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ކަމަފްވާ ޓުދީސެ މައިސަދޏު މަލައްކަގްއާޒޓަޒ އަކީ ކުދްވަދަ ކު ވަދަ އަހަޒުސެ  

ފްސެދްޔެވުދު ވަޒަފް ޓުޅާ ޔާއިޒާއެއްސައި ކުޒިޔަ ޕްޒޮޖެކްޓްސެ މަލައްކަގްގައް ކޮދްލްޓްޒަކްޝަދް އެދްޏް

މަލައްކަގް  މަޝްޒޫޢުއެއްސެ އާޓަޒދިމުދުއިޒު ޖުމްޑަ ސޮގުދް މި ކުކުއާޓަޒއެކެވެ. މި

 އާޒޓަޒސައި ޢަމަޑީ މަލައްކަގް ކުޒިޔަފްސެދްޔެވިޓައިވަދީ ޖުމްޑަ ސެދްޔެވުދެވެ. މީސެގެޒެއިދް މިކުކުޒިޔަފް

ކްޓެއްސެ ޕްޒޮޖެ ޕްޒޮޖެކްޓެއް ޑިބިޓައިވާއިޒުކ   ކުދްޓުދްތަފް މަޝްޒޫޢުއެއްސައެވެ. މިކުއަޒޓަޒސައި

 މަލައްކަގް ދިދްމާޑެވިޓައިވެއެވެ.

ކުޒިޔަފް ސެދްޔިޔައީ ކުދްޓުދީސެ ޓަޒާގުދް ޒޓަޒ ސައި އެދްމެ ބޮޏު އިލްކަމެއްޔީސެދް ދިމިސެދް ޔިޔަ ކުއަ

ލުދާމީ ކާޒިލާސައި ޑިބުދުސެއްޑުމުސެ ބަޔަޑުސައި ސއ.ޔާދްޔޫސައި ލަޒުކާޒުދް އަޅާޔިދުމަފް ހަމަޖެހިޓައިވާ 

ވަލްކޮޅެއްސެ ގެޒޭސައި ޔުދިމި ހުޒި މަލައްކަގްގައް ކުޏައެޅުމުސެ ޕްޒޮޖެކްޓްސެ ދު ހައުލިދްސ ޔުދިޓް 

ދިދްމާޑުމަފް ޔިވެހިލަޒުކާޒުސެ ޓަޒާގުދް އެމްޓީލީލީއާއި ހަވާޑުކުޒި މަލައްކަގެވެ. 

ޒ ޏިލެމްބަ މިމަލައްކަގް ދިދްމުމަފްޓަކައި ދުހަދު އަހަދްމިއްޔަގުކަދްޔީސެދް މިސޮގުދް މިކުދްޓުދިދް 

މިދިލްޓްޒީ އޮޓް ހައުލިދްސ ސޭސެ މައިސަދޏު ހުޒިހާ މަލައްކަގެއް ދިދްމާ  ސެ ދިޔަޑަފް  

 ހަވާޑުކުޒެވުދުވެ.  އެދްޏް އިދްޓްޒާލްޓްޒަކްޗަޒއަަފް

 ކުދްޓުދީސެ ހިދްސުމާއި ވިޔަޓާޒި
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އް ކުދްޓުދީދް ވިއްކާ ޕްޒޮޏަކްލް ޕްޒޮމޯޓް ކުޒުމަފާއި ކުދްޓުދިދް ޔޭ އާޓްޓަޒ ލޭޑްލް ޚިޔުމަގްގަ

މޯޝަދް ޔަގުޒުގައް އާޓަޒސައިވެލް ޒާއްޖޭސެ އެކި އަގޮޅުގަކަފް ޕްޒޮމިކު ގަޢާޒަޓްކުޒުމުސެ ސޮގުދް

ވެ. މިސޮގުދް ކުދްޓުދީދް ވިއްކާ ޕްޒޮޏަކްލް ޕްޒޮމޯޓް ކުޒުމަފާއި ކުދްޓުދިދް ޔޭ އާޓްޓަޒ ކޮފްޓައިވެއެ

ފް ލޭޑްލް ޚިޔުމަގްގައް ގަޢާޒަޓްކުޒުމުސެ ސޮގުދް ދ.އަގޮޅާއި ސއ.އަގޮޅާއި ސޔ.އަގޮޅަފް އަޔި ޅ.އަގޮޅަ

  ވެ.ލޭޑްލް އެދްޏް މާކެޓިދްސެ ޓީމުދް ޔަގުޒުކޮފްޓައިވެއެ

ކަޝަވަޒު ޕްޒޮމޯ "އެމް.ޓީ.ލީ.ލީ ދް ވިއްކާ ހުޒިހާ ޕްޒޮޏަކްޓް ގަކަފް ޙާއްލަ ކޮފްސެދް މިކުއަޒޓަޒސައި 

ޕްޒޮމޯޝަދްއެއް އަފް  ޖަދަވަޒީ  އިދް  ޏިލެމްބަޒ   " ސެ ދަމުސައި

ޕްޒޮމޯޝަދް ވެސެދްޔިޔައީ ވަޒަފް  ލޭޑްލް ވަޒަފް ބޮޏަފް އިގުޒުވެސެދްޔިޔަ މިކުޒިޔަފްސެދްޔެވުދެވެ. 

ކާމިޔާބު ހަޒަކާގަކެވެ. ލުޒުކީ އިދްޖީދުސެ  އިގުޒުދް އެހެދިހެދް ޕްޒޮޏަކްޓްގައް ވެލް ސިދަ އަޔަޔަކަފް 

 ޝަދްގެޒޭސައި ވިކިޓައިވެއެވެ.ޕްޒޮމޯމި

ވަދަ  ޓާހަސަކުޒެވިސެދްޔިޔައީވެލް އި ވެޒިދްސެ ޔުވަލް ޅ.ދައިޓަޒުސަވަދަ މަލް ޒާއްޖޭސެ 

ފް ޅ.ދައިޓަޒުސައި މަލްވެޒިދްސެ ޔުވަލް  ޏިލެމްބަޒ  ދް  ޓަޒސައެވެ. އަޒޓަހު ކު އަހަޒުސެ

ޓާހަސަކުޒުމަފް ކުޒިޔަފްސެދްޔިޔަ ހަޒަކާގްގަކުސައި އެމްޓީލީލީދް ވަޒަފް ޓުޒިހަމަސޮގެއްސައި ބައިވެޒިވިއެވެ. 

މަލްވެޒިދްސެ ޔުވަލް ލްޕޮދްލަޒ ކޮފްޓައިވަދީ ވެލް އެމް.ޓީ.ލީ.ލީ އެވެ.  މީސެ މިސޮގުދް މިއަހަޒުސެ 

ވަދަ މަލްވެޒިދްސެ ޔުވަލް ޓާހަސަ ކުޒުމުސެ ސޮގުދް ބޭއްވުދު ހުޒިހާ މުބާޒާގް ގަކުސެ އެކި  އިގުޒުދް 

ޓަޒާގުދްދެވެ.  އެކި ވަދަވަދަ އަފް އަދްދަ ޓަޒާގް ގަކަފް އިދާމު ހުފަހަޅާޓައި ވަދީ ވެލް އެމް.ޓީ.ލީ.ލީސެ

  ޅ.ދައިޓަޒުސައި މަލްވެޒިދްސެ ޔުވަހާއި ސުޅިސެދް ބޭއްވެވި "ޓިޝިދްސ އެކްލްޕޯޒ" ސައި ބެހެއްޓި

އެމްޓީލީލީސެ ލްޓޯޑްއަފް ވަޒަފް ބޮޏު ގަޒުހީބެއް ޑިބިޓައިވާކަދް ޓާހަސަކޮފްޑަމެވެ. މި ލްޓޯޑްސައި ލުޒުކީކ 

 އިޝްގިހާޒު ކުޒެވުދެވެ.  ޔަދްމާ އިދްޖީދް އަޔި ކާލްޓްޒޯޑް އަޔި ލިސްމާ ޔަވާޔު
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މި ކުއަޒޓަޒސެ ދިޔަޑަފް ކުދްޓުދީސެ ވަޒީޓާސައި 

މުވައްޒަޓުދް ގިއްބެވެ. އެއީ  ޖުމްޑަ 

އަދްހެދް  ޓިޒިހެދް އަޔި  

 މުވައްޒަޓުދްދެވެ. މީސެ ގެޒޭސައި ބިޔޭލީ 

އަހަޒުސެ އެހެދިހެދް މުވައްޒަޓުދް ހިމެދެއެވެ. 

ވަދަ  އެއްސޮގަފް ދިމިސެދްޔިޔަ ޓަޒގަކެކޭ އަކު

ކްއާޓަޒސައިވެލް މުވައްޒަޓުދްސެ ޓަދްދާއި ހުދަޒު 

އާޑާކޮފް އިގުޒުކޮފް މުވައްޒަޓުދް ގާޒާކުޒުމުސެ 

ގަމުޒީދްގައް މި ކުއަޒޓަޒސައި ވެލް 

 ކުޒިޔަފްސެދްޔެވުދެވެ.

 

 ދްސައި ކުޒިޔަފްސެދްޔެވުދު ގަމްޒީޒޓަޒއަމިކު

ޝަޒ ވޯކްޝޮޕް ޕްޒޮސްޒާމްގަކުސެ ގެޒޭސައި ޒިޓްޒެ

އޮދް ބިޒްދަލް ޕްޑޭދްކ ޓިޏިކް ކޮދްޓްޒެކްޓަޒ 

ކޮދްޓިދުއިދްސެ ޕްޒޮޓެޝަދަޑް  ޓްޒެއިދިދްކ

  ޓްޒޭދިދްސ ހިމެދެއެވެ.ޏިވެޑޮޕްމަދްޓް 

 

ކުދްޓުދިދް އަޑަފް ވަޒީޓާޔޭ މުވައްޒަޓުދް 

ކުދްޓުދްތަފް އަހުޑުވެޒިކުޒުމުސެ ސޮގުދް މަޢުޑުމާގު 

ޒސައި ކުޒިއަފް ޔިދުމުސެ ބައްޔަޑުވުދް މިކުއަޒޓަ

ސައި މައިސަދޏު ސެދްޔެވުދެވެ.  މި ޕްޒޮސްޒާމް

ވަޒީޓާ ކ އަޅުވާޑާޓައި ވަދީސޮގެއްސައި އަޑި

 އަޔާކުޒުމުސެ 

 

 

ހިއްމުކަމާއިކ ކުދްޓުދީސެ ޏިޕާޒޓްމަދްޓްގަކާއި މު

ކުދްޓުދީސެ ހެޔިޓައިވާ ކ ބެހޭ މަޢުޑޫމާގާއި

ޤަވާއިޔުގަކާއި ޕޮޑިލީގަކާއި އަޔި ކަލްޓަމަޒ 

އި ބެހޭ ސޮގުދްދެވެ. ލަޒވިލް އާ

 

 ކުދްޓުދީސެ މުވައްޒަޓުދް
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އެސްޒެކަޓިވް  ކުދްޓުދީސެ ޏިޒެކްޓަޒުދްސެ ބޯޏުސެ ޗެއަޒމަދްކަމުސެ މަޤާމުސައި ބޭޓުޅަކު ދެގުމުސެ އިގުޒުދް 

ޏިޒެކްޓަޒ މަޔުކަދް ޓާހަސަކުޒަމެވެ. ޏިޒެކްޓަޒުދްސެ ބޯޏަފް ލަޒުކާޒުދް އައްޔަދްކުޒައްވާޓައި ހުދްދެވި 

 ދޮވެމްބަޒ  އެމަޤާމުދް  ލ.ހުޅުޔޫ ދެލްޓްމީޏްކކ އަޒުމީޑް ޑް އަޙްމަޔުޏިޒެކްޓަޒ އަޑްޓާޟި

ކ ޏިޒެކްޓަޒުދްސެ ބޯޏަފް އަޑްޓާޟިޑް ލިދާދް ޢަޑީ ސެ ޓަޒާގުދްއަޔި ލަޒުކާޒު ވާޓައެވެ.ކިކުޒައްވަސައިވަދީ 

 މި ކުއަޒޓަޒސައިއައްޔަދްކުޒެއްވިއެވެ. ސައި  ޏިލެމްބަޒ   ކޔަޓްގަޒު ދަދްބަޒު 

މި ޖަޑްލާއަފް ޏިޒެކްޓަޒުދް ޙާޒިޒުވެޓައިވާސޮގުސެ ބާއްވާޓައިވެއެވެ. ޖަޑްލާ  ޏިޒެކްޓަޒުދްސެ ބޯޏުސެ 

 ގަޓްލީޑް ގިޒީސައި އެވަދީއެވެ.

 

 :ގަކުސެ ގެޒޭސައިދް ޖުމްޑަސޮގެއްސައި ދިދްމަވާޓައިވާ ކަދްގައްޏިޒެކްޓަޒުދްސެ ބޯޏު

  ިކުދްޓުދީސެ ޕްޒޮޖެކްޓްގަކަފް ބޭދުދްވާ ބޮޏުހިޑަކ ހިޑަ އަޔި ހިޑަވެޑި އުޓުޑުމަފްޓަކައ

ސަގުމަފް ދިދްމެވިއެވެ.   އުޅަދޔުޓަހަޒު

 

  ްމިސެއްޑުދް  ޑުމާއިވަމުދްޔާސެއްކުދްޓުދްތަފް ކުދްޓުދިދް ޓޯޒުކޮފްޔޭ ޔަގުޒުޓަގުޒުސެ ޚިޔުމަގުދ

ބެހޭސޮގުދްކ ލަޒުކާޒާއި އެކު މަޝްވަޒާކުޒުމަފް ޓޫބެއްޔުމަފްޓަކައި އެޅޭދެޓިޔަވަޅުގަކާ

ދިދްމެވިއެވެ. 

 ޙާޒިޒީ މަޤާމް ދަދް

 / ޗީޓް އެސްޒެކަޓިވް އޮޓިލަޒ އޓ. އިބްޒާހީމް އަބްޔުއްޒައްޒާޤު ޙަޑީމް 

/ޏިޒެކްޓަޒ މަޔު އަޒުމީޑްހުއޓ. އަ 

/ޏިޒެކްޓަޒ އޓ. ހުލައިދް ލާޑިމް  

 / ޏިޒެކްޓަޒ އޓ. ދަލްޒަގު މުޙައްމަޔު 

 / ޏިޒެކްޓަޒ  هللاމަޔު އަބްޔުހުއޓ. އަ 

 / ޏިޒެކްޓަޒ މަޔު އަބޫބަކުޒު ހުއޓ. އަ 

 / ޏިޒެކްޓަޒ އިލްމާއީޑްهللا އޓ. ޓަގުހު 

 / ޏިޒެކްޓަޒ އޓ. މުޙައްމަޔު އިމްޒާދް 

 ޏިޒެކްޓަޒުދްސެ ބޯޏު
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  ްކުދްޓުދީސެ ޔިވެހި މުވައްޒަޓުދްސެ މުލާޒަ މުގާޑިއައާކުޒުމަފް ޒެމިއުދެޒޭޝަދް ކޮމެޓީއަފ

ހުފަހެޅުމަފް މެދޭޖްމަދްޓަފް ޑަޓާޔީޓައިވެއެވެ. 

 ާމާޑެ ޔެމެޔުސެ ޓެޒީސެ ޚިޔުމަގް ޔިދުމަފް މޯޑްޏިވްލް ޕޯޒޓްލް ޑިމިޓެޏާއިކ ހައުލިދް -ޑޭހުޅުމ

ޏިވެޑޮޕްމަދްޓް ކޯޕޮޒޭޝަދް އަޔި އެމްޓީލީލީ ހިމެދޭސޮގަފް އެލް.ޕީ.ވީ އެއް އުޓެއްޔުމުސެ 

ކަދްކަދް ކުޒިޔަފްސެދްޔިއުމަފް ދިދްމެވިއެވެ. 

   

 ޒެމިއުދެޒޭޝަދް ކޮމިޓީ

 

 އުދަޒޭޝަދް ކޮމިޓީސެ ޖަޑްލާއެއް ބޭއްވިޓައެއް ދުވެއެވެ. މިކުއަޒޓަޒސައި ޒެމި

 

 

 

 

 

 

 

 ދޮމިދޭޝަދް ކޮމިޓީ

 މިކުއަޒޓަޒސައި ދޮމިދޭޝަދް ކޮމިޓީސެ ޖަޑްލާއެއް ބޭއްވިޓައެއް ދުވެއެވެ. 

 

 

 ޙާޒިޒީ މަޤާމް ދަދް

 / ޏިޒެކްޓަޒ އޓ. ޙުލެއިދް ލާޑިމް

 / ޏިޒެކްޓަޒ އޓ. އަހުމަޔު އަބޫބަކުޒު

 / ޏިޒެކްޓަޒ هللاއަހުމަޔު އަބްޔު އޓ.

 / ޏިޒެކްޓަޒ އަހުމަޔު އިމްޒާދް އަޔުދާދް   އޓ.

 ޙާޒިޒީ މަޤާމް ދަދް

 / ޏިޒެކްޓަޒ އޓ. ޙުލެއިދް ލާޑިމް

 / ޏިޒެކްޓަޒ އޓ. އަހުމަޔު އަބޫބަކުޒު

 / ޏިޒެކްޓަޒ هللاއަހުމަޔު އަބްޔު އޓ.

 / ޏިޒެކްޓަޒ އަހުމަޔު އިމްޒާދް އަޔުދާދް   އޓ.
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ސައި ވަސުގީ  ޏިލެމްބަޒ   ވުދެވެ.ބައްޔަޑުވުދް ބޭއް ޓަޒސައި އޮޏިޓް ކޮމެޓީސެ މި ކުއާ

އޮޏިޓް ކޮމިޓީސެ މެމްބަޒެއްސެ ސޮގުސައި هللا މެމްބަޒެއްސެ ސޮގުސައި އަޑްޓާޟިޑް އަހުމަޔު އަބްޔު

ގަޓްލީޑް  ޒުދް ޙާޒިޒުވެޓައިވާ ސޮގުސެއްޔަޑުވުދްގަކަފް ޏިޒެކްޓައައްޔަދްކުޒެއްވިއެވެ. އޮޏިޓް ކޮމިޓީސެ ބަ

 ގިޒީސައި އެވަދީއެވެ.

 

 

 

 

 

 

 :ކަދްގައްގަކުސެ ގެޒޭސައިމަޝްވަޒާކުޒައްވާޓައިވާ ޖުމްޑަސޮގެއްސައި  ޓަޒސައި އޮޏިޓް ކޮމިޓީއިދްކުއާ ހަގަޒުވަދަ

 ޓާއި ބެހޭސޮގުދް މަޝްވަޒާކުޒައްވާކ ޓްޒާދްލްޕޯޒޓް ޓޮ މޯޑްޏިވްލް ސެ އިދްޓަޒދަޑް އޮޏިޓް ޒިޕޯޒ

ފަހެޅުމަފް މެދޭޖްމަދްޓަފް އިޒުޝާޔު ޔީޓައިވެއެވެ. ޒިޕޯޒޓްއާއި ބެހޭ ގަޓްލީޑް ހު

 ުޓެދްދަކަމަފް ދިދްމަވާ ޏީޒެކްޓަޒުދްސެ ބޯޏަފް  ބާޖް އަޔި ޓަސް ލެޓެއް ސަގުމަފް ކުދްޓުދްތަފް އައ

ޑަޓާޔީޓައިވެއެވެ. 

 

   ެހިލާބު ޒިވުއުކޮފް ޏިޒެކްޓަޒުދްސެ ބޯޏަފް ވަަދަ ކްއާޓަޒސެ ކްއާޓަޒޑީ  ވަދަ އަހަޒުސ

ހެޅުމަފް ދިދްމެވިއެވެ. ހުފާ

 

  ެވަދަ އަހަޒުސެ ބިޒްދަލް ޕްޑޭދް އަޔި ޒެވެދިއު އާއި ކެޕިޓަޑް ބަޖެޓް  ކުދްޓުދީސ

ޒިވިޢުކުޒުމަފްޓަހު ޏިޒެކްޓަޒުދްސެ ބޯޏަފް ހުފަހެޅުމަފް ދިދްމެވިއެވެ. 

 ޙާޒިޒީ މަޤާމް ދަދް

 / ޏިޒެކްޓަޒ އޓ. އަހުމަޔު އަބޫބަކުޒު 

 / ޏިޒެކްޓަޒ އޓ. ދަލްޒަގު މުހަދްމަޔު 

 / ޏިޒެކްޓަޒ އޓ. އަހުމަޔު އަޒުމީޑް 

 / ޏިޒެކްޓަޒ އިލްމާޢިޑް هللا އޓ. ޓަގުހު 

 / ޏިޒެކްޓަޒ  هللاއަބްޔު އަހުމަޔުއޓ.  
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 ޒަފްޒަފުސެޒު އެހިދްސަމުދްޔާއި މަޝްޒޫޢުގައްކުދްޓުދީސެ ޓަޒާގުދް ޒާއްޖޭސެ އެކިއެކި ޒަފްޒަފުސައި 

ގަކަފް ބޭދުދްވާ އިޖްގިމާއީ އެހީ އަޔި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަގް ކައުދްލިޑްގަކުދްދާއި ޒައްޔިގުދްދާއިކ

ޓޯޒުކޮފްޔިދުމަކީ ކުދްޓުދީސެ ވިޔަޓާޒީސެ އިޖްގިމާއީ ޒިދްމާސެ ސޮގުސައި ޔެކިސެދް އެޓަޒާގްގަކުސެ 

ސިދަ އެހީގެޒިކަދް ޒާއްޖޭސެ އެކި  ގަޓާގު ސައިޒޓަޒއެކު ކުޒަމުދްޔާ ކަމެކެވެ. އެސޮގުދް މި ކުއަވުމާބައިވެޒި

ކު ގަޓާގު އަޔި ހަމައެއާއެކައުދްލިޑްގަކަފް ވަދީ ޔެވިޓައެވެ. ޒައްޔިގުދްދަފާއި ކަދްކޮޅުގަކުސެ 

 އެހީގެޒިކަދް ޓޯޒުކޮފްޔެވިޓައިވެއެވެ.  ހަޒަކާގްގަކަފް އަޔި ސިދަ ލްކޫޑްގަކެއްސެ އިޢިއްޔާގަކަފާޖަމް
 

އަފް ޔެމުދް ސެދްޔާ އިޖްގިމާޢި މަލްޢޫޑިއްޔަގެއްސެ ސޮގުސައި ކުޏަކުޔިދްސެ ހިޔާ ކުދްޓުދީސެ ޓަޒާގުދް

އެކު ގިބި ކަމުސައި ޔަދްދަވަމެވެ. އެސޮގުދްކ އެ ހިޔާސައި މާޓޯޒުކޮފްޔިދުމުސައި ލާބިގުކަ ކަދްއެހީގެޒި

 ޔަދީ ވަދަ އަހަޒުދް ޓެފިސެދް މިކުދްޓުދިދް ޔިޒިއުޅޭ ކުޔިދްދަފް އުދސަދައިޔިދުމަފްޓަކައި 

 ޔެމުދްދެވެ.ޓީޗަޒުދްސެ މުލާޒަ  
 

ސައި ބޯކޮފްވާޒޭވެހި މާޑޭސެ މަސުގަފް ޓެދްބޮޏުވެ އާދްމުދަފް އެކަމުސެ  އޮކްޓޯބަޒ  

ޔަގިކުޒިމަގިވަމުދްޔާގީކ މިކަމަފް އަވަލްހައްޑެއް ހޯޔައިޔިދުމުސެ މަޤްލަޔުސައި މާޑޭ މަސުގަކުސެ 

ޏީލަޑް ޕަމްޕްކ  ކަމުދްސެދްޔާ ޔަދްމާ ބްޒޭދްޏްސެ ޓެދްހިއްކުމަފްޓަކައިކ މިކުދްޓުދިދް ވިއް

 ހަޔިޔާކުޒެވުދެވެ.  އެމް.އެދް.ޏީ.އެޓް އަފް މިކުއަޒޓަޒސައި

 

އެމް.ޏަބް.ޑިޔު.އެލް.ލީ އަފް ޔިމާވި އަޑިޓާދުސެ ކާޒިލާއާއި ސުޅިސެދް އެކުދްޓުދިދް މާޑޭސެ ޒައްޔިގުދްދަފް 

އައުމާއި ސުޅިސެދްކ މިކަމަފްޓަކައި އެޓެއްޔެވި ޤައުމީ  ޓޯޒުކޮފްޔެމުދް ސެދްޔާ ޓެދުސެ ޚިޔުމަގް ހުއްޓުމަކަފް

 ޑޮޒީ އަޔި ޑޭދްޏިދްސ ކްޒާޓްޓް ހަވާޑުކުޒެވުދެވެ.  ކޮމިޓީސެ އެހީގެޒިކަމަފް މިކުދްޓުދީސެ 
 

ހަމައެއާއެކުކ ޓެދުސެ މައްލަޑައަފް ހައްޑެއް ދުސެދެވިކ ސިދަ ޔުވަލްގަކެއް ވެޔާދެކަމަފްކ ޑަޓާކުޒެވުމާއި 

ލީލީސެ ގިޑަޓުފީ ލައިޓްސައި އުޓައްޔާ ޓެދް މާޑޭސެ ޒައްޔިގުދްދަފް ޓޯޒުކޮފްޔިދުމުސެ ސުޅިސެދް އެމްޓީ

އިލްކޫޒުސެ އިލްކޫޒުބަޒިއަކާއެކުކ  މަލައްކަގްކުޒެވުދެވެ. އެސޮގުދްކ މަލްވެޒިދްސެ ޕާކުސައި ވަސުގީ 

މިކާޒިލާސައި  ޓަދުސެ ޓެދް ޔޫކުޒެވުދެވެ. އެމްޓީލީލީސެ ޓަސުސެ އެހީސައި މާޑޭސެ ޒައްޔިގުދްދަފްކ 

މާޑޭސެ ޒައްޔިގުދްދަފް އެހީގެޒިވުމަފް މިކުދްޓުދީސެ ޓަޒާގުދް ބައިވެޒިވެޓައިވަދީ ކުދްޓުދީސެ އިޖްގިމާޢީ 

  ޒިދްމާއެއްކަމަފް ޔެކިސެދްދެވެ. 

 އިޖްގިމާޢީ މަލްޢޫޑިއްޔަގު އުޓުޑުދް
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174,638,688 186,222,931 187,991,625 225,356,239 

(139,454,853) (150,553,591) (149,342,841) (188,452,787) 

35,183,835 35,669,340 38,648,784 36,903,452 

(1,083,377) (1,406,905) (1,708,284) (466,115) 

(17,190,810) (16,288,616) (16,248,630) (18,882,691) 

15,660,094 21,988,644 13,711,396 11,903,497 

(2,985,084) (4,464,691) (1,981,502) (7,172,939) 

29,584,658 35,497,772 32,421,764 22,285,204 

(6,922,016) (5,399,890) (4,007,906) (5,208,412) 

22,662,642 30,097,882 28,413,858 17,076,792 

(4,115,516) (5,465,749) (5,159,932) (3,101,130) 

18,547,126 24,632,133 23,253,926 13,975,662 
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192,692,798 180,979,552 188,366,790 223,014,424 

461,193,859 485,578,957 517,838,285 502,534,662 

653,886,657 666,558,509 706,205,075 725,549,086 

    

12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 

291,591,622 312,223,755 335,477,681 349,453,343 

304,091,622 324,723,755 347,977,681 361,953,343 

    

36,027,428 30,278,829 31,632,873 31,468,984 

313,767,607 311,555,925 326,594,521 332,126,759 

349,795,035 341,834,754 358,227,394 363,595,743 

653,886,657 666,558,509 706,205,075 725,549,086 
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1020  1103

 އާއްމު ވިޔަޓާޒި ޖުމްޑަ 
ކޮދްޓްޒެކްޓިދްސ 

 މަލައްކަގް

ޔަގުޒުޓަގުޒުސެ 

 ޚިޔުމަގް

 

އަޔި  ޏޮކިދްސ

މެއިދްޓަދަދްލް 

 ޚިޔުމަގް

 އެހެދިހެދް

  2,231,224 26,535,628 136,754,870 59,834,517 225,356,239 ކުޒެވުދު ވިޔަޓާޒި 
ވިޔަޓާޒީސެ ޚަޒަކާގްގަކުދް ޑިބުދު 

 ޓައިޔާ )ސެއްޑުދް(
22,285,204 10,151,883 12,733,294 2,011,980 3,049,376 (5,661,329) 

 (ހޭޔަ)ޓައިލާ ހޯޔުމަފް ކުޒެވޭ 

 /އާމްޔަދީ
(5,208,412) (715,378) (591,927) (219,737) - (3,681,370) 

ޓެކްލް ދެސުމުސެ ކުޒިދް ޑިބުދު 

 (ސެއްޑުދް) /ޓައިޔާ
17,076,792 9,436,505 12,141,367 1,792,243 3,049,376 (9,342,699) 
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10211103

 އާއްމު ވިޔަޓާޒި ޖުމްޑަ 
ކޮދްޓްޒެކްޓިދްސ 

 މަލައްކަގް

ޔަގުޒުޓަގުޒުސެ 

 ޚިޔުމަގް

 

އަޔި  ޏޮކިދްސ

މެއިދްޓަދަދްލް 

 ޚިޔުމަގް

 އެހެދިހެދް

  1,866,738 25,099,517 127,836,467 33,188,903 187,991,625 ކުޒެވުދު ވިޔަޓާޒި 
ވިޔަޓާޒީސެ ޚަޒަކާގްގަކުދް ޑިބުދު 

 ޓައިޔާ )ސެއްޑުދް(
32,421,764 7,863,881 37,171,509 3,256,776 (6,709,611) (9,160,791) 

 (ހޭޔަ)ޓައިލާ ހޯޔުމަފް ކުޒެވޭ 

 /އާމްޔަދީ
(4,007,906) 52,649 (496,712) (921,831) - (2,642,012) 

ޓެކްލް ދެސުމުސެ ކުޒިދް ޑިބުދު 

 (ސެއްޑުދް) /އިޔާޓަ
28,413,858 7,916,530 36,674,797 2,334,945 (6,709,611) (11,802,803) 
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22,662,642 30,097,882 28,413,858 17,076,792 

12,993,564 12,556,334 13,335,411 14,802,046 

(1,323,398) (65,418) -  

- (9,788,326) -  

   (2,154,412) 

- 2,333,288 -  

(10,500,000) (10,500,000) (13,072,614) (10,989,177) 

2,519,779 - -  

(1,251,038) - -  

1,500,000 1,261,740 3,000,000 4,983,778 

(65,579) (175,329) (57,589) (92,195) 

3,683,470 3,335,093 3,229,503 3,064,525 

    

(50,008,618) 5,852,871 (18,922,378) 34,051,885 
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5,733,937 (26,437,768) (20,236,978) (21,202,423) 

(1,051,030) 18,198,096 (7,266,199) 2,149,391 

(15,106,271) 26,668,463 (11,576,986) 41,690,210 

    

(1,130,328) (843,088) (20,722,649) (49,449,680) 

(441,266) - - - 

1,475,031 65,418 - - 

- 7,455,038 - - 

1,251,038 - - - 

65,579 175,329 57,589 92,195 

1,220,054 6,852,697 (20,665,060) (49,357,485) 

    

(5,026,466) - 6,932,292 98,556,973 

(3,988,183) (3,956,759) (3,485,485) (7,886,488) 

(2,596,796) (2,433,014) (2,452,288) (2,287,310) 

(67,272) (36,363) (143,473) (97,508) 

(1,625,785) (6,426,136) 851,046 88,285,667 

(15,512,002) 27,095,024 (31,391,001) 80,618,392 

(67,706,155) (83,218,157) (56,123,133) (87,514,134) 

(83,218,157) (56,123,133) (87,514,133) (6,895,742) 



16 

 ވެއެވެ. އެސޮގުދް ޙިއްޞާސެ މުޢާމަޑާގުކޮފްޓައި  އްލާސެ ބާޒާޒުސައި ކުދްޓުދީސެޙިމިކުއާޓަޒސައި 

  ޒުޓިޔާއަފެވެ. /-އެއް ލާޙިއްޓައިވަދީ މުޢާމަޑާގްކޮފް ލާކުދްޓުދީސެ ޙިއް ސައި ދޮވެމްބަޒ 

 އްލާއަކަފް ޙިއްލާސެ ޓައިޔާސެސޮގުސައި ޙިވަދަ އަހަޒުސެ  ގާވަޑްސައި ޏިވިޏެދްޏް ޔީޑްޏް ހެޔިޓައިވަދީ 

 ޒުޓިޔާ ސެމަސުދްދެވެ.  /-

 

 

 

 

 
 

 

001011 - ,,011 - 

001011 - ,,011 - 

001011 ,,011 ,,011 001011 

001011 - ,,011   - 

30,000,000.00 13,750,000.00 13,750,000.00 45,000,000.00 

 %13.33  %29.09  %29.09  %8.33 

55.90 93.02 98.53 74.19 

2.15 0.59 0.56 2.43 

 ކުދްޓުދީސެ ޙިއްލާ
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 ކޯޒޕަޒޭޓް ސަވަޒދަދްލް ކޯޏު އަޔި ޑިލްޓިދްސ ޒޫޑްލް ކޮމްޕްޑަޔަދްލް

ދިޒާމު  ޕަޒޭޓް ސަވަޒދަދްލް ކޯޏަފް ކޮމްޕްޑައި ކުޒުމުސެ ސޮގުދް ކުދްޓުދީސެ ހިދްސުމުސެޒކޯ

ކުޒިޔަފްސެދްޔިޔުމަފް މަލައްކަގް ކުޒެވުދެވެ. އަޔި ކުދްޓުދިދް އަބަޔުވެލް  ޅާހަޒުޔަދާކުޒުމަފް ބާޒުއަ

ލީ.ޏީ.އޯ.އައި ، ޑިލްޓިދްސ ޒޫޑްލްސެ އުލޫޑުގަކާއި އިކމަލައްކަގްކުޒަދީ ކޯޒޕަޒޭޓް ސަވަޒދަދްލް ކޯޏާ

ސެ ކުދްޓުދީމިމަގިދް ކުދްޓުދި ހިދްސުމަފެވެ. ސޮގުސެ ޒެސިއުޑޭޝަދް އަޔި ލެކިއުޒިޓީޒް އެކްޓްސައިވާ

 ޢުކުޒިއެޒުވުމަފްޓަކައި މުޖުގަމަ ދިވި ސޮގެއްސައި ކުދްޓުދިޓެމުލްގަޤުބަޑުސައިވެލް ޔެމެހެއް ޔަކީޤްޞަމަ

 ބޫޑުކުޒާ ޓެދްވަޒަފް މަލައްކަގް ކުޒާ ކުދްޓުދްތެއްސެ ސޮގުސައި މިކުދްޓުދި ޔެމެހެއްޓުމެވެ. ޤަ

 ޓްކުޒުމުސެ އުލޫޑުޒިޕޯ

މަގިދް ސޮގުސެ އެއްސޮގްވާޔި ކުދްޓުދި ހިދްސުމާބެހޭ ޤާދޫދާގަކާއި އަލީ.އެމް.ޏީ.އޭ ސެ އެދްމެހާ ޤަވާއިޔު

އް ކުޒިޔަފް ސެދްޔިއުމަފް ކަމާއެކު ކުދްޓުދީސެ އެދްމެހާ މަލައްކަގްގަމަސޮގެއްސައިކ އިދްލާޓުވެޒިހާ

 ކުދްޓުދީސެ ޏިޒެކްޓަޒުދްސެ ބޯޏާއި މުވައްޒަޓުދް މަލައްކަގްކޮފްޓައިވެއެވެ. 

ޒސައި މިކުދްޓުދިދް ހާޞިޑްކޮފްޓައިވާ ޑަދޏުޔަދޏިގަކާއިކ ޓަޒވަދަ ކުއަ 2 ވަދަ އަހަޒުސެ 2012

ކުދްޓުދި ހަޒުޔަދާ ކުޒުމުސެ މަޤްލަޔުސައި ކުޒެވިޓައިވާ މަލައްކަގްގަކާއި އަޔި ކުދްޓުދީސެ ހިއްލާސެ 

ބާޒާޒުސައި ކުޒެވިޓައިވާ މުޢާމަޑާގްގަކަފް އަޑިއަޅުވާޑެވި ކެޕިޓަޑް މާކެޓް ޏިވެޑޮޕްމަދްޓް އޮގޯޒިޓީ 

ސެ ކޮދްޓިދިއުއިދްސ ޏިލްކްޑޯޝަޒ އޮބްޑިސޭޝަދްލް އޮޓް އިޝުއަޒލްސެ ޔަފުދް  (އޭ.ޏީ.އެމް.ލީ)

ސައި ހާމަކުޒަދްޖެހޭ މަޢުޑޫމާގުގައް ' މިދިމަމް ކުއާޓަޒޑީ ޒިޕޯޓިދްސ ޒިކްއަޒމަދްޓް' އެކުޑަވާޑެވިޓައިވާ

 .މިޒިޕޯޓްސައި ހިމެދިޓައިވާދެއެވެ
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