ވާ ފަ އެ ވެ.

އޮ ފް އި ން ގް ލަ ން ޑް އި ން ބި ޒް ނަ ސް އެ ޑް މި ނި ސް ޓް ރޭ ޝަ ން ގެ

ނ އަރ މެ ން ބަ ރެ ެކ ވެ .އަ ދި
ސް ރީ ލަ ން ކާ ( އޭ އޭ ޓީ ެއ ސް އެ ލް) ގެ ސީ ި

ާދ އި ރާ އި ން މާ ސް ޓަރ ސް ޑި ގް ރީ ޙާ ޞި ލް ކު ރަ އް ވާ ފަ އެ ވެ.

އި ން ސް ޓި ޓި އު ޓް އޮ ފް ސަރ ޓި ފަ އި ޑް މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް އެ ކަ ުއ ން ޓަ ން ޓް ސް
އޮ ފް ސް ރީ ލަ ން ކާ ( ައ އި ސީ އެ މް އޭ) ގެ އެ ސޯ ސި އޭ ޓް މެ ން ބަ ރެ ކެ ވެ.
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ވި ޔަ ފާރީ ގެ މު ރާ ޖަ ޢާ

ޢު މް ރާ ނީ ތަ ރަ އް ޤީ އާ އި
ޢި މާ ރާ ތް ކު ރު ން
އެ މް ޓީ ސީ ސީ އަ ކީ ޢު މް ރާ ނީ ތަ ރަ އް ޤީ ގެ މަ ސަ އް ކަ ތާ އި ޢި މާ ރާ ތް ކު ރު މު ގެ

ޞ ލު ތަ ކާ އި މި ން ގަނ ޑު ތަ ކެ އް އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ވަ ނީ އެ ކު ލަ ވާ ލާ
އަ މި އް ލަ އު ޫ

ދާ އި ރާ ގަ އި އެ ން މެ ކު ރި އަ ރާ ފަ އި ވާ ދި ވެ ހި ކު ން ފު ން ޏެ ވެ.

ޝ ރޫ އެ އް ގެ
ނ ހި ން ގާ ކޮ ން މެ މަ ް
ތަ ރަ އް ޤީ ކޮ ށް ފަ ެއ ވެ .އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ް

މުރާޖަޢާ

އެ މް ޓީ ސީ ސީ އި ން ަވ ނީ މި ދާ އި ރާ އަ ށް އަ އު ޓެ ކް ނޮ ލޮ ޖީ އާ އި

ތަ ޖު ރި ބާ ގެ އަ ލީ ގަ އި މަ ސަ އް ކަ ތް ހި ން ގާ ގޮ ތް އި ތު ރަ ށް ފު ރި ހަ މަ

ށ މި ދާ އި ރާ ގެ ަމ ސަ އް ކަ ތަ ށް ޒަ ާމ ނީ ބޮ ޑެ ތި
ހު ނަ ރު ތަ ޢާ ރަ ފް ކޮ ް

ރ އް ޖޭ ގަ އި އޮ ތް އެ ން މެ ބޮ ޑު އި ކު އި ޕް މަ ން ޓް
ކު ރަ ުމ ން ގެ ން ދަ މެ ވެާ .

ރ ކް ޝަ ން އެ ން ޑް ްޕ ރޮ ޖެ ކް ޓް މެ ނޭ ްޖ މަ ން ޓް ގެ
ލި ބި ފަ އި ވަ ނީ ކޮ ން ސް ޓް ަ

ބަ ދަ ލު ތަ ކެ އް ގެ ނެ ސް ދީ ފަ އެ ވެ .އަ ޅު ގަނ ޑު ެމ ން ކު ރާ މަ ސަ އް ަކ ތް ތަ ކު ގެ

ފް ލީ ޓަ ކީ އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ިއ ކު އި ޕް މަ ން ޓް ްފ ލީ ޓެ ވެ .ރާ އް ޖޭ ގެ އެ ކި

ރ ގަ އި ބަނ ދަ ރު ހެ ދު މާ އި ގޮނ ޑު ދޮ ށް ހި މާ ޔަ ތް ކު ރު ން އަ ދި
ތެ ޭ

ކަ ން ކޮ ޅު ތަ ކު ގަ އި އެ އް ފަ ހަ ރާ އެ ކި ބާ ވަ ތު ގެ ޢު މް ރާ ނީ ތަ ރަ އް ޤީ ގެ

ށ ހެ ދު މާ އި ޝީ ޓް ަޕ އި ލް ކު ރު ން ހި ެމ ނެ އެ ވެ .ދި ވެ ިހ ރާ އް ޖޭ ގެ
ގޮނ ޑު ދޮ ް

މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ އް ހި ން ގު މު ގެ ޤާ ިބ ލް ކަ ން އަ ޅު ގަނ ުޑ މެ ން ނަ ށް ލި ބި ފަ އި ވެ އެ ވެ.

ނ ކު ރު މު ގު
ޢު މް ރާ ނީ ތަ ރަ އް ޤީ ގެ ބަ އި ވެ ރި އެ އް ގެ ގޮ ތު ން ،ޤަ އު މު ބި ާ
މަ ސަ އް ކަ ތު ގަ އި ،ހު ނަ ރު ވެ ރި އަ ިދ ޤާ ބި ލް ކު ން ފު ން ޏެ ްއ ގެ ގޮ ތު ގަ އި
އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ވަ ނީ އެ ން މެ ން ގެ މަ ޤް ބޫ ލު ކަ ން ހޯ ދާ ފަ އެ ވެ.
ސ ކޮ ން ޓް ރެ ކް ޓަ ރެ އް ގެ ގޮ ތު ގަ އި ސަ ރު ކާ ރު ގެ
ރާ އް ޖޭ ގެ އެ ން މެ އި ް
ޢު މް ރާ ނީ ތަ ރަ އް ޤީ ގެ ގި ނަ މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ ކެ އް އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ވަ ނީ
ނި ން މާ ފަ އެ ވެ .ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު ތަ ކު ަގ އި ،ޢި މާ ރާ ތް ކު ރު މު ގެ މަ ސަ އް ަކ ތް ތަ ކު ގެ
އި ތު ރު ން ،އި ތު ރު ދާ އި ރާ ތަ ކު ގަ އި މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރު މު ގެ ޤާ ބި ލް ކަ ން
ރ ތަ ކު ގަ އި ގި ނަ މަ ސަ ްއ ކަ ތް ތަ ކެ އް ައ ޅު ގަނ ޑު މެ ން
ޯހ ދާ ،އެ ދާ އި ާ
ކު ރަ މު ން ގެ ން ދަ މެ ވެީ .މ ގެ ތެ ރޭ ގަ އި އެ ާއ ޕޯ ޓް ތަ ރަ އް ީޤ ކު ރު މާ އި
މަ ގު ހެ ދު މާ އި ފެ ނާ އި ނަ ރު ދަ މާ ޤާ އި މް ކޮ ށް ދި ނު މު ގެ ބޮ ޑެ ތި
މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ ކާ އި ޢި މާ ރާ ތް ކު ރު މު ގެ މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ އް ހި މެ ނެ އެ ވެ.

އަޅުގަނ ޑުމެން ގެ ޚި ދުމަތްތައް
.
.
.
.
.
.
.
.

ގޮނ ޑު ދޮ ށް ހި މާ ޔަ ތް ކު ރު މު ގެ ަމ ސަ އް ކަ ތް

ބަނ ދަ ރު ތަ ރަ އް ޤީ ކު ރު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް
އެ އާ ޕޯ ޓް ތަ ރަ އް ޤީ ކު ރު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް
ޢި މާ ރާ ތް ކު ރު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް
މަ ގާ އި ބް ރި ޖް ތަ ރަ އް ޤީ ކު ރު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް
ފެ ނާ އި ނަ ރު ދަ މާ ޤާ އި މް ކޮ ށް ދި ނު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް

ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު ވެ ސް ކު ން ފު ނީ ގެ ޖު މް ލަ އާ މް ދަ ނީ ގެ އެ ން މެ ބޮ ޑު ބަ އެ އް

ދާ އި ރާ އި ން ނެ ވެ .އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ރާ އް ޖޭ ެގ އެ ކި ކަ ން ކޮ ޅު ަތ ކު ގަ އި ގި ނަ
މަ ޝް ރޫ ޢު ަތ ކެ އް އެ އް ފަ ހަ ރާ ހި ން ގަ މު ން ގެ ން ދަ މެ ވެ .މި ގޮ ތު ން ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ
އަ ހަ ރަ ކީ ވެ ސް ތަ ފާ ތު ގި ނަ މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ ކެ އް ،ރާ އް ޖޭ ގެ އެ ން މެ އު ތު ރު ން
ނ އަ ތޮ ޅު ތަ ކެ އް ގަ އި ހި ން ގާ ފަ އި ވާ އަ ހަ ރެ ކެ ވެ.
ފެ ށި ގެ ން ދެ ކު ނާ ހަ މަ އަ ށް ،ގި ަ
ނި މު ނު އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ޓީ މު ން  47މަ ޝް ރޫ އެ އް ގަ އި
މަ ސަ އް ކަ ްތ ކޮ ށް 24 ،މަ ޝް ރޫ އެ އް ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް ވަ ނީ ނި ން މާ ފަ އެ ވެ.
އަ ަހ ރު ގެ މާ ލީ ނަ ތީ ޖާ އަ ށް ބަ ލާ އި ރު ،އާ މް ދަ ނީ ގެ ގޮ ުތ ގަ އި  645މި ލި އަ ން
ރު ފި ޔާ މި ދާ އި ރާ އި ން ހޯ ިދ ފަ އި ވެ އެ ވެ .މި ީއ ކު ން ފު ނީ ގެ މު ޅި ާއ މް ދަ ނީ ގެ
 50.16އި ން ސަ އް ތަ އެ ވެ .މި އީ  2017ގަ އި މި ދާ އި ރާ އި ން
ސ އް ތަ ދަ ށް އަ ދަ ދެ ކެ ވެ.
ލި ބި ފަ އި ވާ އާ މް ދަ ނީ އަ ށް ވު ރެ  19.15އި ން ަ

ކަ ރަ ން ޓު ލު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް
ސ އް ކަ ތް ( ޓޮ ޕޮ ގް ރަ ޕި ކް،
ސާރ ވޭ ކު ރު މު ގެ މަ ަ
ހަ އި ޑް ރޯ ގް ރަ ފި ކް ،އި ން ިޖ ނި އަ ރި ން ގް)

.

ތި މާ ވެ އް ޓާ ބެ ހޭ ލަ ފާ ދި ނު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް

ރާ އް ޖޭ ގެ މާ ހަ އު ލު ގަ އި ޢު މް ރާ ނީ ތަ ރަ އް ޤީ ގެ މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ އް ހި ން ގު މު ގަ އި
ސ އް ކަ ތަ ށް
ދި މާ ވާ މަ އް ސަ ލަ ތަ ކާ އި ގޮ ން ޖެ ހު ން ތަ އް ޙަ އް ލު ކު ރު މު ގެ ގޮ ތު ން މަ ަ
ތަ އް ޔާ ރު ވު މު ގަ އާ އި މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރި އަ ށް ގެ ން ދި އު މު ގަ އި ގެ ން ގު ޅޭ ނެ
37
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ރ ގް ރެ ފި ކް
އަ ހަ ރެ ކެ ވެ .ފު ން ކަނ ޑު ން ވެ ލި ނެ ގު މު ގެ ކު ރި ން ހަ ަދ ން ޖެ ހޭ ހަ އި ޑް ޯ
ސަރ ވޭ ކު ރު މަ ށް ބޭ ނު ން ވާ މަ ލް ޓި ބީ މް އެ ކޯ ސަ އު ން ޑަރ ،ސަ ބް -ބޮ ޓަ މް
ޕް ރޮ ފަ އި ލަރ އަ ިދ މަ ސަ އް ކަ ތަ ށް ޭބ ނު ން ވާ ހު ނަ ރާ އި ޤާ ބި ލް ކަ ން 2017
ވަ ނަ އަ ހަ ރު ވަ ނީ ހޯ ދި ފަ ެއ ވެ .މި އީ އޭ ރު ރާ އް ޖޭ ގަ އި މު ޅި ން އަ ލަ ށް
ތަ ޢާ ރަ ފް ކު ރެ ވު ނު ޚި ދު މަ ތެ ކެ ވެ .ޓެ ކް ނޮ ލޮ ޖީ އާ އި މަ ސަ އް ކަ ތު ެގ ހު ނަ ރު،
ގި ނަ ދާ އި ރާ ތަ ކަ ކު ން ތަ ޢާ ރަ ފް ކު ރަ މު ން ދާ ކު ން ފު ން ޏެ އް ގެ މަ ޤާ މު ،މީ ގެ
ނ ށް އި ތު ރަ ށް ހަ ރު ދަ ނާ ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ.
ސަ ބަ ބު ން ވަ ނީ އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ަ

ނ ކު ރާ ރޮ ބޮ ޓި ްކ ޓޯ ޓަ ލް ސް ޓޭ ޝަ ން ،އި މޭ ޖް
ސަރ ވޭ ތަ ކު ގަ އި ބޭ ނު ް
ސް ޓޭ ޝަ ން އަ ކާ އި އާ ދަ އި ގެ އު ޅަނ ދެ އް ގަ އި ނު ވަ ދެ ވޭ ފަ ދަ ތި ލަ

ވި ޔަ ފާރީ ގެ މު ރާ ޖަ ޢާ

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ސަރ ވޭ އި ކު އި ޕް މަ ން ްޓ ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ޓޮ ޮޕ ގް ރެ ފި ކް

ތަ ން ތަ ނު ން ބެ ތި މެ ޓް ރި ކް ޑޭ ޓާ ނެ ގު މަ ށް ބޭ ނު ން ކު ރާ ހަ އި ޑް ރޯ ން
ސާރ ވޭ ބޯ ޓަ ކާ އި ހި އް ކާ ފަ އި ވާ ބޮ ޑެ ތި ބި ން ތަ ކު ގެ ސަރ ވޭ
ރ ން ސަރ ވޭ
ޕް ލޭ ން ކު ރު މަ ށް ބޭ ނު ން ކު ރާ ޑް ރޯ ން ހި މެ ނެ ެއ ވެ .މީ ގެ އި ތު ު
ސެ ޓް އަ އު ޓް ކު ރު މަ ށާ އި ޢި މާ ރާ ތް ތަ ކު ގެ އެ ސް -ބި ލް ޓް ޑޭ ޓާ ނެ ގު މަ ށް
.އެ ލް އެ ން 100ޓޮ ޕް ކޮ ން ލޭ އަ އު ޓް ނެ ވި ޭގ ޓަރ ބޭ ނު ން ކު ރެ ވެ އެ ވެ
ސަ ބް ބޮ ޓަ މް ޕް ރޮ ފަ އި ިލ ން ގް އަ ދި ހަ އި ޑް ރޯ ގް ރަ ފި ކް ސަރ ވޭ އި ން ގް ގެ
ދާ އި ރާ ގަ އި ލި ބު ނު ކު ރި އެ ރު މާ އެ ކު ،ބި ން ހި އް ކު މު ގެ މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ ކު ގެ
މަ ސަ އް ކަ ތު ގެ ނަ ތީ ޖާ އި ތު ރަ ށް ރަނ ގަ ޅު ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި ،ބި ން
ހި އް ކާ ސަ ރަ ހަ އް ދު ތަ ކު ގެ ކަނ ޑު އަ ޑީ ގެ ކި ސަ ޑާ އި ހި ލަ ފަ ށަ ލަ
ދެ ނެ ގަ ތު މަ ށް ،ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު ސަ ބް ބޮ ޓަ މް ސަރ ވޭ ކޮ ށް
އޭ ގެ ބޭ ނު ން ކު ރު ން އި ތު ރު ކު ރެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ .ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު
ރ ގް ރެ ފި ކް ސަރ ވޭ ކު ރެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ.
މި ފަ ދަ  10ހަ އި ޑް ޯ
 2017ގަ އި ކު ން ފު ނީ ގެ މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ ކަ ށް ބޭ ނު ން ވާ
އެ ން ވަ ޔަރ މަ ން ޓަ ލް އި މް ޕެ ކް ޓް އެ ސެ ސް މަ ން ޓް ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ން ފު ނި ން
ކު ރަ ން ފެ ށު ނެ ވެ .ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު މި މަ ސަ އް ކަ ތް ވަ ނީ
ފު ޅާ ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ .މި ގޮ ތު ން  14މަ ޝް ރޫ ުޢ އެ އް ގެ އެ ން ވަ ޔަރ މަ ން ޓް
އި މް ޕެ ކް ޓް އެ ސެ ސް މަ ން ޓް ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު ހެ ދި ފަ އި ވެ އެ ވެ.
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ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާތައް އިތުރުކުރުން

ބަނ ދަ ރު ހެ ދު މާ އި ފަ ޅު ފު ން ކު ރު މާ އި ބި ން ހި އް ކު މަ ކީ ކު ން ފު ނި
އު ފެ ދު ނީ އް ސު ރެ އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ކު ރަ މު ން ދި ޔަ އެ ން މެ މު ހި ން މު
މަ ސަ އް ަކ ތެ ވެ .ކު ން ފު ނީ ގެ އާ މް ދަ ނީ ގެ ބޮ ޑު ަބ އެ އް ބަ ރޯ ސާ ވެ ފަ އި އޮ ތީ

އެ ފަ ދަ މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ ކު ގެ މަ އް ޗަ ށެ ވެ .ރާ އް ޖޭ ގެ ގި ނަ ރަ ށް ރަ ށު ގަ އި ބަނ ދަ ރު
ހެ ދު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރެ ވި ފަ އި ވު މާ އެ ކު ،ޢި މާ ރާ ތް ކު ރު މު ގެ ދާ އި ރާ އި ން
ވި ޔަ ފާ ރި ފު ޅާ ކޮ ށް ޢި މާ ރާ ތް ކު ރު މު ގެ އި ތު ރު ދާ އި ރާ ތަ ކު ގެ ތެ ރެ އަ ށް ވަ ނު މަ ކީ
ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު ތަ ކު ގަ އި ކު ން ފު ނީ ގެ މު ހި ން މު މަ ޤް ޞަ ދެ ކެ ވެ .މި ކަ ން
ޙާ ޞި ލް ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ވަ ނީ ޢި މާ ރާ ތް ކު ރު މު ގެ އެ ހެ ނި ހެ ން
ދާ އި ރާ ތަ ކު ގަ އި މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރު މަ ށް އަ މާ ޒު ކޮ ށް އެ ކަ ން ކަ މަ ށް ބޭ ނު ން ވާ
ޤާ ބި ލް ކަ ން ކު ން ފު ނީ ގަ އި އި ތު ރު ކު ރު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް ފަ ށާ ފަ އެ ވެ.

 2500ގޭ ިބ ސީ އަ ށް ނަ ރު ދަ މާ ގެ ޚި ދު މަ ތް ފޯ ރު ކޮ ށް ދެ ވޭ ނެ ެއ ވެ .މި އީ
މި ހާ ތަ ނަ ށް ރާ އް ޖޭ ގަ އި ހި ން ގޭ ނަ ރު ދަ މާ ގެ އެ ން މެ ބޮ ޑު މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ ކު ގެ
ތެ ރެ އި ން އެ އް މަ ޝް ރޫ ޢު އެ ވެ .އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ހި ން ގު ނު މު ހި ން މު
އެ ހެ ން މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ ކު ގެ ެތ ރޭ ގަ އި ހދ .ކު ޅު ދު އް ފު ށް ޓާ އި ށ .ފު ނަ ދޫ ގެ
އެ އާ ޕޯ ޓް ަތ ރަ އް ޤީ ކު ރު މު ެގ މަ ޝް ރޫ ޢު އާ އި ގދ .މާ ވާ ރު ލު އެ އާ ޕޯ ޓް
ތަ ރަ އް ޤީ ކު ރު މު ގެ މަ ޝް ރޫ ޢު ހި މެ ނެ އެ ވެ .ށ .ފު ނަ ދޫ ގެ މަ ގު ހެ ދު މު ގެ
ނ ޑޫ ބި ން ހި އް ކު ުމ ގެ މަ ޝް ރޫ ޢު ވެ ސް އަ ހަ ރު ގެ
މަ ޝް ރޫ ޢު އާ އި ށ .ކޮ މަ ް
ތެ ރޭ ގަ އި ހި ން ގު ނު މު ހި ން މު މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ފާ ހަ ގަ ކޮ ށް ލެ ވެ އެ ވެ.
 2018ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ޑި ސެ ން ބަ ރު މަ ހު ފެ ށު ނު  126މި ލި އަ ން
ރ މު ގެ މަ ޝް ރޫ ޢު ައ ކީ ވެ ސް
ރު ފި ޔާ ގެ ކު ޅު ދު އް ފު ށީ ބަނ ދަ ރު ބޮ ޑު ކު ު
ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު ފެ ށި ފަ އި ވާ މު ހި ން މު މަ ޝް ރޫ އެ ކެ ވެ.

ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު ތަ ކު ގަ އި އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ފެ ށި އަ އު މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ކު ގެ

ތެ ރޭ ގަ އި މަ ގު ހެ ދު މާ އިެ ،އ އާ ޕޯ ޓް ހެ ދު ާމ އި ނަ ރު ދަ މާ ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް
ހި މެ ނެ އެ ވެ .މި ދާ އި ރާ އި ން ކާ މި ޔާ ބު ކަ މާ އެ ކު ގި ނަ މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ ކެ އް
މި ހާ ތަ ނަ ށް ވަ ނީ ނި ން މާ ލެ ވި ފަ އި ވެ .މަ ގު ހެ ދު މާ އި ތާ ރު އެ ޅު މާ އި
ނަ ރު ދަ މާ ގެ މަ ސަ އް ކަ ތު ގެ ޤާ ބި ލް ކަ ން އި ތު ރު ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި އަ އު
މެ ޝި ނަ ރީ އާ އި އި ކު އި ޕް މަ ން ޓް ގަ ނެ ،މި މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ކު ގަ އި
ބޭ ނު ން ކު ރާ އި ކު އި ޕް މަ ން ޓް ފް ލީ ޓް ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު ވަ ނީ އި ތު ރު ކޮ ށް
ނ ރީ އާ އި
ތަ ރަ އް ޤީ ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ .ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ ައ ހަ ރު ހޯ ދު ނު މެ ޝި ަ
އި ކު އި ޕް މަ ން ޓް ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ،ތާ ރު އެ ޅު މަ ށް ބޭ ނު ން ވާ އި ތު ރު އި ކު އި ޕް މަ ން ޓް
ސެ ޓަ ކާ އި އެ ކް ސް ކަ ވޭ ޓަ ރާ އި ކަ މަ ށް ބޭ ނު ން ވާ ނޭ އެ ހެ ނި ހެ ން މެ ޝި ނަ ރީ
ނ އެ ވެ .މި އާ އެ ކު ،އެ އާ ޕޯ ޓް ހެ ުދ މާ އި މަ ގު
އާ އި އި ކު އި ޕް މަ ން ޓް ހި މެ ެ

މި އާ އެ ކު ،ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރެ ވު ނު މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ ކަ ށް
ބަ ލާ ލާ އި ރު މި މަ ސަ އް ކަ ތު ގެ ނަ ތީ ޖާ ވަ ނީ ފެ ން ނަ ން ފަ ށާ ފަ އެ ވެ.

މަސައްކަތް ހިން ގުމުގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުން

އެއާޕޯޓް ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް

ވަ ނަ އަ ހަ ރު ކު ން ފު ނި ން ހި ން ގި މު ހި ން މު މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ ކު ގެ 2018

ރ ތި ން އެ އާ ޕޯ ޓެ އް ގެ މަ ސަ އް ކަ ްތ ކު ން ފު ނި ން
 2018ވަ ނަ އަ ހަ ު
ކު ރެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ .މީ ެގ ތެ ރޭ ގަ އި ހި މެ ނޭ  65މި ިލ އަ ން ރު ފި ޔާ ގެ

ތެ ރޭ ގަ އި އެ އާ ޕޯ ޓް ތަ ރަ އް ޤީ ކު ރު މާ އި މަ ގު ހެ ދު މާ އި ފެ ނާ އި ނަ ރު ދަ މާ ގެ ގި ނަ

ކު ޅު ދު އް ފު ށީ އެ އާ ޕޯ ޓް ގެ މަ ޝް ރޫ ޢު ގަ އި ހި މެ ނެ ނީ  1220މީ ަޓ ރު ދި ގު،

މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ އް ހި މެ ނި ފަ އި ވާ ކަ ން އެ އީ އެ ކަ މު ގެ ހެ އް ކެ ކެ ވެ .އަ ދި 2018

 30މީ ޓަރ ފު ޅާ ރަ ން ވޭ އަ ކާ އި  45މީ ޓަ ރު ދި ގު 15 ،ފޫ ޓު

ހެ ދު މު ގެ ތި ން މަ ޝް ރޫ ޢު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް އެ އް ފަ ހަ ރާ ކު ރި އަ ށް
ގެ ން ދި އު މު ގެ ޤާ ބި ލް ކަ ން މި ހާ ރު ވަ ނީ ކު ން ފު ން ޏަ ށް ލި ބި ފަ އެ ވެ.

މަޝްރޫޢުތަކަށް ބޭނުން ާވ ތަކެތި
މެނޭޖްކުރުން ހަރުދަނާކުރުން

ށ ފަ އި ވަ ނީ
ގަ އި މި ދާ ިއ ރާ އި ން ލި ބު ނު އާ މް ދަ ނީ ގެ ބޮ ޑު ބަ ެއ އް ޙި އް ޞާ ކޮ ް

ފު ޅާ ޓެ ކް ސީ ވޭ އަ ކާ އި  150މީ ޓަ ރު ދި ގު 50 ،މީ ޓަ ރު ފު ޅާ

އެ ފަ ދަ މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ ކު ން ކަ ން ފަ ޚު ރު ވެ ރި ކަ މާ އި އެ ކު ފާ ހަ ގަ ކު ރަ މެ ވެ.

އޭ ޕް ރަ ން އެ އް އެ ޅު މެ ވެ .ފެ ބު ރު ވަ ރީ  2018ގަ އި ހަ ވާ ލު ކު ރެ ވު ނު މި

މަ ސަ އް ކަ ތު ގެ ޚަ ރަ ދު ކު ޑަ ކު ރު މާ އި ނަ ތީ ޖާ ނެ ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި ،މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރާ
އު ޞޫ ލު ތަ އް ބަ ދަ ލު ކޮ ށް އި ޞް ލާ ޙު ކު ރު މަ ކީ ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު ތަ ކު ގަ އި

ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު ރާ އް ޖޭ ގަ އި ހި ން ގި އެ އާ ޕޯ ޓް ތަ ރަ އް ޤީ ކު ރު މު ގެ

މަ ޝް ރޫ ޢު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް ވަ ނީ  245ދު ވަ ހު ގެ ެތ ރޭ ގަ އި ނި ން މާ ލެ ވި ފަ އެ ވެ.

ހު ރި ހާ މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ ކަ ކީ އެ މް ޓީ ސީ ސީ އި ން މަ ސަ އް ކަ ތް ކޮ ށް ފަ އި ވާ

 1200މީ ޓަ ރު ދި ގު 30 ،މީ ޓަ ރު ފު ޅާ ރަ ން ވޭ އަ ކާ އި  90މީ ޓަ ރު

ކު ން ފު ނީ ގެ މު ހި ން މު އެ އް އަ މާ ޒެ ވެ .މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ ކަ ށް ބޭ ނު ން ވާ
ޢި މާ ރާ ތް ކު ރު މު ގެ ސާ މާ ނު މެ ނޭ ޖް ކު ރު މު ގަ އި ގެ ން ގު ޅެ ން ޖެ ހޭ ނޭ ރަ ސް މީ

ރ ފަ ރާ ތު ން އަ ޅު ގަނ ުޑ މެ ން ނަ ށް
މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ ކެ ްއ ކަ މީ ،މަ ސަ އް ަކ ތް ހަ ވާ ލު ކު ާ

ދި ގު 15 ،ފޫ ޓު ފު ޅާ ޓެ ކް ސީ ވޭ އަ ކާ އި  150މީ ޓަ ރު ދި ގު50 ،

ކު ރާ އި ތު ބާ ރު ގެ އަ ލި ގަ ދަ ހެ އް ކެ ކެ ވެ .މީ ގެ އި ތު ރު ން މި ހާ ތަ ނަ ށް ރާ އް ޖޭ ގަ އި

މީ ޓަ ރު ފު ޅާ އޭ ޕް ރަ ން ެއ އް ހި މެ ނޭ ށ .ފު ނަ ޫދ އެ އާ ޕޯ ޓް ގެ މަ ސަ އް ކަ ތު ގެ

އު ޞޫ ލު ތަ ކެ އް ޤާ އި މް ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި “ މެ ޓީ ރި އަ ލް މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް އެ ން ޑް

ހި ން ގާ ނަ ރު ދަ މާ ގެ އެ ން މެ ބޮ ޑު އެ އް މަ ޝް ރޫ ޢު ކާ މި ޔާ ބު ކަ މާ އެ ކު އަ އް ޑޫ

ނ މު ނު އި ރު ވަ ނީ ފު ރި ހަ މަ ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ.
 85އި ން ސަ އް ތަ ،އަ ހަ ރު ި

ލޮ ޖި ސް ޓި ކް ސް ްޕ ލޭ ން”  2017ވަ ނަ އަ ހަ ރު ފާ ސް ކު ރެ ވު ނެ ވެ.

ނ ފު ނި ން ނެ ވެ.
ސި ޓީ ގަ އި ކު ރި އަ ށް މި ގެ ން ދަ ނީ އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ކު ް

މި މަ ޝް ރޫ އަ ކީ  49މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ ގެ މަ ޝް ރޫ އެ ކެ ވެ.

ނ އި އެ އް ގޮ ތް ވާ ގޮ ތު ގެ މަ ތި ން މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރާ
އަ ދި މި ޕް ލޭ ާ

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިން ގުނު މުހިން މު
ބައެއް މަޝްރޫޢުތައް

މީ ގެ އި ތު ރު ން އެ ޕް ރީ ލް  2018ގަ އި މަ ސަ އް ކަ ތް ފެ ށި ،އަ ހަ ރު

ލޮ ޖި ސް ޓި ކް ސް ގެ ކަ ން ކަ ން ހި ން ގާ ބެ ލެ ހެ އް ޓު މަ ށް މެ ޓީ ރި އަ ލް

ނި މު ނު އި ރު  71އި ން ސަ އް ތަ މަ ސަ އް ކަ ތް ނި މި ފަ އި ވާ ގދ .މާ ަވ ރު ލު

މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް ސެ ކް ޝަ ނެ އް ޤާ އި މް ކު ރެ ވު ނެ ވެ .މި ކަ ން އި ތު ރަ ށް ހަ ރު ދަ ނާ

އެ އާ ޕޯ ޓް ގެ މަ ޝް ރޫ ޢު ގަ އި ހި މެ ނެ ނީ  1200މީ ޓަ ރު ދި ގު 30 ،މީ ޓަރ

ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު ވެ ސް ވަ ނީ މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ.

ސަ ރަ ހަ އް ދު ތަ ކަ ށް ،ބޭ ނު ން ވާ ތަ ެކ ތި ފޯ ރު ކޮ ށް ދީ ،އެ އާ ގު ޅޭ

ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރަ ކީ ވެ ސް މު ހި ން މު ގި ނަ މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ ކެ އް ކާ މި ޔާ ބު ކަ މާ އެ ކު

ފު ޅާ ރަ ން ވޭ އަ ކާ އި  60މީ ޓަ ރު ދި ގު 30 ،މީ ޓަ ރު ފު ޅާ ޓެ ކް ސީ ވޭ

ނި ން މި ފަ އި ވާ އަ ހަ ރެ ކެ ވެ .އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ހި ން ގު ނު އެ ން މެ މު ހި ން މު

އަ ކާ އި  120މީ ޓަ ރު ދި ގު 45 ،މީ ޓަ ރު ފު ޅާ އޭ ޕް ރަ ން އެ އް އެ ޅު މު ގެ

ރ ދޫ -ފޭ ދޫ އަ ދި ސ .ފޭ ދޫ ގެ
އެ އް މަ ޝް ރޫ އަ ކީ ސ .މަ ރަ ދޫ ،ސ .މަ ަ
ނަ ރު ދަ މާ އެ ޅު މު ގެ މަ ޝް ރޫ ޢު އެ ވެ .ޖު މް ލަ  132މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ ގެ
ރ ދޫ -ފޭ ދު އަ ދި ސ .ފޭ ދޫ ގެ
މި މަ ޝް ރޫ ޢު ގެ ދަ ށު ން ސ .މަ ރަ ދޫ ،ސ .މަ ަ
38

މަ ސަ އް ކަ ތެ ވެ .މި އީ  57މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ ގެ މަ ޝް ރޫ އެ ކެ ވެ.

ސާރވޭކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ލިބުނު ކުރިއެރުން

 2017ވަ ނަ އަ ހަ ރަ ކީ ސާރ ވޭ ކު ރު މާ އި އެ ން ވަ ޔަރ މަ ން ޓަ ލް އި މް ޕެ ކް ޓް

އެ ސެ ސް މަ ން ޓް ހެ ދު މު ގެ ދާ އި ރާ އި ން އި ތު ރު ކު ރި އެ ރު ން ތަ އް ހޯ ދު ނު

ބި ން ހި އް ކު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތަ ކީ ރާ އް ޖޭ ގަ އި ވަ ރަ ށް ހަ ލު ވި ދު ވެ އް ޔެ އް ގަ އި

މަ ހާ ޖަ އް ރާ ފު އެ މް ޓި ސީ ސީ ގެ ފް ލީ ޓް ގަ އި ހި މެ ނު މާ އެ ކު އެ މް ޓީ ސީ ސީ

ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު ތަ ކު ގަ އި ފު ޅާ ވެ ފަ އި ވާ މަ ސަ އް ކަ ތެ ކެ ވެ .ރާ އް ޖެ އަ ށް

ވަ ނީ މި ސަ ރަ ހަ އް ދު ގަ އި މި ދާ އި ރާ ގެ އެ ން މެ ކު ރީ ސަ ފު ގަ އި ހި މެ ނޭ

މަ ސަ އް ކަ ތް ވަ ނީ އެ ޕް ރި ލް  2018ގަ އި ނި ން މާ ލެ ވި ފަ އެ ވެ.

މި ހާ ރު އަ ން ނަ މު ން ދާ އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް ތަ ކު ގެ މި ން ވަ ރަ ށް ބަ ލާ އި ރު ،މި އީ

ކު ން ފު ން ޏަ ކަ ށް ވެ ފަ އެ ވެ .އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ މި ފް ލީ ޓާ އި ތަ ޖު ރި ބާ ކާ ރު

އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ފަ ށާ ،ނި ން މާ ލެ ވު ނު މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި

މު ސް ތަ ޤް ބަ ލު ގަ އި ވަ ރަ ށް ބޮ ޑަ ށް ފު ާޅ ވާ ނެ މަ ސަ އް ކަ ތެ އް ކަ މު ގަ އި ބެ ލެ ވެ އެ ވެ.

އި ން ޖި ނި އަ ރު ން ނާ އި ދާ އި ރާ ގެ ފަ ން ނު ެވ ރި ން ނާ އެ ކު ،އެ ން ެމ ގޮ ން ޖެ ހު ން

ކ .މަ ޑި ވަ ރާ އި ކ .ކަ ގީ ގެ ިބ ން ހި އް ކު މު ގެ މަ ޝް ރޫ ޢު އާ އި ށ .ކޮ މަ ން ޑޫ،

 2016ވަ ނަ އަ ހަ ރު ފަ ޅު ފު ން ކު ރު މާ އި ބި ން ހި އް ކު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތަ ށް

ސ ޓަ މަ ރު ން
ބޮ ޑު ބި ން ހި އް ކު ުމ ގެ މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ ްއ ވެ ސް ކާ މި ޔާ ބު ކަ މާ އެ ކު ،ކަ ް

ވަ ކި ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓެ އް އު ފެ އް ދު ނީ މި ދާ އި ރާ އަ ށް ދޭ އަ ހަ އް މި އް ޔަ ތު ކަ ން

ބޭ ނު ން ވާ ޮގ ތަ ށް ،ނި ން މާ ރަ އް ދު ކޮ ށް ދި ނު މު ގެ ޤާ ބި ލް ކަ ން އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ނަ ށް

ރ އި ދޫ އަ ދި ކ .ހު ރާ ގެ ބި ން ހި އް ކު މު ގެ މަ ޝް ރޫ ޢު ހި މެ ނެ އެ ވެ.
ކ .ގު ަ

އި ތު ރު ކޮ ށް ،ދާ އި ރާ ގެ މަ ސަ އް ކަ ތު ން ލި ބޭ އާ މް ދަ ނީ އި ތު ރު ކު ރު މު ގެ

މި ހާ ރު ވަ ނީ ހޯ ދި ފަ އެ ވެ .ފަ ޅު ފު ން ކު ރު މާ އި ބި ން ހި އް ކު މު ގެ ދާ އި ރާ ގެ

މަ ޤް ޞަ ދު ގަ އެ ވެ .މި އީ  2017ގަ އި މަ ހާ ޖަ އް ރާ ފު ރާ އް ޖެ ގެ ނަ އު މު ގެ

މަ ސަ އް ކަ ތު ގަ އި ސަ ތޭ ކަ އެ އް ހާ މު ވަ އް ޒަ ފު ން މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރަ މު ން ގެ ން ދެ އެ ވެ.

ނ އަ ހަ ރު މަ ސަ އް ކަ ްތ ނި ން މާ ލެ ވި ފަ އި ާވ ބި ން ހި އް ކު މު ެގ
 2018ވަ ަ
ރ އި ން ކ .ކަ ީގ ގެ ބި ން ިހ އް ކު މު ެގ މަ ޝް ރޫ ޢު އަ ކީ
 8މަ ޝް ރޫ ުޢ ގެ ތެ ެ

ކު ރި ން ވެ ވު ނު ތަ އް ޔާ ރީ ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި އެ ޅު ނު މު ހި ން މު ފި ޔަ ވަ ޅެ ކެ ވެ.

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ކު ގަ އި ގެ ން ގު ޅޭ އު ޞޫ ލު ތަ ކާ އި މި ން ގަނ ޑު ތަ ކަ ކީ

ނ ހި ން ގު ނު ފު ރަ ތަ މަ ޕް ރަ އި ވެ ޓް ސެ ކް ޓަރ
މަ ހާ ޖަ އް ރާ ފު ބޭ ނު ން ކޮ ށް ގެ ް

ރ ކަ މާ ބެ ހޭ މި ން ގަނ ޑު ތަ ކާ އެ އް ގޮ ތް ވާ ގޮ ތު ގެ މަ ތި ން
ބަ އި ނަ ލް އަ ޤް ވާ މީ ރަ އް ކާ ތެ ި

ނ ގު ނު އެ ހެ ން
މަ ޝް ރޫ ޢު ެއ ވެ .މަ ހާ ޖަ އް ރާ ފު ބޭ ނު ން ކޮ ށް ގެ ން ހި ް

ނ ދާ އު ޞޫ ލު ތަ ކަ ކާ އި މި ން ގަނ ޑު ތަ ކެ ކެ ވެ.
ކަނ ޑަ ައ ޅާ ،ބޭ ނު ން ކު ރަ މު ް

މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ށ .ކޮ މަ ން ޑޫ ބި ން ހި އް ކު މު ގެ މަ ޝް ރޫ ޢު

ކު ން ފު ނި އު ފެ ދު ނީ އް ސު ރެ ކު ން ފު ނީ ގެ މަ އި ގަނ ޑު އެ އް މަ ސަ އް ކަ ތެ އް ކަ މަ ށް ވާ

ނ އި ރު މަ ސަ އް ކަ ްތ ހިނ ގަ މު ން ދާ ކ .ތި ލަ ފު ށި،
އަ ދި އަ ހަ ރު ނި މު ު

ފަ ޅު ފު ން ކު ރު ން ފެ ށި ފަ އި ވަ ނީ މަ ދު އެ ކް ސް ކަ ވޭ ޓަ ރު ކޮ ޅަ ކާ އެ ކު 1995
ގަ އެ ވެ .އެ އަ ށް ފަ ހު ،ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު ތަ ކު ގަ ިއ ވަ ނީ މަ ސަ އް ކަ ާތ ގު ޅޭ އެ ން މެ
ފަ ހު ގެ ޓެ ކް ނޮ ލޮ ީޖ ތަ ޢާ ރަ ފް ކޮ ށް ،ރާ އް ޖޭ ގެ ާމ ހަ އު ލު ގަ އި ދި މާ ވާ ތަ ފާ ތު
ނ ތަ ކަ ށް އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ އަ މި އް ލަ ޙަ އް ލު ތަ އް ހޯ ދާ ފަ އެ ވެ.
ގޮ ން ޖެ ހު ް

ވި ޔަ ފާރީ ގެ މު ރާ ޖަ ޢާ

ފަޅު ފުން ކު ރު މާ އި
ބި ން ހި އް ކު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް

މުރާޖަޢާ

ރ ގެ ބި ން ހި އް ކު މު ގެ މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ އް ހި މެ ނެ އެ ވެ.
ކ .ހު ރާ ،ކ .މާ ވަ ު
އަ ހަ ރު ނި މު ނު އި ރު ކު ރި އަ ށް ދާ މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ކި .ތ ލަ ފު ށީ ގެ

 2017ވަ ނަ އަ ހަ ރު މަ ާހ ޖަ އް ރާ ފު ބި ން ހި އް ކު މު ގެ ފް ލީ ޓު ގަ އި
ނ ހދު .ކ ޅު ދު އް ފު ށީ ގެ ބި ން ހި އް ކު މު ގެ
ހި މަ ނާ އި ފް ތި ތާ ޙު ކު ރެ ވު ީ

ބި ން ހި އް ކު މާ އި ގޮނ ޑު ޮދ ށް ހި މާ ޔަ ތް ކު ރު މު ގެ މަ ޝް ރޫ ޢު އާ އި ގދ.

ނ ކު ރު މާ އި ބި ން ިހ އް ކު މު ގެ އު ޅަނ ުދ ފަ ހަ ރާ އި
އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ފަ ޅު ފު ް

މަ ޝް ރޫ ޢު ގެ މަ ސަ ްއ ކަ ތު ގަ އެ ވެ .ނޮ ވެ ން ބަ ރު  2017ގަ އި ފެ ށު ނު

ރ ޢު
ފަ ރެ ސް މާ ތޮ ޑާ ގެ ބި ން ހި އް ކު މާ އި ގޮނ ޑު ދޮ ށް ހި މާ ޔަ ތް ކު ރު މު ގެ މަ ޝް ޫ

ޝ ނަ ރީ ފް ލީ ޓަ ކީ ރާ އް ޖޭ ގެ މި ފަ ދަ އެ ން މެ ބޮ ޑު ފް ލީ ޓެ ވެ2017 .
މެ ި

ކު ޅު ދު އް ފު ށީ އެ އާ ޕޯ ޓް ގެ މަ ޝް ރޫ ޢު ގެ ބި ން ހި އް ކު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް

އާ އި ކ .ހު ރާ

ބި ން ހި އް ކު މު ގެ މަ ޝް ރޫ ޢު ހި މެ ނެ އެ ވެ.

ވަ ނަ އަ ހަ ރު ،މަ ހާ ަޖ އް ރާ ފު އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ފް ލީ ޓް ގަ ިއ ހި މެ ނު މު ގެ

ނި ން މާ ލެ ވި ފަ އި ވަ ނީ ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު ގެ ޖަ ނަ ވަ ރީ މަ ހު ގެ ތެ ރޭ ގަ އެ ވެ.

ކު ރީ ގަ އި ވެ ސް އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ނަ ކީ ބި ން ހި އް ކު މު ގެ ދާ އި ރާ ގަ އި ރާ އް ޖޭ ގެ

ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރަ ކީ ކު ޅު ދު އް ފު ށީ ގެ އެ އާ ޕޯ ޓު ގެ ބި ން ހި އް ކު މު ގެ

ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު ފަ ޅު ފު ން ކު ރު މާ އި ބި ން ހި އް ކު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތު ން

އެ ން މެ ބޮ ުޑ ކޮ ން ޓް ރެ ކް ޓަ ރެ ވެ 3700 .ކި އު ބި ކް މީ ޓަ ރު ގެ

މަ ސަ އް ކަ ތު ގެ އި ތު ރު ން ބޮ ޑެ ތި ގި ނަ ބި ން ހި އް ކު މު ގެ މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ ކެ އް

ޖު މް ލަ އާ މް ދަ ނީ ގެ ގޮ ތު ގަ އި  224މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ ލި ބި ފަ އި ވެ އެ ވެ.

މަ ހާ ޖަ އް ރާ ފު ގެ އި ތު ރު ން އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ފް ލީ ޓް ގަ އި އަ އި އެ ޗް ސީ

ނި ން މާ ލެ ވި ފަ އި ވާ އަ ހަ ރެ ކެ ވެ .ކު ޅު ދު އް ފު ށީ ގެ ބި ން ހި އް ކު މު ގެ

މި އީ ކު ން ފު ނީ ގެ މު ޅި އާ މް ދަ ނީ ގެ  17.41އި ން ސަ އް ތަ އެ ވެ.

1800ގެ ކަ ޓަރ ސަ ކް ޝަ ން ޑް ރެ ޖަ ރަ ކާ އި އަ އި އެ ޗް ސީ

މަ ޝް ރޫ ޢު އަ ށް ފަ ހު ،ނޮ ވެ ން ބަ ރު  2017ގަ އި މަ ހާ ޖަ އް ރާ ފު

މި އީ  2017ގަ އި މި ދާ އި ރާ އި ން ލި ބި ފަ އި ވާ އާ މް ދަ ނީ އަ ށް ވު ރެ

1600ގެ ކަ ޓަރ ސަ ކް ޝަ ން ޑް ރެ ޖަ ރެ އް ހި މެ ނެ އެ ވެ.

ބޭ ނު ން ކޮ ށް ފަ ށާ ފަ އި ވާ ށ .ފު ނަ ދޫ އެ އާ ޕޯ ޓް މަ ޝް ރޫ ޢު ގެ ބި ން ހި އް ކު މު ގު

 149.32އި ން ސަ ްއ ތަ އި ތު ރު އަ ދަ ދެ ކެ ވެ.
41

40

އާން މު ވި ޔަ ފާރި
ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ ދާ އި ރާ އާ އި ހަ ކަ ތަ އު ފެ އް ދު މު ގެ ދާ އި ރާ އަ ދި
ފަ ތު ރު ވެ ރި ކަ މާ އި މަ ސް ވެ ރި ކަ މު ގެ ޞި ނާ ޢަ ތް ތަ ކަ ށް ބޭ ނު ން ވާ ޚި ދު މަ ތް ތަ އް
ނ ކު ން ފު ނި
ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު މެ ވެ .އަ ޅު ގަނ ޑު ެމ ން ގެ އާ ން މު ވި ޔަ ާފ ރި ފެ ށި ފަ އި ަވ ީ
އު ފެ ދު ނު ތާ މާ ގި ނަ ދު ވަ ސް ތަ ކެ އް ނު ވަ ނީ ސް ދޯ ނި ފަ ހަ ރު ގަ އި އި ން ޖީ ނު
އެ ޅު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތާ އެ ކު ގަ އެ ވެ .އާ ން މު ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ ޚި ދު މަ ތް ފެ ށު ނު އި ރު ވެ ސް
އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ މަ ޤް ޞަ ދަ ކަ ށް ވެ ފަ އި ވަ ނީ ،ރާ އް ޖޭ ގެ އެ ކި ހި ސާ ބު ގަ އި
ދި ރި އު ޭޅ އޮ ޑި ވެ ރި ން ގެ ޭބ ނު ން ތަ ކަ ށް ޚި ދު މަ ތް ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު މެ ވެ.
ޔަ ން މާ އި ން ޖީ ނު ގެ ވި ޔަ ފާ ރި އާ އެ ކު ރާ އް ޖޭ ގަ އި މަ ސް ވެ ރި ކަ ން ކު ރާ އި ން ޖީ ނު ލީ
ދޯ ނި ފަ ހަ ރު މެ ދު ކެނ ޑު މެ އް ނެ ތި މަ ަހ ށް ނު ކު ތު މު ގެ މަ ގު ފަ ހި ކޮ ށް ދި ނު މަ ށް ޓަ ކަ އި
ރ ފަ ތު ރާ އި
ސް ޕެ އަރ ޕާ ޓް ސް ެގ ވި ޔަ ފާ ރި ފެ ށު ނެ ވެ .އެ އަ ށް ފަ ހު ކަނ ޑު ދަ ތު ު
މަ ސް ވެ ރި ކަ މަ ށް ބޭ ނު ން ވާ ތަ ފާ ތު ބާ ވަ ތް ތަ އް އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ
ތެ ރެ އަ ށް ތަ ާޢ ރަ ފް ކު ރަ މު ން ެގ ން ދެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ .މި ޮގ ތު ން އަ ޑީ ތެ ލާ އި
ނ ކު ން ފު ނީ ގެ
މެ ރި ން ކޯ ޓި ން ގް އަ ދި އަ އު ޓް ބޯ ުޑ މެ ރި ން އި ން ޖީ ު
ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ ތެ ރެ އަ ށް އި ތު ރު ކު ރެ ވު ނެ ވެ .ތަ މް ރީ ނު ލި ބި ފަ އި ވާ ފަ ން ނު ވެ ރި
ޓެ ކް ނީ ޝަ ނު ން ފޯ ރު ކޮ ށް ދޭ ާއ ފް ޓަރ ސޭ ލް ސް ޚި ުދ މަ ތް ތަ ކާ އެ ކު ދު ނި ޔޭ ގެ

ނ ރޭ ޓަ ރު އަ ދި ފެ ން ޕަ ން ޕު) ގެ ާބ ވަ ތް ތަ އް
ޔަ ން މާ ( މެ ރި ން އި ން ޖީ ނު ،ޖަ ަ

ރ ން އަ ދި ޕް ރޮ ޓެ ކް ޓި ވް
ދު ނި ޔޭ ެގ މާ ކެ ޓު ގަ އި އި ުތ ބާ ރު ހޯ ދާ ފަ އި ވާ ޕީ ޕީ ޖީ މެ ި

ރާ އް ޖޭ ގެ މާ ކެ ޓަ ށް ތަ ޢާ ރަ ފް ކު ރެ ވި ފަ އި ވަ ނީ  1973ވަ ނަ އަ ހަ ރު އެ ވެ.

ކޯ ޓި ން ގް ގެ ބާ ވަ ތް ތަ ކަ ކީ ގި ނަ ދު ވަ ހު ދެ މި ހު ން ނަ ބާ ވަ ތް ތަ ކެ އް ގެ

މި އީ ރާ އް ޖޭ ގަ އި ފު ޅާ ދާ އި ރާ އެ އް ގަ އި އެ ން މެ ފު ރަ ތަ މަ ބޭ ނު ން ކު ރަ ން ފެ ށި

ގޮ ތު ގަ އި ރާ އް ޖޭ ގަ އި ޕީ ޕީ ޖީ ގެ ބާ ވަ ތް ތަ އް ބޭ ނު ން ކު ރާ ފަ ރާ ތް ތަ ކު ން

މެ ރި ން އި ން ޖީ ނެ ވެ .މި ހާ ރު ރާ އް ޖޭ ގެ މާ ކެ ޓު ގަ އި  85އި ން ސަ އް ތަ ޙި އް ޞާ

ފާ ހަ ގަ ކު ރެ އެ ވެ .ޕީ ޕީ ޖީ ޯކ ޓި ން ގް ގެ ޙަ އް ލު ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ކަނ ޑު ގަ އި

އޮ ން ނަ ޔަ ން މާ އަ ކީ ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ  40އަ ހަ ރު ރާ އް ޖޭ ގެ މަ ސް ވެ ރި ން ނާ އި

ނ ކް ތަ ކު ގެ
ދު އް ވާ އު ޅަނ ދު ތަ ކު ގެ ޯކ ޓި ން ގް އަ ދި އެ ން ޓި ފޯ ލި ން ގް އާ އި ޓޭ ް

އޮ ޑި ެވ ރި ން ގެ މެ ދު ގަ އި އެ ން މެ މަ ޤް ބޫ ލު އި ން ޖީ ނެ ވެ.

ރ ޖެ ހު މު ން
ކޯ ޓި ން ގް އަ ދި ކަނ ޑާ ިއ ޞި ނާ ޢީ މާ ހަ އު ލު ތަ ކު ގަ އި ދަ ބަ ު
ރަ އް ކާ ތެ ރި ކު ރު މަ ށް ބޭ ނު ން ކު ރާ ކޯ ޓި ން ގް ތަ އް ހި މެ ނެ އެ ވެ.

ކާސްޓްރޯލް

ކާ ސް ޓް ރޯ ލް އަ ޑީ ތެ ޔޮ ރާ ްއ ޖެ އަ ށް ރަ ސް ީމ ކޮ ށް ތަ ޢާ ރަ ފް ކު ރެ ވު ނީ

ނ ނަ ކަ ށަ ވަ ރު ޝޯ ރޫ މެ ވެ.
މަ އި މަ ރު ކަ ޒަ ީކ ހ .ސޯ މި ލް ގަ އި ހު ް

ބާވަތްތަކާއި ބްރޭން ޑްތައް

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ވި ޔަ ފާ ރީ ގަ އި ހި މެ ނޭ ބާ ވަ ތް ތަ ކާ އި ބް ރޭ ން ޑް ތަ ކަ ކީ
ރާ އް ޖެ އާ އި ދު ނި ޔޭ ގެ މާ ކެ ޓު ގަ އި އި ތު ބާ ރު ލި ބި ފަ އި ވާ
ފެ ން ވަ ރު ރަނ ގަ ޅު ބް ރޭ ން ޑް ތަ ކާ އި ބާ ވަ ތް ތަ ކެ ކެ ވެ.

ސްކޮޓް ބާޑަރ

ނ މެ ގި ނަ ބަ ޔަ ކު ޚި ޔާ ރު ކު ރާ
ަ 1994ގ އެ ވެ .ރާ އް ޖޭ ެގ މާ ކެ ޓު ގަ އި އެ ް

ޞ ނާ ޢަ ތަ ށް ސް ކޮ ޓް ބާ ޑަރ
ި
ރާ އް ޖޭ ގެ އޮ ޑި ދޯ ނި ަފ ހަ ރު ބަ ނު މު ގެ

ކާ ސް ޓް ރޯ ލް އަ ޑީ ތެ ލު ގެ އެ އް މި ލި އަ ން ލި ޓަ ރު ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު

ކޮ މް ޕޮ ސި ޓް ސް ،ރެ ސި ން އަ ދި އެ ހެ ނި ހެ ން ބާ ވަ ްތ ތަ އް ތަ ޢާ ރަ ފް ކު ރެ ވު ނީ

ިވ އް ކި ފަ އި ވެ އެ ވެ .ރާ އް ޖޭ ގެ ކަނ ޑު ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ކު ރާ އު ޅަނ ދު ތަ ކު ގަ އި

ސ ން ތެ ޓި ކް
ި
 2015ވަ ނަ އަ ަހ ރު އެ ވެ .ސް ކޮ ޓް ބާ ޑަރ އަ ކީ

ބޭ ނު ން ކު ރާ އަ ޑީ ތެ ލު ގެ  80އި ން ސަ އް ތަ އަ ކީ ކާ ސް ްޓ ރޯ ލް

ރެ ސި ން އާ އި ޕޮ ލި މަރ ގެ ދު ނި ޔޭ ގެ މާ ކެ ޓު ގަ އި އެ ން މެ މަ ުޤ ބޫ ލު ކަ ން

އަ ޑީ ތެ ލެ ވެ .އަ ދި ރާ އް ޖޭ ގަ އި ހަ ކަ ތަ އު ފެ އް ދު މަ ށް ބޭ ނު ން ކު ރާ

ނ ޑެ ވެ .އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ފޯ ރު ކޮ ށް ދޭ ސް ކޮ ޓް
ހޯ ދާ ފަ ިއ ވާ އެ އް ބް ރޭ ް

އަ ޑީ ތެ ލު ގެ ި 90އ ން ސަ އް ތަ އަ ކީ ާކ ސް ޓް ރޯ ލް އަ ޑީ ތެ ލެ ވެ.

ބާ ޑަރ ގެ ބާ ވަ ތް ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ރެ ސި ން ،ޖެ ލް ކޯ ޓުި ،ޕ ގް މަ ން ޓް
ޕޭ ސް ޓް އަ ދި ތަ ފާ ތު ކެ މި ކަ ލް ތަ ކާ އި ވެ ކް ސް ތަ އް ހި މެ ނެ އެ ވެ.

އެ ން މެ މަ ޝް ހޫ ރު ބް ރޭ ން ޑް ތަ ކު ގެ އު ފެ އް ދު ން ތަ އް ރާ އް ޖޭ ގެ މާ ކެ ޓަ ށް
ށ ދެ މެ ވެ .އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ އާ ން މު ިވ ޔަ ފާ ރީ ގެ
މި އަ ދު އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ފޯ ރު ކޮ ް

ވި ޔަ ފާރީ ގެ މު ރާ ޖަ ޢާ

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ އާ ން މު ިވ ޔަ ފާ ރީ ގެ ޚި ދު މަ ތު ގެ މަ ޤް ޞަ ދަ ކީ ،ކަނ ޑު

ޔަން މާ

ޕީޕީޖީ (މެރިން އަދި ޕްރޮޓެކްޓިވް ކޯޓިން ގް)

ސުޒުކީ އައުޓްބޯޑު އިންޖީނު

ދު ނި ޔޭ ގެ މާ ކެ ޓު ގަ އި އެ ން މެ މަ ޤު ބޫ ލު އެ އް އަ އު ޓް ބޯ ޑު މެ ރި ން
އި ން ޖީ ނު ކަ މު ގަ އި ވާ ސު ޒު ކީ އަ އު ޓް ބޯ ޑު އި ން ޖީ ނު އެ މް ޓީ ސީ ސީ އި ން

އެކްސް.ސީ.އެމް.ޖީ

އެ ކް ސް .ސީ .އެ މް .ޖީ ގެ ާބ ވަ ތް ތަ އް އަ ުޅ ގަނ ޑު މެ ން ގެ ވި ޔަ ފާ ރި އަ ށް

ރާ އް ޖޭ ގެ މާ ކެ ޓަ ށް ތަ ޢާ ރަ ފް ކޮ ށް ފަ އި ވަ ނީ  2007ވަ ނަ އަ ހަ ރު އެ ވެ.

ތަ ޢާ ރަ ފް ކު ރެ ވު ނީ  2017ވަ ނަ އަ ހަ ރު އެ ވެ .ޢި މާ ރާ ތް ކު ރު މާ އި

ކު ޑަ ދު ވަ ސް ކޮ ޅެ އް ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ރާ އް ޖޭ ގެ މާ ކެ ޓު ގެ އި ތު ބާ ރު ސު ޒު ކީ

އެ ހެ ނި ހެ ން ޞި ނާ ޢަ ތް ތަ ކަ ށް ބޭ ނު ން ވާ މެ ޝި ނަ ރީ އާ އި އި ކު އި ޕް މަ ން ޓް،

އަ އު ޓް ބޯ ޑު އި ން ޖީ ނު ވަ ނީ ހޯ ދާ ފަ އެ ވެ .ސު ުޒ ކީ އަ އު ޓް ބޯ ޑު ިއ ން ޖީ ނަ ކީ

ރާ އް ޖޭ ގެ މާ ެކ ޓަ ށް އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ފޯ ރު ކޮ ށް ދޭ އެ ކް ސް.

ނ ޖީ ނެ އް ގެ
އި ތު ބާ ރު ކު ރެ ވޭ ،ފެ ން ވަ ރު ރަނ ގަ ުޅ އަ ދި ތެ ލު ގެ ޚަ ރަ ދު ކު ޑަ އި ް

ސީ .އެ މް .ޖީ ގެ ބާ ވަ ތް ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ހި މެ ނެ އެ ވެ.

ރ ތް ތަ ކު ން ފާ ހަ ގަ ކު ރެ އެ ވެ.
ގޮ ތު ގަ އި އި ން ޖީ ނު ބޭ ނު ން ކު ރާ ފަ ާ
43
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ރ ނު ޕް ރޮ ގް ރާ މް ތަ އް ވޭ ތު ވެ ދި ަޔ އަ ހަ ރު
ރ މް ތަ ކާ އި ތަ މް ީ
ޕް ރޮ ގް ާ
ހި ން ގި ފަ އި ވެ އެ ވެ .މީ ގެ ތެ ރޭ ގަ އި އި ން ޖީ ނާ ގު ޅޭ ޓެ ކް ނި ކަ ލް މަ ޢު ލޫ މާ ތު
ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު މާ އި އި ން ޖީ ނު ޭބ ނު ން ކު ރު މާ އި މެ އި ން ޓަ ނަ ން ސް
ނ ތެ ރި ކު ރު މަ ށް ،ހއ .އަ ތޮ ޅު،
ސ ޓަ މަ ރު ން ހޭ ލު ް
މަ ސަ އް ކަ ތަ ށް ކަ ް
ހދ .އަ ތޮ ޅު ،ރ .އަ ތޮ ޅު އަ ދި އއ .އަ ތޮ ޅު ގަ އި ބޭ އް ވު ނު ސު ޒު ކީ
ނ އެ ވެ .މި ސެ މި ނަރ ތަ ކު ގަ އި
ސ މި ނަރ ތަ އް ހި މެ ެ
ެ
ސާރ ވި ސް
އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ިމ ހާ ރު ގެ ކަ ސް ޓަ މަ ރު ން ނާ އި އޮ ޑި ޯދ ނި ފަ ހަ ރު

ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ ދާ އި ރާ ގަ އި މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރާ ،އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ެގ ކު ން ފު ނީ ގެ
މު ވަ އް ޒަ ފު ން ގެ މެ ދު ގަ އި ސު ޒު ކީ އަ އު ޓް ބޯ ޑު އި ން ޖީ ނާ ބެ ހޭ ހޭ ލު ން ތެ ރި ކަ ން
އި ުތ ރު ކު ރު މަ ށް ވެ ސް ވޭ ތު ވެ ދި ަޔ އަ ހަ ރު ޕް ރޮ ގް ރާ މެ އް ހި ން ގި ފަ އި ވެ އެ ވެ.
ކު ން ފު ނީ ގެ ލޮ ޖި ސް ޓި ްކ ސް ސަރ ވި ސް ާދ އި ރާ ގަ އި މަ ސަ ްއ ކަ ތް ކު ރާ
ނ ކު ން އަ ދި އޮ އި ަލ ރު ން ނަ ށް
ޓަ ގް ބޯ ޓު އި ން ޖި ނި އަ ރު ން ނާ އި މެ ކޭ ި
ޚާ އް ޞަ ކޮ ށް ،ޔަ ން ާމ އި ން ޖީ ނު ގެ ން ގު ޅު ާމ އި ޤަ ވާ އި ދު ން ުކ ރަ ން ޖެ ހޭ
މެ އި ން ޓަ ނަ ން ސް މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރު މަ ށް ތަ މް ރީ ނު ކު ރު މު ގެ ގޮ ތު ން،
އެ ކަ މަ ށް ހޭ ލު ން ތެ ރި ކު ރު މު ގެ ޕް ރޮ ގް ރާ މެ އް އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި
ރ މު ތަ ކު ގެ
ހި ން ގި ފަ އި ވެ އެ ވެ .ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު ހި ން ގު ނު ަތ މް ރީ ނު ޕް ރޮ ގް ާ
ރ އި ވެ ޓް ލި މި ޓެ ޑާ އެ ކު
ތެ ރޭ ގަ އި ޔަ ން ާމ އޭ ޝި އާ ( އެ ސް) ކޯ ޕަ ރޭ ޓް ޕް ަ
ހި ން ގު ނު ތަ މް ރީ ނު ޕް ރޮ ްގ ރާ މް ތަ އް ވެ ސް ހި މެ ނެ އެ ވެ.

ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ،އޭ ޝި އާ ގެ ކަނ ޑު ދަ ތު ރު ފަ ތު ރާ އި ހަ ކަ ތަ
އު ފެ އް ދު މު ގެ މާ ކެ ޓު ގަ އި އެ މް ޓީ ސީ ސީ އި ން ގެ ކާ ސް ޓް ރޯ ލް ވި ޔަ ފާ ރީ ގަ އި
ސ ޑަރ ކް ލަ ބް -މާ ސް ޓަރ
ސ ޓް ރޯ ލް އެ މް ބެ ެ
ހޯ ާދ ފަ އި ވާ ކާ މި ޔާ ބީ އަ ށް ބަ ލާ ،ކާ ް
ކް ލާ ސް ެމ ން ބަ ރެ އް ގެ ގޮ ތު ގަ ިއ އެ މް ޓީ ސީ ސީ ވަ ނީ ހޮ ވި ފަ އެ ވެ .އޮ ކް ޓޫ ބަ ރު
 2018ގަ އި އިނ ގި ރޭ ސި ވި ލާ ތު ގަ އި ބޭ އް ވި ކާ ސް ޓް ރޯ ލް އެ މް ބެ ސެ ޑަރ
ކް ލަ ބް ގެ ފު ރަ ތަ ަމ ބަ އް ދަ ލު ވު މު ަގ އި އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ވަ ނީ ބަ އި ވެ ރި ވެ ފަ އެ ވެ.
ސ ޓް ރޯ ލް އަ ޅު ގަނ ުޑ މެ ން ނަ ށް 2018
ގަ އި އެ އް މި ލި ައ ން ލި ޓަ ރު ގެ ކާ ް
ނ އު ފަ އް ދާ ކު ން ފު ނި ތަ ކު ގެ
ވި އް ކި ފަ އި ވެ އެ ވެ .އަ ދި ކާ ސް ޓް ރޯ ލާ އި އި ން ޖީ ު
ނ ކޮ ށް ގެ ން
ގަ އި ޑް ލަ އި ން ތަ ކާ އެ އް ގޮ ތް ވާ ގޮ ތު ގެ މަ ތި ން ،ޓެ ސް ޓް ކި ޓް ބޭ ނު ް
ޖަ ނަ ރޭ ޓަ ރު ތަ ކު ން ނަ ގާ އަ ޑީ ތެ ލު ގެ ސާ މް ޕް ލް ،ވަ ގު ތު ން ޓެ ސް ޓް ކު ރު މު ގެ
ނ މި ހާ ރު ވަ ނީ ހޯ ދި ފަ އެ ވެ.
ޚި ދު ަމ ތް ފޯ ރު ކޮ ށް ިދ ނު މު ގެ ޤާ ބި ލް ކަ ް

ސުޒު ީކ އާފްޓަރސޭލްސްގެ ސަރވިސް
ނ ޓީ އިފްތިތާޙްކުރުން
ވޮރެ ް

ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ ދެ އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ރާ އް ޖޭ ގެ މާ ކެ ޓަ ށް  300އަ ށް ވު ރެ ގި ނަ

ސު ޒު ކީ އަ އު ޓް ބޯ ޑު އި ން ޖީ ނު އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ިވ އް ކާ ފަ އި ވާ ނެ އެ ވެ .ސު ޒު ކީ
އަ އު ޓް ބޯ ޑު އި ން ޖީ ނު ގެ މު ހި ން މު މާ ކެ ޓު ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ
ޚި ދު މަ ތް ދޭ ފަ ރާ ތް ތަ ކާ އި ގެ ސް ޓް ހަ އު ސް ތަ އް ،ރި ސޯ ޓު ތަ އް އަ ދި ސަ ރު ކާ ރު
އޮ ފީ ސް ތަ އް ހި މެ ނެ އެ ވެަ .އ ދި ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ ފަ ސް އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި
ސު ޒު ކީ އަ އު ްޓ ބޯ ޑް އި ން ޖީ ނު ،މާ ކެ ޓު ގަ އި ޙި ްއ ޞާ ކު ރާ މި ން ވަ ރު ވަ ނީ

ކާސްޓްރޯލް ސިން ގަޕޯރގެ މަން ދޫބުން
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރުން

ބީ ޕީ ސި ން ގަ ޕޫ ރު ގެ ބޭ ފު ޅު ން ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު ރާ އް ޖެ އަ ށް ޒި ޔާ ރަ ތް ކޮ ށް

ބީ ޕީ ސި ން ގަ ޕޫ ރާ އި އެ މް ޓީ ސީ ސީ އާ ދެ މެ ދު އޮ ތް ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ ގު ޅު ން
އި ތު ރަ ށް ބަ ދަ ހި ކު ރު މާ އި ދެ ފަ ރާ ތް ގު ޅި ގެ ން މާ ކެ ޓި ން ޙަ ރަ ކާ ތް ތަ އް ހި ން ގާ،
ވި ޔަ ފާ ރި އި ތު ރު ކު ރު މަ ށް މަ ޝް ވަ ރާ ކު ރެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ .އަ ދި މި ދަ ތު ރު ގަ އި
ރ މާ ގު ޅޭ ތަ މް ރީ ނު ،ކު ން ފު ނީ ގެ
ކާ ސް ޓް ރޯ ލް ޕޯ ޓަ ބަ ލް ޓެ ސް ޓް ކި ޓް ބޭ ނު ން ކު ު
ޓެ ކް ނި ކަ ލް މު ވަ އް ޒަ ފު ން ނަ ށް ދެ ވު ނެ ވެ .މި ދަ ތު ރު ގަ އި އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ
ބޮ ޑެ ތި ކަ ސް ަޓ މަ ރު ން ނާ އެ ކު ބަ ްއ ދަ ލު ވު ން ތަ އް ވެ ސް ބޭ އް ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ.

އި ތު ރު ވެ ފަ އި ވު މާ އެ ކު ކު ން ފު ނި ން ދޭ އާ ފް ޓަރ ސޭ ލް ސް ޚި ދު މަ ތް
އެ އް ފެ ން ވަ ރެ އް ގަ އި ހި ފެ ހެ އް ޓު މު ގެ މު ހި ން މު ކަ ން ވަ ނީ އި ތު ރު ވެ ފަ އެ ވެ.
ނ ވަ ރު އެ އް މި ން ގަނ ޑެ އް ގަ އި ހި ފެ ހެ ްއ ޓު މަ ށާ އި
ނ ގެ ޚި ދު މަ ތު ގެ ފެ ް
އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ް
ކަ ސް ޓަ މަ ރު ން ،ޚި ދު މަ ތަ ށް ކު ރާ އި ތު ބާ ރު ބޮ ޑު ކު ރު މު ގެ މަ ޤް ޞަ ދު ގަ އި،
ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު ޖު ލަ އި މަ ހު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ސު ޒު ކީ ސަރ ވި ސް
ޮވ ރެ ން ޓީ ދި ނު މު ގެ ޚި ދު މަ ތް ވަ ނީ އި ފް ތި ތާ ޙް ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ.

ޙަ ރަ ކާ ތް ތަ ކު ގެ ސަ ބަ ބު ން އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ވި ޔަ ފާ ރީ ގަ އި
ގެ ން ގު ޅޭ ބާ ވަ ތް ތަ ކަ ށް ޝަ އު ގު ވެ ރި ކަ ން އި ތު ރު ކޮ ށް ،ކަނ ޑަ އަ ޅާ
ބާ ވަ ތް ތަ ކު ން ވި ޔަ ފާ ރި އި ތު ރު ކު ރު މަ ށް މަ ގު ފަ ހި ވެ އެ ވެ.
ނ
 -1މޮ ޅު ޮއ ޑި އަ ކަ ށް – ގަ ދަ ރެ ސި ް
ނ ގެ މަ ޤް ޞަ ދަ ކީ ރެ ސި ން ގެ އެ ހެ ން ާބ ވަ ތް ތަ އް
މި ޕް ރޮ މޯ ޝަ ް
ރ ތް ތަ ކު ގެ ޝަ އު ގު ެވ ރި ކަ ން ،ސޮ ކް ްޓ ބާ ޑަރ ގެ
ބޭ ނު ން ކު ރާ ފަ ާ
ާބ ވަ ތް ތަ ކަ ށް ޯހ ދު މާ އި ސް ކޮ ޓް ބާ ޑަރ ރެ ސި ން ގެ ވި ޔަ ފާ ރި
އި ތު ރު ކު ރު މެ ވެ .މި ޕް ރޮ މޯ ޝަ ން ގެ ސޭ ލް ސް އި ެވ ން ޓް ތަ އް
ނޯ ތު ހާ ބަ ރު ގަ އާ އި ތި ލަ ފު ށީ ގަ އި ބޭ އް ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ .އަ ދި

ވި ޔަ ފާރީ ގެ މު ރާ ޖަ ޢާ

ބަ ން ނަ ފަ ރާ ތް ތަ އް އަ ދި އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ބާ ވަ ތް ތަ ކަ ށް
ޝަ އު ގު ވެ ރި ކަ ން ހު ން ނަ ފަ ރާ ތް ތަ އް ވެ ސް ބަ އި ވެ ރި ވެ ފަ އި ވެ އެ ވެ.

ކާސްޓްރޯލް ވިޔަފާރީގެ ކުރިއެރުން

ބް ރޭ ން ޑް ތަ ކު ގެ ވި ޔަ ފާ ރި އި ތު ރު ވެ ގެ ން ދެ އެ ވެ .އަ ދި މި ފަ ދަ

ޕް ރޮ މޯ ޝަ ން އި ޝް ތި ހާ ރު ކު ރު ަމ ށް ތަ ފާ ތު ރަ ށް ރަ ށަ ށް
ޒި ޔާ ރަ ތް ކޮ ށް ،ޕް ރޮ މޯ ޝަ ން އާ އި ގު ޭޅ މަ ޢު ލޫ މާ ތު ދެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ.
ރ ން ސޯ ޝަ ލް މީ ޑި އާ ،އޮ ން ލަ އި ން މީ ޑި އާ އާ އި
މީ ގެ އި ތު ު
ޓީ ވީ ގަ އި ްޕ ރޮ މޯ ޝަ ން އި ޝް ތި ހާ ރު ކު ރެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ.
 -2ސާ ބަ ސް ޔަ ން މާ
ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު ހި ން ގު ނު ިމ ޕް ރޮ މޯ ޝަ ން ގެ މަ ޤް ޞަ ދަ ކީ
ނ ޖީ ނާ އި ގު ޅޭ މަ ޢު ލޫ މާ ތު ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު މާ އި،
ނ މާ މެ ރި ން އި ް
ޔަ ް
ޮހ ވާ ލެ ވި ފަ އި ވާ ވަ ކި މޮ ޑެ ްލ ތަ ކަ ކު ން ޑި ސް ކަ އު ން ޓް ދީ
ވި ޔަ ފާ ރި އި ތު ރަ ށް ފު ޅާ ކު ރު މު ވެ .މާ ލެ އާ އި ތި ލަ ފު ށީ ގަ އި މި
ޕް ރޮ މޯ ޝަ ން ގެ އި ވެ ން ޓް ތަ އް ބޭ އް ވި ފަ ިއ ވާ އި ރު ،މު ޅި ރާ އް ޖޭ ގެ
އެ ކި ރަ ށް ރަ ށު ގަ އާ ިއ އޮ ން ލަ އި ން މީ ޑި އާ ،ސޯ ޝަ ލް މީ ިޑ އާ އަ ދި
ޓީ ވީ ގަ އި މި ްޕ ރޮ މޯ ޝަ ން އި ޝް ތި ހާ ރު ކު ރެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ.
 -3ކަ ށަ ވަ ރު ްޕ ރޮ މޯ
މި އީ އަ ހަ ރު ނި މޭ ދު ވަ ސް ވަ ރާ
ދި މާ ކޮ ށް ބާ އް ވަ މު ން ގެ ން ދާ ޕް ރޮ މޯ ޝަ ން އެ ކެ ވެ .މި ޕް ރޮ މޯ ޝަ ން ގަ އި
އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ން ގު ޭޅ ތަ ފާ ތު ބާ ވަ ތް ަތ ކު ން ޑި ސް ކަ އު ން ޓް ދީ ،އެ
ބަ ވާ ތް ތަ ކު ގެ ވި ޔަ ފާ ރި އި ތު ރު ކު ރު މަ ށް މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ.

އަހަރު ތެރޭގައި ބޭއްވުނު ޕްރޮމޯޝަން ތައް

ނ ކު ން ފު ނީ ގެ
އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ އަ ހަ ރީ ޕް ރޮ މޯ ޝަ ން ތަ ކު ގެ ސަ ބަ ބު ް
ވި ޔަ ފާ ރީ ގަ އި ގެ ން ގު ޅޭ ބާ ވަ ތް ތަ ކާ މެ ދު ހޭ ލު ން ތެ ރި ކަ ން އި ތު ރު ވެ،
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އިން ޑަސްޓްރިއަލް ގޭސް

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ވި ޔަ ފާ ރީ ގަ އި ހި މެ ނޭ އި ން ޑަ ސް ޓް ރި އަ ލް
ރ ގަ އި އޮ ކް ސި ޖަ ން ،އެ ސި ޓި ލި ން އަ ިދ އާރ ގަ ން
ގޭ ސް ތަ ކު ގެ ތެ ޭ
ސ ބަ ބު ން ގޭ ސް
ަ
ހި މެ ނެ އެ ވެ .އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ެގ މި ޚި ދު މަ ތު ގެ

ކަ ށަ ވަ ރު ކު ރު މަ ށް އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ.

ށ .އަ ޮތ ޅު ،ރ .އަ ތޮ ޅު ،މާ ލެ އަ ތޮ ޅު ،އއ .އަ ޮތ ޅު ،އދ .އަ ތޮ ޅު ،ފ .އަ ތޮ ޅު،

އާ ން މު ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ ދާ އި ރާ އި ން  239މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ ކު ން ފު ނީ ގެ

ދ .އަ ތޮ ޅު ،އަ ދި ފު ވަ އް ުމ ލަ އް ހި މެ ނެ އެ ވެ .ދަ ތު ރު ތަ ކު ގެ މަ އި ގަނ ޑު

ޖު މް ލަ އާ މް ދަ ނީ އަ ށް ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު ޙި އް ޞާ ކު ރެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ .މި އީ އޭ ގެ

ނ ގެ ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ހި މެ ނޭ ،ކަނ ޑު ގަ އި
މަ ޤް ޞަ ދަ ކީ އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ް

ކު ރީ އަ ހަ ރާ އަ ޅާ ބަ ލާ އި ރު  4.5އި ން ސަ ްއ ތަ އި ތު ރު އަ ދަ ދެ ކެ ވެ.

ދު އް ވާ އު ޅަނ ދު ތަ ކަ ށް ބޭ ނު ން ވާ ބާ ވަ ތް ތަ އް ޕް ރޮ މޯ ޓް ކު ރު މާ ިއ ސު ޒު ކީ،
ސ ކޮ ޓް ބާ ޑަރ ގެ ވި ޔަ ފާ ރި
ް
ޔަ ން މާ ،ކާ ސް ޓް ރޯ ލް ،ސި ގް މާ އަ ދި

އި މް ޕޯ ޓު ކު ރު މާ އި ރަ ްއ ކާ ކު ރު މު ގެ ބު ރަ އު ފު ލު މެ އް ނެ ތި ،ބޭ ނު ން ވާ
ވަ ގު ތު ބޭ ނު ން ވާ މި ން ވަ ރަ ކަ ށް ގޭ ސް ގަ ތު މު ގެ ފު ރު ޞަ ތު
ައ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ަކ ސް ޓަ މަ ރު ން ނަ ށް ލި ބެ އެ ވެ.

ބޮޑެތި ކަސްޓަމަރުންނާ އެކު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރުން

ގި ނަ އި ން އަ ޑީ ތެ ޔޮ ބޭ ނު ން ކު ރާ ،ބޮ ޑެ ތި ކަ ސް ޓަ މަ ރު ން ެގ ބޭ ނު ން ތަ އް

މެ ރޯ ލް އަ ކީ ކަނ ޑު ގަ އި ދު އް ވާ އު ޅަނ ދު ތަ ކަ ށް ޚާ އް ޞަ
ހަ އި ޑް ރޯ ލި ކް އަ ދި ިއ ލެ ކް ޓް ރޯ ނި ކް ކޮ ން ޓް ރޯ ލް ތަ އް އު ފަ އް ދާ
ނ ޖީ ނު ގަ އި
ނ ޑެ ކެ ވެ .އި ން ޯބ ޑު އި ން ޖީ ނު އަ ދި އަ އު ޓް ބޯ ޑު އި ް
ބް ރޭ ް
ބޭ ނު ން ކު ރާ މެ ރޯ ލް ސް ޓި އަ ރި ން ގް ސި ސް ޓަ މް ރާ އް ޖޭ ގެ މާ ކެ ޓަ ށް
އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ތަ ޢާ ރަ ފް ކޮ ށް ފަ އި ވަ ނީ  2003ވަ ނަ އަ ހަ ރު އެ ވެ.

އެހެނިހެން ބާވަތްތައް

ކަނ ޑު ގަ އި ދު އް ވާ އު ޅަނ ދު ފަ ަހ ރަ ށް ބޭ ނު ން ވާ ތަ ާފ ތު ބާ ވަ ތް ތަ އް ރާ އް ޖޭ ގެ
ރ ކޮ ށް ދެ މެ ވެީ .މ ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ޑޮ ނާ ލް ޑް ސަ ން
މާ ކެ ޓަ ށް އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ފޯ ު
ރ ބެ ޓެ ރީ،
ފި ލް ޓަރ ،ހެ މި ލް ޓަ ން ވޯ ޓަރ ޖެ ޓް އަ ދި މެ އި ން ޓަ ނަ ން ސް ފް ީ
ނ ޕު ،ރާ ޑަ ރު ،ފް ލަ ޑް ލަ އި ޓް އަ ދި ސަރ ޗް ލަ އި ޓް ފަ ދަ
އި ެލ ކް ޓް ރި ކް ޕަ ް
ނ ވާ ތަ ފާ ތު ބާ ވަ ތް ތަ އް ހި މެ ނެ އެ ވެ .މި ތަ ކެ ތި
އޮ ޑި ދޯ ނި ފަ ހަ ރަ ށް ބޭ ނު ް
ނ ނާ ނީ އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ކަ ށަ ވަ ރު ޝޯ ރޫ މު ން ނެ ވެ.
ލި ބެ ން ހު ް

ވި ޔަ ފާ ރި ހޯ ދު މު ގެ މަ ސަ ްއ ކަ ތް ކު ރެ ވު ނެ ވެ .މި ގޮ ތު ން ގެ ސް ޓް ަހ އު ސް ހި ން ގާ

ރ ން ނާ އެ ކު
ނ މަ ށް އެ ފަ ދަ ތަ ފާ ތު ކަ ސް ޓަ މަ ު
މަ ޢު ލޫ މާ ތު ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ު
ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު ގި ނަ ބަ އް ދަ ލު ވު ން ތަ އް ބޭ އް ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ .މި ގޮ ތު ން
ބަ އް ދަ ލު ކު ރެ ުވ ނު ކު ން ފު ނި ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ސް ޓެ ލް ކޯ ،ފެ ނަ ކަ
ސ މޯ ލް ޑި ވް ސް ،މޯ ލް ޑި ވް ސް ެއ އާ ޕޯ ޓް ސް
ކޯ ޕަ ރޭ ޝަ ން ،ފި އު ލް ސަ ޕް ލަ އި ް
ކޮ މް ޕެ ނީ ލި މި ެޓ ޑް އަ ދި އެ ޗް .ޕީ .އެ ލް ގް ރޫ ޕް ހި މެ ނެ އެ ވެ.

ކު ން ފު ން ޏެ އް ކަ މަ ށް ވު މާ އެ ކު ،އެ ކު ން ފު ން ޏާ އެ ުކ އޮ ން ނަ ގު ޅު ން
ފެ ނަ ކަ

ކޯ ަޕ ރޭ ޝަ ން އާ އެ ކު ބޭ އް ވު ނު ބަ އް ދަ ލު ވު ން ތަ ކު ގެ ނަ ތީ ޖާ ެއ އް ގެ ގޮ ތު ން
އި ން ޖީ ނު ގެ އަ ށް

ބޭ ނު ން ވާ އަ ޑީ ތެ ޔޮ ސަ ޕް ލަ އި ކު ރު މު ގެ އެ ގް ރި މަ ން ޓެ އް ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ
އަ ހަ ރު ސެ ޕް ޓެ ން ބަ ރު ގަ އި އެ ކު ން ފު ން ޏާ އެ ކު ސޮ އި ކު ރެ ވު ނެ ވެ.
އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި އަ ލް ޝާ ލީ މެ ރި ން މޯ ލް ޑި ވް ސް އާ އެ ކު ވެ ވު ނު

މުރާޖަޢާ

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ވި ޔަ ފާ ރީ ގަ އި ހި މެ ނޭ ބާ ވަ ތް ތަ ކު ގެ މަ ޤް ބޫ ލު ކަ ން

އެ އް ބަ ސް ވު މެ އް ގެ ދަ ށު ން އެ ކު ން ފު ނި ން ބަ ން ނަ އު ޅަނ ދު ތަ ކު ގަ އި
ނ މާ އި ން ބޯ ޑު އި ން ޖީ ނާ އި ސު ޒު ކީ ައ އު ޓް ބޯ ޑު
ނ ކު ރު މަ ށް ،ޔަ ް
ބޭ ނު ް
ނ ޖީ ނު ޚި ޔާ ރު ކު ރު މަ ށް ،އެ ފަ ރާ ތު ން ވަ ނީ އެ އް ބަ ސް ވެ ފަ އެ ވެ.
އި ް

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ކު ރަ މު ން ގެ ން ދާ މަ ސަ އް ކަ ތް ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު ވެ ސް

ވިޔަފާރި އިތުރުކޮށް ބްރޭން ޑްތަކަށް ހޭލުން ތެރިކަން
އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވުނު ދަތުރުތައް

ކު ރި އަ ށް ގެ ން ދެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ .ރަ ށް ރަ ށާ އި އަ ޮތ ޅު ތަ ކަ ށް ޒި ޔާ ރަ ތް ކޮ ށް،

ވި ޔަ ފާ ރި އި ތު ރު ކު ރު މަ ށާ އި ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ ބާ ވަ ތް ތަ އް މާ ކެ ޓް ކު ރު މަ ށް ރާ އް ޖޭ ގެ

ޕް ރޮ މޯ ޝަ ން ތަ ކާ އި ތަ މް ރީ ނު ޕް ރޮ ގް ރާ މް ތަ ުކ ގެ އެ ހީ ގަ އި ،ކަ ސް ަޓ މަ ރު ން ގެ

އެ ކި އަ ތޮ ޅު ތަ ކަ ށް ވޭ ުތ ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު ގި ނަ ދަ ތު ރު ތަ ެކ އް ކު ރެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ.

ބޭ ނު ން ތަ އް ފު އް ދު މަ ށް އަ ޅަ ން ޖެ ހޭ ފި ޔަ ވަ ޅު ތަ އް އެ ޅު ން

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ޓީ މު ތަ އް ޒި ޔާ ރަ ތް ކު ރި އަ ތޮ ޅު ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ ިއ ހއ .އަ ތޮ ޅު،

ކަ ސް ޓަ މަ ރު ން ނާ އެ ކު ދެ މެ ހެ އް ޓެ ނި ވި ގު ޅު ން ތަ އް ޤާ އި މު ކު ރު މަ ށް
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ފަ ރާ ތް ތަ ކަ ށް ކާ ސް ްޓ ރޯ ލް ޕް ރޮ މޯ ޓް ކޮ ށް ވި އް ކު މަ ށް އަ މާ ޒު ކު ރެ ވު ނެ ވެ.

އަ ދި ސް ޕެ އަރ ޕާ ޓް ސް އާ އި އާ ފް ޓަރ ސޭ ލް ސް ޚި ދު މަ ތް ތަ ކާ މެ ދު
ނ ގަ ތު މަ ށް،
އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ކަ ސް ޓަ މަ ރު ން ގެ ހު ރި ހި ތް ހަ މަ ނު ޖެ ހު ން ތަ އް ދެ ެ
މި ދަ ތު ރު ތަ ކު ން ފު ރު ޞަ ތު ލި ބި ފަ އި ވެ އެ ވެ .ދަ ތު ރު ތަ ކު ގަ އި
ފާ ހަ ގަ ކު ރެ ވު ނު ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ ފު ރު ޞަ ތު ތަ ކާ ގު ޅޭ މު ޢާ މަ ލާ ތު ތު އް ،ދަ ތު ރު
ސ ޓަ މަ ރު ން ނާ އެ ކު ކު ރި އަ ށް ގެ ން ދެ ވު ނެ ވެ.
ށ ފަ ހު ،އެ ފަ ދަ ކަ ް
ނި މު މަ ް
މި ފަ ދަ ަދ ތު ރު ތަ ކު ގަ އި އަ ުޅ ގަނ ޑު މެ ން ގެ ވަ ކި ވަ ކި ކަ ސް ޓަ މަ ރު ން ނާ އި،
ޚާ އް ޞަ ގޮ ތެ އް ގަ އި އޮ ިޑ ދޯ ނި ފަ ހަ ރު ބަ ން ނަ ވަ ކި ވަ ކި ފަ ރާ ތް ތަ ކާ
ބަ އް ދަ ލު ކޮ ށް ،އެ ފަ ރާ ތް ތަ ކު ން ބަ ން ނަ މު ން ދާ އޮ ޑި ދޯ ނި ފަ ހަ ރަ ށް ބޭ ނު ން ވާ ނެ
ތަ ކެ އް ޗާ އި ބެ ހޭ ގޮ ތު ން މަ އު ލޫ މާ ތާ އި އި ރު ޝާ ދު ދެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ.

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ސެމިނަރތައް

ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ކު ން ފު ނީ ގެ ވި ޔަ ފާ ރީ ގަ އި ހި މެ ނޭ ތަ ފާ ތު

އި ތު ރު ކު ރު މަ ށާ އި ތަ ފާ ތު ޞި ނާ ޢަ ތް ތަ ކު ގަ އި ހި މެ ނޭ އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ
ނ އޮ ން ނަ ގު ޅު ން ބަ ދަ ހި ކު ރު މަ ށް ،އަ ދި ބޮ ޑެ ތި
ކަ ސް ޓަ މަ ރު ން ާ

ސ ކޮ ޓް ބާ ޑަރ އަ ދި އޮ ޑި ދޯ ނި ފަ ަހ ރު ގެ ން ގު ޅޭ
ް
ފަ ރާ ތް ތަ ކަ ށް ޔަ ން މާ އާ އި

އެ ބް ރޭ ން ޑް ތަ އް ޙާ ޞި ލް ކު ރަ މު ން ދާ މި ން ވަ ރު ދެ ނެ ގަ ތު މަ ށް،

ހު ން ނަ އި ން ޖީ ނު ގެ ަތ ކު ގަ އި ބޭ ނު ން ކު ރު މަ ށް ،ކާ ސް ޓް ރޯ ލް ޚި ޔާ ރު ކޮ ށް ފަ އި ވާ

އެ ފަ ރާ ތު ން  15އަ ތޮ ޅެ ްއ ގަ އި ހި ން ގާ 136

ފަ ރާ ތް ތަ ކަ ށް ސު ޒު ކީ ައ އު ޓް ބޯ ޑު އި ން ޖީ ނު ،އޮ ޑި ދޯ ނި ަފ ހަ ރު ބަ ން ނަ

ވާ ދަ ވެ ރި ބް ރޭ ން ޑް ތަ ކު ން ރަ ށް ރަ ށާ އި އަ ތޮ ޅު ތަ ކު ގަ އި ހި ން ގާ ޙަ ރަ ކާ ތް ތަ ކާ އި

ސް ޓެ ލް ޯކ އަ ކީ މާ ލެ އާ އި ުހ ޅު މާ ލެ އަ ދި ާމ ލެ ކަ އި ރި އަ ތޮ ޅު ތަ ކު ގަ އި

ބަ ދަ ހި ކު ރު މަ ށް އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ.

މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރާ ފަ ރާ ތް ތަ ކާ ބަ އް ދަ ލު ކޮ ށް އެ ފަ ރާ ތް ތަ ކު ގެ ބޭ ނު ން ތަ އް
ރ ން ޑް ތަ ކާ އި ބާ ވަ ތް ތަ ކަ ށް
ފު ދޭ ބާ ވަ ތް ތަ އް ތަ ޢާ ރަ ފް ކޮ ށް ،އެ ފަ ދަ ްބ ޭ

ދެ ނެ ގަ ނެ ،ކު ން ފު ނި ން ޯފ ރު ކޮ ށް ދޭ ޚި ދު މަ ތް ތަ ކު ގެ ފެ ން ވަ ރާ ބެ ހޭ

މެރޯލް ސްޓީ އަރިން ގް ސިސްޓަމްސް

އި ތު ރު ކު ރު މެ ވެ .އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ަދ ތު ރު ތަ ކު ގަ އި ،ތަ ފާ ތު ޞި ނާ ޢަ ްތ ތަ ކު ގަ އި

ނ ޕް ރޮ ގް ރާ މް ތަ ްއ ހި ން ގި ފަ އި ވެ އެ ވެ .މި ގޮ ތު ން
ބާ ވަ ތް ތަ ކާ ގު ޅޭ ތަ މް ރީ ު
ނ އަ ރު ން ނަ ށް އަ މާ ޒު ކޮ ށް،
ރި ސޯ ޓު ތަ ކު ގެ ޓެ ކް ނީ ޝަ ނު ން ނާ އި އި ން ިޖ ި
ކާ ސް ޓް ރޯ ލް ގެ ބާ ވަ ތް ތަ ކު ގެ ޓެ ކް ނި ކަ ލް މަ ޢު ލޫ މާ ތު ދި ނު މަ ށް
ސެ ޕް ޓެ މް ބަ ރު  2018ގަ އި ސެ މި ނަރ އެ އް ބޭ އް ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ.
ސު ޒު ކީ އަ އު ޑް ބޯ ޑު އި ން ޖީ ނަ ށް ހޭ ލު ން ތެ ރި ކަ ން އި ތު ރު ކު ރު މު ގެ

ވި ޔަ ފާރީ ގެ މު ރާ ޖަ ޢާ

ދަ ތު ރު ފަތު ރު
އެ މް ޓީ ސީ ސީ ގެ ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ ޚި ދު މަ ތަ ކީ ދި ވެ ހި ން ގެ އަ ދު ގެ ދި ރި އު ޅު މާ

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ރަ ށު ލި ން ކު ފެ ރީ ޚި ދު މަ ތު ގެ ސަ ބަ ބު ން ރާ އް ޖޭ ގެ

މެ ޓް ރޯ ބަ ސް :ހު ޅު މާ ލޭ ގެ އެ ކި ސަ ރަ ހަ އް ދު ތަ އް ގު ޅު ވާ ލަ ދޭ އަ ދި

ލާ މެ ހި ފަ އި ވާ ޚި ދު މަ ތެ ކެ ވެ 2001 .ވަ ނަ އަ ހަ ރު ން ފެ ށި ގެ ން އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން

އަ ތޮ ޅު ތަ ކާ އި ރަ ށް ތަ ކު ގެ ބޮ ޑު ބަ އެ އް ގު ޅު ވާ ަލ ދެ އެ ވެ .ރާ އް ޖޭ ގެ އެ ކި

ނ ޓަ ނޭ ޝަ ނަ ލް އެ އާ ޯޕ ޓް ގު ޅު ވާ ލަ ދޭ ޚި ދު މަ ތް.
ހު ޅު މާ ލެ އާ އި ވެ ލާ ނާ އި ް

ފޯ ރު ކޮ ށް ދެ މު ން ގެ ން ދާ ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ ިޚ ދު މަ ތް ފު ޅާ ވެ ގެ ން ގޮ ސް ،މު ޅި

ކަ ން ކޮ ޅު ތަ ުކ ގަ އި ދި ރި އު ޅޭ ައ ދި މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރާ ރަ އް ޔި ުތ ން ،އެ ކި

ށ ފަ އި ވާ ކަނ ޑު ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ ނި ޒާ މާ އި،
ރ އް ޖޭ ގަ އި އަ ޅު ގަނ ުޑ މެ ން ޤާ އި މް ކޮ ް
ާ

ބޭ ނު ން ތަ ކަ ށް ދަ ތު ރު ކު ރު މަ ށާ އި އެ އް ތަ ނު ން އަ ނެ އް ތަ ނަ ށް މު ދާ

ޕް ރަ އި ވެ ޓް ަހ ޔަރ :ހު ޅު މާ ލޭ ަގ އި ،ހު ޅު މާ ލެ އާ އި ވެ ލާ ނާ

ރ އާ ލާ ރާ ވާ އެ ކަ ން ކު ރު މު ގެ ފު ރު ޞަ ތު ލި ބި ގެ ން ދެ އެ ވެ.
ފޮ ނު ވު މަ ށް ކު ި

އި ން ޓަ ނޭ ޝަ ނަ ލް އެ އާ ޕޯ ޓާ ދެ މެ ދުަ ،އ ދި ހު ޅު މާ ލެ އާ އި މާ ލެ އާ

ގް ރޭ ޓަރ މާ ލެ ސަ ރަ ހަ އް ދު ގަ އި ދެ ވޭ ކަނ ޑާ އި އެ އް ގަ މު ގެ ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ

ދެ މެ ދު ދަ ތު ރު ުކ ރު މަ ށް ،ބަ ހާ އި ކާ ރު ގެ ޗާ ޓަރ ޙި ދު މަ ތް.

ނި ޒާ މު ގަ އި އަ ހަ ރަ ކު  16މި ލި ައ ން ފަ ސި ން ޖަ ރު ން ިމ ހާ ރު ދަ ތު ރު ކު ރެ އެ ވެ.
މު ޅި ރާ އް ޖެ އަ ށް ފެ ތު ރި ފަ އި ވާ އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ ނެ ޓް ވަރ ކް

ރ ފަ ތު ރު ގެ ޚި ދު މަ ްތ ފޯ ރު ކޮ ށް ޭދ އެ ން މެ ބޮ ޑު ނެ ޓް ވާރ ކް ގެ
ރ އް ޖޭ ގަ އި ދަ ތު ު
ާ

މެ ދު ވެ ރި ކޮ ށް ،އަ ޅު ގަނ ޑު ެމ ން ފޯ ރު ކޮ ށް ޭދ މި ޚި ދު މަ ތު ގެ މު ހި ން މު ކަ ން

ހަ އި ސި އް ޔަ ތު ން ،އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ މަ ޤް ޞަ ދަ ކީ ހެ ޔޮ އަ ގު ގަ އި

ކާ ގޯ ޚި ދު މަ ތް :ހެ ޔޮ އަ ގު ގަ އި މާ ލެ އާ އި

އާ އި ލާ ތަ ކަ ށާ އި ވި ޔަ ފާ ރި ތަ ކަ ށް ދަ ނީ ދު ވަ ހު ން ދު ވަ ހަ ށް އި ތު ރު ވަ މު ން ނެ ވެ.

ފަ ސޭ ހަ ަކ މާ އެ ކު ބޭ ނު ން ކު ރެ ވޭ ،ކަނ ޑާ އި އެ އް ގަ މު ގެ ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ

ހު ޅު މާ ލެ އާ ދެ މެ ދު ދެ ވޭ ކާ ގޯ ޚި ދު މަ ތް.

ސި ނަ މާ ލެ ބް ރި ޖް ހު ޅު ވު މާ ގު ޅި ގެ ން ހު ޅު މާ ލެ -މާ ލެ ސަ ރަ ހަ އް ދު ގަ އި

ށ ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު މެ ވެ .ފެ ރީ ޝެ ޑި އު ލް ތަ އް،
ޚި ދު ަމ ްތ ރަ އް ޔި ތު ން ނަ ް

ނ ގެ ން ދާ ކަނ ޑު ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ ިޚ ދު މަ ތު ގެ
ނ ފޯ ރު ކޮ ށް ދެ މު ް
އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ް

ދަ ތު ރު ކު ރާ ފަ ރާ ތް ތަ ކު ގެ ބޭ ނު ން ަތ ކާ އެ އް ގޮ ތް ވާ ގޮ ތު ގެ މަ ތި ން އެ ކު ަލ ވާ ލު މަ ށް

ނ ކު ޑަ ވެ ފަ އި ީވ ނަ މަ ވެ ސް ،އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ
މު ހި ން މު ކަ ް

ޓް ރާ ން ސް ޕޯ ޓް ޓީ މު ން އަ ަބ ދު ވެ ސް މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރަ މު ން ގެ ން ދެ އެ ވެ.

ޚި ދު މަ ތަ ކީ ރާ އް ޖޭ ގެ އާ ބާ ދީ ގެ  85އި ން ސަ އް ތަ އަ ށް ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ

އަ ދި ބޭ ނު ން ކު ރާ އު ޅަނ ދު ތަ ކާ އި އެ ހެ ނި ހެ ން ވަ ސީ ލަ ތް ތަ ކަ ކީ ޚި ދު މަ ތް

ވަ ސީ ަލ ތް ފޯ ރު ކޮ ށް ދެ ވޭ ޚި ދު މަ ތަ ކަ ށް މި އަ ދު ވަ ނީ ވެ ފަ އެ ވެ.

ބޭ ނު ން ކު ރާ ފަ ރާ ތް ތަ ކަ ށް އި ތު ބާ ރާ އި ފަ ސޭ ހަ ކަ މާ އި ރަ އް ކާ ތެ ރި ކަ ން
ލި ބި ދޭ ވަ ސީ ލަ ތް ތަ ކަ ކަ ށް ހެ ދު މަ ށް މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރަ މު ން ގެ ން ދެ ވެ އެ ވެ.

ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރާ ހަ މަ އަ ށް ،މާ ލެ އާ އި ވެ ލާ ނާ އި ން ޓަ ނޭ ޝަ ނަ ލް
އެ އާ ޯޕ ޓާ އި ހު ޅު މާ ލެ ާއ އި މާ ލޭ ސަ ރަ ހަ އް ދު ގަ އި ފޯ ރު ކޮ ށް ދެ މު ން
ދި ޔަ ކަނ ޑު ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ ޚި ދު މަ ތް ތަ ކަ ކީ ރާ އް ޖޭ ގެ އި ޤް ތި ޞާ ދު ގެ
އި ން ޖީ ނު ހިނ ގަ ހިނ ގާ ހު ރު މަ ށާ އި އާ އި ލީ ދި ރި އު ޅު މަ ށް ކޮ ން މެ ހެ ން
ބޭ ނު ން ޚި ދު މަ ތަ ކަ ށް ވަ ނީ ވެ ފަ އެ ވެ .ސި ނަ މާ ލެ ބް ރި ޖް ހު ޅު ވު މާ ހަ މަ އަ ށް
މާ ލެ ސަ ރަ ހަ އް ދަ ކީ އެ އް ސަ ރަ ހަ އް ދެ އް ގެ ގޮ ތު ގަ އި ދަ މަ ހަ އް ޓަ އި ދި ން

ޚި ދުމަތްތައް

ވިލިނ ގިލި ފެރީ ސަރވިސް

ފެ ރީ ލި ން ކް ( ވެ ސް ޓް) :މާ ލެ -ވި ލި ގިނ ލި އަ ދި މާ ލެ-
ތި ލަ ފު ށި އަ ދި މާ ލެ -ގު ޅީ ފަ ޅު ފެ ރީ ޚި ދު މަ ތް.
ކާ ގޯ ޚި ދު މަ ތް :މާ ލެ ،ވި ލި ގިނ ލި ،ތި ލަ ފު ށި އަ ދި
ގު ޅީ ަފ ޅަ ށް ދެ ވޭ ކާ ގޯ ޚި ދު މަ ތް.

)އަ ހަ ރު ނި މު ނު އި ރު ދެ މު ން ގެ ން ދި ޔަ ޚި ދު މަ ތް ތަ އް(

ހުޅުމާލެ ފެރީ އަދި ބަހުގެ ޚި ދުމަތް

އެ ން މެ މު ހި ން މު އެ އް ވަ ސީ ލަ ތަ ކީ މި ސަ ރަ ހަ އް ދު ގަ އި

ޕް ރި މި އަ މް ލި ން ކް :މާ ލެ -ހު ޅު މާ ލެ ސެ ކް ޓަރ ގަ އި

ރ ން ސް ޕޯ ޓް ވި އު ގަ އެ ކެ ވެ.
ޤާ އި މު ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ައ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ޓް ާ

ދެ ވޭ ޕް ރި މި އަ މް ފެ ރީ ގެ ޚި ދު މަ ތް.
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މާ ލެ -ހު ޅު މާ ލެ ސެ ކް ޓަރ ަގ އި ،ބަ ހު ގަ އި ދަ ތު ރު ކު ރާ ފަ ސި ން ޖަ ރު ން ނަ ށް

ނ ލް އަ އު ޓް ސޯ ސް ކު ރު ން ހި މެ ނެ އެ ވެ .އަ ހަ ރު ގެ
އއ .އު ކު ޅަ ހު ގެ ޓަރ މި ަ

ފަ ސޭ ހަ އި ން ހު ޅު މާ ލޭ ގެ ސަ ރަ ހަ އް ދު ތަ ކަ ށް ދަ ތު ރު ކު ރެ ވޭ ނެ ގޮ ތަ ށް

ފަ ހު ކު އާ ޓަރ ގަ އި ފެ ން ނާ ގި މަ ތަ އި ގެ ގޭ ޓް 1ވަ ނީ އެ އާ ޕޯ ޓް

ކަ ނެ ކް ޓި ން ގް ބަ ސް ރޫ ޓެ އް ގެ ޚި ދު މަ ތް ތަ ޢާ ރަ ފް ކު ރެ ވު ނެ ވެ.

ޝ ން ގަ އި ބޭ ނު ން ކު ރު މަ ށް ދޫ ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ.
ފެ ރީ އޮ ޕަ ރޭ ަ

ޚި ދުމަތްތައް ޮއޓޮމޭޓްކުރުން

އަތޮޅު ތެރޭގައި ދެ ޭވ އާން މު ފެރީގެ
ޚި ދުމަތް ތަރައްޤީކުރުން

ކަ ސް ޓަ މަ ރު ން ނަ ށް ފަ ސޭ ހަ ކޮ ށް ދި ނު މު ގެ ގޮ ތު ން ނާ ިއ ކު ން ފު ނީ ގެ
ޚަ ރަ ދު ކު ޑަ ކޮ ށް ފަ އި ދާ އި ތު ރު ކު ރު މު ގެ މަ ޤް ޞަ ދު ޙާ ޞި ލް ކު ރު މު ގެ
ގޮ ތު ންި ،ޚ ދު މަ ތް ތަ އް އޮ ޓޮ މޭ ޓް ކު ރު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ
ނ މާ ލެ -ވި ލިނ ިގ ލި ފެ ރީ
އަ ހަ ރު ކު ރި އަ ށް ގެ ން ދެ ވު ނެ ވެ .މި ގޮ ތު ް
ޚި ދު މަ ތު ގަ އި ބޭ ނު ން ކު ރާ ރަ ން ނާ ގި މަ ތަ އާ އި ދާ ން ނާ ގި މަ ތަ އި ގަ އި
އޮ ޓެ މޭ ޓަ ޑް ފެ އަރ ކަ ލެ ްކ ޝަ ން ސި ސް ޓަ މެ އް ބަ ހަ އް ޓާ ،ޓެ ސް ްޓ ކު ރު މު ގެ
މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރެ ވު ނެ ވެ .އަ ދި ހު ޅު މާ ލޭ ގަ އި ދެ ވޭ ބަ ހު ގެ ޚި ދު މަ ތު ގެ
އަ ގު ނެ ގު ން އޮ ޓޮ ޭމ ޓް ކު ރު މު ގެ ަމ ސަ އް ކަ ތް ކު ރު ަމ ށް ،ބޭ ރު ގެ ފަ ރާ ތަ ކާ އެ ކު
ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު ަވ ނީ އެ އް ބަ ސް ވު ެމ އް ގަ އި ސޮ އި ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ.

ޓަރމިނަލްތައް ބިނާކުރުމާއި ޓަރމިނަލްތަކުގެ
ފެން ވަރު ރަނ ގަޅުކުރުން

ށ ފަ ސޭ ހަ ތަ އް ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު މަ ށާ އި ޚި ދު މަ ތް ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު ން
ކަ ސް ޓަ މަ ރު ން ނަ ް
ފު ރި ހަ މަ ކު ރު މު ެގ ގޮ ތު ން ޓަރ މި ނަ ްލ ތަ އް ތަ ރަ އް ޤީ ކު ރު މާ އި ޓަރ މި ނަ ލް ތަ ކު ން
ދެ ވޭ ޚި ދު މަ ތް އި ތު ރަ ށް ރަނ ގަ ޅު ކު ރު މަ ށް ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު ވަ ނީ ގި ނަ
މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ކެ އް ކު ރެ ވި ަފ އެ ވެ.

މި ގޮ ތު ންު ،ހ ޅު މާ ލެ ފެ ރީ ޓަރ މި ނަ ލް

ބޮ ޑު ކު ރު މަ ށް ެ 2017ގ ޑި ސެ ން ބަ ރު ގަ ިއ ފެ ށު ނު މަ ސަ އް ކަ ތް ،ހު ސް ވި
ނ ވެ .އަ ދި ވި ލިނ ގި ލި ފެ ރީ ޓަރ ިމ ނަ ލް ގަ އި
އަ ހަ ރު ކު ރި އަ ށް ގެ ން ދެ ވު ެ
ކަ ސް ޓަ މަ ރު ން ނަ ށް ދެ ވޭ ޚި ދު މަ ތް ރަނ ަގ ޅު ކު ރު މު ގެ ގޮ ތު ން ،މާ ލެ-
ވި ލިނ ިގ ލި ރަ ން ނާ ގި މަ ތަ އި ަގ އި ޓަ ކް ޝޮ ޕެ އް ުހ ޅު ވު ނެ ވެ .މީ ގެ އި ތު ރު ން،
އެ މް އެ މް އޭ ގެ އަ އި ސީ ޓީ ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓާ އި ކު ން ފު ނީ ގެ އަ އި ސީ ޓީ ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓާ
ގު ޅި ގެ ން ފެ ރީ ޝެ ޑި އު ލް ޑި ސް ޕް ލޭ ސި ސް ޓަ މެ އް ތަ ރަ އް ޤީ ކޮ ށް އެ
ސި ސް ޓަ މް ވަ ނީ ދާ ން ނާ ގި މަ ތަ އި ގަ އި ބޭ ނު ން ކު ރަ ން ފަ ށާ ފަ އެ ވެ.

އަ ތޮ ޅު ތަ ކަ ށް ދެ ވޭ ފެ ރީ ޚި ދު މަ ތް ދި ރާ ސާ ކޮ ށް ރަ އް ޔި ތު ން ެގ ބޭ ނު ން ތަ އް

ދެ ނެ ގަ ނެ ،ފެ ރީ ގެ ޚި ދު މަ ތް ރަނ ގަ ޅު ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު ވެ ސް
ގި ނަ އަ ޮތ ޅު ތަ ކަ ކަ ށް ދަ ުތ ރު ކު ރެ ވި ފަ ިއ ވެ އެ ވެ .މި ގޮ ތު ން ކ .އަ ތޮ ޅު ން

ވި ޔަ ފާރީ ގެ މު ރާ ޖަ ޢާ

ވަ ނީ ބަ ދަ ލު ަތ ކެ އް ގެ ނެ ވި ފަ އެ ވެ .މީ ގެ އި ތު ރު ން ބް ރި ޖް މެ ދު ވެ ރި ކޮ ށް

މަ ސަ އް ކަ ތް ހަ ވާ ލު ކު ރު މަ ށް ،ވާ ން ޖެ ހޭ ތަ އް ޔާ ރީ ތަ ކު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތާ އި

މާ ފު ށި ،ތު ލު ސް ދޫ ،ހު ރާ ،ދި އް ުފ ށި ،އަ ދި ހި ން ަމ ފު ށް ޓަ ށް ޒި ޔާ ރަ ތް ކޮ ށް
ރ ށް ރަ ށު ގެ
ރ ށް ރަނ ގަ ޅު ކު ރު ާމ ބެ ހޭ ގޮ ތު ން އެ ަ
ފެ ރީ ގެ ޚި ދު މަ ތް އި ތު ަ
ކަ އު ން ސި ްލ ތަ ކާ ބަ އް ދަ ލު ކޮ ށް މަ ޝް ވަ ރާ ކު ރެ ވު ނެ ވެ .މީ ގެ އި ތު ރު ން
އއ .އަ ތޮ ޅު އު ކު ޅަ ހަ ށް އަ ދި އދ .އަ ތޮ ޅު މަ ހި ބަ ދޫ ،ދަނ ގެ ތި އަ ދި
ދި ގު ރަ ށަ ށް ޒި ޔާ ރަ ތް ކޮ ށް އެ ރަ ށް ރަ ށު ގެ ކަ އު ން ސި ލް ތަ ކާ އެ ކު މަ ޝް ވަ ރާ ތަ އް
ބޭ އް ވު ނެ ވެ .އަ ދި މާ ފު ށީ ގަ އި ތަ ރަ އް ޤީ ކު ރަ ން ނި ން މާ ފަ އި ވާ ފެ ރީ
ޓަރ މި ނަ ލް އާ ބެ ހޭ ގޮ ތު ން ާމ ފު ށީ ގެ ކަ އު ން ސި ލާ މަ ޝް ވަ ރާ ކު ރެ ވު ނެ ވެ.
ށ އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ޓީ މު ތަ ކު ން
 2017ގަ އި އެ ކި އަ ތޮ ޅު ތަ ކަ ް
ކު ރި ދަ ތު ރު ތަ ކު ގަ އި ލި ބު ނު މަ ޢު ލޫ މާ ތު ގެ އަ ލީ ގަ އި ،ފެ ރީ
ދަ ތު ރު ތަ ކު ގެ ޚި ދު މަ ތު ގެ ފެ ން ވަ ރު ރަނ ގަ ޅު ކު ރު މަ ށް ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު
މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރެ ވު ނެ ވެ .މީ ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ށ .އަ ތޮ ޅާ އި ނ .އަ ތޮ ޅު ގެ ފެ ރީ ގެ
ޚި ދު މަ ތް ހި ން ގު މަ ށް އެ ހެ ން ފަ ރާ ތް ތަ ކާ ހަ ވާ ލު ކު ރު މާ އި އެ ކި އަ ތޮ ޅު ތަ ކު ގެ
ފެ ރީ ޚި ދު މަ ތް ތަ ކު ގެ ތާ ވަ ލް ބަ ދަ ލު ކު ރު މާ އި ޚި ދު މަ ތު ގަ އި ބޭ ނު ން ކު ރާ
ފެ ރީ ތަ ކު ގެ އި ން ޖީ ނު ތަ ކު ގެ ފެ ން ވަ ރު ރަނ ގަ ޅު ކު ރު މާ އި ގޮނ ޑީ ގަ އި
ގޮ ދަ ޑި ޖަ ހާ ސީ ޓި ން ރަނ ަގ ޅު ކު ރު ން ހި މެ ނެ އެ ވެ .އަ ދި އަ ތޮ ޅު ތަ ކު ގަ އި
ފެ ރީ ގެ ޚި ދު މަ ތް ބޭ ނު ން ކު ރު ން ފަ ސޭ ހަ ކު ރު މަ ށް ވަ އި ބަރ ގް ރޫ ޕް ތަ ކު ގަ އި
ފެ ރީ ަތ ކު ގެ ދަ ތު ރު ތަ ާކ ބެ ހޭ މަ ޢު ލޫ މާ ުތ ވަ ގު ތު ން ފޯ ރު ޮކ ށް ދި ނު ން
އި ން ތި ޒާ މް ކު ރެ ވި އެ ޚި ދު މަ ތް ވަ ނީ އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ފެ ށި ފަ އެ ވެ.

ައ ތޮ ޅު ތަ ކު ގެ ޓަރ ިމ ނަ ލް ތަ އް ތަ ރަ އް ޤީ ކު ރު މަ ށް ުކ ރެ ވު ނު މަ ސަ އް ަކ ތް ތަ ކު ގެ
ތެ ރޭ ގަ އި ،މާ ފު ށީ ގެ ޓަރ މި ނަ ލް ސަ ރަ ހަ އް ދު ވަ ކި ކު ރު ަމ ށް ފެ ން ސް
ނ ލް ޢި މާ ރާ ްތ ކު ރު މު ގެ
ޖެ ހު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތާ އި އދ .ދި ގު ރަ ށު ގެ ޓަރ މި ަ
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އިން ޓަރ އެޓޮލް އަދި އިން ޓްރާ
އެޓޮލް ފެރީ ސަރވިސް

ރ ސަރ ވި ސް ( އެ ޓޮ ލް ފެ ރީ) :އަ ތޮ ޅު ތަ ކު ގެ ދެ މެ ދު އަ ދި
ފެ ީ

ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރަ ކީ ހު ޅު މާ ލެ ފެ ރީ ޚި ދު މަ ތަ ށް ބޮ ޑެ ތި

އަ ތޮ ޅު ތެ ރޭ ގަ އި ދެ ވޭ ފެ ރީ ިޚ ދު މަ ތް .މީ ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ހި މެ ނޭ އަ ތޮ ޅު ތަ ކަ ކީ:

ބަ ދަ ލު ތަ ކެ އް ގެ ނެ ވު ނު އަ ހަ ރެ ކެ ވެ .އަ ހަ ރު ެގ ފު ރަ ތަ މަ ކު އާ ޓަރ ގަ އި

.
 .ޒޯ ން
 .ޒޯ ން
 .ޒޯ ން
 .ޒޯ ން

ޒޯ ން  :1ހއ ،ހދ .ށ .އަ ތޮ ޅު

ރ .އި ން ނަ މާ ދޫ ގަ ިއ ބަ ން ނަ މު ން ގެ ން ދި ޔަ ދެ ޕް ރީ މި އަ މް ފެ ރީ ގެ

 :2ނ ،ރ ،ބ .އަ ތޮ ޅު

މަ ސަ އް ކަ ތް މު ޅި ން ނި މި އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ނާ ހަ ވާ ލު ކު ރު މާ އެ ކު،

 :3ކ ،އއ ،އދ ،ވ .އަ ތޮ ޅު

ޕް ރި މި އަ މް ފެ ރީ ގެ ފް ލީ ޓަ ށް އެ ދެ އު ޅަނ ދު އި ތު ރު ކު ރެ ވު ނެ ވެ.

 :6ގއ ،ގދ .އަ ތޮ ޅު

އަ ހަ ރު ގެ ދެ ވަ ނަ ކު އާ ޓަރ ގެ ތެ ރޭ ގަ އި އާ ން މު ފެ ރީ ގެ ދަ ތު ރު ތަ އް

 :5ތ ،ލ .އަ ތޮ ޅު

އެހެނިހެން ޚި ދުމަތްތައް

ޗާ ޓަރ :ރާ ްއ ޖޭ ގެ އެ ން މެ ހާ ސަ ރަ ހަ އް ދު ތަ ކަ ށް ދޯ ން ޏާ އި
ލޯ ން ޗު ޗާ ޓަ ރަ ށް ދަ ުތ ރު ކޮ ށް ދި ނު މު ގެ ޚި ދު މަ ތް.
ކާ ގޯ ޚި ދު މަ ތް :މާ ލެ ،ވި ލިނ ގި ލި ،ތި ލަ ފު ށި އަ ދި
ގު ޅީ ފަ ޅަ ށް ކާ ގޯ އު ފު ލަ އި ިދ ނު މާ އި ރަ އް ދު ކޮ ށް ދި ނު ން.

މުރާޖަޢާ

ވޭ ތު ވެ ިދ ޔަ އަ ހަ ރު ރާ އް ޖޭ ގެ އެ ކި ކަ ން ޮކ ޅު ތަ ކު ގަ އި ދެ ވޭ ކަނ ޑު
ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ ޚި ދު މަ ތް ފު ޅާ ކޮ ށް ތަ ރަ އް ޤީ ކު ރު މަ ށް ގި ނަ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ކެ އް
ކު ރެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ .ހަ މަ އެ އާ އެ ކު ،ސި ނަ މާ ލެ ބް ރި ޖް ހު ޅު ވު މާ ގު ޅި ގެ ން ހު ޅު މާ ލެ-

މާ ލެ ސަ ރަ ހަ އް ދު ގެ ދަ ތު ރު ފަ ތު ރަ ށް އަ އި ބޮ ޑު އި ން ޤި ލާ ބު ގެ ސަ ބަ ބު ން
އެ ސަ ރަ ހަ އް ދު ގަ އި ދެ މު ން ައ އި ޚި ދު މަ ތް ތަ އް އަ ލު ން މު ރާ ޖަ ޢާ ކޮ ށް،
ކަނ ޑު ދަ ތު ރު ފަ ތު ރާ އި އެ އް ގަ މު ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ ޚި ދު މަ ތް ތަ ކަ ށް ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ
އަ ހަ ރު ވަ ނީ ބޮ ޑެ ތި ބަ ަދ ލަ ތަ ކެ އް ގެ ނެ ވި ަފ އެ ވެ .މާ ލެ ސަ ރަ ހަ އް ދު ގެ
ކަނ ޑު ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ ޑި މާ ން ޑް ދަ ށް ވު މު ގެ ސަ ބަ ބު ން ކަނ ޑު
ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ ބަ އެ އް ޚި ދު މަ ތް ތަ އް ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު ހު އް ޓާ ލެ ވި ފަ އި ވާ އި ރު
އެ އް ގަ މު ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ ޚި ދު މަ ތް ތަ އް ވަ ނީ ފު ޅާ ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ.
ނ ގެ ގޮ ތު ގަ އި
ރ ފަ ތު ރު ގެ ޚި ދު މަ ތް ތަ ކު ން އާ މް ދަ ީ
ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު ،ދަ ތު ު
 137މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ ލި ބި ފަ އި ވެ އެ ވެ .މި އީ  2017ގަ އި މި
ދާ އި ރާ އި ން ލި ބު ނު އާ މް ދަ ނީ އާ ދާ ދި އެ އް ވަ ރު ގެ އަ ދަ ދެ ކެ ވެ.
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ހުޅުމާލެ އާން މުފެރީ އާއި ޕްރިމިއަމް
ފެރީގެ ޚި ދުމަތަށް ބަދަލުގެނަ އުން

މަ ދު ކޮ ށްް ،ޕ ރި މި އަ މް ފެ ރީ ެގ ދަ ތު ރު ތަ އް އި ތު ރު ކު ރެ ވު ނެ ވެ .އަ ދި
ހު ޅު މާ ލެ ބް ރި ޖް ހު ޅު ވު މާ ގު ޅި ގެ ން ފެ ރީ ދަ ތު ރު ގެ ޑި މާ ން ޑަ ށް އަ އި
ބަ ދަ ލާ އެ އް ގޮ ތް ވާ ގޮ ތު ގެ މަ ިތ ން ،އާ ން މު ފެ ރީ ެގ ދަ ތު ރު ތަ އް މަ ދު ކޮ ށް،
ފެ ރީ ގެ ޚި ދު މަ ތު ގަ އި މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރާ މު ވަ އް ޒަ ފު ން ގެ މަ ސަ އް ކަ ތަ ށް
ބަ ދަ ލު ތަ ކެ އް ގެ ނެ ވު ނެ ވެ .މި އާ އެ ކު ފެ ރީ ގަ އި ސަ އި ކަ ލު އު ފު ލަ އި ދި ނު މު ގެ
ޚި ދު މަ ތް ހު އް ޓާ ލެ ވު ނެ ވެ .އަ ދި އެ އަ ށް ފަ ހު ފެ ރީ ދަ ތު ރު ގެ ޑި މާ ން ޑަ ށް
އަ ން ނަ މު ން ދި ޔަ ބަ ދަ ލު ތަ ކަ ށް ބަ ލާ ،އާ ން މު ފެ ރީ ގެ ޚި ދު މަ ތް ވަ ނީ
އަ ހަ ރު ނި މު ނު އި ރު މު ޅި ން ހު އް ޓާ ލެ ިވ ފަ އެ ވެ .މި ބަ ދަ ލު ތަ ކާ އެ ކު ،ޕް ރި އަ މް
ލި ން ކް ފެ ރީ އޮ ޕަ ރޭ ޓް ުކ ރާ ގަ ޑި ތަ އް ަވ ނީ އި ތު ރު ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ.

އެކްސްޕްރެސް ލިންކަށް ގެނެ ވުނު ބަދަލުތައް

ކަނ ޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ޗާޓަރ ޚި ދުމަތް ފުޅާކުރުން

ހު އް ޓާ ލެ ވި ފަ އި އޮ ތް މާ ލެު -ހ ޅު މާ ލެ ލޯ ން ޗް ޗާ ޓަރ ޚި ދު މަ ތަ ކީ އާ މް ދަ ނީ
އި ތު ރު ކު ރެ ވި ދާ ނެ ދާ އި ރާ އެ އް ކަ މަ ށް ފާ ހަ ގަ ކޮ ށް 2017 ،ގަ އި ވަ ނީ އެ
ޚި ދު މަ ތް އަ ލު ން ތަ ޢާ ރަ ފް ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ .ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު އެ ޚި ދު މަ ތް
ފު ޅާ ކު ރު މަ ށް ގި ނަ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ކެ އް ވަ ނީ ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ .މި ޚި ދު މަ ތު ގަ އި
ބޭ ނު ން ކު ރާ ފް ލީ ޓް ބޮ ޑު ކު ރު މަ ށް ކު ރެ ވު ނު މަ ސަ އް ކަ ތު ގެ ނަ ތީ ޖާ އެ އް ގެ
ގޮ ތު ން  20ފަ ސި ން ޖަ ރު ން ނާ އި  67ފަ ސި ން ޖަ ރު ން ނާ ދެ މެ ދެ ގެ
ކެ ޕޭ ސި ޓީ ގެ  12ސް ޕީ ޑް ޯބ ޓު ،ޗާ ޓަރ ފް ލީ ޓް ގަ އި އަ ހަ ރު ނި މު ނު އި ރު
ހި މެ ނެ އެ ވެ .މީ ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ ދު ވަ ސް ތަ ކު ގަ އި އެ ކް ސް ޕް ރެ ސް
ޚި ދު މަ ތަ ށް ބޭ ނު ން ކު ރަ މު ން އަ އި އު ޅަނ ދު ތަ އް ވެ ސް ހި މެ ނެ އެ ވެ.

ޕްރައިވެޓް ހަޔަރގެ ޚި ދުމަތް
އިޝްތިހާރުކޮށް ފުޅާކުރުން

ހު ޅު މާ ލޭ ގަ އި ޕް ރަ އި ވެ ޓް ހަ ޔަރ ގެ ޚި ދު މަ ތް ފު ޅާ ކު ރު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް
ަ 2017ވ ނަ އަ ހަ ރު ވަ ނީ ެފ ށި ފަ އެ ވެ .މި ޚި ދު މަ ތު ގަ އި ބޭ ނު ން ކު ރު މަ ށް

އި ތު ރު އެ އް ގަ މު އު ޅަނ ދު ތަ ްއ ހޯ ދާ ،ޚި ދު މަ ްތ ދި ނު މަ ށް މި އު ޅަނ ދު ތަ އް
ވަ ނީ އެ އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ބޭ ނު ން ކު ރަ ން ފަ ށާ ފަ އެ ވެ .ޗާ ޓަރ
ޚި ދު މަ ތް ތަ އް ޕް ރޮ މޯ ޓް ކު ރު މަ ށް  2017ގަ އި ހި ން ގު ނު މަ ސަ އް ކަ ތް
ވޭ ތު ވެ ދި ަޔ އަ ހަ ރު ވެ ސް ުކ ރި އަ ށް ގެ ން ދެ ވު ނެ ވެ .މި ގޮ ތު ން ހު ޅު މާ ލޭ ގަ އި
ޕް ރަ އި ވެ ޓް ހަ ޔަރ ގެ ޚި ދު ަމ ތް އި ތު ރަ ށް ތަ ޢާ ރަ ފް ކޮ ށް އެ ޚި ދު މަ ތް

މާ ލެ އާ އި ހު ޅު މާ ލެ އަ ދި މާ ލެ އާ އި ވެ ލާ ނާ އި ން ޓަ ނޭ ޝަ ނަ ލް އެ އާ ޕޯ ޓާ

ރަނ ގަ ޅު ކު ރާ ނެ ގޮ ތް ތަ ކާ ބެ ހޭ ގޮ ތު ން މަ ޝް ވަ ރާ ކު ރު މަ ށް ހު ޅު މާ ލޭ ގެ

ދެ މެ ދު ދެ މު ން ގެ ން ދި ޔަ އެ ކް ސް ޕް ރެ ސް ލި ން ކް ގެ ޚި ދު މަ ތަ ށް ވެ ސް

ގެ ސް ޓު ހަ އު ސް ތަ ަކ ށް ޒި ޔާ ރަ ތް ޮކ ށް މަ ޢު ލޫ މާ ތު ދީ ،އެ ފަ ރާ ތް ތަ ކާ އެ ކު

ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ވަ ނީ ބޮ ޑެ ތި ަބ ދަ ލު ތަ ކެ އް ގެ ނެ ވި ފަ އެ ވެ.

ބަ އް ދަ ލު ވު ން ތަ އް ބޭ އް ވި ަފ އި ވެ އެ ވެ .މީ ގެ ިއ ތު ރު ން ،ހު ޅު މާ ލެ ބް ރި ޖް

އަ ހަ ރު ގެ ފު ރަ ތަ މަ ދެ ކު އާ ޓަރ ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ދެ ސް ޕީ ޑް ބޯ ޓް ގަ ނެ،

ހު ޅު ވު މާ ގު ޅި ގެ ން މާ ލެ އާ އި ހު ޅު މާ ލެ އާ ދެ މެ ދު ޕް ރަ އި ވެ ޓް ކާ ރާ އި ވޭ ން

ރ ވު ނެ ވެ .އަ ދި ހު ޅު މާ ލެ
ޚި ދު ަމ ތް ފު ޅާ ކޮ ށް އި ުތ ރަ ށް ރަނ ގަ ޅު ކު ެ

ހަ ޔަރ ގެ ޚި ދު މަ ތް ވަ ނީ ޭވ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ަހ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ފެ ށި ފަ އެ ވެ.

އެ ކް ސް ޕް ރެ ސް ގެ ޚި ދު މަ ތު ގެ ގަ ޑި ރޭ ގަނ ޑު  10.10އާ އި ހަ މަ އަ ށް
އި ތު ރު ކު ރެ ވު ނެ ވެ .ނަ މަ ވެ ސް ސި ނަ މާ ލެ ބް ރި ޖް ހު ޅު ވު މާ ގު ޅި ގެ ން
ނ ޝަ ނަ ލް އެ އާ ޕޯ ޓާ ދެ މެ ދު ގެ
މާ ލެ -ހު ުޅ މާ ލެ އަ ދި މާ ލެ -ވެ ލާ ނާ އި ން ޓަ ޭ
ކަނ ޑު ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ ޑި ާމ ން ޑް ދަ ށް ވު މާ އެ ކު ،ތި ން ވަ ނަ ކު އާ ޓަރ ގެ
ތެ ރޭ ގަ އި މި ދެ ސެ ކް ޓަރ ގެ ަދ ތު ރު ތަ އް މަ ދު ކު ރެ ވު ނެ ވެެ .އ އަ ށް ފަ ހު
ޑި މާ ން ޑަ ށް އަ ން ނަ މު ން ދި ޔަ ބަ ދަ ލު ތަ ކަ ށް ބަ ލާ މި ދެ ސެ ކް ޓަރ ގަ އި
ދެ މު ން ގެ ން ދި ޔަ އެ ކް ސް ޕް ރެ ސް ޚި ދު މަ ތް ވަ ނީ މު ޅި ން ހު އް ޓާ ލެ ވި ފަ އެ ވެ.

މެޓްރޯ ބަސް ސަރވިސް

ސ އަ ކީ ހު ޅު މާ ލޭ ގެ އެ ކި ސަ ރަ ހަ އް ުދ ތަ ކަ ށާ އި
މެ ޓް ރޯ ބަ ސް ސަރ ވި ް
ނ އި ން ޓަ ނޭ ޝަ ނަ ލް ެއ އާ ޕޯ ޓާ ދެ މެ ދު ދެ ވޭ ޚި ދު މަ ތެ ކެ ވެ.
ހު ޅު މާ ލެ އާ އި ވެ ލާ ާ
މި ޚި ދު މަ ތް ފު ޅާ ކު ރު މު ގެ ގޮ ތު ން އި ތު ރު ބަ ސް ގަ ތު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް
ރ ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ،ބަ ސް ދަ ތު ރު ގެ
ށ ފަ އެ ވެ .އަ ހަ ު
ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު ވަ ނީ ފެ ި
ޑި މާ ން ޑާ އެ އް ގޮ ތް ވާ ގޮ ތު ެގ މަ ތި ން ބަ ސް ރޫ ްޓ ތަ ކާ އި ބަ ސް ސް ޮޓ ޕް ތަ ކަ ށް

ށ ދޭ ޑޮ ކި ން ގް ޚި ުދ މަ ތް ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ބޯ ޓް
އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ފޯ ރު ކޮ ް
ނ އި ޑު ޕް ލެ ކް ސް ސް ލި ން ގް ،ސް ލި ްޕ ވޭ ،ބޯ ޓް
ހޮ އި ސް ޓް ،ކެ ރޭ ާ
ނ ން ކޮ ށް ގެ ން ދެ ވޭ ޑޮ ކި ން ގް
ޓް ރެ އި ލަރ އަ ދި އެ އަރ ބޭ ގް ޓެ ކް ނޮ ލޮ ޖީ ބޭ ު
ޚި ދު މަ ތް ތަ ކާ އި ކަ މާ ގު ޅޭ އި ން ޖި ނި އަ ރި ން ގް ޚި ދު މަ ތް ތަ އް ހި މެ ނެ އެ ވެ.
އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ކަ ސް ޓަ މަ ރު ން ނަ ށް ބޭ ނު ން ވާ ނެ އެ ން މެ ހާ ޚި ދު މަ ތް ތަ އް
ނ ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު މު ެގ މަ ޤް ޞަ ދު ގަ އި ޑޮ ކި ން ގް އާ އި ަމ ރާ މާ ތަ އް
އެ އް ތަ ނަ ކު ް

ވި ޔަ ފާރީ ގެ މު ރާ ޖަ ޢާ

އިން ޖި ނި އަ ރި ން ްގ
އެން ޑް ޑޮ ކި ން ގް
މުރާޖަޢާ

ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު  15.44މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ އި ން ޖި ނި އަ ރި ން ގް އެ ން ޑް

ޑޮ ކި ން ގް ޚި ދު މަ ތު ން ގް ރޫ ޕް ގެ ޖު މް ލަ އާ މް ދަ ނީ އަ ށް ޙި އް ޞާ ކޮ ށް ފަ އި ވެ އެ ވެ.
މި އީ  2017ގަ އި އެ ޚި ދު މަ ތު ން ޙި އް ޞާ ކު ރި  5މި ލި އަ ން
ރު ފި ޔާ އާ އި އަ ޅާ ބަ ލާ އި ރު  208އި ން ސަ ްއ ތަ އި ތު ރު އަ ދަ ދެ ކެ ވެ.

ބޭ ނު ން ވާ ގި ނަ ޚި ދު މަ ތް ަތ ކެ އް އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ފޯ ރު ކޮ ށް ދެ ެމ ވެ .އޭ ގެ
ތެ ރޭ ގަ އި ވެ ލް ޑި ން ގް ،ބް ލާ ސް ޓި ން ގް ،ދަ ވާ ދު ލަ އި ދި ނު ން ،މެ ޓަ ލް
ފެ ބް ރި ކޭ ޝަ ން ،މެ ރި ން އި ން ޖި ނި އަ ރި ން ގް ،މެ ޝި ނި ން ގް ،ކަ ރަ ން ޓު ގެ
މަ ސަ އް ކަ ތާ އި ފަ އި ބަ ރު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް އަ ދި ވަ ޑާ މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް
ސ އް ކަ ތަ ށް
ހި މެ ނެ އެ ވެ .މީ ގެ އި ތު ރު ން ކޮ ަޓ ރި ކު އް ޔަ ށް ދޫ ކު ރު މާ އި މަ ަ
ބޭ ނު ން ވާ ނެ ކަ ރަ ން ޓާ ިއ ެފ ނު ގެ ޚި ދު މަ ތް ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު ން ހި މެ ނެ އެ ވެ.
އަ އު ޓެ ކް ނޮ ލޮ ޖީ އާ އި ަމ ސަ އް ކަ ތަ ށް ޚާ ްއ ޞަ މެ ޝި ނަ ރީ އާ ިއ އެ ހެ ނި ހެ ން
ތަ ކެ ތި ހޯ ދު މަ ށް އި ން ވެ ސް ޓް ކޮ ށް ،އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ޚި ދު މަ ތު ގެ ފެ ން ވަ ރު
ރަނ ގަ ޅު ކޮ ށް ،ހަ ރު ދަ ނާ ުކ ރު މަ ށް މެ ދު ކެނ ޑު މެ އް ނެ ތި ައ ޅު ގަނ ޑު މެ ން
މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރަ މު ން ގެ ން ދަ މެ ވެ .ދާ ދި ފަ ހު ން ބެ ހެ އް ޓު ނު  200ޓަ ނު ގެ
ބޯ ޓް ހޮ އި ސް ޓާ އެ ކު ،ތަ ފާ ތު ސަ އި ޒު ގެ  20އު ޅަނ ދަ ށް ެއ އް ފަ ހަ ރާ
ރ ގެ ޖާ ގަ އޮ ތް އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ބޯ ޓް ޔާ ޑް މި ހާ ރު
ޚި ދު މަ ތް ފޯ ރު ކޮ ށް ދެ ވޭ ވަ ު
ވަ ނީ ރާ އް ޖޭ ގެ އެ ން މެ ބޮ ޑު އެ އް ބޯ ޓް ޔާރ ޑަ ށް ވެ ފަ އެ ވެ.

ބޭރުގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚި ދުމަތް ފުޅާކުރުން

ވަ ނަ އަ ހަ ރު  200ޓަ ނު ގެ ޯބ ޓް ހޮ އި ސް ޓެ އް ޑޮ ކި ން ގް ގެ 2017
ސ ލަ ތް ތަ އް
ޚި ދު މަ ތަ ށް ތަ ޢާ ރަ ފް ޮކ ށް ،އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ެގ ބޯ ޓް ޔާ ޑް ގެ ވަ ީ
އި ތު ރު ކު ރެ ވު މު ގެ ސަ ބަ ބު ން ތަ ފާ ތު ބާ ވަ ތް ތަ ކު ގެ އު ޅަނ ދު ތަ ކަ ށް އެ ން މެ
ފު ރި ހަ މަ އި ން ޖި ނި އަ ރި ން ގް ިޚ ދު މަ ތް ތަ އް ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު މު ގެ ާޤ ބި ލް ކަ ން
ށ ވަ ނީ ލި ބި ފަ އެ ވެ .ކު ން ފު ނީ ގެ އި ން ިޖ ނި އަ ރި ން ގް
އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ނަ ް
ރ އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ަހ މަ އެ ކަ ނި
ާއ އި ޑޮ ކި ން ގް ޚި ުދ މަ ތް ފެ ށު ނީ އް ސު ެ
މަ ޤް ޞަ ދަ ކަ ށް ވެ ފަ އި އޮ ތީ ކު ން ފު ނީ ގެ އެ ތެ ރޭ ގެ ބޭ ނު ން ތަ ކަ ށް ޚި ދު މަ ތް
ފޯ ރު ކޮ ށް ިދ ނު މެ ވެ .ނަ މަ ވެ ސް ބޯ ޓް ޔާ ޑް އި ފް ތި ތާ ޙު ކޮ ށް ބޯ ޓް ޔާ ޑް ގެ
ޖާ ގަ އާ އި ވަ ސީ ލަ ތް ތަ އް އި ތު ރު ވު މާ އެ ކު ،ކު ން ފު ނީ ގެ އު ޅަނ ދު ތަ ކު ގެ
އި ތު ރު ން ،އެ ހެ ނި ހެ ން ކަ ސް ޓަ މަ ރު ން ގެ އު ޅަނ ދު ތަ ކަ ށް ޚި ދު މަ ްތ ދި ނު މު ގެ
ފު ރު ޞަ ތު މި ާހ ރު ވަ ނީ ލި ބި ފަ ެއ ވެ .ވު މާ އެ ކު ައ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ އަ މާ ޒަ ކަ ށް
ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު ވެ ފަ އި ވަ ނީ ،ކު ން ފު ނީ ގެ ބޭ ރު ން އެ ހެ ނި ހެ ން
ކަ ސް ޓަ މަ ރު ން ނަ ށް ދޭ ޚި ދު މަ ތް ފު ޅާ ކު ރު މެ ވެ .މި އާ އެ ކު ތަ ފާ ތު

އަ ހަ ރު ބޯ ޓް ޔާ ޑް ގަ އި ޚި ދު މަ ތް ދެ ވު ނު  274އު ޅަނ ދު ގެ ތެ ރެ އި ން
 212އު ޅަނ ދަ ކީ އެ ހެ ނި ހެ ން ފަ ރާ ތް ތަ ކު ގެ އު ޅަނ ދު ތަ ކެ ވެ.

ފެނު އަޑީގެ ވެލް ޑިން ގް އާއި ކަޓިން ގެ ޚި ދުމަތް

ފެ ނު އަ ޑީ ގެ ވެ ލް ޑި ން ގް އާ އި ކަ ޓި ން ގެ ޚި ދު މަ ތް ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު ވަ ނީ
ތަ ޢާ ރަ ފް ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ .އަ ދި ކު ރި އަ ށް އޮ ތް އަ ހަ ރު މި ޚި ދު މަ ތް އި ތު ރަ ށް
ށ ގަ ސް ތު ކު ރެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ .މި އާ އެ ކު ވޯ ޓަރ ބް ލާ ސް ޓި ން ގް
ފު ޅާ ކު ރު މަ ް
އާ އި ފޮ ރި ކަ ހަ އި ދި ނު މު ގެ ޚި ދު މަ ތް  2019ގަ އި އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ދޭ
ޚި ދު މަ ތް ތަ ކު ގެ ތެ ރެ އަ ށް އި ތު ރު ކު ރު މަ ށް ވަ ނީ ގަ ސް ތު ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ.

މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުން

ޝ ނަ ރީ އަ ށް
އަ އު ޓެ ކް ނޮ ލޮ ޖީ ތަ ޢާ ރަ ފް ކޮ ށް ،މަ ސަ އް ކަ ތަ ށް ޚާ އް ޞަ މެ ި
އި ން ވެ ސް ޓް ކޮ ށް ،އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ެގ މު ވަ އް ޒަ ފު ން ގެ ހު ނަ ރު އި ތު ރު ކު ރު މަ ށް
ތަ މް ރީ ނު ޕް ރޮ ގް ރާ މް ތަ އް ހި ން ގާ ،އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ދޭ ޚި ދު މަ ތް ތަ ކު ގެ
ފެ ން ވަ ރު ރަނ ގަ ޅު ޮކ ށް ހަ ރު ދަ ނާ ކު ރު މަ ކީ އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން އެ ން މެ
މު ހި ން މު ކަ ން ދޭ އެ އް ކަ މެ ވެ .އީ ޖާ ދީ މަ ސަ އް ކަ ތު ގެ އު ޞޫ ލު ތަ އް
ސ އް ކަ ތު ގެ މާ ހަ އު ެލ އް ކަ ށަ ވަ ރު ކު ރު މަ ށް
ބޭ ނު ން ކޮ ށް ،ރަ އް ކާ ތެ ރި މަ ަ
މެ ދު ކެނ ޑު މެ އް ނެ ތި އަ ޅު ގަނ ުޑ މެ ން މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރަ މެ ވެ .އަ ުޅ ގަނ ޑު މެ ން ގެ
ޚި ދު މަ ތް ތަ އް ފު ޅާ ކު ރު މަ ށް ތަ އް ޔާ ރު ވު މު ގެ ގޮ ތު ން ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ
އަ ހަ ރު ވަ ނީ ތަ ާފ ތު ތަ މް ރީ ނު ޕް ރޮ ގް ރާ މް ތަ އް ިހ ން ގި ފަ އެ ވެ.

ނ ނަ ށް ރި ޓެ އި ނަރ ގެ ދަ ށު ން
ރ ޓް ކަ ސް ޓަ މަ ރު ް
ޕް ރަ އި ވެ ްޓ އަ ދި ކޯ ޕަ ޭ
ފް ލީ ޓް މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް ގެ ޚި ދު މަ ތް ދި ނު ން މި ހާ ރު ވަ ނީ ފެ ށި ފަ އެ ވެ .ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ
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އެ މް ޓީ ސީ ސީ ގެ ލޮ ޖި ސް ޓި ކް ސް ސަރ ވި ސް އި ން ފޯ ރު ކޮ ށް ދޭ ޚި ދު ަމ ތް ތަ ކު ގެ

ރ ގެ ފު ން މި ނަ ށް ބަ ާލ ފަ ރު މާ ކޮ ށް ފަ އި ވާ ،ކޮ ން ކް ރީ ޓް ބް ލޮ ކް
ބަނ ދަ ު

ތެ ރޭ ގަ އި ޑޮ މެ ސް ޓި ކް ޮލ ޖި ސް ޓި ކް ސް ،އި ން ޓަ ނޭ ޝަ ނަ ލް ލޮ ޖި ސް ޓި ކް ސް

އު ފު ލު މަ ށް ޚާ އް ޞަ ބާ ޖެ އް 2017 ،ގަ އި ފް ލީ ޓަ ށް އި ތު ރު ކު ރެ ވު ނެ ވެ.

އަ ދި ޝި ޕް އެ ޖެ ން ސީ ގެ ޚި ދު މަ ތް ހި މެ ނެ އެ ވެ .އަ ުޅ ގަނ ޑު މެ ން ގެ

ށ ށް ވު ރެ ގި ނަ ރަ ށަ ށް ކޮ ން ކް ރީ ޓް ބް ލޮ ކް
މި އީ އެ އް ަފ ހަ ރާ އެ އް ރަ ަ

ލޮ ޖި ސް ޓި ކް ސް ފް ލީ ޓަ ކީ ރާ އް ޖޭ ގަ ިއ އޮ ޕަ ރޭ ޓް ކު ރާ ރާ އް ޖޭ ގެ އެ ން މެ ބޮ ޑު

އެ އް ދަ ތު ރެ ްއ ގަ އި އު ފު ލޭ ވަ ރު ގެ ޖާ ގަ ބޮ ޑު ބާ ޖެ ކެ ވެ.

ސް ޓީ ލް ވެ ސަ ލް ފް ލީ ޓެ ވެަ .އ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ފް ލީ ޓް ގަ އި ރާ އް ޖެ އި ން ބޭ ރަ ށް
ދަ ތު ރު ކު ރާ ތި ން ޓަ ގާ އި ބާ ޖު ،އަ ދި ރާ އް ޖޭ ގެ ދަ ތު ރު ތަ ކު ގަ އި ބޭ ނު ން ކު ރާ

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ޝި ޕް އޭ ޖެ ން ސީ ސަރ ވި ސް އި ން ރާ އް ޖެ އަ ން ނަ

ހަ ތް ބާ ޖާ އި ހަ ތަ ރު ޓަ ގް އަ ދި ދެ ލޭ ން ޑި ން ގް ކް ރާ ފް ޓް ހި މެ ނެ އެ ވެ.

އު ޅަނ ދު ތަ ކަ ށް އެ ން މެ ހާ އޭ ޖެ ން ސީ ޚި ދު މަ ތް ފޯ ރު ކޮ ށް ދެ މެ ވެ .މީ ގެ ތެ ރޭ ގަ އި
ކު ން ފު ނީ ގެ އު ޅަނ ދު ތަ ކާ އި އެ ހެ ނި ހެ ން ަފ ރާ ތް ތަ ކު ގެ އު ޅަނ ދު ތަ ކަ ށް

ނ ކު ން ފު ނި ން
އެ މް ޓީ ސީ ސީ ގެ ލޮ ިޖ ސް ޓި ކް ސް ސަރ ިވ ސް ފެ ށި ފަ އި ވަ ީ

ސ ހޯ ދަ އި ދި ނު މު ގެ ޚި ދު މަ ތް
އި ން ވަރ ޑް އަ އު ޓް ވަރ ޑް ކް ލި އަ ރަ ން ް

ހި ން ގާ ބޮ ޑެ ތި ޕް ރޮ ޖެ ކް ޓް ތަ ކު ަގ އި ބޭ ނު ން ވާ ލޮ ޖި ސް ޓި ކް ސް

ނ ކަ ރި ން ގް
ހި މެ ނެ އެ ވެ .އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ޚި ދު މަ ތް ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ބަ ް

ޚި ދު މަ ތް ތަ އް ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު މަ ށެ ވެ .ނަ މަ ވެ ސް ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު ތަ ކު ގަ އި

ޚި ދު މަ ތާ އި ބޯ ފެ ނާ އި ބޭ ނު ން ވާ އެ ހެ ނި ހެ ން ތަ ކެ ތި އަ ރު ވަ އި ދި ނު މާ އި

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ކެ ޕޭ ސި ީޓ އި ތު ރު ވެ ،މަ ސަ އް ކަ ތު ގެ ރޭ ވު ން ތެ ރި ކަ ން

ކު ނި ނަ ގާ ނަ ްއ ތާ ލު މާ އި ބޯ ުޓ ގަ އި ކު ދި ކު ދި މަ ރާ މާ ތު ތަ އް ޮކ ށް ދި ނު ން

ހަ ރު ދަ ނާ ވު މު ގެ ސަ ބަ ބު ން ކު ން ފު ނީ ގެ މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ ކަ ށް ބޭ ނު ން ވާ

ހި މެ ނެ އެ ވެ .އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން މި ހާ ރު ޚި ދު މަ ތް ފޯ ރު ކޮ ށް ދޭ ގި ނަ

ނ އެ ހެ ނި ހެ ން
ލޮ ޖި ސް ޓި ކް ސް ޚި ދު ަމ ތް ތަ އް ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު މު ގެ އި ތު ރު ް

ށ ވެ ފަ އި ،ކަ ސް ޓަ ަމ ރު ން ނަ ކީ
ރ އު ޅަނ ދު ތަ ކަ ް
އު ޅަނ ދު ަތ ކަ ކީ މި ލި ޓަ ީ

ސ ޚި ދު މަ ތް ފޯ ރު ކޮ ށް ދެ މު ން ގެ ން ދަ މެ ވެ.
ފަ ރާ ތް ތަ ކަ ށް ވެ ސް ލޮ ޖި ސް ޓި ކް ް

ތަ ުކ ރާ ރު ކޮ ށް އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ޚި ދު މަ ތް ހޯ ދާ ބަ ޔަ ކަ ށް ވާ ކަ މީ
އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ޚި ދު މަ ުތ ގެ ފެ ން ވަ ރު ރަ މް ޒު ކޮ ށް ދޭ ކަ މެ ކެ ވެ.

ސ ޚި ދު މަ ތް ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި
އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ އި ން ޓަ ނޭ ޝަ ނަ ލް ލޮ ޖި ސް ޓި ކް ް
ފް ލެ ޓް ޓޮ ޕް ބާ ޖާ އި ،ޓަ ުގ ގަ އި ބް ރޭ ކް ބަ ްލ ކް ކާ ގޯ އު ފު ލަ ިއ ދި ނު މު ގެ
ޚި ދު މަ ތް ހި މެ ނެ އެ ވެ .ކު ން ފު ނި ން ރާ އް ޖޭ ގެ އެ ކި ކަ ން ކޮ ޅު ތަ ކު ގަ އި
ހި ން ގާ ގި ނަ މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ ކު ގެ ސަ ބަ ބު ން އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ޓަ ގު ތަ ކާ އި
ބާ ޖު ތަ އް މަ އި ގަނ ޑު ގޮ ތެ އް ގަ އި ަދ ތު ރު ކު ރަ ނީ ިއ ން ޑި އާ ގެ ޓު ޓި ކޯ ރި ން އާ އި
ރާ އް ޖެ އާ ދެ ެމ ދު ،ސަ ރު ކާ ރު ެގ ގޮނ ޑު ދޮ ށް ހި މާ ޔަ ތް ކު ރު މާ އި ޢު މް ރާ ނީ
ތަ ރަ އް ޤީ ގެ މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ ކަ ށް ބޭ ނު ން ވާ ބޮ ޑު ހި ލަ އާ އި ޢި މާ ރާ ތް ކު ރު މަ ށް

މުރާޖަޢާ

ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު ލޮ ޖި ސް ޓި ކް ސް ދާ އި ރާ އި ން  20މި ލި އަ ން

ލޮޖިސްޓިކްސް ޚި ދުމަތް

ވި ޔަ ފާރީ ގެ މު ރާ ޖަ ޢާ

ލޮ ޖި ސް ޓި ކް ސް
ނ ގެ ޑޮ މެ ސް ޓި ކް ްފ ލީ ޓް ގަ އި
އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ަގ އި ،އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ް
 69،900ޓަ ނު ެގ ބޮ ޑު ހި ލަ ،ރާ އް ޖޭ ގެ އެ ކި ކަ ން ކޮ ޅު ތަ ކު ގަ އި
ކު ން ފު ނި ން ހި ން ގަ މު ން ދާ ޢު މް ރާ ނީ ތަ ރަ އް ޤީ ގެ މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ ކަ ށް
އު ފު ލަ އި ދެ ވު ނެ ވެ .ޑޮ މެ ސް ޓި ކް ފް ީލ ޓް ގަ އި ހި މެ ނޭ އު ޅަނ ދު ތަ ކު ން
ލޮ ޖި ސް ޓި ކް ސް ގެ ޚި ދު މަ ތު ގަ އި  88ދަ ތު ރު ކު ރެ ވި ފަ އި ވެ ެއ ވެ .މީ ގެ
އި ތު ރު ން އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ އި ން ޓަ ނޭ ޝަ ނަ ލް ލޮ ޖި ސް ޓި ކް ސް ފް ލީ ޓު ގެ
ރ ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު ކޮ ށް ފަ އި ވެ އެ ވެ.
އު ޅަނ ދު ތަ އް  22ދަ ތު ު
ރާ އް ޖޭ ގެ އެ ތެ ރޭ ގެ ލޮ ޖި ސް ޓި ްކ ސް ޚި ދު މަ ތް ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު މު ގެ ާޤ ބި ލް ކަ ން
އި ތު ރު ކު ރު މު ެގ ގޮ ތު ން ވޭ ތު ވެ ިދ ޔަ އަ ހަ ރު ވަ ނީ ،ލޭ ން ޑި ން ގް ކް ރާ ފް ޓަ ކާ އި
ބާ ޖެ އް ގަ ނެ ،ޚި ދު މަ ތު ގަ ިއ އެ އު ޅަނ ދު ތަ އް ބޭ ނު ން ކު ރަ ން ފަ ށާ ފަ އެ ވެ.

ޝިޕް އޭޖެންސީ ޚި ދުމަތް

ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ބަ ން ކަ ރި ން ގް އެ ން ޑް ޝި ޕް
ސަރ ވި ސަ ސް އި ން  1.36މި ލި އަ ން ލި ޓަ ރު ގެ ޑީ ސަ ލް އެ ކި އެ ކި
ބޯ ޓު ފަ ހަ ރަ ށް ރަ ްއ ދު ކޮ ށް ދީ ފަ އި ވެ އެ ވެ .މީ ގެ ތެ ރޭ ގަ އި މަ އި ގަނ ޑު ގޮ ތެ އެ އް ގަ އި
ސ ކަ ރި އް ޔާ އާ އި ކޯ ސް ޓް ގާ ޑު ގެ ބޯ ޓު ތަ ކެ ވެ.
ހި މެ ނެ ނީ އި ން ޑި އާ ގެ އަ ް

ރު ފި ޔާ ްގ ރޫ ޕް ގެ ޖު މް ަލ އާ މް ދަ ނީ އަ ށް ޙި އް ޞާ ކޮ ށް ފަ އި ވެ އެ ވެ.
މި އީ  2017ގަ އި މި ދާ އި ރާ އި ން ލި ބު ނު އާ މް ދަ ނީ އާ އި
އަ ޅާ ބަ ލާ އި ރު  41އި ން ސަ އް ތަ ދަ ށް އަ ދަ ދެ ކެ ވެ.

ބޭ ނު ން ވާ ތަ ކެ ތި އު ފު ލު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތު ގަ އެ ވެ .ރަ ށް ރަ ށު ގެ ނެ ރާ އި
53

52

1980ގަ އި ކު ން ފު ނި އު ފެ ދު ނީ އް ސު ރެ ކު ން ފު ނީ ގެ ކު ރި އެ ރު މު ގެ
ކާ މި ޔާ ބީ ގެ ސި އް ރަ ކީ ރާ އް ޖޭ ގެ އެ ކި ކަ ން ކޮ ޅު ތަ ކު ގަ އި ކު ން ފު ނީ ގެ
ޚި ދު މަ ްތ ތަ ކާ އި ޙަ އް ލު ތަ އް ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު މު ގަ އި ރެ އާ އި ދު ވާ ލު

ރ ރަނ ގަ ޅު ކޮ ށް ތަ މް ރީ ނު ކު ރު މަ ީކ ކު ން ފު ނި ން
މު ވަ ްއ ޒަ ފު ން ގެ ފެ ން ވަ ު

އަ ގު ވަ ޒަ ން ކު ރާ ކަ ން ކަ ުމ ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ހި މެ ނޭ ކަ މެ ކެ ވެ .ވު މާ އެ ކު،
މު ވަ އް ޒަ ފު ން ގެ ޤާ ބި ލް ކަ މާ އި ފަ ން ނު ވެ ރި ކަ ން އި ތު ރު ކު ރު މަ ށް

މަ ސަ އް ކަ ތް ުކ ރާ އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ހީ ވާ ގި މު ވަ އް ޒަ ފު ން ނެ ވެ.

ަތ މް ރީ ނު ޕް ރޮ ގް ރާ މް ތަ އް ހި ން ގު މަ ީކ އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން އި ސް ކަ ން ދޭ

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ޓީ މު މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރަ ން ޖެ ހި ފަ އި ވަ ނީ ބަ ދަ ލު ވަ މު ން ދާ
މާ ހަ އު ލެ އް ގަ އި ކަ މަ ށް ވު މާ އެ ކު ،އެ އީ ޤާ ބި ލް ،ބާ ރު ވެ ރި ކު ރު ވި ފަ އި ވާ،
އެ ކު ގަ އި މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރު މު ގެ ރޫ ހާ އި ކު ން ފު ނީ ގެ އެ ކި ދާ އި ރާ ތަ އް
ގު ޅި ެގ ން މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރު މު ގެ ރޫ ހު އޮ ތް ޓީ މަ ކަ ށް ވާ ން ޖެ ހެ އެ ވެ.
ުމ ވަ އް ޒަ ފު ން ހޯ ދު ާމ އި ތަ މް ރީ ނު ުކ ރު ން އަ ދި ދެ ވޭ އު ޖޫ ރަ ކަނ ަޑ އެ ޅު މު ގަ އި
އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ން ގު ޅޭ ސި ޔާ ސަ ތަ ކީ ރޭ ވު ން ތެ ރި ކަ މާ އެ ކު ވި ޔަ ފާ ރި
ހި ން ގު މަ ށް މަ ގު ފަ ހި ކޮ ށް ދޭ ،އި ން ސާ ނީ ވަ ސީ ލަ ތް ތަ އް ތަ ރަ އް ޤީ ކު ރު މަ ށް
ފު ރު ޞަ ތު ލި ބޭ ،ލީ ޑަރ ޝި ޕް ވަ ރު ަގ ދަ ކޮ ށް ދޭ ،މު ވަ އް ޒަ ފު ން ގެ ބަ އި ވެ ރި ވު ން
ހޯ ދާ ،ކު ރާ މަ ސަ އް ަކ ތު ގެ ފެ ން ވަ ރު ރަނ ގަ ޅު ކު ރު މަ ށް ފު ރު ޞަ ތު
ލި ބޭ ސި ޔާ ސަ ތެ ެކ ވެ .އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ެގ ޓީ މު ގެ ފަ ން ނު ވެ ރި ކަ މާ އި
އި ޚް ލާ ސް ތެ ރި ކަ މަ ީކ އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ފަ ޚު ރު ވެ ރި ވާ ކަ މެ ކެ ވެ.

ކަ މެ ކެ ވެ .ތަ ފާ ތު ވި ޔަ ފާ ރި ތަ ކު ގަ އި ކު ން ފު ނި ން އަ ދާ ކު ރަ މު ން ދާ
އި ސް ދަ އު ރު އަ ދާ ކު ރަ މު ން ގެ ން ދި އު މަ ށް ބޭ ނު ން ވާ ހު ނަ ރާ އި
ފަ ން ނު ވެ ރި ކަ ން ކަ ށަ ވަ ރު ކު ރު މަ ށް ،ނަ ތީ ޖާ ނެ ރެ ވޭ ސި ޔާ ސަ ތު ތަ ކެ އް ގެ
ނ ޕް ރޮ ގް ރާ މް ަތ އް ހި ން ގަ މު ން ގެ ން ދެ ވެ އެ ވެ.
ދަ ށު ން ތަ މް ރީ ު
ކު ން ފު ން ޏަ އް ބޭ ނު ން ވާ މު ހި ން މު ދާ އި ރާ ތަ ކު ން ފު ރަ ތަ މަ
ޑި ގް ރީ އާ އި ްޕ ރޮ ފެ ޝަ ނަ ލް ކޯ ސް ަތ ކު ގަ އި ބަ އި ވެ ރި ވު މު ގެ
ފު ރު ޞަ ތު މު ވަ އް ޒަ ފު ން ނަ ށް ދި ނު މު ގެ ޕް ރޮ ގް ރާ މެ އް ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ
ސ ކު ރި އަ ށް ގެ ން ދެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ .މި ގޮ ތު ން
އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ވެ ް
ކު ން ފު ނީ ގެ  14މު ވަ އް ޒަ ފަ ކު ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު މި ފަ ދަ

ފާ ހަ ގަ ކޮ ށް ިހ ތް ވަ ރު ދީ ،އެ ފަ ދަ ފަ ރާ ތް ތަ ކު ގެ އަ ގު ވަ ޒަ ން ކު ރަ މެ ވެ.
ކު ން ފު ން ޏަ އް ދި ގު މު އް ދަ ތެ ްއ ގަ އި ޚި ދު މަ ތް ޮކ ށް ފަ އި ވާ މު ަވ އް ޒަ ފު ން،
ނ ވެ .މީ ގެ
ކޮ ށް ދީ ފަ އި ވާ މަ ސަ އް ކަ ތް ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު ފާ ހަ ގަ ކު ރެ ވު ެ
އި ތު ރު ން ފާ ހަ ގަ ުކ ރެ ވޭ ފަ ދަ ރަނ ގަ ޅު ފެ ން ވަ ރެ އް ގަ ިއ މަ ސަ އް ކަ ތް ކޮ ށް ފަ އި ވާ
މު ވަ އް ަޒ ފު ން ނަ ށް ދި ނު މަ ށް ‘ އެ ކް ސަ ލަ ން ސަ އެ ވޯ ޑް’ ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ
އަ ހަ ރު ތަ ޢާ ރަ ފް ކު ރެ ވު ނެ ވެ 15 .އަ ހަ ރަ ށް ވު ރެ ދި ގު މު އް ދަ ތެ އް ގަ އި
ކު ން ފު ން ޏަ ށް ޚި ދު މަ ތް ކޮ ށް ފަ އި ވާ  35މު ވަ އް ޒަ ފު ން ނަ ށް ހަ ތަ ރު
ކު ލަ އަ ުކ ން އެ ވޯ ޑު ދެ ވު ނެ ވެ .މީ ގެ ތެ ރޭ ަގ އި ހި މެ ނެ ނީ ބް ލޫ ،ބް ރޮ ން ޒް،
ނ މް އެ ވޯ ޑެ ވެ .ޕަރ ފޯ މަ ން ސް އި ެވ ލު އޭ ޝަ ން
ގޯ ލް ޑް އަ ދި ޕް ލެ ޓި ަ
އެ ން ޑް ރި ވޯ ޑި ން ގް ޕޮ ލި ސީ ގެ ދަ ށު ން 2018 ،ވަ ނަ އަ ހަ ރު
ހެ ދު ނު ޕަރ ފޯ މަ ން ސް އި ވެ ލު އޭ ޝަ ން އަ ށް ފަ ހު 790 ،މު ވަ އް ޒަ ފު ން ގެ
ނ ގެ ރި ޓަ ޔަ މަ ން ޓް ޕޮ ލި ސީ ގެ
މު ސާ ރަ ބޮ ުޑ ކޮ ށް ދެ ވި ފަ ިއ ވެ އެ ވެ .ކު ން ފު ީ
ދަ ށު ން  8މު ވަ އް ޒަ ފަ ުކ ކު ން ފު ނީ ގެ ވަ ޒީ ފާ އި ން ވަ ކި ވެ ފަ އި ވެ އެ ވެ.

ޕް ރޮ ގް ރާ މް ތަ ކު ގަ އި ތަ ުޢ ލީ މު ޙާ ޞި ލް ކު ރަ މު ން ގެ ން ގޮ ސް ފަ އި ވެ އެ ވެ.
މު ވަ އް ޒަ ފު ން ގެ ތަ މް ރީ ނު ޕް ރޮ ގް ރާ މް އި ތު ރަ ށް ހަ ރު ދަ ނާ ކު ރު މު ގެ

މުވައްޒަފުން ގެ ޢަދަދު

ނަ ތީ ޖާ ނެ ރެ ދޭ ވަ ކި ވަ ކި މު ވަ އް ޒަ ފު ން ނާ އި ޓީ މު ތަ އް އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން

ގޮ ތު ން ދު ނި ޔޭ ގެ ތަ ފާ ތު ތަ މް ރީ ނު ދޭ މަ ރު ކަ ޒު ތަ ކާ ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު

 31ޑި ސެ ން ބަ ރު  2018ގަ އި ކު ން ފު ނީ ގަ އި ތި ބީ

ސ އް ކަ ތަ އް
މަ ޝް ވަ ރާ ކު ރެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ .އަ ދި އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ މަ ަ

 1706މު ވަ އް ޒަ ފު ން ނެ ވެ .މި އީ  31ޑި ސެ ން ބަ ރު 2017

ބޭ ނު ން ވާ ހު ނަ ރު ކު ން ފު ނީ ގެ ުމ ވަ އް ޒަ ފު ން ނަ ށް ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު މަ ށް ޓަ ކަ އި

ގަ އި ތި ބި  1720މު ވަ އް ޒަ ފު ން ނަ ށް ވު ރެ މަ ދު އަ ދަ ދެ ކެ ވެ.

ރާ އް ޖެ އާ އި ރާ އް ޖެ އި ން ބޭ ރު ގެ ތަ ފާ ތު ތަ މް ރީ ނު ޕް ރޮ ގް ރާ މް ތަ އް

ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އިތުރުކޮށްދިނުން

ޒު ވާ ނު ން ނަ ށް ވަ ޒީ ފާ ގެ ފު ރު ޞަ ތު އި ތު ރު ކޮ ށް ދީ ކު ން ފު ނީ ގެ

ޓީ މު ގަ އި ޒު ވާ ނު ން ބަ އި ވެ ރި ކު ރު މަ ށް ކު ރެ ވެ މު ން ދާ މަ ސަ އް ކަ ތް
ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު ވެ ސް ކު ރި އަ ށް ގެ ން ދެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ .ކު ން ފު ން ޏަ ށް
ބޭ ނު ން ވާ ޓެ ކް ނި ކަ ލް ުހ ނަ ރު ތަ އް ޒު ވާ ނު ން ނަ ށް ދަ ސް ކޮ ށް ދި ނު މަ ށް،
ހު ނަ ވަ ރު ްޕ ރޮ ގް ރާ މް ވޭ ުތ ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު އި ފް ތި ތާ ޙް ކު ރެ ވު ނެ ވެ.

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ވި ޔަ ފާ ރި ތަ އް ފު ޅާ ކު ރު މަ ށާ އި ހަ ރު ދަ ނާ ކު ރު މަ ށް

ވޭ ތު ެވ ދި ޔަ އަ ހަ ރު ހި ން ިގ ފަ އި ވެ އެ ވެި .މ ފަ ދަ ޕް ރޮ ގް ރާ މް ތަ ކަ ށް

ކު ރެ ވު ނު މަ ސަ އް ކަ ތު ގެ ނަ ތީ ޖާ އެ އް ގެ ގޮ ތު ން ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ ތި ން

ނ ރު ފި ޔާ ޚަ ރަ ދު ކު ރެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ.
ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު  8މި ލި އަ ް

ފު ރު ޞަ ތު ތަ އް ވޭ ތު ވެ ދި ަޔ އަ ހަ ރު ވެ ސް ަފ ހި ކޮ ށް ދެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ.

މުވައްޒަފުން ގެ އަގު ވަޒަންކުރުން

ވަޒީފާތަކަށް ޤާބިލް މީހުން ހޯދުން

އަ ހަ ރު މު ވަ އް ޒަ ފު ން ގެ އަ ދަ ދު ވަ ނީ އި ތު ރު ވެ ފަ އެ ވެ.
ތަ ފް ސީ ލް

2016

2017

2018

މު ވަ އް ޒަ ފު ން ގެ އަ ދަ ދު

1440

1720

1706

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ޓީ މު

ފަ ހަ ތު ގަ ިއ ވަ ނީ އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ޓީ މެ ވެ .އަ ުޅ ގަނ ޑު މެ ން ގެ

މުވައްޒަފުން ތަރައްޤީކުރުން

ށ ވު މަ ށް އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ހި ތް ވަ ރު ދެ މެ ވެ.
އީ ޖާ ދީ ވި ސް ނު ން ގެ ން ގު ޅޭ ބަ ޔަ ކަ ް

އަ ޅު ގަ ނަ ޑު މެ ން ެގ ޕް ރޮ ޑަ ކް ޓް ތަ ކާ އި ޚި ދު މަ ްތ ތަ އް ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު މު ގަ އި
އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ މު ަވ އް ޒަ ފު ން ނަ ކީ ޙަ އް ލު ހޯ ދަ އި ދޭ ،އު ފެ އް ދު ން ތެ ރި ޚި ޔާ ލާ އި

ރ ވަ ރު ން ނަ ށް އި ން ޓަރ ން ޝި ޕް
މީ ގެ އި ތު ރު ން ކޮ ލެ ޖް ގަ އި ކި ޔަ ވާ ދަ ި

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ވަ ޒީ ފާ ތަ ކަ ށް ޤާ ބި ލް މީ ހު ން ޯހ ދު މާ އި
އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ޓީ މު ގެ މެ ން ބަ ރު ން ވަ ޒީ ފަ އި ގަ އި ދެ މި ތި ބޭ މި ން ވަ ރު
55

09

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ޓީ މު

54

އި ތު ރު ކު ރު މަ ށް ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު ވެ ސް މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ.

ކު ރި އަ ށް ގެ ން ދެ ވި ފަ އި ވާ ކަ ން އު ފަ ލާ އެ ކު ފާ ހަ ގަ ކު ރަ މެ ވެ .މީ ގެ
އި ތު ރު ން ،ތަ ފާ ތު ވި ޔަ ފާ ރި ތަ ކާ ގު ޅި ގެ ން މު ޅި ން އަ ލަ ށް ސް ޓާ ފް
ޑި ސް ކަ އު ން ޓް ސް ކީ މެ އް ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު އި ފް ތި ތާ ޙް ކު ރެ ވު ނެ ވެ.

ކް ލަ ބް އެ މް ޓީ ސީ ސީ ގެ މަ އި ގަނ ޑު މަ ސް އޫ ލި އް ޔަ ތަ ކީ މު ވަ އް ޒަ ފު ން ގެ
މެ ދު ގަ އި އޮ ން ނަ ގު ޅު ން ބަ ދަ ިހ ކޮ ށް ،އެ ކު ގަ އި ަމ ސަ އް ކަ ތް ކު ރު ުމ ގެ ރޫ ހާ އި
އެ ކު ވެ ރި ކަ ން އާ ލާ ކު ރަ ން ަމ ގު ފަ ހި ކޮ ށް ދި ނު މެ ވެ .ކު ން ފު ނީ ގެ އި ޖު ތި މާ ޢީ
ގު ޅު ން ތަ އް މަ އި ގަނ ޑު ގޮ ތެ އް ގަ އި ހި ން ގަ ނީ ކް ލަ ބް އެ މް ޓީ ސީ ސީ ގެ
ރ ކު ރު މާ އި ،ވާ ދަ ވެ ރި
ތެ ރެ އި ން ނެ ވެ .މު ވަ އް ޒަ ފު ން ގެ މެ ުދ ގަ އި ޖޯ ޝް އި ތު ު
މާ ހަ އު ލެ އް ގަ އި ކާ މި ޔާ ބު ހޯ ދު މު ގެ ރޫ ހު އާ ލާ ކު ރު މު ގެ މަ ޤް ޞަ ދު ގަ އި

ތަފާތުތައް އެކުލެވޭ މުވައްޒަފުން
ބައިވެރިކޮށް މަސައްކަތްކުރުން

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ މަ ޤް ޞަ ދަ ކީ ތަ ފާ ތު ތަ އް އެ ކު ލެ ވޭ މު ވަ އް ޒަ ފު ން

ބަ އި ވެ ރި ކޮ ށް ޓީ މު ބި ނާ ޮކ ށް ،އެ ން މެ ން ގެ ބަ ިއ ވެ ރި ވު ން ލި ބޭ ،އެ ކަ ކު
އަ ނެ ކަ ކަ ށް އި ޙް ތި ރާ މް ކު ރާ މަ ސަ އް ކަ ތު ގެ މާ ހަ އު ލެ އް ޤާ އި މު ކޮ ށް
ނ ހޯ ދު މެ ވެި .މ ކަ މު ގަ އި އަ ޅު ގަނ ުޑ މެ ން ގެ ން ގު ޅޭ
ވި ޔަ ފާ ރި ތަ ކަ ށް ކު ރި އެ ރު ް
ސި ޔާ ސަ ތު ބި ނާ ވެ ފަ އި ވަ ނީ ހު ނަ ރު ވެ ރި ން ހޯ ދު މާ އި ކު ރި އަ ށް ދި އު މު ގެ
މަ ގު ފަ ހި ކޮ ށް ިދ ނު މާ އި ،ވަ ޒީ ފާ ގަ އި ދެ މި ތި ބު ން އި ތު ރު ކު ރު މު ގެ މަ އް ޗަ ށެ ވެ.
އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ޤަ ބޫ ލު ކު ރާ ގޮ ުތ ގަ އި ޓީ މު ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ހި މެ ނޭ ތަ ފާ ތު ކަ މު ގެ
ސަ ބަ ބު ން މަ ސަ އް ކަ ތު ގަ އި މު ވަ އް ޒަ ފު ން ގެ ފަ ރާ ތު ން ލި ބޭ ބަ އި ވެ ރި ވު ން
އި ތު ރު ވެ އެ ވެ .އަ ދި މީ ގެ ސަ ބަ ބު ން ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ ކު ރި އެ ރު މަ ށް މަ ގު
ފަ ހި ކޮ ށް ދީު ،މ ވަ އް ޒަ ފު ން ގެ ބޭ ނު ން ތަ ކާ އި ތަ ފާ ތު ކަ ސް ޓަ މަ ރު ންި ،ވ ޔަ ފާ ރީ ގެ
ބަ އި ވެ ރި ން އަ ދި ނަ ފާ ވެ ރި ން ގެ ބޭ ނު ން ތަ އް ދެ ނެ ގަ ތު މަ ށް އެ ހީ ތެ ރި ވެ ދެ އެ ވެ.
އަ ދި ޓީ މު ގަ އި އެ ކު ލެ ވޭ ހު ނަ ރު އި ތު ރު ވެ ފު ޅާ ވެ ގެ ން ދެ އެ ވެ .ވު މާ އެ ކު
އެ އް ވެ ސް މީ ހަ ކަ ށް ތަ ފާ ތު ކު ރު މެ އް ނެ ތި ،މީ ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ޚާ އް ޞަ
ރ ޞަ ތު
އެ ހީ އަ ށް ބޭ ނު ން ވާ ީމ ހު ން ވެ ސް ހި މެ ނޭ ގޮ ަތ ށް ،ވަ ޒީ ފާ ގެ ފު ު
ދި ނު މާ އި ވަ ޒީ ފާ ގެ ކު ރި އެ ރު ން ހޯ ދަ އި ދި ނު ން އަ ދި ތަ މް ރީ ނު ކު ރު މާ އި
މު ވަ އް ޒަ ފު ން ގެ އަ ގު ވަ ޒަ ން ކު ރު މަ ކީ އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން މު ހި ން މު ކަ ން ދޭ
ކަ މެ ކެ ވެ .ޚާ އް ޞަ އެ ހީ އަ ށް ބޭ ނު ން ވާ މީ ހު ން ނަ ށް ވަ ޒީ ފާ ދި ނު މު ގަ އި
ވަ ޒީ ފާ ގެ މަ ސް އޫ ލި އް ޔަ ތަ ށް ބަ ދަ ލު ގެ ނެ ވޭ މި ން ވަ ރަ ކު ން ވަ ޒީ ފާ ގެ ޑި ޒަ އި ން

ކޮ ން މެ އަ ަހ ރަ ކު ވެ ސް ކް ލަ ބު ން ގި ނަ ޙަ ރަ ކާ ްތ ތަ ކެ އް ރާ ވާ ިހ ން ގަ އެ ވެ.
އޭ ގެ އި ތު ރު ން ކު ން ފު ނި ން ބޭ ރު ގެ މު ބާ ރާ ތް ތަ ކާ އި އެ އް ވު ން ތަ ކު ގަ އި
ކު ން ފު ނި ތަ މް ސީ ލު ކު ރަ ނީ ކް ލަ ބް އެ މް ޓީ ސީ ސީ އެ ވެ.
ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު ވެ ސް ކް ލަ ބް އެ މް ޓީ ސީ ސީ އި ން މު ވަ އް ޒަ ފު ން ގެ މެ ދު ގަ އި
ގި ނަ ޙަ ރަ ކާ ތް ތަ ކެ އް ހި ން ގާ ފަ އި ވެ އެ ވެ .މީ ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ކު ޅި ވަ ރާ އި
އި ޖު ތި މާ ޢީ ޙަ ރަ ކާ ތް ތަ އް އަ ދި މު ޖު ތަ މަ ޢު އަ ށް އެ ހީ ތެ ރި ކަ ން
ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު މު ގެ ޙަ ރަ ކާ ްތ ތަ އް ހި މެ ނެ އެ ވެ .އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ކް ލަ ބް
އެ މް ޓީ ސީ ސީ އި ން ހި ން ގާ ފަ އި ވާ މު ހި ން މު ޙަ ރަ ކާ ތް ތަ ކަ ކީ:
އެ މް ޓީ ސީ ސީ ގެ  37ވަ ނަ އަ ހަ ރީ ސް ޓާ ފް އި ވެ ން ޓް މި
ޙަ ފް ލާ ގަ އި ިހ އު މަ ން ރި ސޯ ސް އެ ވޯ ޑް ތަ ކާ އި އެ ކް ސަ ލަ ން ސް
އެ ވޯ ޑް މު ވަ އް ޒަ ުފ ން ނަ ށް ދެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ.
ކޮ ކާ ކޯ ލާ ޯލ ން ގް ރަ ން 2018
މި ދު ވު މު ގަ އި  64މު ވަ އް ޒަ ފު ން ބަ އި ވެ ރި ވެ ފަ އި ވެ އެ ވެ.
ކް ލަ ބް އެ މް ޓީ ސީ ސީ ފު ޓް ސެ ލް ކަ ޕް 2018
ކް ލަ ބް އެ މް ޓީ ސީ ސީ އި ން ރާ ވާ ހި ން ގާ ފަ އި ވާ މި މު ބާ ރާ ތު ގަ އި
ފި ރި ހެ ނު ން ގެ  14ޓީ މާ އި އަ ން ހެ ނު ން ގެ  3ޓީ މު ބަ އި ވެ ރި ވެ ފަ އި ވެ އެ ވެ.

މި މު ބާ ރާ ތަ ކީ ރާ އް ޖޭ ގެ އެ ން މެ މަ ޝް ހޫ ރު
ފު ޓް ސެ ލް މު ބާ ރާ ތެ ވެ .ސަ ރު ކާ ރު އޮ ފީ ސް ތަ ކާ އި ޕަ ބް ލި ކް
ކު ން ފު ނި ތަ އް މި މު ބާ ރާ ތު ގަ އި ބަ އި ވެ ރި ވެ ފަ އި ވެ އެ ވެ.
އި ން ޓަރ އޮ ފީ ސް ބި ލި އާ ޑް ކޮ މް ޕެ ޓި ޝަ ން 2018

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ޓީ މު

ނ ގެ ބޯ ޑު ން ފާ ސް ކޮ ށް ފަ އި ވާ
 2016ގަ އި ޑަ އި ރެ ކް ޓަ ރު ް
ކޯ ޕަ ރޭ ޓް ސް ޓާ ފް ބޯ ނަ ސް ސް ކީ މް ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު ވެ ސް

ކްލަބް އެމްޓީސީސީ

ކް ލަ ބް މޯ ލް ޑި ވް ސް ފު ޓް ސެ ލް ކަ ޕް 2018

ސަ ރު ކާ ރު އޮ ފީ ސް ތަ ކާ އި އި ދާ ރާ ތަ އް އަ ދި
ޕަ ބް ލި ކް ކު ން ފު ނި ތަ އް ބަ އި ވެ ރި ވާ މި މަ ޤު ބޫ ލު މު ބާ ރާ ތު ގަ އި
އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ޓީ މު ބަ އި ވެ ރި ވެ ފަ އި ވެ އެ ވެ.
ކް ލަ ބް އެ މް ޓީ ސީ ސީ އަ ހަ ރީ ދަ ތު ރު 2018
ކް ލަ ބް އެ މް ޓީ ސީ ސީ އި ން ރާ ވާ ،އަ ދާ ރަ ން
ހު ދު ރަ ން ފު ށި ރި ސޯ ޓަ ށް ކު ރި މި އަ ހަ ރީ ދަ ތު ރު ގަ އި
 64މު ވަ އް ޒަ ފު ން ބަ އި ވެ ރި ވެ ފަ އި ވެ އެ ވެ.
އި ން ޓަރ އޮ ފީ ސް ބެ ޑް މި ން ޓަ ން ޯޓ ނަ މަ ން ޓް
ސަ ރު ކާ ރު އޮ ފީ ސް ތަ ކާ އި އި ދާ ރާ ތަ އް އަ ދި ޕަ ބް ލި ކް ކު ން ފު ނި ތަ އް
ަބ އި ވެ ރި ވާ މި މު ބާ ރާ ތު ގަ އި އަ ުޅ ގަނ ޑު މެ ން ގެ ޓީ މު ބަ އި ވެ ރި ވެ ފަ އި ވެ އެ ވެ.
ވި ލި މު އަ އް ސަ ސާ ކަ ޕް 2018
ކް ލަ ބް އެ މް ޓީ ސީ ސީ އި ން ރާ ވާ ހި ން ގާ މި
މު ބާ ރާ ތަ ކީ ވި ލިނ ގި ލީ ގަ އި މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރާ އެ ކި އި ދާ ރާ ތަ ކަ ށް
ހު ޅު ވާ ލެ ވި ފަ އި ވާ މު ބާ ރާ ތް ތަ ކެ ކެ ވެ .މި މު ބާ ރާ ތު ގަ އި
 13އި ދާ ރާ އަ ކު ން ބަ އި ވެ ރި ވެ ފަ އި ވެ އެ ވެ.
މަ ސް ފޯ ރި 2018
 18ޓީ މަ ކު ން މި މު ބާ ރާ ތު ގަ އި ބަ އި ވެ ރި ވެ ފަ އި ވެ އެ ވެ.

ބަ ދަ ލު ކޮ ށް ،ކަ މާ ގު ޅޭ ތަ މް ރީ ނު އެ ފަ ަދ މު ވަ އް ޒަ ފު ން ނަ ށް ފޯ ރު ކޮ ށް ދެ ވެ އެ ވެ.
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އު ފެ ދު ނީ އް ސު ރެ އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ސަ ޤާ ފަ ތު ގަ އި ހި މެ ނޭ ކަ މެ ކެ ވެ.

ނ ވާ ކަ މެ ކެ ވެ .ވު މާ އެ ކު އަ ުޅ ގަނ ޑު މެ ން ގެ
ކު ރި އެ ރު ަމ ށް ކޮ ން މެ ހެ ން ބޭ ނު ް

ކު ން ފު ނީ ގެ ތަ ސަ އް ވު ރާ އި ކު ން ފު ނި ން އަ ގު ވަ ޒަ ން ކު ރާ ކަ ން ކަ މު ގަ އި

ގި ނަ އި ޖު ތި މާ ޢީ ޙަ ރަ ކާ ތް ތަ ކު ގެ އަ މާ ޒަ ކީ އެ ކި ބާ ވަ ތް ތަ ކު ގެ އެ ހީ ތެ ރި ކަ ން

ހި މެ ނޭ ގޮ ތު ގެ މަ ތި ން އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ހި ން ގާ ިވ ޔަ ފާ ރީ ގެ ޙަ ރަ ކާ ތް ތަ އް

ފޯ ރު ކޮ ށް ދީ ،ޒު ވާ ނު ން ގެ ތަ ުޢ ލީ މީ ފެ ން ވަ ރު ރަނ ގަ ޅު ކު ރު މާ އި ޒު ވާ ނު ން

މެ ދު ވެ ރި ކޮ ށް ކު ން ފު ނީ ގެ އި ޖު ތި ާމ ޢީ ޒި ން މާ ތަ ން ފީ ޒު ކު ރަ މު ން ގެ ން ދެ ވެ އެ ވެ.

ބާ ރު ވެ ރި ކޮ ށް ދި ނު މެ ވެ .މި މަ ސަ އް ކަ ުތ ގެ މަ ޤް ޞަ ދަ ކީ ޒު ވާ ނު ން ގެ

މީ ގެ ަމ ޤް ޞަ ދަ ކީ އި ޤް ިތ ޞާ ދީ ނަ ފާ ފޯ ރު ކޮ ށް ދީ ،ހަ މަ ޖެ ހު ން ބޮ ޑު

މު ސް ތަ ޤް ބަ ލާ އި މު ޖު ތަ މަ ޢު ގެ ކު ރި އެ ރު މަ ށް ހަ ރު ދަ ނާ ބި ން ގަ ލެ އް

ދެ މެ ހެ އް ޓެ ނި ވި މު ޖު ތަ މަ ޢު އެ އް ބި ނާ ކު ރު މަ ށް ޙި އް ޞާ ކު ރު މެ ވެ.

ނ ގެ ‘ ސް ކޫ ލް ސް ޕާ ޓް ނަރ ޝި ޕް
އަ ޅަ އި ދި ނު ެމ ވެ .އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ް

މު ޖު ތަ މަ ޢު ގެ ކަ ން ކަ މަ ށް ޙި އް ޞާ ކު ރު މު ގެ ރޫ ހަ ކީ ކު ން ފު ނި

ޒު ވާ ނު ން ތަ މް ރީ ނު ކު ރު މާ އި ބާ ރު ވެ ރި ކު ރު މަ ކީ މު ޖު ތަ މަ ޢު ގެ ތަ ރަ އް ޤީ އާ އި

އި ން ޓަރ ން ޝި ޕް’ ޕް ރޮ ގް ރާ މް ‘ ދަ ސް ވާ ރު’ ގެ ަދ ށު ން ރާ އް ޖޭ ގެ ސެ ކަ ން ޑް ރީ
ކު ން ފު ނީ ގެ އި ޖު ތި މާ ޢީ ކަ ން ކަ ން ހި ން ގު މު ގަ އި އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ން ގު ޅޭ

ސް ކޫ ލް ތަ ކާ ގު ޅި ގެ ން ޒު ވާ ނު ން ވަ ޒީ ފާ އަ ށް ތަ އް ޔާ ރު ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި

އު ޞޫ ލަ ކީ ކު ން ފު ނީ ގެ ވަ ސީ ލަ ތް ތަ ކާ އި ހު ނަ ރު އަ ދި ފަ ން ނު ވެ ރި ކަ ން

ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ މާ ަހ އު ލަ ށް އަ ހު ލު ެވ ރި ކޮ ށް ދި ނު ަމ ށް މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރަ މެ ވެ.

ޚާ އް ޞަ އެ ހީ އަ ށް ބޭ ނު ން ވާ މީ ހު ން މު ޖު ތަ މަ ޢު ގަ އި ފު ރި ހަ މަ އަ ށް
ބާ ރު ވެ ރި ކު ރު މަ ށް ޔު ނަ އި ޓަ ޑް ނޭ ޝަ ން ސް އި ން ކަނ ޑަ އަ ޅާ ފަ އި ވާ އު ޞޫ ލު ތަ ކަ ށް
ށ ބޭ ނު ން ވާ މީ ހު ން ނަ ށް ވަ ޒީ ފާ
އި ޙް ތި ރާ މު ކު ރު މު ގެ ގޮ ތު ންާ ،ޚ އް ޞަ އެ ހީ އަ ް
ދި ނު މަ ށް  2015ގަ އި އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ފަ ށާ ފަ އި ވާ ޕް ރޮ ގް ރާ މް ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ
ށ ބޭ ނު ން ވާ
ނ ދެ ވު ނެ ވެ .އަ ދި ،ޚާ އް ޞަ އެ ހީ އަ ް
އަ ހަ ރު ވެ ސް ކު ރި އަ ށް ގެ ް

ކު ން ފުނީ ގެ އި ޖު ތި މާ ޢީ ޒި ން މާ

ރަނ ގަޅު މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުމަށް ޙިއްޞާކުރުން

ޒުވާނުން ތަމްރީނުކުރުމާއި ބާރުވެރިކުރުން

މުޖުތަމަޢުގައި ބައިވެރިކުރުމުގެ
އުޞޫލަށް އިހުތިރާމުކުރުން

މީ ހު ން ނަ ށް އެ ހީ ތެ ރި ވު މަ ށް ،ހި ލޭ ސާ ބަ ހަ ށް މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރާ ޖަ މް ޢި އް ޔާ ތަ ކު ގެ
ނ ސަރ ކޮ ށް ފަ އި ވާ ނެ އެ ވެ.
އެ ކި ޙަ ރަ ކާ ްތ ތަ ށް ވޭ ތު ވެ ިދ ޔަ އަ ހަ ރު ސް ޕޮ ް

ބޭ ނު ން ކޮ ށް ގު ޅު ން ތަ ްއ އު ފަ އް ދާ ،އަ ުޅ ގަނ ޑު މެ ން ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ އް
ރ ށް ރަ ށާ އި އަ ޮތ ޅު ތަ ކަ ށް ނަ ފާ އި ތު ރު ކޮ ށް ދި ނު ެމ ވެ .އަ ދި
ހި ން ގާ ަ

ތަ ފާ ތު ކު ޅި ވަ ރު ޙަ ރަ ކާ ތް ތަ ކާ އި ތަ ޢު ލީ މާ އި ޒު ވާ ނު ން ގެ އި ޖު ތި މާ ޢީ

މި މަ ސަ އް ކަ ތު ގަ އި ރާ އް ޖެ އާ އި ރާ އް ޖެ އި ން ބޭ ރު ގެ ހި ލޭ ސާ ބަ ހަ ށް

ޙަ ރަ ކާ ތް ތަ ކަ ށް ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން އެ ހީ ތެ ރި ކަ ން

މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރާ ޖަ މާ ޢަ ތް ތަ ކާ ގާ ތު ން އަ ޅު ގަނ ުޑ މެ ން މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރަ މެ ވެ.

ރ ކޮ ށް ދީ ފަ އި ވާ ނެ އެ ވެ 2017 .އި ން ފެ ށި ގެ ން ކު ޑަ ކު ދި ން ގެ
ފޯ ު

ހި ލޭ ސާ ބަ ހަ ށް މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރާ ޖަ މާ ޢަ ތް ތަ ކަ ކީ ގި ނަ ދާ އި ރާ ތަ ކެ އް ގަ އި

ސ ޕޮ ން ސަރ ކޮ ށް ދި ނު މާ އި ،މަ ސް ތު ާވ ތަ ކެ ތި ން
ް
ހި ޔާ އަ ށް  2ޓީ ޗަ ރު ން

ޞ ލަ ޙަ ތު ހި މާ ަޔ ތް ކޮ ށް ދޭ ،މު ޖު ތަ މަ ޢު ގެ
މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރާ ،ގި ނަ ބަ އެ އް ގެ މަ ް

ސަ ލާ މަ ތް ވާ ން މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރާ ޒު ވާ ނު ން ގެ ހާ ފް ވޭ ހަ އު ސް ގަ އި ހި ން ގާ

ނ ކު ން ފު ނީ ގެ
ބަ އި ެވ ރި ވު ން ހޯ ދާ ަޖ މާ ޢަ ތް ތަ ކަ ކަ ށް ވާ ތީ ،އެ ފަ ދަ ޖަ މާ ޢަ ތް ތަ ކު ް

ހު ނަ ރު ދަ ސް ކޮ ށް ދި ނު މު ގެ ޕް ރޮ ގް ރާ މް ސް ޕް ން ސަރ ކު ރު ން މީ ގެ

އި ޖު ތި މާ ޢީ ޒި ން މާ ތަ ށް ހި ން ގު މު ގަ އި މު ހި ން މު ދަ އު ރެ އް އަ ދާ ކު ރެ އެ ވެ.

ތެ ރޭ ގަ އި ހި މެ ނެ އެ ވެ .މީ ގެ ިއ ތު ރު ން ޗަ އި ނާޯ -މ ލް ޑި ވް ސް ފް ރެ ން ޑް ޝި ޕް
ބް ރި ޖް ބި ނާ ކު ރު މަ ށް މާ ލޭ ގެ ރާ ޅާ އަ ޅާ ސަ ރަ ހަ އް ދު ބަ ން ދު ކު ރު މާ ގު ޅި ގެ ން
ރާ ޅާ އެ ޅު މަ ށް ކ .ތަނ ބު ރު ދޫ އަ ށް ދަ ތު ރު ކު ރާ ޒު ވާ ނު ން ނަ ށް ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ
ރ ކޮ ށް ދެ ވި ފަ އި ވާ ނެ އެ ވެ.
އަ ހަ ރު ފެ ރީ ގެ ޚި ުދ މަ ތް ހި ލޭ ފޯ ު

59

10

ކު ން ފުނީ ގެ އި ޖު ތި މާ ޢީ
ޒި ން މާ
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މާ ލީ މު ރާ ޖަ ޢާ
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ދެމެހެއްޓެނި ިވ ވިޔަފާރިއަކަށް
ނ ވި ތިމާވެށްޓެ އް
ދެމެހެއްޓެ ި

ދެ ޖިންސުގެ ތަފާ ުތ ފަންނު ގެ މުވައްޒަފުން އެކުލެވޭ
ހަރުދަނާ މަސައްކަ ުތގެ މާހައުލެއް ޤާއިމްކުރުން

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ޤަ ބޫ ލު ކު ރާ ގޮ ތު ގަ އި ދެ މެ ހެ އް ޓެ ނި ވި ތި މާ ވެ ށް ޓަ ކީ ދެ މެ ެހ އް ޓެ ނި ވި

އަ ޅު ގަނ ުޑ މެ ން ޤަ ބޫ ލު ކު ރާ ގޮ ތު ގަ އި މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓާ އި ކު ން ފު ނީ ގެ ިވ ޔަ ފާ ރީ ގެ

ވި ޔަ ފާ ރި އެ އް ގެ އަ ސާ ސެ ކެ ވެ .ތި މާ ވެ ށި ހި މާ ޔަ ތް ކު ރު މަ ށާ އި ތި މާ ވެ ށް ޓާ ބެ ހޭ

ޙަ ރަ ކާ ތް ތަ ކާ އި އެ ކު ގަ އި މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރާ މު ވަ އް ޒަ ފު ން ނާ އެ ކު ކޮ ން މެ

ހޭ ލު ން ތެ ރި ކަ ން އި ތު ރު ކު ރު މަ ށް ހި ލޭ ސާ ބަ ހަ ށް މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރާ

މު ވަ އް ޒަ ފެ އް ގެ ވެ ސް ގު ޅު ން ތަ ކެ އް ވެ އެ ވެ .ވު މާ އެ ކު މު ވަ ޒަ ފު ން ގެ

ޖަ މް ޢި އް ޔާ ތަ ކާ އި ސް ކޫ ލް ތަ ކު ން  2018ގަ އި ހި ން ގި ތަ ފާ ތު

މެ ދު ގަ އި އޮ ން ނަ ގު ޅު މަ ކީ ހަ ރު ދަ ނާ މަ ސަ އް ކަ ތު ގެ މާ ހަ އު ލެ އް

ށ އެ ހީ ތެ ރި ކަ ން ޯފ ރު ކޮ ށް ދީ ފަ އި ވާ ނެ އެ ވެ.
ޙަ ރަ ކާ ތް ތަ ށް ސް ޕޮ ން ސަރ ކޮ ް

ބި ނާ ކު ރު މަ ށް މު ހި ން މު ދަ އު ރެ އް އަ ދާ ކު ރާ ކަ މެ ކެ ވެ.

ރާ އް ޖޭ ގެ ހި ލޭ ސާ ބަ ހަ ށް މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރާ ޖަ މް ޢި އް ޔާ އެ އް ކަ މު ގަ އި ވާ
‘ ސޭ ވް ަދ ބީ ޗް’ އާ ގު ޅި ގެ ން އޮ ގަ ސް ޓު  2018ގަ އި ކ.

މި ފަ ދަ މަ ސަ އް ކަ ތު ގެ މާ ހަ އު ލެ އް ބި ނާ ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި ކު ން ފު ނީ ގަ އި

މާ ފު ށީ ގަ އި ބޭ އް ވު ނު ސު ޒު ކީ ކް ލީ ން އަ ޕް ދަ ވަރ ލް ޑް ކެ މް ޕޭ ނު ގަ އި

ޤާ އި މު ކު ރަ ން ޖެ ހޭ މަ ސަ އް ކަ ތު ގެ ސަ ޤާ ފަ ތް އާ ލާ ކު ރު މަ ށް ،މު ވަ އް ޒަ ފު ން

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން އަ މަ ލީ ގޮ ތު ން ބަ ިއ ވެ ރި ވެ ފަ އި ާވ ނެ އެ ވެ150 .

ތަ މް ރީ ނު ކު ރު މާ އި ވަ ޒީ ފާ ގަ އި ކު ރި އަ ށް ދި އު މު ގެ ފު ރު ޞަ ތު ތަ ކާ އި ކު ޅި ވަ ރާ އި

ނ ޓި އަ ރު ން ނާ އި އަ ުޅ ގަނ ޑު މެ ން ގެ މު ވަ އް ޒަ ފު ން ބަ އި ވެ ރި ވި މި
ވޮ ލަ ް

މު ނި ފޫ ހި ފި ލު ވު މު ގެ ވަ ސީ ލަ ތް ތަ ށް އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ މު ވަ އް ޒަ ފު ން ނަ ށް

ރ ޓަ ނު ގެ ކު ނި އެ އް ކު ރެ ވު ނެ ވެި .މ އީ ‘ ސޭ ވް
ޙަ ރަ ކާ ތު ގަ އި ހަ ތަ ު

ސ އް ކަ ތް ވޭ ތު ެވ ދި ޔަ އަ ހަ ރު ވެ ސް ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ނެ އެ ވެ.
ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު މު ގެ މަ ަ

ދަ ބީ ޗް’ އާ އި އެ މް ޓީ ސީ ސީ ގު ޅި ގެ ން ސު ޒު ކީ ކް ލީ ން އަ ޕް ދަ

ކު ން ފު ނީ ގެ މަ ސަ އް ކަ ތު ގެ މާ ހަ އު ލު ރަނ ގަ ޅު ކު ރު މަ ށާ އި ހު ނަ ރު ވެ ރި

ރ އް ޖޭ ގަ އި ބޭ އް ވު ނު ހަ ތަ ރު ވަ ނަ އަ ހަ ރެ ވެ.
ވަރ ލް ޑް ކެ މް ޕޭ ން ާ

މު ވަ އް ޒަ ފު ން ހޯ ދާ ،ވަ ޒީ ފަ އި ގަ ިއ ދެ މި ތި ބު މަ ށް ހި ތް ވަ ރު ދި ނު ަމ ށް ޓަ ކަ އި
އަ ުޅ ގަނ ޑު މެ ން މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރަ މެ ވެ .މި ގޮ ތު ން އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ކު ރާ
މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ހަ މަ ހަ މަ ކަ މާ އެ ކު ހި ން ގާ އި ން ސާ ފު ވެ ރި
އި ވެ ލު އޭ ޝަ ން ތަ ކާ އި މު ވަ އް ޒަ ފު ން ނަ ށް ދެ ވޭ ޢި ނާ ޔަ ތް ތަ ކާ އި މަ ސަ އް ކަ ތު ގަ އި
މު ވަ އް ޒަ ފު ން ޝާ މި ލު ވާ ވަ ގު ތާ އި އާ އި ލާ އާ އި އެ ކު ހޭ ދަ ކު ރާ ވަ ގު ތު
.ރަނ ގަ ޅު ހަ މަ އެ އް ގަ އި ހި ފެ ހެ އް ޓު މަ ށް އެ ހީ ތެ ރި ވެ ދި ނު ން ހި މެ ނެ އެ ވެ
އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ޤަ ބޫ ލު ކު ރާ ޮގ ތު ގަ އި ކު ން ފު ނީ ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ކު ގެ ފެ ން ވަ ރު
ހި ފެ ހެ އް ޓު މަ ށް ދެ ޖި ން ސު ގެ ތަ ފާ ތު ގި ން ތީ ގެ ތަ ފާ ތު ހު ނަ ރު ތަ ކު ގެ
މު ވަ އް ޒަ ފު ން ޝާ މި ލު ކު ރަ ން ޖެ ހެ އެ ވެ .ވު މާ އެ ކު މަ ސަ އް ކަ ތު ގަ އި އަ ން ހެ ނު ން
ޝާ މި ލު ކު ރެ ވޭ މި ން ވަ ރު އި ތު ރު ކު ރު މާ އި ތަ ފާ ތު ސަ ގާ ފަ ތް ތަ ކު ން އަ ން ނަ
މު ވަ އް ޒަ ފު ން ހި މެ ނޭ ޓީ މެ އް ބި ނާ ކު ރު މާ އި ދު ވަ ސް ވީ މު ވަ އް ޒަ ފު ން ގެ
ތަ ޖު ރި ބާ ޭބ ނު ން ކު ރު މަ ށް ައ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ބާ ރު އަ ޅަ މެ ވެ.

60

މުޖުތުމަޢުގެ ޒިން މާތައް އަދާކުރާ ކުން ފުންޏަކަށްވުން

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ޤަ ބޫ ލު ކު ރާ ގޮ ތު ގަ އި ރާ އް ޖޭ ގެ އެ ކި ކަ ން ކޮ ޅު ތަ ކު ގަ އި

މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރާ ޕަ ބް ލި ކް ލި މި ޓަ ޑް ކޮ މް ޕެ ނީ އެ އް ގެ ހަ އި ސި އް ޔަ ތު ން
ދަ އު ލަ ތަ ށް ދަ އް ކަ ން ޖެ ހޭ ޓެ ކް ސް ދެ އް ކު މަ ކީ މު ހި ން މު އަ ސާ ސީ
ޒި ން މާ އެ ކެ ވެެ .ޓ ކު ހާ އި ގު ޅޭ ގޮ ތު ން ތި ރީ ގަ އި މި ވާ ަކ ން ކަ މަ ށް
އެ މް ޓީ ސީ ސީ އި ން އެ ން މެ ފު ރި ހަ މަ އަ ށް އަ މަ ލު ކު ރެ އެ ވެ.
 ޓެ ކު ހާ ގު ޅޭ ޤާ ނޫ ނާ އި ޤަ ވާ އި ދު ތަ ކާ އެ އް ގޮ ތް ވާ ގޮ ތު ގެމަ ތި ން ދަ އް ކަ ން ޖެ ހޭ ޓެ ކް ސް ދަ އް ކަ މު ން ގެ ން ދި ޔު ން.
 ޓެ ކު ހާ ގު ޅޭ ހި ސާ ބު ތަ ކާ އި އެ ހެ ނި ހެ ން ކަ ން ކަ ންޤާ ނޫ ނު ގަ ިއ ވާ ގޮ ތު ގެ މަ ތި ން ކު ރު ން ކަ ށަ ަވ ރު ކު ރު ން.

ސާފު ފައިދާ
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މާ ލީ މު ރާ ޖަ ޢާ

ސ އު ނި ކު ރެ މަ ށް ފަ ހު ސާ ފު ފަ އި ސާ
ޓެ ކް ް
( ދި ވެ ިހ ރު ފި ޔާ މި ލި އަ ނު ން)

ހި ން ގު މު ގެ ފަ އި ދާ ( ދި ވެ ހި ރު ފި ޔާ މި ލި އަ ނު ން)

ވި ޔަ ފާ ރި ދާ އި ރާ ތަ ކު ން ލި ބު ނު ފަ އި ާދ
( ގެ އް ލު ން) ( ދި ވެ ހި ރު ފި ޔާ ިމ ލި އަ ނު ން)
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 31ޑި ސެ ން ބަ ރު  2017ގަ އި ނި މު ނު މާ ލީ އަ ހަ ރު ޓެ ކު ހަ ް
ށ
ނ ފަ އި ދާ ވަ ނީ ކު ރީ އަ ހަ ރާ އަ ާޅ ބަ ލާ އި ރު
ކެނޑ މަ ށް ފަ ހު ގް ރޫ ޕަ ށް ލި ބު ު

މަ ހާ ޖަ އް ރާ ފަ ށް ކު ރި އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް ގެ ސަ ބަ ބު ން އަ ހަ ރު ގެ

 31ޑި ސެ ން ބަ ރު 2018ގަ އި ނި މު ނު މާ ލީ އަ ހަ ރު ގް ރޫ ޕް ގެ

ތެ ރޭ ގަ އި އަ ދާ ކު ރަ ން ޖެ ހު ނު ފަ އި ނޭ ން ސި ން ގް ޚަ ރަ ދު ބޮ ޑު ވު މާ އި

ޖު މް ލަ ހި ން ގު މު ގެ ފަ އި ދާ  82މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ހި މެ ނެ ނީ،

 76އި ން ސަ އް ތަ ދަ ށް ފަ އެ ވެި .މ ކަ މަ ށް މަ އި ގަނ ޑު ގޮ ތެ އް ގަ އި

ސި ނަ މާ ލެ ބް ރި ޖް ހު ޅު ވު މާ ގު ޅި ގެ ން ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ ޚި ދު މަ ތް

އާ ން މު ވި ޔަ ފާ ރި ން ލި ބު ނު  18މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ (23 :2017

ޙި އް ޞާ ކޮ ށް ފަ އި ވަ ނީ ޢި މާ ރާ ތް ކު ރު މު ގެ ދާ އި ރާ އި ން ލި ބު ނު ކޮ ން ޓް ރެ ކް ޓް ތަ ކު ގެ

ބޭ ނު ން ކު ރާ ފަ ސި ން ޖަ ރު ން ގެ އަ ދަ ދު ނި ހާ ޔަ ތަ ށް މަ ދު ވު ން ،ކު ން ފު ނީ ގެ

ނ ލި ބު ނު  125މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ
ނ ޓް ރެ ކް ޓި ން ގް އި ް
މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ) ،ކޮ ް

އަ ދަ ދު މަ ދު ވު މާ އި ަދ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ ދާ އި ރާ އި ން ލި ބި ފަ އި ވާ ބޮ ޑު ގެ އް ލު މެ ވެ.

ހި ން ގު މު ގެ ފަ އި ދާ ެގ ދަ ށް ވު މަ ށް ޙި އް ޞާ ކޮ ށް ފަ އި ވެ އެ ވެ.

(ި 172 :2017މ ލި އަ ން ރު ފި ޔާ) ،ޑް ރެ ޖި ން ގް އި ން ލި ބު ނު 12
މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ ( 10 :2017މި ލި އަ ން ރު ިފ ޔާ) ،ލޮ ޖި ސް ިޓ ކް ސް އި ން
ރ ފި ޔާ (  11 :2017މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ)،
ލި ބު ނު  2މި ލި އަ ން ު
ނ ލި ބު ނު ( )82މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ ()56( :2017
ްޓ ރާ ން ސް ޕޯ ޓް އި ް
ރ އަ ލް އެ ސް ޓޭ ޓް އި ން ލި ބު ނު  2މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ
މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ)ި ،
ސ އި ން ލި ބު ނު
(ަ )0 :2017އ ދި ޑޮ ކި ން ގް އެ ން ޑް މެ އި ން ޓަ ނަ ން ް
ރ ފި ޔާ (  )2( :2017މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ) އެ ވެ.
 2މި ލި އަ ން ު
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އާމްދަނީ
އާ މް ދަ ނީ ( ދި ވެ ހި ރު ފި ޔާ ިމ ލި އަ ނު ން)

ވި ޔަ ފާ ރި ދާ އި ރާ ތަ ކު ން ލި ބު ނު
(sދިcgeވެnemހިmWa cTcރުwdcފިInޔާ)ިwailimމunލި(cnއަ ނު ން)

2018

(cnunwailim Wyifur ihevid) InwdcmWa
1,306
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1,297

1,286

1,400

1,040
772
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19%

1,200
1,000
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އާ މް ދަ ނީ

2018

11%

800
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1%

600
irWfwyiv umcnWa
cgcniTckercTcnok

400

18%

gcniDercD
224

csckiTcsijol
137 138

urutwfurutwd

51%

0
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4

uTETcsea clwair

5

15

cgcnikoD

35

239 229

90
21

csckiTcsijol urutwfurutwd

gcniDercD

2017

0
irWfwyiv umcnWa cgcniTckercTcnok
2018

ކު ން ފު ނީ ގެ ވި ޔަ ފާ ރި ތަ އް ހި ން ގަ މު ން ގެ ން ދަ ނީ މާ ލެ ،ތި ލަ ފު ށި އަ ދި

 31ޑި ސެ ން ބަ ރު  2018ގަ އި ނި މު ނު މާ ލީ އަ ހަ ރު ގް ރޫ ޕް ގެ ޖު މް ލަ

 31ޑި ސެ ން ބަ ރު  2018ގަ ިއ ނި މު ނު މާ ލީ އަ ހަ ރު
ގް ރޫ ޕް ގެ ޖު މް ލަ އާ މް ދަ ނީ ގެ ގޮ ތު ަގ އި  1،286މި ލި އަ ން

ރާ އް ޖޭ ގެ އެ ކި ކަ ން ކޮ ުޅ ތަ ކު ގަ އި ޤާ އި މް ކު ރެ ވޭ ޕް ރޮ ޖެ ކް ޓް ސަ އި ޓް ތަ ކު ގަ އެ ވެ.

އާ މް ދަ ނީ 1،286 ،މި ލި އަ ން ރު ިފ ޔާ އެ ކު ލެ ވި ފަ ިއ ވަ ނީ ،އާ ން މު ިވ ޔަ ފާ ރި ން

ރު ފި ޔާ ލި ބި ފަ އި ވެ އެ ވެ .މި އީ އޭ ގެ ކު ރީ އަ ހަ ރު ލި ބި ފަ އި ވާ

ކު ން ފު ނީ ގެ ވި ޔަ ފާ ރި ތަ ކަ ކީ ވަ ކި ން ހި ސާ ބު ބަ ލަ ހަ އް ޓަ މު ން ގެ ން ދާ،

ރ ފި ޔާ)،
ރ ފި ޔާ (  229 :2017މި ލި އަ ން ު
ލި ބު ނު  239މި ލި އަ ން ު

ޖު މް ލަ އާ މް ދަ ނީ އަ ށް ުވ ރެ ކު ޑަ ތަ ން ޮކ ޅެ އް ދަ ށް އަ ދަ ދެ ކެ ވެ.

މަ އި ގަނ ޑު ހަ ތް ދާ އި ރާ އަ ކަ ށް ބަ ހާ ލެ ވި ފަ އި ވާ ވި ޔަ ފާ ރި ތަ ކެ ެކ ވެ .އޭ ގެ

ރ ފި ޔާ (798 :2017
ކޮ ން ޓް ރެ ކް ޓި ން ގް އި ން ލި ބު ނު  645މި ލި އަ ން ު

ތެ ރޭ ަގ އި ހި މެ ނެ ނީ އާ ން މު ިވ ޔަ ފާ ރި ،ކޮ ން ޓް ރެ ކް ޓި ން ގް ،ޑް ރެ ޖި ން ގް،

ނ  224މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ
ނ ލި ބު ު
މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ) ،ޑް ރެ ޖި ން ގް އި ް

ލޮ ޖި ސް ިޓ ކް ސް ،ދަ ތު ރު ަފ ތު ރު ގެ ޚި ދު މަ ތް ،ރި އަ ލް އެ ސް ޭޓ ޓް އަ ދި

( 90 :2017މި ިލ އަ ން ރު ފި ޔާ) ،ލޮ ޖި ސް ޓި ކް ސް އި ން ލި ބު ނު 21

ނ ޑް މެ އި ން ޓަ ނަ ން ސް ޚި ދު މަ ތު ގެ ދާ އި ރާ އެ ވެ.
ޑޮ ކި ން ގް އެ ް

ރ ފި ޔާ) ،ޓް ރާ ން ސް ޕޯ ޓް އި ން
މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ ( 35 :2017މި ލި އަ ން ު
ރ ފި ޔާ (  138 :2017މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ)،
ލި ބު ނު  137މި ލި އަ ން ު

ނ އަ ށް މަ އި ގަނ ުޑ ގޮ ތެ އް ގަ އި ޙި އް ޞާ ކު ރަ ނީ
ކު ން ފު ނީ ގެ އާ މް ދަ ީ

ރ ފި ޔާ (2 :2017
ރި އަ ލް އެ ސް ޓޭ ޓް އި ން ލި ބު ނު  4މި ލި އަ ން ު

އާ ން މު ވި ޔަ ފާ ރި ،ކޮ ން ޓް ރެ ކް ޓި ން ގް ،ޑް ރެ ޖި ން ގް ،ލޮ ޖި ސް ޓި ކް ސް

ސ އި ން ލި ބު ނު
މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ) ައ ދި ޑޮ ކި ން ގް ެއ ން ޑް މެ އި ން ޓަ ނަ ން ް

އަ ދި ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ ޚި ދު މަ ތް ތަ ކު ގެ ދާ އި ރަ އި ން ނެ ވެ31 .

ރ ފި ޔާ (  5 :2017މި ލި ައ ން ރު ފި ޔާ) ގެ މަ އް ޗަ ށެ ވެ.
 15މި ލި އަ ން ު

ޑި ސެ ން ބަ ރު  2018ގަ އި ނި މު ނު މާ ލީ އަ ހަ ރު ކު ން ފު ން ޏަ ށް
ށ ފަ އި ވަ ނީ
ލި ބު ނު ިވ ޔަ ފާ ރީ ގެ ފަ އި ދާ މަ އި ގަނ ޑު ގޮ ތެ އް ގަ އި ޚި އް ޞާ ކޮ ް
ރ އި ން ނެ ވެ.
ކޮ ން ޓް ރެ ކް ޓި ން ްގ އާ އި އާ ން މު ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ ދާ އި ާ

62

200

ކެ ޕި ޓަ ލް އި ން ވެ ސް ޓު މަ ން ޓު ( ދި ވެ ހި ރު ފި ޔާ ިމ ލި އަ ނު ން)

އި ކު އި ޓީ ގެ ނަ ފާ އާ އި ހި އް ސާ ގެ
ޑްc D c l I y e g W d i a w f e g W s c a
ލް i h
ގެ W f w nޔީi a W a
އިi aދާe g I T
ފަu k i a
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35%
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ކެ ޕި ޓަ ލް ވަރ ކް އި ން ޕް ރޮ ގް ރެ ސް ގެ ގޮ ުތ ގަ އި ހި ސާ ބު ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ.

މާ ލީ މު ރާ ޖަ ޢާ

ދިގު މުއްދަތުގެ އިން ވެސްޓްމަން ޓްތައް

ޙިއްޞާދާރުންނަށް ލިބޭ ނަ ފާ

2018

200

30%

އެ ހެ ނި ހެ ން އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ބޭ ން ކް އޮ ފް މޯ ްލ ޑި ވް ސް ގެ
ޙި އް ޞާ ގަ ތު މަ ށް ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް ހި މެ ނެ އެ ވެ .އަ ހަ ރު

25%

23%

ރު ފި ޔާ ( 340 :2017ރު ފި ޔާ) އެ ވެ.

100

އެ ން މެ މަ ތީ އަ ގަ ކީ  320ރު ިފ ޔާ އެ ވެ .އަ ދި ބޭ ން ކް އޮ ފް މޯ ްލ ޑި ވް ސް ގެ

0

ޑި ވި ޑެ ން ޑް ގެ ގޮ ތު ގަ އި ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު  4،820،112ރު ފި ޔާ
(ެ )4،381،920 :2017އ މް ޓީ ސީ ސީ އަ ށް ލި ބި ފަ އި ވެ އެ ވެ .އެ އާ ޕޯ ޓް
އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް ކޮ މް ޕެ ނީ ގެ ޙި އް ޞާ އަ ށް ކު ން ުފ ނި ން ޚަ ރަ ދު ކޮ ށް ފަ އި ވާ
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ޖު މް ލަ އަ ދަ ދު 2.5 ،މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ ވަ ނީ 31 ،ޑި ސެ ން ބަ ރު
ފަ އި ނޭ ން ސް ލީ ސި ން ގް އާ އި ދި ގު މު އް ދަ ތު ގެ ލޯ ނު އަ ދި ކު ން ފު ނީ ގެ

ސ ބު ތަ ކު ން
 2011ގަ ިއ ނި މު ނު މާ ލީ އަ ަހ ރު ،ކު ން ފު ނީ ގެ ހި ާ

ކު ން ފު ނީ ގެ މު ވަ އް ޒަ ފު ން ގެ ރި ޓަ ޔަރ މަ ން ޓް ބެ ނެ ފި ޓަ ށް އަ ލު ން

ރ ފި ޔާ ( 695 :2017
ފަ އި ސާ އި ން  2018ގަ އި  199މި ލި އަ ން ު

އު ނި ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ .ކު ން ފު ނީ ގެ ސަ ްބ ސި ޑި އަ ރީ އެ އް ކަ މު ގަ އި ވާ މޯ ލް ޑި ވް ސް

ޕް ރޮ ވި ޝަ ން ހަ ދަ ން ޖެ ހު މާ އި ބީ އެ މް އެ ލް ގެ ޙި އް ޞާ ގެ އަ ގު ދަ ށް ވު މު ގެ

މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ) ،ހަ ރު މު ދަ ލަ ށް ގް ރޫ ޕު ން އި ން ވެ ސް ޓް ކު ރެ ވު ނެ ވެ.

ރ ޝަ ން ( އެ މް އާ ރް އީ އަ އި ސީ)
ރި އަ ލް އެ ސް ޓޭ ޓް އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް ކޯ ޕަ ޭ

ސަ ބަ ބު ން ކު ން ފު ނީ ގެ ފެ އަރ ވެ ލި އު ރި ސާ ވް ދަ ށަ ށް ދި އު މާ އެ ކު،

ރ ތް ކު ރު މު ގެ ާދ އި ރާ އަ ށް
މީ ގެ ތެ ރޭ ގަ އި މަ އި ގަނ ޑު ގޮ ތެ އް ގަ ިއ ހި މެ ނެ ނީ ޢި މާ ާ

ގެ ޙި އް ޞާ އަ ށް އި ން ވެ ސް ޓް ުކ ރެ ވި ފަ އި ވާ ަފ އި ސާ ކޮ ން ސޮ ލި ޑޭ ޓް ކޮ ށް

 31ޑި ސެ ން ބަ ރު  2018ގަ އި ނި މު ނު މާ ލީ އަ ހަ ރު ކު ން ފު ނީ ގެ

ނ ހޭ ދަ އާ އި ލޮ ޖި ސް ޓި ކް ސް
މެ ޝި ނަ ރީ އާ އި އި ުކ އި ޕް މަ ން ޓް ހޯ ދު މަ ށް ކު ރެ ވު ު

މާ ލީ ހި ސާ ބު ތަ ުކ ގެ ގް ރޫ ޕް ކޮ ލަ މް ގަ އި ހި މެ ނި ފަ އި ވާ ނެ އެ ވެ.

ޙި އް ޞާ ދާ ރު ން ގެ އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓަ ށް ފަ އި ދާ އެ އް ލި ބި ފަ އެ އް ނު ވެ އެ ވެ.

ސ ކޮ ށް ގެ ން
އާ އި ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ ޚި ދު މަ ތަ ށް އެ ިކ ގޮ ތް ގޮ ތު ން ފަ އި ނޭ ން ް

ރަ އި ޓް ސް އި ޝޫ ގެ ސަ ބަ ބު ން ކު ން ފު ނީ ގެ ހި އް ސާ އަ ކަ ށް ޖެ ހޭ ހަ ރު މު ދަ ލު ގެ

ހޯ ދު ނު އު ޅަނ ދު ތަ ކާ ިއ ވެ ހި ކަ ލް ތަ ަކ ށް ކު ރެ ވު ނު ޚަ ރަ ދެ ވެ.

ނި ސް ބަ ތް ވަ ނީ ކު ރީ އަ ހަ ރާ އަ ޅާ ބަ ލާ އި ރު ދަ ށް ވެ ފަ އެ ވެ.

އަ އު ގު ދަ ން ތަ ކާ އި ޝޯ ރޫ މް ޢި މާ ރާ ތް ކު ރު މަ ށް ހޭ ދަ ވަ ފަ އި ވާ  47މި ލި އަ ން

ކު ން ފު ނީ ގެ ވި ޔަ ފާ ރި ން ލި ބު ނު ފަ އި ދާ އަ ށް ބަ ލާ  31ޑި ސެ ން ބަ ރު

ރު ފި ޔާ އާ އި ،އަ އު އެ ން ޓަރ ޕް ރަ އި ސް ރި ސޯ ސް ޕް ލޭ ން ( އީ އާ ރް ޕީ)

 2018ގަ ިއ ނި މު ނު މާ ލީ އަ ހަ ރު ގެ ޑި ވި ޑެ ން ްޑ ގެ ގޮ ތު ގަ އި

އަ ށް ހޭ ދަ ވެ ފަ އި ވާ  12މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ ހި ސާ ބު ކު ރެ ވި ފަ އި ވަ ނީ

ރ ފި ޔާ (  2.4 :2017ރު ފި ޔާ) ބެ ހު މަ ށް
ޙި އް ޞާ އަ ކަ ށް ު 2.6

ކެ ޕި ޓަ ލް ވާރ ްކ އި ން ޕް ރޮ ގް ރެ ސް ގެ ގޮ ތު ގަ އެ ވެ .މީ ގެ އި ތު ރު ން

ރ ހި ން ގު ނު ރަ އި ޓް ސް އި ޝޫ ގަ އި
ވަ ނީ ކަނ ޑަ އަ ޅާ ފަ އެ ވެ .ވޭ ުތ ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ު

ހި ޔާ މަ ޝް ރޫ ޢު ގެ ދަ ށު ން ހަ އު ސި ން ގް ޔު ނި ޓް ޢި މާ ރާ ތް ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި

ޙި އް ޞާ ދާ ރު ން ގެ އަ ތު ން އެ ޑް ވާ ން ސް ގެ ގޮ ތު ގަ އި ލި ބި ފަ އި ވާ ފަ އި ސާ

ބި ން ގަ ތު މަ ށް ހޭ ދަ ކު ރަ ން ޖެ ހޭ  36މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ ވެ ސް ވަ ނީ

ވަ ނީ އަ ހަ ރު ނި މު ނު އި ރު ،އި ކު އި ީޓ ގެ ގޮ ތު ގަ އި ބެ ހެ އް ޓި ފަ އެ ވެ.

65
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1,306
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 31ޑި ސެ ން ބަ ރު 2018ގަ އި ނި މު ނު މާ ލީ އަ ހަ ރު ގް ރޫ ޕް ގެ

ކު ލީ ގެ ގޮ ތު ގަ އި ލި ބު ނު އާ މް ދަ ނީ އި ތު ރު ވު މާ އި  2017ގަ އި ފެ ތު ނު

 31ޑި ސެ ން ބަ ރު  2018ގަ އި ނި މު ނު މާ ލީ އަ ހަ ރު ގެ ނެ ޓް

ފަ އި ދާ ގެ ނި ސް ބަ ތް ވަ ނީ  2017ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ފަ އި ދާ ގެ ނި ސް ބަ ތް

ބާ ޖު ގެ އި ން ޝު އަ ރަ ން ސް ކް ލެ އި މް ގެ ގޮ ތު ގަ އި އި ތު ރަ ށް ލި ބު ނު ފަ އި ސާ ގެ

ފަ އި ނޭ ން ސި ން ގް ކޮ ސް ޓް 47 ،މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ އަ ކީ 2017

ކަ މު ގަ އި ވާ  24.2އި ން ސަ އް ތަ އި ން  18.5އި ން ސަ އް ތަ އަ ށް

ސަ ބަ ބު ން ،އެ ހެ ނި ހެ ން އާ މް ދަ ނީ ވަ ނީ ކު ރީ އަ ހަ ރާ އަ ޅާ ބަ ލާ އި ރު

ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ނެ ޓް ފަ އި ނޭ ން ސި ން ގް ކޮ ސް ޓް އާ އަ ޅާ ބަ ލާ އި ރު 68

ދަ ށް ވެ ފަ އެ ވެ .މި އީ  2017ގެ ފަ އި ދާ ގެ ނި ސް ބަ ތާ އަ ޅާ ބަ ލާ އި ރު

އި ތު ރު ވެ ފަ އެ ވެ .ޑި ވި ޑެ ން ޑް ގެ ގޮ ތު ގަ އި ބޭ ން ކް އޮ ފް މޯ ލް ޑި ވް ސް އި ން

އި ން ސަ އް ތަ އި ތު ރު ައ ދަ ދެ ކެ ވެީ .މ ގެ މަ އި ގަނ ޑު ސަ ބަ ބަ ކީ އަ އު

 5.7އި ން ސަ އް ތަ ދަ ށް އަ ދަ ދެ ކެ ވެ .ކު ން ފު ނީ ގެ ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ ޙަ ރަ ކާ ތް ތަ އް

ރ ފި ޔާ (  4.38 :2017މި ލި އަ ން
ލި ބު ނު  4.82މި ލި އަ ން ު

ޑް ރެ ޖަ ރު ގެ ފަ އި ނޭ ން ސް ކޮ ސް ޓް ގެ ސަ ބަ ބު ން ކު ން ފު ނި ން ދަ އް ކަ ން ޖެ ހޭ

ފު ޅާ ވު މު ގެ ސަ ބަ ބު ން ،މު ވަ އް ޒަ ފު ން ގެ ޚަ ރަ ދު ތަ ކާ އި ކު ލި އަ ދި

ރު ފި ޔާ) އާ އި ތަ މް ވި ލް ތަ ކް ސި ތް އެ ސެ ޓް ފަ އި ނޭ ން ސި ން ގް ގެ ފަ އި ދާ ގެ

އި ން ޓަ ރަ ސް ޓް  26މި ިލ އަ ން ރު ފި ޔާ އި ން އި ތު ރު ވެ ފަ އި ވު މެ ވެ.

އި ން ޝު އަ ރަ ން ސް ެގ ޚަ ރަ ދު ތަ އް ޮބ ޑު ވު މާ އެ ކު ،އި ދާ ރީ ޚަ ރަ ުދ ތަ އް ވަ ނީ

ގޮ ތު ގަ އި ލި ބު ނު  2.95މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ ( 3.35 :2017

ކު ރީ އަ ހަ ރާ އަ ޅާ ބަ ލާ އި ރު  2އި ން ސަ އް ތަ އި ތު ރު ވެ ފަ އެ ވެ .ނަ މަ ވެ ސް،

ނ ހެ ން އާ މް ދަ ނީ ގެ ގޮ ތު ގަ އެ ވެ.
މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ) ބަ ލާ ފަ އި ވާ ނީ ެއ ހެ ި

ދަ ށް ވު މު ގެ ސަ ބަ ބު ން ،މާ ކެ ޓި ން ގް އާ އި ވި އް ކު މު ގެ ޚަ ރަ ދު ތަ އް ވަ ނީ
ކު ރީ އަ ހަ ރާ އަ ޅާ ބަ ލާ އި ރު  26އި ން ސަ އް ތަ ދަ ށް ވެ ފަ އެ ވެ .އެ ހެ ނި ހެ ން
ރ ދު ތަ އް ބޮ ޑު ުވ މާ ގު ޅި ގެ ން
ޚަ ރަ ދު ތަ އް ވަ ނީ މެ ީޓ ރި އަ ލް އި މް ޯޕ ޓް ކު ރު މު ގެ ޚަ ަ
ކު ރީ އަ ހަ ރާ އަ ޅާ ބަ ލާ އި ރު  54އި ން ސަ އް ތަ އި ތު ރު ވެ ފަ އެ ވެ.
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އި ން ވެ ން ޓް ރީ ސަ އި ކަ ލް ގެ މު އް ދަ ތު  74ދު ވަ ހަ ށް ( 84 :2017

ބޭ ން ކް އޯ ވަރ ްޑ ރާ ފް ޓް އާ އި ކު ން ފު ނީ ގެ އަ މި އް ލަ ފަ އި ސާ އި ން

ދު ވަ ސް) ދަ ށް ވު މާ އި ޑެ ޓް ކަ ލެ ކް ޝަ ން ގެ މު އް ދަ ތު  253ދު ވަ ހަ ށް

ކެ ޕި ޓަ ލް އެ ސެ ޓް ތަ ކަ ށް ކު ރު ވު ނު އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް ތަ ކު ގެ ސަ ބަ ބު ން

( 254 :2017ދު ވަ ސް) ދަ ށް ވު މު ގެ ސަ ބަ ބު ން ވަރ ކި ން ގް

ސ އާ އެ އް ފަ ދަ އެ ސެ ޓް ތަ ކާ އި ބޭ ން ކް އޯ ވަރ
ފަ އި ސާ އާ އި ،ފަ އި ާ

ކެ ޕި ޓަ ލް ސަ އި ކަ ލް ގެ މު އް ދަ ތު ވަ ނީ ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު 121

ޑް ރާ ފް ޓް ގެ މި ން ވަ ރު  31ޑި ސެ ން ބަ ރު  2018ގަ އި ވަ ނީ

ދު ވަ ހަ ށް ( 98 :2017ދު ވަ ސް) އި ތު ރު ވެ ފަ އެ ވެ .މީ ގެ އި ތު ރު ން

ކު ރީ އަ ހަ ރާ އަ ޅާ ބަ ލާ އި ރު ވަ ރަ ށް ބޮ ޑު ތަ ން ދަ ށް ވެ ފަ އެ ވެ.

0

ކް ރެ ޑި ޓް ސެ ޓް ލް ކު ރެ ވޭ މު އް ދަ ތު ވަ ނީ  2017ގަ އި ހު ރި 240
ދު ވަ ހު ން  2018ވަ ނަ އަ ހަ ރު  206ދު ވަ ހަ ށް ދަ ށް ވެ ފަ އެ ވެ.
ކަ ރަ ން ޓް ރޭ ޝި އޯ  2018ގަ އި ހު ރީ (× ) 1.21ގަ އެ ވެ.
މި އީ 2017ގެ (× )1.33ކަ ރަ ން ޓް ރޭ ޝި އޯ ގެ މަ އް ޗަ ށް
ލި ބި ފަ އި ވާ ކު ރި އެ ރު މެ ކެ ވެ 2018 .ގަ އި ކު އި ކް އެ ސެ ޓް
ރޭ ޝި އޯ ހު ރީ (× 2017 )0.97ގަ އެ ވެ 2017 .ގެ
ކު އި ކް އެ ސެ ޓް ރޭ ޝި ޯއ އަ ކީ (× )1.11އެ ވެ.
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ދަރަނި
ށ ލި ޭބ އާ މް ދަ ނީ އަ ިދ
ހި އް ސާ އަ ކަ ް
ހި އް ސާ އަ ަކ ށް ޖެ ޭހ ސާ ފު އެ ސެ ޓު

ސާ ފު ދަ ރަ ން ޔާ އި އި ކު އި ޓީ
( ދި ވެ ހި ރު ފި ޔާ އި ން މި ލި އަ ނު ން)
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uTesea ufWs Ehej cSwkwaWscaih idwa InwdcmWa Ebil cSwkwaWscaih
190

200
180

(cnunwailim cniaWyifur ihevid) ITiaukia iaWycnwrwd ufWs

(%) gcnirwaig wlumuj

948

160

39%

39%

140
120

120

115

103

31

23

28

16

2014

4

2015

2016

uTesea ufWs Ehej cSwkwaWscaih

2017

2018

31%

900

40%

800

27%

700

30%
25%

80

20%

60

15%

611

602

25%

604

517

600
500
400

358

300

40

10%

20

5%

100

0

0

0

2014

2015

2016

2017

2018

160

2014

196

2015

200

200

2016

2017

2018

Wdiawf ufWs Ehej cSwkwaWscaih

ރ ގަ އެ ވެ5 .
އެ ލޮ ޓް މަ ން ޓް ހެ ދި ފަ އި ވަ ނީ  2018ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ތެ ޭ

ވެ ހި ކަ ލް އާ އި މެ ޝި ނަ ރީ އަ ދި އި ކު އި ޕް މަ ން ޓް ގަ ތު މަ ށް  34މި ލި އަ ން

ކު ން ފު ނީ ގެ އަ މި އް ލަ ފަ އި ސާ އި ން ހަ ރު މު ދަ ލަ ށް ކޮ ށް ފަ އި ވާ 164

ރު ފި ޔާ ގެ މޫ ނު މަ ތީ އަ ގު ގެ  3،037،749ޙި އް ޞާ ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު

ސ ގެ ގޮ ތު ގަ އި،
ރު ފި ޔާ ،ދި ގު މު އް ދަ ތު ގެ ލޯ ނު ގެ ގޮ ތު ގަ އާ އި ފަ އި ނޭ ން ސް ލީ ް

ރ ފް ޓް ތަ އް
މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ ގެ އި ން ެވ ސް ޓް މަ ން ޓާ އި ބޭ ން ކް އޯ ވަރ ޑް ާ

ވަ ނީ ،ހި އް ސާ އަ ކަ ށް  62ރި ފި ޔާ ގެ މަ ގު ން އި ޝޫ ކު ރެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ.

ރ ނެ ގި ފަ އި ވާ އި ރު ،ލޯ ނު އަ ދާ ކު ރު މު ގެ ގޮ ތު ން 97
ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ު

އި ތު ރު ވު މު ގެ ސަ ބަ ބު ން ،ކު ން ފު ނީ ގެ ނެ ޓް ޑެ ޓް ކެ ޕި ޓަ ލް ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ

މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ ގެ ވަ ނީ ދަ އް ކާ ޚަ ލާ ސް ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެަ .އ ދި ލޯ ނު ނެ
އި ން ޓަ ރެ ސް ޓް ގެ ގޮ ތު ގަ އި  49މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ ވަ ނީ ދެ އް ކި ފަ އެ ވެ.
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އަ ހަ ރު ވަ ނީ ކު ރީ އަ ަހ ރާ އެ އް މި ން ގަނ ޑެ އް ގަ އި ހި ފެ ހެ އް ޓި ފަ އެ ވެ.

ލަނ ޑު ދަނ ޑި އަ ކީ  1.85މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ ގެ ޖު މް ލަ އާ މް ދަ ނީ އެ އް

އާ މް ދަ ނީ ގެ ގޮ ތު ގަ އި  901މި ލި އަ ން ރު ިފ ޔާ ޙާ ޞި ލް ކު ރު މެ ވެ.

ނ ގެ ވި ޔަ ފާ ރި ތަ ަކ ށް އު އް މީ ދު އި ތު ރު ވާ ކަ މެ ެކ ވެ .މީ ގެ
އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ް

ނ ފު ން ޏަ ށް ހޯ ދާ ރަނ ގަ ޅު ފަ އި ދާ އެ ްއ ކަ ށަ ވަ ރު ކު ރު މެ ވެ.
ކު ް

ރ ވެ ރި ކަ ން އަ ދި ަމ ސް ވެ ރި ކަ މު ގެ ޞި ނާ ޢަ ތު
ތަ ރަ އް ޤީ ،ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ،ފަ ތު ު

ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީ އާއި ޢިމާރާތްކުރުން

ސަ ބަ ބު ން  2019އާ އި އޭ ގެ ފަ ހު ގެ އަ ހަ ރު ތަ ކު ގަ އި ޢު މް ރާ ނީ
ފު ޅާ ވެ ގެ ން ދާ ނެ އެ ވެ .އަ ދި ައ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ވި ޔަ ފާ ރި ތަ ކަ ށް ހު ުޅ ވި ގެ ން ދާ
ފު ރު ޞަ ތު ތަ އް އި ތު ރު ވެ ގެ ން ދާ ނެ އެ ވެ .އެ ހެ ން ނަ މަ ވެ ސް ކު ރި އަ ށް
އޮ ތް އަ ހަ ރު ތަ ކަ ކީ ރާ އް ޖެ އާ އި ރާ އް ޖެ އި ން ބޭ ރު ގެ ކު ން ފު ނި ތަ ކު ން
އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ނަ ށް އޮ ތް ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ ވާ ދަ ވެ ރި ކަ ން އި ުތ ރު ވެ ގެ ން
ދާ ނެ އަ ަހ ރު ތަ ކެ އް ކަ މު ގަ އި ބެ ލެ ވެ އެ ވެ .ވު މާ އެ ކު އަ ުޅ ގަނ ޑު މެ ން ގެ
އަ މާ ޒަ ކީ ކު ން ފު ނީ ގެ ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ ދާ އި ރާ ތަ ކު ގެ އެ ފި ޝަ ން ސީ
އި ުތ ރު ކޮ ށް ،މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ އް އޮ މާ ން ކަ މާ އެ ކު ހި ން ގާ ިވ ޔަ ފާ ރީ ގެ
އެ ން މެ ހާ ދާ އި ރާ ތަ ކު ގަ އި ކަ ސް ޓަ މަ ރު ން ގެ ހި ތް ހަ މަ ޖެ ހު ން އި ތު ރު ކޮ ށް
އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ވި ޔަ ފާ ރި ަތ ކު ގަ އި ހޯ ދަ އި ފަ ިއ ވާ މަ ޤާ މު ދަ މަ ހަ އް ޓާ،
އަ ުޅ ގަނ ޑު މެ ން ނަ ށް ލި ޭބ ފު ރު ޞަ ތު ތަ ކު ގެ ފު ރި ހަ މަ ނަ ފާ ހޯ ދު މެ ވެ.
އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ އަ މާ ޒަ ކީ ކު ން ފު ނީ ގެ ޤާ ބި ލް ކަ މާ އި މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް
ސި ސް ޓަ މް ހަ ރު ދަ ނާ ކު ރު މާ ެއ ކު ޢި މާ ރާ ތް ުކ ރު މާ އި ޑޮ ކި ން ގް ،އަ ދި
ރ ޖެ ކް ޓް ތަ ކަ ށް ބަ ރޯ ސާ ވާ
ސ ރު ކާ ރު ގެ ޕް ޮ
ަ
އާ ން މު ވި ޔަ ާފ ރި ފު ޅާ ކޮ ށް،
މި ން ވަ ރު ކު ޑަ ކު ރު މަ ށް ޕް ރަ އި ވެ ޓް ސެ ކް ޓަރ އާ އެ ކު ކު ރެ ވޭ ވި ޔަ ފާ ރި
އި ތު ރު ކު ރު މެ ވެ .އަ ދި ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ ވި ޔަ ފާ ރި ހަ ރު ދަ ނާ ކު ރު މަ ށް،
އެ ދާ އި ރާ ގަ އި އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ފޯ ރު ކޮ ށް ދޭ ޚި ދު މަ ތް ތަ އް އަ ލު ން
ރ ފަ ތު ރު ގެ
މު ރާ ޖަ ާޢ ކޮ ށް ރަނ ގަ ޅު އަ ުގ ލި ބޭ ،ކަނ ޑާ އި އެ އް ގަ މު ގެ ދަ ތު ު
ޚި ދު މަ ތް ތަ ކަ ށް ައ މާ ޒު ކޮ ށް އެ ވި ޔަ ފާ ރި ފު ޅާ ކު ރު މެ ވެ.
މީ ގެ އި ތު ރު ން  2019ވަ ނަ އަ ހަ ރު ނި މު މު ގެ ކު ރި ން
ކު ން ުފ ނީ ގެ ހު ރި ހާ އޮ ަޕ ރޭ ޝަ ން ތަ ކަ ކީ އަ އި އެ ސް އޯ 9001-2015
ސް ޓޭ ން ޑަ ޑް އާ އި އެ އް ގޮ ތް ާވ ގޮ ތު ގެ މަ ތި ން ހި ން ގަ ުމ ން ދާ އޮ ޕަ ރޭ ޝަ ން ތަ ކަ ކަ ށް
ހެ ދު މަ ށް އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން މި ގެ ން ދަ ނީ މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރަ މު ން ނެ ވެ.

ޑްރެޖިން ގް

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ނަ ކީ ފަ ޅު ފު ން ކު ރު މާ އި ބި ން ހި އް ކު މު ގެ ދާ އި ރާ ގަ އި ރާ އް ޖޭ ގެ

ށ އޮ ތް އަ ހަ ރު އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން މަ އި ގަނ ުޑ ގޮ ތެ އް ގަ އި ފޯ ކަ ސް ކު ރާ ނީ
ކު ރި އަ ް

ނ ގެ ޑް ރެ ޖި ން ގް ފް ލީ ޓަ ކީ
އެ ން މެ ބޮ ުޑ ކޮ ން ޓް ރެ ކް ޓަ ރެ ވެ .އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ް

ސަ ރު ކާ ރު ގެ ޢު މް ރާ ނީ ތަ ރަ އް ޤީ ގެ މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ ކު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތަ ށެ ވެ.

ރާ އް ޖޭ ގެ އެ ން މެ ބޮ ުޑ ޑް ރެ ޖި ން ގް ފް ލީ ޓެ ވެ .އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ނަ ކީ

ރ ވެ ސް އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރަ މު ން ދާ
ކު ރި އަ ށް އޮ ތް އަ ހަ ރަ ކީ މި ހާ ު

ކަ ސް ޓަ މަ ރު ން ނަ ށް މި ދާ އި ރާ ގެ އެ ން މެ ޒަ މާ ނީ ޙަ އް ލު ތަ އް ރާ އް ޖޭ ގަ އި

ދާ އި ރާ ތަ ކު ން ގި ނަ މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ ކެ އް ރާ އް ޖޭ ގަ އި ފެ ށި ގެ ން ދާ ނެ އަ ހަ ރެ ކެ ވެ.

ނ ނަ ކީ ވަ ގު ތަ ށް މަ ސަ އް ކަ ތް
ފޯ ރު ކޮ ށް ދޭ ފަ ރާ ތެ ވެ .އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ް

މީ ގެ ތެ ރޭ ަގ އި ގޮނ ޑު ދޮ ށް ތަ ްއ ހި މާ ޔަ ތް ކު ރު މު ގެ މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ ކާ އި އަ އު

ނި ން މާ ،ކަ ސް ޓަ މަ ރު ން ގެ ބޭ ނު ން ތަ ކަ ށް ކަ މޭ ހި ތާ ،ޚަ ރަ ދު

އެ އާ ޕޯ ޓް މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ ކާ އި މަ ގު ހެ ދު މާ އި ފެ ނާ އި ނަ ރު ދަ މާ އަ ދި ޢި މާ ރާ ތް ކު ރު މު ގެ

ކު ޑަ ކޮ ށް ރަނ ގަ ޅު ފެ ން ވަ ރު ގަ އި މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރާ ބަ އެ ްއ ގެ ގޮ ތު ގަ އި

ގި ނަ މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ އް ހި މެ ނޭ ނެ ަކ މަ ށް އަ ޅު ގަނ ޑު ެމ ން ނަ ށް ލަ ފާ ކު ރެ ވެ އެ ވެ.

ކަ ސް ޓަ މަ ރު ން ފާ ހަ ގަ ކު ރާ

ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު ތަ ކު ގަ އި މީ ހު ން ދި ރި އު ޅޭ ގި ނަ ރަ ށް ރަ ށު ގެ ބަނ ދަ ރު ތަ އް

މީ ޓަ ރު ގެ މަ ހާ ޖަ އް ރާ ފު އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ފް ލީ ޓަ ށް އި ތު ރު ކު ރު މާ އެ ކު

ހަ ދާ ނި މި ފަ އި ވު މާ އެ ކު އަ އު ބަނ ދަ ރު ތަ އް ހެ ދު މު ގެ މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ އް މަ ދު ވެ ގެ ން

ނ ގެ މަ ސަ އް ކަ ތަ ށް ބޮ ޑު ކު ރި އެ ރު މެ އް ވަ ނީ ލި ބި ފަ ެއ ވެ .މީ ގެ
އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ް

ވި ޔަ ފާރީ ގެ ކު ރި މަ ގު

ރ ބަ ޖެ ޓު ގަ އި ޢު މް ރާ ނީ ތަ ރަ އް ޤީ ެގ
ނ އަ ހަ ރު ގެ ސަ ރު ކާ ު
 2019ވަ ަ
ނ ރު ފި ޔާ ކަނ ޑަ އަ ޅާ ފަ އި ވާ ކަ ން އެ އީ
މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ ަކ ށް ި 6.62ބ ލި އަ ް

ށ އޮ ތް އަ ހަ ރު ،މާ ލީ ގޮ ތު ން ޙާ ޞި ލް ކު ރަ ން ކަނ ޑަ ައ ޅާ ފަ އި ވާ
ކު ރި އަ ް

އި ތު ރު ވާ ނެ ކަ މަ ށް ބަ ލާ ،އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ އަ މާ ޒަ ކީ މި ދާ އި ރާ އި ން އަ ހަ ރު ގެ

ކު ން ފު ން ޏެ ކެ ވެ 3700 .ކި އު ބި ކް

ދި ޔަ ކަ މު ގަ އި ވި އަ ސް ،ބަނ ދަ ރު ަތ އް މަ ރާ މާ ތު ުކ ރު މު ގެ މަ ޝް ރޫ ުޢ ތަ އް ދަ ނީ

ސަ ބަ ބު ން ބޭ ރު ގެ ޑް ރެ ޖި ން ގް ކު ނު ފު ނި ތަ ކާ ވާ ދަ ކޮ ށް ކާ މި ޔާ ބު ކު ރު މު ގެ

އި ތު ރު ވަ މު ން ނެ ވެ .ވީ މާ މި ފަ ދަ މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ ކު ން ކު ން ފު ނީ ގެ މި ވި ޔަ ފާ ރި ޔަ ށް

ޤާ ބި ލް ކަ ން އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ނަ ށް މި ހާ ރު ވަ ނީ ހޯ ދި ފަ އެ ވެ.

ނ ނެ ކަ މަ ށް އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ޤަ ބޫ ލު ކު ރަ މެ ވެ.
ހެ ޔޮ ބަ ދަ ލު ތަ ކެ އް އަ ން ާ
ވަ ނަ އަ ހަ ރު ނި މު ނު އި ރު ކު ރި އަ ށް ގެ ން ދެ ވު ނު ބި ން ހި އް ކު މު ގެ 2018
ކު ން ފު ނީ ގެ ޑް ރެ ޖި ން ގް ފް ލީ ޓަ ށް  2017ވަ ނަ އަ ހަ ރު ތަ ޢާ ރަ ފް ކޮ ށް ފަ އި ވާ

ސ އް ކަ ތް 2019 ،ގަ އި އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ނި ން މާ
 4މަ ޝް ރޫ އެ އް ގެ މަ ަ

މަ ހާ ޖަ އް ރާ ފު ގެ ސަ ބަ ބު ން ފަ ތު ރު ވެ ރި ކަ މު ގެ ސި ނާ އަ ތު ގެ ތެ ރެ އި ން

ފު ރަ ތަ މަ މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ހި މެ ނި ގެ ން ދާ ނެ އެ ވެ .މި ދާ އި ރާ ގަ އި

ކު ން ފު ން ޏަ ށް ލި ބެ މު ން ދާ ބި ން ހި އް ކު މު ގެ މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ އް އި ތު ރު ވެ ފަ އި ވު މާ އެ ކު

ގި ނަ މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ ކެ އް ގަ އި މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރު މު ގެ ފު ރު ޞަ ތު އަ ހަ ރު ގެ

މި ފަ ދަ ބި ން ހި އް ުކ މު ގެ މަ ޝް ރޫ ޢު ަތ ކާ އެ ކު ،ގޮނ ޑު ދޮ ށް ތަ އް

ނ ދާ ނެ ކަ މަ ށް އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ލަ ފާ ކު ރާ ހިނ ދު،
ތެ ރޭ ގަ އި ހު ޅު ވި ގެ ް

ހި މާ ޔަ ތް ކު ރު މާ އި ރި ސޯ ޓް ތަ ރަ އް ޤީ ކު ރު މު ގެ އި ތު ރު މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ ކު ގެ

ރ ވެ ރި ކަ މު ގެ ދާ އި ރާ ފު ޅާ ވެ ގެ ން ދާ އި ރު،
އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ އަ މާ ޒަ ކީ ފަ ތު ު

މަ ސަ އް ކަ ތް ައ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ނަ ށް ލި ބޭ ނެ ކަ މަ ށް ބެ ލެ ވެ އެ ވެ.

މި ޞި ނާ ޢަ ތު ގެ ތެ ރެ އި ން ގި ނަ ރަ ށް ތަ ކާ އި ފަ ޅު ތަ އް ހި އް ކު މު ގެ
ޞ ތު ހޯ ދާ ،ސަ ރު ކާ ރު ން ނާ އި ޕް ރަ ިއ ވެ ޓް ސެ ކް ޓަރ އި ން ހު ޅު ވޭ
ފު ރު ަ

 2019ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ސަ ރު ކާ ރު ގެ ބަ ޖެ ޓު ގަ އި ޕީ އެ ސް އަ އި ޕީ

ރ ހަ މަ ނަ ފާ ޯހ ދު މެ ވެ 2019 .ވަ ނަ
ރ ޞަ ތު ތަ ކު ގެ ފު ި
މި ފަ ދަ ފު ު

ރ ިފ ޔާ ކަނ ޑަ އެ ޅި ަފ އި ވު މު ގެ
މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ ކަ ށް  6.62މި ލި އަ ން ު

އަ ހަ ރު ގެ ސަ ރު ކާ ރު ގެ ބަ ޖެ ޓް ގަ އި ބި ން ހި އް ކު މު ގެ މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ ކަ ށް

ސަ ބަ ބު ން އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ނަ ށް ހު ރި ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ ފު ރު ޞަ ތު ތަ އް

 310.84މި ލި އަ ން ރު ިފ ޔާ ކަނ ޑަ އަ ޅާ ފަ ިއ ވު މާ އެ ކު އަ ުޅ ގަނ ޑު މެ ން ގެ

69

12

ވި ޔަ ފާރީ ގެ ކު ރި މަ ގު

68

ރޭ ވި ފަ އެ ވެ .އަ ދި ރި ޓެ އި ނަރ އެ ގް ރީ މަ ން ޓް ގެ ދަ ށު ން އަ ުޅ ގަނ ޑު މެ ން ގެ
ނ ގް ޙަ އް ލު ތަ އް ޯފ ރު ކޮ ށް ދި ނު މަ ށް ވެ ސް
ނ ނަ ށް އި ން ޖި ނި އަ ރި ް
ކަ ސް ޓަ މަ ރު ް
ށ ފަ އެ ވެ.
ވަ ނީ ޤަ ސް ދު ކޮ ް

މި ބަ ދަ ލު ތަ ކާ އި ކު ރި އެ ރު ން ތަ ކާ އެ ކު މާ ލީ ގޮ ތު ން

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ކަނ ޑަ އަ ޅާ ފަ އި ވާ އަ މާ ޒަ ކީ  32މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ ގެ
އާ މް ދަ ނީ އެ އް ،މި ވި ޔަ ފާ ރީ ގަ އި  2019ވަ ނަ އަ ހަ ރު ހޯ ދު މެ ވެ.

ނ ފެ ށި ގެ ން އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ފޯ ރު ކޮ ށް ދެ މު ން ގެ ން ދާ
 2001ވަ ނަ އަ ހަ ރު ް

ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ެގ ޚި ދު މަ ތް ފު ާޅ ވެ ގެ ން ގޮ ސް ،މު ޅި ރާ އް ޖޭ ގަ އި
އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ޤާ އި މް ކޮ ށް ފަ އި ވާ ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ ނި ޒާ މު ގަ އި

ވި ޔަ ފާރީ ގެ ކު ރި މަ ގު

ދަތުރުފަތުރު

އަ ހަ ރަ ކު  16މި ލި އަ ން ފަ ސި ން ޖަ ރު ން ިމ ހާ ރު ދަ ތު ރު ކު ރެ އެ ވެ.
ނ ޚި ދު މަ ތް ފޯ ރު ކޮ ށް ދޭ ގި ނަ ރޫ ޓް ތަ ކެ އް ގަ އި ޚި ދު މަ ތް ދޭ
އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ް
ނ ކަ މު ގަ އި ވި އަ ސް ،ޓި ކެ ޓް ގެ
ހަ މަ އެ ކަ ނި ފަ ރާ ަތ ކީ އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ް
ނ ގު މު ގެ ޚަ ރަ ދާ އި ތެ ލު ގެ އަ ގު
އަ ުގ ކޮ ން ޓް ރޯ ލް ޮކ ށް ފަ އި ވު މާ އި ހި ް
ރ ގެ ޚި ދު މަ ތަ ކީ ިވ ޔަ ފާ ރީ ގެ
ބޮ ޑު ވު މު ގެ ސަ ބަ ބު ން ،ދަ ތު ރު ފަ ތު ު
ގޮ ތު ން ބަ ލާ އި ރު ގެ ްއ ލު މު ގަ އި ހި ން ގަ ުމ ން ދާ ވި ޔަ ފާ ރި އެ ކެ ވެ.
އަ ުޅ ގަނ ޑު މެ ން ގެ އަ މާ ޒަ ކީ ކު ރި އަ ށް އޮ ތް ތި ން އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި،
ރ ރަނ ގަ ޅު އު ޅަނ ދު ތަ ކެ އް ހޯ ދާ ،ރަނ ަގ ޅު އަ ގު ލި ބޭ ޕް ރި މި އަ މް
ފެ ން ވަ ު
ޚި ދު މަ ތް ތަ އް ތަ ޢާ ރަ ފް ކޮ ށް ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ ވި ޔަ ފާ ރި އަ ށް އި ން ޤި ލާ ބީ
ބަ ދަ ލު ތަ ކެ އް ގެ ނަ އު މެ ވެ .އަ ދި ހު ޅު މާ ލޭ ގަ އި ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ އި ތު ރު
ޚި ދު މަ ތް ތަ އް ތަ ޢާ ރަ ފް ކޮ ށް ،ހު ޅު މާ ލޭ ގަ އި ހު ރި އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ބި ން ތަ ކު ގެ
ބޭ ނު ން އެ ން މެ ފު ރި ހަ މަ ގޮ ތު ގަ ިއ ހި ފި އް ޖެ ނަ މަ ،ފަ އި ދާ ހު ރި ިވ ޔަ ފާ ރީ ގެ
ނ ދެ ކެ މެ ވެ .ކު ރި އަ ށް
ފު ރު ޞަ ތު ަތ ކެ އް ހޯ ދި ދާ ނެ ކަ ުމ ގަ އި އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ް
ރ ފު ޅާ ކޮ ށް
ރ ގަ އި ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ ވި ޔަ ފާ ި
އޮ ތް ތި ން އަ ހަ ރު ގެ ތެ ޭ
ހަ ރު ދަ ނާ ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި ގި ނަ ކަ ން ތަ އް ތަ ކެ އް ކު ރު މަ ށް ވަ ނީ ރޭ ވި ފަ އެ ވެ.
މީ ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ތި ލަ ފު ށި އަ ދި ގު ޅީ ފަ ޅު އެ ކް ސް ޕް ރެ ސް ސަރ ވި ސް
ތަ ޢާ ރަ ފް ކު ރު މާ އި ،ޕް ރަ އި ވެ ޓް ހަ ޔަރ ގެ ޚި ދު މަ ތް ފު ޅާ ކު ރު މާ އި ،ޕް ރަ ިއ ވެ ޓް
ސ ތަ ކާ އި ރި ސޯ ޓް ތަ ކާ އެ ކު
ނ މަ ށް ގެ ސް ޓް ހަ އު ް
ހަ ޔަރ ގެ ޚި ދު މަ ތް ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ު
ސ ވު ން ތަ ކު ގަ އި ސޮ އި ކު ރު މާ އި ސް ޕީ ޑް ބޯ ޓް ޗާ ޓަރ ޚި ދު މަ ތް
އެ އް ބަ ް
އި ުތ ރަ ށް ފު ޅާ ކު ރު ން ހި މެ ނެ އެ ވެ .މީ ގެ ިއ ތު ރު ން ،ހި ން ގު މު ގެ ޚަ ރަ ދު
ކު ަޑ ކު ރު މަ ށް ދަ ުތ ރު ގެ އަ ގު ނެ ގު ން އޮ ޓޮ މޭ ޓް ކު ރު ން ހި މެ ނެ އެ ވެ.
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ށ އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ނަ ށް އު އް މީ ދު ކު ރެ ވެ އެ ވެ
.ވި ޔަ ފާ ރި ރަނ ގަ ޅު ވާ ނެ ކަ މަ ް

އި ތު ރު ުފ ރު ޞަ ތު ތަ އް ލި ބި ގެ ން ދާ ނެ އެ ވެ .މާ ލީ ގޮ ތު ން 2019

ތެ ރޭ ގަ އި ކު ރު މެ ވެ .ހަ މަ އެ އާ އެ ކު ،ވި އް ކާ މު ަދ ލަ ށް ކު ރެ ވޭ ޚަ ރަ ދު

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ އަ މާ ޒަ ކީ  2019ވަ ނަ އަ ހަ ރު މި ދާ އި ރާ އި ން

ވަ ނަ ައ ހަ ރަ ށް އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ކަނ ޑަ އަ ާޅ ަފ އި ވާ ލަނ ޑު ދަނ ޑި އަ ކީ

ކު ޑަ ކޮ ށްި ،ވ ޔަ ފާ ރި ހި ން ގު މު ގެ ޚަ ރަ ދު  5އި ން ސަ އް ތަ ދަ ށް ކު ރު މަ ކީ

 533މި ލި ައ ން ރު ފި ޔާ ،އާ މް ދަ ނީ ގެ ގޮ ތު ގަ އި ހޯ ދު މެ ވެ.

ި 30މ ލި އަ ން ރު ފި ޔާ ގެ އާ މް ދަ ނީ އެ އް ހޯ ދު މެ ވެ.

 2019ވަ ނަ އަ ހަ ރަ ށް އަ ުޅ ގަނ ޑު މެ ން ކަނ ޑަ އަ ޅާ ފަ އި ވާ އަ މާ ޒެ ކެ ވެ.

ލޮޖިސްޓިކްސް

އާން މުވިޔަފާރި

އިންޖިނި އަރިން ގް އަދި ޑޮކިން ގް

ޝ ން ތަ ކަ ށް
އަ ޅު ގަނ ޑު މަ ން ގެ މަ ސަ އް ކަ ތަ ކީ ުކ ން ފު ނީ ގެ އޮ ޕަ ރޭ ަ

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ވި ޔަ ފާ ރީ ގަ އި ހި މެ ނޭ ގި ނަ ބާ ވަ ތް ތަ ކަ ކީ މެ ރި ން

އަ ޅު ގަނ ުޑ މެ ން ދެ މު ން ގެ ން ދާ ޚި ދު މަ ތް ތަ ކު ގެ ެތ ރޭ ގަ އި އޮ ޑި ޯދ ނި ފަ ހަ ރު

ބޭ ނު ން ވާ ކަނ ުޑ މަ ގު ގެ ލޮ ޖި ސް ިޓ ކަ ލް އެ ހީ ތެ ރި ކަ ން ފޯ ރު ކޮ ށް ިދ ނު މާ އެ ކު

އި ން ޑަ ސް ޓް ރީ އާ ސީ ދާ ގު ޅި ފަ އި ވާ ބާ ވަ ތް ތަ ކަ ކަ ށް ވު ާމ އެ ކު މަ އި ގަނ ޑު ގޮ ތެ އް ގަ އި

ރ ން ،އޮ ޑި
އެ ހެ ލާ ބޭ ލު މާ އި ،ތަ ފާ ތު ބާ ވަ ތް ތަ ކު ގެ އި ން ޖި ނި އަ ި

ސ ކް ޓަރ ގެ ކަ ސް ޓަ މަ ރު ން ނަ ށް ލޮ ޖި ސް ޓި ކް ސް
ެ
ސަ ރު ކާ ރާ އި ޕް ރެ އި ވަ ޓް

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ަކ ސް ޓަ މަ ރު ން ގެ ގޮ ތު ގަ އި ހި މެ ނެ ނީ އޮ ޑި ވެ ރި ން ނާ އި

ދޯ ނި ފަ ހަ ރު ގެ މަ ރާ މާ ތު ،ވެ ލް ޑި ން ގް ،މެ ޓަ ލް ފެ ބް ރި ކޭ ޝަ ން ،މެ ޝި ނި ން ގް،

ޚި ދު މަ ތް ތަ އް ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު މެ ވެ .އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ފޯ ރު ކޮ ށް ދޭ

ނ ފެ ނާ އި ކަ ރަ ން ްޓ އު ފަ އް ދާ ކު ން ުފ ނި ތަ ކަ ކީ
ރި ސޯ ޓް ތަ ެކ ވެ .މީ ގެ އި ތު ރު ް

ބް ލާ ސް ޓި ން ގް ،އަ ދި ފް ީލ ޓް މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް ޚި ދް މަ ތް ހި މެ ނެ ެއ ވެ .މީ ގެ

ޚި ދު މަ ތް ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ޑޮ މެ ސް ޓި ކް ޝި ޕި ން ގް އާ އި އި ން ޓަ ނޭ ޝަ ނަ ލް

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ބަ އެ އް ބާ ވަ ތް ތަ ކު ގެ އެ ން މެ ުމ ހި ން މު ކަ ސް ޓަ މަ ރު ން ނެ ވެ.

އި ތު ރު ން އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ބޯ ޓް ާޔ ޑު ގެ ޚި ދު މަ ތް ޯހ އް ދަ ވާ ކަ ސް ަޓ މަ ރު ން ގެ

ޝި ޕި ން ގް އަ ދި ޝި ޕް އޭ ޖެ ން ސީ ގެ ޚި ދު މަ ތް ހި މެ ނެ އެ ވެ.

ނ ތަ ކަ ށް ފެ ނާ އި ަކ ރަ ން ޓް ފޯ ރު ކޮ ށް ިދ ނު މާ އި ކަ ސް ަޓ މަ ރު ން ގެ
ބޭ ނު ް
 2019ވަ ނަ އަ ހަ ރު އަ ޅު ގަނ ުޑ މެ ން ގެ މަ ޤް ޞަ ދަ ކަ ށް ވާ ނީ

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ެގ ލޮ ޖި ސް ޓި ކް ްފ ލީ ޓް ގަ އި ،ރާ އް ޖޭ ގެ އެ ކި ކަ ން ކޮ ުޅ ތަ ކު ގަ އި

މަ ސް ވެ ރި ކަ މާ އި ފަ ތު ރު ވެ ރި ކަ މު ގެ ޞި ނާ ޢަ ތާ އި ލޮ ޖި ސް ޓި ކް ސް ޚި ދު މަ ތާ އި

ސ އް ކަ ތަ ށް ބޭ ނު ން ާވ ޓޫ ލް ސް
މު ަވ އް ޒަ ފު ން ގެ އެ ކޮ ޮމ ޑޭ ޝަ ން އާ އި މަ ަ
ކު އް ޔަ ށް ދި ނު ން ފަ ދަ ވެ ލި އު -އެ ޑަ ޑް ޚި ދު މަ ތް ތަ އް ފޯ ރު ކޮ ށް ދެ މެ ވެ .ރާ އް ޖޭ ގަ އި

ކު ރި އަ ށް ގެ ން ދާ ޢު މް ރާ ނީ ތަ ރަ އް ޤީ ގެ ގި ނަ މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ ކަ ށް ބޭ ނު ން ވާ

ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ ޚި ދު މަ ތް ދޭ ކު ން ފު ނި ތަ ކާ އި ޔު ޓި ލި ޓީ ކު ން ފު ނި ތަ ކަ ށް

 13،582ފަ އި ބަރ އަ ދި ލަ ކު ޑި ުއ ޅަނ ދާ އި  336ސް ޓީ ލް

ސ އް ކަ ތަ ށް ބޮ ެޑ ތި ކު ރި އެ ރު ން ތަ ކެ އް ވަ ނީ
ރ ކޮ ށް ދި ނު މު ގެ މަ ަ
ބޮ ޑު ހި ލަ ފޯ ު

އަ މާ ޒު ކޮ ށް އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ިވ ޔަ ފާ ރި އި ތު ރު ކު ރު މާ އި އަ ުޅ ގަނ ޑު މެ ން ގެ

އު ޅަނ ދު ރަ ޖި ސް ްޓ ރީ ކޮ ށް ދު ްއ ވަ މު ން ގެ ން ދާ އި ރު ،މި އަ ދަ ދަ ކީ އަ ހަ ރު ން

ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު ތަ ކު ގަ އި ހޯ ދި ފަ އެ ވެ .ނަ މަ ވެ ސް އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ

ވި ޔަ ފާ ރީ ގަ އި ހި މެ ނޭ ހެ ވީ މެ ޝި ނަ ރީ ބް ރޭ ން ޑް ،އެ ކް ސް .ސީ .އެ މް .ޖީ ގެ

އަ ހަ ރަ ށް އި ތު ރު ވަ މު ން ދާ އަ ދަ ދެ އް ކަ ން ތަ ފާ ސް ހި ސާ ބު ތަ ކު ން ދަ އް ކަ އެ ވެ.

ނ ކޮ ޅު ގަ އި
ރ އް ޖޭ ގެ އެ ކި ކަ ް
ފް ލީ ޓް ގަ އި ހު ރި އު ޅަނ ދު މަ ުދ ވު މު ގެ ސަ ބަ ބު ންަ ،

ވި ޔަ ފާ ރި އި ތު ރު ކު ރު މަ ށް ،ޢި މާ ރާ ތް ކު ރު މު ގެ ދާ އި ރާ ގަ އި އަ ޅު ގަނ ުޑ މެ ން ނަ ށް

ވު މާ އެ ކު އޮ ިޑ ދޯ ނި ފަ ހަ ރު އެ ހެ ާލ ބޭ ލު މާ އި މަ ރާ މާ ތި ކު ރު މު ގެ ިޚ ދު މަ ތަ ށް

ކު ން ފު ނި ން ހި ން ގާ މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ ކަ ށް ބޭ ނު ން ވާ ބޮ ޑު ހި ލަ ބޭ ނު ން ވާ

އި ތު ބާ ރު ކު ރާ ކަ ސް ޓަ މަރ ބޭ ސް އެ އް ޤާ އި މް ުކ ރު މެ ވެ .އަ ދި ރާ އް ޖޭ ގެ

އޮ ތް ޑި މާ ން ޑް ދަ ނީ އި ތު ރު ވަ މު ން ނެ ވެީ .މ ގެ އި ތު ރު ން އަ ުޅ ގަނ ޑު މެ ން ގެ

މި ން ވަ ރަ ށް ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު މު ގަ އި އަ ދި ވެ ސް ކޮ ން ެމ ސް ވަ ރަ ކަ ށް ދަ ތި ތަ ކާ

އެ ކި ކަ ން ކޮ ޅު ަތ ކު ގަ އި މަ ސަ އް ކަ ްތ ކު ރާ އޮ ޑި ވެ ރި ން ނާ އި އޮ ޑި ޯދ ނި ފަ ހަ ރު

ކު ން ފު ން ޏަ ކީ ރާ އް ޖޭ ގަ އި އެ ން މެ ފު ޅާ ދާ އި ރާ ގަ އި ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ ޚި ދު މަ ތާ އި

ނ ޙަ އް ލު ކު ރު މު ގެ ގޮ ތު ން ،ކު ރި އަ ށް އޮ ތް
ކު ރި މަ ތި ލާ ން ޖެ ހެ އެ ވެ .މި ކަ ް

ބަ ން ނަ ފަ ރާ ތް ތަ ކަ ށް އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ބޯ ޓް ބި ލް ޑި ން ގް ކޮ މް ޕޮ ސި ޓް

ލޮ ޖި ސް ޓި ކް ސް ގެ ޚި ދު މަ ތް ޭދ ފަ ރާ ތަ އް ވު މާ އެ ކު ،ޓަ ގާ އި ބާ ޖު ،އަ ދި

އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ،އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ފް ލީ ޓް ގަ އި ހި މެ ނޭ ދު ވަ ސް ވެ ފަ އި ވާ

ޕް ރޮ މޯ ޓް ކު ރު މަ ށް މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރު ަމ ށް ވަ ނީ ކަނ ޑަ އެ ޅި ފަ އެ ވެ.

ލަ ކު ޑި އާ އި ފަ އި ބަރ ގް ލާ ސް ގެ  91އު ޅަނ ދު ކު ން ފު ނި ން އޮ ޕަ ރޭ ޓް ކު ރެ އެ ވެ.

ސި ނަ މާ ލެ ބު ރި ޖް ހު ޅު ވު މު ން އު ފެ ދި ގެ ން އަ އި އެ އް ގަ މު ލޮ ޖި ސް ޓި ކް ގެ

ރާ އް ޖޭ ގެ މީ ހު ން ދި ރި އު ޅޭ ހު ރި ހާ ރަ ށަ ކަ ށް މެ ދު ނު ކެނ ޑި 24

ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު ތަ ކު ގަ އި މި ދާ އި ރާ އި ން އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް

އު ޅަނ ދު ތަ އް އަ ުއ ކޮ ށް އި ތު ރު ުކ ރު މަ ށް ވަ ނީ ރޭ ވި ފަ އެ ވެ .މީ ެގ އި ތު ރު ން
ނ ވަ ނު މު ގެ ގޮ ތު ން ،ބޭ ނު ން ވާ މެ ޝި ނަ ރީ ޯހ ދު މަ ށް،
ދާ އި ރާ އަ ށް ކު ން ފު ނި ް

ގަ ޑި އި ރު ގެ ކަ ރަ ން ޓު ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު ަމ ށް ސަ ރު ކާ ރު ން ވަ ޢު ދު ވެ ފަ އި ވު މާ އި،

އަ މާ ޒު ކު ރެ ވި ފަ އި ވަ ނީ ކު ން ފު ނީ ގެ އަ މި އް ލަ އު ޅަނ ދު ތަ އް އެ ހެ ލާ

ނ ވެ ސް ޓް ކު ރު މަ ށް ވެ ސް ވަ ނީ ނި ން މާ ފަ އެ ވެ.
 2019ގަ އި އި ް

ހަ ކަ ތަ އު ފެ އް ދު މު ގެ ޞި ނާ ޢަ ތަ ކީ އަ ޑީ ތެ ލު ގެ ބާ ވަ ތް ތަ ކު ގެ އެ ން މެ މު ހި ން މު

މަ ރާ މާ ތު ކު ރު މަ ށް ކަ މު ގަ އި ިވ އަ ސް ،ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ ދެ އަ ހަ ރު ައ ޅު ގަނ ޑު މެ ން

މާ ކެ ޓް ސެ ގް މަ ން ޓަ ށް ވު މާ އެ ކު މި މާ ކެ ޓް ވަ ރަ ށް ބޮ ޑަ ށް ފު ޅާ ވެ ގެ ން ދާ ނެ ކަ މަ ށް

ށ ޚި ދު މަ ތް ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު މު ގެ ަމ ސަ އް ކަ ތް
ވަ ނީ އެ ހެ ން ކަ ސް ޓަ މަ ރު ން ނަ ް

ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ސަ ރު ކާ ރު ގެ ބަ ޖެ ޓް ގަ އި ޕަ ބް ލި ކް 2019

ބެ ލެ ވެ އެ ވެ .އަ ދި މި ހާ ރު ހަ ދަ މު ން ގެ ން ދާ އަ އު ރި ސޯ ޓް ތަ ކު ެގ ސަ ބަ ބު ން

ފަ ށާ ،އެ މް ޓީ ސީ ސީ ބޯ ޓް ޔާ ޑު ން ދެ ވޭ ޚި ދު މަ ްތ ފު ޅާ ކު ރު މު ގެ ަމ ސަ އް ކަ ތް

ސެ ކް ޓަރ އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް ްޕ ރޮ ޖެ ކް ޓް ތަ ކަ ށް  6.6ބި ލި އަ ން

ކާ ސް ްޓ ރޯ ލް ގެ އި ތު ރު ން ،ސި ގް މާ ޕް ރޮ ޓެ ކް ޓި ވް ކޯ ޓި ން ގް ،މެ ރޯ ލް

ކު ރި އަ ށް ގެ ން ގޮ ސް ފަ އެ ވެ .އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ މަ ޤް ޞަ ދަ ކީ އަ އު

ރު ފި ޔާ ކަނ ޑަ އަ ޅާ ފަ އި ވު މާ އެ ކު އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ލޮ ޖި ސް ޓި ކް ސް

ސް ޓި އަ ރި ން ގް ސި ސް ޓަ މް ސް ،އަ ދި ޔަ ން މާ އާ އި ސު ޒު ކީ އި ން ޖީ ނު ފަ ދަ

ނ ރީ އަ ށް
ޓެ ކް ނޮ ލޮ ޖީ ތަ ޢާ ރަ ފް ޮކ ށް ،މަ ސަ އް ކަ ތަ ށް ޚާ އް ޞަ މެ ޝި ަ

ވި ޔަ ފާ ރި އަ ށް ކު ރި އެ ރު ން ތަ ކެ އް ލި ބޭ ނެ ކަ މަ ށް ލަ ފާ ކު ރެ ވެ އެ ވެ.

ކަނ ޑު ދަ ތު ރު ފަ ތު ރާ ގު ޅޭ ބާ ަވ ތް ތަ ކު ގެ މާ ކެ ޓް ވެ ސް ފު ޅާ ވެ ގެ ން ދާ ނެ އެ ވެ.

އި ން ވެ ސް ޓް ކޮ ށް ،އަ ޅު ގަނ ުޑ މެ ން ގެ މު ވަ އް ޒަ ުފ ން ނަ ށް މަ ސަ އް ކަ ތު ގެ ޚާ އް ޞަ

ކު ން ފު ން ޏަ ށް ކާ މި ޔާ ބު ކު ރެ ވޭ ނެ ކަ މަ ށް ލަ ފާ ކު ރެ ވޭ ޢު މް ރާ ނީ

70

ތަ މް ރީ ނު ދީ ،ފެ ން ވަ ރު ރަނ ގަ ޅު ޚި ދު މަ ތް ަތ ކެ އް ކަ ސް ޓަ ަމ ރު ން ނަ ށް

ރ ޢު ތަ ކު ގެ ސަ ބަ ބު ން އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ޮޑ މެ ސް ޓި ކް
ތަ ރަ އް ޤީ ގެ މަ ޝް ޫ

މާ ލީ ގޮ ތު ން  2019ވަ ނަ އަ ހަ ރު އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ޙާ ޞި ލް ކު ރަ ން

ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު މެ ވެ.

އަ ދި އި ން ޓަ ނޭ ޝަ ނަ ލް ލޮ ޖި ސް ޓި ކް ސް މަ ސަ އް ކަ ތަ ށް ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ

ކަނ ޑަ އަ ޅާ ފަ އި ވާ އަ މާ ޒަ ކީ  256މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ ގެ ވި ޔަ ފާ ރި ،އަ ހަ ރު ގެ

ވެ ލް ޑި ން ގް އާ އި ކަ ޓި ން ގް ފަ ދަ ޚި ދު މަ ތް ތަ އް ތަ ޢާ ރަ ފް ކު ރު މަ ށް ވަ ނީ

 2019ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ފެ ނު އަ ޑީ ގެ

ކުން ފުނީ ގެ ޙިއްޞާ
އޮ ކް ޓޫ ބަ ރު  2017އި ން  31ޑި ސެ ން ބަ ރު  2017އަ ށް 19
ކު ން ފު ނީ ގެ ޙި އް ޞާ ދާ ރު ން ގެ ގޮ ތު ގަ އި ތި ބި ފަ ރާ ތް ތަ ކަ ށް ރަ އި ޓް ސް
އި ޝޫ އެ އް ހި ން ގި ފަ އި ވެ އެ ވެ .މި އާ ގު ޅި ގެ ން  14ފެ ބު ރު ވަ ރީ 2018
ކު ން ފުނީ ގެ ޙި އް ޞާ

ގަ އި ޙި އް ޞާ ބަ އް ލަ ވަ އި ގެ ން ނެ ވި ފަ ރާ ތް ތަ ކަ ށް އަ އު ޙި އް ޞާ އެ ލޮ ކޭ ޓް
ކު ރު މާ އެ ކު ކު ން ފު ނީ ގެ ޙި އް ޞާ ބެ ހި ފަ އި ވާ ގޮ ތް ވަ ނީ ބަ ދަ ލު ވެ ފަ އެ ވެ.

ޙިއްޞާ ބެހިފައިވާގޮތް
ޑި ސެ ން ބަ ރު  2018ގަ ިއ ޙި އް ޞާ ބެ ހި ފަ އި ވާ ގޮ ތު ން31 ،

ކު ން ފު ނީ ގެ ޙި އް ޞާ ގަ އި ސަ ރު ކާ ރާ އި މޯ ލް ޑި ވް ސް ނެ ޝަ ނަ ލް

ކު ން ފު ނީ ގެ  64.20އި ން ސަ އް ތަ ޙި އް ޞާ ގެ ވެ ރި ފަ ރާ ތަ ކީ

ސ ދާ ގޮ ތު ން %5
ޝި ޕި ންގ ިލ މި ޓެ ޑް ފި ޔަ ާވ ސީ ދާ އަ ދި ނު ީ

ދި ވެ ހި ސަ ރު ކާ ރެ ވެ 4.65 .އި ން ސަ އް ތަ ޙި އް ޞާ ގެ ވެ ރި ފަ ރާ ތަ ކީ

އަ ށް ވު ރެ ގި ނަ އި ން ޙި އް ޞާ ކު ރާ އެ ހެ ން ފަ ރާ ތެ އް ނެ ތެ ވެ.

ސަ ރު ކާ ރު ގެ ސަ އް ތަ އި ން ސަ އް ތަ ޙި އް ޞާ އޮ ން ނަ ކު ން ފު ން ޏެ އް ކަ މު ގަ އި ވާ
މޯ ލް ޑި ވް ސް ނެ ޝަ ނަ ލް ޝި ޕި ންގ ލި މި ޓެ ޑް އެ ވެ .ކު ން ފު ނީ ގެ 31.15

ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ނި ޔަ ލަ ށް ކު ން ފު ނީ ގެ ޙި އް ޞާ 2018

އި ން ސަ އް ތަ ޙި އް ޞާ ގެ ވެ ރި ފަ ރާ ތަ ކީ އާ ން މު ޙި އް ޞާ ދާ ރު ން ނެ ވެ.

ބެ ހި ފަ އި ވާ ޮގ ތް ތި ރީ ގަ އި އެ ވަ ނީ އެ ވެ.

ޙި އް ޞާ ގެ އަ ދަ ދު

ޙި އް ޞާ ގެ މޫ ނު މަ ތީ އަ ގު

ޙި އް ޞާ ގެ އި ން ސަ އް ތަ

ދި ވެ ހި ސަ ރު ކާ ރު

5,160,360

5,160,360

64.20

އާ ން މު ޙި އް ޞާ ދާ ރު ން

2,503,469

2,503,469

31.15

373,920

373,920

4.65

8,037,749

8,037,749

100

ސ ނެ ޝަ ނަ ލް ޝި ޕި ން ގް ލި މި ޓަ ޑް
މޯ ލް ޑި ވް ް
ޖު މް ލަ

ކު ން ފު ނީ ގެ ޙި އް ޞާ ވި އް ކާ ފަ އި ވަ ނީ ަ 1980ވ ނަ އަ ހަ ރު ޙި ްއ ޞާ ގެ މޫ ނު މަ ތީ އަ ގު ގެ ގޮ ތު ގަ އި  50.00ރު ފި ޔާ ައ ށެ ވެ.

 2017ވަ ނަ

އަ ހަ ރު ކު ން ފު ނީ ގެ އަ ސާ ސީ ޤަ ވާ އި ދު އި ޞް ާލ ޙު ކޮ ށް ،ޙި އް ޞާ އެ އް ގެ މޫ ނު މަ ތީ ައ ގު ވަ ނީ  5ރު ފި ޔާ އަ ށް ބަ ދަ ލު ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ.

73

13

ކު ން ފުނީ ގެ ޙި އް ޞާ

72

ޙިއްޞާދާރުން ގެ ފައިދާ

ޙިއްޞާ އަށް ލިބޭ ޑިވިޑެން ޑް
ކު ން ފު ނީ ގެ ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑު އަ ދި ކު ން ފު ނީ ގެ މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް ގެ

އި ތު ރު ކު ރު މެ ވެ 2018 .ވަ ނަ އަ ހަ ރު ކު ން ފު ނީ ގެ ވި ޔަ ފާ ރި ން ލި ބު ނު

ކު ން ފު ނީ ގެ މު ވަ އް ޒަ ފު ން ގެ ރި ޓަ ޔަރ މަ ން ޓް ބެ ނެ ފި ޓް އަ ށް އަ ލު ން

މަ ސް އޫ ލި އް ޔަ ތަ ކީ ޙި އް ޞާ ދާ ރު ން ގެ ރަ އު ސް މާ ލު ގެ މި ން ވަ ރު އި ތު ރު ކު ރު މަ ށް

ފަ ިއ ދާ ދަ ށް ވު މާ އެ ކު ،ކު ން ފު ނީ ގެ ިޑ ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑު ން ވަ ނީ 2018

ޕް ރޮ ވި ޝަ ން ހަ ދަ ން ޖެ ހު މާ އި ބީ އެ މް އެ ލް ގެ ޙި އް ޞާ ގެ އަ ގު ދަ ށް ވު މު ގެ

މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރު މެ ވެ .އަ ދި ކު ން ފު ނީ ގެ ޑި ވި ޑެ ން ޑް ސި ޔާ ސަ ތަ ކީ

ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ޑި ވި ޑެ ން ޑް ޑި ކް ލެ އަރ ނު ކު ރާ ގޮ ތަ ށް ނި ނަ މަ ވާ ފަ އެ ވެ.

ސަ ބަ ބު ން ،ކު ން ފު ނީ ގެ ފެ އަރ ވެ ލި އު ރި ސާ ވް ދަ ށަ ށް ދި އު މާ އެ ކު،

ޙި އް ޞާ ދާ ރު ން ނަ ށް ލި ބޭ ޑި ވި ޑެ ން ޑް ގެ މި ން ވަ ރު ،ދި ގު މު އް ދަ ތު ގަ އި

 31ޑި ސެ ން ބަ ރު  2018ގަ އި ނި މު ނު މާ ލީ އަ ހަ ރު ކު ން ފު ނީ ގެ
ރަ އި ޓް ސް އި ޝޫ ގެ ސަ ބަ ބު ން ކު ން ފު ނީ ގެ ޖު މް ލަ ރަ އު ސް މާ ލު ން
ޙި އް ޞާ އަ ކަ ށް ޖެ ހޭ މި ން ވަ ރު ވަ ނީ ކު ރީ އަ ހަ ރާ އަ ޅާ ބަ ލާ އި ރު
200.00
150.00

ދަ ށް ވެ ފަ އެ ވެ 2017 .ވަ ނަ ައ ހަ ރު ގެ ސާ ފު ފަ ިއ ދާ އި ން 2018 ،ވަ ނަ

ކު ން ފުނީ ގެ ޙި އް ޞާ

ޙި އް ޞާ ދާ ރު ން ގެ އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓަ ށް ފަ އި ދާ އެ އް ލި ބި ފަ އެ އް ނު ވެ އެ ވެ.

އަ ހަ ރު ޑި ވި ޑެ ން ޑް ގެ ގޮ ތު ގަ އި ޙި އް ޞާ އަ ކަ ށް  2.6ރު ފި ޔާ ( :2017
 2.4ރު ފި ޔާ) ބެ ހު މަ ށް ވަ ނީ ކަނ ޑަ އަ ޅާ ފަ އެ ވެ .ރަ އި ޓް ސް އި ޝޫ

100.00
50.00

އި ން ޙި އް ޞާ ދާ ރު ން ގެ ފަ ރާ ތު ން ލި ބު ނު އެ ޑް ވާ ން ސް ފަ އި ސާ ވަ ނީ
 2018ވަ ނަ އަ ހަ ރު ނި ުމ ނު އި ރު އި ކު އި ޓީ ގޮ ތު ގަ އި ބަ ހަ އް ޓާ ފަ އެ ވެ.
އެ ލޮ ޓް މަ ން ޓް ހެ ދި ފަ އި ވަ ނީ  2018ވަ ނަ މާ ލީ އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އެ ވެ.

2017

2018

2015

2016

2013

2014

2011

2012

2009

2010

0

އަ ދި  57ރު ފި ޔާ ގެ

އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި  5ރު ފި ާޔ ގެ މޫ ނު މަ ތީ އަ ގު ގަ އި،

ޕް ރި މި އަ މް އެ އް ގަ އި 3،037،749 ،ޙި އް ޞާ އި ޝޫ ކު ރެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ.

ށ ލި ޭބ އާ މް ދަ ނީ އަ ިދ
ހި އް ސާ އަ ކަ ް
ހި އް ސާ އަ ަކ ށް ޖެ ޭހ ސާ ފު އެ ސެ ޓު

uTesea ufWs Ehej cSwkwaWscaih idwa InwdcmWa Ebil cSwkwaWscaih

އެ ވަ ރެ ޖް މާ ކެ ޓް އަ ގު އަ ދި
ހި އް ސާ އަ ކަ ށް ޖެ ހޭ ސާ ފު ފަ އި ސާ
200
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އި ކު އި ޓީ ގެ ނަ ފާ އާ އި ހި އް ސާ ގެ ފަ އި ދާ ގެ ޔީ ލް ޑް
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ugwa cTekWm ujerwvea
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cDclIy egWdiawf egWscaih iaWaWfwn egITiaukia
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4%
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5%
0

ugwa eguTekWm

75

ޙިއްޞާގެ ބާޒާރުގައި ކުން ފުނީ ގެ ޙިއްޞާ
ޗ ން ޖް ގަ އި
ރ ވެ ސް މޯ ލް ޑި ވް ސް ސް ޓޮ ކް އެ ކް ސް ޭ
 2018ވަ ނަ އަ ހަ ު

ނ މެ ފަ ހު ން
ރު ފި ޔާ އެ ވެ .އެ ން މެ ދަ ށް އަ ގަ ކީ  45ރު ފި ޔާ އެ ވެެ .އ ް

ރަ އު ސް މާ ލު ގެ މި ން ވަ ރަ ކީ  361.70މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ އެ ވެ.

އަ ުޅ ގަނ ޑު މެ ން ގެ ޙި އް ޞާ ގެ ވި ޔަ ފާ ރި ހިނ ގަ މު ން ދި ޔަ އެ ވެ .އަ ހަ ރު ގެ

ޙި އް ޞާ ގެ މު ޢާ މަ ލާ ތު ކު ރެ ވު ނު ޙި އް ޞާ ގެ އަ ގަ ކީ ވެ ސް  5ރު ފި ޔާ އެ ވެ.

 2017ވަ ނަ އަ ހަ ރު ނި މު ނު އި ރު އެ ން މެ ފަ ހު ން ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ

ތެ ރޭ ގަ އި ޙި އް ޞާ ގެ ބާ ޒާ ރު ގަ އި ކު ން ފު ނީ ގެ  956ޙި އް ޞާ ގެ

ކު ން ފު ނީ ގެ ނެ ޓް އެ ސެ ޓް ވެ ލި އު އަ ށް ބަ ލާ އި ރު ،މާ ކެ ޓް ގަ އި

ޙި އް ޞާ ގެ މު ޢާ މަ ލާ ތަ ށް ބަ ލާ އި ރު ކު ން ފު ނީ ގެ ޙި އް ޞާ ގެ

މު ޢާ މަ ލާ ތު ކު ރެ ވޭ އަ ގަ ކީ ޙި އް ޞާ ގެ ހަ ޤީ ޤީ އަ ގެ އް ނޫ ނެ ވެ.

ރަ އު ސް މާ ލު ގެ މި ން ވަ ރަ ކީ  110މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ އެ ވެ.

މު ޢާ މަ ލާ ތު ކު ރެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ .މި އީ  2017ވަ ނަ އަ ހަ ރު
މު ޢާ މަ ލާ ތު ކު ރެ ވު ނު ޙި އް ޞާ ގެ އަ ދަ ދާ އަ ޅާ ބަ ލާ އި ރު 801.89
އި ން ސަ އް ތަ އި ތު ރު އަ ދަ ދެ ކެ ވެ 2018 .ވަ ނަ އަ ހަ ރު ކު ން ފު ނީ ގެ

ވަ ނަ އަ ހަ ރު ނި މު ނު އި ރު ،އެ ން މެ ފަ ހު ން ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ 2017

ޙި އް ޞާ ގެ މު ޢާ މަ ލާ ތު ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ އެ ން މެ މަ ތީ އަ ގަ ކީ 155

ޙި އް ޞާ ގެ މު ޢާ މަ ލާ ތު ގެ އަ ގަ ށް ބަ ލާ އި ރު ކު ން ފު ނީ ގެ ޙި އް ޞާ ގެ

2017

2018

ޙި އް ޞާ ގެ މު ޢާ މަ ލާ ތު ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ އެ ން މެ ދަ ށް އަ ގު

15.50

45.00

ޙި އް ޞާ ގެ މު ޢާ މަ ލާ ތު ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ އެ ން މެ މަ ތީ އަ ގު

30.00

155.00

ޙި އް ޞާ ގެ މު ޢާ މަ ލާ ތު އެ ން މެ ފަ ހު ން ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ އަ ގު

22.00

45.00

ވެ އި ޓެ ޑް އެ ވަ ރޭ ޖް ޓް ރޭ ޑަ ޑް ޕް ރަ އި ސް

13.16

53.43

ޙި އް ޞާ ގެ ބަ ޒާ ރު ގަ އި ވި ކި ފަ އި ވާ ޙި އް ޞާ ގެ އަ ދަ ދު

106

956

)މާ ކެ ޓް ކެ ޕި ޓަ ލަ އި ޒޭ ޝަ ން ( މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ

110

361.70

ޑި ވި ޑެ ން ޑް ޔީ ލް ޑް

10.91%

5.78%

ހި އް ސާ އަ ކަ ށް ޖެ ހު ނު ފަ އި ދާ

29.07

4.486

ްޕ ރަ އި ސް -އަރ ނި ންގ ރޭ ޝި އޯ

0.76

10.03

ޖު މު ލަ އެ ސެ ޓާ އި މާ ކެ ޓް ކެ ޕި ޓަ ލަ އި ޒޭ ޝަ ން
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(ugwa ujercvea) cpek uTekWm

0

ރ ޝަ ން އަ ކީ
މޯ ލް ޑި ވް ސް ރި އަ ލް ެއ ސް ޓޭ ޓް އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް ކޯ ޕަ ޭ

 2018ގަ އި ާކ މި ޔާ ބު ކަ މާ އެ ކު ކޮ ން ސް ޓް ރަ ްކ ޝަ ން ކެ މި ކަ ލް ގެ ވި ޔަ ފާ ރި

ތެ ރޭ ގަ އި ހި މެ ނެ ނީ  28ދި ވެ ހި މު ވަ އް ޒަ ފު ން ނާ އި  44ބި ދޭ ސީ

އެ މް ޓީ ސީ ސީ ގެ ސަ އް ތަ އި ން ސަ އް ތަ ޙި އް ޞާ އޮ ން ނަ ސަ ބް ސި ޑަ ރީ

ށ މަ ޝް ހޫ ރު ސި ކާ ްބ ރޭ ން ޑް ކޮ ން ސް ޓް ރަ ކް ޝަ ން
ފެ ށި ފަ އި ވާ ިއ ރު ،ދު ނި ޔެ އަ ް

މު ވަ އް ޒަ ފު ން ނެ ވެ 2017 .އާ ހަ މަ އަ ށް ހަ މަ އެ ކަ ނި ސާ ފު ކު ރު މާ އި

ކު ން ފު ން ޏެ ކެ ވެ .ކު ން ފު ނި އު ފެ އް ދު މު ގެ މަ ޤް ޞަ ދަ ކީ ފު ޅާ ވަ މު ން

ކެ މި ކަ ލް ގެ ރާ އް ޖޭ ގެ ޑި ސް ޓް ރި ބި އު ޓަ ރު ގެ ގޮ ތު ގަ އި އެ މް އާ ރް އީ އަ އި ސީ

މެ އި ން ޓަ ނަ ން ސް ގެ ޚި ދު މަ ތް ދެ މު ން ގެ ން ދި ޔަ އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ މު ވަ އް ޒަ ފު ން ގެ

އަ ން ނަ ރި އަ ލް އެ ސް ޓޭ ޓް ދާ އި ރާ ގަ އި ހު ރި ފު ރު ޞަ ތު ތަ އް

ވަ ނީ ކަނ ޑަ ައ ާޅ ފަ އެ ވެ .ސި ކާ ގެ ުފ ރަ ތަ މަ ޝި ޕް މަ ން ޓް ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު

ހު ނަ ރާ އި ފެ ން ވަ ރު މަ ިތ ކޮ ށް ،ބޮ ޑެ ތި ްޕ ރޮ ޖެ ކް ޓް ތަ ކު ގަ އި މަ ސަ އް ކަ ްތ ކު ރު މު ގެ

ބަ ލާ ،އެ ދާ އި ރާ އި ން ވި ޔަ ފާ ރި ހޯ ދު މެ ވެ .ކު ން ފު ނި ން ދޭ

ވަ ނީ ގެ ނެ ވި ފަ އެ ވެ .އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ އަ ާމ ޒަ ކީ ކު ން ފު ނީ ގެ ފު ރަ ތަ މަ

ޤާ ބި ލް ކަ ން މި ހާ ރު ވަ ނީ ހޯ ދި ަފ އެ ވެ .މި ަބ ދަ ާލ އެ ކު މި ހާ ރު ައ ޅު ގަނ ޑު މެ ން

ފި ހާ ރަ  2019ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި މާ ލޭ ގަ އި ހު ޅު ވު މު ވެ.

މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރާ ބޮ ޑެ ތި މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ހު ޅު މާ ލެ އާ އި

ރި އަ ލް އެ ސް ޓޭ ޓް ޚި ދު މަ ތް ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ގެ ދޮ ރު ވި އް ކު މާ އި
ކު އް ޔަ ށް ދި ނު ން ،މަ ރާ މާ ތު ކު ރު މާ ިއ މެ އި ން ޓަ ނަ ން ސް ގެ ޚި ދު މަ ތް،
ރ ޓީ އަ ދި
އޮ ފީ ސް ގާރ ޑް ނި ން ގެ ޚި ދު މަ ތް ،ބި ލް ޑި ން ގް ސެ ކި އު ި
ޢި މާ ރާ ތް ތަ ކާ އި އޮ ފީ ސް ތަ އް ސާ ފު ކޮ ށް ިދ ނު މު ގެ ޚި ދު މަ ތް ހި މެ ނެ އެ ވެ.

ވި ލިނ ގި ލި ފެ ރީ ޓާރ މި ނަ ލް ތަ ރަ ްއ ޤީ ކު ރު މު ގެ މަ ޝް ރޫ ޢު އާ އި

ކޮންކްރީޓް ޕަންޕު ކުރާ މެޝިނަރީއަށް
އިން ވެސްޓްކުރުން

ކު ން ފު ނީ ގެ ވި ޔަ ފާ ރި ފު ޅާ ކު ރު މަ ށް މަ ގު ފަ ހި ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި  2017ވަ ނަ

ރި އަ ލް އެ ސް ޓޭ ޓާ އި ޢި މާ ރާ ތް ކު ރު މު ގެ ޞި ނާ ޢަ ަތ ށް ސަ ޕޯ ޓު ކު ރު މު ގެ ގޮ ތު ން

އަ ހަ ރު ުކ ން ފު ނީ ގެ ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑަ ށް ވަ ނީ ބަ ދަ ލު ގެ ނެ ވި ފަ އެ ވެ.

ނ ޕާ އި ކޮ ން ކް ރީ ޓް މި ކް ސަ ރު ކު ްއ ޔަ ށް ދި ނު މު ގެ ޚި ދު މަ ތް
ކޮ ން ކް ރީ ޓް ޕަ ް
ފެ ށު މަ ށް އި ން ވެ ސް ޓް ކޮ ށް ،ކޮ ން ކް ރީ ޓް ޕަ ން ޕު ކު ރު މު ގެ ޚި ދު މަ ތް ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ

ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު ކު ން ފު ނީ ގެ ޖު މް ލަ އާ މް ދަ ނީ ގެ ގޮ ތު ގަ އި

އަ ހަ ރު ވަ ނީ ފެ ށި ފަ އި ވެ އެ ވެ .ހަ މަ އެ ކަ ނި މާ ލޭ ގަ އި މި ހާ ރު ދެ މު ން ދާ މި

 4.26މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ ލި ބި ފަ އި ވެ އެ ވެ .މި އީ  2017ވަ ނަ

ޚި ދު މަ ތް ކަ އި ރި މު ސް ތަ ޤު ބަ ލެ އް ގަ އި ހު ޅު މާ ލެ އަ ށް ފު ޅާ ކު ރު މަ ށް ވަ ނީ

އަ ހަ ރު ލި ބު ނު ޖު މް ލަ އާ މް ދަ ނީ އާ އަ ޅާ ބަ ލާ އި ރު  72އި ން ސަ އް ތަ

ރޭ ވި ފަ އެ ވެ .މީ ގެ އި ތު ރު ން މި ދާ އި ރާ ގަ އި ހު ރި އި ތު ރު ފު ރު ޞަ ތު ތަ އް

ސ ފު ފަ އި ދާ ގެ ގޮ ތު ގަ އި ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު
ާ
އި ތު ރު އަ ދަ ދެ ކެ ވެ.

ސ އް ކަ ތް އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ކު ރަ މު ން ގެ ން ދަ މެ ވެ.
ހޯ ދު މު ގެ މަ ަ

 1.8މި ލި އަ ން ރު ފި ޔާ ލި ބި ފަ އި ވާ އި ރު ،މި އީ ކު ރީ އަ ހަ ރާ އި
އަ ޅާ ބަ ލާ އި ރު  5515އި ން ސަ އް ތަ އި ތު ރު އަ ދަ ދެ ކެ ވެ.

ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް
ހުނަރުވެރި މަސައްކަތްތެރިން ހޯދުން

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކެމިކަލްގެ ދާއިރާއަށް ވަނުން

ހި ން ގު ން ރަނ ގަ ޅު ކު ރު މަ ށް ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު ވަ ނީ ކު ން ފު ނީ ގެ

މުރާޖަޢާ

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ވި ޔަ ފާ ރި ފު ޅާ ކު ރު މަ ށް ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު ތަ ކު ގެ

ތެ ރޭ ގަ އި ބޮ ޑެ ތި އި ން ވެ ސް ޓް ަމ ން ޓް ތަ ކެ އް ކު ރެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ .މި ގޮ ތު ން

ސަ ބް ސި ޑަ އި ރީ ކު ން ފުނި

ސ ރި އަލް އެ ސް ޓޭ ްޓ އިން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް
މޯ ލް ޑި ވް ް
ޝ ން ޕްރަ އި ވެ ޓް ލި މި ޓެ ޑް
ކޯ ޕަރޭ ަ

ކު ން ފު ނީ ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް ހި ން ގާ ގޮ ތް ހަ ރު ދަ ނާ ކު ރު މަ ށާ އި އެ ތެ ރޭ ގެ

ހު ޅު މާ ލެ ޓާރ މި ނަ ލް ގެ އަ އު ޢި މާ ރާ ތެ އް ބި ނާ ކު ރު ން ހި މެ ނެ ެއ ވެ .މީ ގެ
އި ތު ރު ން ސަ ރު ކާ ރު ގެ މި ނި ސް ޓް ރީ ތަ ކާ އި ޕަ ބް ލި ކް ކު ން ފު ނި ތަ ކު ގެ
މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ ކު ގަ އި ވެ ސް ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު ވަ ނީ މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ.

ބިލް ޑިން ގް މެއިން ޓަނަންސްގެ ޚި ދުމަތް

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ދެ މު ން ގެ ން ދާ ބި ލް ޑި ން ގް މެ އި ން ޓަ ނަ ން ސް ގެ
ޚި ދު މަ ްތ ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު ވެ ސް
ނ ގް އެ ން ޑް
ސ ް
ސ ޓް ރީ އޮ ފް ހަ އު ި
ކު ރެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ .މި ގޮ ތު ން ،މި ނި ް
އި ން ފް ރާ ސް ޓް ރަ ކް ޗަރ އާ އެ ކު ވެ ފަ އި ވާ އެ އް ބަ ސް ވު މު ގެ ދަ ށު ން
ހު ޅު މާ ލޭ ގެ  704ހަ އު ސި ން ގް ޔު ނި ޓެ އް ގެ މެ އި ން ޓަ ނަ ން ސް ޚި ދު މަ ތް
ދެ މު ން ގެ ން ދެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ .އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ މަ ރާ މާ ތާ އި މެ އި ން ޓަ ނަ ން ސް
ިޚ ދު މަ ތް ވަ ރު ަގ ދަ ކޮ ށް ،މާ ކެ ުޓ ގަ އި މި ހާ ރު އޮ ތް ޑި މާ ން ޑާ އެ އް ވަ ރަ ށް
ޚި ދު މަ ތް ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު މަ ށް ޓަ ކަ އި ޤާ ބި ލް ،ޓެ ކް ނި ކަ ލް މު ަވ އް ޒަ ފު ން
ރ މަ ށް އަ ޅު ގަނ ުޑ މެ ން ވަ ނީ ގަ ސް ތު ކޮ ށް ފަ އެ ވެ.
ބި ނާ ކު ރު ަމ ށް އި ން ވެ ސް ޓް ކު ު

ސި ޔާ ސަ ތު ތަ ކަ ށާ އި އު ޞޫ ލު ތަ ކަ ށް ބަ ދަ ލު ގެ ނެ ވި ފަ އި އެ ވެ .ކު ން ފު ނީ ގަ އި
މި ވަ ގު ތު  72މު ވަ އް ަޒ ފު ން މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރަ މު ން ގެ ން ދެ ެއ ވެ .އޭ ގެ
77
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76

ނ ނަ ގޮ ތަ ކަ ށް
ކު ން ފު ނީ ގެ ހި ން ގު ން އަ ހަ ރު ން އަ ަހ ރަ ށް ހަ ރު ދަ ނާ ކޮ ށް ދެ ފު ށް ފެ ް

ޤާ ނޫ ނާ އި ކު ން ފު ނީ ެގ ހި ން ގާ ޤަ ވާ އި ދާ އެ އް ގޮ ތް ވާ ގޮ ތު ގެ ަމ ތި ން ނެ ވެ.

ކަ ން ކަ ން ރާ ވާ ހި ން ގު މަ ށް މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރަ މު ން ގެ ން ދެ ވެ އެ ވެ.
ޕަ ބް ލި ކް ކު ން ފު ނި ތަ ކު ން އަ މަ ލު ކު ރު މަ ށް ލާ ޒި މު ކު ރާ ކޯ ޕަ ރޭ ޓް ގަ ވަ ނަ ން ސް ގެ
މި ގޮ ތު ން އެ މް ޓީ ސީ ސީ ހި ން ގަ މު ން ގެ ން ދަ ނީ ދި ވެ ހި ރާ އް ޖޭ ގެ ކު ން ފު ން ޏާ

އު ޞޫ ލު ތަ ކާ އި މި ން ގަނ ޑު ތަ ކަ ށް ކު ން ފު ނި ން އެ ން މެ ފު ރި ހަ މަ އަ ށް

ބެ ހޭ ޤާ ނޫ ނު  ,10/96ކެ ޕި ަޓ ލް މާ ކެ ޓް ޑި ވެ ލޮ ޕް މަ ން ޓް އޮ ތޯ ރި ޓީ ގެ

އަ މަ ލު ކު ރެ ވެ މު ން ދެ އެ ވެ .އަ ދި މި މަ ގަ ށް ކު ރެ ވޭ މަ ސަ އް ކަ ތު ން ކު ން ފު ނީ ގެ

ކޯ ޕަ ރޭ ޓް ގަ ވަ ނަ ން ސް ކޯ ޑު ،މޯ ލް ޑި ވް ސް ސެ ކި އު ރި ޓީ ޑި ޮޕ ސި ޓަ ރީ ގެ

ޙި އް ޞާ ދާ ރު ން އަ ދި ކު ން ފު ނި ން ޚި ދު މަ ތް ލި ބި ގަ ން ނަ ފަ ރާ ތް ތަ ކު ން

ލި ސް ޓި ން ގް ރޫ ލް ސް ،އަ ދި ދި ވެ ހި ރާ އް ޖޭ ގެ މާ ލީ ސެ ކި އު ރި ޓީ ޒް އާ ބެ ހޭ

ކު ން ފު ން ޏާ މެ ދު އޮ ން ނަ އި ތު ބާ ރު ދެ ގޮ ތެ އް ނު ވެ ދެ މެ ހެ އް ޓި ފަ އި ވެ އެ ވެ.

ޑިރެކްޓަރުން ގެ ޯބޑުގެ ދައުރު

ކު ން ފު ނި ހި ން ގު މު ގެ އެ ން މެ ހަ އި ކަ ން ކަ މު ގެ އެ ން މެ އި ސް ފަ ރާ ތަ ކީ

ގަ ވަނަ ން ސް ރި ޕޯ ޓް ެ

ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ެގ
ގަ ވަނަ ން ސް ރި ޕޯ ޓް
ރ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑެ ވެ .ކު ން ފު ނީ ގެ މަ ޤް ޞަ ދު ތަ އް ޙާ ޞި ލް ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި
ޑި ެ
ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ ސި ޔާ ސަ ުތ ތަ އް ކަނ ޑަ އަ ޅާ ،އެ ސި ޔާ ސަ ތު ތަ އް ހި ން ގު މު ގަ އި
އި ސް ނެ ގު މާ އި ކު ން ފު ނީ ގެ އަ މާ ޒު ތަ އް ކަނ ޑަ އެ ޅު މާ އި ކު ން ފު ނީ ގެ
މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓަ ށް މަ ގު ދެ އް ކު މާ އި ކު ން ފު ން ޏަ ށް ބޭ ނު ން ވާ މާ ލީ އަ ދި
އި ން ސާ ނީ ވަ ސީ ލަ ތް ތަ އް ހޯ ދަ އި ދި ނު މާ އި ކު ން ފު ނީ ގެ އި ން ޓަރ ނަ ލް
ނ ފު ން ޏަ ށް ދި މާ ވެ ދާ ނެ ރި ސް ކް ަތ އް ދެ ނެ ގަ ނެ
ކޮ ން ޓް ރޯ ލް ސް އާ އި ކު ް

ކުން ފުނީ ގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް އޮނި ގަނ ޑު

އެ ކަ ން ކަ ން ަހ ރު ދަ ނާ ކު ރު މަ ކީ ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑު ގެ ޒި ން މާ އެ ކެ ވެ.
ކު ން ފު ން ޏަ ކީ ދި ގު މު އް ދަ ތެ އް ގަ އި ފަ އި ދާ ވާ ކު ން ފު ން ޏަ ކަ ށް ހެ ދު މު ގަ އި

ކު ން ފު ނީ ގެ ޙި އް ޞާ ދާ ރު ން

)ޙި އް ޞާ ދާ ރު ން ގެ ޖަ ލް ސާ(

ނ ހި މެ ނޭ ގޮ ތު ން
ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ޯބ ޑު ގެ މެ ން ބަ ރު ް
ެއ ކު ލަ ވާ ލެ ވި ަފ އި ވާ ބޯ ޑު ގެ ކޮ މި ޓީ ތަ އް

)ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑު (
)އޮ ޑި ޓް އެ ން ޑް ރި ސް ކް ކޮ މި ޓީ (
ނ ކޮ މި ޓީ (
ނ ޑް ރެ މި އު ނެ ރޭ ޝަ ް
)ނޮ މި ނޭ ޓި ން ގް އެ ް
ކޯ ޕަ ރޭ ޓް ގަ ވަ ނަ ން ސް އެ ން ޑް (
ސ ކޮ މި ޓީ
)ކޮ މް ޕް ލަ ޔަ ން ް

ނ ޓް އަ ދި
ޗީ ފް އެ ގް ެޒ ކެ ޓި ވް އޮ ފި ސަރ އަ ދި އެ ގް ޒެ ެކ ޓި ވް މެ ނޭ ޖް މަ ް
ކު ން ފު ނީ ގަ އި ގަ ވަ ނަ ން ސް ،ރި ސް ކް ،ކޮ މް ްޕ ލަ ޔަ ން ސް އަ ދި އެ ތި ކް ް
ސ
ނ ކް ޝަ ން ތަ އް
ރ ލް ސް މެ ނޭ ޖް ކު ރު މަ ށް ޤާ އި މް ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ފަ ް
އާ އި ކޮ ން ޓް ޯ

)ސީ އީ އޯ (
)އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް (
)އި ން ޓަރ ނަ ލް އޮ ޑި ޓް (
)ރި ސް ކް މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް(
)ބި ޒް ނަ ސް ކޮ ން ޓް ރޯ ލް ސް (
)ކޮ މް ޕް ޔަ ލަ ން ސް އެ ން ޑް ބި ޒް ނަ ސް އެ ތި ކް ސް (
ނ ސި ބި ލި ޓީ (
)ކޯ ޕަ ރޭ ްޓ ސޯ ޝަ ލް ރެ ސް ޕޮ ް

ރ ތަ ކީ ކު ން ފު ނީ ގެ ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ެގ ބޯ ޑެ ވެ.
ޖަ ވާ ބު ާދ ރީ ވާ ން ޖެ ހޭ ފަ ާ
ދި ވެ ހި ރާ އް ޖޭ ގެ ކު ން ފު ން ޏާ ބެ ހޭ ޤާ ނޫ ނު  ,10/96ކު ން ފު ނީ ގެ
ހި ން ގާ ޤަ ވާ އި ާދ އި އަ ސާ ސީ ޤަ ވާ ިއ ދު ،ކެ ޕި ޓަ ލް މާ ކެ ޓް ޑި ވެ ލޮ ޕް މަ ން ޓް
އޮ ތޯ ރި ީޓ ގެ ކޯ ޕަ ރޭ ޓް ގަ ވަ ނަ ން ސް ކޯ ޑު ،މޯ ލް ޑި ވް ސް ސެ ކި އު ރި ޓީ
ޑި ޕޮ ސި ޓަ ރީ ގެ ލި ސް ިޓ ން ގް ރޫ ލް ސް ،އަ ދި ދި ވެ ހި ރާ އް ޖޭ ގެ މާ ލީ
ސެ ކި އު ރި ޓީ ޒް އާ ބެ ހޭ ޤާ ނޫ ނު ގެ ދަ ށު ން ،ކު ން ފު ނީ ގެ މަ ޤް ޞަ ދު ތަ އް
ނ ސީ ދާ ގޮ ތު ން،
ޙާ ޞި ްލ ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި ސީ ދާ ގޮ ތު ން ނާ އި ު
ކު ރަ ން ޖެ ހޭ އެ ން މެ ހާ ކަ ން ކަ ން ކު ރު މަ ކީ ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑު ގެ
މަ ސް އޫ ލި އް ޔަ ތެ ކެ ވެ .ކެ ޕި ޓަ ލް މާ ކެ ޓް ޑި ވެ ލޮ ޕް މަ ން ޓް އޮ ތޯ ރި ޓީ ގެ
ނ ން ސް ކޯ ޑަ ކީ ެއ ކޯ ޑު ގެ މާ އް ދާ ަތ ކަ ށް އަ މަ ލު ުކ ރަ ން ޖެ ހޭ
ކޯ ޕަ ރޭ ޓް ގަ ވަ ަ
ނ ކު ރެ ވި ވާ ނަ ަމ އެ ކަ މެ އް ސާ ފު ކޮ ށް ދޭ ން ޖެ ހޭ ކޯ ޑެ ކެ ވެ.
އަ ދި ު
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ޝަ ރު ތު ހަ ަމ ވާ ފަ ރާ ތް ތަ ުކ ގެ ނަ ން ތަ އް އެ ން ޑޯ ްޒ ކު ރަ އް ވަ އެ ވެ .އަ ދި

ގަ ވަނަ ން ސް ރި ޕޯ ޓް ެ

 2018ވަނަ އަހަރު ޑިރެކްޓަރުން ގެ
ބޯޑަށް އައި ބަދަލު
 31ޑި ސެ ން ބަ ރު  2018ގެ ނި ޔަ ލަ ށް ބޯ ޑު ގަ އި ތި އް ބެ ވި ެމ ން ބަ ރު ން

ކު ރި އަ ށް އޮ ތް އަ ހަ ރަ ށް ޢަ އް ޔަ ނު ކު ރަ އް ވާ ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ވަ ނަ ވަ ރާ އެ ކު އެ
ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ މަ ޢު ލޫ މާ ތު އަ ހަ ރީ އާ ން މު ޖަ ލް ސާ ގަ އި ޙި އް ޞާ ކު ރެ ވެ އެ ވެ.

ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތު

ނަ ން

ޢަ އް ޔަ ނު ކު ރެ އް ވި  /އި ން ތި ޚާ ބު ކު ރެ އް ވި

އފ .ޙަ ސަ ން ޝާ ހު

 11ޑި ސެ ން ބަ ރު 2018

އފ .މަ ން ސޫ ރު ޒު ބަ އި ރު

ރ ތަ މަ އި ން ތި ޚާ ބު ކު ރެ ވު ނު)
 29އޮ ގަ ސް ޓު  ( 2017ފު ަ
 26އެ ޕް ރީ ލް  ( 2018އެ ން މެ ފަ ހު ން އި ން ތި ޚާ ބު ުކ ރެ ވު ނު)

ކު ން ފު ނީ ގެ ހި ން ގާ ޤަ ވާ އި ދު ގެ  69ވަ ނަ މާ އް ދާ އާ އި އެ އް ގޮ ތަ ށް ކު ރީ
އަ ހަ ރު ގެ އަ ހަ ރީ އާ އް މު ޖަ ލް ސާ ގަ އި ޢަ އް ޔަ ނު ކު ރާ ހު ރި ހާ ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން،

އފ .ނަ ސް ރަ ތު މު ޙަ އް މަ ދު

ރ ތަ މަ އި ން ތި ޚާ ބު ކު ރެ ވު ނު)
 29މޭ  ( 2013ފު ަ
 26އެ ޕް ރީ ލް  ( 2018އެ ން މެ ފަ ހު ން އި ން ތި ޚާ ބު ުކ ރެ ވު ނު)

ވި ދި ގެ ން އަ ން ނަ އަ ހަ ރު ގެ އަ ހަ ރީ އާ ން މު ޖަ ލް ސާ ގަ އި މަ ޤާ މު ން
ވަ ކި ވެ ގެ ން ދާ ނެ އެ ވެ .އަ ދި ކު ން ފު ނީ ގެ ހި ން ގާ ޤަ ވާ އި ދު ގެ  70ވަ ނަ

އފއ .ނާ ޝި މާ ޢަ ބް ުދ އް ލަ ތީ ފް

 01ނޮ ވެ ން ބަ ރު 2015

މާ އް ދާ ގަ އި ބަ ޔާ ން ކޮ ށް ފަ އި ވާ ފަ ދަ އި ން ކު ން ފު ނީ ގަ އި އަ ދާ ކު ރާ މަ ޤާ މެ އް ގެ ގޮ ތު ން

އފ .އަ ޙް މަ ުދ ޢަ ބް ދުﷲ

 05އެ ޕް ރީ ލް 2016

ރ ކް ޓަ ރު ން
އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ޮގ ތު ގަ އި ބޯ ޑަ ށް ކަނ ޑަ އެ ޅޭ ޑި ެ
ފި ޔަ ވަ އި ،އެ ން މެ ގި ނަ ވެ ގެ ން ބޯ ޑު ގެ މެ ން ބަ ރެ އް ގެ ގޮ ތު ގަ އި ޚި ދު މަ ތް ކު ރެ ވޭ ނީ
ރ ވެ .ވި ދި ވި ދި ގެ ން ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ކަ މު ގެ  6ވަ ނަ އަ ހަ ރު
ވި ދި ވި ދި ގެ ން  6އަ ހަ ެ
ނ ގެ ން ދަ ވާ ހަ މަ ެއ ކަ ނި ޑި ރެ ކް ަޓ ރަ ކީ އފ.
މި ހާ ރު ފު ރި ހަ މަ ކު ރަ އް ވަ މު ް

 2018ވަ ނަ އަ ހަ ރު ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ޯބ ޑު ން ވަ ކި ވެ ވަ ޑަ އި ގެ ން ނެ ވި މެ ން ބަ ރު ން.
ނަ ން

ޢަ އް ޔަ ނު ކު ރެ އް ވި  /އި ން ތި ޚާ ބު ކު ރެ އް ވި

ވަ ކި ކު ރެ އް ވި  /މު އް ދަ ތު ހަ މަ ވި

އފ .އަ ޙް މަ ދު ނި ޔާ ޛު

 06ޑި ސެ ން ބަ ރު 2017

 22ނޮ ވެ ން ބަ ރު 2018

5

އފ .އި ބް ރާ ހީ މް ޒި ޔާ ތު

 14ޖޫ ން 2016

 22ނޮ ވެ ން ބަ ރު 2018

4

އފަ .އ ޙް މަ ދު ކޫ ރި ކް ރި ޟާ

 19ޑި ސެ ން ބަ ރު 2016

 31ޑި ސެ ން ބަ ރު 2018

އފ .ހަ ސަ ން މު ނީ ރު

 18ޑި ސެ ން ބަ ރު 2018

 26އެ ޕް ރީ ލް 2018

އފ .މު ޙަ އް މަ ދު ފަ ރު ޝަ ތު

 29އޮ ގަ ސް ޓު 2017

 26އެ ޕް ރީ ލް 2018

އފއ .އަ އި ޝަ ތު ފަ ޒީ ނާ

 29އޮ ގަ ސް ޓު 2017

 26އެ ޕް ރީ ލް 2018

ނަ ސް ރަ ތު މު ޙަ އް މަ ދެ ވެ.
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ޗެ އަރޕަރސަން ގެ ދައުރު

ނ މެ ހާ ކަ ން ކަ ން ބަ ަލ ހަ އް ޓާ ،ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ
ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑު ގެ އެ ް
މެ ދު ގަ އި މަ ޝް ވަ ރާ ތަ ކަ ށް މަ ގު ފަ ހި ކޮ ށް ދޭ އެ ން މެ އި ސް ފަ ރާ ތަ ކީ
ޗެ އަރ ޕަރ ސަ ން އެ ވެ .މީ ގެ އި ތު ރު ން ޯބ ޑާ އި ބޯ ޑު ގެ ކޮ މި ޓީ ތަ އް
އެ ުކ ލެ ވި ފަ އި ވާ ގޮ ތާ އި މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ އް ރޭ ވި ފަ އި ވާ ގޮ ތް އަ ދި

ބް ރޭ ން ޑް އި ކު އި ޓީ ،އަ ދި ކު ން ފު ނީ ގެ މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓާ ގު ޅޭ އެ ން މެ ހާ

ތަ މް ސީ ލު ކު ރާ  5ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ނާ އި ،އާ ން މު ޙި ްއ ޞާ ދާ ރު ން ތަ ްމ ސީ ލު ކު ރާ

ކަ ން ކަ މު ގެ މަ ސް އޫ ލި އް ޔަ ތު އު ފު ލަ ން ޖެ ހޭ ފަ ރާ ތަ ކީ ވެ ސް ކު ން ފު ނީ ގެ ޗީ ފް

 2ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ނެ ވެު .ކ ން ފު ނީ ގެ ޙި އް ޞާ ގެ ނި ސް ބަ ތް ބަ ދަ ލު ެވ އް ޖެ ނަ މަ

އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް އޮ ފި ސަރ ެއ ވެ .މި ގޮ ތު ން ކު ން ފު ނީ ގެ ވި ޔަ ފާ ރީ ެގ އަ ހަ ރީ

އެ ނި ސް ބަ ތު ން މި އަ ދަ ދު ބަ ދަ ލު ވެ ގެ ން ދާ ނެ އެ ވެ 7 .ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ

ލަނ ޑު ދަނ ޑި ތަ ާކ އި ދި ގު މު އް ަދ ތު ގެ ލަނ ޑު ދަނ ޑި ތަ އް ޙާ ޞި ލް ކު ރު މަ ށް

ނ ވެ .ދެ ން
ތެ ރެ އި ން  2ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ނަ ކީ އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ެ

ކު ރަ ން ޖެ ހޭ އެ ން މެ ހާ ކަ ން ަކ ން ރާ ވާ ހި ން ގު މަ ކީ ސީ އީ އޯ ގެ ޒި ން މާ އެ ކެ ވެ.

ތި އް ބެ ވި ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ނަ ކީ އި ން ޑި ޕެ ން ޑެ ން ޓް ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ނެ ވެ.

ބޯ ޑާ އި ބޯ ޑު ގެ ކޮ މި ޓީ ތަ ކު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތު ގެ ފެ ން ވަ ރާ އި ވަ ކި ވަ ކި
ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން މަ ސް އޫ ލި އް ޔަ ތު އަ ދާ ކު ރާ މި ން ވަ ރާ އި ގަ ވަ ނަ ން ސް ގެ
ށ ޒި ން މާ ވާ ފަ ރާ ތަ ކީ ޗެ އަރ ޕަރ ސަ ން އެ ވެ.
ނ މެ ހާ ކަ ން ކަ މަ ް
އެ ް
ރ ވާ ން ޖެ ހެ އެ ވެ .އަ ދި ޗީ ފް
ޗެ އަރ ޕަރ ސަ ން ،ބޯ ަޑ ށް ޖަ ވާ ބު ދާ ީ
އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް އޮ ފި ސަރ މެ ދު ެވ ރި ކޮ ށް ބޯ ޑާ ިއ މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް ގު ޅު ަވ އި ދޭ
ރ ތަ ކި ޗެ އަރ ޕަރ ސަ ން އެ ވެ .ކު ން ފު ން ޏާ ގު ޅޭ އެ ކި އެ ކި ަކ ން ކަ މު ގެ
ފަ ާ
މަ ޢު ލޫ މާ ތު ޙި އް ޞާ ދާ ރު ން ނަ ށް ފޯ ރު ކޮ ށް ިދ ނު މު ގަ އި މެ ދު ެވ ރި އެ އް ގެ
.ދަ އު ރު އަ ދާ ޮކ ށް ދޭ ފަ ރާ ތަ ކީ ވެ ސް ޗެ އަރ ޕަރ ސަ ން އެ ވެ
ޗެ އަރ ޕަރ ސަ ން އާ އި ޗީ ފް އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް އޮ ފި ސަރ ގެ މަ ޤާ މު އަ ދާ ކު ރަ ނީ
ދެ ބޭ ފު ޅެ ކެ ވެ .އަ ދި މި ދެ މަ ޤާ މު ގަ އި ތި އް ބެ ވި ދެ ބޭ ފު ޅު ން ގެ
މެ ދު ގަ އި ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ ގު ޅު މެ އް ނު ވަ ތަ އާ އި ލީ ގު ޅު މެ އް ނު ވެ އެ ވެ.

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރގެ ދައުރު

ޑިރެކްޓަރުން ގެ ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ބޯ ޑު ގެ އެ ން މެ މު ހި ން މު މަ ސް އޫ ލި އް ޔަ ތަ ކީ ކު ން ފު ނީ ގެ ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ

އާ ން މު ޙި އް ޞާ ދާ ރު ން ގެ ފަ ރާ ތު ން ބޯ ޑު ޑި ރެ ކް ޓަ ރަ ކަ ށް ވު މަ ށް ކު ން ފު ނީ ގެ

މި ސް ރާ ބު ކަނ ޑަ އަ ޅާ ،ވި ޔަ ފާ ރި ބަ ލަ ހަ ްއ ޓާ ފަ ރާ ތު ގެ ހަ އި ސި އް ޔަ ތު ން

ޞ ދާ ރަ ކަ ށް ވެ ސް ކު ރި މަ ތި ލެ ިވ ދާ ނެ އެ ވެ .އަ ިދ ކު ން ފު ނީ ގެ
ކޮ ން މެ ޙި އް ާ

ނ ނަ ށް ލި ބޭ ނަ ފާ އި ތު ރު ކޮ ށް ދި ނު މެ ވެ .ޙި އް ޞާ ދާ ރު ން ނަ ށް
ޙި އް ޞާ ދާ ރު ް

ހި ން ގާ ޤަ ވާ އި ދާ އި ކޯ ޕަ ރޭ ޓް ގަ ވަ ނަ ން ސް ޯކ ޑާ އެ އް ގޮ ތް ވާ ގޮ ތު ގެ މަ ތި ން،

ށ ކު ން ފު ނީ ގެ
ނަ ފާ ވާ ނެ ގޮ ތަ ށާ ިއ ކު ން ފު ނީ ގެ ކު ރި އެ ރު މަ ށް އަ މާ ޒު ކު ރެ ވޭ ގޮ ތަ ް

ށ ހު ށަ ހަ ޅު އް ވާ ބޭ ފު ޅު ން ގެ ނަ ން ތަ އް ފޮ ނު އް ވު މަ ށް،
ބޯ ޑު މެ ން ބަ ރު ކަ މަ ް

ރ ން ގެ ބޯ ޑު ގެ
ށ ވަ ރު ކު ރު މަ ީކ ޑި ރެ ކް ޓަ ު
މަ ޤް ޞަ ދު ތަ އް ކަނ ޑަ އެ ޅި ަފ އި ވާ ކަ ން ކަ ަ

މެ ޖޯ ރި ޓީ އަ ދި މަ އި ނޯ ރި ޓީ ޙި ްއ ޞާ ދާ ރު ން ނަ ށް ެއ ން ގެ އެ ވެ.

ޒި ން މާ އެ ކެ ވެޯ .ބ ޑު ގެ އެ ން މެ ހާ ަމ ސަ އް ކަ ތް ތަ ކެ އް ހި ން ގަ ނީ ފަ ރު ވާ ތެ ރި ކަ މާ އި
ސ ޓް ރެ ޓީ ޖި ކް އަ މާ ޒު ތަ އް ކަނ ޑަ އަ ޅާ އެ
ް
މި ނި ވަ ން ކަ މާ އެ ކު ގަ އެ ވެ .ބޯ ޑު ން

އާ ން މު ޙި އް ޞާ ދާ ރު ން ގެ ފަ ރާ ތު ން ބޯ ޑަ ށް ކު ރި މަ ތި ލަ އް ވާ ފަ އި ވާ

އަ ާމ ޒު ތަ ކަ ށް ކު ން ުފ ނި ވާ ޞި ލް ވޭ ޯތ ބަ ލާ ،ޖަ ވާ ބު ދާ ރީ ކު ރު ވު މަ ކީ ބޯ ޑު ގެ

ރ ގެ އަ ހަ ރީ
ބޭ ފު ޅު ން ގެ އެ ޕް ލި ކޭ ޝަ ން ތަ އް ދި ރާ ސާ ކޮ ށް ،ނި މި ދި ޔަ އަ ހަ ު

ޒި ން މާ އެ ކެ ވެ .ކު ން ފު ން ޏާ ގު ޅު ން ހު ރި އެ ން މެ ހާ ފަ ރާ ތް ތަ ކު ގެ އު އް މީ ދު ތަ ކާ އި

އާ ން މު ޖަ ލް ސާ އަ ށް ކެ ން ޑި ޑޭ ޓު ން ގެ ގޮ ތު ގަ އި ހު ށަ ހަ ޅާ ނޭ ކެ ން ޑި ޑޭ ޓު ން

މު ޖު ތަ މަ ޢު ގެ ބޭ ނު ން ތަ ކާ އެ އް ގޮ ތް ވާ ޮގ ތު ގެ މަ ތި ން ކު ން ފު ނި ހި ން ގު މަ ށް

ފާ ސް ކު ރު މަ ށް ،ނޮ މި ނޭ ޓި ން ގް އެ ން ޑް ރެ މި އު ނެ ރޭ ޝަ ން ކޮ މި ޓީ ގެ

އި ރު ޝާ ުދ ދީ އެ ކަ ށީ ގެ ން ވާ ކޮ ން ޓް ރޯ ލް ތަ އް ބޯ ޑު ން ޤާ އި މް ކު ރެ އެ ވެ.

ޚި ޔާ ލާ އެ ކު ،ބޯ ޑަ ށް ުހ ށަ ހެ ޅެ އެ ވެ .އަ ދި މި ގޮ ތު ން އެ މަ ޤާ މު ގެ ޝަ ރު ތު
ހަ މަ ވާ ަފ ރާ ތް ތަ ކު ގެ ނަ ން ތަ ްއ އާ ން މު ކޮ ށް ިޢ ޢު ލާ ން ކޮ ށް އަ ހަ ރީ އާ ން މު

ކު ން ފު ނީ ގެ ހި ން ގު މު ގެ ކަ ން ކަ މާ އި ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ ފަ އި ދާ ،ޙި އް ޞާ ދާ ރު ން ނަ ށް
ނ ފާ އަ ދި ކު ން ފު ނީ ެގ ކު ރި އެ ރު ން ހޯ ދު މަ ށް ،ސް ޓް ރެ ޓީ ޖި ކް
ލި ބޭ ަ
ސ ރާ ބު ކަނ ޑަ އަ ޅާ ،ބޯ ޑު ން ކަނ ޑަ ައ ޅާ ފަ އި ވާ
މި ސް ރާ ބާ އި ހި ން ގު މު ގެ މި ް
ށ ކަ ން ކަ ން
ސި ޔާ ސަ ތު ތަ ކާ ެއ އް ގޮ ތް ވާ ގޮ ތު ގެ މަ ތި ން ،އެ މި ސް ރާ ބަ ް
ކު ރި އަ ށް ގެ ން ދި އު މަ ށް އެ ން މެ އި ސް ދަ އު ރެ އް އަ ދާ ކު ރަ ން ޖެ ހޭ
ފަ ރާ ަތ ކީ ޗީ ފް އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް އޮ ފި ސަރ އެ ވެ .ހަ މަ އެ ހެ ން ެމ ކު ން ފު ނީ ގެ

80

ޑިރެކްޓަރުން ޢައްޔަނުކުރުމާއި އިން ތިޚާ ބުކުރުން

ނ އި ން ތި ޚާ ބު ކު ރެ ވެ އެ ވެ.
ޖަ ލް ސާ ގަ އި ނެ ގޭ ޙި އް ޞާ ދާ ރު ން ގެ ވޯ ޓަ ކު ް

ޑިރެކްޓަރުން ގެ ބޯޑު އެކުލެވިގެން ވާ ގޮތް

ކު ން ފު ނީ ގެ ހި ން ގާ ޤަ ވާ އި ދު ގެ  63ވަ ނަ މާ އް ދާ އާ އި އެ އް ގޮ ތް ވާ ގޮ ތު ގެ
މަ ތި ން ކު ން ފު ނީ ގެ ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑު އެ ކު ލެ ވި ފަ އި ވަ ނީ

7

ރ ން ގެ މަ އް ޗަ ށެ ވެ .މި ގޮ ތު ން ކު ން ފު ނީ ގެ ޙި އް ޞާ ގެ
ޑި ރެ ކް ޓަ ު
ނި ސް ބަ ތަ ށް ބަ ލާ ،މި  7ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ހި މެ ނެ ނީ ސަ ރު ކާ ރު

ސަ ރު ކާ ރު ެގ ޙި އް ޞާ ،ބޯ ުޑ ގަ އި ތަ މް ސީ ލު ކު ރަ އް ވާ ނޭ ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން،
ނ ގް އެ ން ޑް
ށ ހެ ޅު ން ތަ އް ނޮ މި ނޭ ިޓ ް
ސަ ރު ކާ ރު ން ހު ށަ ހެ ޅު މު ން ،އެ ހު ަ
ރެ މި އު ނެ ރޭ ޝަ ން ކޮ މި ޓީ ން ދި ރާ ސާ ކޮ ށް ،ބޯ ުޑ ން ފާ ސް ކު ރު ަމ ށް ހު ށަ ހެ ޅި

ރަނ ގަ ޅަ ށް އެނ ގި ވަ ޑަ އި ގެ ން ތި އް ބެ ވު މަ ށް އެ ހީ ތެ ރި ވެ އެ ވެ.

ފާ ޅު ކު ރު ން ތަ ކެ އް ހު ށަ ހެ ޅި ބަ ހު ސް އާ އި މަ ޝް ވަ ރާ ތަ އް ކު ރެ ވި އޭ ގެ
ނ ގު ން ތެ ރި ބޯ ޑެ އް އޮ ތު މު ގެ
އަ ލީ ގަ އި ހަ ރު ދަ ނާ ނި ން މު ން ތަ ކެ އް ނި ން މާ ހި ް

ރާ އް ޖެ އި ން ބޭ ރު ގަ އި ހި ން ގު ނު  19ތަ މް ރީ ނު ޕް ރޮ ގް ރާ މެ އް ގަ އި

ނ ގެ ބޯ ޑާ އި މެ ނޭ ްޖ މަ ން ޓު ން ޤަ ބޫ ލު ކު ރެ އެ ވެ.
މު ހި ން މު ކަ ން ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ް

ރ ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ބަ އި ވެ ރި ކު ރެ ވު ނެ ވެ.
 2018ވަ ނަ އަ ހަ ު
ތަ މް ރީ ނު ދެ ވު ނު ދާ އި ރާ ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި-:
ކޯ ޕަ ރޭ ޓް ގަ ވަ ނަ ން ސް

ކަ ރު ދާ ސް މެ ދު ވެ ރި ކޮ ށް އެ ަކ މަ ކާ އި ގު ޅު ން ހު ރި ތަ ފް ޞީ ލީ މަ ޢު ލޫ މާ ތާ އި،

ފަ އި ނޭ ން ސް އެ ން ޑް އެ ކަ އު ން ޓި ން ގް

ބޭ ނު ން ވާ ނެ ވަ ސީ ލަ ތް ތަ އް ،އެ ކު ލެ ވި ގެ ން ވާ ރި ސް ކް ތަ ކާ އި އެ ރި ސް ކް ތަ އް

ބަ ޖެ ޓް ކޮ ން ޓް ރޯ ލް

ކު ޑަ ކު ރު މަ ށް ކު ރެ ވޭ ނެ ކަ ން ކަ ން އަ ދި މާ ލީ ގޮ ތު ން ކު ރާ ނެ އަ ސަ ރު އަ ދި

ރި ސް ކް މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް އެ ން ޑް ކޮ ން ޕް ލަ ޔަ ން ސް

ނަ ތީ ޖާ އާ އި ުގ ޅޭ ވަ ރަ ށް ތަ ްފ ޞީ ލީ މަ ޢު ލޫ މާ ތު ފޯ ރު ކޮ ށް ދެ ވެ އެ ވެ.

ސީ ނި އަރ މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް ސް ކި ލް ސް

ޑިރެކްޓަރުން ކުން ފުނީ ގެ ޙިއްޞާގެ
މިލްކުވެރިއަކަށް ވުން

ސަ ރު ކާ ރު ތަ މް ސީ ލް ކު ރަ އް ވާ ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ކު ން ފު ނީ ގެ ޙި އް ޞާ ދާ ރަ ކަ ށް

މީ ގެ އި ތު ރު ން ވެ ސް ،ބަ ޖެ ޓް އަ ން ދަ ޒާ ކު ރެ ވޭ ކު ރު މު ގެ މަ ޢު ލޫ މާ ތަ އް

ގަ ވަނަ ން ސް ރި ޕޯ ޓް ެ

.
.
.
.
.

ށ ހު ށަ ހަ ޅާ
މި ގޮ ތު ން ،މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް ެގ ފަ ރާ ތު ން ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑަ ް

އެ ކު ލެ ވި ގެ ން ޕާރ ފޯ މަ ން ސް ރި ޕޯ ޓު ތަ އް ޤަ ވާ އި ދު ން ހު ށަ ހެ ޅެ ެއ ވެ .އަ ދި
ހަ މަ އެ ހެ ން މެ ކު އާ ޓަރ ލީ ފަ ިއ ނޭ ން ޝަ ލް ރި ޕޯ ޓް ތަ އް ހު ށަ ހެ ޅެ އެ ވެ .ބަ ޖެ ޓް
އަ ދި ބި ޒް ނަ ސް ޕް ލޭ ނު ން ޙާ ޞި ލް ކު ރެ ވޭ މި ން ވަ ރު ދެ ނެ ގަ ތު މަ ށް ކޮ ން މެ
ނ ރި ވި އު ހު ށަ ހެ ޅި މަ ޝް ވަ ރާ ކު ރެ ވެ އެ ވެ.
ކު އާ ޓަރ އެ އް ނި މު މު ް

ވު ން ލާ ޒި މެ އް ނޫ ނެ ވެ .އާ ން މު ޙި އް ޞާ ދާ ރު ން ގެ ފަ ރާ ތު ން
ތަ މް ޞީ ލް ކު ރެ އް ވޭ ނީ ކު ން ފު ނީ ގެ އާ ން މު ޙި އް ޞާ ދާ ރު ން ނަ ށް އެ ކަ ން ޏެ ވެ.

ޑިރެކްޓަރުން ގެ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުން ތައް

ކު ން ފު ނީ ގެ ހި ން ގާ ޤަ ވާ އި ދާ އެ އް ގޮ ތް ވާ ގޮ ތު ގެ މަ ތި ން ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ނަ ށް
ބަ އް ދަ ލު ވު މު ގެ ނޯ ޓި ސް ފޮ ނު ވެ އެ ވެ .އަ ދި ެއ ޖެ ން ޑާ ގަ އި އަ އި ޓަ މް ތަ އް
ހި މެ ނު މަ ށް ހު ށަ ހެ ުޅ މު ގެ ފު ރު ޞަ ތު އެ ރު ވެ އެ ވެޯ .ބ ޑު ގެ ބަ އް ދަ ލު ވު ން ތަ ކު ގެ
އެ ޖެ ން ޑާ ކަނ ޑަ އަ ޅަ ނީ ޗެ އަރ ޕަރ ސަ ން އާ އި ކޮ މް ޕެ ނީ ސެ ކް ރެ ޓަ ރީ
ކު ން ފު ނީ ގެ ސީ ނި އަރ މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް ގެ މަ ޝް ވަ ރާ އާ އެ ކު ގަ އެ ވެ.
ބަ އް ދަ ލު ވު މު ގެ ކު ރި އަ ށް ބޯ ޑު ގެ އެ ހެ ން މެ ން ބަ ރު ން ނަ ށް އެ ޖެ ން ޑާ އާ އި
އެ ޖެ ން ޑާ ގަ އި ހި މެ ނޭ އަ އި ޓަ މް ތަ ކާ ގު ޅޭ ލި ޔެ ކި އު ން ތަ އް ޙި އް ޞާ ކު ރެ ވެ އެ ވެ.
ޯބ ޑު ނު ވަ ތަ ބޯ ުޑ ކޮ މި ޓީ އެ އް ގެ މަ ޝް ވަ ރާ ،އި ރު ޝާ ދު ނު ވަ ތަ
ނި ން މު މެ އް ބޭ ނު ން ވާ ފަ ދަ ކަ ން ކަ މު ގަ އި ކު ރި އާ ލާ ވާރ ކް ޕް ލޭ ން ތަ އް
ޝެ ޑި އު ލް ކު ރު މަ ށް ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް ތަ ކާ އި ޑި ވި ޝަ ން ތަ ކު ގެ ވެ ރި ން ނަ ށް
އި ރު ޝާ ދު ދެ ެވ އެ ވެ .އެ ފަ ދަ މަ އް ސަ ލަ ތަ އް ކޮ ިމ ޓީ ބަ އް ދަ ލު ުވ ން ތަ ކަ ށް
.އެ ޖެ ން ޑާ ކު ރު މަ ށް އެ ފަ ރާ ތް ތަ ކު ން އަ ން ގަ ނީ ކޮ މް ޕެ ނީ ސެ ކް ރެ ޓަ ރީ އަ ށެ ވެ
ނ ކަ މާ ގު ޅި ގެ ން ސު ވާ ލު ކޮ ށް،
މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް ގެ ފަ ރާ ތު ން ހު ށަ ހަ ޅާ ކަ ް
ސާ ފު ކު ރަ ން ޖެ ހޭ ކަ ން ކަ ން ފު ރި ހަ މަ އަ ށް ސާ ފު ކޮ ށް ބި ނާ ކު ރަ ނި ވި ޚި ޔާ ލު
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ނޮން -އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުން

ކު ން ފު ނީ ގެ ހި ން ގާ ޤަ ވާ އި ދު ގެ  67ވަ ނަ މާ އް ދާ ބަ ޔާ ން ުކ ރާ ގޮ ތު ން
ނޮ ން -އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ނަ ކީ އެ ވަ ގު ތަ ކު ކު ން ފު ނީ ގެ އެ އް ވެ ސް
ވަ ޒީ ފާ އެ އް އަ ދާ ނު ކު ރާ އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ގޮ ތު ގަ އި ނު ހި މެ ނޭ
މެ ން ބަ ރު ން ނެ ވެ .ކު ން ފު ނީ ގެ ހި ން ގާ ޤަ ވާ އި ދު ގެ  68ވަ ނަ މާ އް ދާ
ބަ ޔާ ން ކު ރާ ގޮ ތު ން ބޯ ޑު ެގ ދެ ބަ އި ކު ޅަ އެ ްއ ބަ ޔަ ކީ ނޮ ން -އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް
ރ ކް ޓަ ރު ން ކަ މު ގަ އި ވާ ން ޖެ ހެ އެ ވެ .ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ެގ ބޯ ޑު ގެ  7މެ ން ބަ ރު ން ގެ
ޑި ެ
ތެ ރެ އި ން  5މެ ން ބަ ރު ން ނަ ީކ ނޮ ން -އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ނެ ވެ.
އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ގޮ ތު ގަ އި ތި އް ބެ ވީ ކު ން ފު ނީ ގެ ޗީ ފް
ނ ޖި ން ގް ޑި ރެ ކް ޓަރ އެ ވެ.
އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ްވ އޮ ފި ސަރ އަ ދި ޑެ ޕި އު ޓީ މެ ޭ
ޚާ އް ޞަ ގޮ ތެ އް ގަ އި ޑި ރެ ްކ ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑު ގަ ިއ ހި މެ ނި ވަ ޑަ އި ގަ ން ނަ ވާ ނޮ ން-
އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ނަ ށް ކު ން ފު ނީ ގެ ވި ޔަ ފާ ރި އާ އި ވި ޔަ ފާ ރި
ނި ސް ބަ ތް ވާ ޞި ނާ ޢަ ތް ތަ ކު ގެ ފު ރި ހަ މަ މަ ޢު ލޫ މާ ތު ލި ބު ން ވަ ރަ ށް
ނ ން -އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ނަ ށް ވެ ސް
މު ހި ން މެ ވެ .މި ގޮ ތު ން ޮ
ކު ރި ޔާ ލާ މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް ރި ޕޯ ޓު ތަ ކާ އި ބޯ ޑު ކަ ރު ދާ ސް ލި ބޭ ނެ އި ން ތި ޒާ މު
ހަ މަ ޖަ އް ސަ އި ދެ ވެ އެ ވެ .އަ ދި ކު ން ފު ން ޏާ އި ކު ން ފު ނީ ގެ ވި ޔަ ފާ ރި
ޙަ ރަ ކާ ތް ތަ ކަ ށް އަ ހު ލު ވެ ރި ކު ރު މަ ށް ޓަ އި އެ މަ ޢު ލޫ މާ ތު ހި މެ ނޭ ގޮ ތަ ށް
އެ ފަ ރާ ތް ތަ ކަ ށް ވެ ސް އި ން ޑަ ކް ޝަ ން ޕް ރޮ ގް ރާ މެ އް ިހ ން ގެ އެ ވެ.
ބޯ ޑު ގެ އެ ގް ެޒ ކެ ޓި ވެ ޑި ރެ ްކ ޓަ ރު ން ނު ހި މަ ނާޯ ،ބ ޑު ގެ ނޮ ން -އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް
އި ން ޑި ޕެ ން ޑެ ން ޓް މެ ން ބަ ރު ން ގެ ބަ އް ދަ ލު ވު މެ އް މަ ދު ވެ ގެ ން އަ ހަ ރަ ކު
ެއ އް ފަ ހަ ރު ބޭ އް ވު ަމ ށް ކޯ ޕަ ރޭ ޓް ގަ ވަ ނަ ން ސް ކޯ ޑު ގެ  ( 1.6ސީ)
އި ން ލާ ޒި މް ކު ރެ އެ ވެ .މި ފަ ދަ އެ އް ބަ އް ދަ ލު ވު ން ވޭ ތު ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު ވަ ނީ
ބޭ އް ވި ފަ އެ ވެ .މި ބަ އް ދަ ލު ވު މު ގަ އި ކު ން ފު ނީ ގެ ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ ކު ރި މަ ގާ އި
ހިނ ގަ މު ން ދާ މު ހި ން ުމ ޕް ރޮ ޖެ ކް ޓް ަތ ކާ އި ކު ރި މަ ިތ ވެ ފަ އި ވާ ރި ސް ކް ތަ ކާ އި
ކު ން ފު ނީ ގެ ސް ޓް ރެ ޓަ ޖީ ،އަ ދި ވެ ރި ން ގެ ޤާ ބި ލް ކަ މާ އި ގަ ވަ ނަ ން ސް އަ ދި
ޝ ވަ ރާ ކު ރެ އް ވި އެ ވެ.
ކޮ މް ޕް ލަ ޔަ ން ސް އާ ބެ ހޭ ޮގ ތު ން މެ ން ބަ ރު ން މަ ް

ޑިރެކްޓަރުން ގެ މުސްތަޤިއްލުކަމާއި ޑިރެކްޓަރުން ގެ
އަމިއްލަ މަސްލަޙަތު ހާމަކުރުން
ކު ން ފު ނީ ގެ ހި ން ގާ ޤަ ވާ އި ދު ގެ  77ވަ ނަ މާ އް ދާ ގެ ދަ ށު ން އަ ދި
ނ ޓަ ރަ ސް ޓް ޕޮ ލި ސީ ގެ ދަ ށު ން
ކު ން ފު ނީ ގެ ކޮ ން ފް ިލ ކް ޓް އޮ ފް އި ް
82

ކު ން ފު ނީ ގެ ޑި ރެ ކް ޓަ ރެ އް ގެ އަ މި އް ލަ މަ ޞް ލަ ޙަ ތެ އް ވާ ނަ މަ އެ ކަ މު ގެ

ވަ ޒަ ން ކޮ ށް ބެ ލު މަ ކީ ޖު މް ލަ ކޮ ށް ބޯ ޑު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތު ގެ ފެ ން ވަ ރު

މަ ޢު ލޫ މާ ތު ކު ން ފު ނީ ގެ ބޯ ޑަ ށް ެއ ޑި ރެ ކް ޓަ ރަ ކު ހާ މަ ކު ރަ ން ޖެ ހެ އެ ވެ.

ރ އް ޤީ އަ ށް ކޮ ން ެމ ހެ ން ކު ރަ ން ޖެ ހޭ ކަ މެ ކެ ވެ
.ރަނ ގަ ޅު ކު ރު މަ ށާ އި ބޯ ޑު ގެ ތަ ަ

އެ ގޮ ތު ންު ،ކ ން ުފ ނީ ގެ ޑި ރެ ކް ަޓ ރު ން ގެ އަ މި އް ލަ މަ ޞް ލަ ޙަ ތެ އް ވާ ކޮ ން މެ

ކޯ ަޕ ރޭ ޓް ގަ ވަ ނަ ން ސް ކޯ ޑު ގެ  2.2ވަ ނަ މާ އް ދާ އާ އި

ކަ މެ އް ހާ ަމ ކޮ ށް ،އެ ފަ ދަ ކަ ން ކަ މާ ގު ޅޭ ގޮ ތު ން ކު ރެ ވޭ މަ ޝް ވަ ރާ ތަ ކު ގަ އި

ރ ކް ޓަ ރު ން ވަ ަޒ ން ކު ރު މާ
ނ ކު ން ފު ނީ ގެ ޑި ެ
އެ އް ގޮ ތް ވާ ގޮ ތު ގެ މަ ތި ް

ބަ އި ވެ ރި ނު ވު މަ ށް ކު ން ފު ނީ ގެ ހު ރި ހާ ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން އި ޤު ރާ ރު ވެ އެ ވެ.

ބެ ހޭ ޕޮ ލި ސީ އެ އް އެ ކު ލަ ވާ ލެ ވި ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑު

ކު ން ފު ނީ ގެ މަ ޞް ލަ ޙަ ތާ ތަ ޢާ ރު ޒު ވާ ނު ވަ ތަ ތަ ޢާ ރު ޒު ވެ ދާ ނެ ފަ ދަ ސީ ދާ

 2018ވަ ނަ އަ ހަ ރު ވަ ނީ ވަ ޒަ ން ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ.

މަ ޞް ލަ ޙަ ތެ އް ކު ން ފު ނީ ގެ ޑި ރެ ކް ޓަ ރެ އް ނު ވަ ތަ މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް ގެ ނެ ތެ ވެ.
މި ގޮ ތު ން ޗެ އަރ މަ ން ،ޑި ރެ ކް ަޓ ރު ން ގެ ބޯ ޑު ،ޗީ ފް އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް އޮ ފި ސަރ
ކު ން ފު ން ޏާ އެ ކު އެ އް ވެ ސް ޑި ރެ ކް ޓަ ރެ އް ގެ ސީ ދާ އަ ދި ނު ސީ ދާ

ރ ޓަ ރީ ގެ  2018ގެ
ބޯ ޑު ގެ ކޮ މި ޓީ ތަ ކާ އި އަ ދި ކޮ މް ޕެ ނީ ސެ ކް ެ

މަ ޞް ލަ ޙަ ތެ އް އޮ ން ނަ ކަ މެ އް ކު ން ފު ނީ ގެ މަ ސަ އް ކަ ތާ ގު ޅި ގެ ން

އި ވެ ލު އޭ ޝަ ން ެ 2018ގ ނޮ ވެ ން ބަ ރު މަ ހު ކު ރި އަ ށް ގެ ން ދެ ވު ނެ ވެ.

ނު ހިނ ަގ އެ ވެ .އަ ދި ފާ އި ތު ވި އަ ހަ ރު އެ އް ވެ ސް ޑި ރެ ކް ޓަ ރަ ކާ

އި ވެ ލު އޭ ޝަ ން ކު ރި އަ ށް ގެ ން ދެ ވި ފަ އި ވަ ނީ އޮ ން ލަ އި ން ސު ވާ ލު ކަ ރު ދާ ހެ އް

ނު ވަ ތަ މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް ގެ މެ ން ބަ ރަ ކާ ކު ން ފު ން ޏާ އެ ކު ކޮ ން ޓް ރެ ކް ޓެ އް

ނ ނެ ވެ .މި
މެ ދު ވެ ރި ކޮ ށް ވަ ަޒ ން ކު ރާ ފަ ރާ ތް ސި އް ރު ކު ރެ ވި ގެ ް

ހެ ދި ނު ވަ ތަ މު ޢާ މަ ލާ ތެ އް ކު ރެ ވި ފަ އެ އް ނު ވެ އެ ވެ.

އި ވެ ލު އޭ ޝަ ން ގެ ދަ ށު ން ބޯ ޑާ އި ކު ން ފު ނީ ގެ އި ފެ ކް ޓި ވް ނަ ސް ދެ ނެ ގަ ތު މު ގެ
އި ތު ރު ން ރަނ ގަނ ުޅ ކަ ރަ ން ޖެ ހޭ ާދ އި ރާ ތަ އް ދެ ނެ ގަ ނެ ވު ނެ ވެ.

ވަ ނަ އަ ހަ ރު ކު ން ފު ނީ ގެ ސަ ބް ސި ޑި އަ ރީ އަ ކާ އެ ކު އެ އް ވެ ސް 2018
ޑި ރެ ކް ޓަ ރެ އް ގެ ސީ ދާ އަ ދި ނު ސީ ދާ މަ ޞް ލަ ޙަ ތެ އް އޮ ން ނަ ކަ މެ އް
ކު ން ފު ނީ ގެ މަ ސަ އް ކަ ތާ ގު ޅި ގެ ން ނު ހިނ ގަ އެ ވެ .އަ ދި ފާ އި ތު ވި އަ ހަ ރު
އެ އް ވެ ސް ޑި ރެ ކް ޓަ ރަ ކު ނު ވަ ތަ މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް ގެ މެ ން ބަ ރަ ކު ކު ން ފު ން ޏާ އެ ކު
ކޮ ން ޓް ރެ ްކ ޓެ އް ހަ ދާ ނު ަވ ތަ މު ޢާ މަ ލާ ތެ އް ކޮ ށް ފަ އެ އް ނު ވެ އެ ވެ.
ވަ ނަ އަ ހަ ރު ކު ން ފު ނީ ގެ މަ އި ޙި އް ޞާ ދާ ރު ކަ މަ ށް ވާ 2018
ސަ ރު ކާ ރާ އެ ކު ތަ ފާ ތު ޕް ރޮ ޖެ ކް ޓް ތަ އް ކު ރި ޔަ ށް ގެ ން ދި އު މަ ށް
.އެ އް ބަ ސް ވު ން ތަ އް ސޮ އި ކު ރެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ
ވަ ނަ އަ ހަ ރު ކު ން ފު ނި ނު ވަ ތަ ކު ން ފު ނީ ގެ ސަ ބް ސި ޑި އަ ރީ 2018
ކު ން ފު ން ޏަ ކަ ށް ޚި ދު މަ ތް ދި ނު މަ ށް ޓަ ކަ އި ކު ން ފު ނީ ގެ މަ އި ޙި އް ޞާ ދާ ރަ ކާ
އެ ކު އެ އް ވެ ސް އެ އް ބަ ސް ވު މެ އް ވެ ވި ފަ އެ އް ނު ވެ އެ ވެ.

އަ ދި

ކު ރި އަ ށް ޮއ ތް އަ ހަ ރީ އާ ން މު ޖަ ލް ސާ ގަ އި އި ން ތި ޚާ ބު ވު މަ ށް
ކު ރި މަ ތި ލާ ފަ އި ވާ އެ އް ވެ ސް ޑި ރެ ކް ޓަ ރަ ކާ ކު ން ފު ން ޏާ ދެ މެ ދު
ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ޚި ދު މަ ތު ގެ އެ އް ވެ ސް އެ އް ބަ ސް ވު މެ އް ނެ ތެ ވެ.

ޑިރެކްޓަރުން ވަޒަންކުރުން

ޑިރެކްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުން

ސ ކޯ ޑު ގެ  1.7ވަ ނަ މާ އް ދާ ގެ ދަ ށު ން
ކޯ ަޕ ރޭ ޓް ގަ ވަ ނަ ން ް

ޑި ރެ ްކ ޓަ ރު ން ނަ ށް އެ ކަ ށީ ގެ ން ވާ ތަ މް ރީ ނު ފޯ ރު ކޮ ށް ދޭ ން ޖެ ހެ އެ ވެ.
ކު ން ފު ނީ ގެ ގަ ވަ ނަ ން ސާ އި ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ ރޮނ ގު ތަ އް
ނ ނަ ށް ރަނ ގަ ޅަ ށް އެނ ގި ވަ ޑަ އި ގެ ން ތި ްއ ބެ ވި ކަ ން
ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ް
ކަ ށަ ވަ ރު ކު ރު މަ ީކ

ޗެ އަރ މަ ން ގެ ވެ ސް މަ ސް އޫ ލި އް ޔަ ތެ ކެ ވެ.

މި ކަ ން އެ ން މެ ފު ރި ހަ މަ ގޮ ތެ އް ގަ އި ކު ރި އަ ށް ގެ ން ދި ުއ މަ ށް ޑަ އި ރެ ކް ޓަރ ސް
ޓް ރެ އި ނި ންގ އެ ން ޑް އި ން ޑަ ކް ޝަ ން ޕޮ ލި ސީ ވަ ނީ އެ ކު ލަ ވާ ލެ ވި ފަ އެ ވެ.
ކު ން ފު ން ޏާ އި ކު ން ފު ނީ ގެ ވި ޔަ ފާ ރި އާ އި އެ ހެ ނި ހެ ން ޙަ ރަ ކާ ތް ތަ ކާ އި
ގު ޅޭ މަ ޢު ލޫ މާ ތު އަ ދި ގަ ވަ ނަ ން ސް އާ އި ގު ޅޭ ޕޮ ލި ސީ ތަ ކު ގެ މަ ޢު ލޫ މާ ތު
ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑާ އި ގު ޅި ވަ ަޑ އި ގަ ނަ ން ވާ ކޮ ން މެ ޑި ރެ ކް ޓަ ރަ ކަ ށް ވެ ސް
ިއ ން ޑަ ކް ޝަ ން ޕޮ ިލ ސީ ގެ ދަ ށު ން ފޯ ރު ކޮ ށް ދެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ.
ށ ގެ ން ދާ ތަ މް ރީ ނު ޕް ރޮ ގް ރާ މް ތަ ކު ެގ ސަ ބަ ބު ން
މެ ދު ނު ކެނ ޑި ކު ރި އަ ް

ނ ގެ ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ ާކ މި ޔާ ބީ އާ
ރަނ ގަ ޅަ ށް މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރާ ޯބ ޑަ ކާ އި ކު ން ފު ީ

ކު ން ފު ނީ ގެ ގަ ވަ ނަ ން ސާ އި ވި ޔަ ފާ ރި ރަނ ގަ ޅަ ށް ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ނަ ށް

އޮ ން ނަ ގު ޅު މަ ކީ އާ ން މު ކޮ ށް ޤަ ބޫ ުލ ކު ރާ ކަ މެ ކެ ވެ .ޖު މް ލަ ގޮ ތެ އް ގަ އި ބޯ ޑު ގެ

ނ ފު ން ޏަ ށް
ނ ވަ ރު އި ތު ރު ވެ އެ ވެ .އަ ދި ކު ް
އެނ ގި ަވ ޑަ އި ގަ ން ނަ ވާ މި ް

މަ ސަ އް ކަ ތު ގެ ފެ ން ވަ ރާ އި ވަ ކި ވަ ކި ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް

ނ ހު ރި އެ ން މެ ފަ ުހ ެގ ކަ ން ކަ ން
އަ ސަ ރު ކޮ ށް ފާ ނެ ،ގަ ވަ ނަ ން ސް އާ ގު ޅު ް

އަހަރު ެގ ތެރޭގައި ޑިރެކްޓަރުން ގެ ބޯޑުން
ނިން ިމ މުހިން މު ކަން ތައްތައް
މާލީ ރިޕޯޓުތައް ރިވިއުކުރުމާއި ފާސްކުރުން
.

 2017ގެ އޮ ޑި ޓަ ޑް ފަ އި ނޭ ން ޝަ ލް އެ ކަ އު ން ޓް ސް

.

ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ އާ ން މު ޖަ ލް ސާ އަ ށް 2017
ހު ށަ ހެ ޅު މަ ށް  2017ގެ ޑި ވި ޑެ ން ޑް ފާ ސް ކު ރެ ވު ނެ ވެ.

.

 2019އަ ށް ކަނ ޑަ އަ ޅާ ފަ އި ވާ ބި ޒް ނަ ސް
ޕް ލޭ ން ރި ވި އު ކު ރު މާ އި ކު އާ ޓަރ ލީ ކޮ ށް ބި ޒް ނަ ސް
ޕް ލޭ ން ރި ވި އު ކު ރަ މު ން ގެ ން ދެ ވު ނެ ވެ.

.

.
.
.

ގެ އަ ހަ ރީ އާ ން މު ޖަ ލް ސާ އަ ށް ހު ށަ ހެ ޅު މަ ށް ނި ން މު ނެ ވެ.

.
.
.

ކު އާ ޓަރ ލީ ރި ޕޯ ޓް ތަ އް ފާ ސް ކޮ ށް
ކަނ ޑަ އެ ޅި ފަ އި ވާ މު އް ދަ ތު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ޝާ އި ޢު ކު ރި އެ ވެ.

ތަ ރަ އް ޤީ އާ އި ޢި މާ ރާ ތް ކު ރު މު ގެ މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ އް ރި ވި އު ކޮ ށް

.

ކަ ން ކަ މާ މެ ދު މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓަ ށް އި ރު ޝާ ދު ދެ ވު ނެ ވެ.

.

ކު ން ފު ނި ން ހި ން ގަ މު ން ގެ ން ދާ ޢު މް ރާ ނީ

ިޑ ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ޯބ ޑު ގެ ޗެ އަރ މަ ން ގެ މަ ޤާ މަ ށް

ނ ޔާ ޛު އަ ދި ޗީ ފް އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް ގެ މަ ޤާ މަ ށް
އފ .އަ ޙް މަ ދު ި

ރ ގެ ބޯ ނަ ސް ގެ
 2017ވަ ނަ އަ ހަ ު

ކު ން ފު ނީ ގެ ޗީ ފް އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް ގެ މަ ޤާ މު ން

މާ ލެ އާ އި ހު ޅު މާ ލެ ސި ނަ މާ ލެ ބް ރި ޖު ން
ގު ޅާ ލެ ވު މާ ގު ޅި ގެ ން ކު ން ފު ނި ން ޯފ ރު ކޮ ށް ދޭ ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ ޚި ދު މަ ތަ ށް
ގެ ން ނަ ން ފެ ން ނަ ބަ ަދ ލު ތަ ކާ އި ގު ޅޭ ގޮ ތު ން މަ ޝް ވަ ރާ ކު ރަ އް ވާ،
ރ ކޮ ށް ދޭ އާ ދަ އި ގެ ފެ ރީ ގެ ޚި ދު މަ ތް އަ ދި
ކު ން ފު ނި ން ފޯ ު

އފ .އި ބް ރާ ީހ މް ޒި ޔާ ތު ވަ ކި ކު ރެ އް ވު މާ ިއ ގު ޅި ގެ ން އެ
މަ ޤާ މަ ށް ވަ ުގ ތީ ގޮ ތު ން ޑެ ޕި އު ޓީ މެ ނޭ ޖި ން ގް ޑި ރެ ކް ޓަރ

.
.

.

ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ ިޚ ދު މަ ތު ން ލި ބެ ުމ ން ދާ ގެ އް ލު ން ކު ޑަ ކޮ ށް،
އެ އީ ފަ އި ދާ ވާ ދާ އި ރާ އަ ކަ ށް ހެ ދު މަ ށް ކު ރެ ވި ދާ ނެ ކަ ން ކަ މާ އި ގު ޅޭ ގޮ ތު ން
ސަ ރު ކާ ރު ގެ ކަ މާ ބެ ހޭ އި ދާ ރާ ތަ ކާ އެ ކު މަ ޝް ވަ ރާ ކު ރެ ވު ނެ ވެ.

.

.
.

ޑަ އި ރެ ކް ޓަރ ސް ޓް ރެ އި ނި ން ގް އެ ން ޑް
އި ން ޑަ ކް ޝަ ން ޕޮ ލި ސީ ފާ ސް ކު ރެ އް ވި ެއ ވެ.
ހަ އް ޖު އަ ދި އު މް ރާ ގަ އި ޑް ލަ އި ން އަ ށް
އި ޞް ލާ ޙު ގެ ނެ ސް ފާ ސް ކު ރެ އް ވި އެ ވެ.
ވަ ނަ އަ ހަ ރަ ށް ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ 2018
ބޯ ޑު ގެ ކޮ މި ޓީ ތަ އް އަ ލު ން އެ ކު ލަ ވާ ލި އެ ވެ.

ރަ އި ޓް ސް އި ޝޫ އާ އި ގު ޅި ގެ ން ކު ން ފު ނީ ގެ
ޙި އް ޞާ ގެ އަ ދަ ދަ ށް ބަ ދަ ލު އަ އި ސް ފަ އި ވާ ތީ މި ބަ ދަ ލާ އެ ކު
އާ ން މު ޖަ ލް ސާ އަ ށް ހު ށަ ހެ ޅު މަ ށް ނި ން މި އެ ވެ.

ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ އެ ކް ސް ޓަރ ނަ ލް އޮ ޑި ޓަ ރު ން ގެ 2018
ގޮ ތު ގަ އި ކަނ ޑަ ައ ޅާ ނެ ފަ ރާ ތެ އް ޮހ ވާ ފާ ސް ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި
އަ ހަ ރީ އާ ން މު ޖަ ލް ސާ އަ ށް ހު ށަ ހެ ޅު މަ ށް ނި ން މި އެ ވެ.

.

ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ އަ ހަ ރީ އާ ން މު 2017
ޖަ ލް ސާ ގަ އި ބޭ ނު ން ކު ރާ އެ މް ޓީ ސީ ސީ ެގ ވޯ ޓި ންގ
ސޮ ފް ޓް ވެ އަރ ބޭ ނު ން ކު ރު މު ގެ ހު އް ދަ ދެ އް ވި އެ ވެ.

.

ގަވަނަންސްއާއި ގުޅޭ

ކޮ ން ފް ލި ކް ޓް އޮ ފް އި ން ޓަ ރަ ސް ޓް

ކު ން ފު ނި ގެ ހި ން ގާ ޤަ ވާ އި ދަ ށް ބަ ދަ ލު ގެ ނަ އު މަ ށް އަ ހަ ރީ

އަ ހަ ރު ގެ އި ވެ ލު އޭ ޝަ ން ކު ރި އަ ށް ގެ ން ދި ޔަ އެ ވެ.

އެ ކް ސް ޕް ރެ ސް ލޯ ން ޗް ގެ ޚި ދު މަ ތް ހު އް ޓާ ލު މަ ށާ އި ޕް ރީ މި އަ މް
ފެ ރީ ގެ ޚި ދު މަ ތް ކު ރި އަ ށް ގެ ން ދި އު މަ ށް ނި ން މެ ވި އެ ވެ.

.

ކު ން ފު ނީ ގެ ޗީ ފް އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް ގެ މަ ޤާ މަ ށް
ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑު ގެ  2018ވަ ނަ

އި ން ސަ އި ޑަރ ޓް ރޭ ޑި ން ގް ޕޮ ލި ސީ ފާ ސް ކު ރެ އް ވި އެ ވެ.ދ

އާން މު ޖަލްސާއާއި ގުޅޭ

އފ .އަ ޙް މަ ުދ ކޫ ރި ކް ރި ޒާ ޢަ އް ޔަ ނު ކު ރެ އް ވި އެ ވެ.
އފ .ހަ ސަ ން ޝާ ހު އެ ން ޑޯ ޒް ކު ރެ އް ވި އެ ވެ.

ޕޮ ލި ސީ ފާ ސް ކު ރެ އް ވި އެ ވެ.

ޕޮ ލި ސީ ފާ ސް ކު ރެ އް ވި އެ ވެ.

އެ ސެ ޓް ތަ އް ނަ އް ތާ ލު މު ގެ ހު އް ދަ ދެ އް ވި އެ ވެ.

ގޮ ތު ގަ އި ދޭ ނެ އަ ދަ ދު ފާ ސް ކު ރެ އް ވި އެ ވެ.

.

.
.

މެން ބަރުން ޢައްޔަނުކުރުން
.

.

ބަ އު ވެ ބޭ ނު ން ނު ކު ރެ ވޭ ވަ ރަ ށް ހަ ލާ ކު ވެ ފަ އި ވާ

އފ .އި ްބ ރާ ހީ މް ޒި ޔާ ތު އެ ން ޑޯ ޒް ކު ރެ އް ވި އެ ވެ.

ސްޓްރެޓީޖިކް ނިން މުން ތައް
.

އެ ޕާ ޓް މަ ން ޓް ތަ ކު ގެ އަ ގު ކަނ ޑަ އަ ޅާ މު ވަ އް ޒަ ފު ން ގެ ޝަ ރު ތު ހަ މަ ވާ

ޕް ރޮ ޖެ ްކ ޓް ހި ން ގު ން ރަނ ަގ ޅު ކު ރު މަ ށް ކު ރެ ވި ދާ ނެ

ފާ ސް ކޮ ށް ،ބަ ާޔ ނު ގަ އި ސޮ އި ކު ރަ ްއ ވާ ބޭ ފު ޅު ން ހަ ަމ ޖަ އް ސާ2017 ،
 2017ގެ ފަ އި ދާ ގެ ގޮ ތު ގަ އި ދޭ ނެ އަ ދަ ދު ކަނ ޑަ އަ ޅާ

އެ މް ޓީ ސީ ސީ ހި ޔާ ޕް ރޮ ޖެ ކް ޓް ގެ ދަ ށު ން
މި ން ގަނ ޑު ތަ ކާ އި ަބ ލާ ނެ އު ޞޫ ލު ތަ ކެ އް ކަނ ޑަ އެ ޅު އް ވި އެ ވެ.

ގެ މާ ލީ ބަ ޔާ ން އަ ދި ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ރި ޕޯ ޓު 2017

ފާ ސް ކު ރު މަ ށް އަ ހަ ރީ އާ ން މު ޖަ ލް ސާ އަ ށް ހު ށަ ހެ ޅު މަ ށް ނި ން މި އެ ވެ.

މާ ލެ -ވި ިލ މާ ލެ ފެ ރީ ޓަރ މި ނަ ލް ބި ން
ތަ ރަ އް ޤީ ކު ރު މާ އި ގު ޅޭ އެ އް ބަ ސް ވު ން ފާ ސް ކު ރެ އް ވި އެ ވެ.

ނ ސި ބި ލި ީޓ
ކޯ ޕަ ރޭ ްޓ ސޯ ޝަ ލް ރެ ސް ޕޮ ް
ގަ ވަނަ ން ސް ރި ޕޯ ޓް ެ

ފާ ސް ކު ރު މާ އި  2018ގެ ކު އާ ޓަރ ލީ ނަ ތީ ޖާ ތަ އް ރި ވި އު ކު ރެ ވު ނެ ވެ.

.

ޕް ރޮ ކި އޮ މަ ން ޓް ޕޮ ލި ސީ ފާ ސް ކު ރެ އް ވި އެ ވެ.

ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ އަ ހަ ރީ އާ ން މު 2017
ޖަ ލް ސާ ގެ ޔަ އު މި އް ޔާ ޝާ އި ޢު ކު ރު މަ ށް ނި ން މެ ވި އެ ވެ.

ބޯ ޑު އި ވެ ލު އޭ ޝަ ން ޕޮ ލި ސީ ފާ ސް ކު ރެ އް ވި އެ ވެ.
އި ޞް ލާ ޙު ކު ރު މަ ށް ފަ ހު ހު ށަ ހެ ޅި ކު ން ފު ނީ ގެ

85

ޑިރެކްޓަރުން ގެ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުން ތަކަށް
ޑިރެކްޓަރުން ހާޒިރުވެފައިވާގޮތް
ވަ ނަ އަ ހަ ރު ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑު ގެ  16ޖަ ލް ސާ ބޭ އް ވު ނެ ވެ 2018

އފ .އި ބް ރާ ހީ މް ޒި ޔާ ތު
އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް ޑި ރެ ކް ޓަރ

އފ .އަޙްމަދު ނި ޔާޛް

އި ން ޑި ޕެ ން ޑެ ން ޓް ޑި ރެ ކް ޓަރ
1/1

ރ ކް ރި ޟާ
އފަ .އ ޙް މަ ދު ކު ި
އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް ޑި ރެ ކް ޓަރ

14/15

އފއ .ނާ ޝި ާމ ޢަ ބް ދު އް ލަ ތީ ްފ
ނޮ ން -އެ ގް ެޒ ކެ ިޓ ވް އި ން ޑި ޕެ ން ޑެ ން ޓް ޑި ރެ ކް ޓަރ
16/17

ސ ން މު ނީ ު
ރ
އފ .ހަ ަ
ނޮ ން -އެ ްގ ޒެ ކެ ޓި ވް ޑި ރެ ކް ޓަރ

14/18

އފ .ނަ ސް ރަ ުތ މު ޙަ އް މަ ުދ
ނޮ ން -އެ ގް ެޒ ކެ ިޓ ވް އި ން ޑި ޕެ ން ޑެ ން ޓް ޑި ރެ ކް ޓަރ
4/5

ރ ޒު ބަ އި ު
ރ
އފ .މަ ން ސޫ ު
ނޮ ން -އެ ގް ޒެ ކެ ިޓ ވް އި ން ޑި ޕެ ން ޑެ ން ޓް ޑި ރެ ކް ޓަރ
17/18
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އފ .ހަ ސަ ން ޝާ ުހ
އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް ޑި ރެ ކް ޓަރ

18/18

އފއ .އަ އި ޝަ ުތ ފަ ޒީ ާ
ނ
ނޮ ން -އެ ގް ެޒ ކެ ޓި ްވ އި ން ޑި ޕެ ން ޑެ ން ޓް ޑި ރެ ކް ޓަރ
4/5

15/15

އފ .އަ ޙް މަ ުދ ޢަ ބް ދުﷲ
އި ން ޑި ޕެ ން ެޑ ން ޓް ޑި ރެ ކް ޓަ ރ ް
18/18

އފ .މު ޙަ އް މަ ުދ ފަ ރު ޝަ ުތ
ނޮ ން -އެ ގް ެޒ ކެ ިޓ ވް އި ން ޑި ޕެ ން ޑެ ން ޓް ޑި ރެ ކް ޓަރ
5/5

މިނި ވަން އޮޑިޓް

އިން ޓަރނަލް ކޮން ޓްރޯލްސް

އިޤްރާރު

 2017ގެ އަ ހަ ރީ އާ ން މު ޖަ ލް ސާ ގަ އި ކޭ ޕީ އެ މް ޖީ ވަ ނީ

ސް ޓް ރެ ޓެ ޖީ ތަ އް އަ ދި ރި ސް ކް މެ ނޭ ޖް ކު ރު މަ ށާ އި ކޮ މް ޕް ލަ ޔަ ން ސް އާ

ޢަ އް ޔަ ނު ކޮ ށް ފަ އެ ވެ .އެ ހެ ން ޚި ދު މަ ެތ އް ދި ނު މަ ށް ޮއ ޑި ޓަ ރު ން ގެ

ގު ޅޭ ޕޮ ލި ސީ ތަ ކާ މެ ދު ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑު ން ހި ތް ހަ މަ ޖެ ހެ އެ ވެ.

ތި ރީ ގަ އި ބަ ޔާ ން ކު ރަ މެ ވެ .މި ބަ ޔާ ނު ގަ އި އެ ވާ މަ ޢު ލޫ މާ ތު ތަ ކަ ކީ

ގޮ ތު ގަ އި ޢަ އް ޔަ ނު ކޮ ށް ފަ އި ވާ ކޭ ޕީ އެ މް ޖީ އާ އި ކު ން ފު ން ޏާ ދެ މެ ދު

އަ ދި ޤަ ވާ އި ދު ން މި ކަ ން ކަ ން ރި ވި އު ކު ރަ އް ވަ މު ން ގެ ން ދަ ވަ އެ ވެ.

ރަނ ގަ ޅު އަ ދި ތެ ދު މަ ޢު ލޫ މާ ތު ކަ މު ގަ އި އި ޤް ރާ ރު ވަ މެ ވެ.

ކު ން ފު ނީ ގެ އެ ސެ ޓް ތަ ކާ އި ވަ ސީ ލަ ތް ތަ އް އަ ދި ޙި އް ޞާ ދާ ރު ން ގެ ހަ އް ޤު ތަ އް

ކޯ ޕަ ރޭ ޓް ަގ ވަ ނަ ން ސް އު ޞޫ ލު ތަ ކާ އި ލި ސް ޓި ން ގް ރޫ ލް ސް،

ަ 2018ގ އި ކު ން ފު ނީ ގެ އި ން ޓަރ ނަ ލް އޮ ޑި ޓް ކު ރި އަ ށް ގެ ން ގޮ ސް ފަ އި ވަ ނީ

ހި މާ ޔަ ތް ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި ރި ސް ކް މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް ގެ ޒި ން މާ މި ހާ ރު ވަ ނީ އޮ ޑި ޓް

ސެ ކި އު ރި ޓީ ސް އެ ކް ޓް އަ ދި ކު ން ފު ނި ހި ން ގު މާ ބެ ހޭ ޤާ ނޫ ނާ އި

ނ ވެ .ކު ން ފު ނީ ގެ އި ން ޓަރ ނަ ލް
އި ން ޓަރ ނަ ލް އޮ ޑި ޓް ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓު ން ެ

ށ ށް ގެ ނެ ސް ފަ އެ ވެ .ކު ން ފު ނީ ގެ
އެ ން ޑް ރި ސް ކް ކޮ މި ޓީ ގެ ބެ ލު މު ގެ ދަ ަ

ޤަ ވާ އި ދާ އި އެ ްއ ގޮ ތް ވާ ގޮ ތު ގެ މަ ތި ން ހާ މަ ކަ ން ބޮ ުޑ ގޮ ތެ އް ގަ އި،

ަ 2018ވ ނަ އަ ހަ ރު އެ އް ބަ ސް ވެ ވި ފަ އެ އް ނު ވެ އެ ވެ.

ނ އޮ ޑި ޓް އެ ން ޑް ރި ސް ކް
އޮ ޑި ޓް ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރަ މު ން އަ ން ނަ ީ

އި ން ޓަރ ނަ ލް ކޮ ން ޓް ރޯ ލް ތަ އް ަހ ރު ދަ ނާ ކު ރު މު ެގ މަ ސަ އް ކަ ތް

ށ ން ނެ ވެ .އަ ދި އޮ ޑި ޓް ރި ޕޯ ޓު ތަ ކާ ގު ޅޭ ގޮ ތު ން
ކޮ މި ޓީ ގެ ބެ އް ލެ ވު މު ގެ ދަ ު

އޮ ޑި ޓް ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓާ އެ ކު އޮ ިޑ ޓް އެ ން ޑް ރި ސް ކް މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް ކޮ މި ޓީ އި ން

އި ން ޓަރ ނަ ލް

އި ން ސާ ފު ވެ ރި ކަ މާ އެ ކު ކު ން ފު ނި ހި ން ގު މަ ށް ކު ން ފު ނީ ގެ ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ
ނ ޖް މަ ން ޓު ން މަ ސަ އް ކަ ތް ކޮ ށް ފަ އި ވާ ނެ އެ ވެ.
ބޯ ޑާ އި މެ ޭ

ރ ސް ކް ކޮ މި ޓީ ން މަ ޝް ވަ ރާ ކު ރަ ްއ ވާ ،ރި ޕޯ ޓް ތަ ކާ ގު ޅޭ ގޮ ތު ން
އޮ ޑި ޓް އެ ން ޑް ި

ށ ގެ ން ގޮ ސް ފަ އި ވެ ެއ ވެ .އި ން ޓަރ ނަ ލް އޮ ޑި ޓް ޑި ޕާ ްޓ މަ ން ޓު ން
ކު ރި އަ ް

ރ ން ގެ ބޯ ޑު ން
ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑަ ށް ލަ ފާ ައ ރު ވަ އެ ވެ .އަ ދި ޑި ރެ ކް ޓަ ު

ނ ގް ޕް ރޮ ސީ ޖަރ ތަ އް ރި ވި އު ކޮ ށް ،ބޭ ނު ން ވާ
ސް ޓޭ ން ަޑ ޑް އޮ ޕަ ރޭ ޓި ް

ނ ކު ން ފު ނީ ގެ
ކަ މާ ބެ ހޭ ޤާ ނޫ ނާ އި ޤަ ވާ އި ދު ތަ ކާ އެ ްއ ގޮ ތް ވާ ގޮ ތު ގެ މަ ތި ް

އި ން ޓަރ ނަ ލް އޮ ޑި ޓް ރި ޕޯ ޓް ތަ އް ރި ިވ އު ކު ރަ އް ވަ އެ ވެ .އަ ދި ފާ ހަ ގަ ކޮ ށް ފަ އި

ނ ޓް ރޯ ލް ތަ އް ާޤ އި މް ކު ރަ މު ން ގެ ން ދެ އެ ވެ.
ހާ ލަ ތް ތަ ކު ގަ ިއ އި ން ޓަރ ނަ ލް ކޮ ް

އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓާ އި މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ އް ތަ އް ޔާ ރު ކޮ ށް ހު ށަ ހެ ޅު މަ ކީ

ހު ން ނަ މަ އް ސަ ލަ ތަ އް ޙަ އް ލު ކު ރު މަ ށް ފި ޔަ ވަ ޅު އަ ޅަ މު ން ގެ ން ދަ ވަ އެ ވެ.

ގަ ވަނަ ން ސް ރި ޕޯ ޓް ެ

 2018ގެ ކު ން ފު ނީ ގެ އެ ކް ސް ޓަރ ނަ ލް އޮ ޑި ޓަ ރަ ކަ ށް،

ރ ތަ ކު ގެ ކޮ ން ޓް ރޯ ލް ތަ ކާ އި
ކު ން ފު ނީ ގެ ާމ ލީ އަ ދި އޮ ޕަ ރޭ ޝަ ނަ ލް ދާ އި ާ

ކު ން ފު ނި ހި ން ގު މާ އި ކު ން ފު ނީ ގެ ހި ސާ ބު ތަ ކާ ބެ ހޭ ،ކު ން ފު ނީ ގެ
ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑު ގެ ޒި ން މާ ތަ ކާ އި މަ ސް އޫ ލި އް ޔަ ތާ އި އި ޤް ރާ ރު

ރ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑު ގެ މަ ސް އޫ ލި އް ޔަ ތެ ކެ ވެ.
ކު ން ފު ނީ ގެ ޑި ެ

ރި ޕޯ ޓް ތަ ކު ގަ އި އި ޞް ލާ ޙު ކު ރު މަ ށް ލަ ފާ އަ ރު ވާ ކަ ން ކަ މަ ށް އަ މަ ލު ކު ރަ މު ން ދާ

ރ ސް ކް ތަ އް
އި ން ޓަރ ނަ ލް ކޮ ން ޓް ރޯ ލް ތަ އް ހަ ރު ދަ ނާ ކު ރު މަ ށާ އި ކު ން ފު ނީ ގެ ި

މި ން ވަ ރު ެބ ލު މަ ށް ފޮ ލޯ އަ ްޕ އޮ ޑި ޓް ތަ އް ެހ ދި ،ފާ ހަ ގަ ކު ރެ ޭވ ކަ ން ކަ ން

ދެ ނެ ގަ ނެ ފި ޔަ ވަ ުޅ އެ ޅު މަ ށް ،ޕް ރޮ ސެ ސް އޮ ޑި ޓް ތަ ކާ އި ސް ޕެ ޝަ ލް އޮ ޑި ޓް ތަ އް

ށ ހެ ޅެ އެ ވެ.
އަ ލު ން އަނ ބު ރާ އޮ ޑި ޓް އެ ން ޑް ރި ސް ކް ކޮ މި ޓީ އަ ށް ހު ަ

އަ ދި ކު އް ލި އޮ ޑި ޓް ތަ އް އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ހި ން ގި ފަ އި ވެ އެ ވެ.
 2018ވަ ނަ އަ ހަ ރު އެ ކު ލަ ވާ ލެ ވި އަ މަ ލު ކު ރަ ން ފަ ށާ ފަ އި ވާ
ޕޮ ލި ސީ ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ޙި އް ޞާ ގެ އަ ގަ ށް ބަ ދަ ލު އަ ތު ވެ ދާ ނޭ
ފަ ދަ މަ ޢު ލޫ މާ ތު ހާ މަ ކު ރު މާ ބެ ހޭ ޕޮ ލި ސީ ،އަ މި އް ލަ މަ ޞް ލަ ޙަ ތާ
ރ ކް ޓަ ރު ން
ގު ޅޭ މަ ޢު ޫލ މާ ތު ހާ މަ ކު ރު މާ އި ގު ޅޭ ޕޮ ލި ސީ ،ބޯ ޑު ޑަ އި ެ
ތަ މް ރީ ނު ކު ރު މާ ިއ އި ން ޑަ ކް ޝަ ން ދި ނު މު ގެ ޕޮ ލި ސީ އަ ދި ބޯ ޑު
ސ ހި މެ ނެ ވެ އެ ވެި .ވ ސް ލް ބް ލޯ ވަރ ޕޮ ލި ސީ
އި ވެ ލު އޭ ޝަ ން ޕޮ ލި ީ
އެ ކު ލަ ވާ ލު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް ކޯ ޕަ ރޭ ޓް ގަ ވަ ނަ ން ސް އެ ން ޑް
ކޮ މް ޕް ލަ ޔަ ން ސް ކޮ މި ޓީ ން ިމ ހާ ރު ދަ ނީ ކު ރަ މު ން ނެ ވެ.

87

ޙިއްޞާދާރުން ގެ ޖަލްސާ
ކު ން ފު ން ޏާ ގު ޅޭ އެ ން މެ ބޮ ޑެ ތި އަ ދި މު ހި ން މު ނި ން މު ން ތަ އް ނި ން މަ ވާ ނީ
ކު ން ފު ނީ ގެ ޙި އް ޞާ ދާ ރު ން އެ ކު ލެ ވޭ ގޮ ތު ން ބާ އް ވާ އަ ހަ ރީ އާ ން މު
ޖަ ލް ސާ އި ން ނެ ވެ .މި ޖަ ލް ސާ އަ ކީ އެ ފަ ރާ ތް ތަ ކަ ށް ލި ބި ވަ ޑަ އި ގެ ން ފަ އި ވާ
ޙަ އް ގާ އި ބާ ރު ތަ ކު ގެ ބޭ ނު ން ހި އް ޕަ ވަ ން ލި ބި ވަ ޑަ އި ގަ ން ނަ ވާ
ނ މެ ޙި އް ޞާ ދާ ރަ ކަ ށް ވެ ސް މި ަޖ ލް ސާ ގަ އި
ފު ރު ޞަ ތެ ވެ .ކޮ ް

.
.

 2017ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ
ރ ޕޯ ޓް ހު ށަ ހަ ޅާ ފާ ސް ކު ރު ން.
ި

.

 2017ވަ ނަ އަ ަހ ރު ގެ އޮ ޑި ޓް ކޮ ށް ފަ އި ވާ
ކު ން ފު ނީ ގެ ބެ ލެ ން ސް ޝީ ޓާ އި ،ފަ އި ދާ އާ އި

ަބ އި ވެ ރި ވެ ވަ ޑަ އި ގެ ން ( ވަ ޑަ ިއ ނު ގެ ން ނެ ވޭ ނަ މަ ޕް ރޮ ކް ސީ މެ ދު ވެ ރި ކޮ ށް)
ެއ ޭބ ފު ޅެ އް ގެ ޙި އް ޞާ ގެ ނި ސް ބަ ތު ން ވޯ ޓު ދެ އް ވޭ ނެ އެ ވެ .ކު ން ފު ނީ ގެ
އަ ސާ ސީ ޤަ ވާ އި ދާ އި ހި ން ގާ ޤަ ވާ އި ދު ކު ން ފު ނީ ގެ ވެ ބް ސަ އި ޓު ގަ އި
ޝާ އި ޢު ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ނެ އެ ވެ .މި ޤަ ވާ އި ދަ ށް އެ އް ވެ ސް އި ޞް ލާ ޙެ އް ގެ ނެ ވޭ ނީ
ކު ން ފު ނީ ގެ ޙި އް ޞާ ދާ ރު ން ގެ ޖަ ލް ސާ އަ ކަ ށް ހު ށަ ހަ ޅަ އި ގެ ން ނެ ވެ.

ގެ އް ލު މު ގެ ހި ސާ ބު ހު ށަ ހަ ޅާ ފާ ސް ކު ރު ން.

.
.

ނ ޖް ގެ ލި ސް ޓި ން ގް ރޫ ލް ސް ގެ
މޯ ލް ޑި ވް ސް ސް ޓޮ ކް އެ ކް ސް ޗޭ ް
 5މަ ސް ދު ވަ ހު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ކު ން ފު ނީ ގެ އަ ހަ ރީ އާ ން މު ޖަ ލް ސާ

.

ބާ އް ވަ ން ޖެ ހެ އެ ވެ .އަ ދި ކު ން ފު ން ޏާ ބެ ހޭ ޤާ ނޫ ނާ އި ޤާ ނޫ ނު ގެ
ނ ބަ ރު ން ގެ
 54ވަ ނަ ާމ އް ދާ ބަ ޔާ ން ކު ރާ ގޮ ތު ން ކު ން ފު ނީ ގެ މެ ް
އަ ހަ ރީ އާ ން މު ޖަ ލް ސާ އެ އް ކޮ ން މެ މީ ލާ ދީ އަ ހަ ރަ ކު އެ އް ފަ ހަ ރު
ބާ އް ވަ ން ވާ ނެ އެ ވެ .އަ ދި ދެ އަ ހަ ރީ އާ ން މު ޖަ ލް ސާ އެ އް ގެ ދެ މެ ދު
ސ ދު ވަ ހަ ށް ވު ރެ ދި ގު މު އް ދަ ތެ އް ހޭ ދަ ވެ ގެ ން ނު ވާ ނެ އެ ވެ.
 15މަ ް
 2017ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ އަ ހަ ރީ އާ ން މު ޖަ ލް ސާ 26
އެ ޕް ރީ ލް  2018ގަ އި ވަ ނީ ބޭ އް ވި ފަ އެ ވެ .މި ަޖ ލް ސާ ގަ އި
ތި ރީ ގަ އި އެ ވާ ކަ ން ކަ ން ވަ ނީ ނި މި ފަ އެ ވެ.

ޙި އް ޞާ ދާ ރު ން ނަ ށް ބަ ހާ ނެ ފަ އި ދާ އާ ގު ޅޭ ގޮ ތު ން
ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑު ން ހު ށަ ހަ ޅާ ފަ އި ވާ ހު ށަ ހެ ޅު މާ މެ ދު ގޮ ތެ އް ނި ން މު ން.

.

ރ ގޮ ތު ން މާ ލީ އަ ހަ ރު ނި މޭ ތާ
 3.7.1ވަ ނަ ާމ އް ދާ ބަ ޔާ ން ކު ާ

 2016ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ އަ ހަ ީ
ރ
އާ ން މު ޖަ ލް ސާ ގެ ޔަ އު މި އް ޔާ ފާ ސް ކު ރު ން.

 2018ވަ ނަ އަ ހަ ރަ ށް ކު ން ފު ނީ ގެ
ރ ން ހޮ ވާ ،އެ ފަ ރާ ތު ގެ އު ޖޫ ރަ ކަނ ޑަ އެ ޅު ން.
އޮ ޑި ޓަ ު
ކު ން ފު ނީ ގެ އަ ސާ ސީ ޤަ ވާ އި ދަ ށް ހު ށަ ހަ ޅާ ފަ އި ވާ
އި ޞް ލާ ޙު ތަ އް ފާ ސް ކު ރު މާ ބެ ހޭ ހާ އް ސަ ޤަ ރާ ރު ފާ ސް ކު ރު ން.
ކު ރި އަ ށް އޮ ތް ައ ހަ ރަ ށް ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ޢަ އް ޔަ ނު ކު ރު ން.

ޙިއްޞާދާރުންނާ އި ކުން ފުންޏާި
ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން
ކު ން ފު ން ޏާ އި ޙި އް ޞާ ދާ ރު ން ނާ ދެ މެ ދު ގާ ތް ގު ޅު މެ އް
ބޭ އް ވު މަ ށް އެ ފަ ރާ ތް ތަ ކާ އެ ކު ފަ ސޭ ހަ އި ން މު ޢާ މަ ލާ ތު ކު ރެ ވޭ ނެ
މަ ގު ތަ އް ޯހ ދާ ،ތަ ފާ ތު ަވ ސީ ލަ ތް ތަ ކު ގެ އެ ހީ ގަ އި މި ގު ޅު ން
ބޭ އް ވު މަ ށް ކު ން ފު ނި ން މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރަ މު ން ގެ ން ދެ އެ ވެ.
ކު ން ފު ނީ ގެ ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ ކު ރި މަ ގު ބަ އް ޓަ ން ކު ރަ މު ން ދާ ގޮ ތާ އި ކު ރަ މު ން ދާ
މަ އި ގަނ ޑު މަ ސަ އް ކަ ތް ތާ އި ދެ މު ން ދާ ޚި ދު މަ ތް ތަ ކާ އި ކު ން ފު ނި ން
މާ ލީ ގޮ ތު ން ޙާ ޞި ލް ކު ރަ މު ން ދާ ކާ މި ޔާ ބީ ތަ އް ކު އާ ޓަރ ލީ ރި ޯޕ ޓް ތަ އް
މެ ދު ވެ ރި ކޮ ށް ކޮ ން މެ ކު ާއ ޓަރ އަ ކު ހާ މަ ކު ރެ ވެ މު ން ދެ އެ ވެ .އަ ދި
ކު ން ފު ނި ން ހި ން ގާ މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ ކާ އި ގު ޅޭ މަ ޢު ލޫ މާ ތު ވެ ސް މީ ޑި އާ ގެ
ތަ ފާ ތު އަ ދި ޒަ މާ ނީ ވަ ސީ ލަ ތް ތަ އް ބޭ ނު ން ކޮ ށް ގެ ން އަ ދި ކު ން ފު ނީ ގެ
ވެ ބް ސަ އި ޓް މެ ދު ވެ ރި ކޮ ށް ވަ ގު ތު ން ވަ ގު ތަ ށް ޙި އް ޞާ ދާ ރު ން ނަ ށް
ފޯ ރު ކޮ ށް ދެ މު ން ދެ ވެ އެ ވެ .އަ ިދ ވި ޔަ ފާ ރި އާ ގު ޅޭ މު ހި ން މު ކު ރި އެ ރު ން ތަ އް،
އެ ނަ އު ން ސް މަ ން ޓް ތަ ކާ އި ޕް ރެ ސް ރި ލީ ސް އަ ދި ކު ން ފު ނީ ގެ ވެ ބް ސަ އި ޓް
ނ ނަ ށް އަ ން ގަ މު ން ގެ ން ދެ އެ ވެ.
ށ ޙި އް ޞާ ދާ ރު ް
ޕޯ ސް ޓް ތަ އް މެ ދު ވެ ރި ކޮ ް
ކު ން ފު ނީ ގެ މަ އި ޙި އް ޞާ ދާ ރާ އެ ކު ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑު ން
ބަ އް ދަ ލު ކޮ ށް ،ކު ން ުފ ނީ ގެ ކަ ން ކަ މާ ބެ ހޭ ގޮ ތު ން ޚި ޔާ ލު
ބަ ަދ ލު ކޮ ށް މަ ޝް ވަ ރާ ކު ރެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ.
ކޮ ން މެ އަ ހަ ރަ ކު އެ އް ފަ ހަ ރު ބާ އް ވާ ކު ން ފު ނީ ގެ އަ ހަ ރީ އާ ން މު
ޖަ ލް ސާ ގަ އި ކު ން ފު ނީ ގެ ހި ން ގު މާ އި ގު ޅޭ ގޮ ތު ން ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ
ބޯ ޑާ އި މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓާ ސު ވާ ލު ކު ރު މާ އި އެ ކަ ން ކަ މާ އި ގު ޅޭ ޚި ޔާ ލު
ފާ ޅު ކު ރު މު ގެ ފު ރު ޞަ ތު ކު ން ފު ނީ ގެ ޙި އް ޞާ ދާ ރު ން ނަ ށް ދެ ވެ އެ ވެ.

86

ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ މާ ހަ އު ލަ ށް އަ ން ނަ ބަ ދަ ލު ތަ ކާ އި ކު ން ފު ނީ ގެ ހި ން ގު ން
ހަ ރު ދަ ނާ ކު ރު މަ ށާ އި

ކު ން ފު ނި ހި ން ގު މު ގަ އި ދި މާ ވާ ރި ސް ކް ތަ އް

އެ ން މެ އެ ކަ ށީ ގެ ން ވާ ގޮ ތު ަގ އި މެ ނޭ ޖް ކު ރު މު ގެ މު ހި ން މު ކަ ން ފާ ހަ ގަ ކޮ ށް،
ކޮ މި ޓީ ގެ ޒި ން މާ ތަ ކު ެގ ތެ ރެ އަ ށް ރި ސް ކް ފަ ން ކް ޝަ ން އި ތު ރު ކޮ ށް،
ނ އޮ ޑި ޓް އެ ން ޑް ރި ސް ކް ކޮ މި ޓީ ައ ށް ބަ ދަ ލު ކު ރެ ވު ނެ ވެ.
ކޮ މި ޓީ ގެ ނަ ް
އޮ ޑި ޓް އެ ން ޑް ރި ސް ކް ކޮ މި ޓީ އެ ކު ލެ ވި ފަ އި ވަ ނި މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ އް

ގަ ވަނަ ން ސް ރި ޕޯ ޓް ެ

އޮ ޑި ްޓ އެން ްޑ
ސ ކް ކޮ މި ޓީ
ރި ް
ދައުރާއި މަސްއޫލިއްޔަތު

އޮ ޑި ޓް އެ ން ޑް ރި ސް ކް ކޮ މި ީޓ އެ ކު ލަ ވާ ލެ ވި ފަ އި ވަ ނީ
ރ ޕް ގެ ،ތި ރި ގަ އި ބަ ޔާ ން ކޮ ށް ފަ އި ާވ ކަ ން ކަ ން
އެ މް ޓީ ސީ ސީ ގް ޫ
ބެ ެލ ހެ އް ޓު މު ގަ އި ބޯ ޑަ ށް އެ ހީ ތެ ރި ވު މަ ށެ ވެ.

.

ރި ިވ އު ކު ރު މަ ށާ އި އޮ ޑި ޓް ކޮ މި ޓީ ެގ މަ ސް އޫ ލި އް ޔަ ުތ އަ ދާ ކު ރު މު ގެ ާޤ ބި ލް ކަ ން

.
.

ސ ން އަ ކަ ށް
 08މެ އި ާ 2018އ ހަ މަ އަ ށް ކޮ މި ޓީ ގެ ޗެ އަރ ޕަރ ަ

.

ހު ރި  3ނޮ ން -އެ ގް ެޒ ކެ ޓި ވް އި ން ިޑ ޕެ ން ޑެ ން ޓް ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ މަ އް ޗަ ށެ ވެ.

ނ ނެ ވީ އފއ .ނާ ޝި ާމ ޢަ ބް ދު އް ލަ ީތ ފެ ވެ 15 .މެ އި
ހު ް
 2018ން ފެ ށި ގެ ން ައ ހަ ރު ނި މެ ން ދެ ން ކޮ މި ޓީ ގެ
ޗެ އަރ ޕަރ ސަ ން އަ ކީ އފ .މަ ން ސޫ ރު ޒު ބަ އި ރެ ވެ.

.

އި ން ޑި ޕެ ން ޑެ ން ޓް އޮ ޑި ޓަރ ގެ މި ނި ވަ ން ކަ މާ އި ފެ ން ވަ ރު
ކު ން ފު ނީ ގެ އި ން ޓަރ ނަ ލް އޮ ޑި ްޓ ެގ ކަ ން ކަ ން
ހިނ ގަ ުމ ން ދާ ގޮ ތާ އި އި ން ޑި ޕެ ން ޑެ ން ޓް އޮ ޑި ޓަ ރުނ
ޤާ ނޫ ނު ތަ ކާ އި ޤަ ވާ އި ދު ތަ ކު ގެ
އި މު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ކު ން ފު ނި ހި ން ގު ން
ތި ރީ ގަ އި މި ވާ ކަ ން ކަ މަ ށް އެ ކަ ށީ ގެ ން ވާ
ނ ޓް ރޯ ލް ތަ އް ހު ރި ކަ ން ކަ ށަ ވަ ރު ކު ރު ން؛
ކޮ ް
 -ކު ން ފު ނީ ެގ އެ ތި ކަ ލް މި ން ގަނ ޑު ތަ ކާ އި ޕޮ ިލ ސީ ތަ ކާ އި

ނ ބޭ ނު ން ވި
ަގ އި ބޭ އް ވު ނެ ވެި .މ ބަ އް ދަ ލު ވު ން ތަ ކަ ށް ،ކޮ މި ޓީ އި ް
ނ ން ޝަ ލް އޮ ފި ސަރ އަ ދި އޮ ޑި ޓަ ރު ން ހާ ޒި ރު ވެ ފަ އި ވެ އެ ވެ.
ފަ އި ޭ

މާ ލީ ކަ ން ކަ ން ރި ޕޯ ޓް ކު ރަ މު ން ދާ އު ޞޫ ލު ތަ އް

 -ކު ން ފު ނީ ގެ އެ ސެ ޓް ތަ ކާ އި އާ މް ދަ ނީ ރަ އް ކާ ތެ ރި ކު ރު ން

އޮ ޑި ޓް އެ ން ޑް ރި ސް ކް ކޮ މި ޓީ ގެ  16ބަ އް ދަ ލު ވު ން 2018
ހާ ލަ ތް ތަ ުކ ގަ އި ،ޗީ ފް އެ ގް ެޒ ކެ ޓި ވް އޮ ފި ސަރ އާ އި ޗީ ފް

މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ ކު ގެ ޞަ އް ޙަ ކަ ން ބެ ލު މާ އި

ޕް ލޭ ން ތަ ކާ އި ޕް ރޮ ސީ ޖަރ ތަ ކާ އެ އް ގޮ ތަ ށް އަ މަ ލު ކު ރާ މި ން ވަ ރު ބެ ލު ން

.

މަ އި ގަނ ޑު ރި ސް ކް ތަ އް ދެ ނެ ގަ ތު މާ އި އެ
ރި ސް ކް ތަ އް ބަ ލަ ހަ އް ޓާ ،އެ ކަ ން ކަ މާ މެ ދު ފި ޔަ ވަ ޅު އެ ޅު މަ ށް
ރ ސެ ސް ތަ އް
ބޭ ނު ން ވާ ގަ އި ޑް ަލ އި ން ތަ ކާ އި ޕޮ ލި ސީ ތަ ކާ އި ޕް ޮ
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ނ ޖް ގެ ލި ސް ޓި ން ގް ރޫ ލް ސް ގެ
މޯ ލް ޑި ްވ ސް ސް ޓޮ ކް އެ ކް ސް ޗޭ ް

ސ ކޯ ޑު އަ ދި މޯ ލް ޑި ވް ސް
ކު ން ފު ން ާޏ ބެ ހޭ ޤާ ނޫ ނާ އި ކޯ ަޕ ރޭ ޓް ގަ ވަ ނަ ން ް

ކު ން ފު ނީ ގެ ސް ޓް ރެ ޓީ ޖި ކް ބި ޒް ނަ ސް ޕް ލޭ ން ވަ ނީ ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ

ނ ކު ރާ ގޮ ތު ން ކޮ ން މެ މީ ލާ ދީ
ނ މާ އް ދާ ބަ ޔާ ް
 3.5.1ވަ ަ

ސ ގަ އި ބަ ޔާ ން ކޮ ށް ފަ ިއ ވާ ގޮ ތު ން
ސް ޓޮ ްކ އެ ކް ސް ޗޭ ން ޖް ގެ ިލ ސް ޓި ން ގް ރޫ ލް ް

ބޯ ުޑ ން ފަ ރު ވާ ތެ ރި ކަ މާ އެ ކު ރި ވި އު ކޮ ށް ފަ އެ ވެ .ކު ން ފު ނީ ގެ

އަ ހަ ރެ އް ނި މޭ ތާ  4މަ ސް ދު ވަ ސް ތެ ރޭ ކު ން ފު ނީ ގެ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް

ކޮ ން މެ އަ ހަ ރެ އް ގެ މާ ލީ ހި ސާ ބު ތަ އް އެ ކު ލަ ވާ ލު މަ ކީ ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ

ސް ޓް ރެ ޓަ ޖީ އަ ކީ ކު ން ފު ނީ ގެ ވި ޔަ ފާ ރި ތަ ކަ ށް އެ ކަ ށީ ގެ ން ވާ

ޝާ އި ޢު ކު ރަ ން ޖެ ހޭ ނެ އެ ވެ 2018 .ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓް

ޒި ން މާ އެ ކެ ވެ .ކު ން ފު ނީ ގެ މާ ލީ ހި ސާ ބު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ހި މެ ނެ ނީ ބެ ލެ ން ސް

ބަ ދަ ލު ތަ އް ގެ ނެ ސް ،ކު ން ފު ނީ ގެ ވާ ދަ ވެ ރި ކަ މާ އި ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ ފަ އި ދާ

ވަ ނީ މި ގޮ ތު ގެ މަ ތި ން ިމ މު އް ދަ ތު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ޝާ އި ޢު ކޮ ށް ފަ އެ ވެ.

ޝީ ޓް ،އާ މް ދަ ނީ އާ އި ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ޚަ ރަ ދު ގެ ބަ ޔާ ން ،ކޭ ޝް ފް ލޯ

ކުން ފުނީ ގެ ކުރިމަގު

ދި ގު މު އް ަދ ކަ ށް ދެ މެ ހެ ްއ ޓޭ ނެ ގޮ ތަ ށް ވި ޔަ ފާ ރި ބަ އް ޓަ ން ކު ރު މެ ވެ.

ސް ޓޭ ޓް މަ ން ޓް ،ޙި އް ޞާ ދާ ރު ން ގެ ރަ އު ސް މާ ލަ ށް އަ އި ސް ފަ އި ވާ ބަ ދަ ލު
މި އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓު ގަ އި ހި މެ ނި ފަ އި ވާ އެ ން މެ ހާ މަ އު ލޫ މާ ތަ ކީ

ސ ބު ތަ ކު ގެ ބަ ޔާ ން ތަ ކާ ގު ޅޭ ނޯ ޓް ތަ ކެ ވެ .ކު ން ފު ނީ ގެ
އަ ދި މާ ލީ ހި ާ

އަ ދި ކު ން ފު ނީ ގެ ވި ޔަ ފާ ރި ދެ ެމ ހެ އް ޓެ ނި ވި ގޮ ތަ ކަ ށް ތަ ރަ އް ޤީ ކު ރު މަ ށް،

 2018ވަ ނަ އަ ހަ ރު ކު ން ފު ނި ހި ން ގާ ފަ އި ވާ ގޮ ތު ގެ

މާ ލީ ހި ސާ ބު ތަ އް ތަ އް ޔާ ރު ކޮ ށް އެ ކު ލަ ވާ ލެ ވި ފަ އި ވަ ނީ އި ން ޓަ ނޭ ޝަ ނަ ލް

ކަނ ޑަ އެ ޅި ފަ އި ވާ ދާ އި ރާ ތަ ކަ ށް އި ން ވެ ސް ޓް ކު ރު މަ ށް ކު ން ފު ނި ން

ޞަ ްއ ޙަ އަ ދި ހަ ޤީ ޤަ ތާ އެ އް ގޮ ތް މަ އު ލޫ މާ ތެ ވެ.

ފަ އި ނޭ ން ޝަ ލް ރި ޕޯ ޓި ން ގް ސް ޓޭ ން ޑަ ޑް އާ އެ އް ގޮ ތް ާވ ގޮ ތު ގެ މަ ތި ން ކަ ަމ ށާ އި އެ

ވަ ނީ ނި ން މާ ަފ އެ ވެ .ފެ ން ނަ ން އޮ ތް ކަ އި ރި މު ސް ތަ ްޤ ބަ ލް ގަ އި

ބަ ޔާ ން ތަ ކު ގަ އި ހި މެ ނެ ނީ ސީ ދާ ތެ ދު މަ ޢު ލޫ މާ ތު ކަ ން ކަ ށަ ވަ ރު ކޮ ށް ދި ނު މު ގެ

ވި ޔަ ފާ ރި ދެ މެ ހެ އް ޓު މު ގެ ޤާ ބި ލް ކަ ން ކު ން ފު ނީ ގަ އި ހު ރި ކަ މަ ށް

ގޮ ތު ން ،ކު ން ފު ނީ ގެ ޗެ އަރ މަ ން ،ޗީ ފް އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް އޮ ފި ސަރ އަ ދި ޗީ ފް

ށ ޤަ ބޫ ލު ކު ރެ ވެ އެ ވެ .ވު މާ އެ ކު ،ކު ން ފު ނީ ގެ
ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑަ ް

ފަ އި ނޭ ން ޝަ ލް އޮ ފި ސަރ ވަ ނީ ހި ސާ ބު ތަ ކު ގަ އި ސޮ އި ކު ރަ އް ވާ ފަ އެ ވެ.

މާ ލީ ހި ސާ ބު ަތ އް ތަ އް ޔާ ރު ުކ ރަ މު ން ގެ ން ދާ ނީ ހިނ ގަ ހިނ ގާ ހު ން ނާ ނެ
ވި ޔަ ާފ ރި އެ އް ކަ މަ ށް ަބ ލަ އި ގެ ން އެ ގޮ ތު ގެ ަމ ތި ން ނެ ވެ.

އަ ަހ ރީ ހި ސާ ބު ބެ ލެ ހެ ްއ ޓު މު ގެ ހަ މަ ތަ ކާ އެ އް ގޮ ތަ ށް ތަ އް ޔާ ރު ކޮ ށް
ޤަ ވާ އި ދަ ށް ނު ފެ ތޭ މު ހި ން މު ކަ ން ތަ އް ތަ ކެ އް ހު ރި ނަ މަ އެ
ކަ ން ތަ އް ތަ ކު ގެ ތަ ފް ސީ ލު ބަ ޔާ ން ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ނެ ކަ މަ ށާ އި އަ ދި
ބެ ލެ ން ސް ޝީ ޓް ގެ ތާ ރީ ޚަ ށް ފަ ހު އެ އަ ށް ބަ ދަ ލު ގެ ން ނަ ން ޖެ ހޭ ފަ ދަ
މު ހި ން މު ކަ މެ އް ހި ން ގާ ފަ އި ނު ވާ ކަ މު ގެ ޔަ ޤީ ން ކަ ން އަ ރު ވަ މެ ވެ.

ޑިވިޑެން ޑް
ކު ން ފު ނީ ގެ ޙި އް ޞާ ދާ ރު ން ނަ ށް ދެ ވޭ ޑި ވި ޑެ ން ޑް ކަނ ޑަ އެ ޅި ފަ އި ވަ ނީ
ކު ން ފު ން ޏަ ށް ލި ބޭ ފަ އި ދާ އާ އި ކު ން ފު ނީ ގެ މާ ލީ ހާ ލަ ތަ ށާ އި ކު ރި މަ ގު ގަ އި
ކު ރަ ން ނި ން މާ ފަ އި ވާ އި ން ވެ ސް ޓް ަމ ން ޓް ތަ ކަ ށް ރި ާޔ އަ ތް ކޮ ށް ފަ އެ ވެ .މި ގޮ ތު ން
ޑި ވި ޑެ ން ޑް ކަނ ޑަ އެ ިޅ ގެ ން ދަ ނީ ކު ން ފު ނީ ގެ ޑި ވި ޑެ ން ޑް ޕޮ ލި ސީ އާ އި
އެ އް ގޮ ްތ ވާ ގޮ ތު ގެ މަ ތި ން ިޑ ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑު ން ކަނ ޑަ އަ ޅާ އަ ދަ ދު،
ށ ގެ ން ނެ ވެ 2018 .ވަ ނަ އަ ހަ ރު
ައ ހަ ރީ އާ ން މު ަޖ ލް ސާ ގަ އި ފާ ސް ކޮ ް
ކު ން ފު ން ޏަ އް ލި ބި ފަ އި ވާ ފަ އި ދާ ދަ ށް ވެ ފަ އި ވާ ތީ އާ އި 2019 ،ވަ ނަ
އަ ހަ ރު ގެ މާ ލީ ހަ ލަ ތަ ށް ރި އާ ޢަ ތް ކޮ ށް 2018 ،ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ޙި އް ސާ ގެ
ފަ އި ދާ ނު ބެ ހު މަ ށް ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑު ން ވަ ނީ ފާ ސް ކޮ ށް ފަ އެ ވެ.

88

ޙަ ސަ ން ޝާ ހު

މު ޙަ އް މަ ދު ފަ ހީ މް

ޗީ ފް އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް އޮ ފި ސަރ

ޗެ އަރ މަ ން

އަހަރުތެރޭގައި ހިން ގުނު
މުހިން މު ޙަރަކާތްތައް
 2018ގަ އި ކޮ ިމ ޓީ އި ން ޚާ އް ޞަ ސަ މާ ލު ކަ މެ އް ދީ ފަ އި ވަ ނީ
ސ ޓަ މް ތަ ކާ އި އި ން ޓަރ ނަ ލް ކޮ ން ޓް ރޯ ލް ތަ އް
ފަ އި ނޭ ން ޝަ ލް ރި ޕޯ ޓި ން ގް ސި ް

.

ނ ތަ ކު ގެ ރި ޕޯ ޓް ތަ އް ބޯ ޑު ގެ
އެ ން ްޑ ރި ސް ކް ކޮ މި ޓީ ެގ ބަ އް ދަ ލު ވު ް
މަ ޝް ވަ ރާ އާ ިއ ނި ން މު މަ ށް ބޯ ަޑ ށް ހު ށަ ހަ ޅަ މު ން ގެ ން ދެ އެ ވެ.

.

ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިން ގް
.
.
.
.

 2017ގެ މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ އް ރި ވި އު ކޮ ށް

ށ ހެ ޅި އެ ވެ.
ަލ ފާ ޑި ރެ ކް ަޓ ރު ން ގެ ބޯ ޑަ ށް ހު ަ

ކޮ މި ޓީ ގެ ލަ ާފ ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑަ ށް އެ ރު ވި އެ ވެ.

ކު ން ފު ނީ ގެ ރި ސް ކް މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް ހަ ރު ދަ ނާ ކު ރު މަ ށް
ކަ މާ ގު ޅޭ ދާ އި ރާ ތަ ކު ގެ އޮ ޑި ޓް ތަ އް ހަ ދާ އި ޞް ލާ ޙު ކު ރަ ން ޖެ ހޭ
ކަ ން ކަ މާ ގު ޭޅ ގޮ ތު ން މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓާ އެ ކު މަ ޝް ވަ ރާ ކޮ ށް ލަ ފާ އެ ރު ވި އެ ވެ.

ށ ހެ ޅި އެ ވެ.
ކޮ މި ޓީ ގެ ަލ ފާ ޑި ރެ ކް ަޓ ރު ން ގެ ބޯ ޑަ ށް ހު ަ

އިން ޓަރނަލް ކޮން ޓްރޯލްސް

 2017ގެ ޑި ވި ެޑ ން ޑް ގެ ގޮ ތު ގަ އި ކަނ ޑަ އަ ޅާ ނެ

.

އަ ދަ ދަ ކާ ގު ޅޭ ގޮ ތު ން ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ޯބ ޑަ ށް ލަ ފާ އެ ރު ވި އެ ވެ.
 2019ގެ ބަ ޖެ ޓް އަ ދި ބި ޒް ނަ ސް

.

އި ން ޓަރ ނަ ލް ކޮ ން ްޓ ރޯ ލް ތަ އް ކަ ށަ ވަ ރު ކު ރު މަ ށް އޮ ޑި ޓް ކޮ މި ީޓ ގެ ފަ ރާ ތު ން
ނ ލް އޮ ޑި ޓް ޑި ާޕ ޓް މަ ން ޓް މަ ސަ ްއ ކަ ތް ކު ރަ މު ން ގެ ން ދެ އެ ވެ.
އި ން ޓަރ ަ

ރެ ޑި ްޓ ޕޮ ލި ސީ އަ ށް ބަ އެ އް އި ޞް ލާ ޙު ތަ އް ގެ ނެ ސ ް
ށ ހެ ޅި އެ ވެ.
ސ ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި ޑި ރެ ކް ަޓ ރު ން ގެ ބޯ ޑަ ށް ހު ަ
ފާ ް
ކު ން ފު ނީ ގެ ޑި ޕާރ ޓް މަ ން ޓް ތަ ކާ އި ފާ ހަ ގަ ކު ރެ ވޭ

ރި ސް ްކ މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް ކޮ ން ޓް ރޯ ލް ތަ އް އި ތު ރަ ށް ހަ ރު ދަ ނާ ކޮ ށް

ޕް ލޭ ން ދި ރާ ސާ ކު ރަ އް ވާ ކޮ މި ޓީ ގެ ލަ ފަ ޔާ އެ ކު

މު ހި ން މު ޕް ރޮ ެޖ ކް ޓް ތަ ކު ގެ އަ ިދ ފަ ން ކް ޝަ ން ތަ ކު ގެ އޮ ޑި ޓް

ބަ އި ނަ ލް އަ ޤް ވާ މީ މި ން ގަނ ޑު ތަ ކަ ށް ފެ އް ތު މަ ށް މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރަ ން ޖެ ހޭ ކަ މަ ށް

ށ ހެ ޅި އެ ވެ.
ޑި ރެ ކް ަޓ ރު ން ެގ ބޯ ޑަ ށް ހު ަ
ސ ޕް ލޭ ން އަ ދި
ަ 2019ވ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ބި ޒް ނަ ް

ރި ޕޯ ޓު ތަ އް ދި ރާ ސާ ކޮ ށް ރަނ ގަ ޅު ުކ ރަ ން ޖެ ހޭ ކަ ން ކަ މާ ގު ޅޭ ގޮ ތު ން

އޮ ޑި ޓް އެ ން ޑް ރި ސް ކް ކޮ ިމ ޓީ އި ން ޤަ ބޫ ލު ކު ރަ މެ ވެ .ކޮ މި ޓީ ގެ ފަ ރާ ތު ން

ލަ ފަ ޔާ އެ ކު ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑަ ށް ހު ށަ ހެ ޅި އެ ވެ.

އި ން ޓަރ ނަ ލް އޮ ޑި ޓް ،އި ން ޓަރ ނަ ލް ކޮ ން ޓް ރޯ ލް ތަ ކާ އި ކު ން ފު ނީ ގެ މާ ލީ

ފި ކް ސް ޑް އެ ސެ ޓް ޕޮ ލި ސީ އި ތު ރަ ށް

ނ ދާ ނަ މެ ވެ .މި ފު ރު ޞަ ތު ގަ އި އަ ޅު ގަނ ޑާ އެ ކު
ކަ ން ކަ ން ރި ވި އު ކު ރަ މު ން ގެ ް

ރ މަ ށް ޓަ ކަ އި ޮޕ ލި ސީ އި ޞް ލާ ުޙ ކޮ ށް ފާ ސް ކު ރެ އް ވު މަ ށް
ހަ ރު ދަ ނާ ކު ު

ކޮ މި ޓީ ގަ އި މަ ސަ އް ކަ ްތ ކު ރަ އް ވާ އެ ން މެ ހާ މެ ން ބަ ރު ން ނަ ށް ،އޮ ޑި ޓް

ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑަ ށް ހު ށަ ހެ ޅު އް ވި އެ ވެ.

ކޮ މި ޓީ ގެ މަ ސް ޫއ ލި އް ޔަ ތު އެ ން ެމ ފު ރި ހަ މަ ގޮ ތު ގަ އި ކު ރި އަ ށް ގެ ން ދި އު މަ ށް

.

ށ ހެ ޅި އެ ވެ.
ނ އެ އް އެ ކު ލަ ާވ ލާ ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑަ ށް ހު ަ
ޕް ލޭ ް
 2018ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ކު އާ ޓަ ލީ

ކު ރަ އް ވަ މު ން ގެ ން ދަ ވާ މަ ސަ އް ކަ ތަ ށް ޝު ކު ރު ދަ ން ނަ ވަ މެ ވެ.

ސ ބު ތަ ކާ އި ގު ޅޭ ގޮ ތު ން މަ ޝް ވަ ރާ ކޮ ށް ކޮ މި ޓީ ގެ
ހި ާ
ލަ ފަ ޔާ އެ ކު ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑަ ށް ހު ށަ ހެ ޅި އެ ވެ.

ގަވަނަންސް
.

.

ބޭ ނު ން ނު ކު ރެ ވޭ ވަ ރަ ށް ބާ ވެ ނު ވަ ތަ
ރ މާ ގު ޅޭ ގޮ ތު ން
ހަ ލާ ކު ވެ ފަ އި ާވ ކު ން ފު ނީ ގެ އެ ސެ ޓްި ،ޑ ސް ޕޯ ޒް ކު ު

ކު ން ފު ނީ ގަ އި ިމ ހާ ރު ޤާ އި މް ޮކ ށް ފަ އި ވާ އި ން ޓަރ ނަ ލް ކޮ ން ޓް ރޯ ލް ތަ ކާ އި

ބަ ޖެ ޓް ލަނ ޑު ދަނ ޑި އާ އެ އް ޮގ ތަ ށް ޙާ ޞި ލް ުކ ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި އެ ކް ޝަ ން

.

ކު ޑަ ކު ރު މަ ށް ކޮ މި ޓީ ގަ އި މަ ޝް ވަ ރާ ކޮ ށް ،ކޮ މި ޓީ ގެ

މު އް ދަ ތު ަ 3އ ހަ ރު ދު ވަ ހަ ށް އި ތު ރު ކު ރު ާމ ގު ޅޭ ގޮ ތު ން

ސ ކް ރެ ޖި ސް ޓަރ އެ އް އެ ކު ލަ ވާ ލި އެ ވެ.
އަ ދި ކު ން ފު ނީ ގެ ރި ް

 2017ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ  04ވަ ނަ ކު އާ ޓަރ ގެ ރި ޕޯ ޓު
ށ ހު ށަ ހެ ޅު މަ ށް ނި ން މެ ވި އެ ވެ.
ފާ ސް ކު ރު މަ ށް ޑި ރެ ްކ ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑަ ް

ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ ޚި ދު މަ ތު ން ލި ބޭ ގެ އް ލު ން

.

ކު ން ފު ނީ ގެ އެ ކް ސް ޓަރ ނަ ލް އޮ ޑި ޓަ ރު ން ގެ

އިން ޓަރނަލް އޮޑިޓް
.

ށ ހެ ޅި އެ ވެ.
ރ އް ވު މަ ށް ޓަ ކަ އި ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑަ ށް ހު ަ
ފާ ސް ކު ެ

އި ން ޓަރ ނަ ލް އޮ ޑި ޓް ވަރ ކް ޕް ލޭ ން  2018އާ ގު ޅޭ ގޮ ތު ން
މަ ޝް ވަ ރާ ކު ރަ އް ވާ ،ކެ ޕެ ކް ސް ބަ ޖެ ޓް ވެ ރި ފަ އި ކު ރަ ން ޖެ ހޭ ނެ ކަ މަ ށް
ނި ން މަ ވާ ،އޮ ޑި ޓް ވަރ ކް ޕް ލޭ ން އެ ްޕ ރޫ ވް ކު ރެ އް ވި އެ ވެ.

ކޮ މި ޓީ ގެ މެ ން ބަ ރު ން ގެ އަ ދަ ދަ ށް
ބަ ދަ ލު އަ ުއ މާ ގު ޅި ގެ ން ކޮ މި ޓީ ގެ ޗާ ޓަރ އި ޞް ލާ ޙު ކޮ ށް

ގަ ވަނަ ން ސް ރި ޕޯ ޓް ެ

އަ ދި ރި ސް ކް މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް ގެ ހަ ރު ދަ ނާ ަކ ން ބެ ލު މަ ށެ ވެ .އޮ ޑި ޓް

ރިސްކް މެނޭޖްމަން ޓް

އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓް

.

ކު ން ފު ނީ ގެ އި ން ޓަރ ނަ ލް އޮ ޑި ްޓ ފަ ން ކް ޝަ ން
ހަ ރު ދަ ނާ ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި ކު ން ފު ނީ ގެ ކަ މާ ބެ ހޭ ޕޮ ލި ސީ ތަ ކަ ށް
ގެ ން ނަ ން ެޖ ހޭ ބަ ދަ ލު ތަ ކާ ިއ އި ން ޓަރ ނަ ލް ޮއ ޑި ޓް ޑި ޕާރ ްޓ މަ ން ޓް ގެ
ޗާ ޓަރ އަ ށް ގެ ން ނަ ން ެޖ ހޭ އި ޞް ލާ ުޙ ތަ ކާ ގު ޅޭ ގޮ ތު ން މަ ޝް ވަ ރާ ކޮ ށް

މަ ން ސޫ ރު ޒު ބަ އި ރު
ޗެ އަރ ޕަރ ސަ ން
އޮ ޑި ްޓ އެ ން ޑް ރި ސް ްކ ކޮ މި ޓީ

ކަ މާ ގު ޅޭ ލަ ާފ ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ެގ ބޯ ޑަ ށް އެ ރު ވި އެ ވެ.
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ކޮމިޓީ އަށް އައި ބަދަލު
ނ ޔަ ލަ ށް ކޮ ިމ ޓީ ގަ އި ތި އް ބެ ވި މެ ން ބަ ރު ން.
 31ޑި ސެ ން ބަ ރު  2018ގެ ި
ނަ ން

ޢަ އް ޔަ ނު ކު ރެ އް ވި  /އި ން ތި ޚާ ބު ކު ރެ އް ވި

އފ .މަ ން ސޫ ރު ޒު ބަ އި ރު

 18ސެ ޕް ޓެ މް ބަރ 2017

އފ .އަ ޙް މަ ދު ޢަ ބް ދުﷲ

 18ސެ ޕް ެޓ މް ބަރ 2017

އފ .ނަ ސް ރަ ތު މު ޙަ އް މަ ދު

 18ސެ ޕް ެޓ މް ބަރ 2017

 2018ވަ ނަ އަ ހަ ރު ކޮ މި ޓީ ން ވަ ކި ވެ ވަ ޑަ އި ގެ ން ނެ ވި މެ ން ބަ ރު ން.
ނަ ން

ޢަ އް ޔަ ނު ކު ރެ އް ވި  /އި ން ތި ޚާ ބު ކު ރެ އް ވި

ވަ ކި ކު ރެ އް ވި  /މު އް ދަ ތު ހަ މަ ވި

އފއ .ނާ ޝި މާ ޢަ ބް ދު އް ލަ ތީ ފް

 18ސެ ޕް ޓެ މް ބަރ 2018

 08މޭ 2018

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ތަކަ ް
ށ
ޑިރެކްޓަރުން ހާޒިރުވެފައިވާގޮތް
ރ ޒު ބަ އި ު
ރ
އފ .މަ ން ސޫ ު
ނޮ ން -އެ ގް ެޒ ކެ ިޓ ވް އި ން ޑި ޕެ ން ޑެ ން ޓް ޑި ރެ ކް ޓަރ
16./16

އފއ .ނާ ޝި ާމ ޢަ ބް ދު އް ލަ ތީ ްފ
ނޮ ން -އެ ގް ެޒ ކެ ިޓ ވް އި ން ޑި ޕެ ން ޑެ ން ޓް ޑި ރެ ކް ޓަރ
5/5
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އފ .އަ ޙް މަ ުދ ޢަ ބް ދުﷲ
ނޮ ން -އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް އި ން ޑި ޕެ ން ޑެ ން ޓް ޑި ރެ ކް ޓަރ
16./16

އފ .ނަ ސް ރަ ތު މު ޙަ އް މަ ދު ނޮ ން-
އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް އި ން ޑި ޕެ ން ޑެ ން ޓް ޑި ރެ ކް ޓަރ
15/16

ކޮމިޓީ އަށް އައި ބަދަލު
ނ ޔަ ލަ ށް ކޮ ިމ ޓީ ގަ އި ތި އް ބެ ވި މެ ން ބަ ރު ން.
 31ޑި ސެ ން ބަ ރު ެ 2018ގ ި

 2018ވަ ނަ އަ ހަ ރު ޮކ މި ޓީ ން ވަ ކި ވެ ވަ ޑަ އި ގެ ން ނެ ވި ެމ ން ބަ ރު ން

އފ .ނަ ސް ރަ ތު މު ޙަ އް މަ ދު

 08މޭ 2018

ސ ން މު ނީ ރު
އފ .ހަ ަ

 18ސެ ޕް ޓެ ން ބަ ރު 2017

 26އެ ޕް ރީ ލް 2018

އފ .މަ ން ސޫ ރު ޒު ބަ އި ރު

 08މޭ 2018

އފއ .އަ ިއ ޝަ ތު ފަ ޒީ ނާ

 18ސެ ޕް ޓެ ން ބަ ރު 2017

 26އެ ޕް ރީ ލް  ( 2018ދަ އު ރު ހަ މަ ވު މު ން)

އފއ .ނާ ޝި މާ ޢަ ބް ދު އް ލަ ތީ ފް

 18ސެ ޕް ޓެ ން ބަ ރު 2017

އފ .މު ޙަ އް މަ ދު ފަ ރު ޝަ ތު

 18ސެ ޕް ޓެ ން ބަ ރު 2017

 26އެ ޕް ރީ ލް  ( 2018ދަ އު ރު ހަ މަ ވު މު ން)

އފ .އަ ޙް މަ ުދ ޢަ ބް ދުﷲ
( ވަ ގު ތީ މެ ން ބަ ރު)

 03އެ ޕް ރީ ލް 2018

 03އެ ޕް ރީ ލް 2018

ނ ކޮ މި ޓީ ގެ
ރ ނޮ މި ނޭ ޓި ން ގް އެ ން ޑް ރެ މި އު ނެ ރޭ ޝަ ް
ފާ އި ތު ވި އަ ހަ ު
ަ 5ޖ ލް ސާ ބޭ އް ވި ފަ ިއ ވެ އެ ވެ .ކޮ މި ޓީ ގެ ބަ އް ދަ ލު ުވ ން ތަ ކަ ށް
ިޑ ރެ ކް ޓަ ރު ން ާހ ޒި ރު ވެ ފަ އި ވާ ގޮ ތް ތި ރީ ގަ އި އެ ވަ ނީ އެ ވެ.

އފއ .ނާ ޝި ާމ ޢަ ބް ދު އް ލަ ތީ ްފ
ނޮ ން -އެ ގް ޒެ ކެ ިޓ ވް އި ން ޑި ޕެ ން ޑެ ން ޓް ޑި ރެ ކް ޓަރ
5/5

އފ .ނަ ސް ރަ ުތ މު ޙަ އް މަ ުދ
ނޮ ން -އެ ގް ޒެ ކެ ިޓ ވް އި ން ޑި ޕެ ން ޑެ ން ޓް ޑި ރެ ކް ޓަރ
2/2

ރ ޒު ބަ އި ު
ރ
އފ .މަ ން ސޫ ު
ނޮ ން -އެ ގް ޒެ ކެ ިޓ ވް އި ން ޑި ޕެ ން ޑެ ން ޓް ޑި ރެ ކް ޓަރ
2/2

އފ .ހަ ސަ ން މު ނީ ު
ރ
ނޮ ން -އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް އި ން ޑި ޕެ ން ޑެ ން ޓް ޑި ރެ ކް ޓަރ
3/3

ގަ ވަނަ ން ސް ރި ޕޯ ޓް ެ

ނަ ން

ޢަ އް ޔަ ނު ކު ރެ އް ވި  /އި ން ތި ޚާ ބު ކު ރެ އް ވި

ނަ ން

ޢަ އް ޔަ ނު ކު ރެ އް ވި  /އި ން ތި ޚާ ބު ކު ރެ އް ވި

ވަ ކި ކު ރެ އް ވި  /މު އް ދަ ތު ހަ މަ ވި

އފ .މު ޙަ އް މަ ުދ ފަ ރު ޝަ ުތ
ނޮ ން -އެ ގް ޒެ ކެ ިޓ ވް އި ން ޑި ޕެ ން ޑެ ން ޓް ޑި ރެ ކް ޓަރ
2/2

އފ .އަ ޙް މަ ދު ޢަ ބް ދުﷲ ( ވަ ގު ީތ މެ ން ބަ ރު)
ނޮ ން -އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް އި ން ޑި ޕެ ން ޑެ ން ްޓ ޑި ރެ ކް ޓަރ
1/1

އފއ .އަ ިއ ޝަ ުތ ފަ ޒީ ާ
ނ
ނޮ ން -އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ްވ އި ން ޑި ޕެ ން ޑެ ން ޓް ޑި ރެ ކް ޓަރ
2/2
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ނޮ މި ނޭ ޓި ން ގް އެން ްޑ
ރެ މި އުނަ ރޭ ޝަ ން ކޮ މި ޓީ
ނޮ މި ނޭ ޓި ން ގް ކޮ މި ީޓ އާ އި ރެ މި އު ނަ ރޭ ޝަ ން ކޮ މި ޓީ ގަ އި ތި އް ބެ ވި
މެ ން ބަ ރު ން ގެ ހު ނަ ރު އެ ްއ ކޮ ށް ލަ އި ފި ނަ މަ ކޮ މި ޓީ ތަ ކު ގެ ަމ ސަ އް ކަ ތް
ރަނ ގަ ޅު ވާ ނެ ކަ މަ ށް ބޯ ޑަ ށް ފެ ނި ،މި ދެ ކޮ މި ޓީ ވަ ނީ އެ އް ކޮ ށް ލާ ފަ އެ ވެ.

ދައުރާއި މަސްއޫލިއްޔަތު
.

ދެ ޮކ މި ޓީ ގެ ވަ ކި މަ ސް އޫ ލި އް ޔަ ތު ތަ ްއ ކޮ މި ޓީ ގެ މެ ން ބަ ރު ން ނަ ށް
އެނ ގި ވަ ޑަ އި ގަ ން ނަ ަވ އެ ވެ .އަ ދި ދެ ކޮ މި ޓީ ގެ ވަ ިކ ވަ ކި މަ ސް އޫ ލި ްއ ޔަ ތު ތަ އް
ށ ލާ ފަ އި ވާ މި ކޮ މި ޓީ އަ ށް ،އެ ަމ ސް އޫ ލި އް ޔަ ތު ަތ އް އަ ދާ
އެ އް ކޮ ް
.ކު ރެ އް ވޭ ނެ ކަ މު ގެ ޔަ ޤީ ން ކަ ން ބޯ ޑަ ށް ލި ބި ފަ އި ވެ އެ ވެ

ރ ނި މެ ން ދެ ން ޗެ އަރ ޕާރ ސަ ން ގެ
 2018ން ފެ ށި ގެ ން އަ ހަ ު

 3ނޮ ންެ -އ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް ިޑ ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ މަ އް ޗަ ށެ ވެ .މީ ގެ ތެ ރެ އި ން
.ގި ނަ މެ ން ބަ ރު ން ނަ ކީ އި ން ޑި ޕެ ން ޑެ ން ޓް މެ ން ބަ ރު ން ނެ ވެ

.
.
.
.
.

ޕޮ ލި ސީ ނި ން މު މު ގަ އި ޤާ ނޫ ނު ތަ ކާ އި ޤަ ވާ އި ދު ތަ ކާ އި

.

މީ ހު ން ތަ އް ޔާ ރު ކު ރު މަ ށް މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރު ން.

.

މާ ހަ އު ލަ ށް އަ ން ނަ ބަ ދަ ލު ތަ އް އަ ދާ ހަ މަ އަ ށް ދެ ނެ ތި ބު ން.

.

އެ ކަ ށީ ެގ ން ވާ ޕޮ ލި ސީ ެއ އް ތޯ ބަ ލާ ރި ވި ުއ ކު ރު ން.

.

ބެ ހޭ ޕޮ ލި ސީ އެ އް އެ ކު ލަ ވާ ލާ ތަ ން ފީ ޒު ކު ރު ން.

ސް ކީ މް ތަ ކު ން އަ ހަ ރަ ކު ދޫ ކު ރާ ޖު މް ލަ ފަ އި ސާ ގެ އަ ދަ ދު ފާ ސް ކު ރު ން.
ނ ޝަ ން ގެ ކަ ން ކަ ން ޤާ ނޫ ނާ އެ އް ގޮ ތަ ށް ހަ މަ ޖެ އް ސު ން.
ޕެ ް

.

ކޮ ން ޓް ރެ ކް ޓް ގަ އި ހި މަ ނާ ފަ އި ވާ ފަ އި ސާ ގެ މި ން ވަ ރަ ކީ ކު ން ފު ން ޏަ ށާ އި
ކު ން ފު ނީ ގެ މު ވަ އް ޒަ ފު ން ނަ ށް ދެ ވޭ ޢި ނާ ޔަ ތް ތަ ކު ގެ
އޮ ނި ގަނ ޑަ ށް އަ ން ނަ ބޮ ޑެ ތި ބަ ދަ ލު ތަ އް ބެ ެލ ހެ އް ޓު ން.

ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ނާ އި އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވު ން އަ ދި
މު ވަ އް ޒަ ފު ން އަ މަ ލު ކު ރު މަ ށް ،މަ ޞް ލަ ޙަ ތު ފު ށު އެ ރު މާ

.

ކު ން ފު ނި ން ވަ ކި ކު ރާ ފަ ރާ ތް ތަ ކަ ށް ދި ނު މަ ށް އެ އް ބަ ސް ވެ

ބޯ ޑަ ށް މެ ން ބަ ރު ން ޢަ އް ޔަ ނު ކު ރަ ން ޖެ ހޭ ހާ ލަ ތް ތަ ކު ގަ އި
ކެ ން ޑި ޑޭ ޓު ން ފާ ހަ ގަ ކޮ ށް ބޯ ޑު ން ފާ ސް ކު ރު މަ ށް ހު ށަ ހެ ޅު ން.

ސް ކީ މް ތަ ކު ގެ އޮ ނި ގަނ ާޑ އި ޓާ ގެ ޓް ތަ އް ބަ ލާ ފާ ސް ކު ރު މާ އި އެ ފަ ދަ
ކު ން ފު ނީ ގެ ޕެ ން ޝަ ން ޕޮ ލި ސީ ކަނ ޑަ އަ ޅާ

ކު ން ފު ން ޏަ ށާ އި ކު ން ފު ނި އޮ ޕަ ރޭ ޓް ކު ރާ މާ ކެ ޓް ތަ ކަ ށް
ބަ ދަ ލު އަ ން ނަ ފަ ދަ ސް ޓް ރެ ޓީ ޖި ކް ކަ ން ކަ މާ އި ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ

ރ ޔާ އަ ތް ކު ރަ ން ވާ ނެ އެ ވެ.
ރ ޝާ ދު ތަ ކަ ށް ި
ކޯ ާޑ އި ކަ މާ ގު ޅޭ އި ު

ކު ން ފު ނީ ގެ ކާ މި ޔާ ބީ ގެ މަ އް ޗަ ށް ބި ނާ ކޮ ށް ފަ އި ސާ ދޭ

ނ ތަ ކާ އި ލި ބޭ ފު ރު ޞަ ތު ތަ ކާ އި ،ބޯ ޑަ ށާ އި
ގޮ ން ޖެ ހު ް
ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ނަ ށާ އި ސީ ނި އަރ އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވު ން ގެ މަ ޤާ މު ތަ ކަ ށް

ކެ ޕި ޓަ ލް މާ ކެ ޓް ޑި ވެ ލޮ ޕް މަ ން ޓް އޮ ތޯ ރި ޓީ ެގ ހު ށަ ހެ ޅު ން ތަ ކާ ިއ ގަ ވަ ނަ ން ސް
މި ހާ ރު ގެ ރެ މި އު ނަ ރޭ ޝަ ން ޕޮ ލި ސީ އަ ކީ

މު ސް ތަ ޤް ބަ ލް ގަ އި ކު ން ފު ން ޏަ ށް ކު ރި މަ ތި ވާ ނޭ
މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓަ ށް ބޭ ނު ން ވާ ހު ނަ ރާ އި ޤާ ބި ލް ކަ މަ ށް ބަ ލާ،

އެ އް ވެ ސް ޑި ރެ ކް ޓަ ރެ އް ގެ ނު ވަ ތަ މެ ނޭ ޖަ ރެ އް ގެ ހާ ޒި ރު ގަ އި

ނ ވަ ކި ކު ރާ ަފ ރާ ތަ އް އި ން ސާ ފު ވެ ރި މި ން ވަ ރެ އް ތޯ ބެ ލު ން.
ވަ ޒީ ފާ ިއ ް

92

.

މި ސި ޔާ ސަ ތު ކަނ ޑަ އެ ޅު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތު ގަ އި،

މަ ޝް ވަ ރާ އެ އް ނު ވަ ތަ ނި ން މު މެ އް ނި ން މަ އި ގެ ން ނު ވާ ނެ އެ ވެ.

.ގޮ ތު ަގ އި ހު ން ނެ ވީ އފއ .ނާ ޝި މާ ޢަ ބް ދު އް ލަ ތީ ފެ ވެ
ނޮ މި ނޭ ޓި ން ގް އެ ން ޑް ރެ މި އު ނަ ރޭ ޝަ ން ޮކ މި ޓީ އެ ކު ލެ ިވ ފަ އި ވަ ނީ

އެ ކު ލަ ވާ ލު މާ އި ވަ ކި ވަ ކި ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ނަ ށާ އި އާ ން މު ކޮ ށް ކު ން ފު ނީ ގެ

ގޮ ްތ ( ހު ނަ ރާ އި ތަ ުޖ ރި ބާ އަ ދި ަޑ އި ވަރ ސި ޓީ) ޤަ ވާ އި ދު ން
ބަ ލާ ،ގެ ން ނަ ން ފެ ން ނަ ބަ ދަ ލު ތަ އް ބޯ ޑަ ށް ުހ ށަ ހެ ޅު ން.

އެ ޑި ރެ ކް ޓަ ރެ އް ނު ވަ ތަ މެ ނޭ ޖަ ރެ އް ގެ މު ސާ ރަ އާ ގު ޅޭ

އެ ޕް ރީ ލް  2018އާ ހަ މަ އަ ށް ކޮ މި ޓީ ގެ ޗެ އަރ ޕަރ ސަ ން އެ އް ގެ 26
ގޮ ތު ގަ އި ުހ ން ނެ ވީ އފއ .އަ ިއ ޝަ ތު ފަ ޒީ ނާ އެ ވެ .އަ ދި  15މޭ

މު ވަ އް ޒަ ފު ން ގެ މު ސާ ރަ އާ އި ޢި ނާ ޔަ ތް ތަ ކާ ބެ ހޭ ޕޮ ލި ސީ ތަ އް
ށ ދޭ މު ސާ ރަ އާ އި ޢި ނާ ޔަ ތް ތަ އް ކަނ ޑަ އެ ޅު ން.
މު ވަ އް ޒަ ފު ން ނަ ް

.

.

ބޯ ޑު ގެ އޮ ނި ގަނ ޑާ އި ސަ އި ޒް ،އަ ދި ބޯ ޑު އެ ކު ލެ ވި ފަ އި ވާ

މަ ޞް ލަ ޙަ ތު ފު ށު އަ ރާ ފަ ދަ ވި ޔަ ފާ ރި އާ ގު ޅޭ ކަ މެ އް،
ނ މަ ،އެ ކަ ން ހާ މަ ކު ރު ން ކަ ށަ ވަ ރު ކު ރު ން.
އެ އް ވެ ސް ޑި ރެ ކް ޓަ ރެ އް ގެ ވާ ަ
ބޯ ޑު މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރާ މި ން ވަ ރު
ޤަ ވާ އި ދު ން ވަ ޒަ ން ކު ރު ން.

ކޯ ޕަ ރޭ ޓް ަގ ވަ ނަ ން ސް އެ ން ޑް ކޮ މް ޕް ލަ ޔަ ން ސް ކޮ މި ޓީ ގެ
އެ ން މެ މު ހި ން މު ބޭ ނު މަ ކީ ކޯ ޕަ ރޭ ޓް ގަ ވަ ނަ ން ސް އާ ބެ ހޭ
މި ން ގަނ ޑު ތަ ްއ އު ފަ އް ދާި ،ދ ރާ ސާ ކޮ ށް ،ކު ން ފު ނީ ަގ އި ގެ ން ގު ޅޭ

ދައުރާއި މަސްއޫލިއްޔަތު
.

އެ ަފ ދަ މި ން ގަނ ޑު ތަ ްއ އި ޞް ލާ ޙު ކު ރު މެ ވެ.
ކޯ ަޕ ރޭ ޓް ގަ ވަ ނަ ން ސް އެ ން ޑް ކޮ މް ޕް ލަ ޔަ ން ސް ކޮ މި ޓީ ަގ އި ހި މެ ނެ ނީ
 3ނޮ ން -އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ނެ ވެ .އޭ ގެ ެތ ރެ އި ން ގި ނަ

 15މޭ

 2018އި ން ފެ ށި ގެ ން އަ ހަ ރު ނި ެމ ން ދެ ން ކޮ މި ޓި ގެ ޗެ އަރ މަ ން ގެ
މަ ޤާ މު ަގ އި ހު ން ނެ ވީ އފ .އަ ޙް މަ ދު ޢަ ބް ދުﷲ އެ ވެ.

ސ ކޮ ށް ،އެ
ގެ ން ގު ޅޭ އު ޞޫ ލު ތަ އް އަ ހަ ރަ ކު އެ އް ފަ ހަ ރު ދި ރާ ާ
ކަ ން ކަ މަ ށް ގެ ން ނަ ން ފެ ން ނަ އި ޞް ލާ ޙު ތަ އް ހު ށަ ހެ ޅު ން.

 26އެ ޕް ރީ ލް  2018އާ ހަ މަ އަ ށް ކޮ މި ޓީ ގެ ޗެ އަރ މަ ން ގެ
ރ އް ވީ އފ .މު ަޙ އް މަ ދު ފަ ރު ޝަ ތެ ވެ.
މަ ޤާ މު އަ ދާ ކު ެ

ކު ން ފު ނީ ގެ ކޯ ޕަ ރޭ ޓް ގަ ވަ ނަ ން ސް ޕޮ ިލ ސީ ތަ ކާ އި

.
.

ކޯ ޕަ ރޭ ޓް ގަ ވަ ނަ ން ސާ ގު ޅޭ ކަ ން ކަ މު ގަ އި
ބޯ ޑަ ށާ އި ކޮ މި ޓީ ތަ ކަ ށް އި ރު ޝާ ދު ދި ނު ން.
ބޯ ޑަ ށް އަ ލަ ށް ޢަ އް ޔަ ނު ކު ރެ ވޭ
މެ ން ބަ ރު ން ނަ ށް ހި ން ގު މަ ށް އޮ ރި އެ ން ޓޭ ޝަ ން އާ އި
ރ ގް ރާ މެ އް އު ފަ އް ދާ ހި ން ގު ން.
މަ ޢު ލޫ ާމ ތު ދި ނު މު ގެ ޕް ޮ

ކު ން ފު ން ޏާ އި ބޯ ޑާ އި ވަ ކި ވަ ކި ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ނާ އި
ކޮ މި ޓީ ތަ ކު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތު ގެ ފެ ން ވަ ރު ވަ ޒަ ން ކު ރާ ނޭ ނި ޒާ މެ އް
އު ފަ އް ދާ ތަ ރަ އް ޤީ ކު ރު މާ އި ،ފެ ން ވަ ރު ވަ ޒަ ން ކު ރު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް

ނ ބަ ލާ ދި ރާ ސާ ކޮ ށް ،އެ ކަ ން ކަ ން ކު ން ފު ނީ ގަ އި
ކަ ން ކަ ް
ކޯ ޕަ ރޭ ޓް ގަ ވަ ނަ ން ސް ގެ ނި ޒާ މެ އް ތަ ރަ އް ޤީ ކު ރު ން.

ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ނަ ކީ އި ން ޑި ޕެ ން ޑެ ން ޓް ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ނެ ވެ.

.

ކު ން ފު ނީ ގެ ކޯ ޕަ ރޭ ޓް ގަ ވަ ނަ ން ސާ ގު ޅޭ
ޤާ އި މް ކޮ ށް ،ހި ން ގާ ތަ ރަ އް ޤީ ކު ރު ން އަ ިދ ކު ން ފު ނީ ގެ

.

ގަ ވަނަ ން ސް ރި ޕޯ ޓް ެ

ސ އެން ޑް
ކޯ ޕަރޭ ޓް ގަ ވަނަ ން ް
ކޮ މް ޕްލަ ޔަ ން ސް ކޮ މި ޓީ
.
.
.
.

ރ ކު އެ އް ފަ ހަ ރު ކު ރު ން ކަ ށަ ވަ ރު ކު ރު ން.
ބޯ ޑު ން އަ ހަ ަ
ބޯ ޑާ އި ކޮ މި ޓީ ތަ ކު ގެ ޗާ ޓަރ އަ ހަ ރަ ކު
އެ އް ފަ ހަ ރު ރި ވި އު ކު ރު ން ކަ ށަ ވަ ރު ކު ރު ން.
ޙި އް ޞާ ދާ ރު ން ނަ ށް ޑި ވި ޑެ ން ޑް ބެ ހު މާ ބެ ހޭ ޕޮ ލި ސީ އެ އް
އު ފަ އް ދާ ،އެ ޕޮ ލި ސީ ޤަ ާވ އި ދު ން ބަ ލަ މު ން ެގ ން ދި އު ން.
ކު ން ފު ނީ ގަ އި ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ ކޯ ޑް އެ ފް އެ ތި ކް ސް
އެ އް ޤާ އި މް ކޮ ށް ،ބޭ ނު ން ވެ އް ޖެ ހިނ ދެ އް ގަ އި ރި ވި އު ކު ރު ން.
ކު ން ފު ނީ ގަ އި ޤާ ިއ މް ކޮ ށް ފަ އި ވާ ކަ މާ ގު ޅޭ އި ދާ ރާ ތަ ކަ ށް،
ޙި އް ޞާ ދާ ރު ން ގެ ހު ށަ ހެ ޅު ން ތަ ކާ އި ސު ވާ ލު ތަ އް ،އެ ކަ ށީ ގެ ން ވާ
ހަ މަ ތަ ކެ އް ގެ މަ ތި ން ހު ށަ ހެ ޅު މު ގެ ފު ރު ޞަ ތު ކަ ށަ ވަ ރު ކު ރު ން.
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އަހަރުތެރޭގައި ހިން ގުނު ޙަރަކާތްތައް
.

އާ ން މު ޙި އް ޞާ ދާ ރު ން ގެ ފަ ރާ ތު ން ބޯ ޑަ ށް
ކު ރި ަމ ތި ލަ އް ވާ ފަ އި ާވ ބޭ ފު ޅު ން ގެ އެ ޕް ލި ކޭ ޝަ ން ތަ އް ދި ރާ ސާ ކޮ ށް،
 2017ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ އަ ހަ ރީ އާ ން މު ޖަ ލް ސާ އަ ށް

ގަވަނަންސް
.

ކޮ މި ޓީ ގެ މެ ން ބަ ރު ން ގެ އަ ދަ ދަ ށް
ބަ ދަ ލު އަ ުއ މާ ގު ޅި ގެ ން ކޮ މި ޓީ ގެ ޗާ ޓަރ އި ޞް ލާ ޙު ކޮ ށް
ށ ހެ ޅި އެ ވެ.
ފާ ސް ކު ރެ އް ވު މަ ށް ޓަ ކަ އި ޑި ރެ ކް ަޓ ރު ން ގެ ބޯ ޑަ ށް ހު ަ

ކެ ން ޑި ޑޭ ޓު ން ގެ ގޮ ތު ަގ އި ހު ށަ ހަ ޅާ ނޭ ކެ ން ޑި ޑޭ ޓު ން ފާ ސް ކު ރު މަ ށް،
ށ ހެ ޅު ނެ ވެ.
ކޮ މި ޓީ ގެ ޚި ޔާ ލާ އެ ކު ،ބޯ ޑަ ށް ހު ަ

.

ހަ އް ޖު އަ ދި އު މް ރާ ގަ އި ޑް ލަ އި ން އަ ށް އި ޞް ލާ ޙު
ރ ދާ ހާ ގު ޅޭ ގޮ ތު ން މަ ޝް ަވ ރާ ކު ރަ އް ވާ ކޮ މި ޓީ ގެ
ގެ ނަ އު މަ ށް ހު ށަ ހެ ޅި ކަ ު
ސ ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑަ ށް ހު ށަ ހެ ޅި އެ ވެ.
ލަ ފަ ޔާ އެ ކު ފާ ް

.

ވަ ޒީ ފާ އަ ށް މީ ހު ން ހޯ ދު މާ އި ވަ ޒީ ފާ އަ ށް މީ ހު ން
ހޮ ވު މު ގެ ޮޕ ލި ސީ އާ ގު ޅޭ ގޮ ތު ން ަމ ޝް ވަ ރާ ކު ރަ އް ވާ ކޮ މި ޓީ ގެ ަލ ފަ ޔާ އެ ކު
ސ ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑަ ށް ހު ށަ ހެ ޅި އެ ވެ.
ފާ ް

.

އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް ގެ މަ ޤާ މު ތަ ކު ގެ
ށ ބަ ދަ ލު ގެ ނަ އު މަ ށް ،ކޮ މި ޓީ ގެ ަލ ފަ ޔާ އެ ކު
ނަ ން ތަ ކަ ް

ބޯ ުޑ ގަ އި ދެ ޖި ން ސު ެގ މެ ން ބަ ރު ން ތި އް ބެ ވު މާ ބެ ހޭ ޕޮ ލި ސީ އެ އް މި
ނ ފާ ހަ ގަ ކު ރަ މެ ވެ .ހަ މަ އެ އާ އެ ކު ،ކު ން ފު ނީ ގެ
ވަ ގު ތު ނެ ތް ކަ ން ކޮ މި ޓީ އި ް
ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑަ ކީ ޑަ އި ވާރ ސް ބޯ ޑަ ކަ ށް ހެ ދު މަ ށް ޓަ ކަ އި ،މި ލަނ ޑު ދަނ ޑި
ޙާ ޞި ލް ކު ރު މަ ށް ކު ރެ ވެ ން ހު ރި މަ ސަ އް ކަ ތް ދި ރާ ސާ ކޮ ށް ކަ މާ ބެ ހޭ
ފަ ރާ ތް ތަ ކާ މަ ޝް ވަ ރާ ކޮ ށް ޕޮ ލި ސީ އެ ކު ލަ ވާ ލު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރާ ނަ މެ ވެ.
މި ފު ރު ޞަ ތު ގަ ިއ އަ ޅު ގަނ ޑާ އެ ުކ ކޮ މި ޓީ ގަ އި މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރަ އް ވާ އެ ން މެ ހާ
މެ ން ބަ ރު ން ނަ ށް ،ކޮ މި ޓީ ެގ މަ ސް އޫ ލި އް ަޔ ތު އެ ން މެ ފު ރި ހަ މަ ގޮ ތު ގަ އި
އަ ދާ ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި ދެ އް ވާ އެ ހީ ތެ ރި ކަ ން ފާ ހަ ގަ ކޮ ށް ،ޝު ކު ރު ދަ ން ނަ ވަ މެ ވެ.

ށ ހެ ޅި އެ ވެ.
ފާ ސް ކު ރެ އް ވު މަ ށް ޓަ ކަ އި ޑި ރެ ކް ަޓ ރު ން ގެ ބޯ ޑަ ށް ހު ަ

ސި ނާ ން ޢަ ލީ
ޗެ އަރ ޕަރ ސަ ން
ޝ ން ކޮ މި ޓީ
ނ ޑް ރެ މި އު ނަ ރޭ ަ
ނޮ މި ނޭ ޓި ން ގް އެ ް
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އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިން ގުނު
ޙަރަކާތްތައް
.
.
.

ކޮ މި ޓީ ގެ ޗާ ޓަރ އި ޞް ލާ ޙު ޮކ ށް ފާ ސް ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި

އެ ކު ލެ ވި ގެ ން ވާ ކު ން ފު ން ޏެ އް ގެ ގޮ ތު ގަ އި ބަ އް ޓަ ން ކު ރު މަ ށް ގި ނަ

ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑަ ށް ހު ށަ ހެ ޅު ނެ ވެ.

މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ކެ އް އަ ދި ވެ ސް ކު ރަ ން ޖެ ހޭ ކަ ން ފާ ހަ ގަ ކު ރަ މެ ވެ .އަ ދި

ނ ގެ ބޯ ޑު ގެ އި ވެ ލު އޭ ޝަ ން ޕޮ ލި ސީ އެ ކު ލަ ވަ ލާ
ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ް

ކު ން ފު ނީ ގެ އެ ން މެ ހާ ވި ޔަ ފާ ރި މު ޢާ މަ ލާ ތް ތަ ކާ އި ،ހި ން ގު މު ގަ އި ކު ން ފު ނި ން

ށ ހެ ޅު ނެ ވެ.
ާފ ސް ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި ޑި ރެ ކް ަޓ ރު ން ގެ ބޯ ޑަ ށް ހު ަ

އަ މަ ލު ކު ރަ ން ޖެ ހޭ އެ ން މެ ހާ ޤާ ނޫ ނު ތަ ކާ އި ޤަ ވާ އި ދު ތަ އް ދި ރާ ސާ ކޮ ށް

ސ ޓް ޕޮ ލި ސީ އެ ކު ލަ ވަ ލާ
ކޮ ން ފް ލި ކް ޓް އޮ ފް އި ން ޓަ ރަ ް

ފު ރި ހަ މަ އަ ށް އަ މަ ލު ކު ރާ ކު ން ފު ން ޏެ އް ގެ ގޮ ތު ގަ އި އޮ ތު މަ ށް ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ

ށ ހެ ޅު ނެ ވެ.
ާފ ސް ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި ޑި ރެ ކް ަޓ ރު ން ގެ ބޯ ޑަ ށް ހު ަ

ނ ޓް ގެ ފަ ރާ ތު ން މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރަ މު ން ދެ އެ ވެ.
ބޯ ޑާ އި މެ ނޭ ޖް މަ ް

ގަ ވަނަ ން ސް ރި ޕޯ ޓް ެ

.

ކޮ މި ޓީ ގެ މެ ން ބަ ރު ން ގެ އަ ދަ ދު ބަ ދަ ލު ވު މާ ގު ޅި ގެ ން

ކު ން ފު ން ޏަ ކީ ،ގަ ވަ ނަ ން ސް ގެ ގޮ ތު ން ހަ ރު ދަ ނާ މި ން ގަނ ޑު ތަ ކެ އް

ޯބ ޑު ޑަ އި ރެ ްކ ޓަރ ސް ޓް ރެ އި ނި ންގ އެ ން ޑް
އި ން ޑަ ކް ޝަ ން ޕޮ ލި ސީ އެ ކު ލަ ވަ ލާ ފާ ސް ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި
ށ ހެ ޅު ނެ ވެ.
ޑި ރެ ކް ަޓ ރު ން ގެ ބޯ ޑަ ށް ހު ަ

.

ސ އި ޑަރ ޓް ރޭ ިޑ ން ގް ޕޮ ލި ސީ އެ ކު ލަ ވަ ލާ
އި ން ަ
ށ ހެ ޅު ނެ ވެ.
ފާ ސް ކު ރު މަ ށް ޓަ ަކ އި ޑި ރެ ކް ަޓ ރު ން ގެ ބޯ ޑަ ށް ހު ަ

ޢަ ބް ދުﷲ ޝާ އި ރު
ޗެ އަރ މަ ން
ސ ކޮ މި ޓީ
ކޯ ޕަ ރޭ ްޓ ގަ ވަ ނަ ން ސް އެ ން ޑް ކޮ މް ޕް ލަ ޔަ ން ް
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ކޮމިޓީ އަށް އައި ބަދަލު
ނ ޔަ ލަ ށް ކޮ މި ޓީ ގަ އި ތި އް ބެ ވި މެ ން ބަ ރު ން.
 31ޑި ސެ ން ބަ ރު  2018ގެ ި
ނަ ން

ޢަ އް ޔަ ނު ކު ރެ އް ވި  /އި ން ތި ޚާ ބު ކު ރެ އް ވި

އފއ .ނާ ޝި މާ ޢަ ބް ދު އް ލަ ތީ ފް

 08މޭ 2018

އފ .އަ ޙް މަ ުދ ޢަ ބް ދުﷲ

 08މޭ 2018

އފ .މަ ން ސޫ ރު ޒު ބަ އި ރު

 08މޭ 2018

 2018ވަ ނަ އަ ހަ ރު ކޮ މި ޓީ ން ވަ ކި ވެ ވަ ޑަ އި ގެ ން ނެ ވި މެ ން ބަ ރު ން.
ނަ ން

ޢަ އް ޔަ ނު ކު ރެ އް ވި  /އި ން ތި ޚާ ބު ކު ރެ އް ވި

ވަ ކި ކު ރެ އް ވި  /މު އް ދަ ތު ހަ މަ ވި

އފ .މު ޙަ އް މަ ދު ފަ ރު ޝަ ތު

 18ސެ ޕް ޓެ ން ބަ ރު 2017

 26އެ ޕް ރީ ލް  ( 2018ދަ އު ރު ހަ މަ ވު މު ން)

އފއ .އަ އި ޝަ ތު ފަ ޒީ ނާ

 18ސެ ޕް ޓެ ން ބަ ރު 2017

 26އެ ޕް ރީ ލް  ( 2018ދަ އު ރު ހަ މަ ވު މު ން)

އފ .ނަ ސް ރަ ތު މު ޙަ ްއ މަ ދު

 09ޖަ ނަ ވަ ރީ 2017

 08މޭ 2018

 2018ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ކޯ ޕަ ރޭ ޓް ަގ ވަ ނަ ން ސް އެ ން ޑް ކޮ މް ޕް ލަ ޔަ ން ސް ކޮ މި ޓީ ގެ  2ބަ އް ދަ ލު ވު ން
ބޭ ްއ ވު ނެ ވެ .ބަ އް ދަ ުލ ވު ން ތަ ކު ގެ ހާ ޒި ރީ ތި ރީ ގަ އި މި ވަ ނީ އެ ވެ.

އފއ .ނާ ޝި ާމ ޢަ ބް ދު އް ލަ ތީ ްފ
ނޮ ން -އެ ގް ެޒ ކެ ިޓ ވް އި ން ޑި ޕެ ން ޑެ ން ޓް ޑި ރެ ކް ޓަރ
2/2

އފ .މު ޙަ އް މަ ުދ ފަ ރު ޝަ ުތ
ނޮ ން -އެ ގް ެޒ ކެ ިޓ ވް އި ން ޑި ޕެ ން ޑެ ން ޓް ޑި ރެ ކް ޓަރ
0/0
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އފ .އަ ޙް މަ ުދ ޢަ ބް ދުﷲ
ނޮ ން -އެ ގް ެޒ ކެ ޓި ވް އި ން ޑި ޕެ ން ޑެ ން ޓް ޑި ރެ ކް ޓަރ
2/2

އފއ .އަ ިއ ޝަ ުތ ފަ ޒީ ާ
ނ
ނޮ ން -އެ ގް ެޒ ކެ ޓި ްވ އި ން ޑި ޕެ ން ޑެ ން ޓް ޑި ރެ ކް ޓަރ
0/0

ރ ޒު ބަ އި ު
ރ
އފ .މަ ން ސޫ ު
ނޮ ން -އެ ގް ޒެ ކެ ިޓ ވް އި ން ޑި ޕެ ން ޑެ ން ޓް ޑި ރެ ކް ޓަރ
2/2

އފ .ނަ ސް ރަ ުތ މު ޙަ އް މަ ުދ
ނޮ ން -އެ ގް ޒެ ކެ ިޓ ވް އި ން ޑި ޕެ ން ޑެ ން ޓް ޑި ރެ ކް ޓަރ
0/0

 2018ގައި ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންނަށް ދެވިފައިވާ މުސާރައިގެ ތަފްޞީލު
ބަ އް ލަ ވަ އި ގެ ން ފަ އި ވަ ނީ އެ ބޭ ފު ޅު ން ގެ އަ މި އް ލަ ފު ޅު ހަ އި ސި އް ޔަ ތު ން އެ
ބޭ ފު ޅު ން ނެ ވެ .ކު ން ފު ނީ ގެ އެ އް ވެ ސް ސަރ ވި ސް ކޮ ން ޓް ރެ ކް ޓެ އް ބޯ ޑު

އފ .އަ ޙު މަ ދު ނި ޔާ ޒު

ޖު މް ލަ 189،400.00 :ރު ފި ޔާ

އފ .އި ބް ރާ ހި މް ޒި ޔަ ތު

ޖު މް ލަ 114،000.00 :ރު ފި ޔާ

އފ .ޙަ ސަ ން ޝާ ހު

ޖު މް ލަ 8،000.00 :ރު ފި ޔާ

އފ .އަ ޙް މަ ދު ޢަ ބް ދުﷲ

ޖު މް ލަ 138،500.00 :ރު ފި ޔާ

ކު ރާ ތީ ދޭ ފަ އި ސާ ގެ އަ ދަ ދެ އް ނު ވަ ތަ ކު ން ފު ނީ ގެ ޙި އް ޞާ ގަ ތު މު ގެ

އފަ .އ ޙު މަ ދު ކޫ ރި ކް ރި ޒާ

ޖު މް ލަ128،000.00. :ރު ފި ޔާ

ފު ރު ޞަ ތެ އް ،ކު ން ފު ނީ ގެ ފަ ރާ ތު ން ދެ ވި ފަ އެ އް ނު ވެ އެ ވެ.

އފއ .ނާ ޝީ މާ ޢަ ބް ދު އް ލަ ތީ ފް

ޖު މް ލަ 133،000 :ރު ފި ޔާ

ސ ން މު ނީ ރު
އފ .ޙަ ަ

ޖު މް ލަ 41،833.33 :ރު ފި ޔާ

ކު ން ފު ނީ ގެ މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް ގެ އި ސް ފަ ރާ ތް ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ހި މެ ނެ ނީ

އފ .ނަ ސް ރަ ތު މު ޙަ ްއ މަ ދު

ޖު މް ލަ 137،500.00 :ރު ފި ޔާ

ޗީ ފް ެއ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް އޮ ފި ސަރ ،ޑެ ޕި އު ޓީ މެ ނޭ ޖި ން ގް ޑި ރެ ކް ޓަރ،

އފއ .އަ ިއ ޝަ ތު ފަ ޒީ ނާ

ޖު މް ލަ 41،833.33 :ރު ފި ޔާ

އފ .މު ޙަ އް މަ ދު ފަ ރު ޝަ ތު

ޖު މް ލަ 41،833.33 :ރު ފި ޔާ

އފ .މަ ން ސޫ ރު ޒު ބަ އި ރު

ޖު މް ލަ 138،000.00 :ރު ފި ޔާ

ޑި ރެ ކް ޓަ ރަ ކާ ނު ވަ ތަ މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް ގެ އި ސް ބޭ ފު ޅަ ކާ އެ ކު ކު ން ފު ނި ން
ކޮ ށް ފަ އެ އް ނު ވާ ނެ އެ ވެ2018 .

ވަ ނަ އަ ހަ ރު އެ އް ވެ ސް ބޯ ޑު

ގަ ވަނަ ން ސް ރި ޕޯ ޓް ެ

ގަ އި ބޯ ޑު ގެ ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ނަ ށް ދެ ވި ފަ އި ވާ މު ސާ ރަ އި ގެ ތަ ފް ޞީ ލު 2018

ކު ން ފު ނީ ގެ ޙި އް ޞާ ގެ ން ގު ޅު އް ވާ ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ޙި އް ޞާ

މެ ން ބަ ރަ ކަ ށް ،މަ ޤާ މު ން ަވ ކި ކު ރު މު ގެ ނޯ ިޓ ސް އެ އް ،ވަ ޒީ ފާ އި ން ވަ ކި

ޝ ލް އޮ ފި ސަރ ،ޗީ ްފ އި ން ޓަރ ނަ ލް އޮ ޑި ޓަރ،
ޗީ ފް ފަ އި ނޭ ން ަ
ޖެ ނެ ރަ ލް މެ ނޭ ޖަ ރު ން އަ ދި އެ ސި ސް ޓަ ން ޓް ޖެ ނެ ރަ ލް މެ ނޭ ޖަ ރު ން ނެ ވެ.
ކު ން ފު ނީ ގެ މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް ގެ އި ސް މަ ޤާ މު ތަ ކަ ށް މު ސާ ރަ އާ އި ޢި ނާ ޔަ ތް
ކަނ ޑަ އެ ޅި ފަ އި ވަ ނީ ުކ ން ފު ނީ ގެ ސެ ލެ ރީ އެ ން ޑް ބެ ނި ފި ޓް ސް ޕޮ ލި ސީ އާ
ސ ރަ އާ އި
އެ އް ގޮ ތް ވާ ޮގ ތު ގެ މަ ތި ން ނެ ވެ .އަ ދި އެ މަ ޤާ މު ތަ ކަ ށް ދެ ވޭ މު ާ
ޢި ނާ ޔަ ތު ކަނ ޑަ އަ ޅަ ނީ ނޮ މި ނޭ ޓި ން ގް އެ ން ޑް ރެ މި އު ނަ ރޭ ޝަ ން ކޮ މި ޓީ އި ން
ދި ރާ ސާ ކޮ ށް ބޯ ޑަ ހު ށަ ހަ ޅާ ފާ ސް ޮކ ށް ގެ ން ނެ ވެ .އެ މަ ާޤ މު ތަ ކު ގެ
އު ޖޫ ރަ އި ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ހި މެ ނެ ނީ މު ސާ ރަ އާ އި އެ ލަ ވަ ން ސް ތަ ކެ ވެ.
ކު ން ފު ނީ ގެ މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް ގެ އި ސް މަ ޤާ މު ތަ ކު ގަ އި ތި އް ބެ ވި
ބޭ ފު ޅު ން ނަ ށް  2018ގަ އި ދެ ވު ނު މު ސާ ރަ އާ އި ޢި ނާ ޔަ ތް ތަ ކު ގެ
ޖު މް ލަ އަ ދަ ދަ ކީ  8,785,821ރު ފި ޔާ އެ ވެ.

99

ރެ މި އުނަ ރޭ ޝަ ން ރި ޕޯ ޓް
ކެ ޕި ޓަ ލް މާ ކެ ޓް ޑި ވެ ލޮ ޕް މަ ން ްޓ އޮ ތޯ ރި ޓީ ގެ ޯކ ޕަ ރޭ ޓް ގަ ވަ ނަ ން ސް ކޯ ޑު ގެ

ދެ ވޭ ޢި ނާ ޔަ ތް ތަ އް އެ ކު ލެ ވި ފަ އި ވަ ނީ މަ ހު މު ސާ ރަ އި ގެ ގޮ ތު ގަ އި ދެ ވޭ

ލި މި ޓެ ޑް( އެ މް އާ ރް އީ އަ އި ސީ) ގެ ޗެ އަރ މަ ން ގެ މަ ޤާ މު އަ ދާ ކު ރަ އް ވަ އެ ވެ .ވު މާ އެ ކު

ނ ފު ނީ ގެ ޑި ރެ ކް ަޓ ރު ން ގެ ބޯ ޑު ގެ މެ ން ބަ ރު ން ނާ އި
 2.4ވަ ނަ މާ އް ދާ ގަ އި ކު ް

ނ ވާ ކޮ ން މެ ބޯ ޑު ޖަ ލް ސާ
 10،000ރު ފި ޔާ އާ އި ހާ ިޒ ރު ވެ ވަ ޑަ އި ަގ ން ަ

ޗީ ފް އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް އޮ ިފ ސަރ /އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވެ ޑި ރެ ކް ޓަ ރަ ށް ،އެ މް އާ ރް އީ އަ އި ސީ ގެ

މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް ގެ މު ހި ން މު މަ ޤާ މު ތަ ކު ގަ އި ތި އް ބަ ވާ ބޭ ފު ޅު ން ނަ ށް ދެ ވޭ

ސ ގެ ގޮ ތު ގަ އި
އަ ދި ކޮ މި ޓީ ޖަ ލް ސާ އަ ކަ ށް ،ސި ޓި ން ގް އެ ލަ ވަ ން ް

މު ސާ ރަ އާ އި ޢި ނާ ޔަ ތް ތަ ކަ ކީ ހާ މަ ކު ރަ ން ޖެ ހޭ މަ އު ލޫ މާ ތެ އް ކަ މަ ށް

ދެ ވޭ  500.00ރު ފި ޔާ އެ ވެ .ބޯ ުޑ މެ ން ބަ ރެ އް ގެ ގޮ ތު ން ދެ ވޭ

ރ ލި ބި ވަ ޑަ އި ގަ ން ނަ ވަ އެ ވެ.
ނ ނަ ށް ލި ބޭ މު ސާ ަ
ޗެ އަރ މަ ން އާ އި ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ް

ނ މަ ވެ ސް ،ކު ން ފު ނީ ގެ ވި ޔަ ފާ ރި ހި ން ގަ މު ން ގެ ން ދާ
ބަ ޔާ ން ކޮ ށް ފަ އި ވީ ަ

މު ސާ ރަ އާ އި ސި ޓި ން ގް އެ ލަ ވަ ން ސް ގެ އި ތު ރު ން ޗެ އަރ މަ ން އަ ށް

ޗީ ފް އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް އޮ ފި ސަރ /އެ ގް ެޒ ކެ ޓި ވް ޑި ރެ ކް ޓަރ އަ ކީ އެ މް ޓީ ސީ ސީ ގެ

ވާ ދަ ވެ ރި މާ ހަ އު ލާ އި ވަ ޒީ ފާ ގެ ވާ ދަ ވެ ރި މާ ހަ އު ލަ ށް ރި ޔާ އަ ތް ކޮ ށް މި

ޗެ އަރ މަ ން އެ ލަ ވަ ން ސް ގެ ގޮ ތު ގަ އި  7،000ރު ފި ޔާ ދެ ވެ އެ ވެ.

ސ ޓް މަ ން ޓް
 33.33އި ން ސަ އް ަތ ޙި އް ޞާ އޮ ން ނަ އެ އާ ޕޯ ޓް އި ން ވެ ް

މު ވަ އް ޒަ ފު ން ގެ މު ސާ ރަ އާ އި ޢި ނާ ޔަ ތް ތަ އް ވަ ކި ވަ ކި ން ހާ މަ ކު ރު މު ގެ ބަ ދަ ލު ގަ އި
ޖު މް ލަ ކޮ ށް ާހ މަ ކު ރާ ގޮ ތަ ށް ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ޯބ ޑު ން ވަ ނީ ނި ން މަ ވާ ފަ އެ ވެ.

ޕވޓ .ލޓޑ .ގެ ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑު ގެ މެ ން ބަ ރެ ކެ ވެ.
އަ ހަ ރީ އާ ން މު ޖަ ލް ސާ ގަ އި ފާ ސް ކޮ ށް ފަ އި ވާ މު ސާ ރަ އާ އި ޢި ނާ ޔަ ތް ތަ ކު ގެ

ނަ މަ ވެ ސް މި މަ ޤާ މަ ށް އެ އް ވެ ސް މު ސާ ރަ އެ އް ނު ދެ ވެ އެ ވެ.

އި ތު ރު ން ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑު ގެ މެ ން ބަ ރު ން ނަ ށް އެ ހެ ން އެ ލަ ވަ ން ސެ އް
މު ސާ ރަ އާ އި ޢި ނާ ޔަ ތް ތަ އް މެ ދު މި ން ވަ ރެ އް ގަ އި ބެ ހެ އް ޓު މަ ށް ބޯ ޑު ން

ނު ދެ ވެ އެ ވެ .ކު ން ފު ނީ ގެ ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑު ގަ އި ހި މެ ނި ވަ ަޑ އި ގަ ން ނަ ވާ

ކު ން ފު ނީ ގެ ރަ އު ސް މާ ލު ން ނު ވަ ތަ ޑެ ޓް ސެ ކި އު ރި ޓީ ޒް ގެ ޙި އް ޞާ

އި ސް ކަ ން ދެ ްއ ވަ އެ ވެ .އަ ދި މު ސާ ރަ އާ އި ޢި ނާ ޔަ ތް ތަ އް ކަނ ޑަ ެއ ޅު މު ގަ އި،

ހު ރި ހާ ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ނަ ށް ކު ން ފު ނީ ގެ މެ ޑި ކަ ލް އި ން ޝު އަ ރަ ން ސް ސް ކީ މް ގެ

ނ ށް ލި ބި ގެ ން ވެ އެ ވެ .އަ ދި،
ލި ބި ގަ ތު މު ގެ ހަ އް ގު ކު ން ފު ނީ ގެ ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ަ

މި އަ ދު ގެ މާ ކެ ޓް ގެ ހާ ލަ ތާ އި މި ފަ ދަ މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރާ އެ އް ސަ އި ޒެ އް ގެ

ދަ ށު ން މެ ޑި ކަ ލް އި ން ޝު އަ ރަ ން ސް ގެ ޚި ދު މަ ތް ލި ބި ވަ ޑަ އި ގަ ން ނަ ވަ އެ ވެ.

ކު ން ފު ނީ ގެ ސަ ބް ސި ޑި އަ ރީ ކު ން ފު ނީ ގެ ރަ އު ސް މާ ލު ން ނު ވަ ތަ ޑެ ޓް

އެ ހެ ނި ހެ ން ކު ން ފު ނި ތަ ކު ގަ އި މު ސާ ރަ އާ އި ޢި ނާ ޔަ ތް ތަ އް ހު ރި މި ން ވަ ރަ ށް

ސެ ކި އު ރި ޓީ ޒް ގެ ޙި އް ޞާ އެ އް ލި ބި ގަ ތު މު ގެ ހަ އް ގު ،ކު ން ފު ނީ ގެ އެ އް ވެ ސް

ރި ޔާ ޢަ ތް ކޮ ށް ބެ ސް ޓް ޕް ރެ ކް ޓި ސް ތަ ކު ގެ މި ން ގަނ ޑު ތަ ކަ ށް ފެ ތޭ ގޮ ތަ ށް

ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑު ގަ އި ހި މެ ނި ވަ ޑަ އި ގަ ން ނަ ވާ އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް

ރ ން ގެ ބޯ ޑު ގެ
މު ސާ ރަ ތަ އް ކަނ ޑަ އެ ޅު މަ ށް ބޯ ޑު ން ބަ އް ލަ ވަ އެ ވެ .ޑި ރެ ކް ޓަ ު

ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ނަ ށް ދެ ވޭ ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ މު ސާ ރަ އާ އި އެ ލަ ވަ ން ސަ ކީ

މެ ން ބަ ރު ން ގެ މު ސާ ރަ އާ އި ޢި ނާ ޔަ ތް ތަ އް ކަނ ޑަ އަ ޅާ ފަ އި ވަ ނީ ކު ން ފު ނީ ގެ

އެ ބޭ ފު ޅު ން ކު ން ފު ނީ ގަ އި އަ ދާ ކު ރަ އް ވާ މަ ޤާ މަ ށް ދެ ވޭ މު ސާ ރަ އާ އި

2018ވަ ނަ އަ ހަ ރު ކު ން ފު ނީ ގެ ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑު ގެ މު ސާ ރަ އަ ދި

ޢި ނާ ޔަ ތް ތަ ކު ގެ އި ތު ރު ން ދެ ވޭ މު ސާ ރަ އާ އި ޢި ނާ ޔަ ތް ތަ ކެ ކެ ވެ.ދ

އު ޖޫ ރަ އި ގެ ގޮ ތު ގަ އި  1,106,419ރު ފި ޔާ ދެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ.

ނ އަ ހަ ރީ
ހި ން ގާ ޤަ ވާ އި ދު ގެ  73ވަ ނަ މާ އް ާދ ގަ އި ވާ ގޮ ތު ގެ މަ ތި ް
ށ ހު ށަ ހަ ޅާ ފާ ސް ޮކ ށް ގެ ން ނެ ވެ.
އާ ން މު ޖަ ލް ސާ ގަ އި ޙި އް ޞާ ދާ ރު ން ނަ ް

ޗ ފް އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ްވ އޮ ފި ސަރ /އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް ޑި ރެ ކް ޓަރ،
ކު ން ފު ނީ ގެ ީ
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 2014ވަ ނަ އަ ހަ ރު ެގ އަ ހަ ރީ އާ ން މު ޖަ ލް ސާ ގަ އި ފާ ސް ކޮ ށް ފަ އި ވާ

ކު ން ފު ނީ ގެ ސަ އް ތަ އި ން ސަ އް ތަ ޙި އް ޞާ ކު ރާ ސަ ބް ސި ޑި އަ ރީ،

ޮގ ތު ގެ މަ ތި ން ،ކު ން ުފ ނީ ގެ ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑު ގެ މެ ން ބަ ރު ން ނަ ށް

ރ އަ ލް އެ ސް ޓޭ ޓް އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް ކޯ ޕަ ރޭ ޝަ ން ޕް ރަ އި ވެ ޓް
މޯ ލް ޑި ވް ސް ި

ޑި ރެ ކް ޓަ ރަ ކަ ށް ނު ވަ ތަ ޗީ ފް އެ ގް ެޒ ކަ ޓި ވް އޮ ފި ސަ ރަ ށް ދެ ވި ފަ އި ނު ވެ އެ ވެ.

މުސްތަގިއްލު އޮޑިޓަރުން ގެ ރިޕޯޓު
ރަ އު ޔު

ޖު މް ލަ މާ ލީ ޙާ ލަ ތާ އި ،ކު ރެ ވު ނު ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ ނަ ތީ ޖާ އަ ދި

ރެ ކޯ ޑު ކު ރެ ވި ފަ އި ނު ވާ ތީ ،މި ކަ މު ގެ ތަ ފް ސީ ލު ަބ ޔާ ން ކޮ ށް ދީ ފަ އި ވާ މާ ލީ

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ،މޯ ލް ޑި ްވ ސް ޓް ރާ ން ސް ޕޯ ޓް އެ ން ޑް ކޮ ން ޓް ރެ ކް ޓި ންގ

ޖު މް ލަ ފަ ިއ ސާ ދަ އު ރު ވި ގޮ ްތ ދަ އް ކު ވަ އި ދެ އެ ވެ.

ބަ ޔާ ން ތަ ކާ އި ގު ޅޭ ނޯ ޓު ނަ މް ބަ ރު  30ތި ބޭ ފު ޅު ން ގެ ސަ މާ ލު ކަ މަ ށް

ސަ ްބ ސި ޑި އަ ރީ ގެ (“ ގު ރޫ ޕު”)  31ޑި ސެ ން ބަ ރު  2018ގަ އި

ރަ އު ޔު ބި ނާ ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ އަ ސާ ސް ތަ އް

މު ސް ކު ޅި ކު ރު މާ އި ގު ޅި ގެ ން ދެ ވޭ އި ނާ ޔަ ތް އަ އި އޭ އެ ސް ެ “ 19އ މް ޕް ލޮ ޔީ

ކު ން ފު ނި އަ ދި ގް ރޫ ޕް ގެ މާ ލީ ބަ ޔާ ނާ އި ހި ސާ ބު ތަ އް ،މީ ގެ ތެ ރޭ ގަ އި

މި އޮ ޑި ޓް ގެ މަ ސަ އް ކަ ްތ ތަ އް އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ކު ރި އަ ށް ގެ ން ގޮ ސް ފަ އި ވާ ނީ

ނ ތަ ކު ގަ އި ހި މަ ނަ ން ޖެ ހެ އެ ވެ.
ބެ ނެ ިފ ޓް ސް” އާ އި އެ އް ގޮ ތަ ށް މާ ލީ ބަ ޔާ ް

ކު ން ފު ނި އަ ދި ގު ރޫ ޕު ގެ ޖު މް ލަ އާ މް ދަ ނީ އާ އި އެ ހެ ނި ހެ ން އާ މް ދަ ނީ ގެ

ސ ޓޭ ން ޑަރ ޑް ސް ޮއ ފް އޮ ޑި ޓި ންގ ( ައ އި .އެ ސް.
ް
އި ން ޓަރ ނޭ ޝަ ނަ ލް

ނ އެ ކަ އު ން ޓި ންގ ޕޮ ލި ސީ ސް،
އަ އި އޭ އެ ސް  “ 8ޗޭ ން ޖަ ސް އި ް

ބަ ޔާ ނާ އި ،ރަ އު ސް މާ ލަ ށް އަ އި ބަ ދަ ލު ގެ ބަ ޔާ ނާ އި ،ފަ އި ސާ ދަ އު ރު ވި ގޮ ތު ގެ

އޭ) އާ އި އެ އް ގޮ ތް ާވ ގޮ ތު ގެ މަ ތީ ން ނެ ވެ .މި ރި ޕޯ ޓު ގެ އޮ ޑި ޓަ ރު ން ގެ

ނ ޑް އެ ރަރ ސް” އާ އި އެ އް ގޮ ތް ވާ ގޮ ތު ގެ މަ ތީ ން
އެ ސް ޓި މޭ ޓް ސް އެ ް

ބަ ާޔ ނާ އި ،ޖު މް ލަ ައ ދި ވަ ކި މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ ކު ގެ ނޯ ޓް ަތ އް އަ ދި

މަ ސް އޫ ލި އް ޔަ ތު ގެ ބަ އި ގަ އި އި ސް ވެ ބަ ޔާ ން ކު ރެ ވު ނު މި ން ގަނ ޑު ތަ ކު ގެ

ބަ ޔާ ން ކު ރެ ވު ނު ކު ށް އި ސް ލާ ހު ކު ރު މު ގެ ގޮ ތު ން  1ޖެ ނު އަ ރީ 2017

ސަ ފް ހާ  115އި ން  173އަ ށް ހު ށަ ހަ ލާ ފަ އި ވާ މި ބަ ޔާ ން ތަ ކާ އި ގު ޅޭ

ދަ ށު ން އަ ޅު ގަ ން ދު މެ ން އަ ދާ ކު ރަ ން ޖެ ހޭ ޒި ން މާ ތަ ކާ އި މަ ސް އޫ ލި އް ޔަ ތު ތަ ކާ

އި ން ފެ ށި ގެ ން  31ޑި ސެ މް ބަރ  2017ގެ ނި ޔަ ލަ ށް އަ ޅާ ކި ޔަ ން

މު ހި އް މު ހި ސާ ބު ބެ ލެ ހެ އް ޓު މު ގެ އެ ކަ އު ން ޓި ންގ ސި ޔާ ސަ ތު ތަ ކު ގެ

ނ ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ނެ އެ ވެ ’ .އި ން ޓަރ ނޭ ޝަ ނަ ލް
ބެ ހޭ އި ތު ރު ތަ ފް ޞީ ލް ބަ ޔާ ް

ބޭ ނު ން ވާ މަ އު ލޫ މާ ތި ގެ ގޮ ތު ގަ އި މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ ކު ގަ އި ހު ށަ ހަ ޅާ ފަ އި ވާ

ޚު ލާ ސާ އާ އި ތަ ފް ސީ ުލ މަ އު ލޫ މާ ތު ަތ އް އޮ ޑި ޓް ކޮ ށް ފީ މެ ވެ.

ސ ޓޭ ން ޑަރ ޑް ބޯ ޑް ފޮރ އެ ކަ އު ން ޓަ ން ޓް ސް‘ ގެ ’ ކޯ ޑް އޮ ފް
ް
އެ ތި ކް ސް

އަ ދަ ދު ތަ ކަ ށް ވަ ނީ ގެ ން ނަ ން ޖެ ހޭ އި ސް ލާ ހު ތަ އް ގެ ނެ ވި ފަ އެ ވެ.

ނ މެ ވެ .ހަ ވާ ލާ ދެ ވު ނު އު ސޫ ލަ ށް ބަ ލާ އި ރު ،މު ަވ އް ޒަ ފު ން
ގެ ން ަ

ކޮ މް ޕެ ނީ ޕލކ (“ ކު ން ުފ ނި”) އަ ދި ކު ން ުފ ން ޏާ އި އޭ ގެ

އޯ ޑި ޓް ކޮ ށް ފަ އި ވާ މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ އް

މޯލް ޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެން ޑް ކޮން ޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ގެ ހިއްސާދާރުންނަށް

ނ ޓަ ން ޓް ސް‘ ( އަ އި .އީ .އޭ .އެ ސް.
އެ ތި ކް ސް ފޮރ ޕް ރޮ ފެ ޝަ ނަ ލް އެ ކަ އު ް

ރަ އު ޔު – ގު ރޫ ޕު

ބީ .އޭ ކޯ ޑް) ގަ އި ލާ ޒި މް ކު ރާ މި ން ގަނ ޑު ަތ ކާ އެ އް ގޮ ތަ ށް ައ ޅު ގަނ ޑު މެ ން

މު ހި ން މު އޮ ޑި ޓް މަ އް ސަ ލަ ތަ އް

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ދެ ކޭ ގޮ ުތ ގަ އި ،ގް ރޫ ޕު ގެ ޖު މް ލަ މާ ލީ ބަ ާޔ ން ތަ ކު ން،

މި ނި ވަ ން ކަ މާ އި މު ސް ތަ ޤި ްއ ލު ކަ މާ އި އެ ކު ،އަ އި .އީ .އެ ސް .ބީ .އޭ ކޯ ޑު ގެ

ރ އު ޔު ގަ އި
މު ހި ން މު އޮ ިޑ ޓް މަ އް ސަ ލަ ތަ ކަ ކީ އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ެގ ޕް ރޮ ފެ ޝަ ނަ ލް ަ

ރ ޕޯ ޓި ންގ ސް ޓޭ ން ޑަރ ޑް ސް
ނ ލް ފަ އި ނޭ ން ޝަ ލް ި
އި ން ޓަރ ނޭ ޝަ ަ

އެ ހެ ނި ހެ ން ސު ލޫ ކީ މި ން ގަނ ޑު ތަ ާކ އި އެ އް ގޮ ތަ ށް އަ މަ ލު ކޮ ށް ފަ އި ވާ ނެ އެ ވެ.

މި އަ ހަ ރު ގެ ޖު މު ލަ އަ ދި ވަ ކި މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ އް އޮ ޑި ޓު ކު ރު މު ގަ އި

( އަ އި .އެ ފް .އާރެ .އ ސް) އާ އި އެ އް ގޮ ތް ވާ ގޮ ތު ގެ މަ ތި ން ،ހަ ޤީ ޤި ތާ އި

ރ ގޮ ތު ގަ އި މި އޯ ޑި ޓު ގަ އި ހޯ ދާ ފަ އި ވަ ފަ އި ވާ
އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ޤަ ބޫ ލު ކު ާ

އެ ން މެ މު ހި ން މު ކަ ން ދޭ ން ޖެ ހޭ މަ އް ސަ ލަ ތަ ކެ ވެ .މި މަ އް ސަ ލަ ތަ ކަ ށް ވަ ނީ

އެ އް ގޮ ތަ ށް  31ޑި ސެ ން ބަ ރު  2018ގެ ނި ޔަ ލަ ށް ގް ރޫ ޕު ގެ

އޮ ޑި ޓް ހެ ކި ތަ ކަ ކީ ކަނ ޑަ އެ ޅި ފަ އި ވާ އު ސޫ ލު ތަ ކާ އި އެ އް ގޮ ތް ވާ ގޮ ތު ގެ މަ ތި ން

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ޖު މު ލަ އަ ދި ވަ ިކ މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ އް އޮ ޑި ޓު ކު ރު ުމ ގަ އް ޔާ އި

ޖު މް ލަ މާ ލީ ޙާ ލަ ތާ އި ،ކު ރެ ވު ނު ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ ނަ ތީ ޖާ އަ ދި

އެ ކަ ށީ ގެ ން ވާ ގޮ ތަ ށްެ ،އ އަ ސާ ސެ އް ގެ މަ އް ޗަ ށް ބި ނާ ކޮ ށް ،އަ ުޅ ގަނ ޑު މެ ން ގެ

ރަ އު ޔު ބި ނާ ކު ރު މު ގަ އޮ ޖު މު ަލ ގޮ ތެ އް ގަ އި ރި އާ ޔަ ތް ކު ރެ ވި ފަ އި ކަ މު ން މި

ޖު މް ލަ ފަ ިއ ސާ ދަ އު ރު ވި ގޮ ތް ދަ އް ކު ވަ އި ދެ އެ ވެ.

ށ ފު ދޭ އަ ދި ެއ ކަ ށީ ގެ ން ވާ ހެ ކި ތަ ކެ ކެ ވެ.
އޮ ޑި ޓް ރަ ުއ ޔު ހާ މަ ކު ރު މަ ް

މަ އް ސަ ލަ ތަ ކާ އި މެ ދު ވަ ކި ރަ އު ޔެ އް ހު ށަ ހަ ޅާ ފަ އެ އް ނު ވާ ނެ އެ ވެ.

ރަ އު ޔު – ކު ން ފު ނި

އެ މް ފަ ސި ސް އޮ ްފ މެ ޓަރ – އަ ާޅ ކި އު މަ ށް

ކޮ ން ސް ޓް ރަ ކް ޝަ ން ރެ ވެ ނި އު

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ދެ ކޭ ގޮ ތު ގަ އި ،ކު ން ފު ނީ ެގ ވަ ކި މާ ލީ ބަ ާޔ ން ތަ ކު ން،

ބޭ ނު ން ވާ އަ ދަ ދު ތަ އް އި ސް ލާ ހު ކު ރު ން

( ޖު މު ލަ އަ ދި ވަ ިކ މާ ލީ ހި ސާ ބު ތަ ކު ގެ ނޯ ޓު  2.1އަ ދި ނޯ ޓު 2.21

ރ ޕޯ ޓި ންގ ސް ޓޭ ން ޑަރ ޑް ސް
އި ން ޓަރ ނޭ ޝަ ނަ ލް ފަ އި ނޭ ން ޝަ ލް ި

ގު ރޫ ޕާ އި ކު ން ފު ނީ ގެ މު ވަ އް ޒަ ފު ން މު ސް ކު ޅި ކު ރު މާ އި ގު ޅި ގެ ން

ގަ އި ވާ މު ހި ން މު އެ ަކ އު ން ޓީ ންގ ސި ޔާ ސަ ުތ ތަ ކަ ށް ބަ އް ލަ ވާ ށެ ވެ).

( އަ އި .އެ ފް .އާރެ .އ ސް) އާ އި އެ ްއ ގޮ ތް ވާ ގޮ ތު ގެ މަ ތި ން ،ހަ ޤީ ޤަ ތާ އި

ނ ން އަ މަ ލު ކު ރަ މު ން ދާ އު ސޫ ލާ އި އެ އް ގޮ ތަ ށް
އި ނާ ޔަ ތް ދި ނު މާ އި ބެ ހޭ ގޮ ތު ން ކު ން ފު ި

އެ އް ގޮ ތަ ށް  31ޑި ސެ ން ބަ ރު  2018ގެ ނި ޔަ ލަ ށް ގް ރޫ ޕު ގެ

ޑި ފަ އި ން ޑް ބެ ނި ފި ޓް ދަ ރަ ނީ ގެ ޒި ން މާ ވޭ ތި ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރު ތަ ކު ގަ އި
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އޯ ޑި ޓް ކޮ ށް ފަ އި ާވ
މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ އް
100

މުސްތަގިއްލު އޮޑިޓަރުން ގެ ރިޕޯޓު
މޯލް ޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެން ޑް ކޮން ޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ގެ ހިއްސާދާރުންނަށް
ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބެންޖެ ޭހ ފައިސާ އަދި ކޮން ޓްރެކްޓް އެސެޓު”ގެ އަގަށް ބަދަލު އައުމާއި ،އައިއެފްއާރުއެސް “9
ށ އަމަލުކުރަން ފެށުމުން ހިސާބުތަކަށް ކުރާ އަސަރު
“ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓްރޫމަން ޓްސް” އަ ް

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ރަ އް ދު

ރި ސް ކު ގެ ތަ ޢާ ރަފ
މާ ލީ ހި ސާ ބު ތަ ކު ގެ ނޯ ޓު  11ގަ އި ވާ ފަ ދަ އި ން ،ގު ރޫ ޕު ން  31ޑި ސެ މް ބަރ

ކަ ށަ ވަ ރު ނު ވާ އަ ން ދާ ޒާ ތަ ކާ އި ،މެ ނޭ ޖު މަ ން ޓު ބަ ޔަ ސް އެ ކު ލެ ވު މު ގެ

އަ ޅު ގަނ ުޑ މެ ން ގެ އޮ ޑި ޓް އި ޖު ރާ ޢަ ތް ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި

 2018ގެ “ ވި ޔަ ފާ ރި އާ އި އެ ހެ ނި ެހ ން ގޮ ތް ގޮ ތު ން ލި ބެ ން ޖެ ހޭ ފަ އި ސާ

ފު ރު ސަ ތު އޮ ތް މު ޅި ން އާ މު ހި ން މު ޖަ ޖު މަ ން ޓު ތަ ކެ އް ގު ރޫ ޕު ން

ތި ރީ ގަ އި ވާ ކަ ން ކަ ން ވަ ނީ ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ.

ހަ ދާ ފަ އި ވެ އެ ވެ .މި ގޮ ތު ންި ،އ ން ތި ގާ ލީ މަ ރު ހަ ާލ ގަ އި އަ މަ ލު ކު ރަ ން ޚާ އް ސަ

.

އަ ދި ކޮ ން ޓް ރެ ްކ ޓް އެ ސެ ޓު” ގެ ޮގ ތު ގަ އި 729.2

މި ލި އަ ން ދި ވެ ހި

ރު ފި ޔާ އާ އި ،ދަ ރަ ނި ން ލި ޭބ ނޭ ކަ މަ ށް ލަ ފާ ކު ރެ ވޭ ގެ އް ލު މު ގެ ގޮ ތު ގަ އި 80.1
ނ ރެ ކޯ ޑު ކޮ ށް ފަ އެ ވެ .އަ އި އެ ފް އާ ރު އެ ސް 9
މި ލި އަ ން ދި ެވ ހި ރު ފި ޔާ ވަ ީ

އު ސޫ ލު ތަ ކާ އި ޕް ރެ ކް ޓި ކަ ލް އެ ކް ސް ޕީ ިޑ އެ ން ޓް ސް ހި މެ ނޭ ގޮ ުތ ން ،މު ޅި ން

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ނަ ށް މި ވި ޔަ ފާ ރި އާ އި މެ ދު

އޯ ޑި ޓް ކޮ ށް ފަ އި ވާ މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ އް

ޖު މު ލަ އަ ދި ވަ ކި މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ ކު ގެ ނޯ ޓު ަ 2.1އ ދި ނޯ ޓު  11ގަ އު ވާ މު ހި ން މު އެ ކަ އު ން ޓި ންގ ސި ޔާ ސަ ތު ތަ އް ބަ އް ލަ ވާ ށެ ވެ.

އަ ދި އި ން ޑަ ސް ޓް ރީ ގަ އި ގެ ން ގު ޅޭ ޕް ރެ ކް ޓި ސް އާ އި މެ ދު

ނ ޓި ންގ ޕޮ ލި ސީ ތަ ކަ ކަ ށް ގު ރޫ ޕު ން އަ މަ ލު ކޮ ށް ފަ އި ވެ އެ ވެ.
އާ އެ ކަ އު ް

ލި ބި ފަ އި ވާ މަ އު ލޫ މާ ތަ ށް ބި ނާ ޮކ ށް،

ގެ އި ން ތި ގާ ލީ މާ އް ދާ ތަ ކު ން ހު އް ދަ ދީ ފަ އި ވާ ފަ ދަ އި ން ،އަ އި އެ ފް އާ ރު އެ ސް 9

އަ އި އެ ފް އާ ރު އެ ސް

 9އާ އި އެ އް ިގ ތް ވާ ގޮ ތު ގެ މަ ތި ން އެ ކަ އު ން ޓި ންގ ޕޮ ލި ސީ ތަ ކާ އި،

އަ ށް އަ މަ ލު ކު ރަ ން ފެ ށު މު ގެ ސަ ބަ ބު ން ހި ސާ ބު ތަ ކަ ށް އަ ން ނަ ބަ ދަ ލު ވަ ނީ

ވި ޔަ ފާ ރި އާ އި އެ ހެ ނި ހެ ން ގޮ ްތ ގޮ ުތ ން ލި ބެ ން ޖެ ހޭ ަފ އި ސާ އާ އި ،ކޮ ން ްޓ ރެ ކް ޓު ގެ

އަ ޅާ ކި އު މަ ށް ބޭ ނު ން ވާ މަ އު ލޫ މާ ތަ ށް ބަ ދަ ލެ އް ނު ގެ ނެ ސް 1 ،ޖެ ނު އަ ރީ

އަ ދަ ދު ގެ ބޮ ޑު ަކ މު ން ނާ އި ،އެ އަ ަދ ދު ތަ އް އަ ން ދާ ޒާ ކު ރު މު ގެ އުނ ދަ ގޫ ކަ މާ އި

 2018ގަ އި ހު ރި ިއ ކު އި ޓީ އަ ށް އެ ަޖ ސް ޓު ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ .އަ އި އެ ްފ އާ ރު އެ ސް

ޖަ ޖު މަ ން ޓު ބޭ ނު ން ކު ރަ ން ޖެ ހޭ ލެ އް ބޮ ޑު ކަ މު ން،

ށ އަ މަ ލު ކު ރަ ން ފެ ށު މު ން
 “ 9ފަ އި ނޭ ން ޝަ ލް އި ން ސް ޓް ރޫ މަ ން ޓް ސް” އަ ް

ގޮ ތް ގޮ ުތ ން ލި ބެ ން ޖެ ހޭ ފަ ިއ ސާ އާ އި ،ކޮ ން ޓް ރެކ ޓް އެ ސެ ޓު ގެ ައ ގަ ށް އަ ން ނަ

މެ ތަ ޑޮ ލޮ ޖީ ތަ ްއ ބޭ ނު ން ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ގޮ ްތ ރަނ ގަ ޅު ތޯ ބެ ލު ން

.

ވި ޔަ ފާ ރި އާ ިއ އެ ހެ ނި ހެ ން

 1ޖެ ނު އަ ރީ  2018ގަ އި ުހ ރި ” ބެ ހެ އް ޓި ގަ އި ވާ އާ މް ދަ ނީ” ައ ށް އަ އި

ބަ ދަ ލާ އި އަ ދި އި ން ތި ގާ ލީ މަ ރު ހަ ލާ ގެ ސަ ބަ ބު ން އަ ދަ ދު ތަ ކަ ށް އަ ން ނާ ނޭ

ބަ ދަ ލު ގެ ތަ ފް ސީ ލު މާ ލީ ހި ސާ ބު ތަ ކު ގެ ނޯ ޓު 2.1ށ ގަ އި ވާ ނެ އެ ވެ.

ބަ ދަ ލު ެބ ލެ ވި ފަ އި ވަ ނީ މު ހި ން މު އޮ ޑި ޓް މަ އް ސަ ލަ ތަ ކެ އް ގެ ގޮ ތު ގަ އެ ވެ.

އަ ގަ ށް އަ ން ނަ ބަ ދަ ލު ހި ސާ ބު ކު ރު މު ގަ އި
ގެ ން ގު ޅެ ފަ އި ވާ މު ހި ން މު ޖަ ޖު މަ ން ޓު ތަ ކާ އި ގަ ބޫ ލު ކު ރު ން ތަ ކު ގެ
ސަ އް ހަ ކަ ން އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ އަ މި އް ލަ ކޭ ޕީ އެ މް ޖީ
ސް ޕެ ޝަ ލި ސް ޓު ން ލަ އް ވާ ކަ ށަ ވަ ރު ކު ރު ވު ން

.

އަ ގަ ށް އަ ން ނަ ބަ ދަ ލާ އި ގި ޅޭ ޕް ރޮ ވި ޝަ ން އާ އި ގު ޅޭ
ރ ން އެ ކަ ށީ ގެ ން ވޭ ތޯ ާއ އި ،އޭ ގެ
އަ ން ާދ ޒާ ހި ސާ ބު ކު ު

ނ ޝަ ލް އި ން ސް ޓް ރޫ ަމ ން ޓް ސް”
އަ އި އެ ފް އާ ރު އެ ސް  “ 9ފަ އި ނޭ ް
އި ން އީ ސީ އެ ލް މޮ ޑެ ލް އެ ށް ތަ އާ ރަ ފް ކޮ ށް ދީ ފަ އި ެވ އެ ވެ .މި

ހި ސާ ބު ކު ރު މު ގެ ސަ އް ހަ ކަ ން ބެ ލު ން

.

މޮ ޑެ ލް ގަ އި ގަ ބޫ ލު ކު ރު ން ތަ އް އެ ކަ ށަ އެ ޅު މު ގަ އި ޖަ ޖު މަ ން ޓު ގެ
ށ ފަ އި ވެ އެ ވެ .މި ޮގ ތު ން ،ފޯ ވަރ ްޑ ލު ކި ންގ
ށ ރި އާ ޔަ ތް ކޮ ް
ރޯ ލަ ް
ރ ބަ ބި ލި ޓީ އޮ ފް ޑި ފޯ ލް ޓް ( ޕީ ޑީ) ،ލޮ ސް ގި ވަ ން ޑި ފޯ ލް ޓް
ޕް ޮ

އަ ގަ ށް އަ ން ނަ ބަ ދަ ލު ގެ ޕް ރޮ ވި ޝަ ން އާ އި އި ން ތި ގާ ލީ
އެ ޖަ ސް ޓު މަ ން ޓު ތަ އް ހި ސާ ބު ކު ރު މު ގަ އި ބޭ ނު ން ކޮ ށް ފަ އި ވާ މަ އު ލޫ މާ ތު ގެ
ނ ބެ ލު ން.
ފު ރި ހަ މަ ކަ މާ އި ،ސަ އް ހަ ކަ ން އަ ދި އެ ކަ ށޭ ނަ ކަ ް

.

ކޮ ން ްޓ ރެ ކް ޓް އެ ސެ ޓާ އި ،ވި ޔަ ފާ ރި އާ ިއ އެ ހެ ނި ހެ ން

ނ މި ކް ސި ނާ ރި އޯ ަތ ކާ އި ،އެ
( ެއ ލް ޖީ ޑީ) ،އަ ދި މެ ކް ރޯ އެ ކޮ ޮ

ގޮ ތް ގޮ ތު ން ލި ބެ ން ޖެ ހޭ ފަ އި ސާ ގެ ައ ގަ ށް އަ ން ނަ ބަ ދަ ލާ އި ގު ޅި ގެ ން

ސި ނާ ރި އޯ ަތ ކު ގެ ކު ޑަ ބޮ ުޑ މި ން އަ ދި މަ އު ލޫ މާ ތު ތަ އް ބޭ ނު ން ުކ ރު މު ގަ އި

މާ ލީ ހި ސާ ބު ތަ ކު ގަ އި ވާ ހާ މަ ކު ރު ން ތަ އް އަ އި އެ ފް އާ ރު އެ ސް  9އާ އި

ރ އާ ޔަ ތް ކޮ ށް ފަ އި ވެ އެ ވެ.
ނ ޓު ގެ ރޯ ލު ފަ ދަ ކަ ން ކަ މަ ށް ި
ޖަ ޖު ަމ ް

އި ން ތި ގާ ލީ ހާ މަ ކު ރު މު ގެ އު ސޫ ލު ތަ ކަ ށް ހަ ވާ ލާ ދީ އެ ސެ ސް ކު ރު ން.

103

ރި ސް ކު ގެ ތަ ޢާ ރަފ

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ރަ އް ދު

 31ޑި ސެ ްމ ބަރ  2018ގަ އި ނި މު ނު އަ ހަ ރު،

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ އޮ ޑި ޓް އި ޖު ރާ ޢަ ތް ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި

މު ވަ އް ޒަ ފު ން ނާ އި ވާ ހަ ކަ ދަ އް ކަ އި ގެ ން ނާ އި ،ބެ ލު ން ތަ އް

ބި ން ހި އް ކު މާ އި ފަ ޅު ފު ން ކު ރު މު ެގ މަ ޝް ރޫ ޢު ތަ އް ހި މެ ނޭ ގޮ ތު ން،

ތި ރީ ގަ އި ވާ ކަ ން ކަ ން ވަ ނީ ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ.

ނ ކޮ މް ޕް ލެ ކް ސް އޭ ރި އާ ތަ އް ފާ ހަ ގަ ކު ރު ން.
ބަ ލަ އި ގެ ް

އި މާ ރާ ތް ކު ރު މު ގެ ކޮ ން ސް ޓް ރަ ކެ ޝަ ން އެ އް ބަ ސް ވު ން ތަ ކު ން

.

ޕް ރޮ ސެ ސް ތަ ކާ އި ،ގު ޅު ން ހު ރި ކޮ ން ޓް ރޯ ލް ތަ އް

އާ މް ދަ ނީ ގެ ގޮ ތު ގަ އި ލި ބު ނު  868.6މި ލި އަ ން ދި ވެ ހި ރު ފި ޔާ

ދެ ނެ ގަ ުތ މާ އި ،ކޮ ން ސް ޓް ރަ ކް ޝަ ން އާ މް ދަ ނީ ާއ އި ގު ޅި ގެ ން

މަ ސަ އް ކަ ތާ އި ގު ޅި ގެ ން ލި ބެ ން ޖެ ހޭ ފަ އި ސާ ގެ ކު ލެ އި މާ އި ގު ޅި ގެ ން

ގު ރޫ ޕު ެގ އާ މް ދަ ނީ ގެ ބޮ ުޑ ބަ އެ އް ހި އް ސާ ކު ރެ އެ ވެ.

އެ ކޮ ން ޓް ރޯ ލް ތަ ކު ގެ އި ފެ ކް ޓި ވް ކަ ން ދެ ނެ ގަ ތު ން

ކޮ ން ޓް ރެ ކް ޓް އާ މް ދަ ނީ އަ ދި ޮކ ން ޓް ރެ ކް ޓު ަޚ ރަ ދަ ށް އަ ން ނަ ަބ ދަ ލު ތަ އް

ޕް ރޮ ޖެ ކް ޓު ތަ ކު ގެ ތެ ރެ އި ން ސާ މް ޕަ ލް އެ އް

ދެ ނެ ގަ ތު މަ ށް ޓަ ކަ އި ،ދެ ފަ ރާ ތު ން ބަ ދަ ލު ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ލި ޔެ ކި ޔު ން ތަ އް

ކޮ ން ސް ޓް ރަ ކް ޝަ ން އެ އް ބަ ސް ވު ން ތަ ކު ގެ އާ މް ދަ ނީ ހި ސާ ބު ކު ރަ ނީ ދި ގު

ނ ނާ އި އެ ކު
ނެ ުގ މަ ށް ފަ ހު ،ކަ ސް ަޓ މަ ރު ން ނާ އި ސަ ބް ޮކ ން ޓް ރެ ކް ޓަ ރު ް

ސ ބު ތަ ކު ގަ އި ރެ ޯކ ޑު ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ އެ ފަ ދަ މަ ސަ އް ކަ ތަ ށް
ބަ ލަ އި ،މާ ލީ ހި ާ

މު އް ދަ ތަ ކަ ށް ބަ ހާ ލަ އި ގެ ންި ،ހ ސާ ބު ކު ރެ ވޭ ތާ ރީ ޚާ އި ހަ މަ އަ ށް ،އި ން ޕު ޓް

ހެ ދި ފަ އި ވާ ކޮ ން ްޓ ރެ ކް ޓު އެ އް ބަ ސް ވު ން ތަ އް ދި ރާ ސާ ކޮ ށް

ބަ ދަ ލު ގެ ނަ އު މު ގެ އަ ގާ އި ،އި ތު ރު މަ ސަ އް ކަ ތާ އި ގު ޅި ގެ ން

މެ ތަ ޑު ބޭ ނު ން ކޮ ށް ގެ ން ޖު މު ލަ އެ އް ބަ ސް ވު މު ގެ ޚަ ރަ ދު ގެ ތެ ރެ އި ން

އޭ ގެ މު ހި ން މު މާ އް ދާ ތަ ތާ އި ޝަ ރު ތު ތަ އް ބަ ލާ ،އި ން ޕު ޓް

ލި ބެ ން ޖެ ހޭ ފަ އި ސާ ގެ އަ ން ދާ ޒާ ގެ ސަ އް ހަ ކަ ން ކަ ށަ ވަ ރު ކު ރު ން.

.

.

ބަ ޖެ ޓާ އި ،ކު ރެ ވި ފަ އި ހު ރި ޚަ ރަ ދު ތަ ކު ގެ ވަ ކި ބަ އި ތަ އް

ހިނ ގާ ފަ އި ވާ ޚަ ރަ ދު ގެ ނި ސް ބަ ތަ ކީ މު ޅި މަ ސަ އް ކަ ތު ން ނި މު ނު

މެ ތަ ޑަ ށް ހަ ވާ ލާ ދީ އަ އި އެ ފް އާ ރު އެ ސް  15ރެ ވެ ނި އު ްފ ރޮ މް

ނި ސް ބަ ތަ ށް ަބ ލަ އި ގެ ން އެ ނި ސް ބަ ތަ ށް ރި އާ ޔަ ތް ޮކ ށް ގެ ން ނެ ވެ.

ސ ( އަ އި އެ ފް އާ ރު އެ ސް )15
ޮކ ން ޓް ރެ ކް ޓް ސް ވި ތު ކަ ސް ޓަ މަރ ް

އި ތު ރަ ށް ބެ ލު މަ ށް ފަ ހު “ ،ޕް ރޮ ަބ ބް ލް އެ ކް ޗު އަ ލް ކޮ ސް ޓު”،

އާ އި އެ އް ގޮ ްތ ވާ ގޮ ތު ގެ މަ ތި ން ާއ މް ދަ ނީ އަ ލު ން ހި ސާ ބު ކު ރު ން.

މު ސް ތަ ގު ބަ ލު ގަ އި ލި ބި ދާ ނޭ ގެ އް ލު ން ،އެ އް ބަ ސް ވު މާ އި ޚި ލާ ފު ވު މު ން

.

މެ ނޭ ޖު މަ ން ޓު ން މު ސް ތަ ގު ބަ ލާ އި މެ ދު ހަ ދާ ފަ އި ވާ

ދޭ ން ޖެ ހޭ ގެ އް ލު މެ ބަ ދަ ލު ،އަ ިދ ހޮ ވާ ލެ ވު ނު ޕް ރޮ ޖެ ކް ޓު ތަ ުކ ގެ މި ހާ ރު ގެ

ރ ން ޖެ ހޭ މަ ސަ އް ކަ ާތ އި ،ކަ ން ކަ މާ އި ުގ ޅި ގެ ން ހެ ދޭ
ބަ ދަ ލު އަ އި ސް ،އި ތު ރަ ށް ކު ަ

އަ ން ދާ ޒާ ތަ ކު ގެ ސަ އް ހަ ކަ ން ބެ ލު މަ ށް ޓަ ކަ އި ނި މި ފަ އި ވާ

ހާ ލަ ތާ އި ބެ ހޭ ގޮ ތު ން ޕް ރޮ ޖެ ކް ޓު މެ ނޭ ޖު ަމ ން ޓު ގަ އި މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރާ

“ ކް ލެ އި މް” ތަ ކު ން ލި ބޭ ނޭ ފަ ިއ ސާ އަ ކީ ކަ ސް ޓަ މަ ރު ން ނާ އި އެ ކު ކު ރެ ވޭ،

އެ އް ބަ ސް ވު ން ތަ ކު ގެ ތެ ރެ އި ން ނާ އި ،މި ހާ ރު ހިނ ގަ މު ން ދާ

މު ވަ އް ޒަ ފު ން ެގ އެ ސެ ސް މަ ން ޓަ ކީ ކޮ ބަ އި ތޯ އެ ފަ ރާ ްތ ތަ ކާ އި މަ ޝް ވަ ރާ ކު ރު ން

ނަ ތީ ޖާ ކަ ށަ ވަ ރު ނު ވާ މަ ޝް ވަ ރާ ތަ ކަ ށް ބި ނާ ވެ ފަ އި ވާ އަ ދަ ދު ތަ ކެ އް ކަ މު ން،

އެ އް ބަ ސް ވު ން ތަ ކު ގެ ތެ ރެ އި ން ހޮ ވާ ލެ ވު ނު އެ އް ބަ ސް ވު ން ތަ ކު ގެ މާ ޒީ ގެ

އާ މް ދަ ނީ އާ އި ފަ އި ދާ ގެ އަ ދަ ދަ ށް މި ކަ މު ން ވެ ސް އަ ސަ ރު ކު ރެ އެ ވެ.

މާ ލީ ރެ ކޯ ޑު ތަ ކާ އި އެ އެ އް ބަ ސް ވު ން ތަ ކަ ށް ހެ ދި ފަ އި ވާ ބަ ޖެ ޓު ގެ

ހާ މަ ކު ރު ން ތަ އް އަ އި އެ ފް އާ ރު އެ ސް  15އާ އި

އަ ދަ ދު ތަ ކާ އި އަ ޅާ ކި އު މަ ށް ފަ ހު ،މު ސް ތަ ގު ބަ ލަ ށް އަ ން ދާ ޒާ ތަ އް

އެ އް ގޮ ތް ވާ ގޮ ތު ގެ މަ ތި ން އެ ކަ ށީ ގެ ން ޭވ ތޯ ބެ ލު ން

ސ އް ކަ ތަ ށް
މީ ގެ އ ތު ރު ންެ ،އ އް ބަ ސް ވު މު ގަ އި ހި މަ ނާ ފަ އި ވާ މަ ަ

އެ ހެ ން ަކ މު ން ،އާ މް ދަ ނީ އާ ިއ ފަ އި ދާ ގެ ގޮ ތު ގަ ިއ ރެ ކޯ ޑު ކު ރާ އަ ދަ ދު

ހެ ދު މު ގަ އި މެ ނޭ ޖު މަ ން ޓު ން ގެ ން ގު ޅޭ ގަ ބޫ ލު ކު ރު ން ތަ ކު ގެ ސަ އް ހަ ކަ ން

ބި ނާ ވެ ފަ އި ވަ ނީ ކޮ ން މެ އެ އް ބަ ސް ވު މަ ކާ އި ގު ޅި ގެ ން ކު ރެ ވޭ ޚަ ރަ ދު ތަ ކު ގެ

ޔަ ގީ ން ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި ،އެ އަ ން ދާ ޒާ ތަ އް ހެ ދު މު ގަ އި ބޭ ނު ން ކު ރި

ފަ އި ނަ ލް އަ ދަ ދު ގެ ގޮ ތު ގަ ިއ އަ ން ދާ ޒާ ކު ރެ ވޭ އަ ދަ ދު ގެ މަ އް ޗަ ށެ ވެ.

މަ އު މޫ ލާ ތު ތަ ކާ އި ގަ ބޫ ލު ކު ރު ން ތަ އް އެ ސެ ސް ކު ރެ ވެ އެ ވެ.

.

ރ ލެ އް ކު ޅޭ ތީ “ ،މު ހި ން މު އޮ ޑި ޓް މަ އް ސަ ލަ”
ޖަ ުޖ މަ ން ޓު މު ހި ން މު ޯ
ށ ވަ ނީ ޚާ އް ސަ ސަ މާ ލު ކަ މެ އް ދެ ވި ފަ އެ ވެ.
އެ އް ގެ ގޮ ތު ގަ ިއ މި އޭ ރި އާ އަ ް

ކޮ ން ސް ޓް ރަ ކް ޝަ ން އެ އް ބަ ސް ވު ން ތަ ކާ އި ޅި ގެ ން
އެ އް ވެ ސް ގާ ނޫ ނީ މަ ްއ ސަ ލަ ތަ ކެ އް ހިނ ގަ މު ން ދޭ ތޯ ބެ ލު މަ ށް ޓަ ކަ އި

އެ އް ބަ ސް ވު މު ގެ މު އް ދަ ތު ގަ އި ،އާ މް ދަ ނީ އަ ން ދާ ޒާ ކު ރު މު ގަ އި މެ ނޭ ޖު މަ ން ޓު ގެ

ނ ގެ ފަ ރާ ތު ން އެ ަކ މާ އި ގު ޅޭ ކޮ ން ފަ ޭމ ޝަ ން ހޯ ދު ން
ލޯ ޔަ ރު ް

.

ހޮ ވާ ލެ ޭވ އެ އް ބަ ސް ވު ން ތަ ކާ އި ގު ޅޭ ކޮ ން ސް ޓް ރަ ކް ޝަ ން
ސ އި ޓު ތަ ކަ ށް ިޒ ޔާ ރަ ތް ކޮ ށް ،އެ ތަ ނު ގަ އި މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރާ
ަ

102

.

މަ ސަ އް ކަ ތަ ށް ބަ ދަ ލު ގެ ނަ އު މު ގެ އަ ގާ އި ،އި ތު ރު

.

މާ ލީ ހި ސާ ބު ތަ ކު ގަ އި ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ

މުސްތަގިއްލު އޮޑިޓަރުން ގެ ރިޕޯޓު
މޯލް ޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެން ޑް ކޮން ޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ގެ ހިއްސާދާރުންނަށް

އެ ހެ ނި ހެ ން މަ އު ލޫ މާ ތަ ށް ޒި ން މާ ވާ ފަ ރާ ތަ ކީ ޑަ އި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑު

ނު ވަ ތަ ވި ޔަ ފާ ރި ހު އް ޓާ ލު މަ ށް ނު ވަ ތަ އެ ފަ ދަ އި ން އަ މަ ލު ކު ރު ން

(“ ބޯ ޑު”) އެ ވެ .އެ ހެ ނި ހެ ން މަ އު ލޫ މާ ތު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި އަ ހަ ރީ ރި ޕޯޓ ގަ އި

ނޫ ން ގޮ ތެ ްއ ނެ ތި އް ޖެ ހާ ލަ ެތ އް ގަ އި މެ ނު ވީ ގޮ ިއ ންގ ކަ ން ސާ ން ގެ

ހި ސާ ބު ތަ ކު ގަ އި ވާ ކު ށެ އް ނު ހޯ ދު މު ގެ ފު ރު ސަ ތު ،އޮ ޅު މެ އް ގެ

ނ ނަ މަ ވެ ސް ،މާ ލީ ިހ ސާ ބު ތަ ކާ އި ،އަ ުޅ ގަނ ޑު މެ ން ގެ
ހި މެ ނޭ މަ އު ލޫ މާ ތު ހި މެ ނު ު

އެ ކަ އު ން ޓި ންގ ައ ސާ ސް ބޭ ނު ން ކު ރު މަ ކީ ބޯ ޑު ގެ ޒި ން މާ އެ ކެ ވެ.

ސަ ބަ ބު ން ހެ ދޭ ކު ށެ އް ނު ހޯ ދު މު ގެ ފު ރު ސަ ތަ ށް ވު ރެ ބޮ ޑެ ވެ.

.ލި ބޭ ނޭ ކަ މަ ށް ލަ ފާ ކު ރެ ވެ ނީ މި އޮ ޑި ޓަ ރު ން ގެ ރި ޕޯ ޓު ގެ ތާ ރީ ޚު ގެ ފަ ހު ން ނެ ވެ

ރ ން ގެ ޒި ން މާ
މާ ލީ ހި ސާ ބު ތަ ްއ އޮ ޑި ޓު ކު ރު މު ގަ އި އޮ ޑި ޓަ ު

އޮ ޑި ޓް ރި ޕޯ ޓު ނު ހި މެ ނެ އެ ވެ .އަ ޅު ގަނ ުޑ މެ ން ނަ ށް އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓު

.

ހާ ލަ ތާ އި އެ ކަ ށީ ގެ ން ވާ އޮ ޑި ޓު އި ޖު ރާ އަ ތް ތަ އް
ޑި ޒަ އި ން ކު ރު ަމ ށް ޓަ ކަ އި ،އޮ ޑި ޓާ އި ގު ޅު ން ހު ރި އި ން ޓަރ ނަ ލް

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން މާ ލީ ހި ސާ ބު ތަ ކާ އި މެ ދު ދީ ފަ އި ވާ ރަ އު ޔު ގަ އި އެ ހެ ނި ހެ ން

އަ ުޅ ގަނ ޑު މެ ން ގެ ޒި ން މާ ައ ކީ ޖު މު ލަ ގޮ ެތ އް ގަ އި މާ ލީ ހި ސާ ބު ތަ ކު ގަ އި

ކޮ ން ޓް ރޯ ލް ތަ އް ދެ ނެ ގަ ނެ ވެ އެ ވެ .މި ކަ ން ކު ރަ ނީ ގު ރޫ ޕު ގެ

މަ ޢު ލޫ މާ ތަ ށް ރި އާ ޔަ ްތ ކޮ ށް ފަ އެ އް ނު ވާ ނެ އެ ވެ .އަ ދި ެއ މަ އު ލޫ މާ ތު ތަ ކާ އި މެ ދު

ސ ބަ ބު ން ،ނު ވަ ތަ އޮ ޮޅ މެ އް ގެ ސަ ބަ ބު ން ބޮ ޑު ކު ށެ އް
ަ
އޮ ޅު ވާ ލު މެ އް ގެ

ރ ލް ތަ ކާ އި މެ ދު ރަ އު ޔެ އް ދޭ ކަ ށް ނޫ ނެ ވެ.
އި ން ޓަރ ނަ ލް ކޮ ން ޓް ޯ

އެ ްއ ވެ ސް ބާ ވަ ތެ އް ގެ ކަ ށަ ވަ ރު ކަ މެ އް އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ނު ދެ މެ ވެ.

ނެ ތް ކަ މު ގެ އެ ަކ ށީ ގެ ން ވާ ކަ ށަ ަވ ރު ކަ ން ހޯ ދު މާ އި ،އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ރަ އު ޔު

.

ނ ވާ ކަ ށަ ވަ ރު ކަ މަ ކީ”
ހި މެ ނޭ އޮ ޑި ޓަ ރު ން ެގ ރި ޕޯ ޓު ދި ނު މެ ވެ “ .އެ ކަ ށީ ގެ ް

ގެ ން ުގ ޅެ ވި ފަ އި ވާ އެ ކަ އު ން ޓި ންގ ސި ޔާ ސަ ތު ތަ ކާ އި،
ނ ދާ ޒާ ތަ ކާ އި ،ބޯ ޑު ން ކޮ ށް ފަ އި ާވ ގު ޅު ން ހު ރި
އެ ކަ އު ން ޓި ންގ އަ ް

ާމ ލީ ހި ސާ ބު ތަ އް އޮ ޑި ޓު ކު ރު މު ގަ އި އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ިޒ ން މާ އަ ކީ

މަ ތީ ލެ ވެ ލް އެ އް ގެ ކަ ށަ ވަ ރު ކަ މެ އް ނަ މަ ވެ ސް އެ އީ އަ އި އޭ އެ ސް އާ އި

ލި ބެ ން ހު ން ނަ ހާ ލަ ތް ތަ ކު ގަ އި މަ ތީ ގަ އި ބަ ޔާ ން ކު ރެ ވު ނު އެ ހެ ނި ހެ ން

އެ އް ގޮ ތަ ށް ކު ރާ އޮ ޑި ަޓ ކު ން ހު ރި ހާ ފަ ހަ ރަ ކު ބޮ ޑު ކު ށެ އް ވާ ނަ މަ

މަ އު ލޫ މާ ތު ކި އު މަ ށް ފަ ހު ،އެ މަ އު ލޫ މާ ތަ އް މާ ލީ ހި ސާ ބު ތަ އް ،ނު ވަ ތަ

އެ ކަ ން ފާ ހަ ގަ ވާ ނޭ ކަ މު ގެ ގެ ރެ ން ޓީ އެ އް ނޫ ނެ ވެ .އޮ ޅު ވާ ލު މެ އް ގެ ސަ ބަ ބު ން،

ށ ގެ ން ވޭ ތޯ ބެ ލު މާ އި ،ލި ބި ފަ އި ވާ ހެ ކި ތަ ކަ ށް
ބޭ ނު ން ކު ރު ން އެ ކަ ީ

އޮ ޑި ޓު ތެ ރޭ ގަ އި އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ނަ ށް ލި ބި ަފ އި ވާ މަ އު ލޫ ާމ ތު ތަ ކާ އި

ނ ސަ އް ހަ ނޫ ން އަ ދަ ދެ އް ރެ ކޯ ޑު ކު ރެ ވި ފަ އި
ނު ވަ ތަ ޮއ ޅޮ މެ އް ގެ ސަ ބަ ބު ް

ނ ކޮ ށް ،ވަ ރަ ށް ޮބ ޑަ ށް ޝަ އް ކު އު ފެ ދޭ ފަ ދަ ކަ މެ އް ނު ވަ ތަ
ބި ާ

ފު ށު އަ ރާ ތޯ ބެ ލު މާ އި ،ފެ ން ނަ ެފ ނު މަ ށް މަ އު ލޫ މާ ތު ގެ ކު ށް

އޮ ވެ ދާ ނެ އެ ވެ .އެ އަ ދަ ދަ ކީ ބޮ ޑު އަ ދަ ދެ އް ގެ ގޮ ތު ގަ އި ބެ ލެ ވެ ނީ ވަ ކި

ހާ ލަ ތެ އް ގެ ސަ ބަ ބު ން ގު ރޫ ޕު ގެ ވި ޔަ ފާ ރި ކު ރި އަ ށް ގެ ން ދި އު މު ގެ

ވަ ރަ ށް ބޮ ޑަ ށް ެއ ކު ލެ ވޭ ކަ ން ފާ ހަ ގަ ކު ރެ ވޭ ތޯ ބެ ލު މެ ވެ.

ސ ބު ތަ ކަ ށް
އަ ދަ ދެ އް ގެ ގޮ ތު ގަ އި ،ނު ވަ ތަ ޖު މު ލަ ކޮ ށް ބަ ލާ އި ރު ،މާ ލީ ހި ާ

ރ ށް ބޮ ޑަ ށް
ގާ ބި ލް ކަ މާ މެ ދު ސު ވާ ލު ުއ ފެ ދި ފަ އި ވޭ ތޯ ބެ ލެ އެ ވެ .ވަ ަ

ސ ދީ ނި ން މު މަ ކަ ށް ނު ފޫ ޒު ފޯ ރު ވާ ާފ ނޭ ކަ މަ ށް
ބި ނާ ކޮ ށް ނި ން މާ އި ގް ތި ާ

ޝަ އް ކު އު ފެ ދޭ ފަ ދަ ކަ މެ އް ނު ވަ ތަ ހާ ލަ ތެ އް މެ ދު ވެ ރި ވެ ފަ އި ވާ ކަ މަ ށް

އެ ކަ ށީ ގެ ން ވާ މި ން ވަ ރަ ށް ގަ ބޫ ލު ކު ރެ ވޭ ކަ މު ގަ އި ވާ ނަ މަ އެ ވެ.

ސ ބު ތަ ކު ގަ އި
ނ ން މަ އި ފި ކަ މު ގަ އި ވާ ނަ މަ ،މާ ލީ ހި ާ
އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ި

ނ އަ ހަ ރީ ރި ޕޯ ޓު ކި ޔާ އި ރު ބޮ ޑު ކު ށެ އް
އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ް

.

މާ ލީ ހި ސާ ބު ތަ ކަ ށް ޑަ އި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑު ގެ ޒި ން މާ
އަ އި އެ ފް އާ ރު އެ ސް އާ އި އެ އް ގޮ ތަ ށް މާ ލީ ހި ސާ ބު ތަ އް އި ން ސާ ފު ވެ ރި ކަ މާ އި އެ ކު
ތަ އް ޔާ ރު ކޮ ށްު ،ހ ށަ ހެ ޅު މާ އި ،އޮ ޅު ވާ ލު މެ އް ގެ ސަ ބަ ބު ން ،ނު ވަ ތަ

ާހ މަ ކު ރު ން ތަ އް އެ ކަ ށީ ގެ ން ވޭ ތޯ ބަ ލަ މެ ވެ.
ބޯ ޑު ން ގޮ އި ންގ ކަ ން ސާ ން އަ ސާ ސް ގެ ެއ ކަ އު ން ޓި ންގ

ނ ތަ އް އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ އޮ ޑި ޓު
އެ ކަ މާ އި ގު ޅި ގެ ން ުހ ރި ހާ މަ ކު ރު ް

ފާ ހަ ގަ ކު ރެ ވި އް ޖެ ަކ މު ގަ އި ވާ ނަ މަަ ،އ ޅު ގަނ ޑު މެ ން
އެ ކަ ެމ އް ބޯ ޑަ ށް އަ ން ގަ ން ވާ ނެ އެ ވެ.

އޯ ޑި ޓް ކޮ ށް ފަ އި ވާ މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ އް

އެ ހެ ނި ހެ ން މަ އު ލޫ މާ ތު

އެ ކަ މާ އި ގު ޅޭ ކަ ން ކަ ން ހާ މަ ކު ރު މާ އި ،ގު ރޫ ޕު އި ފް ލާ ސް ކު ރު މަ ށް

ގޯ ސް ކޮ ށް ރެ ކޯ ޑު ުކ ރު މާ އި ،އި ން ޓަރ ނަ ލް ކޮ ން ޓް ރޯ ލް ތަ ކަ ށް
ތަ ބާ ނު ވު ން ފަ ދަ ަކ ން ކަ ން އެ ކު ލެ ޭވ ތީ ،އޮ ޅު ވާ ލު މެ ްއ ގެ ސަ ބަ ބު ން

ސ އާ އި އެ އް ގޮ ތް ާވ ގޮ ތު ގެ މަ ތީ ން ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ މި އޮ ޑި ޓު ގަ އި،
އަ އި އޭ އެ ް

ރި ޕޯ ޓު ގަ އި ސަ މާ ލު ކަ މަ ށް ގެ ނެ ސް ،ނު ވަ ތަ އެ ފަ ދަ ހާ މަ ުކ ރު ން ތަ އް

އަ ޅު ގަނ ޑޫ މެ ން ްޕ ރޮ ފެ ޝަ ނަ ލް ޖަ ޖު މަ ން ޓާ އި ،ޕް ރޮ ފެ ޝަ ނަ ލް

އެ ކަ ށީ ގެ ން ނު ވާ ކަ މު ގަ އި ވާ ނަ މަ އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ރަ އު ޔަ ށް ބަ ދަ ލު

ސް ކް ޕެ ޓި ސި ޒަ މް ގެ ން ގު ެޅ ފަ އި ވާ ނެ އެ ވެ .މީ ެގ އި ތު ރު ން އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން:

ނ ން މު ން ތަ އް ހު ށަ ހަ ޅާ ފަ އި ވަ ނީ
ގެ ނެ ވެ އެ ވެ .އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ި

.

އޮ ޅު މެ އް ގެ ސަ ބަ ބު ން ނު ަވ ތަ އޮ ޅު ވާ ލު މެ އް ގެ ސަ ބަ ބު ން،

އޮ ޑި ޓަ ރު ން ެގ ރި ޕޯ ޓު ގެ ތާ ރީ ޚާ އި ހަ މަ އަ ށް ލި ބި ފަ އި ވާ ހެ ކީ ގެ މަ އް ޗަ ށް

މާ ލީ ހި ސާ ބު ތަ ުކ ގަ އި ބޮ ޑު ކު ށެ ްއ އޮ ވެ ދާ ނޭ ކަ މު ގެ ރި ސް ކު

ބި ނާ ކޮ ށެ ވެ .ނަ މަ ވެ ސް ،އޭ ގެ ފަ ހު ން ދި މާ ވާ ކަ މެ އް ެގ ސަ ބަ ބު ން

އޮ ޅޮ މެ އް ގެ ސަ ބަ ބު ން ،ބޮ ޑު ކު ށެ އް ހެ ދު މު ގެ ފު ރު ސަ ތު ނު ދީ މާ ލީ

ރ ސް ކު ދި ރާ ސާ ކޮ ށް ،އެ ރި ސް ކު ތަ ކާ އި ގު ޅި ގެ ން
ދެ ނެ ގަ ނެ ،އެ ި

ހި ސާ ބު ތަ އް ތަ އް ޔާ ރު ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި ގާ އި މް ކު ރަ ން ޖެ ހޭ އި ން ޓަރ ނަ ލް

ކު ރި އަ ށް ގެ ން ަދ ން ޖެ ހޭ އޮ ޑި ޓް އި ޖު ރާ އަ ތް ތަ އް ޑި ޒަ އި ން ކޮ ށް ކު ރި އަ ށް

ކޮ ން ޓް ރޯ ލް ަތ އް ގާ އި މް ކު ރު މަ ކީ ބޯ ޑު ގެ ޒި ން މާ އެ ކެ ވެ.

ރ އު ޔު ގެ އަ ސާ ސް އެ އް ގާ އި މް ކު ރު މަ ށް ފު ދޭ
ެގ ން ގި ސް ،އޮ ޑި ޓް ަ

ޖު މު ލަ ހު ށަ ހެ ޅު މާ އި ،އޮ ނި ގަނ ޑާ އި އޭ ގަ އި ވާ މަ އު ޫލ މާ ތު ތަ އް

އަ ދި އެ ކަ ށޭ ނަ މި ން ަވ ރަ ށް އޮ ޑި ޓް ހެ ކި ހޯ ދަ މެ ވެ .ހި ސާ ބު ތަ އް

ދި ރާ ސާ ކޮ ށް ،މު އާ މަ ލާ ތު ތަ ކާ އި ކަ ން ކަ ން މާ ލީ ހި ސާ ުބ ތަ ކު ގަ އި

މާ ލީ ހި ސާ ބު ތަ އް ތަ އް ޔާ ރު ކު ރު މު ގަ އި ،ވި ޔަ ފާ ރި ކު ރި އަ ށް

އޮ ޅު ވާ ލާ ހާ ލަ ތް ތަ ކު ގަ އި ގި ނަ ބަ ޔަ ުކ ގު ޅި ގެ ން އެ ކަ ން ކު ރު މާ އި،

ގެ ން ދި އު މު ގަ އި ގު ރޫ ޕު ގެ ގާ ބި ލް ކަ ން ހު ރި މި ން ވަ ރު ބެ ލު މާ އި،

ލި ޔެ ކި ޔު ން ތަ އް އޮ ޅު ވާ ލު މާ އި ،ގަ ސް ދު ގަ އި އަ ދަ ދު ތަ އް ނު ހި މެ ނު މާ އި،

.

.

ގު ރޫ ޕު ގެ ވި ޔަ ފާ ރި ހު އް ޓާ ލަ ން ޖެ ހު މަ ކީ އެ ކަ ށީ ގެ ން ވާ ކަ މެ ކެ ވެ.
ހާ މަ ކު ރު ން ތަ އް ހި މެ ނޭ ގޮ ތު ން މާ ލީ ހި ސާ ބު ތަ ކު ގެ

ހު ށަ ހަ ޅާ ފަ ިއ ވަ ނީ އި ން ސާ ފު ވެ ރި ގޮ ތަ ކަ ށް ކަ ން ބަ ލަ މެ ވެ.
މާ ލީ ހި ސާ ބު ތަ ކާ މެ ދު ރަ އު ޔަ ކަ ށް ވާ ސި ލު ވު މު ގަ އި
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މުސްތަގިއްލު އޮޑިޓަރުން ގެ ރިޕޯޓު
މޯލް ޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެން ޑް ކޮން ޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ގެ ހިއްސާދާރުންނަށް
ދަތުރުފަތުރުގެ ސެގްމަން ޓުގެ ޕްރޮޕަރޓީ ،ޕްލާން ޓް އަދި އިކުއިޕްމަން ޓުގެ އަގަށް ބަދަލު އައުން
ޖު މު ލަ އަ ދި ވަ ކި ވަ ކި މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ ކު ގެ ނޯ ޓު  2.6އަ ދި ނޯ ޓު  5ގަ އު ވާ މު ހި ން މު އެ ކަ އު ން ޓި ންގ ސި ޔާ ސަ ތު ތަ އް ބަ އް ލަ ވާ ށެ ވެ.

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ ރަ އް ދު

ރި ސް ކު ގެ ތަ ޢާ ރަފ
މާ ލީ ހި ސާ ބު ތަ ކު ގެ ނޯ ޓު  6ގަ އި ވާ ަފ ދަ އި ން 31 ،ޑި ސެ މް ބަރ

އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ އޮ ޑި ޓް އި ޖު ރާ ޢަ ތް ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި

ނ ޓް އަ ދި
ރ ޕަރ ޓީ ،ޕް ލާ ް
 2018ގަ އި ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ ސެ ގް މަ ން ޓު ގެ ޕް ޮ

ތި ރީ ގަ އި ވާ ކަ ން ކަ ން ވަ ނީ ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ.

އި ކު އި ޕް މަ ން ޓު ގެ ފޮ ތު ގަ އި ވާ އަ ގަ ކީ  64މި ލި އަ ން ދި ވެ ހި ރު ފި ޔާ އެ ވެ.

.

އެ ކް ސް ޓަރ ނަ ލް ވެ ލި ުއ އަރ ގެ އޮ ބް ޖެ ކް ޓި ވި ޓީ،
ނ އަ ދި ކޮ ލި ފި ޭކ ޝަ ން ބެ ލު ން
މި ނި ވަ ން ކަ ން ،ގާ ބި ލް ކަ ް

މެ ނޭ ޖު މަ ން ޓު ން ވަ ނީ ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ ސެ ގް މަ ން ޓަ ކީ ފަ އި ސާ ލި ބޭ ވަ ކި

.

ވެ ލު އޭ ޝަ ން މެ ތޮ ޑޮ ލޮ ޖީ އެ ސެ ސް ކޮ ށް ،މަ އި ގަނ ޑު

ޔު ނި ޓެ އް ކަ މު ގަ ިއ ކަނ ޑަ އަ ޅާަ ،އ އި އޭ އެ ސް  36އަ ށް ހަ ވާ ލާ ދީ ބަ ލާ އި ރު

ގަ ބޫ ލު ކު ރު ން ތަ ކާ އި މެ ދު ސު ވާ ލު އު ފަ އް ދާ ،އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ އަ މި އް ލަ

އަ ގަ ށް ބަ ދަ ލު އަ އު މު ގެ ނި ޝާ ން ތަ އް ހު ރި ކަ މަ ށް ވަ ނީ ނި ން މާ ފަ އެ ވެ.

ޕް ރޮ ޕަރ ޓީ ވެ ުލ އޭ ޝަ ން ސް ޕެ ޝަ ލި ސް ޓު ގެ އެ ހީ ތެ ރި ކަ މާ އި އެ ކު
ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ ސެ ގް މަ ން ޓު ގެ ޕް ރޮ ޕަރ ޓީ ،ޕް ލާ ން ޓް އަ ދި އި ކު އި ްޕ މަ ން ޓު ގެ

ނ ން އި ތު ރު ވު މާ އި ،މާ ލެ،
ހި ން ގަ އި ގެ ން ލި ބޭ ގެ އް ލު ން ވަ ރަ ށް ބޮ ޑު ތަ ު

ހަ މަ އަ ގު ހި ސާ ބު ކު ރު މާ މެ ދު ސު ވާ ލު އު ފަ އް ދު ން.

ނ މާ ލެ ބު ރި ޖު ނޮ ވެ މް ބަރ
ހު ޅު ލެ އަ ދި ހު ޅު މާ ލެ ގު ޅު ވަ އި ދޭ ސި ަ

.

ނ ޓް އަ ދި
ރ ޕަރ ޓީ ،ޕް ލާ ް
ބަ ލާ ،ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ ސެ ގް މަ ން ޓު ގެ ޕް ޮ

.

 2018ގަ އި ހު ޅު ވު މު ގެ ސަ ބަ ބު ން ކު ރާ ނޭ ދެ ވޭ އަ ސަ ރަ ށް
އި ކު އި ޕް މަ ން ޓު ގެ އަ ގަ ށް ބޮ ޑު ބަ ދަ ލެ އް އަ ތު ވެ ދާ ނެ އެ ވެ.
ނ ޓު ން ދަ ތު ރު ަފ ތު ރު ސެ ގް މަ ން ޓު ގެ ޕް ރޮ ޕަރ ޓީ ،ޕް ލާ ން ޓް
މެ ނޭ ުޖ މަ ް
އަ ދި އި ކު އި ޕް މަ ން ޓު ގެ އަ ގަ ށް އަ އި ބަ ދަ ލު ގެ އެ ސެ ސް މަ ން ޓު
ބި ނާ ކޮ ށް ފަ އި ވަ ނީ ކު ން ފު ނި ން

ގެ ނަ އި މި ނި ވަ ން އެ ކް ސް ޓަރ ނަ ލް

ޝ ނަ ށެ ވެ.
ވެ ލި އު އަރ އެ އް ގެ ހަ މަ އަ ގު ގެ ވެ ލު އޭ ަ
ނ ޓު އަ ދި
ހަ މަ އަ ގު ކަނ ޑަ އެ ޅު ުމ ގަ އި ގަ ބޫ ލު ކު ރު ން ތަ ކާ އި ،ޖަ ޖު މަ ް
ރ ލެ އް ކު ޅޭ ތީ ،ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ ސެ ްގ މަ ން ޓު ގެ
އަ ން ދާ ޒާ މު ހި ން މު ޯ
ނ ޓު ގެ އަ ގަ ށް އަ ން ނަ ބަ ދަ ލަ ކީ
ޕް ރޮ ޕަރ ޓީ ،ޕް ލާ ން ޓް އަ ިދ އި ކު އި ޕް މަ ް
ސ ލަ އެ އް ގެ ގޮ ތު ގަ އި ވަ ނީ ފާ ހަ ގަ ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ.
މު ހި ން މު އޮ ޑި ޓް މަ އް ަ
ޚާ އް ސަ ގޮ ތެ އް ގަ އި ،ހަ މަ އަ ގު ގެ ހި ސާ ުބ ކު ރު މަ ކީ ބޭ ނު ން ކު ރެ ވޭ
ގަ ބޫ ލު ކު ރު ން ތަ ކަ ށް ވަ ރަ ށް ޮބ ޑަ ށް ބި ނާ ވާ އެ އެ ޗެ ކެ ވެ.
104

ހަ މަ އަ ގު ހި ސާ ބު ކު ރު މު ގަ އި ގެ ން ގު ޅެ ފަ އި ވާ
ނ މު ޖަ ޖު މަ ން ޓު ތަ އް އެ ކަ ށީ ގެ ން ވޭ ޯތ ބެ ލު ން.
ގަ ބޫ ލު ކު ރު ން ތަ ކާ އި ،މު ހި ް
ށ ބަ ދަ ލު އަ އި ސް ފަ އި ވޭ ތޯ ބެ ލު މަ ށް ޓަ ކަ އި،
އަ ގަ ް
ޝ ން ހެ ދު ން.
ހޮ ވާ ލެ ވު ނު އެ ސެ ުޓ ތަ ކެ އް ގެ ފި ޒި ަކ ލް އި ން ސް ޕެ ކް ަ

ކޮންސޮލި ޑޭޓް ކުރެވިފައިވާ މާލީ ހާލަތުގެ ބަޔާން  -ގުރޫޕު

6
7

964,907,076

915,212,302

331,902,142

12,791,255

455,132

936,209

9

43,819,200

74,492,640

32,864,400

10

53,395,558

36,099,852

7,581,920

11

7,097,597

10,181,549

12,648,642

1,082,010,686

1,036,441,475

385,933,313

12

208,831,962

213,227,617

238,867,752

11

700,893,117

979,497,276

826,135,640

11

98,469,281

-

-

22

2,641,169

-

-

13

58,089,390

104,876,379

އޯ ޑި ޓް ކޮ ށް ފަ އި ވާ މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ އް

8

-

-

-

32,475,637

1,068,924,919

1,297,601,272

1,097,479,029

2,150,935,605

2,334,042,747

1,483,412,342

14

40,188,745

25,000,000

25,000,000

14

173,151,693

-

-

14

225,000,000

225,000,000

225,000,000

14

-

183,355,845

-

14

35,215,414

61,287,838

30,475,099

453,572,183

453,212,692

321,911,685

927,128,035

947,856,375

602,386,784

15

316,324,857

387,769,106

43,598,196

17

22,112,852

19,458,297

17,028,328

338,437,709

407,227,403

60,626,524

15

106,972,254

89,873,090

50,047,395

16

238,524,767

238,524,767

138,524,767
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މުސްތަގިއްލު އޮޑިޓަރުން ގެ ރިޕޯޓު
މޯލް ޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެން ޑް ކޮން ޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ގެ ހިއްސާދާރުންނަށް

.

ގު ރޫ ޕު ގެ އެ ން ޓި ޓީ ތަ އް ނު ވަ ތަ ވި ޔަ ފާ ރި ހަ ރަ ކާ ތް ތަ ކު ގެ މާ ލީ

ރ ނަ މަ ،ނު ވަ ތަ ވަ ރަ ށް ނާ ދި ރު ހާ ލަ ތެ އް ގަ އި،
އާ ން މު ކު ރު ން މަ ނާ ނު ކު ާ

މަ އު ލޫ މާ ތާ އި ގު ޅޭ ގޮ ުތ ން އެ ކަ ށީ ގެ ން ާވ އޮ ޑި ޓް ހެ ކި ހޯ ދަ މެ ވެ.

އެ ކަ މެ އް ހާ މަ ކު ރު މު ން ލި ބޭ ގެ އް ލު ން އެ ކަ މެ އް ހާ މަ ކު ރު މު ން ވާ

ރ ޕު އޮ ޑި ޓް ކު ރި އަ ށް ގެ ން ދާ ގޮ ތް ކަނ ޑަ އަ ޅާ،
ގު ޫ

ފަ އި ދާ އަ ށް ވު ރެ ބޮ ުޑ ކަ މަ ށް އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ކަނ ޑަ ނާ ޅާ ނަ މަ ،މި ފަ ދަ

ސު ޕަ ވަ އި ޒް ކޮ ށް ،އެ ކަ ން ކު ރު މަ ކީ އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ެގ ޒި ން މާ އެ ކެ ވެ .އޮ ޑި ޓް

މަ އް ސަ ލަ ތަ އް އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ެގ އޮ ޑި ޓް ރި ޯޕ ޓު ގަ އި ވަ ނީ ހި މެ ނި ފަ އެ ވެ.

ރަ އު ޔަ ށް ޒި ން މާ ވާ ން ެޖ ހޭ ހަ މަ އެ ކަ ނި ފަ ރާ ތަ ކީ އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ނެ ވެ.
އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ބޯ ޑާ ހި އް ސާ ކު ރާ މަ އު ލޫ ާމ ތު ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި އޮ ޑި ޓް ގެ

މި މި ނި ވަ ން އޮ ިޑ ޓު ގެ ރި ޕޯ ޓާ އި ހަ މަ އަ ށް ވާ ސި ލް ވު މަ ށް

ށ ގެ ން ދާ ނޭ ގޮ ތު ގެ ތާ ވަ ލާ އި ،އޮ ޑި ޓް ތެ ރޭ ގަ އި
ތަ ރަ ަހ ޔާ އި ،ކު ރި އަ ް

ރ ވު ނު އޮ ޑި ޓު ގެ އެ ން ގޭ ޖު މަ ން ޓު ޕާ ޓް ނަ ރަ ކީ އާ ރު .ޑަ ބް ލި އު.
ކު ެ

ސ ލަ އް ތަ އް
ފާ ހަ ގަ ކު ރެ ވޭ އި ން ޓަރ ނަ ލް ކޮ ން ޓް ރޯ ލް ގެ ފާ ހަ ަގ ކު ރެ ވޭ މަ އް ަ

އެ މް .އޯ .ޑަ ބް ލި އު .ޑީީ .ބ ރަ ތު ނަ ދި ވަ ަކ ރަ އެ ވެ.

ހި މެ ނޭ ގޮ ތު ން މު ހި ން މު އޮ ޑި ޓް ހޯ ދު ން ތަ އް ފަ ދަ ކަ ން ކަ ން ހި މެ ނެ އެ ވެ.
ނ ވަ ން ކަ މާ އި ގު ޅޭ ޮގ ތު ން ހެ ދި ފަ އި ވާ އެ ތި ކަ ލް
އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ މި ި
މި ން ގަނ ޑު ތަ ކަ ށް އަ މަ ލު ކޮ ށް ފަ ިއ ވާ ކަ މަ ށް އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ބޯ ޑަ ށް ލި ޔު މު ން
އި ގު ރާ ރެ އް ވެ ސް ހު ށަ ހަ ޅާ ފަ އި ވާ ނެ އެ ވެ .އަ ދި އަ ުޅ ގަނ ޑު މެ ން ގެ
މި ނި ވަ ން ކަ މަ ށް އަ ސަ ރު ފޯ ރަ ފާ ނޭ ކަ މަ ށް ބެ ލެ ވި ދާ ނޭ ގު ޅު ން ތަ ކާ އި އެ ހެ ނި ހެ ން
ކަ ން ކަ މު ގެ މަ އު ލޫ މާ ތާ އި ،އެ ކަ ން ކަ މާ އި ގު ޅި ގެ ން ފި ޔަ ވަ ޅެ އް އަ ޅަ ން ޖެ ހޭ ނަ މަ

މާ ލެ’

އަ ޅާ ފަ އި ާވ ފި ޔަ ވަ ޅު ތަ އް އިނ ގޭ ނޭ ހެ ން ވަ ނީ ބޯ ޑާ އި ހި އް ސާ ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ.
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ޯބ ޑާ އި ހި އް ސާ ުކ ރެ ވި ފަ އި ވާ މަ އު ލޫ މާ ތު ތަ ކު ގެ ތެ ރެ އި ން ،މި މު އް ަދ ތު ގެ މާ ލީ
ބަ ޔާ ން ތަ އް އޮ ޑި ޓު ކު ރު މު ގަ އި އެ ން މެ މު ހި ން މު މަ އް ސަ ލަ ތަ އް ފާ ހަ ގަ ކޮ ށް،
އެ މަ އް ސަ ލަ ތަ ކަ ކީ ުމ ހި ން މު އޮ ޑި ޓް މަ އް ސަ ލަ ތަ ކު ގެ ގޮ ތު ގަ އި ވަ ނީ
ފާ ހަ ގަ ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ .ގާ ނޫ ނު ން ނު ވަ ތަ ގަ ވާ އި ދު ން އެ މަ އް ސަ ލަ އެ އް

106

ޗާ ޓަރ ޑް އެ ކަ އު ން ޓަ ން ޓު ން

މާލީ ޙާލަތުގެ ބަޔާން  -ކުން ފުނި ވަކިން

6
7

12,787,588

445,965

921,542

8

7,102,500

7,102,500

7,102,500

9

43,819,200

74,492,640

32,864,400

10

53,189,401

35,936,937

7,427,148

11

7,097,597

10,181,549

12,648,642

1,088,960,025

1,042,507,830

392,039,054

12

208,106,245

212,487,783

238,867,752

11

719,590,555

994,897,754

838,869,865

11

98,469,281

-

-

22

2,454,896

-

-

13

57,904,904

103,585,399

29,291,460

1,086,525,881

1,310,970,936

1,107,029,077

2,175,485,906

2,353,478,766

1,499,068,131

14

40,188,745

25,000,000

25,000,000

14

173,151,693

-

-

14

225,000,000

225,000,000

225,000,000

14

-

183,355,845

-

14

35,215,414

61,287,838

30,475,099

461,168,216

459,079,758

327,970,177

934,724,068

953,723,441

608,445,276

15

316,324,857

387,769,106

43,598,196

17

21,037,843

18,500,632

16,065,043

337,362,700

406,269,738

59,663,239

15

106,972,254

89,873,090

50,047,395

16

238,524,767

238,524,767

138,524,767

އޯ ޑި ޓް ކޮ ށް ފަ އި ވާ މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ އް

964,963,739

914,348,239

331,074,822

109

13

58,089,390

104,876,379

32,475,637

1,068,924,919

1,297,601,272

1,097,479,029

2,150,935,605

2,334,042,747

1,483,412,342

14

40,188,745

25,000,000

25,000,000

14

173,151,693

-

-

14

225,000,000

225,000,000

225,000,000

14

-

183,355,845

-

14

35,215,414

61,287,838

30,475,099

453,572,183

453,212,692

321,911,685

927,128,035

947,856,375

602,386,784

15

316,324,857

387,769,106

43,598,196

17

22,112,852

19,458,297

17,028,328

338,437,709

407,227,403

60,626,524

15

106,972,254

89,873,090

50,047,395

16

238,524,767

238,524,767

138,524,767

17

369,181,732

634,742,369

625,830,206

17
22

* އެ ކަ އު ން ޓި ންގ ސި ޔާ ސަ ތު ތަ ކަ ށް އަ އި ބަ ދަ ލު ތަ ކާ އި ގު ޅި ގެ ން އަ ދަ ދު ތަ ކަ ށް ގެ ނެ ވު ނު އި ސް ލާ ހު ގެ ތަ ފް ސީ ލު ނޯ ޓު  30ގަ އި
މި މާ ލީ ހި ސާ ބު ތަ އް ވަ ނީ  22އޭ ޕް ރި ލް  2019ގަ އި ކު ން ފު ނީ ގެ ަޑ އި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑު ން ފާ ސް ކޮ ށް ފަ އެ ވެ.

މު ޙަ އް މަ ދު ޙި ލް މީ

ޙަ ސަ ން ޝާ ހު

މު ޙަ އް މަ ދު ފަ ހީ މް

ޗީ ޕް ފަ އި ނޭ ން ޝަ ލް އޮ ފި ސަރ

ޗީ ފް އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް އޮ ފި ސަރ

ޗެ އަރ މަ ން

ޞަ ފް ޙާ  115އި ން  173އަ ށް ހި މެ ނި ފަ އި ވާ ނޯ ޓު ތަ ަކ ކީ މި މާ ލީ ހި ސާ ބު ތަ ކު ގެ މު ހި ން މު ބަ އެ ކެ ވެ .
108

170,691,108
-

15,818,743

5,996,666

885,369,861

978,958,969

820,399,034

1,223,807,570

1,386,186,372

881,025,558

2,150,935,605

2,334,042,747

1,483,412,342

ފުރިހަމަ އާމްދަނީ ގެ ބަޔާން

19

)(1,047,465,025

)(982,755,035

)(1,040,959,587

)(985,056,531

238,231,219

313,902,101

240,480,413

309,120,551

18

24,948,685

16,972,932

24,948,685

16,972,932

19

)(8,364,940

)(12,312,852

)(8,364,940

)(12,312,852

19

)(147,367,335

)(144,404,886

)(148,081,045

)(139,655,642

19

)(5,607,257

)(6,545,103

)(5,607,257

)(6,545,103

19

)(20,160,947

)(12,647,470

)(20,160,947

)(12,647,470

21

81,679,425

154,964,722

83,214,909

154,932,416

21

259,200

321,328

259,200

321,328

21

)(47,173,199

)(27,949,550

)(47,173,199

)(27,949,550

)(46,913,999

)(27,628,222

)(46,913,999

)(27,628,222

34,765,426

127,336,500

36,300,910

127,304,194

)(492,398

13,607,022

)(245,331

13,620,148

34,273,028

140,943,522

36,055,579

140,924,342

22

17

3,079,270

2,773,512

3,016,229

2,570,870

9

)(30,673,440

41,628,240

)(30,673,440

41,628,240

10

4,139,125

)(11,231,528

4,148,582

)(11,201,132

)(23,455,045

33,170,224

)(23,508,629

32,997,978

10,817,983

174,113,746

12,546,950

173,922,320

4.43

25.31

4.66

25.30

23

އޯ ޑި ޓް ކޮ ށް ފަ އި ވާ މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ އް

5

1,285,696,244

1,296,657,136

1,281,440,000

1,294,177,082

* އެ ކަ އު ން ޓި ންގ ސި ޔާ ސަ ތު ތަ ކަ ށް އަ އި ބަ ދަ ލު ތަ ކާ އި ގު ޅި ގެ ން އަ ދަ ދު ތަ ކަ ށް ގެ ނެ ވު ނު އި ސް ލާ ހު ގެ ތަ ފް ސީ ލު ނޯ ޓު  30ގަ އި

ޞަ ފް ޙާ  115އި ން  173އަ ށް ހި މެ ނި ފަ އި ވާ ނޯ ޓު ތަ ަކ ކީ މި މާ ލީ ހި ސާ ބު ތަ ކު ގެ މު ހި ން މު ބަ ެއ ކެ ވެ.
111

13

1,086,525,881

1,310,970,936

1,107,029,077

2,175,485,906

2,353,478,766

1,499,068,131

14

40,188,745

25,000,000

25,000,000

14

173,151,693

-

-

14

225,000,000

225,000,000

225,000,000

14

-

183,355,845

-

14

35,215,414

61,287,838

30,475,099

15

316,324,857

387,769,106

17

21,037,843

18,500,632

337,362,700

406,269,738

59,663,239

15

106,972,254

89,873,090

50,047,395

16

238,524,767

238,524,767

138,524,767

17

387,211,009

649,051,800

636,928,492

* އެ ކަ އު ން ޓި ންގ ސި ޔާ ސަ ތު ތަ ކަ ށް އަ އި ބަ ދަ ލު ތަ ކާ އި ގު ޅި ގެ ން އަ ދަ ދު ތަ ކަ ށް ގެ ނެ ވު ނު އި ސް ލާ ހު ގެ ތަ ފް ސީ ލު ނޯ ޓު  30ގަ އި

މު ޙަ އް މަ ދު ޙި ލް މީ

ޙަ ސަ ން ޝާ ހު

ޗީ ޕް ފަ އި ނޭ ން ޝަ ލް އޮ ފި ސަރ

ޗީ ފް އެ ގް ޒެ ކެ ޓި ވް އޮ ފި ސަރ

ޗެ އަރ މަ ން

ޞަ ފް ޙާ  115އި ން  173އަ ށް ިހ މެ ނި ފަ އި ވާ ނޯ ޓު ތަ ަކ ކީ މި މާ ލީ ހި ސާ ބު ތަ ކު ގެ މު ހި ން މު ބަ އެ ކެ ވެ.
110

934,724,068

953,723,441

43,598,196

17

މު ޙަ އް މަ ދު ފަ ހީ މް

461,168,216

459,079,758

327,970,177
608,445,276

16,065,043

22

މި މާ ލީ ހި ސާ ބު ތަ އް ވަ ނީ  22އޭ ޕް ރި ލް  2019ގަ އި ކު ން ފު ނީ ގެ ަޑ އި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑު ން ފާ ސް ކޮ ށް ފަ އެ ވެ.

57,904,904

103,585,399

29,291,460

170,691,108
-

-

-

16,035,930

5,458,962

903,399,138

993,485,587

830,959,616

1,240,761,838

1,399,755,325

890,622,855

2,175,485,906

2,353,478,766

1,499,068,131

40,188,745

173,151,693

225,000,000

-

35,215,414

453,572,183

25,000,000

-

225,000,000

-

30,475,099

341,625,464

622,100,563

-

-

-

-

-

)(13,655,287

)(13,655,287

25,000,000

-

225,000,000

-

30,475,099

327,970,177

608,445,276

-

-

-

-

-

140,924,342

140,924,342

-

-

-

-

30,812,739

2,185,239

32,997,978

-

-

-

-

30,812,739

143,109,581

173,922,320

14

-

-

-

183,355,845

-

-

183,355,845

25

-

-

-

-

-

)(12,000,000

)(12,000,000

-

-

-

183,355,845

-

)(12,000,000

171,355,845

25,000,000

-

225,000,000

183,355,845

61,287,838

459,079,758

953,723,441

25,000,000

-

225,000,000

183,355,845

61,287,838

459,079,758

953,723,441

-

-

-

-

-

)(15,632,769

)(15,632,769

-

-

-

-

-

36,055,579

36,055,579

-

-

-

-

)(26,072,424

2,563,795

)(23,508,629

-

-

-

-

)(26,072,424

22,986,605

)(3,085,819

14

-

-

-

4,984,593

-

-

4,984,593

14

15,188,745

173,151,693

-

)(188,340,438

-

-

-

25

-

-

-

-

-

)(20,898,147

)(20,898,147

15,188,745

173,151,693

-

)(183,355,845

-

)(20,898,147

)(15,913,554

40,188,745

173,151,693

225,000,000

-

35,215,414

461,168,216

934,724,068

4.3

InwdcmWa wmwhiruf wlumuj egurwhwa

އޯ ޑި ޓް ކޮ ށް ފަ އި ވާ މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ އް

15,188,745

173,151,693

-

)(183,355,845

-

)(20,898,147

)(15,913,554
927,128,035

ޞަ ފް ޙާ  115އި ން  173އަ ށް ިހ މެ ނި ފަ އި ވާ ނޯ ޓު ތަ ަކ ކީ މި މާ ލީ ހި ސާ ބު ތަ ކު ގެ މު ހި ން މު ބަ އެ ކެ ވެ.
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616,860,863

336,385,764

30,475,099

-

225,000,000

-

(14,474,079)

(14,474,079)

-

-

-

-

25,000,000
-

602,386,784

321,911,685

30,475,099

-

225,000,000

-

25,000,000

140,943,522

140,943,522

-

-

-

-

-

33,170,224

2,357,485

30,812,739

-

-

-

-

174,113,746

143,301,007

30,812,739

-

-

-

-

-

-

4.3

183,355,845

-

-

183,355,845

-

-

-

14

(12,000,000)

(12,000,000)

-

-

-

-

-
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171,355,845

(12,000,000)

-

183,355,845

-

-

-

947,856,375

453,212,692

61,287,838

183,355,845

225,000,000

-

25,000,000

947,856,375

453,212,692

61,287,838

183,355,845

225,000,000

-

25,000,000

(15,632,769)

(15,632,769)

-

-

-

-

-

34,273,028

34,273,028

-

-

-

-

-

(23,455,045)

2,617,379

(26,072,424)

-

-

(4,814,786)

21,257,638

(26,072,424)

-

-

4,984,593

-

-

4,984,593

-

-

-

-

-

-

(188,340,438)

-

173,151,693

15,188,745

14

(20,898,147)

(20,898,147)

-

-

-

-

-

25

-
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-

(15,913,554)

(20,898,147)

-

(183,355,845)

-

173,151,693

15,188,745

927,128,035

453,572,183

35,215,414

-

225,000,000

173,151,693

40,188,745

622,100,563

341,625,464

30,475,099

-

225,000,000

-

25,000,000

14

4.3

(13,655,287)

(13,655,287)

-

-

-

-

-

608,445,276

327,970,177

30,475,099

-

225,000,000

-

25,000,000

140,924,342

140,924,342

-

-

-

-

-

32,997,978

2,185,239

30,812,739

-

-

-

-

173,922,320

143,109,581

30,812,739

-

-

-

-

183,355,845

-

-

183,355,845

-

-

-

14

(12,000,000)

(12,000,000)

-

-

-

-

-

25
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މާލީ ބަޔާން ތަކާއިގުޅޭ ނޯ ޓުތައް
ސް ޓޭ ން ޑަރ ޑް ސް ( އަ އި އެ ފް ާއ ރު އެ ސް) އާ އި އެ އް ގޮ ތް ވާ ގޮ ތު ގެ ަމ ތި ން ނެ ވެ.
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ނ ސް ޕޯ ޓް އެ ން ޑް ކޮ ން ޓް ރެ ކް ޓި ންގ ކޮ މް ޕެ ނީ
މޯ ްލ ޑި ވް ސް ޓް ރާ ް

ޕލކ (“ ކު ން ފު ނި”)
(“ ގު ރޫ ޕު”)

އަ ިދ އެ ކު ން ފު ނީ ގެ ސަ ްބ ސި ޑި އަ ރީ

ނ ގަ މު ން ދާ
އަ ކީ ދި ވެ ިހ ރާ އް ޖޭ ގަ އި ރަ ޖި ސް ޓް ރީ ކޮ ށް ހި ް

ނަ ން ބަ ރު  4/81ގެ ދަ ށު ން ދަ ރަ ން ޏަ ށް ޒި ން މާ ވާ ން ޖެ ހޭ މި ން ވަ ރު
ށ ފަ އެ ވެ12 .
ނ ޏެ އް ގެ ގޮ ތު ގަ އި ރަ ޖި ސް ޓް ރީ ކޮ ް
ކަނ ޑަ އެ ޅި ފަ އި ވާ ކު ން ފު ް
ފެ ބް ރު އަ ރީ  1990ގަ އި ކު ން ފު ނި ވަ ނީ މި ނި ސް ޓް ރީ އޮ ފް ޓް ރޭ ޑް

 “ 11ކޮ ން ސް ްޓ ރަ ކް ޝަ ން ކޮ ން ޓް ރެ ކް ޓް ސް” އާ ިއ ގު ޅު ން ހު ރި
މި އީ އަ އި އެ ފް އާ ރު އެ ސް  “ 15ރެ ވެ ނި އު ފް ރޮ މް ކޮ ން ޓް ރެ ކް ޓް ސް

މާ ނަ ކު ރު ން ތަ އް ވަ ނީ އު ވި ގެ ން ގޮ ސް ފަ އެ ވެ .އަ އި އެ ްފ އާ ރު އެ ސް

ވި ތް ކަ ސް ޓަ މަރ ސް” އަ ދި އަ އި އެ ފް އާ ރު އެ ސް  “ 9ފަ އި ނޭ ން ޝަ ލް

 15ގެ ދަ ށު ން އާ މް ދަ ނީ އެ އް ރެ ކޯ ޑު ކު ރަ ނީ މު ާދ ނު ވަ ތަ

ިއ ން ސް ޓް ރޫ މަ ން ޓް ސް” އަ ށް އަ މަ ލު ކޮ ށް ގެ ން ތަ އް ޔާ ރު ކު ރެ ވޭ
ގު ރޫ ޕު ގެ ފު ރަ ތަ މަ އަ ހަ ރީ މާ ލީ ހި ސާ ބު ތަ ކެ ވެ .މު ހި ން މު

( ވަ ކި ވަ ގު ތެ އް ގަ އި ނު ވަ ތަ ދު ވަ ސް ަތ ކެ އް ގެ މަ ތީ ން) ބަ ދަ ލު ވާ

އެ ކަ އު ން ޓި ންގ ސި ޔާ ސަ ތު ތަ ކަ ށް އަ އި ސް ފަ އި ވާ ބަ ދަ ލު ތަ އް

ނ ޓު ބޭ ނު ން ކު ރަ ން ޖެ ހެ އެ ވެ.
ވަ ގު ތު ކަނ ޑަ އެ ުޅ މު ގަ އި ޖަ ޖު މަ ް

ސ ލު ކޮ ށް ދީ ފަ އި ވާ ނެ އެ ވެ.
ނޯ ޓު  2.1ގަ އި ތަ ފް ީ
ގު ރޫ ޕު ން އަ އި އެ ފް އާ ރު އެ ސް 15އަ ށް އަ މަ ލު ކު ރަ ން ފަ ށާ ފަ އި ވަ ނީ

އެ ން ޑް ިއ ން ޑަ ސް ޓް ރީ ޒް ގަ އި އަ ލު ން ރަ ޖި ސް ޓަރ ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ.
				
ގު ރޫ ޕު ގެ މަ އި ގަނ ޑު ވި ޔަ ފާ ރި ހަ ރަ ކާ ތް ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ހި މެ ނެ ނީ
އާ ން މު ވި ޔަ ފާ ރި ،ކޮ ން ޓް ރެ ކް ޓި ންގ ،ކަނ ޑު ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ
ޚި ދު މަ ތް ،ބޯ ޓު ފަ ހަ ރު ގެ އެ ޖެ ން ޓު ކަ ންޮ ،ޑ ކި ންގ ޚި ދު މަ ތް ،ރި އަ ލް
އެ ސް ޓޭ ޓު އަ ދި ނީ ލަ ން ވި ޔަ ފާ ރި އެ ވެ .ރެ ޖި ސް ޓް ރީ ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ
އޮ ފީ ހަ ކީ އެ މް ޓީ ސީ ސީ ޓަ ވަ ރު ،ބޮ ޑު ތަ ކު ރު ފާ ނު މަ ގު ،މާ ލެ
ސ ތަ އް ވަ ނީ
 ،20057ދި ވެ ހި ރާ އް ޖެ އެ ވެ .ކު ން ފު ނީ ގެ ހި އް ާ
މޯ ްލ ޑި ވް ސް ސް ޓޮ ކް އެ ކް ސް ޗޭ ން ޖު ގަ އި ލި ސް ޓު ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ.
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ސަތުތަކަށް
ސިތަޔާކަށް
2.1ން ުމ މުއެހިކަންއުމުން ޓިއެނކަްގއުން ޓިސިނޔާްގސަތު
މުހި
އައިސްފައިވާ ބަދަލު 2.1
ގު ރޫ ޕު ން އަ އި އެ ފް އާ ރު އެ ސް ( 15ހ ބަ އް ލަ ވާ) އަ ދި

އަ އި އެ ފް އާ ރު އެ ސް ( 9ށ ަބ އް ލަ ވާ) އަ ށް ުގ ރޫ ޕު ން އަ މަ ުލ ކު ރަ މު ން
ގެ ން ދަ ނީ  1ޖެ ނު އަ ރީ 2018އި ން ފެ ށި ގެ ން ނެ ވެ 1 .ޖެ ނު އަ ރީ
 2018އި ން ފެ ށި ގެ ން އާ ބަ އެ އް އެ ހެ ން ސް ޓޭ ން ޑަރ ޑް ތަ ކަ ށް
ޢަ މަ ލު ކު ރަ ން ފެ ށި ފަ އި ވީ ނަ މަ ވެ ސް އެ ކަ މު ގެ ސަ ބަ ބު ން ގު ރޫ ޕު ގެ
މާ ލީ ބަ ާޔ ން ތަ ކަ ށް މާ ބޮ ޑު އަ ސަ ރެ އް ނު ކު ރާ ނެ އެ ވެ.

ކި އު މު ލޭ ޓި ވް އި ފެ ކް ޓް މެ ތަ ޑު ބޭ ނު ން ކޮ ށް ގެ ން ނެ ވެ .ސް ޓޭ ން ޑަރ ޑަ ށް
އަ ލަ ށް އަ މަ ލު ކު ރަ ން ފެ ށި ތާ ރީ ޚު ކަ މަ ށް ވާ  1ޖެ ނު އަ ރީ  2018އި ން
ފެ ށި ގެ ން މާ ލީ ހި ސާ ބު ތަ ކު ގަ އި ވަ ނީ މި ކަ ން ދެ ނެ ގަ ނެ ވި ފަ އެ ވެ .އެ ހެ ން ކަ މު ން
 2017އަ ށް ހު ށަ ހެ ޅި ފަ އި ވާ މަ އު ލޫ މާ ތު ތަ އް ވަ ނީ އި ސް ލާ ހު
ނު ކު ރެ ވި އެ ވެ ( .ގެ ނެ ސް ެދ ވި ފަ އި ވަ ނީ ކު ރި ން ހު ށަ ހެ ޅި ފަ އި ހު ރި ގޮ ތަ ށް
އަ އި އޭ އެ ސް  ،18އަ އި އޭ އެ ސް  11އަ ދި ގު ޅު ން ހު ރި
މާ ނަ ކު ރު ން ތަ ކާ އި އެ އް ގޮ ަތ ށެ ވެ) .މީ ގެ އި ތު ރު ން ،އަ އި އެ ފް އާ ރު އެ ސް
15ގަ އި ވާ ހާ މަ ކު ރު މު ގެ އު ސޫ ލު ތަ ކަ ށް ވެ ސް އަ ޅާ ކި ޔަ ން ބޭ ނު ން ވާ
މަ އު ލޫ މާ ތު ތަ ކު ގަ އި އާ ން މު ޮގ ތެ އް ގަ އި އަ މަ ލު ކު ރެ ވި ފަ އެ އް ނު ވެ އެ ވެ.
އަ އި އޭ އެ ސް ާ 8އ އި އެ އް ގޮ ތް ވާ ގޮ ތު ގެ މަ ތީ ން ގު ރޫ ޕު ން ފު ރަ ތަ މަ

މި ސް ޓޭ ން ޑަރ ޑް ތަ ކަ ށް އަ މަ ލު ކު ރު މު ގަ އި ގު ރޫ ޕު ން ގެ ން ގު ޅޭ އި ން ތި ގާ ލީ

މި މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ އް ތަ އް ޔާ ރު ކު ރު މު ގަ އި ބޭ ނު ން ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ މަ އި ގަނ ޑު

އު ސޫ ލު ތަ ކާ އި ގު ޅި ގެ ން ،މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ ކު ގަ އި ހު ށަ ހަ ޅާ ފަ އި ވާ އަ ޅާ ކި އު މަ ށް

އެ ކަ އު ން ޓި ންގ ސި ާޔ ސަ ތު ތަ އް ތި ރީ ގަ ިއ އެ ވަ ނީ އެ ވެ .އެ ެހ ން ގޮ ތަ ކަ ށް

ބޭ ނު ން ވާ ަމ އު ލޫ މާ ތު ތަ ކަ ށް އާ ސް ޓޭ ން ޑަރ ްޑ ގެ ހަ މަ ތަ ކާ އި އެ އް ގޮ ތަ ށް

ބަ ޔާ ން ކޮ ށް ފަ އި ނު ވާ ނަ މަ ،މި ސި ޔާ ސަ ތު ތަ ކަ ކީ އެ އާ އި ެއ އް ގޮ ތަ ށް

އި ސް ލާ ހު ގެ ނެ ވި ފަ އެ އް ނު ވެ އެ ވެ .މާ ލީ އެ ސެ ޓު ތަ ކު ގެ އަ ގަ ށް އަ ން ނަ

މެ ދު ކެނ ޑު މެ އް ނެ ތި ައ މަ ލު ކު ރެ ވެ ުމ ން އަ ން ނަ ސި ޔާ ސަ ތު ތަ ކެ ވެ.

ނ އި ތު ރު ވެ ފަ އެ ވެ .ނޯ ޓު 2.1ށ ބަ އް ލަ ވާ!
ބަ ދަ ލު ގެ ގެ އް ލު ން ވަ ީ

ނ ޕލކ
މޯ ލް ޑި ވް ސް ޓް ރާ ން ސް ޕޯ ްޓ އެ ން ޑް ކޮ ން ޓް ރެ ކް ޓި ންގ ކޮ މް ޕެ ީ

ހ .އައިއެފްއާރުއެސް  - 15ކަސްޓަމަރުންނާ އިއެކު
ހެދިފައިވާ އެއްބަސްވުން ތަ ުކން ލިބޭ އާމްދަނީ

ބަޔާން ތައް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ އަސާސް

ޚި ދު މަ ތު ގެ ކޮ ން ޓް ރޯ ްލ ކަ ސް ޓަ މަ ރަ ށް ލި ުބ މު ން ނެ ވެ.

ކޮ ން ޓް ރޯ ލް

އޯ ޑި ޓް ކޮ ށް ފަ އި ވާ މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ އް

ސ މް ބަރ 1980ގަ އި ގާ ނޫ ނު
ގު ރޫ ޕެ ކެ ވެ .ކު ން ފު ނި ވަ ނީ  18ޑި ެ

ފެ ށު މާ އި ގު ޅި ގެ ން އަ އި އޭ އެ ސް  “ 18ރެ ވެ ނި އު” އަ ދި އަ އި އޭ އެ ސް

ގެ މާ ލީ ހި ސާ ބު ތަ އް ތަ އް ޔާ ރު ކު ރެ ވި ފަ އި ވަ ނީ އި ން ޓަ ނެ ޝަ ނަ ލް

ރ ކޯ ޑު ކު ރާ ނޭ ކަ ން ނި ން މު މާ އި ،ރެ ޯކ ޑު ކު ރަ ން ވީ އަ ދަ ދާ އި
އާ މް ދަ ނީ ެ

ސ ބީ) އި ން
ސ ޓޭ ން ޑަރ ޑް ސް ޯބ ޑު ( އަ އި އޭ އެ ް
ް
އެ ކަ އު ން ޓި ންގ

ނ ގަނ ޑެ އް އަ އި އެ ްފ އާ ރު އެ ސް
ވަ ގު ތު ކަނ ޑަ އެ ޅު މަ ށް ޓަ ކަ އި ފު ރި ހަ މަ އޮ ި

ނ ލް ފަ އި ނޭ ން ޝަ ލް ރި ޕޯ ޓި ންގ
ށ ފަ އި ވާ އި ން ޓަ ނެ ޝަ ަ
އާ ން މު ކޮ ް

ި 15އ ން ގާ އި މް ކޮ ށް ދެ އެ ވެ .މި ސް ޓޭ ން ޑަރ ޑަ ށް އަ މަ ލު ކު ރަ ން

އަ އި އެ ފް އާ ރު އެ ސް  15އަ ސް އަ މަ ލު ކު ރަ ން ފެ ށީ  1ޖެ ނު އަ ރީ
2018ގަ އެ ވެ .އަ އި އެ ފް އާ ރު އެ ސް 15އަ ށް އަ މަ ލު ކު ރަ ން
ފެ ށު މާ އި ގު ޅި ގެ ން ،ގު ރޫ ޕު ން ކަ ސް ޓަ މަ ރު ން ނާ އި އެ ކު ހަ ދާ ފަ އި ވާ
އެ އް ބަ ސް ވު ން ތަ ކު ން ލި ބޭ އާ މް ދަ ނީ ރެ ކޯ ޑު ކު ރާ ވަ ގު ތަ ށް
ބަ ދަ ލު އަ އި ސް ފަ އެ އް ނު ވެ އެ ވެ .އަ އި އެ ފް އާ ރު އެ ސް 15
ށ އަ ސަ ރު ކު ރާ ނީ ހަ މަ އެ ކަ ނި ޑި ސް ކް ލޯ ޒަރ
އާ އި ގު ޅި ގެ ން ގު ރޫ ޕަ ް
ސ ބަ ބު ން ނެ ވެ.
ަ
ރ މާ އް ދާ ތަ ކު ގެ
( ާހ މަ ކު ރު ން ތަ ކަ ށް) އާ އި ގު ޅު ން ހު ި
އާ މް ދަ ނީ ރެ ކޯ ޑު ކު ރު މާ ިއ ގު ޅޭ ގޮ ތު ން ގު ރޫ ޕު ން ގެ ން ގު ޅޭ ސި ޔާ ސަ ތު ތަ ކާ އި މެ ދު
އި ތު ރު މަ އު ލޫ މާ ތު ހޯ އް ދެ ވު މަ ށް ނޯ ޓު  2.21ބަ އް ލަ ވާ ށެ ވެ.

115

ފައިސާ ދައުރުވިގޮތުގެ ބަޔާން

24

114

)(46,977,482

)(21,213,691

)(46,977,482

)(21,213,691

17

)(1,401,650

)(1,248,425

)(1,222,860

)(1,115,745

22

)(29,350,167

)(16,320,361

)(29,081,315

)(15,513,805

214,376,523

93,829,098

216,025,016

95,459,889

6

)(186,099,798

)(695,010,695

)(186,641,797

)(694,748,289

7

)(12,640,895

)(31,431

)(12,640,895

)(31,431

24

6,306,566

4,489,341

6,306,566

4,489,341

)(192,434,127

)(690,552,785

)(192,976,126

)(690,290,379

259,200

321,328

259,200

321,328

)(97,921,136

)(43,498,453

)(97,921,136

)(43,498,453

34,318,744

554,499,385

34,318,744

554,499,385

4,984,593

183,355,845

4,984,593

183,355,845

4,820,112

4,381,920

4,820,112

4,381,920

)(28,128,549

)(2,931,269

)(28,128,549

)(2,931,269

)(81,667,036

696,128,756

)(81,667,036

696,128,756

)(59,724,640

99,405,069

)(58,618,146

101,298,266

13

104,876,379

5,471,310

103,585,399

2,287,133

13

45,151,739

104,876,379

44,967,253

103,585,399

25

ޞަ ފް ޙާ  115އި ން  173އަ ށް ހި މެ ނި ފަ އި ވާ ނޯ ޓު ތަ ަކ ކީ މި މާ ލީ ހި ސާ ބު ތަ ކު ގެ މު ހި ން މު ބަ އެ ކެ ވެ.

292,105,822

132,611,575

293,306,673

133,303,130

ހ .ސް ޓް ރެ ޓެ ިޖ ކް ސަ ބަ ބު ތަ ކަ ށް ަޓ ކަ އި އި ކު އި ޓީ އި ން ވެ ސް ޓު މަ ން ޓު ތަ ކު ގަ އި
ދި ގު މު އް ދަ ތަ ކަ ށް އި ން ވެ ސް ޓު ކޮ ށް ފަ އި ބެ ހެ އް ޓު މަ ށް ގު ރޫ ޕު ން
ނި ން މާ ފަ އި ވެ އެ ވެ .އަ އި އެ ފް އާ ރު އެ ސް  9އަ ކު ން ހު އް ދަ
ދީ ފަ އި ވާ ފަ ދަ އި ން ،ސް ޓޭ ން ޑަ ޑަ ށް އަ މަ ލު ކު ރަ ން ފެ ށި ތާ ރީ ޚު ގަ އި މި
ސ ޓު މަ ން ޓު ތަ ކަ ކީ ެއ ފް ވީ އޯ ސީ އަ އި ޮކ ށް ހި ސާ ބު ކޮ ށް ަފ އި ވާ އި
އި ން ވެ ް

784,871,431
104,876,379

104,876,379

964,240,450

945,848,956

39އާ އި ޚި ލާ ފަ ށް މި އި ން ވެ ސް ޓު މަ ން ޓު ތަ ކާ އި ގު ޅި ގެ ން
ޖަ މާ ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ފެ އަރ ވެ ލި އު ރި ޒާ ވް އެ އް ވެ ސް ހި ސާ ބެ އް ގަ އި
އާ މް ދަ ނީ ގެ ބަ ޔާ ނަ ށް ކް ލެ ސި ފަ އި އެ އް ނު ކު ރާ ނެ އެ ވެ.
ށ .އަ ިއ އޭ އެ ސް  39ގެ ދަ ށު ން “ ލޯ ނާ އި ިލ ބެ ން ޖެ ހޭ

-

-

ފަ އި ސާ” ގެ ދަ ށު ން ކް ލެ ސި ފަ އި ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ވި ޔަ ފާ ރި އާ އި އެ ހެ ނި ހެ ން

477,642,196

477,642,196

ގޮ ތް ގޮ ތު ން ލި ބެ ން ޖެ ހޭ ަފ އި ސާ މި ހާ ރު ކް ެލ ސި ފަ އި ކު ރެ ިވ ފަ އި ވަ ނީ

238,524,767

238,524,767

ެއ މޮ ޓަ އި ޒް ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ އަ ގު ގަ ެއ ވެ .އަ އި އެ ފް އާ ރު އެ ސް  9އަ ށް

654,200,666

654,200,666

1,370,367,629

1,370,367,629

އަ މަ ލު ކު ރަ ން ފެ ށު މާ އި އެ ކު ،ބު ނެ ވު ނު ލި ބެ ން ޖެ ހޭ ފަ އި ސާ ގެ އަ ގަ ށް

އޯ ޑި ޓް ކޮ ށް ފަ އި ވާ މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ އް

74,492,640

74,492,640
766,479,937

ން ވެ ސް ޓު މަ ން ޓު ތަ ކެ އް ގެ ގޮ ތު ގަ އި ވަ ނީ ކަނ ޑަ އަ ޅާ ފަ އެ ވެ .އަ އި އޭ އެ ސް

އަ އި ބަ ދަ ލު ގެ އެ ލަ ވަ ން ސެ އް ގެ ގޮ ތު ގަ އި  18,391,493ދި ވެ ހި

ރު ފި ޔާ ވަ ނީ  1ޖެ ނު އަ ރީ  2018ގަ އި ހު ރި ހި ފެ ހެ އް ޓި ފަ އި ވާ
އާ މް ދަ ނީ ގެ ބެ ލެ ން ސް ހި ސާ ބު ކު ރު މު ގަ އި ހި މެ ނި ފަ އެ ވެ.
ތި ރީ ގަ އި ވާ ތާ ަވ ލާ އި ނޯ ޓު ތަ ކު ަގ އި ބަ ޔާ ން ކޮ ށް ފަ ިއ އެ ވަ ނީ 1
ޖެ ނު އަ ރީ 2018ގަ އި ހު ރި ކު ން ފު ނީ ގެ މާ ލީ އެ ސެ ޓާ އި މާ ލީ
ނ ގެ ކޮ ން މެ “ ކް ލާ ހަ ކަ ށް”
ދަ ރަ ީ

އަ އި ޭއ އެ ސް 39ގެ ދަ ށު ން

ކު ރި ން ހެ ދި ފަ އި ވާ ހި ސާ ބު ކު ރާ ކެ ޓަ ގަ ރީ ތަ ކާ އި ،އަ އި އެ ފް އާ ރު އެ ސް
ެ 9ގ ދަ ށު ން އަ ލަ ށް ހެ ދު ނު ހި ސާ ބު ކު ރެ ވޭ ކެ ޓަ ގަ ރީ ތަ ކެ ވެ.

-

-

784,871,431

-

-

784,871,431

-

-

)(18,391,493

)(18,391,493

784,871,431

-

)(18,391,493

766,479,938

-

އަ އި އެ ފް އާ ރު އެ ސް  9އަ ށް އަ މަ ލު ކު ރަ ން ފެ ށު މާ އި ގު ޅި ގެ ން 1
ޖެ ނު އަ ރި  2018ގަ އި ހު ރި މާ ީލ އެ ސެ ޓު ތަ ކު ގެ ފޮ ުތ ގެ އަ ގަ ށް
ބަ ދަ ލު އަ ން ނާ ނީ އެ ސެ ޓު ގެ އަ ގަ ށް ބަ ދަ ލު އަ އު މާ އި ގު ޅޭ ގޮ ތު ން

-

އެ ސް ޓޭ ން ޑަރ ޑް ގަ އި ހު ރި ާމ އް ދާ ތަ ކު ގެ ސަ ބަ ބު ން ނެ ވެ.

800,797,019

-

-

-

-

)(18,391,493

)(18,391,493

800,797,019

-

)(18,391,493

782,405,526

800,797,019

117

 2.1މުހިން މު އެކައުން ޓިންގ ސިޔާސަތުތަކަށް
އައިސްފައިވާ ބަދަލު (ކުރީގެބަޔާ އިގުޅޭ)
ށ .އައިއެފްއާރުއެސް  - 9މާލީ އިންސްޓްރޫމަން ޓު

ހާ މަ ކު ރު ން ތަ ކު ގަ އެ ވެ .އަ ދި އަ ޅާ ކި އު މަ ށް ބޭ ނު ން ވާ މަ އު ލޫ މާ ތު

މާ ލީ އެ ސެ ޓު ތަ ކާ އި ،މާ ލީ ދަ ރަ ނި ތަ އް އަ ދި މާ ލީ ނޫ ން ބަ އެ އް

.ހު ށަ ހެ ޅު މު ގަ އި މި ސް ޓޭ ން ޑަ ޑަ ށް އަ މަ ލު ކު ރެ ވި ފަ އެ އް ނު ވެ އެ ވެ

އަ އި ޓަ މް ތަ އް ގަ ނެ ވި އް ކު މަ ށް ހެ ދި ފަ އި ވާ އެ އް ބަ ސް ވު ން ތަ އް
ޝ ރު ތު ތަ އް
ަ
ރެ ކޯ ުޑ ކު ރު މާ އި ،ހި ސާ ުބ ކު ރު މު ގަ އި ފު ރި ހަ މަ ވާ ން ޖެ ހޭ

އަ އި އެ ފް އާ ރު އެ ސް  9އަ ށް އަ މަ ލު ކު ރަ ން ފެ ށު މާ އި ގު ޅި ގެ ން

އަ އި އެ ފް އާ ރު އެ ސް  9ގަ އި ހި މަ ނާ ފަ އި ވެ އެ ވެ .މި ސް ޓޭ ން ޑަރ ޑް ގެ

އަ ހަ ރު ފެ ށު ނު އި ރު ހު ރި ރި ޒާ ވް އަ ށާ އި ބެ ހެ އް ޓި ފަ އި ވާ އާ މް ދަ ނީ ގެ

ނ ޝަ ލް އި ން ސް ޓް ރޫ މަ ން ޓް ސް:
ސަ ބަ ބު ން އަ އި އޭ އެ ސް  “ 39ފަ އި ނޭ ް

ބެ ލެ ން ސަ ށް ޓެ ކް ސް އު ނި ކު ރު މަ ށް ފަ ހު އަ ން ނަ ބަ ދަ ލު ގެ ޚު ލާ ސާ އެ އް

ނ އެ ން ޑް މެ ޝަރ މަ ން ޓު” އު ވި ގެ ން ދާ ނެ އެ ވެ.
ރެ ކޮ ގް ނި ޝަ ް

ރ ހަ ލާ ގަ އި
ތި ރީ ގަ އި ވާ ތާ ވަ ލު ގަ އި އެ ވަ ނީ އެ ވެ ( .އި ން ތި ގާ ލީ މަ ު
އަ މަ ލު ކު ރި ގޮ ތު ގެ އި ތު ރު ތަ ފް ސީ ލު ބެ އް ލެ ވު މަ ށް  iiiބަ އް ލަ ވާ ށެ ވެ.

ގު ރޫ ޕު ން އަ އި އެ ފް އާ ރު އެ ސް  9އަ ށް އަ މަ ލު ކު ރަ ން ފެ ށު ާމ އި ގު ޅި ގެ ން،
މާ ލީ އެ ސެ ޓު ތަ ކު ގެ އަ ގަ ށް އަ ން ނަ ބަ ދަ ލު މާ ލީ ބަ ޔާ ނު ގެ ނު ވަ ތަ
އޯ ސީ އަ އި ގެ ވަ ކި އަ އި ޓަ މެ އް ގެ ގޮ ތު ގަ އި ހު ށަ ހަ ޅަ ން ލާ ޒި މް ކު ރާ ައ އި އޭ އެ ސް
ޝ ލް ސް ޓޭ ޓް މަ ން ޓް ސް”
ނ ޓޭ ޝަ ން އޮ ފް ފަ އި ނޭ ން ަ
 “ 1ޕް ރެ ޒެ ް

އަ ށް

އަ މަ ލު ކު ރު މު ގަ އި ގެ ން ނަ ން ޖެ ހޭ އި ސް ލާ ހު ތަ އް ވަ ނީ ގެ ނެ ސް ފަ އެ ވެ.
މީ ގެ އި ތު ރު ން އަ އި އެ ފް އާ ރު އެ ސް  “ 7ފަ އި ނޭ ން ޝަ ލް
އި ން ސް ްޓ ރޫ މަ ން ޓް ސްި :ޑ ސް ކް ލޯ ޒަރ ސް” އަ ށް އަ މަ ލު ުކ ރު މު ގަ އި
ގެ ން ނަ ން ޖެ ހޭ އި ސް ލާ ހު ތަ އް ވެ ސް ވަ ނީ ގެ ނެ ވި ފަ އެ ވެ .މި
ސް ޓޭ ން ޑަރ ޑަ ށް އަ މަ ލު ކު ރެ ވި ފަ އި ވަ ނީ ހަ މަ އެ ކަ ނި 2018ގެ

)(2,758,724

)(2,758,724

15,632,769

15,632,769

 .iމާލީ އެސެޓާ އި ދަރަނި ކްލެސިފައިކޮށް ހިސާބުކުރުން

މާ ލީ ދަ ރަ ނި ކް ލެ ސި ފަ އި ކޮ ށް ހި ސާ ބު ކު ރު މު ގަ އި އަ އި އޭ އެ ސް

އަ އި އެ ފް އާ ރު އެ ސް  9ގަ އި ާމ ލީ އެ ސެ ޓަ ށް މަ އި ގަނ ޑު ތި ން

39ގަ އި ވާ ގި ނަ ޝަ ރު ތު ތަ އް އަ އި އެ ފް އާ ރު އެ ސް  9ގަ އި ވެ ސް

ނ ގެ ކޮ ން މެ “ ކް ލާ ަހ ކަ ށް”
ދަ ރަ ީ

ކް ލެ ސި ފި ކޭ ޝަ ން ެކ ޓަ ގަ ރީ ހި މެ ނި ފަ އި ވެ އެ ވެ .އެ އީ އެ މޮ ޓަ އި ޒް

ވަ ނީ ހި މަ ނާ ފަ އެ ވެ .އަ އި އެ ފް އާ ރު އެ ސް  9އަ ށް އަ މަ ލު ކު ރަ ން

ކު ރި ން ހެ ދި ފަ އި ވާ ހި ސާ ބު ކު ރާ ކެ ޓަ ގަ ރީ ތަ ކާ އި ،އަ އި އެ ފް އާ ރު އެ ސް

ކު ރެ ވި ަފ އި ވާ އަ ގު ގަ އި ހި ސާ ުބ ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ،އެ ފް ވީ ޯއ ސީ އަ އި ،އަ ދި

ފެ ށު މާ އި ގު ޅި ގެ ން މާ ލީ ދަ ރަ ން ޏާ އި ބެ ހޭ ގޮ ތު ން ގު ރޫ ޕު ން ގެ ން ގު ޅޭ

 9ގެ ދަ ށު ން އަ ލަ ށް ހެ ދު ނު ހި ސާ ބު ކު ރެ ވޭ ކެ ޓަ ގަ ރީ ތަ ކެ ވެ.

އެ ފް ވީ ޓީ ޕީ އެ ލް އެ ވެ .އަ އި އެ ފް އާ ރު އެ ސް  9ގެ ދަ ށު ން މާ ލީ އެ ސެ ޓު ތަ އް

ށ މާ ބޮ ޑު ބަ ދަ ެލ އް އަ އި ސް ފަ އެ އް ނު ވެ އެ ވެ.
ސި ޔާ ސަ ތު ތަ ކަ ް

ވި ޔަ ފާ ރި މޮ ޑެ ލް އާ ިއ ކޮ ން ޓް ރެ ކް ޗު ައ ލް ފަ އި ސާ ގެ ސި ފަ ތަ ކަ ށެ ވެ.
އަ އި އޭ އެ ސް  39ގަ އި ިހ މަ ނާ ފަ އި ވާ

“ ހެ ލް ޑު ޓު މެ ޗޫ ރި ޓީ” ،ލޯ ނާ އި

ލި ބެ ން ޖެ ހޭ ފަ އި ސާ ،އަ ދި “ ވި އް ކާ ލެ ެވ ން ހު ރި”

މި ކެ ޓަ ގަ ރީ ތަ އް

އަ އި އެ ފް އާ ރު އެ ސް  9ގެ ސަ ބަ ބު ން އު ވި ގެ ން ދާ ނެ އެ ވެ.
		

 1ޖެ ނު އަ ރީ 2018ގަ އި ހު ރި ގު ރޫ ޕު ގެ މާ ލީ އެ ސެ ޓާ އި މާ ލީ
އަ އި ޭއ އެ ސް 39ގެ ދަ ށު ން

އަ އި އެ ފް އާ ރު އެ ސް  9އަ ށް އަ މަ ލު ކު ރަ ން ފެ ށު މާ އި ގު ޅި ގެ ން 1

ކު ލެ ސި ފަ އި ކު ރު މު ގަ އި އަ ސާ ސަ ކަ ށް ބަ ލަ ނީ މާ ލީ އެ ސެ ޓު މެ ނޭ ޖު ކު ރާ

116

18,391,493

18,391,493

އަ އި ފް އާ ރު އެ ސް  9ގެ ދަ ށު ން ގު ރޫ ޕު ން މާ ލީ އި ން ސް ޓް ރޫ މަ ން ޓު

ޖެ ނު އަ ރި  2018ގަ އި ހު ރި މާ ީލ އެ ސެ ޓު ތަ ކު ގެ ފޮ ުތ ގެ އަ ގަ ށް

ކް ލެ ސި ފަ އި ކޮ ށް ިމ ން ކު ރާ ގޮ ތާ އި ،އެ އާ އި ގު ޅު ން ހު ރި ފަ އި ދާ އާ އި

ބަ ދަ ލު އަ ން ނާ ނީ އެ ސެ ޓު ގެ އަ ގަ ށް ބަ ދަ ލު އަ އު މާ އި ގު ޅޭ ގޮ ތު ން

ގެ އް ލު ން ރެ ކޯ ޑު ކު ރާ ގޮ ތު ގެ ތަ ފް ޞީ ލް ބެ އް ލެ ވު ަމ ށް ނޯ ޓު 2.10

ސ ބަ ބު ން ނެ ވެ.
ަ
ރ މާ އް ދާ ތަ ކު ގެ
އެ ސް ޓޭ ން ޑަރ ޑް ގަ އި ހު ި

ބަ އް ލަ ވާ ށެ ެވ ތި ރީ ގަ އި ވާ ތާ ވަ ލާ އި ނޯ ޓު ތަ ކު ަގ އި ބަ ޔާ ން ކޮ ށް ފަ އި އެ ވަ ނީ

 2.2އަލަށް އަމަލުކުރެވޭ އެކައުން ޓިންގ
ސްޓޭން ޑަރ ޑްތައް

ތި ރީ ގަ އި ވާ އާ ސް ޓޭ ން ޑަ ޑް ތަ ކާ އި ،ސް ޓޭ ން ޑަ ޑް ތަ ކަ ށް ގެ ނެ ވި ފަ އި ވާ

އި ސް ލާ ހު ތަ ކާ އި ،ގު ރޫ ޕު ގެ މާ ލީ ހި ސާ ބު ތަ ކާ އި ގު ޅޭ މާ ނަ ކު ރު ން ތަ ކަ ށް
 1ޖެ ނު އަ ރީ 2019ގެ ފަ ހު ން އަ މަ ލު ކު ރަ ން ފަ ށާ ނެ އެ ވެ .އެ
ތާ ރީ ޚަ ށް ވު ރެ އަ ވަ ހަ ށް އަ މަ ލު ކު ރަ ން ފެ ށު ން ހު އް ދަ ކަ މު ގަ އި ވީ ނަ މަ ވެ ސް،
ހި ސާ ބު ތަ ްއ ހެ ދު މު ގަ އި އަ ަމ ލު ކޮ ށް ފަ އެ އް ނު ވެ އެ ވެ.

އައިއެފްއާރުއެސް  - 16ލީސް
އަ އި އޭ އެ ސް  “ 17ލީ ސް” ،އަ އި އެ ފް އާ ރި އަ އި ސީ “ ިޑ ޓަ މަ އި ނި ންގ
ނ ޖު މަ ން ޓް ކަ ން ޓެ އި ން ސް އަ ލީ ސް” ،އެ ސް އަ އި ސީ
ވެ ދަރ އެ ން އެ ރޭ ް
ރ ޓި ންގ ލީ ސް އި ން ސެ ން ޓި ވް” ،އަ ދި އެ ސް އަ އި ސީ
 “ 15އޮ ޕަ ޭ
ސ ކް ޝަ ން ސް
 “ 27އި ވެ ލު އޭ ޓި ންގ ދަ ސަ ބް ސް ޓަ ން ސް އޮ ފް ޓް ރާ ން ަ
އި ން ވޮ ލް ިވ ންގ ދަ ލީ ގަ ލް ފޯ ްމ އޮ ފް އަ ލީ ސް” ހި މެ ނޭ ގޮ ތު ން
ލީ ސް އާ އި ގު ޅޭ އި ރު ޝާ ދު ތަ އް އަ އި އެ ފް އާ ރު އެ ސް  16އާ އި އެ ކު
 1ޖެ ނު އަ ރީ  2019އި ން ފެ ށި ގެ ން އު ވި ގެ ން ދާ ނެ އެ ވެ.
މި ސް ޓޭ ން ޑަ ޑު ގެ ސަ ބަ ބު ން ގު ރޫ ޕު ގެ މާ ލީ ހި ސާ ބު ތަ ކަ ށް އަ ން ނާ ނޭ
ބަ ދަ ލު ގު ރޫ ޕު ން ދަ ނީ ދި ރާ ސާ ކު ރު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރަ މު ން ނެ ވެ .މި
ރ އެ ސް  16އަ ށް
މަ ސަ އް ކަ ތް އަ ދި ވަ ނީ އެ އް ކޮ ށް ނު ނި މި އެ ވެ .އަ އި އެ ފް އާ ު
އަ މަ ލު ކު ރަ ން ފަ ށާ ވަ ގު ތު ގު ރޫ ޕު ގެ މާ ލީ ހި ސާ ބު ތަ ކަ ށް އަ ން ނާ ނޭ އަ ސް ލު
ބަ ދަ ލު ބި ނާ ވާ ނީ މު ސް ތަ ގު ބަ ލު ގެ އި ސް ތި ސާ ދީ ހާ ލަ ތަ ށެ ވެ .މީ ގެ ތެ ރޭ ގަ އި
 1ޖެ ނު އަ ރީ 2019ގަ އި ގު ރޫ ޕު ން ދަ ރަ ން ޏަ ށް ހޯ ދާ ފަ އި ސާ ގެ
އި ން ޓަ ރެ ސް ޓު ރޭ ޓާ އި ،ގު ޅު ން ހު ރި އެ ހެ ން ކަ ން ކަ ން ހި މެ ނެ އެ ވެ.

އެހެން ސްޓޭން ޑަރ ޑްތައް
ތި ރީ ގަ އި ވާ އ ސް ލާ ހު ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ސް ޓޭ ން ޑަ ޑް ތަ ކާ އި،
މާ ނަ ކު ރު ން ތަ ކު ގެ ސަ ބަ ބު ން ގު ރޫ ޕު ގެ މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ ކަ ށް
މާ ބޮ ޑު އަ ސަ ރެ އް ކު ރާ ނޭ ކަ މަ ށް ނު ބެ ލެ ވެ އެ ވެ.
 އަ އި އެ ފް އާ ރު އަ އި ސީ  “ 23އަ ން ސާ ޓެ ން ޓީ އޯ ވަރއި ން ކަ މް ޓެ ކް ސް ޓް ރީ ޓް މަ ން ޓް ސް”

 2017އަ ށް ގެ ނެ ވި ފަ އި ވާ އި ސް ލާ ހު ތަ އް
 -އަ އި އެ ފް އާ ރު އެ ސް ސް ޓޭ ން ޑަ ޑު ތަ ކު ގަ އި ވާ ކޮ ން ސެ ޕް ޗު އަ ލް

ރ ގަ އި ހިނ ގާ މު އާ މަ ލާ ތް ތަ ކާ އި ،ބެ ލެ ން ސު ތަ ކާ އި،
ގު ރޫ ޕު ގެ ތެ ޭ

އޮ ނި ގަނ ޑު ގެ ަހ ވާ ލާ ދި ނު ން ތަ ކަ ށް ގެ ނެ ވި ފަ އި ާވ އި ސް ލާ ހު

ގު ރޫ ޕު ގެ ކު ން ފު ނި ތަ ކު ގެ މެ ދު ގަ އި ހިނ ގާ މު އާ މަ ލާ ތް ތަ ކު ގެ
ރެ ކޯ ޑު ނު ކު ރެ ވޭ ފަ އި ދާ އާ އި ގެ އް ލު ން ވަ ނީ ހި ސާ ބު ތަ އް އެ އް ކު ރު މު ގަ އި
ނު ހި މަ ނަ ެއ ވެ .ގު ރޫ ޕު ގެ އެ ކަ އު ން ޓި ންގ ސި ޔާ ސަ ތު ތަ ކާ އި

 2.3ހިސާބުތައް އެއްކުރުން

އެ އް ގޮ ތް ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި ސަ ބް ސި ިޑ އަ ރީ އަ ކު ން ރި ޕޯ ޓު ކޮ ށް ފަ އި ވާ އަ ދަ ދު

(ހ) ސަ ބް ސި ޑި އަ ރީ ުކ ން ފު ނި ތަ އް

ސަ ބް ސި ޑި އަ ރީ އަ ކީ ( ސް ޓް ރަ ކް ޗަރ ޑް އެ ން ޓި ޓީ ތަ އް ހި ެމ ނޭ ގޮ ތު ން)
ނ ޓި ޓީ އެ އް
ގު ރޫ ޕު ގެ ކޮ ން ޓް ރޯ ލް އޮ ން ނަ އެ ން ޓި ޓީ ތަ ކެ ވެ .ގު ރޫ ޕު ން އެ ް
ކޮ ން ޓް ރޯ ލް ކު ރާ ކަ ަމ ށް ބަ ލަ ނީ ،އެ ން ޓި ޓީ އަ ށް ލި ބޭ ނަ ފާ ގެ މަ އް ޗަ ށް

ބަ ދަ ލު ކު ރަ ން ޖެ ހޭ ކަ މު ގަ އި ވާ ނަ މަ އެ ކަ ން ވަ ނީ ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ.

 2.4ސެގްމަން ޓުތައް ރިޕޯޓުކުރުން

ގު ރޫ ޕު ގެ ހަ އް ގެ ްއ ވާ ނަ މަ ،އަ ދި ެއ އެ ން ޓި ޓީ ގެ މަ ްއ ޗަ ށް އޮ ން ނަ

އޮ ޕަ ރޭ ޓި ންގ ސެ ގް މަ ން ޓު ތަ އް ރި ޕޯ ޓު ކު ރެ ވެ ނީ ކު ން ފު ނި ހި ން ގު ުމ ގަ އް ޔާ އި

އި ޚް ތި ޔާ ރު ގެ ބޭ ނު ން ކޮ ށް ގެ ން އެ ފަ ދަ ނަ ފާ ގެ މި ން ވަ ރަ ށް ބަ ދަ ލު ގެ ނަ އު މު ގެ

ގޮ ތް ނި ން މު މު ގަ އި އި ސް ކޮ ށް ުހ ން ނަ ފަ ރާ ތަ ށް ަތ އް ޔާ ރު ކު ރެ ވޭ އެ ތެ ރޭ ގެ
ގު ރޫ ޕު ގެ ވަ ސީ ލަ ތް ތަ އް

ގާ ބި ލު ކަ ން ގު ރޫ ޕަ ށް ލި ބި ފަ އި ވާ ނަ މަ އެ ވެ .ގު ރޫ ޕަ ށް މި ލް ކު ވެ ރި ކަ ން

ރި ޕޯ ޓު ތަ ކާ އި އެ އް ގޮ ތް ވާ ނޭ ގޮ ތު ގެ މަ ތީ ން ނެ ވެ.

ބަ ދަ ލު ވާ ދު ވަ ހު ން ފެ ށި ގެ ން ސަ ބް ސި ޑި އަ ރީ ގެ ހު ރި ހާ ހި ސާ ބު ތަ އް

ބޭ ނު ން ކު ރާ ނޭ ޮގ ތް ކަނ ޑަ އެ ޅު މާ ިއ ވި ޔަ ފާ ރި ސެ ްގ މަ ން ޓު ތަ ކު ގެ ޕާ ފޮރ މަ ން ސް

ރ ވެ އެ ވެ .އަ ދި ކޮ ން ޓް ރޯ ލް ދޫ ވާ ހި ސާ ބު ން
ނ ސޮ ލި ޑޭ ޓް ކު ެ
ޖު މު ލަ ކޮ ށް ކޮ ް

ބެ ލު މު ގެ ޒި ން މާ އޮ ން ނަ ފަ ރާ ތް ކަ މު ގަ އި ވާ ހި ން ގު މު ގަ އް ޔާ އި ގޮ ތް

ރ ވެ އެ ވެ .ވި ޔަ ާފ ރި އެ އް ގަ ތު މާ އި ގު ޅި ގެ ން ހިނ ގާ
ޑީ ކޮ ން ސޮ ލި ޑޭ ޓް ކު ެ

ނި ން މު މު ގަ އި އި ސް ކޮ ށް ހު ން ނަ ފަ ރާ ތަ ކީ ސް ޓް ރެ ޓެ ޖި ކް ނި ން މު ން ތަ އް

ޚަ ރަ ދު ގެ ޖު މު ަލ ގު ރޫ ޕު ގެ ޚަ ރަ ދު ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ ިއ ރެ ކޯ ޑު ކު ރެ ވެ އެ ވެ.

ނި ން މު މު ގެ އި ޚް ތި ާޔ ރު އޮ ން ނަ ޑަ ިއ ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑެ ވެ .ޑަ އި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ

އޯ ޑި ޓް ކޮ ށް ފަ އި ވާ މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ އް

ތި ރީ ގަ އި ވާ އާ ސް ޓޭ ން ޑަ ޑް ތަ ކާ އި މާ ނަ ކު ރު ން ތަ ކަ ށް މި މާ ލީ

 -އަ އި އެ ފް އާ ރު އެ ސް އެ ކި ސް ޓޭ ން ޑަ ޑް ތަ ކަ ށް  2015އި ން

އެ ދެ އަ ދަ ދު ގެ ތަ ފާ ުތ ރެ ކޯ ޑު ކު ރަ ނީ އާ މް ދަ ނީ ގެ ބަ ާޔ ނު ގަ އެ ވެ.

ސ ޓް ތަ ކެ އް
ސ ގް މެ ން ޓަ ކީ ،އެ ެ
ެ
ބޯ ޑު ން ދެ ކޭ ގޮ ތު ގަ އި ޮކ ން މެ ވި ޔަ ފާ ރި
(ށ) ދެ ވި ޔަ ފާ ރި އެ ްއ ކޮ ށް ލު ން

އެ އް ކޮ ށް ލަ އި ގެ ން އެ ހެ ން ވި ޔަ ފާ ރި ސެ ގް މެ ން ޓު ތަ ކާ އި ވަ ކި ން ރި ސް ކު ނަ ގާ

ދެ ވި ޔަ ފާ ރި އެ އް ކޮ ށް ލު ން ހިނ ގަ ނީ މަ ރު ހަ ލާ ަތ ކަ ކަ ށް ބަ ހާ ލަ ިއ ގެ ން ނެ ވެ.

އަ ދި ނަ ފާ ހޯ ދާ ،މު ަދ ލާ އި ޚި ދު މަ ްތ ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރާ ވަ ކި

ވި ޔަ ފާ ރި އެ އް ގަ ން ނަ ތާ ރީ ޚު ގަ އި އެ ވި ޔަފ ރީ ގަ އި ގަ ން ނަ ފަ ރާ ތު ގެ

ބަ އެ ކެ ވެ .ގު ރޫ ޕު ގެ ަމ އި ގަނ ޑު ސެ ގް މަ ން ޓު ތަ އް ތި ރީ ގަ އި އެ ވަ ނީ އެ ވެ.

އި ކު އި ޓީ އި ން ވެ ސް ޓު މަ ން ޓެ އް ހު ރި ނަ މަ އެ އަ ދަ ދު ހަ މަ އަ ގަ ށް
ރ ވެ .މި ގޮ ތަ ށް ހި ސާ ބު ކު ރާ އި ރު ލި ބޭ ފަ އި ދާ
އަ ލު ން ހި ސާ ބު ކު ެ
ނ ރެ ކޯ ޑު ކު ރަ ނީ އާ މް ދަ ނީ ގެ ބަ ާޔ ނު ގަ އެ ވެ.
ނު ވަ ތަ ގެ އް ލު ް
ވި ޔަ ފާ ރި ގަ ތު މަ ށް ދެ ވޭ ފަ އި ސާ އާ އި ،ގަ ނެ ވޭ ވި ޔަ ފާ ރީ ގަ އި ހު ރި
ނ ޓަ ރެ ސް ޓު ގެ އަ ދަ ދާ އި ކު ރި ން ކޮ ށް ފަ އި ވާ
ނ ޓް ރޯ ލި ންގ އި ް
ނަ ން -ކޮ ް
އި ކު އި ޓީ އި ން ވެ ސް ޓު މަ ން ޓު ގެ ހަ މަ އަ ގު އެ އް ކު ރު މު ން އަ ން ނަ އަ ދަ ދު ން
ގަ ނެ ވޭ ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ ސާ ފު އެ ސެ ޓު ތަ ކު ގެ ހަ މަ އަ ގު އު ނި ކު ރު މު ން
އަ ން ނަ އަ ދަ ދު ރެ ކޯ ުޑ ކު ރަ ނީ ގު ޑް ވި ލް ގެ ގޮ ތު ގަ އެ ވެ.

ވި ޔަ ފާ ރި

 (iއާ ން މު ވި ޔަ ފާ ރި
 (iiކޮ ން ޓް ރެ ކް ޓި ންގ
 (iiiޑް ރެ ޖި ންގ
 (ivލޮ ޖި ސް ޓި ކް ސް
 (vދަ ތު ރު ފަ ތު ރު

 (viޑޮ ކް ކު ރު މާ އި ބެ ލެ ހެ އް ޓު ން
 (viiރި އަ ލް އެ ސް ޓޭ ޓު
 (viiiއެ ހެ ނި ހެ ން

ގަ ތު މަ ށް ދެ ވޭ ަފ އި ސާ އާ އި ،ގަ ނެ ވޭ ވި ޔަ ފާ ރީ ގަ އި ުހ ރި ނަ ން-
ކޮ ން ޓް ރޯ ލި ންގ އި ން ޓަ ރެ ސް ޓު ގެ އަ ދަ ދާ އި ކު ރި ން ކޮ ށް ފަ އި ވާ އި ކު އި ޓީ
އި ން ވެ ސް ޓު މަ ން ޓު ގެ ހަ މަ އަ ގު އެ އް ކު ރު މު ން އަ ން ނަ އަ ދަ ދަ ކީ ގަ ނެ ވޭ
ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ ސާ ފު އެ ސެ ޓު ތަ ކު ގެ ހަ މަ އަ ގަ ށް ވު ރެ ދަ ށް އަ ގެ އް ކަ މު ގަ އި ވާ ނަ މަ،
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 2.1މުހިން މު އެކައުން ޓިންގ ސިޔާސަތުތަކަށް
އައިސްފައިވާ ބަދަލު (ކުރީގެބަޔާ އިގުޅޭ)
 .iiމާލީ އެސެޓުގެ އަގަށް ބަދަލުއައުން
އަ އި އޭ އެ ސް 39ގަ އި ވާ “ އި ން ކަރ ޑް ލޮ ސް” ( ވެ ފަ އި ވާ

އަ އި އެ ފް އާ ރު އެ ސް  9ގެ ދަ ށު ން ،ދަ ރަ ނި ން ިލ ޭބ ގެ އް ލު ން
ރެ ކޯ ޑު ކު ރާ ވަ ގު ތު އަ އި އޭ އެ ސް  39އަ ށް ވު ރެ އަ ވަ ސް ވާ ނެ އެ ވެ.

ގެ އް ލު ން) ެގ މޮ ޑެ ލް ގެ ބަ ަދ ލު ގަ އި އަ އި އެ ފް އާ ރު އެ ސް  9ގަ އި
ބޭ ނު ން ކު ރަ ނީ “ އެ ކް ސް ެޕ ކް ޓެ ޑް ކް ރެ ޑި ޓް ލޮ ސް” ( ަދ ރަ ން ޏާ އި

އަ އި އެ ފް އާ ރު އެ ސް  9ގަ އި ވާ އަ ގަ ށް އަ ން ނަ ބަ ަދ ލު ކަނ ޑަ އަ ޅާ މޮ ޑެ ލް ގެ

ގު ޅި ގެ ން ލި ޭބ ނޭ ކަ މަ ށް ލަ ފާ ުކ ރެ ވޭ ގެ އް ލު ން) ގެ މޮ ޑެ ލް އެ ވެ .އަ ލަ ށް

ތަ ރަ ހަ އި ގަ އި ވާ އެ ސެ ޓު ތަ ކު ގެ އަ ގަ ށް އަ ން ނަ ބަ ދަ ލު އާ ން މު އު ސޫ ލެ އް ގެ

އަ ަމ ލު ކު ރަ ން ފެ ށު ނު އަ ގަ ށް އަ ން ނަ ބަ ދަ ލު ކަނ ޑަ އެ ޅު މު ގެ ޮމ ޑެ ލް

ގޮ ތު ން އި ތު ރު ވެ ،މި ހާ ރަ ށް ވު ރެ ބޮ ޑަ ތި ބަ ދަ ލު ތަ ކެ އް މު ސް ތަ ުގ ބަ ލު ގަ އި

ބޭ ނު ން ކު ރާ ނީ އެ މޮ ޓަ އި ޒް އަ ުގ ގަ އި ހި ސާ ބު ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ މާ ލީ އެ ސެ ޓާ އި،

އަ ން ނާ ނޭ ކަ މަ ށް ބެ ލެ ވެ އެ ވެ .އަ އި އެ ފް އާ ރު އެ ސް  9ގެ އަ ގަ ށް އަ ން ނަ

ކޮ ން ޓް ރެ ކް ޓު އެ ސެ ޓާ އި ،އެ ފް ވީ އޯ ސީ އަ އި ޮކ ށް ހި ސާ ބު ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ

ބަ ދަ ލު ކަނ ޑަ އަ ޅާ އު ސޫ ލު ގެ ދަ ށު ން  1ޖެ ނު އަ ރީ 2018ގަ އި އަ ގަ ށް

ދަ ރަ ނީ ގެ އި ން ވެ ސް ޓު މެ ން ޓަ ށެ ވެ .އި ކު އި ޓީ އި ން ސް ޓް ރޫ މަ ން ޓު ގަ އި

ރ ވި ފަ އި ހު ރި އަ ަދ ދު ތި ރީ ގަ އި ވާ ފަ ދަ އި ން
އަ އި ބަ ދަ ލު ގެ ގޮ ތު ގަ ިއ ރެ ކޯ ޑު ކު ެ

ނ ޓަ ށް މި މޮ ޑެ ލް ބޭ ނު މެ އް ނު ކު ރާ ނެ އެ ވެ.
ކު ރެ ވި ފަ ިއ ވާ އި ން ވެ ސް ޓު މަ ް

އި ތު ރު ކު ރަ ން ެޖ ހޭ ކަ މަ ށް ގު ރޫ ުޕ ން ވަ ނީ ކަނ ޑަ އަ ޅާ ފަ އެ ވެ.

66,941,014

59,873,514

18,391,494

18,391,494

85,332,508

78,265,008

 .iiiއިން ތިގާލީ މަރުހަލާ

ހި މެ ނި ފަ އެ ވެ .އެ ހެ ން ކަ މު ންު ،ހ ށަ ހެ ޅި ފަ އި ވާ 2017ގެ މަ އު ލޫ މާ ތު ތަ އް

ށ އަ މަ ލު ކު ރަ ން ފެ ށު މާ އި ގު ޅި ގެ ން އެ ކަ އު ން ޓި ންގ
އަ އި އެ ފް އާ ރު އެ ސް  9އަ ް

އާ ން މު ގޮ ތެ އް ގަ އި ހު ން ނާ ނީ އަ އި އެ ފް އާ ރު އެ ސް  9ގެ މި ން ގަނ ޑު ތަ ކު ގެ

ސި ޔާ ސަ ތު ތަ ކަ ށް އަ ން ނަ ބަ ދަ ލު ތަ އް ގެ ނެ ވި ފަ އި ވަ ނީ ތި ރީ ގަ އި ވާ

ބަ ދަ ލު ގަ އި އަ އި އޭ އެ ސް  39ގެ މި ން ގަނ ޑު ތަ ކާ އި އެ އް ގޮ ތަ ށެ ވެ.

ށ ގެ ން ނެ ވެ.
ފަ ދަ އި ން “ ކި އު މު ލޭ ޓި ވް އި ފެ ކް ޓް މެ ތަ ޑް” ބޭ ނު ން ޮކ ް
ސް ޓޭ ން ޑަ ޑަ ށް އަ މަ ލު ކު ރަ ން ފެ ށި ތާ ރީ ޚު ގަ އި ހު ރި މަ އު ލޫ މާ ތާ އި
ކް ލެ ސި ފަ އި ކު ރު މާ އި ހި ސާ ބު ކު ރު މާ އި މެ ދު ( އަ ގަ ށް އަ ން ނަ ބަ ދަ ލު

ހާ ލަ ތް ތަ ކަ ށް ބި ނާ ކޮ ށް ތި ރީ ގަ އި ވާ އެ ސެ ސް މަ ން ޓު ތަ އް ވަ ނީ ހެ ދި ފަ އެ ވެ.

ހި މެ ނޭ ގޮ ތު ން) ކަނ ޑަ އެ ޅި ފަ އި ވާ ކަ ން ކަ މަ ށް އަ މަ ލު ކު ރު މު ގަ އި ،ކު ރީ ގެ
މު އް ދަ ތު ތަ ކު ގެ އަ ޅާ ކި ޔަ ން ބޭ ނު ން ވާ މަ އު ލޫ މާ ތު އި ސް ލާ ހު ކު ރަ ން

މާ ލީ އެ ސެ ެޓ އް ގެ ން ގު ޅޭ ވި ޔަ ފާ ރި މޮ ޑެ ލް ކަނ ޑަ އެ ޅު ން

ނު ޖެ ހޭ ގޮ ތަ ށް ދީ ފަ އި ވާ އި ސް ތި ސް ނާ އެ އް ގެ ބޭ ނު ން ގު ރޫ ޕު ން ވަ ނީ

އި ކު އި ޓީ އި ން ސް ޓް ރޫ މަ ން ޓު ގަ އި ކޮ ށް ފަ އި ވާ އި ން ވެ ސް ޓު މަ ން ޓު ތަ ކަ ކީ ވި ޔަ ފާ ރި

ހި ފާ ފަ އެ ވެ .އަ އި އެ ފް އާ ރު އެ ސް  9އަ ށް އަ މަ ލު ކު ރަ ން ފެ ށު މާ އި ގު ޅި ގެ ން
މާ ލީ އެ ސެ ޓާ އި މާ ލީ ދަ ރަ ނީ ގެ ފޮ ތު ގެ އަ ގަ ށް އަ ން ނަ ބަ ދަ ލު ވަ ނީ 1
ޖެ ނު އަ ރީ 2018ގެ ހި ފެ ހެ އް ޓި ފަ އި ވާ އާ މް ދަ ނީ އާ އި ރި ޒާ ވް ހި ސާ ބު ކު ރު މު ގަ އި
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ނ ޓު
ނ މަ ށް ކޮ ށް ފަ ިއ ވާ އި ން ވެ ސް ޓު މަ ް
ނޫ ން ބޭ ު

ކަ މު ގަ އި ކަނ ޑަ އެ ޅު ން

އަ ގަ ށް އަ ން ނަ ބަ ދަ ލު ގެ އެ ލަ ވަ ން ސް ގު ރޫ ޕު ން ހި ސާ ބު ކު ރާ ގޮ ތު ގެ
ތަ ފް ސީ ލު ނޯ ޓު 2.10ގަ އި އެ ވަ ނީ އެ ވެ.

 2.7އިން ޓޭންޖިބަލް އެސެޓު
ރ ޕް ރޮ ގް ރާ މް ތަ ރަ އް ގީ ކު ރު މަ ށް ކު ރާ ހޭ ދަ އި ގެ ތެ ރެ އި ން
ކޮ މް ޕި އު ޓަ ު
އެ ސެ ޓު ގެ ޮގ ތު ގަ އި ރެ ކޯ ޑު ކު ރެ ވޭ އަ ދަ ދު ތަ އް އެ މޮ ޓަ އި ޒް ކު ރެ ވެ ނީ ސް ޓް ރެ އި ޓް
ލަ އި ން މެ ތަ ޑް ބޭ ނު ން ކޮ ށް ގެ ން ( 5އަ ހަ ރަ ށް ވު ރެ އި ތު ރު ނު ވާ ނޭ ެހ ން) އޭ ގެ
ރ އު މު ރަ ށް ބަ ހާ ަލ އި ގެ ން ނެ ވެ .ކޮ ން މެ އި ން ޓޭ ން ޖި ބަ ލް އެ ސެ ޓެ އް ގެ
ބޭ ނު ން ތެ ި

ގޮ ތަ ކީ ވި އް ކު މު ެގ މު އާ މަ ލާ ތެ އް ެގ ތެ ރެ އި ން ކަ މު ަގ އި ވެ ފަ އި ،އެ މު އާ މަ ލާ ތް

އަ ގު ގަ؛ ެއ ފް ވީ އޯ ސީ އަ އި  -ޑެ ޓް އި ން ސް ޓް ރޫ މަ ން ޓު ،އެ ފް ީވ އޯ ސީ އަ އި

ހިނ ގާ ނޭ ކަ މު ގެ އެ ކަ ށީ ގެ ން ވާ ފު ރު ސަ ތެ އް އޮ ތު މު ން ނެ ވެ .މި ފަ ދަ އެ ސެ ޓު ގެ

 -އި ުކ އި ޓީ އި ން ވެ ސް ުޓ މަ ން ޓު ނު ވަ ތަ އެ ފް ވީ ޓީ ޕީ އެ ލް ކޮ ށެ ވެ.

ރެ ކޯ ޑު ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ އަ ދަ ދަ ކީ ފޮ ތު ގެ އަ ގާ އި ،ހަ މަ އަ ގު ން ވި އް ކާ ލު މަ ށް
ހިނ ގާ ނޭ ޚަ ރަ ދު އު ނި ކު ރު މު ން އަ ން ނަ އަ ދަ ދު ގެ ެތ ރެ އި ން ދަ ށް އަ ދަ ދެ ވެ.

ކު ން ފު ނި ން މާ ލީ އެ ސެ ޓު މެ ނޭ ޖު ކު ރާ ވި ޔަ ފާ ރި މޮ ޑެ ލް
ބަ ދަ ލު ނު ކު ރާ ކަ މު ަގ އި ވާ ނަ މަ ،މާ ީލ ެއ ސެ ޓެ އް ފު ރަ ަތ މަ ރެ ކޯ ޑު ކު ރު މަ ށް ފަ ހު

ޝ ނެ އް ފެ ނޭ ތޯ
ފޮ ުތ ގެ އަ ގަ ށް ބަ ދަ ލު އަ ތު ވެ ދާ ނޭ ަކ މަ ށް ބެ ލެ ވޭ ނި ާ
ޝ ން ތަ ކެ އް ހު ރި ކަ މު ގަ އި ވާ ނަ މަ ،އެ އެ ސެ ޓެ އް
ބެ ލެ އެ ވެ .އެ ފަ ދަ ނި ާ

ނ ވި ޔަ ފާ ރި މޮ ެޑ ލް އަ ށް ބަ ދަ ލު ގެ ން ނަ ރި ޕޯ ޓި ން މު އް ދަ ތު
ކް ލެ ސި ފަ އި ކު ރަ ީ

ވި އް ކަ އި ގެ ން ލި ބޭ ނޭ ކަ މަ ށް ލަ ފާ ކު ރެ ވޭ އަ ގަ ށް ބަ ދަ ލު އަ އި ސް ފަ އި ވޭ ތޯ

ފި ޔަ ވަ އި ޖެ ހި ގެ ން އަ ން ނަ މު އް ދަ ތު ގެ ފު ރަ ތަ މަ ދު ވަ ހު ން ފަ ށަ އި ގެ ން ނެ ވެ.

 2.8ނޮން-ފައިނޭންޝަލް އެސެޓުގެ

ވަ ކި ން މު ސް ތަ ގި އް ލު ގޮ ެތ އް ގަ އި ދާ އި މީ ޮކ ށް ފަ އި ސާ ލި ބޭ ެއ ސެ ޓު ތަ އް

ތި ރީ ގަ އި ވާ ދެ ޝަ ރު ތު ފު ރި ހަ މަ ވާ ކަ މު ގަ އި ވާ ނަ މަ ،އަ ދި

އަގަށް ބަދަލުއައުން

ގު ރޫ ޕު ތަ ކަ ކަ ށް ބަ ހާ ލެ ވޭ ނޭ އެ ން މެ ކު ޑަ މި ން ވަ ރަ ކަ ށް ބަ ހާ ލެ ވެ އެ ވެ.

ނ މަ ،މާ ލީ
އެ ފް ވީ ޓީ ޕީ އެ ލް އެ ކަ މު ަގ އި ކަނ ޑަ އަ ޅާ ފަ ިއ ނު ވާ ކަ މު ގަ އި ވާ ަ

ފޮ ތު ގެ އަ ގު ގެ ސަ އް ހަ ކަ ން އަ ހަ ރަ ކު އެ އް ފަ ހަ ރަ ކު ދި ރާ ސާ ކު ރު މަ ށް ފަ ހު،
އަ ގަ ށް ދާ އި މީ ނޭ ދެ ވޭ ބަ ދަ ލެ އް އަ އި ސް ފަ އި ވާ ކަ މު ގަ އި ވާ ނަ މަ
އަ ދަ ދު ތަ ކަ ށް ގެ ން ނަ ން ޖެ ހޭ އި ސް ލާ ހު ގެ ނެ ވެ އެ ވެ.

ކަނ ަޑ އެ ޅި ފަ އި ވާ އު މު ރެ އް ނު ވާ އެ ސެ ޓު ތަ އް އެ މޮ ޓަ އި ޒް ނު ކޮ ށް
އަ ހަ ރަ ކު އެ އް ފަ ހަ ރު އެ ތަ ކެ ތީ ގެ އަ ގަ ށް އަ ން ނަ ބަ ދަ ލު ބެ ލު މަ ށް
ދި ރާ ސާ ކު ރެ ވެ އެ ވެ .އެ މޮ ޓަ އި ޒް ކު ރަ ން ެޖ ހޭ އެ ސެ ޓެ އް ގެ ފޮ ުތ ގެ އަ ގު އެ
އެ ސެ ޓެ އް ވި އް ކަ އި ގެ ން ނު ލި ބި ދާ ނޭ ކަ މަ ށް ފެ ނި އް ޖެ ހާ ލަ ތެ އް ގަ އި އެ ތަ ކެ ތީ ގެ
އަ ގަ ށް އަ އި ސް ފަ އި ވާ ބަ ދަ ލު ދެ ނެ ގަ ތު މަ ށް ދި ރާ ސާ ކު ރެ ވެ އެ ވެ.
އެ ސެ ޓެ އް ވި އް ކާ ލަ އި ގެ ން ލި ބޭ ނޭ ކަ މަ ށް ލަ ފާ ކު ރެ ވޭ އަ ދަ ދަ ށް ވު ރެ
އޭ ގެ ޮފ ތު ގެ އަ ދަ ދު މަ ތި ކަ މު ގަ އި ވާ ނަ މަ ،އެ ދެ އަ ދަ ދު ގެ ތަ ފާ ތަ ކީ
އަ ަގ ށް އަ އި ބަ ދަ ލު ގެ ެގ އް ލު މު ގެ ގޮ ތު ގަ ިއ ރެ ކޯ ޑު ކު ރެ ވެ އެ ވެ.
އެ ސެ ޓެ އް ވި އް ކާ ލަ އި ގެ ން ލި ބޭ ނޭ އަ ދަ ދަ ކީ އޭ ގެ ހަ މަ އަ ގު ން
ވި އް ކު މަ ށް ހިނ ގާ ނޭ ަޚ ރަ ދު އު ނި ކު ރު މު ން އަ ން ނަ އަ ދަ ާދ އި ،އޭ ގެ
ނ ޔޫ ޒް” ގެ ތެ ރެ ިއ ން މަ ތީ އަ ދަ ދެ ވެ .އަ ގަ ށް
“ ވެ ލި އު އި ް
އަ ން ނަ ބަ ދަ ލު ހި ސާ ބު ކު ރު މު ގެ ބޭ ނު މަ ށް ޓަ ކަ އި ،ވަ ކި ން ފަ އި ސާ
ދަ ުއ ރު ވާ ހު ރި ހާ ުޔ ނި ޓެ އް ފާ ހަ ގަ ކޮ ށް ގު ރޫ ޕު ކު ރެ ެވ އެ ވެ .ނޮ ން
ފަ އި ނޭ ން ޝަ ލް އެ ސެ ޓު ގެ ތެ ރެ އި ން އަ ގަ ށް ނޭ ދެ ވޭ ބަ ދަ ލު އަ އި ސް ފަ އި ހު ރި
އެ ސެ ޓު ތަ ކު ގެ އަ ގަ ށް އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި އެ ދެ ވޭ ބަ ދަ ލެ އް އަ އި ސް ފަ އި
ރ ތޯ ކޮ ން މެ ރި ޯޕ ޓި ންގ ތާ ރީ ޚެ އް ގަ އި ދި ރާ ސާ ކު ރެ ވެ އެ ވެ.
ހު ި

 2.9ވިއްކާލަން ނިން މާފައިވާ ދިގުމުއްދަތުގެ އެސެޓު
ދި ގު މު އް ދަ ތު ގެ އެ ސެ ޓެ ްއ “ ވި އް ކާ ލު މަ ށް ނި ން މާ ފަ އި ވާ އެ ސެ ޓެ އް” ގެ
ގޮ ތު ގަ އި ކު ލެ ސި ފަ އި ކު ރެ ވެ ނީ އޭ ގެ ފޮ ތު ގެ އަ ގު ލި ބޭ ނޭ މަ އި ގަނ ޑު

ނ ޓު ތަ ކާ އި
ދި ރާ ސާ ކު ރެ ވެ އެ ވެ .މި ގޮ ތު ން ފަ އި ސާ ލި ބޭ އެ ހެ ނި ހެ ން ޔު ި

އެ ސެ ޓް ހި ސާ ބު ކު ރަ ނީ ެއ މޮ ޓަ އި ޒް ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ކޮ ސް ޓު ގަ އެ ވެ.

 2.10މާލީ އިންސްޓްރޫމަން ޓު

މާ ލީ އެ ސެ ޓު ގެ ން ގު ޅެ މު ން ދާ ވި ޔަ ފާ ރި މޮ ޑެ ލް ގެ މަ ގް ސަ ދަ ކީ

 .iރެކޯޑުކުރުމާއި ،ފުރަތަމަ ހިސާބުކުރުން

އެ ސެ ޓު ން ގަ ވާ އި ދު ން ިލ ބެ މު ން ދާ ފަ އި ސާ ޯހ ދު ން ކަ މު ގަ އި ުވ ން ،އަ ދި

ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ ގޮ ތު ގަ އި ލި ބެ ން ޖެ ހޭ ފަ އި ސާ ފު ރަ ތަ މަ ރެ ކޯ ޑު ކު ރެ ވެ ނީ

އެ ސެ ޓާ ގު ޅޭ ެއ އް ބަ ސް ވު މު ގަ އި ާވ ގޮ ތު ން ،ކަނ ޑަ އެ ިޅ ފަ އި ވާ ދު ވަ ސް ަތ ކެ އް ގަ އި

އެ ފަ އި ސާ ލި ބެ ން ޖެ ހޭ ހި ސާ ބު ން ނެ ވެ .އެ ހެ ނި ހެ ން މާ ލީ އެ ސެ ޓާ އި

ނ ކޮ ށް ހަ މަ އެ ކަ ނި ޕް ރި ން ސި ޕަ ލް އަ ދަ ދާ އި
އަ އު ޓް ސް ޓޭ ން ިޑ ންގ އަ ދަ ދަ ށް ބި ާ

މާ ލީ ދަ ރަ ނި ފު ރަ ތަ މަ ރެ ޯކ ޑު ކު ރެ ވެ ނީ އެ އި ން ސް ޓް ރޫ މަ ން ޓާ ގު ޅޭ ގޮ ތު ން

އި ން ޓަ ރެ ސް ޓު އެ ކު ލެ ވޭ ފަ އި ސާ ގެ އަ ދަ ދު ތަ ކެ އް ލި ބެ މު ން ދި އު ން.

އޯ ޑި ޓް ކޮ ށް ފަ އި ވާ މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ އް

ސ ޓު ތަ ކު ގެ
ކޮ ން މެ ރި ޕޯ ޓި ންގ ތާ ރީ ެޚ އް ގަ އި ،ގު ރޫ ޕު ގެ ނޮ ން ފަ އި ނޭ ން ޝަ ލް އެ ެ

އޭ ގެ ކް ލެ ސި ފި ކޭ ޝަ ނަ ށް ބަ ދަ ލެ އް ނު ގެ ނެ އެ ވެ .ކް ލެ ސި ފި ކޭ ޝަ ނަ ށް
ބަ ދަ ލު ގެ ން ނަ ޙާ ލަ ތު ގަ އި ،އަ ސަ ރު ކު ރާ ހު ރި ހާ މާ ލީ އެ ސެ ޓެ އް އަ ލު ން

އެ ހެ ން ފަ ރާ ތަ ކާ އި އެ ކު އެ އް ބަ ސް ވު މެ އް ގާ އި މް ކު ރާ ހި ސާ ބު ން ނެ ވެ.
ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ ބޭ ނު މަ ށް ނޫ ން ގޮ ތަ ކަ ށް ބަ ލަ ހަ އް ޓަ މު ން ދާ
ނ ޓެ އް ހި މެ ނޭ
ނ ން ސި ންގ ކޮ މް ޕޯ ނެ ް
މާ ލީ އެ ސެ ޓު ( ފާ ހަ ގަ ުކ ރެ ވޭ ފަ ދަ ފަ އި ޭ

އި ކު ިއ ޓީ އި ން ވެ ސް ޓު ަމ ން ޓެ އް ފު ރަ ތަ މަ ރެ ކޯ ޑު ކު ރު މަ ށް ފަ ހު،

ވި ޔަ ފާ ރި ން ލި ބެ ން ޖެ ހޭ ފަ އި ސާ ފި ޔަ ވަ އި) ނު ވަ ތަ މާ ލީ ދަ ރަ ނި

އި ން ވެ ސް ޓު މަ ން ޓު ގެ ހަ މަ އަ ގަ ށް އަ ން ނަ ބަ ދަ ލު ތަ އް އެ ހެ ނި ހެ ން

ފު ރަ ތަ ަމ ހި ސާ ބު ކު ރަ ނީ ހަ މަ އަ ގާ އި (“ ފެ އަރ ވެ ލި އު ތު ރޫ ޕް ރޮ ފި ޓް

އެ ހެ ނި ހެ ން އާ މް ދަ ނީ ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ހި މެ ނި ދާ ނެ އެ ވެ .މި ފަ ދަ އި ން

އޮރ ލޮ ސް” އަ ށް) ެއ އެ ސެ ޓު ވި އް ުކ މަ ށް ނު ވަ ތަ ގަ ުތ މަ ށް ހިނ ގާ

ޢަ މަ ލު ކު ރާ ނީ ކޮ ން މެ އި ން ވެ ސް ޓު މަ ން ޓެ އް ވަ ކި ވަ ކި ން ނެ ވެ.

ސީ ދާ މު އާ މަ ލާ ތު ގެ ޚަ ރަ ުދ އެ އް ކޮ ށް ގެ ން ނެ ވެ .ވި ޔަ ފާ ރި ން ލި ބެ ން ޖެ ހޭ
ފަ އި ސާ ގެ ތެ ރެ އި ން ފާ ހަ ގަ ކު ރެ ވޭ މި ން ވަ ރު ގެ ފަ އި ނޭ ން ސި ންގ ބަ އެ އް ނެ ތް

މާ ލީ އެ ސެ ޓު ތަ ކު ގެ ތެ ރެ އި ން މަ ތީ ގަ އި ވާ ފަ ދަ އި ން އެ މޯ ޓަ އި ޒް ޑް އަ ގު

އަ ދަ ދު ތަ ްއ ފު ރަ ތަ މަ ރެ ޯކ ޑު ކު ރަ ނީ އެ މު އާ މަ ލާ ތް ހިނ ގި އަ ގު ގަ އެ ވެ.

ނު ވަ ތަ ފު ރި ހަ މަ އާ މް ދަ ނީ ައ ށް ބި ނާ ކޮ ށް ވާ ހަ މަ އަ ގު ( އެ ފް ވީ އޯ ސީ އަ އި)
ގަ އި ކް ލެ ސި ފަ އި ނު ކު ރެ ވޭ ހު ރި ހާ މާ ލީ އެ ސެ ޓެ އް ހި ސާ ބު ކު ރެ ވެ ނީ

 .iiކްލްސިފައިކުރުމާއި ،ކުރިއަށް އޮތް ތަނު ގައި ހިސާބުކުރުން
މާލީ އެސެޓު  1 -ޖެނު އަރީ  2018އިން
ފެށިގެން އަމަލުކުރެވޭ އުސޫލު

އެ މޯ ޓަ އި ޒް ޑް އަ ގު ގަ އި ހި ސާ ބު ކު ރަ ން ޝަ ރު ތު ފު ރި ހަ މަ ވާ މާ ލީ

އަ ލަ ށް ރެ ކޯ ޑު ކު ރެ ވޭ އި ރު މާ ލީ އެ ސެ ޓު ތަ އް ކު ލެ ސި ފަ އި ކު ރަ ނީ

އެ ސެ ޓެ އް ވެ ސް އެ ފް ވީ ޓީ ޕީ އެ ލް ކޮ ށް ރެ ކޯ ޑު ނު ކޮ ށް ފި ނަ މަ އަ ރާ ފާ ނޭ

ހި ސާ ބު ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ އަ ސާ ސަ ށް ބަ ލަ އި ގެ ން އެ މޮ ޓަ އި ޒް ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ

އެ ކަ އު ން ޓި ންގ އޮ ޅު މަ ކު ން ސަ ލާ މަ ތް ވު މަ ށް ޓަ ކަ އި ،ނު ވަ ތަ އެ ފަ ދަ

ށ ބި ނާ ކޮ ށް ވާ ހަ ަމ އަ ުގ ( އެ ފް ވީ ޓީ ޕީ އެ ލް)
ފަ އި ދާ އާ އި ގެ އް ލު މަ ް
ގަ އެ ވެ .ފު ރަ ތަ މަ ރެ ކޯ ޑު ކު ރާ އި ރު ،އެ ްފ ވީ އޯ ސީ އަ އި ކޮ ށް ނު ވަ ތަ
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ސާމަގެލާތްމުތައާއްމަލާދިތްވެތަހިއް ދިވެހި
ސާގެފައިމުއާ
 2.5ފައިބޭރު
ބޭރު
ރުދިޔާ އަށް ބަދަލުކުރުން (ކުރީގެބަޔާ އިގުޅޭ)
(ހ) ސަ ބް ސި ޑި އަ ރީ ުކ ން ފު ނި ތަ އް

ގު ރޫ ޕު ގެ މާ ލީ ހި ސާ ބު ތަ ކު ގަ އި ހި މަ ނާ ފަ އި ވާ އަ ދަ ދު ތަ އް ހި ސާ ބު ކޮ ށް ފަ އި ވަ ނީ
އެ ން ިޓ ޓީ މަ އި ގަނ ޑު ގޮ ތެ ްއ ގަ އި ހަ ރަ ކާ ތް ެތ ރި ވަ މު ން ދާ އި ގް ިތ ޞާ ދީ
މާ ޙަ ލު ގަ އި ބޭ ނު ން ކު ރާ ފަ އި ސާ ( އަ މަ ުލ ކު ރެ ވޭ ފަ އި ސާ) އި ން ނެ ވެ.
މާ ލީ ހި ސާ ބު ތަ އް ތަ އް ޔާ ރު ކޮ ށް ފަ އި ވަ ނީ ގު ރޫ ޕު ގެ އަ މަ ލު ކު ރެ ވޭ

ބެ ލެ ހެ އް ޓު މު ގެ ޚަ ރަ ދު ތަ އް ކު ރެ ވޭ މާ ލީ މު އް ދަ ތެ އް ގެ ފު ރި ހަ މަ

ކު ން ފު ން ޏަ ށް ގަ ން ނަ އެ ސެ ޓަ ކީ  5,000ދި ވެ ހި ރު ދި ޔާ އަ ށް ވު ރެ އަ ގު

އާ ްމ ދަ ނީ ގެ ބަ ޔާ ނަ ށް އެ އަ ދަ ދު ތަ ްއ ރެ ކޯ ޑު ކު ރެ ވެ އެ ވެ.

ދަ ށް އެ ސެ ޓެ އް ނަ މަ ( އޭ ގެ ބޭ ނު ން ކު ރެ ޭވ އު މު ރަ ށް ބެ ލު މެ އް ނެ ތި)
ރ އެ ސެ ޓު ގެ ޖު މު ލަ އަ ގު ބަ ލަ ށް ކެނ ޑެ އެ ވެ.
އެ ސެ ޓު ގަ ން ނަ އަ ހަ ު

ބަ ލަ އް ކެނ ޑު ން ހި ސާ ބު ކު ރެ ވެ ނީ ސް ޓް ރެ އި ޓް ލަ އި ން މެ ތަ ޑު
ބޭ ނު ން ކޮ ށް ގެ ން ،އޭ ެގ ބޭ ނު ން ތެ ރި އު މު ރަ ށް ގަ ތް އަ ގު ނު ވަ ތަ އަ ލު ން
އަ ގު ކު ރި އަ ގު ބަ ހާ ލު މަ ށް ޓަ ކަ އި،

އެ ސެ ޓު ގަ ތް މަ ހު ން ފެ ށި ގެ ން

ވި އް ކާ ލު މާ އި ހަ މަ އަ ށް އޮ ން ނަ މު އް ދަ ތަ ށް ތި ރީ ގަ އި ވާ ގޮ ތަ ށެ ވެ.

އަ ދި ހު ށަ ހަ ޅާ ފަ އި ސާ ކަ މު ގަ އި ވާ ދި ވެ ހި ރު ދި ޔާ އި ން ނެ ވެ.
(ށ) މު ޢާ މަ ލާ ތު ތަ ކާ އި ބެ ެލ ން ސު ތަ އް

ބޭ ރު ފަ އި ސާ ގެ މު ޢާ މަ ލާ ތް ތަ އް ޢަ މަ ލު ކު ރެ ވޭ ފަ އި ސާ އަ ށް ބަ ދަ ލު ކު ރަ ނީ
މު ޢާ މަ ލާ ތް ތަ އް ހިނ ގާ ދު ވަ ހު ގެ އެ ކް ސް ޗޭ ން ޖު ރޭ ޓަ ށް ބަ ލަ އި ގެ ން ނެ ވެ.
އެ ފަ ދަ މު ޢާ މަ ލާ ތް ތަ އް ހި ން ގަ އި ގެ ން ،އަ ދި އަ ހަ ރު ނި މޭ އި ރު ބޭ ރު
ފަ އި ސާ އި ން ހު ން ނަ ފަ އި ސާ ގެ އެ ސެ ޓާ އި ދަ ރަ ނި ދި ވެ ހި ރު ފި ޔާ އަ ށް
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ނ ގެ ބަ ޔާ ނު ގަ އެ ވެަ .ފ އި ސާ ގޮ ތު ގަ އި ނު ހި މެ ނޭ އަ އި ޓަ މް ތަ ކު ގެ ތެ ރެ އި ން
އާ މް ދަ ީ
ތަ ކެ ތި ދި ވެ ހި ފަ އި ސާ އަ ށް ބަ ދަ ލު ކު ރަ ނީ އަ ސް ލު މު އާ މަ ލާ ތް ހިނ ގި
ތާ ރީ ޚު ގަ އި ހު ރި އެ ކް ސް ޗޭ ން ޖު ރޭ ޓަ ށް ބަ ލަ އި ގެ ން ނެ ވެ.

5

ކު އް ޔަ ށް ހި ފާ ފަ އި ވާ ބި މެ އް ގަ އި ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ އި މާ ރާ ތް ތަ ކާ އި ،ކު އް ޔަ ށް
ހި ފާ ފަ އި ވާ އި މާ ރާ ތް ތަ އް ތަ ރަ އް ގީ ކު ރު މަ ށް ކު ރާ ހޭ ދަ އި ގެ އަ ދަ ދު
ބަ ލަ ށް ކަނ ޑަ ނީ ކު ލީ ގެ އެ އް ބަ ސް ވު މު ން ބާ ކީ އޮ ތް މު އް ދަ ތު

7-5
5

ދަ ށް އަ ދަ ދެ އް ގެ މަ އް ޗަ ށް އެ އް ވަ ރަ ށް ބަ ހާ ލަ އި ގެ ން ނެ ވެ.

5
5
5
25-10

އެ ސެ ޓު ވި އް ކާ ލު މު ން ލި ބޭ ފަ އި ދާ ނު ވަ ތަ ގެ އް ލު ން
ހި ސާ ބު ކު ރަ ނީ އެ ސެ ޓު ވި އް ކާ ލު މު ން ލި ބު ނު ފަ އި ސާ ގެ
އަ ަދ ދާ އި ފޮ ތު ގަ އި ާވ އަ ދަ ދު އަ ޅާ ކި ޔަ އި ގެ ން ނެ ވެ .މި އަ ދަ ދު
ހި މަ ނާ ފަ އި ވަ ނީ ފު ރި ހަ މަ އާ މް ދަ ނީ ގެ ބަ ޔާ ނު ގަ އެ ވެ.

10-5
10-5

 2.6ޕްރޮޕަރޓީ ،ޕްލާން ޓް އަދި އިކުއިޕްމަން ޓު

ސަ ން ޑް ރީ އެ ސެ ޓު ގެ ގޮ ތު ގަ ިއ ހި މެ ނެ ނީ ކޮ ން ސް ޓް ރަ ކް ޝަ ން
ނ ޓޭ ނަ ރު ،ސި ލި ން ަޑ ރު ،ފެ ން
މަ ސަ އް ކަ ތަ ށް ބޭ ނު ން ކު ރާ ކޮ ް
ޓޭ ން ކު ،ޓޫ ްލ ސް އަ ދި އެ ހެ ނި ހެ ން ލު އި އި ކު އި ޕް މަ ން ޓެ ވެ.

ޕް ރޮ ޕަރ ޓީ ،ޕް ލާ ން ޓް އަ ދި އި ކު އި ޕް މަ ން ޓު ެގ ތެ ރެ އި ން ހި ސް ޓޮ ރި ކަ ލް

4

ކޮ ސް ޓަ ށް ުފ ރަ ތަ މަ ރެ ކޯ ޑޫ ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ތަ ކެ ތި ހު ށަ ހެ ޅި ފަ އި ވަ ނީ

3

އަ ގު ގަ އެ ވެ .ގަ ތް އަ ގު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި އެ ސެ ޓު ގެ ން ދަ ން ޖެ ހޭ ތަ ނަ ށް

3

ރ ވޭ އަ ދަ ދު އޭ ެގ ފޮ ތު ގެ އަ ގަ ށް ވު ރެ ދަ ށް ކަ މު ގަ އި ވާ ނަ މަ،
ލަ ފާ ކު ެ

3

އަ ގަ ށް އަ އި ބަ ދަ ލު ގެ ގެ އް ލު މު ގެ ގޮ ތު ގަ އި އެ ދެ އަ ދަ ދު ގެ ތަ ފާ ތު

ގަ ތް އަ ގު ން ބަ ލަ ށް ކަނ ޑާ އަ ގު އު ނި ކު ރު މު ން އަ ން ނަ
ގެ ން ދި އު މު ގެ ޚަ ރަ ާދ އި ،ގަ ތް ނު ވަ ތަ އި މާ ރާ ތް ކު ރި ޚަ ރަ ދާ އި،
އެ އާ އި ގު ޅު ން ހު ރި އެ ފަ ދަ އެ ހެ ން ޚަ ރަ ދު ތަ އް ހި މެ ނެ އެ ވެ.
ގަ ތު މަ ށް ފަ ހު ހިނ ގާ ަޚ ރަ ދު ތަ އް ވަ ނީ އެ ސެ ޓު ގެ ފޮ ތު ގެ އަ ގު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި
ހި މަ ނަ ން ޖެ ހޭ ނަ މަ ހި މެ ނި ފަ އެ ވެ .ނު ވަ ތަ އެ އަ އި ޓަ މަ ކު ން މު ސް ތަ ގް ބަ ލު ގަ އި
ލި ބޭ ނޭ އި ގް ތި ސާ ދީ ނަ ފާ ގު ރޫ ޕަ ށް ލި ބޭ ނޭ ކަ ން ކަ ށަ ވަ ރު ވެ ،އޭ ގެ
ނ މަ ،އެ ހެ ން
ރ ވޭ ކަ މު ގަ އި ވާ ަ
ޚަ ރަ ުދ އި ތު ބާ ރު ހު ރި ގޮ ަތ ކަ ށް މި ން ކު ެ
ސ ޓެ އް ގެ ގޮ ތު ގަ އި ރެ ޯކ ޑު ކު ރެ ވި ަފ އެ ވެ .އެ ހެ ނި ހެ ން ަމ ރާ މާ ތާ އި
އެ ެ
120

ގޮ ތު ގަ އި ބެ ލެ ވޭ އަ ދަ ދު ތަ ކު ެގ ސަ އް ހަ ކަ ން ދި ރާ ސާ ކޮ ށް ،އަ ދަ ދު ތަ ކަ ށް

ނު ވަ ތަ އެ ތަ ނު ގެ އި ގް ތި ސާ ދީ ބޭ ނު ން ތެ ރި އު މު ރު ގެ ތެ ރެ އި ން

ބަ ދަ ލު ކު ރު މު ން ލި ބޭ ފަ އި ދާ ނު ވަ ތަ ގެ އް ލު ން ރެ ކޯ ޑު ކު ރަ ނީ ފު ރި ހަ މަ
ބޭ ރު ފަ އި ސާ ިއ ން ހި ސް ޓޮ ރި ކަ ލް ކޮ ސް ޓަ ށް ބަ ލަ އި ގެ ން ހި ސާ ބު ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ

ވި އް ކާ ލެ ވޭ ނޭ ކަ މަ ށް ލަ ފާ ކު ރެ ވޭ އަ ގާ އި ،އެ ސެ ޓު ގެ ބޭ ނު ން ތެ ރި އު މު ރު ގެ
ބަ ދަ ލު ގެ ން ނަ ން ޖެ ހޭ ކަ މަ ށް ފެ ން ނަ ނަ މަ އެ ކަ ން ކު ރެ ވެ އެ ވެ.
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މާ ލީ ހި ސާ ބު ތަ އް ތާ އް ާޔ ރު ކު ރާ ކޮ ން ެމ ތާ ރީ ޚެ އް ގަ އިެ ،އ ސެ ޓު ތަ އް

އެ ސެ ޓެ އް ނު ވަ ތަ ފަ އި ސާ ލި ބޭ ޔު ނި ޓެ އް ވި އް ކާ ލަ އި ގެ ން ލި ބޭ ނޭ ކަ މަ ށް

ނ ވަ ތަ ފަ އި ސާ ލި ޭބ ޔު ނި ޓެ އް ވި އް ާކ ލަ އި ގެ ން
ރެ ކޯ ޑު ކު ރެ ވެ އެ ވެ .އެ ސެ ޓެ އް ު
ލި ބޭ ނޭ ކަ މަ ށް ލަ ފާ ކު ރެ ވޭ އަ ދަ ދަ ކީ އޭ ގެ “ ވެ ލި އު އި ން ޫޔ ޒް” އާ އި
ހަ މަ އަ ގު ގެ ތެ ރެ އި ން މަ ތީ އަ ދަ ދަ ކު ން އެ އެ އް ޗެ އް ވި އް ކާ ލު މަ ށް ދާ ނޭ
ޚަ ރަ ދު އު ނި ކު ރު މު ން އަ ން ނަ އަ ދަ ދެ ވެ .އަ ގަ ށް އަ ން ނަ ބަ ދަ ލު ގެ
ސަ ބަ ބު ން ލި ބޭ ގެ އް ލު ން ރެ ކޯ ޑު ކު ރެ ވެ ނީ އާ މް ދަ ނީ ގެ ބަ ާޔ ނު ގަ އެ ވެ.

ލޯ ނާ އި ލި ބެ ން ޖެ ހޭ ފަ އި ސާ

މާ ލީ ދަ ރަ ނި

ބޭ ރު ފަ އި ސާ ދި ވެ ހި ރު ފި ޔާ އަ ށް ބަ ދަ ލު ކު ރު މު ން ލި ބޭ ފަ އި ސާ/

ފަ ހު ން ހި ސާ ބު ކު ރެ ވެ ނީ އި ފެ ކް ޓި ވް އި ން ޓަ ރެ ސް ޓު ރޭ ޓަ ށް ބި ނާ ކޮ ށް

ގު ރޫ ޕު ން މާ ލީ ދަ ރަ ން ޏެ އް ރެ ކޯ ޑު ތަ ކު ން އު ނި ކު ރަ ނީ އެ އާ އި ގު ޅި ގެ ން

ރ ނީ އާ މް ދަ ނީ ގެ ބަ ާޔ ނު ގަ އެ ވެ.
ގެ އް ލު މާ އި ،އަ ގަ ށް އަ ން ނަ ބަ ދަ ުލ ރެ ކޯ ޑު ކު ަ

އެ މޮ ޓަ އި ޒް ޑް ައ ގު ގަ އެ ވެ.

އަ ދާ ކު ރަ ން ޖެ ހޭ ޒި ން މާ ތަ އް އަ ދާ ކު ރެ ވު މު ން ،ނު ވަ ތަ ޒި ން މާ އެ އް

އަ ން ނަ ބަ ދަ ލު ގެ ގެ އް ލު ުމ ގެ ސަ ބަ ބު ން ނެ ވެި .އ ން ޓަ ރެ ސް ޓް އާ މް ދަ ނީ އާ އި،

ނ ވެ .މާ ލީ
ކެ ން ސަ ލް ކޮ ށް ލު ުމ ން ނު ވަ ތަ އޭ ގެ މު އް ދަ ތު ހަ މަ ވު މު ން ެ

އެ ސެ ޓު ރެ ކޯ ޑު ން އު ނި ކު ރު މު ން ލި ބޭ ފަ އި ދާ /ގެ އް ލު ން ވެ ސް ރެ ޯކ ޑު ކު ރަ ނީ
އާ މް ދަ ނީ ގެ ބަ ޔާ ނު ގަ އެ ވެ.

ނ  -ކްލެސިފައިކުރުން ،ފަހުން
މާލީ ދަރަ ި
ރން އަދި ފައިދާ/ގެއްލުން
ހިސާބުކު ު

ފަ އި ސާ ގެ ދަ އު ރު ވު މަ ށް ބޮ ޑު ބަ ދަ ލެ އް އަ ން ނަ ކަ މު ގަ އި ވާ ނަ މަ ވެ ސް އެ

ފު ރި ހަ މަ އާ މް ދަ ނީ އަ ށް ބި ނާ ކޮ ށް ވާ ހަ މަ އަ ގު ގަ އި ވާ އި ކު އި ޓީ

މާ ލީ ދަ ރަ ނި ތަ އް ކް ލެ ސި ފަ އި ކު ރެ ވި ފަ އި ވަ ނީ އެ މޮ ޓަ އި ޒް އަ ގު ގަ އި ނު ވަ ތަ

މާ ލީ ދަ ރަ ން ޏެ އް ރެ ކޯ ޑު ތަ ކު ން އު ނި ކު ރެ ވެ އެ ވެ .އަ ދި އި ސް ލާ ހު ކު ރެ ވު ނު

ދަ ރަ ން ޏަ ކާ އި ގު ޅޭ ޝަ ރު ތު ތަ އް ބަ ދަ ލު ވާ ހާ ލަ ތު ގަ އި ،އެ ދަ ރަ ން ޏަ ކާ އި ގު ޅޭ

މި އެ ސެ ޓު ތަ އް ފަ ހު ން ހި ސާ ބު ކު ރަ ނީ ހަ މަ އަ ގު ގަ އެ ވެ .ހި އް ސާ ގެ

ނ ވި ޔަ ފާ ރި ބޭ ނު ަމ ށް ގެ ން ގު ޅޭ އެ ސެ ޓެ އް ގެ ގޮ ތު ގަ އި
ކޮ ށް ުކ ލެ ސި ފަ އި ކު ރަ ީ

ރެ ކޯ ޑު ކު ރެ ވެ އެ ވެ.

ފަ އި ދާ ގެ ތެ ރެ އި ން އި ން ވެ ސް ޓު މަ ން ޓު ގެ ބަ އެ އް ރި ކަ ވަރ ކު ރަ ން ލި ބޭ ފަ އި ސާ ކަ ން

ކު ލެ ސި ފަ އި ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ނަ މަ ،ނު ވަ ތަ އެ އީ ޑެ ރި ވެ ޓި ވް އެ އް ކަ މު ގަ އި ވާ ނަ މަ

ކަ ށަ ވަ ރު ވާ ހި އް ސާ ގެ ފަ އި ދާ ފި ޔަ ވާ އެ ހެ ން ހު ރި ހާ އެ ފަ ދަ ފަ އި ސާ އެ އް

ނ އި ރު އެ ގޮ ތަ ށް ކަނ ޑަ އަ ޅާ ފަ އި ވާ ކަ މު ގަ އި
ނު ވަ ތަ ފު ރަ ތަ މަ ރެ ކޯ ޑު ކު ރެ ވު ު

ރ ވު ނު ފޮ ތު ގެ
ނ ޏެ އް ރެ ކޯ ޑު ަތ ކު ން އު ނި ކު ރު މަ ށް ފަ ހު ،އު ނި ކު ެ
ރ ް
މާ ލީ ދަ ަ

ރެ ކޯ ޑު ކު ރެ ވެ ނީ އާ މް ދަ ނީ ގެ ބަ ޔާ ނު ގަ އެ ވެ .އެ ހެ ނި ހެ ން ސާ ފު ފަ އި ދާ އާ އި

ވާ ނަ މަ އެ ވެ .އެ ހެ ނި ހެ ން މާ ލީ ދަ ރަ ނި ފަ ހު ން ހި ސާ ބު ކު ރަ ނީ އި ފެ ކް ޓި ވް

އަ ގާ އި ދެ އް ކި ފަ އި ސާ ގެ އަ ދަ ދު ގެ ތަ ފާ ތު އާ މް ދަ ނީ ގެ ބަ ޔާ ނު ގަ އި

ގެ އް ލު ން އާ މް ދަ ނީ ގެ ބަ ޔާ ނު ގެ ބަ ދަ ލު ގަ އި ރެ ކޯ ޑު ކު ރަ ނީ އެ ހެ ނި ހެ ން

ނ ޓަ ރެ ސް ޓު
އި ން ޓަ ރެ ސް ޓު ރޭ ޓު ބޭ ނު ން ކޮ ށް ެގ ން އެ މޮ ޓަ އި ޒް ްޑ އަ ގު ގަ އެ ވެ .އި ް

ރެ ކޯ ޑު ކު ރެ ވެ އެ ވެ.

އާ މް ދަ ނީ ގެ ގޮ ތު ގަ އެ ވެ.

ޚަ ރަ ދާ އި ބޭ ރު ފަ އި ސާ ާއ އި ގު ޅޭ ފަ އި ދާ /ގެ ްއ ލު ން ރެ ކޯ ޑު ކު ރެ ވެ ނީ
އާ މް ދަ ނީ ގެ ބަ ޔާ ނު ގަ އެ ވެ .ރެ ކޯ ޑު ތަ ުކ ން އު ނި ކު ރާ ހާ ލަ ތު ގަ އި ލި ބޭ
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މާލީ އެސެޓު  1 -ޖެނު އަރީ 2018ގެ
ރވުނު ސިޔާސަތުތައް
ކުރިން އަމަލުކު ެ

ރ ނީ އާ މް ދަ ނީ ގެ ބަ ާޔ ނު ގަ އެ ވެ.
ސ ރެ ކޯ ޑު ކު ަ
ފަ ިއ ދާ /ގެ އް ލު ން ވެ ް

މާ ލީ އެ ސެ ޓާ އި މާ ލީ ދަ ރަ ނި އަ ޅާ ކެނ ޑު މަ ށް ފަ ހު ދެ އަ ދަ ދު ގެ ތަ ފާ ތު މާ ލީ

ކު ން ފު ނި ން މާ ލީ އެ ސެ ޓު ތަ އް ކު ލެ ސި ފަ އި ކޮ ށް ފަ އި ވާ

 .iiiރެކޯޑުކުރުމާއި ،ފުރަތަމަ ހިސާބުކުރުން
މާލީ އެސެޓު

ދެ އް ކު މު ގެ ނި ޔަ ތް ޮއ ތް ކަ މު ގަ އި ވާ ނަ މަ ނު ވަ ތަ އެ އް ވަ ގު ތެ އް ގަ އި އެ ސެ ޓު

 -ލޯ ނާ އި ލި ބެ ން ޖެ ހޭ ފަ އި ސާ ވި އް ކާ އެ ސެ ޓު

މާ ލީ އެ ސެ ޓަ ކު ން ފަ އި ސާ ލި ބު މު ގެ ހަ އް ގަ ށް ނި މު މެ އް އަ އު މު ން،

ރެ ކޯ ޑު ކޮ ށް ދަ ރަ ނި ޚަ ލާ ސް ކު ރު މު ގެ ނި ޔަ ްތ އޮ ތް ކަ މު ގަ އި ވާ ނަ މަ އެ ވެ.

 -ވި އް ކާ އެ ސެ ޓު

ނު ވަ ތަ މާ ލީ އެ ސެ ޓު ގެ މި ލް ކު ވެ ރި ކަ މާ އި ގު ޅޭ ހު ރި ހާ ރި ސް ކަ ކާ އި

ބަ އި ތަ އް ތި ރީ ގަ އި އެ ވަ ނީ އެ ވެ.

ހާ ލަ ތު ގެ ބަ ޔާ ނު ގަ އި ހު ށަ ހަ ޅަ ނީ ހަ މަ އެ ކަ ނި ގު ރޫ ޕު ން އެ ގޮ ތަ ށް ކަ ން ކު ރު މަ ށް

ނަ ފާ ގެ ބޮ ޑު ބަ އި އެ ހެ ން ފަ ރާ ތަ ކަ ށް ބަ ދަ ލު ވާ ފަ ދަ މު ޢާ މަ ލާ ތެ އް ގެ ތެ ރެ އި ން

ރ 2018
މާލީ އެސެޓު  -ފަހުން ހިސާބުކުރުން އަދި  1ޖެނު އަ ީ
ގެ ކުރިން ގެއްލުމާއި ފައިދާއާއިމެދު އަމަލުކުރާ ސިޔާސަތު

ނު ވަ ތަ އެ ސެ ޓު ގެ މި ލް ކު ވެ ރި ކަ މާ އި ގު ޅޭ ރި ސް ކާ އި ނަ ފާ ބަ ދަ ލު

ވި އް ކާ އެ ސެ ޓު

މު ޢާ މަ ލާ ތެ އް ގެ ތެ ރެ އި ން މާ ލީ އެ ސެ ޓާ އި ގު ޅޭ އެ އް ބަ ސް ވު މު ން ލި ބޭ

ހަ މަ އަ ގު ަގ އި ހި ސާ ބު ކު ރު ަމ ށް ފަ ހު ،އަ ގަ ށް އަ ން ނަ ބަ ދަ ލު ގެ ގެ އް ލު މާ އި،

ފަ އި ސާ ލި ުބ މު ގެ ހަ އް ގު އެ ހެ ން ަފ ރާ ތަ ކަ ށް ބަ ދަ ލު ކޮ ށް ފި ކަ މު ގަ އި ވާ ނަ މަ،

އި ން ޓަ ރެ ސް ޓު އާ މް ދަ ނީ އާ އި ،ޑެ ޓް އި ން ސް ޓް ރޫ މަ ން ޓު ތަ އް ބޭ ރު

ރ ވޭ ނޭ ހަ އް ގެ އް އޮ ވެ ،ނެ ޓް ބޭ ސި ސް އަ ށް ފަ އި ސާ
ގާ ނޫ ނީ ގޮ ތު ން ތަ ން ފީ ޒު ކު ެ

މާލީ އެސެޓުގެ އަގަށް ބަދަލުއައުން

 (iނަ ން -ޑެ ރި ވެ ޓި ވް މާ ލީ އެ ސެ ޓު

		

ކު ރު މެ އް އަ ދި އަ މި ްއ ލަ ކޮ ން ޓް ރޯ ްލ ގަ އި ހި ފެ ހެ އް ޓު މެ އް ވެ ސް ނެ ތި
ނ ން ނަ ފަ ދަ
މާ ލީ އެ ސެ ޓު ގެ ކޮ ން ޓް ރޯ ލް ވެ ސް ުގ ރޫ ޕު ގެ އަ ތު ގަ އި ޯ

ފަ އި ސާ އި ން ދި ވެ ހި ރު ފި ޔާ އަ ށް ބަ ދަ ލު ކު ރު މު ން ލި ބޭ ފަ އި ދާ /ގެ އް ލު ން

			

އޯ ޑި ޓް ކޮ ށް ފަ އި ވާ މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ އް

އި ން ވެ ސް ޓު މަ ން ޓު

ށ ގެ ން ނެ ވެ .މާ ލީ ދަ ރަ ން ޏެ އް އެ ފް ވީ ޓީ ޕީ އެ ލް
އެ ފް ވީ ޓީ ޕީ އެ ލް ކޮ ށް ހި ސާ ބު ކޮ ް

ޝަ ރު ތު ތަ ކާ އި އެ އް ގޮ ތް ވާ ޮގ ތު ގެ މަ ތި ން ހަ މަ އަ ގު ަގ އި އާ މާ ލީ ަދ ރަ ން ޏެ އް

ގު ރޫ ޕު ން ާމ ލީ އެ ސެ ޓު ރެ ކޯ ޑު ތަ ކު ން އު ނި ކު ރެ އެ ވެ.
				

 1ޖެ ނު އަ ރީ  2018އި ން ފެ ށި ގެ ން އަ މަ ލު ކު ރާ އު ސޫ ލު
އެ ސެ ޓާ އި ކޮ ން ޓް ރެ ކް ޓް އެ ސެ ޓު
އީ ސީ އެ ލް އާ ގު ޅޭ ގެ އް ލު މު ގެ އެ ލަ ވަ ން ސް ގު ރޫ ޕު ން
ތި ރީ ގަ ިއ ވާ އެ ސެ ޓު ތަ ކާ ގު ޅި ގެ ން ރެ ކޯ ޑު ކު ރެ އެ ވެ.

ފި ޔަ ވާ ދެ ން އަ ން ނަ ބަ ދަ ލު ތަ އް އޯ ސީ އަ އި ގަ އި ރެ ކޯ ޑު ކު ރު މަ ށް ފަ ހު

މަ އި ގަނ ޑު ހު ރި ކާ ރި ސް ކަ ކާ އި ނަ ފާ ުގ ރޫ ޕު ން ނަ ގާ ގޮ ތަ ށް ،ގު ރޫ ޕު ގެ

 -އެ މޮ ޓަ އި ޒް ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ އަ ގު ގަ އި ހި ސާ ބު ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ

ފެ އަރ ވެ ލި އު ރި ޒާ ްވ އަ ށް ޖަ މާ ކު ރެ ވެ އެ ވެ .މި އެ ސެ ޓު ތަ އް

މާ ލީ ހާ ލަ ތު ގެ ބަ ޔާ ނު ގަ އި ރެ ކޯ ޑު ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ބަ އެ އް އެ ސެ ޓު އެ ހެ ން

 -މާ ލީ އެ ސެ ޓު ކޮ ން ޓް ރެ ކް ޓް އެ ސެ ޓު

ރެ ކޯ ޑު ން އު ނި ކު ރު މު ން އި ކު އި ޓީ އަ ށް މި ހާ ތަ ނަ ށް ލި ބި ފަ އި ާވ ފަ އި ދާ/

ފަ ރާ ތް ތަ ކަ ށް ބަ ދަ ލު ކު ރު މު ގެ މު އާ މަ ލާ ތް ތަ އް ގު ރޫ ޕު ން ހި ން ގަ އެ ވެ .މި

ގެ އް ލު ން ވަ ނީ އާ މް ދަ ނީ ގެ ބަ ޔާ ނަ ށް އަ ލު ން ކް ލެ ސި ފަ އި ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ.

ހާ ލަ ތް ތަ ކު ގަ އި ބަ ދަ ުލ ކު ރެ ވޭ އެ ސެ ޓު ތަ އް ރެ ކޯ ޑު ަތ ކު ން އު ން ޏެ އް ނު ކު ރެ އެ ވެ.
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 2.10މާލީ އިންސްޓްރޫމަން ޓު (ކުރީގެބަޔާ އިގުޅޭ)
އޮ ޅު މެ އް އެ ރު މު ެގ ފު ރު ސަ ތު ކު ަޑ ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ ިއ އެ ފް ވީ ޓީ ޕީ އެ ލް ކޮ ށް
ނ އެ ފް ވީ ޓީ ޕީ އެ ލް ކޮ ށް ރެ ކޯ ޑު ކު ރަ ން
ރެ ކޯ ޑު ކު ރެ ިވ ދާ ނެ އެ ވެ .މި ގޮ ތު ް
ނި ން މާ ނި ން މު ން ފަ ހު ން ބަ ދަ ލެ އް ނު ކު ރެ ވޭ ނެ އެ ވެ.

ނ ފެށިގެން
މާލީ އެސެޓު  1 -ޖެނު އަރީ  2018އި ް
ރވޭ އުސޫލު
ވިޔަފާރި މޮޑެލް އެސެސްކުރުމުގައި އަމަލުކު ެ
ވި ޔަ ފާ ރި މެ ނޭ ޖު ކު ރަ މު ން ދާ ގޮ ތާ އި ،މެ ނޭ ޖު މަ ން ޓަ ށް މަ އު ލޫ މާ ތު
ފޯ ރު ކޮ ށް ދެ ވޭ ގޮ ތު ގެ ފު ރި ހަ މަ ތަ ސް ީވ ރެ އް ލި ބި ގަ ތު ަމ ށް ޓަ ކަ އި ،ގު ރޫ ުޕ ގަ އި ހު ރި
މާ ލީ އެ ސެ ޓު ތަ އް މެ ނޭ ޖު ކު ރަ މު ން ދާ ވި ޔަ ފާ ރި މޮ ޑެ ލް ގެ މަ ގް ސަ ދު
ސ މަ ން ޓެ އް
ދެ ނެ ގަ ތު މަ ށް ޖު މު ލަ ޕޯ ޓް ފޯ ލި އޯ އަ ށް ބަ ލަ އި ގެ ން އެ ސެ ް
ހެ ދެ އެ ވެ .މި ގޮ ތު ން ރި އާ ޔަ ތް ކު ރެ ވޭ މަ އު ލޫ މާ ތު ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ހި މެ ނެ ނީ:
			
 މި ހާ ރު ހު ރި ސި ޔާ ސަ ތު ތަ ކަ ށް އަ މަ ލު ކު ރަ މު ން ގެ ން ދި އު މު ގަ އި ގެ ން ގު ޅޭސި ޔާ ސަ ތު ތަ ކާ އި މަ ގު ސަ ދު ތަ އް .މީ ގެ ތެ ރޭ ގަ އި މެ ނޭ ޖު މަ ން ޓު ގެ
ރ ކް ޗު އަ ލް އި ން ޓަ ރެ ސް ޓު
ސ ނު ން ހު ރީ ކޮ ން ޓް ެ
ސް ޓް ރެ ޓަ ޖީ ގެ މަ އި ގަނ ޑު ވި ް
ނ ޓަ ރެ ސް ޓު ރޭ ޓު ޕް ރޮ ފަ އި ލް އެ އް ގެ ން ގު ޅު ން،
އާ މް ދަ ނީ ޯހ ދު ން ،ވަ ކި އި ް
މާ ލީ އެ ސެ ޓު ގެ މު އް ދަ ތު މާ ލީ ދަ ރަ ނީ ގެ މު އް ދަ ތު ނު ވަ ތަ ބޭ ރު ވާ
ފަ އި ސާ އާ އި އެ އް ގޮ ްތ ކު ރު ން ،ނު ވަ ތަ އެ ސެ ޓު ތަ އް ވި ްއ ކަ އި ގެ ން
ފަ އި ސާ ހޯ ދު ން ިމ ކަ ން ކަ މު ގެ ތެ ރެ އި ން ކޮ ން ކަ މަ ކަ ށް ތޯ ބެ ލު ން.
			
 ޕޯ ޓް ފޯ ލި އޯ ގެ ޕާ ފޮރ މަ ން ސް ބަ ލާ ،ގު ރޫ ޕު ގެ މެ ނޭ ުޖ މަ ން ޓަ ށްރ މޮ ޑެ ލް ގެ ޕާ ފޮރ މަ ން ސަ ށް އަ ސަ ރު ކު ރާ ނޭ
ރ ގޮ ތް ވި ޔަ ފާ ި
ރި ޕޯ ޓު ކު ާ
ރި ސް ކު ތަ ކާ ިއ ( އެ ވި ޔަ ފާ ރި މޮ ޑެ ލް ގެ ތެ ރޭ ަގ އި ގެ ން ގު ޅޭ
މާ ލީ އެ ސެ ޓާ އި) ،އެ ރި ސް ކު ތަ އް މެ ނޭ ޖު ކު ރާ ނޭ ގޮ ތް
				
 ވި ޔަ ފާ ރި ބަ ލަ ހަ އް ޓާ ފަ ރާ ތް ތަ ކަ ށް މަ ސަ އް ކަ ތު ގެ އު ޖޫ ރަ ދެ ވޭގޮ ތް  -އު ޖޫ ރަ އަ ކީ ބަ ަލ ހަ އް ޓާ އެ ސެ ޓު ތަ ކު ގެ ފެ އަރ ވެ ިލ ުއ އަ ށް
ބި ނާ ވާ އެ އް ޗެ އް ކަ ން ނު ވަ ތަ ލި ބޭ ފަ އި ސާ އަ ށް ބި ނާ ވާ އެ އް ޗެ އް ކަ ން
ރ ވަ ގު ތު،
 މާ ލީ އެ ސެ ޓު ިވ އް ކާ ގި ނަ /މަ ދު މި ން ،އެ ކަ ން ކު ާއެ ފަ ދަ މު އާ މަ ލާ ތް ތަ އް ހި ން ގާ ސަ ބަ ބު ،އަ ދި މު ސް ތަ ގް ބަ ލު ގަ އި
ހިނ ގާ ނޭ ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ ުމ އާ މަ ލާ ތް ތަ ކާ ިއ މެ ދު ކު ރެ ވޭ އު ން މީ ދު.
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ރ ހަ މަ ނު ވާ މު ާޢ މަ ލާ ތެ އް މެ ދު ވެ ރި ކޮ ށް
ޝ ނަ ށް ޝަ ރު ތު ފު ި
 -ޑީ ރެ ކޮ ގް ނި ަ

 -ބަ ދަ ލު ގެ ނެ ވޭ ފަ ދަ ޮގ ތަ ކަ ށް އެ އް ބަ ސް ވު މު ގަ އި ވާ

ހު ން ނަ މާ އް ދާ ތަ އް

ތި ން ވަ ނަ ފަ ރާ ތަ ކަ ށް މާ ލީ އެ ސެ ޓު ތަ އް ބަ ދަ ލު ކު ރާ ކު ރި ޔަ ސް
ގު ރޫ ޕު ން އެ އެ ސެ ޓު ތަ ކަ ކީ އަ މި އް ލަ ތަ ކެ ތި ކަ މަ ށް ބަ ލާ ތީ ،މި ބަ އި ގެ
ށ ޓަ ކަ އި “ ވި ްއ ކު މު ގެ މު އާ މަ ާލ ތެ އް” ކަ މަ ށް ނު ބެ ލެ އެ ވެ.
ބޭ ނު މަ ް

 ކަނ ޑަ އެ ޅި ފަ އި ވާ ވަ ގު ތު ގެ ކު ރި ން ފަ ިއ ސާ ދެ އް ކޭ ގޮ ތަ ށް ،ނު ވަ ތައެ އް ބަ ސް ވު މު ގެ މު އް ދަ ތު އި ތު ރު ކު ރެ ވޭ ގޮ ތަ ށް ހު ރު ން

			
ވި ޔަ ފާ ރި ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި ގެ ން ގު ޅޭ މާ ލީ އެ ސެ ޓު ނު ވަ ތަ ފެ އަރ

 -ކަނ ޑަ އެ ޅި ފަ އި ވާ އެ ސެ ޓު ތަ ކު ން ގު ރޫ ޕަ ށް ލި ބެ ން ޖެ ހޭ

ވެ ލި އު އު ސޫ ލު ން ޕާ ފޮރ މަ ން ސް ބަ ލާ ގޮ ތަ ށް މެ ނޭ ޖު ކު ރާ މާ ލީ

ފަ އި ސާ ލި ބު މަ ށް ހު ރަ ސް އެ ޅޭ ގޮ ތަ ށް ހު ން ނަ ޝަ ރު ޠު ތަ އް

ރ ނީ “ އެ ފް ވީ ޓީ ީޕ އެ ލް” އާ އި އެ އް ގޮ ތަ ށެ ވެ.
އެ ސެ ޓު ހި ސާ ބު ކު ަ

ސ ފީ ޗަރ)
( މި ސާ ލަ ކަ ށް ނަ ން -ރި ކޯ ް

މާލީ އެސެޓު  -އެއްބަސްވުން ތަކާއިގުޅިގެން ލިބޭ ފައިސާގަ ިއ ހިމެނެނީ
ހަމައެކަނި “ޕްރިންސިޕަލް” ފައިސާއާއި ،އިން ޓަރެސްޓުގެގޮތުގައި
ދައްކާ ފައިސާކަން ކަނ ޑައެޅުމުގެ އެސެސްމަން ޓު (1
ޖެނު އަރީ  2018އިން ފެށިގެން އަމަލުކުރެވޭ އުސޫލު)

ރ ން ފަ އި ސާ
ޕް ރީ ޕޭ މަ ން ޓު ފީ ޗަރ ( ކަނ ޑަ އެ ޅި ފަ އި ވާ ތާ ރީ ޚު ގެ ކު ި
ދެ އް ކޭ ގޮ ތަ ށް އޮ ތު ން) އަ ކީ “ ހަ މަ އެ ކަ ނި ޕް ރި ން ސި ޕަ ލް އަ ދި
ނ ނަ ން އޮ ން ނަ ޝަ ރު ތާ އި އެ އް ގޮ ތް
އި ން ޓަ ރެ ސް ޓު ގެ ފަ އި ސާ” ލި ބި ގަ ް
ނ ދަ އް ކާ ފަ އި ސާ ގެ ތެ ރޭ ގަ އި
ފީ ޗަރ އެ އް ކަ މު ގަ އި ބެ ލެ ވޭ ނީ ،މި ގޮ ތު ް

މި އެ ސެ ސް މަ ން ޓު ގެ ބޭ ނު މަ ށް ޓަ ކަ އި “ ޕް ރި ން ސި ޕަ ލް” ކަ މު ގަ އި

މަ އި ގަނ ޑު ގޮ ތެ އް ގަ އި ހި މެ ނެ ނީ ފަ އި ސާ ދެ އް ކި ތާ ރީ ޚާ އި ހަ މަ އަ ށް

ބެ ލެ ވެ ނީ މާ ީލ އެ ސެ ޓު ފު ރަ ތަ ަމ ރެ ކޯ ޑު ކު ރެ ވޭ އި ރު އޭ ގެ ހަ މަ އަ ގެ ވެ.

ނު ދަ އް ކާ ހު ރި ޕް ރި ން ސި ޕަ ލް އަ ދި އި ން ޓަ ރެ ސް ޓު ގެ ފަ އި ސާ ކަ މު ގަ އި ވާ ނަ މަ އެ ވެ.

“ އި ން ޓަ ރެ ސް ޓު” ކަ މު ގަ އި ބެ ލެ ވެ ނީ ފަ އި ސާ ގެ ޓަ އި މް ވެ ލި އު އަ ށާ އި،

މި ގޮ ތު ން ޕް ރީ ޕޭ މަ ން ޓު ފަ އި ސާ ގެ ތެ ރޭ ގަ އި އެ އް ބަ ސް ވު ން އަ ވަ ހަ ށް ނި މު މަ ކަ ށް

ވަ ކި މު އް ދަ ތަ ކަ ށް ލި ބެ ން ޖެ ހޭ ފަ އި ސާ އެ ހެ ން ފަ ރާ ތެ އް ގެ އަ ތު ގަ އި

ގެ ނަ އު މާ އި ގު ޅި ގެ ން ބަ ދަ ލު ގެ ގޮ ތު ގަ އި ދޭ ން އެ ކަ ށީ ގެ ން ވާ މި ން ވަ ރެ އް

ނ ކަ މު ގެ ރި ސް ކާ އި ،އަނ ބު ރާ ދަ ްއ ކާ ގޮ ތަ ށް
ހު ރު މު ން އެ ފަ އި ސާ ނު ލި ބި ދާ ެ

ހި މެ ނި ދާ ނެ އެ ވެ .މީ ގެ ިއ ތު ރު ން ،މޫ ނު މަ ތީ ގެ އަ ގަ ށް ވު ރެ ދަ ށް ކޮ ށް

ފަ އި ސާ ދި ނު މާ އި ގު ޅޭ އެ ހެ ނި ހެ ން އަ ސާ ސީ ރި ސް ކާ އި ޚަ ރަ ދާ އި

ނު ވަ ތަ މަ ތި ން ގަ ނެ ފަ އި ވާ މާ ލީ އެ ސެ ޓު ތަ ކަ ށް ޕް ރީ ޕޭ މަ ން ޓު ގެ ގޮ ތު ގަ އި

( މި ސާ ލަ ކަ ށް ފަ އި ސާ ލި ބެ ން ހު ރި މި ން ވަ ރު ގެ ރި ސް ކާ އި އި ދާ ރީ ހި ން ގު މު ގެ

ފަ އި ސާ ދަ އް ކާ އި ރު އަ ސް ލު މޫ ނު މަ ތީ ގެ އަ ގާ އި އެ އް ގޮ ތް އަ ގަ ކާ އި އެ ކު

.ޚަ ރަ ދު) ފަ އި ދާ ގެ ނި ސް ބަ ތަ ށް ރި އާ ޔަ ތް ކޮ ށް ދަ އް ކާ ފަ އި ސާ އަ ށެ ވެ

ނ ޓަ ރެ ސް ޓު
އެ ކް ރޫ ްޑ ( އަ ދި ނު ދަ ްއ ކަ އި ވާ) ކޮ ން ޓް ރެ ކް ޗު އަ ލް އި ް

			
ނ ސި ޕަ ލް”
ކޮ ން ޓް ރެ ކް ޓު ގެ ދަ ށު ން ލި ޭބ ފަ އި ސާ އަ ކީ ހަ ަމ އެ ކަ ނި “ ޕް ރި ް

ރ ން އެ އް ބަ ސް ވު ން ނި މު މަ ކަ ށް
( ކަނ ޑަ އެ ޅި ފަ އި ވާ ތާ ރީ ޚު ގެ ކު ި
ގެ ނަ އު މު ން ބަ ދަ ލު ގެ ގޮ ތު ަގ އި އެ ކަ ށީ ގެ ން ވާ މި ން ވަ ރެ އް ހި ެމ ނޭ ގޮ ތަ ށް)

ރ މަ ން ޓު ގެ
އާ އި “ އި ން ޓަ ރެ ސް ޓު” ފަ އި ސާ ކަ ން ދެ ނެ ގަ ން ނަ ނީ އި ން ސް ޓް ޫ

ރ ވު ނު އި ރު
ދަ ްއ ކާ ގޮ ތަ ށް ޝަ ރު ތެ އް ވާ ކަ މު ގަ އި ވާ ނަ މަ ،ފު ރަ ތަ މަ ރެ ކޯ ޑު ކު ެ

ސ ވު މު ގަ އި
އެ އް ބަ ސް ވު މު ގެ ޝަ ރު ތު ތަ ކަ ށް ރި ޢާ ޔަ ތް ކޮ ށެ ވެ .މި ގޮ ތު ން އެ އް ބަ ް

ނ ޓު ފީ ޗަރ ގެ ހަ މަ އަ ގަ ކީ އެ ހާ ބޮ ޑު އަ ދަ ދެ އް ކަ މު ގަ ިއ ނު ވާ ނަ މަ
ޕް ރީ ޕޭ މަ ް

ނ ވާ ގޮ ތަ ށް
ޝ ރު ތު ފު ރި ހަ މަ ު
ަ
ހި މެ ނޭ ާމ އް ދާ އެ އް ގެ ަދ ށު ން ،އި ސް ވެ ބު ނި

“ ހަ މަ އެ ކަ ނި ްޕ ރި ން ސި ޕަ ލް އަ ިދ އި ން ޓަ ރެ ސް ޓު ެގ ފަ އި ސާ”

ކޮ ން ޓް ރެ ކް ޓު ގެ ދަ ށު ން ލި ބޭ ފަ އި ސާ ގެ އަ ދަ ދާ އި ފަ އި ސާ ލި ބޭ ވަ ގު ތަ ށް

ލި ބި ގަ ން ނަ ން އޮ ން ނަ ޝަ ރު ތު ފު ރި ހަ މަ ވާ ކަ މު ގަ އި ބެ ލެ ވި ދާ ނެ އެ ވެ.

ސ ސް މަ ން ޓު
ބަ ދަ ލު ގެ ނަ އު މު ގެ ުފ ރު ޞަ ތު އޮ ތް ޯތ ބެ ލެ އެ ވެ .މި އެ ެ
ހެ ދު މު ގަ އި ގު ރޫ ޕު ން ބަ ލާ ކަ ން ކަ ން ތި ރީ ގަ އި އެ ވަ ނީ އެ ވެ.
 ދަ އު ރު ވާ ފަ އި ސާ ގެ އަ ދަ ދާ އި ދަ އު ރު ވާ ވަ ގު ތަ ށްއަ ސަ ރު ކު ރު ވާ ފާ ނޭ ކަ ން ކަ މާ އި ހާ ލަ ތް ތަ އް

މާލީ އެސެޓު  -ފަހުން ހިސާބުކުރުން އަދި  1ޖެނު އަރީ  2018އިން
ފެށިގެން ގެއްލުމާއި ފައިދާއާއިމެދު އަމަލުކުރާ ސިޔާސަތު
އެ މޮ ޓަ އި ޒް ޑް އަ ގު ގަ އި ވާ މާ ލީ އެ ސެ ޓް
މި އެ ސެ ޓު ތަ އް ފަ ހު ން ހި ސާ ބު ކު ރެ ވެ ނީ އި ފެ ކް ޓި ވް އި ން ޓަ ރެ ސް ޓު ރޭ ޓަ ށް

 -ކޫ ޕަ ން ރޭ ޓަ ށް ( ވޭ ރި އަ ބް ްލ ރޭ ޓު ފީ ޗަރ ހި ެމ ނޭ ގޮ ތު ން)

ބި ނާ ކޮ ށް އެ މޮ ަޓ އި ޒް ޑް އަ ގު ގަ އެ ވެ .އެ މޮ ޓަ އި ޒް ޑް އަ ގު ދަ ށަ ށް ދަ ނީ އަ ގަ ށް

ރ ދީ ކަ ސް ޓަ މަ ރެ ްއ ގެ އަ ތު ން
ށ ބި ނާ ކޮ ށް ،ފަ ު
ކު ރެ ވި ފަ ިއ ވާ ތަ ޖު ރި ބާ އަ ް

އި ން ވެ ސް ޓު ކު ރި އަ ދަ ދަ ށް ވު ރެ އޭ ގެ ހަ މަ އަ ގު އެ ކަ ށީ ގެ ން ވާ ވަ ރަ ށް ވު ރެ

ވިއްކާލެވެންހުރި މާލީ އެސެޓު

މާ ލީ އެ ސެ ޓެ އް ގެ ފަ އި ސާ ލި ބެ ން ޖެ ހޭ ތާ ރީ ޚަ ށް ވު ރެ  180ދު ވަ ސް

ށ ފާ ހަ ގަ ކު ރެ ވޭ މި ން ވަ ރަ ކަ ށް ދަ ށަ ށް ދި އު މެ ވެ .މި ގޮ ތު ން
ދި ގު މު އް ދަ ތަ ކަ ް

ވި އް ކާ ލެ ވެ ން ހު ރި މާ ލީ އެ ސެ ޓު ގެ އަ ގަ ށް އަ ން ނަ ބަ ދަ ލު ގެ ގެ އް ލު ން

ފަ ހަ ނަ އަ ޅާ ގޮ ސް ފި ކަ މު ގަ އި ވާ ނަ މަ ގު ރޫ ޕު ގެ ސި ޔާ ސަ ތަ ކީ ޖު ުމ ލަ ފޮ ތު ގެ

 %20އަ ށް ވު ރެ ބޮ ަޑ ށް އަ ގު ދަ ށަ ށް ހިނ ގަ އް ޖެ ނަ މަ ބެ ލެ ވެ ނީ އެ އީ

ރެ ކޯ ޑު ކު ރަ ނީ ފެ އަރ ވެ ލި އު ރި ޒާ ވް ގަ ިއ ޖަ މާ ވެ ފަ އި ހު ރި ގެ އް ލު މު ގެ އަ ދަ ދު ތަ އް

ރ ން ގެ އަ ތު ން
ރ ޓް ކަ ސް ޓަ މަ ު
އަ ގު ރެ ޯކ ޑު ތަ ކު ން އު ނި ކު ރު މެ ވެ .ކޯ ޕަ ޭ

ފާ ހަ ގަ ކު ރެ ވޭ މި ން ވަ ރެ އް ކަ މަ ށެ ވެ .އަ ދި  9މަ ސް ދު ވަ ހަ ށް ވު ރެ ދި ގު

ށ ފަ ހު އާ މް ދަ ނީ ގެ ބަ ޔާ ނަ ށް ބަ ދަ ލު ޮކ ށް ގެ ން ނެ ވެ.
އަ ލު ން ކް ލެ ސި ފަ އި ކު ރު މަ ް

ލި ބެ ން ޖެ ހޭ ފަ އި ސާ ގެ ތެ ރެ އި ން މި ފަ ދަ ފަ އި ސާ ރެ ކޯ ޑު ތަ ކު ން އު ނި ކު ރާ ނޭ

މު އް ދަ ތަ ކީ އެ ކަ ށީ ގެ ން ވާ ވަ ރަ ށް ވު ރެ ދި ގު މު އް ދަ ތެ އް ކަ މަ ށެ ވެ.

އަ ލު ން ކް ލެ ސި ފަ އި ކު ރާ އަ ދަ ދަ ކީ އެ ސެ ޓު ގަ ތް އަ ގާ އި ( ޕް ރި ން ސި ޕަ ލް

ނ ވަ ރު ބެ ލު މަ ށް ަފ ހު ކޮ ން މެ
ލި ބޭ ނޭ ކަ ުމ ގެ އެ ކަ ށީ ގެ ން ވާ ޔަ ގީ ން ކަ ން އޮ ތް މި ް

އެމޮޓަ އިޒްކުރެވިފައިވާ އަގުގައި ހިސާބުކުރެވިފައިވާ މާލީ އެސެޓު

އު ނި ކު ރު މަ ށް ަފ ހު)

ރ ކޯ ޑު ތަ ކު ން އު ނި ކު ރެ ވޭ
ހާ ލަ ތެ އް ވަ ކި ން ދި ރާ ސާ ކޮ ށް ެގ ން ނެ ވެ .މި ގޮ ތު ން ެ

މި އެ ސެ ޓު ތަ ކު ގެ އަ ގަ ށް ބަ ދަ ލު އަ އި ސް ފަ އި ވާ ކަ މު ގެ ހެ ކި ހޯ ދު މަ ށް

އަ ގަ ށް އަ އި ބަ ދަ ުލ ގެ ގެ އް ލު ން އު ނި ުކ ރު މަ ށް ފަ ހު) ގެ ތަ ފާ ތެ ވެ.

އަ ދަ ދު ތަ ކު ން ފާ ހަ ގަ ކު ރެ ވޭ ވަ ރު ގެ މި ން ވަ ރެ އް ފަ ހު ން ލި ބި ދާ ނޭ ކަ މަ ށް ގު ރޫ ޕު ން

ވަ ކި ވަ ިކ އެ ސެ ޓު ތަ ކާ އި ،އެ ސެ ޓު ގު ރޫ ޕު ަތ އް ވެ ސް ބެ ލެ އެ ވެ .ވަ ކި

ވި އް ކާ ލެ ވެ ން ހު ރި މާ ލީ އެ ސެ ޓެ އް ގެ ހަ މަ އަ ގަ ށް އަ ން ނަ ބަ ދަ ލު ގެ ގެ އް ލު ން

ަވ ގު ތާ އި ،އު ނި ކު ރާ ނޭ އަ ދަ ދާ އި މެ ުދ ގޮ ތެ އް ކަނ ޑަ އަ ަޅ ނީ ފަ އި ސާ

އަ ދަ ދާ އި ެއ މޮ ޓަ އި ޒޭ ޝަ ން ގެ ގޮ ތު ގަ އި އަނ ބު ރާ ަދ އް ކާ ފަ އި ވާ އަ ދަ ދު ތަ އް
މި ހާ ރު ގެ ަހ މަ އަ ގު ( ކު ރި ން ރެ ކޯ ޑު ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ

ނ ގަ އި އޮ ން ނަ
ގު ޅި ގެ ން ވެ ސް އެ ފަ ދަ އަ ަދ ދު ތަ އް ހޯ ދު މަ ށް ޓަ ކަ އި ކު ން ފު ީ

ނ ބެ ލެ އެ ވެ .ވަ ކި އެ ސެ ޓެ އް ގެ ގޮ ތު ގަ އި އަ ގަ ށް
އަ އި ސް ފަ އި ވޭ ތޯ ވަ ިކ ް

ނ ނާ ނެ އެ ވެ.
ސ ލާ އި އެ އް ގޮ ތަ ށް ފި ޔަ ވަ ޅު ތަ އް އެ ުޅ މު ގެ ފު ރު ސަ ތު ޮއ ް
އު ޫ

ބަ ދަ ލު އައ ސް ފަ އި ނު ވާ ނަ މަ ،އެ ވަ ގު ތާ އި ހަ މަ އަ ށް ވަ ކި ން ފާ ހަ ގަ ނު ކު ރެ ވޭ

ވި އް ކާ ލެ ވެ ން ހު ރި މާ ލީ އެ ސެ ޓެ އް ެގ ގޮ ތު ގަ އި ކް ލެ ސި ަފ އި ކޮ ށް ފަ އި ވާ އި ކު އި ޓީ

ަބ ދަ ލެ އް ހު ރި ތޯ ދެ ނެ ގަ ތު މަ ށް ޓަ ކަ އި ޖު މު ލަ ގޮ ތެ އް ަގ އި އެ ހެ ން

އި ން ސް ޓް ރޫ މަ ން ޓެ އް ގަ އި ކޮ ށް ފަ އި ވާ އި ން ވެ ސް ޓު މަ ން ޓަ ކާ އި ގު ޅި ގެ ން

ރ ވެ އެ ވެ .ވަ ކި އެ ސެ ޓެ އް ގެ ގޮ ތު ގަ އި މު ހި ން މު ނޫ ން
އެ ސެ ޓު ތަ ކާ އި އެ ކު އެ ސެ ސް ކު ެ

ރެ ކޯ ޑު ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ އަ ގަ ށް އަ ން ނަ ބަ ދަ ލު ގެ ގެ އް ލު ން މާ ލީ ބަ ޔާ ނު ން

ހު ރި ހާ އެ ސެ ޓެ އް ގެ އަ ގަ ށް ބަ ދަ ލު އަ އި ސް ފަ އި ވޭ ތޯ ބަ ލަ ނީ ޖު މު ލަ

ރ ވަރ ސް އެ އް ނު ކު ރެ އެ ވެ.
ި

						

ނ އަމަލުކުރަމުން ދިޔަ ސިޔާސަތު 1
ޖެނު އަރީ ެ 2018ގ ކުރި ް
ނަން ޑެރިވެޓިވް މާ ީލ އެސެޓު

ގޮ ތެ އް ގަ އެ ވެ .ޖު މު ލަ އެ ސެ ސް މަ ން ޓު ހަ ދަ ނީ އެ އް ބާ ވަ ތެ އް ގެ ރި ސް ކު

އެ ފް ވީ ޓީ ޕީ އެ ލް ޮކ ށް ނޫ ން ގޮ ތަ ށް ކް ލެ ސި ފަ އި ކު ރެ ިވ ފަ އި ވާ މާ ލީ އެ ސެ ޓު ތަ ކު ގެ

އެ ކު ލެ ވޭ އެ ސެ ޓު ތަ އް ގު ރޫ ޕު ޮކ ށް ގެ ން ނެ ވެ.

އަ ގަ ށް ބަ ދަ ލު އަ ިއ ސް ފަ އި ވާ ކަ މު ގެ “ އޮ ބް ޖެ ކް ޓި ވް” ހެ ކި ހޯ ދު މަ ށް ކޮ ން މެ
ރި ޕޯ ޓި ންގ ތާ ރީ ޚެ އް ގަ އި އެ ސެ ސް މަ ން ޓު ހެ ދެ އެ ވެ.

ޖު މު ލަ ގޮ ތެ އް ގަ އި އެ ސެ ޓު ތަ ކު ގެ އަ ގަ ށް އަ އި ސް ފަ އި ވާ ބަ ދަ ލު
ރ ވޭ ވަ ގު ތު އަ ދި ވެ ފަ އި ވާ ގެ އް ލު މާ އި ގު ޅޭ
ސ ސް ކު ރު މު ގަ އި ،ރި ކަ ވަރ ކު ެ
އެ ެ

މާ ލީ އެ ސެ ޓު ގެ އަ ގަ ށް ބަ ދަ ލި އަ އި ސް ފަ އި ވާ ކަ މު ގެ “ އޮ ބް ޖެ ކް ޓި ވް”

ރ ގެ ވި ޔަ ފާ ރި އާ އި ދަ ރަ ނީ ގެ
ކު ރީ ގެ ރެ ކޯ ޑު ތަ ކަ ށް ރި އާ ޔަ ތް ކޮ ށް ،މި ހާ ު

ހެ ކީ ގެ ގޮ ތު ގަ އި ހި މެ ނެ ނީ:

ހާ ލަ ތަ ށް ބަ ލާ އި ރު ކު ރީ ގެ ޓް ރެ ން ޑު ން ދަ އް ކާ މި ން ވަ ރަ ށް ވު ރެ އަ ސް ލު

 -ފަ އި ސާ ދޭ ން ޖެ ހޭ ފަ ރާ ތަ ކު ން ޑި ފޯ ލް ޓު ވު ން ނު ވަ ތަ އި ހު މާ ލު ވު ން

ގެ އް ލު ން މަ ތި ވާ ނޭ ކަ މަ ށް ނު ވަ ތަ ދަ ށް ވާ ނޭ ކަ މަ ށް ފެ ން ނަ ކަ މު ގަ އި ވާ ނަ މަ

 -ގު ރޫ ޕަ ށް ލި ބެ ން ޖެ ހޭ ފަ އި ސާ އެ އް އާ ން މު އު ސޫ ލާ ޚި ލާ ފަ ށް

އެ ކަ މާ އި ގު ޅި ގެ ން ހި ސާ ބު ތަ ކަ ށް ގެ ން ނަ ން ޖެ ހޭ ބަ ދަ ލު ތަ އް ގެ ނެ ވެ އެ ވެ.

ރީ ސް ޓް ރަ ކް ޗަރ ކު ރު ން
 ފަ އި ސާ ދޭ ން ޖެ ހޭ ފަ ރާ ތަ ކު ން ބެ ން ކު ރަ ޕް ސީ އި އު ލާ ން ކޮ ށް ފާ ނޭ ކަ މަ ށްފެ ނު ން
 ފަ އި ސާ ދޭ ން ޖެ ހޭ ފަ ރާ ތް ތަ ކު ގެ ފަ އި ސާ ދެ އް ކު މު ގެ ރެ ކޯ ޑަ ށް ނޭ ދެ ވޭބަ ދަ ލު ތަ ކެ އް އަ އު ން
 މާ ލީ ދަ ތި ތަ ކު ގެ ސަ ބަ ބު ން ސެ ކި އު ރި ޓީ އަ ށް އޮ ން ނަ މާ ކެ ޓު ނެ ތި ގެ ންދި އު ން

އަ ގަ ށް އަ ިއ ބަ ދަ ލު ގެ ގެ އް ލު މަ ކީ އެ ސެ ޓު ގެ ފޮ ތު ެގ އަ ގާ އި،

އޯ ޑި ޓް ކޮ ށް ފަ އި ވާ މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ އް

ސ ޓު ތަ ކާ އި
ރ ކޯ ޑު ތަ ކު ން އު ނި ކު ރާ މާ ލީ އެ ެ
ނު ދެ ކެ އެ ވެ .އެ ހެ ން ނަ މަ ވެ ސް ެ

އެ ސެ ޓެ އް ގެ ގޮ ތު ގަ އި މު ހި ން މު ހު ރި ހާ އެ ސެ ޓެ އް ގެ އަ ގަ ށް ބަ ދަ ލު

ރެ ކޯ ޑު ކު ރެ ވޭ ތާ ރީ ޚު ގެ ފަ ހު ން އޭ ެގ ހަ މަ އަ ގު އި ތު ރު ވެ އް ޖެ ކަ މު ގަ އި ވާ ނަ މަ،
މާ ލީ ބަ ޔާ ނު ގަ އި ުކ ރި ން ރެ ކޯ ޑު ުކ ރެ ވު ނު ގެ އް ލު ން ރި ވަރ ސް ކު ރެ ވެ އެ ވެ.

 2.11އިން ވެން ޓްރީ
އި ން ވެ ން ޓް ރީ ގެ އަ ގު ގެ ގޮ ތު ގަ އި ބަ ލަ ނީ ގަ ތް އަ ގާ އި ވި އް ކާ ލަ އި ގެ ން
ލި ބޭ ނޭ އަ ދަ ދު ގެ ތެ ރެ އި ން ދަ ށް އަ ދަ ދެ ކެ ވެ .ގަ ތް އަ ގު ހި ސާ ބު ކު ރަ ނީ
އި މް ޕޯ ޓު ޑި އު ޓީ އާ އި ،އި ން ޝޫ ރަ ން ސްް ،ފ ރެ އި ޓް ،ޕޯ ޓު ފީ ތަ ކާ އި
ބެ ން ކު ޗާ ޖު ތަ އް ހި މަ ނަ އި ގެ ން “ ަފ ސް ޓް އި ން ފަ ސް ްޓ އަ އު ޓް”
ށ
ސ ބު ކު ރާ އި ރު ަދ ރަ ން ޏަ ް
މެ ތަ ޑު ބޭ ނު ން ކޮ ށް ގެ ން ނެ ވެ .ގަ ތް އަ ގު ހި ާ
ފަ އި ސާ ހޯ ދު މު ގެ ޚަ ރަ ދު ނު ހި ެމ ނެ އެ ވެ .ވި އް ާކ ލަ އި ގެ ން ލި ބޭ ނޭ އަ ދަ ދަ ކީ
އާ ން މު ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ އު ސޫ ލު ން ވި އް ކާ ލެ ވޭ ނޭ ކަ މަ ށް ލަ ފާ ކު ރެ ވޭ އަ ގު ން
ވި އް ކާ ލު މަ ށް ހިނ ގާ ނޭ ޚަ ރަ ދު އު ނި ކު ރު މު ން އަ ން ނަ އަ ދަ ދެ ވެ.

މު ސް ތަ ގް ބަ ލު ގަ އި ދަ އު ރު ވާ ނޭ ފަ އި ސާ އެ ސެ ޓު ގެ އަ ސް ލު އި ފެ ކް ޓި ވް
އި ން ޓަ ރެ ސް ޓު ރޭ ޓު ގަ އި ޑި ސް ކަ އު ން ޓު ކު ރު މު ން އަ ން ނަ އަ ދަ ދު ގެ ތަ ފާ ތެ ވެ.
މި ގޮ ތު ން ވީ ގެ އް ލު ން ،އާ މް ދަ ނީ ގެ ބަ ޔާ ނު ގަ އި ދެ ނެ ގަ ތު މަ ށް ފަ ހު ެއ ލަ ވަ ން ސް
އެ ކަ އު ން ޓެ އް ގަ އި ވަ ނީ ރެ ޯކ ޑު ކު ރެ ވި ަފ އެ ވެ .އެ ސެ ޓު ރި ކަ ވަރ ކު ރެ ޭވ ނޭ ކަ މު ގެ
އެ ކަ ށީ ގެ ން ވާ ފު ރު ސަ ތެ އް ނެ ތް ކަ މަ ށް ގު ރޫ ޕު ން ކަނ ޑަ އަ ޅަ އި ފި ނަ މަ ،އެ
އަ ދަ ދު ރެ ކޯ ޑު ތަ ކު ން އު ނި ކު ރެ އެ ވެ .އަ ަގ ށް އަ ން ނަ ބަ ދަ ލު ެގ ގެ އް ލު ން

އި ކު އި ޓީ އި ން ސް ޓް ރޫ މަ ން ޓެ އް ގަ އި ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ އި ން ވެ ސް ޓު މަ ން ޓެ އް ގެ އަ ގަ ށް

ނ މަ ،މާ ލީ
ރެ ޯކ ޑު ކު ރެ ވޭ ތާ ރީ ޚު ގެ ފަ ހު ން އެ އަ ދަ ދު ދަ ށް ެވ އް ޖެ ކަ މު ގަ އި ވާ ަ

ބަ ދަ ލު އަ އި ސް ފަ އި ވާ ކަ ުމ ގެ “ އޮ ބް ޖެ ކް ިޓ ވް” ހެ ކީ ގެ ތެ ރޭ ަގ އި ހި މެ ނެ ނީ

ބަ ޔާ ނު ގަ އި ުކ ރި ން ރެ ކޯ ޑު ުކ ރެ ވު ނު ގެ އް ލު ން ރި ވަރ ސް ކު ރެ ވެ އެ ވެ.
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 2.10މާލީ އިންސްޓްރޫމަން ޓު (ކުރީގެބަޔާ އިގުޅޭ)
ތި ރީ ގަ އި ވާ ބާ ވަ ތް ތަ ކަ ށް ފި ޔަ ވަ އި ،ގު ރޫ ޕު ން ގެ އް ލު މު ގެ
އެ ލަ ވަ ން ސް ހި ސާ ބު ކު ރަ ނީ އު މު ރު ދު ވަ ހު ގެ އީ ސީ އެ ލް
އަ ށް ބި ނާ ކޮ ށެ ވެ.

ސ ބު ކު ރަ ނީ
ތި ރީ ގަ އި ވާ ބާ ވަ ތް ތަ އް ހި ާ

ސ އެ ލް އަ ކަ ށް ބި ނާ ކޮ ށެ ވެ.
 12މަ ސް ދު ވަ ހު ގެ ީއ ީ
 ރި ޕޯ ޓި ންގ ތާ ރީ ޚު ގަ އި ދަ ށް ކު ރެ ޑި ޓް ރި ސް ކުހި މެ ނޭ ކަ މަ ށް ބެ ލެ ވޭ ޑެ ޓް ސެ ކި އު ރި ޓީ
 ފު ރަ ތަ މަ ރެ ޯކ ޑު ކު ރެ ވު ނު ދު ވަ ހު ން ފެ ށި ގެ ން ކް ރެ ޑި ޓް ރި ސް ކު ( މާ ލީއި ން ސް ޓް ރޫ މަ ން ޓު ގެ މު އް ދަ ތު ގަ އި ފަ އި ސާ ދޭ ން ޖެ ހޭ ފަ ރާ ތް ތަ ކު ން
ފަ އި ސާ ނު ދަ އް ާކ ފާ ނޭ ކަ މު ގެ ރި ސް ކު) ބޮ ޑު ތަ ނު ން ިއ ތު ރު ނު ވާ
އެ ހެ ނި ހެ ން ޑެ ޓް ސެ ކި އު ރި ޓީ އާ އި ބޭ ން ކު ބެ ލެ ން ސް.
ނ ޖެ ހޭ ފަ އި ސާ އާ އި ،ކޮ ން ޓް ރެ ކް ޓު އެ ސެ ޓު ގެ
ވި ޔަ ފާ ރި ން ލި ބެ ް
ގެ އް ލު މު ގެ އެ ލަ ވަ ން ސް ހި ސާ ބު ކު ރަ ނީ އެ ފަ ދަ ތަ ކެ އް ޗަ ށް
ކަނ ޑަ އެ ޅި ފަ އި ވާ އު މު ރު ގަ އި ލި ބި ދާ ނޭ ކަ މަ ށް ލަ ފާ ކު ރެ ވޭ
ގެ އް ލު މާ އި ( ލަ އި ފް ޓަ އި މް އީ ސީ އެ ލް) އެ އް ވަ ރަ ކަ ށެ ވެ.
އީ ސީ އެ ލް އަ ން ދާ ޒާ ކު ރު މު ގެ ބޭ ނު މަ ށް ،މާ ލީ އެ ސެ ޓެ އް ފު ރަ ތަ މަ
ރެ ކޯ ޑު ކު ރެ ވު ނު ތާ ރީ ޚު ން ފެ ށި ގެ ން އޭ ގެ ކް ރެ ޑި ޓް ރި ސް ކު ފާ ހަ ގަ ކު ރެ ވޭ
މި ން ވަ ރަ ށް ބޮ ޑު ވެ އް ޖެ ކަ ން ކަނ ޑަ އެ ޅު މަ ށް ޓަ ކަ އި ކަ މާ އި ގު ޅު ން ހު ރި އަ ދި
މާ ބޮ ޑު މަ ސަ އް ކަ ތެ އް ނު ަވ ތަ ޚަ ރަ ދެ އް ުކ ރު މަ ކާ އި ނު ލާ ލި ބެ ން ހު ން ނަ،
އެ ކަ ށީ ގެ ން ާވ އަ ދި އި ތު ބާ ރު ުކ ރެ ވޭ މަ ޢު ލޫ މާ ތު ގު ރޫ ޕު ން ހޯ ދަ އެ ވެ.
މީ ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ހި ސާ ބު އަ ދަ ދު ތަ ކާ އި ،ހި ސާ ބު އަ ަދ ދު ތަ އް ނޫ ން މަ އު ލޫ މާ ތާ އި،
ގު ރޫ ޕަ ށް މާ ޒީ ގަ އި ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ތަ ޖު ރި ބާ އަ ށާ އި ،މަ އު ލޫ މާ ތު ތަ ކު ގެ
މަ އް ޗަ ށް ހެ ދޭ ކު ރެ ޑި ޓް އެ ސެ ސް މަ ން ޓާ އި ،ކު ރި އަ ށް ހު ރި އަ ން ދާ ޒާ ތަ ކު ގެ
މަ އު ލޫ މާ ތު ގެ އަ ލީ ގަ އި ކު ރެ ވޭ ދި ރާ ސާ ތަ އް ހި މެ ނެ އެ ވެ.
ގު ރޫ ޕު ން ގަ ބޫ ލު ކު ރާ ގޮ ތު ގަ އި މާ ލީ އެ ސެ ޓަ ކާ އި ގު ޅި ގެ ން ލި ބެ ން ޖެ ހޭ ފަ އި ސާ
ނު ލި ބި ،ލި ބެ ން ވާ މު އް ދަ ތަ ށް ވު ރެ  15-60ދު ވަ ސް އި ތު ރު ވެ އް ޖެ ނަ މަ
އެ މާ ލީ އެ ސެ ޓެ އް ގެ ކު ރެ ޑި ޓް ރި ސް ކު އި ތު ރު ވާ ނެ އެ ވެ.

ގު ރޫ ޕު ން މާ ލީ އެ ސެ ޓެ އް ޑި ފޯ ލް ޓް ވީ ކަ މު ގަ އި

ފައިސާ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބިދާނޭ މާލީ އެސެޓު

ބަ ލަ ނީ އަ ން ނަ ނި ވި ހާ ލަ ތް ތަ ކު ގަ އެ ވެ.

އެ މޮ ޓަ އި ޒް ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ އަ ގު ގަ ިއ ރެ ކޯ ޑު ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ މާ ލީ އެ ސެ ޓާ އި،
ރ ނީ ގެ ސެ ކި އު ރި ީޓ ގެ އަ ގަ ށް
ރ ވި ފަ އި ވާ ދަ ަ
އެ ފް ވީ އޯ ސީ އަ އި ކޮ ށް ހި ސާ ބު ކު ެ

 ގު ރޫ ޕަ ށް ލި ބެ ން ޖެ ހޭ ފަ އި ސާ އާ އި ގު ޅި ގެ ން ބަ ހަ އް ޓާ ފަ އި ވާ ރަ ހު ނު( އެ ފަ ަދ އެ އް ޗެ އް ހު ރި ނަ މަ) ވި އް ކާ ލު ން ަފ ދަ ކަ މެ އް ކު ރު މާ އި ނު ާލ
ގު ރޫ ޕަ ށް ފަ އި ސާ ދަ އް ކަ ން ޖެ ހޭ ފަ ރާ ތު ން އޭ ނާ ގެ ޒި ން މާ

“ ކް ރެ ޑި ޓް އި މް ޕެ އަރ” ވެ ފަ އި ވޭ ތޯ ކޮ ން މެ ރި ޕޯ ޓި ންގ ތާ ރީ ޚެ އް ގަ އި
ބެ ލެ އެ ވެ .މާ ލީ ެއ ސެ ޓެ އް “ ކް ރެ ޑި ޓް އި މް ޕެ އަރ” ވު މަ ކީ މާ ލީ އެ ސެ ޓު ން
ލި ބެ ން ޖެ ހޭ ފަ އި ސާ ލި ބު މަ ށް ހު ރަ ސް އެ ޅި ދާ ނޭ ފަ ދަ ކަ މެ އް ދި މާ ވު މެ ވެ.

ފު ރި ހަ މަ އަ ށް އަ ދާ ކު ރާ ނޭ ކަ މު ގެ ޔަ ގީ ން ކަ ން ނެ ތު ން
 މާ ލީ އެ ސެ ޓާ އި ގު ޅޭ ފަ އި ސާ ލި ބެ ން ޖެ ހޭ މު އް ދަ ތަ ށް ވު ރެ 90-180ދު ވަ ސް ފާ އި ތު ވު ން

ހެ ކި ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ތި ރީ ގަ އި ވާ މަ އު ލޫ މާ ތު ތަ އް ހި މެ ނެ އެ ވެ.

ލަ އި ފް ޓަ އި މް އީ ސީ އެ ލް އަ ކީ މާ ލީ އެ ސެ ޓަ ކަ ށް ކަނ ޑަ އެ ޅި ފަ އި ވާ

 -ގު ރޫ ޕަ ށް ފަ އި ސާ ދަ އް ކަ ން ޖެ ހޭ ފަ ރާ ތަ ށް

އު މު ރު ގަ އި ުކ ރި މަ ތި ވެ ދާ ނޭ ުހ ރި ހާ ޑި ފޯ ލް ޓް ހާ ލަ ތެ އް ގެ އެ އް ކޮ ށް ލު މު ން

މާ ލީ އެ ސެ ޓަ ކު ން ލި ބެ ން ޖެ ހޭ ފަ އި ސާ ނު ލި ބު މު ން ގެ އް ލު ން ލި ބި ދާ ނޭ ކަ މު ގެ

ބޮ ޑު މާ ލީ ދަ ތި ކަ މެ އް ދި މާ ވު ން

ލި ބޭ ނޭ ކަ މަ ށް ލަ ފާ ކު ރެ ވޭ ގެ އް ލު ން ( އީ ސީ އެ ލް) އެ ވެ.
			

 -ޑި ފޯ ލް ޓެ އް ގެ ސަ ބަ ބު ން ނު ވަ ތަ ފަ އި ސާ ދަ އް ކަ ން ޖެ ހޭ

މަ ސް ދު ވަ ހު ގެ އީ ސީ އެ ލް އަ ކީ ޑި ފޯ ލް ޓް ހާ ލަ ތް ތަ ކު ގެ ސަ ބަ ބު ން 12

ތާ ރީ ޚު  90ދު ވަ ހަ ށް ވު ރެ އި ތު ރަ ށް ފަ ހަ ނަ އަ ޅާ ދި އު ން ފަ ދަ

މެ ދު ވެ ރި ވެ ދާ ނޭ ކަ މަ ށް ބެ ެލ ވޭ ގެ އް ލު މު ގެ ތެ ރެ އި ން ރި ޕޯ ޓި ންގ ތާ ރީ ޚު ން

ކަ މަ ކު ން އެ އް ބަ ސް ވު މާ އި ޚި ލާ ފު ވު ން

ފެ ށި ގެ ން  12މަ ސް ދު ވަ ހަ ށް ( ނު ވަ ތަ އި ން ސް ޓް ރޫ މަ ން ޓު ގެ
އު މު ރު  12މަ ސް ދު ވަ ހަ ށް ވު ރެ ކު ރު ނަ މަ އެ އަ ށް ވު ރެ ކު ރު
މު އް ދަ ތެ އް ގެ ތެ ރޭ ގަ އި) ނި ސް ބަ ތު ން ޖެ ހޭ މި ން ވަ ރެ ވެ.

 އާ ން މު ހާ ލަ ތު ގަ އި ގު ރޫ ޕު ން ލޯ ނެ އް ނު ވަ ތައެ ޑް ވާ ން ސެ އް ގެ އެ ކު ލެ ވި ފަ އި ވާ ގޮ ތަ ށް ބަ ދަ ލު ނު ގެ ން ނާ ނޭ ފަ ދަ
ޝަ ރު ތު ތަ ކަ ކާ އި އެ ކު އެ ކަ ން ކު ރު ން.

އީ ސީ އެ ލް އަ ން ދާ ޒާ ކު ރު މު ގަ އި ބޭ ނު ން ކު ރެ ވޭ އެ ން މެ ދި ގު
މު އް ދަ ތަ ކީ އެ އް ބަ ސް ވު މާ އި ގު ޅި ގެ ން ކު ރެ ޑީ ޓް ރި ސް ކަ ށް
ގު ރޫ ޕު ހު ށަ ހެ ޅި ފަ އި ވާ އެ ން މެ ދި ގު މު އް ދަ ތެ ވެ.

 މާ ލީ އެ ސެ ޓު ގަ ތް ފަ ރާ ތް ބެ ން ކް ރަ ޕް ސީ އި އު ލާ ނު ކު ރު ންނު ވަ ތަ އެ ފަ ރާ ތު ގެ މާ ލީ އި ން ތި ޒާ މް ތަ އް އެ ހެ ން ގޮ ތަ ކަ ށް
ށ ލަ ފާ ކު ރު ން .ނު ަވ ތަ މާ ލީ
ބަ ދަ ލު ކޮ ށް ފާ ނޭ ކަ މަ ް

އީސީއެލް ހިސާބުކުރުން

ދަ ތި ތަ ކާ އި ހެ ދި ސެ ކި އު ރި ޓީ އަ ށް އޮ ތް މާ ކެ ޓު ގެ އް ލު ން

ރ ސަ ތު އޮ ތް
އީ ސީ އެ ލް އަ ކީ ޕް ރޮ ބެ ިބ ލި ޓީ ( ގެ އް ލު ން ވެ ދާ ނޭ ކަ މު ގެ ފު ު
މި ން ވަ ރު)

އަ ށް ބަ ލަ އި ގެ ން ެހ ދޭ ދަ ރަ ނީ ގެ ެގ އް ލު މު ގެ އަ ން ދާ ޒާ އެ ކެ ވެ.

މާލީ ހާލަތުގެ ބަޔާނު ގައި އީސީއެލްގެ އެލަވަންސް ހުށަހަޅާގޮތް

ދަ ރަ ނީ ގެ ގެ އް ލު ން ހި ސާ ބު ކު ރަ ނީ މަ ދު ވާ ފަ އި ސާ ގެ އަ ދަ ދު ގެ ޕް ރެ ޒެ ން ޓު

އެ މޮ ޓަ އި ޒް ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ އަ ގު ގަ އި ހި ސާ ޞު ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ މާ ލީ އެ ސެ ޓަ ށް ހެ ދޭ

ވެ ލި އު ހޯ ދަ އި ގެ ން ނެ ވެ ( .އެ އް ބަ ސް ވު ާމ އި ގު ޅި ގެ ން ލި ބޭ ފަ އި ސާ އާ އި،

ސ ޓު ގެ ޖު މު ލަ ފޮ ތު ގެ އަ ގު ން އު ނި ކު ރެ ވެ އެ ވެ.
ގެ އް ލު މު ެގ އެ ލަ ވަ ން ސް އެ ެ

އަ ސް ލު ލި ބެ ން ޖެ ހޭ ކަ މަ ށް ގަ ބޫ ލު ކު ރެ ވޭ ފަ އި ސާ ގެ ތަ ފާ ތު)

ނުލިބޭނޭ އަދަދުގެގޮތުގައި ފޮތްތަކުން އުނިކުރުން
އީ ސީ އެ ލް ޑި ސް ކަ އު ން ޓު ކު ރެ ވެ ނީ މާ ލީ އެ ސެ ޓު ގެ

މާ ލީ އެ ސެ ޓެ އް ނު ވަ ތަ އޭ ގެ ބަ އެ އް ރި ކަ ވަރ ކު ރެ ވޭ ނޭ ކަ މު ގެ

އި ފެ ކް ޓި ވް އި ން ޓަ ރެ ސް ޓު ރޭ ޓު ގަ އެ ވެ.

އެ ކަ ށީ ގެ ން ވާ ޔަ ގީ ން ކަ މެ އް ނެ ތް ނަ މަ މާ ލީ އެ ސެ ޓު ގެ ޖު މު ލަ ފޮ ތު ގެ އަ ގު
ރެ ކޯ ޑު ތަ ކު ން އު ނި ކު ރެ ވެ އެ ވެ .ވޭ ިތ ވެ ދި ޔަ ތަ ނު ގަ ިއ އެ ސެ ޓު ރި ކަ ވަރ ކު ރަ ން
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ރ ޕޯ ޓި ންގ މު އް ދަ ުތ ގަ އި ޑި ފަ އި ން ްޑ ބެ ނި ފި ޓް
ކު ރެ ވެ އެ ވެ ..ގު ރޫ ޕު ން ި
ދަ ރަ ނި ( އެ ސެ ޓު) ގެ ސާ ފު އި ން ޓަ ރެ ސް ޓު އާ މް ދަ ނީ ( ޚަ ރަ ދު)
ހި ސާ ބު ކު ރަ ނީ އަ ހަ ރު ފެ ށު ނު އި ރު ހު ރި ޑި ފަ އި ން ޑް ބެ ނެ ފި ޓް ޒި ން މާ
ހި ސާ ބު ކު ރު މަ ށް ބޭ ނު ން ކު ރި ޑި ސް ކަ އު ން ޓް ރޭ ޓާ އި ސާ ފު ޑި ފަ އި ން ޑް
ބެ ނެ ފި ޓް ޒި ން މާ ( އެ ސެ ޓު) ާއ އި ގު ނަ ކޮ ށް ގެ ން ނެ ވެ .މި ގޮ ތު ން
ހި ސާ ބު ކު ރާ އި ރު އެ ުމ އް ދަ ތު ގަ އި ކޮ ން ްޓ ރި ބި އު ޝަ ން ގެ ގޮ ތު ގަ އި ދަ އް ކާ
ފަ އި ސާ އާ އި ބެ ނެ ފި ޓް ޕޭ މަ ން ޓު ގެ ސަ ބަ ބު ން ސާ ފު ޑި ފަ އި ން ޑް ބެ ނި ފި ޓް
ޑި ފަ އި ން ޑް ބެ ނި ފި ޓް ޕް ލޭ ނާ އި ގު ޅޭ އި ން ޓަ ރެ ސް ޓު ޚަ ރަ ދު ނު ވަ ތަ
އެ ހެ ން ޚަ ރަ ދެ އް އާ މް ދަ ނީ ގެ ބަ ޔާ ނު ގަ އި ރެ ކޯ ޑެ އް ނު ކު ރެ ވެ އެ ވެ.
ބެ ނި ފި ޓް ޕް ލޭ ނެ އް ގެ ދަ ށު ން މު ވަ އް ޒަ ފު ން ނަ ށް ލި ބޭ ފަ އި ދާ އަ ށް ބަ ދަ ލު
ށ އު ނި ކަ މެ އް އަ ތު ވެ އް ޖެ ނަ މަ ،މު ވަ އް ޒަ ފު ން
ގެ ނެ ވި އް ޖެ ނަ މަ ،ނު ވަ ތަ އެ އަ ް
ކޮ ށް ފަ އި ވާ ޚި ދު މަ ތާ އި ގު ޅި ގެ ން ލި ބެ ން ޖެ ހޭ ފަ އި ދާ އަ ށް އަ ން ނަ ބަ ދަ ލު،
ނު ވަ ތަ ޕް ލޭ ނު ން ލި ބޭ ފަ އި ދާ އަ ށް އު ނި ކަ ން ގެ ނަ އު މު ން ލި ބޭ ފަ އި ދާ/
ނ އާ މް ދަ ނީ ގެ ބަ ޔާ ނު ަގ އި ރެ ކޯ ޑު ކު ރެ ވެ އެ ވެި .ޑ ފަ އި ން ޑް
ގެ އް ލު ން ވަ ގު ތު ް
ޕް ލޭ ނަ ކާ އި ގު ޅި ގެ ން ދަ އް ކަ ން ޖެ ހޭ ފަ އި ސާ ދެ އް ކު މު ން ލި ބޭ ފަ އި ދާ/
ގެ އް ލު ން އެ ފަ އި ސާ ދެ އް ކު މަ ށް ފަ ުހ ރެ ކޯ ޑު ކު ރެ ވެ އެ ވެ.
ޕެ ން ޝަ ން ކޮ ން ޓް ރި ބި އު ޝަ ން ޕް ލޭ ން
މެ އި  2011އި ން ފެ ށި ގެ ން ދި ވެ ހި ސަ ރު ކާ ރު ން 1
ޝާ އި އު ކޮ ށް ފަ އި ވާ މޯ ލް ޑި ވް ސް ރި ޓަ ޔަރ މަ ން ޓު ޕެ ން ޝަ ން ސް ކީ މާ އި ބެ ހޭ
ގަ ވާ އި ދު ގެ ދަ ށު ން ގު ރޫ ޕު ގެ މު ވަ އް ޒަ ފު ން ރި ޓަ ޔަރ މަ ން ޓު ޕެ ން ޝަ ން
ށ ފަ ހު 16 ،އަ ހަ ރާ އި  65އަ ހަ ރާ އި
ސް ކީ މު ގަ އި ރަ ިޖ ސް ޓަރ ކު ރު މަ ް
ދެ މެ ދު ގެ މު ވަ އް ޒަ ފު ން ގެ ޕެ ން ޝަ ން ކެނ ޑޭ މު ސާ ރަ އި ގެ  %7އެ
މު ވަ އް ޒަ ފު ން ގެ މު ސާ ރަ އި ން އު ނި ކު ރު މަ ށް ފަ ހު ،އެ މު ވަ އް ޒަ ފު ން ގެ
ފަ ރާ ތު ން ކޮ ން މެ މަ ހަ ކު ކޮ ން ޓް ރި ބި އު ޝަ ން ގެ ޮގ ތު ގަ އި ދަ އް ކަ ން ޖެ ހެ އެ ވެ.
ގު ރޫ ޕު ން ޕެ ން ޝަ ން ޮކ ން ޓް ރި ބި އު ޝަ ން ގެ ގޮ ތު ގަ އި ދަ އް ކާ އަ ދަ ދަ ކީ
ޕެ ން ޝަ ން ކެނ ޑޭ މު ސާ ރަ އި ގެ  %7އެ ވެ .ފު ރި ހަ މަ ާއ މް ދަ ނީ ގެ
ބަ ޔާ ނު ގަ އި ރި ޓަ ޔަރ މަ ން ޓު ޕެ ން ޝަ ން ސް ކީ މަ ށް ދަ އް ކާ
ކޮ ން ްޓ ރި ބި އު ޝަ ން ރެ ކޯ ޑު ކު ރެ ވި ފަ އި ވަ ނީ ޚަ ރަ ދެ އް ެގ ގޮ ތު ގަ އެ ވެ.

އާ ން މު ހި އް ސާ ކު ލެ ސި ފަ އި ކު ރެ ވެ ނީ އި ކު އި ޓީ ގެ ގޮ ތު ގަ އެ ވެ.

ބަ ހާ ލަ ިއ ގެ ން

ފު ރި ހަ މަ ާއ މް ދަ ނީ ގެ ބަ ޔާ ނު ގަ ިއ ރެ ކޯ ޑު ކު ރެ ވެ އެ ވެ.

އަނ ބު ރާ ދަ އް ކާ ގޮ ތަ ށް ނަ ގާ ފަ އި ާވ ފަ އި ސާ އާ އި ،ލޯ ނު ެގ ތެ ރެ އި ން

 2.17މާލީ ދަރަނި

އަނ ބު ރާ ދެ އް ކު ން ފަ ސް ކު ރު މު ގެ ހަ އް ގު މާ ލީ ހާ ލަ ތު ގެ ބަ ޔާ ނު ގެ

ގު ރޫ ޕު ން ދަ ރަ ނީ ގެ ސެ ކި އު ރި ޓީ އާ އި ސަ ބް އޯ ޑި ނޭ ޓެ ޑް ދަ ރަ ނި

ތާ ރީ ޚަ ށް ވު ރެ މަ ދު ވެ ގެ ން  12މަ ސް ދު ވަ ހަ ށް ވު ރެ އި ތު ރަ ށް ގު ރޫ ޕަ ށް

އު ފަ ން ވާ ހި ސާ ބު ން ރެ ކޯ ޑު ކު ރެ އެ ވެ .އެ ެހ ނި ހެ ން މާ ލީ
ދަ ރަ ނި ތަ އް ފު ރަ ތަ މަ ރެ ކޯ ޑު ކު ރަ ނީ ގު ރޫ ޕު ން ގު ރޫ ޕު ން އެ

ލި ބި ފަ އި ވާ ހާ ލަ ތް ތަ އް ފި ޔަ ވަ އި އެ ހެ ން ހު ރި ހާ ހާ ލަ ތެ އް ގަ އި
ކް ލެ ސި ފަ އި ކު ރެ ވެ ނީ ކު ރު މު އް ދަ ތު ގެ ދަ ރަ ނީ ގެ ތެ ރޭ ގަ އެ ވެ.

އި ން ސް ޓް ރޫ މަ ން ޓަ ކާ އި ގު ޅޭ އެ އް ބަ ސް ވު މަ ށް ޖާ މި ނު ވާ ހި ސާ ބު ން ނެ ވެ.
މާ ލީ ދަ ރަ ން ޏަ ކާ އި ގު ޅޭ އެ އް ބަ ސް ވު މު ގެ ޒި ން މާ ތަ އް އަ ދާ ކޮ ށް
ނި މު މު ން ،ނު ވަ ތަ ކެ ން ސަ ލް ކު ރު މު ން ނު ވަ ތަ އޭ ގެ މު އް ދަ ތު
ހަ މަ ވު މު ން ރެ ކޯ ޑު ތަ ކު ން އެ ދަ ރަ ނި އު ނި ކު ރެ ވެ އެ ވެ.
މާ ލީ އެ ސެ ޓާ އި މާ ލީ ދަ ރަ ނި އަ ޅާ ކެނ ޑު މަ ށް ފަ ހު ދެ އަ ދަ ދު ގެ ތަ ފާ ތު މާ ލީ
ހާ ލަ ތު ގެ ބަ ޔާ ނު ގަ އި ހު ށަ ހަ ޅަ ނީ ހަ މަ އެ ކަ ނި ގު ރޫ ޕު ން އެ ގޮ ތަ ށް ކަ ން ކު ރު މަ ށް
ގާ ނޫ ނީ ގޮ ތު ން ތަ ން ފީ ޒު ކު ރެ ވޭ ނޭ ހަ އް ގެ އް އޮ ވެ ،ނެ ޓް ބޭ ސި ސް އަ ށް ފަ އި ސާ
ދެ އް ކު މު ގެ ނި ޔަ ތް އޮ ތް ކަ މު ގަ އި ވާ ނަ މަ ނު ވަ ތަ އެ އް ވަ ގު ތެ އް ގަ އި އެ ސެ ޓު
ރެ ކޯ ޑު ކޮ ށް ދަ ރަ ނި ޚަ ލާ ސް ކު ރު މު ގެ ނި ޔަ ްތ އޮ ތް ކަ މު ގަ އި ވާ ނަ މަ އެ ވެ.
ގު ރޫ ޕު ގެ ނަ ން ޑެ ރި ވެ ޓި ވް މާ ލީ ދަ ރަ ނީ ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ހި މެ ނެ ނީ ތި ރީ ގަ އި ވާ
ނ ތަ އް ފު ރަ ތަ މަ ރެ ކޯ ޑު ކު ރަ ނީ ހަ މަ އަ ގާ އި
ބާ ވަ ތް ތަ ކެ ވެ .އެ ފަ ދަ ދަ ރަ ި
ސީ ދާ މު އާ މަ ލާ ތު ގެ ޚަ ރަ ދު އެ އް ކު ރު މު ން އަ ން ނަ އަ ދަ ދު ގަ އެ ވެ .ފު ރަ ތަ މަ
ރެ ކޯ ޑު ކު ރު މަ ށް ފަ ހުާ ،މ ލީ ދަ ރަ ނި ތަ ްއ ހި ސާ ބު ކު ރަ ނީ އި ފެ ކް ޓި ވް
އި ން ޓަ ރެ ސް ުޓ ރޭ ޓު ބޭ ނު ން ކޮ ށް ގެ ން އެ މޮ ޓަ އި ޒް ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ައ ގު ގަ އެ ވެ.

 2.18ހިއްސާދާރުން ެގ އަތުން އަނ ބު ާ
ރ
ދައްކާގޮތަށް ނަ ގާފައި ާވ ފައިސާއާއި ،ލޯނު
ދަ ރަ ން ޏަ ށް ނަ ގާ ފަ އި ސާ އާ އި ހި އް ސާ ދާ ރު ން ގެ އަ ތު ން ނަ ގާ ފަ އި ވާ
ރ މަ ށް ފަ ހު
ރ ކޯ ޑު ކު ރަ ނީ މު އާ މަ ލާ ތު ގެ ޚަ ރަ ދު ތަ އް އު ނި ކު ު
ލޯ ނު ފު ރަ ތަ މަ ެ
ހަ މަ އަ ގު ގަ އެ ވެ .ދަ ރަ ން ޏަ ށް ނަ ގާ ފަ އި ސާ އާ އި ހި އް ސާ ދާ ރު ން ގެ
ނ ހި ސާ ބު ކު ރަ ނީ އެ ޮމ ޓަ އި ޒް ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ
ނ ގާ ފަ އި ވާ ލޯ ނު ދެ ް
އަ ތު ން ަ
އަ ގު ގަ އެ ވެ.

 2.19ޕްރޮވިޝަން
ނ އެ އް ރެ ކޯ ޑު ކު ރަ ނީ މާ ޒީ ގަ އި ހިނ ގާ ފަ އި ވާ
ޕް ރޮ ވި ޝަ ް
ނ ނު ވަ ތަ “ ކޮ ން ސް ޓް ރަ ކް ޓި ވް” ިޒ ން މާ އެ އް
ކަ މަ ކާ އި ގު ޅި ގެ ން ގާ ނޫ ީ
އު ފު ލަ ން ގު ރޫ ޕަ ށް ޖެ ހި ފަ އި ވާ ނަ މަ؛ އަ ދި އެ ފަ ދަ ޒި ން މާ އެ އް

އޯ ޑި ޓް ކޮ ށް ފަ އި ވާ މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ އް

ރ އާ ޔަ ޔް ކު ރަ ން ވާ ނެ އެ ވެ.
ޒި ން މާ ( އެ ސެ ޓު) އަ ށް ައ ން ނަ ބަ ދަ ލަ ށް ި

 2.16ހިއްސާގެ ރައުސުލްމާލު

އި ފެ ކް ޓި ވް އި ން ޓަ ރެ ސް ޓު ރޭ ޓު ބޭ ނު ން ކޮ ށް ދަ ރަ ނީ ގެ މު އް ދަ ތަ ށް

އަ ދާ ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި ފަ އި ސާ ހޭ ދަ ކު ރަ ން ނު ޖެ ހު މަ ށް ވު ރެ ހޭ ދަ ކު ރަ ން
ޖެ ހު މު ގެ ފު ރު ސަ ތު ބޮ ޑު ވު މާ އި؛ އި ތު ބާ ރު ހު ރި ގޮ ތަ ކަ ށް އެ އަ ދަ ދު
އަ ން ދާ ޒާ ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ނަ މަ އެ ވެ .މު ސް ތަ ގު ބަ ލު ގަ އި ވި ޔަ ފާ ރި ހަ ރަ ކާ ތް ތަ ކު ން
ލި ބި ދާ ނޭ ގެ އް ލު މަ ށް ްޕ ރޮ ވި ޝަ ން އެ އް ރެ ކޯ ޑެ އް ނު ކު ރެ ވެ އެ ވެ.
އެ އް ބާ ވަ ތެ އް ގެ ބަ އި ވަ ރު ޒި ން މާ ތަ ކެ އް ހު ރި ކަ މު ގަ އި ވާ ނަ މަ ،ފަ އި ސާ
ހޭ ދަ ކު ރަ ން ޖެ ހު މު ގެ ުފ ރު ސަ ތު ކަނ ޑަ އަ ަޅ ނީ ޒި ން މާ ތަ ކު ގެ “ ކް ލާ ސް”
އަ ށް ޖު މު ލަ ޮގ ތެ އް ގަ އި ބަ ލަ އި ގެ ން ނެ ވެ .އެ އް “ ކް ާލ ހެ އް” ގަ އި
ހި މެ ނި ފަ އި ވާ ޒި ން މާ ތަ ކު ގެ ތެ ރެ އި ން އެ ން މެ ޒި ން މާ އަ ކާ އި ގު ޅި ގެ ން
ކު ޑަ ނަ މަ ވެ ސް މި ން ވަ ރަ ކަ ށް ފަ އި ސާ ހޭ ދަ ކު ރަ ން ޖެ ހޭ ނޭ ކަ މު ގެ ފު ރު ސަ ތު
އޮ ތް ކަ ުމ ގަ އި ވީ ނަ މަ ވެ ސް ޕް ރޮ ވި ޝަ ން އެ ްއ ރެ ކޯ ޑު ކު ރެ ވެ އެ ވެ.
ޕް ރޮ ވި ޝަ ން ިހ ސާ ބު ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި ،ޒި ން މާ ައ ދާ ކޮ ށް ޚަ ލާ ސް ކު ރު މަ ށް
ހޭ ދަ ކު ރަ ން ޖެ ހޭ ނޭ ކަ މަ ށް ލަ ފާ ކު ރެ ވޭ އަ ދަ ދު ގެ ޕް ރެ ޒެ ން ޓް ވެ ލި އު
ނ ޓު ކު ރު މަ ށް ޭބ ނު ން ކު ރާ
ޑި ސް ކަ އު ން ްޓ ކު ރެ ވެ އެ ވެ .މި ގޮ ތު ން ޑި ސް ކަ އު ް
ރޭ ޓަ ކީ މާ ކެ ޓު ގަ އި ޓަ އި މް ވެ ލި އު އޮ ފް މަ ނީ އަ ށް ހެ ދި ފަ އި ވާ
އެ ސެ ސް މަ ން ޓު ތަ ކާ އި ،އެ ޒި ން މާ ތަ ކަ ށް ޚާ އް ސަ ވާ ރި ސް ކު ތަ ކަ ށް
ށ ފަ ހު ކަނ ޑަ އަ ޅާ ރޭ ޓަ ކަ ށް ވާ ން ވާ ނެ އެ ވެ.
ރި އާ ޔަ ތް ކު ރު މަ ް

މި ގޮ ތު ން ލި ބޭ ފަ އި ސާ ( މު އާ މަ ލާ ތު ގެ އަ ގު

ސ ގެ ތަ ފާ ތު
ށ ފަ ހު) އާ އި އަނ ބު ރާ ދަ އް ކާ ފަ އި ާ
އު ނި ކު ރު މަ ް
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 2.12ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެއްބަސްވުން
އަ އި އެ ފް އާ ރު އެ ސް  “ 15ރެ ވެ ނި އު ފް ރޮ މް ކޮ ން ޓް ރެ ކް ޓް ސް
ވި ތް ަކ ސް ޓަ މަރ ސް” ގަ ިއ ވާ ގޮ ތު ން ކޮ ން ސް ޓް ރަ ކް ޝަ ން
ކޮ ން ޓް ރެ ކް ޓަ ީކ އެ ސެ ޓެ އް ބި ނާ ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި ޚާ އް ސަ ކޮ ށް
ދެ ފަ ރާ ތު ން މު އާ މަ ލާ ތު ކު ރެ ވި ގެ ން ވެ ވޭ އެ އް ބަ ސް ވު މެ ކެ ވެ.
ކޮ ން ސް ޓް ރަ ކް ޝަ ނާ އި ގު ޅޭ އެ އް ބަ ސް ވު މެ އް ގެ ނަ ތީ ޖާ އި ތު ބާ ރާ އި
އެ ކު އަ ން ދާ ޒާ ކު ރެ ވޭ ކަ މު ގަ އި ވާ ނަ މަ ،އަ ދި އެ އެ އް ބަ ސް ވު މަ ކު ން
ފަ އި ދާ ވާ ނޭ ކަ މު ގެ ފު ރު ސަ ތު އޮ ތް ކަ މު ަގ އި ވާ ނަ މަ ،އެ އް ަބ ސް ވު މު ގެ
އާ މް ދަ ނީ ރެ ކޯ ޑު ކު ރެ ވެ ނީ މަ ސަ އް ކަ ތް ފު ރި ހަ މަ ކު ރެ ވެ މު ން ދާ މި ން ވަ ރަ ށް
ރި އާ ޔަ ތް ކު ރު މަ ށް ފަ ހު އެ އް ބަ ސް ވު މު ގެ މު އް ދަ ތަ ށް ބަ ހާ ލަ އި ގެ ން ނެ ވެ.
ރ ދު ތަ އް ރެ ކޯ ުޑ ކު ރަ ނީ ރި ޕޯ ޓު ކު ރާ މު އް ދަ ތު ނި މޭ އި ރު
އެ އް ބަ ސް ވު މާ އި ގު ޅޭ ޚަ ަ
މަ ސަ އް ކަ ތް ފު ރި ހަ މަ ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ މި ން ވަ ރަ ށް ރި އާ ޔަ ތް ކު ރު މަ ށް ފަ ހު ގަ އެ ވެ.
އެ އް ބަ ސް ވު މާ އި ގު ޅި ގެ ން ލި ބޭ ނޭ އާ މް ދަ ނީ އަ ށް ވު ރެ ޚަ ރަ ދު ތަ އް
ށ ފެ ނި އް ޖެ ކަ މު ގަ އި ވާ ނަ މަ،
ރ ސަ ތު އޮ ތް ކަ މަ ް
ބޮ ޑު ވާ ނޭ ކަ މު ގެ ފު ު
ލި ބޭ ނޭ ކަ މަ ށް ލަ ފާ ކު ރެ ވޭ ގެ އް ލު ން ވަ ގު ުތ ން ރެ ކޯ ޑު ކު ރެ ވެ އެ ވެ.
ކޮ ން ސް ޓް ރަ ކް ޝަ ނާ އި ގު ޅޭ އެ އް ބަ ސް ވު މެ އް ގެ ނަ ތީ ޖާ އި ތު ބާ ރާ އި
ނ ދާ ޒާ ނު ކު ރެ ވޭ ކަ މު ގަ އި ވާ ނަ މަާ ،އ މް ދަ ނީ ގެ ގޮ ތު ގަ އި ަހ މަ އެ ކަ ނި
އެ ކު އަ ް
ރެ ކޯ ޑު ކު ރާ ނީ ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ޚަ ރަ ދު ތަ ކަ ށް ބެ ލު މަ ށް ފަ ހު އޭ ގެ ތެ ރެ އި ން
ކަ ވަ ރު ކު ރެ ވޭ ނޭ ކަ މަ ށް ލަ ފާ ކު ރެ ވޭ މި ން ވަ ރަ ށެ ވެ.
މަ ސަ އް ކަ ތަ ށް އަ ން ނަ ބަ ދަ ލު ތަ ކާ އި ،ކް ލެ އި މް އަ ދި އި ން ސެ ން ޓި ވް
ނ ނާ އި އެ ކު
ޕޭ މަ ން ޓު ގެ ތެ ރެ އި ން އާ މް ދަ ނީ ގެ ގޮ ތު ގަ އި ރެ ކޯ ޑު ކު ރާ ނީ ކަ ސް ޓަ މަ ރު ް
އެ އް ބަ ސް ވެި ،އ ތު ބާ ރާ އި އެ ކު ހި ސާ ބު ކު ރެ ވޭ މި ން ވަ ރެ ވެ.
ވަ ކި ުމ އް ދަ ތެ އް ގަ އި އާ މް ދަ ނީ ގެ ގޮ ތު ގަ އި ރެ ކޯ ޑު ކު ރާ ނޭ މި ން ވަ ރު
ހި ސާ ބު ކު ރު މަ ށް ގު ރޫ ޕު ން ބޭ ނު ން ކު ރަ ނީ “ ޕަ ސެ ން ޭޓ ޖް އޮ ފް
ކޮ މް ޕް ލީ ޝަ ން” ( މަ ސަ އް ކަ ތް ނި މި ަފ އި ވާ އި ން ސަ އް ތަ) މެ ތަ ޑް
އެ ވެ .މަ ސަ އް ކަ ްތ ނި މި ފަ އި ވާ ނި ސް ަބ ތް ހި ސާ ބު ކު ރަ ނީ ރި ޕޯ ޓި ންގ
މު އް ދަ ތު ނި މޭ އި ރު ހިނ ގާ ފަ އި ވާ ޚަ ރަ ދު އެ އް ބަ ސް ވު މަ ކަ ށް ޖު މު ލަ
ހިނ ގާ ނޭ ކަ މަ ށް އަ ން ދާ ޒާ ކޮ ށް ފަ އި ވާ އަ ދަ ދު ގެ އި ން ސަ އް ތަ އެ އް ގެ ގޮ ތު ގަ އި
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ޚަ ރަ ދު ތަ އް އެ އް ބަ ސް ވު މު ގެ ޚަ ރަ ދު ތަ ކު ން އު ނި ކު ރެ ވެ އެ ވެ.
މާ ލީ ހާ ލަ ތު ގެ ބަ ޔާ ނު ގަ އި ކޮ ން މެ އެ އް ބަ ސް ވު މެ އް ގެ ސާ ފު ހާ ލަ ތު
ރި ޕޯ ުޓ ކު ރަ ނީ އެ ސެ ޓެ ްއ ނު ވަ ތަ ދަ ރަ ން ޏެ އް ގެ ގޮ ތު ގަ އެ ވެަ .މ ސަ އް ކަ ތް
ނި މި ފަ އި ވާ މި ން ވަ ރަ ށް ބަ ލާ ބި ލް ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ޖު މު ލަ އަ ދަ ދަ ށް ވު ރެ،
ހިނ ގާ ފަ އި ވާ ޚަ ރަ ދު ގެ އަ ދަ ދާ އި ރެ ޯކ ޑު ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ފަ އި ދާ އެ ްއ ކު ރު މު ން
( އަ ދި ރެ ކޯ ޑު ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ގެ އް ލު ން އު ނި ކު ރު މު ން) އަ ން ނަ އަ ދަ ދު
އި ތު ރު ވާ ނަ މަ އެ އެ އް ބަ ސް ވު މު ން އެ ސެ ޓެ އް އު ފެ ދި ފަ އި ވާ ކަ މަ ށް ބެ ލެ ވެ އެ ވެ.
ނ ދަ ރަ ން ޏެ އް ގެ ގޮ ތު ގަ އެ ވެ.
މި އާ އި އި ދި ކޮ ޅު ާހ ލަ ތު ގަ އި ބެ ލެ ވެ ީ
އަ ހަ ރު ގެ ނި ޔަ ލަ ށް ހިނ ގާ ފަ އި ވާ ޚަ ރަ ދު ހި ސާ ބު ކު ރު މު ގަ އި މު ސް ތަ ގު ބަ ލު ގަ އި
ކު ރަ ން ޖެ ހޭ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ކާ އި ގު ޅި ގެ ން ހިނ ގާ ފަ އި ވާ ޚަ ރަ ދު ތަ އް
އު ނި ކު ރު މަ ށް ަފ ހު ،އެ އަ ދަ ދު ތަ އް ހި މަ ނާ ފަ އި ވަ ނީ ހިނ ގަ މު ން ދާ ކޮ ން ޓް ރެ ކް ޓް
މަ ސަ އް ކަ ތު ގެ ގޮ ތު ގަ އެ ވެ .ކޮ ން މެ އެ އް ބަ ސް ވު މަ ަކ ށް ހިނ ގާ ފަ އި ވާ ޚަ ރަ ދާ އި،
ލި ބި ފަ އި ވާ ފަ އި ދާ /ގެ އް ލު ން އަ ހަ ރު ގެ ނި ޔަ ލަ ށް ކަ ސް ޓަ މަ ރަ ށް ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ
ބި ލު ތަ ކާ އި އަ ޅާ ކި ެޔ އެ ވެ .ހިނ ގާ ފަ އި ވާ ޚަ ރަ ދު ތަ ކާ އި ރެ ކޯ ޑު ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ
ފަ އި ދާ /ގެ އް ލު ން އެ އް ކު ރު މު ން އަ ން ނަ އަ ދަ ދު ކަ ސް ޓަ މަ ރަ ށް ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ
ބި ލު ތަ ކު ގެ ޖު މު ލަ އަ ށް ވު ރެ އި ތު ރު ވާ ކަ މު ގަ އި ވާ ނަ މަ ،އެ ދެ އަ ދަ ދު ގެ
ތަ ފާ ތު ހި މަ ނަ ނީ ލި ބެ ން ޖެ ހޭ ފަ އި ސާ އާ އި އެ އް ބަ ސް ވު މު ގެ ދަ ށު ން
ކަ ސް ޓަ މަ ރު ން ގެ ައ ތު ން ލި ބެ ން ޖެ ހޭ ޕް ރީ ޕޭ މަ ން ޓު ގެ ގޮ ތު ގަ އެ ވެ.

 2.13ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން
ގޮތްގޮތުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ
ސ ފު ރަ ތަ މަ ރެ ޯކ ޑު ކު ރަ ނީ ހަ މަ ައ ގު ގަ އެ ވެ.
ވި ޔަ ފާ ރި ން ލި ބެ ން ޖެ ހޭ ފަ އި ާ
އޭ ގެ ފަ ހު ން ހަ މަ އަ ގު ން އަ ގަ ށް އަ ން ނަ ބަ ދަ ލާ އި ގު ޅޭ ޕް ރޮ ވި ޝަ ން
އު ނި ކު ރު މަ ށް ފަ ހު އަ ން ނަ އަ ދަ ދެ ވެ .ވި ޔަ ފާ ރި ން ލި ބެ ން ޖެ ހޭ
ފަ އި ސާ ކް ލެ ސި ފަ ިއ ކު ރެ ވި ފަ އި ަވ ނީ މާ ލީ އެ ސެ ޓު ގެ ގޮ ތު ގަ އެ ވެ.
އަ ދި އެ ކަ އު ން ޓި ންގ ސި ޔާ ސަ ތު ތަ އް ނޯ ޓް  2.10ގަ އި
ތަ ްފ ސީ ލު ކު ރެ ވި ފަ އި އެ ވަ ނީ އެ ވެ ( މާ ލީ އި ން ސް ޓް ރޫ މަ ން ޓު).

 2.14ފައިސާއާއި ފައިސާއާއިއެއްފަދަ ތަކެތި
ފަ އި ސާ އާ އި ،ފަ އި ސާ އާ އި އެ އް ފަ ދަ ތަ ކެ ތީ ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ހި މެ ނެ ނީ ނަ ގު ދު
ނ ވު މު ން ނެ ގޭ ގޮ ތަ ށް ބެ ން ކު ގަ އި ބަ ހަ އް ާޓ ފަ އި ހު ރި
ފަ އި ސާ އާ އި ،ބޭ ނު ް
ފަ އި ސާ އާ އި ،އި ން ވެ ސް ޓު ކު ރި ވަ ގު ތު ން ފެ ށި ގެ ން  3މަ ސް ދު ވަ ހަ ށް ވު ރެ
ކު ރު މެ ޗޫ ރި ޓީ އަ ކާ އި އެ ކު ކު ރު މު އް ދަ ތު ގަ އި ފަ ސޭ ހަ އި ން ފަ އި ސާ އަ ށް
ބަ ދަ ލު ކު ރެ ވެ ން ހު ރި އި ން ވެ ސް ޓު މަ ން ޓާ އި ،ބެ ން ކު އޯ ވަރ ޑް ރާ ފް ޓެ ވެ .ބެ ން ކު
އޯ ވަރ ޑް ރާ ފް ޓް މާ ލީ ހާ ލަ ތު ގެ ބަ ޔާ ނު ގަ އި ހު ށަ ހެ ޅި ފަ އި ވަ ނީ ކު ރު ުމ އް ދަ ތު ގެ
ދަ ރަ ނީ ގެ ދަ ށު ން ،އަނ ބު ރާ ަދ އް ކާ ގޮ ތަ ށް ނަ ގާ ަފ އި ވާ ފަ އި ސާ ގެ ތެ ރޭ ގަ އެ ވެ.

 2.15މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އިނާ ޔަތްތައް
މު ސް ކު ޅި ކު ރު މު ން ދެ ވޭ އި ނާ ޔަ ތު ގެ ސް ކީ މް
ޑި ފަ އި ން ޑް ބެ ނި ފި ޓް ޕް ލޭ ން ތަ ކާ އި ގު ޅި ގެ ން ގު ރޫ ޕު ގެ ސާ ފު ޒި ން މާ
ނ ހި ސާ ބު ކު ރު ަމ ށް ޓަ ކަ އި
ނ ކޮ ން މެ ޕް ލޭ ނެ އް ވަ ކި ން ނެ ވެ .މި ގޮ ތު ް
ހި ސާ ބު ކު ރެ ވެ ީ
ހިނ ގާ މު އް ދަ ތާ އި ކު ރީ ގެ މު އް ދަ ތު ތަ ކު ގެ މަ ތި ން މު ވަ އް ޒަ ފު ން ނަ ށް ލި ބެ ން ޖެ ހޭ
ނ ފާ އަ ން ދާ ޒާ ކު ރު މަ ށް ފަ ހު އެ އަ ދަ ދު ޑި ސް ކަ އު ން ޓު ކޮ ށް،
މު ސް ތަ ގު ބަ ލު ގެ ަ
ޕް ލޭ ނާ އި ގު ޅު ން ހު ރި އެ ސެ ޓެ އް ވާ ނަ މަ އޭ ގެ ހަ މަ އަ ގު އު ނި ކު ރެ ވެ އެ ވެ.
ޑި ފަ އި ން ޑް ބެ ނި ފި ޓް ޒި ން މާ ތަ އް ކޮ ން މެ އަ ހަ ރަ ކު ވެ ސް ހި ސާ ބު ކު ރަ ނީ
ރ ޑި ޓް މެ ތަ ޑު ބޭ ނު ން ކޮ ށް ގެ ން ކޮ ލި ފަ އި ޑް
ޕް ރޮ ޖެ ކް ޓެ ޑް ޔު ނި ޓް ކް ެ
ރ އެ ކެ ވެ .މި ގޮ ތު ން ހި ސާ ބު ކު ރާ އި ރު އެ އަ ދަ ދަ ކީ ގު ރޫ ޕަ ށް
އެ ކް ޗު އަ ީ
އެ ސެ ޓެ އް ކަ މަ ށް ދަ ްއ ކަ އި ފި ނަ މަ މި ގޮ ުތ ން ރެ ކޯ ޑު ކު ރާ އެ ސެ ޓު ގެ
އަ ދަ ދަ ކީ މު ސް ތަ ގު ބަ ލު ގަ އި

ރި ފަ ން ޑު ގެ ގޮ ތު ގަ އި ފަ އި ސާ ލި ބި ގެ ން

ނު ވަ ތަ ސް ކީ މަ ށް ކޮ ން ޓް ރި ބި އު ޝަ ން ގެ ގޮ ތު ގަ އި ކު ރަ ން ޖެ ހޭ ހޭ ދަ
މަ ދު ވު މު ގެ ސަ ބަ ބު ން ލި ބޭ ނޭ އި ގް ތި ސާ ދީ ނަ ފާ ގެ ޕް ރެ ޒެ ން ޓު
ވެ ލި އު އަ ށް ވު ރެ މަ ތީ އަ ދަ ދަ ކަ ށް ވެ ގެ ން ނު ވާ ނެ އެ ވެ .އި ގް ތި ސާ ދީ
ރ މު ގަ އި “ ،މި ނި މަ މް ފަ ން ޑި ންގ
ނަ ފާ ގެ ޕް ރެ ޒެ ން ޓް ެވ ލި އު ހި ސާ ބު ކު ު
ނ ޓު” ތަ ކެ އް ވާ ނަ މަ އެ ކަ ކަ މަ ށް ރި އާ ޔަ ތް ކު ރަ ން ވާ ނެ އެ ވެ
.ރި ކު އަ ޔަރ މަ ް
އެ ކް ޗު އޭ ރި އަ ލް ފަ އި ދާ /ގެ އް ލު ން ،ޕް ލޭ ން ގެ އެ ސެ ޓު ަތ ކު ގެ ނަ ފާ
( އި ން ޓަ ރެ ސް ޓު ނު ހި މަ ނާ) އަ ދި އެ ސެ ޓް ސީ ލި ންގ އެ އް ގެ
ސަ ބަ ބު ން ކު ރާ އަ ސަ ރު ( އެ ފަ ދަ ކަ މެ އް ވާ ނަ މަ ،އި ން ޓަ ރެ ސް ޓު

ހި ސާ ބު ކޮ ށް ގެ ން ނެ ވެ .މަ ސަ އް ކަ ތް ނި މި ފަ އި ާވ ނި ސް ބަ ތް ހި ސާ ބު ކު ރު މު ގަ އި،

ނު ހި މަ ނާ)

މު ސް ތަ ގު ބަ ލު ގަ އި ކު ރެ ވޭ ނޭ މަ ސަ އް ކަ ތަ ކާ އި ގު ޅި ގެ ން ހިނ ގާ ފަ އި ވާ

ހި ސާ ބު ކު ރު މަ ށް ފަ ހު ެއ އަ ދަ ދު ވަ ގު ތު ން އޯ ސީ އަ އި ގަ އި ރެ ކޯ ޑު

ނ ޑް ބެ ނި ފި ޓް ިޒ ން މާ އަ ލު ން
ހި މެ ނޭ ގޮ ަތ ށް ސާ ފު ޑި ފަ އި ް

ރ ން ނާ އި އެ ކު ހެ ދި ފަ އި ވާ އެ އް ބަ ސް ވު ން ތަ ކު ން
ށ .ކަ ސް ޓަ މަ ު

ތި ރީ ގަ އި ވާ ތާ ވަ ލު ގަ އި ،ކަ ސް ޓަ މަ ރު ން ނާ އި އެ ކު ހެ ދި ފަ އި ވާ އެ އް ބަ ސް ވު ން ތަ ކު ން ލި ބޭ އާ މް ދަ ނީ

ލި ބޭ އާ މް ދަ ނީ ބަ އި ކޮ ށް ލު ން

ވަ ނީ ގު ރޫ ޕު ން އާ މް ދަ ނީ ރެ ކޯ ުޑ ކު ރާ ވަ ގު ތަ ށް ަބ ލަ އި ގެ ން ބަ ހާ ލެ ވި ފަ އެ ވެ.

އާމްދަނީ ރެކޯޑުކުރާ ވަގުތު
ތ ް
އ
އ ަ
ބ ި
ވ ަ
ރ ޭ
ކ ެ
ޓ ު
ޕ ު
ރ ޯ
ި

ގ ި
އ ަ
ތ ް
ގ ެ
ވ ު
ކ ަ
ވ ި
ަ
މ ާ
ދ
އ ު
ފ ި
އ
ވ ަ
ދ ި
ށ ެ
ކ ް
ރ ޮ
ފ ު
ޯ

ތ ް
ނ
މ ި
ގ ަ
އ ެ
ކ ް
ތ ެ
ސ ަ
ވ ް
ދ ަ
ު

ފ ި
އ
ވ ަ
ދ ި
ށ ެ
ކ ް
ރ ޮ
ފ ު
ދ ޯ
މ ާ
ު

އ ު
ކ
އ ެ
ނ ި
ނ ާ
ރ ް
މ ު
ޓ ަ
ސ ަ
ކ ް
ަ
މ ް
ނ
ވ ު
ސ ު
ބ ް
އ ަ
އ ް
ވ ެ
އ ާ
ފ ި
ވ ަ
ވ ި
ެ
ދ ީ
ނ
މ ަ
އ ް
ބ ާ
ލ ޭ
ި

ދނީ
މ ަ
އ ް
ނ ާ
ހ ް
ނ ެ
ހ ި
އ ެ
ެ

2017

228,845,524

-

228,845,524

-

2018

-

644,886,451

644,886,451

-

2017

-

797,608,134

797,608,134

-

2018

-

223,825,322

223,825,322

-

2017

-

89,774,399

89,774,399

-

2018

20,703,784

-

20,703,784

-

2017

35,129,869

-

35,129,869

-

2018

137,442,185

-

137,442,185

-

137,814,735

-

137,814,735

-

2018

15,440,895

15,440,895

-

2017

5,004,421

5,004,421

-

2017

އޯ ޑި ޓް ކޮ ށް ފަ އި ވާ މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ އް

2018

239,141,363

-

239,141,363

-

4,256,244

4,256,244

-

2017

2,480,054

2,480,054

-

2018

-

-

-

10,863,427

2017

-

-

-

9,239,347

2018

ނ .ކޮ ން ޓް ރެ ކް ޓު ތަ ުކ ގެ ބެ ލެ ން ސް
ކަ ސް ޓަ މަ ރު ން ނާ އި އެ ކު ހެ ދި ފަ އި ވާ އެ އް ބަ ސް ވު ން ތަ ކު ން
އު ފެ ދި ފަ އި ވާ ކޮ ން ޓް ރެ ްކ ޓު އެ ސެ ޓާ އު ،ކޮ ން ޓް ރެ ކް ޓް ދަ ރަ ނި އަ ދި
ލި ބެ ން ޖެ ހޭ ފަ އި ސާ ގެ ތަ ފް ސީ ލު ތި ރީ ގަ އި އެ ވަ ނީ އެ ވެ.

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2018

784,871,431

677,153,990

800,797,019

98,469,281

-

98,469,281

-

170,691,108

-

170,691,108

-

657,161,257

31/12/2017
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ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ ފަ އި ދާ އި ން ނެ ގޭ ޓެ ކު ހު ގެ ޕް ރޮ ވި ޝަ ން

( ބި ޒް ނަ ސް ކޮ މް ބި ނޭ ޝަ ން) ހާ ލަ ތެ ްއ ފި ޔަ ވަ އި ،މު ާއ މަ ލާ ތު ގެ

(ކުރުމުއްދަތުގެ އަދި ދެއްކުން ފަސްކުރެވިފައިވާ)

ހެ ދި ފަ އި ވަ ނީ ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ ފަ އި ދާ އި ން ޓެ ކް ސް ނެ ގު މު ގެ ގާ ނޫ ނާ އި

ސަ ބަ ބު ން އެ ކަ އު ން ޓި ންގ ނު ވަ ތަ ޓެ ކް ސަ ބަ ލް ފަ އި ދާ ނު ވަ ތަ

އެ އް ގޮ ތް ވާ ގޮ ތު ގެ ަމ ތީ ން ،މާ ލީ ހި ސާ ބު ތަ ކު ގަ އި ވާ އާ ްމ ދަ ނީ އާ އި

ގެ އް ލު މަ ށް އަ ސަ ރެ އް ނު ކު ރާ ކަ މު ގަ އި ވާ ނަ މަ ،އެ ފަ ދަ މު އާ މަ ލާ ތަ ކާ އި ގު ޅޭ

ރި ޕޯ ޓި ންގ މު އް ދަ ތު ގެ ޓެ ކް ސް ޚަ ރަ ދެ އް ގެ ގޮ ތު ގަ އި އޮ ތީ

ޚަ ރަ ުދ ގެ އަ ދަ ދު ތަ ކު ެގ މަ އް ޗަ ށް ބި ނާ ޮކ ށް ގެ ން ނެ ވެ.

އެ ސެ ޓެ އް ނު ވަ ތަ ދަ ރަ ން ޏެ އް އަ ލަ ށް ރެ ކޯ ޑު ކު ރު މު ން އު ފެ ދޭ ތަ ފާ ތު ން

ދަ ރަ ން ެޏ ވެ .ސީ ދާ ކޮ ށް އި ކު އި ޓީ ގަ އި ހި ަމ ނާ ފަ އި ވާ އަ އި ޓަ މް ތަ ކަ ށް

ޖު ލަ އި  2011އި ން ފެ ށި ގެ ން 500,000 ،ދި ވެ ހި 18

ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ ފަ އި ދާ އި ން ނެ ގޭ ޓެ ކް ސް ހި ސާ ބު ކު ރެ ވި ފަ އި ވަ ނީ މާ ލީ

ނި ސް ބަ ތް ވާ މި ން ވަ ރު ގެ އި ތު ރަ ށް ޓެ ކު ހު ގެ ގޮ ތު ގަ އި ދަ އް ކަ ން ޖެ ހޭ

ރު ފި ޔާ އަ ށް ވު ރެ ޓެ ކް ސް ނެ ގޭ ފަ އި ދާ އި ތު ރު ވެ އް ޖެ ނަ މަ،

ހާ ލަ ތު ގެ ބަ ޔާ ނު ގެ ތާ ރީ ޚު ގަ އި އަ މަ ލު ކު ރެ ވެ މު ން ދާ ،ނު ވަ ތަ ފާ ސް ކު ރު މު ގެ

ފަ އި ސާ ރެ ކޯ ުޑ ކު ރަ ނީ ފު ރި ހަ މަ އާ މް ދަ ނީ ގެ ބަ ާޔ ނު ގަ އެ ވެ.

އެ އި ތު ރު ވާ އަ ދަ ދު ގެ  %15ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ ފަ އި ދާ އި ން

މަ ގު މަ ތީ ގަ އި ވާ ޓެ ކު ހާ އި ގު ޅޭ ގާ ނޫ ނު ތަ ކު ގަ އި ބަ ޔާ ން ވެ ގެ ން ވާ އަ ދި

ނެ ގޭ ޓެ ކު ހު ގެ ޮގ ތު ގަ އި ދަ އް ކަ ން ޖެ ހެ އެ ވެ.

ރ ވި ފަ އި ވާ ޓެ ކު ުހ ގެ އެ ސެ ޓު ރެ ޯކ ޑު ކު ރެ ވޭ އި ރު ،ނު ވަ ތަ
ފަ ސް ކު ެ

 2.20ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެ ގޭ ޓެކުސް

ފަ ސް ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ޓެ ކް ސް ހި ސާ ބެ އް ނު ކު ރެ އެ ވެ .ފަ ސް ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ

ކު ރު މު އް ދަ ތު ގެ ވި ޔަ ފާ ރި ފަ އި ދާ އި ން ނެ ގޭ ޓެ ކު ހު ގެ ކު ރު މު އް ދަ ތު ގެ

ފަ ސް ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ޓެ ކު ހު ގެ ދަ ރަ ނި ޚަ ލާ ސް ކު ރާ އި ރު ބޭ ނު ން ކު ރާ ނޭ ކަ މަ ށް

މި އަ ހަ ރަ ށް ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ ފަ އި ދާ އި ން ދަ އް ކަ ން ޖެ ހޭ ޓެ ކު ހު ގެ އަ ދަ ދު
ހި ސާ ބު ކު ރެ ވި ފަ އި ވަ ނީ މާ ލީ ހާ ލަ ތު ގެ ބަ ޔާ ނު ގެ ތާ ރީ ޚު ގަ އި

ފަ ސް ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ ފަ އި ދާ ގެ ޓެ ކު ހު ގެ އެ ސެ ޓު ރެ ކޯ ޑު ކު ރެ ވެ ނީ

އަ މަ ލު ކު ރެ ވެ މު ން ދާ ،ނު ވަ ތަ ފާ ސް ކު ރު މު ގެ މަ ގު މަ ތީ ގަ އި ވާ ޓެ ކު ހާ އި ގު ޅޭ

މު ސް ތަ ގު ބަ ލު ގަ އި ޓެ ކު ހު ގެ ވަ ގު ތީ ތަ ފާ ތު އަ ޅާ ކަނ ޑަ ން ޓެ ކް ސް ނެ ގޭ ފަ އި ދާ
ހު ން ނާ ނޭ ކަ މަ ށް ގަ ބޫ ލު ކު ރެ ވޭ އަ ދަ ދަ ށް ވު ރެ އި ތު ރު ނު ވާ ނޭ މި ން ވަ ރަ ށެ ވެ.

ގާ ނޫ ނު ތަ އް އަ ސާ ސަ ކަ ށް ބަ ލަ އި ގެ ން ނެ ވެ .ޓެ ކު ހާ އި ބެ ހޭ ގަ ވަ އި ދު ތަ އް

ފަ ސް ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ޓެ ކު ހު ގެ އެ ސެ ޓާ އި ،ފަ ސް ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ޓެ ކު ހު ގެ
ދަ ރަ ނި އަ ޅާ ކަނ ޑަ ނީ ހަ މަ އެ ކަ ނި ގު ރޫ ޕު ން އެ ގޮ ތަ ށް ކަ ން ކު ރު މަ ށް

މާ ނަ ކު ރު މު ގަ އި ،ބަ ހު ސް ކު ރެ ިވ ދާ ނޭ ފަ ދަ ގޮ ތަ ކަ ށް ދި މާ ވާ ހާ ލަ ތް ތަ ކު ގަ އި
ޓެ ކް ސް ހި ސާ ބު ކު ރު މު ގަ އި މެ ނޭ ޖު މަ ން ޓު ން ގެ ން ގު ޅޭ ވި ސް ނު ން ގަ ވާ އި ދު ން

އެ ސެ ޓާ އި ދަ ރަ ނީ ގެ ޓެ ކް ސް ބޭ ސް އަ ދި މާ ލީ ހި ސާ ބު ތަ ކު ގަ އި

ނ ހަ އް ގެ އް އޮ ވެ ،ބު ނެ ވު ނު އެ ސެ ޓާ އި ދަ ރަ ނި
ގާ ނޫ ނީ ގޮ ތު ން ތަ ން ފީ ޒު ކު ރެ ވޭ ޭ

އި ވެ ލު އޭ ޓު ކު ރެ ވެ ެއ ވެ .އަ ދި ޓެ ކް ސް އޮ ތޯ ރި ޓީ ތަ ކަ ށް ދަ އް ކަ ން ޖެ ހޭ ނޭ ކަ މަ ށް

ހި މަ ނާ ފަ އި ވާ އެ ތަ ކެ ތީ ގެ ފޮ ތު ގެ އަ ޅާ ކި އު މަ ށް ފަ ހު އެ ދެ އަ ދަ ދު ގެ

ނ ޓި ޓީ އެ އް
ނި ސް ބަ ްތ ވަ ނީ ޓެ ކު ހާ އި ެބ ޭހ އެ އް އޮ ތޯ ރި ީޓ އަ ކަ ށް އެ އް އެ ް

ލަ ފާ ކު ރެ ވޭ އަ ދަ ދު ަތ ކަ ށް ބި ނާ ކޮ ށް ްޕ ރޮ ވި ޝަ ން ތަ އް ހެ ދެ އެ ވެ.

ވަ ގު ތީ ތަ ފާ ތު ގެ މަ އް ޗަ ށް ބި ނާ ކޮ ށް ފަ ސް ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ޓެ ކު ހު ގެ

ނު ވަ ތަ ނެ ޓް ބޭ ސި ސް އަ ށް ފަ އި ސާ ދެ އް ކު މު ގެ ނި ޔަ ތް އޮ ތް ކަ މު ގަ އި ވާ ނަ މަ

ސ ބު ކު ރެ ވެ އެ ވެ .އެ ހެ ން ނަ މަ ވެ ސް ވި ޔަ ފާ ރި އެ ްއ ކޮ ށް ލު ން
އަ ދަ ދު ހި ާ

ޓެ ކް ސް ނެ ގޭ ތަ ފާ ތު އެ ން ޓި ޓީ ތަ ކަ ކު ން ދަ އް ކަ ން ޖެ ހޭ ފަ އި ސާ އެ ވެ.

 2.21އާމްދަނީ
އަ އި އެ ފް އާ ރު އެ ސް  15އަ ށް ފު ރަ ތަ މަ ފަ ހަ ރަ ށް އަ މަ ލު ކު ރަ ން ފެ ށު މު ން

ފަ ސި ން ަޖ ރު ން އު ފު ލު މު ެގ ޚި ދު މަ ތާ އި ،ކަނ ޑު ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު އަ ދި

ކަ ސް ޓަ މަ ރު ން ނާ އި އެ ކު ހަ ދާ ފަ އި ވާ އެ އް ބަ ސް ވު ން ތަ ކު ން ގު ރޫ ޕަ ށް ލި ބޭ

ކޮ ން ސް ޓް ރަ ކް ޝަ ން އާ ގު ޅު ން ހު ރި މު ދާ ވި އް ކު މާ އި ،ލޮ ިޖ ސް ޓި ކް ސް

އާ މް ދަ ނީ ގެ އަ ދަ ދު ތަ ކަ ށް އަ ން ނާ ނޭ ބަ ދަ ލު ނޯ ޓު  2.1ގަ އި އެ ވަ ނީ އެ ވެ.

ޚި ދު މަ ތާ އި ،ޑ ކް ުކ ރު ން އަ ދި ބެ ލެ ހެ އް ޓު މު ގެ ޚި ުދ ަމ ތު ން ނެ ވެ.
އާ މް ދަ ނީ ލި ބޭ އެ ހެ ނި ހެ ން ގޮ ތް ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި އި މާ ރާ ތް ތަ އް

ހ .އާ މް ދަ ނީ ލި ބޭ ގޮ ތް ތަ އް

ކު އް ޔަ ށް ދި ނު މާ އި އި ޝް ތި ހާ ރު ކު ރު ން ހި މެ ނެ އެ ވެ.

ރ ކް ޝަ ން އަ ދި ްޑ ރެ ޖި ންގ
ގު ރޫ ޕު ން އާ މް ދަ ނީ ހޯ ދަ ނީ ކޮ ން ސް ޓް ަ
ރ ފަ ތު ރު ގެ ޚި ދު މަ ތް އަ ދި
ޕް ރޮ ޖެ ކް ޓު ތަ ކު ން ނާ އި ،އާ ން މު ދަ ތު ު

ދިވެހި ރުފިޔާ
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ލަ ފާ ކު ރެ ޓެ ކް ސް ރޭ ޓު ތަ އް އަ ސާ ސަ ކަ ށް ބަ ލަ އި ގެ ން ނެ ވެ.

ދިވެހި ރުފިޔާ

ދިވެހި ރުފިޔާ

ދިވެހި ރުފިޔާ

1,285,696,244

1,296,657,136

1,281,440,000

1,294,177,082

10,863,427

9,239,347

10,863,427

9,239,347

އާ މް ދަ ނީ ގެ އެ ހެ ނި ހެ ން ވަ ސީ ލަ ތް ތަ އް ގު ރޫ ޕު ން

 2.23ހިއްސާގެ ފައިދާ

ރެ ކޯ ޑު ކު ރާ ގޮ ތް ތި ރީ ގަ އި އެ ވަ ނީ އެ ވެ.

ހި އް ސާ ގެ ފަ އި ދާ ގެ ގޮ ތު ގަ އި ބަ ހާ ނޭ މި ން ވަ ރު ހި އް ސާ ދާ ރު ން
ފާ ސް ކު ރާ މު އް ދަ ތު ގަ އި ،ހި އް ސާ ދާ ރު ން ނަ ށް ބަ ހާ ހި އް ސާ ގެ ފަ އި ދާ

ހ) އި ން ޓަ ރެ ސް ޓު އާ މް ދަ ނީ
އި ން ަޓ ރެ ސް ޓު އާ މް ަދ ނީ ރެ ކޯ ޑު ކު ރެ ވެ ނީ ޓަ އި މް ްޕ ރޮ ޕޯ ޝަ ން
ށ ގެ ން ނެ ވެ.
ބޭ ސި ސް އަ ށް ،އި ފެ ކް ޓި ވް އި ން ޓަ ރެ ސް ޓު މެ ތަ ޑު ބޭ ނު ން ޮކ ް

ލި ބު މު ގެ ހަ އް ގު ކަ ށަ ވަ ރު ވު މު ން ނެ ވެ.

ނ މާ ލީ ހި ސާ ބު ތަ ކު ގަ އި ދަ ރަ ން ޏެ އް ގެ ގޮ ތު ގަ އެ ވެ.
ރ ކޯ ޑު ކު ރެ ވެ ީ
ެ

ރ ވި ފަ އި ވަ ނީ ،ކު އް ޔާ އި ބެ ހޭ އެ އް ަބ ސް ވު މު ގެ
ކު ލީ ގެ އާ މް ަދ ނީ ރެ ކޯ ޑު ކު ެ
ސަ ބް ސް ޓެ ން ސަ ށް ބަ ލަ އި ގެ ން އެ ކް ރު އަ ލް ބޭ ސި ސް އަ ށެ ވެ.

 .iރި ސް ކު މެ ނޭ ޖު ކު ރާ އޮ ނި ގަނ ޑު
ގު ރޫ ޕު ގެ ޖު މު ލަ ރި ސް ކު މެ ނޭ ޖު މަ ން ޓު އޮ ނި ގަނ ޑު ގާ އި މް ކޮ ށް
ބެ ލެ ހެ އް ޓު މު ގެ ޒި ން މާ އޮ ން ނަ ނީ ކު ން ފު ނީ ގެ ޑަ އި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ

ބޭ ނު ން ކު ރެ ވޭ ހާ ލަ ތަ ކަ ށް ގެ ން ނަ ން ނު ވަ ތަ ވި އް ކާ ލު މާ އި ހަ މަ އަ ށް

ބޯ ޑަ ށެ ވެ .ގު ރޫ ޕު ގެ ރި ސް ކު މެ ނޭ ޖު މަ ން ޓު ސި ޔާ ސަ ތު ތަ އް ާގ އި މް ކޮ ށް

ދި ގު މު އް ދަ ތެ އް ނަ ގާ އެ ސެ ޓެ އް ގަ ތު މަ ށް ،ބި ނާ ކު ރު މަ ށް ނު ވަ ތަ
ފަ އި ސާ އަ ށް ދަ އް ކަ ން ޖެ ހޭ ފަ އި ސާ އަ ކީ އެ ސެ ޓަ ށް ކު ރެ ވޭ ޚަ ރަ ދު ގެ
ރ ވެ އެ ވެ .އެ ހެ ން ހު ރި ހާ އެ ފަ ދަ ޚަ ރަ ދެ އް
ބަ ެއ އް ގެ ގޮ ތު ގަ އި ކެ ިޕ ޓަ ލަ އި ޒް ކު ެ
ހިނ ގާ މު އް ދަ ުތ ގަ އި ޚަ ރަ ދު ގެ ގޮ ތު ގަ އި ރެ ކޯ ޑު ކު ރެ ވެ އެ ވެަ .ދ ރަ ން ޏަ ށް
ފަ އި ސާ ހޯ ދު މު ގެ ޚަ ރަ ދަ ކީ ދަ ރަ ން ޏަ ށް ފަ އި ސާ ހޯ ދު މާ އި ގު ޅި ގެ ން ހިނ ގާ
އި ން ޓަ ރެ ސް ޓާ އި އަ ދި އެ ފަ ދަ އެ ހެ ން ޚަ ރަ ދެ ވެ.

 2.22ކުއްޔަށް ދިނުން (ލީސް)

) (ivމާ ކެ ޓު ރި ސް ުކ  -ނޯ ޓު 3

 2.24ދަރަންޏަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ ޚަރަދު
އު ފެ އް ދު މަ ށް ޓަ ކަ އި ސީ ދާ ކު ރެ ވޭ ޚަ ރަ ދަ ށް ދަ ރަ ނީ ގެ ގޮ ތު ގަ އި ނަ ގާ ފަ އި ވާ

		

) (iiiފަ އި ސާ ހު ރި ނެ ތް މި ން ވަ ރު ގެ ރި ސް ުކ  -ނޯ ޓު 3

ބެ ލެ ެހ އް ޓު މަ ށް ޓަ ކަ އި ޑަ އި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑު ން ވަ ނީ އޮ ޑި ޓް
ނ ޓު ކޮ މި ޓީ އު ފަ ްއ ދާ ފަ އެ ވެ .އެ ކޮ މި ޓީ ގެ
އެ ން ޑް ރި ސް ކު މެ ނޭ ޖު މަ ް
ނ ގަ ވާ އި ދު ން ބޯ ޑަ ށް ރި ޕޯ ޓު ކު ރެ އެ ވެ.
މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ އް ކޮ މި ޓީ ް
ގު ރޫ ޕު ގެ ރި ސް ކު މެ ނޭ ޖު މަ ން ޓު ސި ޔާ ސަ ތު ތަ އް ގާ އި މް ކު ރެ ވި ފަ އި ވަ ނީ
ގު ރޫ ޕަ ށް ކު ރި މަ ތި ވެ ފަ އި ވާ ރި ސް ކު ތަ އް ދެ ނެ ގަ ނެ ،އެ ރި ސް ކު ތަ އް
ސ ކު ލި މި ޓް ތަ ކަ ކާ އި ކޮ ން ޓް ރޯ ލް ތަ ކެ އް
ދި ރާ ސާ ކޮ ށް އެ ކަ ށީ ގެ ން ވާ ރި ް
ކަނ ޑަ އެ ޅު މާ އި ވަ ކި މި ން ގަނ ޑެ އް ގަ އި ރި ސް ކު ތަ އް ބެ ހެ އް ޓު މެ ވެ.
ގު ރޫ ޕު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ކާ އި މާ ކެ ޓު ގެ ހާ ލަ ތަ ށް އަ ން ނަ ބަ ދަ ލު ތަ ކަ ށް

 2.25އަޅާކިޔަން ބޭނުން ވާ މައުލޫމާތު

ރ ޕޮ ލި ސީ ތަ ކާ އި ނި ޒާ މު ތަ އް
ސ ކު މެ ނޭ ޖު ކު ާ
ރި އާ ޔަ ތް ކު ރު މު ގެ ގޮ ތު ން ރި ް

އެ ސެ ޓެ އް ގެ މި ލް ކު ވެ ރި ކަ މާ އި ގު ޅޭ ހު ރި ހާ ރި ސް ކަ ކާ އި މަ ން ފާ އެ އް

ވޭ ތި ވެ ދި ޔަ އަ ހަ ރާ އި އަ ޅާ ކި އު މަ ށް ބޭ ނު ން ވާ މަ އު ލޫ މާ ތު ތަ އް ހު ށަ ހެ ޅި ފަ އި ވަ ނީ

ގަ ާވ އި ދު ން ރި ވި އު ކު ރެ ވެ އެ ވެ .ޓް ރެ އި ނި ންގ އާ އި މެ ނޭ ޖު މަ ން ޓު ސް ޭޓ ން ޑަ ޑާ އި

ކު އް ޔަ ށް ދޭ ފަ ރާ ތަ ށް އޮ ން ނަ ގޮ ތަ ށް ވެ ވޭ ކު އް ޔަ ށް ދި ނު މު ގެ އެ އް ބަ ސް ވު މަ ކީ

ކު ރީ އަ ހަ ރެ ކޭ ވެ ސް އެ އް ފަ ދަ އި ން ނެ ވެ .އަ ދި ފާ ހަ ގަ ކު ރެ ވޭ މި ން ވަ ރު ގެ އެ އް ވެ ސް

ނ ނަ ށް ވެ ސް
ރ ދަ ނާ ކޮ ށް ގެ ން ،ހު ރި ހާ މު ވަ އް ޒަ ފު ް
ޕް ރޮ ސީ ޖަރ ތަ އް ހަ ު

ބަ ދަ ލެ އް އަ ޅާ ކި އު މަ ށް ބޭ ނު ން ވާ މަ އު ލޫ މާ ތަ ށް ގެ ނެ ވި ފަ އެ އް ނު ވެ އެ ވެ.

ށ ތަ ބާ ވާ،
ރ އި ޒި ން މާ ތަ އް އިނ ގޭ ،އު ސޫ ލު ތަ ކަ ް
އެ މީ ހު ން ގެ ދަ އު ާ

ހ ( ކު އް ޔަ ށް ހި ފާ ފަ ރާ ތެ އް ގެ ގޮ ތު ގަ އި

އޮ ޕަ ރޭ ޓި ންގ ލީ ސް އެ ވެ .އޮ ޕަ ރޭ ޓި ންގ ލީ ސް އެ އް ގެ ދަ ށު ން ދަ އް ކާ

ބި ނާ ކު ރަ ނި ވި ކޮ ން ޓް ރޯ ލް މާ ހަ އު ލެ އް ގާ އި މް ކު ރު މަ ކީ އަ މާ ޒެ ކެ ވެ.

ހު ރި ހާ ފަ އި ސާ އެ އް ( ކު އް ޔަ ށް ދޭ ފަ ރާ ތު ން ލި ބު ނު އި ން ސެ ން ޓި ވް
އު ނި ކު ރު މަ ށް ފަ ހު) ކު ލީ ެގ މު ޅި މު އް ދަ ތަ ށް ބަ ހާ ލަ އި ގެ ން ،ސް ޓް ރެ އި ޓް

 3މާ ިލ އިންސްޓްރޫމަން ޓު  -ހަމަ
އަގު ައދި ރިސްކު މެނޭޖުކުރުން

ށ(
ތި ން ވަ ނަ ަފ ރާ ތަ ކަ ށް އޮ ަޕ ރޭ ޓި ންގ ލީ ސް އެ އް ެގ ދަ ށު ން ކު އް ޔަ ށް ދެ ވޭ

އަ އި އެ ފް އާ ރު އެ ސް  9އަ ށް އަ މަ ލު ކު ރަ ން ފެ ށު މާ އި ގު ޅި ގެ ން ގު ރޫ ޕު ގެ

ލަ އި ން އު ސޫ ލު ން ރެ ކޯ ުޑ ކު ރަ ނީ ފު ރި ހަ މަ އާ މް ދަ ނީ ގެ ބަ ާޔ ނު ގަ އެ ވެ.
ކު އް ޔަ ށް ދޭ ފަ ރާ ތެ އް ގެ ގޮ ތު ގަ އި

ނ ޓް އަ ދި އި ކު އި ޕް މަ ން ޓު ގެ
އެ ސެ ޓު ހި މެ ނި ފަ އި ވަ ނީ ޕް ރޮ ޕަރ ޓީ ،ޕް ލާ ް
ދަ ށު ން މާ ލީ ހާ ލަ ތު ގެ ބަ ޔާ ނު ގަ އެ ވެ .އެ ތަ ކެ ތީ ގެ ބޭ ނު ން ތެ ރި
އު މު ރަ ށް ބަ ހާ ލަ އި ގެ ން އެ ފަ ދަ އެ ހެ ން ތަ ކެ އް ޗާ އި އެ އް އަ ސާ ސަ ކު ން
ބަ ލަ ށް ކަނ ޑާ ައ ދަ ދު ހި ސާ ބު ކު ރެ ވެ އެ ވެ .ކު ީލ ގެ ގޮ ތު ގަ އި
ލި ބޭ އާ މް ދަ ނީ ( ކު އް ޔަ ށް ހި ފާ ފަ ރާ ތަ ށް ދި ން އި ން ސެ ން ޓި ވް
އު ނި ކު ރު މަ ށް ފަ ހު) ސް ޓް ރެ އި ޓް ލަ އި ން އު ސޫ ލު ން ކު ލީ ގެ
ނ ރެ ކޯ ޑު ކު ރެ ވެ އެ ވެ.
އެ އް ަބ ސް ވު މު ގެ މު އް ަދ ތަ ށް ބަ ހާ ލަ އި ގެ ް

އޯ ޑި ޓް ކޮ ށް ފަ އި ވާ މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ އް

ށ) ހި އް ސާ ގެ ފަ އި ދާ ގެ އާ މް ދަ ނީ
ހި އް ސާ ގެ ފަ އި ދާ ގެ އާ މް ދަ ނީ ރެ ކޯ ޑު ކު ރެ ވެ ނީ ފަ އި ސާ

ނ) ކު ލި

ރ ން ޏާ އި ގު ޅޭ ރި ސް ުކ  -ނޯ ޓު 3
) (iiދަ ަ

މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ ކަ ސް އަ ން ނަ ބަ ދަ ލު ނޯ ޓު  2.1ގަ އި އެ ވަ ނީ އެ ވެ.
މި އަ އި އެ ފް އާ ރު އެ ސް އަ ށް އަ މަ ލު ކު ރަ ން ފެ ށު މު ގަ އި ގު ރޫ ޕު ން ގެ ން ގު ޅޭ
އި ން ތި ގާ ލީ އު ސޫ ލު ތަ ކު ގެ ސަ ބަ ބު ން ،އާ އަ އި އެ ފް އާ ރު އެ ސް ގެ އު ސޫ ލު ތަ ކަ ށް
ފެ ތޭ ހެ ން އަ ޅާ ކި ޔަ ން ބޭ ނު ން ވާ މަ އު ލޫ މާ ތު އި ސް ލާ ހު ކު ރެ ވި ފަ އެ އް ނު ވެ އެ ވެ.

މާ ލީ ރި ސް ކު މެ ނޭ ޖު ކު ރު ން

		

ގު ރޫ ޕު ން ރި ސް ކު މެ ނޭ ޖު ކު ރަ ން ގެ ން ގު ޅޭ ސި ޔާ ސަ ތު ތަ ކާ އި
ޕް ރޮ ސީ ޖަރ ތަ ކަ ށް ގު ރޫ ޕު ން އަ މަ ލު ކު ރާ މި ން ވަ ރު މެ ނޭ ޖު މަ ން ޓު ން
ބަ ލަ ހަ އް ޓާ ގޮ ތް ުގ ރޫ ޕު ގެ އޮ ޑި ްޓ އަ ދި ރި ސް ކު ކޮ މި ޓީ ން ބަ ލަ ހަ އް ޓަ އެ ވެ.
އަ ދި ގު ރޫ ޕަ ށް ކު ރި މަ ތި ވެ ފަ އި ވާ ރި ސް ކު ތަ ކާ އި އަ ޅާ ބަ ލާ އި ރު ރި ސް ކު
މެ ނޭ ޖު ަމ ން ޓު އޮ ނި ގަނ ޑު ގެ އެ ކަ ށޭ ނަ މި ން ވަ ރު ވެ ސް ރި ވި އު ކު ރެ އެ ވެ.
ސ އް ކަ ތަ ށް އެ ހީ ތެ ރި ވަ ނީ
ގު ރޫ ޕު ގެ އޮ ޑި ޓް އަ ދި ރި ސްކޔ ކޮ މި ޓީ ގެ މަ ަ
ނ ވެ .އި ން ޓަރ ނަ ލް އޮ ޑި ޓު ން ގަ ވާ އި ދު ން ނާ އި،
އި ން ޓަރ ނަ ލް އޮ ޑި ޓު ން ެ
ރ ސް ކު މެ ނޭ ޖު މަ ން ޓު ކޮ ން ޓް ރޯ ލް ަތ ކާ އި ޕް ރޮ ސީ ޖަރ ތަ ކު ގެ
ރޭ ން ޑަ މް ކޮ ށް ި
ނ ތީ ޖާ އޮ ޑި ޓް ކޮ މި ޓީ އަ ށް ހު ށަ ހަ ޅަ އެ ވެ.
ރި ވި އު ހެ ދު މަ ށް ފަ ހު ހޯ ދު ން ތަ ކު ގެ ަ

މާ ލީ އި ން ސް ޓް ރޫ މަ ން ޓު ތަ ކާ އި ގު ޅި ގެ ން އު ފެ ދޭ ތި ރީ ގަ އި ވާ
ރި ސް ކު ތަ ކަ ށް ގު ރޫ ޕު ން ވަ ނީ ހު ށަ ހެ ޅި ފަ އެ ވެ.
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 2.21އާމްދަނީ (ކުރީގެބަޔާ އިގުޅޭ)
ކޮ ން ޓް ރެ ކް ްޓ އެ ސެ ޓު ގެ ގޮ ތު ގަ އި މަ އި ގަނ ޑު ގޮ ތެ އް ަގ އި ހި މެ ނެ ނީ
ރި ޕޯ ޓި ންގ ތާ ރީ ުޚ އަ އި އި ރު ނި ން މާ ފަ އި ވާ ކޮ ން ސް ޓް ރަ ކް ޝަ ން
އަ ދި ޑް ރެ ޖި ންގ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ކު ގެ ތެ ރެ އި ން

ބި ލް ނު ކު ރެ ވި ހު ރި

މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ކާ އި ގު ޅި ގެ ން ކު ން ފު ން ޏަ ށާ އި ގު ރޫ ޕަ ށް އު ފެ ދި ފަ އި ވާ ފަ އި ސާ
ލި ބު މު ގެ ހަ އް ގެ ވެ .އި ތު ރު ޝަ ރު ތެ އް ނެ ތި ފަ އި ސާ ލި ބޭ ނޭ ކަ މަ ށް
ކަނ ޑަ އެ ޅޭ ހި ސާ ބު ން ( އާ ން މު ގޮ ތެ އް ގަ އި ކަ ސް ޓަ މަ ރަ ށް އި ން ވޮ އި ސް
ފޮ ނު ވު މު ން) ކޮ ން ޓް ރެ ކް ްޓ އެ ސެ ޓު ގެ ގޮ ތު ގަ އި ރެ ކޯ ޑު ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ
އަ ދަ ދު ތަ އް ބަ ދަ ލު ކު ރެ ވެ ނީ ލި ބެ ން ޖެ ހޭ ފަ އި ސާ ގެ ދަ ށަ ށެ ވެ.
ކޮ ން ޓް ރެ ކް ްޓ ދަ ރަ ނީ ގެ ގޮ ތު ގަ ިއ މަ އި ގަނ ޑު ގޮ ތެ އް ަގ އި ހި މެ ނެ ނީ
ދު ަވ ސް ތަ ކެ އް ގެ މަ ތީ ން އާ މް ދަ ނީ ރެ ކޯ ޑު ކު ރާ ކޮ ން ސް ޓް ރަ ކް ޝަ ން
ްޕ ރޮ ޖެ ކް ޓު ތަ ަކ ށް ކަ ސް ޓަ މަ ރު ން ދަ އް ކާ ފަ އި ވާ އެ ޑް ވާ ން ސް ފަ ިއ ސާ އެ ވެ.
ކޮ ން ޓް ރެ ކް ޓް ދަ ރަ ނީ ގެ ގޮ ތު ގަ އި އަ ހަ ރު ފެ ށު ނު އި ރު ހު ރި
 249,080,440ދި ވެ ހި ރު ފި ޔާ ވަ ނީ  31ޑި ސެ މް ބަރ 2018
ަގ އި ނި މު ނު އަ ހަ ރު ގެ އާ މް ދަ ނީ ގެ ގޮ ތު ގަ އި ރެ ކޯ ޑު ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ.
			
އަ އި އެ ފް އާ ރު އެ ސް  15އި ން ހު ްއ ދަ ދީ ފަ އި ވާ ަފ ދަ އި ން 31 ،ޑި ސެ މް ބަރ
2018ގަ އި ބާ ކީ ުހ ރި ޕަރ ފޮރ މަ ން ސް ޒި ން މާ ތަ ކު ގެ ތެ ރެ އި ން،
މަ ސަ އް ކަ ތަ ށް ލި ބި ފަ އި ވާ އަ ސް ލު މު އް ދަ ތު  1އަ ހަ ރު ނު ވަ ތަ
އެ އަ ށް ވު ރެ ކު ރު ކަ ން ކަ މު ގެ މަ އު ލޫ މާ ތު ހި މަ ނާ ފަ އެ އް ނު ވާ ނެ އެ ވެ.
ރ .ކަ ސް ޓަ ަމ ރު ން ނަ ށް އަ ދާ ޮކ ށް ދޭ ން ޖެ ހޭ ޒި ން މާ ތަ ކާ އި،
އާ މް ދަ ނީ ރެ ކޯ ޑު ކު ރު މު ގެ ސި ޔާ ސަ ތު ތަ އް
އާ މް ދަ ނީ ހި ސާ ބު ކު ރު މު ގަ އި އަ ސާ ސަ ކަ ށް ބަ ލަ ނީ ކަ ސް ޓަ މަ ރާ އި އެ ކު
ހެ ދޭ އެ އް ބަ ސް ވު މު ގަ އި ބަ ޔާ ން ކޮ ށް ފަ ިއ ވާ އަ ދަ ދެ ވެ .ގު ރޫ ޕު ން
އާ މް ދަ ނީ ރެ ކޯ ޑު ކު ރަ ނީ މު ދާ ނު ވަ ތަ ޚި ދު މަ ތު ގެ ކޮ ން ްޓ ރޯ ލް
ކަ ސް ޓަ މަ ރަ ކަ ށް ދޫ ކޮ ށް ލާ ިހ ސާ ބު ން ނެ ވެ.
ތި ރީ ގަ އި ވާ ތާ ވަ ލު ގަ އި ވަ ނީ ކަ ސް ޓަ މަ ރު ން ނާ އި އެ ކު ހެ ދި ފަ އި ވާ
އެ އް ބަ ސް ުވ ން ތަ ކު ގެ ދަ ށު ން ައ ދާ ކޮ ށް ދޭ ން ެޖ ހޭ ޒި ން މާ ތަ ކު ގެ ޠަ ބީ ޢަ ތާ އި،
ވަ ގު ތާ އި ގު ޅޭ މަ ުޢ ލޫ މާ ތެ ވެ ( .ފަ އި ސާ ދެ އް ކު މާ އި ގު ޅޭ މު ހި ން މު މާ ްއ ދާ ތަ ކާ އި
އާ ްމ ދަ ނީ ރެ ކޯ ޑު ުކ ރު މާ އި ގު ޅު ން ހު ރި ސި ޔާ ސަ ތު ތަ ކާ އި އެ ކު)
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އަ އި އޭ އެ ސް  39ގެ ދަ ށު ން އަ ޅާ ކި އު މަ ށް ބޭ ނު ން ވާ މަ އު ލޫ މާ ތު
ި 31ޑ ސެ މް ބަރ  2017ގެ ނި ޔަ ލަ ށް ވި ޔަ ފާ ރި ން ލި ބެ ން ޖެ ހޭ
ފަ އި ސާ ގެ ތެ ރެ އި ން ފަ އި ސާ ލި ބެ ން ޖެ ހޭ ތާ ރީ ޚު ފަ ހަ ނަ އަ ޅާ ގޮ ސް ފަ އި ވާ
ނ އަ ދަ ދު ތަ އް ،ލި ބެ ން ޖެ ހޭ އަ ދަ ުދ ގެ އަ ގަ ށް
އަ ދަ ދު ތަ ކާ އި ،އެ ނޫ ް
އަ އި ބަ ދަ ލު ގެ ތަ ފް ސީ ލާ އި އެ ކު ތި ރީ ގަ އި އެ ވަ ނީ އެ ވެ.

161,970,662

-

161,970,662

-

90,789,062

-

90,789,062

-

163,896,523

62,939,028

156,829,023

55,871,528

842,184,684

62,939,028

851,042,772

55,871,528

އޯ ޑި ޓް ކޮ ށް ފަ އި ވާ މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ އް

425,528,437

-

441,454,025

-

 1ޖެ ނު އަ ރީ  2018އަ ދި  31ޑި ސެ މް ބަރ 2018
ގަ އި ކަ ސް ޓަ މަ ރު ން ގެ ދަ ރަ ނީ ގެ ގެ އް ލު މު ގެ އެ ސެ ސް މަ ން ޓު
ކޮ ން މެ ކު ރެ ޑި ޓް ރި ސް ކު ގު ރޭ ޑެ އް ގަ އި ރި ސް ކު ގެ މި ން ވަ ރު ވަ ނީ
ކަ ސް ޓަ މަ ރު ން ގެ ބާ ވަ ތަ ށް ބަ ލަ އި ގެ ން ސެ ގް މެ ން ޓު ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ.
ކު ން ފު ނީ ގެ ވި ޔަ ފާ ރި ން ލި ބެ ން ޖެ ހޭ ފަ އި ސާ ގެ ތެ ރެ އި ން
ސަ ރު ކާ ރު އަ ދި ކޯ ޕަ ރޭ ޓު ސެ ގު މެ ން ޓު ން ލި ބެ ން ޖެ ހޭ ފަ އި ސާ އާ އި
ގު ޅި ގެ ން ދަ ރަ ނީ ގެ ގެ އް ލު މު ގެ މި ން ވަ ރު ހި ސާ ބު ކު ރު މަ ށް
ކު ން ފު ނި ން އެ ލަ ވަ ން ސް މެ ޓް ރި ކް ސް އެ އް ބޭ ނު ން ކު ރެ އެ ވެ.
ގެ އް ލު މު ގެ ރޭ ުޓ ހި ސާ ބު ކު ރަ ނީ “ ރޯ ލް ރޭ ޓު” ބޭ ނު ން ކޮ ށް ގެ ން
ލި ބެ ން ޖެ ހޭ ފަ އި ސާ އެ އް ދޭ ން ޖެ ހޭ ފަ ރާ ތު ގެ އި ހު މާ ލު ވު ން މަ ރު ހަ ލާ ތަ ކަ ކަ ށް
ބެ ހި ގެ ން ގޮ ސް ނު ލި ޭބ ނޭ އެ އް ޗެ އް ކަ މަ ށް ކަނ ޑަ އެ ޅު މާ އި ހަ މަ އަ ށް
ރ ލް ރޭ ޓު
ސ ތު ގެ މަ އް ޗަ ށް ބި ނާ ކޮ ށް ގެ ން ނެ ވެޯ .
ދި އު މު ގެ ފު ރު ަ
ނ އެ ކި ސެ ގު މެ ން ޓު ތަ ކު ގަ އި އެ ކް ސް ޯޕ ޒަރ ހު ން ނަ
ހި ސާ ބު ކު ރަ ީ
ރ ެގ ބާ ވަ ތަ ށް ބަ ލަ އި ގެ ން ނެ ވެ.
މި ން ވަ ރަ ށާ އި ،ކަ ސް ޓަ މަ ު
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 3މާ ިލ އިންސްޓްރޫމަން ޓު  -ހަ ަމ
އަގު ައދި ރިސްކު މެނޭޖު ުކރުން (ކުރީގެބަޔާ އިގުޅޭ)
 .iiކް ރެ ޑި ޓް ރި ސް ުކ
ކު ރެ ޑި ޓް ރި ސް ކަ ކީ ކަ ސް ޓަ މަ ރެ އް ނު ވަ ތަ މާ ލީ

ކޮ ން ޓް ރެ ކް ޓު އެ ސެ ޓު ތަ ކު ގެ ފޮ ތު ެގ އަ ގެ ވެ.
			

އި ން ސް ޓް ރޫ މަ ން ޓަ ކާ އި ގު ޅި ގެ ން ފަ އި ސާ ދަ އް ކަ ން ޖެ ހޭ ފަ ރާ ތަ ކު ން،
އެ ފަ ރާ ތަ ކު ން އަ ދާ ކު ރަ ން ޖެ ހޭ ޒި ން މާ އަ ދާ ކު ރު މަ ށް ނު ކު ޅެ ދު މު ގެ

އާ މް ދަ ނީ ގެ ބަ ޔާ ނު ގަ އި ހާ މަ ޮކ ށް ފަ އި ވާ މާ ލީ އެ ސެ ޓާ އި ކޮ ން ޓް ރެ ކް ޓް

ސަ ބަ ބު ން ގު ރޫ ޕަ ށް މާ ލީ ގެ އް ލު މެ އް ވު މު ގެ ރި ސް ކެ ވެ.

އެ ސެ ޓު ގެ އަ ގަ ށް ބަ ދަ ލު އަ އު މު ގެ ސަ ބަ ބު ން ވީ ގެ އް ލު ން އާ މް ދަ ނީ ގެ

ސ ޓަ މަ ރު ން
ރ ސް ކު މަ އި ގަނ ޑު ގޮ ތެ އް ގަ އި ގު ޅެ ނީ ކަ ް
މި ި

ބަ ާޔ ނު ގަ އި ރެ ކޯ ޑު ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ގޮ ތް ތި ރީ ގަ އި އެ ވަ ނީ އެ ވެ.

އަ ތު ން ގު ރޫ ޕަ ށް ލި ބެ ން ޖެ ހޭ ފަ އި ސާ އާ އެ ވެ.
ގު ރޫ ޕު ން ކު ރެ ޑި ޓް ރި ސް ކަ ށް ހު ށަ ހެ ޅި ފަ އި ވާ އެ ން މެ
މަ ތީ މި ން ވަ ރެ އް ކަ މު ގަ އި ބެ ލެ ވެ ނީ މާ ލީ އެ ސެ ޓު ތަ ކާ އި

ނ ލި ބެ ން ޖެ ހޭ
ވި ޔަ ފާ ރި ް
ފަ އި ސާ ާއ އި ކޮ ން ޓް ރެ ކް ޓް އެ ސެ ޓު

31/12/2017

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2018

5,607,257

6,545,103

5,607,257

6,545,103

5,607,257

6,545,103

5,607,257

6,545,103

		

ދަ ރަ ނީ ގެ ރި ސް ކަ ށް ގު ރޫ ޕު ން ހު ށަ ހެ ޅޭ މި ން ވަ ރު ބޮ ޑަ ށް ބި ނާ ވަ ނީ

ވި ޔަ ފާ ރި އާ ިއ އެ ހެ ނި ހެ ން ގޮ ތް ގޮ ތު ން ލި ބެ ން ޖެ ހޭ ފަ އި ސާ އާ އި ގު ޅި ގެ ން

ސ ޓަ މަ ރު ހަ ރަ ާކ ތް ތެ ރި ވާ
ނ ނަ މަ ވެ ސް ،ކަ ް
ވަ ކި ވަ ކި ކަ ސް ޓަ މަ ރު ން ނަ ށެ ވެ .އެ ެހ ް

ރ ޚު ގަ އި ދަ ރަ ނީ ގެ ރި ސް ކަ ށް
ކު ން ފު ނި ން ރި ޕޯ ޓި ންގ ތާ ީ

އި ން ޑަ ސް ޓް ރީ ގެ ރެ ކޯ ޑު ތަ ކަ ށް ބަ ލާ އި ރު ފަ އި ސާ ނު ދެ އް ކު މު ގެ ރި ސް ކު

ހު ށަ ހެ ޅި ފަ އި ވާ އެ ން މެ މަ ތީ މި ން ވަ ރު ތި ރީ ގަ އި އެ ވަ ނީ އެ ވެ.

ނ މި ން ވަ ރު ހި މެ ނޭ ގޮ ުތ ން ގު ރޫ ޕު ގެ ކަ ސް ޓަ މަރ ބޭ ސް ގެ ކު ރެ ޑި ޓު
އޮ ން ަ
ރި ސް ކަ ށް އަ ސަ ރު ކު ރާ ނޭ ކަ ން ކަ މަ ށް ވެ ސް މެ ނޭ ޖު މަ ން ޓު ން ބަ ލަ އެ ވެ.
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31/12/2018

31/12/2017

31/12/2018

657,161,257

784,871,431

677,153,990

31/12/2017

800,797,019

40,933,429

95,340,869

40,768,627

94,174,203

698,094,686

880,212,300

717,922,617

894,971,222

ސ މް ބަރ  2018ގެ ނި ޔަ ލަ ށް
 31ޑި ެ
ވަ ކި ވަ ކި ކޯ ޕަ ރޭ ޓް ކަ ސް ޓަ މަ ރު ން ދަ އް ކަ ން ޖެ ހޭ
ފަ އި ސާ އާ އި ގު ޅޭ އީ ސީ އެ ލް ގެ އެ ސެ ސް މަ ން ޓު

ސ މް ބަރ  2018ގަ އި ކު ން ފު ނި ން އަ ގަ ށް އަ އި ބަ ދަ ލު ގެ
 31ޑި ެ

ގު ރޫ ޕަ ށް ލި ބެ ން ޖެ ހޭ ފަ އި ސާ އާ އި ،ގު ރޫ ޕާ އި އެ ކު ހެ ދި ފަ އި ވާ

ޚާ އް ސަ އަ ދަ ދެ އް ގެ ގޮ ތު ގަ އި  2,898,809ދި ވެ ހި ރު ފި ޔާ

އެ އް ބަ ސް ވު ން ތަ ކު ން އު ފެ ދި ފަ އި ވާ ކޮ ން ޓް ރެ ކް ޓް އެ ސެ ޓު ތަ އް ދަ ރަ ން ޏާ އި

( 1ޖެ ނު އަ ރީ  2018ގަ އި ނެ ތް) ރެ ކޯ ޑު ކޮ ށް ފަ އި ވެ އެ ވެ.

ގު ޅޭ ރި ސް ކަ ށް ހު ށަ ހެ ޅި ފަ އި ވާ މި ން ވަ ރާ އި ،އެ ދަ ރަ ނި ތަ ކާ އި ގު ޅި ގެ ން
ލި ބޭ ނޭ ކަ މަ ށް ލަ ފާ ކު ރެ ވޭ ގެ އް ލު މާ އި ގު ޅޭ މަ އު ލޫ މާ ތެ ވެ.

ޚާ އް ސަ ކު ރެ ޑި ޓް ކަ ސް ޓަ މަ ރު ން ގެ އަ ތު ން ލި ބެ ން ޖެ ހޭ
ފަ އި ސާ ލި ބެ ން ވާ މު އް ދަ ތަ ށް ވު ރެ  12މަ ސް ދު ވަ ސް ފަ ހަ ނަ

ސަ ރު ކާ ރު ސެ ގް މަ ން ޓު

އަ ޅަ އި ފި ނަ މަ ،ލި ބެ ން ވާ ފަ އި ސާ ގެ އަ ގަ ށް އަ އި ބަ ދަ ލު ގެ ޚާ އް ސަ

ސ މް ބަރ  2018ގެ ނި ޔަ ލަ ށް
ތި ރީ ގަ އި ވާ ތާ ވަ ކު ގަ އި ވަ ނީ  31ޑި ެ

އަ ދަ ދެ އް ގެ ޮގ ތު ގަ އި އެ އަ ދަ ދު ރެ ކޯ ޑު ކު ރެ ވެ އެ ވެ.

ސަ ރު ކާ ރަ ށް ނި ސް ބަ ތް ވާ ކަ ސް ޓަ މަ ރު ން ގެ އަ ތު ން ވި ޔަ ފާ ރި އާ އި ގު ޅި ގެ ން
އޯ ޑި ޓް ކޮ ށް ފަ އި ވާ މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ އް

0.04%
0.04%
0.34%
0.34%
0.37%
0.37%
67.44%
67.44%

185,564,074
185,564,074
92,480,953
92,480,953
36,264,252
36,264,252
64,672,173
64,672,173
378,981,452
378,981,452

73,192
73,192
318,894
318,894
134,664
134,664
43,617,331
43,617,331
44,144,081
44,144,081

ސ މް ބަރ  2018ގެ ނި ޔަ ލަ ށް
ތި ރީ ގަ އި ވާ ތާ ވަ ކު ގަ އި ވަ ނީ  31ޑި ެ
ސަ ރު ކާ ރަ ށް ނި ސް ބަ ތް ވާ ކަ ސް ޓަ މަ ރު ން ގެ އަ ތު ން ވި ޔަ ފާ ރި އާ އި ގު ޅި ގެ ން
ކު ން ފު ން ޏަ ށް ލި ބެ ން ޖެ ހޭ ފަ އި ސާ އާ އި ،ކު ން ފު ން ޏާ އި އެ ކު ހެ ދި ފަ އި ވާ
އެ އް ބަ ސް ވު ން ތަ ކު ން އު ފެ ދި ފަ އި ވާ ކޮ ން ޓް ރެ ކް ޓް އެ ސެ ޓު ތަ އް ދަ ރަ ން ޏާ އި
ގު ޅޭ ރި ސް ކަ ށް ހު ށަ ހެ ޅި ފަ އި ވާ މި ން ވަ ރާ އި ،އެ ދަ ރަ ނި ތަ ކާ އި ގު ޅި ގެ ން
ލި ބޭ ނޭ ކަ މަ ށް ލަ ފާ ކު ރެ ވޭ ގެ އް ލު މާ އި ގު ޅޭ މަ އު ލޫ މާ ތެ ވެ.

0.04%
0.04%
0.34%
0.34%
0.37%
0.37%
67.44%
67.44%

206,455,657
206,455,657
92,480,953
92,480,953
36,264,252
36,264,252
64,672,173
64,672,173
399,873,035
399,873,035

73,192
73,192
318,894
318,894
134,664
134,664
43,617,331
43,617,331
44,144,081
44,144,081
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 3މާ ިލ އިންސްޓްރޫމަން ޓު  -ހަ ަމ
އަގު ައދި ރިސްކު މެނޭޖު ުކރުން (ކުރީގެބަޔާ އިގުޅޭ)
ކޯ ޕަ ރޭ ޓު ސެ ގް މަ ން ޓު
ސ މް ބަރ  2018ގެ ނި ޔަ ލަ ށް
ތި ރީ ގަ އި ވާ ތާ ވަ ކު ގަ އި ވަ ނީ  31ޑި ެ
ކޯ ޕަ ރޭ ޓު ކަ ސް ޓަ މަ ރު ން ގެ އަ ތު ން ވި ޔަ ފާ ރި އާ އި ގު ޅި ގެ ން ގު ރޫ ޕަ ށް
ލި ބެ ން ޖެ ހޭ ފަ އި ސާ އާ އި ،ގު ރޫ ޕާ އި އެ ކު ހެ ދި ފަ އި ވާ އެ އް ބަ ސް ވު ން ތަ ކު ން
އު ފެ ދި ފަ އި ވާ ކޮ ން ޓް ރެ ކް ޓް އެ ސެ ޓު ތަ އް ދަ ރަ ން ޏާ އި ގު ޅޭ
ރި ސް ކަ ށް ހު ށަ ހެ ޅި ފަ އި ވާ މި ން ވަ ރާ އި ،އެ ދަ ރަ ނި ތަ ކާ އި ގު ޅި ގެ ން
ލި ބޭ ނޭ ކަ މަ ށް ލަ ފާ ކު ރެ ވޭ ގެ އް ލު މާ އި ގު ޅޭ މަ އު ލޫ މާ ތެ ވެ.

0.90%

195,897,677

1,763,567

10.79%
0.90%

16,323,152
195,897,677

1,761,004
1,763,567

8.15%
10.79%

11,434,028
16,323,152

932,270
1,761,004

24.92%
8.15%

126,573,443
11,434,028

31,540,839
932,270

24.92%

350,228,300
126,573,443

35,997,680
31,540,839

350,228,300

35,997,680

ތި ރީ ގަ އި ވާ ތާ ވަ ކު ގަ އި ވަ ނީ  31ޑި ސެ ްމ ބަރ  2018ގެ

ގެ އް ލު މު ގެ ނި ސް ބަ ތް ހި ސާ ބު ކު ރެ ވި ފަ އި ވަ ނީ

ނި ޔަ ލަ ށް ކޯ ޕަ ރޭ ޓު ކަ ސް ޓަ މަ ރު ން ގެ އަ ތު ން ވި ޔަ ފާ ރި އާ އި ގު ޅި ގެ ން

ފާ އި ތު ވި  7އަ ހަ ރު ދު ވަ ހު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި

ކު ން ފު ން ޏަ ށް ލި ބެ ން ޖެ ހޭ ފަ އި ސާ އާ އި ،ކު ން ފު ން ޏާ އި އެ ކު ހެ ދި ފަ އި ވާ

ދަ ރަ ން ޏާ އި ގު ޅި ގެ ން ލި ބި ފަ އި ވާ ގެ އް ލު މު ގެ

އެ އް ބަ ސް ވު ން ތަ ކު ން އު ފެ ދި ފަ އި ވާ ކޮ ން ޓް ރެ ކް ޓް އެ ސެ ޓު ތަ އް ދަ ރަ ން ޏާ އި

އަ ސް ލު އަ ދަ ދު ތަ ކަ ށް ބި ނާ ޮކ ށް ގެ ން ނެ ވެ.

ގު ޅޭ ރި ސް ކަ ށް ހު ށަ ހެ ޅި ފަ އި ވާ މި ން ވަ ރާ އި ،އެ ދަ ރަ ނި ތަ ކާ އި ގު ޅި ގެ ން

މަ އު ލޫ މާ ތު ތަ އް އެ އް ކު ރެ ވު ނު މު އް ދަ ތު ގެ

ލި ބޭ ނޭ ކަ މަ ށް ލަ ފާ ކު ރެ ވޭ ގެ އް ލު މާ އި ގު ޅޭ މަ އު ލޫ މާ ތެ ވެ.

އި ގް ތި ސާ ދީ ހާ ަލ ތާ އި ،މި ހާ ރު ގެ ހާ ލަ ތާ އި،
ލި ބް ނެ ޖެ ހޭ ފަ އި ސާ ގެ ލަ ފާ ކު ރެ ވޭ
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0.90%

194,998,827

1,763,567

10.79%
0.90%

16,323,152
194,998,827

1,761,004
1,763,567

8.15%
10.79%

11,434,028
16,323,152

932,270
1,761,004

20.48%
8.15%

119,505,943
11,434,028

24,473,339
932,270

20.48%

342,261,950
119,505,943

28,930,180
24,473,339

342,261,950

28,930,180

އު މު ރު ގަ އި އި ގް ތި ސާ ދީ ހާ ލަ ތު އޮ ން ނާ ނޭ
ގޮ ތް ކަ މަ ށް ކު ން ފު ނި ން ލަ ފާ ކު ރާ ހާ ލަ ތަ ށް
ށ ެގ އް ލު މު ގެ ނި ސް ބަ ުތ ގެ ގޮ ތު ގަ އި
ރި އާ ޔަ ތް ކޮ ް
ހި ސާ ބު ކު ރެ ވު ނު އަ ދަ ދު އި ތު ރަ ށް ފު ރި ހަ މަ
ކު ރު މު ގެ ގޮ ތު ން އެ ރޭ ޓު ތަ ކާ އި “ ސް ކޭ ލަރ
ފެ ކް ޓަރ” ތަ ކަ ކާ އި ގު ނަ ގު ރެ ވެ އެ ވެ.

634,742,369

634,742,369

-

-

1,350,909,332

963,140,226

316,800,252

70,968,854

މާ ލީ ހި ސާ ބު ތަ ކާ އި ގު ޅޭ ނޯ ޓު ތަ ކު ގަ އި ވާ ފަ ދަ އި ން ،ގު ރޫ ޕު ން ވަ ނީ ލޯ ން
12,937,651

12,937,651

-

-

410,359,460

94,034,603

264,281,031

52,043,826

238,524,767

238,524,767

-

-

387,211,009

387,211,009

-

-

1,049,032,887

732,708,030

264,281,031

52,043,826

އެ އް ބަ ސް ވު މެ އް ގެ ދަ ށު ން ބެ ން ކު ލޯ ނެ އް ނަ ގާ ފަ އެ ވެ .އެ އް ަބ ސް ވު މާ އި
މު ސް ތަ ގް ބަ ލު ގަ އި ޚި ލާ ފު ވެ އް ޖެ ނަ މަ ،މަ ތީ ގަ އި ވާ ތާ ވަ ލު ގަ އި ވާ ތާ ރީ ޚު ގެ ކު ރި ން
އެ ލޯ ން ދަ ްއ ކަ ން ޖެ ހު މަ ކީ އެ ކަ ށީ ގެ ން ވާ ކަ މެ ެކ ވެ .މި އެ އް ަބ ސް ވު މަ ށް
އަ މަ ލު ކު ރާ ކަ ން ކަ ށަ ވަ ރު ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި ،އެ އް ބަ ސް ވު މާ އި ގު ޅޭ ކަ ން ކަ ން
ގަ ވާ އި ދު ން މޮ ނި ޓަރ ކޮ ށް މެ ނޭ ޖު މަ ން ޓަ ށް ރި ޕޯ ޓު ކު ރެ ވެ މު ން ދެ އެ ވެ.

ލޯ ނު ތަ ކަ ށް ދަ އް ކާ އި ން ަޓ ރެ ސް ޓު ގެ ފަ އި ސާ އަ ކީ ރި ޕޯ ޓި ންގ ާތ ރީ ޚު ގަ އި
ރ ޓަ ށް ބި ނާ ކޮ ށް ހެ ދި ފަ އި ވާ
ހު ރި މާ ެކ ޓު ފޯ ވަރ ޑް ިއ ން ޓަ ރެ ސް ޓު ޭ
-

-

-

-

477,642,196

89,873,090

316,800,252

70,968,854

238,524,767

238,524,767

-

-

649,051,800

649,051,800

-

-

1,365,218,763

977,449,657

316,800,252

70,968,854

އަ ދަ ދު ތަ ކެ ކެ ވެ .އަ ދި މި އަ ދަ ދު ތަ ކަ ކީ މާ ކެ ޓް އި ން ޓަ ރެ ސް ޓު ރޭ ޓު ބަ ދަ ލު ވާ
ވަ ރަ ކު ން ބަ ދަ ުލ ވެ ދާ ނޭ އަ ދަ ުދ ތަ ކެ ވެ .މި މާ ީލ ދަ ރަ ނި ތަ އް ފި ޔަ ވަ އި،
މެ ޗޫ ރި ޓީ އެ ނަ ލި ސި ސް ގަ އި ހި މެ ނި ފަ އި ވާ ފަ އި ސާ ގެ ދަ އު ރު ވު ން ތަ ކާ އި ގު ޅޭ
އަ ދަ ދު ތަ އް ހި މެ ނި ފަ އި ވާ ތާ ރީ ޚަ ށް ވު ރެ އަ ވަ ހަ ށް ނު ވަ ތަ ހި މެ ނި ފަ އި ވާ

އޯ ޑި ޓް ކޮ ށް ފަ އި ވާ މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ އް

މަ ތީ ގަ އި ވާ ތާ ވަ ލު ގަ އި އެ ވާ ވޭ ރި އަ ބް ލް އި ން ޓަ ރެ ސް ޓު އެ ކު ލެ ވޭ

މި ން ވަ ރަ ށް ވު ރެ އި ތު ރަ ށް ދަ އު ރު ވެ ދާ ނޭ ކަ މަ ށް ލަ ފަ އެ އް ނު ކު ރެ ވެ އެ ވެ.

 .ivމާ ކެ ޓް ރި ސް ކު

2018

2017

2018

2017

މާ ކެ ޓު ރި ސް ކަ ކީ މާ ކެ ޓު ގެ އަ ގު ތަ ކަ ށް އަ ން ނަ ބަ ދަ ލު ތަ ކު ގެ ސަ ބަ ބު ން
( މި ސާ ލަ ކަ ށް ބޭ ރު ފައ ސާ ގެ އަ ގު ،އި ން ޓަ ރެ ސް ޓު ރޭ ޓުި ،އ ކު އި ޓީ ގެ
އަ ގު ތަ އް) ގު ރޫ ޕު ގެ އާ މް ދަ ނީ އަ ށް ނު ވަ ތަ މާ ލީ އި ން ސް ޓް ރޫ މަ ން ޓު ތަ ކު ގެ
އަ ގަ ށް ބަ ދަ ލު އަ ތު ވެ ދާ ނޭ ކަ މު ގެ ރި ސް ކެ ވެ .މާ ކެ ޓް ރި ސް ކު މެ ނޭ ޖު
ކު ރު މު ގެ މަ ގު ސަ ދަ ކީ ގަ ބޫ ލު ކު ރެ ވޭ މި ން ގަނ ޑެ އް ގެ ތެ ރޭ ގަ އި މާ ކެ ޓް
ށ ހު ށަ ހެ ޅި ފަ އި ވާ ިމ ން ވަ ރު ބަ ހަ އް ާޓ ކޮ ން ޓް ރޯ ލް ކު ރު މެ ވެ.
ރި ސް ކަ ް

ބޭ ރު ފަ އި ސާ ގެ ރި ސް ކު

		

ބޭ ރު ފަ އި ސާ ެގ ރި ސް ކު ގެ އެ ކް ސް ޕޯ ޒަރ

-

)(3,423,969

-

)(4,427,814

-

2,400,635

-

1,929,129

3,795,343
-

23,458,014
)(3,423,969

4,592,277
-

25,416,869
)(4,427,814

3,795,343
-

22,434,680
2,400,635

4,592,277
-

22,918,184
1,929,129

3,795,343

23,458,014

4,592,277

25,416,869

3,795,343

22,434,680

4,592,277

22,918,184

2018

		

2017

2018

2017

ގު ރޫ ޕު ގެ މެ ނޭ ޖު މަ ން ޓަ ށް ރި ޕޯ ޓު ކު ރެ ިވ ފަ އި ވާ ފަ ދަ އި ން ،ގު ރޫ ޕު ން

MVR : USD 1

201815.4200

201715.4200

15.4200
2018

201715.4200

ފަ އި ސާ ގެ އަ ގަ ށް އަ ން ނަ ބަ ދަ ލު ގެ ރި ސް ކަ ށް ހު ށަ ހެ ޅި ފަ އި ވާ

MVR : EUR 1

17.9856

18.6890

17.6943

18.8640

މި ން ވަ ރު ގެ ޚު ލާ ސާ އަ ދަ ދު ތަ އް ތި ރީ ގަ އި އެ ވަ ނީ އެ ވެ.

MVR : USD 1

15.4200

15.4200

15.4200

15.4200

MVR : EUR 1

17.9856

18.6890

17.6943

18.8640

2017

+5%

17,669,920

17,669,920

-5%

)(17,669,920

)(17,669,920

137

 3މާ ިލ އިންސްޓްރޫމަން ޓު  -ހަ ަމ
އަގު ައދި ރިސްކު މެނޭޖު ުކރުން (ކުރީގެބަޔާ އިގުޅޭ)
ގެ އް ލު މު ގެ ނި ސް ބަ ތް ހި ސާ ބު ކު ރެ ވި ފަ އި ވަ ނީ ފާ އި ތު ވި  3އަ ހަ ރު ދު ވަ ހު ގެ
ތެ ރޭ ގަ އި ދަ ރަ ން ޏާ އި ގު ޅި ގެ ން ލި ބި ފަ އި ވާ ގެ އް ލު މު ގެ އަ ސް ލު އަ ދަ ދު ތަ ކަ ށް
ނ ވެ.
ބި ނާ ކޮ ށް ގެ ން ެ

މަ އު ލޫ މާ ުތ ތަ އް އެ އް ކު ރެ ވު ނު މު އް ދަ ތު ގެ ިއ ގް ތި ސާ ދީ

ހާ ލަ ތާ އި ،މި ހާ ރު ގެ ހާ ލަ ތާ އި ،ލި ބް ނެ ޖެ ހޭ ފަ އި ސާ ގެ ލަ ފާ ކު ރެ ވޭ
ށ ކު ން ފު ނި ން
އު މު ރު ގަ އި އި ގް ތި ސާ ދީ ހާ ލަ ުތ އޮ ން ނާ ނޭ ގޮ ތް ކަ މަ ް
ށ ެގ އް ލު މު ގެ ނި ސް ބަ ުތ ގެ ގޮ ތު ގަ އި
ލަ ފާ ކު ރާ ހާ ލަ ތަ ށް ރި އާ ޔަ ތް ކޮ ް
ހި ސާ ބު ކު ރެ ވު ނު އަ ދަ ދު އި ތު ރަ ށް ފު ރި ހަ މަ ކު ރު މު ގެ ގޮ ތު ން އެ
ރޭ ޓު ތަ ކާ އި “ ސް ކޭ ލަރ ފެ ކް ޓަރ” ަތ ކަ ކާ އި ގު ނަ ގު ރެ ވެ އެ ވެ.

ވަ ކި ވަ ކި ކަ ސް ޓަ މަ ރު ން ދަ އް ކަ ން ޖެ ހޭ
ފަ އި ސާ އާ އި ގު ޅޭ އީ ސީ އެ ލް ގެ އެ ސެ ސް މަ ން ޓު
ސަ ރު ކާ ރަ ށް ނި ސް ބަ ތް ވާ ކަ ސް ޓަ މަ ރު ން ގެ އަ ތު ން ލި ބެ ން ޖެ ހޭ
ފަ އި ސާ ލި ބެ ން ވާ މު އް ދަ ތަ ށް ވު ރެ  12މަ ސް ދު ވަ ސް ފަ ހަ ނަ

 .iiiފަ އި ސާ ހު ރި ނެ ތް މި ން ވަ ރު ގެ ރި ސް ކު
ފަ އި ސާ ހު ރި ނެ ތް މި ން ވަ ރު ގެ ރި ސް ކަ ކީ ،މާ ލީ ދަ ރަ ނި ތަ ކާ އި ގު ޅި ގެ ން

ދަ ރަ ނި ތަ ކާ އި ގު ޅި ގެ ން ( ވި ޔަ ފާ ރި ން ދަ އް ކަ ން ޖެ ހޭ ފަ އި ސާ ފި ޔަ ވަ އި)

އު ފެ ދޭ ޒި ން މާ ތަ އް ފަ އި ސާ އި ން ނު ވަ ތަ އެ ހެ ން މާ ލީ އެ ސެ ޓަ ކު ން

ދަ އް ކަ ން ޖެ ހޭ އަ ދަ ދަ ށް ވު ރެ މަ ތީ މި ން ވަ ރެ އް ،ފަ އި ސާ އާ އި

އަ ދާ ކު ރު މު ގަ އި ދަ ތި ތަ ކެ އް މެ ދު ވެ ރި ވެ ދާ ނޭ ކަ މު ގެ ރި ސް ކެ ވެ .ފަ އި ސާ

ފަ އި ސާ ގެ ގޮ ތު ގަ އި ބެ ލެ ވޭ ތަ ކެ ތީ ގެ ޮގ ތު ގަ އި ގެ ން ގު ޅު މަ ކީ ގު ރޫ ޕު ގެ

ރ ގޮ ތަ ކީ،
ހު ރި ނެ ތް މި ން ވަ ރު މެ ނޭ ުޖ ކު ރު މު ގަ އި ުކ ން ފު ނި ން އަ މަ ލު ކު ާ

ނ ގޮ ތް ގޮ ތު ން
އަ މާ ޒެ ކެ ވެ .މީ ގެ އި ތު ރު ން ،ވި ޔަ ާފ ރި އާ އި އެ ހެ ނި ހެ ް

ގަ ބޫ ލު ނު ކު ރެ ވޭ ފަ ދަ މި ން ވަ ރެ އް ގެ ގެ އް ލު މެ އް ގު ރޫ ޕަ ށް ނު ލި ބި ،ނު ވަ ތަ

ލި ބެ ން ޖެ ހޭ ފަ އި ސާ އާ އި ވި ަޔ ފާ ރި އާ އި އެ ހެ ނި ެހ ން ގޮ ތް ގޮ ތު ން

ގު ރޫ ޕު ގެ ރީ ތި ނަ މަ ށް އު ނި ކަ މެ އް ނަ އި ސް އާ ން މު ހާ ލަ ތެ އް ގަ އި

ނ ވަ ރު ވެ ސް މޮ ނި ޓަރ ކު ރެ ވެ މު ން ދެ އެ ވެ.
ނ ޖެ ހޭ ފަ އި ސާ ގެ މި ް
ދަ އް ކަ ް

އަ ދި ޚާ އް ޞަ ދަ ތި ހާ ލަ ތެ އް ގަ އި ވެ ސް ގު ރޫ ޕު ން އަ ދާ ކު ރަ ން ޖެ ހޭ
މާ ލީ ޒި ން މާ އެ އް އަ ދާ ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި ދަ އް ކަ ން ޖެ ހޭ ފަ އި ސާ އެ އް

މީ ގެ އި ތު ރު ން ،ރަ ހު ނު ބަ ހަ އް ޓަ އި ގެ ން  38,340,000ދި ވެ ހި

ދަ އް ކަ ން ޖެ ހޭ ވަ ގު ތު އަ ން ނަ އި ރު އެ ފަ އި ސާ އެ އް ދެ އް ކޭ ނޭ މި ން ވަ ރަ ށް

ސ ލި ޓީ އެ އް ވެ ސް ގު ރޫ ޕު ން ނަ ގާ ފަ އި ވެ އެ ވެ.
ރު ފި ޔާ ގެ އޯ ވަރ ޑް ރާ ފް ޓް ފެ ި

ށ ކަ ށަ ވަ ރު ކު ރު މެ ވެ.
ފަ އި ސާ ހު ރި ކަ ން ވީ އެ ން މެ ބޮ ޑަ ް

ފަ އި ސާ ހު ރި ނެ ތް މި ން ވަ ރު ގެ ރި ސް ކަ ށް ހު ށަ ހެ ޅި ފަ އި ވާ މި ން ވަ ރު
މު ދަ ލާ އި ޚި ދު މަ ތު ގެ އަ ގު ހި ސާ ބު ކު ރު މަ ށް ގު ރޫ ޕު ން ބޭ ނު ން ކު ރަ ނީ

ރި ޕޯ ޓި ންގ ތާ ރީ ޚު ގަ އި މާ ލީ ދަ ރަ ނި ތަ ކު ގެ އެ އް ަބ ސް ވު މު ގެ

ސ ޑް ކޮ ސް ޓި ންގ އެ ވެ .މި ކަ މު ގެ ސަ ަބ ުބ ން ފަ އި ސާ
އެ ކް ޓި ވި ޓީ -ބޭ ް

މު އް ދަ ތު ގެ ތަ ފް ސީ ލު ތި ރީ ގަ އި އެ ވަ ނީ އެ ވެ .މި އަ ދަ ދު ތަ ކަ ކީ

ބޭ ނު ން ވާ މި ން ވަ ރު ދެ ނެ ގަ ތު މަ ށާ އި ،އި ން ވެ ސް ޓު މަ ން ޓު ން ލި ބޭ ފަ އި ސާ ގެ

ނ ތަ ކާ އި ގު ޅި ގެ ން ދަ ްއ ކަ ން ޖެ ހޭ
ޑީ ސް ކަ އު ން ޓު ނު ކޮ ށް ،އެ އް ބަ ސް ވު ް

ނަ ފާ އެ ކަ ށީ ގެ ން ވާ މި ން ވަ ރެ އް ގަ އި ދެ މެ ހެ އް ޓު މަ ށް އެ ހީ ތެ ރި ވެ ދެ އެ ވެ.

އި ން ޓަ ރެ ސް ޓު ހި މެ ނޭ ޖު މު ލަ އަ ދަ ދު ތަ ކެ ވެ.

އަ ޅަ އި ފި ނަ މަ ،ލި ބެ ން ވާ ފަ އި ސާ ގެ އަ ގަ ށް އަ އި ބަ ދަ ލު ގެ ޚާ އް ސަ
އަ ދަ ދެ އް ގެ ގޮ ުތ ގަ އި އެ އަ ދަ ުދ ރެ ކޯ ޑު ކު ރެ ވެ އެ ވެ.
ސ މް ބަރ  2018ގަ އި ކު ން ފު ނި ން އަ ގަ ށް އަ އި
 31ޑި ެ
ބަ ދަ ލު ގެ ޚާ އް ސަ އަ ދަ ދެ އް ގެ ގޮ ތު ގަ އި 10,876,210
ދި ވެ ހި ރު ފި ޔާ ( 1ޖެ ނު އަ ރީ  2018ގަ އި 7,082,275

12,937,651

12,937,651

-

-

ދި ވެ ހި ރު ފި ޔާ) ރެ ކޯ ޑު ކޮ ށް ފަ އި ވެ އެ ވެ.

410,359,460

94,034,603

264,281,031

52,043,826

238,524,767

238,524,767

-

-

369,181,732

369,181,732

-

-

1,031,003,610

714,678,753

264,281,031

52,043,826

ފަ އި ސާ އާ އި ފަ އި ސާ އާ އި އެ އް ފަ ދަ ތަ ކެ ތި
 31ޑި ސެ ްމ ބަރ  2018ގަ އި ފަ އި ސާ އަ ދި ފަ އި ސާ އާ ިއ
އެ އް ފަ ދަ ތަ ކެ ތީ ެގ ގޮ ތު ގަ އި ގު ރޫ ޕު ގަ އި  40,933,429ދި ވެ ހި
ރު ފި ޔާ އަ ދި ކު ން ފު ނީ ގަ އި  40,768,627ދި ވެ ހި ރު ފި ޔާ ހު އް ޓެ ވެ.
( 2017ގަ އި  95,340,203ދި ވެ ހި ރު ފި ޔާ) .ފަ އި ސާ އަ ދި
ފަ އި ސާ އާ އި އެ އް ފަ ދަ ތަ ކެ ތި ބެ ހެ އް ޓި ފަ އި ވަ ނީ ބޭ ން ކު ތަ ކު ގަ އެ ވެ.
އަ އި އެ ފް އާ ރު އެ ސް ަ 9އ ށް އަ ލަ ށް އަ މަ ލު ކު ރަ ން ފެ ށު ާމ އި ގު ޅި ގެ ން،
ފަ އި ސާ އާ އި ފައ ސާ އާ އި އެ އް ފަ ދަ ތަ ކެ ތީ ގެ އަ ގަ ށް އަ ން ނަ
ބަ ދަ ލު ގެ ގެ އް ލު މު ގެ އެ ލަ ވަ ން ސް ގެ އަ ދަ ދަ ށް  1ޖެ ނު އަ ރީ
136

 2018ގަ ިއ މާ ބޮ ޑު ބަ ދަ ލެ އް އަ އި ސް ފަ އެ އް ނު ވެ އެ ވެ.

-

-

-

-

477,642,196

89,873,090

316,800,252

70,968,854

238,524,767

238,524,767

-

-

634,742,369

634,742,369

-

-

1,350,909,332

963,140,226

316,800,252

70,968,854

މާ ކެ ޓު ގެ އަ ގު ތަ ކާ އި ގު ޅޭ އެ ހެ ނި ހެ ން ރި ސް ކު

އި ން ޓަ ރެ ސް ޓު ރޭ ޓު ރި ސް ކަ ށް

އެ ފް ވީ އޯ ސީ އަ އި ކޮ ށް ކް ލެ ސި ފަ އި ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ސެ ކި އު ރި ޓީ ( 2017ގަ އި

ގު ރޫ ޕު ހު ށަ ހެ ޅި ފަ އި ވާ މި ން ވަ ރު

“ އެ ވެ އި ލަ ބް ލް ފޮރ ސޭ ލް” ގެ ގޮ ތު ަގ އި)

ގު ރޫ ޕު ގެ އި ން ޓަ ރެ ސް ޓު އެ ކު ލެ ވޭ މާ ލީ އި ން ސް ޓް ރޫ މަ ން ޓު ތަ ކު ގެ
އި ން ޓަ ރެ ސް ޓު ރޭ ޓު ޚު ލާ ސާ އެ އް ތި ރީ ގަ އި އެ ވަ ނީ އެ ވެ.

2017

2018

ގެ ސަ ބަ ބު ން އި ކު އި ޓީ ގެ

އަ ގަ ށް ބަ ދަ ލު އަ އު މު ގެ ރި ސް ކަ ށް ގު ރޫ ޕު ން ވަ ނީ ހު ށަ ހެ ޅި ފަ އެ ވެ .މާ ކެ ޓު
އި ން ޑި ސަ ސް އަ ށް ބަ ލަ އި ގެ ން ،އި ން ވެ ސް ޓު ަމ ން ޓު ޕޯ ޓް ފޯ ލި އޯ ަގ އި ހު ރި
އި ކު އި ޓީ ސެ ކި އު ރި ޓީ ގެ ނި ސް ބަ ތް ގު ރޫ ޕު ން ބަ ލަ މު ން ގެ ން ދެ އެ ވެ.

282,841,273

337,349,842

އަ މާ ޒަ ކީ އި ން ވެ ސް ޓު މެ ން ޓަ ށް ލި ބޭ ނަ ފާ އި ތު ރު ކު ރު މެ ވެ.
ސެ ން ސި ޓި ވި ޓީ އެ ނަ ލި ސި ސް  -އި ކު އި ޓީ ގެ
އަ ގަ ށް ބަ ދަ ލު އަ އު މު ގެ ރި ސް ކު
ފި ކް ސް ޑް ރޭ ޓު އި ން ސް ޓް ރޫ މަ ން ޓު ގެ ހަ މަ

ވޭ ރި އަ ބް ލް ރޭ ޓު އި ން ސް ޓް ރޫ މަ ން ޓު ގެ ދަ އު ރު ވާ

އަ ގު ގެ ސެ ން ސި ޓި ވި ޓީ އެ ނަ ލި ސި ސް

ފަ އި ސާ ގެ ސެ ން ސި ޓި ވި ޓީ އެ ނަ ލި ސި ސް

ޗ ން ޖު ގަ އި ލި ސް ޓު ކު ރެ ވި ފަ އެ ވެ.
އެ ކް ސް ޭ

ގު ރޫ ޕު ން “ އެ ފް ވީ ޓީ ޕީ އެ ލް” ކޮ ށް އެ އް ވެ ސް ފި ކް ސް ޑް ރޭ ޓު

ރި ޕޯ ޓި ންގ ތާ ރީ ޚު ގަ އި  100ބޭ ސި ސް ޕޮ އި ން ުޓ ގެ ބަ ދަ ލެ އް އި ން ޓަ ރެ ސް ޓު

ގަ އި :އެ ވެ އި ލަ ބް ލް ފޮރ ސޭ ލް) ކް ލެ ސި ފަ ިއ ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ އެ ފަ ދަ

މާ ލީ އެ ސެ ޓެ އް ރެ ކޯ ޑު ކޮ ށް ފަ އެ އް ނު ވެ އެ ވެ .އެ ހެ ން ކަ މު ން

ނ މަ އި ކު އި ޓީ އާ ިއ ފަ އި ދާ /ގެ އް ލު ން އި ތު ރު ވެ ( މަ ދު ވާ ނެ)
ރޭ ޓަ ށް އަ ތު ވެ އް ޖެ ަ

އި ން ވެ ސް ޓު މަ ން ޓަ ށް ބަ ާލ އި ރު ،ރި ޕޯ ޓި ންގ ތާ ރީ ޚު ގަ އި ައ ގަ ށް އަ ން ނަ

ރި ޕޯ ޓި ންގ ތާ ރީ ޚު ަގ އި އި ން ޓަ ރެ ސް ުޓ ރޭ ޓަ ށް އަ ން ނަ ބަ ދަ ލަ ކު ން

ގޮ ތު ގެ ތަ ފް ސީ ލު ތި ރީ ގަ އި އެ ވަ ނީ އެ ވެި .މ ހި ސާ ބު ތަ އް ހަ ދާ ފަ އި ވަ ނީ

ރ ވު މަ ކު ން /މަ ދު ވު މަ ކު ން  ،ޓެ ކު ުހ ގެ ފަ ހު ގަ އި ހު ރި އި ކު އި ޓީ ގެ
 2%އި ތު ު

އާ މް ދަ ނީ ގެ ބަ ޔާ ނަ ށް އެ އް ވެ ސް އަ ސަ ރެ އް ނު ކު ރާ ނެ އެ ވެ.

މި ހި ސާ ބު ތަ ކަ ށް އަ ސަ ރު ކޮ ށް ފާ ނެ އެ ހެ ން ހު ރި ހާ ކަ މެ އް އެ އް މި ހާ ރު

ރ ވެ /މަ ދު ވާ ނެ އެ ވެ2017( .
އަ ދަ ދު  876,384ދި ވެ ހި ރު ފި ޔާ އި ން އި ތު ު

ރ ފަ އި ސާ ގެ
ނ ޚާ އް ސަ ކޮ ށް ބޭ ު
ުހ ރި ގޮ ތަ ށް ބަ ދަ ެލ އް ނަ އި ސް ( ވަ ކި ް

ރ ވު މެ އް /މަ ދު ވު މެ އް).
ގަ އި  1,489,853ދި ވެ ިހ ރު ފި ޔާ ގެ އި ތު ު

ނ ވެ ސް ޓު މަ ން ޓެ އް ވަ ނީ މޯ ލް ޑި ވް ސް ސް ޓޮ ކް
ގު ރޫ ޕު ގެ ހު ރި ހާ އި ކު އި ޓީ އި ް
އެ ފް ވީ އޯ ސީ އަ އި ކޮ ށް (2017

އޯ ޑި ޓް ކޮ ށް ފަ އި ވާ މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ އް

140,455,838

140,292,354

ގު ރޫ ޕު ގެ އި ން ވެ ސް ޓު ކު ރު މު ގެ ސް ޓް ރެ ޓަ ޖީ ގެ މަ އި ގަނ ޑު

ނ ނޭ ކަ މަ ށް ބަ ލަ ިއ ގެ ން ނެ ވެ.
ރޭ ޓު ތަ އް) ެއ އް ވަ ރެ އް ގަ އި ހު ން ާ

2018

2017

+100

2,262,730

-100

)(2,262,730

+100

2,698,799

-100

)(2,698,799

139

-

)(3,423,969

-

)(4,427,814

2,400,635

-

1,929,129

3,795,343

23,458,014

4,592,277

25,416,869

3,795,343

22,434,680

4,592,277

22,918,184

 3މާ ިލ އިންސްޓްރޫމަން ޓު  -ހަ ަމ
އަގު ައދި ރިސްކު މެނޭޖު ުކރުން (ކުރީގެބަޔާ އިގުޅޭ)
ސެ ން ސި ޓި ވި ޓީ އެ ނަ ލި ސި ސް

2018

2017

2018

2017

ސ މް ބަ ރު ގަ އި ޔޫ ރޯ ނު ވަ ތަ އެ މެ ރި ކާ ޑޮ ލަ ރު ައ ގު ޮބ ޑު ވެ
 31ޑި ެ
 MVRސަ ބަ ބު ން ބޭ ރު ފަ އި ސާ އި ން ރެ ކޯ ޑު ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ
: USDވު މު ގެ)
( އަ ގު 1ދަ ށް
MVR : EUR 1

ސ ރު ކޮ ށް ،އި ކު އި ޓީ އާ އި،
ރ މަ ން ޓު ތަ ކު ގެ ހި ސާ ުބ ކު ރު މަ ށް އަ ަ
މާ ލީ އި ން ސް ޓް ޫ

15.4200

15.4200

15.4200

15.4200

17.9856

18.6890

17.6943

18.8640

ރ ކު ރާ ނީ ތި ރީ ގަ ިއ ވާ ގޮ ތަ ށެ ވެ .މި އެ ނަ ލި ސި ސް
އާ މް ދަ ނީ ގެ ބަ ޔާ ނަ ށް އަ ސަ ު
ނ ޓަ ރެ ސް ޓު
ހަ ދާ ފަ އި ވަ ނީ އެ ހެ ން ކަ ން ކަ ން ( ވަ ކި ން ޚާ އް ސަ ކޮ ށް އި ް
ނ ކަ މަ ށް ބަ ލާ ،ލަ ފާ ކު ރެ ވޭ ވި އް ކު މާ އި
ރޭ ޓު) އެ އް ވަ ރެ އް ގަ އި ހު ން ނާ ޭ
ގަ ތު މު ގެ މު އާ މަ ލާ ތް ތަ އް މި އެ ނަ ލި ސި ސް ގަ އި ނު ހި މަ ނަ އެ ވެ.
2017

2018

2017

2018

+5%

17,669,920

17,669,920

-5%

)(17,669,920

)(17,669,920

+5%

17,297,138

17,297,138

-5%

)(17,297,138

)(17,297,138

+5%

4,285,513

4,285,513

-5%

)(4,285,513

)(4,285,513

+5%

3,357,797

3,357,797

-5%

)(3,357,797

)(3,357,797

ރ އި ން އެ މެރ ކާ ޑޮ ލަ ރު ން
ފަ އި ސާ ގެ އެ ސެ ާޓ އި ދަ ރަ ނީ ގެ ތެ ެ
ހު ރި ފަ އި ސާ ައ ށް ބަ ލާ އި ރު ،އެ ފަ އި ސާ އަ ށް އޮ ތް ރި ސް ކު
އެ ހާ ބޮ ޑެ އް ނޫ ނެ ވެ .ސަ ބަ ބަ ކީ ެއ ކް ސް ޗޭ ން ޖު ރޭ ޓު ގެ މި ޑް
ޕޮ އި ން ޓު ގެ  20%ރޭ ން ޖެ އް ގަ އި ފް ލަ ކް ޗު އޭ ޓް ވާ ގޮ ތަ ށް ދި ވެ ހި
ރ ކާ ޑޮ ލަ ރާ އި “ ޕެ ގް” ކޮ ށް ފަ އި ވު މެ ވެ.
ރު ފި ޔާ އެ މެ ި

138

2018

2017

140,455,838

140,292,354

282,841,273

337,349,842

 3.1އެކައުން ޓިންގ ކްލެސިފިކޭޝަނާ އި ހަމަ އަގު
ގް ރޫ ޕު
ތި ރީ ގަ އި ވާ ތާ ވަ ލު ގަ ިއ ވަ ނީ ފެ އަރ ވެ ލި އު ހަ އި ރާރ ކީ ގަ އި މާ ލީ
އެ ސެ ޓާ އި މާ ލީ ަލ އި ބި ލި ޓީ ތަ ރު ީތ ބު ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ގޮ ތު ގެ ތަ ފް ސީ ލާ އި އެ ކު،
މާ ލީ އެ ސެ ޓާ ިއ މާ ލީ ދަ ރަ ނީ ގެ ފޮ ތޮ ގެ އަ ގާ އި ،ހަ ަމ އަ ގެ ވެ.
ނ ދާ ޒާ އެ އް ކަ މު ގަ އި ވާ ނަ މަ،
ފޮ ތު ެގ އަ ގަ ކީ ހަ މަ އަ ގު ގެ އެ ކަ ށީ ގެ ން ވަ އަ ް
އޯ ޑި ޓް ކޮ ށް ފަ އި ވާ މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ އް

ހަ މަ އަ ގު ގަ އި ހި ސާ ބު ކު ރެ ވި ފަ އި ނު ވާ މާ ލީ އެ ސެ ޓާ އި މާ ލީ
ދަ ރަ ނީ ގެ ހަ މަ އަ ގު ގެ މަ އު ލޫ މާ ތު ހި މެ ނި ފަ އެ އް ނު ވާ ނެ އެ ވެ.
ވި އް ކާ ލެ ވެ ން ހު ރި ތަ ކެ ތީ ގެ ގޮ ތު ގަ އި ކް ލެ ސި ފަ އި ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ
“ ވި ޔަ ފާ ރި އަ ދި އެ ހެ ނި ހެ ން ގޮ ތް ގޮ ތު ން ލި ބެ ން ޖެ ޭހ ފަ އި ސާ”
އާ އި “ ވި ަޔ ފާ ރި އަ ދި އެ ހެ ނި ހެ ން ގޮ ތް ގޮ ތު ން ދަ ްއ ކަ ން ޖެ ހޭ
ފަ އި ސާ”

ނ އެ ވެ .އެ
ތ ރީ ގަ އި ވާ ތާ ވަ ލު ގަ އި ހި މެ ނި ފަ އި ނު ވާ ެ

ތަ ކެ ތީ ގެ ފޮ ތު ގެ އަ ގަ ީކ ހަ މަ އަ ގު ގެ އެ ަކ ށީ ގެ ން ވާ އަ ން ދާ ޒާ އެ ކެ ވެ.

43,819,200

-

-

43,819,200

43,819,200

-

-

43,819,200

9

43,819,200

-

-

43,819,200

43,819,200

-

-

43,819,200

11

657,161,257

-

-

657,161,257

-

-

-

-

13

58,089,390

-

-

58,089,390

-

-

-

-

715,250,647

-

-

715,250,647

-

-

-

-

15

-

-

410,359,460

410,359,460

-

410,003,601

-

410,003,601

16

-

-

238,524,767

238,524,767

-

242,659,156

-

242,659,156

17

-

-

561,985,692

561,985,692

-

-

-

-

15

-

-

12,937,651

12,937,651

-

-

-

-

-

-

1,223,807,570

1,223,807,570

-

652,662,757

-

652,662,757

ނ ހި މެ ނި އެ ވެ.
ނ ހެ ން ގޮ ތް ގޮ ތު ން ަދ އް ކަ ން ޖެ ހޭ ފަ އި ސާ ގެ ތެ ރެ އި ން މާ ލީ އެ ސެ ޓަ ށް އަ ދި ާމ ލީ ދަ ރަ ން ޏަ ށް ނު ވާ ތަ ކެ ތި ވަ ނީ ު
* އެ ެހ ނި ހެ ން ގޮ ތް ގޮ ތު ން ލި ބެ ން ޖެ ހޭ ފަ އި ސާ އާ އި ،އެ ެހ ި

9

-

74,492,640

-

74,492,640

74,492,640

-

-

74,492,640
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 3މާ ިލ އިންސްޓްރޫމަން ޓު  -ހަ ަމ
އަގު ައދި ރިސްކު މެނޭޖު ުކރުން (ކުރީގެބަޔާ އިގުޅޭ)
ރަ އު ސު ލް މާ ލާ އި ގު ޅު ން ހު ރި ކަ ން ކަ ން ބެ ލެ ހެ އް ޓު ން

ގު ރޫ ޕު ން ރަ އު ސު ލް މާ ލު މޮ ނި ޓަރ ކު ރު މު ގަ އި އަ ސާ ސަ ކަ ށް ބަ ލަ ނީ ގި އަ ރި ންގ

ރަ އު ސު ލް މާ ލާ އި ގު ޅު ން ހު ރި ކަ ން ކަ ން ބެ ލެ ހެ އް ޓު މު ގަ އި ގު ރޫ ޕު ގެ މަ ގް ސަ ދަ ކީ

ރޭ ޝި އޯ އެ ވެ .މި ރޭ ޝި އޯ ިހ ސާ ބު ކު ރަ ނީ ސާ ުފ ދަ ރަ ނި ން ރަ އު ސު ލް މާ ލު ގެ

ހި އް ސާ ދާ ރު ން ނަ ށް ފަ އި ދާ ހޯ ދަ އި ދީ ،ގު ރޫ ޕު ގެ ވި ޔަ ފާ ރި އާ ގު ޅޭ ކަ ން ކަ މު ގަ އި

ސ ފު ދަ ރަ ނީ ގެ ގޮ ތު ގަ އި ބަ ލަ ނީ
ާ
ސާ ފު އަ ދަ ދު ގެ އް ލަ އި ގެ ން ނެ ވެ.

މަ ސް ލަ ހަ ުތ އޮ ތް އެ ހެ ން ފަ ރާ ތް ތަ ކަ ށް ވެ ސް ނަ ފާ ހޯ ދަ އި ދި ނު މަ ށް ޓަ ކަ އި

ވި ޔަ ފާ ރި އާ އި ެއ ހެ ނި ހެ ން ގޮ ތް ގޮ ތު ން ދަ އް ކަ ން ޖެ ހޭ ފަ ިއ ސާ ނު ހި މަ ނާ

ގޮ އި ންގ ކަ ން ސާ ން ެއ އް ގެ ގޮ ތު ގަ އި ކު ރި އަ ށް ދި އު މު ގެ ާގ ބި ލް ކަ ން

ކު ން ފު ނި ން އެ ކި ފަ ރާ ތް ތަ ުކ ން އަނ ބު ރާ ދަ އް ކާ ގޮ ތަ ށް ނަ ގާ ފަ އި ާވ ފަ އި ސާ ގެ

ދެ މެ ހެ އް ޓު މާ އި ،ރަ އު ސު ލް މާ ލަ ށް ކު ރާ ހޭ ދަ ކު ޑަ ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި އެ ން މެ

ޖު މު ލަ އަ ދަ ދު ން އަ ތު ގަ އި ހު ރި ނަ ގު ދު ފަ އި ސާ އާ އި ފަ އި ސާ ގެ ގޮ ތު ގަ އި

އެ ކަ ށީ ގެ ން ވާ ފަ ދަ ރަ އު ސު ލް މާ ލު ގެ އޮ ނި ގަނ ޑެ އް ގެ ން ގު ޅު މެ ވެ.

ބެ ލެ ވޭ ތަ ކެ ތީ ގެ ޖު މު ލަ އަ ދަ ދު އު ނި ކު ރު މު ން އަ ން ނަ އަ ދަ ދެ ވެ.
ރަ އު ސު ލް މާ ލު ގެ ޖު މު ލަ އަ ދަ ދަ ކީ މާ ލީ ހާ ލަ ތު ގެ ބަ ޔާ ނު ގަ އި ހި މަ ނާ ފަ އި ވާ

ރަ އު ސު ލް މާ ލު ގެ އޮ ނި ގަނ ޑު މި ހާ ރު އޮ ތް ގޮ ތަ ށް ދެ މެ ހެ އް ޓު މަ ށް ،ނު ވަ ތަ

“ އި ކު އި ޓީ” ގެ އަ ދަ ދާ އި ސާ ުފ ދަ ރަ ނި އެ އް ކު ރު މު ން އަ ން ނަ އަ ދަ ދެ ވެ.

ބަ ދަ ލެ އް ގެ ނަ އު މަ ށް ބޭ ނު ން ވެ އް ޖެ ނަ މަ ގު ރޫ ޕު ން ހި އް ސާ ދާ ރު ން ނަ ށް ދޭ
ހި އް ސާ ގެ ފަ އި ދާ އަ ށް ބަ ދަ ލު ގެ ނެ ސް ގެ ން ،ނު ވަ ތަ އާ ހި އް ސާ ވި އް ކަ އި ގެ ން
ނު ވަ ތަ އެ ސެ ޓު ވި އް ކަ އި ގެ ން ކު ން ފު ނީ ގެ ދަ ރަ ނި ދަ ށް ކު ރެ ވި ދާ ނެ އެ ވެ.
ރ ޝި އޯ ތި ރީ ގަ އި އެ ވަ ނީ އެ ވެ.
ސ މް ބަރ  2018ގަ އި ގި އަ ރި ންގ ޭ
 31ޑި ސެ ްމ ބަރ  2017އަ ދި  31ޑި ެ
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423,297,111

477,642,196

423,297,111

477,642,196

)(45,151,739

)(104,876,379

)(44,967,253

)(103,585,399

378,145,372

372,765,817

378,329,858

374,056,797

927,128,035

947,856,375

934,724,068

953,723,441

1,305,273,407

1,320,622,192

1,313,053,926

1,327,780,238

29%

28%

29%

28%

ކު ން ފު ނި

ވި އް ކާ ލެ ވެ ން ހު ރި ތަ ކެ ތީ ގެ ގޮ ތު ގަ އި ކް ލެ ސި ފަ އި ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ

ތި ރީ ގަ އި ވާ ތާ ވަ ލު ގަ އި ވަ ނީ ފެ އަރ ވެ ލި އު ހަ އި ރާރ ކީ ގަ އި މާ ލީ

“ ވި ޔަ ފާ ރި އަ ދި އެ ހެ ނި ހެ ން ގޮ ތް ގޮ ތު ން ލި ބެ ން ޖެ ޭހ ފަ އި ސާ”

އެ ސެ ޓާ އި މާ ލީ ަލ އި ބި ލި ޓީ ތަ ރު ީތ ބު ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ގޮ ތު ގެ ތަ ފް ސީ ލާ އި އެ ކު،

ނ ހެ ން ގޮ ތް ގޮ ތު ން ދަ ްއ ކަ ން ޖެ ހޭ
އާ އި “ ވި ަޔ ފާ ރި އަ ދި އެ ހެ ި
ނ އެ ވެ .އެ
ތ ރީ ގަ އި ވާ ތާ ވަ ލު ގަ އި ހި މެ ނި ފަ އި ނު ވާ ެ

ނ ދާ ޒާ އެ އް ކަ މު ގަ އި ވާ ނަ މަ،
ފޮ ތު ެގ ައ ގަ ކީ ހަ މަ އަ ގު ގެ އެ ކަ ށީ ގެ ން ވަ އަ ް

ތަ ކެ ތީ ގެ ފޮ ތު ގެ އަ ގަ ީކ ހަ މަ އަ ގު ގެ އެ ަކ ށީ ގެ ން ވާ އަ ން ދާ ޒާ އެ ކެ ވެ.

އޯ ޑި ޓް ކޮ ށް ފަ އި ވާ މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ އް

މާ ލީ އެ ސެ ާޓ އި މާ ލީ ދަ ރަ ނީ ގެ ފޮ ތޮ ގެ އަ ގާ އި ،ހަ ަމ އަ ގެ ވެ.

ފަ އި ސާ”

ހަ މަ އަ ގު ގަ އި ހި ސާ ބު ކު ރެ ވި ފަ އި ނު ވާ މާ ލީ އެ ސެ ޓާ އި މާ ލީ
ދަ ރަ ނީ ގެ ހަ މަ އަ ގު ގެ މަ އު ލޫ މާ ތު ހި މެ ނި ފަ އެ އް ނު ވާ ނެ އެ ވެ.

43,819,200

-

-

43,819,200

43,819,200

-

-

43,819,200

43,819,200

-

-

43,819,200

43,819,200

-

-

43,819,200

9

11

677,153,990

-

-

677,153,990

-

-

-

-

13

57,904,904

-

-

57,904,904

-

-

-

-

735,058,894

-

-

735,058,894

-

-

-

-

15

-

-

410,359,460

410,359,460

-

410,003,601

-

410,003,601

16

-

-

238,524,767

238,524,767

-

242,659,156

-

242,659,156

17

-

-

578,939,960

578,939,960

-

-

-

-

15

-

-

12,937,651

12,937,651

-

-

-

-

-

-

1,240,761,838

1,240,761,838

-

652,662,757

-

652,662,757

ނ ހި މެ ނި އެ ވެ.
ނ ހެ ން ގޮ ތް ގޮ ތު ން ަދ އް ކަ ން ޖެ ހޭ ފަ އި ސާ ގެ ތެ ރެ އި ން މާ ލީ އެ ސެ ޓަ ށް އަ ދި ާމ ލީ ދަ ރަ ން ޏަ ށް ނު ވާ ތަ ކެ ތި ވަ ނީ ު
* އެ ެހ ނި ހެ ން ގޮ ތް ގޮ ތު ން ލި ބެ ން ޖެ ހޭ ފަ އި ސާ އާ އި ،އެ ެހ ި

-

74,492,640

-

74,492,640

74,492,640

-

-

74,492,640

-

74,492,640

-

74,492,640

74,492,640

-

-

74,492,640

9

11

800,797,019

-

-

800,797,019

-

-

-

-

13

103,585,399

-

-

103,585,399

-

-

-

-

904,382,418

-

-

904,382,418

-

-

-

-
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15

-

-

410,359,460

410,359,460

-

410,003,601

-

410,003,601

16

-

-

238,524,767

238,524,767

-

242,659,156

-

242,659,156

-

-

561,985,692

561,985,692

-

-

-

-

-

-

12,937,651

12,937,651

-

-

-

-

-

-

1,223,807,570

1,223,807,570

-

652,662,757

-

652,662,757

 3.1އެކައުން ޓިންގ ކްލެސިފިކޭޝަނާ އި ހަމަ 1517އަގު
(ކުރީގެބަޔާ އިގުޅޭ)
ގް ރޫ ޕު

-

74,492,640

-

74,492,640

74,492,640

-

-

74,492,640

-

74,492,640

-

74,492,640

74,492,640

-

-

74,492,640

9

11

784,871,431

-

-

784,871,431

-

-

-

-

13

104,876,379

-

-

104,876,379

-

-

-

-

889,747,810

-

-

889,747,810

-

-

-

-

15

-

-

477,642,196

477,642,196

-

477,227,990

-

477,227,990

16

-

-

238,524,767

238,524,767

-

241,933,356

-

241,933,356

17

-

-

654,200,666

654,200,666

-

-

-

-

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,370,367,629

1,370,367,629

-

719,161,346

-

719,161,346

ނ ހި މެ ނި އެ ވެ.
ނ ހެ ން ގޮ ތް ގޮ ތު ން ަދ އް ކަ ން ޖެ ހޭ ފަ އި ސާ ގެ ތެ ރެ އި ން މާ ލީ އެ ސެ ޓަ ށް އަ ދި ާމ ލީ ދަ ރަ ން ޏަ ށް ނު ވާ ތަ ކެ ތި ވަ ނީ ު
* އެ ހެ ނި ހެ ން ގޮ ތް ގޮ ތު ން ލި ބެ ން ޖެ ހޭ ފަ އި ސާ އާ އި ،އެ ެހ ި
ހަ މަ އަ ގު ހި ސާ ބު ކު ރެ ވި މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ ކު ގަ އި

		

ލެ ވެ ލް  - 3ހަ މަ

			

ހާ މަ ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ އެ ސެ ޓާ އި ދަ ރަ ނި ތަ އް ،ހަ މަ އަ ގު ހި ސާ ބު ކު ރު މު ގަ އި

އަ ގު ހި ސާ ބު ކު ރު މު ގަ އި މު ހި ން މު ވާ އެ ން މެ ކު ޑަ އި ން ޕު ޓް ލެ ވެ ލް

އެ ސެ ސް ކު ރު މު ގަ އި ވަ ކި އެ ސެ ޓަ ކަ ށް ނު ވަ ތަ ދަ ރަ ން ޏަ ކަ ށް ޚާ އް ސަ

މު ހި ން މު ވާ އެ ން މެ ކު ޑަ އި ން ޕު ޓް ލެ ވެ ލް އަ ށް ބި ނާ ކޮ ށް ގެ ން ތި ރީ ގަ އި ވާ

ފާ ހަ ގަ ވާ ން ނެ ތް ހާ ލަ ތު ގަ އި ބޭ ނު ން ކު ރާ ވެ ލު އޭ ޝަ ން ޓެ ކް ނި ކް ތަ އް

ނ މު ދަ އު ރެ އް ކު ޅެ އެ ވެ.
ރ އާ ޔަ ތް ކޮ ށް ،ޖަ ޖު މަ ން ޓު މު ހި ް
ކަ ން ކަ މަ ށް ި

ފަ ދަ އި ން “ ފެ އަރ ވެ ލި އު ހަ އި ރާރ ކީ” ގަ އި ެކ ޓަ ގަ ރަ އި ޒް ކު ރެ ވެ އެ ވެ.ދ
އި ކު އި ޓީ ސެ ކި އު ރި ޓީ ހި ސާ ބު ކު ރަ ނީ ހަ މަ އަ ގު ގަ އި ލެ ވެ ލް 1
ލެ ވެ ލް  - 1ހަ ރަ ކާ ތް ތެ ރި ވާ ބަ ޒާ ރެ އް ގަ އި އެ އް ވަ އް ތަ ރެ އް ގެ އެ ސެ ޓް

ގަ އި ،ރި ޕޯ ޓި ންގ ާތ ރީ ޚު ގަ އި އެ ން މެ ފަ ހު ން މޯ ލް ޑި ވް ސް ސް ޓޮ ކް

ނޫ ނީ ލަ ިއ ބި ލި ޓީ ތަ އް ( ބަ ދަ ލު ނު ގެ ނެ ސް) ވި އް ކާ އަ ގު

އެ ކް ސް ޗޭ ން ޖު ގަ އި މު އާ މަ ލާ ތު ކު ރެ ވު ނު އަ ގަ ށް ބަ ލަ އި ގެ ން ނެ ވެ.

ލެ ވެ ލް ަ - 2ހ މަ އަ ގު ހި ސާ ބު ުކ ރު މު ގަ އި

		

އެ ހެ ނި ހެ ން މާ ލި

			

ސ ދާ ގޮ ތު ން
މު ހި ން މު ވާ އެ ން މެ ުކ ޑަ އި ން ޕު ޓް ސީ ދާ ގޮ ތު ން ނު ވަ ތަ ނު ީ

ދަ ރަ ނި ތަ އް ހި ސާ ބު ކު ރެ ވެ ނީ ރި ސް ކަ ށް އެ ޖަ ސް ޓު ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ އެ ވް ރެ ޖު

ފާ ހަ ގަ ކު ރެ ވެ ން އޮ ން ނަ ހާ ލަ ތު ގަ އި ބޭ ނު ން ކު ރާ ވެ ލު އޭ ޝަ ން ޓެ ކް ނި ކް ތަ އް

ޑި ސް ކަ އު ން ޓް ރޭ ޓެ އް ބޭ ނު ން ކޮ ށް ގެ ން ،މު ސް ތަ ގު ބަ ލު ގަ އި ލި ޭބ ނޭ ކަ މަ ށް
ަލ ފާ ކު ރެ ވޭ ފަ އި ސާ ގެ އަ ދަ ދު ތަ އް ޑި ސް ކަ އު ން ޓު ޮކ ށް ގެ ން ނެ ވެ.
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އި ން ޕު ޓް އެ އް ގެ މު ހި ން މު ކަ ން

			

 4އެކައުން ޓިންގއާއިގުޅޭ މުހިން މު ޖަޖުމަން ޓުތަކާއި،
އަން ދާޒާތަކާއި ،ގަބޫލުކުރުން ތައް
ސ އާ އި އެ އް ގޮ ތް ާވ ގޮ ތު ގެ މަ ތި ން މާ ީލ ހި ސާ ބު ތަ އް“
އަ އި އެ ފް އާ ރު އެ ް

 4.2އަން ދާޒާތަކާއި ގަބޫލުކުރުން ތައް
އަ ން ނަ މާ ލީ އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި އެ ސެ ޓު ތަ ކާ އި ދަ ރަ ނީ ގެ ފޮ ތު ގެ
އަ ގަ ށް ބޮ ޑު ބަ ދަ ލެ އް ގެ ނަ އު މު ގެ ފާ ހަ ގަ ކު ރެ ވޭ މި ން ވަ ރު ގެ ރި ސް ކު
ނ ކަ މު ގަ އި ގެ ން ގު ޅޭ މަ އި ގަނ ޑު
އޮ ތް ،މު ސް ތަ ގު ަބ ލާ އި ގު ޅު ން ހު ރި ކަ ް

ތަ އް ޔާ ރު ކު ރު މަ ށް ޓަ ކަ އި ،އެ ަކ އު ން ޓި ންގ ސި ޔާ ސަ ތު ތަ ކާ އި ރި ޕޯ ޓު ކު ރެ ވޭ

ގަ ބޫ ުލ ކު ރު ން ތަ ކާ އި ،ރި ޕޯ ޓި ންގ ތާ ރީ ޚު ގަ އި ހު ރި އަ ން ާދ ޒާ ތަ ކާ އި

އެ ސެ ޓުަ ،ދ ރަ ނި ،އާ މް ދަ ނީ ައ ދި ޚަ ރަ ދު ގެ އަ ދަ ދަ ށް ބަ ދަ ލު ައ ން ނަ ފަ ދަ

ގު ޅު ން ހު ރި ޔަ ގީ ން ނު ވާ ކަ ން ކަ ން ތި ރީ ގަ އި ވާ ސި ޔާ ސަ ތު ތަ ކު ގަ އި

ހަ ދަ ން ޖެ ހެ އެ ވެ .މި ގޮ ުތ ން އަ ސް ލު ނި ކު ން ނަ ނަ ތީ ޖާ އަ ކީ އަ ން ާދ ޒާ ތަ ކާ އި

އަ ން ދާ ޒާ ތަ އް ބި ނާ ކޮ ށް ފަ އި ވަ ނީ މާ ލީ ހި ސާ ބު ތަ އް ތަ އް ޔާ ރު ކު ރި އި ރު ހު ރި

ޗ ކަ ށް ވު މަ ކީ ެއ ކަ ށީ ގެ ން ވާ ކަ މެ ކެ ވެ.
ތަ ފާ ތު އެ އް ަ

އަ ން ދާ ޒާ ތަ ކާ އި،

ޕެ ރަ މީ ޓަރ ތަ ކަ ށް ބަ ަލ އި ގެ ން ނެ ވެ .އެ ހެ ން ނަ މަ ވެ ސް މި ހާ ރު ގެ ހާ ލަ ތާ އި،

އެ އާ އި ގު ޅި ފަ އި ވާ ގަ ބޫ ލު ކު ރު ން ތަ އް އަ ބަ ދު ވެ ސް ރި ވި އު ކު ރެ ވެ މު ން ދެ އެ ވެ.

މު ސް ތަ ގު ބަ ލު ގަ އި ހިނ ގާ ނޭ ކަ ން ކަ މާ އި މެ ދު ގެ ން ގު ޅޭ ވި ސް ނު ން މާ ކެ ޓަ ށް

ރ ން ފަ ށަ ނީ
އެ ކަ އު ން ޓި ންގ އަ ން ދާ ޒާ ތަ ކަ ށް ެގ ނެ ވޭ އި ސް ލާ ހު ތަ އް ރެ ކޯ ޑު ކު ަ

އަ ން ނަ ަބ ދަ ލު ތަ ކާ އި ،ގު ރޫ ޕު ގެ ކޮ ން ޓް ރޯ ލު ން ބޭ ރު ން ހިނ ގާ ަކ ން ކަ މު ގެ

އެ އި ސް ލާ ހު ގެ ނެ ވޭ ދު ވަ ހު ގެ ފަ ހު ން ނެ ވެ.

ސަ ބަ ބު ން ބަ ދަ ލު ވެ ދާ ނެ އެ ވެ .ހާ ލަ ތަ ށް އެ ފަ ދަ ބަ ދަ ލެ އް އަ ތު ވެ އް ޖެ ނަ މަ
ގަ ބޫ ލު ކު ރު ން ތަ ކަ ށް ވެ ސް ގެ ން ނަ ން ޖެ ހޭ ބަ ދަ ލު ތަ އް ގެ ނެ ވެ އެ ވެ.

އޯ ޑި ޓް ކޮ ށް ފަ އި ވާ މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ އް

ނ ޓު ތަ ކާ އި ،އަ ން ދާ ޒާ ތަ ކާ އި ،ގަ ބޫ ލު ކު ރު ން ތަ އް މެ ނޭ ޖު މަ ން ޓު ން
ޖަ ޖު މަ ް

ކި ޔަ އި ދީ ފަ އި އެ ވަ ނީ އެ ވެ .ގު ރޫ ޕު ން އޭ ގެ ގަ ބޫ ލު ކު ރު ން ތަ ކާ އި

ސ މް ބަރ  2018ގަ އި ނި މު ނު އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ޮފ ތު ަގ އި ވާ
ި 31ޑ ެ
		

އެ ސެ ޓު ތަ ކާ އި ދަ ރަ ނީ ގެ އަ ގަ ށް ބޮ ޑު ބަ ދަ ލެ އް އަ ތު ވެ ދާ ނޭ ފަ ދަ

ހ) ކޮ ން ސް ޓް ރަ ކް ޝަ ން ކޮ ން ޓް ރެ ކް ޓް

ރ ން ތަ ކާ އި ،މު ޅި ން ަޔ ގީ ން ނޫ ން އަ ން ދާ ޒާ ަތ ކާ އި ގު ޅޭ
ރި ސް ކު ޮއ ތް ގަ ބޫ ލު ކު ު

ނ ކޮ ށް ގެ ން
އާ މް ދަ ނީ ރެ ކޯ ޑު ކު ރެ ވެ ނީ އި ން ޕު ޓް މެ ތަ ޑު ބޭ ނު ް

މަ އު ލޫ މާ ތު ތަ އް ވަ ނީ އެ ކަ މާ އި ގު ޅޭ ނޯ ޓު ތަ ކު ގަ އި ހި މެ ނި ފަ އެ ވެ.

ރި ޕޯ ޓި ންގ ތާ ރީ ޚު ގެ ނި ޔަ ލަ ށް އެ އް ބަ ސް ވު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތު ގެ
ޖު މު ލަ އި ގެ އި ން ސަ އް ތަ އެ އް ގެ ގޮ ތު ގަ އި އެ ހާ ތަ ނަ ށް އެ މަ ސަ އް ކަ ތަ ށް
ށ ފަ ހު ،ޕަރ ފޯ މަ ން ސް ޒި ން މާ
ހިނ ގާ ފަ އި ވާ ޚަ ރަ ދު ގެ ނި ސް ބަ ތް ހޯ ދު މަ ް

 4.1ޖަޖުމަން ޓުތައް
އެ ކަ އު ން ޓި ންގ ސި ޔާ ސަ ތު ތަ ކަ ށް އަ މަ ލު ކު ރު މު ގަ އި މާ ލީ
ބަ ޔާ ން ތަ ކަ ށް އެ ން މެ ބޮ ޑު ބަ ދަ ލެ އް ގެ ނު ވަ ފާ ނޭ ކަ މަ ށް ގަ ބޫ ލު ކު ރެ ވޭ
ތި ރީ ގަ އި ވާ ޖަ ޖު މަ ން ޓު މެ ނޭ ޖު މަ ން ޓު ން ވަ ނީ ހަ ދާ ފަ އެ ވެ.
އާ މް ދަ ނީ ރެ ކޯ ޑު ކު ރު ން

			

ނ ކޮ ށް ގެ ން
އާ މް ދަ ނީ ރެ ކޯ ޑު ކު ރެ ވެ ނީ އި ން ޕު ޓް މެ ތަ ޑު ބޭ ނު ް
ރ ޚު ގެ ނި ޔަ ލަ ށް އެ އް ބަ ސް ވު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތު ގެ
ރި ޕޯ ޓި ންގ ތާ ީ
ޖު މު ލަ އި ގެ އި ން ސަ އް ތަ އެ އް ގެ ގޮ ތު ގަ އި އެ ހާ ތަ ނަ ށް އެ މަ ސަ އް ކަ ތަ ށް
ނ ސް ޒި ން މާ
ހިނ ގާ ފަ އި ވާ ޚަ ރަ ދު ެގ ނި ސް ބަ ތް ހޯ ދު މަ ށް ފަ ހު ،ޕަރ ފޯ މަ ް
އަ ދާ ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ނި ސް ބަ ތަ ކީ އެ އީ ކަ މަ ށް ބަ ލަ އި ގެ ން ނެ ވެ.

އަ ދާ ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ނި ސް ބަ ތަ ކީ އެ އީ ކަ މަ ށް ބަ ލަ އި ގެ ން ނެ ވެ.
ރ ކް ޓް އެ ސެ ޓާ އި ،ވި ޔަ ފާ ރި އާ އި އެހ ނި ހެ ން
ށ) ކޮ ން ޓް ެ
ގޮ ތް ގޮ ތު ން ލި ބެ ން ޖެ ހޭ ފަ އި ސާ ގެ އަ ގަ ށް ބަ ދަ ލު އަ އު ން ކޮ ން ޓް ރެ ކް ޓް
އެ ސެ ޓާ އި ،ވި ޔަ ފާ ރި އަ ދި އެ ހެ ނި ހެ ން ގޮ ތް ގޮ ތު ން ިލ ބެ ން ޖެ ހޭ
ފަ އި ސާ އާ އި ގު ޅޭ އީ ސީ އެ ލް ހި ސާ ބު ކު ރު ން :ލި ބެ ން ޖެ ހޭ ފަ އި ސާ
ރ ން ތަ ކާ އި،
ނު ލި ބު ުމ ގެ ފު ރު ސަ ތު ކަނ ަޑ އެ ޅު މު ގަ އި މަ އި ގަނ ޑު ގަ ބޫ ލު ކު ު
އެ ފަ ދަ ހާ ލަ ތު ގަ އި ވާ ނޭ ގެ އް ލު މާ އި ،މެ ކް ރޯ އެ ކޮ ނޮ މި ކް ކަ ން ކަ ން
ނ) މު ސް ކު ިޅ ކު ރު މު ން ދެ ވޭ އި ނާ ޔަ ތް
ޑި ފަ އި ން ޑް ބެ ނި ފި ޓް ޒި ން މާ ހި ސާ ބު ކު ރު ން:
މު ހި ން މު އެ ކް ޗު އޭ ރި އަ ލް ގަ ބޫ ލު ކު ރު ން ތަ އް

145

735,058,894

-

-

735,058,894

-

-

-

-

15

-

-

410,359,460

410,359,460

-

410,003,601

-

410,003,601

16

-

-

238,524,767

238,524,767

-

242,659,156

-

242,659,156

-

-

578,939,960

578,939,960

-

-

-

-

-

-

12,937,651

12,937,651

-

-

-

-

-

-

1,240,761,838

1,240,761,838

-

652,662,757

-

652,662,757

 3.1އެކައުން ޓިންގ ކްލެސިފިކޭޝަނާ އި ހަމަ 17އަގު
15
(ކުރީގެބަޔާ އިގުޅޭ)
ކު ން ފު ނި

-

74,492,640

-

74,492,640

74,492,640

-

-

74,492,640

-

74,492,640

-

74,492,640

74,492,640

-

-

74,492,640

9

11

800,797,019

-

-

800,797,019

-

-

-

-

13

103,585,399

-

-

103,585,399

-

-

-

-

904,382,418

-

-

904,382,418

-

-

-

-

15

-

-

477,642,196

477,642,196

-

477,227,990

-

477,227,990

16

-

-

238,524,767

238,524,767

-

241,933,356

-

241,933,356

17

-

-

667,552,432

667,552,432

-

-

-

-

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,383,719,395

1,383,719,395

-

719,161,346

-

719,161,346

ނ ހި މެ ނި އެ ވެ.
* އެ ހެ ނި ހެ ން ގޮ ތް ގޮ ތު ން ލި ބެ ން ޖެ ހޭ ފަ އި ސާ އާ އި ،އެ ހެ ނި ހެ ން ގޮ ތް ގޮ ތު ން ަދ އް ކަ ން ޖެ ހޭ ފަ އި ސާ ގެ ތެ ރެ އި ން މާ ލީ އެ ސެ ޓަ ށް އަ ދި ާމ ލީ ދަ ރަ ން ޏަ ށް ނު ވާ ތަ ކެ ތި ވަ ނީ ު
ހަ މަ އަ ގު ހި ސާ ބު ކު ރެ ވި މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ ކު ގަ އި

		

ލެ ވެ ލް  - 3ހަ މަ

			

ހާ މަ ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ އެ ސެ ޓާ އި ދަ ރަ ނި ތަ އް ،ހަ މަ އަ ގު ހި ސާ ބު ކު ރު މު ގަ އި

އަ ގު ހި ސާ ބު ކު ރު މު ގަ އި މު ހި ން މު ވާ އެ ން މެ ކު ޑަ އި ން ޕު ޓް ލެ ވެ ލް

މު ހި ން މު ވާ އެ ން މެ ކު ޑަ އި ން ޕު ޓް ލެ ވެ ލް އަ ށް ބި ނާ ކޮ ށް ގެ ން ތި ރީ ގަ އި ވާ

ފާ ހަ ގަ ވާ ން ނެ ތް ހާ ލަ ތު ގަ އި ބޭ ނު ން ކު ރާ ވެ ލު އޭ ޝަ ން ޓެ ކް ނި ކް ތަ އް

ފަ ދަ އި ން “ ފެ އަރ ވެ ލި އު ހަ އި ރާރ ކީ” ގަ އި ެކ ޓަ ގަ ރަ އި ޒް ކު ރެ ވެ އެ ވެ.

ނޫ ނީ ލަ ިއ ބި ލި ޓީ ތަ އް ( ބަ ދަ ލު ނު ގެ ނެ ސް) ވި އް ކާ އަ ގު
				

			

ހި ސާ ބު ކު ރަ ނީ ހަ މަ އަ ގު ގަ އި ލެ ވެ ލް  1ގަ އި ،ރި ޕޯ ޓި ންގ
ޗ ން ޖު ގަ އި
ާތ ރީ ޚު ގަ އި އެ ން މެ ފަ ހު ން މޯ ލް ޑި ވް ސް ސް ޓޮ ކް އެ ކް ސް ޭ
މު އާ މަ ލާ ތު ކު ރެ ވު ނު އަ ގަ ށް ބަ ލަ އި ގެ ން ނެ ވެ.

ލެ ވެ ލް ަ - 2ހ މަ އަ ގު ހި ސާ ބު ކު ރު މު ގަ އި މު ހި ން މު ވާ އެ ން މެ
ކު ޑަ އި ން ޕު ޓް ސީ ދާ ގޮ ތު ން ނު ވަ ތަ ނު ސީ ދާ ގޮ ތު ން ފާ ހަ ގަ ކު ރެ ވެ ން

އެ ހެ ނި ހެ ން މާ ލި 				

އޮ ން ނަ ހާ ލަ ތު ގަ އި ބޭ ނު ން ކު ރާ ވެ ލު އޭ ޝަ ން ޓެ ކް ނި ކް ތަ އް

ދަ ރަ ނި ތަ އް ހި ސާ ބު ކު ރެ ވެ ނީ ރި ސް ކަ ށް އެ ޖަ ސް ޓު ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ އެ ވް ރެ ޖު
ޑި ސް ކަ އު ން ޓް ރޭ ޓެ ްއ ބޭ ނު ން ކޮ ށް ގެ ންު ،މ ސް ތަ ގު ބަ ލު ގަ އި ލި ޭބ ނޭ ކަ މަ ށް

144

އި ން ޕު ޓް އެ އް ގެ މު ހި ން މު ކަ ން އެ ސެ ސް ކު ރު މު ގަ އި
ވަ ކި އެ ސެ ޓަ ކަ ށް ނު ވަ ތަ ދަ ރަ ން ޏަ ކަ ށް ޚާ އް ސަ ކަ ން ކަ މަ ށް

އި ކު އި ޓީ ސެ ކި އު ރި ޓީ
ލެ ވެ ލް  - 1ހަ ރަ ކާ ތް ތެ ރި ވާ ބަ ޒާ ރެ އް ގަ އި އެ އް ވަ އް ތަ ރެ އް ގެ އެ ސެ ޓް

ަލ ފާ ކު ރެ ވޭ ފަ އި ސާ ގެ އަ ދަ ދު ތަ އް ޑި ސް ކަ އު ން ޓު ޮކ ށް ގެ ން ނެ ވެ.

ރި އާ ޔަ ތް ކޮ ށް ،ޖަ ޖު މަ ން ޓު މު ހި ން މު ދަ އު ރެ އް ކު ޅެ އެ ވެ.

22,905,819

172,029,446

9,523,505

11,384,358

)(55,864,888

)(1,828,163

32,304

)(3,217,659

154,964,722

)(4,763,350

)(8,661,997

)(8,545,853

)(4,563,366

)(1,093,656

-

-

-

)(27,628,222

18,142,469

163,367,449

977,652

6,820,992

)(56,958,544

)(1,828,163

32,304

)(3,217,659

127,336,500

-

-

-

-

-

-

)(13,127

13,620,149

13,607,022

18,142,469

163,367,449

977,652

6,820,992

)(56,958,544

)(1,828,163

19,177

10,402,490

140,943,522

ގު ރޫ ޕު ގެ އާ މް ދަ ނީ ގެ ބަ ޔާ ނު ގަ އި ހި މަ ނާ ފައ ވާ އެ ހެ ނި ހެ ން
ސެ ގް މަ ން ޓު އަ އި ޓަ މް ތަ އް ތި ރީ ގަ އި އެ ވަ ނީ އެ ވެ.

692,032

3,382,529

729,489

228,488

66,361

92,962

-

-

5,607,257

750,000

1,108,016

-

-

-

-

-

-

1,858,016

3,692

1,145

-

-

-

-

5,500

294,435

304,772

1,891,102

54,804,083

14,318,365

15,360,035

12,468,235

2,295,158

225,663

4,546,222

105,908,863

4,615,125

1,929,978

-

-

-

-

484,873

-

6,545,103

-

1,437,682

-

-

-

-

-

-

1,437,682

6,255

1,940

-

-

-

-

5,500

498,813

512,508

އޯ ޑި ޓް ކޮ ށް ފަ އި ވާ މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ އް

1,602,209

52,396,400

44,820,322

14,364,286

14,056,024

4,372,862

378,727

4,365,276

136,356,106

ސ މް ބަރ  2018ގަ އި ގު ރޫ ޕު ގެ ވި ޔަ ފާ ރި
 31ޑި ެ
ދާ އި ރާ ތަ ކު ގެ އެ ސެ ޓާ އި ދަ ރަ ނި އަ ދި ހަ ރު މު ދަ ލަ ށް
ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ޚަ ރަ ދު ތި ރީ ގަ އި އެ ވަ ނީ އެ ވެ:
196,630,571

693,041,074

829,691,992

88,983,653

86,452,485

190,837,914

351,573,847

431,787,661

103,284,000

7,427,221

3,465,650

27,552,491

27,285,483

41,906,130

27,744,124

10,792,175

461,555

188,894,474

2,150,935,605
1,223,807,570
198,740,693

61,789,501

5,451,855
3,937,315

131,493,962

2,807,454

60,191,281

ި 31ޑ ސެ މް ބަރ  2017ގަ އި ގު ރޫ ޕު ގެ
ވި ޔަ ފާ ރި ދާ އި ރާ ތަ ކު ގެ އެ ސެ ޓާ އި ދަ ރަ ނި އަ ދި ހަ ރު މު ދަ ލަ ށް
ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ޚަ ރަ ދު ތި ރީ ގަ އި އެ ވަ ނީ އެ ވެ:

191,832,290

1,023,052,163

725,392,609

82,486,196

85,944,701

45,810,983

5,558,579

2,334,042,747 173,965,226

172,009,268

490,958,640

485,373,618

88,115,600

8,347,145

4,545,201

3,985,594

1,386,186,372 132,851,306

16,429,318

54,762,337

547,226,075

21,522,657

31,597,711

21,664,803

262,406

1,576,819

695,042,126
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 5ވިޔަފާރީ ދާއިރާތަކުގެ މައުލޫމާތު  -ގުރޫޕު
ރ އް ގީ ކޮ ށް
ކ) ރި އަ ލް އެ ސް ޓޭ ޓް :ހަ އު ސި ން ޔު ނި ޓު ތަ ަ
ބެ ލެ ހެ އް ޓު މާ އި ،މަ ރާ މާ ތު ގެ ހު ރި ހާ މަ ސަ އް ކަ ތެ އް

ނ) ޑް ރެ ޖި ންގ :ފަ ޅު ކޮ ނު މާ އި ބި ން ހި އް ކު ން

ސ މް ބަރ  2018ގަ އި ގު ރޫ ޕު
 31ޑި ެ
އި ން ތި ޒާ މު ވެ ފަ އި ވަ ނީ މަ އި ގަނ ޑު  7ވި ޔަ ފާ ރި ދާ އި ރާ އަ ކަ ށެ ވެ.

ރ) ލޮ ޖި ސް ޓި ކް ސް :ބަ އި ނަ ލް އަ ގް ވާ މީ އަ ދި ރާ އް ޖޭ ގެ ލޮ ޖި ސް ޓި ކް ސް އަ ދި
ސ މަ ބަރ  2018ނި މު ނު މާ ލީ އަ ހަ ރަ ށް ގަ އި ގު ރޫ ޕު ގެ
 31ޑި ެ

ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ ޚި ދު މަ ތް އަ ދި ކަނ ޑު ބޯ ޓު ަފ ހަ ރު ގެ އެ ޖެ ން ސީ ޚި ދު މަ ތް

ހ) އާ ން މު ވި ޔަ ފާ ރި :އި ން ޖީ ނު ،ޖެ ނެ ރޭ ޓަ ރު،

ސެ ގް މެ ން ޓު ތަ ކު ގެ ވި ޔަ ފާ ރީ އާ އި ގު ޅޭ މަ އު ލޫ މާ ތު ތި ރީ ގަ އި އެ ވަ ނީ އެ ވެ.

ނ އީ ގޭ ސް،
ސް ޕެ އަރ ާޕ ޓް ،ލު ބް ރި ކެ ން ޓު ،ކު ލަ އަ ދި ސި ާ

ބ) ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު :އަ ތޮ ޅު ތެ ރޭ ގަ އި ދެ ވޭ ފެ ރީ ޚި ދު މަ ތާ އި،

އަ ދި ތަ ފާ ތު ބާ ވް ތަ ކު ގެ މު ދަ ލު ގެ ނީ ލަ މު ގެ ވި ޔަ ފާ ރި

ހު ޅު މާ ލެ ،ހު ޅު ލޭ ގަ އި ދެ ވޭ އެ އް ގަ މު ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ ޚި ދު މަ ތް

ށ) ކޮ ން ޓް ރެ ކް ޓި ންގ :ބަނ ދަ ރު ހެ ދު މާ އި ،އެ އް ގަ މު ތޮ ށި ލު މާ އި،

ރ މާ ތު :ބޯ ޓު ފަ ހަ ރު ޑޮ ކް
ޅ) ޑޮ ކި ންގ އަ ދި މަ ާ
ކު ރު މާ އި މަ ރާ މާ ތާ އި ބެ ލެ ހެ އް ޓު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް

ސ ވި ލް ކޮ ން ސް ޓް ރަ ކް ޝަ ން ޕް ރޮ ެޖ ކް ޓު ތަ އް
ި
ޝީ ޓް ޕަ އި ްލ ކު ރު ން އަ ދި

239,141,363

644,886,451

223,825,322

15,440,895

20,703,784

137,442,185

3,121,192

110,720

-

6,202,935

7,062,453

152,045

18,290,217

125,039,807

12,075,630

1,735,510

)(81,793,609

1,714,193

-

1,285,696,244

-

8,299,340

24,948,685

1,813,969

2,803,708

81,679,425

4,256,244

)(4,502,214

)(11,967,903

)(25,679,125

)(4,764,757

-

-

-

-

)(46,913,999

13,788,003

113,071,904

)(13,603,495

)(3,029,247

)(81,793,609

1,714,193

1,813,969

2,803,708

34,765,426

-

-

-

-

-

-

)(274,126

)(218,272

)(492,398

13,788,003

113,071,904

)(13,603,495

)(3,029,247

)(81,793,609

1,714,193

1,539,843

2,585,436

34,273,028

228,845,524

797,608,134

89,774,399

35,129,869

137,814,735

5,004,421

2,480,054

-

1,296,657,136

3,939,314

633,067

-

-

4,619,500

143,999

-

7,637,052

16,972,932

22,905,819

172,029,446

9,523,505

11,384,358

)(55,864,888

)(1,828,163

32,304

)(3,217,659

154,964,722

)(4,763,350

)(8,661,997

)(8,545,853

)(4,563,366

)(1,093,656

-

-

-

)(27,628,222

18,142,469

163,367,449

977,652

6,820,992

)(56,958,544

)(1,828,163

32,304

)(3,217,659

127,336,500

-

-

-

-

-

-

)(13,127

13,620,149

13,607,022

18,142,469

163,367,449

977,652

6,820,992

)(56,958,544

)(1,828,163

19,177

10,402,490

140,943,522

146
1,602,209

52,396,400

44,820,322

14,364,286

14,056,024

4,372,862

378,727

4,365,276

136,356,106

)(4,763,350

)(8,661,997

)(8,545,853

)(4,563,366

)(1,093,656

-

-

)(27,628,222

18,142,469

163,367,449

977,652

6,820,992

)(56,958,544

)(1,828,163

)(3,217,661

127,304,194

-

-

-

-

-

-

13,620,148

13,620,148

18,142,469

163,367,449

977,652

6,820,992

)(56,958,544

)(1,828,163

10,402,487

140,924,342

ޖު ރޫ ޕު ގެ އާ މް ދަ ނީ ބަ ޔާ ނު ގަ އި ހި މަ ނާ ފަ އި ވާ އެ ހެ ނި ހެ ން
ސެ ގް މަ ން ޓު އަ އި ޓަ މް ތަ ށް ތި ރީ ގަ އި އެ ވަ ނީ އެ ވެ.

692,032

3,382,529

729,489

228,488

66,361

92,962

415,395

5,607,257

750,000

1,108,016

-

-

-

-

-

1,858,016

3,692

1,145

-

-

-

-

294,435

299,272

1,891,102

54,804,083

14,318,365

15,360,035

12,468,235

2,295,158

4,546,222

105,683,200

807,778

3,948,276

851,501

266,704

77,460

108,511

484,873

6,545,103

-

1,437,682

-

-

-

-

-

1,437,682

6,255

1,940

-

-

-

-

498,813

507,008

އޯ ޑި ޓް ކޮ ށް ފަ އި ވާ މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ އް

1,602,209

52,396,400

44,820,322

14,364,286

14,056,024

4,372,862

4,365,276

135,977,379

 31ޑި ސެ މް ބަ ރު  2018ގަ އި ވި ޔަ ފާ ރި ދާ އި ރާ ތަ ކު ގެ އެ ސެ ޓު ތަ ކާ އި
ދަ ރަ ނި ތަ އް އަ ދި ހަ ރު މު ދަ ލަ ށް ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ޚަ ރަ ދު ތި ރީ ގަ އި އެ ވަ ނީ އެ ވެ:

196,630,571

693,041,074

829,691,992

88,983,653

86,452,485

61,789,501

2,175,485,906 218,896,630

190,837,914

351,573,847

431,787,661

103,284,000

7,427,221

3,465,650

152,385,545

1,240,761,838

27,552,491

27,285,483

41,906,130

27,744,124

10,792,175

461,555

51,146,755

186,888,713

 31ޑި ސެ މް ބަ ރު  2017ގަ އި ވި ޔަ ފާ ރި ދާ އި ރާ ތަ ކު ގެ އެ ސެ ޓު ތަ ކާ އި
ދަ ރަ ނި ތަ އް އަ ދި ހަ ރު މު ދަ ލަ ށް ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ޚަ ރަ ދު ތި ރީ ގަ އި އެ ވަ ނީ އެ ވެ:

191,832,290

1,023,052,163

725,392,609

82,486,196

85,944,701

45,810,983

198,959,824

172,009,268

490,958,640

485,373,618

88,115,600

8,347,145

4,545,201

1,399,755,325 150,405,853

16,429,318

54,762,337

547,226,075

21,522,657

31,597,711

21,664,803

1,576,819

2,353,478,766
694,779,720
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 5ވިޔަފާރި ދާއިރާތަކުގެ މައުލޫމާތު  -ކުން ފުނި
ނ) ޑް ރެ ޖި ންގ :ފަ ޅު ކޮ ނު މާ އި ިބ ން ހި އް ކު ން

ސ މް ބަރ  2018ގަ އި ކު ން ފު ނި އި ން ތި ޒާ މް ކު ރެ ވި ފަ އި ވަ ނީ
 31ޑި ެ

ސ މަ ބަރ  2018ނި މު ނު މާ ލީ އަ ހަ ރަ ށް ގަ އި ގު ރޫ ޕު ގެ
 31ޑި ެ

			

.މަ އި ގަނ ޑު  6ވި ޔަ ފާ ރި ދާ އި ރާ އަ ކަ ށެ ވެ

ސެ ގް މެ ން ޓު ތަ ކު ގެ ވި ޔަ ފާ ރީ އާ އި ގު ޅޭ މަ އު ލޫ މާ ތު ތި ރީ ގަ އި އެ ވަ ނީ އެ ވެ.

ރ) ލޮ ޖި ސް ޓި ކް ސް :ބަ އި ނަ ލް އަ ގް ވާ މީ އަ ދި ރާ އް ޖޭ ގެ ލޮ ޖި ސް ޓި ކް ސް އަ ދި
ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ ޚި ދު މަ ތް އަ ދި ކަނ ޑު ބޯ ޓު ަފ ހަ ރު ގެ އެ ޖެ ން ސީ ޚި ދު މަ ތް

ހ) އާ ން މު ވި ޔަ ފާ ރި :އި ން ޖީ ނު ،ޖެ ނެ ރޭ ޓަ ރު ،ސް ޕެ އަރ ޕާ ޓް،
ުލ ބް ރި ކެ ން ޓު ،ކު ލަ އަ ދި ސި ނާ އީ ގޭ ސް ،އަ ދި

ބ) ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު :އަ ތޮ ޅު ތެ ރޭ ގަ އި ދެ ވޭ ފެ ރީ ޚި ދު މަ ތާ އި،

ތަ ފާ ތު ބާ ވް ތަ ކު ގެ މު ދަ ލު ގެ ނީ ލަ މު ގެ ވި ޔަ ފާ ރި

ހު ޅު މާ ލެ ،ހު ޅު ލޭ ގަ އި ދެ ވޭ އެ އް ގަ މު ދަ ތު ރު ފަ ތު ރު ގެ ޚި ދު މަ ތް
				

ށ) ކޮ ން ޓް ރެ ކް ޓި ންގ :ބަނ ދަ ރު ހެ ދު މާ އި ،އެ އް ގަ މު ތޮ ށި ލު މާ އި،

ޅ) ޑޮ ކި ންގ އަ ދި މަ ރާ މާ ތު :ބޯ ުޓ ފަ ހަ ރު ޑޮ ކް ކު ރު މާ އި
މަ ރާ މާ ތާ އި ބެ ލެ ހެ އް ޓު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް

ސ ވި ލް ކޮ ން ސް ޓް ރަ ކް ޝަ ން ޕް ރޮ ެޖ ކް ޓު ތަ އް
ި
ޝީ ޓް ޕަ އި ްލ ކު ރު ން އަ ދި

239,141,363

644,886,451

223,825,322

15,440,895

20,703,784

137,442,185

3,121,192

110,720

-

6,202,935

7,062,453

152,045

18,290,217

125,039,807

12,075,630

1,735,510

)(81,793,609

1,714,193

-

1,285,696,244

-

8,299,340

24,948,685

1,813,969

2,803,708

81,679,425

4,256,244

)(4,502,214

)(11,967,903

)(25,679,125

)(4,764,757

-

-

-

-

)(46,913,999

13,788,003

113,071,904

)(13,603,495

)(3,029,247

)(81,793,609

1,714,193

1,813,969

2,803,708

34,765,426

-

-

-

-

-

-

)(274,126

)(218,272

)(492,398

13,788,003

113,071,904

)(13,603,495

)(3,029,247

)(81,793,609

1,714,193

1,539,843

2,585,436

34,273,028

228,845,524

797,608,134

89,774,399

35,129,869

137,814,735

5,004,421

2,480,054

-

1,296,657,136

3,939,314

633,067

-

-

4,619,500

143,999

-

7,637,052

16,972,932

22,905,819

172,029,446

9,523,505

11,384,358

)(55,864,888

)(1,828,163

32,304

)(3,217,659

154,964,722

)(4,763,350

)(8,661,997

)(8,545,853

)(4,563,366

)(1,093,656

-

-

-

)(27,628,222

18,142,469

163,367,449

977,652

6,820,992

)(56,958,544

)(1,828,163

32,304

)(3,217,659

127,336,500

-

-

-

-

-

-

)(13,127

13,620,149

13,607,022

18,142,469

163,367,449

977,652

6,820,992

)(56,958,544

)(1,828,163

19,177

10,402,490

140,943,522

1,602,209

52,396,400

44,820,322

14,364,286

14,056,024

4,372,862

378,727

4,365,276

136,356,106

148

 6ޕްރޮޕަރޓީ ،ޕްލާން ްޓ އަދި
އިކުއިޕްމަން ޓު  -ކުން ފުނި

ކަ މު ން ބި މު ކު ލީ ގެ ގޮ ތު ގަ އި މި އަ ހަ ރު 14,421,093

)(84,207,295

)(406,261,770

)(20,869,542

)(39,048,757

)(112,049,546

)(28,521,457

-

)(690,958,367

32,478,928

156,560,822

16,192,736

6,400,157

97,576,160

7,076,674

14,789,345

331,074,822

32,478,928

156,560,822

16,192,736

6,400,157

97,576,160

7,076,674

14,789,345

331,074,822

1,407,296

87,748,979

6,812,379

5,378,727

533,436,475

2,856,268

57,108,165

694,748,289

20,782,141

11,516,611

-

-

16,604,065

-

)(48,902,817

-

-

)(808,266

)(626,834

)(796,156

)(18,049,722

)(77,077

-

)(20,358,055

-

808,266

626,834

794,040

12,263,454

73,789

-

14,566,383

)(4,534,722

)(71,761,374

)(1,273,210

)(4,509,371

)(19,402,074

)(4,202,449

-

)(105,683,200

50,133,643

184,065,038

21,731,905

7,267,397

622,428,358

5,727,205

22,994,693

914,348,239

138,875,660

661,279,916

43,247,823

50,031,485

741,616,524

38,377,322

22,994,693

1,696,423,423

)(88,742,017

)(477,214,878

)(21,515,918

)(42,764,088

)(119,188,166

)(32,650,117

-

)(782,075,184

50,133,643

184,065,038

21,731,905

7,267,397

622,428,358

5,727,205

22,994,693

މި ލި ައ ން ދި ވެ ހި ރު ފި ޔާ)

ދަ އް ކަ ން ޖެ ހެ އެ ވެ.

914,348,239

50,133,643

184,065,038

21,731,905

7,267,397

622,428,358

5,727,205

22,994,693

914,348,239

-

48,603,991

375,186

4,654,039

27,559,290

4,852,733

100,596,558

186,641,797

-

16,805,162

-

-

7,980,127

-

)(24,785,289

-

)(13,349,849

)(23,783,916

)(1,115,014

)(2,164,994

)(6,964,541

)(22,925

-

)(47,401,239

13,349,849

23,783,916

1,115,014

2,161,651

6,921,252

20,639

-

47,352,321

)(6,420,290

)(93,113,147

)(4,083,416

)(4,688,977

)(23,142,666

)(4,528,883

-

)(135,977,379

43,713,353

156,361,044

18,023,675

7,229,116

634,781,820

6,048,769

98,805,962

964,963,739

125,525,811

702,905,153

42,507,995

52,520,530

770,191,400

43,207,130

98,805,962

1,835,663,981

)(81,812,458

)(546,544,109

)(24,484,320

)(45,291,414

)(135,409,580

)(37,158,361

-

)(870,700,242

43,713,353

156,361,044

18,023,675

7,229,116

634,781,820

6,048,769

98,805,962

964,963,739

ށ) ކު ރި އަ ށް ދާ ހަ ރު މު ާދ އު ފެ އް ދު މު ގެ ަމ ސަ އް ކަ ތު ގެ ތެ ރޭ ަގ އި ހި މެ ނެ ނީ

ގެ ރެ ން ޓީ ހޯ ދި ފަ އި ވަ ނީ ރަ ހު ނު ގެ ގޮ ތު ގަ އި އެ މް ޓީ ސީ ސީ ޓަ ވަ ރާ އި ،ކު ލީ

ފެ ރީ އު ޅަނ ދު ބަ ނު މާ އި ،ގު ދަ ނާ އި އި މާ ރާ ތް ތަ އް ހެ ދު މެ ވެ.

ބަ ޔާ އި ،ބާ ޖު ތަ ކާ އި ( ކު ރި މަ ގު  8އަ ދި  ،)10ޓަ ގު ޯބ ޓު ތަ ކާ އި

މި ލި އަ ން ދި ވެ ހި ރު ފި ޔާ ( 2017ގަ އި 14,421,093

އޯ ޑި ޓް ކޮ ށް ފަ އި ވާ މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ އް

ހ) އި ާމ ރާ ތް ތަ އް ހެ ދި ަފ އި ވަ ނީ ދި ވެ ހި ސަ ރު ކާ ރު ގެ ބި ން ތަ ކެ އް ގަ އި

116,686,223

562,822,592

37,062,278

45,448,914

209,625,706

35,598,131

14,789,345

1,022,033,189

( ޓޭ ން ގޯ  6އަ ދި  ،)575ސް ޓީ ލް ލޭ ން ޑި ންގ ކް ރާ ފް ާޓ އި ( ލީ މާ
ނ ގާ ފަ އި ވާ
ނ) ބެ ން ކު ތަ ާކ އި އެ ހެ ނި ހެ ން މާ ލީ މު އަ އް ސަ ސާ ތަ ކު ން ަ

 ،)1ޑު ރެ ޖަ ރާ އި ( ަމ ހާ ޖަ އް ރާ ފާ އި ޖަ އް ރާ ފާ  )3އަ ދި މެ ޝި ނަ ރީ

ޑި މާ ން ޑު ލޯ ނާ އި ،ބެ ން ކު އޮ ވާރ ޑް ރާ ފް ޓާ އި ،އެ ލް ސީ ފެ ސި ލި ޓީ އާ އި ،ބެ ން ކު

( އެ ކް ސް ަކ ވޭ ޓަ ރާ އި ވީ ލް ލޯ ޑަ ރު) ބަ ަހ އް ޓަ އި ގެ ން ނެ ވެ ( .ނޯ ޓު )15
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 6ޕްރޮޕަރޓީ ،ޕްލާން ޓް އަދި
އިކުއިޕްމަން ޓު  -ގްރޫޕު

150

116,686,223

562,850,578

37,062,278

46,015,945

209,625,706

35,985,763

14,789,345

1,023,015,838

)(84,207,295

)(406,263,548

)(20,869,542

)(39,141,183

)(112,049,546

)(28,582,582

-

)(691,113,696

32,478,928

156,587,030

16,192,736

6,874,762

97,576,160

7,403,181

14,789,345

331,902,142

32,478,928

156,587,030

16,192,736

6,874,762

97,576,160

7,403,181

14,789,345

331,902,142

1,407,296

87,939,684

6,812,379

5,446,053

533,436,475

2,860,643

57,108,165

695,010,695

20,782,141

11,516,611

-

-

16,604,065

-

)(48,902,817

-

-

)(808,266

)(626,834

)(796,156

)(18,049,722

)(77,077

-

)(20,358,055

-

808,266

626,834

794,040

12,263,454

73,789

-

14,566,383

)(4,534,722

)(71,773,022

)(1,273,210

)(4,632,590

)(19,402,074

)(4,293,245

-

)(105,908,863

50,133,643

184,270,303

21,731,905

7,686,109

622,428,358

5,967,291

22,994,693

915,212,302

138,875,660

661,498,607

43,247,823

50,665,842

741,616,524

38,769,329

22,994,693

1,697,668,478

)(88,742,017

)(477,228,304

)(21,515,918

)(42,979,733

)(119,188,166

)(32,802,038

-

)(782,456,176

50,133,643

184,270,303

21,731,905

7,686,109

622,428,358

5,967,291

22,994,693

915,212,302

50,133,643

184,270,303

21,731,905

7,686,109

622,428,358

5,967,291

22,994,693

915,212,302

-

50,755,974

775,186

4,844,602

27,559,290

4,917,641

97,247,105

186,099,798

-

16,805,162

-

-

7,980,127

-

)(24,785,289

-

)(13,349,849

)(23,783,916

)(1,115,014

)(2,164,994

)(6,964,541

)(22,925

-

)(47,401,239

13,349,849

23,783,916

1,115,014

2,161,651

6,921,252

20,639

-

47,352,321

)(6,420,290

)(93,197,864

)(4,120,895

)(4,846,786

)(23,142,666

)(4,627,605

-

)(136,356,106

43,713,353

158,633,575

18,386,196

7,680,582

634,781,820

6,255,041

95,456,509

964,907,076

125,525,811

705,275,827

42,907,995

53,345,450

770,191,400

43,664,045

95,456,509

1,836,367,037

)(81,812,458

)(546,642,252

)(24,521,799

)(45,664,868

)(135,409,580

)(37,409,004

-

)(871,459,961

43,713,353

158,633,575

18,386,196

7,680,582

634,781,820

6,255,041

95,456,509

964,907,076

 9އިކުއިޓީ އިން ވެސްޓުމަން ޓުތައް

43,819,200

74,492,640

43,819,200

74,492,640

43,819,200

74,492,640

43,819,200

74,492,640

އޯ ޑި ޓް ކޮ ށް ފަ އި ވާ މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ އް

މަ އި ގަނ ޑު ގޮ ތެ އް ގަ އި ވި އް ކާ ލެ ޭވ ސެ ކި އު ރި ޓީ ސް ިހ މެ ނޭ ގޮ ތު ން
ށ ހި ސާ ބު ކު ރެ ވޭ އި ކު އި ޓީ އި ން ސް ްޓ ރޫ މަ ން ޓު
އެ ްފ ވީ އޯ ސީ އަ އި ކޮ ް
ސ ބު ކު ރަ ނީ ހަ މަ ައ ގު ގަ އެ ވެ.
 31ޑި ސެ މް ަބ ރު ގެ ނި ޔަ ލަ ށް ހި ާ
ހަ ރަ ކާ ތް ތެ ރި ވާ މާ ކެ ޓު ގަ އި ގަ ނެ ވި އް ކާ އި ން ވެ ސް ޓު މަ ން ޓެ އް ނަ މަ ހަ މަ
އަ ގު ކަނ ޑަ އަ ޅަ ނީ ލެ ވެ ލް  1ހަ އި ރާރ ީކ ގަ އި މޯ ލް ޑި ވް ސް ސް ޓޮ ކް
އެ ކް ސް ޗޭ ން ޖު ގަ އި ކޯ ުޓ ކު ރާ ބީ ލަ މު ެގ އަ ގު ތަ ކަ ށް ބަ ލަ ިއ ގެ ން ނެ ވެ.

ސ ޓު މަ ން ޓު
219,096ކު އި ޓީ އި ން-ވެ ް
 31ޑި ސެ މް ބަރ ގެ ނި ަޔ ލަ ށް ،ބު ނެ ވު ނު ިއ

2,389,302ތަ ކެ ތީ ގެ -ގޮ ތު ގަ އެ ވެ.
ކް ލެ ސި ފަ ިއ ކު ރެ ވި ފަ އި ުހ ރީ ވި އް ކާ ލެ ވެ ން ހު ރި
32,864,400

41,628,240

219,096
43,819,200
2,389,302
43,819,200
74,492,640

74,492,640
74,492,640

219,096
219,096
74,492,640
43,819,200
2,389,302
2,389,302
74,492,640
43,819,200
43,819,200 (30,673,440) 74,492,640

އި ކު އި ޓީ އި ން ވެ ސް ޓު މަ ން ޓަ ށް އަ އި ސް ފަ އި ވާ
ބަ ދަ ލު ތި ރީ ގަ އި އެ ވަ ނީ އެ ވެ.

219,096

-

219,096

219,096

-

219,096

2,389,302

-

2,389,302

2,389,302

-

2,389,302

32,864,400

41,628,240

74,492,640

74,492,640

)(30,673,440

43,819,200
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 7އިން ޓޭންޖިބަލް އެސެޓު

455,132

936,209

445,965

246,916

31,431

246,916

31,431

12,393,979

-

12,393,979

-

)(5,031,522

-

)(5,031,522

-

921,542

5,031,522

-

5,031,522

-

)(304,772

)(512,508

)(299,272

)(507,008

12,791,255

455,132

12,787,588

445,965

15,430,832

7,821,459

15,414,332

7,804,959

)(2,639,577

)(7,366,327

)(2,626,744

)(7,358,994

12,791,255

455,132

12,787,588

445,965

ކު ރި އަ ށް ދާ އި ން ޓޭ ން ޖި ބަ ލް އެ ސެ ޓު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި
ރ އި ޒް ރި ސޯ ސް ްޕ ލޭ ން ( އީ.
އަ ލަ ށް ގާ އި މް ކު ރާ އެ ން ޓަރ ޕް ަ
އާ ރު .ޕީ) އަ ށް ދަ އް ކާ ފަ އި ވާ އަ ދަ ދު ހި މެ ނެ އެ ވެ.

 8ސަބްސްޑިއަރީ އިން ވެސްޓުމަން ޓުތައް

-

ރ އް ގީ ކޮ ށް
މި ކު ން ފު ނީ ގެ ިވ ޔަ ފާ ރި އަ ކީ ހަ އު ސި ންގ ޔު ނި ޓު ތަ ަ
ބެ ލެ ހެ އް ޓު މާ އިު ،ހ ރި ހާ ބާ ވަ ތެ އް ގެ ަމ ރާ މާ ތު ގެ ޚި ދު މަ ތް ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު މެ ވެ.
އެ މް އާ ރު އީ އަ އި ސީ ގެ ހު ރި ހާ ހި އް ސާ އެ އް ގެ ވެ ރި ފަ ރާ ތަ ކީ ކު ން ފު ން ޏެ ވެ.
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 11ކޮން ޓްރެކްޓް އެސެޓާ އި ،ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން
ގޮތްގޮތުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ

)(35,997,680

)(48,742,621

)(28,930,180

)(41,675,121

121,109,095

88,346,347

120,210,245

86,717,388

94,652,244

93,616,018

94,652,244

93,616,018

5,625,775

8,093,266

5,625,775

8,093,266
98,469,281
-

120,273,579

98,469,281
-

378,981,452

491,206,119

399,873,035

އޯ ޑި ޓް ކޮ ށް ފަ އި ވާ މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ އް

157,106,775

137,088,968

149,140,425

128,392,509

120,273,579
508,760,666

)(44,144,081

)(14,196,407

)(44,144,081

)(14,196,407

ވި ޔަ ފާ ރި އާ އި އެ ހެ ނި ހެ ން ގޮ ތް ގޮ ތު ން ިލ ބެ ން ޖެ ހޭ

657,161,257

784,871,431

677,153,990

800,797,019

ފަ އި ސާ ގެ އަ ދަ ދަ ކީ އޭ ގެ ފެ އަރ ވެ ލި އު ގެ

109,123,242

147,515,604

109,123,242

147,515,604

61,293,776

49,678,205

60,768,666

ގޮ ތު ގަ އި ވެ ސް ލަ ފާ ކު ރެ ވޭ އަ ދަ ދެ ވެ.

50,973,500
)(10,798,004

)(4,001,986

)(10,798,004

)(4,001,986

149,298,738

204,807,394

148,003,443

204,282,284

806,459,995

989,678,825

825,157,433

1,005,079,303

އެ ހެ ނި ހެ ން ގޮ ތް ގޮ ތު ން ލި ބެ ން ޖެ ހޭ
ފަ އި ސާ ގެ ެތ ރޭ ގަ އި މަ އި ގަނ ޑު ގޮ ތެ އް ގަ އި
ހި މެ ނެ ނީ 2017( 2,618,058
ގަ އި  )3,133,838ދި ވެ ހި ރު ފި ޔާ ގެ
އެ ލް ސީ މާ ޖި ން އަ ކާ އި ،އި ން ޕު ޓް ޓެ ކު ހު ގެ
ގޮ ތު ގަ އި  2017( 2,406,989ގަ އި
 )1,427,455ދި ވެ ހި ރު ފި ޔާ އާ އި،

7,097,597

10,181,549

7,097,597

10,181,549

700,893,117

979,497,276

719,590,555

994,897,754

98,469,281
806,459,995

989,678,825

98,469,281
825,157,433

1,005,079,303

ސަ ޕް ލަ ޔަ ރު ން ނަ ށް ދީ ފަ އި ވާ އެ ޑް ވާ ން ސް ގެ
ގޮ ތު ގަ އި  2017( 40,855,855ގަ އި
 )46,502,137ދި ވެ ހި ރު ފި ޔާ އާ އި ކޭ ޝް
އެ ޑް ވާ ން ސް ގެ ގޮ ތު ގަ އި 2017( 86,510
ގަ އި  )318,330ދި ވެ ހި ރު ފި ޔާ އެ ވެ.
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 10ދެއްކުން ފަސްކޮށްފައިވާ ޓެކްސް އެސެޓު

36,099,852

154

7,581,920

35,936,937

7,427,148

2,758,724

-

2,758,724

-

10,397,857

39,749,460

10,345,158

39,710,921

4,601,016

)(10,815,501

4,601,016

)(10,815,501

)(461,891

)(416,027

)(452,434

)(385,631

53,395,558

36,099,852

53,189,401

35,936,937

325,020,472

48,753,071

324,721,109

48,708,166

50,194,774

7,529,216

50,194,774

7,529,216

)(41,429,898

)(6,214,485

)(41,429,898

)(6,214,485

22,112,852

3,316,928

21,037,843

3,155,676

72,185

10,828

72,185

10,828

355,970,385

53,395,558

354,596,013

53,189,401

271,654,718

40,748,207

271,526,286

40,728,942

21,642,960

3,246,444

21,642,960

3,246,444

)(72,103,338

)(10,815,501

)(72,103,338

)(10,815,501

19,458,297

2,918,745

18,500,632

2,775,095

ދެ އް ކު ން ފަ ސް ކޮ ށް ފަ އި ވާ ޓެ ކް ސް

13,044

1,957

13,044

1,957

އެ ސެ ޓު ގެ ހި ސާ ބު ( 31ޑި ސެ މް ބަރ

240,665,681

36,099,852

239,579,584

35,936,937

 2018ގެ ތާ ރީ ޚު ގަ އި)

2018

2017

2018

2017

66,941,014

61,060,344

59,873,514

53,992,844

18,391,494

ވި ޔަ ފާ ރި ން ލި ބެ ން ޖެ ހޭ ފަ އި ސާ ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ހި މެ ނެ ނީ އި ސް ލާ މި ކް

-

18,391,494

5,607,257

6,545,103

-

)(664,433

90,939,765

66,941,014

5,607,257
-

6,545,103
)(664,433

83,872,265

59,873,514

ރ ފި ޔާ (  2017ގަ އި 3,002,478
 2,243,488ދި ވެ ހި ު

ކް ރެ ޑި ޓް ސް ކީ މެ އް ކަ މު ގަ އި ވާ ތަ މް ވީ ލް ތަ ކް ސީ ތް ގެ ދަ ށު ން ،ލި ބެ ން ޖެ ހޭ

ދި ވެ ހި ރު ފި ޔާ)

 25,641,035ދި ވެ ހި ރު ފި ޔާ ( 2017ގަ އި 30,504,350

އަ ދަ ދު ތަ ކަ ށް އަ އި ސް ފަ އި ވާ ބަ ދަ ލު ތަ އް ތި ރީ ގަ އި އެ ވަ ނީ އެ ވެ.

އު ނި ކު ރު މު ން އަ ން ނަ އަ ދަ ދެ ވެ .މި ސް ކީ މު ގެ

2018

33,506,828

2017

2018

2017

33,596,595

33,506,828

33,596,595

21,342,499

20,416,195

21,342,499

20,416,195

)(26,964,804

)(20,505,962

)(26,964,804

)(20,505,962

27,884,523

33,506,828

27,884,523

33,506,828

)(2,243,488

)(3,002,478

)(2,243,488

)(3,002,478

25,641,035

30,504,350

25,641,035

30,504,350

2017

2018

2017

20,322,801

18,543,438

20,322,801

7,097,597

10,181,549

7,097,597

10,181,549

25,641,035

30,504,350

25,641,035

30,504,350

2018

18,543,438

އޯ ޑި ޓް ކޮ ށް ފަ އި ވާ މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ އް

ދި ވެ ިހ ރު ފި ޔާ) އެ ވެ .މި އީ ފަ ސް ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ ފަ އި ާދ ގެ ގޮ ތު ގަ އި
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 11ކޮން ޓްރެކްޓް އެސެޓާ އި ،ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން
ގޮތްގޮތުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ (ކުރީގެބަޔާ އިގުޅޭ)
ނ ޖެ ހޭ ފަ އި ސާ އަ ށް ގު ރޫ ޕު ން
ނ ހެ ން ގޮ ތް ގޮ ތު ން ލި ބެ ް
ިވ ޔަ ފާ ރި އާ އި އެ ހެ ި
ހަ ދާ ފަ އި ވާ ޕް ރޮ ވި ޝަ ން އަ ށް ބަ ލާ އި ރު  42,153,004ދި ވެ ހި ރު ފި ޔާ އަ ކީ
ވި ޔަ ފާ ރި ން ލި ބެ ން ޖެ ހޭ ފަ އި ސާ އަ ށް ހަ ދާ ފަ އި ވާ އާ ން މު ޕް ރޮ ވި ޝަ ން އެ ކެ ވެ.
އަ ދި  37,988,756ދި ެވ ހި ރު ފި ޔާ އަ ކީ މި ގޮ ތު ން ހަ ދާ ފަ އި ވާ ޚާ އް ޞަ
ޕް ރޮ ވި ޝަ ން އެ ެކ ވެ .އެ ހެ ނި ހެ ން ގޮ ތް ގޮ ތު ން ލި ބެ ން ޖެ ހޭ ފަ އި ސާ އަ ށް
ހަ ދާ ފަ އި ވާ ޕް ރޮ ވި ޝަ ން ގެ އަ ދަ ދަ ކީ  10,798,005ދި ވެ ހި ރު ފި ޔާ އެ ވެ.
ނ ގޮ ތް ގޮ ތު ން ލި ބެ ން ެޖ ހޭ ފަ އި ސާ އަ ށް ހަ ދާ ފަ އި ވާ
ވި ޔަ ފާ ރި އާ އި އެ ހެ ނި ހެ ް
ޕް ރޮ ވި ޝަ ން އަ ށް އަ އި ސް ފަ އި ވާ ބަ ދަ ލު ތަ އް ތި ރީ ގަ އި އެ ވަ ނީ އެ ވެ.

2018

2017

2018

2017

66,941,014

61,060,344

59,873,514

53,992,844

18,391,494
5,607,257

6,545,103

5,607,257

-

)(664,433

90,939,765

66,941,014

83,872,265

59,873,514

2017

2018

2017

33,596,595

33,506,828

33,596,595

2018

33,506,828

156

-

18,391,494

6,545,103

-

)(664,433

21,342,499

20,416,195

21,342,499

20,416,195

)(26,964,804

)(20,505,962

)(26,964,804

)(20,505,962

27,884,523

33,506,828

27,884,523

33,506,828

)(2,243,488

)(3,002,478

)(2,243,488

)(3,002,478

25,641,035

30,504,350

25,641,035

30,504,350

 14ހިއްސާގެ ރައުސުލްމާލާއި ރިޒާވް
ހ) ހި އް ސާ ގެ ރަ އު ސު ލް މާ ލާ އި ހި އް ސާ ގެ ްޕ ރީ މި އަ މް

ހު އް ދަ ދެ ވި ފަ އި ވާ އާ ން މު ހި އް ސާ ގެ އަ ދަ ދަ ކީ މޫ ނު މަ ތީ އަ ގު
ރ ފި ޔާ (  2017ގަ އި  5ދި ވެ ހި ރު ފި ޔާ)
 5ދި ވެ ހި ު
5,000,000

25,000,000

5,000,000

25,000,000

8,037,749

40,188,745

އެ ވެ 2018 .ގަ އި ކޮ ން މެ އާ ން ުމ ހި އް ސާ އަ ކަ ށް ޫމ ނު މަ ތީ އަ ގު
 5ރު ފި ޔާ ގެ ހި އް ސާ އެ އް ގެ މަ ގު ން ،ހި އް ސާ އަ ކަ ށް  57ދި ވެ ހި
ރު ފި ޔާ ގެ ޕް ރީ މި އަ މް އަ ކާ އި އެ ކު ރަ އި ޓް ސް އި ޝޫ އެ އް ހަ ދާ ފަ އި ވެ އެ ވެ.

ށ) އާ ން މު ރި ޒާ ވް

މޫ ނު މަ ތީ އަ ގު  5ދި ވެ ހި ރު ފި ޔާ ގެ  3,037,749އާ ން މު

ބ) ހި އް ސާ ދާ ރު ން އެ ޑް ވާ ން ސް ކޮ ށް ދަ އް ކާ ފަ އި ވާ ފަ އި ސާ

ޢާ ން މު ރި ޒާ ަވ ކީ ،ކު ން ފު ނީ ގެ ވަރ ކި ންގ ކެ ޕި ަޓ ލް އި ތު ރު ކު ރު މަ ށާ އި،

ހި އް ސާ  57ދި ވެ ހި ރު ފި ޔާ ގެ ޕް ރީ މި އަ މަ ކާ އި އެ ކު ހި އް ސާ އަ ކަ ށް

ހި އް ސާ ދާ ރު ން ގެ އަ ތު ން ލި ބި ފަ އި ވާ އެ ޑް ވާ ން ސް ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ހި މެ ނެ ނީ 57

ސ ދޫ ކު ރު މަ ށާ އި ،ކު ން ފު ނީ ގެ މާ ލީ ހާ ލަ ތު
ބޯ ނަ ސް ހި އް ާ

ރ ޓު ން ވަ ނީ ވި އް ކާ ފަ އެ ވެ.
 62ދި ވެ ހި ރު ފި ޔާ ގެ ޭ

ދި ވެ ހި ރު ފި ޔާ ގެ ޕް ރީ މި އަ މް އަ ކާ އި އެ ކު  5ރު ފި ޔާ ގެ މޫ ނު މަ ތީ އަ ގެ އް ގަ އި

ފަ އި ދާ ގެ ތެ ރެ އި ން ބޭ ނު ން ނު ކޮ ށް އެ އް ފަ ރާ ތް ކު ރެ ވޭ އަ ދަ ދެ ކެ ވެ.

ރ) ފެ އަރ ވެ ލި އު ރި ޒާ ވް

ނ ޓު ހެ ދި ފަ އި ވަ ނީ  14ފެ ބް ރު އަ ރީ
ފަ އި ސާ އެ ވެ .މި ހި އް ސާ ގެ އެ ލޮ ޓް މަ ް

ފެ އަރ ވެ ލި އު ރި ާޒ ވް އަ ކީ އެ ފް ވީ އޯ ސީ އަ އި މާ ލީ އެ ސެ ޓު ތަ އް

ސ މް ބަރ  2017ގަ އި މި އަ ދަ ދު ގެ
2018ގަ އެ ވެ .އަ ދި  31ޑި ެ

އަ ލު ން އަ ގު ކު ރު މު ގެ ސާ ފު ފަ އި ދާ ނު ވަ ތަ ގެ އް ލު މެ ވެ.

ޖު މު ލަ ހި މަ ނާ ފަ އި ވަ ނީ އި ކު އި ޓީ ގެ ދަ ށު ން އެ ޑް ވާ ން ސް އެ އް ގެ ގޮ ތު ގަ އެ ވެ.

ވަ ރު ގަ ދަ ކު ރު މަ ށް ބޭ ނު ން ކު ރު މު ގެ މަ ގް ސަ ދު ގަ އި ކު ން ފު ނީ ގެ

ހެ ދު ނު އާ ން މު ހި އް ސާ ގެ ރަ އި ޓް ސް އި ޝޫ އަ ށް ހި އް ސާ ދާ ރު ން ދަ އް ކާ ފަ އި ވާ

ނ) ޝެ އަރ ޕް ރީ މި އަ މް
ހި އް ސާ ގެ ޕް ރީ މި އަ މް އަ ކީ ކު ން ފު ނި ން ހި އް ސާ ދޫ ކު ރާ އި ރު،

އާ ން މު ގޮ ތެ އް ގަ އި މާ ކެ ޓަ ށް އަ ން ނަ ބަ ދަ ލަ ކާ އި ގު ޅި ގެ ން

ހި އް ސާ ގެ މޫ ނު މަ ތީ އަ ގަ ށް ވު ރެ އި ތު ރަ ށް ލި ބޭ ފަ އި ސާ އެ ވެ.

ކަ މު ގަ އި ވީ ނަ މަ ވެ ސް އަ ލު ން އަ ގު ކު ރު މު ން ލި ބޭ ފަ އި ދާ ނު ވަ ތަ

ސ މް ބަރ ަ 2018ގ އި ނި މު ނު މާ ލީ އަ ހަ ރު ގަ އި،
 31ޑި ެ

ނ ހެ ން އާ މް ދަ ނީ ގެ ަބ ޔާ ނު ގަ އެ ވެ.
ގެ އް ލު ން ރެ ޯކ ޑު ކު ރަ ނީ އެ ހެ ި

އޯ ޑި ޓް ކޮ ށް ފަ އި ވާ މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ އް

3,037,749

15,188,745

ގެ  2017 ( 10,000,000ގަ އި  5,000,000ހި އް ސާ)

 15އަނ ބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަ ގާފައިވާ ފައިސާއާއި
ބެންކު އޯވަރ ޑްރާފްޓް
ނ ގާ ފަ އި ވާ
ނ) ބެ ން ކު ތަ ާކ އި އެ ހެ ނި ހެ ން މާ ލީ މު އަ އް ސަ ސާ ތަ ކު ން ަ
2018

2017

2018

2017

316,324,857

387,769,106

316,324,857

387,769,106

ޑި މާ ން ޑު ލޯ ނާ އި ،ބެ ން ކު އޮ ވާރ ޑް ރާ ފް ާޓ އި ،އެ ލް ސީ ފެ ސި ލި ޓީ އާ އި،
ނ ޓީ ހޯ ދި ފަ އި ަވ ނީ ރަ ހު ނު ގެ ގޮ ތު ގަ އި ެއ މް ޓީ ސީ ސީ
ބެ ން ކު ގެ ރެ ް

12,937,651

-

12,937,651

94,034,603

89,873,090

ޓަ ވަ ރާ އި ،ކު ލީ ބަ ޔާ އި ،ބާ ޖު ތަ ކާ އި ( ކު ރި މަ ގު  8އަ ދި  ،)10ޓަ ގު
ބޯ ޓު ތަ ކާ އި ( ޓޭ ން ގޯ  6އަ ދި  ،)575ސް ޓީ ލް ލޭ ން ޑި ންގ ްކ ރާ ފް ޓާ އި
( ލީ މާ  ،)1ޑު ރެ ޖަ ރާ އި ( މަ ާހ ޖަ އް ރާ ފާ އި ޖަ އް ރާ ފާ  )3އަ ދި

-

94,034,603

89,873,090

106,972,254

89,873,090

106,972,254

89,873,090

423,297,111

477,642,196

423,297,111

477,642,196

2017

2018

2017

މެ ޝި ނަ ރީ ( އެ ކް ސް ކަ ވޭ ަޓ ރާ އި ވީ ލް ލޯ ޑަ ރު) ބަ ހަ އް ޓަ ިއ ގެ ން ނެ ވެ.
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 12އިން ވެން ޓުރީ
2017

2018

2017

2018

14,217,561

3,874,500

14,217,561

3,874,500

37,539,905

47,685,257

37,539,905

47,685,257

16,537,936

11,637,267

16,537,936

11,637,267

92,172,143

120,646,033

92,172,143

120,646,033

82,445,561

61,607,688

81,719,844

60,867,854

)(34,081,144

)(32,223,128

)(34,081,144

)(32,223,128

208,831,962

213,227,617

208,106,245

212,487,783

 13ނަ ގުދު ފައިސާއާއި ފައިސާގެގޮތުގައި
ބެލެވޭ ތަކެތި
2017

2018

2017

2018

4,218,310

9,535,510

4,198,626

9,411,196

40,933,429

95,340,869

40,768,627

94,174,203

45,151,739

104,876,379

44,967,253

103,585,399

ފަ އި ސާ ދަ އު ރު ވި ގޮ ތު ގެ ބަ ޔާ ނު ގެ ބޭ ނު މަ ށް ނަ ގު ދު
ފަ އި ސާ އާ އި ފަ އި ސާ ގެ ގޮ ތު ގަ އި ބެ ލެ ވޭ ތަ ކެ އް ޗާ އި ،ބެ ން ކު
ޯއ ވަރ ޑް ރާ ފް ޓު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ހި މެ ނެ ނީ ތި ރީ ގަ އި ވާ ބަ އި ތަ ކެ ވެ.
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2017

2018

2017

2018

58,089,390

104,876,379

57,904,904

103,585,399

)(12,937,651

-

)(12,937,651

-

45,151,739

104,876,379

44,967,253

103,585,399

 17ކޮން ޓްރެކްޓް ދަރަނި އަ ިދ ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން
ގޮތްގޮތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ

5,383,989

11,542,780

5,048,334

11,163,247

104,605,516

95,765,210

127,505,172

113,657,308

170,691,108
-

249,080,440

22,112,852

19,458,297

170,691,108
21,037,843

18,500,632

36,000,000

-

36,000,000

-

121,793,938

107,482,277

119,881,972

106,604,639

561,985,692

654,200,666

578,939,960

667,552,432

22,112,852

19,458,297

21,037,843

18,500,632

369,181,732

634,742,369

387,211,009

649,051,800

170,691,108
539,872,840

634,742,369

170,691,108
557,902,117

އެ ހެ ނި ެހ ން ގޮ ތް ގޮ ތު ން ދަ އް ކަ ން ޖެ ހޭ ފަ އި ސާ ގެ ެތ ރޭ ގަ އި މަ އި ގަނ ޑު ގޮ ތެ އް ގަ އި

ބި ން ގަ ތު މާ އި ގު ޅި ގެ ން ދަ އް ކަ ން ޖެ ހޭ ފަ އި ސާ ހި މެ ނި ފަ އި ވަ ނީ ކު ރި އަ ށް ދާ

ހި މެ ނެ ނީ ހި އް ސާ ގެ ފަ އި ދާ ގެ ގޮ ތު ގަ އި  43,766,226ދި ވެ ހި

ހަ ރު މު ދަ ލު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތު ގެ ގޮ ތު ަގ އި ،މާ ލީ ހި ސާ ބު ތަ ކު ގެ ނޯ ޓު 6

ރު ފި ޔާ ( 2017ގަ އި  50,996,228ދި ވެ ހި ރު ފި ޔާ) އާ އި،

ގަ އެ ވެު .ކ ން ފު ނީ ގެ މު ވަ އް ޒަ ފު ން ނާ އި ،އާ ން މު ން ނަ ށް ހަ އު ސި ންގ

ޖީ އެ ސް ޓީ ގެ ގޮ ތު ގަ އި ދަ އް ކަ ން ޖެ ހޭ  4,322,832ދި ވެ ހި ރު ފި ޔާ

ޔު ނި ޓު އެ ޅު މަ ށް ޓަ ކަ އި ބޭ ނު ން ވާ ބި ން ގަ ތު މު ގެ މު އާ މަ ލާ ތަ ށް

( 2017ގަ އި  6,385,773ދި ވެ ހި ރު ފި ޔާ) އާ އި ކަ ސް ޓަ މަ ރު ން

249,080,440

އޯ ޑި ޓް ކޮ ށް ފަ އި ވާ މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ އް

101,398,289

170,871,662

98,775,531

168,546,166

649,051,800

ފަ އި ސާ ދެ އް ކު މަ ށް ކު ން ފު ނި ން ވަ ނީ އެ އް ބަ ސް ވެ ފަ އެ ވެ.

އަ ތު ން އެ ޑް ވާ ން ސް ގެ ގޮ ތު ގަ އި ލި ބި ފަ އި ވާ  47,270,095ދި ވެ ހި ރު ފި ޔާ
( 2017ގަ އި  36,557,412ދި ވެ ހި ރު ފި ޔާ) އެ ވެ.

161

316,324,857
12,937,651

 15އަނ ބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަ ގާފައިވާ ފައިސާއާއި
ބެންކު އޯވަރ ޑްރާފްޓް (ކުރީގެބަޔާ އިގުޅޭ)

387,769,106
-

316,324,857
12,937,651

387,769,106
-

94,034,603

89,873,090

94,034,603

89,873,090

106,972,254

89,873,090

106,972,254

89,873,090

423,297,111

477,642,196

423,297,111

477,642,196

2018

2017

2018

2017

161,202,580

167,933,675

161,202,580

167,933,675

103,078,451

148,866,577

103,078,451

148,866,577

52,043,826

70,968,854

52,043,826

70,968,854

316,324,857

387,769,106

316,324,857

387,769,106

282,841,273

337,349,842

282,841,273

337,349,842

140,455,838

140,292,354

140,455,838

140,292,354

423,297,111

477,642,196

423,297,111

477,642,196

 16ހިއްސާދާރުން އަތުން ނަފގާފައިވާ ލޯނު
2018
238,524,767

160

2017
238,524,767

2018
238,524,767

2017
238,524,767

މު ވަ އް ޒަ ފު ން މު ސް ކު ޅި ކު ރު މު ން ދެ ވޭ އި ނާ ޔަ ތު ގެ ގޮ ތު ގަ އި 31
ޑި ސެ މް ބަރ  2018ގަ އި ދޭ ން ހު ރި އަ ދަ ދު އެ ކް ޗު އޭ ރި އަ ލް
އު ސޫ ލު ން އަ ގު ކޮ ށް ފަ އި ވަ ނީ މރ .ޕީ .ގު ނަ ސެ ރަ ( އޭ އޭ އަ އި އޭ)
އެ ވެ .އަ ދި މި ކަ މާ އި ގު ޅި ގެ ން މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ ކަ ށް ގެ ން ނަ ން ޖެ ހޭ
ބަ ދަ ލު ތަ އް ވަ ނީ ގެ ނެ ވި ފަ އެ ވެ .އެ އަ ދަ ދު ހި ސާ ބު ކު ރު މު ގަ އި
.ގެ ން ގު ޅު ނު މަ އި ގަނ ޑު ގަ ބޫ ލު ކު ރު ން ތަ އް ތި ރީ ގަ އި އެ ވަ ނީ އެ ވެ

2018
1.00%

2018
1.00%

1.00%

4.60%

4.60%

4.60%

4.60%

Age 67-70

Age 67-70

Age 67-70

Age 67-70

5% - 20 % - Age 55

5% - 20 % - Age 55

5% - 20 % - Age 55

5% - 20 % - Age 55

10 % - Age 67-70

10 % - Age 67-70

10 % - Age 67-70

10 % - Age 67-70

އޯ ޑި ޓް ކޮ ށް ފަ އި ވާ މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ އް

1.00%

2017

2017

އެ ކް ޗު އޭ ރި އަ ލް ވެ ލު އޭ ޝަ ން ގަ އި ބޭ ނު ން ކު ރި
ގަ ބޫ ލު ކު ރު ން ތަ ކު ގެ ސެ ން ސި ޓި ވި ޓީ
ތި ރީ ގަ އި ވާ ތާ ވަ ލު ގަ އި ވަ ނީ މު ވަ އް ޒަ ފު ން ގެ އި ނާ ޔަ ތު ގެ ފަ އި ސާ
ހި ސާ ބު ކު ރު މު ގަ އި ބޭ ނު ން ކު ރި މަ އި ގަނ ޑު ގަ ބޫ ލު ކު ރު ން ތަ ކަ ށް
ބާ ކީ ހު ރި އެ އް ވެ ސް ކަ މަ ކަ ށް ބަ ދަ ލު ނަ އި ސް ،ބަ ދަ ލެ އް
އަ ތު ވެ އް ޖެ ކަ މު ގަ އި ވާ ނަ މަ އަ ދަ ދު ތަ ކަ ށް އަ ން ނާ ނޭ ބަ ދަ ލެ ވެ.
މާ ލީ ހާ ލަ ތު ގެ ބަ ޔާ ނަ ށް އަ ން ނާ ނޭ ބަ ދަ ލަ ކީ ޑީ ސް ކަ އު ން ޓު ރޭ ޓާ އި،
މު ސާ ރަ އި ތު ރު ވާ ރޭ ޓަ ށް އަ ން ނަ ބަ ދަ ލު ގެ ސަ ބަ ބު ން އާ މް ދަ ނީ ގެ
ބަ ޔާ ނަ ށާ އި މު ވަ އް ޒަ ފު ން ގެ އި ނާ ޔަ ތު ގެ ފަ އި ސާ ގެ ޒި ން މާ ގެ ގޮ ތު ގަ އި
ރެ ޯކ ޑު ކު ރެ ވި ަފ އި ވާ އަ ދަ ދަ ށް އަ ތު ވެ ދާ ނޭ ބަ ދަ ލެ ވެ.

2018

2017

2018

Liability

Change

Liability

22,788,686

675,834

2017
Change

20,082,034

623,737

21,541,785

)(571,067

18,931,447

)(526,850

19,855,088

)(2,257,764

17,447,755

)(2,010,542

24,786,031

2,673,179

21,841,031

2,382,734

21,707,943

)(404,909

19,067,274

)(391,023

22,532,128

419,276

19,861,804

403,507

2018

2017

2018

Liability

Change

Liability

21,682,411

644,568

19,094,600

2017
Change
593,968
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 17ކޮން ޓްރެކްޓް ދަރަނި އަ ިދ ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން
ގޮތްގޮތުން ދައްކަންޖެހޭ ފަ ިއސާ (ކުރީގެބަޔާ އިގުޅޭ)
ހ) މު ަވ އް ޒަ ފު ން މު ސް ުކ ޅި ކު ރު މު ން ދެ ވޭ އި ނާ ޔަ ތް

		
2018

2018

19,458,297

17,028,328

18,500,632

16,065,043

6,240,393

5,668,603

5,925,271

5,383,212

895,082

783,303

851,029

738,992

)(3,079,270

)(2,773,512

)(3,016,229

)(2,570,870

23,514,502

20,706,722

22,260,703

19,616,377

)(1,401,650

)(1,248,425

)(1,222,860

)(1,115,745

22,112,852

19,458,297

21,037,843

18,500,632

2018

6,240,393

2018

5,668,603

5,925,271

895,082

783,303

851,029

738,992

7,135,475

6,451,906

6,776,300

6,122,204

)(3,079,270

)(2,773,512

)(3,016,229

)(2,570,870

)(3,079,270

)(2,773,512

)(3,016,229

)(2,570,870

* އެ ކަ އު ން ޓި ންގ ސި ޔާ ސަ ތު ތަ ކަ ށް އަ އި ބަ ދަ ލު ތަ ކާ އި ގު ޅި ގެ ން އަ ދަ ދު ތަ ކަ ށް ގެ ނެ ވު ނު އި ސް ލާ ހު ގެ ތަ ފް ސީ ލު ނޯ ޓު  30ގަ އި
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5,383,212

 19އެހެނިހެން އާމްދަނީ
2018

2018

136,356,106

105,908,863

135,977,379

105,683,200

304,772

512,508

299,272

507,008

437,580,579

472,732,965

436,748,385

485,410,447

1,432,552

1,735,618

1,106,419

1,380,231

97,938,250

96,338,609

93,253,425

90,963,806

89,147,056

67,826,182

89,147,056

67,826,182

34,889,190

35,507,445

38,628,211

35,449,806

33,698,836

30,445,321

33,488,369

30,002,699

36,845,860

29,052,021

35,788,495

28,819,828

1,180,514

1,054,073

1,142,571

926,949

932,669

560,128

932,669

560,128

6,566,302

7,248,051

6,566,302

7,237,099

1,471,017

1,603,857

1,471,017

1,603,857

8,364,940

12,312,852

8,364,940

12,312,852

8,278,594

11,898,142

8,278,594

11,754,714

56,169

3,047,420

3,710,795

3,047,420

2,616,254

3,212,981

2,602,589

3,212,981

4,310,209

3,506,742

4,253,797

3,453,806

48,847

1,305,119

48,847

1,305,119

1,858,016

1,437,682

1,858,016

1,437,682

5,607,257

6,545,103

5,607,257

6,545,103

40,198,122

28,116,019

40,047,978

27,772,340

1,228,965,504

1,158,665,346

1,223,173,776

1,156,217,598

1,047,465,025

982,755,035

1,040,959,587

985,056,531

8,364,940

12,312,852

8,364,940

12,312,852

147,367,335

144,404,886

148,081,045

139,655,642

20,160,947

12,647,470

20,160,947

12,647,470

5,607,257

6,545,103

5,607,257

6,545,103

1,228,965,504

1,158,665,346

1,223,173,776

1,156,217,598

އޯ ޑި ޓް ކޮ ށް ފަ އި ވާ މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ އް

279,283,393

236,757,645

273,851,393

229,004,341

165

22,788,686

675,834

20,082,034

623,737

21,541,785

)(571,067

18,931,447

)(526,850

19,855,088

)(2,257,764

17,447,755

)(2,010,542

24,786,031

2,673,179

21,841,031

2,382,734

)(404,909

19,067,274

)(391,023

419,276

19,861,804

403,507

 17ކޮން ޓްރެކްޓް ދަރަނި އަ ިދ ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން
އސާ (ކުރީގެބަޔާ އިގުޅޭ) 21,707,943
ގޮތްގޮތުން ދައްކަންޖެހޭ ފަ ި

22,532,128

2018

2017

2018

Liability

Change

Liability

2017
Change

21,682,411

644,568

19,094,600

593,968

20,493,167

)(544,676

17,998,866

)(501,766

18,871,791

)(2,166,052

16,577,298

)(1,923,334

23,602,784

2,564,941

20,780,180

2,279,548

20,637,811

)(400,032

18,119,832

)(380,800

21,452,248

414,405

18,893,829

393,197

 18އެހެނިހެން އާމްދަނީ

2018

2017

2018

3,669,472

2,337,608

3,669,472

4,820,112

4,381,920

4,820,112

4,381,920

8,525,819

5,569,875

8,525,819

5,569,875

2,958,651

3,348,877

2,958,651

3,348,877

6,306,495

2,788

6,306,495

2,788

24,948,685

16,972,932

24,948,685

16,972,932

2,337,608

164

2017

)(10,397,857

)(39,749,460

)(10,345,158

)(39,710,921

492,398

)(13,607,022

245,331

)(13,620,148

2018

2017

34,765,426

127,336,500

222,468,473

2018

2017

36,300,910

127,304,194

257,233,899

284,642,442

254,336,394

)(184,132,198

)(109,859,520

)(183,483,136

)(109,316,009

73,101,701

174,782,922

70,853,258

174,188,484

)(500,000

)(500,000

)(250,000

)(250,000

72,601,701

174,282,922

70,603,258

173,938,484

10,890,255

26,142,438

10,590,489

26,090,773

10,890,255

26,142,438

10,590,489

26,090,773

2018

2017

2018

2017

15,818,743

5,996,666

16,035,930

5,458,962

10,890,255

26,142,438

10,590,489

26,090,773

)(29,350,167

)(16,320,361

)(29,081,315

)(15,513,805

)(2,641,169

15,818,743

)(2,454,896

16,035,930

އޯ ޑި ޓް ކޮ ށް ފަ އި ވާ މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ އް

157,305,942

218,035,484

156,200,299
283,504,493

 23ހިއްސާއަކަށް ޖެހޭ ފައިދާ
ހި އް ސާ އަ ކަ ށް ޖެ ހޭ ފަ އި ދާ ހި ސާ ބު ކު ރަ ނީ އި ކު އި ޓީ ހި އް ސާ ދާ ރު ން ނަ ށް
ކަނ ޑަ އެ ޅި ފަ އި ވާ ފަ އި ދާ ގެ އަ ދަ ދު އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރެ ގަ އި ތި ބި އާ ން މު
ހި އް ސާ ދާ ރު ން ގެ ވެ އި ޓެ ޑް އެ ވް ރެ ޖު އަ ދަ ދު ން ގެ އް ލީ މާ އަ ން ނަ އަ ދަ ދެ ވެ.

ޖެ ނު އަ ރީ  2018ގަ އި ކު ން ފު ނި ން ވަ ނީ

2018

2018

މޫ ނު މަ ތީ އަ ގު  5ދި ވެ ހި ރު ފި ޔާ އަ ދި
ހި އް ސާ އަ ކަ ށް  57ދި ވެ ހި ރު ފި ޔާ ގެ

34,273,028

140,943,522

36,055,579

140,924,342

ޕް ރީ މި އަ މް އަ ކާ އި އެ ކު ކޮ ން މެ އާ ން މު

7,729,196

5,569,329

7,729,196

5,569,329

4.43

25.31

4.66

25.30

ހި އް ސާ އަ ކަ ށް އާ ން މު އެ އް ހި އް ސާ ގެ
ރަ އި ޓް ސް އި ޝޫ އެ އް ހަ ދާ ފަ އެ ވެ.
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 20މުވައްޒަފުން ގެ އިނާ ޔަތުގެ ޚަރަދު

 21މާލީ ޚަރަދު (ސާފު)

2018

191,916,170

161,916,604

187,685,374

155,123,335

47,162,136

40,495,984

46,884,776

40,298,134

4,914,876

4,644,176

4,728,932

4,470,653

13,534,401

12,793,011

13,484,164

12,704,765

869,478

766,559

854,161

761,334

7,741,373

5,476,459

7,741,373

5,476,459

7,135,475

6,451,906

6,776,300

6,122,204

2,970,099

2,928,328

2,707,899

2,773,053

3,039,385

1,284,618

2,988,414

1,274,404

279,283,393

236,757,645

273,851,393

229,004,341

166

2018

2018

51,276,321

 22ޓެކްސް ޚަރަދު

2018

24,714,339

51,276,321

24,714,339

11,572

1,103,622

11,572

1,103,622

)(4,114,694

2,131,589

)(4,114,694

2,131,589

47,173,199

27,949,550

47,173,199

27,949,550

)(259,200

)(321,328

)(259,200

)(321,328

)(259,200

)(321,328

)(259,200

)(321,328

46,913,999

27,628,222

46,913,999

27,628,222

2018

2018

10,890,255

26,142,438

10,590,489

26,090,773

)(10,397,857

)(39,749,460

)(10,345,158

)(39,710,921

492,398

)(13,607,022

245,331

)(13,620,148

 25ހިއްސާގެ ފައިދާ
ހި އް ސާ ގެ ފަ އި ދާ ގެ ގޮ ތު ގަ އި ފަ އި ސާ ބަ ހަ ން ފާ ސް ކު ރު މު ގެ ކު ރި ން
އެ އަ ދަ ދު ތަ އް ދަ އް ކަ ން ޖެ ހޭ ަފ އި ސާ ގެ ގޮ ތު ގަ އި ރެ ކޯ ޑެ އް ނު ކު ރެ ވެ އެ ވެ.
 26އޭ ޕް ރި ލް  2018ގަ އި ބޭ އް ވު ނު އާ ން މު ބަ އް ދަ ލު ވު މު ގަ އި
ރ ފި ޔާ ( 2017ގަ އި 2.40
ހި އް ސާ އަ ކަ ށް  2.60ދި ވެ ހި ު
ދި ވެ ހި ރު ފި ޔާ) ގެ މަ ގު ން  20,898,147.40ދި ވެ ހި
ނި މު ނު އަ ހަ ރު ވަ ނީ އެ އަ ދަ ދު ތަ އް ހި އް ސާ ދާ ރު ން ނަ ށް ބަ ހާ ފަ އެ ވެ
( 2017ގަ އި  12,000,000ދި ވެ ހި ރު ފި ޔާ).

ބަ ދަ ލު ކު ރެ ވެ އެ ވެ .ކު ލީ ގެ ބަ ެއ އް އެ އް ބަ ސް ވު ން ތަ ކު ގެ ދަ ށު ން ،ރާ އް ޖޭ ގަ އި

އޮ ޕަ ރޭ ޓި ންގ ލީ ސް ކަ މު ަގ އެ ވެ .ބި މު ގެ ވެ ރި ފަ ރާ ތަ ށް ދަ އް ކާ ކު ލި

ތަ ކެ ތީ ގެ އަ ގަ ށް އަ ން ނަ ބަ ދަ ލު އަ ން ގަ އި ދޭ އި ން ޑެ ކް ސް އަ ށް ރި އާ ޔަ ތް ކޮ ށް

މާ ކެ ޓު ރޭ ޓާ އި އެ އް ވަ ރަ ށް ގަ ވާ އި ދު ން ބަ ދަ ލު ކު ރެ ވެ އެ ވެ .އަ ދި ބި މު ގެ

ކަނ ޑަ އެ ޅި ފަ އި ވާ ވަ ރު ގެ އި ތު ރަ ށް ކު ީލ ގެ ގޮ ތު ގަ އި ފަ އި ސަ ލި ބު މު ގެ

ބާ ކީ އަ ގު ގަ އި ގު ރޫ ޕު ގެ މަ ސް ލަ ަހ ތެ އް ނޯ ވެ އެ ވެ .އެ ހެ ން ކަ މު ން

ފު ރު ސަ ތު އޮ ވެ އެ ވެ .އޮ ޕަ ރޭ ޓި ންގ ލީ ސް ގެ ބަ އެ އް އެ އް ބަ ސް ވު ން ތަ ކު ގެ

މަ އި ގަނ ޑު ގޮ ތެ އް ަގ އި ބި މާ އި ގު ޅޭ ުހ ރި ހާ ރި ސް ކަ ކާ އި ނަ ފަ އެ އް

ދަ ށު ން ގު ރޫ ޕު ން ސަ ބް ލީ ސް އެ އް ބަ ސް ން ތަ ކަ ށް ދި އު މަ ށް ހު ރަ ސް ތަ ކެ އް

އޮ ން ނަ ނީ ބި މު ގެ ވެ ރި ފަ ރާ ތަ ށް ކަ މު ަގ އި ވަ ނީ ކަނ ޑަ އެ ޅި ފަ އެ ވެ.

ހު ރެ އެ ވެ.
ކު ން ފު ނި ން ކު އް ޔަ ށް ނަ ގާފ އި ވާ ބި ން ތަ ކަ ށް ދަ އް ކަ ން ޖެ ހޭ
ބި ން ތަ ކާ އި ގު ޅި ގެ ން ހެ ދި ފަ އި ވާ ކު ލީ ގެ އެ އް ބަ ސް ވު ން ތަ ކަ ކީ ޖު މު ލަ ކޮ ށް

ރ ޓި ންގ ލީ ސް ގެ ތަ ފް ސީ ލު ތި ރީ ގަ އި އެ ވަ ނީ އެ ވެ.
އޮ ޕަ ޭ

ގި ނަ ބި ން ތަ ކެ އް ހި މެ ނޭ ގޮ ތު ން ވެ ވި ފަ އި ވާ އެ އް ބަ ސް ވު މެ ކެ ވެ.

 26ކޮން ޓިންޖެންސީ
ކޮ ން ޓި ން ޖެ ން ޓު ދަ ރަ ނި

އޯ ޑި ޓް ކޮ ށް ފަ އި ވާ މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ އް

ސ ކޮ ށް 31 ،ޑި ސެ ްމ ބަރ  2018ގަ އި
ރު ފި ޔާ ބަ ހަ ން ފާ ް

ރި އާ ޔަ ތް ކޮ ށް ކޮ ން މެ  5އަ ހަ ރަ ކު ން ކު ލީ ގެ އަ ދަ ދު ވާ ހަ ކަ ދަ އް ކަ އި ގެ ން

ގު ރޫ ޕު ން ކަނ ޑަ އަ ޅާ ފަ އި ވަ ނީ ބި މު ގެ ކު އް ޔާ އި ބެ ހޭ އެ އް ބަ ސް ވު ން ތަ ކަ ކީ

ރ ޕޯ ޓި ންގ ތާ ރީ ޚު ގަ އި 84,810,000 ،ދި ވެ ހި ރު ފި ޔާ ގެ ބެ ން ކު
ި
ރ ކޯ ޑު ތަ ކު ގަ އި އެ ބަ އޮ ތެ ވެ.
ގެ ރެ ން ޓީ ފެ ސި ލި ޓީ އެ އް ކު ން ފު ނީ ގެ ެ

4,077,485

މަ ތީ ގަ އި ވާ ހާ މަ ކޮ ށް ފަ އި ވާ ކަ ން ކަ ން ފި ޔަ ވަ އި ފާ ހަ ގަ ކު ރެ ވޭ ވަ ރު ގެ
ރ ޕޯ ޓި ންގ ތާ ރީ ޚު ގަ ިއ ނެ ތެ ވެ.
ކޮ ން ޓި ން ޖެ ން ުޓ ދަ ރަ ން ޏެ އް ި
ކޮ ން ޓި ން ޖެ ން ޓު އެ ސެ ޓު

			

16,309,942

40,774,854

61,162,281

65,239,766

3,000,000

12,000,000

10,000,000

25,000,000

28,000,000

6,000,000

10,000,000

-

16,000,000

22,000,000

745,002

3,337,478

5,716,981

9,799,461

10,544,463

13,822,488

41,647,420

56,491,835

111,961,742

125,784,230

ނ ޓު އެ ސެ ޓެ އް ރި ޕޯ ޓި ންގ ތާ ރީ ޚު ގަ އި ނެ ތެ ވެ.
ފާ ހަ ގަ ކު ރެ ވޭ ފަ ދަ ކޮ ން ޓި ން ޖެ ް
މާ ލީ ޖާ މި ނު ވު ން ތަ އް

 27ޖާމިނު ވުން ތައް

			

މާ ލީ ހާ ލަ ތު ގެ ބަ ޔާ ން ތަ އް ޔާ ރު ކު ރެ ވު ނު ތާ ރީ ޚު ގަ އި،
.ފާ ހަ ގަ ކު ރެ ވޭ މި ން ވަ ރު ގެ މާ ލީ ޖާ މި ނު ވު މެ އް ނެ ތެ ވެ

ކެ ޕި ޓަ ލް ޖާ މި ނު ވު ން ތަ އް
މާ ލީ ހާ ލަ ތު ގެ ބަ ޔާ ނު ގެ ތާ ރީ ޚު ގަ އި ،ފާ ހަ ގަ ކު ރެ ވޭ ފަ ދަ
ކެ ޕި ޓަ ލް ޖާ މި ނު ވު ން ތަ ކެ އް ނެ ތެ ވެ.
ނ ވު ން ތަ އް
އޮ ޕަ ރޭ ޓި ންގ ލީ ސް ޖާ މި ު
ޮއ ޕަ ރޭ ޓި ންގ ލީ ސް ެގ ދަ ށު ން ގު ރޫ ުޕ ން ބި ން ކު އް ޔަ ށް ދެ އެ ވެ“.
އެ އް ބަ ސް ވު މު ގެ މު އް ދަ ތު ހަ މަ ވު މު ން އަ ލު ން އާ ކު ރު މު ގެ އި ޚް ތި ޔާ ރު
އޮ ން ނަ ގޮ ތަ ށް ،އާ ން މު ގޮ ތެ އް ގަ އި ކު އް ޔަ ށް ދޭ މު އް ދަ ތަ ކީ  5އަ ހަ ރާ އި
 15އަ ހަ ރާ އި ދެ މެ ދެ ވެ .މާ ކެ ޓު ގަ އި ކު ލީ ެގ އަ ގަ ށް އަ ން ނަ ބަ ދަ ލު ތަ ކަ ށް

169

 24އޮޕަރޭޝަން ތަކުން ފައިސާގެ
ގޮތުގައި ލިބުނު މިން ވަރު
ރ ޝަ ން ތަ ކު ން
ރ ގަ އި ލި ބު ނު ފަ ިއ ދާ އާ އި ،އޮ ޕަ ޭ
އަ ހަ ރު ގެ ތެ ޭ
ލި ބު ނު ފަ އި ސާ ގެ ރި ކޮ ން ސި ލި އޭ ޝަ ން

168

2018

2018

34,765,426

127,336,500

36,300,910

127,304,194

136,356,106

105,908,863

135,977,379

105,683,200

304,772

512,508

299,272

507,008

48,847

1,305,119

48,847

1,305,119

)(6,306,495

)(2,788

)(6,306,495

)(2,788

5,607,257

6,545,103

5,607,257

6,545,103

1,858,016

1,437,682

1,858,016

1,437,682

7,135,475

6,451,906

6,776,300

6,122,204

51,287,893

25,817,961

51,287,893

25,817,961

)(3,680,344

-

)(3,680,344

-

)(4,820,112

)(4,381,920

)(4,820,112

)(4,381,920

)(259,200

)(321,328

)(259,200

)(321,328

154,909,669

)(37,166,067

151,612,709

)(39,832,320

2,537,639

24,202,453

2,523,522

24,942,287

)(87,639,127

)(125,034,417

)(83,919,281

)(121,823,272

292,105,822

132,611,575

293,306,673

133,303,130

48,918

5,791,672

48,918

5,791,672

6,257,648

)(1,302,331

6,257,648

)(1,302,331

6,306,566

4,489,341

6,306,566

4,489,341

) (ivސަ ބް ސި ޑި އަ ރީ ކު ން ފު ން ޏަ ކާ އި އެ ކު ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ މު އާ މަ ލާ ތް ތަ އް

2017

2018

21,546,520

15,767,063

) (vހި އް ސާ ދާ ރެ އް ގެ އަ ތު ން ނަ ގާ ފަ އި ވާ ލޯ ނު

337,551

ރަ ހު ނަ ކާ އި ނު ލާ  1އަ ހަ ރު ދު ވަ ހު ގެ ތެ ރޭ ގަ ިއ އަނ ބު ރާ
ސ ޓް ރީ އޮ ފް ފި ނޭ ން ސް އެ ން ޑް
ަދ އް ކާ ގޮ ތަ ށް މ ނި ް
2018

2018

2017

ޓް ރެ ޜަ ރީ އި ން  %8އި ން ޓަ ރެ ސް ޓަ ކާ އި އެ ކު ލި ބި ފަ އި ވާ

2017

 18,524,767ދި ވެ ިހ ރު ފި ޔާ ގެ ލޯ ނު ރެ ކޯ ޑު ކު ރެ ިވ ފަ އި ވަ ނީ

އޯ ޑި ޓް ކޮ ށް ފަ އި ވާ މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ އް

23,217,042

17,813,870

2018

2,008,073

2017

ރ ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ދަ އް ކަ ން ޖެ ހޭ ފަ އި ސާ ގެ ގޮ ތު ގަ އެ ވެ.
 1އަ ހަ ު

18,524,767

18,524,767

18,524,767

18,524,767

220,000,000

220,000,000

220,000,000

220,000,000

238,524,767

238,524,767

238,524,767

238,524,767

238,524,767

138,524,767

238,524,767

138,524,767

މު ދާ ރަ ބާ އެ އް ބަ ސް ވު މެ އް ގެ ދަ ށު ން ލި ބި ފަ އި ވާ  220މި ލި އަ ން

100,000,000

ދި ވެ ހި ރު ފި ޔާ ގެ މު ދާ ރަ ބާ އި ކު އި ޓީ ފަ އި ނޭ ން ސް ރެ ކޯ ޑު ކު ރެ ވި ފަ އި ވަ ނީ

ރ ގަ އި އަނ ބު ރާ ދަ އް ކާ ގޮ ތަ ށް
ރަ ހު ނަ ކާ އި ނު ލާ  3މަ ސް ދު ވަ ހު ގެ ތެ ޭ
މ ނި ސް ޓް ރީ އޮ ފް ފި ނޭ ން ސް އެ ން ޑް ޓް ރެ ޜަ ރީ އި ން އަ ހަ ރަ ކު އެ ވް ރެ ޖު
ފަ އި ދާ ގެ ގޮ ތު ގަ އި ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ ޑި ވި ޒަ ނު ގެ ފަ އި ދާ ގެ  %10.6ދަ އް ކާ ގޮ ތަ ށް

238,524,767

100,000,000
238,524,767

238,524,767

) (viވަ ކި މު އާ މަ ލާ ތެ އް ގެ ގޮ ތު ގަ އި މު ހި ން މު ނޫ ން ނަ މަ ވެ ސް

) (viiމެ ނޭ ޖު މަ ން ޓު ގެ މު ހި ން މު

އެ ހެ ން މު އާ މަ ލާ ތަ ކާ އެ ކު ބެ ލު މު ން މު ހި ން މު ވާ މު ޢާ މަ ލާ ތް ތަ އް

މަ ގާ މު ތަ ކު ގެ މު ސާ ރަ

238,524,767

ރ ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ދަ އް ކަ ން ޖެ ހޭ ފަ އި ސާ ގެ ގޮ ތު ގަ އެ ވެ.
 1އަ ހަ ު

2018

2018

2017

2017

ދި ވެ ހި ސަ ރު ކާ ރު ން ސީ ާދ ގޮ ތު ން ނު ވަ ތަ ނު ސީ ދާ ގޮ ތު ން ކޮ ން ޓް ރޯ ލް ކު ރާ
ދި ވެ ހި ސަ ރު ކާ ރު ގެ އި ދާ ރާ ތަ ކާ އި ،އެ ޖެ ން ސީ ތަ ކާ އި ،ގު ޅު ން ހު ރި ފަ ރާ ތް ތަ ކާ އި
އެ ެހ ނި ހެ ން މު އަ އް ސަ ސާ ތަ ކާ އި އެ ކު ( ޖު ުމ ލަ ގޮ ތެ އް ގަ އި ސަ ރު ކާ ރު ގެ

1,432,552

1,735,618

1,106,419

1,380,231

8,785,821

8,092,824

8,425,821

8,465,940

އެ ން ޓި ޓީ ތަ އް) ގު ރޫ ޕު ން މު އާ މަ ާލ ތް ތަ އް ހި ން ގަ އެ ވެ .ސަ ރު ކާ ރާ ިއ ގު ޅު ން ހު ރި

10,218,373

9,828,442

9,532,240

9,846,171

އެ ހެ ން އެ ން ޓި ޓީ ތަ ކާ އި އެ ކު ބަ އެ އް އެ ހެ ން މު އާ މަ ލާ ތް ތަ އް ހި ން ގެ އެ ވެ.
މި ގޮ ތު ން މު ދަ ލާ އި ޚި ދު މަ ތް ޯފ ރު ކޮ ށް ދި ނު މާ އި ،ތަ ކެ ތި ގަ ތު މާ އި ،އެ ސެ ޓު

މެ ނޭ ޖު މަ ން ޓު ގެ މު ހި ން މު މަ ގާ މު ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ހި ެމ ނެ ނީ ޗީ ފް އެ ގް ޒެ ކެ ިޓ ވް އޮ ފި ސަރ ،ޗީ ފް އޮ ޕަ ރޭ ޓި ންގ އޮ ފި ސަރ،

ކު އް ޔަ ށް ދި ނު މާ އި އާ ން މު ޔޫ ޓި ލި ޓޫ ތަ އް ބޭ ނު ން ކު ރު ން ހި މެ ނެ އެ ވެ.

ޗީ ފް ފަ އި ނޭ ން ޝަ ލް އޮ ފި ސަރ ،ގެ ނެ ރަ ްލ މެ ނޭ ޖަ ރު ން ައ ދި އެ ސި ސް ޓަ ން ޓު ޖެ ނެ ރަ ލް މެ ނޭ ޖަ ރު ން ނެ ވެ.
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 28ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއިއެކު ކުރެވުނު މުޢާމަލާތް
ޑި ސެ މް ބަރ 2018ގެ ނި ޔަ ލަ ށް ،ކު ން ފު ނީ ގެ ވޯ ޓު ލު ުމ ގެ ހަ އް ގު ގެ 31
 2017( %64.2ގަ އި  )%55.3ދި ވެ ހި ސަ ރު ކާ ރަ ށް އޮ ން ނާ ތީ،
ކު ން ފު ނީ ގެ މާ ލީ އަ ދި ހި ން ގު މު ގެ ސި ޔާ ސަ ތު ތަ އް އެ ކަ ށަ އެ ޅު މު ގަ އި

ސ މް ބަރ  2018ގަ އި ނި މު ނު އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި
 31ޑި ެ
ކު ން ފު ނި ން ވަ ނީ ދި ވެ ހި ސަ ރު ކާ ރާ އި ،ސަ ރު ކާ ރާ އި ގު ޅު ން ހު ރި
ފަ ރާ ތް ތަ ކާ އި އެ ކު އާ ން މު ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ މު އާ މަ ލާ ތް ތަ ކެ އް ހި ން ގާ ފަ އެ ވެ.
) (iމު ޢާ މަ ލާ ތް ތަ އް

ސަ ރު ކާ ރު ގެ ވަ ރަ ށް ބޮ ޑު ބާ ރެ އް އޮ ވެ އެ ވެ .އެ ހެ ން ކަ މު ން ،އަ އި އޭ އެ ސް

			

ތި ރީ ގަ އި ވާ މު އާ މަ ލާ ތު ތަ ކަ ކީ ވި ޔަ ފާ ރި އު ސޫ ލު ން ގު ޅު ން ހު ރި

ރ ލޭ ޓް ޑް ޕާ ޓީ ިޑ ސް ކް ލޯ ޒަރ ސް އާ އި އެ އް ގޮ ތް ވާ ގޮ ުތ ގެ މަ ތި ން،
ި 24

ފަ ރާ ތް ތަ ކާ އި އެ ކު ހިނ ގާ ފަ އި ވާ މު އާ މަ ލާ ތު ތަ ކެ ކެ ވެ.

ރ ފަ ރާ ތެ އް ކަ މު ގަ އި ވަ ނީ ކަނ ޑަ އެ ޅި ފަ އެ ވެ.
ދި ވެ ހި ސަ ރު ކާ ރަ ކީ ގު ޅު ން ހު ި

2017

2018

2018

2017

654,950,111

870,646,624

654,950,111

870,646,624

49,320,114

31,223,020

49,608,107

31,747,834

6,230,152

9,317,270

6,230,152

9,317,270

128,678,484

45,642,976

128,678,484

45,642,976

23,932,740

6,641,136

23,932,740

6,641,136

-

-

23,217,042

17,813,870

) (iiގު ޅު ން ހު ރި ފަ ރާ ތް ތަ ކު ން
ިލ ބެ ން ޖެ ހޭ ފަ އި ސާ ( ނޯ ޓު )11
2018

2017

2018

2017

351,320,292

476,097,728

372,211,875

493,652,275

13,605,943

6,591,269

13,605,943

6,591,269

14,055,217

8,517,122

14,055,217

8,517,122

378,981,452

491,206,119

399,873,035

508,760,666

) (iiiގު ޅު ން ހު ރި ފަ ރާ ތް ތަ ކަ ށް
ދަ އް ކަ ން ޖެ ހޭ ( ނޯ ޓު )17

2018

47,534,759

170

2017

2018

2017

41,618,503

70,434,415

59,510,601

14,389,128

23,932,740

14,389,128

23,932,740

42,681,629

30,213,967

42,681,629

30,213,967

104,605,516

95,765,210

127,505,172

113,657,308

ްއޯ ޑި ޓް ކޮ ށް ފަ އި ވާ މާ ލީ ބަ ޔާ ން ތަ އ

ް ފު ރި ހަ މަ އާ މް ދަ ނީ ގެ ބަ ޔާ ނ.ށ

(139,655,642)

(5,006,459)

(134,649,183)

(144,404,886)

(5,203,481)

(139,201,405)

13,620,148

750,969

12,869,179

13,607,022

780,522

12,826,500

140,924,342

(4,255,490)

145,179,832

140,943,522

(4,422,959)

145,366,481

41,628,240

41,628,240

41,628,240

41,628,240

ulwdwb iawa cSwgwawmwh - cawtcTcnwmcTcsevcnia ITiaukia

2,570,870

2,570,870

2,773,512

2,773,512

(385,631)

(10,815,501)

(11,231,528)

(416,027)

(10,815,501)

32,997,978

2,185,239

30,812,739

33,170,224

2,357,485

30,812,739

urwswa iruk cSwaInwdcmWa cnehinehea

173,922,320

(2,070,251)

175,992,571

174,113,746

(2,065,474)

176,179,220

urwswa iruk cSwaInwdcmWa wlcmuj

25.30

(0.76)

26.07

25.31

(0.79)

26.10

6,122,204

6,122,204

6,451,906

6,451,906

-

(750,969)

(750,969)

4,255,490

5,371,235

-

-

(11,201,132)

(1,115,745)

173

-

(1,115,745)
(1,115,745)

(1,248,425)

-

(780,522)

(780,522)

4,422,959

5,671,384

-

(1,248,425)
(1,248,425)

 29ރިޕޯޓިންގ ތާރީޚު ގެ ފަހުން ހިނ ގި ކަންކަން
މާ ލީ ހި ސާ ބު ތަ ކަ ށް ބަ ދަ ލު ގެ ން ނަ ން ޖެ ހޭ ،ނު ވަ ތަ އޭ ގަ އި ހާ މަ ކު ރަ ން ޖެ ހޭ ފަ ދަ
ރ ޕޯ ޓި ންގ ތާ ރީ ޚު ގެ ފަ ހު ން ހިނ ގާ ފަ އެ އް ނު ވެ އެ ވެ.
ުމ ހި ން މު ކަ މެ އް ި

 30ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއިއެކު ކުރެވުނު މުޢާމަލާތް
ހ .މާ ލީ ހާ ލަ ތު ގެ ބަ ޔާ ން

336,385,764

)(14,474,079

321,911,685

341,625,464

)(13,655,287

327,970,177

616,860,863

)(14,474,079

602,386,784

622,100,563

)(13,655,287

608,445,276

17,028,328

17,028,328

16,065,043

16,065,043

17,028,328

60,626,524

16,065,043

59,663,239

43,598,196

43,598,196

5,027,671

2,554,249

7,581,920

5,017,392

2,409,756

7,427,148

383,379,064

2,554,249

385,933,313

389,629,298

2,409,756

392,039,054

469,752,244

)(16,539,552

453,212,692

474,805,295

)(15,725,537

459,079,758

964,395,927

)(16,539,552

947,856,375

969,448,978

)(15,725,537

953,723,441

19,458,297

19,458,297

19,458,297

407,227,403

-

33,181,107

2,918,745

36,099,852

33,161,842

1,033,522,730

2,918,745

1,036,441,475

1,039,732,735

387,769,106

172

-

387,769,106

18,500,632

18,500,632

18,500,632

406,269,738

2,775,095

35,936,937

2,775,095

1,042,507,830

ކު ން ފުން ޏާ އި ބެ ހޭ މަ ޢު ލޫ މާ ތު
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ބޭ ން ކަ ރު ން  ،އޮ ޑި ޓަ ރު ން އަ ދި ލޯ ޔަ ރު ން
އޮޑިޓަރުން

ބޭންކަރުން
ބޭ ން ކް އޮ ފް މޯ ލް ޑި ވް ސް ޕލކ.ދ
ބޮ ޑު ތަ ކު ރު ފާ ނު މަ ގު ،މާ ލެ  ،20094ދި ވެ ހި ރާ އް ޖެ

ހ .ތު ނި ޔަ ،ގް ރަ އު ން ޑް ފް ލޯ ،ބޮ ޑު ތަ ކު ރު ފާ ނު މަ ގު ،މާ ލެ 20066

ހ .މި އަ ލަ ނި2 ،ވަ ނަ ފަ ން ިގ ފި ލާ ،ސޯ ސަ ން މަ ގު ،މާ ލެ 20069

ފޯ ން+960 333 0102 / +960 332 2948 :

ފޯ ން+960 332 2051 :
ފެ ކް ސް+960 332 6791 :

ފޯ ން+960 333 3644 :
ފެ ކް ސް :ދ+960 331 5453

އީ މެ އި ލްދ:ދhblmale@dhinet.mv

އީ މެ އި ލް:

ފެ ކް ސް+960 332 8233 :
އީ މެ އި ލް:

info@bml.com.mv

ވެ ބް ސަ އި ޓް:

www.bankofmaldives.com.mv

ވެ ބް ސަ އި ޓް:

www.hbl.com

އެ ޗް .އެ ސް .ބީ .ސީ ލި މެ ޓެ ޑް

ސް ޓޭ ޓް ބޭ ން ކް އޮ ފް އި ން ޑި އާ

އެ މް ޓީ ސީ ސީ ޓަ ވަރ  1ވަ ނަ ަފ ން ގި ފި ލާ،

ހ .ސަ ން ލީ ޓް ،ބޮ ޑު ތަ ކު ރު ފާ ނު މަ ގު ،މާ ލެ ،ދި ވެ ހި ރާ އް ޖެ

ބޮ ޑު ތަ ކު ރު ފާ ނު ަމ ގު ،މާ ލެ 20057

ފޯ ން+960 331 2111 :

ފޯ ން+960 333 0770 :

ފެ ކް ސް+960 332 3053 :

ފެ ކް ސް+960 331 2072 :
އީ މެ އި ލް:

maldivesbranch@hsbc.com.lk

ވެ ބް ސަ އި ޓް:

އީ މެ އި ލް:

sbimale@statebank.com

ވެ ބް ސަ އި ޓް:ދ

www.sbimaldives.com

www.maldives.hsbc.com

މޯ ލް ޑި ވް ސް އި ސް ލާ މި ކް ބޭ ން ކް
ބޭ ން ކް އޮ ފް ސި ލޯ ން

އަ މީ ރު އަ ހު މަ ދު މަ ގު ،މާ ލެ  ،20030ދި ވެ ހި ރާ އް ޖެ.

ހ .އާ ގެ ،ބޮ ޑު ަތ ކު ރު ފާ ނު މަ ގު ،މާ ލެ ،20094 ،ދި ވެ ހި ރާ އް ޖެ.

ފޯ ން+960 332 5555 :

ފޯ ން+960 333 7564 :
ފެ ކް ސް:ދ+960 332 0575
އީ މެ އި ލް:

bcmale@dhivehinet.net.mv

ވެ ބް ސަ އި ޓް:

info@shclawyers.com

ވެ ބް ސަ އި ޓް:

www.shclawyers.com

ކު ން ފުން ޏާ އި ބެ ހޭ މަ ޢު ލޫ މާ ތު

ހަ ބީ ބް ބޭ ން ކް ލި މެ ޓެ ޑް

އެ ކް ސް ޓަރ ނަ ލް  -ކޭ ޕީ އެ މް ޖީ ،ފޯރ ޑް ،ރޯ ޑް ސް ،ތޯރ ން ޓަ ން އެ ން ޑް ކޯ

ލޯޔަރުން
ޝާ ހް ޙު ސެ އި ން އެ ން ޑް ކޯ .ބެ ރި ސް ޓަރ ޒް އެ ން ޑް އެ ޓަރ ނީ
ހ .އާ ގެ ( އީ ސް ޓް ވި ން ގް) 6 ،ވަ ނަ ަފ ން ގި ފި ލާ،
ބޮ ުޑ ތަ ކު ރު ފާ ނު މަ ގު ،މާ ލެ،

20094

ފޯ ން+960 331 0420 :
ފެ ކް ސް+960 332 3175 :
އީ މެ އި ލް:

kpmgmv@kpmg.com

ވެ ބް ސަ އި ޓް:

www.kpmg.com

ފެ ކް ސް+960 300 7885 :
އީ މެ އި ލް:

info@mib.com.mv

ވެ ބް ސަ އި ޓް:

www.mib.com.mv

www.boc.lk
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ކު ން ފުން ޏާ އި ބެ ހޭ މަ ޢު ލޫ މާ ތު
ކުން ފުނީ ގެ ނަން

ނ ޕލކ
ސ ޓް ރާ ން ސް ޕޯރ ްޓ އެ ން ޑް ކޮ ން ޓް ރެ ކް ޓި ންގ ކޮ މް ޕެ ީ
މޯ ލް ޑި ވް ް

ކުން ފުނީ ގެ ހައިސިއްޔަތު

ދި ވެ ހި ރާ އް ޖޭ ގެ ކު ން ފު ން ޏާ ބެ ހޭ ޤާ ނޫ ނު ނަ ން ބަ ރު  96/10ގެ
ދަ ށު ން ޕަ ބް ލި ކް ލި މި ޓަ ޑް ކު ން ފު ން ޏެ އް ގެ ގޮ ތު ގަ އި މި ނި ސް ޓް ރީ
ރ ވި ފަ އި.
ރ ޖި ސް ޓް ރީ ކު ެ
ނ މި ކް ޑި ވެ ލޮ ޕް މަ ން ޓް ގަ އި ަ
އޮ ފް އި ކޮ ޮ

ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އޮފީސް
އެ މް ޓީ ސީ ސީ ަޓ ވަރ،

ބޮ ޑު ތަ ކު ރު ފާ ނު މަ ގު،
މާ ލެ  ،20057ދި ވެ ހި ރާ އް ޖެ
ފޯ ން+960 332 6822 :
ފެ ކް ސް+960 322 3221 :
އީ މެ އި ލް:

info@mtcc.com.mv

ވެ ބް ސަ އި ޓް:

www.mtcc.com.mv

ރަ ޖި ސް ޓް ރީ ކު ރެ ވު ނު

ތާ ރީ ޚާ އި ނަ ން ބަ ރު

ރަ ޖި ސް ޓް ރީ ނަ ން ބަ ރު680 :
ތާ ރީ ޙް 18 :ޑި ސެ މް ބަރ 1980
ކު ން ފު ނީ ގެ ސެ ކް ރެ ޓަ ރީ
އަ ލް ފާ ޟި ލާ ފާ ތި މަ ތު ލި އު ޝާ
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ޑި ޕާރ ޓް މަ ން ޓް ތަ ކު ގެ މަ ޢު ލޫ މާ ތު
ތި ލަ ފު ށި

ނ ގި ފި ލާ،
އެ މް ޓީ ސީ ސީ ޓަ ވަރ 7 ،ވަ ނަ ފަ ް

ފޯ ން+960 300 1218 :

ބޮ ޑު ތަ ކު ރު ފާ ނު ަމ ގު ،މާ ލެ

+960 664 0523
ފެ ކް ސް :ދ

ޕޯ ސް ްޓ ކޯ ޑް20057 :
ފޯ ން+960 332 6822 :

އީ މެ އި ލް:

info@mtcc.com.mv

+960 332 3221
ފެ ކް ސް :ދ

އި ން ވެ ސް ޓަރ ރި ލޭ ޝަ ން ސް ޑި ޕާރ ޓް މަ ން ޓް

އީ މެ އި ލް:

info@mtcc.com.mv

ކު ން ފުން ޏާ އި ބެ ހޭ މަ ޢު ލޫ މާ ތު

އި ން ިޖ ނި އަ ރި ން ގް އެ ން ޑް ޑޮ ކި ން ގް ޑި ޕާރ ޓް މަ ން ޓް

މާރ ކެޓ ންގ އެ ން ޑް ބި ސް ނަ ސް ޑި ވަ ލޮ ޕް މަ ން ޓް ޑި ޕާރ ޓް މަ ން ޓް

،އެ މް ޓީ ސީ ސީ ޓަ ވަރ 7 ،ވަ ނަ ފަ ން ގި ފި ލާ
ބޮ ޑު ތަ ކު ރު ފާ ނު ަމ ގު ،މާ ލެ

ލޮ ޖި ސް ޓި ކް ސް ޑި ޕާރ ޓް މަ ން ޓް

ޕޯ ސް ޓް ކޯ ޑް0057 :

ނ ގި ފި ލާ،
އެ މް ޓީ ސީ ސީ ޓަ ވަރ 4 ،ވަ ނަ ފަ ް

ފޯ ން+960 332 6822 :
+960 332 3221
ފެ ކް ސް :ދ
އީ މެ އި ލް:

info@mtcc.com.mv

ބޮ ޑު ތަ ކު ރު ފާ ނު ަމ ގު ،މާ ލެ
ޕޯ ސް ްޓ ކޯ ޑް20057 :
ފޯ ން+960 332 6822 / 300 1224 / 300 1214 :
+960 333 2835
ފެ ކް ސް :ދ
އީ މެ އި ލް:

info@mtcc.com.mv
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ޑި ޕާރ ޓް މަ ން ޓް ތަ ކު ގެ މަ ޢު ލޫ މާ ތު
ފަ އި ނޭ ން ސް ޑި ޕާރ ޓް މަ ން ޓް

ކޮ ން ސް ޓް ރަ ްކ ޝަ ން އެ ން ޑް ޕް ރޮ ޖެ ކް ޓް ސް މެ ނޭ ޖް މަ ން ޓް ޑި ޕާރ ޓް މަ ން ޓް

ނ ގި ފި ލާ،
އެ މް ޓީ ސީ ސީ ޓަ ވަރ 4 ،ވަ ނަ ފަ ް

ނ ގި ފި ލާ،
އެ މް ޓީ ސީ ސީ ޓަ ވަރ 6 ،ވަ ނަ ފަ ް

ފެ ން ނާ ގި މަ ތަ 1 ،ވަ ނަ ފަ ން ގި ފި ލާ،

ބޮ ޑު ތަ ކު ރު ފާ ނު މަ ގު ،މާ ލެ

ބޮ ޑު ތަ ކު ރު ފާ ނު ަމ ގު ،މާ ލެ

ބޮ ޑު ތަ ކު ރު ފާ ނު ަމ ގު ،މާ ލެ

ޕޯ ސް ްޓ ކޯ ޑް20057 :
ފޯ ން+960 332 6822 :

ޕޯ ސް ްޓ ކޯ ޑް20057 :
ފޯ ން+960 332 6822 :

+960 331 5500
ފެ ކް ސް :ދ
އީ މެ އި ލް:

finance@mtcc.com.mv

+960 2835 333
ފެ ކް ސް :ދ

އީ މެ އި ލް:

info@mtcc.com.mv

ްޓ ރާ ން ސް ޕޯ ޓް ސަރ ވި ސެ ސް ޑި ޕާރ ޓް މަ ން ޓް

ޕޯ ސް ްޓ ކޯ ޑް20057 :
ފޯ ން+960 331 5050 / 332 9076 / 333 8585 :
+960 5826 334
ފެ ކް ސް :ދ
އީ މެ އި ލް:

tsd@mtcc.com.mv

އި ން ފޮރ މޭ ޝަ ން ޮކ މި އު ނި ކޭ ޝަ ން ޓެ ކް ނޮ ލޮ ޖީ ޑި ޕާރ ޓް މަ ން ޓް

އި ން ޓަރ ނަ ްލ އޮ ޑި ޓް ޑި ޕާރ ޓް މަ ން ޓް

ލީ ގަ ލް ެއ ފެ އަރ ސް ޑި ޕާރ ޓް މަ ން ޓް

ނ ގި ފި ލާ،
އެ މް ޓީ ސީ ސީ ޓަ ވަރ 5 ،ވަ ނަ ފަ ް

ހ .ސޯ މި ލް ،ބޮ ޑު ތަ ކު ރު ފާ ނު ަމ ގު ،މާ ލެ

އެ މް ޓީ ސީ ސީ ޓަ ވަރ 3 ،ވަ ނަ ަފ ން ގި ފި ލާ،

ބޮ ޑު ތަ ކު ރު ފާ ނު މަ ގު ،މާ ލެ

ޕޯ ސް ްޓ ކޯ ޑު20002 :

ބޮ ޑު ތަ ކު ރު ފާ ނު ަމ ގު ،މާ ލެ

ޕޯ ސް ްޓ ކޯ ޑް20057 :

ފޯ ން+960 332 6822 :

ޕޯ ސް ްޓ ކޯ ޑް20057 :

ފޯ ން+960 332 6822 :

ފެ ކް ސް :ދ
+960 334 6806

ފޯ ން+960 332 6822 :

+960 332 3221
ފެ ކް ސް :ދ

އީ މެ އި ލް:

އީ މެ އި ލް:

audit@mtcc.com.mv

+960 332 3221
ފެ ކް ސް :ދ
އީ މެ އި ލް:

isd@mtcc.com.mv

info@mtcc.com.mv

ހި އު މަ ން ރި ސޯ ސަ ސް ެއ ން ޑް އެ ޑް މި ނި ސް ޓް ރޭ ޝަ ން ޑި ޕާރ ޓް މަ ން ޓް
ޕް ރޮ ކި އު މަ ން ޓް ޑި ޕާރ ޓް މަ ން ޓް

އެ މް ޓީ ސީ ސީ ޓަ ވަރ 2 ،ވަ ނަ ަފ ން ގި ފި ލާ،

،އެ މް ޓީ ސީ ސީ ޓަ ވަރ 2 ،ވަ ނަ ފަ ން ގި ފި ލާ

ބޮ ޑު ތަ ކު ރު ފާ ނު ަމ ގު ،މާ ލެ

ހ .ސޯ މި ލް،

ބޮ ޑު ތަ ކު ރު ފާ ނު މަ ގު ،މާ ލެ

ޕޯ ސް ްޓ ކޯ ޑް20057 :

ފި ލި ގަ ސް މަ ގު ،މާ ލެ

ޕޯ ސް ްޓ ކޯ ޑް20057 :
ފޯ ން+960 332 6822 :

+960 331 5505
ފެ ކް ސް :ދ
އީ މެ އި ލް:
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procurement@mtcc.com.mv

ފޯ ން+960 332 6822 :
ފެ ކް ސް :ދ
+960 332 3221
އީ މެ އި ލް:

hr@mtcc.com.mv
info@mtcc.com.mv

ްޓ ރޭ ޑި ންގ ޑި ޕާރ ޓް މަ ން ޓް

ޕޯ ސް ްޓ ކޯ ޑު20002 :
ފޯ ން+960 331 8080 / +960 332 6822 :
+960 331 4050
ފެ ކް ސް :ދ
އީ މެ އި ލް:

salesdept@mtcc.com.mv

mtcc.com.mv
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