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މިއީ ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ޕްަބލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީގެ 2021 ވަަނ އަހުަރގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުގެ ުޚާލާޞގެ ދިވެހި 

ތުަރޖާަމއެކެވެ. މިތުަރޖާަމގައި ހިމެނިފައާިވނީ 2021 ވަަނ އަހުަރގެ ުއްސއަލިތާަކއި ކްުނފުންިނ ކަޑްައތުކްޮށފައާިވ 

މައިގަނޑު ޭމުލާގތުތަކެވެ. ފުރިހަމަ އަހަރީ ރިޕޯޓު ތްައާޔުރކެުރވިފައިވަނީ އިނގޭިރިސ ބުަހްނެނވެ.



ތަަޞްއުވުރ
މާުވަޞާލތީ ޚުިދމަތޭްދ ބައަިންލއަޤާްވމީ ކްުނފްުނޏްެއގެ ހައިިސްއަޔތްުނ މުީހްނގެ ދިރުިއޅްުނ 

އިތަުރްށ ފާގަތިކްޮށދުިންނ.

މަިޝްނ 
ފްެނވުަރގެ  ުދނޭިޔގެ  ފާަރތްތަކްަށ  ޒާިޔަރތްކާުރ  ދިވެހާިރްއޖެއްަށ  ަރްއޔިތްުނަނާށއި  ދިވެހި 

ުއފްެއުދްނތެރި މާުވަޞާލތީ ޚުިދމަތްތްައ ފުޯރކްޮށދުިންނ.

ުސޫލީކ މްިނގަނޑުތްައ 
ގުޅުވައިދުިންނ 

އަޅުގަނޑުމްެނ ބާަލނީ އަޅުގަނޑުމްެނ ހަަރާކތްތެރާިވ މުޖުތަމުަޢތަކުގެ ކްަނކަމުގައި ފުރިހަމައްަށ 
ޚުިދމަތްތްައ  ެދޭވ  ޒަރާީޢއްިނ  ެނޓްވަރކްގެ  ބޯަރާސކެުރޭވ  އަޅުގަނޑުމްެނގެ  ބައިވެރިވެ، 

މުެދވެރިކްޮށ ތަިޔ ޭބފުޅްުނ ޭބުންނފުޅާުވ އެހީތެރިކާަމއި ހްައުލތްައ ފުޯރކްޮށދުިނމެަށވެ. 

ޯއާގތެރުިވްނ 

އަޅުގަނޑުމްެނ ބާަލނީ ތަިޔ ޭބފުޅްުނަންށ ކްަނކްަނ ފޭަސހަކްޮށދުިނމެަށވެ. އަޅުގަނޑުމްެނ 
މުެދވެރިކްޮށ ތަިޔ ޭބފުޅްުނގެ ކްަނކްަނ އިތަުރްށ ާސފުވެ ެދފްުށ ފްެނަނގޮތް ވެގްެނާދެނއެވެ. 
އަދި، އަޅުގަނޑުމްެނ އަބުަދވްެސ ާވނީ ތަިޔ ޭބފުޅްުނ އެދިލްައާވ ކްަނކަމުގައި އެހީތެރިކްަނ 
ފުޯރކްޮށދީ، ތަިޔ ޭބފުޅްުނަންށ ދާިމާވ ކްަނކަމުގައި ބައިވެރިވެ އްިޙތާިރމްކާުރ ބައްެއކަމުގައެވެ. 

ކުރިމަތުިލްނ 

އަޅުގަނޑުމްެނ ކްަނކާަމ ކުރިމަތާިލްނ ޯލިބކަުރނީ އަޅުގަނޑުމްެނގެ ޒާުވްނކަމުގެ ފާުރފުރިހަމަ 
ވްިނުދްނ، އަޅުގަނޑުމްެނަންށ ވޭެވެނ އްެނމެ ަރނގަޅު ބަަޔކްަށވެ، ޚުިދމަތޯްހާދ ފާަރތްތަކުގެ 
ޖާޯޝއި  ލިިބޭދ  ުވމްަށ  ާއުރާކޓީއަކްަށ  ގަެނުއމުގެ  ބަަދުލތްައ  އާީޖދީ  މްަނފާއްަށޓަކައި 

ހަކަތައްިނެނވެ.

އަޅުގަނޑުމްެނގެ ވަިޔފާރި
ަނމްުނ  ލިމިޓެޑްގެ  ޕަްރއިވެޓް  މްޯލިޑްވްސ  ޓެލެކޮމް  ވަތަންިއާޔ  އަހުަރ  ވަަނ   2005

އަޅުގަނޑުމްެނ  ިސާނޢަތްަށ  ޓެލެކޮމުިއނޭިކަޝްނގެ  ާރްއޭޖގެ  ތާަޢަރފުވެ،  އްަށ  ދިވެހާިރްއޖެ 

ފްެނވުަރގެ  ބައަިންލއަޤާްވމީ  ގުެނވައިދީފައެވެ.  ބަަދުލތަކްެއ  ޮބޑެތި  އްިނޤާިލީބ  ާވނީ 

ެނޓްވަރކްއާަކއެކު ޓެކޮްނޮލޖީގެ އަލީގައި އާިޖދީ ހްައުލތާަކއި ފްެނވުަރ ަރނގަޅު އްިނޓެަނޓްގެ 

ޚުިދމަތްވަނީ ދިވެހާިރްއޖެ އްަށ ތާަޢަރފުކްޮށދީފައެވެ. 6 ޮއކްޓޯބުަރ 2016 ގައި މި ކްުނފުނީގެ 

މްޯލިޑްވްސ  ުއރޫީދ  ބަަދުލކްޮށ  ގޮތުގައި  ކްުނފްުނޏްެއގެ  ޕްަބލިކް  ހައިިސްއަޔތު  ާޤޫނނީ 

މްޯލިޑްވްސއީަކ  ުއރޫީދ  ބަަދުލކެުރވިފައެވެ.  ވަނީ  ަނމްަށ  ގެ  ކޮމްޕެނީ  ލިމިޓެޑް  ޕްަބލިކް 

ކްަނކޮޅުތަކްަށ  އިެކ  ުދނޭިޔގެ  ާދއާިރއްެއގައި  ފާުޅ  ޚުިދމަތް  ޓެލެކޮމުިއނޭިކަޝްންސގެ 

ގޫްރޕީަކ  ުއރޫީދ  ކްުނފްުނޏެކެވެ.  ންިސބަތާްވ  ގޫްރޕްަށ  ުއރޫީދ  އްަނަނ  ފުޯރކްޮށެދމްުނ 

އުިރމަތީ  ެދކުުނ  އަދި  އެފްރާިކ  ުއތުުރ  އުިރމްައާޗއި،  މުެދ  ފްެނވުަރގައި  ބައަިންލއަޤާްވމީ 

ފިކްްސޑް،  މޮބައްިލ،  އާަމޒުކްޮށ  ޭބުންނތަކްަށ  ކްަސޓަމުަރްނގެ  ގޮތްަށ،  ހިމޭެނ  ޭއިޝާޔ 

ްބޯރޑޭްބްނޑް އަދި ކޯޕޭަރޓް ަސރވްިސތްައ ފަަދ ގަިނގަުނ ޚުިދމަތްތަކްެއ ފުޯރކްޮށޭދ ޓެލެކޮމް 

ކްުނފްުނޏެކެވެ.  

އްަނަނނީ  މަަސްއކަތްކަުރމްުނ  އަބުަދވްެސ  އަޅުގަނޑުމްެނ  އްެއގޮތްަށ  އާަމާޒ  ކްުނފުނީގެ 

ާއްނމު  އަލީގައި  ޓެކޮްނޮލޖީގެ  ޓެލެކޮމުިއނޭިކަޝްނ ާއއި  ޚުިދމަތްތާަކއެކު  ފްެނވުަރ ަރނގަޅު 

ދިރުިއޅުމުގެ ކްަނކްަނ މްުއަސނދިކްޮށ އުައ ފުުރަޞތުތާަކއި ގުޅާުވލަދުިނމެަށވެ. އަޅުގަނޑުމްެނ 

ވަިޔފާރިތަކުގެ  ފްަނތީގެ  މުެދ  އަދި  ކުދި  ތޭެރގައި  ކްަސޓަމުަރްނގެ  ފުޯރކްޮށޭދ  ޚުިދމަތްތްައ 

ކްަސޓަމުަރްނގެ  ހިމެެނއެވެ.  މުއްައަސާސތްައ  ަދުއލަތުގެ  ވަިޔފާރިތާަކއި  ޮބޑެތި  އިތުުރްނ 

ޭޑާޓ،  ޮވއްިސ،  އްެއގޮތްަށ،  ބަަދުލތާަކ  އްަނަނ  ުދނެިޔއްަށ  ޭބުންނތާަކއި  އިތުުރވަމްުނާދ 

އިެކ  ތަފާތު  ފުަރާމކްޮށ،  ޚުިދމަތްތްައ  އްެނޓަޕަްރއްިސގެ  އަދި  ކްޮނޓްެނޓް  ްބޯރޑޭްބްނޑް، 

އަޅުގަނޑުމްެނގެ  ފުޯރކްޮށެދމްުނެނވެ.  ަދނީ  މްޯލިޑްވްސއްިނ  ުއރޫީދ  ޚުިދމަތްތްައ  އާީޖދީ 

ާދއާިރއްަށ  މާުވަޞާލތީ  ދިވެހާިރްއޭޖގެ  ތާަޢަރފުކުުރމްަށފުަހ،  ދިވެހާިރްއޖެއްަށ  ޚުިދމަތްތްައ 

ފާގަތިކްޮށދީ،  އިތަުރްށ  ކްަނކްަނ  ދިރުިއޅުމުގެ  މުީހްނގެ  ގެެންސ،  އްިނގާިލުބތްައ  ޮބޑެތި 

ުއރޫީދ  މަަސްއކަތްކްޮށދީފައެވެ.  ާވނީ  ކުރިއުަރވްަނ  އިތަުރްށ  އިޤްތާިޞުދ  ދިވެހާިރްއޭޖގެ 

ޚުިދމަތް  ްބޯރޑޭްބްނޑްގެ  5ޖީ  އަދި  ެނޓްވަރކް،  4ޖީގެ  ާއއި  3ޖީ  ވަނީ  މްޯލިޑްވްސ އްިނ 

ާވނީ  އަޅުގަނޑުމްެނ  އިތުުރްނ  މީގެ  ތާަޢަރފުކްޮށދީފައެވެ.  ދިވެހާިރްއޖެއްަށ  އަލްަށ  މުޅްިނ 

24 ގިަޑއުިރ ެސްލފް ަސރވްިސ ޚުިދމަތޭްދ  ިޑޖިޓްަލ ަސރވްިސ ފުޯރކްޮށދުިނމްަށޓަކައި 

ޯހުދމުގައި  ޚުިދމަތް  ކްަސޓަމުަރްނަންށ  ާގއިމުކްޮށ،  އަލްަށ  ދިވެހާިރްއޭޖގައި  ިކޮއްސކްއްެއ 

އިތުުރ ުލއި ފޭަސހަތްައ ފުޯރކްޮށދީފައެވެ. އަދި، އަޅުގަނޑުމްެނ ފުަޚުރވެރިކާަމއެކު ފާހަގަކްޮށާލ 

ުއރޫީދ  ކަމުގައާިވ  ެސްނޓެަރްއ  ޭޑާޓ  ެރީޑ  ޓިއަރ-3  އަލްަށ  ދިވެހާިރްއޭޖގައި  އްެއކަމީަކ، 

ަސުރާކުރގެ  މުެދވެރިކްޮށ  ެސްނޓުަރ  ޭޑާޓ  މި  ާގއިމުކުުރމެވެ.  ެސްނޓުަރ  ޭޑާޓ  މްޯލިޑްވްސ 

އާިދާރތާަކއި، މި ަސަރޙްައުދގައި ހްިނާގ ވަިޔފާރިތާަކއި ފަތުުރވެރިކަމުގެ ާދއާިރއްަށ ޭބުންނާވ 

ޚުިދމަތްތްައ ފުޯރކްޮށެދޭވެނއެވެ. 

އެފް.ޒެޑް.އްެލ.އްެލ. އްިނޓޭަނަޝަންލ  ވަތަންިއާޔ   90.5% ގެ  ހްިއާސ  ގެ  ކްުނފުނީ  މި 

ހްިއާސގެ  ޮއފުީހގެ  އެޑްމިންިސޓޭްރަޝްނ  ޕްެނަޝްނ  މްޯލިޑްވްސ  ހްިއާސކާުރއުިރ،  ީސ 

ހްިއާސގެ  ހްިއާސާދުރްނގެ  އެހެނިހްެނ  އިތުުރްނ  މީގެ  ހްިއާސއެވެ.  ންިސބަތީަކ 5.64% 

ގެ  ކޮވިޑް-19  ކުރިމަތިވެފައާިވ  ުދނެިޔއްަށ  ހްިއާސއެވެ.   3.86% ންިސބަތީަކ  

ބަލިމަޑުކާަމއެކު ކްުނފްުނޏްަށ ދާިމވަމްުނދަިޔ ގްޮނޖުެހްނތާަކއެކުވްެސ، މި ކްުނފުންިނ އިތުުރ 

އަަދުދ  ފުޯރކްޮށޭދ ކްަސޓަމުަރްނގެ  ޯހަދއި، އަޅުގަނޑުމްެނ މާިހުރ ޚުިދމަތް  ކުރިއުެރްނތްައ 

ވަނީ 368،000 އްަށ އިތުުރވެފައެވެ. 



ކްަސޓަމުަރްނގެ ިޑޖިޓްަލ ދިރުިއޅްުނ ފާގަތިކުުރްނ

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ަސބުަބްނ ާއްނމު ދިރުިއޅުމުގެ ވްައޓަފާޅި ޓެކޮްނޮލޖާީއއެކު މިވަނީ 

ާމހުައލްެއ ޯހަދއިދުިނމުގެ  ބަަދުލވެފައެވެ. މުވްައޒަފްުނަނާށއި ކްަސޓަމުަރްނަންށ ަރްއާކތެރި 

މްަނާސތަކްަށ  ިޑޖިޓްަލ  މުއްައަސާސތަކްުނ  ަސުރާކުރ  ކްުނފުނިތަކްުނާނއި  ގޮތްުނ 

އްިނޓެަނޓްގެ  އިތުުރވެ  ުދވެލީގައި  ހުަލވި  ޭބުންނކާުރވުަރ  އްިނޓެަނޓް  ބަަދުލކުުރާމއެކު 

ބަަދުލވަމްުނ  ކްަސޓަމުަރްނގެ  އިތުުރވަމްުނެނވެ.  ުދވަހްަށ  ުދވުަހްނ  މުހްިނމުކްަނަދނީ 

އްިނ  މްޯލިޑްވްސ  ުއރޫީދ  ފުޯރކްޮށދުިނމްަށ  ޚުިދމަތްތްައ  އްެއގޮތްައ  ޭބުންނތާަކ  އްަނަނ 

މަަސްއކަތްކްޮށފައާިވނީ ާރްއޭޖގެ އިެކ ކްަނކޮޅުތަކުގައާިވ މުޖުތަމުަޢތަކްަށ މުެދކެނޑުމްެއެނތް 

އްިނޓެަނޓްގެ ޚުިދމަތް ފުޯރކްޮށދުިނމެަށވެ. 

ހްައުލތްައ ފުޯރކްޮށދުިނމުގައި އަޅުގަނޑުމްެނގެ ޓީމްުނ ކެނިޑޭނޅި ކަުރމްުނ ގްެނާދ  އާީޖދީ 

ވަިޔފާރިތާަކއި  ފުަޚުރވެރިވަމެވެ.  ުނހުަނ  އަޅުގަނޑު  މަަސްއކަތްތާަކމުެދ  އްިޚާލްޞތެރި 

ބަަދުލތްައ  އައި  ދިރުިއޅުމްަށ  އްެއގޮތްަށ  ާއއި  ޯނމްަލ‹  ›ނުިއ  ގުޅުވައިދީ،  މުޖުތަމުަޢތްައ 

ފޭަސހަކްޮށދުިނމްަށ ގަިނގަުނ އާީޖދީ ޚުިދމަތްތަކްެއ ވަނީ ތާަޢަރފުކެުރވިފައެވެ. އްިނޓެަނޓްގެ 

ާލބާައއި މްަނފާ މުޖުތަމުަޢގެ އްެނމެހައި ފުަރުދްނަންށ ފަހި ކްޮށދުިނމްަށޓަކައި ަސުރާކުރްނ 

އްިސަނގައިގްެނ ކުރިއްަށ ގްެނދަިޔ »ެނޓުހޮެޔ« ޕޮްރގާްރމާްއއި އްެއގޮތާްވގޮތުގެ މަތްިނ ުއރޫީދ 

ވަނީ  ބަަދުލތަކްެއ  ހޮެޔ  އަގުތަކްަށ  ޕޭެކޖްތަކާަށއި  ްބޯރޑޭްބްނޑް  މޮބައްިލ  މްޯލިޑްވްސގެ 

ގެެންސފައެވެ. މީގެ އިތުުރްނ ދިވެހާިރްއޭޖގައި ފަުރތަމަ ފަހަަރްށ ޭޑާޓ ޯރްލޯއވަރ ގެ ޚުިދމަތް 

ޕްޯސޓްޕެއިޑް އަދި ޯހމް ްބޯރޑޭްބްނޑް ކްަސޓަމުަރްނަންށ ތާަޢަރފުކްޮށ، މުެދކެނޑުމްެއެނތް 

އްިނޓެަނޓްގެ ޚުިދމަތް ޯހުދމުގެ ފުުރަޞތުވަނީ ފަހިކްޮށދީފައެވެ. 

އަޅުގަނޑުމްެނގެ އާަމާޒއި އްެއގޮތްަށ، ާރްއޭޖގެ އިެކ ކްަނކޮޅުތަކުގައި ދިރުިއޭޅ ފުަރުދްނަންށ 

ފިކްްސޑް  އަޅުގަނޑުމްެނގެ  ފުޯރކްޮށދުިނމްަށ  އްިނޓެަނޓްއްެއ  ަރނގަޅު  ފްެނވުަރ 

 10 އިތުުރ  ތޭެރގައި  އަހަގެ  ވަަނ   2021 ވަނީ  ޚުިދމަތް  ުސޕަރެނޓްގެ  ްބޯރޑޭްބްނޑް، 

ކްަސޓަމުަރްނަންށ  ުސޕަރެނޓް  ހަމާަވ  ަޝުރތު  ހަމައާެއއެކު،  ފުޯރކްޮށދީފައެވެ.  ަރަށކްަށ 

އަޅުގަނޑުމްެނގެ  ވްެސ  ިޑްސކުައްނޓްތްައ  ޮއފަރތާަކއި  ާހްއަސ  ްބޭރްނޑްތަކުގެ  ޕްރިމިއަމް 

»ުއރޫީދ ކްލްަބ ޕްރިމިއަރ« ރާިވރޑް ްސީކމް މުެދވެރިކްޮށ ލޭިބެނގޮތް ވަނީ ފަހިކްޮށދީފައެވެ. 

ހުަރަދާނ ކުުރމްަށ ކެުރވިފައާިވ  އިތަުރްށ  ެނޓްވަރކް  އަޅުގަނޑުމްެނގެ 
އްިނވްެސޓްމްެނޓްތްައ

އިތުުރވަމްުނދުިއާމއި،  ުދވްެއެޔްއގައި  ހުަލވި  މްިނވުަރ  ޭބުންނކާުރ  ޚުިދމަތް  އްިނޓެަނޓްގެ 

ކްލުައޑް ޚުިދމަތްތާަކއި، އްިނޓެަނޓް ޮއފް ތްިނގްްސ ގެ އިތުުރްނ 5ޖީ ެނޓްވަރކް މުެދވެރިކްޮށ 

އްިނޓެަނޓްގެ  ފުޯރކްޮށދުިނމްަށޓަކައި،  ޚުިދމަތްތްައ  ތާަޢަރފުވެގްެނާދެނ  މްުސތަޤުބުަލގައި 

އްިނފާްރްސޓަްރކްޗަރ ހުަރަދާނކުުރމުގެ މުހްިނމުކްަނ އެތްައ ގަުނއަކްަށ ވަނީ އިތުުރވެފައެވެ. 

ތަަޞްއުވާރ  ގްެނގޭުޅ  އަޅުގަނޑުމްެނ  ާޤއިމުކުުރމްަށ  ދިވެހާިރްއޖެއްެއ  ިޑޖިޓްަލ  ހަގީގީ 

އަދި  ިސްނގަޕުޫރ  ކުޅުުދްއފްުށާޓއި  ހދ.  އަޅުގަނޑުމްެނާވނީ  މަތްިނ،  ގޮތުގެ  އްެއގޮތާްވ 

އްިނވްެސޓްކްޮށފައެވެ.  ޭކބްަލއަކްަށ  ަސްބމެރްިނ  ބައަިންލއަޤާްވމީ  ާއ  ގުޅުވައޭިދެނ  ޫޔަރޕް 

މި ޭކބްަލާއއެކު މުޅި ދިވެހާިރްއޭޖގެ އްިނޓެަނޓްގެ ފްެނވަަރްށ ވަަރްށ ޮބޑު ކުރިއުެރމްެއ ލިިބ، 

މުޖުތަމުަޢއްަށ މުޅްިނ އުައ ފުުރަޞތުތަކްެއ ފަހިވެގްެނާދެނއެވެ.    

މީގެ އިތުުރްނ، ކުރިއަަރމްުނ އްަނަނ ްސާމޓް ިސޓީ ކަމުގައާިވ ުހޅާުމޭލގައި ޓިއަރ-3 ެރީޑ 

ޭޑާޓ ެސްނޓެަރްއ ކަމުގައާިވ ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ޭޑާޓ ެސްނޓުަރ ވްެސ ވަނީ ާގއިމުކްޮށފައެވެ. 

ކޭެޕިސޓީ  ފިެސލިޓީތަކާަށއި،  ކޮމްޕުިއޓްިނގ  ޮބޑެތި  ަސބުަބްނ  ެސްނޓުަރގެ  ޭޑާޓ  މި 

މި  ވަިޔފާރިތަކާަށއި  ާރްއޭޖގެ  ފްުއަދއިދީ،  ޭބުންނތްައ  އިތުުރވަމްުނާދ  ޮއތް  މޭެނޖްމްަނޓްަށ 

ަސަރޙްައުދގެ ވަިޔފާރިތަކްަށ އިތުުރ ފައާިދތްައ ލިިބގްެނާދެނއެވެ.

މުޖުތަމުަޢތާަކއި ޮއްނަނ ގުޅްުނ

ފެށިގްެނ،  ހާިސުބްނ  ތާަޢަރފުކެުރުވުނ  ދިވެހާިރްއޖެއްަށ  ޚުިދމަތްތްައ  ކްުނފުނީގެ  މި 

އިޤްތާިޞދީ  އަދި  އިޖްތާިމޢީ  ހުަރަދާނކްޮށ،  ގުޅްުނ  ޮއްނަނ  މުޖުތަމުަޢތާަކ  އަޅުގަނޑުމްެނގެ 

އްެއ  އްިސކްަނޭދ  އްެނމެ  އަބުަދވްެސ  އަޅުގަނޑުމްެނ  މަގުފަހިކްޮށދުިނމީަކ،  ތަަރްއޤީއްަށ 

ކަމެވެ.  

ަސުއތު ޭއިޝއްަނ ފުޓޯްބްލ ފެޑޭެރަޝްނ )”ާސފް”( ޗެމްޕިއްަނިޝޕްގެ ފުަޚުރވެރި ޓައިޓްަލ 

ފުޓޯްބޅައާަށއި  މަަސްއކަތްކުރީ،  ޓީމު  އަޅުގަނޑުމްެނގެ  ހައިިސްއަޔތްުނ،  ްސޕްޮނަސރގެ 

ކުުރމެަށވެ.  ާއާލ  އިތަުރްށ  އްެއބައިވްަނތަކްަނ  މުޖުތަމުަޢގެ  ޯލތާްބއި  ޮއްނަނ  ޤުައމްަށ 

އިވްެނޓް  ުއފާވެރި  މި  ްސޭޓކޯްހްލޑުަރްނާނއެކު  އެހެނިހްެނ  ަސުރާކާރއި  އެގޮތުގެމަތްިނ، 

ކުލަގަަދކުުރމްަށ ގަިނ ހަަރާކތްތަކްެއ ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސއްިނ ވަނީ ކުރިއްަށގްެނގްޮސފައެވެ. 

މިއުަދ އަޅުގަނޑުމްެނ ދިރުިއޅެމްުނ މަިދނީ ުހރާިހ ުއމެުރްއގެ މުީހްނަންށވްެސ އްިނޓެަނޓްގެ 

މުހްިނމުކްަނވްެސ  ލޭިބ ުދނެިޔއްެއގައެވެ. އެހްެނކަމްުނ، ަސއިބަރ ެސިކުއރިޓީގެ  ޚުިދމަތް 

ވަނީ އުިހަންށުވެރ އިތުުރވެފައެވެ. އްިނޓެަނޓީަކ އްެނމްެނަންށ ވްެސ ަރްއާކތެރި ާމހުައލަކްަށ 

ހުެދމްަށޓަކައި، ިޑޖިޓްަލ ޒްިނާމއްަށ ޭހުލްނތެރިކްަނ އިތުުރކުުރމުގެ ގޮތްުނ އަޅުގަނޑުމްެނގެ 

ޓީމް ވަނީ ޕާޓަްނުރްނާނއެކު ގަިނ ހަަރާކތްތަކްެއވްެސ ކުރިއްަށ ގްެނގްޮސފައެވެ.  

ުއރީދޫ މޯލްޑިވްްސގެ ޗެއަރޕަާސްނ،  
ފާތާިމ ުސލާްޠްނ އަލް-ުކާވރީގެ  މެެސޖުގެ ތުަރޖާަމ

އްެނމެހައި ހްިއާސާދުރްނ،

ރިޕޯޓު  އަހަރީ  ފާަރތްުނ 2021 ވަަނ އަހުަރގެ  ިޑެރކްޓުަރްނގެ  ޯބޑު 

ތަިޔޭބފުޅްުނަންށ ުހަށހެޅުމީަކ އަޅުގަނޑްަށ ލޭިބ ވަަރްށޮބޑު ުއފަލެކެވެ. 

އެަންއާކވްެސ  އްަށ  މްޯލިޑްވްސ  ުއރޫީދ  އަހަަރީކ  ވަަނ   2021

ކްަސޓަމުަރްނގެ  އަޅުގަނޑުމްެނގެ  އަހެަރކެވެ.  ާކމާިޔުބ  ފާހަގަކްޮށލޭެވ 

ކުރިއުެރުވމްަށ  ވަިޔފާރިތްައ  ކްުނފުނިތާަކއި،  ަސުރާކުރ  އިތުުރްނ، 

ޚުިދމަތްތަކްެއވަނީ  އާިޖދީ  ގުޅާުވލޭަދ  ފުުރަޞތާުކއި  އިތުުރ 

ތާަޢަރފުކެުރވިފައެވެ. 

ވަިޔފާރީގެ ެދމެހްެއޓެނިވި ާކމާިޔުބ

ގޮތްުނ ދާިމވެފައާިވ ުނތަަނވްަސކާަމއެކުވްެސ، ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ އްިނ ވަނީ  އިޤްތާިޞދީ 

ްސޓެްރޓީޖިކް  އެކޭަށެނ  ާހލާަތއި  ހާަދފައެވެ.  އަހަަރކްަށ  ާކމާިޔުބ  އަހުަރ  ވަަނ   2021

ކްަސޓަމުަރްނގެ  ގަެންސ،  ޕޯޓްފޯލޯިއތަކްަށ  ޕޮްރޑަކްޓް  އަޅުގަނޑުމްެނގެ  ބަަދުލތްައ 

ކުުރމުގެ  ޯހަދއިދުިނމްަށ އުައ ޚުިދމަތްތަކްެއ ތާަޢަރފު  ހްައުލ  ފުރިހަމަ  ޭބުންނތަކްަށ އްެނމެ 

ޚުިދމަތްތާަކމުެދ ކްަސޓަމުަރްނ  ާއމަްދނީ އިތުުރވެ، އަޅުގަނޑުމްެނގެ  ަސބުަބްނ ކްުނފުނީގެ 

ހިތްހަމަޖޭެހ މްިނވުަރ ވަނީ އިތުުރވެފައެވެ. 

ިޑވިޑްެނޑް

2021 ވަަނ އަހުަރގެ ިޑވިޑްެނޑް )ހްިއާސގެ ފައާިދ(ގެ ގޮތުގައި ހްިއާސއަކްަށ 2.70 ުރފާިޔ 

ުހަށހަޅްަނ ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސގެ ޯބޑްުނ ންިނާމފައާިވ ާވހަކަ ުއފާަލއެކު ަދްނަނވަމެވެ.

ޯބޑު ިޑެރކްޓުަރްނ، ކްުނފުނީގެ ހްިއާސާދުރްނ އަދި އަޅުގަނޑުމްެނގެ ކްަސޓަމުަރްނ 

ދިރުިއޅްުނ  ގްެނގްޮސދީ، ކްަސޓަމުަރްނގެ  ހުަރފަތްތަކްަށ  އިތުުރ  ވަިޔފާރި  އަޅުގަނޑުމްެނގެ 

އްިޚާލްޞތެރި  ކަުރމްުނާދ  ކެނިޑޭނޅި  އްިނ  މްޯލިޑްވްސ  ުއރޫީދ  މްުއަސނދިކުުރމްަށ 

މަަސްއކަތްތަކްަށ، އަޅުގަނޑުމްެނގެ ިޑެރކްޓުަރްނގެ ޯބާޑއި، އެގްޒެކެޓްިވ މޭެނޖްމްަނޓް އަދި 

ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސގެ މުޅި ޓީމްަށ އަޅުގަނޑު މުަރހާަބާއއި ުޝކުުރ ަދްނަނވަމެވެ. 

އަދި ހަމައެހްެނމެ، މި ފުުރަޞތުގައި މްިސޓަރ އްެނޑޫްރ ޫތރ ޮއޑާްވރ ކްވްަލެސތް )ކުރީގެ 

ޗެއަރޕަާސްނ(، މްިސޓަރ ާޚލުިދ ޙަަސްނ އެމް ޭއ އްަލ-ހާަމދީ )ކުރީގެ ޯބޑު ިޑެރކްޓަރ، 

ރްިސކް  އްެނޑް  ޮއިޑޓް  އަދި  ޗެއަރމްަނ  ކޮމިޓީގެ  ެރމުިއަނޭރަޝްނ  އްެނޑް  ޮނމޭިނަޝްނ 

ކޮމިޓީގެ މްެނބުަރ( އަދި މްިސޓަރ ާމރކް ހްެނރީ ޑްަވޑްްސ )ކުރީގެ ޯބޑު ިޑެރކްޓަރ، ޮއިޑޓް 

މްެނބުަރ(  ކޮމިޓީގެ  ެރމުިއަނޭރަޝްނ  އްެނޑް  ޮނމޭިނަޝްނ  އަދި  ކޮމިޓީ  ރްިސކް  އްެނޑް 

ޯބޑުގައި މަަސްއކަތް ކެުރްއވި މްުއަދތުގައި ެދްއވި އުިރާޝާދއި ކްޮށެދްއވި މަަސްއކަތްތަކްަށ 

މްޯލިޑްވްސގެ  ުއރޫީދ  އިތުުރްނ،  މީގެ  އާަދކަުރމެވެ.  ުޝކުުރ  އްިޚާލްޞތެރިކާަމއެކު  ުނހުަނ 

މްިސޓަރ  ޮއފަިސރ  އެގްޒެކެޓްިވ  ޗީފް  އަދި  ިޑެރކްޓަރ  މޭެނޖްިނގ  ކުރީގެ  ކުރިއުެރމްަށ، 

ފާހަގަކްޮށ،  މަަސްއކަތްތްައ  އަގުުހރި  ކްޮށެދްއާވފައާިވ  އްިޚާލްޞތެރިކާަމއެކު  ާޚްނ  ަނޖްީބ 

ަނޖްީބއްަށވްެސ ފްަށފުަށްނ ުޝކުުރ އާަދކަުރމެވެ. އަދި، މި ކްުނފުނީގެ މޭެނޖްިނގ ިޑެރކްޓަރ 

ހާަވުލވެފައާިވ، މްިސޓަރ ާޚލުިދ ޙަަސްނ އެމް  މާަގާމއި  އެގްޒެކެޓްިވ ޮއފަިސރގެ  ޗީފް  އަދި 

ޭއ-އްަލ ހާަމދީ އްަށ ވަަރްށ ޫހުނ މުަރޙާަބއްެއ ިކަޔމެވެ. ާޚލުިދގެ ހްިނގުމުގެ ަދުށްނ މިކްުނފުނި 

އިތުުރ ުއްސމްިނތަކްަށ ާވިޞުލާވެނކަމުގެ ަޔގްީނކްަނ އެބޮައތެވެ. 

ަސބަބީަކ  މައިގަނޑު  ކުރިއްަށާދ  ާކމާިޔުބކާަމއެކު  ަދތުުރ  މި  މްޯލިޑްވްސގެ  ުއރޫީދ 

އަދި  އެހީތެރިކަމެވެ.  އްެއާބުރުލާމއި  ލޭިބ  ފާަރތްުނ  ކްަސޓަމުަރްނގެ  އަޅުގަނޑުމްެނގެ 

އަޅުގަނޑުމްެނގެ ޚުިދމަތްތަކްަށ ކްަސޓަމުަރްނ ެދްއާވ ާތއާީދއި އިތާުބަރްށ މުޅި ޓީމުގެ ަނމުގައި 

ާމކެޓީަކ އަބުަދވްެސ އުައ  ފްުނމުިންނ ުޝކުުރ އާަދކަުރމެވެ. ދިވެހާިރްއޭޖގެ  އްެނމެ  ހިތުގެ 

އާީޖުދތާަކއި އްެނމެ ފުަހގެ ޓެކޮްނޮލޖީތާަކއި ކުރިއުެރްނތަކްަށ ަޝުއގުވެރާިވ މުޖުތަމުަޢއެކެވެ. 

އެހްެނކަމްުނ، ިޑޖިޓްަލ ދިވެހާިރްއޖެއްެއ ާގއިމުކުުރމްަށޓަކައި ުހރާިހ ްސޭޓކޯްހްލޑުަރްނާނއެކު 

ަޔގްީނކްަނ  ގްެނާދެނކަމުގެ  މަަސްއކަތްކަުރމްުނ  އަޅުގަނޑުމްެނ  ޮއތްތުަނގައިވްެސ  ކުރިއްަށ 

އުަރވަމެވެ. 

ފާތާިމ ުސްލާޠްނ އްަލ-ކާުވރީ

ޗެއަރޕަާސްނ

9 ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ޕލކ ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ޕލކ8



5ޖީ ެނޓްވަރކް ތާަޢަރފުުވާމއި ގުޅިގްެނ، ޭއާއްރ، ވާީއްރ އަދި އައޯިއޓީ ކޮމުިއނޭިކަޝްންސ 

ހިތްވެަރްއ  އިތުުރ  ކުރިއުެރމްަށ  އިޤްތާިޞދީ  އަދި  އިޖްތާިމޢީ  ޤުައމްެއގެ  އެ  އިތުުރވެ، 

އްިސކްަނދީފައާިވނީ  އަޅުގަނޑުމްެނ  އަހުަރ  ވަަނ   2021 އެހްެނކަމްުނ  ލިިބގްެނާދެނއެވެ. 

ިޑޖިޓްަލ  ޭބުންނާވ  ކުރިއުެރުވމްަށ  ޓެކޮްނޮލޖީ  ގެެންސ،  ާހލަތްަށ  ތްައާޔރީ  ެނޓްވަރކް 

ިސްނގަޕާޫރއި  އަދި  ހދ.ކުޅުުދްއފުށި  އެގޮތްުނ،  ިބާނކުުރމެަށވެ.  އްިނފާްރްސޓަްރކްޗަރ 

އްިނވްެސޓްމްަނޓްގެ  ކްޮށފައާިވ  އެޅުމްަށ  ޭކބަލްެއ  ބައަިންލއަޤާްވމީ  އުައ  ގުޅާުވލޭަދ  ޫޔަރޕް 

އިތުުރްނ  ަދްށުވމުގެ  ޭލޓްެނީސ  އިތުުރވެ،  ޮބޑުތްަނ  ވަަރްށ  ކޭެޕިސޓީ  ޭޑާޓ  ަސބުަބްނ 

ޭލްނިޑްނގ  ޭކބްަލގެ  ަސްބީސ  މި  ފަހިވެގްެނާދެނއެވެ.  މަގު  އޮިނޭވަޝްނތަކްަށ  ޓެކް  ހައި 

ްސޭޓަޝްނ ޮހްސޓް ކުުރމްަށ ހދ. ކުޅުުދްއފުށި ހަމަޖްައާސފައިވަނީ އައި.އްެސ.ޕީ ޓެްރފިކްގައި 

ދިވެހާިރްއޭޖގެ  ިބާނކުުރމުގައި  ދިވެހާިރްއޖެއްެއ  ިޑޖިޓްަލ  ުއފްެއުދމާަށއި،  ޑައިވަރިސޓީ 

ވެރަިރްށ ފަިޔވައި އެހެނިހްެނ ަސަރޙްައުދތްައވްެސ ތަަރްއޤީކުުރމުގެ މަޤަްޞުދގައެވެ. 

ލޭިބ  އަޅުގަނޑުމްެނަންށ  ދުިއމީަކ  ާގއިމުކެުރވިގްެނ  ެސްނޓުަރ  ޭޑާޓ  މްޯލިޑްވްސ  ުއރޫީދ 

އެ  އްަނަނއުިރ،  ވަމްުނ  ިޑޖިޓަލައިޒް  ހުަލވިކާަމއެކު  ވަިޔފާރިތްައ  ފުަޚެރކެވެ.  ޮބޑު  ވަަރްށ 

ވަިޔފާރިތަކުގެ ަސރވަރތްައ ާރްއޭޖގައި ޮހްސޓް ކުުރމީަކ ޭލޓްެނީސ ވަަރްށ ޮބޑްަށ ަދްށވެ، 

މަގުފަހިވެގްެނާދެނ  ފުޯރކްޮށދުިނމްަށ  ޚުިދމަތްތަކްެއ  ަރނގަޅު  ފްެނވުަރ  މުެދކެނޑުމްެއެނތް 

ފާުޅ  ެރީޑ،  ެސޓިފޭިކަޝްނ  ޓިއަރ-3  ެސްނޓަަރީކ  ޭޑާޓ  މްޯލިޑްވްސ  ުއރޫީދ  ކަމެކެވެ. 

ތަަނވްަސ  މެިސްނޓަަރީކ  ެސްނޓެަރކެވެ.  ޭޑާޓ  ފުޯރކްޮށޭދ  ޚުިދމަތްތަކްެއ  ާދއާިރއްެއގެ 

ިސްސޓާަމއި،  ހައި-ެސިކުއރިޓީ  ކާުރ  މަަސްއކަތް   24/7 ކޭެޕިސޓީއާަކއެކު،  ްސޓޭޯރޖް 

ފިނި ޫހުނމްިނ ބެލެހްެއޭޓ ިސްސޓަމްތާަކއި، ވުަރގަަދ ޕަވަރ ބެކަޕާަކއެކު ާގއިމުކެުރވިފައާިވ 

މުެދވެރިކްޮށ  ެސްނޓުަރ  ޭޑާޓ  ގޮތުގައި،  ގޫަބުލކާުރ  އަޅުގަނޑުމްެނ  ެސްނޓެަރކެވެ. 

ުހުރމުގެ  ާގިބުލކްަނ  ފުޯރކްޮށދުިނމުގެ  ޚުިދމަތްތްައ  ާބވަތްެއގެ  ުހރާިހ  ދިވެހާިރްއޭޖގައި 

އިތުުރްނ، މިފަަދ ޭޑާޓ ެސްނޓުަރތްައ މުެދވެރިކްޮށ ޖޮިއގަްރފީ ގޮތްުނ ދާިމާވ ގްޮނޖުެހްނތްައ 

ަންއާތލައި، ދިވެހާިރްއޖާެއއި މި ަސަރޙްައުދގެ ވަިޔފާރިތްައ އިތަުރްށ ކުރިއުެރމުގެ ފުުރަޞތު 

ފަހިވެގްެނާދެނއެވެ. 

ޚުިދމަތްތަކްަށ  ިޑޖިޓްަލ  އަަރއިގެަނ،  ތަކްުނ  ގްޮނޖުެހްނ  ދާިމވެފައާިވ  ގޮތްުނ  އިޤްތާިޞދީ 

ދާިމާވ  ކްަސޓަމުަރްނަންށ  ަދނިޑވަޅުގައި،  މި  ވެފައާިވ  އިތުުރ  މްިނވުަރ  ބޯަރާސާވްނޖޭެހ 

ަދތިތަކްަށ ުލެޔްއ ޯހަދއިދުިނމްަށ އަޅުގަނޑުމްެނ ާވނީ މުހްިނމު  ފަިޔވަޅުތަކްެއ އާަޅފައެވެ. 

ތާަޢަރފުކްޮށ،  ަރަށކްަށ   10 އިތުުރ  ދިރުިއޭޅ  މުީހްނ  ޚުިދމަތް  ުސޕަރެނޓްގެ  މިގޮތްުނ، 

ފުޯރކްޮށެދވިފައެވެ.  ވަނީ  ޚުިދމަތް  ްބޯރޑޭްބްނޑް  ފިކްްސޑް  އްަށ   75% ާއާބދީގެ  ާރްއޭޖގެ 

ަސުރާކުރގެ އްިނޓެަނޓް އަގުހޮެޔކުުރމުގެ ކެމޭްޕާނއި އްެއގޮތާްވ ގޮތުގެމަތްިނ، އަޅުގަނޑުމްެނގެ 

މޮބައްިލ އަދި ްބޯރޑޭްބްނޑް ޕޯޓްފޯލޯިއ އްަށ އިތުުރ ޕޭްލްނތާަކއެކު، ހުަލވި ްސޕާީޑއި އިތުުރ 

ޭޑާޓ އެލަވްަންސ ހިމޭެނގޮތްަށ ހޮެޔ ބަަދުލތަކްެއވަނީ ގެެނވިފައެވެ. ފުޓޯުބޅައިގެ ފޯރާިއއެކު، 

ޮސނީލްިވ އަދި މިީޑާއެނޓް ފަަދ ބައަިންލއަޤާްވމީ އަދި ޯލކްަލ ްސޓްރީމްިނ ޕްލެޓްފޯމްތާަކއެކު 

ޕާޓަްނރިޝޕްެއ ާގއިމުކްޮށ، ކްޮނމެ ތެަންއގައި ުހރި ަނމަވްެސ ޫޔޯރ ާއއި ާސފް ޗެމްޕިއްަނިޝޕް 

ކްަސޓަމުަރްނަންށ  އަޅުގަނޑުމްެނ  ފުުރަޞތު  ބާަލުލމުގެ  ްސޓްރީމްކްޮށ  ލައްިވ  މެޗުތްައ  ގެ 

ފަަދ  މި  ކްަސޓަމުަރްނަންށ  ޕްޯސޓްޕެއިޑް  އަދި  ޕްރީޕެއިޑް  ާއާޗ  ކްޮށދީފައާިވެނއެވެ.  ފަހި 

ަސބުަބްނ،  ކުުރމުގެ  އުައ  ޕޭްލްނ”ތްައ  ”މޭަގ  އިތުުރްނ،  ފުޯރކްޮށދުިނމުގެ  ޚުިދމަތްތްައ 

މަގުފަހިވެގްެނ  ކުރިއުެރުވމްަށ  ވަިޔފާރި  ޕްޯސޓްޕެއިޑް  ދުިރވައި  އުަލްނ  ވަިޔފާރި  ޕްރީޕެއިޑް 

ދަިޔއެވެ. މީގެ އިތުުރްނ، ކްަސޓަމުަރްނ ގުޅާުވލަދީ، ޭގގައި ތިބެގްެނ މަަސްއކަތް ކުުރމާަށއި 

މޮބައްިލ  ގޮތްުނ،  ފުޯރކްޮށދުިނމުގެ  ުލެޔްއ  އިތުުރ  ކްަނކަމްަށ  ިކެޔުވމުގެ  ޮއްނލައްިނކްޮށ 

ާވނީ  އަޅުގަނޑުމްެނ  ޚުިދމަތް  ޯރްލޯއވަރގެ  ޭޑާޓ  ކްަސޓަމުަރްނަންށ  ްބޯރޑޭްބްނޑް  އަދި 

ފުޯރކްޮށދީފައެވެ.

ޯހާދފައާިވ  އަހުަރ  ވަަނ   2020 އްިނ  ޫމލީ”  “ ޕްލެޓްފޯމް  އީ-ކާޮމްސ  އަޅުގަނޑުމްެނގެ 

ކުރިއުެރާމއި ުދވެލި ެދމެހްެއޓެނިވި ގޮތްެއގައި 2021 ވަަނ އަހުަރވްެސ ާހިސުލކްޮށފައާިވކްަނ 

ުއފާަލއެކު ފާހަގަކަުރމެވެ. ެސމަްސްނގް އްެސ 21 އަދި އްެނމެ ފުަހގެ އައިފްޯނ އަދި މެކުްބކް 

އިތުުރްނ، “ޫމލީ”ގެ  ފަަދ ފާހަގަކްޮށލޭެވ ިޑވައްިސތްައ ކްަސޓަމުަރްނަންށ ފުޯރކްޮށދުިނމުގެ 

އަމްިއލަ ވްެބަސއިޓްެއ ތާަޢަރފުކުުރްނ ވެގްެނދަިޔއީ މި ކްުނފުނީގެ އީ-ކާޮމްސ ވަިޔފާރިއްަށ 

ަސބުަބްނ  ޯލްނޗުކުުރމުގެ  ވްެބަސއިޓް  “ޫމލީ”  ކުރިއުެރމަކެަށވެ.  ޮބޑު  ވަަރްށ  ލުިބުނ 

ކްަސޓަމުަރްނަންށ ޮއްނލައްިނކްޮށ ވަިޔފާރި ކުުރމުގެ ފުުރަޞުރ އިތަުރްށ ފަހިވެގްެނދަިޔއެވެ. 

ުއރީދޫ މޯލްޑިވްްސގެ މޭެނޖްިނގ ޑެިރކަްޓރ އަދި ޗީފް އެގްޒެކިެޓވް 

އޮފަިސރ، މްިސަޓރ ާޚލުިދ ޙަަސްނ އެމް އޭ އަލް - ހާަމދީގެ މެެސޖުގެ ތުަރޖާަމ

ފުެށންީއުސެރވްެސ ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސއީަކ ދިވެހާިރްއޖެއްަށ ިޑޖިޓްަލ 

މަަސްއކަތްކަުރމްުނ  ަސފުގައި  ކުރީ  އްެނމެ  އްިނގާިލބްެއ ގަެނުއމުގައި 

އްަނަނ ކްުނފްުނޏްެއކްަނ ުއފާަލއެކު ފާހަގަކަުރމެވެ. ިޑޖިޓްަލގެ ޒަރާީޢއްިނ 

އަޅުގަނޑުމްެނ  މްުއަސނދިކުުރމްަށ  ދިރުިއޅްުނ  މުޖުތަމުަޢތަކުގެ 

ގްެނގޭުޅ ތަަޞްއުވާރއި އްެއގޮތާްވގޮތުގެ މަތްިނ، ުދނޭިޔގެ ފްެނވުަރގެ، 

އިެކ  ދިވެހާިރްއޭޖގެ  ޚުިދމަތްތްައ  ުއފްެއުދްނތާަކއި  މާުވަޞާލތީ  އާީޖދީ 

ކްަނކޮޅުތަކުގައި ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސއްިނ ވަނީ ފުޯރކްޮށދީފައެވެ. ތަފާތު 

ކްުނފުނީގެ  މި  އަހަަރީކ  ވަަނ   2021 ގްޮނޖުެހްނތާަކއެކުވްެސ،  އިެކ 

ާކމާިޔުބ އަހެަރްއގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކްޮށލޭެވ އަހެަރކެވެ. އަޅުގަނޑުމްެނގެ 

ޕޯޓްފޯލޯިއ  ޕޮްރޑަކްޓް  އެކޭަށެނހްެނ  ޭބުންނތަކްަށ  ކްަސޓަމުަރްނގެ 

ފާުޅކްޮށ، ހޮެޔ އަގުގައި، ިޑޖިޓްަލ ޒަރާީޢތްައ މުެދވެރިކްޮށ ހްައުލތްައ 

ުބަރ  ކްޮށފައާިވ  ޓީމްުނ  ހާީވގި  އަޅުގަނޑުމްެނގެ  ޯހަދއިދުިނމުގައި 

ުޝކުުރ  އްިޚާލްޞތެރިކާަމއެކު  ވަަރްށ  ފާހަގަކްޮށ  މަަސްއކަތްތްައ 

ހުަރަދާނ  އިތަުރްށ  ެނޓްވަރކް  އަޅުގަނޑުމްެނގެ  އަދި  އާަދކަުރމެވެ. 

އްިނވްެސޓްމްަނޓްތަކްެއ  ޮބޑެތި  ކުުރމްަށ 2021 ވަަނ އަހުަރ ވަނީ 

ކެުރވިފައެވެ. މި އްިނވްެސޓްމްެނޓްތްައ ކްޮށފައާިވ މައިގަނޑު ަސބަބީަކ 

ބޯަރާސާވ  ިސާނއަތްތަކްުނވްެސ  ުހރާިހ  ޚުިދމަތްތަކްަށ  ިޑޖިޓްަލ 

ފުޯރކްޮށދުިނމްަށ  ޚުިދމަތް  މްިނވުަރ އިތުުރވެފައުިވާމއެކު، އްިނޓެަނޓް 

ޭބުންނާވ އްިނފާްރްސޓްަރކްޗަރގެ މުހްިނމުކްަނ އިތުުރވެފައުިވމެވެ.   

އްިސކްަނޭދ  ުނހުަނ  އަޅުގަނޑުމްެނ  ަރނގަޅުކުުރމީަކ  ތަޖުރާިބ  ިޑޖިޓްަލ  ކްަސޓަމުަރްނގެ 

ކަމެކެވެ. ިޑޖިޓަލައޭިޒަޝްނގެ އްެނމެ ޮބޑު އްެއ މަޤަްޞަދީކ އުަދގެ ހަލޮަބލި ުދނޭިޔގެ “ޮއްނ 

ަދ ގޯ” ލައިފްްސޓައްިލއްަށ އްެއާބުރުލްނ ދީ، ފޭަސހަކާަމއެކު ޚުިދމަތްތްައ ފުޯރކްޮށދުިނމެވެ. 

ފަހިކްޮށދުިނމުގެ  ލޭިބެނ މަގު  ޚުިދމަތްތްައ ފޭަސހަކާަމއެކު  ޕޮްރޑަކްޓްތާަކއި  އަޅުގަނޑުމްެނގެ 

އަޕްގޭްރޑްކްޮށ  ޗަެންލތްައ  ިޑޖިޓްަލ  ކްުނފުނީގެ  ކެނިޑޭނޅި  މަިދނީ  އަޅުގަނޑުމްެނ  ގޮތްުނ 

ރާީޗޖް  މުެދވެރިކްޮށ  ވްެބަސއިޓް  އަދި  އެޕް  ުއރޫީދ  ކަުރމްުނެނވެ.  ހުަރަދާނ  އިތަުރްށ 

އަޅުގަނޑުމްެނގެ  ހަމަޖްައަސއިދުިނާމއެކު  އްިނތާިޒމު  ެދްއޭކެނ  ފައާިސ  ޚުިދމަތްތަކްަށ  އަދި 

ޮބޑުތްަނ ވަނީ  އަަދުދ ވަަރްށ  ަސރވްިސ ެސްނޓުަރތަކްަށ ޒާިޔަރތްކާުރ ކްަސޓަމުަރްނގެ 

މުަދކެުރވިފައެވެ. 2020 ވަަނ އަހާަރއި މި އަހުަރގެ ޖުމްލަ ރާީޗޖްއްަށ ބާަލއުިރ ޭއގެތެެރއްިނ 

1/3 ރާީޗޖްކްޮށފައިވަނީ ުއރޫީދ އެޕް މުެދވެރިކެޮށވެ. 

ދިވެހާިރްއޭޖގައި  ޗެމްޕިއްަނިޝޕް  )“ާސފް”(  ފެޑޭެރަޝްނ  ފުޓޯްބްލ  ޭއިޝއްަނ  ަސުއތު 

ޭބްއުވމުގެ ފުުރަޞތު ލުިބާމއެކު، އަޅުގަނޑުމްެނވްެސ އެ ުއފުަލގައި ބައިވެރިވެ އަޅުގަނޑުމްެނގެ 

ްސޕްޮނަސރގެ  ޓައިޓްަލ  ފާހަގަކުރީމެވެ.  ގަަދކްޮށ  ކުލަ  މާުބާރތް  މި  މުޖުތަމުަޢތާަކއެކު 

ޯލިބ ދުިރވައި  ޮއތް  ފުޓޯްބޅައްަށ  މަަސްއކަތްކްޮށ،  ޯއގަަނއިޒުަރްނާނއެކު  އިވްެނޓް  ގޮތުގައި 

ާއާލކުުރމުގެ މަޤަްޞުދގާައއި، މި މާުބާރތް އިތަުރްށ ކުލަގަަދކްޮށ ކުރިއްަށ ގްެނދުިއމްަށޓަކައި 

ގަިނ  ހަަރާކތްތަކްެއ އަޅުގަނޑުމްެނ ކުރިއްަށ ގްެނގްޮސފައާިވެނއެވެ. އަދި، ވާީހވްެސ  ގަިނ 

ބަަޔކްަށ މެޗުތްައ ލައްިވކްޮށ ކްޮނމެ ތެަންއގައި ުހެރގްެނވްެސ ބާަލލައި، ާސފްގެ ތަޖުރާިބގައި 

ބައިވެރުިވމުގެ ފުުރަޞތު ފަހިކްޮށދުިނމްަށ ަސުރާކުރގެ މުއްައަސާސތާަކއެކު ވްެސ ގަިނގަުނ 

މަަސްއކަތްތަކްެއ އަޅުގަނޑުމްެނ ކްޮށފައާިވެނއެވެ. 

މިވަނީ  ެސިކުއރިޓީ  ަސއިބަރ  އިތުުރުވާމއެކު  މްިނވުަރ  ޭބުންނކާުރ  އްިނޓެަނޓް 

ކުރިއްަށުވެރވްެސ މުހްިނމުވެފައެވެ. ަސއިބަރ ކަްރއިމްްސާއއި ެދކޮޅްަށ މަަސްއކަތްކުުރމާަށއި 

ހުެދމްަށޓަކައި،  ތަަނކްަށ  ުއފާވެރި  އަދި  ަރްއާކތެރި  އްެނމްެނަންށ  އްިނޓެަނޓީަކ 

ޭހުލްނތެރިކުުރމުގެ  ާއަދތަކްަށ  ަރނގަޅު  ފަިޔވަޅުތާަކއި  ަރްއާކތެރިކަމުގެ  އްިނޓެަނޓްގައި 

ބައިވެރުިވާމއި  ޒާުވުންނގެ  އިތުުރްނ،  މީގެ  ފާަށފައެވެ.  އަޅުގަނޑުމްެނާވނީ  ކެމޭްޕެންއ 

ކްަނކޮޅުތަކުގައި  އިެކ  ާރްއޭޖގެ  ގޮތްުނ،  ދުިނމުގެ  ހިތްވެަރްއ  އިތުުރ  ިބާނކުުރމްަށ  ުހަނުރ 

ކްޮށފައާިވެނއެވެ.  ްސޕްޮނަސރ  އަޅުގަނޑުމްެނ  މާުބާރތްތްައވްެސ  ކުޅިވުަރ  ގަިނ  ާބްއާވ 

މުޖުތަމުަޢ ިބާނކުުރމްަށ މަަސްއކަތްކާުރ ކްުނފްުނޏްެއގެ ހައިިސްއަޔތްުނ، އަޅުގަނޑުމްެނަނީކ 

ކްުނފްުނޏެކެވެ.  އްަނަނ  ާބްއވަމްުނ  ގުޅުމްެއ  ާގތް  ވަަރްށ  މުޖުތަމުަޢތާަކއި  އަބުަދވްެސ 

މަަސްއކަތްކަުރނީ  އަބުަދވްެސ  އަޅުގަނޑުމްެނ  ހުަރަދާނކްޮށ،  އިތަުރްށ  ގުޅްުނ  މި  އަދި، 

މުޖުތަމުަޢތްައ  ދިވެހާިރްއޭޖގެ  ޯހަދއިދުިނމެަށވެ.  ކުރިއުެރްނ  އިތުުރ  ދިވެހާިރްއޖެއްަށ 

ކަމުގެ  ެދމިތޭިބެނ  އަބުަދވްެސ  މަަސްއކަތުގައި  ކާުރ  މި  އަޅުގަނޑުމްެނ  ކުރިއުެރުވމުގައި 

ަޔގްީނކްަނ އުަރވަމެވެ. 

2021 ވަަނ އަހުަރގެ ާކމާިޔީބތަކްަށ ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސގެ ޓީމްަށ ވަަރްށ ޫހުނ މުަރޙާަބއްެއ 

ކްލުައޑް  އަދި  މައިގޭްރަޝްނ  ޭޑާޓ  ޮއޓޭޮމަޝްނ،  އްިނޓެލިޖްެންސ،  ާއޓިފަިޝްލ  ިކަޔމެވެ. 

ޭބްސޑް ްސޓަްރކްޗަރތަކްަށ ބަަދުލުވްނ ކުރިއްަށ ޮއތް އަހުަރތަކުގައި ާއްނމުވެގްެނާދެނއެވެ. 

މި ފަަދ ިޑޖިޓްަލ ބަަދުލތްައ ތްަނފީޒުކުުރމީަކ ވަިޔފާރިތަކާަށއި އަޅުގަނޑުމްެނގެ އިޤްތާިޞަދްށ 

ުނހުަނ ޮބޑެތި ފައާިދތަކްެއ ލްިއބައޭިދެނކަމެކެވެ. 2022 ވަަނ އަހުަރ ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސގެ 

މައި އާަމޒަކްަށ ވެގްެނާދނީ، ދިވެހާިރްއޭޖގައި ިޑޖިޓްަލ ޓާްރްންސފޭޮމަޝްނ ކުރިއުެރުވމާަށއި 

5ޖީ ެނޓްވަރކް މުޅި ދިވެހާިރްއޖެއްަށ ފާުޅކުުރމެވެ.

ާޚލުިދ ޙަަސްނ އެމް ޭއ އްަލ-ހާަމދީ

މޭެނޖްިނގ ިޑެރކްޓަރ އަދި ޗީފް އެގްޒެކެޓްިވ ޮއފަިސރ

11 ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ޕލކ ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ޕލކ10



ާހްއަސ  ވަަރްށ  ުދވްަސތަކީަކ  ކްޮށފައާިވ  ޭހަދ  އަޅުގަނޑު  މްޯލިޑްވްސގައި  ުއރޫީދ 

ުދވްަސތަކެކެވެ. މި ކްުނފުނި އަލްަށ ޕްަބލިކް ލްިސޓެޑް ކްޮނޕެނީއްެއގެ ގޮތުގައި ަރޖްިސޓަރީ 

ޚުިދމަތްތްައ  ިކުޔެނވެ.  މުަރހާަބ  ހްިއާސާދުރްނަންށ  ގަިނ  ުވެރ  އްަށ   8،000 ކެުރވި، 

އްިނގާިލީބ  ފަަދ  ރޯިސޓްްސ  ިޑޖިޓްަލ  އެޕް،  ުސޕަރ  ުއރޫީދ  ކެުރވި،  ިޑޖިޓަލައިޒް 

ކްަސޓަމަރ  ތްައާޔުރކެުރވިފައާިވ  ޭބުންނކްޮށގްެނ  ޭއއައި  އިތުުރްނ،  އެޕްލޭިކަޝްނތަކުގެ 

ކެއަރ ގެ ޚުިދމަތްތަކީަކ ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސއާަށއި ާރްއޭޖގެ ިޑޖިޓްަލ ުދނެިޔއްަށ ފާހަގަކްޮށލޭެވ 

ޕްލެޓްފޯމް  އީ-ކާޮމްސ  މްޯލިޑްވްސގެ  ުއރޫީދ  ޚުިދމަތްތަކެކެވެ.  ގުެނވި  ބަަދުލތަކްެއ  ޮބޑެތި 

ލީ” ާއއެކު މުޅި ދިވެހާިރްއޖެ ހިމޭެނ ގޮތްަށ، ިޑޖިޓްަލ އިޤްތާިޞެދްއ ިބާނކުުރމުގެ މަގު  މޫ ”

ތަަނވްަސވެގްެނދަިޔއެވެ. ާހްއަސކްޮށ، ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތޭެރގައި ޮލކްޑުައްނާއއެކު 

ަދުއެރްއ  މުހްިނމު  ވަނީ  ލީ”  މޫ ަދނިޑވަޅުގައި،” ޮއތް  މާަނކްޮށފައި  ަދތުުރފަތުުރކުުރްނ 

އާަދކްޮށފައެވެ. ހަމައެފަަދއްިނ، މޮބައްިލ ފައޭިންނަޝްލ ޚުިދމަތްތަކުގެ ޭބުންނތެރިކްަނވްެސ 

ފައޭިންނަޝްލ  މޯބައްިލ  ޮބޑްަށ އިތުުރވެގްެނ ދަިޔއެވެ. އާެއއެކު، އަޅުގަނޑުމްެނގެ  ވަަރްށ 

ޭޕމްަނޓްްސ،  ާމޗްަނޓް  ެދްއކާުމއި،  ިބްލ  ޫޔޓިލިޓީ  މުެދވެރިކްޮށ،  ”އެމް-ފައާިސ”  ޚުިދމަތް 

މަނީ ޓާްރްންސފަރ އަދި ަރްއާކތެރިކާަމއެކު ޒާަކތުގެ ފައާިސ ޮއްނލައްިނކްޮށ ެދްއޭކެނ މަގު 

ފަހިވެގްެނ ދަިޔއެވެ. 

އްަނަނ  އިތުުރވަމްުނ  ކްަސޓަމުަރްނގެ  ަދތިތާަކއެކުވްެސ،  ދާިމވި  ުދނެިޔއްަށ  މުޅި 

ޭބުންނތަކްަށ އްެނމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ޚުިދމަތް ެދޭވެނ ފަަދ ވުިއގައްެއ ާޤއިމުކުުރމްަށޓަކައި، 

ޭއގެ  ކްޮށފައެވެ.  ވަނީ  މްޯލިޑްވްސއްިނ  ުއރޫީދ  އްިނވްެސޓްމްަނޓްތަކްެއ  އެތްައ  މުހްިނމު 

ގޮތްުނ  ވަިޔފާރީގެ  ާގއިމުކުުރާމއި،  ޭކބަލްެއ  ަސްބމެރްިނ  އްިނޓޭަނަޝަންލ  އުައ  ތޭެރގައި 

ދިވެހާިރްއޖެއްަށ  ޚުިދމަތް  ްބޯރޑޭްބްނޑްގެ  5ޖީ  އަދި  5ޖީ  ުހރި  ލިބްެނ  ފަުރތަމަ  އްެނމެ 

ެސްނޓުަރ  ޭޑާޓ  ެރީޑ  ެސޓިފައިޑް  ޓިއަރ-3  ފަުރތަމަ  ދިވެހާިރްއޭޖގެ  ތާަޢަރފުކުުރާމއި، 

ާގއިމުކުުރްނ ފާހަގަކްޮށލަމެވެ.

މައި  ކަމްެއގެ  ކްޮނމެ  ކާުރ  އަޅުގަނޑުމްެނ  މްުއަސނދިކުުރމީަކ  ދިރުިއޅްުނ  މުޖުތަމުަޢތަކުގެ 

މަޤަްޞެދވެ. ޫޔ.އްެނ.ީޑ.ޕީ މްޯލިޑްވްސާއއެކު ހްިނގަމްުނާދ ްސާމރޓް ިސޓްީސ ޕޮްރޖެކްޓް، 

ުއމުުރްނ  ޭކމްޕް،  އޮިނޭވަޝްނ  ޯސަޝްލ  މަިޔހެލި  ޕޮްރގާްރމް،  އެކެްސލޭެރޓަރ  ނުިރ 

ަދރިވުަރްނާނއި  އަދި  ޕޮްރގާްރމް،  ލިޓަްރީސ  ިޑޖިޓްަލ  ހްިނާގ  މުެދގައި  މުީހްނގެ  ުދވްަސވީ 

ފަަދ  ޕޮްރގާްރމްތްައ  ޭސފްޓީ  ަސއިބަރ  ާބްއާވ  އާަމޒުކްޮށގްެނ  ބެލެނިވެރްިނަންށ 

ޕޮްރގާްރމްތަކީަކ އަޅުގަނޑުމްެނ ހްިނާގފައާިވ ފާހަގަކްޮށލޭެވ ީސ.އްެސ.ާއުރ ޕޮްރގާްރމްތަކެވެ. 

ފުޯރކްޮށދުިނމްަށ  އެހީތެރިކްަނ  މުޖުތަމުަޢތަކްަށ  ތޭެރގައިވްެސ  ބަލިމަޑުކަމުގެ  ގެ  ކޮވިޑް-19 

ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ޓީމްުނ ކްޮށފައާިވ އަގުުހރި މަަސްއކަތްތާަކމުެދ އަޅުގަނޑު ފުަޚުރވެރިވަމެވެ.

ަސުރާކާރއި  ދިވެހި  ކްަސޓަމުަރްނ އަދި  ޮލުބވެތި  ހްިއާސާދުރްނ، ޕާޓަްނުރްނ،  ކްުނފުނީގެ 

އަޅުގަނޑުމްެނަންށ  އްެއާބުރުލާމއި،  ދީފައާިވ  ކެނިޑޭނޅި  އަޅުގަނޑުމްެނަންށ  ަރްއޔިތްުނ 

ކާުރ އިތާުބަރްށ ުޝކުުރ އާަދކަުރމްުނ، ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސގެ މްަސޫޢލްިއަޔތްުނ އަޅުގަނޑު 

އަޅުގަނޑުގެ  ޓާީމމުެދ  ހާީވގި  ހިތްވުަރގަަދ  ފަހަތުގައާިވ  ާކމާިޔީބގެ  މި  ުދަރްއޖެހާިލަނމެވެ. 

ހިތުގައި ޮއތް ޯލތާްބއި އްިހތާިރމްވްެސ މަިދނިޑވަޅުގައި ފާހަގަކްޮށލަމެވެ. ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސގެ 

މާިހުރގެ މޭެނޖްިނގ ިޑެރކްޓަރ އަދި ޗީފް އެގްޒެކެޓްިވ ޮއފަިސރ، މްިސޓަރ ާޚލުިދ ޙަަސްނ 

އެމް ޭއ އްަލ-ހާަމދީގެ ާގިބުލ ލީޑަރިޝޕްގެ ަދުށްނ، އަދި މި ުހަނުރވެރި ޓާީމއެކު، ކްުނފުނި 

ަޝްއކްެއ ުނކަުރމެވެ. ކުރިއްަށ ޮއތް  އުައ ުއްސމްިނތަކްަށ ާވިޞުލާވެނކާަމމުެދ އަޅުގަނޑު 

އަހުަރތަކުގައިވްެސ އަޅުގަނޑު އެެދނީ، ކްުނފްުނޏްަށ އިތުުރ ާކމާިޔާބއި ކުރިއުެރމެވެ. 

ުއރީދޫ މޯލްޑިވްްސގެ ުކރީގެ މޭެނޖްިނގ ޑެިރކަްޓރ އަދި ޗީފް 
އެގްޒެކިެޓވް އޮފަިސރ،

މްޯލިޑްވްސގެ  ުއރޫީދ  އަހަަރްށފުަހ،   5 ަދތި  ފުހެލްަނ  ހަނާދުންނ 

މާަގމްުނ  ޮއފަިސރގެ  އެގްޒެކެޓްިވ  ޗީފް  އަދި  ިޑެރކްޓަރ  މޭެނޖްިނގ 

އަޅުގަނޑު ވިަކވެފައާިވ ާވހަކަ ަދްނަނވަމެވެ. 

މްިސަޓރ ަނޖްީބ ާޚްނގެ މެެސޖުގެ ތުަރޖާަމތުަރޖާަމ

13 ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ޕލކ ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ޕލކ12



ފިާތާމ ުސްލާޠްނ ައްލ-ކާުވީރ
 ޗެއަރޕާަސްނ

ާޚިލުދ ަޙަސްނ ެއްމ ޭއ ައްލ-ަހާމީދ
މޭެނޖިްނ ިޑެރކްޓަރ އަދި ޗީފް އެގްޒެކެޓިްވ ޮއފިަސރ

ިވްކަރްމ ިސްނާހ
ިޑެރކްޓަރ

ުޙަސިއްނ ިނާޔޒު
ޗީފް ކޮާމަޝްލ ޮއފިަސރ

ފީަރާޙ ަޝީރފު
ިޑެރކްޓަރ

ޕަްރަސްއަނ ުއިޗްލ
ިޑެރކްޓަރ ްސޓްެރޓެޖީ އެްނޑް ޕީއެމްޯއ

ާޚިލުދ ަޙަސްނ ެއްމ ޭއ ައްލ-ަހާމީދ
މޭެނޖިްނ ިޑެރކްޓަރ އަދި ޗީފް އެގްޒެކެޓިްވ ޮއފިަސރ

ުސޭރްޝ ކްަލޕީަތ ިޗޑްަމަބަރްމ
އެގްޒެކެޓިްވ ިޑެރކްޓަރ އަދި ޗީފް ފައިޭންނަޝްލ 

ޮއފިަސރ

ީދާނ ުޙަސިއްނ
ިޑެރކްޓަރ 

ފްަޒާނ މްަނޫސުރ
ހިުއމްަނ ރިޯސަސްސ ިޑެރކްޓަރ

މާޯޒ މްޯޑ ޭއ ަވިއ ާދިވްޝ
ިޑެރކްޓަރ

ޖްޯޖ ަބްވިރްނގ ޗެެލަނރ
 ިޑެރކްޓަރ

ަބްއާސްމ މްޯޑ ެއްސ ެއްޗ ައްލ-ޮމާމީނ
ޗީފް ޓެކްޮނޮލޖީ ޮއފިަސރ

ުސޭރްޝ ކްަލޕީަތ ިޗޑްަމަބަރްމ
 އެގްޒެކެޓިްވ ިޑެރކްޓަރ އަދި ޗީފް ފައިޭންނަޝްލ 

ޮއފިަސރ

ަޝީބްނ ަޢީލ
ިޑެރކްޓަރ ޮއޕޭަރަޝްންސ

އަޅުގަނޑުމްެނގެ ީޓމުުއރީދޫ މޯލްޑިވްްސ ގެ ޯބޑު ޑެިރކަްޓުރްނ

15 ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ޕލކ ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ޕލކ14



2021 ވަަނ އަހުަރ 
ކަޑައްތުުކެރުވުނ މުޭލާގތައް 

ޖަަނވަރީ

ޮއްނލައްިނ ޭގމްިނގް އަދި އީ-ކާޮމްސ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގެ  	

ގިފްޓް ާކޑު ފުޯރކްޮށޭދ ”ާކރޓީ ްސޓޯރ” 

ދިވެހާިރްއޖެއްަށ ތާަޢަރފުކުުރްނ.

ުއރޫީދ 5ޖީ މުެދވެރިކްޮށ ދިވެހާިރްއޭޖގައި ފަުރތަމަ  	

ފަހަަރްށ ޭބްއވި ާވޗުއްަލ ރިއަލިޓީ މާުބާރތް ކަމުގައާިވ 

“އްަލޓޭިމޓް ވާީއްރ ކަޕް” ޭބްއުވްނ.

ފްެބުރއަރީ

ެސމަްސްނގް ގެލެކީްސ އްެސ 21 އަދި އްެސ 21  	

ޕްލްަސ އްަލޓާްރ ފުޯނތަކްަށ ުއރޫީދ 5ޖީ ޚުިދމަތް 

ފުޯރކްޮށދުިންނ.

މުވްައޒަފްުނާނއި ކްަސޓަމުަރްނގެ ަސާލމާަތއި  	

ަރްއާކތެރިކަމްަށޓަކައި، ކޮވިޑް-19 ގެ ފަުރތަމަ ޑޯޒް 

ލުިބާމއެކު، ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސގެ ފަްރްނޓްލައްިނ 

މުވްައޒަފްުނަންށ ވެކިްސްނ ދުިންނ.

ުސޕަރެނޓް ފިކްްސޑް ްބޯރޑޭްބްނޑްގެ ޚުިދމަތް      	

ށ. ގޮއޫިދއްަށ ތާަޢަރފުކުުރްނ.

މެއި 

ކޮވިޑް-19 ފެތުުރްނ ުހްއޓުުވމްަށޓަކައި އަޅްަނޖޭެހ  	

ފަިޔވަޅުތަކްަށ އްެއާބުރުލްނ ދީ، ދިވެހާިރްއޭޖގެ 

އިެކ ކްަނކޮޅުތަކުގައި ާވ ުއރޫީދ އެކްްސޕީރިއްަންސ 

ެސްނޓުަރތްައ ބްަނުދކްޮށ، އަޅުގަނޑުމްެނގެ 

މުވްައޒަފްުނާނއި ކްަސޓަމުަރްނގެ ަރްއާކތެރިކަމްަށ 

އްިސކްަނދުިނމުގެ ގޮތްުނ، ުއރޫީދ އެޕް މުެދވެރިކްޮށ 

24 ގިަޑއުިރގެ ކްަސޓަމަރ ަސރވްިސ ާއއިއެކު، 

ޮއްނލައްިނކްޮށ ޕޮްރޑަކްޓްތާަކއި ޚުިދމަތްތްައ ލޭިބެނ 

މަގު ފަހިކްޮށދުިންނ.

މިންިސޓްރީ ޮއފް އިެޑުޔޭކަޝާނއި ގުޅިގްެނ  	

ޮއްނލައްިނކްޮށ ިކެޔުވމުގެ މަގު ފަހިކްޮށދުިނމްަށޓަކައި 

ުސޕަރެނޓް، ”ފޭަސހަ” ްބޯރޑޭްބްނޑް އަދި ”ފޭަސހަ” 

މައިފައި މުެދވެރިކްޮށ ަދރިވުަރްނާނއި ޓީޗުަރްނަންށ 

ާހްއަސ އެޑް-ޮއްނ ޕޭެކޖުތަކްެއ ފުޯރކްޮށދުިންނ.

ފިޠުުރ ޢުީދ ފާހަގަކުުރމުގެ ގޮތްުނ ޯލކްަލ  	

ާއޓްިސޓްުނާނއި ގުޅިގްެނ ”ުއރޫީދ ޢުީދ ޯޝ 2021” 

ާވޗުއްަލކްޮށ ޭބްއުވްނ.

މަިޝްނ ފޮރ މައިގެްރްނޓް ވަރކަރްސ މްޯލިޑްވްސ  	

ާއއެކު ިބޭދީސ ކޮމުިއނިޓީއްަށ ޢުީދ މްީލ ޕެކް ބުެހްނ.

”ްސާޓޓޯކް” ތާަޢަރފުކްޮށ، ކްަސޓަމުަރްނ އްެނމެ ގާަޔާވ  	

ެސލްެބރިޓާީއ ގުޅުމުގެ ފުުރަޞތު ފަހިކްޮށދުިންނ.

ާމރިޗު 

ދިވެހާިރްއޭޖގައި ފަުރތަމަ ފަހަަރްށ ޓިއަރ-3 ެރީޑ  	

ޭޑާޓ ެސްނޓެަރްއ ތާަޢަރފުކްޮށ، ކްަސޓަމުަރްނގެ 

ތަފާތު ޭބުންނތަކްަށ އެކޭަށެނހްެނ އައިޓީ ޭބްސޑް 

ޚުިދމަތްތާަކއި ޮއޕޭަރަޝްނތަކްަށ ޭބުންނާވ 

ކެަނކްޓިވިޓީ، ްސޓޭޯރޖް، ެސިކުއރިޓީ އަދި ަސޕޯޓް 

ިސްސޓަމް ފުޯރކްޮށދުިންނ.

ުއރޫީދ 5ޖީ އެއަރފައިބަރގެ ހުަލވި ްސޕީޑްތަކުގެ  	

އެހީގައި ޮރޮބޓިކްްސ ޭބްސޑް ޓެލެޕެްރޒްެންސ 

އިވްެނޓްެއ ޯހްސޓްކްޮށ، ަދރިވުަރްނަންށ 

ދިވެހާިރްއޖެއްިނ ޖުަރމަަންށ ާވޗުއްަލކްޮށ ޓެލެޕޯޓް 

ކުުރމުގެ ފުުރަޞތު ފަހިކްޮށދުިންނ.

ުސޕަރެނޓް ފިކްްސޑް ްބޯރޑޭްބްނޑްގެ ޚުިދމަތް     	

ހދ. މަކުުނޫދ، ގއ. ެދްއވޫަދ، ގއ. ާމމްެނޫދ އަދި  

ށ. ާމުއނޫގޫދއްަށ ތާަޢަރފުކުުރްނ.

600 ުރފާިޔ އަދި އެއްަށުވެރ މަތީގެ ޕޭްލްނތްައ  	

ޭބުންނކާުރ ޕްޯސޓްޕެއިޑް ކްަސޓަމުަރްނަންށ ޭޑާޓ 

ޯރްލޯއވަރ ގެ ޚުިދމަތް ތާަޢަރފުކުުރްނ.

ޕްޯސޓްޕެއިޑް ކްަސޓަމުަރްނަންށ ކްޮނމެ ުދވަހަކު  	

ޭޑާޓ އުައ ވެގްެނާދ ާއާޗ ޕްޯސޓްޕެއިޑް ޕޭްލްނތްައ 

ތާަޢަރފްކުުރުނ.

މަިޝްނ ފޮރ މައިގެްރްނޓް ވަރކަރްސ މްޯލިޑްވްސ  	

ާއއި ގުޅިގްެނ ަރމާަޟްނ މުަހގެ ކްޮނމެ ުހކުުރ ުދވަހަކު 

ިބޭދީސ މަަސްއކަތްތެރްިނގެ މުޖުތަމުަޢއްަށ އިފާްތުރ ޕެކް 

ފުޯރކްޮށދުިންނ. 

ބަަރާކތްތެރި ަރމާަޟްނ މުަހގެ ތޭެރގައި  	

ަރްއާކތެރިކާަމއެކު ާއއާިލާއއި ަރްއޓެހްިނާނއި ެދމުެދ 

ޮއްނަނ ގުޅްުނ ބަަދހިކުުރމުގެ މަގު އިތަުރްށ ފަހި 

ކްޮށދުިނމުގެ ގޮތްުނ ކްަސޓަމުަރްނަންށ ާހްއަސ 

ޮއފަރތަކްެއ ތާަޢަރފުކުުރްނ.

ޑަބްަލ ޭޑާޓ ކެމޭްޕްނ ތާަޢަރފުކްޮށ، ޑެއިލީ އަދި ވީކްލީ  	

ޕެކްތްައ ގްެނގޭުޅ ކްަސޓަމުަރްނަންށ ެދ ގަުނ އިތުުރ 

ޭޑާޓ ލޭިބ ޮއފަރއްެއ ފުޯރކްޮށދުިންނ. 

އައިފްޯނ 12 އްަށ ުއރޫީދ 5ޖީ ގެ ޚުިދމަތް  	

ފުޯރކްޮށދުިންނ.

ބ. ހާިތޫދއްަށ ުސޕަރެނޓް ފިކްްސޑް ްބޯރޑޭްބްނޑުގެ  	

ޚުިދމަތް ތާަޢަރފުކުުރްނ.

އެޕްރުީލ 

ުސޕަރެނޓް ޕޯޓްފޯލޯިއ ރީވެމްޕްކުުރްނ - ޭއގެ ތޭެރގައި  	

އުައ 4 ޕޭްލްނއްެއ ތާަޢަރފުކްޮށ، %100 އިތުުރ 

ޭޑާޓ އެލަވްަންސ ފުޯރކްޮށދީ، ދިވެހާިރްއޭޖގައި މުޅްިނ 

އަލްަށ އްަނލިމިޓެޑް ޭޑާޓ ޯރްލޯއވަރ ގެ ޚުިދމަތް 

ތާަޢަރފުކުުރްނ. 

ގެއްިނ މަަސްއކަތް ކާުރ ފާަރތްތަކާަށއި ކުދި  	

ވަިޔފާރިތަކްަށ އާަމޒުކްޮށގްެނ ުސޕަރެނޓް ޮވއްިސގެ 

ޚުިދމަތް ތާަޢަރފުކުުރްނ.

ކްަސޓަމުަރްނަންށ ޫޔޯރ 2020 ގެ މެޗުތްައ  	

ފޭަސހައްިނ ބުެލމުގެ ފުުރަޞތު ފަހިކްޮށދުިނމްަށ ޮސނީ 

ލްިވ ާއއި ގުޅިގްެނ 20ޖީީބ ޭޑާޓާއއިއެކު ޫޔޯރ 2020 

ޕެކް ތާަޢަރފުކުުރްނ.

”ފޭަސހަ” ޯހމް ްބޯރޑޭްބްނޑް ކްަސޓަމުަރްނަންށ ޭޑާޓ  	

ޯރްލޯއވަރގެ ޚުިދމަތް ތާަޢަރފުކުުރްނ.

ުސޕަރެނޓް ފިކްްސޑް ްބޯރޑޭްބްނޑްގެ ޚުިދމަތް     	

އއ. ހިމްަނޫދ އަދި ލ. ކަލައޫިދއްަށ ތާަޢަރފުކުުރްނ.

ޫޖްނ  



ޖުލައި 

»ުއރޫީދ ކްލްަބ ޕްރިމިއަރ« ރޯިވރޑް ްސީކމްގެ ފައާިދ  	

ުސޕަރެނޓް ކްަސޓަމުަރްނަންށ ފުޯރކްޮށދުިންނ.

ޕަރަސަންލ ކޮމްޕުިއޓަރްސ ާއއި ގުޅިގްެނ ލެޕްޓޮޕް،  	

ލެޕްޓޮޕް ޭކްސ އަދި ”ފޭަސހަ” މައިފައި ިޑވައްިސ 

ާއއެކު، ފަުރތަމަ 12 ރާީޗޖްއަކްަށ 240ޖީީބ 

ާއއި ހަމައްަށ ޯބަންސ ޭޑާޓ ފުޯރކްޮށދުިނމުގެ 

އިތުުރްނ، ާހްއަސ ބެކް ޓު ްސޫކްލ ޕޮްރމަޯޝްނއްެއ 

ތާަޢަރފުކުުރްނ.

ާމޭލ ިސޓީ ކުައްނިސާލ ގުޅިގްެނ އްަޟާޙ ޢުީދގެ  	

މާުނަސބަތުގައި ުއްލހާިޔ ކަތިލައި، ޢުީދ ުދވުަހގެ 

މްެނުދުރ ކުެއމްަށ ފަިޔވަތިއްަށ ހަދާިޔކުުރްނ.

ުސޕަރެނޓް ފިކްްސޑް ްބޯރޑޭްބްނޑްގެ ޚުިދމަތް އދ.  	

މަހިބޫަދ ާއއި ހދ. ެންއލައޫިދ އްަށ ތާަޢަރފުކުުރްނ. 

ޮއގްަސޓު 

ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސއްިނ ދިވެހާިރްއޭޖގައި ޚުިދމަތް  	

ފުޯރކްޮށޭދާތ 16 އަހުަރ ފުުރްނ ފާހަގަކުުރްނ.

ޭއިޝާއ ޕިެސފިކް ްސޓީވީ އޯެވޑްްސ 2021 ގައި  	

ލުިބުނ ާކމާިޔީބތްައ:

ްސޓީވީ ިސްލވަރ - އްެނމެ އަގުުހރި ކޯޕޭަރޓް  	

ެރްސޕްޮންސ ފޮރ ކޮވިޑް-19 ެރްސޕްޮންސ ގެ އޯެވޑު. 

ްބޯރްނޒް ްސޓީވީ – ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ގެ ”ޫމލީ”  	

އަދި ”އެމް-ފައާިސ” އްަށ އެކެްސލްެންސ އްިނ 

އޮިނޭވަޝްނ އްިނ ކްޮނިސުއމަރ ޕޮްރޑަކްޓް އްެނޑް 

ަސރވްިސ އްިނޑްަސޓްރްީސގެ އޯެވޑު.

ްސޓީވީ އްިނޓޭަނަޝަންލ  ިބޒަްންސ އޯެވޑްގައި  	

”މްޯސޓް ވެލުިއބްަލ ަސރވްިސ ފޮރ ކޮވިޑް 

ެރްސޕްޮންސ” ްބޮރްނޒް ްސޓީވީ އޯެވޑު ލުިބްނ.

ޯއރާކ މިީޑާއ ގޫްރޕާއި ގުޅިގްެނ ދިވެހާިރްއޭޖގެ  	

ހިތްގައިމު މްަނޒުަރތްައ މުޅި ުދނެިޔއްަށ ހްިއާސކާުރ 

ފާަރތްތަކުގެ ތެެރއްިނ ަނީސުބވެރި ފާަރތްތަކްަށ 

ގްެސޓްހުައްސތަކުގައި މަޑުކްޮށުލމުގެ ފުުރަޞތު 

ލޭިބެނގޮތްަށ ހަމަޖްައަސއި، ދިވެހާިރްއޖެ އްިސތާިހުރކާުރ 

 VisitMaldivesNow# ްފޮޓޯގަްރފީ މާުބާރތ

ކެމޭްޕްނ ފުެށްނ.

މްޯލިޑވިއްަނ ްބލަޑް ަސރވަިސްސ ާއއި ދިވެހި ެރޑް  	

ކެްރެސްނާޓއި ގުޅިގްެނ ްބލަޑް ޭކމްޕްެއ ޭބްއުވްނ.

ކްޮނމެ މަހަކު 10،000 ުރފާިޔ ޯހުދމުގެ ފުުރަޞތު  	

ކްަސޓަމުަރްނަންށ ލޭިބ ”އެމް-ފައާިސ” ގެ 

ޕޮްރމަޯޝްނއްެއ ތާަޢަރފުކުުރްނ.

ެސޕްޓްެނބުަރ  

ޮބޑެތި ޭޑާޓ އެލަވްަންސތާަކއެކު މުޅްިނ އުައ ޕްރީޕެއިޑް،  	

ޕްޯސޓްޕެއިޑް އަދި ”ފޭަސހަ” ޯހމް ްބޯރޑޭްބްނޑް 

ޕޭްލްނތަކްެއ ތާަޢފުަރކުުރްނ.

ާމލެ އަދި ުހޅާުމޭލގައި ުހްނަނ ުއރޫީދ  	

އެކްްސޕީރިއްަންސ ެސްނޓުަރތަކުގައި ”ިކުއީބ” އެޕްގެ 

ޚުިދމަތް ތާަޢަރފުކުުރްނ.

ެދކުުނ ޭއިޝާއ ަސަރޙްައުދގެ އްެނމެ ޮބޑު ފުޓޯްބޅަ  	

މާުބާރތް ކަމުގައާިވ، ާސފް ޗެމްޕިއްަނިޝޕް 2021 ގެ 

ޓައިޓްަލ ްސޕްޮނަސރިޝޕް ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސއްިނ 

ޯހާދފައާިވކްަނ އުިޢާލުނކުުރްނ.

ޮނވްެނބުަރ 

ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސގެ އުައ ޮއފްީސ އާިމާރތުގެ  	

ފުައްނޭޑަޝްނ އެޅްުނ އިފްތާިތުޙކުުރްނ.

ުހޅާުމލެ ޭފްސ 2 ގައި ދިރުިއޭޅ ަރްއޔިތްުނަންށ  	

ުސޕަރެނޓްގެ ޚުިދމަތް ތާަޢަރފުކުުރްނ.

ދިވެހާިރްއޭޖގެ އްެނމެ ކުރިއާަރފައާިވ ކްުނފުނިތަކްަށ ޭދ  	

ގްޯލޑް 100 އޯެވޑު ލުިބްނ.

މަިޝްނ ފޮރ މައިގެްރްނޓް ވަރކަރްސ މްޯލިޑްވްސ  	

ާއއި ކްރިކެޓް ޯބޑް ޮއފް މްޯލިޑްވްސ ާއއި ގުޅިގްެނ، 

ހޭިލ ހްެލތް ްސކްރީންިނގގެ ޚުިދމާަތއެކު މައިގެްރްނޓް 

ވަރކަރްސ ކްރިކެޓް ާކނިވްަލ 2021 ޭބްއުވްނ.

ދިވެހާިރްއޭޖގެ އްެނމެ ޮބޑު ކޯޕޭަރޓް ފުޓަްސްލ  	

އިވްެނޓް ކަމްަށާވ ކްލްަބ މްޯލިޑްވްސ ކަޕް 2021 ގެ 

ޕާޓަްނަރކްަށުވްނ. 

މިީޑާއެނޓް ާއއި ގުޅިގްެނ، މްަލޓި - ްސކްރްީނ އެޕް  	

މުެދވެރިކްޮށ، ކްޮނމެ ތެަންއގައި ުހެރގްެނވްެސ 

ފޭަސހަކާަމއެކު ާސފް ޗެމްޕިއްަނިޝޕް 2021 ގެ 

މެޗުތްައ ލައްިވްސޓްރީމް ކެުރޭވެނ ގޮތް ފަހިކްޮށދުިންނ.

ުއރޫީދ އެޕް މުެދވެރިކްޮށ 50 ުރފާިޔއްަށުވެރ މަތްިނ  	

ރާީޗޖް ކާުރ ކްަސޓަމުަރްނަންށ، ގޯލްަށ ޕެެންލޓީއްެއ 

ޖަހައި، 1ޖީީބ ހޭިލ ޭޑާޓ ލޭިބ ާހްއަސ އްިނ-އެޕް ޭގމްެއ 

ތާަޢަރފުކުުރްނ. 

”ޫމލީ” އްިނ ވަިޔފާރިކާުރ ކްަސޓަމުަރްނގެ ތެެރއްިނ،  	

ޮހާވލޭެވ ަނީސުބވެރި ފާަރތްތަކްަށ ާސފް ޗެމްޕިއްަނިޝޕް 

2021 ގެ މެޗުތްައ ަދނޑްަށގްޮސ ބާަލލޭެވެނގޮތް 

ހަމަޖްައަސއި ޓިކެޓު ފުޯރކްޮށދުިންނ. 

ޮއކޫްޓބުަރ  

ކުޅުުދްއފުށި ިސޓާީއއި ިސްނގަޕުޫރ އަދި ޫޔަރޕް  	

ގުޅުވައޭިދެނ އްިނޓޭަނަޝަންލ ަސްބމެރްިނ ޭކބްަލއަކްަށ 

އްިނވްެސޓްކުުރްނ.

ކްލްަބ ޕްރިމިއަރ ޕާޓަްނުރ އުައޓްލެޓްތަކްަށ  	

”އެމް-ފައާިސ” މުެދވެރިކްޮށ ފައާިސ ަދްއާކ 

ކްަސޓަމުަރްނަންށ، ިބުލގެ %5 އަނުބާރ ”އެމް-

ފައާިސ” ޮވލެޓްަށ ލޭިބެނގޮތް ހަމަޖްައަސއިދީ ާހްއަސ 

ޕޮްރމަޯޝްނއްެއ ކުރިއްަށގްެނދުިއްނ.

ޕްރްިސމް ޯހްލިޑްނގްްސ އްިނ ކުރިއްަށ ގްެނދަިޔ ިސޓީ  	

ަނއިޓް ާމކެޓް 2021 އިވްެނޓްގެ ޕާޓަްނަރކްަށުވްނ. 

ޮއގްމްެނޓެޑް ރިއަލިޓީ މުެދވެރިކްޮށ ދިވެހާިރްއޭޖގެ ރީތި  	

ދުިރްނތްައ ަދްއކުވައޭިދ، ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސގެ 2022 

ވަަނ އަހުަރގެ ކަލްަނޑުަރ ”މޭަގ ާރްއޖެ” ޯލްނޗްކުުރްނ.

ިޑެސްނބުަރ 



ްސްޓެރެޓޖިކް ރިޕުޯޓގެ 
ުޚާލާސ

21 ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ޕލކ ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ޕލކ20



ފާގަތިކްޮށދުިނާމ  ދިރުިއޅްުނ  ިޑޖިޓްަލ  މުީހްނގެ  ކަމުގައާިވ  ތަަޞްއުވުރ  އަޅުގަނޑުމްެނގެ 

އްެއގޮތާްވގޮތުގެ މަތްިނ، ިޑޖިޓްަލ ޓާްރްންސފޭޯމަޝްނގެ އާަމޒްަށ ާވިޞުލުވމްަށ އަޅުގަނޑުމްެނ 

މަތްިނ،  ގޮތުގެ  އްެއގޮތާްވ  ޭބުންނތާަކ  ކްަސޓަމުަރްނގެ  ެދމިތީިބމެވެ.  މަަސްއކަތްކުުރމުގައި 

މުެދކެނޑުމްެއެނތި އްެނމެ ފުަހގެ ޓެކޮްނޮލޖީތާަކއި އުައ އާީޖދީ ުއފްެއުދްނތްައ އަޅުގަނޑުމްެނ 

މަިދނީ ތާަޢަރފު ކަުރމްުނެނވެ. އަޅުގަނޑުމްެނ އްިސކްަނޭދ ިޑޖިޓްަލ ާދއާިރ ތަކީަކ ިޑޖިޓްަލ 

ޭސްލްސ، ިޑޖިޓްަލ ކެއަރ، ިޑޖިޓްަލ ްސިކްލްސ އަދި ިޑޖިޓްަލ ޮއޕޭަރަޝްންސއެވެ.

އަލްަށ ޓިއަރ-3 ެރީޑ ޭޑާޓ ެސްނޓެަރްއ  ދިވެހާިރްއޭޖގައި  ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ އްިނ ވަނީ 

ްސޓޭޯރޖް  ކެަނކަްޝްނާއއި،  ވުަރގަަދ  ޒަރާީޢއްިނ  ެސްނޓުަރގެ  ޭޑާޓ  މި  ާގއިމުކްޮށފައެވެ. 

ބޯަރާސކެުރޭވގޮތްެއގައި  ޚުިދމަތްތްައ،  ޭބުންނާވ  ފުޯރކްޮށޭދްނ  ާދއާިރގައި  ގެ  އައިޓީ  އަދި 

މި  ފުޯރކްޮށެދޭވެނއެވެ.  ކްަސޓަމުަރްނަންށ  ގްިނތިއްެއގެ  ުހރާިހ  ަސާލމަތްތެރިކާަމއެކު 

ވަިޔފާރިތަކްަށ  ހްިނާގ  މަިސަރޙްައުދގައި  ދިވެހާިރްއޖާެއއި  މުެދވެރިކްޮށ،  ެސްނޓުަރ  ޭޑާޓ 

ގްޮނޖުެހްނތްައ  ދާިމާވ  ގޮތްުނ  ޖޮިއގަްރފީ  ފުޯރކްޮށދީ،  ކެަނކަްޝްނ  މުެދކެނޑުމްެއެނތި 

ަންއާތލައި، އެތްައ އުައ ފުުރަޞތުތަކްަށ މަގުފަހިކްޮށދީ، އަޅުގަނޑުމްެނގެ ވަިޔފާރި އިތަުރްށ 

ކުރިއުެރުވމްަށ އެހީތެރިވޭެދެނއެވެ. މީގެ އިތުުރްނ، ކްުނފުނީގެ ިޑޖިޓްަލ އްިނފަްރްސޓަްރކްޗަރ 

އިތަުރްށ ހުަރަދާނކުުރމްަށ އަޅުގަނޑުމްެނާވނީ ހދ. ކުޅުުދްއފްުށާޓއި ިސްނގަޕުޫރ އަދި ޫޔަރޕް 

ގުޅާުވުލމްަށ، ބައަިންލއަޤާްވމީ ަސްބމެރްިނ ޭކބްަލއްެއ ާގއިމުކުުރމްަށ އްިނވްެސޓްކްޮށފައެވެ. 

ގެ  މީޓް«  »ުއރޫީދ  ގޮތްުނ،  އެހީތެރިވެދުިނމުގެ  އްަށ  ވަރކް-ފޮޮރމް-ޯހމް  ދިވެހާިރްއޭޖގައި 

ކްޮނފެަރްނިސްނގ  ވިީޑޯއ  ކްަސޓަމުަރްނަންށ  ިބޒަްންސ  އަޅުގަނޑުމްެނާވނީ  ަނމުގައި 

ކްަސޓަމުަރްނަންށ  އަޅުގަނޑުމްެނގެ  ޕޯޓްަލއީަކ  މި  ތާަޢަރފުކްޮށދީފައެވެ.  ޕްލެޓްފޯމްެއ 

މަަސްއކަތްކުުރމްަށ މަގުފަހިކްޮށދުިނމުގެ  ނުިއޯނމްަލ ގައި  ގައުިދުރމްިނ ބަހްައޓައި، މާިހުރގެ 

ގޮތްުނ ތާަޢަރފުކެުރވިފައާިވ ިޑޖިޓްަލ ހްައލެކެވެ. 

އްިނތާިޒމުތްައ  ޯހޭދެނ  ކްަސޓަަރމްުނަންށ  ފޭަސހަކާަމއެކު  ޚުިދމަތްތްައ  އަޅުގަނޑުމްެނގެ 

އަޅުގަނޑުމްެނާވނީ  އާަމޒުކްޮށގްެނ  ކްަސޓަމުަރްނަންށ  ިބޒަްންސ  ގޮތްުނ،  ހަމަޖްެއުސމުގެ 

ފޭަސހަކާަމއެކު  ފުަރާމކެުރވިފައިވަނީ  ޕޯޓްަލ  މި  ާގއިމުކްޮށފައެވެ.  ޕޯޓްަލއްެއ  ވްެބ-ޭބްސޑް 

ިބޒަްންސ ކްަސޓަމުަރްނގެ ޕޮްރޑަކްޓްތާަކއި ޚުިދމަތްތްައ ބެލެހްެއޭޓެނފަަދ ގޮތަކެަށވެ. 

މުެދވެރިކްޮށ ކްަސޓަމުަރްނ  ފޯމު  ިޑޖިޓްަލ ވްެބ ފޯމްެއ ތާަޢަރފުކްޮށ، މި  އަޅުގަނޑުމްެނާވނީ 

ހަމަޖްައަސއިދީފައެވެ.  އްިނތާިޒމު  ުހަށހޭެޅެނ  އެދި  ބަަދުލކުުރމްަށ  ޚުިދމަތްތްައ  ޯހަދމްުނާދ 

ފައާިސ  ޚުިދމަތްތަކަކްަށ  ުހރާިހ  ކުުރާމއި  ރާީޗޖް  މުެދވެރިކްޮށ  އެޕް«  »މައުިއރޫީދ  އަދި، 

ޕްރީޕެއިޑް  އިތުުރްނ،  މީގެ  ހަމަޖްައަސއެިދވިފައެވެ.  ވަނީ  މާިހުރ  އްިނތާިޒމު  ެދްއކުމުގެ 

ވްެބަސއިޓް  އަޅުގަނޑުމްެނގެ  ކްަސޓަމުަރްނަންށ  ޯހަދމްުނާދ  ޚުިދމަތް  »ފޭަސހަ«  އަދި 

މުެދވެރިކްޮށ، 3 ްސޓެޕް އްިނ ފޭަސހަކާަމއެކު އެޑޮްއްނ އެކްޓޭިވޓްކްޮށ ޕޭެކޖްތްައ އަޕްގޭްރޑް 

ކުުރމުގެ ފުުރަޞތުވްެސ ވަނީ ފުޯރކްޮށެދވިފައެވެ.

މަަސްއކަތްތާަކ  ގްެނާދ  ކަުރމްުނ  ަސުރާކުރްނ  ކްޮށދުިނމްަށ  އަގުހޮެޔ  އްިނޓެަނޓު 

ކްަސޓަމުަރްނގެ  ވަނީ  ކްުނފުންިނ  މި  އަހުަރ  ވަަނ   2021 މަތްިނ،  އްެއގޮތާްވގޮތްުނ 

އަގުތަކްަށ  ޚުިދމަތްތަކުގެ  މޮބައްިލ ްބޯރޑޭްބްނޑްގެ  އަދި  ޭބުންނތަކްަށ އާަމޒުކްޮށ ފިކްްސޑް 

އަޅުގަނޑުމްެނގެ  ފުޯރކްޮށދީފައެވެ.  ކްަސޓަމުަރްނަންށ  ފައާިދތްައ  އިތުުރ  ބަަދުލގެެންސ، 

މި  ތާަޢަރފުކްޮށފައާިވއުިރ،  ޕޭްލެންއ  އުައ   4 ްބޯރޑޭްބްނޑްގެ  ފައިބަރ  ުސޕަރެނޓް 

އިތުުރވެގްެނާދެނއެވެ.   100% ޭޑާޓ  ލޭިބ  ކްަސޓަމުަރްނަންށ  މުެދވެރިކްޮށ  ޕޭްލްނތްައ 

އަދި، އަޅުގަނޑުމްެނާވނީ ދިވެހާިރްއޭޖގައި ފަުރތަމަ ފަހަަރްށ ޭޑާޓ ޯރްލ ޮއވަރ ަސރވްިސ 

ތާަޢަރފުކްޮށދީފައެވެ. މީގެ އިތުުރްނ، އްިނޓެަނޓް އަގުހޮެޔ ކުުރމުގެ ގޮތްުނ އުައ ޕްރީޕެއިޑް، 

ކްަސޓަމުަރްނަންށ  ތާަޢަރފުކްޮށ  ޕޭްލްނތްައ  ްބޯރޑޭްބްނޑްގެ  މޮބައްިލ  އަދި  ޕްޯސޓްޕެއިޑް 

އަޅުގަނޑުމްެނ  ލޭިބެނގޮތް  އަގްެއގައި  ހޮެޔ  ާއއެކު  ޭޑާޓ  އިތުުރ  ޚުިދމަތްތްައ،  ފުޯރކްޮށޭދ 

ާވނީ ހަމަޖްައަސއިދީފައެވެ. ޭވތުވެ ދަިޔ އަހުަރ އަޅުގަނޑުމްެނ ގަިނގަުނ ޕޮްރމަޯޝްނތާަކއި 

ޕޭްލްނއްަށ  މޭަގ  ތޭެރގައި  މީގެ  ތާަޢަރފުކްޮށފައާިވެނއެވެ.  ޚުިދމަތްތްައ  ޕޮްރޑަކްޓްތާަކއި  އުައ 

އްިނ  »އެމް-ފައާިސ«  ޕޭްލްނތްައ،  ވީކްލީ  އަދި  ޑެއިލީ  ތާަޢފުަރކްޮށފައާިވ  ާޚްއަޞކްޮށ 

»ޫމލީ«  ޕްލެޓްފޯމް  އީ-ކާޮމްސ  އަޅުގަނޑުމްެނގެ  ޚުިދމަތް،  ގެ  ޭކްޝބެކް  ފުޯރކްޮށދީފައާިވ 

އްިނ ތާަޢަރފުކްޮށފައާިވ ާހްއަސ ޕޮްރމަޯޝްނތްައ، އަދި ޕްރީޕެއިޑް އަދި ޕްޯސޓް ޕެއިޑްއްަށ 

ތާަޢަރފުކްޮށފައާިވ ާހްއަސ ޕޭްލްނތްައ ހިމެެނއެވެ. 

ތަަޞްއުވުރކަމުގައާިވ ިޑޖިޓްަލ މްޯލިޑްވްސއީަކ ުހރާިހ އްެނމްެނ ހިމަަނއި،  އަޅުގަނޑުމްެނގެ 

ދިވެހާިރްއޭޖގެ ާއާބދީ ގަިނ އަދި މުަދ ަރްށތްައވްެސ ހިމޭެނގޮތްަށ، ްބޯރޑޭްބްނޑްގެ ޚުިދމަތްތްައ 

ުސޕަރެނޓް  އަޅުގަނޑުމްެނގެ  އަހުަރ  ދަިޔ  ޭވތުވެ  ފުޯރކްޮށދުިނމެވެ.  ގެއަކްަށވްެސ  ކްޮނމެ 

ފުޯރކްޮށދީފައެވެ.  ާވނީ  ަރަށކްަށ   10 އިތުުރ  ދިރުިއޭޅ  މުީހްނ  ްބޯރޑޭްބްނޑް  ފިކްްސޑް 

މުީހްނ  ފުޯރކްޮށޭދ  ކެަނކަްޝްނ  ްބޯރޑޭްބްނޑް  ފިކްްސޑް  އަޅުގަނޑުމްެނ  މާިއއިގުޅިގްެނ، 

ދިރުިއޭޅ ަރްށތަކުގެ ޖުމްލަ ޢަަދަދީކ 38 ަރެށވެ. 

23 ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ޕލކ ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ޕލކ22
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ޖްުމަލ: 253

ިބްޒަންސ ައިދ ޭސްލްސ ޕާްޓަނުރްނ

އއ

ކްޮނޓެކްޓް ެސްނޓުަރތްައ

4774 ،120 ،221 ،333 ،929 ،999

ިޑޖިޓްަލ ޗަެންލތްައ

ޫމލީ 	

ުއރޫީދ އެވީ 	

ލައްިވ ޗެޓް 	

ވަޓްްސއެޕް ފޮރ ިބޒަްންސ 	

ުއރޫީދ އެޕް 	

ުއރޫީދ ވްެބަސއިޓް 	

ުއރޫީދ ވްެބ ޕޯޓްަލ 	

ުއރޫީދ އެކްްސޕީރިއްަންސ ެސްނޓުަރތްައ

ާމލެ ުއރޫީދ އެކްްސޕީރިއްަންސ ެސްނޓުަރ 	

ުހޅާުމލެ ުއރޫީދ އެކްްސޕީރިއްަންސ ެސްނޓުަރ 	

ުހޅުލެ ުއރޫީދ އެކްްސޕީރިއްަންސ ެސްނޓުަރ 	

ހިތޫަދ ުއރޫީދ އެކްްސޕީރިއްަންސ ެސްނޓުަރ 	

ިޑޖިޓްަލ ެސްނޓުަރތްައ

ކ. ާމލެ 	

ކ. ުހޅާުމލެ 	

ހދ. ކުޅުުދްއފުށި 	

ސ. ހިތޫަދ 	

ގދ. ތަިނޫދ 	

ޏ. ފުވްައމުލަކު 	

ސ. ގްަނ 	

ވާެލާނ އްިނޓޭަނަޝަންލ އެއަރޕޯޓު 	

ކްލްަބ ޕްރީމިއަރ ލުައްނޖް - ާމލެ

ދިވެހާިރްއޭޖގައި  ފުޯރކްޮށދުިނމްަށޓަކައި  ޚުިދމަތް  ކްަސޓަމުަރްނަންށ  އަޅުގަނޑުމްެނގެ 

މީގެއިތުުރްނ،  ާގއިމުކެުރވިފައެވެ.  ވަނީ  ެސްނޓުަރ  އެކްްސޕީރިއްަންސ  ުއރޫީދ   4

އިެކ ިޑޖިޓްަލ ޗަެންލތްައވްެސ  ތަފާތު  ޚުިދމަތްތްައ ފުޯރކްޮށދުިނމްަށޓަކައި  އަޅުގަނޑުމްެނގެ 

ވަނީ ާގއިމުކެުރވިފައެވެ.  

އދ
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ދ

ފ

ގއ
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ކ

ލ

ޅ

މ
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ރ

ސ

ށ

ތ

ވ

25 ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ޕލކ ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ޕލކ24



ާމލީ ހާލަތު

27 ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ޕލކ ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ޕލކ26



ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސގެ ާއމަްދނީ ވަނީ 2021 ވަަނ އަހުަރ %4 އިތުުރވެފައެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ ަސބުަބްނ ދާިމވެފައާިވ ގްޮނޖުެހްނތާަކއެކުވްެސ އަޅުގަނޑުމްެނ ާވނީ ކްުނފުނީގެ 

ހްިއާސާދުރްނާނއި ކްަސޓަމުަރްނަންށ ެދމެހްެއޓެނިވި ގޮތްެއގައި ަނފާ ފުޯރކްޮށދުިނމްަށ މަަސްއކަތްކްޮށފައެވެ. 

ޯހާދފައާިވއުިރ،  ުރފާިޔ  މިލިއްަނ   881 ގޮތުގައި  އިިބޓާްޑގެ  ގޫްރޕްުނ  މްޯލިޑްވްސ  ުއރޫީދ 

އިިބޓާްޑ ވަނީ %3 އިތުުރވެފައެވެ. އިިބޓާްޑ ާމޖްިނއީަކ %49 އެވެ. ކްުނފުނި ހްިނގުމުގެ 

އަބުަދވްެސ  ާމޖްިނ  އިިބޓާްޑ  ކްުނފުނީގެ  ގްޮސފައާިވއުިރ،  ަދަށްށ  ންިސބަތްުނ  ޚަަރުދ 

ބެލެހްެއޓިފައިވެއެވެ. ކްުނފުނީގެ ޕޭީއޓީ )ާސފު ފައާިދ( ާމޖްިނ ވަނީ %23.6 ްނ 26.0% 

އްަށ 2020 އްިނ 2021 އްަށ އިތުުރވެފައެވެ. 2021 ވަަނ އަހުަރ ާސފު ފައާިދގެ ގޮތުގައި 

ހްިއާސާދުރްނަންށ ަނފާ  465 މިލިއްަނ ުރފާިޔ ޯހާދފައެވެ. ކްުނފުނީގެ  ކްުނފުންިނ ވަނީ 

ތިރީގައާިވ ާތވުަލގައި އެވަނީ 2021 ގެ ނަިޔލްަށ ކްުނފުނީގެ ހްިއާސާދުރްނާނއި ހްިއާސ ބެހިފައާިވ ގޮތެވެ. 

ާއމަްދނީ:  1،787 މިލިއްަނ ުރފާިޔ )4%+( 

2021 ވަަނ އަހުަރ ކްުނފުނީގެ ާއމަްދނީގެ ގޮތުގައި ވަނީ 1،787 މިލިއްަނ ުރފާިޔ ޯހާދފައެވެ. 

ޭވތުވެ ދަިޔ އަހާަރ އާަޅބާަލއުިރ 64 މިލިއްަނ ުރފާިޔ )%4+( ވަނީ އިތުުރފައެވެ. ކޮވިޑް-

ވަިޔފާރިތްައ ކުރިއާަރފައުިވާމއެކު، 2021  މައި  ގްޮނޖުެހްނތާަކއެކުވްެސ ކްުނފުނީގެ  19 ގެ 

ވަަނ އަހުަރގެ ާއމަްދނީ ވަނީ އިތުުރވެފައެވެ. 

އިީބޓާްޑ: 881 މިލިއްަނ ުރފާިޔ )3%+(

މަަސްއކަތްތުގެ  ކްޮށފައާިވ  ކުުރމްަށ  ކުޑަ  ޚަަރުދ  ހްިނގުމުގެ  އިތުުރކުުރމާަށއި  ާއމަްދނީ 

ަސބުަބްނ އިިބޓާްޑ %3 އިތުުރވެފައާިވއުިރ، އިިބޓާްޑގެ ގޮތުގައި  ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ގޫްރޕް 

އްިނ ވަނީ 881 މިލިއްަނ ުރފާިޔ ޯހާދފައެވެ. 

ުރފާިޔ  މިލިއްަނ   465  : ފައާިދ(  ާސފު  ލޭިބ  ުއނިކުުރމްަށފުަހ  )ޓެކްްސ  ޕޭީއޓީ 

)+14%(

2021 ވަަނ އަހުަރ ޓެކްްސ ުއނިކުުރމްަށފުަހ ލޭިބ ާސފު ފައާިދގެ ގޮތުގައި ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ 

އްިނ ވަނީ 465 މިލިއްަނ ުރފާިޔ ޯހާދފައެވެ. 2020 ވަަނ އަހާަރ ބާަލއުިރ، 2021 ވަަނ 

އަހުަރ ާސފު ފައާިދ ވަނީ %14 އިތުުރވެފައެވެ. 

ާމލީ ހާލަތު

އްިނވްެސަޓރ ރިލަޭޝްންސ

މިލިއަން ރުފިޔާއިން

ާއމަްދނީ

އިީބޓާްޑ

ޓެކްްސ ުއނިކުުރމްަށފުަހ ލޭިބ ާސފު ފައާިދ 

ހްިއާސއަކްަށ ލުިބުނ ާއމަްދނީ

ފްރީ ޭކްޝ ފޯްލ 

ޖުމްލަ އެެސޓްތްައ

ކަަރްނޓް ލައިިބލިޓީތްައ

ަންނ-ކަަރްނޓް ލައިިބލިޓީތްައ

ެނޓް އެެސޓްތްައ

2021

1,787

881

465 

3.17 

589 

3,815

1,662

818 

1,334

2020

1,723

854

407 

2.76 

531 

3,387

1,431

680 

1,276

%

4%

3%

14%

15%

11%

13%

16%

20%

5%

ހިއްސާދާރުން

ވަތަންިއާޔ އްިނޓޭަނަޝަންލ އެފް ޒެޑް - އްެލ އްެލ ީސ

މްޯލިޑްވްސ ޕްެނަޝްނ އެޑްމިންިސޓޭްރަޝްނ ޮއފްީސ

އެހެނިހްެނ ހްިއާސާދުރްނ

ޖުމްލަ

ހިއްސާގެ އަދަދު

133,755,130

8,333,330

5,711,941

147,800,401

%

90.5%

5.64%

3.86%

100%

ހްިއާސ

ހްިއާސ

ހްިއާސ

ހްިއާސ

ހްިއާސއަކްަށ  އަހުަރގެ  ވަަނ   2021 ާދއުިރ،  ކުރިއްަށ  އަޅުގަނޑުމްެނ  ޯހަދއިދުިނމުގައި 

އެގޮތްުނ  ޖެހިފައެވެ.  ުރފާިޔ   3.17 ވަނީ  ހްިއާސއަކްަށ  ބާަލއުިރ  ާއމަްދނީއްަށ  ލުިބުނ 

ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސއްިނ ުހަށހާަޅފައިވަނީ ިޑވިޑްެނޑްގެ ގޮތުގައި ހްިއާސއަކްަށ 2.70 ުރފާިޔ 

ބުެހމެަށވެ.

ަސްބިސިޑއަރީގެ ހްިނގްުނތެރިކްަނ 

ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސގެ ަސްބިސިޑއަރީއްެއ ކަމްަށާވ ާވފް ޓެލެކޮމް އްިނޓޭަނަޝަންލ ޕަްރއިވެޓް 

ލިމިޓެޑް )”ާވފް”( އްަށ 2021 ވަަނ އަހުަރ ާއމަްދނީގެ ގޮތުގައި 15.2 މިލިއްަނ ުރފާިޔ 

ގްެއުލމްެއ  2021 ވަަނ އަހުަރ ާވފް އްަށ ވަނީ 12.7 މިލިއްަނ ުރފާިޔގެ  ލުިބެނވެ. އަދި 

ުއރޫީދ  މިއީ  ުރފާިޔއެވެ.  މިލިއްަނ   136 އަަދަދީކ  އެެސޓްތަކުގެ  ެނޓް  ާވފްގެ  ވެފައެވެ. 

މްޯލިޑްވްސ ގޫްރޕްގެ ެނޓް އެެސޓްތަކުގެގެ ާގތްގަނޑަކްަށ %10 އެވެ.    

އެެސޓްތްައ އަދި ާއްރ.ޯއ.ީސ.އީ

ޭބްސ އީަކ  އެެސޓް  ޖުމްލަ  2021 ވަަނ އަހުަރ ނިމުުނއުިރ ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ގޫްރޕްގެ 

3.82 ިބލިއްަނ ުރފާިޔއެވެ. އަދި ެނޓް އެެސޓްްސގެ އަަދަދީކ 1.33 ިބލިއްަނ ުރފާިޔއެވެ. 

އަދި 2020 ވަަނ އަހާަރއި 2021 ވަަނ އަހުަރ ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ގޫްރޕްގެ ރާިޓްނ ޮއްނ 

ކެޕިޓްަލ އެމްޕޯްލއިޑް )”ާއްރ.ޯއ.ީސ.އީ”( އީަކ %21.8 އަދި %23.3 އެވެ.  

ކެޕިޓްަލ އްިނވްެސޓްމްަނޓް

ެސްނޓުަރ  ޭޑާޓ  ަރނގަޅުކުުރމާަށއި  ފާުޅކްޮށ  ކަވޭަރޖް  ާއއި  ކޭެޕިސޓީ  ެނޓްވަރކް 

ުރފާިޔ  މިލިއްަނ   221 ވަނީ  ކްުނފުންިނ  އަހުަރ  ވަަނ   2021 ާގއިމުކުުރމްަށޓަކައި، 

އްިނވްެސޓްކްޮށފައެވެ.  

ފްރީ ޭކްޝފޯްލ

ކްުނފުނީގެ  ުއނިކުުރމްަށފުަހ  ޚަަރުދ  )ކެޕިޓްަލ  ޭކްޝފޯްލ  ފްރީ  އަހުަރގެ  ވަަނ   2021

މަަސްއކަތްތަކްުނ ލޭިބ ފައާިސ( އީަކ 589 މިލިއްަނ ުރފާިޔއެވެ. 2020 ވަަނ އަހުަރގެ 

ފްރީ ޭކްޝފޯްލ އީަކ 531 މިލިއްަނ ުރފާިޔއެވެ. 

29 ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ޕލކ ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ޕލކ28



ވިކުުނ އްެނމެ މަތީ އަގު

ވިކުުނ އްެނމެ ަދްށ އަގު

އްެނމެފުަހްނ ވިކުުނ އަގު

އްެނމެ ފުަހްނ މާުޢމާަލތް ކެުރުވުނ ާތރުީޚ

ޖުމްލަ މާުޢމާަލތް ކެުރވިފައާިވ ހްިއާސގެ އަަދުދ

ޖުމްލަ މާުޢމާަލތްކެުރވިފައާިވ ހްިއާސގެ އަގު

ކެުރވިފައާިވ މާުޢމާަލތްތަކުގެ އަަދުދ

ހްިއާސ ވިކުުނ އަގުގެ ވެއިޓެޑް އެވެަރޖް އަަދުދ 

ާމކެޓް ކެޕިޓަލައޭިޒަޝްނ 

42 ުރފާިޔ

33 ުރފާިޔ

33 ުރފާިޔ

21 ިޑެސްނބުަރ 2021

6،155 ހްިއާސ

227،620.00 ުރފާިޔ

18 މާުޢމާަލތް 

36.98 ުރފާިޔ

4،877،413،233.00 ުރފާިޔ

2021 ވަަނ އަހުަރ ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސގެ ހްިއާސގެ މާުޢމާަލތްތްައ ހިނާގފައާިވ ގޮތުގެ މުަޢޫލާމތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

ހިއާްސގެ ވަިޔފާރި

ހިއާްސާދުރްނަންށ 
ހަޯދއިދީފައާިވ މްަނފާ

ާލބާަޔއި  ހްިއާސާދުރްނގެ  ކަުރނީ  މަަސްއކަތް  އަބުަދވްެސ  އްިނ  މްޯލިޑްވްސ  ުއރޫީދ 

ަރނގަޅު  ާމލީގޮތްުނ  ވަނީ  ކްުނފުންިނ  އަހުަރވްެސ  ޭވތުވެދަިޔ  މިގޮތްުނ  މްަނފާއެަށވެ. 

އްިނވްެސޓްމްެނޓްަށ  ކްޮށފައާިވ  ފާަރތްތަކްުނ  އެ  ހްިއާސާދުރްނަންށ  ޯހަދއި  ފައާިދއްެއ 

ަރނގަޅު ފައާިދއްެއ ފުޯރކްޮށދުިނމްަށ މަަސްއކަތްކްޮށފައެވެ. 

ހްިއާސއަކްަށ ޖޭެހ ާއމަްދނީ )އީޕީއްެސ(: ހްިއާސއަކްަށ  3.17 ުރފާިޔ 

ޓެކްްސ ުއނިކުުރމްަށފުަހ ލޭިބ ާސފު ފައާިދ )ޕޭީއޓީ( އިތުުރުވމުގެ ަސބުަބްނ، 2021 ވަަނ 

އަހުަރގެ ޭބިސކް އަދި ޑައިލުިއޓެޑް އީޕީއްެސ %15 އިތުުރވެ، ހްިއާސއަކްަށ ޖެހެނީ 3.17 

ުރފާިޔއެވެ. 

ހްިއާސއަކްަށ ލުިބުނ ާއމަްދނީ

ިޑވިޑްެނޑްގެ ގޮތުގައި ހްިއާސއަކްަށ ބާަހ ފައާިދ

ހްިއާސއަކްަށ ޖޭެހ ެނޓް އެެސޓްގެ އަަދުދ

)ުރފިާޔ އިްނ(2021

3.17

2.70

9.03

)ުރފިާޔ އިްނ( 2020

2.76

2.34

8.63

2021 ގެ ާމލީ އަހަަރްށ، ިޑވިޑްެނޑްގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 399 މިލިއްަނ ުރފާިޔ، ހްިއާސއަކްަށ 

2.70 ުރފާިޔ ބުެހމްަށ ހްިއާސާދުރްނަންށ ވަނީ ުހަށހެޅިފައެވެ.

ިޑވިޑްެނޑްގެ ގޮތުގައި ހްިއާސއަކްަށ ބާަހ ފައާިދ - ހްިއާސއަކްަށ 2.70 ުރފާިޔ

31 ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ޕލކ ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ޕލކ30



ްބރޭްނޑް ިބާނުކުރމްަށ 
ުކެރވިފައާިވ މަަސއްކަތްތައް

ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ 2021 ކަލްަނޑުަރްނ ދިވެހާިރްއޭޖގެ ާތރުީޚ ދުިރވައިދުިންނ

ޭބުންނކްޮށގްެނ  ރިއަލިޓީ  ޮއގްމްެނޓެޑް  މްޯލިޑްވްސއްިނ  ުއރޫީދ  އަހަަރްށ  ވަަނ   2021

ދިވެހާިރްއޭޖގެ ާތރާީޚއި ަސާގފަތް ަދްއކުވައޭިދ ކަލްަނޑެަރްއ ެނެރފައިވެއެވެ. މި ކަލްަނޑަަރީކ 

އެހީތެރިވެދުިނމުގެ  ަރްއާކތެރިކުުރމްަށ  ަސާގފަތް  ދިވެހާިރްއޭޖގެ  މުެދވެރިކްޮށ  ޓެކޮްނޮލޖީ 

މަޤަްޞުދގައި ެނެރފައާިވ ކަލްަނޑެަރކެވެ.

ުއރޫީދ 5ޖީ ގެ ވުަރގަަދ ެނޓްވަރކްގެ އެހީގައި ޭބްއުވުނ އްަލޓޭިމޓް ވާީއްރ ކަޕް 2021

ުއރޫީދ 5ޖީ ެނޓްވަރކް ގެ އެހީގައި، ާރްއޭޖގައި ފަުރތަމަ ފަހަަރްށ ާބްއާވފައާިވ ާވޗުއްަލ ރިއަލިޓީ 

މާުބާރތް ކަމްަށާވ އްަލޓޭިމޓް ވާީއްރ ކަޕް 2021، ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ އްިނ ވާީއްރ ކޭެފ އަދި 

އ2ީއްެސ ޭގމްިނ ާއއި ގުޅިގްެނ ވަނީ ާބްއާވފައެވެ. މި މާުބާރތުގައި ކްޮނމެ ކުޅްުނތެރިއްެއ ވްެސ 

ީބޓް ޭސާބރގެ 2 ުބުރ ކުޅްެނޖުެހެނވެ.

ޯރަދ ކެމޭްޕްނ

ިޑޖިޓްަލކްޮށ  ފާހަގަކުރީ،  މްަސ  ަރމާަޟްނ  އަހުަރގެ  ވަަނ   2021 މްޯލިޑްވްސ  ުއރޫީދ 

ާހްއަސ  ވަަރްށ  އެހީވޭެދ  ގުޅާުވލަދުިނމްަށ  ަރްއޓެހްިނާނ  ާއއި  ާއއާިލ  ކްަސޓަމުަރްނ 

ދިވެހި  ަދްއކުވައެިދނީ  އްިނ  ވީީޑޯއ  ެނުރުނ  ަދުށްނ  ކެމޭްޕްނގެ  ޯރަދ  ޮއފަރތަކާަކއެކުގައެވެ. 

ަސާގފަތުގެ ތޭެރގައި ހިމޭެނ އްެއބައިވްަނތަކާަމއި ޯއާގތެރިކާަމއި ހިތްވުަރގަަދކްަނ ެދމެހްެއޓުމުގެ 

މުހްިނމުކަމެވެ.

ގޯ ިޑޖިޓްަލ ކެމޭްޕްނ

ގޯ ިޑޖިޓްަލ ކެމޭްޕަނީކ ކޮވިޑް-19 އްިނ ަރްއާކތެރުިވމްަށ އެޅުުނ ފަިޔވަޅުތަކްަށ އްެއާބުރުލްނ 

ދުިނމުގެ ގޮތްުނ، ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސގެ ިޑޖިޓްަލ ޚުިދމަތްތާަކއި ޕްލެޓްފޯމްތަކްަށ އުަހުލވެރިކުުރމްަށ 

ކުރިއްަށ ގްެނދަިޔ ޭހުލްނތެރިކުުރމުގެ ކެމޭްޕެނކެވެ.

ުއރޫީދ ޢުީދ ޯޝ 2021

ފިޠުުރ  އަހުަރގެ  ވަަނ   2021 އްިނ  މްޯލިޑްވްސ  ުއރޫީދ  އުަހުލވެރިވެ،  ޯނމްަލއްަށ  ނުިއ 

އުީދ ޯޝ  ”ުއރޫީދ  ާބްއާވފައެވެ.  ޯޝއްެއވަނީ  މުިއޒިކް  ާވޗުއްަލ  ގޮތްުނ،  ފާހަގަކުުރމުގެ  ޢުީދ 

2021” ގައި ަޝްއޫމްނ، ހޭަބްސ ފުިއަޝްނ، ޑްަނޫޑާރ، ޒިަކްއޭޓ އަދި މާިރ ފަަދ މަގޫުބުލ 

ފްަނާނުންނތްައ ބައިވެރިވިއެވެ.

ުއރޫީދ ޫޔޯރ ކެމޭްޕްނ

ޮސނީލްިވ  ާއއިއެކު، ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ އްިނ ވަނީ  ފޯރި  ޫޔޯރ ގެ  2020 ވަަނ އަހުަރގެ 

ޫޔޯރ  ުހެރގްެނވްެސ  ތެަންއގައި  ކްޮނމެ  ތާަޢަރފުކްޮށ،  ޕެކް  ޫޔޯރ  ުއރޫީދ  ގުޅިގްެނ  ާއއި 

ފަހިކްޮށދީފައެވެ.  މަގު  ކެުރޭވެނ  ލައްިވްސޓްރީމް  ފޭަސހަކާަމއެކު  މެޗްެއ  ުހރާިހ  ގެ   2020

ވަނީ  އްިނ  މްޯލިޑްވްސ  ުއރޫީދ  ގޮތްުނ  ަސޕަްރއިޒްެއގެ  ާހްއަސ  ަސޕޯޓުަރްނަންށ  ފުޓޯުބޅަ 

މްަނތްލީ  އަދި  2ޖީީބ/ޭޑ  ޕްރީޕެއިޑް  ާއާޗ  ކްަސޓަމުަރްނާނއި  ުހރާިހ  ޕްޯސޓްޕެއިޑް  ާއާޗ 

100އެމީްބޕީއްެސ  50އެމީްބޕީއްެސ އަދި  ުސޕަރެނޓް  ޕޭްލްނ ގްެނގޭުޅ ކްަސޓަމުަރްނާނއި 

ކްަސޓަމުަރްނަންށ ހޭިލ ޮސނީލްިވ ޕްރިމިއަމް އެކެްސްސ ފުޯރކްޮށދީފައެވެ.

އަތޮޅު ުދުވްނ 2021

ދިވެހާިރްއޖެއްަށ  މުޅި  ގުޅިގްެނ،  މާުނަސބާަތއި  ފުުރމުގެ  އަހުަރ   16 މްޯލިޑްވްސއްަށ  ުއރޫީދ 

ުހޅާުވލައިގްެނ، އަތޮޅު ުދުވމުގެ ަނމުގައި ވަރޗުއްަލ ުދުވމްެއ ވަނީ ާބްއާވފައެވެ. މި ވަރޗުއްަލ 

ކްަނކޮޅުތަކްުނާނއި  އިެކ  ާރްއޭޖގެ  ވަނީ  ބައިވެރްިނ  ގަިނ  އްަށުވެރ   5،000 ުދުވމުގައި 

ާރްއޖެއްިނ ޭބުރްނ ބައިވެރިވެފައެވެ.

ުއރޫީދ ާއއެކު އްެނމެ ުއފާވެރި ވަގުތު، ޯސަޝްލ މިީޑާއގައި ހްިއާސ ކްޮށގްެނ އިއަރޕޮޑް 

ޕޯްރ ލޭިބ ޯސަޝްލ މިީޑާއ ކްޮނޓްެސޓް

ފާއިތުވި 16 އަހުަރ ުދވުަހގެ ތޭެރގައި މި ކްުނފްުނާޏއެކު ކްަސޓަމުަރްނ ޭހަދކްޮށފައާިވ އްެނމެ 

ުއފާވެރި ވަގުތު ހްިއާސކްޮށގްެނ، އާެއޕޮޑް ޕޯްރ އްެއ ޯހުދމުގެ ފުުރަޞތު ލޭިބ ޯސަޝްލ މިީޑާއ 

ުއރޫީދ  ކްޮނޓްެސޓީަކ  މި  ގްެނދަިޔއީމެވެ.  ކުރިއްަށ  އަޅުގަނޑުމްެނ  ކްޮނޓްެސޓްެއ  ގްިވއޭަވ 

މްޯލިޑްވްސއްަށ 16 އަހުަރ ފުުރމުގެ މާުނަސބަތުގައި ކުރިއްަށ ގްެނދަިޔ ހަަރާކތްތަކުގެ ތެެރއްިނ 

ފާހަގަ ކްޮށލޭެވ ހަަރާކތެކެވެ. 

”ވިޒިޓް މްޯލިޑްވްސ ަނުއ” ޯސަޝްލ މިީޑާއ ކްޮނޓްެސޓް

ުއރޫީދ  ަދުށްނ  ގެ  ަނުއ”  މްޯލިޑްވްސ  ”ވިޒިޓް  ކެމޭްޕްނ  ާމކެޓްިނ  ޑްެސޓޭިނަޝްނ 

މްޯލިޑްވްސ ާއއި ޯއރާކ މިީޑާއ ގޫްރޕްުނ ވަނީ ދިވެހާިރްއޖެއްަށ ޒާިޔަރތްކުުރމްަށ ާބުރއެޅުމުގެ 

ހްިއާސކްޮށ،   ުދނެިޔާއއެކު  މުޅި  މްަނޒުަރތްައ  ހިތްގައިމު  އްެނމެ  ދިވެހާިރްއޭޖގެ  ގޮތްުނ، 

ގްެސޓްހުައްސއްެއގައި މަޑުކްޮށުލމުގެ ފުުރަޞތުލޭިބ ޯސަޝްލ މިީޑާއ މާުބާރތްެއ ާބްއާވފައެވެ. 

ުއރޫީދ ާސފް ޗެމްޕިއްަނިޝޕް

ކަމްަށާވ ަސުއތު  މާުބާރތް  ފުޓޯްބޅަ  ޓީމުތަކުގެ  ފުޓޯްބޅަ  ގުައމީ  ެދކުުނ ޭއިޝާއ ަސަރޙްައުދގެ 

ޓައިޓްަލ  ފުަޚުރވެރި  ޗެމްޕިއްަނިޝޕްގެ  )”ާސފް”(  ފެޑޭެރަޝްނ  ފުޓޯްބްލ  ޭއިޝއްަނ 

ްސޕްޮނަސަރކްަށ ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ހަމަޖެހިގްެނދަިޔއެވެ. ފުަހގެ ާތރީޚްެއގައި އްެނމެ މަގޫުބުލ 

ފުޓޯްބޅަ އިވްެނޓްގެ ގޮތުގައި ގަިނ ބަަޔކު ެދކެމްުނ އައި މި މާުބާރތުގެ ަސބުަބްނ ދިވެހާިރްއޭޖގައި 

މި ކުޅިވަަރްށ ޮއތް ފޯރި ާއާލވެގްެނދަިޔއެވެ.

ފާހަގަކްޮށ،  ކުލަގަަދކްޮށ  އިތަުރްށ  އިވްެނޓް  މި  ހައިިސްއަޔތްުނ  ްސޕްޮނަސރގެ  ޓައިޓްަލ 

ޮލރީ  ޭއގެތޭެރގައި  ގްެނގްޮސފައެވެ.  ކުރިއްަށ  ވަނީ  ހަަރާކތްތަކްެއ  ގަިނ  ކުުރމްަށ  ފޯރިގަަދ 

މާުބާރތްތަކުގެ  އިެކ  ކަވޭަރާޖއި،  މިީޑާއ  ޯސަޝްލ  އިތުުރްނ،  ހަވުީރގެ  ކުޑަކުދްިނގެ  ުބާރއި، 

ކޮމުިއނިޓީ  ްސޕޯޓްްސ  ޫޔތު،  ޮއފް  މިންިސޓްރީ  ވަނީ  އްިނ  މްޯލިޑްވްސ  ުއރޫީދ  އިތުުރްނ، 

އެމްޕަވަރމްަނާޓއި ާމޭލ ިސޓީ ކުައްނިސާލއި ގުޅިގްެނ، އިެކ ަސަރޙްައުދތަކުގައި މެޗު ބޭެލެނ 

އްިނތާިޒމު ހަމަޖްައަސއި، ވާީހވްެސ ގަިނ ބަަޔކްަށ މެޗުތްައ ލައްިވކްޮށ ބާަލުލމުގެ ފުުރަޞތު 

ފަހިކްޮށދީފައެވެ.

ުއރޫީދ ފްެނޓީަސ ލީގު

ލީގް”  ފްެނޓީަސ  ”ުއރޫީދ  ކަމްަށާވ  ލީގްެއ  ޕަްރއިވެޓް  ފުޓޯްބޅަ  ފްެނޓީަސ   2020 ޫޔޯރ 

އުިޢާލުނކްޮށ، ބައިވެރްިނަންށ ވްީސޓޯރ ޮއްނލައްިނ، ެރޑޭްވްވ އަދި ޯސނީ ްސޕޯޓްްސ ާއއި 

ގުޅިގްެނ ޮބޑެތި އާިނމުތަކްެއ ޯހުދމުގެ ފުުރަޞތު ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ އްިނ ފަހިކްޮށދެިނވެ.

” ޭމކް އްިނޓެަނޓް ހެޕީ އެގެއްިނ” ކެމޭްޕްނ

އްެނމްެނ އީެކގައި  ާމހުައލްެއ ާގއިމުކުުރމްަށޓަކައި  ަރްއކުައތެރި  އަދި  ުއފާވެރި  އްިނޓެަނޓްގައި 

މްޯލިޑްވްސއްިނ  ުއރޫީދ  ކެމޭްޕެންއ  އުައ  އަޅާުވލައި،  އަލި  މުހްިނމުކަމްަށ  މަަސްއކަތްކުުރމުގެ 

ތާަޢަރފުކުރިއެވެ. އެނޭިމަޝްނ މުެދވެރިކްޮށ އްިނޓެަނޓް ޭބުންނކާުރ ފާަރތްތްައ ަރްއާކތެރިކާަމއެކު 

ހުެދމުގައި  ާމހުައލަކްަށ  ުއފާވެރި  އްިނޓެަނޓް  މުހްިނމުކާަމއި،  ޭބުންނކުުރމުގެ  އްިނޓެަނޓް 

ވަނީ  މުހްިނމުކްަނ  މަަސްއކަތްކުުރމުގެ  އްެއބައިވްަނތަކާަމއެކު  އްެނމްެނވްެސ  އަޅުގަނޑުމްެނ 

ަދްއކުވައިދީފައެވެ.

އްިނޓެަނޓް ހޯީރްސ

މުޖުތަމުަޢއްަށ  ޮއްނލައްިނކްޮށ  ަދުށްނ،  ކެމޭްޕްނގެ  އެގެއްިނ”  ހެޕީ  އްިނޓެަނޓް  ”ޭމކް 

ގޮތްަށ  ހިމޭެނ  ފާަރތްތްައ  ފުޯރކްޮށޭދ  މެެސޖުތަކްެއ  ުނވަތަ  ކްަނތްައތަކްެއ  ކަުރނިވި  ފައާިދ 

މުެދވެރިކްޮށ  މިީޑާއ  ޯސަޝްލ  އަޅުގަނޑުމްެނގެ  ވިީޑޯއތަކްެއ  ިސްލިސާލ  ތްައާޔުރކްޮށފައާިވ 

ާވނީ ަދްއކުވައިދީފައެވެ.

ހާިޔ ުއފާ ކުޑަކުދްިނގެ ފްެސޓިވްަލ

މްޯލިޑްވްސ އްިނ ވަނީ  ުއރޫީދ  ގޮތްުނ  ފާހަގަކުުރމުގެ  ުދވްަސ  ކުޑަކުދްިނގެ  ބައަިންލއަޤާްވމީ 

ކުޑަކުދްިނގެ  ކައިރީގައި  ފްލެޓް  ހާިޔ  ތަަރްއޤީކަުރމްުނާދ،  ފަިޔވަހީގައި  ެދވަަނ  ުހޅާުމޭލގެ 

އެމްބެެސޑުަރ،  ްބޭރްނޑް  މްޯލިޑްވްސގެ  ުއރޫީދ  އިވްެނޓްގައި  މި  ާބްއާވފައެވެ.  ފްެސޓިވަލްެއ 

ހޭަބްސ ޮބޑުބުެރގެ އިތުުރްނ، ކުޑަކުދްިނގެ ޭގމްތާަކއި ާޖޫދގެަރްއގެ ާޖޫދ ވްެސ ަދްއކުވައެިދުވެނވެ. 

33 ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ޕލކ ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ޕލކ32



މައިގަނޑު 
ްސޕްޮނަސރިޝޕްތައް

ޓެކަރްސ ގޭްރޓަރ ާމލެ ކަޕް - ޕްލެޓަިނމް ްސޕްޮނަސުރ

ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ އީަކ ާރްއޭޖގައި ފަުރތަމަ ފަހަަރްށ ޭބްއުވުނ ޓެކަރްސ ގޭްރޓަރ ާމލެ ކަޕްގެ ޕްލެޓަިނމް ްސޕްޮނަސެރވެ.

މްޯލިޑްވްސ ޖެޓް ްސީކ ޓުއަރ 2021 - ުއތުުރްނ ެދކަުންށ - ިޑޖިޓްަލ ޕާޓަްނުރ

ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ އީަކ ”މްޯލިޑްވްސ ޖެޓް ްސީކ ޓުއަރ 2021” ގެ ިޑޖިޓްަލ ޕާޓަްނެރވެ. މި އިވްެނޓްގައި 5 ޖެޓް ްސީކގެ ޓީމްެއ، 

ުއތުުރގެ އްެނމެ ޮބޑު ަރްށ ކަމްަށާވ ހއ. ތާުރކުުންނ އްައޫޑ ގެ އްެނމެ ެދކަުންށ ވަނީ ަދތުުރކްޮށފައެވެ.

ކްލްަބ މްޯލިޑްވްސ - ޕްލެޓަިނމް ްސޕްޮނަސުރ 

ކޯޕޭަރޓްތަކްަށ އާަމޒުކްޮށގްެނ ދިވެހާިރްއޭޖގައި ާބްއާވ އްެނމެ ޮބޑު އަދި އްެނމެ ަޝަރފުވެރި ފުޓަްސްލ މާުބާރތް ކަމްަށާވ، ކްލްަބ 

މްޯލިޑްވްސ ކަޕްގެ 2021 ވަަނ އަހުަރ ބްައާވފައާިވ މާުބާރތުގެ ޕްލެޓަިނމް ްސޕްޮނަސަރީކ ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސއެވެ.

ޓެްރވްަލ ޓޭްރޑް ޯޝ ޮއފް މްޯލިޑްވްސ - ޕްލެޓަިނމް ްސޕްޮނަސުރ

އްިނޓޭަނަޝަންލ ޓެްރވްަލ ޓޭްރޑް ޯޝ ޮއފް މްޯލިޑްވްސ )”ޓީޓީއެމް”( އީަކ ުދނޭިޔގެ ޓެްރވްަލ ޓޭްރޑްގައި ހަަރާކތްތެރާިވ ފާަރތްތްައ 

އްެއ ފާުރޅްެއގެ ަދުށްނ ބްައަދުލވެ، ގުޅްުނ ބަަދހިކްޮށ، ވަިޔފާރި ކުުރމްަށ ލުިބުނ ވަަރްށ ތަފާތު ފުުރަޞތެކެވެ. ޓީޓީއެމްގެ ޕްލެޓަިނމް 

ްސޕްޮނަސަރީކ ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސއެވެ.

ޖީއެމް ފަޯރމް - ޕްލެޓަިނމް ޕާޓަްނުރ

ފަޯރމް”ގެ  ކަމްަށާވ ”ޖީއެމް  ދިވެހާިރްއޭޖގެ ރޯިސޓުތަކުގެ ޖެެނަރްލ މޭެނޖުަރްނަންށ ާހްއަސކްޮށގްެނ ާބްއާވ ހަމައެކަނި އިވްެނޓް 

ޕްލެޓަިނމް ޕާޓަްނަރީކ ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސއެވެ. މި ފަޯރމީަކ 100 އްަށ ުވެރ ގަިނ ޖެެނަރްލ މޭެނޖުަރްނ އްެއތަަނކްުނ ބްައަދުލވެ، 

މުހްިނމު  ފަޯރމްގައި  މި  އިވްެނޓެކެވެ.  ާބްއާވފައާިވ  މްަޝވާަރކުުރމްަށ  ގްޮނޖުެހްނތާަކމުެދ  ދާިމާވ  ިސާނއަތުގައި  ފަތުުރވެރިކަމުގެ 

ތަޤްރުީރތާަކއި ޕަެންލ ިޑްސކަަޝްނތްައ ކުރިއްަށ ގްެނގްޮސފައިވެއެވެ.  އަދި ޫޓރިޒަމް ިސާނއަތުގައި މަަސްއކަތްކާުރ ފާަރތްތްައ 

ުދނޭިޔގެ  މޭެނޖުަރްނާނއެކު  ޖެެނަރްލ  ިބާނކްޮށ،  މްައޗްަށ  ުސުރޚީތަކުގެ  ކަނޑައާަޅފައާިވ  ޕަެންލއަކްުނ  އެޑްވައިޒަރީ  ހިމޭެނ 

ތަޖުރާިބާކުރްނ ވަނީ މްަޝވާަރކްޮށ ހާިޔުލ ބަަދުލކްޮށފައެވެ.

ގްޯލޑް 100 - ގްޯލޑް ޕާޓަްނުރ

100” އީަކ ކޯޕޭަރޓް މްޯލިޑްވްސ އްިނ ދިވެހާިރްއޭޖގެ އްެނމެ ކުރިއާަރފައާިވ 100 ކްުނފްުނޏްަށ ކްޮނމެ އަހަަރކު ޭދ  ”ގްޯލޑް 

ަޝަރފުވެރި އޯެވޑެކެވެ. 2021 ވަަނ އަހުަރގެ ގްޯލޑް 100 ގެ ގްޯލޑް ޕާޓަްނަރީކ ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސއެވެ.

މްޯލިޑްވްސ ލިވްިނ އެކްްސޕޯ 2021 - ިޑޖިޓްަލ ޕާޓަްނުރ

ާބްއާވ އްެނމެ ގަިނ ުދވްަސވީ ޕޮްރޕަޓީ ޯޝ ކަމްަށާވ، މްޯލިޑްވްސ ލިވްިނ އެކްްސޕޯ  ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ އީަކ ދިވެހާިރްއޭޖގައި 

2021 ގެ ިޑޖިޓްަލ ޕާޓަްނެރވެ.

ަރްނަނާމރި ޗެލްެނޖް 2021 - ިޑޖިޓްަލ ޕާޓަްނުރ

ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ އީަކ ާރްއޭޖގެ ެނަޝަންލ ަސރފްިނގ ޗެމްޕިއްަނިޝޕްގެ ިޑޖިޓްަލ ޕާޓަްނެރވެ. 2021 ވަަނ އަހުަރގެ ޮނވްެނބުަރ 

22 އްިނ 30 އްަށ ކުރިއްަށ ގްެނދަިޔ ަރްނަނާމރި ޗެލްެނޖީަކ ާސރފްިނގ މާުބާރތްެއ ލައްިވްސޓްރީމް ކުރި ފަުރތަމަ މާުބާރތެވެ.

ެނަޝަންލ ޯރވްިނގް ފްެސޓިވްަލ 2021 – ިޑޖިޓްަލ ޕާޓަްނުރ

ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ އީަކ 2021 ވަަނ އަހުަރ އްައޫޑ ިސޓީގައި ޭބްއވި ެނަޝަންލ ޯރވްިނގ ފްެސޓިވްަލގެ ިޑޖިޓްަލ ޕާޓަްނެރވެ.

ޤުައމީ މްަސވެރްިނގެ ުދވްަސ ފާހަގަކުުރްނ - ޕްލެޓަިނމް ޕާޓަްނުރ

ޤުައމީ މްަސވެރްިނގެ ުދވުަހގެ މާުނަސބަތުގައި މިންިސޓްރީ ޮއފް ފަިޝރީޒް، މެރްިނ ރޯިސަސްސ އްެނޑް އެގްރިކްަލޗަރއްިނ ވަނީ 

މްަސވެރްިނގެ ފަޯރާމއި، ފަިޝރީޒް އެކްްސޕާޯއއި، ފްިޝ ފިލްިނގ މާުބާރާތއި، ރީފް ފިިޝްނގ މާުބާރތުގެ އިތުުރްނ، އޯެވޑް ދުިނމުގެ 

ަރްސމްިއާޔތްެއ ކ. ާގފުަރގައި ާބްއާވފައެވެ. މި އިވްެނޓްތަކުގެ ޕްލެޓަިނމް ޕާޓަްނަރީކ ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސއެވެ. 

ިސޓީ ަނއިޓް ާމކެޓް - ޓައިޓްަލ ްސޕްޮނަސުރ

ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސއީަކ ޕްރިޒަމް ޯހްލިޑްނގްްސ އްިނ އްިނތާިޒމުކްޮށގްެނ ޭބްއވި، ިސޓީ ަނއިޓް ާމކެޓްގެ ޓައިޓްަލ ްސޕްޮނަސެރވެ. 

ްސޓްޯލތްައ  ާހްއަސ  ވަިޔފާރިތަކްަށ  ޯލކްަލ  ގޮތްަށ،  ހިމޭެނ  ާކޯބތަކެތި  ތަކްެއާޗއި  ާބވަތްތަކުގެ  ތަފާތު  ާމކެޓުގައި  ަނއިޓް  މި 

ބަހްައާޓފައިވެއެވެ.

މްޯލިޑްވްސ މެރްިނ އެކްްސޕޯ - ިޑޖިޓްަލ ޕާޓަްނުރ

މްޯލިޑްވްސ މެރްިނ އެކްްސޕޯ 2021 ގައި އުައޓްޑޯ އެގްޒިިބަޝްނ، ެސމަިނރ އަދި ޯވކޮްޝޕް، ާގާލ ަނއިޓް ގެ އިތުުރްނ، މެރްިނ 

ފުޑްްސ ެސގްމްެނޓްއްެއވްެސ ހިމާަނފައިވެއެވެ. މި އެކްްސޕޯގެ ިޑޖިޓްަލ ޕާޓަްނަރީކ ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސއެވެ.

ަރްށތަކުގައި ހްިނާގފައާިވ މާުބާރތްތްައ

މާުބާރތްތްައ  އިެކ  ތަފާތު  މަަސްއކަތުގައި،  ކާުރ  އަޅުގަނޑުމްެނ  ާބުރވެރިކުުރުވމްަށ  މުޖުތަމުަޢތްައ  ަރްށަރުށގެ  ދިވެހާިރްއޭޖގެ 

އަޅުގަނޑުމްެނ ާވނީ ްސޕްޮނަސުރކްޮށފައެވެ.

ޭއޭކއައި-އްެލއެފް ާއްރއްެސއްެސޭއ ޫޔތު ޗެމްޕިއްަނިޝޕް 2021 - މެއްިނ ްސޕްޮނަސުރ - ތ. އަތޮޅު 	

ޭއަދފުށި ކަޕް - ިޑޖިޓްަލ ޕާޓަްނުރ - ބ. ޭއަދފުށި 	

ަދަރވްަނޫދ ފުޓަްސްލ ފިއްެސާޓ - ިޑޖިޓްަލ ޕާޓަްނުރ - ބ. ަދަރވްަނޫދ 	

އެޗްއެފް ާމްނޫދ ަރްނ - ިޑޖިޓްަލ ޕާޓަްނުރ - ލ. ާމްނޫދ 	

ހަިޔލަ ކަޕް - މެއްިނ ްސޕްޮނަސުރ - ތ. ުބުރނީ 	

އެމްއެމް ޫޔތު ކަޕް - ިޑޖިޓްަލ ޕާޓަްނުރ - ގއ. ާމމްެނޫދ 	

ކަޮރްލ ކަޕް - ޓައިޓްަލ ްސޕްޮނަސުރ - ހދ. ކުޅުުދްއފުށި 	

އެމީްސއައި ޮވލީ - ިޑޖިޓްަލ ޕާޓަްނުރ - ހއ. މަުރއޫިދ 	

ފްަލކްަނ ޫޔތު އްެނޑް ެރކްރޭިއަޝްނ ޤުުރާއްނ މާުބާރތް - ކޯ-ްސޕްޮނަސުރ - އދ. ާމމިގިލި 	

ާބާރުށ ޒާުވުންނގެ ދުިރްނ ޮވލީ މާުބާރތް 2021 - މެއްިނ ްސޕްޮނަސުރ - ހއ. ާބަރްށ 	

އްައޫޑ މަެރތްަނ - ިޑޖިޓްަލ ޕާޓަްނުރ - އްައޫޑ ިސޓީ 	

35 ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ޕލކ ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ޕލކ34



2021 ވަަނ އަހުަރ 
ހާޯދއިފައާިވ އެވޯޑުތައް

ޭއިޝާއ ޕިެސފިކް އޯެވރޑްްސ 2021

ޭއިޝާއ ޕިެސފިކް ްސޓީވީ އޯެވޑްްސ 2021 ގެ ހަފާްލގައި، ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސއްަށ ވަނީ 1 
ިސްލވަރ އަދި 1 ްބޮރްނޒް އޯެވޑު ލިިބފައެވެ.

ިސްލވަރ ްސޓީވީ - އްެނމެ އަގުުހރި އިޖްތާިމޢީ ޒްިނާމ އާަދ ކްޮށފައާިވ ކްުނފުނީގެ  	

އޯެވޑު

ޮބޮރްނޒް ްސޓީވީ - އްެނމެ އާީޖދީ ޕޮްރޑަކްޓްތާަކއި ޚުިދމަތް ފުޯރކްޮށޭދ ކްުނފުނީގެ  	

އޯެވޑު

ޭދ  ޚުިދމަތް  ހިމޭެނ އާީޖދީ  29 ޤުައމުގައި  ގެ  އޯެވޑީަކ ޭއިޝާއ ޕިެސފިކް  ޭއިޝާއ ޕިެސފިކް 
ކްުނފުނިތަކުގެ މަަސްއކަތްތާަކއި އްެނމެ ުހަނުރވެރި ކްުނފުނިތްައ ފާހަގަ ކާުރ ފާަރތެކެވެ.

ްސޓީވީ އްިނޓޭަނަޝަންލ  ިބޒަްންސ އޯެވޑު 

ކޮވިޑ19ް- ާއއި ގުޅިގްެނ މުވްައޒަފްުނގެ ަރްއާކތެރިކަމާަށއި، ކްަސޓަމުަރްނ އަދި މުޖުތަމުަޢއްަށ 
ުއރޫީދ  ަސބުަބްނ،  ފަިޔވަޅުތަކުގެ  އާަޅފައާިވ  ޯހަދއިދުިނމްަށ  ުލެޔްއ  ަދތިތަކްަށ  ދާިމވެފައާިވ 
މްޯލިޑްވްސއްަށ ވަނީ ްސޓީވީ އްިނޓޭަނަޝަންލ ިބޒަްންސ އޯެވޑްްސ 2021 ގައި ްބޯރްނޒް 

ްސޓީވީ - އްެނމެ އަގުުހރި ޚުިދމަތުގެ އޯެވޑު ލިިބފައެވެ. 

ްސޓީވީ އޯެވޑީަކ އިެކ ޤުައމުތަކުގައި މަަސްއކަތްކާުރ ފާަރތްތަކްުނ ކާުރ ގަިނގަުނ ޚުިދމަތްތާަކއި، 
ޯހާދފައާިވ ާކމާިޔީބތްައ ފާހަގަކްޮށ ެދޭވ ުދނޭިޔގެ އްެނމެ ަޝަރފުވެރި ިބޒަްންސ އޯެވޑެވެ.

ޯވްލޑް އިކޮޮނމިކް މެގަޒްިނ އޯެވޑު 2021

ޯވްލޑް އިކޮޮނމިކް މެގަޒްިނ އޯެވޑު 2021 ގައި ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސއްަށ 2 އޯެވޑު ާހިސުލުވމުގެ 
ަޝަރފު ލިިބފައިވެއެވެ.

އްެނމެ ަރނގަޅު ޓެލެކޮމް ަސރވްިސ ޕޮްރވައިޑަރ މްޯލިޑްވްސ 2021 	

ބްެސޓް އްިނޓެަނޓް އެކްްސޕީރިއްަންސ މްޯލިޑްވްސ 2021 	

ގްޯލޑް 100 - ދިވެހާިރްއޭޖގެ ލިީޑްނގ ކްުނފުނިތްައ

ކޯޕޭަރޓް މްޯލިޑްވްސ އްިނ ކްޮނމެ އަހަަރކު ެނޭރ ”ގްޯލޑް 100” އީަކ ދިވެހާިރްއޭޖގައި އްެނމެ 
ކުރިއާަރފައާިވ 100 ވަިޔފާރިތަކްަށ ޭދ އޯެވޑެކެވެ. ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ އްިނ ވަނީ ޖެހިޖެހިގްެނ 

5 ވަަނ އަހުަރ ގްޯލޑް 100 އޯެވޑު ާހިސުލކްޮށފައެވެ. 

ޕޮްރފަެޝަންލ އްެނޑް ކެރިއަރ ވިމްެންސ އޯެވޑު - ތްިނވަަނ އިެޑަޝްނ

ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސގެ ިޑެރކްޓަރ ހުިއމްަނ ރޯިސަސްސ، އްަލފިާޟާލ ފަޒާްނ މްަނޫސަރްށ ވަނީ 
ަޝަރފު  ގެ  ރޯިސަސްސ  ހުިއމްަނ  އްިނ  ގްޯލޑް  ލިިބ،  އޯެވޑު  އެކެްސލްެންސ  ލީޑަރިޝޕް 
ލިިބފައެވެ. ފަޒާްނ ވަނީ ބައަިންލއަޤާްވމީ ފްެނވުަރގައި އްިނާސނީ ވީަޞލަތްތްައ ކުރިއުެރުވމްަށ 
ގެެންސ،  ތެެރއްަށ  ކްަލޗަރގެ  ޯއގަަނއޭިޒަޝަންލ  މްޯލިޑްވްސގެ  ުއރޫީދ  ހަަރާކތްތްައ  ހްިނާގ 

ޓީމްަށ ކުރިއުެރްނ ފަހިކްޮށދުިނމުގައި ފާހަގަކްޮށލޭެވ މަަސްއކަތްތަކްެއ ކްޮށފައެވެ.

37 ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ޕލކ ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ޕލކ36



ުކްނފުނީގެ އިޖުތާިމޢީ 
ޒްިނާމ 

39 ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ޕލކ ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ޕލކ38



އިޖްތާިމޢީ ޒްިނާމ އާަދުކުރމުގައި 
ުކްނފުނީގެ ަދުއުރ

2015 ވަަނ އަހުަރ ުހރާިހ ުޔަނއިޓެޑް ޭނަޝްންސގެ މްެނބުަރ ްސޭޓޓްތަކްުނ ވަނީ 2030 

ގޭުޅ  ާއއި  ިޑވޮެލޕްމްަނޓް(  )ަސްސޓެއަިނބްަލ  ތަަރްއޤީ  ެދމެހްެއޓެނިވި  ަނމުގައި  އެޖްެނާޑގެ 

ުސްލހަވެރިކާަމއި،  ުދނެިޔއްަށ  މަޤަްޞަދީކ  އެޖްެނާޑގެ  މި  ބަލައިގެަނފައެވެ.  އެޖްެނާޑއްެއ 

ެދލިކޮޕީ  އްެއބްަސާވ  އްެނމްެނ  ގެެންސދުިނމުގައި  މްުސތަޤުބުަލގައި  މާިހާރއި  ފާގަތިކްަނ 

ެދމެހްެއޓެނިވި  ތޭެރގައި  ކްަނތްައތަކުގެ  މައިގަނޑު  )ްބޫލޕްރްިނޓް( އްެއ އެކުލާަވުލމެވެ. މީގެ 

މިކްަނކާަމ  ހިމެނިފައާިވއުިރ،  ލަނޑަުދނިޑއްެއ   17 ފާހަގަކެުރވިފައާިވ  ގޮތުގައި  ތަަރްއޤީގެ 

ގުޅިގްެނ ތަަރްއޤީ ވެފައާިވ ޤުައމުތާަކއި ތަަރްއޤީވަމްުނ އްަނަނ ޤުައމުތަކްުނ އަވްަސ ފަިޔވަޅުތްައ 

ބަނޑުހައޫިހުނކްަނ  ބާަޔްނކެުރވިފައާިވއުިރ  ލަނޑަުދނިޑތްައ  މި  މުހްިނމެވެ.  ވަަރްށ  އެޅްުނ 

ތުަޢލީމު  ިބާނކުުރާމއި  ިޞްއޚަތްެއ  ަރނގަޅު  އްެއހަމައްެއގައި  ކްަނކާަމ  ަންއާތުލްނފަަދ 

ފުޯރކްޮށދުިނމުގެ ްސޓެްރޓެޖީ ކުރިއްަށ ގްެނދުިއްނވްެސ މުހްިނމުކަމުގައި ފާހަގަކެުރވިފައިވެއެވެ. 

ހަމައާެއއިއެކު ޫމުސމްަށ އްަނަނ ބަަދުލތާަކއި، ކަނާޑއި ޖްަނގަލި ހާިމަޔތްކުުރމުގެ މަަސްއކަތް 

ކުރިއްަށ ގްެނދުިއްނވްެސ ވަަރްށ މުހްިނމެވެ. އެގޮތްުނ މިމަޤަްޞުދތަކީަކ މޮބައްިލ ޓެކޮްނޮލޖީގެ 

ފުރިހަމަ ޭބުންނ ުނކްޮށ ާހިސުލކުުރްނ ަދތި މަޤަްޞުދތަކެކެވެ. 

ިޑޖިޓްަލކްޮށ ގެެނޭވެނ އްިނޤާިލީބ ބަަދުލތްައ މުެދވެރިކްޮށ  އަޅުގަނޑުމްެނ ގޫަބުލކާުރގޮތުގައި 

ކުރިއުެރުވމުގައި  މަަސްއކަތްތްައ  އެޖްެނާޑގެ   2030 ގޭުޅ  ތަަރްއޤާީއއި  ެދމެހްެއޓެނިވި 

އަޅުގަނޑުމްެނަންށ ވަަރްށ އްިސ ަދުއެރްއ އާަދކެުރޭވެނއެވެ. މިގޮތްުނ ަރނގަޅު ިޞްއޚަތްެއ 

ިބާނކުުރާމއި، ތުަޢލީމީ ފްެނވުަރ ަރނގަޅުކުުރާމއި، ެދޖްިނުސގެ ހަމަހަމަކްަނ ގެެންސދުިނާމއި، 

އުައ އާީޖުދތްައ ކުުރާމއި، ތަފާތުކުުރްނތްައ ކުޑަކުުރާމއި، ެދމެހްެއޓެނިވި ިސޓީތްައ ިބާނކުުރާމއި، 

މަަސްއކަތްތަކްެއ  ގަުނ  ގަިނ  ދީގްެނ  އަހްަނމްިއަޔތުކްަނ  ަރްއާކތެރިކުުރމްަށ  ތާިމވެށި 

ކެުރޭވެނއެވެ. 

އްިނޓެަނޓް ޭސފްޓީ ކެމޭްޕްނ ރޯީލްނޗް

އްިނޓެަނޓްގެ ަސބުަބްނ އަޅުގަނޑުމްެނގެ ދިރުިއޅުމުގެ ވްައޓަފާޅިއްަށ ވަނީ ޮބޑެތި ބަަދުލތަކްެއ 

އައްިސފައެވެ. އެގޮތްުނ ތުަޢލާީމއި، ިޞްއޚީ ޚުިދމަތްތާަކއި، މުނިފޫހިފުިލުވާމއި، އަޅުގަނޑުމްެނ 

މާުޢމާަލތްތްައވްެސ  ގަިނ  ހިނާގ  ެދމުެދ  އެަނކާަކއި  އެކަކު  އިތުުރްނ،  ކާުރގޮތުގެ  މަަސްއކަތް 

އްިނޓެަނާޓއި  ތޭެރގައި  އަހުަރގެ  ފާއިތުވި  ގުޅިގްެނ  ާއއި  ކޮވިޑް-19  ިޑޖިޓްަލވެފައެވެ.  މިވަނީ 

ޓެކޮްނޮލޖީގެ ޭބުންނ ވަނީ އްިނތާިހއްަށ އިތުުރވެފައެވެ. ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ އްިނ އްިނޓެަނޓް 

ިޑޖިޓްަލ  މުީހްނވްެސ  ފަުރއްެއގެ  ުއމުުރ  ުހރާިހ  ކްޮށފައިވަނީ  ރޯީލްނޗް  ކެމޭްޕްނ  ޭސފްޓީ 

ޚުިދމަތްތްައ ޭބުންނކާުރ މްިނވުަރ އިތުުރވެފައާިވތީއެވެ. 

ިޑޖިޓްަލ ފެްރްނޑިްޝޕް ާއއި ގޭުޅގޮތްުނ ޭބްއުވުނ ”ޭސފަރ އްިނޓެަނޓް އެމްބަެސޑުަރ 

ޓޭްރންިނގ ޕޮްރގާްރމް”

ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ އްިނ ވަނީ ާމލެ ަސަރޙްައުދގެ ްސޫކްލތަކްަށ އާަމޒުކްޮށގްެނ 15 އްަށ ުވެރ 

ގަިނ އެމްބެެސޑުަރްނ ތަމްރުީނ ކުުރމްަށ، އިެޑުއޭކަޝްނ މިންިސޓްރީ ާއއި މިންިސޓްރީ ޮއފް 

”ޭސފަރ އްިނޓެަނޓް  ގުޅިގްެނ ހްިނގި  ޓެކޮްނޮލޖީ  ކޮމުިއނޭިކަޝްންސ، ަސއްިންސ އްެނޑް 

ެސަޝެންއ  ގޭުޅ  ާއއި  ފެްރްނޑިްޝޕްްސ  ިޑޖިޓްަލ  ޕޮްރގާްރމް”ގައި  ޓެްރއިންިނ  އެމްބެެސާޑ 

ކުރިއްަށ ގްެނގްޮސފައެވެ.

ޓެލެޕޭޯޓަޝްނ  މުެދވެރިކްޮށ  ޯރޯބއީ  އެހީގައި  ގެ  އެއަރފައިބަރ  5ޖީ  ުއރޫީދ 

ޓެކޮްނޮލޖާީއއެކު ަދރިވުަރްނ ޖުަރމަަންށ 

”ޯރޯބއީ”  ކަމްަށާވ  އްެއ  ްސާޓޓްއަޕް  ޮރޮބޓިކްްސ  އެހީގައި،  އެއަރފައިބަރގެ  5ޖީ  ުއރޫީދ 

ޯއގް ގުޅިގްެނ، ޮރޮބޓިކް ޓެލެޕެްރޒްެންސ އިވްެނޓްެއ  ަދ އީކޯ  ާއއި ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ އަދި 

ާބްއވައި، ދިވެހާިރްއޖެއްިނ ޖުަރމަަންށ ާވޗުއްަލކްޮށ ޓެލެޕޯޓް ކުުރމުގެ ފުުރަޞތު މި އިވްެނޓްގައި 

ބައިވެރިވި ަދރިވުަރްނަންށ ފުޯރކްޮށދީފައިވެއެވެ.

ަދރިވުަރްނާނއި ޓީޗުަރްނ ޮއްނލައްިނ ކާްލްސތްައ ކުރިއްަށ ގްެނދުިއމްަށ ހޭިލ ޭޑާޓ 

އެލަވްަންސ

ކާްލްސ  ޫގގްުލ  ގުޅިގްެނ  އިެޑުއޭކަޝާނއި  ޮއފް  މިންިސޓްރީ  ވަނީ  އްިނ  މްޯލިޑްވްސ  ުއރޫީދ 

ހޭިލ  ކްަސޓަމުަރްނަންށ  ޭބުންނކާުރ  ވީަޞލަތްތްައ  ޮއްނލައްިނ  ފަަދ  ޫޒމް  ޫމޑްުލ،  ޫރމް، 

ޮއފް  މިންިސޓްރީ  ވެލޭިޑޓްކަުރނީ  ޭޑާޓތްައ  ފުޯރކްޮށޭދ  މިގޮތްަށ  ފުޯރކްޮށދީފައެވެ.  ޭޑާޓ 

އިެޑުއޭކަޝުންނެނވެ. 

ކޮވިޑް-19 އްަށ ޭހުލްނތެރިކުުރމުގެ މެެސޖުތްައ

އަޅުގަނޑުމްެނގެ ޯސަޝްލ މިީޑާއ ޗަެންލތާަކއި، އްެސއެމްއްެސ، ިބްލޯބޑް އަދި ރްިނގް-ބެކް 

އާެލޓްތްައ  ިޞްއޚީ  މެެސޖުތާަކއި  ޭހުލްނތެރިކުުރމުގެ  ޓްޯނ މުެދވެރިކްޮށ، ކޮވިޑް-19 ާއ ގޭުޅ 

ކްަސޓަމުަރްނަންށ ާވނީ ފުޯރކްޮށދީފައެވެ.

ަސުރާކުރގެ މުއްައަސާސތްައ އަދި ކާަމބޭެހ ަސުރާކުރގެ އާިދާރތަކްަށ ހޭިލ އްިނޓެަނޓް

ކޮވިޑް-19 އްިނ ަރްއާކތެރުިވމްަށ ކާުރ މަަސްއކަތުގައި ބައިވެރާިވ ަސުރާކުރގު މުއްައަސާސތާަކއި 

އެހެނިހްެނ ފާަރތްތަކްަށ އަޅުގަނޑުމްެނާވނީ ހޭިލ އްިނޓެަނޓު ފުޯރކްޮށދީފައެވެ.

ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ އްިނ ވަނީ 2015 ވަަނ އަހުަރ ޮއކޫްޓބުަރ މުަހ، އެކުވެރި ަދުޢލަތްތަކްުނ އެކުލާަވާލފައާިވ ެދމެހްެއޓެނިވި 

ތަަރްއޤީގެ ލަނޑަުދނިޑތްައ )”ގޯްލބްަލ ގްޯލްސ”( ާހިޞުލކަުރްނ މަަސްއކަތްކުުރމްަށ އްެއބްަސވެފައެވެ. މިލަނޑަުދނިޑތަކުގެ 

މައިގަނޑު މަޤަްޞަދީކ ބަނޑުހައޫިހުނކްަނ ަންއާތލައި، މުީހްނގެ ދިރުިއޅުމުގެ ފްެނވުަރ ަރނގަޅުކްޮށ، މްުސތަޤްބަލްަށޓަކައި 

ުހރާިހ ގޮތަކްުނވްެސ ަރނގަޅު ުދނެިޔއްެއ ިބާނކުުރމެވެ. 

ދިރުިއޅްުނ  މުޖުތަމުަޢތަކުގެ  ހަަރާކތްތެރާިވ  އަޅުގަނޑުމްެނ  ތަަޞްއުވަރީކ  އަޅުގަނޑުމްެނގެ 

ފާގަތިކްޮށ މްުއަސނދިކުުރމެވެ. ކްަސޓަމުަރްނގެ ިޑޖިޓްަލ ދިރުިއޅްުނ އިތަުރްށ ފަހިކްޮށދުިނމްަށ، 

އާީޖދީ ހްައުލތާަކއި ޚުިދމަތްތްައ ފުޯރކްޮށދުިނމުގައި އަޅުގަނޑުމްެނ ެދމިތޭިބެނކަމުގެ ަޔގްީނކްަނ 

އުަރވަމެވެ. ކްަސޓަމުަރްނގެ އިތުުރވަމްުނ އްަނަނ މާުވަޞާލތީ ޭބުންނތްައ ފްުއަދއިދުިނމާަށއި، 

އްިނވްެސޓްމްަނޓްތްައ  މަިދނީ  އަޅުގަނޑުމްެނ  ާގއިމުކުުރމްަށ  ާރްއޖެއްެއ  ިޑޖިޓްަލ  ފުރިހަމަ 

ިޑޖިޓްަލ  ދިވެހާިރްއޭޖގެ  ގުޅާުވލަދީ،  ދިވެހްިނ  ޓެކޮްނޮލޖީތާަކއި  އާީޖދީ  އަދި،  ކަުރމްުނެނވެ. 

އްިނގާިލބްަށ  ިޑޖިޓްަލ  ޮއތް  އްަނަންނ  ކުރިއްަށ  ވުަރގަަދކްޮށ،  އްިނފާްރްސޓަްރކްޗަރ 

ތްައާޔަރްށތޭިބެނ ކަމުގެ ަޔގްީނކްަނ އުަރވަމެވެ.

ުހްއޓުމްެއެނތި  އަޅުގަނޑުމްެނ  ގްޮނޖުެހްނތާަކއެކުވްެސ  ދާިމވި  ާއއެކު  ކޮވިޑް-19 

ާލބާައއި  މުޖުތަމުަޢގެ  ކުރިއުެރުވމެަށވެ.   އިތަުރްށ  މުޖުތަމުަޢތްައ  މަަސްއކަތްކްޮށފައާިވނީ 

ުސޫލީކ  އަޅުގަނޑުމްެނގެ  ހައިިސްއަޔތްުނ،  ކްުނފްުނޏްެއގެ  މަަސްއކަތްކާުރ  މްަނފާއްަށ 

ގޮތްުނ ކާުރ  ތާިމވެށީގެ  އަދި  މަތްިނ، އިޤްތާިޞދީ، އިޖްތާިމޢީ  މްިނގަޑުތާަކ އްެއގޮތާްވ ގޮތުގެ 

އަޅުގަނޑުމްެނ  ކުުރމުގައި  ކުރިއުެރމްަށ މަަސްއކަތް  އަަސުރތަކްަށ ރާިޢަޔތްކްޮށ، މުޖުތަމުަޢގެ 

ެދމިތޭިބެނ ކަމުގެ ަޔގްީނކްަނ އުަރވަމެވެ.

އަޅުގަނޑުމްެނގެ މަަސްއކަތްތްައ އާަމޒުކްޮށފައާިވނީ މުޖުތަމުަޢތާަކއި ޮއްނަނ ގުޅްުނ ބަަދހިކްޮށ، 

އަދި  މްުސކުޅްިނ  ޒާުވުންނ،  އެގޮތްުނ  ާބުރވެރިކުުރުވމެަށވެ.  އިތަުރްށ  މުޖުތަމުަޢތްައ 

މުީހްނަންށ  ުހރާިހ ގްިނތިއްެއގެ  ދިވެހާިރްއޭޖގައި ދިރުިއޭޅ ިބޭދީސްނގެ އިތުުރްނ މުޖުތަމުަޢގެ 

އާަމޒުކްޮށ މުހްިނމު ގަިނ މަަސްއކަތްތަކްެއވަނީ ކެުރވިފައެވެ. މީގެ ތޭެރގައި، ަސއިބަރ ޭސފްޓީ 

އަދި  ޕޮްރގާްރމް  ލިޓަްރީސ  ިޑޖިޓްަލ  ޭކމްޕް،  އޮިނޭވަޝްނ  ޯސަޝްލ  މަިޔހެލި  ޕޮްރގާްރމް، 

އަޅުގަނޑުމްެނ  ހަަރާކތްތަކެކެވެ.  ފާހަގަކްޮށލޭެވ  އީަކ  ޭކމްޕް  ހްެލތް  ވަރކަރްސ  މައިގެްރްނޓް 

ވަަރްށ  ވަނީ  މުވްައޒަފްުނ  ހާީވގި  އަޅުގަނޑުމްެނގެ  ހަަރާކތްތަކުގައި  މިފަަދ  ކުރިއްަށގްެނާދ 

މުހްިނމު ަދުއެރްއ އާަދކްޮށފައެވެ. މިގޮތްުނ މުޖުތަމުަޢގެ އިެކ ކްަނކަމުގައި މުވްައޒަފްުނވަނީ ހޭިލ 

ާސބަހްަށ މަަސްއކަތްކްޮށދީ، ވަަރްށ ގަިނގަުނ ވަގުތުތަކްެއ ޭހަދކްޮށފައެވެ.

ދިވެހާިރްއޭޖގެ  ޚުިދމަތްތާަކއެކު،  ޓެކޮްނޮލޖާީއއި  ެދމެހްެއޓެނިވި  އަހުަރވްެސ،  ވަަނ   2022

ެދމޮިއްނާނެނކަމުގެ  މްޯލިޑްވްސ  ުއރޫީދ  އެހީތެރިވެދުިނމުގައި  ވަިޔފާރިތަކްަށ  މުޖުތަމުަޢތާަކއި 

ަޔގްީނކްަނ އުަރވަމެވެ.

ާޚލުިދ ޙަަސްނ އެމް ޭއ އްަލ-ހާަމދީ

މޭެނޖްިނގ ިޑެރކްޓަރ އަދި ޗީފް އެގްޒެކެޓްިވ ޮއފަިސރ

ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ

41 ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ޕލކ



ށ. ފީވަކު ކުައްނިސލްަށ އެހީތެރިވެދުިންނ

އަޅުގަނޑުމްެނާވނީ  ކުައްނިސލްަށ  އަެރުށ  މާަރާމތުކުުރމްަށ  މްިސިކތްތްައ  ފީވަކު  ށ. 

އެހީތެރިކްަނ ފުޯރކްޮށދީފައެވެ. 

ޭލ ހަދާިޔކުުރމުގެ ޭކމްޕް 

އަހުަރގެ  ވަަނ   2021 ގޮތްުނ،  އެހީތެރުިވމުގެ  ަސރވަިސްސއްަށ  ްބލަޑް  މްޯލިޑވިއްަނ 

ޮއގްަސޓު މުަހގެ ތޭެރގައި މްޯލިޑވިއްަނ ްބލަޑް ަސރވަިސްސ ާއއި ދިވެހި ެރޑް ކެްރެސްނޓް ގެ 

ބައިވެރުިވާމއެކު އަޅުގަނޑުމްެނާވނީ ްބލަޑް ޭކމްޕްެއ ާބްއާވފައެވެ.

ޮބޑު ޢުީދ ުއްލހާިޔ ކަތުިލްނ

އްަޟާޙ ޢުީދގެ މާުނަސބަތުގައި، ާމޭލ ިސޓީ ކުައްނިސާލއި ގުޅިގްެނ ުއްލހާިޔ ކަތިލައި، ޢުީދގެ 

މްެނުދުރ ކުެއމުގެ ގޮތުގައި ފަިޔވަތިއްަށ ވަނީ ހަދާިޔކްޮށފައެވެ.

ވާިލ ކޮލެޖު މެޑްެލގެ ޕާޓަްނުރ

އެމަަސްއކަތްަށ  ވަޒްަނކްޮށ،  އަގު  ަދރިވުަރްނގެ  ޯހަދއިފައާިވ  ަސަނުދ  މަތްިނ  އްެނމެ 

ވާިލ  ިބާނކުުރމްަށ،  ޤުައމްެއ  ތުަޢލީމީ  އަދި  ުހަނުރވެރި  ގޮތްުނާނއި  ދުިނމުގެ  އްެއާބުރުލްނ 

ކޮލެޖް ގެްރޖޭުއޓްުނަންށ ެދޭވ އްެނމެ ަޝަރފުވެރި އޯެވޑީަކ ”ވާިލ ކޮލެޖް މެޑްެލ” އެވެ. 

ކޮމުިއނިޓީ އިމްޕެކްޓް އޯެވޑްްސ – ޕާޓަްނުރ

އަޅުގަނޑުމްެނގެ މުޖުތަމަޢްަށ ކްޮށދީފައާިވ ަނޫމާނ މަަސްއކަތްތަކުގެ އަގު ވަޒްަނކުުރމުގެ ގޮތްުނ، 

އްެނޖޯީއތަކްަށ ާވނީ އެމްވީ+ ކޮމުިއނިޓީ އިމްޕެކްޓް އޯެވޑުގެ ަނމުގައި އޯެވޑްެއ ދީފައެވެ.

އްެނޖޯީއ ފަޯރމް - ިޑޖިޓްަލ ޕާޓަްނުރ

ާރްއޭޖގެ އިެކ ކްަނކޮޅުތަކްުނ އްެނޖޯީއތާަކއި ޒާުވުންނގެ ޖަމްިއާޔތްައ އްެއތަަނކްުނ ބްައަދުލވެ، 

ޒާުވުންނގެ ކުރިއުެރމްަށ މަަސްއކަތް ކުުރމުގެ ގޮތްުނ ާބްއާވފައާިވ ”އްެނޖޯީއ ފަޯރމް”ގައި ުއރޫީދ 

މްޯލިޑްވްސ އްިނ ވަނީ ިޑޖިޓްަލ ޕާޓަްނެރްއގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ.

މަިޔހެލި 2021

ގުޅިގްެނ  ޫޔއްެނީޑޕާީއއި  ވަނީ  މްޯލިޑްވްސއްިނ  ުއރޫީދ  ފެށިގްެނ،  އަހުަރްނ  ވަަނ   2016

މަަސްއކަތް  ޭބްއުވމުގެ  ކަމްަށާވ ”މަިޔހެލި”  ޭކމްޕް  ޯސަޝްލ އޮިނޭވަޝްނ  ފަުރތަމަ  ާރްއޭޖގެ 

ިޑޖިޓްަލ  ގެެންސދީގްެނ،  އްެއތަަނކްަށ  ޚާިޔުލތްައ  ޒާުވުންނގެ  އީަކ  ”މަިޔހެލި”  ކްޮށފައެވެ. 

އާީޖދީ  މްައަސލަތަކްަށ  ތަފާތު  ދާިމާވ  މުޖުތަމުަޢގައި  އެހީގައި،  ާއާލތްތަކުގެ  އެހެނިހްެނ  އަދި 

ހްައުލތަކްެއ ޯހުދމްަށ މަަސްއކަތްކާުރ ޯސަޝްލ އޮިނޭވަޝްނ ޭކމްޕެކެވެ. ޭކމްޕްގައި ބައިވެރާިވ 

ހަގީގަތަކްަށ  ހާިޔުލތްައ  ުހަށހާަޅ  ދީ،  ތަމްރުީނ  މުެދވެރިކްޮށ  ޕޮްރގާްރމް  މި  ޒާުވުންނަންށ 

ޕޮްރގާްރމުގައި  ގެ   2021 އެހީތެރިވެެދއެވެ.  އެކުލާަވލްަނ  ޕޭްލެންއ  ިބްސަންސ  ހުެދމްަށ 

އަލިއަޅާުވާލފައާިވ މައިގަނޑު 3 ާދއާިރއީަކ އޮިނޭވަޝްނ ފޮރ ަދ ޕްލެެނޓް، އޮިނޭވަޝްނ ފޮރ 

ަދ ޕީޕްަލ، އޮިނޭވަޝްނ ފޮރ ޕޮްރްސޕެރިޓީއެވެ.

މައިގަްރްނޓް ވަރާކްސ ކްރިކެޓް ާކނިވްަލ

ޯބޑް  ކްރިކެޓް  ޯވާކްސ މްޯލިޑްވްސ އަދި  މައިގެްރްނޓް  މަިޝްނ ފޯ  ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ާއއި 

މްޯލިޑްވްސ ގުޅިގްެނ ިބޭދީސ މަަސްއކަތްތެރްިނަންށ ކްރިކެޓް މާުބާރތްެއ ވަނީ ާބްއާވފައެވެ. މި 

ހަަރާކތީަކ ިބޭދީސ މަަސްއކަތްތެރްިނ މުޖުތަމުަޢއްަށ ކްޮށދީފައާިވ މަަސްއކަތްތާަކއި، އެމުީހްނގެ 

މި  ހަަރާކތެކެވެ.  ޭބްއުވުނ  ގޮތްުނ  ކުުރމުގެ  ވަޒްަނ  އަގު  އަލިއަޅާުވލައި  މްައޗްަށ  ހްިއާސގެ 

މޯބައްިލ  މަަސްއކަތްތެރްިނަންށ  ިބޭދީސ  ހުެދާމއި،  ްސކްރީންިނ  ހްެލތު  ހޭިލ  ާކނިވުަލގައި 

ފުޯނ ަރޖްިސޓަރީކުުރްނ ފަަދ ތަފާތު ޚުިދމަތްތްައ ލޭިބ ްސޓްޯލތްައ ވްެސ ވަނީ ހިމާަނފައެވެ.

ފަލްަސތްީނ ރިލީފް ޗެރިޓީ ކަޕް

ުހރާިހ ޕްަބޖީއެމް އްީސޕޯޓްްސ ކްލްަބތާަކއި ކޭްލްނތަކްުނ ވަނީ ”ފަލްަސތްީނ  ދިވެހާިރްއޭޖގެ 

ޕެަސްނޓް   100 ަނމުގައި  ގެ  ފަލްަސތްީނ”  ވިތް  ޭގމަރްސ  ދިވެހި   - ކަޕް  ޗެރިޓީ  ރިލީފް 

ޗެރިޓީ އްީސޕޯޓްްސ ހަަރާކތްެއ ހްިނާގފައެވެ. މި އިވްެނޓް ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ އްިނ ޕަވަރކްޮށ، 

ކުރިއްަށ ގްެނގްޮސފައިވަނީ އަޅުގަނޑުމްެނގެ ޯލކްަލ ޭގމްިނ ޕާޓަްނުރ އ2ީއްެސ އްިނއެވެ. މި 

ހަަރާކތުގެ ތެެރއްިނ އަޅުގަނޑުމްެނގެ ޑޭޮނަޝްނ ޕާޓަްނުރ، އްިނޓޭަނަޝަންލ އެއިޑް ކެމޭްޕްނ 

)”އައޭިއީސ”( މުެދވެރިކްޮށ ޖުމްލަ 125،000 ުރފާިޔ ވަނީ ފަލްަސތަީންށ ހަދާިޔކްޮށފައެވެ.

ޮއްނލައްިނ ފޯްރޑްަށ ޭހުލްނތެރިކުުރމުގެ ކެމޭްޕްނ

މިީޑާއ  ޯސަޝްލ  ފާަރތްތްައ  ްސޭކމްކާުރ  ޮއްނލައްިނ  ވަނީ  ަދުށްނ  ކެމޭްޕުނގެ  މި 

އިތުުރކުުރމްަށ  ޭހުލްނތެރިކްަނ  ގޭުޅގޮތްުނ  ްސޭކމްތާަކއި  ހްިނާގ  މުެދވެރިކްޮށ  ޗަެންލތްައ 

ަސބުަބްނ  ވްައކަމުގެ  ާމލީ  ާއއި  ޭޑާޓ  މަޤަްޞަދީކ  ކެމޭްޕުނގެ  މި  މަަސްއކަތްކެުރވިފައެވެ. 

އީަކ  ފިިޝްނގ  ޯހަދއިދުިނމެވެ.  ަރްއާކތެރިކްަނ  ބަަޔކްަށ  ާހްސ  އެތްައ  ޖެހިފައާިވ  ާޙުލގައި 

ަސއިބަރ ކަްރއިމް ޙަމާަލއްެއކަމާަށއި، މި ޙަމާަލގައި އަމްިއލަ މުަޢޫލާމާތއި ޭބްނިކްނގ މުަޢޫލާމތު 

ަސާމުލުވމީަކ  ކްަނކާަމމުެދ  ފަަދ  ެނގްުނ  ވަގްަށ  މުަޢޫލާމތުތްައ  އެ  އުެދމްަށފުަހ  ޯހުދމްަށ 

މުހްިނމުކަމްެއކަމުގައި ފާހަގަކެުރވިފައާިވެނއެވެ.

ަސއިބަރ ަރްއާކ - ކްލްަބހުައްސ

ިޑްސކަަޝްނ  ކްލްަބހުައްސ  ވްެސ  މަހަކު  ކްޮނމެ  ަދުށްނ،  ކެމޭްޕުނގެ  ޭސފްޓީ  ަސއިބަރ 

ެސަޝްނތްައ ކުރިއްަށ ގްެނދުިއމްަށ ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ އްިނ ވަނީ ވިމްެނ އްިނ ޓެކް ާއއި 

މްަޝވާަރ  ފަުރތަމަ  މަަސްއކަތްކްޮށފައެވެ.  ގުޅިގްެނ  ާއއި  ަސރވްިސ  ޕޮލްިސ  މްޯލިޑްވްސ 

ކުރިއްަށ ގްެނގްޮސފައިވަނީ 'އޭިމޖް ޭބްސޑް އިެބުއްސ' ާއއި ބޭެހގޮތްުނެނވެ. މި ެސަޝުނގައި 

100 އްަށުވެރ ގަިނ ބައިވެރްިނ ބައިވެރިވެފައާިވކްަނ ފާހަގަކްޮށލަމެވެ.

އަވަރ ޮއފް ކޯޑް

ކްޮނމެ އަހެަރްއގެ ިޑެސްނބުަރ މުަހގެ 11 ވަަނ ުދވުަހ ާރްއޭޖގައި ާބްއާވ ”އަވަރ ޮއފް ކޯޑް” 

ގައި ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސއްިނވަނީ 2021 ވަަނ އަހުަރ ބައިވެރިވެފައެވެ. އަވަރ ޮއފް ކޯޑް އީަކ 

ުދނޭިޔގެ 180 އްަށ ުވެރ ގަިނ ޤުައމުގައި، ުހރާިހ ުޢމުުރފަުރއްެއގެ މުީހްނަންށ ުހޅާުވލައިގްެނ، 

އުަހުލވެރިކުުރމްަށ  ޕޮްރގާްރމްިނގއްަށ  ކޮމްޕުިއޓަރ  ަދރިވުަރްނެންއ  މިލިއްަނ  އެތްައ 

ކުރިއްަށގްެނާދ ހަަރާކތެކެވެ.

”ވިޒިޓް މްޯލިޑްވްސ ަނުއ” ޯސަޝްލމިީޑާއ ކްޮނޓްެސޓް

ދިވެހާިރްއޭޖގެ ފަތުުރވެރިކަމުގެ ިސާނއަތްަށ ކޮވިޑް-19 ާއއި ގުޅިގްެނ ދާިމވެފައާިވ ަދތިތަކްުނ 

ުއރޫީދ  ގުޅިގްެނ  ާއއި  ޓުއަރިޒަމް  ޮއފް  މިންިސޓްރީ  ގޫްރޕާއި  މިީޑާއ  ޯއރާކ  އަަރއިގަތުމްަށ، 

ާމކެޓްިނ  ޑްެސޓޭިނަޝްނ  ަނމުގައި  ގެ  ަނުއ”  މްޯލިޑްވްސ  ”ވިޒިޓް  މްޯލިޑްވްސ އްިނ ވަނީ 

ުއރޫީދ  ގޮތްުނ  ކުުރމުގެ  ޕޮްރމޯޓް  ކެމޭްޕްނ  މި  ތާަޢަރފުކްޮށފައެވެ.  އަހުަރ  މިދަިޔ  ކެމޭްޕެންއ 

މްޯލިޑްވްސ އްިނ ވަނީ ޯސަޝްލމިީޑާއ ފޮޓޯގަްރފީ މާުބާރތްެއ ތާަޢަރފުކްޮށ ހްިނގްަނ ފާަށފައެވެ.

ވުިލފުށި ިޞްއޙީ މުަރކަޒްަށ އެހީތެރިވެދުިންނ

ވުިލފުށި ިޞްއޙީ މުަރކަޒުގެ ޓެލެކްޮނަސްލޭޓަޝްނ ފިެސލިޓީ އަޕްގޭްރޑްކުުރމްަށ ތ. ވުިލފުށި  

ކުައްނިސލްަށ އަޅުގަނޑުމްެނާވނީ އެހީތެރިކްަނ ފުޯރކްޮށދީފައެވެ.

43 ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ޕލކ ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ޕލކ42



އަޅުގަނޑުމްެނގެ ޓީމް

ާބަރީކ  ޮބޑު  އްެނމެ  ފަހަތުގައާިވ  ާކމާިޔީބގެ  ކުރިއުެރާމއި  ވަިޔފާރީގެ  އަޅުގަނޑުމްެނގެ 

އަބުަދވްެސ އަޅުގަނޑުމްެނގެ ުއްނމުީދްނ ފުރިގްެނާވ ހާީވގި މުވްައޒަފްުނެނވެ. އަޅުގަނޑުމްެނގެ 

ފުރިހަމަ  ޓީމާަކއެކު  މުވްައޒަފްުނގެ  ާގިބުލ  މަަސްއކަތްަށ  ްސޓެްރޓެޖީއީަކ  ރޯިސްސ  ހުިއމްަނ 

މަަސްއކަތުގެ  އެކަށީގްެނާވ  އަދި  ަރްއާކތެރި  މުވްައޒަފްުނަންށ  ާހިސުލކުުރމެވެ.  ަނތާީޖތްައ 

ާމހުައލްެއ ފުޯރކްޮށދުިނމުގައި އަޅުގަނޑުމްެނ ެދމިތޭިބެނކަމުގެ ަޔގްީނކްަނ އުަރވަމެވެ. ުއރޫީދ 

މްޯލިޑްވްސ ގެ ފްުލ ޓައިމް މުވްައޒަފްުނގެ އަަދަދީކ 370 ކަމުގައާިވއުިރ، ޭއގެ ތެެރއްިނ 93 

ޕެަސްނޓީަކ ދިވެހްިނެނވެ. އަދި އެގްޒެކެޓްިވ މޭެނޖްމްަނޓްގައި ހިމޭެނ އްަނހުެންނގެ ންިސބަތް           

އީަކ        ޭރިޝޯއ  މުވްައޒަފްުނގެ  އްަނހްެނ  މަަސްއކަތްކާުރ  ުހރިއުިރ،  ަސްއތައިގައި  އްިނ   32

32 އްިނަސްއތައެވެ.

ތަމްރުީނ ދުިނާމއި ތަަރްއޤީ

މުވްައޒަފްުނގެ ުހަނުރތްައ ިބާނކުުރމީަކ ކްުނފުނީގެ މާިހުރގެ އަދި މްުސތަޤުބުަލގެ ޭބުންނތަކްަށ 

މައިގަނޑު  ުއފްެއުދމުގެ  މުވްައޒަފްުނތަކްެއ  ހުަރަދާނ  ުހަނުރތާަކއެކު  ާހްއަސ  ޭބުންނާވ 

ިބްނގަލެވެ. އަޅުގަނޑުމްެނގެ އީ-ލަރންިނގ ިސްސޓަމްގެ އެހީގައި މުވްައޒަފްުނަންށ ޭބުންނާވ 

މީގެ  ފަހިކްޮށދީފައެވެ.  މުވްައޒަފަކްަށވްެސ  ކްޮނމެ  ވަނީ  ފުުރަޞތުތްައ  ޯހުދމުގެ  ތަމްރުީނތްައ 

ތެެރއްިނ ލީޑަރިޝޕް، ޕޮްރފަެޝަންލ ެސޓިފޭިކަޝްންސ، ޮސފްޓް ްސިކްލްސ އަދި ާގިބުލކްަނ 

އިތުުރކުުރމްަށ އެހީތެރިވޭެދ ތަމްރުީނތަކްަށ އަޅުގަނޑުމްެނ އްިސކްަނެދމެވެ.

މުވްައޒަފްުނގެ ުދޅަހޮެޔކާަމއި މުވްައޒަފްުނާނއި ޮއްނަނ ގުޅްުނ 

ޮއްނަނ  މުވްައޒަފްުނާނއި  ުދޅަހޮެޔކާަމއި  މުވްައޒަފްުނގެ  ގޮތުގައި  ގޫަބުލކާުރ  އަޅުގަނޑުމްެނ 

ގުޅްުނ ވުަރގަަދ ކުުރމީަކ ވަިޔފާރީގައި ާކމާިޔުބ ޯހުދމްަށ އޭެޅ ވަަރްށ މުހްިނމު ފަިޔވަޅެކެވެ. 

ބަަދުލ  މަަސްއކަތްކުުރްނ  ޮއފީހްަށ  ގެއްިނ  ތޭެރގައި  މުަހގެ  ޖުލައި  އަހުަރގެ  ވަަނ   2021

ކެުރވިފައިވަނީ މުޅި ކްުނފުނީގެ ތޭެރގައި އަޅްަނޖޭެހ އްެނމެހައި ިޞްއޚީ އަދި ަރްއާކތެރިކަމުގެ 

ފަިޔވަޅުތްައ އެޅުމްަށފުަހގައެވެ.

ިޑޖިޓްަލ އެޗް.ާއުރ އަދި މަަސްއކަތުގެ ވްައޓަފާޅި

މަަސްއކަތް  ެނުރމްަށޓަކައި،  ަނތާީޖއްެއ  ފުރިހަމަ  އްެނމެ  ގޮތުގައި  ގޫަބުލކާުރ  އަޅުގަނޑުމްެނ 

ހުަރަދާނ  އަދި  އަވްަސ  އެގޮތްުނ  ކެުރއެވެ.  އާަދ  ޯރލްެއ  މުހްިނމު  ވްައޓަފާޅި  ކުުރމުގެ 

ެދޭކ  އަޅުގަނޑުމްެނ  ކުުރމީަކ  މަަސްއކަތް  ގޫްރޕްތަކުގައި  ކުދި  ކެުރޭވެނ  މޮނިޓަރ  ގޮތްެއގައި 

މައިގަނޑު  ވަިޔފާރީގެ  ކަމެކެވެ.  ފަހިވެގްެނާދެނ  މަގު  ެނުރމްަށ  ަނތާީޖއްެއ  ަރނގަޅު  ގޮތުގައި 

ލަނޑަުދނިޑތްައ ާހިސުލކުުރމްަށ އަޅުގަނޑުމްެނ މަަސްއކަތް ކަުރނީ ކުދި ވަިޔފާރި ުޔނިޓް 

ާވނީ  އަޅުގަނޑުމްެނ  އަހުަރ  ވަަނ   2017 ުއފްައަދއިގްެނެނވެ.  ތަކްެއ  )”އްެސ.ީބ.ޫޔ”( 

މުީހްނ މޭެނޖްކުުރމުގެ ޕޮްރެސްސތްައ ިޑޖިޓަލައިޒް ކްޮށފައެވެ. ޮއޓޭޮމަޝްނ ާއއި އަެނލިޓިކްްސ 

ކުރިއްަށ  ގޮތްެއގައި  ހުަރަދާނ  މަަސްއކަތްތްައ  ކަުރްނޖޭެހ  ުދވަހަކު  ކްޮނމެ  ާއްނމުކްޮށ  އީަކ 

ިސްސޓަމީަކ  މޭެނޖްމްަނޓް  ޕަރފޯމްަންސ  އަޅުގަނޑުމްެނގެ  ާބެރކެވެ.  ލޭިބ  ގްެނދުިއމްަށ 

ރިއްަލ ޓައިމް ޕަރފޯމްަންސ ރިވުިއްސ ާއއެކު ޕަރފޯމްަންސ މޭެނޖްމްަނޓް ްސޭޓްނޑަރޑްތްައ 

އްެލ.އެމް.އްެސ  ިސްސޓަމެކެވެ.  އާަޅިކަޔއޭިދ  ަނތާީޖާއއި  މުވްައޒަފްުނގެ  ކްޮށ  ބްެނޗާްމރކް 

ޕްލެޓްފޯމް މުެދވެރިކްޮށ މުވްައޒަފްުނގެ ކުރިއުެރމްަށ ހްިނޭގ ތަމްރުީނތަކުގައި ކްޮނމެ ވަގުތަކުވްެސ 

އީ- އަޅުގަނޑުމްެނގެ  ތްަނފީޒުކުރި  އަހުަރ  ވަަނ  ބައިވެރިވޭެވެނއެވެ. 2018  ފޭަސހަކާަމއެކު 

ޫކޑްޯސ އްިންސޓްަނޓް ރޯިވޑް ޕޮްރގާްރމް މުެދވެރިކްޮށ މުވްައޒަފްުނ އެކަކު އެަނކަކްަށ ޫކޑްޯސ 

ހަމަޖްައަސއިދީފައެވެ.  އްިނތާިޒމުވަނީ  ކެުރޭވެނ  ވަޒްަނ  އަގު  މަަސްއކަތުގެ  ކާުރ  ފުޮނވައި 

2020 ވަަނ އަހުަރ މި ިސްސޓަމް ވަނީ ކްލުައޑްަށ ޭބްސޑް ިސްސޓަމަކްަށ ބަަދުލކްޮށފައެވެ.
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