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ައުޅަގނުޑެމްނެގ ުކްނުފނި
އެމްޓީސީސީ އުފެދުނީ މީގެ 41 އަހަރު ކުރިން 1980 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުގައެވެ. ކުންފުނި އުފެދުނުއިރު، ކުންފުނީގެ 

ވަސީލަތްތައް  އުމްރާނީ  ބޭނުންވެފައިވާ  ކުރިއެރުމަށް  އިޤްތިޞާދީ  އަދި  އިޖުތިމާޢީ  ރާއްޖޭގެ  މަސްޢޫލިއްޔަތަކަށްވެފައިވަނީ 

ތަރައްޤީކުރުމާއި، މަސްވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތަށް ބޭނުންވާ އިންޖީނާއި ސްޕެއަރޕާޓްސް އަދި އިންޖިނިއަރިންގް ޚިދުމަތްތައް އެ 

ޞިނާޢަތަށް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. 

ޤައުމީ  ހިންގާ  ސަރުކާރުން  ބިނާކުރުމެވެ.  ޤައުމު  ވެފައިވަނީ  މަސައްކަތަކަށް  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ އަހަރު   41 ވޭތުވެދިޔަ 

ރާއްޖޭގެ     ޤާއިމްކޮށް  ވިއުގަތައް  ދަތުރުފަތުރުގެ  ބިނާކުރުމާއި  ވަސީލަތްތައް  އުމްރާނީ  ބޭނުންވާ  މަސައްކަތްތަކަށް  ތަރައްޤީގެ 

ނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ޞިނާއަތްތައް އޮމާންކަމާއެކު ހިނގަމުން ދިއުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ލިބިގަތުމުގެ  ފަތުރުވެރިކަމާއި ކަ

ފަހިކޮށްދިނުމެވެ.  މަގު 

ހިކުމަތްތެރިކަމާއެކު އިންވެސްޓްކޮށް، އައު ޓެކްނޮލޮޖީ ތަޢާރަފްކޮށް، މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރު އިތުރުކޮށް ކުންފުނީގެ ޤާބިލްކަން 

ނޑުމެންގެ ވިޔަފާރި ބިނާވެފައިވަނީ  ނޑުމެން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތެކެވެ. އަޅުގަ ނޑުމެއްނެތި އަޅުގަ އިތުރުކުރުމަކީ މެދުކެ

ދޭ  ކުންފުނިން  މައްޗަށެވެ.  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ޚިދުމަތްތައް  ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި  ފެންވަރުގެ  ރަނގަޅު  އެންމެ  އިތުބާރުކުރެވޭ، 

ނޑުމެން އަމަލުކުރަމުން  ނޑުތަކަށް އަޅުގަ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް މިންގަ

ނޑުމެންގެ ކަސްޓަމަރ  ނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ ހިކުމަތްތެރިކަމާއެކު ތަފާތު ވިޔަފާރިތަކަށް މަގު ހުޅުވާލާ، އަޅުގަ ގެންދަމެވެ. އަޅުގަ

ބޭސް ފުޅާކޮށް، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ބައްޓަންކުރުމެވެ. 
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ދިވެހި  ކުރިއަރާފައިވާ  އެންމެ  ދާއިރާގައި  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  އާއި  ތަރައްޤީ  ޢުމްރާނީ  އަކީ  އެމްޓީސީސީ 

އައި  ކުރަމުން  ފެށުނީއްސުރެ  ނޑުމެން  އަޅުގަ ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  އަހަރު   41 ވޭތުވެދިޔަ  ކުންފުންޏެވެ. 

ބަދަލުތަކެއް  ބޮޑެތި  ވަނީ  މަސައްކަތްތަކަށް  ހިމާޔަތްކުރުމުގެ  ނޑުދޮށް  ގޮ ބިންހިއްކުމާއި  ހެދުމާއި  ހާބަރު 

ނޑުމެން ކުރަމުން ގެންދާ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް  އައިސް ފުޅާވެފައެވެ. މި ދާއިރާގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ ދާއިރާތައް  ތަފާތު  ތަރައްޤީގެ  އުމްރާނީ  ބޭނުންވާ  ޤައުމަށް  ވާއިރު،  ވަރުގަދަކޮށްފައި 

ހިމެނިފައެވެ.  ވަނީ  މިހާރު  ތެރޭގައި  މަސައްކަތްތަކުގެ 

ނޑު އެއް މަސައްކަތެއްކަމަށްވާ ފަޅުފުންކުރުން ފެށިފައިވަނީ  އެމްޓީސީސީ އުފެދުނީއްސުރެ ކުންފުނީގެ މައިގަ

ރާއްޖޭގެ  ފްލީޓަކީ  ޑްރެޖިންގް  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ މިއަދު  ގައެވެ.   1995 އެކްސްކަވޭޓަރުކޮޅަކާއެކު  މަދު 

މިފަދަ އެންމެ ބޮޑު ފްލީޓެވެ.  މީގެ އިތުރުން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި އެމްޓީސީސީއިން ވަނީ މަސައްކަތާ 

ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮކޮލޮޖީ ތަޢާރަފްކޮށް ކަސްޓަމަރުންގެ ބޭނުންތަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޙައްލުތައް 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާބިލްކަން ހާސިލުކޮށްފައެވެ. 

ތަފާތު  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  ހައިސިއްޔަތުން  ކޮންޓްރެކްޓަރެއްގެ  ހިމެނޭ  ސަފުގައި  ކުރީ  އެންމެ  ރާއްޖޭގެ 

ގިނަ  އެއާޕޯޓުތަކާއި  ތެރޭގައި  މީގެ  ހިމެނެއެވެ،  ތެރޭގައި  މަސައްކަތުގެ  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ މަޝްރޫޢުތައް 

ރަށްތަކެއްގެ މަގުތަކާއި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމްތަކާއި ކަރަންޓުލުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގައި ހިމެނޭ ތަފާތު 

ބޭނުންވާ  މަސައްކަތްތަކަށް  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ އިތުރުން  މީގެ  ހިމެނެއެވެ.  މަސައްކަތްތައް  ޢުމްރާނީ 

މަސައްކަތްތައް  ފަދަ  ޑިޒައިން،  އާކިޓެކްޗަރަލް  ސާރވޭއިންގް،  އާއި  ކޮންސަލްޓަންސީ  އެންވަޔަމެންޓަލް 

ހިމެނެއެވެ. އަދި ކުންފުނީގެ އަމިއްލަ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އެޑްވާންސްޑް ބެތިމެޓްރިކް، ޖިއޯޓެކްނިކަލް 

އަދި އެއިރިއަލް މެޕިންގް ފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން ގެންދެވެއެވެ. 

ުޢްމާރނީ ަތަރްއގީ ާއއި 
ަފުޅުފްނުކުރމާއި ިބްނިހްއުކްނ
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އެމްޓީސީސީގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ފެށިފައިވަނީ، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާއަތަށް ބޭނުންވާ ސްޕީޑްބޯޓް 

ކުއްޔަށް ދިނުމަށް 1980ގައި ފެށުނު ޚިދުމަތާ އެކުގައެވެ. ކުންފުނިން މިހާރު އާންމުންނަށް ދެމުންގެންދާ 

އާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ފެށިފައިވަނީ 2001 ވަނަ އަހަރު ތަޢާރަފްކުރެވުނު ތާވަލްކޮށްގެން ދޭންފެށި 

ޚިދުމަތަކީ  ނޑުދަތުރުފަތުރުގެ  ކަ ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ މިއަދު  އެކުގައެވެ.  ޚިދުމަތާ  ފެރީގެ  ވިލިނގިލި-މާލެ 

ޤާއިމްކޮށްފައިވާ  ނޑުމެން  އަޅުގަ ރާއްޖޭގައި  މުޅި  ޚިދުމަތެކެވެ.  ލާމެހިފައިވާ  ގުޅި  ދިރިއުޅުމާ  ދިވެހިންގެ 

ނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން، ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކާއި އަތޮޅުތައް މިހާރު ވަނީ އިންޓަރ އެޓޯލް އަދި  ކަ

އިންޓްރާ އެޓޯލްގެ ފެރީ ޚިދުމަތްތަކުން ގުޅާލެވިފައެވެ. ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ފަރުމާކޮށް، ތާވަލްކޮށްގެން 

އަށާއި  ވިޔަފާރި  ރާވައިގެން،  ކުރިއާލާ  ސަބަބުން،  ޚިދުމަތްތަކުގެ  ދަތުރުފަތުރުގެ  ދޭ  ނޑުމެން  އަޅުގަ

އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އާންމުންނަށް ލިބިދެއެވެ. 

ނޑުމެން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޗާޓަރގެ ޚިދުމަތާއި ސްޕީޑް ފެރީ އަދި ބައެއް ސެކްޓަރ ތަކުގައި  މީގެ އިތުރުން އަޅުގަ

ކުރެވިގެން  ކޮންޓްރެކްޓް  ހޮޓާތަކާއެކު  ޓުއަރިސްޓް  އަދި  ހިމެނެއެވެ.  ޚިދުމަތް  ފެރީގެ  ޕްރިމިއަމް  ފޯރުކޮށްދޭ  ނޑުމެން  އަޅުގަ

ނޑުމެން  އަޅުގަ ގްރޭޓަރ މާލޭ ސަރަހައްދުގައި  ހިމެނެއެވެ.  ޕޯޓްފޯލިއޯގައި  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ ޚިދުމަތްވެސް  ދަތުރުފަތުރުގެ  ދޭ 

ފޯރުކޮށްދޭ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، މި ސަރަހައްދުގެ ރަށްތަށް ގުޅުވާލަދޭ ކާގޯ އާއި ޕެސެންޖަރ ފެރީގެ ޚިދުމަތް 

ހިމެނެއެވެ. 

ަކނުޑ ަދުތުރަފުތުރެގ ިޚުދަމްތ
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ހަމައަށް  އާ   2021 ޖުލައި   1 ގުޅާލަދީފައިވާއިރު،  ރާއްޖެ  މުޅި  ވިއުގައިން  ދަތުރުފަތުރުގެ  ނޑު  ކަ ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވަނީ ހަމަ އެކަނި ހުޅުމާލޭގެ އެތެރޭގެ ދަތުރުތަކާއި ހުޅުމާލެ އާއި  އަޅުގަ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓާ ދެމެދުގެ ދަތުރުތަކެވެ. މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުން ދެމުން ގެންދިޔަ ބަހުގެ ޚިދުމަތްތައް 

ދިނުން، 1 ޖުލައި 2021 ގައި އެމްޓީސީސީ އިން ހަވާލުވުމާ ގުޅިގެން އެއްގަމު ދަތުރުގެ ޚިދުމަތް ފުޅާވެ، ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 

ޚިދުމަތް ދެވޭ ފަސިންޖަރުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 1500 އިން 10،000 އަށް އިތުރުވެފައެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރު އައްޑޫ 

ސިޓީ އާއި ފުވައްމަލައް އަދި ލ.އަތޮޅުގައި އެމްޓީސީސީގެ އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ފެށިގެން ދާނެއެވެ.

ެއްއަގުމ ަދުތުރަފުތުރެގ ިޚުދަމްތ
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އެމްޓީސީސީގެ އާންމުވިޔަފާރި ފެށިފައިވަނީ، ކުންފުނި އުފެދުނު ފަހުން މާގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވަނީސް ފެށުނު، އޮޑިދޯނިފަހަރުގައި 

އިންޖީނު އެޅުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިންނެވެ. އާންމުވިޔަފާރި ފެށުނުއިރުވެސް ކުންފުނީގެ މަޤްޞަދަކަށް ވެފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ 

އެކި ހިސާބުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ އޮޑިވެރިންނަށް މި ދާއިރާއިން ޙައްލު ހޯދާދިނުމާއި ގާތުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. ރާއްޖޭގެ 

ސްޕެއަރޕާޓްސްގެ  ގޮތުން  މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ  ނުކުތުމަށް  މަހަށް  ނޑި  މެދުނުކެ ދޯނިފަހަރު  ބޭނުންކުރާ  މަސްވެރިކަމުގައި 

ނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާގައި ބޭނުންކުރާ  ނޑުގޮތެއްގައި މަސްވެރިކަމާއި ކަ ވިޔަފާރި، މިއާއެކުގައިހެން ފެށިގެންދިޔައެވެ. މައިގަ

މެރިން  އަޑީތެލާއި،  މީގެތެރޭގައި  ދިޔައެވެ.  ފުޅާވަމުން  ވިޔަފާރި  ތަޢާރަފްކޮށް  ބާވަތްތައް  އިތުރު  ބޭނުންވާ  އުޅަނދުތަކަށް 

ކޯޓިންގް، އިންބޯޑު އަދި އައުޓްބޯޑު މެރިން އިންޖީނު، ޖަނަރޭޓަރު، ހުންގާނު ސިސްޓަމް، އިންޑަސްޓްރިއަލް ގޭސް އަދި އޮޑި 

ދޯނި ފަހަރު ބަނުމަށް ބޭނުންކުރާ ފައިބަރު ކޮމްޕޮސިޓް ހިމެނެއެވެ. 

މިއަދު އެމްޓީސީސީގެ އާންމު ވިޔަފާރީގެ ތެރޭގައި ދުނިޔޭގައި ނަން މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ ގިނަ ބާވަތްތަކެއް ހިމެނެއެވެ. 

ނޑުމެންގެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި ބްރޭންޑްތަކަކީ، ދިވެހިންގެ އިތުބާރު ލިބި ރާއްޖޭގެ މާކެޓްގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ  އަޅުގަ

ބްރޭންޑްތަކެކެވެ.  ޕްރޮޑަކްޓްތަކަކާއި 

ާއްނުމ ިވަޔާފިރ
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އުޅަނދުތަކާއި  ކުންފުނީގެ  ފެށިފައިވަނީ  ޚިދުމަތް  ޑޮކިންގް  އަދި  އިންޖިނިއަރިންގް  އެމްޓިސީސީގެ 

އާންމު  ޚިދުމަތަކީ  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ މިހާރު  ކަމުގައިވިއަސް،  މަރާމާތުތައްކުރުމަށް  ވެހިކަލްތައް 

ހިންގަމުންދާ  ޤާއިމްކޮށް  ތިލަފުށީގައި  އަތޮޅު  މާލެ  ޚިދުމަތެކެވެ.   ހުޅުވާލެވިފައިވާ  ފަރާތްތަކަށް 

ނޑުމެންގެ ބޯޓްޔާޑަކީ އެއްފަހަރާ 20 އުޅަނދު ޑޮކްކުރުމުގެ ޖާގަ އޮތް ބޯޓްޔާޑެކެވެ. 2017  އަޅުގަ

ވަނަ އަހަރު ޚިދުމަތަށް ނެރެވުނު 200 ޓަނުގެ ބޯޓް ހޮއިސްޓާއެކު އެމްޓިސީސީ ބޯޓްޔާޑް ވެފައިވަނީ 

ޑޮކްކުރުމުގެ ކެޕޭސިޓީ އާއި ޖާގައިގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ބޯޓްޔާޑަށެވެ. 

ނޑުމެންގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޭނުންވާ އެންމެހާ ޚިދުމަތްތަކެއް އެއްތަނަކުން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ބޯޓްޔާޑުން ތަފާތު ގިނަ  އިންޖިނިއަރިންގް ޚިދުމަތްތަކާއި ޙައްލު  މަޤްޞަދުގައި އަޅުގަ

ފޯރުކޮށްދެވެއެވެ. އެގޮތުން ބޯޓް ހޮއިސްޓް، ސްލިޕްވޭ، ބޯޓް ޓްރެއިލަރ އާއި އެއާބޭގް ޓެކްނޮލޮޖީ 

ބޭނުންކޮށްގެން ޑޮކްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދިނުމާއެކު ކަމާގުޅޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވެއެވެ. މީގެ 

ތެރޭގައި ވެލްޑިންގް، މެޓަލް ފެބްރިކޭޝަން، މެރިން އިންޖިނިއަރިންގް، އިލެކްޓްރިކަލް މަސައްކަތް، 

މެޝިނިންގް، ފައިބަރުގެ މަސައްކަތް އަދި ވަޑާމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ.

އްިނިޖނަިއިރްންގ ައިދ ޮޑިކްންގ 
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 ެޗައރަމްނެގ ެމެސުޖ
އެމްޓީސީސީގެ އެކުވެރި ހިއްސާދާރުންނަށް،

2021 ވަނަ އަހަރަކީ ވެސް އެމްޓީސީސީ އަށް ތާރީޚީ ބަދަލުތަކަކާއި ކުރިއެރުންތަކެއް ހާސިލުކުރެވިފައިވާ އަހަރެކެވެ. އެމްޓީސީސީ އަކީ 

ނޑުމެން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތަކަށް  ނަތީޖާ ހާސިލްކުރާ ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުކޮށްލުމަށް އަޅުގަ

ހިކުމަތްތެރިކަމާކު ގެނެވުނު ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ މާލީ ނަތީޖާ އަށް ވަނީ ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިފައެވެ. ކޮވިޑ19ް-ގެ 

ޕެންޑަމިކްގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތަކަށާއި ސަޕްލައި ޗެއިންތަކަށް ކުރިމަތިވި ގޮންޖެހުންތަކާ އެކުގައިވެސް، ކުންފުނީގެ 

ކުރިއެރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާއި އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި އީޖާދީ އުފެއްދުންތައް ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތަކުގެ 

ތެރެއަށް ތަޢާރަފް ކުރެވެމުން ގެންދެވުނެވެ. ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވި ގޮންޖެހުންތަކާ އެކުގައިވެސް، އަހަރީ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 

ކުރިން  ޓެކުހުގެ  އަދި  ރުފިޔާ  ބިލިއަން   1.97

ރުފިޔާ  މިލިއަން   272 ގޮތުގައި  ފައިދާގެ  ލިބުނު 

މުޅި  ކުންފުނީގެ  މިއީ  ހާސިލުކުރެވިފައެވެ.  ވަނީ 

ތާރީޚުގައި މިހާތަނަށް ހާސިލުކުރެވުނު އެންމެ ބޮޑު 

އަހަރީ އާމްދަނީ އާއި ޓެކުހުގެ ކުރިން ލިބުނު ފައިދާ 

ނޑު އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. ކަން އަޅުގަ

ކުރިމަތިވަމުން  ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި،  ނަތީޖާ  މި 

ދިޔަ ގޮންޖެހިންތަކަށް ކުންފުނީގެ ނަފާދާރުންނާއެކު 

ނޑުމެން ކުރިމަތިލަމުން ދިޔައީ ކެތްތެރިކަމާއި  އަޅުގަ

ފާހަގަކޮށް،  މިކަން  ހިތްވަރާއެކުގައެވެ.  

ޓީމާއި  މެނޭޖްމަންޓް  ބޯޑާއި  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ކުނފުނީގެ އެންމެހާ މުވައްޒަފުން އަދި ކުންފުނީގެ 

ގޮތަށް  ޝާމިލްވާ  ޕާޓްނަރުން  ސަޕްލަޔަރުންނާއި 

މުޅި އެމްޓީސީސީގެ އާއިލާ އަށް ޝުކުރާއި ތަޢުރީފު 

އަރިސްކުރަމެވެ. 

ދަތުރުފަތުރުގެ  މަސައްކަތާއި  ތަރައްޤީގެ  ޢުމްރާނީ 

ދައުރުން،  ކުންފުންޏެއްގެ  ޚިދުމަތްދޭ 

އަދި  އިންޖިނިއަރިންގް  ކޮންސްޓްރަކްޝަން، 

ބަދަލުކޮށްލުމަށް  ކުންފުންޏަކަށް  ހޯދައިދޭ  ހައްލުތައް  ވަށާޖެހޭ  ހިމެނޭ  ޓްރާންސްޕޯޓް 

ނޑުމެން ތަންފީޒުކުރަމުން ގެންދާ ސްޓްރެޓަޖީ އަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ކުރިއެރުންތަކެއް  އަޅުގަ

ނޑުމެން ގެންނަމުން މި ދަނީ  މިހާތަނަށް ވަނީ ހާސިލްކުރެވިފައެވެ. މި ބަދަލު އަޅުގަ

ކުންފުނިން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމާއި ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ 

ކުންފުނި  އަށް  މާދަމާ  ފާހަގަކުރަމެވެ.  ނޑު  އަޅުގަ އެކުގައިކަންވެސް  މަސައްކަތްތަކާ 

ފޯރުކޮށްދޭ  ކަސްޓަމަރުންނަށް  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ މިއަދު  ދާއިރު،  ތައްޔާރުކުރަމުން 

ބަދަލުތައް  މި  އަދި  ދިނުމާއެކުގައެވެ.  ގެނެސް  ފުރިހަމަކަން  އިތުރު  ޚިދުމަތްތަކަށް 

ގެނައުމުގެ މަސއްކަތާއެކު، ކުންފުނިން ދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ޕްރޮޑަކްޓްތަކަށް ޖެހޭ ޙަރަދު 

ކޮންޓްރޯލްތައް  އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ  ކުރާ  ކުންފުނިން  މަސައްކަތާއި  ކުޑަކުރުމުގެ 

ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދެވުނެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 

ގެންނަމުންދާ މި ބަދަލުތަކުގެ އަމާޒަކަށް އަބަދުވެސް ވެފައިވަނީ ކުންފުނީގެ މާލީ ނަތީޖާ 

ކުރުމެވެ.  ތަރައްޤީ  އިތުރަށް  ކުންފުނި  ރަނގަޅުކޮށް،  އުފެއްދުންތެރިކަން  އާއި 

2021 ވަނަ އަހަރު ކުންފުނިން ހާސިލްކުރި ކާމިޔާބީގެ ފަހަތުގައި ވަނީ، އަހަރުގެ ތެރޭގައި 

ޓީމް-އެމްޓީސީސީގެ ވަކިވަކި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ އިޚުލާޞްތެރި މަސައްކަތާއި އަޒުމާއި 

ހިތްވަރުކަން ފާހަގަކޮށް، ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ނަމުގައި ކުންފުނީގެ އެންމެހާ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ކުންފުނީގެ  މުވައްޒަފުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.  އަޅުގަ

މުވައްޒަފުންނަކީ ކުންފުނީގެ ކާމިޔާބީގައި އެންމެ މުހިންމު ދައުރު އަދާ ކުރާ ފަރާތެވެ. 

ތަނަވަސްކޮށްދީ  މަގު  ކުރިއެރުމަށް  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފުންގެ  ކުންފުނީގެ  ވުމާއެކު 

ކުރިއަށް  ނޑުމެއްނެތި  މެދުކެ މަސައްކަތް  ކުރަމުންދާ  ނޑުމެން  އަޅުގަ ފަހިކޮށްދިނުމަށް 

ގެންދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވަމެވެ.

ނޑުގެ އޮތް އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަމުގައި ކުންފުނީގެ  ޓީމް-އެމްޓީސީސީގެ މައްޗަށް އަޅުގަ

ނޑު ޝާމިލްކުރަމެވެ. ކުންފުންޏަށް ގެންނަމުން މިދާ ހެޔޮ  އިސް ވެރިން ވެސް އަޅުގަ

ބަދަލުތަކާއި ކުރިއެރުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ތަޖުރިބާލިބިފައި ތިއްބެވި ލީޑަރުން 

ނޑު ޝުކުރުވެރިވަމެވެ. ވަކިން  ނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ތިއްބެވިކަމަށްޓަކައި އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުމެއް  ޚާއްސަކޮށް ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ކުންފުނީގެ ކުރިއެރުމަށް، މެދުކެ

ނޑުގެ ތަޢުރީފް އާއި ޝުކުރު  ނެތި ކުރައްވާ އިހުލާޞްތެރި މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް އަޅުގަ

އަރިސްކުރަމެވެ. 

ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ ހައިސިއްޔަތުން،  ކުންފުންޏެއްގެ  ކުރިއަރަމުންދާ  ދުވެލީގައި  ބާރު 

އަމާޒަކީ ކުންފުނީގެ ތާރީޚުގައި ވެސް ނުދެކޭ ފަދަ އިންޤިލާބީ ބަދަލުތަކެއް ކުންފުންޏަށް 

ގެނައުމެވެ. ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރެވި، ކުންފުނީގެ އިސްރާފު ވަނީ 

ކުޑަކުރެވިފައެވެ. ހަމަ އެއާއެކު، އެމްޓީސީސީ އަކީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯކަސްކުރެވިގެން 

ާބުރ ުދެވލަީގިއ ުކރަިއަރުމްނާދ 
ުކްނުފްނެޏްއެގ ަހިއިސްއަޔުތްނ، 
ައުޅަގނުޑެމްނެގ ައާމަޒީކ ުކްނުފނެީގ 

ާތރުީޚަގިއ ެވްސ ުނެދޭކ 
ަފަދ ިއްނޤާިލީބ ަބަދުލަތެކްއ 

ުކްނުފްނަޏްށ ެގަނުއެމެވ. 
ުކްނުފނެީގ ަމަސްއަކްތަތްއ 
ަހުރަދާނ ުކެރިވ، ުކްނުފނެީގ 

ިއްސާރުފ ަވނީ ުކޑުަކެރިވަފެއެވ. 
ަހަމ ެއާއެއުކ، ެއްމީޓީސީސ 

ައީކ ަކްސަޓަމުރްނަންށ 
ޯފަކްސުކެރިވެގްނ ިޚުދަމްތުކާރ 
ުކްނުފްނަޏަކްށ ަބަދުލޮކްށުލުމެގ 

ަމަސްއަކްތ ަދނީ ުކެރެވުމްނެނެވ.
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މުދަލާ  ސަބަބުން  ކުޑަކުރުމުގެ  އިސްރާފު  ކުރެވެމުންނެވެ.  ދަނީ  މަސައްކަތް  ބަދަލުކޮށްލުމުގެ  ކުންފުންޏަކަށް  ޚިދުމަތްކުރާ 

ޚިދުމަތްތައް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ އަގު ކުޑަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެގެން ދެއެވެ. ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ކުރެވުނު 

މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ކުންފުނީގެ މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގެ ރައްކާތެރިކަން ވަނީ އިތުރުކުރެވިފައެވެ. ޚިދުމަތް 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ފެންވަރު ވަނީ މަތިކުރެވިފައެވެ. އަދި ޙަރަދުތަކާއި ފައިސާ މެނޭޖްކުރުމުގައި ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ވަނީ 

ހޯދިފައެވެ. 

މި ގެނެވުނު ބަދަލުތަކަކީ މުޅި ކުންފުނީގެ އެންމެހާ ހަރަކާތްތަކާއި މަސައްކަތްތަކަށް ގެނެވުނު، ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ދެމިގެންދާ 

ނޑު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގަމުންގެންދާ  ފަދަ ކުންފުނީގެ އެތެރޭގެ ސަގާފީ ބަދަލުތަކެއްކަން އަޅުގަ

ނޑުތައް މަހުންމަހަށް  ނިޒާމް މިހާރު ވަނީ ސްޓޭންޑަޑައިޒް ކުރެވިފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެ މުހިންމު މިންގަ

މުރާޖަޢާ ކުރުމާއި ކޮންމެ ކުއާޓަރއެއްގައި ކުންފުނީގައި ހުރި ހުނަރާއި ކުންފުނީގެ ސްޓްރެޓަޖީ އަދި ކުންފުނީގެ ބަޖެޓް މުރާޖަޢާ 

ކުރުން ހިމެނެއެވެ. މި ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ޝާމިލްވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތުގެ 

މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރާއި ޖަވާބުދާރީވާ މިންވަރު ވަނީ އިތުރުކުރެވިފައެވެ. 

ކުރިމަގަށް ބަލާއިރު، ކުންފުނީގެ ސައިޒާއި ކުންފުނިން ފޯރުކޮށްދެވޭ ފުރިހަމަ ހައްލުތަކާއި، ކުންފުނީގައި ހުރި ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި 

ހިންގުމުގެ ހުނަރާއި މުވައްޒަފުންގެ ތަޖުރިބާ އާއި ޤާބިލްކަން ހިމެނޭ ގޮތަށް، ކުންފުނިން ޤާޢިމްކޮށްފައިވާ މަޤާމުގެ ފުރިހަމަ 

ނޑަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެސް އިތުރަށް  ފައިދާ ކުންފުންޏަށް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި، ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެ އޮނިގަ

ޚިދުމަތުގެ  ދެވޭ  ކަސްޓަމަރުންނަށް  އިތުރުން،  މީގެ  ކުރެވެމުންދާނެއެވެ.  ނޑުމެއްނެތި  މެދުކެ މަސައްކަތް  ހަރުދަނާކުރުމުގެ 

ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ކުންފުނީގެ ވަކިވަކި ވިޔަފާރިތަކުގެ ކުރިއެރުން އިތުރަށް ހަލުވިކުރުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ކުންފުންޏަށް 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.  އިތުރު ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސް ވެގެންދާނެކަމަށް އަޅުގަ

އޮތް  ކުރިއަށް  ކާމިޔާބީއެކެވެ.  ލިބިފައިވާ  މިންވަރުފުޅުން  ހެޔޮ  މާތްهللاގެ  ކާމިޔާބީއަކީ  މިވާ  ލިބިފައި  ނޑުމެންނަށް  އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ވިޔަފާރީގެ އެންމެހާ ކަންކަމުގައި ބަރަކާތްލައްވާ، ހިއްސާދާރުންނަށް ލިބޭ ނަފާ އިތުރުކުރުމަށް  އަހަރުތަކުގައިވެސް އަޅުގަ

ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް ކާމިޔާބީ ދެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ. 

ނޑު  ނޑުމެންނަށް ކުރައްވާ އިތުބާރުގެ ނަތީޖާކަމަށް އަޅުގަ އެމްޓީސީސީއިން މި ފާހަގަކުރާ ކާމިޔާބީ އަކީ ސަރުކާރުން އަޅުގަ

ޤަބޫލުކުރާމެވެ. އަދި މިކަމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު، ކުންފުންޏަށް ކުރައްވާ 

ޝުކުރު  ޢިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކު  މަނިކުފާނަށް  އެ  ފާހަގަކޮށް،  އެހީތެރިކަން  އިރުޝާދާއި  ގެންދަވާ  ދެއްވަމުން  އިތުބާރާއި 

ދަންނަމެވެ.

ނޑުމެން ދެމިތިބޭނެކަމުގެ  ޤައުމުގެ ޢުމްރާނީ ވަސީލަތްތައް ބިނާކޮށް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ސާބިތުކަމާއެކު އަޅުގަ

ނޑު އަރުވަމެވެ. އަދި ކުންފުނީގެ  ޔަޤީންކަން ކުންފުނީގެ މައި ހިއްސާދާރު، ދިވެހި ސަރުކާރަށާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ދެއްވަމުން ގެންދަވާ އެއްބާރުލެއްވުން ފާހަގަކޮށް އެ ފަރާތްތަކަށް  ހިއްސާދާރުންނާއި ކުންފުނީގެ ނަފާދާރުން އަޅުގަ

ނޑުގެ ޝުކުރު އަރިސްކުރަމެވެ.  އަޅުގަ

ކުންފުނި ދެކެމުންދާ އިންޤިލާބީ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށާއި ކުންފުނީގެ ގަވަނަންސް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް  މެންބަރުންނަށް ވެސް  ބޯޑު  އެކުވެރި  ނޑުގެ  އަޅުގަ ފާހަގަކޮށް  ކުރައްވާ މަސައްކަތް  މެންބަރުން  ބޯޑުގެ 

އަރިސްކުރަމެވެ. 

2022 އަށް ބަލާޢިރު، އެމްޓީސީސީއަށާއި ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ އިޚުލާޞްތެރި މަސައްކަތަށް ކުރައްވާ އިތުބާރު ފާހަގަކޮށް، 

ނޑުމެންގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް އަދިވެސް އެއްފަހަރު ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ. ތާރީޚީ ރިކޯޑްތަކެއް ޤާއިމްކުރެވުނު އަހަރަކަށް  އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ކުރިމަތިލަނީ ވަރުގަދަ ބިންގަލެއްގެ މަތީގައެވެ. ފަހު އިންޤިލާބީ ބަދަލުތަކުގެ އައު މަރުހަލާއަކާ އަޅުގަ

ތިޔަބޭފުޅުންގެ ކުންފުނީގެ އަމާޒަކީ ވާދަވެރިކަމާއި ޒިންމާދާރުކަމާއެކު، ވިޔަފާރީގެ އައު ފުރުސަތުތައް ހޯދާ، ދެމެހެއްޓެނިވި 

ނޑުމެއްނެތި ނަތީޖާ ހާސިލްކުރުމެވެ. އެމްޓީސީސީގެ ހުރިހާ ވިޔަފާރިތަކެއްގައި ވެސް ކުރިއެރުން ހޯދުމެވެ.  ގޮތެއްގައި މެދުކު

އަދި ހިއްސާދާރުންނަށާއި ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް ނަފާ ހޯދައިދިނުމެވެ.

މުޙައްމަދު ފަހީމް މުޙައްމަދު ފަހީމް 

ޗެއަރމަން ޗެއަރމަން 
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ީސއޯީއ ާއަދްމ ާޢިޒްމެގ އްިނަޓިވުއ

އާމްދަނީ  އަހަރީ  ކުންފުނީގެ  އަހަރަކީ  ދެ  އާމްދަނީ ވޭތުވެދިޔަ  އަހަރީ  ކުންފުނީގެ  އަހަރަކީ  ދެ  ވޭތުވެދިޔަ 

ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  އަދި  ފައިދާ  ވިޔަފާރީގެ  ތެރޭގައި އާއި  އަހަރުގެ  އަދި  ފައިދާ  ވިޔަފާރީގެ  އާއި 

ތާރީޚީ  ބަލާއިރު  މަޝްރޫޢުތަކަށް  ތާރީޚީ ނިންމާލެވުނު  ބަލާއިރު  މަޝްރޫޢުތަކަށް  ނިންމާލެވުނު 

ރިކޯޑްތަކެއް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ދެ އަހަރު. ވޭތެވެ ދިޔަ ރިކޯޑްތަކެއް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ދެ އަހަރު. ވޭތެވެ ދިޔަ 

ދެ އަހަރު ކުންފުނި ހިންގުމާއި ކުންފުނީގެ މަސައްކަތް ދެ އަހަރު ކުންފުނި ހިންގުމާއި ކުންފުނީގެ މަސައްކަތް 

ބައްޓަންކުރުމުގައި ގެންގުޅުއްވީ ކޮން ސިޔާސަތުތަކެއް؟ބައްޓަންކުރުމުގައި ގެންގުޅުއްވީ ކޮން ސިޔާސަތުތަކެއް؟

ފަޅުފުންކުރުމާއި  އާއި  ދާއިރާ  ތަރައްޤީގެ  ޢުމްރާނީ 

އަދި  ޑޮކިންގް  މަސައްކަތް،  ބިންހިއްކުމުގެ 

އިންޖިނިއަރިންގް، އާންމު ވިޔަފާރި އަދި ދަތުރުފަތުރެގެ 

ނޑުމެންނަކީ  އަޅުގަ ވިއަސް  ބެލިކަމުގައި  ޚިދުމަތަށް 

ނޑުމެން ކުރާ ވިޔަފާރިތަކުގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ  އަޅުގަ

ކުރީ ސަފުގައި ގުނާލެވޭ ކުންފުންޏެއް. ފަޅުފުންކުރުމާއި 

މަސައްކަތަށް  ތަރައްޤީގެ  ޢުމްރާނީ  އަދި  ބިންހިއްކުން 

ބަލާއިރު މި މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ އިކުވިޕްމަންޓާއި 

މެޝިނަރީގެ އެންމެ ބޮޑު ފްލީޓް އޮތީ އެމްޓީސީސީގައި. 

ނޑުމެން  އަޅުގަ ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ   2020

ހުރި  ކުންފުނީގައި  ގެންދަނީ  މި  މަސައްކަތްކުރަމުން 

ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ހިފުމަށް. 

ދުވަސްތައް  ބޭނުން ނުކުރެވޭ  ހަލާކުވެގެން  މެޝިނަރީ 

މަދުކުރުމަށް. އަދި ކުންފުނީގެ ހުރިހާ ޑިވިޝަންތަކާއި 

ހާސިލުކުރަން  ކަންކަން  ވަކިވަކި  ޑިޕާޓްމެންޓްތަކުން 

މަސައްކަތްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެއް އަމާޒަކަށް އެންމެން 

ނޑު  އަޅުގަ އާލާކުރުމަށް.  ރޫހު  މަސައްކަތްކުރުމުގެ 

ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ވޭތުވެ ދިޔަ ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މި ކަން 

ނޑުމެންނަށް ހާސިލުކުރެވިއްޖެ. ކުންފުނީގެ 40 އަހަރުގެ  އަޅުގަ

ތާރީޚުގައި ވެސް އެންމެ ގިނަ މަޝްރޫޢުތައް ނިންމާލެވިފައިވަނީ 

2020 ގައި. އަދި ހަމަ އެ އަހަރު ރިކޯޑް މިންވަރެއްގެ އަހަރީ 

އާމްދަނީ އާއި ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ ކުންފުންޏަށް ހާސިލުކުރެވުނު. 

1.97 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އަހަރީ އާމްދަނީ އާއި 272 މިލިއަން 

ތައް  ރެކޯޑް  އެ  ވަނީ  މި  2021ގައި  ފައިދާއާއެކު  ރުފިޔާގެ 

އަޅާ ގޮސް، އާ ރިކޯޑްތަކެއްވެސް ޤާއިމްކުރެވިފައި.  ފަހަނަ 

ތިޔަ ވިދާޅުވި ފަދައިން ކުންފުނީގެ ވަސީލަތްތައް މިހާރު ދަނީ ތިޔަ ވިދާޅުވި ފަދައިން ކުންފުނީގެ ވަސީލަތްތައް މިހާރު ދަނީ 

ވާނަމަ  ކަމުގައި  ބޭނުންކުރެވެމުން  ގޮތުގައި  ފުރިހަމަ  ވާނަމަ އެންމެ  ކަމުގައި  ބޭނުންކުރެވެމުން  ގޮތުގައި  ފުރިހަމަ  އެންމެ 

ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިއަށް އިތުރު ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިއަށް އިތުރު 

ކޮބާތޯ؟ ޕްލޭންތަކަކީ  ގެންގުޅުއްވާ  ހޯދުމަށް  ކޮބާތޯ؟ކުރިއެރުންތައް  ޕްލޭންތަކަކީ  ގެންގުޅުއްވާ  ހޯދުމަށް  ކުރިއެރުންތައް 

އެކަން  ބަލާއިރު،  ޕަރފޯމަންސަށް  އަހަރުގެ  ދެ  ވޭތުވެދިޔަ 

ހާސިލުކުރެވިފައިވާ އެ ވަނީ ކުންފުނީގައި ހުރި ވަސީލަތްތަކުގެ 

އެނެމް ފުރިހަމަ ބޭނުން ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން. 

މަޝްރޫޢުތަކާއި  ނިންމާފައިވާ  ނޑުމެން  އަޅުގަ ނަމަވެސް 

ނޑުމެން  އަޅުގަ ބަލާލާއިރު،  މަސައްކަތްތަކަށް  ކޮށްފައިވާ 

މަސައްކަތްކޮށްފައި މިވަނީ ހަމަ ކުރީގައިވެސް ކުރަމުން އައި 

މަޝްރޫޢުތަކުގައި.  ސައިޒުގެ  އެ  ނޑަކަށް  ގާތްގަ ބާވަތުގެ، 

ބޭނުންކޮށްގެން  ފުރިހަމައަށް  ވަސީލަތްތައް  ހުރި  ކުންފުނީގައި 

ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ކާމިޔާބުކަމައެކު ނިންމުމަށް މަގުފަހިވީ. 

ގެންދާ  މި  މަސައްކަތްކުރަމުން  މިހާރު  ނޑުމެން  އަޅުގަ

ހިންގުމުގެ  މަޝްރޫޢޫތައް  ބޮޑެތި  ވުރެ  މަޝްރޫޢުތަކަށް 

ނޑުމެން  އަޅުގަ މިހާރު  އެބަހުރި.  ކުންފުނީގައި  ޤާބިލްކަން 

މުސްތަޤްބަލުގެ  ކުންފުނީގެ  ގެންދަނީ  މި  މަސައްކަތްކުރަމުން 

އައު ތަސުއްވުރެއް ޤާޢިމްކުރުމަށް. މަގުހެދުމާއި އިމާރާތްކުރުމުގެ 

މެގަ  ބިނާކުރުމުގެ  ބްރިޖްތައް  އެއާޕޯޓްތަކާއި  މަސައްކަތާއި 

ދަތިތައް  ހުރި  ކުންފުނީގައި  ހިންގުމުގައި  ޕްރޮޖެކްޓްތައް 

ފާހަގަކޮށް، ރާއްޖޭގައި މިފަދަ މަސައްކަތް ކުރާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ނޑުމެންގެ ޤާބިލްކަން  ކުންފުނިތަކާ ވާދަކުރެވޭ ފެންވަރަށް އަޅުގަ

އިތުރުކުރުމަށް.

ހަމައަށް  ތަސައްވުރާ  މި  ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރާ  ނޑު  އަޅުގަ

މަސައްކަތަކީ  މުހިންމު  އެންމެ  ޖެހޭ  ކުރަން  ވާސިލުވުމަށް 

ތަރައްޤީކުރުން.  ވަސީލަތް  އިންސާނީ  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރަނގަޅު ޔުނިވަރސިޓީތަކުގައި ޕްރޮފެޝަނަލް 

ފަސް  ވާނީ  މިހާރު  ކުރުމަށް  ތަމްރީނު  އިންޖިނިއަރުން 

އަހަރުދުވަހުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އެކުލަވާލެވިފައި. އަދި މިކަމަށް 50 

ައުޅަގނުޑެމްނ ޭދ ަދުތުރަފުތުރެގ ިޚުދަމަތްށެވްސ ިއްނގާިލީބ ަބަދުލަތެކްއ ެގެންސ ަދުތުރަފުތުރެގ 
ާދިއމީ ަހްއެލްއ ާރްއޭޖެގ ެއްނެމާހ ަރްއިޔުތްނަންށ ޯފުރޮކްށިދުނުމެގ ަމަސްއަކުތެގ ިބްނާގ 2021 
ަވަނ ައަހުރެގ ެތޭރަގިއ ަވނީ ެއޅަިފިއ. ުކިދ ުކިދ ަވުގީތ ަހްއުލަތެކްއެގ ަބަދުލަގިއ މާިހުރ މި ެގެންސޭދ 
ަހްއުލަތަކީކ ާދިއމީ ަހްއަލަކްށ ެވެގްނާދެނ. ެއްއަގުމ ަދުތުރަފުތުރެގ ިވުއަގައްށ ޭބުންނާވ ަބްސަތްއ 
ަގުތުމެގ ަމަސްއަކްތ ޭވުތެވިދަޔ ައަހުރ ަވނީ ެފިށަފިއ. 2022 ަވަނ ައަހުރެގ ިތްނަވްނ ުކާއަޓރެގ 
މި  ަސަރަހްއުދަގިއ  ާމެލ  ާއިއ  ައޮތުޅަގ  ާލުމ  ައިދ  ުފަވްއުމަލުކަގިއ  ާއިއ  ިސީޓ  ައްއޑޫ  ެތޭރަގިއ 

ަބްސަތުކްނ ިޚުދަމްތ ެދެވްނ ަފާށެނ. 
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ނޑައެޅިފައި. މެޝިނަރީ އާއި އިކުވިޕްމަންޓް  މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ކަ

އަކީ ބޭނުންވުމުން ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ގަނެވިދާނެ ތަކެތި. 

ނަމަވެސް ތަފާތު ޑިސިޕްލިންތަކުގެ އިންޖިނިއަރުންގެ ދަތިކަން އޮތީ 

ހަމައެކަނި ރާއްޖެއަކު ނޫން. ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގައި ވެސް 

އިންޖީނިއަރުން  ރަނގަޅު  ފެންވަރުގެ  ބޭނުންވާ  ވަރަށް  ބޭނުންވާ 

ނޑުމެންގެ އަމިއްލަ އިންސާނީ  ހޯދުމުގެ ދަތިކަން އެބައޮތް. އަޅުގަ

ވުމާއެކު  ކަމެއް.  ނަގާނެ  އަހަރުތަކެއް  ބިނާކުރުމަކީ  ވަސީލަތް 

ނޑުމެން އެންމެ  ކުންފުނީގެ މުސްތަޤްބަލުގެ ބިންގާ އެޅުމަށް އަޅުގަ

އެއީ. ކަމަކީ  ދީފައިވާ  އިސްކަމެއް 

ސްޕެޝަލައިޒްޑް  ޕްރޮފެޝަނަލް  ފަދައިން  ވިދާޅުވި  ސްޕެޝަލައިޒްޑް ތިޔަ  ޕްރޮފެޝަނަލް  ފަދައިން  ވިދާޅުވި  ތިޔަ 

މިހެން  ނަގާނެ.  ދުވަސްތަކެއް  ކުރުމަށް  ތަމްރީނު  މިހެން އިންޖިނިރުން  ނަގާނެ.  ދުވަސްތަކެއް  ކުރުމަށް  ތަމްރީނު  އިންޖިނިރުން 

މިކަން އޮތް އިރު ކުންފުނީގެ ތަސައްވުރު ހާސިލުކުރުމަށް ކައިރި މިކަން އޮތް އިރު ކުންފުނީގެ ތަސައްވުރު ހާސިލުކުރުމަށް ކައިރި 

ކިހިނެއް؟ ރޭވިފައިވަނި  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  ކިހިނެއް؟މުސްތަޤްބަލްގައި  ރޭވިފައިވަނި  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  މުސްތަޤްބަލްގައި 

ދިއުމުގައި  ކުރިއަށް  އެއްގޮތަށް  ތަސައްވުރާ  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ

މި  ނޑެމެން  އަޅުގަ ގޮތުން  ހައްލެއްގެ  ދަތިތަކަށް  ހުރި  މިހާރު 

ހޯދުމުގެ  ތަޖުރިބާކާރުން  ޕްރޮފެޝަނަލުންނާއި  ބޭރުގެ  ގެންދަނީ 

ކައިރި  ޕްލޭންއަކީ  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ ކުރަމުން.  މަސައްކަތް 

މުސްތަޤްބަލެއްގައި ބޮޑެތި އިމާރާތްތަކާއި ބްރިޖުތަކުގެ މަސައްކަތާއި 

ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ބޯޓު ފަހަރު ބަނުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން. މި 

ދަންނަވާ ސްކޭލްގެ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް، މިހާރުން 

ބޭނުންވޭ.  މީހުން  ޤާބިލް  ފަންނުތަކުގެ  ޚާއްޞަ  ވެސް  މިހާރަށް 

އެބަ  ބޭފުޅުން  ޤާބިލް  ވަރަށް  ވެސް  ޓީމުގައި  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ

ނޑު މި ދަންނަވާ ފެންވަރުގެ  ތިއްބެވި. އަދި މި ބޭފުޅުންނަކީ އަޅުގަ

ތަޖުރިބާ  ވަރުގެ  މަސައްކަތްކުރެވޭ  ޕްރޮފެޝަނަލުންނާއެކު  ބޭރުގެ 

ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރާ  ނޑު  އަޅުގަ ބޭފުޅުން.  ހުރި  ޤާބިލްކަން  އާއި 

މިގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުމުން ކުންފުނީގެ މުވައްފުންގެ ޤާބިލްކަން 

ވަރަށް  މުވައްޒަފުންނަށް  ކުންފުނީގެ  އަދި  ދާނެ.  އިތުރުވެގެން 

ކަމުން  މިހެން  ދާނެ.  ލިބިގެން  ތަޖުރިބާތަކެއް  އަމަލީ  މުހިންމު 

ވަސީލަތް  އިންސާނީ  ކުންފުނީގެ  ވެސް  މިއީ  ދެކެނީ  ނޑު  އަޅުގަ

ކަމަށް.  އިންވެސްޓްމެންޓެއް  ކުރެވޭ  ބިނާކުރުމަށް 

ނޑުމެން މި ގެންދަނީ ކުންފުނީގެ އެތެރޭގައި ދެވޭ ތަމްރީނު  އަޅުގަ

ވެސް  މަސައްކަތް  ފުޅާކުރުމުގެ  ހަރުދަނާކޮށް  ޕްރޮގްރާމްތައް 

ކުރަމުން. މި މަސައްކަތްކުރުމަށް ޓްރޭނިންގް މެނޭޖަރެއް ވޭތުވެދިޔަ 

އަހަރު ވާނީ އައްޔަނުކޮށްފައި. ޓްރޭނިންގް މެނޭޖަރުގެ މަސައްކަތަކީ 

ހަމައެކަނި މުވައްޒަފުންގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުމެއް 

ނޫން. ކުންފުނީގެ މަސައްކަތުގެ ސަގާފަތާއި މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤަށް 

އޭނާގެ މަސައްކަތްތަކުގެ  ބަދަލުތައް ގެނެސްދިނުމަކީ ވެސް  ހެޔޮ 

ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަން. މިހާރު އެމްޓީސީސީގައި އަލަށް ވަޒީފާ 

ފަށާނީ  މަސައްކަތް  ކުންފުނީގައި  މުވައްޒަފުން  ފަށާ  އަދާކުރަން 

ކުންފުނިން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން އެކަށީގެންވާ 

މުވައްޒަފެއްގައި  އެ  އަދި  ލިބިގެން.  މަޢޫލޫމާތު  މިންވަރަކަށް 

މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ރަނގަޅަށް އެނގިގެން. ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި 

މި ފަދަ ތަމްރީނުތައް ހިންގުމަށް ޚާއްޞަ ތަނެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ 

މަސައްކަތްވެސް މިހާރު ދަނީ ކުރެވެމުން. 

ކުރުމުގެ  ތަމްރީނު  އިންޖިނިއަރުން  ދެންނެވި  ކުރިން  ނޑު  އަޅުގަ

ޕްރޮގްރާމެއް  ނިމޭނެ  ނިމުމުން  އަހަރު  ފަސް  ޕްރޮގްރާމަކީ 

އަހަރަކަށް  ފަސް  ކޮންމެ  ވިސްނުމަކީ  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ ނޫން. 

ޖެހޭ  ގެންނަން  މުރާޖަޢާކޮށް  ޕްރޮގްރާމް  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ ފަހު 

ނޑުމެންގެ  ބަދަލުތަކާއެކު ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުން. އަޅުގަ

ދާއިމީ  ދަތިކަމަށް  އިންޖިނިއަރުންގެ  އޮތް  ރާއްޖޭގައި  އަމާޒަކީ 

ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން. އަދި އިންޖިނިއަރުންގެ 

ކުރާނީ  މިކަން  އިސްނަގައިގެން  އުފެއްދުން.  ރާއްޖޭގައި  ޕޫލެއް 

ކުންފުނީގެ  މި  އުއްމީދަކީ  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ އެމްޓީސީސީއިން. 

ތެރެއިން ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ގިނަ އިންޖިނިއަރުންތަކެއް ރާއްޖޭގައި 

ފެނުން.  ގެންދާތަން  މަސައްކަތްކުރަމުން 

މަސައްކަތްތަކުގައި  ތަރައްޤީގެ  ޢުމްރާނީ  ވިދާޅުވެދެއްވީ  މަސައްކަތްތަކުގައި ތިޔަ  ތަރައްޤީގެ  ޢުމްރާނީ  ވިދާޅުވެދެއްވީ  ތިޔަ 

ކުންފުނިން ގެންގުޅޭ ތަސައްވުރު. ކުންފުނީގެ އެހެން ވިޔަފާރިތަކުގެ ކުންފުނިން ގެންގުޅޭ ތަސައްވުރު. ކުންފުނީގެ އެހެން ވިޔަފާރިތަކުގެ 

ކޮބާތޯ؟ ތަސައްވުރަކީ  ކޮބާތޯ؟މުސްތަޤްބަލްގެ  ތަސައްވުރަކީ  މުސްތަޤްބަލްގެ 

މުސްތަޤްބަލުގައި  މަސައްކަތް  އިންޖިނިއަރިންގްގެ  އާއި  ޑޮކިންގް 

ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ތަސައްވުރެއް މިހާރުވަނީ ޤާއިމްކުރެވިފައި. 

ބޭރުގެ  ރާއްޖެއިން  ބޯޓްޔާޑުގައި  ތިލަފުށީ  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ބޭނުންވާ  ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  އުޅަނދުތަކަށް 

ސްޓޭންޑަޑްތައް ޤާޢިމްކުރުމުގެ ޕްލޭން މިހާރު ވަނީ އެކުލަވާލެވިފައި. 

2022 ގެ ތެރޭގައި މި ބަދަލުތައް ގެނައުމަށްޓަކައި މި ދާއިރާގެ 

ކުންފުނީގައި  މިހާރު  ތަޖުރިބާކާރެއް  ފަންނީ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ޓަނުގެ   5000 ބަދަލުތަކާއެކު  މި  ގެންދޭ.  މަސައްކަތްކުރަމުން 

ނޑުމެންގެ  ނޑުމެންނަށް ޚިދުމަތް ދެވޭނެ. އަޅުގަ އުޅަނދުތަކަށް އަޅުގަ

މެދު ރާސްތާ ޕްލޭނަކީ ޑޮކިންގް އާއި ރިޕެއަރ އާއި މެއިންޓަނަންސް 

ފުރިހަމައަށް  ބޯޓްޔާޑުގައި  ޤާބިލްކަން  ބަނުމުގެ  ބޯޓްފަހަރު  އަދި 

ޤާއިމްކުރުން.

އިންގިލާބީ  ޚިދުމަތަށްވެސް  ދަތުރުފަތުރުގެ  ދޭ  ނޑުމެން  އަޅުގަ

ރާއްޖޭގެ  ހައްލެއް  ދާއިމީ  ދަތުރުފަތުރުގެ  ގެނެސް  ބަދަލުތަކެއް 

ބިންގާ  މަސައްކަތުގެ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ރައްޔިތުންނަށް  އެންމެހާ 

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ އެޅިފައި. ކުދި ކުދި ވަގުތީ 

ހައްލުތަކަކީ  ގެނެސްދޭ  މި  މިހާރު  ބަދަލުގައި  ހައްލުތަކެއްގެ 

ދާއިމީ ހައްލަކަށް ވެގެންދާނެ. އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ވިއުގައަށް 

ބޭނުންވާ ބަސްތައް ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ވަނީ 

ތެރޭގައި  ކުއާޓަރގެ  ތިންވަން  އަހަރުގެ  ވަނަ   2022 ފެށިފައި. 

އާއި  އަތޮޅުގަ  ލާމު  އަދި  ފުވައްމުލަކުގައި  އާއި  ސިޓީ  އައްޑޫ 

ފަށާނެ.  ދެވެން  ޚިދުމަތް  ބަސްތަކުން  މި  ސަރަހައްދުގައި  މާލެ 

ހަމަ އެއާއެކު ބަސްތައް މަރާމާތުކުރުމަށާއި ބަސްތައް ޕާކުކުރުމަށް 

ބޭނުންވާ ރިޕެއަރ ފެސިލިޓީތަކާއި  ބަސް ޑެޕޯތައް ބިނާ ކުރުމުގެ 

މަސައްކަތްވެސް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ވަނީ ފެށިފައި. މީގެ އިތުރުން، 

މާލޭގެ އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގައި ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް 

ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން 2022 ވަނަ އަހަރު މާލޭގައި މިނީ ބަހުގެ 

އެބަދޭ.  ކުރެވެމުން  މަސައްކަތްވެސް  ފެށުމުގެ  ޚިދުމަތް 

ސަރުކާރުގެ  ބަލާލާއިރު،  ދާއިރާއަށް  ނޑުދަތުރުފަތުރުގެ  ކަ

އިންޓަގްރޭޓަޑް ނެޝަނަލް ޕަބްލިކް ފެރީ ނެޓްވަރކް ޤާއިމްކުރުމަށް 

އެމްޓީސީސީ އިން ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ސަރުކާރާއެކު އެކަމާގުޅޭ 

ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ  އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކޮށްފައި. 2022 

މި މަޝްރޫޢުގެ ފުރަތަމަ ފޭސް ހއ. ހދ. އަދި ށ އަތޮޅުގައި 

 2023 އެބަދޭ.  ކުރިއަށް  މިހާރު  މަސައްކަތް  އިފްތިތާހުކުރުމުގެ 

ފަސިންޖަރުން  ދަތުރުކުރައްވާ  ފެރީގައި  އަންނައިރު،  ނިމުމަކަށް 

ފެރީ  ރަށެއްގައި  ކޮންމެ  ވަސީލަތްތަކާއެކު  ތަފާތު  ބޭނުންކުރުމަށް 

ޓަރމިނަލެއް ހުންނާނެ. އަދި ފެރީ ނެޓްވަރކުން ރާއްޖޭގެ މީހުން 

ނޑުމެންގެ  ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށްތަކެއް އޮންނާނީ ގުޅާލެވިފައި. އަޅުގަ

ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތަށް މި ގެނެވުނު ބޮޑު ބަދަލާއެކު އެއްގަމު 

ނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތަށް  ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތަށް އަދި ކަ

ޚާއްޞަ ދެ ޑިވިޝަން ވަނީ ޤާއިމްކުރެވިފައި.

ނޑުމެން  އަޅުގަ ދާއިރާގައި  ވިޔަފާރީގެ  އާންމު  ކުންފުނީގެ 

ދާއިރާއަށާއި  މަސްވެރިކަމުގެ  ގެންދަނީ  މި  މަސައްކަތްކުރަމުން 

ނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ އެންމެހާ ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި  ކަ

ޚިދުމަތްތަކާއި ހައްލުތައް އެއް ފުރާޅެއްގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް. 

އިންޖީނު  ބަނުމާއި  ފަހަރު  އޮޑިދޯނި  އަމާޒަކީ  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ

އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ސާމާނަކާއި ނެވިގޭޝަން އަށް ބޭނުންވާ 

ބޭނުންވާ  ފަރާތްތަކުން  އޮޕަރޭޓްކުރާ  ފަހަރު  އޮޑިދޯނި  އާލާތާއި 

ނޑުމެންގެ  ތަފާތު އެހެނިހެން ޕްރޮޑަކްޓްތައް އެކުލެވޭ ގޮތަށް އަޅުގަ

ޕްރޮޑަކްޓް ރޭންޖް ތަރައްޤީކުރުން. އާފްޓަރ ސޭލްސް މަސައްކަތްތައް 

ކުރެވުނު  އަހަރު  ދެ  ދިޔަ  ވޭތުވެ  ކުރުމަށް  ހަރުދަނާ  އިތުރަށް 

މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާ މިހާރު ފެންނަމުން އެބަދޭ. ވޭތުވެ ދިޔަ 

ބެނުންކޮށްގެން  ޑޭޓާ  މަސައްކަތްކުރީ  ނޑުމެން  އަޅުގަ އަހަރު 

ކަސްޓަމަރުންގެ  ސީދާ  ދެނެގަނެ،  ބޭނުންތައް  ކަސްޓަމަރުންގެ 

ކަސްޓަމަރުން  ދިނުމަށާއި  ޚިދުމަތް  އަމާޒުކޮށް  ބޭނުންތަކަށް 

ހަމައަށް  ކަސްޓަމަރުންނާ  ޚިދުމަތްތައް  ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި  ބޭނުންވާ 

ކޮންމެ  ރާއްޖެގެ  އިތުރުން  މީގެ  އަވަސްކުރުމަށް.  ފޯރުކޮށްދިނުން 

ވިޔަފާރިކުރުމުގެ  އޮންލައިންކޮށް  ފަސޭހަކަމާއެކު  ވެސް  ރަށަކުން 

ފުރިހަމަ ނިޒާމެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން އެބަދޭ. 

ކުންފުނީގެ  މިވަނީ  ބިނާވެފައި  މަސައްކަތް  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ

ޒަމާނީ  ވިޔަފާރީގެ  ވިސްނުންތަކާއި  އީޖާދީ  ވިޔަފާރީގައި  އާންމު 

ސަޤާފަތެއް  ބޭނުންކުރުމުގެ  ޓެކްނޮލޮޖީ  ޒަމާނީ  އުސޫލުތަކާއި 

ޤާޢިމްކުރުމަށް. އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމްތަކާއި ޒަމާނީ ޝޯރޫމްތަކާއެކު، 

ސްޕެސިފިކޭޝާންތައް  ޕްރޮޑަކްޓްތަކުގެ  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ

ފަސޭހަކަމާއެކު  އަދި  ބަލާލެވޭ  ފަސޭހައިން  ކަސްޓަމަރުންނަށް 

ބޭނުންވާ ޕްރޮޑަކްޓެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް އޯޑަރުކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު 

ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް. 

ކަންތައްތަކަކީ  ބޭނުންފުޅުވާ  އަލިއަޅުވާލައްވަން  އިތުރުން  ކަންތައްތަކަކީ މީގެ  ބޭނުންފުޅުވާ  އަލިއަޅުވާލައްވަން  އިތުރުން  މީގެ 

ކޮބާތޯ؟ކޮބާތޯ؟

ވޭތުވެދިޔަ  ވެސް  ހަރުދަނާކުރުމަށް  މެނޭޖްމަންޓް  ކުންފުނީގެ 

ނޑުމެންގެ  އަހަރު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވޭ. މިއީ އަޅުގަ
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ތަސައްވުރަށް ވާސިލުވުމުގައި އަސާސީ ދައުރެއް އަދާކުރާނެ ކަމެއް. މީގެ ތެރޭގައި މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓާއި ސުޕަވައިޒަރުން އެކުލެވޭ 

ގޮތަށް މުޅި މެނޭޖްމަންޓް ހިމެނޭ. މެނޭޖްމަންޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެން، ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތަކަށް  ފަރުވާތެރިވާ 

މިންވަރާއި، ޝައުގުވެރިވާ މިނަވަރު އިތުރުކޮށް ހިންގުންތެރި މެނޭޖަރުން ބިނާކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް މީގެ ތެރޭގައި 

ނޑުމެން ބޭނުންވާ ފެންވަރަށް  ހިމެނޭ. މިއީ ޖަވާބުދާރީވުމާއި މަސައްކަތުގެ އަޚުލާގާއި މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގެ ސަގާފަތް އަޅުގަ

ބަދަލުކޮށްލުމަށް ކުރެވޭ މުހިންމު މަސައްކަތެއް. 

ކުންފުނިން  މަޝްރޫޢުތަކެއްގައި  ފާހަގަކުރެވޭ  ފެންވަރުގެ  ފަޚުރުވެރިވާ  މުވައްޒަފުން  ކުންފުނީގެ  އަހަރު  ދިޔަ  ވޭތުވެ 

ނޑުމެން ހިންގައިދީފައިވަ އެންމެ ބޮޑު އެއް  މަސައްކަތްކޮށްފައިވޭ. އޭގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ކަސްޓަމަރަކަށް އަޅުގަ

މަޝްރޫޢު ހިމެނޭ. އެއީ ސެންޓާރާގެ ބިންހިއްކުގެ ބޮޑު މަޝްރޫޢުއެއް. މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް އޭޑީބީގެ 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. މިއީ މިހާތަނަށް ކުނި މެނޭޖްކުރަމުން  އެހީގައި ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް އަޅުގަ

އައި ގޮތަށް، ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި އިންޤިލާބީ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްދޭނެ މުހިންމު މަޝްރޫޢު އެއް. 

ނޑުމެންގެ ޓީމުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ތަހުނިޔާ ދަންނަވަން.  ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ކުންފުނިން ހޯދި ކާމިޔާބީތައް ފާހަގަކޮށް އަޅުގަ

މަސައްކަތްތައް  ބުރަ  ކުރި  ހިތްވަރާއެކު  މުވައްޒަފުން  ކުންފުނީގެ  ގޮންޖެހުންތަކާއެކުގައިވެސް  ކުރިމަތިވި  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ 

ކުންފުނީގެ  ފަރާތްތަކާއި  އެހީތެރިވެދެއްވި  ގޮތްގޮތުން  އެކި  މަސައްކަތްތަކަށް  ކުންފުނީގެ  އަދި  ފާހަގަކުރުން.  ނޑު  އަޅުގަ

އެންމެ  ހިތުގެ  ފާހަގަކޮށް  އެއްބާރުލެއްވުން  ދެއްވި  ނޑުމެންނަށް  އަޅުގަ އަހަރު  ވޭތުވެދިޔަ  ހިއްސާދާރުން  ކަސްޓަމަރުންނާއި 

ފުންމިނުން އެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

އާދަމް އާޒިމް އާދަމް އާޒިމް 

ސީއީއޯސީއީއޯ
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ިޑެރްކަޓުރްނެގ ޯބުޑ

އާދަމް އާޒިމް އާދަމް އާޒިމް 

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ

އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފަރީދު އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފަރީދު 

ޑައިރެކްޓަރޑައިރެކްޓަރ

މުޙައްމަދު އިމްރާން އަދްނާންމުޙައްމަދު އިމްރާން އަދްނާން

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް އިންޑިޕެންޑަންޓް ނޮން އެގްޒެކެޓިވް އިންޑިޕެންޑަންޓް 

ޑައިރެކްޓަރޑައިރެކްޓަރ

މުޙައްމަދު ފަހީމް މުޙައްމަދު ފަހީމް 

ޗެއަރމަންޗެއަރމަން

ނަސްރަތު މުޙައްމަދު  ނަސްރަތު މުޙައްމަދު  

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް އިންޑިޕެންޑަންޓް ނޮން އެގްޒެކެޓިވް އިންޑިޕެންޑަންޓް 

ޑައިރެކްޓަރޑައިރެކްޓަރ

ޝާހިދް ޙުސައިން މޫސާ ޝާހިދް ޙުސައިން މޫސާ 

ޗީފް އޮޕަރޭޓިންގް އޮފިސަރޗީފް އޮޕަރޭޓިންގް އޮފިސަރ

ސިނާން އަލީ  ސިނާން އަލީ  

ޑައިރެކްޓަރޑައިރެކްޓަރ
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ެމޭންޖަމްންޓ ީޓްމ

އާދަމް އާޒިމް އާދަމް އާޒިމް 

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ

މަރިޔަމް ޝާމިހާ މަރިޔަމް ޝާމިހާ 

އެގެޒެކެޓިވް ސެކެޓްރީ،އެގެޒެކެޓިވް ސެކެޓްރީ،

ސީއީއޯ ބިޔުރޯސީއީއޯ ބިޔުރޯ

ޝިފާއު އަލީ ޝިފާއު އަލީ 

ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ،ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ،

 ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް

 އެޑިމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިވިޜަން އެޑިމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިވިޜަން

އަލްއުސްތާޛާ ފާތުމަތު އިނާޝާ  އަލްއުސްތާޛާ ފާތުމަތު އިނާޝާ  

ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ،ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ،

 ލީގަލް އެފެއާޒް ޑިވިޜަން ލީގަލް އެފެއާޒް ޑިވިޜަން

ރަމްޒީ އަބޫބަކުރު ރަމްޒީ އަބޫބަކުރު 

ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ،ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ،

 ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް

 ޑްރެޖިންގ ޑިވިޜަން ޑްރެޖިންގ ޑިވިޜަން

އަޙްމަދު އިރުހާސް އަޙްމަދު އިރުހާސް 

ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ،ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ،

 ޓްރޭޑިންގ ޑިވިޜަން ޓްރޭޑިންގ ޑިވިޜަން

މުޙައްމަދު ނާޒިމް މުޙައްމަދު ނާޒިމް 

ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ،ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ،

 ލޭންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް ޑިވިޜަން ލޭންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް ޑިވިޜަން

ޝާހިދް ޙުސައިން މޫސާ ޝާހިދް ޙުސައިން މޫސާ 

ޗީފް އޮޕަރޭޓިންގް އޮފިސަރޗީފް އޮޕަރޭޓިންގް އޮފިސަރ

ވަސީމް އަކްރަމް ވަސީމް އަކްރަމް 

ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ

 އައިމިނަތު ޝިއުނާ އަޙްމަދު ސަޢީދް  އައިމިނަތު ޝިއުނާ އަޙްމަދު ސަޢީދް 

ކޮންޕެނީ ސެކްރެޓަރީކޮންޕެނީ ސެކްރެޓަރީ

އަލީ ނަޝާތު އަލީ ނަޝާތު 

ޗީފް އިންޓާނަލް އޮޑިޓާރޗީފް އިންޓާނަލް އޮޑިޓާރ

އަޙްމަދު ލަތީފް އަޙްމަދު ލަތީފް 

ޗީފް ރިސްކް އޮފިސަރޗީފް ރިސްކް އޮފިސަރ
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ެމޭންޖަމްންޓ ީޓްމ

އިސްމާއިލް ފާރިޤް އިސްމާއިލް ފާރިޤް 

ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ،ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ،

 މެރިން ޓްރާންސްޕޯޓް ޑިވިޜަން މެރިން ޓްރާންސްޕޯޓް ޑިވިޜަން

އަބްދުهللا ޝަފީޢު މަޙްމޫދު  އަބްދުهللا ޝަފީޢު މަޙްމޫދު  

ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ،ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ،

ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިވިޜަންޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިވިޜަން

އިބްރާހިމް ލަތީފްއިބްރާހިމް ލަތީފް

ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ،ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ،

ޝިޕް ހޭންޑްލިންގް އެންޑްޝިޕް ހޭންޑްލިންގް އެންޑް

 ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސް ޑިވިޜަން ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސް ޑިވިޜަން

އަޙްމަދު ތިހާމްއަޙްމަދު ތިހާމް

ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ،ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ،

ރިޕެއަރ އެންޑް ރިޕެއަރ އެންޑް 

މެއިންޓެނަންސް ޑިވިޜަންމެއިންޓެނަންސް ޑިވިޜަން

ފާތުމަތު ޖަބީން ފާތުމަތު ޖަބީން 

ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ،ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ،

 ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިވިޜަން ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިވިޜަން

އަޙްމަދު ޒަމީރުއަޙްމަދު ޒަމީރު

ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ،ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ،

 އިންޖިނިއަރިންގް އިންޖިނިއަރިންގް

 އެންޑް ޑޮކިންގް ޑިވިޜަން އެންޑް ޑޮކިންގް ޑިވިޜަން

އަޙްމަދު ސަލާމް އަޙްމަދު ސަލާމް 

ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ،ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ،

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަންއިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން

 އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިވިޜަން އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިވިޜަން
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ުކްނުފނެީގ ަމަސްއަކްތަތުކެގ ަނީތާޖ ަރނަގުޅުކުރަމްށ ިވަޔާފީރެގ ުމާރަޖާޢ 2021
ުކްނުފނެީގ ޮއނަިގނަޑްށ ަބަދުލ ެގަނުއްނ

ީޓުމެގ ެމްނަބުރްނެގ ަމަސްއަކުތެގ ައުޚާލުގ އުިތަރްށ 
ަރނަގުޅުކުރްނ

ނޑުމެން  2020 ވަނަ އަހަރު މާލީގޮތުންނާއި ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމުގެ ގިނަ ރިކޯޑްތަކެއް ޤާއިމްކުރުމަށްފަހު، އަޅުގަ

2021 އާ ކުރިމަތިލީ، ކުރީ އަހަރު ކުންފުނި ހިންގުމަށާއި ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގަމުންގެންދާ ގޮތަށް ގެނެވުނު ހެޔޮ 

ބަދަލުތައް ދަމަހައްޓާ އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ އައު ހިތްވަރަކާ އަޒުމަކާ އެކުގައެވެ. 

ޑިވިޝަންތަކާއި  ހުރިހާ  ކުންފުނީގެ  ތަކަކީ،  ބަދަލު  ގެނައި  ނޑަށް  އޮނިގަ ކުންފުނީގެ  ގައި   2020

އަމާޒަކަށް  އެއް  ހޯދައިދިނުމަށް  ނަތީޖާ  ކުންފުންޏަށް  މުވައްޒަފުން،  ކުންފުނީގެ  ޑިޕާޓްމެންޓްތަކާއި 

ޑުޕްލިކޭޓް  މަސައްކަތް  އެއީ  ބަދަލުތަކެކެވެ.  މުހިންމު  ގެނެވުނު  ކަށަވަރުކުރުމަށް  ކުރުން  މަސައްކަތް 

ކުރުން މަދުކުރުމަށާއި ކުންފުނީގެ ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިފުމަށާއި ކުންފުނީގެ 

އެތެރޭގެ ބިއުރޮކްރަސީ ނައްތާލާ ކަންކަމުގައި އަވަސް ނިންމުތައް ނިންމުމުގެ މަގު ފަހިކުރުމަށް ގެނެވުނު 

ބަދަލުތަކެކެވެ. މި ގެނެވުނު ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ޑިވިޝަންތަކާއި ޑިޕާޓްމެންޓްތަކުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް 

ނޑައެޅުމަށް މަގު ފަހިވެގެންދިޔައެވެ. ނޑައަޅާ ޑިޕާޓްމެންޓްތަކުގެ މަސައްކަތުގެ ޓާގެޓްތައް ކަ ސާފުކޮށް ކަ

ޑިޕާޓްމެންޓްތަކާއި  ގެންދެވިފައެވެ.  ކުރިއަށް  އިތުރަށް  ވަނީ  މަސައްކަތް  މި  އަހަރުވެސް  ވަނަ   2021

ކުންފުނީގެ  ތެރެއިން،  މަސައްކަތުގެ  މި  ތަފުސީލުކުރެވުނެވެ.  އިތުރަށް  މަސައްކަތްތައް  ޑިވިޝަންތަކުގެ 

އޮޕަރޭޝަންސް  ލޮޖިސްޓިކްސް  ކުރީގެ  އައި  ބަލަހައްޓަމުން  ކަންކަން  އުޅަނދުތަކުގެ  އާއި  މެޝިނަރީ 

ޑިވިޝަންގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑެ ޑްރެޖިންގް ޑިވިޝަންގެ ދަށަށް ގެނެވިފައެވެ. 

މީގެ ސަބަބުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޑްރެޖިންގް ޑިވިޝަން އިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އިތުރު 

ހަލުވިކަމެއް ވަނީ ގެނެވިފައެވެ.

މަސައްކަތްކުރާ  މެންބަރުންގެ  ވަކިވަކި  ހިމެނޭ  ޓީމުގައި  އިތުރުކުރުވޭނީ  އުފެއްދުންތެރިކަން  ކުންފުނީގެ 

މަސައްކަތުގެ  ވަގުތާއި  ކުރާ  ހޭދަ  މުވައްޒަފުން  މަސައްކަތުގައި  ކުންފުނީގެ  ކަމަށްވާތީ،  މިންވަރުން 

އަޚުލާގު އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރުމަށް ވޭތުވުދިޔަ އަހަރު އިސްކަން ދެވުނެވެ. އަދި މަސައްކަތްކުރާ މާހައުލު 

ރަނގަޅުކުރުމަށް ފިޔަވަޅުތައް އެޅުނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ކުންފުނީގެ މައި އޮފީހުގެ އިތުރުން މަސައްކަތުގެ 

ސައިޓުތައް ވެސް ހިމެނެއެވެ. މިއާއެކު މުވައްޒަފުންނަށް ލިބޭ އުޖޫރަ އިތުރަށް ރަނގަޅުކޮށް، ފުޅާވަމުންދާ 

ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީތަކަށް ބެނުންވާ ހުނަރާއި ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް ތަފާތު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް 

ކުންފުނީގެ  ބޭނުން،  އީއާރޕީގެ  ކޮމިޝަންކުރެވިފައިވާ  އަހަރު  ވަނަ   2021 އަދި  ހިންގުނެވެ.  ރާވާ 
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ތަމްރީން  އީއާރޕީގެ  މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި،  ހިފުމުގެ  ގޮތުގައި  ފުރިހަމަ  އެންމެ  މަސައްކަތްތަކުގައި 

ހިންގުނެވެ. ޑިޕާޓްމެންޓްތަކެއްގައި  ޑިވިޝަންތަކާއި  ހުރިހާ  ކުންފުނީގެ  ޕްރޮގްރާމްތައް 

ބޭނުންވާ  ފަރާތުން  ގުޅާ  ޖަވާބުދީ  ފޯންކޯލްތަކަށް  ކުރާ  ޕާޓްނަރުން  ކަސްޓަމަރުންނާއި  ކުންފުނީގެ 

ޑިޕާޓްމެންޓަކަށް ކޯލް ފޮނުވައިދިނުން ކަށަވަރުކުރުމަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު އެމްޓީސީސީގެ ކޯލްސެންޓަރެއް 

ވަނީ ޤާއިމްކުރެވިފައެވެ. 1610 ހޮޓްލައިން މެދުވެރިކޮށް ހަފްތާގެ ހުރިހާ ދުވަހެއްގެ 24 ގަޑިއިރު މި ކޯލް 

ގުޅޭނެއެވެ.  ސެންޓަރާ 

ވޭތުވެދިޔަ ދެ އަހަރު ކުންފުންޏަށް ގެންނަމުން މި ދާ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތަކަށާއި 

ވިޔަފާރިތަކަށް ފައިދާކުރަމުން ދާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި  1.97 

ވަނީ  ރުފިޔާ  މިލިއަން   272 ފައިދާގޮތުގައި  ލިބުނު  ކުރިން  ޓެކުހުގެ  އަދި  ރުފިޔާ  ބިލިއަން  ބިލިއަން 

ހާސިލުކުރެވިފައެވެ.

1650 ޯކްލ ެސްނަޓރ
ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ  އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިންމާލެވުނު 27 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ތެރޭގައި ފަޅު ފުންކުރުމާއި ބިން ހިއްކުން އަދި ގޮ

ނޑު  މަޝްރޫޢުތަކާއި ހާބަރާއި ޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ތަފާތު މަޝްރޫޢު ތަކާއި މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް އަދި ފުޓްބޯޅަ ދަ

ހެދުމުގެ އެއް މަޝްރޫޢު ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އީއައިއޭ އަދި ޑިޒައިން ކޮންސަލްޓަންސީގެ  މަޝްރޫޢުތައްވެސް، ވޭތުވެ 

ދިޔަ އަހަރު މި ދާއިރާއިން މުޅިން ނިންމާ ހަވާލުކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ. 

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިންމުނު ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރޭގައި ކ.މާފުށި، ކ.ގުރައިދޫ، އަދި މި ދެރަށުގެ ދެ ޕިކްނިކް 

އައިލަންޑް އާއި ކ.ގުޅީފަޅު، ރ.މުރައިދޫ، ހއ.ދިއްދޫ، ނ.ހެނބަދޫ، ރ.ފައިނު، މ.މުލައް، އަދި ސ.މީދޫ ގައި ހިންގުނު 

މަޝްރޫޢުތައް ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ސެންޓާރާގެ އައު ރިސޯޓް ހެދުމަށް އެމްޓީސީސީ އާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު 

ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު އަކީ ބޭރުގެ ކަސްޓަމަރަކަށް ކުންފުނިން ނިންމައިދީފައިވާ މިފަދަ އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫޢުއެވެ.

ހާބަރާއި ޕޯޓް ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރޭގައި ބ.ފެހެންދޫ އާއި ވ.ރަކީދޫގެ ބަނދަރު ހެދުމާއި، ހދ. ނެއްލައިދޫ، މ.ވޭވަށް، 

ލ.އިސްދު އަދި ސ،މީދޫ ގެ ބަދަރު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި، ލ.ގަމުގެ ހާބަރުގެ މެއިންޓަނަންސް މަސައްކަތާއި 

ގދ.ތިނަދޫ ރީޖަނަލް ޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ. 

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިންމާލެވުނު މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރޭގައި ރ.ދުވާފަރުގެ މައި މަގުތަކާއި ބ.އޭދަފުށީގެ މައިމަގުތައް 

އަދި ލ.ފޮނަދޫގެ މައިމަގުތަކާއި ސ.ހުޅުމީދޫގެ 2.2 ކިލޯމީޓަރުގެ ބަހާއުއްދީނު މަގު ހިމެނެއެވެ.

ޮކްންސްޓަރްކަޝްނ ެއްންޑ ްޑެރިޖްންގ 
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ާއްނުމ ިވަޔާވިރ
މެާކްޓަތަކްށ ިޒާޔަރްތުކުރްނ

ފުރިހަމަ  ޚިދުތަކުގެ  ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި  ކުންފުނީގެ  ބައްދަލުކޮށް  ސީދާ  ކަސްޓަމަރުންނާ  ކުންފުނީގެ  ޒިޔާރަތްކޮށް  މާކެޓްތަކަށް 

މަޢުލޫމާތު ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. މިގޮތުން، 

ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި  ކުންފުނީގެ  ދަތުރުތަކުގައި  މި  ދަތުރުކުރިއެވެ.  ޓީމުތަކުން  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ ރަށަކަށް   76 އަތޮޅެއްގެ   6

ޚިދުމަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން، ކުންފުނިން ވިއްކާ ތަފާތު ޕްރޮޑަކްޓްތަކުގެ މެއިންޓަނަންސާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

ކަސްޓަމަރުންނަށް ދީ ތަމްރީނު ދެވުނެވެ. އަދި ދޯނި ބަންނަ ސައިޓްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އުޅަނދުތައް އިންޕެކްޓްކޮށް އޮޑިވެރިން 

މި  ވެސް  ކައުންސިލްތަކާއެކުގައި  ރަށްރަށުގެ  އިތުރުން  ކަސްޓަމަރުންގެ  ކުންފުނީގެ  ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.  މަޢުލޫމާތު  ބޭނުންވާ 

ބޭއްވުނެވެ.  ބައްދަލުވުންތައް  ދަތުރުތަކުގައި 

ްޕޮރަޑްކްޓަތާކ ެބޭހ ަމުޢޫލމުާތ ިދުނަމްށ ިހްނުގުނ
 ާޚްޢަޞ ެކްމޭޕްނަތްއ

ާޕްޓ ޭސްލްސ ުޔންިޓ ޤާއްިމުކުރްނ

ަކްސަޓަމރ ަސރިވްސ އުިތަރްށ ަރނަގުޅުކުރްނ

ތެރޭގައި  ކެމްޕޭންތަކުގެ  ހިންގުނު  އަހަރު  ވޭތުވެދިޔަ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ކަސްޓަމަރުންނަށް  މަޢުލޫމާތު  ބެހޭ  ޕްރޮޑަކްޓްތަކާ 

އުފައްދާ  ޕްރޮޑަކްޓްތައް  މުހިންމުކަމާއި  މެއިންޓަންސްގެ  ކެމްޕޭނާއި،  ދެ  އެވެއަރނަސް  ސުޒުކީ  ހިންގުނު  އޮންލައިންކޮށް 

ބްރޭންޑްތަކުގެ ސްޕްއަރޕާޓްސް ބޭނުންކުރުމުގެ މުހިންމު ކަމުގެ މައްޗަށް ކަސްޓަމަރުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް މީޑިއާ ގައި ހިންގުނު 

އަސްލު ސްޕްއަރ ކެމްޕޭން ހިމެނެއެވެ.

ޔަންމާ އިންޖީނުގެ ސްޕެއަރޕާޓް ވިއްކުމަށް އިސްކަންދީގެން ޚާއްޞަ ސޭލްސް ޔުނިޓެއް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ޤާއިމްކުރެވުނެވެ. 

މި ޔުނިޓްގެ މަޤްޞަދަކީ ކަސްޓަމަރުންނާ ގާތްގުޅުމެއް ބާއްވައިގެން އެ ފަރާތްތަކުން ގެންގުޅޭ އިންޖީނުތަކަށް ބޭނުންވާ ޔަންމާ 

އޮރިޖިނަލް ސްޕެއަރޕާޓްސް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. އަދި ކަސްޓަމަރ ޑޭޓާބޭސް ގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި، އިންޖީނުގެ 

މެނުފެކްޗަރަރ އިރުޝާދުދީފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސްޕެއަރ ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ ވަގުތު އެކަން ކުރުމަށް ވަކިވަކި ކަސްޓަމަރުންނަށް 

އިރުޝާދުދީ އެހީތެރިވުމެވެ.  

ދެވުނެވެ.  އިސްކަމެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  އަހަރު  ވޭތުވެދިޔަ  ހަރުދަނާކުރުމަށް  އިތުރަށް  ރަނގަޅުކޮށް  ސަރވިސް  ކަސްޓަމަރ 

ދެ  ދެނެގަތުމަށް  ދަތިތައް  ދިމާވާ  ކަސްޓަމަރުންނަށް  ޚިދުމަތްދިނުމުގައި  ކަސްޓަމަރުންނަށް  ކަށަވަރު ޝޯރޫމްގައި  މިގޮތުން، 

ސަރވޭއެއް ކުރެވުނެވެ. އަދި އެމްޓީސީސީއިން އިންޖީނުގަތުމުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތައް ދެނެގަތުމަށް 

ޓެލެފޯނު ސަރވޭއެއްވެސް އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދެ ކުއަރޓަރގައި ހިންގުނެވެ. މި ސަރވޭތަކުގެ އަލީގައި ޚިދުމަތް ހޯދުމެގެ އެކި 

ބަދަލުގެނެވުނެވެ.  މަސައްކަތްތަކަށް  ފާހަގަކޮށް ޝޯރޫމްގެ  ދަތިތައް  ދިމާވާ  ކަސްޓަމަރުންނަށް  މަރުހަލާތަކުގައި 

“ ަ”
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ެއެހނެިހްނ ުމިހްނުމ ަހަރާކްތަތްއުމަވްއަޒުފްނ ަތްމީރުނުކުރްނ
އާންމު ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި ޕްރޮޑަކްޓްތަކާ ގުޅޭ އެހެނިހެން މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމަށް 

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ތަފާތު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ހިންގުނު ޓެކްނިކަލް ޓްރޭނިންގް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ 

ތެރޭގައި ޔަންމަރ އާއި ކާސްޓްރޯލްގެ ޕްރޮޑަކްޓް ޓްރޭނިންގް އާއި އިންޖިނިއަރިންގް އެންޑް ޑޮކިންގް ޑިވިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް 

ބޭއްވުނު ޔަންމަރ އިންޖީނުގެ ޕްރެކްޓިކަލް ޓްރޭނިންގް އާއި ސުޒުކީ ޖެންރަލް ޓްރޭޑިންގްގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމާއި ޔަންމަރ 

ހުނަރުތައް  ބޭނުންކުރެވޭ  ދިރިއުޅުމުގައި  އާންމު  އާއި  ވިޔަފާރި  އިތުރުން  މީގެ  ހިމެނެއެވެ.  ޓްރޭނިންގް  އާފްޓަރސޭލްސް 

މުވައްޒަފުންގެ ކިބައިގައި އިތުރުކުރުމަށްވެސް ގިނަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ވަނީ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިންގިފައެވެ. 

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިންގުނު މުހިންމު ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި މަސްވެރިންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު އޮޑިވެރިޔާ ފޯރަމް އާއި 

މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯ 2021 ގައި ބައިވެރިވުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުރިން ހަމައެކަނި އިންޖީނު ގަތުމަށް 

މަގު  ބޭނުންކުރެވޭނެ  ގަތުމުގައި  ޕްރޮޑަކްޓްތައް  އެހެނިހެން  ޕްރޮގްރާމް  ތަކްސިލް  ތަމްވިލް  ހުޅުވިފައިވާ  ކަސްޓަމަރުންނަށް 

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފަހިކޮށްދެވުނެވެ. އަދި ތަފާތު ޕްރޮމޯޝަންތައް ވެސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ހިންގިފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި 

އަހަރުވެސް  ކޮންމެ  އާއި  ޕްރޮމޯޝަން  ޓަރބޯމެކްސް  ސީއާރބީ  ކާސްޓްރޯލް  ހުޅުވާލެވުނު  ޚާއްޞަކޮށްގެން  ރިސޯޓްތަކަށް 

ބާއްވަމުން ގެންދާ ކަށަވަރު ޕްރޮމޯ ހިމެނެއެވެ. 
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ެފީރ ަޓރިމަންލަތްއ ޢިމާާރްތުކުރްނަކނުޑ ަދުތުރަފުތުރެގ ިޚުދަމްތ

ަކްސަޓަމުރްނަންށ ެދޭވ ިޚުދަމްތަތްއ ޮއޮޓމްޭޓުކުރްނ

ައުއ ެފީރ ެންޓަވރަކްށ ޭބުންނާވ ުއަޅނުދަތްއ ަގުތުމެގ 
ަމަސްއަކްތ

ޓަރމިނަލްތަކުގެ  ފެރީ  ބޭނުންވާ  ލޯންޗްކުރުމަށް  ފޭސް  ފުރަތަމަ  ނެޓްވަރކްގެ  ފެރީ  ޕަބްލިކް  ނެޝަނަލް  އިންޓަގްރޭޓަޑް 

މަސައްކަތް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ކުރެވުނެވެ. ހދ. ހަނިމާދީ، ހދ. ނެއްލައިދޫ، ހއ.ދިއްދޫ، ހއ. ހޯރަފުށި، ހއ.އިހަވަންދޫ 

ހިމެނެއެވެ.  ތެރޭގައި  މީގެ  މަސައްކަތް   ޓަރމިނަލްތަކުގެ  ކުޅުދުއްފުށީގެ  އަދި ހދ. 

ޕޯޓަލްއެއް  ވެބް  އެޕެކާއި  މޮބައިލް  މަޤްޞަދުގައި  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ފަސޭހަކަމާއެކު  ޚިދުމަތްތައް  ދެވޭ  ކަސްޓަމަރުންނަށް 

ހިމެނޭ ގޮތަށް އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ވަނީ ފެށިފައެވެ. މި ޕްލެޓްފޯމްގެ 

އަދި  ޓްރެކްކުރުން  އުޅަނދުތައް  ބުކްކުރުން،  ސީޓް  ގަތުމާއި  ޓިކެޓް  ބޭނުންކޮށްގެން  އެޕް  އަދި  ޕޯޓަލް  ވެބް  ޒަރިއްޔާއިން 

ދަތުރުތަކާ ބެހޭ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ވަގުތުން ވަގުތަށް ލިބިގަތުމުގެ ފުރުސަތު ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަހިވެގެން ދާނެއެވެ. 

ފެރީ ނެޓްވަރކްގެ ފުރަތަމަ ފޭސްއަށް ބޭނުންވާ 17 އުޅަނދު ގަތުމަށް އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރގައި ގަލްފް ކްރާފްޓާއެކު 

އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކުރެވުނެވެ. އަދި ތިންވަނަ ކުއާޓަރގައި ވަނީ މި އުޅަނދުތަކުގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮޓޯޓައިޕް އާރޓީއެލް 101 

ނިންމާ، ސީ ޓްރަޔަލް ފުރިހަމަކުރެވިފައެވެ. 

އާންމު ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި ޕްރޮޑަކްޓްތަކާ ގުޅޭ އެހެނިހެން މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމަށް 

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ތަފާތު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ހިންގުނު ޓެކްނިކަލް ޓްރޭނިންގް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ 

ތެރޭގައި ޔަންމަރ އާއި ކާސްޓްރޯލްގެ ޕްރޮޑަކްޓް ޓްރޭނިންގް އާއި އިންޖިނިއަރިންގް އެންޑް ޑޮކިންގް ޑިވިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް 

ބޭއްވުނު ޔަންމަރ އިންޖީނުގެ ޕްރެކްޓިކަލް ޓްރޭނިންގް އާއި ސުޒުކީ ޖެންރަލް ޓްރޭޑިންގްގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމާއި ޔަންމަރ 

ހުނަރުތައް  ބޭނުންކުރެވޭ  ދިރިއުޅުމުގައި  އާންމު  އާއި  ވިޔަފާރި  އިތުރުން  މީގެ  ހިމެނެއެވެ.  ޓްރޭނިންގް  އާފްޓަރސޭލްސް 

މުވައްޒަފުންގެ ކިބައިގައި އިތުރުކުރުމަށްވެސް ގިނަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ވަނީ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިންގިފައެވެ. 
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ެއްއަގުމ ަދުތުރަފުތުރެގ ިޚުދަމްތ
ޭލްންޑ ްޓާރްންސޯޕްޓ ިޑިވަޝްނ ޤާއްިމުކުރްނ

ައްއޑޫ ިސީޓ ާއއި ލ.ައޮތުޅ ައިދ ުފަވްއުމަލުކަގއި ިޚުދަމްތަތްއ 
ެފުށުމެގ ަމަސްއަކްތ

ެއްމޕެީއްލ އްިނ ެދުމްނ ެގްނިދަޔ ެއްއަގުމ ަދުތުރެގ 
ިޚުދަމްތަތްއ ެއްމީޓީސީސާއ ަހާވުލުކުރްނ

ނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތާއި އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ފުޅާވެގެންދިއުމާ  ކުންފުނިން ދެމުންގެންދިޔަ ކަ

ގުޅިގެން އޭރު އޮތް ޓްރާންސްޕޯޓް ސަރވިސަސް ޑިވިޝަން ދެ ބަޔަކަށް ބަހާލާ އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތުގެ މަސައްކަތަށް 

ނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތަށް މެރިން ޓްރާންސްޕޯޓް ޑިވިޝަން އުފެއްދުމަށް އަހަރުގެ  ލޭންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް ޑިވިޝަން އަދި ކަ

ރަސްމީކޮށް  މަސައްކަތް  ޑިވިޝަންގެ  ޓްރާންސްޕޯޓް  ލޭންޑް  ނިންމެވިއެވެ.  ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުއާޓަރގައި  ފުރަތަމަ 

ފެށިގައިވަނީ އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރގައެވެ. 

އެމްޕީއެލްއިން އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ލ.އަތޮޅު އަދި ފުވައްމުލަކުގައި ދެމުން ގެންދިޔަ ބަހުގެ ޚިދުމަތްތަކާ އެމްޓީސީސީއިން ހަވާލު 

ވީއިރު، އައްޑޫ ސިޓީގައި ސްކޫލް ކުދިންނަށް ދެމުން ގެންދިޔަ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފިޔަވާ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ވަނީ ކޮވިޑ19ް- 

ޕެންޑަމިކްގެ ސަބަބުން ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައެވެ. މި ތިން ސަރަހައްދުގައި އަލުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް، ބަސް ރޫޓްތައް 

ޕްލޭންކުރުން ފަދަ ތައްޔާރީތަކުގެ މަސައްކަތް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަގައި ވަނީ ނިންމާލެވިފައެވެ. އަދި ރޫޓްތަކުގައި 

ބޭނުންކުރުމަށް 34 މިނީ ބަސް ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ފެށިފައެވެ.

މާލޭ ސަރަހައްދުގަ އާއި ލ.އަތޮޅާއި ފުވައްމުލަކު އަދި އައްޑޫ ސިޓީގައި މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓަޑުން ދެމުން ގެންދިޔަ 

އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓް ޚިދުމަތްތައް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކުރުމާ ގުޅިގެން ކުންފުނިން ދެމުން ގެންދިޔަ 

ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ވަނީ އިންޤިލާބީ ބަދަލެއް އައިސްފައެވެ. އެމްޕީއެލްއިން ދެމުން ދިޔަ ޚިދުމަތްތަކާ 

ގޮތުން  ރަސްމީ  ވިއަސް  ކަމުގައި  ކުއާޓަރގައި  ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ  ފަށާފައިވަނީ  މަސައްކަތް  ހަވާލުވުމުގެ  އެމްޓީސީސީއިން 

ޚިދުމަތްތަކާ ހަވާލުވެފައިވަނީ ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގައެވެ. 

ުހުޅމެާލ ާއއި މޭާލެގ ަބުހެގ ިޚުދަމްތ
ހުޅުމާލެ ފޭސް ދޭއްގައި މީހުން އާބާދުވާން ފެށުމާ ގުޅިގެން މާލެ ސަރަހައްދުގެ ބަސް ނެޓްވަރކްއާ އެ ސަރަހައްދު ގުޅާލުމަށް 

ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފޭސް ދޭކަށް ތަޢާރަފްކުރެވުނެވެ. އަދި ފޭސް އެކެއްގައި ދެމުން ގެންދިޔަ ބަހުގެ ޚިދުމަތް އިތުރުކުރެވުނެވެ. 

މާލެ-ހުޅުމާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގެ އެތެރޭގެ ދަތުރުތަކަށް ބޭނުންކުރުމަށް އިތުރު 15 ޑަބަލް ޑެކަރ ބަސް ގަތުމުގެ މަސައްކަތްވެސް 

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ވަނީ ފެށިފައެވެ. 2022 ގައި މި ބަސް ބޭނުންކޮށް ޚިދުމަތް ދޭން ފެށޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މާލޭގައި މިނީ 

ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އިލެކްޓިރކް މިނީ ބަސް ގަތުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ވޭތުވެދިޔަ ވަނީ ފެށިފައެވެ. މި ޚިދުމަތްވެސް 

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ތަޢާރަފްކުރެވޭނެއެވެ. 
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އްިނިޖނަިއިރްންގ ާއއި ޮޑިކްންގެގ ިޚުދަމްތ
އިންޖިނިއަރިންގް އެންޑް ޑޮކިންގް ޑިވިޝަންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ކުންފުނީގެ އުޅަނދުތަކުގެ މެއިންޓަނަންސާއި 

ރިޕެއަރގެ މަސައްކަތް ކުރުމާއި ތިލަފުށީ ބޯޓްޔާޑްގައި ދެވޭ ޑޮކިންގް އަދި އިންޖިނިއަރިންގެ ގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން ހިމެނެއެވެ. 

ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރު ޖުމްލަ 2327 ވަކިވަކި މަސައްކަތް އިންޖިނިއަރިންގް އެންޑެ ޑޮކިންގް ޑިވިޝަނުން ނިންމާފައިވެއެވެ. 

ބޭރުގެ  ކުންފުނިން  އަކީ  އިންސައްތަ   25 މަސައްކަތްތަކެވެ.  ކުންފުނީގެ  މަސައްކަތަކީ  އިންސައްތަ   75 ތެރެއިން  މީގެ 

މަސައްކަތްތަކެވެ.  ކޮށްދީފައިވާ  ކަސްޓަމަރުންނަށް 
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ޭވުތެވިދަޔ ައަހުރ ޮކްށަފއާިވ ަމަސްއަކްތަތްއ 

ަބއަިންލައްޤާވިމ ެފްނަވަރްށ ޯބްޓާޔްޑ ަތަރްއޤުީކުރްނ
ދާއިރު  އަދާކުރަމުން  ދައުރެއް  މުހިންމު  މަޝްރޫޢުތަކުގައި  ތަރައްޤީގެ  ޢުމްރާނީ  ހިންގާ  ކުންފުނިން  ބޯޓްޔާޑުން  އެމްޓީސީ 

ކުންފުނިން ބޭރުގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޑޮކިންގް އަދި އިންޖިނިއަރިންގް ގެ ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދެއެވެ. ބޯޓްޔާޑް ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ފެށިފައެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޯޓްޔާޑުން ދޭ ވެލްޑިންގްގެ 

ޚިދުމަތް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށާއި 60 މީޓަރުގެ ދިގުމުގެ އުޅަނދު ޑޮކްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ބޯޓްޔާޑުގައި ޤާއިމްކުރުމުގެ 

ޕްލޭންތައް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުވަނީ ފުރިހަމަކުރެވިފައެވެ. 
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އްިނާސނީ ަވީސަލްތ
ގެނެވުނެވެ.  ބަދަލުތަކެއް  ބޮޑެތި  އަހަރު  ވޭތުވެދިޔަ  ނޑަށް  އޮނިގަ މުސާރައިގެ  އަދި  ހިންގުން  މަސައްކަތްތަކާއި  ކުންފުނީގެ 

ކުންފުނީގެ  އަދި  އިތުރުކުރެވުނެވެ.  މުވައްޒަފުން  ގުޅިގެން  ބަދަލާ  އައި  މަސައްކަތްތަކަށް  ޑިވިޝަންތަކުގެ  ކުންފުނީގެ 

މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކުރުމަށާއި ކުންފުނިން ހިންގަމުން ގެންދާ މަޝްރޫއުތައް އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން އެ މަސައްކަތްތަކަށް 

އުފެއްދުނެވެ.  މަޤާމުތައް  މުވައްޒަފުންގެ  ބޭނުންވާ 

ސްޓާފުންގެ އަދަދުސްޓާފުންގެ އަދަދު

3131 ޑިސެމްބަރ  ޑިސެމްބަރ 20212021 ގައި ގައި

ފިލިޕީންސްފިލިޕީންސް

ނޭޕާލްނޭޕާލް

ބަންގްލަދޭޝްބަންގްލަދޭޝް

އަންހެންއަންހެން

ފިރިހެންފިރިހެން

އިންޑިއާއިންޑިއާ

ސްރީލަންކާސްރީލަންކާ

ދިވެހިދިވެހި

ޖުމުލަ މުވައްޒަފުންގެ އިންސައްތަ (ޖިންސު)ޖުމުލަ މުވައްޒަފުންގެ އިންސައްތަ (ޖިންސު)ޖުމުލަ މުވައްޒަފުންގެ އިންސައްތަ (ނަސްލު)ޖުމުލަ މުވައްޒަފުންގެ އިންސައްތަ (ނަސްލު)

* ޖުމުލަ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދުގެ މައްޗަށް ބިނާ ކުރެވިފައ* ޖުމުލަ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދުގެ މައްޗަށް ބިނާ ކުރެވިފައ

ިންސ ައިދ ަންސލު ުމަވްއަޒުފްނެގ ިޖ

ުމަވްއަޒުފްނ ަތްމީރުނުކުރްނ
2021 ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކޮށް މުވައްޒަފުންގެ 

ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުނެވެ. 

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިންގުނު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް

އިންހައުސް ޓްރޭނިންގް: 34

ރާއްޖޭގައި އެކި ފަރާތްތަކަށް އައުޓްސޯސްކޮށްގެން: 96

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި: 17

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ތަމްރީނުކުރެވުނު މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު

އިންހައުސް ޓްރޭނިންގް: 417

ރާއްޖޭގައި އެކި ފަރާތްތަކަށް އައުޓްސޯސްކޮށްގެން: 716

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި (ޝޯޓްޓަރމް): 20

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި (ލޯންގްޓަރމް):1
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ުކްނުފނެީގ 41 ަވަނ ައަހީރ ުދަވުހެގ ަހްފާލަގއި ްސާޓްފ ެއޯވްޑ ިދުންނުހަނަވުރ ްޕޮރްގާރްމ
އެމްޓީސީސީއިން ހިންގާ ހުނަވަރު ޕްރޮގްރާމްގެ މަޤްޞަދަކީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުނަރުވެރި 

ދިވެހިން ތަމްރީނުކުރުމެވެ. އަދި އެމްޓީސީސީއަށް މި ދާއިރާގެ މަސައްކަތުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި މި ދާއިރާއަށް 

ބޭނުންވާ މީހުން ތަމްރީނުކޮށް ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ހުނަރުވެރި ދިވެހިން އުފައްދަމުން ގެންދެވެއެވެ. 

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ޖުމްލަ 13 މީހުން ހުނަވަރު ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށް، މިހާރު ގެންދަނީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޑްރެޖިންގް 

ޑިވިޝަންގައި އެކްސްކަވޭޓަރ އޮޕަރޭޓަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. 

ކުންފުނީގެ 41 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވުނު ހަފްލާގައި ކުންފުނީގައި 40 އަހަރު ދުވަހު ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ 

މުވައްޒަފަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޕްލެޓިނަމް ލޯންގް ސަރވިސް އެވޯޑް ހަވާލުކުރެވުނެވެ. އަދި ކުންފުނީގައި 30 އަހަރަށް ވުރެ 

ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ ފަސް މުވައްޒަފަކަށް ގޯލްޑް ލޯންގް ސަރވިސް އެވޯޑް ހަވާލުކުރެވުނެވެ. މި ހަފްލާގައި ކުންފުނީގެ ހިއުމަން 

ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން، 11 މުވައްޒަފަކަށް ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ސްކޮލަރޝިޕް ލިބުނުކަންވެސް އިޢުލާންކުރެވުނެވެ. 


