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ދިވެހި  ޚުލާޞާގެ  ރިޕޯޓުގެ  ައަހރީ  ައަހރުގެ  ަވަނ   2022 ކޮމްޕެނީގެ  ލިމިޓެޑް  ަޕބްލިކް  މޯލްޑިވްސް  އުރީދޫ  މިއީ 
ަތރުޖަމާއެކެެވ. މިަތރުޖަމާަގއި ހިމެިނަފއިވާނީ 2022 ަވަނ ައަހރުގެ އުސްައލިތަކާއި ކުންފުނިން ކަަޑއްތުކޮށްަފއިވާ ަމއިަގނޑު 

ޭމލުގާތުަތކެވެ. ުފރިހަަމ ައަހރީ ރިޕޯޓު ަތއްޔާރުުކރެވިަފއިަވނީ އިނގިޭރސި ަބުހންނެވެ.
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ކުންފުންޏެއްގެ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ޚިދުަމތްޭދ  މުވާަޞލާތީ 
ހައިސިއްަޔތުން މީހުންގެ ދިރިއުޅުން އިތުރަށް ފާަގތިކޮށްދިނުން.

ަފރާތްތަކަށް  ޒިޔާަރތްުކރާ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ަރއްޔިތުންނަށާއި  ދިވެހި 
ޚިދުަމތްތައް  މުވާަޞލާތީ  އުފެއްުދންތެރި  ފެންަވރުގެ  ދުނިޔޭގެ 

ފޯރުކޮށްދިނުން.

މުޖުތަމަޢުގެ ަމންފާއާއި ލާބައަށް ަމސައްަކތްކުރާ ކުންފުންޏެއްގެ ހައިސިއްަޔތުން، ުއރީޫދ މޯލްޑިވްސްއަކީ ޑިޖިޓަލް ޚިދުަމތްތައް 
މެދުވެރިކޮށް ަރއްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުން މުއްސަނދިކުރުމުގެ ތަޞައްވުރާ އެއްގޮތަށް، ަރއްޔިތުންނަށް އިތުރު ފުރުަޞތުތައް ފަހިކޮށްޭދ 
ހައިސިއްަޔތުން،  ލީޑަރެއްގެ  ަހަރކާތްތެރިވާ  އިސްކޮށް  ގެނައުމުގައި  ޚިދުަމތްތައް  ޑިޖިޓަލް  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ކުންފުންޏެކެވެ. 
ަތޢާަރފުކޮށް،  ޙައްލުތައް  ޑިޖިޓަލް  ޓެކްނޮލޮޖީތަކާއި  ފެންަވރުގެ  ދުނިޔޭގެ  ަމސައްަކތްކުރަމުންަދނީ  ައަބދުވެސް  ައޅުަގނޑުމެން 
ޒަމާނާ  ައންަނއިރު،  ކުރިައރަމުން  ހަލުވިކަމާއެކު  ޚިދުަމތްތައް  ޑިޖިޓަލް  ގުޅުަވއިދިނުަމށެވެ.  މީހުން  ފުރުަޞތުތަކާއި  ގިނަގުަނ 
އެއްގޮތަށް ަކސްޓަަމރުންގެ ަބދަލުވަމުންދާ ޭބނުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ަސރަަޙއްދުތަކުގައި ދިރިއުޭޅ އެންމެހައި 
ަފރާތްތަކަށް ޭބނުންވާ ޚިދުަމތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ައޅުަގނޑުމެން އެންމެ ައހަންމިއްަޔތުަކން ޭދ އެއް ކަމެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ކުދި 

ައދި މެދުަފންތީގެ ވިަޔފާރިތަކާއި، ބޮޑެތި ކޯަޕޭރޓްތަކާއި، ދައުަލތުގެ މުއައްަސސާތައް ހިމެނެއެވެ.

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  އެހީތެރިަކން  ުކރިއެރުމަށް  އިޤްތިޞާދީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރަނަގޅުކޮށް،  ޙާަލތު  ދިރިއުޅުމުގެ  މުޖުތަމަުޢތަކުގެ 
ަމސައްަކތްކުރުމުގައި ައޅުަގނޑުމެންގެ ދެމިތިބީމެވެ. މީގެ އިތުރުން، މުވާަޞލާތީ ސިނާަޢތަށް އިންޤިލާބީ ަބދަލުތަކެއް ގެނައުމަށާއި 
މި ސިނާަޢތް ުކރިއެރުވުމުގައި ައޅުަގނޑުމެން މުހިންމު ރޯލެއް އަދާކުރަމެވެ. ައޅުަގނޑުމެންނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ުފަރތަަމ ަފަހރަށް 
ައދި އެންމެ ހަލުވިކޮށް 3ޖީ، 4ޖީ ނެޓްަވރކް ައދި 5ޖީ ހޯމް ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޚިދުަމތް ަތޢާަރފުުކރި ފުަރތަަމ އޮަޕޭރަޓރެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
އެކި ކަންކޮުޅތަކުގައި މުވާަޞލާތީ ޚިދުަމތްތައް ަފޭސހަކަމާއެކު ލިބިަގތުމުގެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، ދިވެހިރާއްޖެއަށް މުޅިން 
އަލަށް ޑިޖިޓަލް ސެންަޓުރތައް ަތޢާަރފްކުރި ފުަރތަަމ އޮަޕޭރޓަކީވެސް ައޅުަގނޑުމެން ކަމުގައި ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. މީގެ އިތުރުން، 
މޯލްޑިވްސް  ުއރީޫދ  ކަމުގައިވާ  ސެންަޓރެއް  ޭޑޓާ  ރެޑީ  ޓިައރ3-  އަލަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ަވނީ  މޯލްޑިވްސްއިން  ުއރީޫދ 
ހިންގާ  މެދުވެރިކޮށް ަސރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި، މި ަސރަަޙއްދުގައި  ޤާއިމުކޮށްަފއެވެ. މި ޭޑޓާ ސެންަޓރު  ޭޑޓާ ސެންަޓރުވެސް 
ވިަޔފާރިތަކާއި ަފތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ޭބނުންވާ ޚިދުަމތްތައް ަދނީ ފޯރުކޮށްދެވެމުންނެވެ. ދުނިޔޭގެ އިންފްލޭޝަނާއި ސަޕްލައި 
ޗެއިންގެ ަސަބބުން ައޅުަގނޑުމެންގެ ވިަޔފާރި ފުޅާުކރުމަށް ައަސރުކުރާ ގޮންޖެހުންތަކާއެކުވެސް، ައޅުަގނޑުމެންގެ ަކސްޓަަމރުންގެ 

ައަދދު ަވނީ އިތުރުވެަފއެވެ. މިހާރު ައޅުަގނޑުމެންގެ ަސބްސްކްަރއިަބރ ބޭސްއަކީ 387،000 އެވެ.

ުއރީޫދ މޯލްޑިވްސްއަކީ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސްގެ ޚިދުަމތް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ފޯރުކޮށްދެމުން ައންަނ 
ުއރީޫދ ގްރޫޕަށް ނިސްަބތްވާ ކުންފުންޏެކެވެ. ުއރީޫދ ގްރޫޕަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންަވރުގައި މެދު އިރުމައްޗާއި، އުތުރު އެފްރިކާ ައދި 
ދެކުނު އިރުަމތީ އޭޝިޔާ ހިމެޭނ ގޮތަށް، ަކސްޓަަމރުންގެ ޭބނުންތަކަށް އަމާޒުކޮށް މޮބައިލް، ފިކްސްޑް، ބްރޯޑްޭބންޑް ައދި ކޯަޕޭރޓް 

ަސރވިސްަތއް ަފދަ ގިނަގުަނ ޚިދުަމތްަތކެއް ފޯރުކޮށްދޭ ޓެލެކޮމް ުކންފުންޏެކެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ަސރަަޙއްދުތަކުގައި ދިރިއުޭޅ ަރއްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުން މުއްސަނދިުކރުމަށް ފެންަވރު ރަނަގޅު، ހެޔޮ އަގުތަކުގައި 
ޑިޖިޓަލް ޚިދުަމތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤްަޞދުގައި 2005 ަވަނ ައަހރުގެ އޮަގސްޓް ަމހު ުއރީޫދ މޯލްޑިވްސްއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
މުވާަޞލާތީ ސިނާަޢތަށް އަލަށް ަތޢާަރފުވެގެން ދިޔައީ ަވަތނިއްޔާ ޓެލެކޮމް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުަގއެވެ. 6 
އޮކްޓޯަބރު 2016 ގައި މި ކުންފުނީގެ ޤާޫނނީ ހައިސިއްަޔތު ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ަބދަލުކޮށް ުއރީޫދ މޯލްޑިވްސް 
ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ ގެ ނަމަށް ަވނީ ަބދަލުުކރެވިަފއެވެ. މި ކުންފުނީގެ ހިއްސާގެ %90.5 ަވަތނިއްޔާ އިންަޓނޭަޝނަލް 
އެފް.ޒެޑް.އެލް.އެލް.ސީ ހިއްސާުކރާއިރު، މޯލްޑިވްސް ޕެންަޝން އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން އޮފީހުގެ ހިއްސާގެ ނިސްަބތަކީ 5.64% 

ހިއްސާއެވެ. މީގެ އިތުުރން އެހެނިހެން ހިއްސާދާރުންގެ ހިއްސާގެ ނިސްަބތަކީ %3.86 ހިއްސާއެވެ.

ގުޅުވައިދިނުްނ 

 މިޝަްނ

 ތަޞަްއވުރު

ކުރިމަތިލުްނ 

އޯގާތެރިވުްނ 

މުޖުތަމަޢުތަކުގެ  ަހަރކާތްތެރިވާ  ައޅުަގނޑުމެން  ބަލާނީ  ައޅުަގނޑުމެން 
ަބރޯސާކުރެޭވ  ައޅުަގނޑުމެންގެ  ބައިވެރިވެ،  ުފރިހަމައަށް  ކަންކަމުގައި 
ޭބފުޅުން  ތިަޔ  މެދުވެރިކޮށް  ޚިދުަމތްތައް  ދެޭވ  ަޒރީޢާއިން  ނެޓްވަރކްގެ 

ޭބުނންފުޅުވާ އެހީތެރިކަމާއި ޙައްލުަތއް ފޯރުކޮށްދިނުަމށެވެ. 

ައޅުަގނޑުމެންގެ  ލޯބިކުަރނީ  ކުރިަމތިލާން  ކަންކަމާ  ައޅުަގނޑުމެން 
އެންމެ  ވެޭވނެ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ވިންދުން،  ުފރާުފރިހަަމ  ޒުވާންކަމުގެ 
އީޖާދީ  ަމންފާައށްޓަކައި  ަފރާތްތަކުގެ  ޚިދުަމތްހޯދާ  ަބޔަކަށްވެ،  ރަނަގޅު 
ަބދަލުތައް ގެނައުމުގެ އާރުކާޓީއަކަށް ވުމަށް ލިބިޭދ ޖޯޝާއި ހަަކަތއިންނެވެ.

ައޅުަގނޑުމެން ބަލާނީ ތިަޔ ޭބފުޅުންނަށް ކަންަކން ަފޭސހަކޮށްދިނުަމށެވެ. 
އިތުރަށް ސާފުވެ  ކަންަކން  ޭބފުޅުންގެ  ތިަޔ  މެދުވެރިކޮށް  ައޅުަގނޑުމެން 
ދެފުށް ފެންަނގޮތް ވެގެންދާނެއެވެ. ައދި، ައޅުަގނޑުމެން ައަބދުވެސް ވާނީ 
ތިަޔ  ފޯރުކޮށްދީ،  އެހީތެރިަކން  ކަންކަމުގައި  އެދިލައްވާ  ޭބފުޅުން  ތިަޔ 
ޭބފުޅުންނަށް ދިމާވާ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވެ އިޙްތިރާމްކުރާ ބައެއްކަމުަގއެވެ. 

ނޑުމެްނގެ  އަޅުގަ
ވިޔަފާރި

ސުލޫކީ 
ނޑުތަްއ  މިްނގަ

އުރީދޫ ޯމލްޑިވްސް  އަހަރީ ރިޕޯޓު 52022
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260 ޖުމްަލ

ޚިދުަމތް ފުޅާވެަފއިވާ
މިންަވރު

އަޅުަގނޑުމެންގެ 
ނެޓްަވރކް

ބިޒްނަސް ައދި ސޭލްސް ޕާޓްަނރުން

ޚިދުަމތް  ަކސްޓަަމރުންނަށް  ައޅުަގނޑުމެންގެ 
އެކްސްޕީރިައންސް  ުއރީޫދ  ފޯރުކޮށްދިނުަމށްޓަކައި 
ސެންަޓރުތަކާއި ަތފާތު އެކި ޑިޖިޓަލް ޗެަނލްތައްވެސް 

ވަނީ ޤާއިމުުކރެވިަފއެވެ.  

ކޮންޓެކްޓް ސެންަޓރުަތއް 

ޑިޖިޓަލް ޗެަނލްަތއް

ުއރީދޫ އެކްސްޕީރިައންސް 
ސެންަޓރުަތއް

ޑިޖިަޓލް ސެންަޓރުަތއް

ކްަލބް ޕްރީމިައރ ަލއުންޖް - މާލެ

120 ،4774 ،999 ،221 ،929

ުއރީދޫ އެޕް )ޗެޓް(

ުއރީޫދ ވެބްސައިޓް / ސެލްފް ކެައރ ޕޯޓަލް )ޗެޓް(

ސޯޝަލް މީޑިއާ: ޓުވިަޓރ، ޭފސްބުކް

ަވޓްސްއެޕް ފޮރ ބިޒްަނސް

ަވއިަބރ - ުއރީދޫ އެވީ

އީމެއިލް

މާލެ ުއރީދޫ އެކްސްޕީރިައންސް ސެންަޓރު

ހުޅުމާލެ ުއރީދޫ އެކްސްޕީރިައންސް ސެންަޓރު

ހުޅުލެ ުއރީދޫ އެކްސްޕީރިައންސް ސެންަޓރު

ހިަތދޫ ުއރީދޫ އެކްސްޕީރިައންސް ސެންަޓރު

މާލެ

ހުޅުމާލެ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

ސ. ހިަތޫދ

ގދ. ތިަނޫދ

ޏ. ފުވައްމުލަކު

ސ. ަގން

ވެލާނާ އިންަޓނޭަޝނަލް އެައރޕޯޓު

އުރީދޫ މޯލްޑިވްްސ  ައަހރީ ރިޕޯޓު 2022
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އެންމެަހއި ހިއްސާދާރުން،

2022 ަވަނ ައަހރަކީ ުއރީޫދ މޯލްޑިވްސްއަށް ފާހަގަކޮށްލެޭވ ައަހރެކެވެ. މިގޮތުން ައޅުަގނޑުމެންގެ 
ައޅުަގނޑުމެންގެ  ޚިދުަމތްތަކާއެކު  އައު  ުކރިއެރުމާއި،  ުކރެވި،ޑިޖިޓަލް  އަޕްގްޭރޑް  ޚިދުަމތްތައް 
ުކރެވިފައިވާަކން  ަމސައްަކތްތަކެއް  ގިނަގުަނ  ުފރިހަމަކުރުމަށް  އިތުރަށް  ަތުޖރިބާ  ަކސްޓަަމރުންގެ 
މި  ކުރެވުނު  މަޤްަޞދުގައި  މުއްސަނދިުކރުމުގެ  ދިރިއުޅުން  ަކސްޓަަމރުންގެ  ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. 
ަމސައްަކތްތާއެކު، ައޅުަގނޑުމެންގެ ވިަޔފާރީގެ ުކރިއެރުމަށް ރަނަގޅު ަނތީޖާތަކެއް ލިބިގެން ދިަޔއެވެ. 
ޑިރެކްަޓރުންގެ ބޯޑުގެ ަފރާތުން 2022 ަވަނ ައަހރުގެ ައަހރީ ރިޕޯޓް ތިަޔޭބފުޅުންނަށް ހުަށހެޅުމަކީ 

ައޅުަގނޑަށް ލިބޭ ަވަރށް ބޮޑު އުފަލެކެވެ.

ަކސްޓަަމުރންގެ ޑިޖިަޓލް ދިރިއުޅުން މުއްސަނދިކުރުން

ަވއްަޓފާޅި  ދިރިއުޅުމުގެ  ަކސްަޓަމރުންގެ  ސިނާަޢތްަތކާއި  އެކި  ޚިދުަމތަްތކާއެކު،  ޑިޖިަޓލް 
ޭބނުންކުރުމާއި  އިންަޓނެޓް  އިތުރުަވމުންނެވެ.  ަދނީ  ައަހރަށް  ައަހރުން  މިންަވރު  ކުރިައަރމުންދާ 
ޑިޖިަޓލް ދުނިޭޔގެ ަޒރީޢާއިން ލިޭބ ަފއިދާަތއް ަފހި ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އުރީޫދ މޯލްޑިވްސް އިން 
ަތޢާަރފުކޮށް،  ަޙއްލުަތއް  ޑިޖިަޓލް  ަހރުަދނާކޮށް،  އިންފްރާސްޓްަރކްަޗރ  ނެޓްވޯކް  ަވނީ 

ނޑުމެއް ނެތި އިންަޓނެޓްގެ ޚިދުަމތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ަމަސއްަކތް ކޮށްަފއެވެ. މެދުކެ

ޚިދުަމތަްތކެއް  ަރނަގޅު  ފެންަވރު  އެއްގޮތަށް،  ޭބނުނަްތކާއި  ޑިޖިަޓލް  ަކސްަޓަމރުންގެ 
ޓީމުން  ައޅުަގނޑުމެންގެ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ޚިދުަމތްަތއް  ަޙއްލުަތކާއި  އީޖާދީ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 
ކުަރމުން ގެންދާ ބުަރ ަމަސއްަކތްަތއް މި ފުރުަޞތުަގއި ފާަހަގކޮށް، އުރީޫދ މޯލްޑިވްސްގެ މުޅި 
ޓީމަށް ަމރުަޙބާއާއި ޝުކުރު ަދންަނަވމެވެ.  އުރީޫދ މޯލްޑިވްސްައކީ ޑިޖިަޓލް ދިވެހިރާއްޖެއެއް 
ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ޓެކްނޮލޮޖީަތއް  ކުރިައރާަފއިވާ  ފެންަވރުަގއި  ަބއިަނލްައޤްވާމީ  ބިނާކޮށް، 
ަތޢާަރފުކުރުމުަގއި އެންމެ އިސް ަސފުަގއި ައަބދުވެސް ަހަރކާތްތެރިަވމުން ައންަނ ކުންފުންޏެކެވެ. 
މި ވަޢުދާއި ތަަޞއްަވރާއި އެއްގޮތުގެ ަމތިން، ޭވތުވެދިޔަ ައަހރު އުރީޫދ މޯލްޑިވްސް އިން ަވނީ 
ަބއިަނލްައޤްވާމީ ޭގމިން ޕްލެޓްފޯމް، “އުރީޫދ ނޭޝަން” – ަދ ޭގމާސް ޭލންޑް ދިވެހިރާއްޖެއަށް 
މި  މުޖުަތމަޢުއަށް  ޭގމިން  ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ަތޢާަރފުކޮށްަފއިަވނީ  ޚިދުަމތް  މި  ަތޢާަރފުކޮށްަފއެވެ. 
ދާއިރާއިން ލިބެންހުރި ފުރުަޞތުަތއް ހޯަދއިދީ، ކުރިއަށް ދިއުމަށް ަމގު ަފހިކޮށް، އެަފރާތްަތކުގެ 

ހުަނރު ަދއްކާލެޭވނެ ޕްލެޓްފޯމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ަމޤްަޞދުަގއެވެ.

ގޮތުން  ަބއިަނލްައޤްވާމީ  ައންަނ،  ޚިދުަމތް ދެމުން  ަކންކޮޅަުތކުަގއި  ައކީ ދުނިޭޔގެ އެކި  އުރީޫދ 
ގިަނގުަނ ަފރާތްަތކާއެކު ގުޅުން ބާއްވާ ކުންފުންޏެއްަކމުަގއި ވުމާއެކު، އުރީޫދ މޯލްޑިވްސްއިން ަދނީ 
އިތުރަށް  ފުޅާކޮށް  ޚިދުަމތްަތއް  ޑިޖިަޓލް  ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ހިަފއި،  ޭބނުން  ގުޅުންަތކުގެ  އެ 
ަހރުަދނާުކރުމަށްަޓަކއި ގިަނގުަނ ަމަސއްަކތްަތކެއް ކުަރމުންނެވެ. އެގޮތުން 2022 ަވަނ ައަހރު  
ދިވެހިރާއްޖެއާއި  ދަޢުަވތުދީ،  ަވފުަދކަށް  މިނިސްަޓރުންގެ  ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ައޅުަގނޑުމެންވާނީ 
ަޤަޠރުގެ މުހިންމު ވުޒާރާަތކާއި މުައއްަސސާަތކާ އެކު ަބއްަދލުވުންަތއް ޭބއްވުމަށް ަމގުަފހިކޮށްދީަފއެވެ. 
މި ަބއްަދލުވުންަތކުަގއި ަޤަޠރާއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުން އިތުރަށް ަހރުަދނާކުރުމަށް 

ކުރެވިދާނެ ަކންަކމާއިމެދު ަވނީ ޚިޔާލު ަބަދލުކުރެވިަފއެވެ.

ައޅުަގނޑުމެން އެންމެ ައަހންމިއްަޔތުަކމެއްޭދ އެއް ަކަމކީ، ަކސްަޓަމރުންނަށް ަފޭސަހ ދިރިއުޅުމެއް 
ބިނާކުރުމަށްަޓަކއި ޑިޖިަޓލް ޚިދުަމތަްތއް އިތުރަށް ަހރުަދނާކުރުމެވެ. ައޅުަގނޑުމެންގެ ޚިދުަމތްަތއް 
ައޅުަގނޑުމެންގެ  ފުރިަހަމކޮށް،  އިތުަރށް  ަތޖުރިބާ  ކުރާ  ަކސްަޓަމރުން  ޭބނުންކުރުމުަގއި 
އުފެއްދުންަތކާއި ޚިދުަމތްަތއް ަފޭސަހކަމާއެކު ލިޭބނެ ަމގު ަފހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، ައޅުަގނޑުމެންގެ 
އާޓިފިަޝލް  ފުަރަތަމ  ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ކުރެވިަފއެވެ.  ައޕްގްޭރޑް  ވާނީ  ަޒރިއްޢާަތއް  ޑިޖިަޓލް 
އިންޓެލިޖެންސް )“ޭއައއި”( އެސިސްޓެންޓް ަކމަށްވާ “އެވީ” )އުރީޫދ ޖިަޓލް ަކސްަޓމާ ކެައރ 
އެސިސްޓެންޓް( ައޕްގްޭރޑްކޮށް، އިނގިޭރސި ަބހާއި ދިވެހި ަބހުން ވެސް މުޢާަމލާތް ކުރެޭވނެ 
ޭބނުނަްތކާއި،  ަކސްަޓަމރުންގެ  އިތުރުން،  މީގެ  ަފހިކޮށްދީަފއެވެ.  ވާނީ  ައޅުަގނޑުމެން  ަމގު 

ައޅުަގނޑުމެންގެ އުފެއްދުންތަކާއި ޚިދުަމތްަތކާއިމެދު ކުރެޭވ އުންމީދަުތކާއި ޝުޫޢރުަތއް ަރނަގޅަށް 
ދެނެަގތުމުގެ ގޮތުން، ވޮއިސް އޮފް ަކސްަޓަމރ އެކްސްޕީރިައންސް )“ވީއޯސީއީ”( ގެ ަނމުަގއި 

ަކސްަޓަމރުންނަށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރެޭވނެ ޕްލެޓްފޯމެއް ވާނީ ަތޢާަރފުކުރެވިަފއެވެ. 

ގިަނގުަނ  ކުރެވުނު  ކުރުމަށް  ުފރިަހަމ  އިތުަރށް  ަތޖުރިބާ  ކަސްަޓަމރުންގެ  ައަހރު  ދިަޔ  ޭވތުވެ 
ސުަޕ  ަވނީ  އެޕް”  “އުރީޫދ  ަމަސއްަކަތކީ  އެއް  ފާަހަގކޮށްލެޭވ  ތެރެއިން،  ަމަސއްަކތުގެ 
އެޕްލިކޭަޝަނކަށް ަބަދލުކޮށްލުމެވެ. މި ގެނެވުނު ަބަދލާއެކު، ަކސްަޓަމރުން ައމިއްަލއަށް ޚިދުަމތް 
ހޯދުމަށާއި، ައޅުަގނޑުމެންގެ މުަވއްަޒފުންނާއި ަފޭސަހަކމާއެކު މުޢާަމލާތްކުރުމުގެ ަމގު ަފހިކޮށްދީ، 
އިތުރުން،  ޚިދުަމތުގެ  “އެމް-ަފއިސާ”ގެ  ަތޖުރިބާއާއި،  ކުރުމުގެ  ވިަޔފާރި  އޮންަލއިންކޮށް 
ައޅުަގނޑުމެންގެ އުފެއްދުންަތކާއި ޚިދުަމތްަތއް ހޯދުމުަގއި ަކސްަޓަމރުންނަށް އިތުރު ަފޭސަހަތކެއް 
ލިބިގެންދިަޔއެވެ. ަކސްަޓަމރުންގެ ަތޖުރިބާ އިތުރަށް ުފރިަހަމ ކުރުމަށް ކުރެޭވ މި ަމަސއްަކތަްތަކކީ، 
ފޯރުކޮށްދީ،  ޚިދުަމތް  އެއްގޮަތއް  ޭބނުންަތކާއި  ގްޫރޕުން އިސްަނަގއިގެން ަކސްަޓަމރުންގެ  އުރީޫދ 
ގެންދާ  ުކރިއަށް  ަމޤްަޞދުަގއި  ހޯަދއިދިނުމުގެ  ލުޔެއް  ަކންަކމަށް  ދިރިއުޅުމުގެ  އާންމު 

ަމަސއްަކތަްތކެކެވެ.

އިންަޓނެަޓކާއި  ަރނަގޅު  ފެންަވރު  ަފރާތްތައް  ދިރިއުޭޅ  ަކންކޮޅުަތކުަގއި  އެކި  ދިވެހިރާއްޭޖގެ 
ގުޅުވާަލދިނުމަށް ައޅުަގނޑުމެން ކުރާ ަމަސއްަކތުގެ ތެރެއިން، ޭވތުވެ ދިަޔ ައަހރު ައޅުަގނޑުމެން 
ވާނީ މީހުން ދިރިއުޭޅ އިތުރު 20 ރަަށކަށް ސުަޕނެޓްގެ ޚިދުަމތް ަތޢާަރފުކޮށް، ބްރޯޑްޭބންޑްގެ 
ޭބނުންަތއް  ޭޑޓާ  ަބަދލުަވމުންދާ  ަކސްަޓަމރުންގެ  ައދި،  ފުޅާކޮށްަފއެވެ.  އިތުރަށް  ޚިދުަމތް 
އެޑް- ޕްޭލން  ަމޭގ  ައދި  ޕޯޓްފޯލިއޯ،  ޕޯސްޓްޕެއިޑް  ޕްރީޕެއިޑްއާއި  “އާޗާ”  ފުއްަދއިދިނުމަށް 

އޮަފރަތއް  ައއު  ގުޅިގެން  މުނާަސަބތުަތކާއި  ޚާއްަޞ  ގެނެސް،  ަބަދލުަތއް  އޮންސްއަށް 
ަތޢާަރފުކުރުމުގެ ަސަބބުން، ޕްރީޕެއިޑް، ޕޯސްޓްޕެއިޑް ައދި ބްރޯޑްޭބންޑް ވިަޔފާރި ަވނީ އިތުރު 

ކާމިޔާބީަތއް ހޯދާަފއެވެ. 
 

ޚިދުަމތަްތއް އިތުރަށް ަހރުަދނާކުރުމަށް، ޭވތުވެދިަޔ ައަހރުގެ ތެޭރަގއި ައޅުަގނޑުމެންވާނީ އުރީޫދ 
ައޕްގްޭރޑްކޮށް،  ަލއުންޖްަތއްވެސް  ޚާއްަޞކޮށްަފއިވާ  ަކސްަޓަމރުންނަށް  ޕްރިމިައރ  ކްަލބް 
ހިތްަފޭސހަ މާަޙއުލެއްަގއި ޚިދުަމތް ހޯދުމުގެ ަމގު ަފހި ކޮށްދީަފއެވެ. ަހަމ އެއާއެކު، ދިވެހިރާއްޭޖގެ 
އިތުރުން  ޚިދުަމތްަތކުގެ  ފޯރުކޮށްޭދ  ައޅުަގނޑުމެން  ގުޅިގެން،  ބްޭރންޑަްތކާއި  ައއު  ަމޤްޫބލު 
އެހެނިހެން ަފއިދާަތއް ަކސްަޓަމރުންނަށް ލިޭބނެ ަމގުވެސް ވާނީ ަފހިކޮށްދީަފއެވެ. ަކސްަޓަމރުންގެ 
ދިރިއުޅުން އިތުރަށް ަފޭސަހކުރުމަށްަޓަކއި ކުރާ ަމަސއްަކތްަތކުގެ ތެރެއިން، 2022 ަގއި ފިއުލް 
ހުޅުމާޭލގެ  އާއި ކ.  މާލެ  ގުޅިގެން ކ.  އާއި  )“އެފްއެސްއެމް”(  މޯލްޑިވްސް  ަސޕްަލއިސް 
ޕެޓްރޯލް ޝެޑްަތކުަގއި “އެމް-ަފއިސާ” މެދުވެރިކޮށް، ައަވސް ައދި ަރއްކާތެރިަކމާއެކު ަފއިސާ 
ަފޚުރުވެރިަކމާއެކު  ައޅުަގނޑުމެން  ަފހިކޮށްދެވިަފއިވާަކން  ަކސްަޓަމރުންނަށް  ަމގު  ދެއްޭކނެ 
ނޑުމެން ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޕާޓްަނރޝިަޕކީ،  ފާަހަގކުަރމެވެ. އެފްއެސްއެމް އާއިއެކު ައޅުގަ
ދިވެހިރާއްޭޖަގއި ޑިޖިަޓލް ަފއިޭނންަޝލް ޚިދުަމތަްތއް ޭބނުންކުރުމަށް އިތުރު ަމގުަފހިކޮށްދީ މީހުން 

ބާރުވެރިކުރުވުމަށް އެޅުނު ަވރަށް ބޮޑު ފިަޔަވޅެކެވެ.

އަޅުަގނޑުމެންގެ ނެޓްވޯކް ަވރުގަދަ ކުރުަމށް އިންވެސްޓްކުރުން

އޮފް  އިންަޓނެޓް  ައދި  ޭއއާރް/ވީއާރް  އިންޓެލިޖެންސް،  އާޓިފިަޝލް  ަސރވިސް،  ކްަލއުޑް 
ތިންގްސް، 5ޖީ ނެޓްވޯކް މެދުވެރިކޮށް ޭބނުންކުރާ މިންަވރު އިތުރުވުމުގެ ަސަބބުން އިންަޓނެޓް 
އިންފްރާސްޓްަރކްަޗރ ަހރުަދނާ ކުރުމުގެ މުހިންމުަކން ަވނީ ަވރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެަފއެވެ. އެގޮތުން 
އުރީޫދ މޯލްޑިވްސްއިން ަވނީ ޑޮމެސްޓިކް ަސބްމެރިން ޭކބަލް އިުތރަށް ފުޅާކުރުމަށްަޓަކއި ައއު 
އުތުރު  ދިވެހިރާއްޭޖގެ  އިތުރުން،  މީގެ  އިންވެސްޓްކޮށްަފއެވެ.  ސެގްަމންަޓކަށް  ަފސް 
ޭކަބލްގެ  ަސބްމެރިން  “ޕީސް”  ަފށާަފއިވާ  ައަޅން  ކުޅުދުއްފުށީަގއި  ހދ.  ަސރަަޙއްދުަކމަށްވާ 
“ޕީސް”  ފާަހަގކުަރމެވެ.  އުަފލާއެކު  ނިމިގެންދާނެަކންވެސް  ައަހރު  ަވަނ   2023 ަމަސއްަކތް 
ޭކަބލް ވެގެންދާނީ މާލެ ަސރަަޙއްދުން ޭބރުަގއި އެޭޅ ުފރަަތަމ ޭކަބލްއަށެވެ. މި ޭކަބލްގެ ަމަސއްަކތް 
މި  ދިވެހިރާއްޖެއާއި  ުފރިަހަމވެ،  އިުތރަށް  ފެންަވރު  އިންަޓނެޓްގެ  ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ނިމުމާއެކު، 

ަސރަަޙއްދުަގއި ދިރިއުޭޅ ަފރާތްަތކާއި ވިަޔފާރިަތކަށް އިތުރު ފުރުަޞތުަތއް ހުޅުވިގެންދާނެއެވެ.

ޭބނުންަތއް  މިހާރުގެ  ަކސްަޓަމރުންގެ  އިތުރުކޮށް،  ކެޭޕސިޓީ  ނެޓްވޯކްގެ  ައޅުަގނޑުމެންގެ 
ފުއްދުމަށްަޓަކއި ައޅުަގނޑުމެންގެ ނެޓްވޯކް އިތުރަށް ަހރުަދނާކުރުމާއި، ދެމެހެއްޓެނިވި ވިަޔފާރިއެއްގެ 
ގޮތުަގއި އުރީޫދ މޯލްޑިވްސް ަބއްަޓންކުރުަމކީ ައޅުަގނޑުމެން ައަބދުވެސް އިސްަކންޭދ ަކމެކެވެ. 
ވެލާނާ  ައދި  ވިލިމާލެ  ކ.   ،1 ޭފސް  ހުޅުމާލެ  ކ.  މާލެ،  ކ.  ތެޭރަގއި  ގެ   2022
އިންަޓރނޭަޝަނލް އެައރޕޯޓް ހިމެޭނގޮތަށް މާލެ ަސރަަޙއްދަށް ައޅުަގނޑުމެންގެ 5ޖީ ނެޓްވޯކް 
ފުޅާކޮށް، ދިެވހިރާއްޭޖަގއި ދިރިއުޭޅ %40 އަށް ވުރެ ބޮޑު އާބާދީއަށް ައޅުަގނޑުމެންވާނީ 5ޖީ 
ޚިދުަމތް  5ޖީ  ައޅުަގނޑުމެންގެ  ަސަބބުން،  މީގެ  ަތަނަވސްކޮށްދީަފއެވެ.  ަމގު  ލިޭބނެ  ޚިދުަމތް 

ޭބނުންުކރާ ަކސްަޓަމރުންގެ ަޢަދދު ަވނީ ަވރަށް ބޮޑުަތން އިތުރުވެަފއެވެ.

މުޖުތަަމޢުތަކާއެކު އޮންަނ ގުޅުން ބަަދހިކުރުން

އިންސާނުންގެ  ައސާަސކީ  އެއް  ަމއިަގނޑު  ބިނާވެަފއިވާ  ަމަސއްަކތްަތއް  ައޅުަގނޑުމެންގެ 
ދިރިއުޅުން  ަރއްޔިތުންގެ  ޚިދުަމތްދިނުމުަގއި  ައމާަޒކީ  ައޅުަގނޑުމެންގެ  ކުރިއެރުމެވެ. 
ަވސީަލތަްތކާއި،  ައޅުަގނޑުމެންގެ  ގޮތުގެަމތިން  އެއްގޮތްވާ  ތަަޞއްަވރާއި  މުއްަސނދިކުރުމުގެ 
ަބއިަނލްައޤްވާމީ ޕާޓްަނރޝިޕްަތއް މެދުވެރިކޮށް ަކސްަޓަމރުންނަށް ޑިޖިަޓލް ަޙއްލުަތއް ހޯަދއިދީ 

ފުރުަޞތުަތއް ަފހިކޮށްދިނުމެވެ.

ގޮތުން،  އެހީތެރިވެދިނުމުގެ  ބިނާކުރުމަށް  މާަދމާއެއް  އުފާވެރި  ަފރާތްަތކަށްވެސް  ުހރިހާ 
ަވނީ “ގްލޯަބލް ގޯލްސް”  ބިނާވެަފއި  ގޮތެއްަގއި  ަމއިަގނޑު  ަމަސއްަކތްަތއް  ައޅުަގނޑުމެންގެ 
ޚިދުަމތްަތކާއި  އީޖާދީ  ތަޢުލީމު،  ަރނަގޅު  ފެންަވރު  ޞިއްަޙތް،  ދުަޅހެޔޮ  ަކމުަގއިވާ، 
އިންފްރާސްޓްަރކްަޗރ، މިންތީގެ ަހަމަހަމަކން، ޫމސުމީ ަބަދލަުތކުގެ ަމއްޗަށެވެ. ކޮވިޑ19ް- ގެ 
މުހިންމުަކން  ދެމެހެއްޓުމުގެ  ދުަޅހެޔޮަކން  ޞިއްަޙތާއި  ަރނަގޅު  ަބލިަމޑުަކަމށްަފހު 
ކުރާ  ކުރިއެރުމަށް  އިޖުތިމާޢީ  ައޅުަގނޑުމެން  ައަހރު  ަވަނ   2022 އިތުރުވެަފއިވުމާއެކު، 
ަފހި  ަމގު  ބިނާކުަރން  މުޖުަތމަޢުއެއް  ައމާޒުކޮށްަފއިވާނީ ޞިއްޙީގޮތުން ދުަޅހެޔޮ  ަމަސއްަކތްަތއް 
ސާމާނުގެ  ަޒޫރރީ  ޑިޖިަޓލް  ޭބނުންވާ  ަމރުަކޒުަތކަށް  ޞިއްޙީ  މިގޮތުން،  ކޮށްދިނުމަށެވެ. 
ަވނީ  ކިޓަްތއް  ޞިއްޙީ  ަމރުަކަޒކަށް  ޞިއްޙީ   28 ދިެވހިރާއްޭޖގެ  ދެނެަގނެ،  ޭބނުންތެރިަކން 
ދިރިއުޅުމެއް  ދުަޅހެޔޮ  މުޖުަތމަޢުަތކަށް  ައޅުަގނޑުމެންގެ  އިތުރުން،  މީގެ  ަހދިޔާކުރެވިަފއެވެ. 
ކްަލބްަތކަށް  މުނިޫފހިފިލުވުމުގެ  ަކއުންސިލަްތކަށާއި  ރަށު  ގޮތުން،  އެހީތެރިވުމުގެ  ހޯަދއިދިނުމަށް 
ޭބއްވުމަށް  މުބާރާތްަތކެއް  ގިަނގުަނ  ަކންކޮޅުަތކުަގއި  އެކި  ދިވެހިރާއްޭޖގެ  އެއްބާރުލުންދީ، 

ައޅުަގނޑުމެންވާނީ އެހީތެރިަކން ފޯރުކޮށްދީަފއެވެ. 

މީޑިއާނެޓުން ކުރިއަށްގެންދިަޔ އެކްސްކްޫލސިވް ފީފާ ވޯލްޑް ަކޕް ަޤަޠރު 2022 ަކަވޭރޖްގެ 
ަފޚުރުވެރި ަޓއިަޓލް ަކަވޭރޖް ޕާޓްަނރެއްގެ ަހއިޞިއްަޔތުން، ައޅުަގނޑުމެން ވާނީ އުފާވެރި ައދި 
ކުަލަގަދ ވޯލްޑް ަކޕް ގެ ަތޖުރިބާއެއް ހޯަދއިދިނުމަށް އެކި ަފރާތްަތކާ އެކު ަމަސއްަކތް ކޮށްަފއެވެ. 
މިގޮތުން، ދިވެހިރާއްޭޖަގއި މީހުން ދިރިއުޭޅ ުހރިހާ ރަށެއްަގއި ޭފން ޒޯންަތއް ޤާއިމުކޮށް، އެންމެަހއި 
ަވގުތުން  ކޮންމެތާކުންވެސް  ަފހިކޮށްދިނުމަށްަޓަކއި  ފުރުަޞތު  ބެލުމުގެ  މެޗުަތއް  ަފރާތްަތކަށް 
މެޗުަތއް ަލއިވްކޮށް ބެލުމަށް ގިަނ އޮަފރަތކެއް ައޅުަގނޑުމެން ވާނީ ަތޢާަރފުކޮށްަފއެވެ. ައދި، 
ަވނީ  ަހަރކާތްަތކެއްވެސް  ގިަނ  އިނާމުަތކާއެކު  ައގުހުރި  ޕާޓްަނރުންނާއެކު،  ައޅުަގނޑުމެންގެ 
ކުރިއަށް ގެންދެވިަފއެވެ. މީގެތެޭރގައި، ައޅުަގނޑުމެންގެ ޚިދުަމތްަތއް ޭބނުންކުރާ ަކސްަޓަމރުންގެ 
ތެރެއިން ަނސީބުވެރި 4 ަފރާަތކަށް ަޤަޠރުަގއި ސެމީ ަފއިަނލް މެޗެއް ަލއިވްކޮށް ބެލާލުމުގެ 

ފުރުަޞތު ަފހި ކޮށްދެވިަފއިވުަމކީވެސް ައޅުަގނޑުމެން ނުަހނު އުަފލާއެކު ފާަހަގކުރާަކމެކެވެ. 

އަޅުަގނޑުމެންގެ ވިަޔފާރި ދެމެހެއްޓުން

އުރީޫދ މޯލްޑިވްސް އިން  2022 ަވަނ ައަހރު ހޯދާަފއިަވނީ ފާަހަގކޮށްލެޭވ ަވރުގެ ކާމިޔާބީައކާއި 
ަމަސއްަކތްކުރާ  ަޞރަަޙއްދުަތކުަގއި  އެކި  ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ކާމިޔާބީައކީ،  މި  ކުރިއެރުމެކެވެ. 
ައޅުަގނޑުމެންގެ މުަވއްަޒފުންގެ ުބަރ ަމަސއްަކތުގެ ަނތީޖާއެވެ.  ައޅުަގނޑުމެންގެ މުަވއްަޒފުން 
ައއު  ަތޢާަރފުކޮށްަފއިވާ  ަބަދލުަތކާއި،  ަހރުަދނާ  ގެަނސްަފއިވާ  ޕޯޓްފޯލިއޯަތކަށް  ޕްރޮަޑކްޓް 

ުފރިަހަމވެ  އިތުރަށް  ަތުޖރިބާ  ަކސްަޓަމރުންގެ  އާމްަދނީއާއި  ވިަޔފާރީގެ  ަސަބބުން  ޚިދްަމތްަތކުގެ 
ކުރިައރާަފއިވާަކން ފާަހަގކޮށްަލމެވެ. 

ފޯރުކޮށްދިނުމުަގއި  ޚިދުަމތްަތއް  ަކސްަޓަމރުންނަށް  ދެމެހެއްޓުމަށާއި،  ކުރިއެރުން  ވިަޔފާރީގެ 
ދެމިތިބުމަށް، ައޅުަގނޑުމެންގެ މުަވއްަޒފުން އިތުރަށް ކުރިއެރުވުމަށް އިންވެސްޓްކުރުަމކީ ަވރަށް 
މުހިންމު ަކމެއް ަކމުގައި ައޅުަގނޑުމެން ދެކެމެވެ. އެގޮތުން ޭވތުވެ ދިަޔ ައަހރު، ލީަޑރޝިޕް 
ަވރުަގަދކުރުމަށާއި، ކޮމްޕިޓެންސީ ައދި ހުަނރާއި ގާބިލުަކން އިތުރުކުރުމަށް ގިަނގުަނ ަތުމރީނުަތކެއް 

ފޯރުކޮށްދީަފއިވާަކންވެސް ައޅުަގނޑުމެން އުަފލާއެކު ފާަހަގކުަރމެވެ.

ޑިވިޑެންޑް

2022 ަވަނ ައަހރުގެ ޑިވިޑެންޑް )ހިއްސާގެ ަފއިދާ(ގެ ގޮތުަގއި ހިއްސާައކަށް 3.04 ރުފިޔާ 
ހުަށަހަޅން އުރީޫދ މޯލްޑިވްސްގެ ބޯޑުން ނިންމާަފއިވާ ވާަހަކ އުަފލާއެކު ަދންަނަވމެވެ. 

ބޯޑް އޮފް ަޑއިރެކްަޓރުން،  މުވައްަޒފުން ައދި އަޅުަގނޑުމެންގެ 
ަކސްޓަަމރުން

އުރީޫދ މޯލްޑިވްސް ައއު އުސްމިންަތަކކަށް ގެންދިއުމަށްަޓަކއި، ައޅުަގނޑުމެންގެ ޑިރެކްަޓރުންގެ 
ބޯޑާއި، އެގްޒެކެޓިވް މެޭނޖްަމންޓާއި، ުއރީޫދ މޯލްޑިވްސްގެ އެންމެަހއި މުަވއްަޒފުން ކުަރމުންދާ 

ބުަރ ަމަސއްަކތްަތއް ފާަހަގކޮށް، ައޅުަގނޑު ަތހުނިޔާ އާއި ޝުކުރު ަދންަނަވމެވެ.

ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ަތޢާަރފުކުރުމަށް  ޚިދުމަތްަތއް  އީޖާދީ  ޓެކްނޮލޮޖީަތކާއި  ފެންަވރުގެ  ދުނިޭޔގެ 
ބޮޑު  އެންމެ  ލިޭބ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އިތުބާަރކީ  އެއްބާރުލުމާއި  ޭދ  ަކސްަޓަމރުން 
ހިތްަވރުަމކަށްވުމާއެކު، ަވރަށް އިޚްލާޞްތެރިަކމާއެކު ައޅުަގނޑުމެންގެ އެންމެަހއި ަކސްަޓަމރުންނަށް 
ދިރިއުޭޅ  ރާއްޭޖަގއި  ދިވެހި  ަތަޞއްވުރާއެކު  މޯލްޑިވްސްގެ  ޑިޖިަޓލް  ަދންަނަވމެވެ.  ޝުކުރު 
ަފރާތަްތކުގެ ދިރިއުޅުން މުއްަސނދިކޮށް، ފުރުަޞތުން ފުރިގެންވާ މުސަްތޤްަބަލކަށް  އެންމެަހއި 

ަމގުަފހިކޮށްދިނުމުަގއި ުއރީޫދ މޯލްޑިވްސް ދެމިއޮންނާނެ ަކމުގެ ަޔޤީންަކން ައރުަވމެވެ.

ފާތިމާ ސުލްޠާން އަލް-ކުވާރީ
ޗެައރޕާަސން

ޗެައރޕާަސން
ފާތިމާ ުސލްޠާން ައލް-ުކވާރީެގ  

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ 

މެސެޖުގެ ަތރުޖަމާ
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އެންމެަހއި ހިއްސާދާރުން،

ައަހރު  ަވަނ   2022 ަހއިޞިއްަޔތުން،  ކުންފުންޏެއްގެ  ަހަރކާތްތެރިވާ  ސިނާަޢތުަގއި  މުވާަޞލާތީ 
ފުރިަހމަކުރުަމށްޓަަކއި  އިތުަރށް  ަތޖުރިބާ  ަކސްޓަަމރުންގެ  ދީަފއިވާނީ  ައަހންމިއްަޔތުަކން  ައޅުަގނޑުމެން 
އިންަޓނެޓެއް  ރަނަގޅު  ފެންަވރު  އިންވެސްޓްކޮށް،  އިންފްަރސްޓްރަކްަޗރއަށް  ނެޓްވޯކް  ައޅުަގނޑުމެންގެ 
ފޯރުކޮށްދިނުަމށެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދިރިއުޭޅ އެންމެހައި ަފރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުން އިތަުރށް ފާަގތިކޮށްދިަމށާއި 
ވިޔަފާރިތަކާއި ަސރުކާރުގެ މުައއްަސސަާތއް ބާރުވެރިކުަރން އެހީތެރިވެ ދިނުމުގެ ަމަސއްަކތުަގއި ދެމިތިބުމުގެ 
ައަހރު  ޭވތުވެދިަޔ  ަޙއްލުަތއް ތަޢާަރފުކޮށްދީަފއެވެ.  ގޮތުން، ައޅުަގނޑުމެން ވާނީ ތަފާތު ޑިޖިަޓލް އީޖާދީ 
ދިމާވި އެކި ގޮންޖެހުންތަކާއެކުވެސް، 2021 ަވަނ ައަހރާ ައޅާބަލާއިރު، ރެވެނިއު މާކެޓް ޝެައރ އިން 
ައޅުަގނޑުމެންނަށް ަވނީ %1.2 ގެ ކުރިއެރުމެއް ލިބިަފއެވެ. ައދި، ައޅުަގނޑުމެން މޮަބއިލް ސެގްމެންޓްަގއި 

%3.7 ގެ ކުރިއެރުމަކާއެކު މާކެޓް ލީޑް ކުރާކަންވެސް މިފުރުަޞތުަގއި އުަފލާއެކު ފާހަގަކުަރމެވެ. 

މެޭނޖިންގ ޑިރެކްަޓރ އަދި 
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިަސރ

ަޙަސން އެމް ޭއ ައލް-ހަމާދީގެ 

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ 

މެސެޖުގެ ަތރުޖަމާ

ގޯލްަޑން  ަފތުރުވެރިކަމުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފެށިގެންދިޔައީ  ައަހރު  ަވަނ   2022
ގޯލްަޑން  ަފތުރުވެރިންނަށް  ޒިޔާަރތްކުރާ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  މުނާަސަބތުގައި،  ޖުބިލީގެ 
ކުރިައރުވައި،  ސިނާަޢތް  ަފތުރުވެރިކަމުގެ  ަތޢާަރފުކުރުމާއެކުއެވެ.  ސިމްޕެކް  އިަޔރ 
މި  ފޯރުކޮށްދިނުަމށްޓަކައި،  އެީހތެރިަކން  ގެނައުމަށް  ޓްރާސްފޯމޭަޝން  ިޑޖިޓަލް 
ސިނާަޢތުގައި ަމސައްަކތްކުރާ އެންމެހައި ަފރާތްތަކާއެކު ގާތުން ަމސައްކަތްކޮށް، އައު 
ައހަންމިއްަޔތުަކންޭދ  ައަބދުވެސް  ައޅުަގނޑުމެން  ަތޢާަރފުކުރުމަކީ  ޙައްުލތައް  ިއޖާދީ 
ކަމެކެވެ. މިގޮތުން، ކަމާގުޭޅ އެކިއެކި ަފރާތްތަކާއެކު ޕާޓްނަރޝިޕް ަހދައި، ުއރީދޫއިން 
ޚިދުަމތް ފޯރުކޮށްޭދ 10 ގައުމުގައި ހިމެޭނ 117 މިލައަންއަށް ވުރެ ގިަނ ަފރާތްތަކަށް 
ކެމްޭޕންތަކެއް  ައޅުަގނޑުމެންވާނީ  އިޝްތިހާރުކުރުމަށް  ދިވެހިރާއްޖެ  އަމާޒުކޮށް، 
އިން  މޯލްޑިވްސް  ުއރީޫދ  ސިނާަޢތަށް  ަފތުރުވެރިކަމުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހިންގާަފއެވެ. 
ުއރީޫދ މޯލްޑިވްސްއަށް ަވނީ  ކޮށްދީފައިވާ ޚިދުަމތްތަކުގެ އަގު ވަަޒންކުރުމުގެ ގޮތުން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ަޝަރފުވެރި ޫޓރިޒަމް ގޯލްޑް އެވޯުޑ ލިބިަފއެވެ. 

ކޮވިޑ19ް- ގެ ަފހުން ޑިޖިޓަލް އެޑޮޕްަޝން އިތުރުވުމާއެކު، އެކި ސިނާަޢތްތަކުގައި 
މަސައްަކތްކުރާ ވިަޔފާރިވެރިންނާއި ަކސްޓަަމރުން އިންަޓނެޓް ޭބނުންކުރާ މިންަވރު ަދނީ 
އެއް ދުަވހުން އަނެއް ދުަވހަށް އިުތރުވަމުންނެވެ. ަކސްޓަަމރުންގެ އިތުރުވަމުންދާ ޑިޖިޓަލް 
ޭބނުންތައް ފުއްދައިނުމަށް ޭބނުންވާ އިންފްަރސްޓްރަކްަޗރ ގާއިމުކޮށް ަހރުދަނާކުރުމަކީ 
ައަހރު  ޭވތުވެދިަޔ  މިގޮތުން،  ކަމެކެވެ.  ައހަންމިއްަޔތުަކންޭދ  ަވރަށް  ައޅުަގނޑުމެން 
ައޅުަގނޑުމެން ވާނީ ޑޮމެސްޓިކް ަސބްމެރިން ޭކބަލް އިތުރަށް ފުޅާކުރުަމށްޓަކައި އައު 
އުތުރު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިުތރުން،  މީގެ  އިންވެސްޓްކޮށްަފއެވެ.  ސެގްަމންޓަކަށް  ަފސް 
ގާއިމުކޮށް،  ޭކބަލް  ަސބްމެރިން  “ޕީސް”  ކުޅުދުއްފުށީގައި  ހދ.  ަސރަަޙއްދުކަމަށްވާ 
އުފަލާއެކު  ނިމިގެންދާނެކަންވެސް  ައަހރު  ަވަނ   2023 ަމސައްަކތް  ޭކބަލްގެ  މި 

ފާހަގަކުރަމެވެ. 

އިންޒާމު  ލިޭބނެ  ޚިދުަމތް  4ޖީ  އާބާދީއަށް   100% ދިރިއުޭޅ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
ހަަމޖައްަސއިދެވިފައިވާއިރު، މާލޭގެ ބޮޑު ަސރަޙައްދެއް ހިމެޭނގޮތަށް %40 އަށް ވުރެ 
ބޮޑު އާބާދީއަކަށް 5ޖީގެ ހަލުވި އިންަޓނެޓް ލިޭބނެ މަގުވެސް ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު 
ވާނީ ަތނަަވސްކޮށްދީަފއެވެ. ައޅުަގނޑުމެންގެ ޚިދުަމތް ހޯދުމުގައި ަކސްޓަަމރުން ކުރާ 
ަތުޖރިބާ އިތުރަށް ުފރިހަމަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، 2022 ގައި މީހުން ދިރިއުޭޅ އިތުރު 

20 ރަށަކަށް ސުަޕނެޓުގެ ޚިދުަމތް ފޯރުކޮށްދީފައިވާނެއެވެ. 

ގައި   2022 ގުޅިގެން،  ަބދަލާއި  ގެނެވުނު  އަށް  ބްޭރންޑް  ގްރޫޕްގެ  ުއރީޫދ 
ައޅުަގނޑުމެންގެ އައު ލޯގޯ ވާނީ އިފްތިތާޙުކޮށްަފއެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއާއި އޮންަނ ގުޅުން 
އަޑީަގއެވެ.  ަކނޑު  ުކރެވިފައިަވނީ  އަންވެއިލް  ލޯގޯ  މި  ގޮތުން،  ދައްކުަވއިދިނުމުގެ 
އެންމެހައި  އަމާޒަކީ  ގެ  ވޯލްޑް”  ޔުައރ  “އަޕްގްޭރޑް  ލައިން  ޓެގް  އައު  ުއރީދޫގެ 
ަފރާތްތަކަށް ުކރިއެރުން ހޯަދއިދިނުމެވެ. މި އައު ޓެގްލައިންއާ ގުޅިގެން، މާލެ ސިޓީ އާއި 

އައްޫޑ ސިޓީގައި ގާއިމުުކރެވިފައިވާ ައޅުަގނޑުމެންގެ ކްަލބް ޕްރިމިއަމް ލަުއންޖްތައް 
އަޕްގްރޭޑްކޮށް، ކްަލބް ޕްރިމިއަމް މެންަބރުންނަށް ހިތްަފޭސަހ މާޙައުލެއްގައި ޚިދުަމތް 

ހޯދުމުގެ ުފރުަޞތު ަވނީ ަފހިކޮށްދެވިަފއެވެ.  

ައޅުަގނޑުމެންގެ ޚިދުަމތްތައް ޭބނުންުކރުމުގައި ަކސްޓަަމރުން ކުރާ ަތުޖރިބާ އިތުރަށް 
ލިޭބނެ  ަފޭސހަކަމާއެކު  ޚިދުަމތްތައް  އުފެއްދުންތަކާއި  ައޅުަގނޑުމެންގެ  ުފރިހަމަކޮށް، 
އިންޓެލިޖެންސް  އާޓިފިޝަލް  ފުަރތަަމ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގޮތުން،  ފަހިކޮށްދިނުމުގެ  މަގު 
ކެައރ  ަކސްޓަމާ  ޖިޓަލް  )ުއރީޫދ  “އެވީ”  ކަމަށްވާ  އެސިސްޓެންޓް  )“އޭއައި”( 
އެސިސްޓެންޓް( އަޕްގްރޭޑްކޮށް، އިނގިޭރސި ަބހާއި ދިވެހި ަބހުން ވެސް މުޢާަމލާތް 
ޚިދުަމތްތައް  ައޅުަގނޑުމެންގެ  ފަހިކޮށްދީަފއެވެ.  ވާނީ  ައޅުަގނޑުމެން  މަގު  ކުރެޭވނެ 
އަޕްގްރޭޑްކޮށް، ަކސްޓަަމރުންނާއެކު މުޢާމަލާތްުކރާ މިންަވރު އިތުރުވުމުގެ ަސަބބުން، 
ަކސްޓަަމރުން ިޑޖިޓަލް ޚިދުަމތްތައް ޭބނުންކުރާ މިންަވރު %6 އިތުރުވެ، ބްރޭންޑްގެ 

ަމޤްބޫލުަކން އިތުރުވެފައިވާަކން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. 

އީޖާތުތައް  އައު  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  މޯލްޑިވްސްއަކީ  ުއރީޫދ  ފެށުނީއްސުރެވެސް 
ަސފުގައި  ކުރީ  އެންމެ  ގެނައުމުގައި  އިންގިލާބެއް  ޑިޖިޓަލް  ަތޢާަރފުކޮށް، 
އާންމުންގެ  މިގޮތުން،  ފާހަގަކުރަމެވެ.  ުކންފުންޏެއްަކން  ައންަނ  ަމސައްަކތްކުރަމުން 
ޑިޖިޓަލް  އެކި  ަތފާތު  ގޮތުން  ފާަގތިކޮށްދިނުމުގެ  އިތުރަށް  ދިރިއުޅުން  ިޑޖިޓަލް 
ަހަރކާތްތައް ަތޢާަރފުުކރެވިފައިވާނެއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންއާއި ގުޅިގެން 
ސްކޫލް  ހިޭލ  މެދުވެރިކޮށް  “މޫލީ”  އިފްތިތާޙުކޮށް،  ކެމްޭޕން  ސްކޫލް”  ޓު  “ބެކް 
ފޮތްލިސްޓް އޯަޑރުކޮށް ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ހިސާބަކަށްވެސް މުޅިން ހިޭލ ޑެލިަވރ ކުރެޭވނެ 
އިންތިޒާމް ައޅުަގނޑުމެން ހަަމޖައްސައިދިނީމެވެ. މީގެ އިތުރުން، ފިއުލް ސަޕްލައިސް 
މޯލްޑިވްސް )“އެފްއެސްއެމް”( އާއި ގުޅިގެން ކ. މާލެ އާއި ކ. ހުޅުމާލޭގެ 16 
ޕެޓްރޯލް ޝެޑެއްގައި “އެމް-ފައިސާ” މެދުވެރިކޮށް، ޑިޖިޓަލްކޮށް ފައިސާ ދެއްޭކނެ މަގު 

ަކސްޓަަމރުންަނށް ަފހިކޮށްދެވިފައިވާކަން އުފަލާއެުކ ފާހަގަކުރަމެވެ.

“ުއރީޫދ  ޕްެލޓްފޯމް  ގޭމިންގ  ބައިނަލްައޤްވާމީ  ައޅުަގނޑުމެންވާނީ  ައަހރު  ޭވތުވެދިަޔ 
ގޭމިންގ  ަތޢާަރފުކޮށްފެއެވެ.  މޯލްޑިވްސް،  ަދ  އިން  ޭލންޑް  ގޭމާސް   – ނޭޝަން” 
ސިނާަޢތަކީ މިހާރު ކުރިައރަމުން ައންަނ ކުރިމަގު އުޖާލާ ސިނާަޢތެއް ކަމުގައިވާއިރު، 
ދިއުމުގެ  ކުރިއަށް  ަފރާތްތަކަށް  ލޯބިކުރާ  ގޭމިންގއަށް  ަސަބބުން،  ނޭޝަންގެ  ުއރީޫދ 
ަތފާތު އެކި ުފރުަޞތުތައް، ައޅުަގނޑުމެންގެ -5ޖީ ނެޓްަވރކް ައދި ދިވެހިރާއްޖެއާއި 
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ަޕރޓްަނރޝިޕްތައް މެދުވެރިކޮށް ފަހިވެގެންދާނެއެވެ. ުއރީޫދ ނޭަޝން 
މެދުވެރިކޮށް ގޭމިންގ އާ ގުޭޅ ުހރިހާ ަހރަކާތެއް އެއް ޕްލެޓްފޯމަކުން ހިންގުމަށް މަގު 
ަފހިވެ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޭމިންގ ޕްލެޓްފޯމުތަކުގެ ގިފްޓް ކާޑުތައް ހޯދުމުގެ ފުރުަޞތު 
ލިބިގެންދާނެއެވެ. ޭވތުވެ ދިަޔ ައަހރު، ުއރީޫދ ނޭަޝންސް އިން ަވނީ ޤައުމީ ފެންަވރުގެ 

އެތައް ުމބާރާތެއް ބާއްވާފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި، 100،000 ރުފިޔާގެ ބޮޑު އިނާމަކާއެކު 
ަޤަޠރު  ކަޕް  ވޯލްޑް  ފީފާ  ހިމެނެއެވެ.  ޗެމްޕިއަންޝިޕް  މޮބައިލް  ަޕބްޖީ  ބާއްވާފައިވާ 
ަފރާތްތަކަށް  ކުޭޅ  ގޭމު  ގޮތުން،  ުފރިހަމަކުރުމުގެ  އިތުރަށް  ަތުޖރިބާ  ގެ   2022
ޚާއްޞަކޮށްގެން ަތފާތު ގިަނ އިނާމު ތަކާއެކު، ފީފާ ުމބާރާތެއް ވެސް ައޅުަގނޑުމެން 
ސިޓީ  އައްޫޑ  ސިޓީ،  ފުވައްމުލައް  ސިޓީ،  މާލެ  ުމބާރާތް  މި  ބާއްވާަފއެވެ.  ވާނީ 
ަވނީ  ަފރާތުން  ވުރެ  އަށް   300 އިރު،  ބާއްވާފައިވާ  ސިޓީގައި  ކުޅުދުއްފުށި  ައދި 

ަބއިވެރިވެަފއެވެ. 

ގިނަގިަނ  ައޅުަގނޑުމެން  ޚާއްޞަކޮށް  ަމހަށް  ރަމަޟާން  ައަހރުގެ  ަވަނ   2022
ކައުންސިލާއެކު،  ަކނޫޑޫދ  ތ.  ތެރޭގައި  މީގެ  ބާއްވާަފއެވެ.  ވާނީ  ަހަރކާތްތަކެއް 
ަތޢާަރފުކުރެވުނު ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން “ަކނޫޑޫދ މިރުސް” ބްރޭންޑްކުރުން ހިމެނެއެވެ. މި 
ކެމްޭޕނުގައި ަކނޫޑޫދ މިރުހަށް ޚާއްޞަކޮށް ލޯގޯ އަކާއި ވެބްސައިޓެއް ަތޢާަރފުކުރެވުނެވެ. 
ައޅުަގނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ މިަފަދ ކެމްޭޕނުތައް މެދުވެރިކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުއފެއްދުންތައް 

އިޝްތިހާރުކޮށް ުކރިއެރުވުަމށް އިތުުރ ފުރުަޞތުަތއް ފަހިކޮށްދިނުމެވެ. 

ހައިޞިއްަޔތުން،  ކުންފުންޏެއްގެ  ަމސައްަކތްުކރާ  ަމންފާއަށް  ލާަބޔާއި  މުޖުތަމަޢުގެ 
އިތުރަށް  ދިރިއުޅުން  އާންމުގެ  ަމސައްަކތްކުަރނީ  ައަބދުވެސް  ައޅުަގނޑުމެން 
އިސްކަމެއް  ޚާއްަޞ  ައޅުަގނޑުމެން  ައަހރު  ަވަނ   2022 ފަހިކޮށްދިނުަމށެވެ. 
އެހީތެރިވުަމށެވެ.  ހޯަދއިދިނުމަށް  ދިރިއުޅުމެއް  ދުަޅހެޔޮ  އާންމުންނަށް  ދީފައިވާނީ 
މިގޮތުން، ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް އެހީތެރިވުަމށްޓަކައި، ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި މުނިޫފހި 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފޯރުކޮށްދީ،  ެއހީތެރިަކން  ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް  ަމސައްަކތްުކރާ  ފިލުވުމަށް 
ވާނީ  ައޅުަގނޑުމެން  ުމބާރާތްތަކަށް  ބާއްވާފައިވާ  ަސރަަޙއްދުތަކުގައި  އެކި 
ޭބނުންވާ  ަމރުކަޒުތަކަށް  ޞިއްޙީ  ައަހރު،  ޭވތުވެދިަޔ  ދީަފއެވެ.  ސްޕޮންސަރޝިޕް 
ަމރުކަޒަކަށް  ޞިއްޙީ   28 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދެނެަގނެ،  ސާމާނުގެ  ަޒޫރރީ  ޑިޖިޓަލް 
ޞިއްޙީ ކިޓްތައް ަހދިޔާުކރެވިފައިވެއެވެ. ައދި، 2023 ަވަނ ައަހރު، ބާކީ ހުރި ުހރިހާ 
ޞިއްޙީ ަމރުކަުޒތަކަށް މި ކިޓްތައް ަހދިޔާުކރާނެ ވާހަަކ ަދންނަވަމެވެ. މީގެ އިތުރުން، 
އިންަޓނެޓާއި ގުޭޅގޮތުން މަޢުޫލމާތު ފޯރުކޮށްދިނުަމށްޓަކައި، ޓީަޗރުންނާއި، ަދރިަވރުން 
ގުޭޅ  ައޅުަގނޑުމެންވާނީ ަސއިަބރ ޭސފްޓީއާ  ބެލެނިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން  ައދި 

ހޭލުންތެރިކަމުގެ ސެަޝންތަކެއް ހިންގާަފއެވެ. 

ފޯރި  ކަޕްގެ  ވޯލްޑް  ައަހރުގެ  ަވަނ   2022 މުޖުތަމަޢުއާއެކު،  ައޅުަގނޑުމެންގެ 
އިތުރުކުރުމަށް މުހިންމު ދަޢުރެއް ައޅުަގނޑުމެން ައދާކޮށްފައިވާނެކަމަށް ަޤބޫލުކުރަމެވެ. 
މިގޮތުން، މީޑިއާނެޓް އާއެކު ޕާޓްނަޝިޕް ަހދައި، ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ަޤަޠރު 2022 
ސްޕޮންަސރުގެ  ަޓއިޓަލް  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  މެޗުތައް  ގެ 
ޮގތުގައި ައޅުަގނޑުމެންވާނީ ަހަރކާތްެތރިވެފައެވެ. ައދި،  ަތފާތު އެކި އޮަފރތަކާއި، 
ކަޕް  ވޯލްޑް  ަފރާތްތަކަށް  އެންމެހައި  ހިންގައި  ަހަރކާތްތައް  ހިމެޭނ  އިނާުމތައް  އެކި 
ަފހިކޮށްދީަފއެވެ.  ނޑުމެންވާނީ  ައޅުގަ ފުރުަޞތުވެސް  ބަލާލުމުގެ  ަފޭސހަކަމާއެކު 
ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފޯރި އިތުރަށް ަގދަކުރުމުގެ މަޤްަޞދުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޭޅ 
ަރއްޓެހިންނާއި  ޤާއިމުކޮށް،  ޭފން ޒޯން  ައޅުަގނޑުމެންވާނީ 213  ުހރިހާ ރަށެއްގައި 

އާއިލާއާއެކު މެޗުަތއް ބަލާލުމުގެ ފުރުަޞތުވެސް ަފހިކޮށްދީަފއެވެ.

2022 ަވަނ ައަހރު ނިމިގެންދިޔައީ ކުލަަގަދ ގޮތެއްގައި ބާއްވާފައިވާ “ުއރީޫދ ަފން 
އަކީ  ރަން”  ަފން  “ުއރީޫދ  އިންނެވެ.  ދުވުން”  ުއފާވެރި  އެންމެ  ރާއްޖޭގެ   – ަރން 
“ުއރީޫދ ކަަލރ ރަން” އަޕްގްރޭޑްކޮށް، ފެނުގެ ކުޅިަވރުތަކާއި ފޯމް ޕާޓީއާއި އެހެނިހެން 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދުވުމުގައި  މި  ދުވުމެކެވެ.  ބާއްވާފައިވާ  ހިަމނައިގެން  ަހަރކާތްތައް  ަމޖާ 
އެންަވަޔރަންަމންޓް،  އޮފް  މިނިސްަޓރ  ައދި  ނަސީމް  ފައިސަލް  ރައީސް،  ނާއިބު 
ކްލައިމެޓް ޭޗންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ، ފާތިަމތު ޝައުނާ ބައިވެރިވެ ަވޑައިގެންނެވުމަކީ 
ައޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބުނު ނުަހނު ބޮޑު ަޝަރފެކެވެ. މިދުވުމުގައި އެކި އުމުރުފުރައިގެ 
5000 އަށް ވުރެ ގިަނ ަފރާތްތަކުން ަބއިވެރިވެފައިވާއިރު، އާންމުންގެ ަފރާތުން ދީފައިވާ 

ުފރިހަަމ އެއްބާރުލުން ައޅުަގނޑުމެން ަވރަށް އުފަލާއެުކ ފާހަގަކުރަމެވެ.  

މި ކުންފުނީގެ ުކރިއެރުމާއި ކާމިޔާބީގެ ަފަހތުގައި ަވނީ ައޅުަގނޑުމެންގެ މުވައްަޒފުންނެވެ. 
ކާމިޔާބީ  ުކރިއެރުމާއި  ލިބިފައިވާ  ކުންފުންޏަށް  ައަހރު  ޭވތުވެދިަޔ  ފުރުަޞތުގައި،  މި 
ަމރުޙަބާއެއް  ޫހނު  ނުަހނު  މުވައްަޒފުންނަށް  އެންމެހައި  ައޅުަގނޑުމެންގެ  ފާހަގަކޮށް، 
ކިޔައި، މުވައްަޒފުން ކޮށްފައިވާ ުބަރ ަމސައްަކތްތައް ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. ައދި، އާންމުންގެ 
ަމސައްކަތްކޮށް،  ައޅުަގނޑުމެންނާއެކު  މަޤްަޞދުގައި  ފާަގތިކޮށްދިނުމުގެ  ދިރިއުޅުން 
ައންަނ  ަހަރކާތްތެރިވަމުން  ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި  ޚިދުަމތްތަކެއް  ރަނަގޅު  ފެންަވރު 

ައޅުަގނޑުމެންގެ ޕާޓްަނރުން ދެއްވާ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިަކން ފާހަގަކޮށް، 
އެ ަފރާތްތަކަށްވެސް ނުަހނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ަދންނަވަމެވެ. 

ައޅުަގނޑުމެންގެ އުންމީދަކީ ުމސްަތޤްބަލުގައިވެސް ފާހަގަކޮށްލެޭވ ަމސައްަކތްތަކެއްކޮށް، 
އިތުރު ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގައި، އާންމުންގެ ޑިޖިޓަލް ދިރިއުޅުން އިތުރަށް ފާަގތިކޮށްދީ 
އިތުރު ފުރުަޞުތތަކަށް މަގު ފަހިކޮށްދިނުމުގައި ދެމިތިބުަމށެވެ. ައދި، ދިވެހިރާއްޖެއަށް 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދާއިރާއިން  ޑިޖިޓަލް  ަތޢާަރފުކޮށް،  އުފެއްދުންތައް  އީޖާދީ  ޑިޖިޓަލް 
ކަމުގެ  ދެމިތިޭބނެ  ކުރުމުގައި  ަމސައްަކތްތައް  ލިޭބނެ  ުކރިއެރުން  އިޤްތިޞާދަށް 

ޔަޤީންކަން ައރުވަމެވެ. 

ޚާލިދު ަޙސަން އެމް އޭ ައލް-ހަމާދީ
މެޭނޖިންގ ޑިރެކްަޓރ އަދި ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިަސރ
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އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ގެ ބޯޑު ޑިރެްކޓަރުްނ

ފާތިމާ ސުްލޠާްނ އަްލ-ކުވާރީ
ޗެައރޕާަސން

ވިްކރަްމ ސިްނހާ
ޑިރެކްަޓރ

ޖޯޖް ބަްވރިްނގ ޗެލެނަރ
ޑިރެކްަޓރ

ޚާލިދު ޙަސަްނ އެްމ ޭއ އަްލ-ހަމާދީ
މެޭނޖިން ޑިރެކްަޓރ އަދި ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިަސރ

މޯޒާ މޯްޑ އޭ ވައި ދާވިްޝ 
ޑިރެކްަޓރ

މޯޒާ މޯްޑ އޭ ވައި ދާވިްޝ 
ޑިރެކްަޓރ

ސުރޭްޝ ކަްލޕަތީ ޗިޑަްމބަރަްމ
އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްަޓރ ައދި ޗީފް ފައިނޭންަޝލް އޮފިަސރ

ދީނާ ޙުސައިްނ
ޑިރެކްަޓރ

ފަރީޙާ ޝަރީފު
ޑިރެކްަޓރ
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މު ްނގެ ޓީ މެ ނޑު އަޅުގަ

ޚާލިދު ޙަސަްނ އެްމ ޭއ އަްލ-ހަމާދީ 
މެޭނޖިން ޑިރެކްަޓރ އަދި ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިަސރ

ޙުސައިްނ ނިޔާޒު 
ޗީފް ކޮމާަޝލް އޮފިަސރ

ބަްއސާްމ މޯޑް އެްސ އެްޗ އަްލ-މޮމާނީ 
ޗީފް ޓެކްނޮލޮޖީ އޮފިަސރ

ސުރޭްޝ ކަްލޕަތީ ޗިޑަްމބަރަްމ 
އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްަޓރ ައދި ޗީފް ފައިނޭންަޝލް އޮފިަސރ

ސަޗިްނ ސަްރނާ 
ޑިރެކްަޓރ ޭސލްސް އެންޑް ޑިސްޓްރިބިއުަޝން

ޝަބީްނ ޢަލީ 
ޑިރެކްަޓރ އޮަޕރޭަޝންސް

ފަްޒނާ މަްނސޫރު 
ހިއުަމން ރިސޯަސސް ޑިރެކްަޓރ

ރާޖޭްޝ މެހެތާ 
ޑިރެކްަޓރ އެންަޓޕްރައިސް
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ޖަޖަްނގ ކަވީތާ 
ޑިރެކްަޓރ ައއިސީޓީ

ތުޝާރު ދިްރވާނީ 
ޑިރެކްަޓރ ސްޓްރެޓެޖީ އެންޑް ޕީއެމްއޯ

ޙުސައިްނ ޒަރީރު 
ޑިރެކްަޓރ ފައިޭނންސް
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މާރިޗު ޖަނަވަރީ 

އެޕްރީލު ފެބްރުއަރީ

ގޯލްަޑން 	  ަފތުރުވެރިންނަށް  ޒިޔާަރތްކުރާ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ައަހރު  ަވަނ   2022
އިޔަރ ސިމްޕެކް ަތޢާަރފުކުރުން

ޕްލޭންއާއެކު 	  އިންސްޓޯލްަމންޓް  ރައުަޓރާއި  ހިޭލ  ރަށްވެހިންނަށް  ފްލެޓްގެ  ހިޔާ 
ލޭންޑްަލއިން ފޯނެއް ލިބޭ ޚާއްޞަ ޕްރޮމޯަޝނެއް ަތޢާަރފުކުރުން

ދައުަލތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުަގއި ތިބި ކުޑަ ކުދިންަނށް ޓެބްލެޓް ަހދިޔާކުރުން	 

2022 ގެ ުއރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ައހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ކާމިޔާބުކަމާއެކު ޭބއްވުން	 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޞިއްޙީ ަމރުކަޒުތަަކށް ޭބނުންވާ ހެލްތް ކިޓް ަހދިޔާކުރުމުގެ ަމަސއްަކތް ފެށުން	 
ސެމްސަންގް އެސ22ް ައްލޓްރާ އަށް ޚާއްަޞ އޮަފރތަކާއި ނޭޝަންވައިޑް ޑެލިަވރީއާއެކު ޕްރީ އޯަޑރު ކުރުމުގެ 	 

ފުރުަޞތު ހުޅުވާލުން
ޔޫކްރެއިން ައދި ަރޝިޔާށް ދިމާވި ކާރިސާއާއި ގުޅިގެން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތިބި ަކސްަޓަމރުންނާއި ަފތުރުވެރިންނާއި 	 

ދަރިަވރުންގެ އާއިލާ އާއި ަރއްޓެހިންނާ ގުޅުން ަބދަހިކުރުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން، ޔޫކްޭރނާއި ަރޝިޔާައށް ކުރާ 
ހުރިހާ ކޯލަކުން 50 އިންަސއްތަ ޑިސްކައުންޓް އޮަފރއެއް ަތޢާަރފުކުރުން

ސޯަޝލް މީޑިއާގެ ަމޝްޫހރު ޕްލެޓްފޯމް، މެޓައާއި ގުޅިގެން ޭފސްބުކް މެދުވެރިކޮށް ޕްރީޕެއިޑް އެޑް-އޯންަތއް 	 
ަފޭސަހއިން ބައްލަވައިަގތުމުގެ ފުރުަޞތު ފަހިކޮށްދިނުން

ނ. ހޮޅުޫދ، ކ. ދިއްފުށި ައދި ފ. ނިަލންދޫއަށް ސުަޕނެޓް ަފއިަބރ ބްރޯޑްޭބންޑުގެ ޚިދުަމތް ތަޢާަރފުކުރުން	 
ޭގމް ކުޭޅ ަފންނުވެރިންަނށް ެއހީތެރިަކން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރަމުންދާ ަމސައްަކތުގެ ަދށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޭގމިން 	 

ކެފޭއެއް ކަމަށްވާ ޭގމް ރޫމްއާ ަޕރޓްނަރޝިޕްއެއް އެކުލަވާލުން
ތަޢާަރފުކުރެވުނު 	  ޚާއްޞަކޮށްގެން  ަމހަށް  ރަމަޟާން  ގެ  މޯލްޑިވްސް  ުއރީޫދ  ަކއުންސިލާއެކު،  ަކނޫޑޫދ  ތ. 

ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން “ަކނޫޑޫދ މިރުސް” ބްރޭންޑްކުރުން

އެންޑް 	  ސްޕޯޓްސް  މާޒިޔާ  އެމްބެސެަޑރުކަމުގައިވާ  ބްޭރންޑް  ުއރީޫދ 
ރެކްރިއޭޝަން ކްަލބުގެ އެމްބެސެަޑރުަކން ތިންަވނަ ައަހރަށް އައު ކުރުން 

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭަޝން އޮފް މޯލްޑިވްސް )“އެފްއޭއެމް”( އާއިއެކު ުއރީޫދ 	 
ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު 2022 ގެ ަޓއިޓަލް ސްޕޮންސަރޝިޕް އިޢުލާނުކުރުން

ރަކުޓެންއާ ގުޅިގެން، ވައިބާއިން “އެމް-ފައިސާ” މެދުވެރިކޮށް ަކސްޓަަމރުންނަށް 	 
ަފޭސހަކަމާއެކު ަފއިސާ ޓްރާންސްަފރ ކުރެޭވނެ ޚިދުަމތް ަތޢާަރފުކުރުން

ސުަޕނެޓް ަފއިަބރ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޚިދުަމތް ށ. މިަލންދޫައށް ަތޢާަރފުކުރުން 	 

ަފހި 	  އިތުަރށް  މަގު  ަބަދހިކުރުމުގެ  ގުޅުން  އޮންަނ  ދެމެދު  ަރއްޓެހިންނާއި  އާއިލާއާއި  ގުޅިގެން  ަމހާއި  ަރަމޟާން  ަބރަކާތްތެރި 
ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ަކސްޓަަމރުންނަށް ޚާއްަޞ އޮަފރތަކެއް ަތޢާަރފުކުރުން

ގދ. ހޯޑެއްދޫ ައދި ކ. މާފުއްޓަށް ސުަޕނެޓް ަފއިަބރ ބްރޯޑްޭބންޑުގެ ޚިދުަމތް ތަޢާަރފުކުރުން	 
ދިވެހިރާއްޖެައށް 	  ައހުލުވެރިކުރުަމށް  ޓެކްނޮލޮޖީައށް  )“އޭއާރް”(  ރިައލިޓީ  އޮގްމެންޓެޑް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ގުޅިގެން  ސްނެޕްޗެޓާ 

ޚާއްަޞ ސްނެޕްޗެޓް ފިލްަޓރއެއް ަތޢާަރފުކުރުން 
“ަނަލ ަނަލ ރާއްޖެ” ވީޑިއޯ ޗެލެންޖް އިޝްިތހާރު ކުރުަމށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޫޓރިަޒމްއާއެކު ަޕރޓްަނރޝިޕެއް އެކުލަަވއިލުން	 
ޕީސް ފައުންޑޭޝަނާއި ގުޅިގެން ޚާއްޞަ އިނާމުތަކާއެުކ ރޯދަ ކުއިޒް ަތޢާަރފުކުރުން	 
23 ޓީމާއެކު ަރަމޟާން ަމހަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކޮންމެ ައަހރަކުވެސް ބާއްވާ “އުރީޫދ ަމސްޭރސް” ފެށުން	 
ނޑެއްދޫ ޞިއްޙީ ަމރުކަަޒށް ހެލްތް ކިޓް ަހދިޔާކުރުން	  ގދ. ހޯ
މާލެ ސިޓީ ަކއުންސިލްއާއި ގުޅިގެން ސިޓީ ަކއުންސިލްގައި ަމސައްަކތްކުރާ ބިޭދސީންަނށް ބާއްވާ ައަހރީ ރޯަދ ވީއްލުން ޭބއްވުން	 
މިަޝން ފޮރ ަމއިގްރެންޓް ވޯކާސް މޯލްޑިވްސްއާއި ގުޅިގެން ރަމަޟާން ަމހު ބިޭދސީންަނށް ރޯަދ ވީއްލުަމށް ޕެކް ބެހުން	 
ަދ ސްޭޕސްއާއި ގުޅިގެން އީ-ކޮމާސް ޕްލެޓްފޯމް “މޫލީ” ގެ ޚާއްޞަ ޕްރޮމޯަޝނެއް ަކަމށްވާ “އީދު ަހދިޔާ” ތަޢާަރފުކުރުން	 

2022 ވަނަ އަހަރު ކަޑަްއތުކުރެވުނު ޭމލުގާތަްއ 



22 އުރީދޫ މޯލްޑިވްްސ  ައަހރީ ރިޕޯޓު 2022އުރީދޫ މޯލްޑިވްްސ  ައަހރީ ރިޕޯޓު 212022

ޖުލައި މެއި 

އޮގަސްޓު ޖްޫނ 

ޚާއްަޞ އޮަފރތަކާއެުކ ފިޠުރު ޢީުދ ފާހަގަކުރުން	 
ަޤަޠރު 	  ކަޕް  ވޯލްޑް  ފީފާ  “ސްޓެލްކޯ ަކނބަލުން” ޓީމުން “ުއރީދޫ ަމސްރޭސް” ކާމިޔާބުކުރުން 

2022 ގެ ރަސްމީ ބޯަޅ “އަލް ރިހްލާ” ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްަމދު ޞާލިޙަށް 
އެރުވުން

ދުނިޔޭގެ ޓެލެކޮމް ދުަވސް 2022 ގެ ޝިޢާރާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަމތިން އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ހިޭލ 	 
ވައިބާއާއެކު ޚާއްޞަ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕްޭލންތަކެއް ަތޢާަރފުކުރުން 

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ަޤަޠރު 2022 ގެ “ުއރީޫދ ފުޓުބޯަޅ ފޯރި” ކެމްޭޕން ރަސްމީކޮށް ފެށުމުގެ ގޮތުން، ުއރީޫދ 	 
މޯލްޑިވްސް އާއި ހާޑް ރޮކް ހޮޓެލް އާއި ދެމެދު އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްސަލް މެޗެއް ބޭއްވުން

މ. ދިއްަގރަށް ސުަޕނެޓް ަފއިަބރ ބްރޯޑްޭބންޑުގެ ޚިދުަމތް ަތޢާަރފުކުރުން	 
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފައިސާ ޓްރާންސްފާ ގެ ޚިދުަމތް “އެމް-ފައިސާ” މެދުވެރިކޮށް ަތޢާަރފުކުރުަމށްޓަކައި ޓްރައިލް 	 

ފެށުން

2022 ަވނަ ައަހރުގެ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ސްޓީވީ އެވޯޑްސްގައި ަޝަރފުވެރި ކާމިޔާބީތަކެއް ލިބުން:	 
ގޯލްޑް ސްޓީވީ - ޕެންޑެމިކްގެ ދުވަސްަވރު ައދި ޕެންޑެމިކްގެ ަފހުން ކުރި ަމސައްަކތަށް ބިނާކޮށް “އިނޮޭވޓިވް އެޗީވްަމންޓް އެވޯޑު”	 
ސިލްވާ ސްޓީވީ - “އެމް-ފައިސާ” ައދި “މޫލީ” އިން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުަމތްތަކަށް “އެކްސެލެންސް އިން އިނޮވޭަޝން އިން 	 

ކޮންސިއުމާ ޕްރޮޑަކްޓް އެންޑް ަސރވިސް އިންަޑސްޓްރީ އެވޯޑު”
ޓެކްނޮލޮޖީ 	  އިން  އިނޮވޭަޝން  އިން  “އެކްސެލެންސް  ޚިދުަމތްތަކަށް  ފޯރުކޮށްދީފައިވާ  އިން  “އެމް-ފައިސާ”   - ބްރޯންޒް ސްޓީވީ 

އިންަޑސްޓްރީ އެވޯޑު”
އދ. ދިގުަރށް، ގދ. ފިޔޯރީ، ގއ. ދާންދޫ އަދި ގއ. ގެަމަނފުއްޓަށް ސުަޕނެޓް ަފއިަބރ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޚިދުަމތް ަތޢާަރފުކުރުން	 
ގޭމް ކުޭޅ ަފރާތްތަކަށް ޚާއްަޞ އިންަޓނޭަޝނަލް ގޭމިންގް ޕްލެޓްފޯމް “ުއރީޫދ ނޭަޝން- ދަ ގޭމާސް ޭލންޑް” ދިވެހިރާއްޖެައށް ަތޢާަރފުކުރުން 	 
ފޮތްލިސްޓް 	  ހިޭލ ސްކޫލް  މެދުވެރިކޮށް  “މޫލީ”  އިފްތިތާޙުކޮށް،  ކެމްޭޕން  ޓު ސްކޫލް”  “ބެކް  ގުޅިގެން  އެޑިއުކޭޝަންއާއި  އޮފް  ިމނިސްޓްރީ 

އޯަޑރުކޮށް ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ހިސާބަކަށްވެސް މުޅިން ހިލޭ ޑެލިަވރ ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަަމޖެއްސުން
ތ. ަކނޫޑދޫގެ ޭގބީސީތަކަށް ަކނޫޑދޫ ސޯސް ޕެކް ބެހުން	 
ސުަޕނެޓް 20އެމް ައދި އެއަށްވުރެ ަމތީގެ ޕްޭލން އަލަށް ނަންގަވާ، ސ. ހިަތޫދ ައދި ސ. ހުޅުމީދޫގެ ަކސްޓަަމރުންނަށް ބޯަނސް ޭޑޓާ ލިޭބ 	 

ޚާއްޞަ ޕްރޮމޯަޝނެއް ަތޢާަރފުކުރުން
މޯލްޑިވްސް ވާޗުައލް ޓުއާ އެކްސްޕޯ 2022 ގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްަނރުކަމަށް، އޯރްކާ މީޑިއާއާއެކު ަޕރޓްނަރޝިޕެއް އެކުލަވާލުން	 
ޭގމްރޫމްއާއި ގުޅިގެން ޑޯޓާ 2 ލީގު ބޭއްވުން	 
ޑިޖިޓަލް ޙައްުލތައް މެދުވެރިކޮށް ކުދި ައދި މެދު ަފންތީގެ ވިަޔފާރިތައް ގުޅާލައި ބާރުވެރިކުރުވުމަށް ުއރީޫދ މޯލްޑިވްސްގެ ފުަރތަަމ “އެސްއެމްބީ 	 

މީޓް އަޕް” ބޭއްވުން
ކުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލެންޑަށް ަގސް ަހދިޔާކުރުން	 

އަޟްޙާ ޢީދު ޗުއްޓީއަށް 100 ޖީބީ ޭޑޓާ އާއެކު ލިމިޓެޑް ޓައިމް އޮަފރއެއް ކަމަށްވާ 	 
“ބޮޑު ޗުއްޓީ ޕެކް” ަތޢާަރފުކުރުން

ބްރޯޑްޭބންޑުގެ 	  ފިކްސްޑް  ސުަޕނެޓް  ައލިފުއްޓަށް  ރ.  ައދި  ކެނދިކުޅުޫދ  ނ. 
ޚިދުަމތް ަތޢާަރފުކޮށް، 300 ޖީބީ ބޯަނސް ޭޑޓާ އާއި ހަލުވި އިންަޓރނެޓް ސްޕީޑް 

ފޯރުކޮށްދިނުން
ޕްރޯލެޕްއާއި ގުޅިގެން ހިޭލ “ަފޭސަހ މިނީ” އާއި 240 ޖީބީއާ ހަމައަށް ބޯަނސް 	 

ޑޭޓާ އާއެކު “ބެކް ޓު ސްކޫލް” އޮަފރއެއް ަތޢާަރފުކުރުން
 	 30 ލައިޓް”ގެ  “އެމްއެސް  ަކސްޓަަމރުންނަށް  ސުަޕނެޓް  ގުޅިގެން  މީޑިއާނެޓާއި 

ދުަވހުގެ ހިޭލ ޓްަރަޔލެއް ފޯރުކޮށްދިނުން

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޚިދުމަތްދޭތާ 17 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުން	 
ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަޙައްދުގައި އުރީދޫ 5ޖީ ނެޓްވަރކް ފުޅާކޮށް، ދެ ގުނަ ޑޭޓާއާއެކު މުޅިން އައު 5ޖީ މޮބައިލް ޕްލޭންތަކެއް ތަޢާރަފުކުރުން	 
އީ-ކޮމާސް ޕްލެޓްފޯމް “މޫލީ” އިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ވިޔަފާރިތަކާއި މީހުން ގުޅާލުމުގައި ކާމިޔާބު 3 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުން	 
ގުރުއަތުން ހޮވޭ 4 ކަސްޓަމަރުންނަށް ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ޤަޠަރު 2022 ގެ ސެމީ ފައިނަލް މެޗެއް ޤަޠަރުގައި ލައިވްކޮށް ބަލާލުމުގެ ފުރުޞަތާއެކު ލަކީ ޑްރޯއެއް 	 

އިޢުލާނުކުރުން
15،000 ރުފިޔާ ގެ އަގުހުރި ފައިސާގެ އިނާމުތަކާއެކު، އުރީދޫ ޕަބްޖީ މޮބައިލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކޮންޓެންޑަރ ސީރީޒް 1 ބޭއްވުން	 
2022 ވަނަ އަހަރުގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ބިޒްނަސް އެވޯޑްސްގައި ފަޚުރުވެރި ކާމިޔާބީތަކެއް ލިބުން:	 

ގޯލްޑް ސްޓީވީ - އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ “އެމް-ފައިސާ” އަދި “މޫލީ” ގެ ޚިދުމަތްތަކަށް “ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް އިން އެކްސެލެންސް އެވޯޑު”	 
ބްރޯންޒް ސްޓީވީ – އަހަރުގެ އެންމެ އަގުހުރި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިން ކުންފުނީގެ ގޮތުގައި “ކޮމްޕެނީ އޮފް ދަ އިޔަރ އެވޯޑު”	 

އުރީދޫ ގުރޫޕުން ބްރޭންޑަށް ގެނައި ބަދަލާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ އައު ލޯގޯ އާއި ޓެގްލައިން “އަޕްގްރޭޑް ޔުއަރ ވޯލްޑް” އިފްތިތާޙުކުރުން	 
ކ. މާލޭގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ކްލަބް ޕްރިމިއަރ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚާއްޞަ ލައުންޖް އަޕްގްރޭޑްކޮށް، ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުން	 
ޤަތަރަށް 	  ވަފުދެއް  ވަޒީރުންގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މަޝްވަރާކުރުމަށް  ބެހޭގޮތުން  މަސައްކަތްތަކާ  ކުރެވިދާނެ  ގުޅިގެން  މުއައްސަސާތަކާ  ވުޒާރާތަކާއި  ދޯހާގެ  ޤަޠަރުގެ 

ޒިޔާރަތްކުރުން
ސ. ހިތަދޫގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ އުރީދޫ އެކްސްޕީރިއަންސް ސެންޓަރާއި ކްލަބް ޕްރިމިއަރ ލައުންޖް އަޕްގްރޭޑްކޮށް، ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުން 	 
ޚިދުމަތް 	  ބްރޯޑްބޭންޑްގެ  ފައިބަރ  ގެމަނަފުށީގައި ސުޕަނެޓް  ގއ.  އަދި  ަކނޑިތީމު، ޅ. އޮޅުވެލިފުށި  ނ. ކެނދިކުޅުދޫ، ރ. އަލިފުށި، ލ. ދަނބިދޫ، ށ. 

ތަޢާރަފުކުރުން
“އުރީދޫ ފަން ރަން - ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުފާވެރި ދުވުން” ބޭއްވުމަށް އިޢުލާނުކުރުން	 
“އެމް-ފައިސާ” މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދައްކާ ކްލަބް ޕްރިމިއަރ މެންބަރުންނަށް %5 ފައިސާ އަނބުރާ ލިބޭ ޚާއްޞަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ތަޢާރަފުކުރުން	 
އައްޑޫ ސިޓީގެ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކަށް ހެލްތް ކިޓް ހަދިޔާކުރުން	 
ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮތުގައި ރޭސިންގް އެސޯސިއޭޝަން މޯލްޑިވްސްއާއެކު މަސައްކަތްކުރުން	 
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ސެޕްޓެންބަރު 

އޮކްޓޫބަރު 

ނޮވެންބަރު 

ޑިސެންބަރު 

ހއ. ބާަރށް، ބ. ކުޑަރިކިލު ައދި ހދ. ހަނިމާދޫއަށް ސުަޕނެޓް ަފއިަބރ ބްރޯޑްޭބންޑުގެ ޚިދުަމތް ަތޢާަރފުކުރުން	 
“އާޗާ” ޕްރީޕެއިޑް ަކސްޓަަމރުންނަށް 4 ގުަނ އިތުރު ޑޭޓާ އާއެކު ޚާއްަޞ އޮަފރއެއް ަތޢާަރފުކުރުން	 
15،000 ރުފިޔާ ގެ އަގުުހރި ފައިސާގެ އިނާމުތަކާއެކު، ުއރީދޫ ަޕބްޖީ މޮބައިލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކޮންޓެންަޑރ ސީރީޒް 2 ބޭއްވުން	 
ރޯމިންގ ޚިދުަމތް ޭބނުންކުރާ ަކސްޓަަމރުންނަށް %90 އާއި ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިޭބގޮތަށް، “ުއރީދޫ ޕާސްޕޯޓް” ަތޢާަރފުކުރުން	 
“މޫލީ” މެދުވެރިކޮށް ައއިފޯން 14 ޕްރޯ ައދި ައއިފޯން 14 ޕްރޯ މެކްސް އަށް ޕްރީ އޯަޑރު ކުރުމުގެ ފުރުަޞތު ހުޅުވާލުން	 
ުއރީޫދ މޯލްޑިވްސްގެ ަފރާތުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުަމތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް، މޯލްޑިވްސް ނޭަޝނަލް ޑިފެންސް ފޯސް )“އެމްއެންޑީއެފް”( އިން 	 

އެވޯޑެއް ދިނުން
ިމނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއާއި ގުޅިގެން “އެމް-ފައިސާ” މެދުވެރިކޮށް “ވަގުފް ަފންޑަށް” ފައިސާ ަހދިޔާ ކުރެޭވނެ އިންތިޒާމު ހަަމޖެއްސުން	 
އޯރްކާ މީޑިއާއާއެކު، ކޯަޕރޭޓް މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެކްސްޕޯ 2022 ގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮތުގައި ަމސައްަކތްކުރުން	 
އައި ކެއަރ އޮޕްޓިކަލްސް އާއި ގުޅިގެން، ކްލަބް ޕްރިމިައރ މެންަބރުންނަށް ހިލޭ ލޮލުގެ ސްކްރީނިން ހެދުމުގެ ފުރުަޞތު ހުޅުވާލުން	 
ހދ. ނެއްަލއިދޫގެ ައންހެނުންގެ ކޮމެޓީގެ ަފރާތުން ރަށުގެ ހުރިހާ ޭގބިސީއަަކށް ފޮތި ކޮަތޅު ބެހުމުގެ ފުރުަޞތު ފަހިކޮށްދިނުން	 
އެމް-ފައިސާ” މެދުވެރިކޮށް “ހެލްޕް ޕާކިސްތާން ަފންޑަށް” ަފއިސާ ަހދިޔާ ކުރުމުގެ ފުރުަޞތު ފަހިކޮށްދިނުން	 

ަޖލްޫބޓް މޯލްޑިވްސްއާއި ގުޅިގެން، އެ ކުންފުނީގެ އުަޅނދުަފަހރުގައި ަދތުރުކުރާ ަފުތރުވެރިންނަށް ަފޭސހައިން 	 
ުއރީދޫގެ  ޓުައރިސްޓް ސިމް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަަމޖެއްސުން

ކޮންޓެންަޑރ 	  މޮބައިލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް  ަޕބްޖީ  ުއރީޫދ  ފައިސާގެ އިނާމުތަކާއެކު  އަގުހުރި  ގެ  ުރފިޔާ   15،000
ސީރީޒް 3 ބޭއްވުން

ގޮތުގައި 	  ޕާޓްަނރު”ގެ  ޓައިޓަލް  “ކަަވޭރޖް  ކަަވރޭޖްގެ  މީޑިއާނެޓްގެ  ގެ   2022 ަޤަޠރު  ކަޕް  ވޯލްޑް  ފީފާ 
ޕާޓްނަރޝިޕެއް އެކުލަވާލުން

އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް )“އޭއައި”( މެދުވެރިކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޚިދުަމތް ޭދ ފުަރތަަމ ޑިޖިޓަލް ކެައރ 	 
އެސިސްޓެންޓް “ުއރީދޫ އެވީ” އަޕްގްރޭޑްކޮށް، ދިވެހި ަބހުން މުޢާމަލާތްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަަމޖެއްސުން

ުއރީދޫ ގެ ބްޭރންޑް ގައިޑްލައިންސްއާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ ަމތިން މުޅިން އައު ދިވެހި ފޮންޓެއް – “ުއރީޫދ އެމްވީ” 	 
ަތޢާަރފުކުރުން

ޫޔ.އެން.ޑީ.ޕީ. މޯލްޑިވްސްއާއި ގުޅިގެން “މިަޔހެލި 2022” - ަމަދނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އެޑިަޝން ކާމިޔާބުކަމާއެކު 	 
ބޭއްވުން

ރާއްޖޭގެ ަފތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާަޢތް ުކރިއެރުވުމަށް، ުއރީޫދ މޯލްޑިވްސް އިން ކުރާ ަމސައްަކތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް، 	 
ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާގެ ަފރާތުން ދެއްވާ ަފތުރުވެރިކަމުގެ ރަން އިނާމު ހާސިލުވުން

ކައުންސިލާއެކު 	  މީޑިއާ  މޯލްޑިވްސް  ގޮތުގައި،  ޕާޓްނަރެއްގެ  ޓެލެކޮމް  ގެ   ”2022 އެވޯޑް  “އެމްއެމްސީ 
ަމސައްަކތްކުރުން

ކްަލބް ޕްރިމިައރގެ އިނާަޔތްތައް ލިބިަގތުމުގައި އިތުރު ަފޭސަހތައް ހޯަދއިދިނުމުގެ ގޮތުން، “ޕާޕަލްޭލން އެޕް” އާއެކު ޕާޓްނަރޝިޕެއް އެކުލަވާލުން	 
ަފއިަބރ ސުަޕނެޓް ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޚިދުަމތް ބ. މާޅޮަހށް ަތޢާަރފުކުރުން	 
5،000 އަށްވުރެ ގިަނ ދުވުންތެރިންނާއެކު “ުއރީޫދ ަފން ަރން – ރާއްޖޭގެ އެންމެ ުއފާވެރި ދުވުން” ކާމިޔާބުކަމާއެކު ބޭއްވުން	 
“އެމް-ފައިސާ” މެދުވެރިކޮށް “ަޖރޒިޔާ” ފިހާރައިން ވިަޔފާރިކުރާ ަކސްޓަަމރުންނަށް %5 ޑިސްކައުންޓް ލިޭބގޮތަށް ޕްރޮމޯަޝނެއް ަތޢާަރފުކުރުން	 
ުއރީޫދ މޯލްޑިވްސްގެ ޕާޓްަނރުންގެ ގޮތުގައި ަމސައްަކތްކުރާ ކެޭފ ރެސްޓޯރެންޓް ތަކުން، ކްަލބް ޕްރިމިައރގެ މެންަބރުންނަށް %23 ޑިސްކައުންޓާއެކު 	 

އައު ައަހރުގެ އޮަފރއެއް ަތޢާަރފުކުރުން
ދުވާލެއްގެ ަމއްޗަށް 1 ޖީބީ ޑޭޓާ )12 ަމސް ދުަވހަށް( ލިޭބ “ައަހރީ ޕްޭލން” ަތޢާަރފުކުރުން	 
ޚިދުަމތް ހޯދުމުގައި ަކސްޓަަމރުން ކުރާ ަތުޖރިބާ އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުަމށްޓަކައި، މުޅިން އައު ޑިޒައިނަކާއެކު، “ުއރީޫދ އެޕް” “ސުަޕރއެޕް” އަކަށް 	 

އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ރާއްޖޭގެ އެކި ވިަޔފާރިތަކުން ފޯރުކޮށްޭދ ަތފާތު އެކި ޕްރޮޑަްކޓްތަކުން ޚާއްަޞ ޑިސްކައުންޓުތަކާއެކު، “މޫލީ” އިަޔރ އެންޑް ސޭލް 2022” 	 

ަތޢާަރފުކުރުން
މިއުޒިކަށް ލޯބިކުރާ ަފރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށް، އެޕަލް މިއުޒިކާއި ސްޕޮޓިފައި ައދި ސައުންޑްކްލައުޑް ޭބނުންކުރުމަށް 100 ޖީބީ ޑޭޓާއާއިއެކު ޚާއްަޞ 	 

އެޑްއޮންއެއް ކަމަށްވާ “ުއރީޫދ ބީޓްސް” ަތޢާަރފުކުރުން
ގޭމް ކުޭޅ ަފރާތްތަކާއި ސްޓްރީމް ކުރާ ަފރާްތތަކަށް އަމާޒުކޮށް، 20 ޖީބީ ރެގިއުަލރ ޭޑޓާ ައދި ޓްވިޗް، ޓިކްޓޮކް، ޫޔޓިއުބް، ޖެންޝިން އިމްޕެކްޓް، 	 

ޓަަވުރ އޮފް ފެންޓަސީ، ކްލޭޝް އޮފް ކްލެންސް އިން 80 ޖީބީ ޑޭޓާ އެންމެ 100 ރުފިޔާއަށް ލިބޭ “ގޭމް އޮން” ޕެކް ަތޢާަރފުކުރުން
އިންޑިއާ، ސްރީލަންކާ، ބަންގްަލދޭޝް، ނޭޕާލް ައދި ޔުނައިޓެޑް ައަރބް އެމިޭރޓްސްއަށް ގުޅާލުމަށް، ހެޔޮ އަގުތަކާއެކު އައު އައިޑީޑީ ޕެކެއް 	 

ަތޢާަރފުކުރުން
އެައރަފއިަބރ ޕްޭލންތަކަށް ޚިޔާރުކުރާ އައު ަކސްޓަަމރުންނަށް، އެައރަފއިަބރ ޑިަވއިސްތަކުން %50 ޑިސްކައުންޓް ލިޭބ އޮަފރއެއް ަތޢާަރފުކުރުން	 
ދުވާލެއްގެ ަމއްޗަށް 2 ޖީބީ ޭޑޓާ ލިޭބ )90 ދުަވހަށް 1،100 ރުފިޔާ( އައު ކުއާޓާލީ ޕްޭލނަކާއެކު، ައޅުަގނޑުމެންގެ “އާޗާ” ޕޯޓްފޯލިއޯ ފުޅާކުރުން	 

“ުއރީޫދ ފުުޓބޯަޅ ފޯރި” ލަކީ ޑްރޯގެ ަނސީުބވެރި ަހަތރު ަކސްޓަަމރުން އިޢުލާނުކުރުން	 
ފިއުލް ސަޕްަލއިސް މޯލްޑިވްސް )“އެފްއެސްއެމް”( އާއި ގުޅިގެން އެފްއެސްއެމް ޕެޓްރޯލް ޝެޑްތަކުަގއި “އެމް-ަފއިސާ” މެދުވެރިކޮށް ަފއިސާ ދެއްޭކނެ އިންތިޒާމު ަހަމޖެއްސުން	 
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ަޤަޠރު 2022 ގެ ަތޖުރިބާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޭޅ ަފރާތްތަަކށް ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ަމޤްަޞދުގައި ަތފާތު އޮަފރތަކާއި ޕްރޮމޯަޝންަތއް 	 

އިފްތިތާޙުކުރުން:
100 ޖީބީ ޭޑޓާ ައދި ހިޭލ 1 ަމސްދުަވހުގެ “އެމްއެސް” ސަބްސްކްރިޕްޝަނާއިއެކު، ވޯލްޑް ކަޕް ޕެކް ތަޢާަރފުކުރުން	 
ސުޕަނެޓް ަކސްޓަަމރުންނަށް 1 ަމސްދުަވހުގެ “އެމްއެސް” އެޕް ަސބްސްކްރިޕްޝަނާއެކު، 100 ޖީބީ ޭޑޓާ ހިޭލ ލިބޭ ވޯލްޑް ކަޕް އެޑް އޮން ޕެކް ތަޢާަރފުކުރުން	 
ސްކޯ ދިމާކޮށް ޚާއްަޞ އިނާމުތަކެއް ހޯދުމުގެ ުފރުަޞތު ފަހި ކޮށްދޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް، “ގޯލްރ އެޕް” އާއި ގުޅިގެން، ތަޢާަރފުކުރުން	 
ވޯލްޑް ކަޕްގެ މުއްަދތުގައި ަޤަޠރަށް ިޒޔާަރތްކުރާ އުރީޫދ ަކސްޓަަމރުންނަށް 1 ޓެަރބައިޓްއާއި ަހަމައށް ައންލިމިޓެޑް ރޯމިންގ ޭޑޓާ ލިޭބ ޚާއްަޞ އޮަފރއެއް ތަޢާަރފުކުރުން	 
ވޯލްޑް ކަޕް ަޤަޠރު 2022 ގެ މުއްދަތުަގއި ސުަޕނެޓް ޕެޭކޖްތަަކށް ަސބްސްކްރައިބްކުރާ ައއު ަކސްަޓަމރުންަނށް ބޯަނސް ޭޑޓާ ލިޭބ ޚާއްަޞ އޮަފރއެއް ތަޢާަރފުކުރުން	 

ވޯލްޑް ކަޕްގެ އުފާވެރި ަތޖުރިބާ ޯފރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، މީހުްނދިރިއުޭޅ ހުރިހާ ރަށެއް ހިމެޭނ ގޮަތށް، 213 އުރީޫދ ޭފން ޒޯން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުަގއި ަރސްމީކޮށް 	 
އިފްތިތާޙުކުރުން

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ަކއުންސިލާއި ގުޅިގެން “އެސް.އެމް.ބީ މީޓްައޕް - ނޯތް އެޑިޝަން” ކާމިޔާބުަކމާއެކު، ހދ. ކުޅުދުއްފުށީަގއި ޭބއްވުން	 
“މިަޝން ފޮރ މައިގްރެންޓް ވޯކާސް މޯލްޑިވްސް” އާއި ގުޅިގެން “މައިގްރަންޓް ވޯކާސް ކްރިކެޓް ކާނިަވލް 2022” ޭބއްވުން	 
ހއ. އުތީމުގެ ޞިއްޙީ ަމރުކަަޒށް ހެލްތް ކިޓްަތއް ަހދިޔާކުރުން	 
ކޯަޕރޭޓް މޯލްޑިވްސްއިން ބާއްވާ “ގޯލްޑް 100” ގެ ަޝަރފުވެރި އެވޯޑް ހާސިލުވުން	 
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2022 ަވަނ ައަހރަކީ ައޅުަގނޑުމެންގެ ވިަޔފާރި އިތުރަށް ކުރިައރައި ަތފާތު އެކި ކާމިޔާބީތައް 
ހޯދުނު ައހަރެއްަކން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. ައޅުަގނޑުމެން ަޤބޫލުކުރާގޮތުގައި މުވާަޞލާތީ ސިނާަޢތުގައި 
ކުންފުނި އިތުރަށް ކުރިައރައި، އެހެން ކުންުފނިތަކާއި ަތފާތު ކުރަނިވި މައިަގނޑު އެއް ަސަބބަކީ 
ކަމުގައިވާ  ތަޞައްވުރު  ނޑުމެންގެ  ައޅުގަ ކާމިޔާބީއެވެ.  ުކރިއެރުމާއި  ހޯދާ  ދާއިރާއިން  ޑިޖިޓަލް 
މީހުންގެ ޑިޖިޓަލް ދިރިއުޅުން ފާަގތިކޮށްދިނުމާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ ަމތިން، ޑިޖިޓަލް އައު އީޖާދުތަކާއި 
އެންމެ ަފހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީތައް ަތޢާަރފުކުރުމުގެ ަމސައްަކތްުކރުމުގައި ައޅުަގނޑުމެން ދެމިތިބީމެވެ. 
ކެައރ،  ޑިޖިޓަލް  ޑިޖިޓަލް ސޭލްސް،  ތަކަކީ  ދާއިރާ  ޑިޖިޓަލް  އިސްަކންޭދ  ައޅުަގނޑުމެން 

ޑިޖިޓަލް ސްކިލްސް ައދި ޑިޖިޓަލް އޮަޕރޭަޝންސްއެވެ. 

ނޑުމެންގެ މައިަގނޑު އެއް ބާރަކީ ައޅުަގނޑުމެންގެ ބްޭރންޑެވެ. ުއރީދޫގެ އައު ޓެގް ލައިން  ައޅުގަ
“އަޕްގްޭރޑް ޔުައރ ވޯލްޑް” އަކީ ކޮންމެ މީހަކަށް، ވިަޔފާރިއަކަށް، ައދި މުޅި ދިވެހިރާއްޖެއަށް 
ަކސްޓަަމރުންނާއި  އިތުރުން  އީޖާދުތަކުގެ  އައު  ކުރާ  ަތޢާަރފު  ޚިދުަމތަކާއި  ކޮންމެ  ފޯރުކޮށްޭދ 
ދައްކުަވއިޭދ  ުފރިހަމައަށް  އެންމެ  މަޤްަޞދު  ަމސައްަކތުގެ  ކުރެޭވ  ުކރިއެރުވުމަށް  މުވައްަޒފުން 
ަދތުރުގައި  އައި  ކުރަމުން  ައޅުަގނޑުމެން  އަކީ  ައއިޑެންޓިޓީ  އައު  ުއރީދޫގެ  ޓެގްލައިނެކެވެ. 
ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީއާއި އެއްހަމަކޮށް ވިަޔފާރިއަށް ގެންނަމުން ައންަނ ުކރިއެރުމާއި އެއްގޮތައް ަމތިން 

ގެނެވުނު ަބދަލެކެވެ.

2022 ަވަނ ައަހރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފޯރި ަތޖުރިބާކޮށްލުމުގެ ފުރުަޞތު އެންމެހައި ދިވެހިންަނން 
ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ައޅުަގނޑުމެންވާނީ “ުއރީޫދ ފުުޓބޯަޅ ފޯރި” ނަމުގައި ކެމްޕޭނެއް ަތޢާަރފު 
ަޤަޠރު  ކަޕް  ވޯލްޑް  ފީފާ  ަހދައި،  ޕާޓްނަޝިޕް  އާއެކު  މީޑިއާނެޓް  އިތުރުން،  މީގެ  ކޮށްަފއެވެ. 
ސްޕޮންަސރުގެ  ަޓއިޓަލް  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  މެުޗތައް  ގެ   2022
ަގދަކުރުމުގެ  އިތުރަށް  ފޯރި  ކަޕްގެ  ވޯލްޑް  ަހަރކާތްތެރިވެަފއެވެ.  ައޅުަގނޑުމެންވާނީ  ގޮތުގައި 
މަޤްަޞދުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޭޅ ުހރިހާ ރަށެއްގައި ައޅުަގނޑުމެންވާނީ ޭފން ޒޯންތައް 
ޤާއިމުކޮށްދީަފއެވެ. މީގެ ަސަބބުން ައޅުަގނޑުމެންނާއި ަކސްޓަަމރުންނާއި ދެމެދު އޮންަނ ގުޅުން 
މީގެ  ދިަޔއެވެ.  ފާހަގަކުރެވިގެން  އިތުރަށް  ބްޭރންޑް  ުއރީޫދ  އާންމުންނަށް  ަބަދހިވެ،  އިުތރަށް 
ަހަރކާތްތައް  އޮަފރތަކާއި  އެކި  ަތފާތު  ދަށުން  ކެމްޭޕނުގެ  ފޯރި”  ފުޓުބޯަޅ  “ުއރީޫދ  އިުތރުން، 
ބަލާލުމުގެ  ަފޭސހަކަމާއެކު  ކަޕް  ވޯލްޑް  ަފރާތްތަކަށް  އެންމެހައި  ަސަބބުން،  ހިންގާފައިވުމުގެ 
ުފރުަޞތު ފަހިވެގެން ދިަޔއެވެ. ައދި، ައޅުަގނޑުމެންވާނީ ގުރުައތުން ހޮޭވ 4 ަފރާތަކަށް ަޤަޠރަށް 

ގޮސް ސެމީ ފައިނަލް މެޗެއް ބަލާލުމުގެ ފުރުަޞުތވެސް ފޯރުކޮށްދީަފއެވެ. 

ފާަގތިކޮށްދިނުމާ  ދިރިއުޅުން  ޑިޖިޓަލް  މީހުންގެ  ކަމުގައިވާ  ތަޞައްވުރު  ނޑުމެންގެ  ައޅުގަ
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ ަމތިން، ައޅުަގނޑުމެންވާނީ މާލެ، ވިލިމާލެ، ހުޅުމާލެ ައދި ހުޅުލެ ހިމެޭނގޮތަށް 
ަސަބބުން،  މީގެ  ފުޅާކޮށްަފއެވެ.  އިތުރަށް  ނެޓްަވރކް  5ޖީ  ަސރަަޙއްދުގައި  މާލެ  ގްޭރަޓރ 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނިސްަބތުން ބޮޑު އާބާދީއަކަށް ހަލުވި ސްޕީޑެއްގައި އިންަޓރނެޓު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 

ފުރުަޞތު ަފހިވެގެން ދިަޔއެވެ. 

ނޑުމެން ައަބދުވެސް ަމސައްަކތްކުަރނީ ުހރިހާ ސެގްމެންޓްއަކަށް އަމާޒުކޮށް، ަކސްޓަަމރުންގެ  ައޅުގަ
ޭބުނންތަކާ އެއްގޮތަށް ޚިދުަމތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދެިމތިބުަމށެވެ. އެގޮތުން ޒުވާނުންނަކީ މައިަގނޑު 
އެއް ސެގްމެންޓް ކަމުގައިވާއިރު، ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ައޅުަގނޑުމެންވާނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ 
ގޭމިންގ ޕްލެޓްފޯމް “ުއރީޫދ ނޭޝަން” – ގޭމާސް ޭލންޑް އިން ަދ މޯލްޑިވްސް، ަތޢާަރފުކޮށްފެއެވެ. 
ގޭމިންގ ސިނާަޢތަކީ މިހާރު ކުރިައރަމުން ައންަނ ކުރިމަގު އުޖާލާ ސިނާަޢތެއް ކަމުގައިވާއިރު، 
ަތފާތު  ދިއުމުގެ  ކުރިއަށް  ަފރާތްތަކަށް  ލޯބިކުރާ  ގޭމިންގއަށް  ަސަބބުން،  ނޭޝަންގެ  ުއރީޫދ 
ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ދިވެހިރާއްޖެއާއި  ައދި  ނެޓްަވރކް  5ޖީ  ައޅުަގނޑުމެންގެ  ފުރުަޞތުތައް،  އެކި 

ަޕރޓްަނރޝިޕްތައް މެދުވެރިކޮށް ފަހިވެގެންދާނެއެވެ. 

މީހުން  ޚިދުަމތް  ބްރޯޑްބޭންޑްގެ  ފިކްސްޑް  ސުަޕނެޓް  ނޑުމެންގެ  ައޅުގަ ައަހރު  ދިަޔ  ޭވތުވެ 
ދިރިއުޭޅ އިތުރު 20 ރަށަކަށް ވާނީ ފޯރުކޮށްދީަފއެވެ. މިއާއިގުޅިގެން، ައޅުަގނޑުމެން ފިކްސްޑް 
 58 ަވނީ  ަޢަދދު  ޖުމްަލ  ަރށްތަކުގެ  ދިރިއުޭޅ  މީހުން  ފޯރުކޮށްޭދ  ކަނެކްަޝން  ބްރޯޑްޭބންޑް 
އިތުރު  އަށްވުރެ   73% އާބާދީގެ  ނިސްަބތުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މިއީ  އިތުރުވެފައެއެވެ.  އަށް 
ަޢަދދެކެވެ. މީގެ އިތުރުން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ައޅުަގނޑުމެންގެ ަފޭސަހ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ކަަވޭރޖް 
ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ަސަބބުން  މީގެ  ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.  ަކން  ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާ ނިސްަބތަކީ 100% 
ދިރިއުޭޅ އެންމެހައި ަފރާތްތަކަށް ހަލުވި ސްޕީޑެއްގައި އިންަޓރނެޓާއި 5ޖީ ގެ ޚިދުަމތް ހޯދުމުގެ 

މަގު ަފހިކޮށްދެވިފައިވާނެއެވެ. 

ޓުގެ  ޕޯ ްކ ރި ޖި ޓެ ްސްޓރެ
ޚުލާސާ

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ަކސްޓަަމރުންނަށް  އީޖާދުތައް  ޓެކްނޮލޮޖީތަކާއި  ަފހުގެ  އެންމެ  ދުނިޔޭގެ 
ޕާޓްނަރޝިޕް  ބްޭރންޑްތަކާއެކު  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ގިނަގުަނ  ައޅުަގނޑުމެންވާނީ  މަޤްަޞދުގައި 
ަހދާަފއެވެ. ސްނެޕް ޗެޓްއާއެކު ައޅުަގނޑުމެން ަހދާފައިވާ ޕާޓްނަޝިޕްގެ ަސަބބުން ޒުވާނުންނާއި 
ޫޓރިސްޓުންނަށް ލޯަކން ކޮންޓެންޓް ައދި އޮގްމެންޓެޑް ރިައލިޓީ ލެންސްތައް ަތޖުރިބާކޮށްލުމުގެ 
ފުރުަޞތު ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާނެއެވެ. ައދި، ަވއިބާ އާއެކު ަހދާފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ަސަބބުން މި 
ޕްލެޓްފޯމްގެ ަޒރީޢާއިން، ައޅުަގނޑުމެންގެ “އެމް-ފައިސާ” މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ޓްރާންސްަފރ 
ކުރުމުގެ މަގު ވާނީ ަތނަވަސްވެގެން ގޮސްަފއެވެ. މީގެ އިތުރުން، މެަޓ ޕްލެޓްފޯމްތަކާއެކު ަހދާފައިވާ 
ކުރުމާއި  ރީޗާޖް  އިން  ޭފސްބުކް  މެދުވެރިކޮށް  ކުއިކްޕޭ”  “ުއރީޫދ  ަސަބބުން  ޕާޓްަނރޝިޕްތަކުގެ 

އެޑް-އޮން ަގތުމުގެ ފުރުަޞތު ައޅުަގނޑުމެންގެ ަކސްޓަަމރުންަނށް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާނެއެވެ. 

އަމާޒުކޮށް  ަކސްޓަަމރުންނަށް  އެންަޓޕްރައިޒް  އައިޑިއާހަބްއާއެކު  ހުއާވެއި  ައަހރު،  ދިޔަ  ޭވތުވެ 
ޕްލެޓްފޯމުގައި  މި  ަތޢާަރފުކޮށްަފއެވެ.  އެއް  އޮފީސް”  “ޑިޖިޓަލް  ައޅުަގނޑުމެންވާނީ 
ޚިދުަމތްތަކެއް  އެތައް  ަތފާތު  އީކޯސިސްަޓމްަފަދ  ކްލައުޑް  އާއި  ވީޑިއޯކޮންަފރެންސިންގ 
ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ައޅުަގނޑުމެންވާނީ ަފޭސހަކަމާއެކު މެނޭޖްކުރެޭވ ފޯނު ސޮލިއުޝަނެއް 
ކަމަށްވާ “ސެންޓްރީބިޒް ޕްލަސް” ވެސް ަތޢާަރފުކޮށްަފއެވެ. ައދި، WAN އިންފްަރސްޓްރކްަޗރ 
 WAN ޑިފައިންޑް  ސޮފްޓްވެައރ  ައޅުަގނޑުމެންވާނީ  ބެލެހެއްޓުަމށްޓަކައި  ފަޭސހަކަމާއެކު 

ަތޢާަރފުކޮށް އިތުރު ަފޭސހަކަމާއި ލުއިކަމެއް ަކސްޓަަމރުންަނށް ފޯރުކޮށްދީަފއެވެ. 

ައޅުަގނޑުމެން ަޤބޫލުކުރާގޮތުގައި ކުދި ައދި މެދު ަފންތީގެ ވިަޔފާރިތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު 
ބިނާކޮށް ފާަގތިކޮށްދިނުމުގައި އެންމެ މުހިންމެ ދައުރެއް އަދާކުރާ އެއް ަފރާތެވެ. މިަފަދ ވިަޔފާރިތައް 
ނަމުގައި  މީޓް-އަޕް”ގެ  “ުއރީޫދ އެސް.އެމް.ބީ.  ައޅުަގނޑުމެންވާނީ  މަޤްަޞދުގައި  ުކރިއެރުވުމުގެ 
ވިަޔފާރީގެ  ޖަމާވެ،  އެއްަތނަކަށް  ވިަޔފާރިވެރިން  ަސަބބުން،  ފޯރަމްގެ  މި  ބާއްވާަފއެވެ.  ފޯރަމެއް 
އެކި ކަންކަމާ މަޝްވަރާކޮށް ޚިޔާލު ަބދަލުކޮށް ޕާޓްަނރޝިޕްތައް ހެދުމުގެ މަގު ަތނަވަސްވެގެން 
ރަށު  ޑިވެލޮޕްމެންޓާއެކު  އިކޮނޮމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ައޅުަގނޑުމެންވާނީ  ައދި،  ދިަޔއެވެ. 

ކައުންސިލްތަކުަގއި އެސް.އެމް.ބީ ފޯަރމްަތއް ބޭއްވުަމށް އެހީތެރިަކން ފޯރުކޮށްދީަފއެވެ.  

ަބދަހިކުރުމުގެ  އިތުރަށް  ގުޅުން  އޮންަނ  މުޖުތަމަޢުތަކާއެކު  ަހަރކާތްތެރިވާ  ައޅުަގނޑުމެން 
ކެމްޭޕނުތައް  އޮަފރތަކާއި  ަތފާތު  އެކި  ައޅުަގނޑުމެންވާނީ  ައަހރު  ޭވތުވެދިަޔ  މަޤްަޞދުގައި، 
ަތޢާަރފުކޮށްަފއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި، ރަމަޟާން ަމހާއި ޢީދަށް ޚާއްޞަކޮށް ހިންގާފައިވާ ަހަރކާތްތަކުގެ 
މީގެ  ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.  ރޭސް”  ަމސް  “ުއރީޫދ  ކެމްޕޭނާއި  މިރުސް”  “ަކނޫޑޫދ  ތެރެއިން، 
އިތުރުން، ުއރީޫދ ކަަލރ ަރން ަވނީ އަޕްގްރޭޑްކޮށް “ުއރީޫދ ަފން ަރން – ރާއްޖޭގެ އެންމެ ުއފާވެރި 
ދުވުން” ގެ ނަމަށް ަބދަލުކޮށް، ޭވތުވެދިަޔ ޑިސެންަބރު ަމހު ބާއްވާަފއެވެ. މި ދުވުމުގައި 5000 އަށް 
ވުރެ ގިަނ ަފރާތްތަކުން ަބއިވެރިވެފައިވާއިރު، މިދުވުމުގެ މަޤްަޞދަކީ ދުވުމަކީ ދުަޅހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއް 
ހޯދުމުގެ އިުތރުން ަމޖާ ައދި އުފާވެރިަކން ގެނުަވޭދ ަހރަކާތެއްަކން އަންަގއިދިނުމެވެ. މީގެ އިތުރުން، 
ައޅުަގނޑުމެންވާނީ 2022 ުއރީޫދ ދިވެހި ޕްރިމިައރ ލީގުގެ ަޓއިޓަލް ސްޕޮންަސރުގެ ގޮތުގައި 
ުކރިއެރުމާއި  މުޖުތަމަޢުގެ  ބައިވެރިވެ،  ކަންކަމުގައި  ކުރާ  މުޖުތަމަޢުއިން  ަހަރކާތްތެރިވެަފއެވެ. 

ލާބަޔާއި ަމންފާއަށް ަމސައްަކތްކުރުމުގައި ައޅުަގނޑުމެން ައަބދުވެސް ދެމިތިޭބނަމެވެ. 
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މާލީ ހާލަތު
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ުއރީޫދ މޯލްޑިވްސްގެ އާމްަދނީ ަވނީ 2022 ަވަނ ައަހރު %8 އިތުރުވެފައެވެ. އުރީޫދ މޯލްޑިވްސް ގްރޫޕުން އިބިޓްޑާގެ ގޮތުގައި 1،032 މިލިައން ުރފިޔާ ހޯދާފައިވާއިރު، އިބިޓްޑާ ަވނީ 17% 
އިތުރުވެަފއެވެ. އިބިޓްޑާ މާޖިންއަކީ %54 އެވެ. ުކންފުނި ހިންގުމުގެ ަޚަރދު ނިސްަބތުން ދަށަށް ގޮސްފައިވާއިރު، ުކންފުނީގެ އިބިޓްޑާ މާޖިން ައަބދުވެސް ބެލެހެއްޓިފައިވެއެވެ. ކުންފުނީގެ ޕީޭއޓީ )ސާފު 
ފައިދާ( މާޖިން ަވނީ %26 ން %29 އަށް 2021 އިން 2022 އަށް އިތުރުވެަފއެވެ. 2022 ަވަނ ައަހރު ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ކުންފުނިން ަވނީ 560 މިލިައން ުރފިޔާ ހޯދާަފއެވެ. 
ުކންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ަނފާ ހޯަދއިދިނުމުގައި ައޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް ދާއިރު، 2022 ަވަނ ައަހރުގެ ހިއްސާއަކަށް ލިބުނު އާމްދަނީއަށް ަބލާއިރު ހިއްސާއަކަށް ަވނީ 3.80 ުރފިޔާ ޖެހިަފއެވެ. 

އެގޮތުން ުއރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ހުަށަހޅާފައިވަނީ ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ހިއްސާއަކަށް 3.04 ުރފިޔާ ބެހުަމށެވެ.

2022 ަވަނ ައަހރު އުރީޫދ މޯލްޑިވްސްގެ ހިއްސާގެ މުޢާަމލާތްަތއް ހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުޫލމާތު ތިރީަގއި އެަވނީއެވެ. 

ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެަވނީ 2022 ގެ ނިޔަލަށް ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާުރންނާއި ހިއްސާ ބެހިފައިވާ ގޮތެވެ. 

އުރީޫދ މޯލްޑިވްސް އިން ައަބދުވެސް ަމަސއްަކތް ކުަރނީ ހިއްސާދާރުންގެ ލާަބޔާއި ަމންފާައށެވެ. މިގޮތުން ޭވތުވެދިަޔ ައަހރުވެސް ކުންފުނިން ަވނީ މާލީގޮތުން ރަނަގޅު ަފއިދާއެއް 
ހޯަދއި ހިއްސާދާރުންަނށް އެަފރާތްތަކުން ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމެންަޓށް ރަނަގޅު ަފއިދާއެއް ފޯރުކޮށްދިނުަމށް ަމަސއްަކތްކޮށްަފއެވެ. 

ޑިިވޑެންޑްގެ ގޮތުަގއި ހިއްސާއަކަށް ަބހާ ަފއިދާ - ހިއްސާއަކަށް 3.04 ރުފިޔާ

2022 ގެ މާލީ ައަހރަށް، ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ޖުމްަލ 449 މިލިައން ުރފިޔާ، ހިއްސާއަަކށް 3.04 ރުފިޔާ ބެހުަމށް ހިއްސާދާރުންަނށް ަވނީ ހުަށަހަޅއިަފއެވެ. 

ހިއްސާއަކަށް ޖެހޭ އާމްަދނީ )އީޕީއެސް(: ހިއްސާއަކަށް  3.80 ރުފިޔާ 

ޓެކްސް އުނިކުރުމަށްަފހު ލިޭބ ސާފު ފައިދާ )ޕީއޭޓީ( އިތުރުވުމުގެ ަސަބބުން، 2022 ަވަނ ައަހރުގެ ޭބސިކް ައދި ަޑއިލިއުޓެޑް އީޕީއެސް %20 އިތުރުވެ، ހިއްސާއަަކށް ޖެހެނީ 
3.80 ުރފިޔާއެވެ.  

އާމްަދނީ:  1،924 މިލިައން ރުފިޔާ )+8%(
 

2022 ަވަނ ައަހރު ކުންފުނީގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ަވނީ 1،924 މިލިައން ުރފިޔާ 
ހޯދާފައެވެ. ޭވތުވެ ދިަޔ ައަހރާ ައޅާބަލާއިރު 137 މިލިައން ުރފިޔާ )+%8( ަވނީ 
ވިަޔފާރިތައް  މައި  ކުންފުނީގެ  ގޮންޖެުހންތަކާއެކުވެސް  ގެ  ކޮވިޑް-19  އިތުރުަފއެވެ. 

ކުރިައރާފައިވުމާއެކު، 2022 ަވނަ ައަހރުގެ އާމްދަނީ ަވނީ އިތުރުވެަފއެވެ. 

އީބިޓްޑާ: 1،032 މިލިައން ރުފިޔާ )+17%(

އާމްަދނީ އިތުރުކުރުމަށާއި ހިންގުމުގެ ަޚަރދު ކުަޑ ކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ ަމސައްަކތްތުގެ 
ަސަބބުން އިބިޓްޑާ %17 އިތުރުވެފައިވާއިރު، އިބިޓްޑާގެ ގޮތުގައި ުއރީޫދ މޯލްޑިވްސް 

ގްރޫޕް އިން ަވނީ 1،032 މިލިައން ުރފިޔާ ހޯދާަފއެވެ. 

ޕީޭއޓީ )ޓެކްސް އުނިކުރުަމށްަފހު ލިޭބ ސާފު ފައިދާ( : 560 މިލިައން 
ރުފިޔާ )+21%(

2022 ަވަނ ައަހރު ޓެކްސް އުނިކުރުަމށްަފހު ލިޭބ ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ުއރީޫދ 
ައަހރާ  ަވަނ   2021 ހޯދާަފއެވެ.  ުރފިޔާ  މިލިައން   560 ަވނީ  އިން  މޯލްޑިވްސް 

ަބލާއިރު، 2022 ަވނަ ައަހރު ސާުފ ފައިދާ ަވނީ %21 އިތުރުވެަފއެވެ. 

އެސެޓްަތއް ައދި އާރް.އޯ.ސީ.އީ

2022 ަވަނ ައަހރު ނިމުނުއިރު ުއރީޫދ މޯލްޑިވްސް ގްރޫޕްގެ ޖުމްަލ އެސެޓް ޭބސް 
އަކީ 4.22 ބިލިައން ުރފިޔާއެވެ. ައދި ނެޓް އެސެޓްސްގެ ައަދދަކީ 1.46 ބިލިައން 
ުރފިޔާއެވެ. ައދި 2021 ަވަނ ައަހރާއި 2022 ަވަނ ައަހރު ުއރީޫދ މޯލްޑިވްސް 
ގްރޫޕްގެ ރިޓާން އޮން ކެޕިޓަލް އެމްޕްލޯއިޑް )އާރް.އޯ.ސީ.އީ( އަކީ %23.3 ައދި 

%28 އެވެ.  

% 2021 2022 މިލިައން ުރފިޔާއިން
8% 1,787 1,924 އާމްަދނީ

17% 881 1,032 އީބިޓްޑާ

21% 465 560 ޓެކްސް އުނިކުރުަމށްަފހު ލިޭބ ސާުފ ަފއިދާ 

20% 3.17 3.80 ހިއްސާއަކަށް ލިބުނު އާމްަދނީ

17% 589 691 ފްރީ ކޭޝް ފްލޯ 

11% 3,813 4,220 ޖުމްަލ އެސެޓްތައް

24% 1,662 2,067 ަކަރންޓް ަލއިބިލިޓީތައް

-15% 816 694 ަނން-ަކަރންޓް ަލއިބިލިޓީތައް

9% 1,334 1,458 ނެޓް އެސެޓްތައް

85 ުރފިޔާ ވިކުނު އެންމެ ަމތީ އަގު

41 ުރފިޔާ ވިކުނު އެންމެ ދަށް އަގު

70 ުރފިޔާ އެންމެަފހުން ވިކުނު އަގު

27 ޑިސެންަބރު 2022 އެންމެ ަފހުން މުޢާމަލާތް ކުރެވުުނ ތާރީޚު

8،159 ހިއްސާ ޖުމްލަ މުޢާމަލާތް ުކރެވިފައިވާ ހިއްސާގެ ައަދދު

408،828.00 ުރފިޔާ ޖުމްލަ މުޢާމަލާތްުކރެވިފައިވާ ހިއްސާގެ އަގު

57 މުޢާަމލާތް  ުކރެވިފައިވާ މުޢާަމލާތްތަކުގެ ައަދދު

50.11 ުރފިޔާ ހިއްސާ ވިކުނު އަގުގެ ވެއިޓެޑް އެަވރެޖް ައަދދު 

10،346،028،070.00 ުރފިޔާ މާކެޓް ކެޕިޓަލައިޒޭަޝން 

ކެޕިަޓލް އިންވެސްޓްަމންޓް

ނެޓްަވރކް ކެޭޕސިޓީ އާއި ކަަވޭރޖް ފުޅާކޮށް ރަނަގޅުކުރުމަށާއި، ޑޮމެސްޓިކް ަސބްމެރިން 
ޑީއޭއެސް ސޮލިއުަޝން  ައދި  ހިންގުމަށް  ޕްރިޖެކްޓް  -5ޖީ  ޤާއިމުުކރުމަށާއި،  ޭކބަލް 
ުރފިޔާ  މިލިައން   379 ަވނީ  ކުންފުނިން  ައަހރު  ަވަނ   2022 އުފެއްދުަމށްޓަކައި 

އިންވެސްޓްކޮށްަފއެވެ.  

ފްރީ ޭކޝްފްލޯ

2022 ަވަނ ައަހރުގެ ފްރީ ކޭޝްފްލޯ )ކެޕިޓަލް ަޚަރދު އުނިކުރުަމށްަފހު ކުންފުނީގެ 
ަވަނ   2021 ުރފިޔާއެވެ.  މިލިައން   691 އަކީ  ފައިސާ(  ލިޭބ  ަމސައްަކތްތަކުން 

ައަހރުގެ ފްރީ ކޭޝްފްލޯ އަކީ 589 މިލިައން ުރފިޔާއެވެ. 

ަސބްސިޑިައރީގެ ހިންގުންތެރިަކން
 

އިންަޓނޭަޝނަލް  ޓެލެކޮމް  ވާފް  ކަމަށްވާ  ަސބްސިޑިައރީއެއް  މޯލްޑިވްސްގެ  ުއރީޫދ 
ގޮތުގައި      އާމްދަނީގެ  ައަހރު  ަވަނ   2022 އަށް  )“ވާފް”(  ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް 
ަވނީ  އަށް  ވާފް  ައަހރު  ަވަނ   2022 ައދި  ލިބުނެވެ.  ރުފިޔާ  މިލިައން   0.78
ައަދދަކީ  އެސެޓްތަކުގެ  ނެޓް  ވާފްގެ  ވެފައެވެ.  ގެއްލުމެއް  ރުފިޔާގެ  މިލިައން   3.93
26.91 މިލިައން ުރފިޔާއެވެ. މިއީ ުއރީޫދ މޯލްޑިވްސް ގްރޫޕްގެ ނެޓް އެސެޓްތަކުގެގެ 

ގާތްަގނޑަކަށް %2 އެވެ. 

% ހިއްސާގެ އަދަދު ހިއްސާދާރުން
90.5% 133,755,130 ހިއްސާ ަވަތނިއްޔާ އިންަޓނޭަޝނަލް އެފް ޒެޑް - އެލް އެލް ސީ

5.64% 8،333،330 ހިއްސާ މޯލްޑިވްސް ޕެންަޝން އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން އޮފީސް

3.86% 5،711،941 ހިއްސާ އެހެނިހެން ހިއްސާދާރުން

100% 147,800,401 ހިއްސާ ޖުމްަލ

2021 )ރުފިޔާ އިން( 2022 )ރުފިޔާ އިން(
3.17 3.80 ހިއްސާއަކަށް ލިބުނު އާމްަދނީ

2.70 3.04 ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ހިއްސާއަަކށް ަބހާ ަފއިދާ

9.03 9.87 ހިއްސާއަަކށް ޖެހޭ ނެޓް އެސެޓްގެ ައަދދު

މާލީ ހާަލތު

ހިއްސާގެ ވިަޔފާރި

އިންވެސްަޓރ ރިލޭަޝންސް

ހިއްސާދާރުންނަށް ހޯަދއިދީަފއިވާ ަމންފާ
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ްށ  މަ ކުރު ްބޭރްންޑ ބިނާ
ްއ ްތތަ ްއކަ ވާ މަސަ އި ފަ ވި ކުރެ

ުއރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ އެމްބެސެަޑރެއް ކަމަށްވާ މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް 
ރެކްރިއޭޝަން ކްަލބް ގެ އެމްބެސެަޑރުަކން 3 ަވަނ ައަހރަށް ައއު ކުރުން

ުއރީޫދ މޯލްޑިވްސްގެ ބްޭރންޑް އެމްބެސެޑަރެއްކަމަށްވާ މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭަޝން 
ކްލަބާއެކު ކުރިއަށްގެންދާ ޕާޓްނަރޝިޕް ތިންަވަނ ައަހރަށް ައޅުަގނޑުމެން ވާނީ އައު ކޮށްަފއެވެ. 
މި ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ދަށުން ުއރީޫދ މޯލްޑިވްސް އާއި މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭަޝން 
ދަސްކޮށްދީ،  ހުަނރުތައް  ަތފާތު  އިތުރުކުރުމަށާއި  ބައިވެރިވުން  ޒުވާނުންގެ  ަވނީ  ކްަލބުން 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ދިވެހި ފުުޓބޯަޅ ދިރުވައި އާލާކުރުމަށް ގިނަގުަނ ަހަރކާތްތަކެއް 

ހިންގާަފއެވެ.

ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީުގގެ ަޓއިަޓލް ސްޕޮންަސރުަކން

)“އެފްއޭއެމް”(  ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭަޝން އޮފް މޯލްޑިވްސް  ަވނީ  ުއރީޫދ މޯލްޑިވްސްއިން 
ސްޕޮންަސރުގެ  ޓައިޓްލް  ސީޒަންގެ  އައު  ގެ   2022 ލީގު  ޕްރިމިއާ  ދިވެހި  އާއިއެކު 
ކުރީގައި  އެންމެ  ނިޒާމުގެ  ލީގުގެ  ުފޓްބޯޅަ  ދިވެހި  އެކުަލވާލާަފއެވެ.  ޕާޓްނަޝިޕެއް  ގޮތުގައި 
އޮތް ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މައި ފުުޓބޯަޅ ުމބާރާތެވެ. 10 ކްަލބަކުން ވާދަކުރާ 
ރެލިގޭޝަންގެ  ޕްރޮމޯޝަނާއި  ުމބާރާތާއެކު  ފުޓުބޯަޅ  ދެަވަނ ޑިވިަޝން  ހިންަގނީ  ުމބާރާތް  މި 
ނިޒާމެއްގެ ދަށުންނެވެ. ުއރީޫދ މޯލްޑިވްސްއަކީ ދިވެހި މުޖުތަމަުޢތައް ަފދައިން ފުުޓބޯޅައާމެދު 
ަވރަށް ޝައުގުވެރިވާ ކުންފުންޏެކެވެ. ައޅުަގނޑުމެން ަޤބޫލުުކރާގޮތުގައި، މީހުން އެއްަތނަކަށް 
އާއި  އެފްއޭއެމް  އެހެންކަމުން،  ކަމެކެވެ.  އަދާކުރާ  ދައުރެއް  މުހިންމު  ކުޅިަވރަކީ  ގެނައުމުގައި 
ފަހިކޮށްދީ،  އިތުރަށް  ފުރުަޞތުތައް  ުކރިއެރުވުމުގެ  ކުުޅންތެރިން  ފުޓުބޯަޅ  ދިވެހި  ގުޅިގެން 
ަމސައްަކތް  ވާނީ  ައޅުަގނޑުމެން  ގެންދިއުމަށް  ަހރުަފތަކަށް  އައު  ފުޓުބޯަޅ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ކޮށްދީަފއެވެ.

ރަމަޟާން ކެމްޭޕން - “ަކނޑޫދޫ މިރުސް” ައށް ބްޭރންޑެއް އުަފއްަދއިދިނުން

އަމާޒަކީ  މައިަގނޑު  ކެމްޭޕންގެ  ަމހުގެ  ރަމަޟާން  ައަހރުގެ  ަވަނ   2022 މިކުންފުނީގެ 
“ަކނޫޑޫދ މިރުސް” ބްރޭންޑެއްގެ ގޮތުގައި ބިނާކުރުމެވެ. ތ. ަކނޫޑޫދ ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން 
ފެށުނުގޮތުގެ  ަހއްަދން  މިރުސް  އެރަށުގައި  ަރހައާއި  މިރުހުގެ  ަކނޫޑޫދ  ވާނީ  ައޅުަގނޑުމެން 
ބްޭރންޑް  ތެރޭގައި  މީގެ  އުަފއްދާަފއެވެ.  ބްރޭންޑެއް  ޚާއްަޞ  މިރުހަށް  ބިނާކޮށް،  ަމއްޗަށް 
ގައިޑްަލއިންތަކާއި ޚާއްަޞ ލޯގޯއަކާއި “ަކނޫޑޫދ މިރުސް” އަށް ޚާއްަޞ ވެބްސައިޓެއް ވެސް 
ހިމެނެއެވެ. “ަކނޫޑޫދ މިރުސް” ބްޭރންޑް އުފެއްދުމުގެ އިތުރުން، ރަމަޟާން ަމހުގެ ޚާއްަޞ 
ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ައޅުަގނޑުމެންވާނީ އެންޒީއާއި ގުޅިގެން “ަކނޫޑޫދ މިރުސް” ޭބނުންކޮށް، 

ޚާއްޞަ ކުޅި ސޯސްއެއް އުަފއްދާަފއެވެ.

އުރީދޫ ަމސްޭރސް 2022 - 11 ަވނަ ސީަޒން 

ޭވތުވެ ދިޔަ ައަހރު، ުއރީޫދ މޯލްޑިވްސްއިންަވނީ “ުއރީޫދ ަމސްރޭސް”ގެ 11 ަވަނ ސީަޒން 
ނޑުމަަކށްަފހު “ުއރީޫދ  ކާމިޔާބުކަމާއެކު ބާއްވާަފއެވެ. ކޮވިޑ19ް- އާއި ގުޅިގެން ދެ ައަހރުގެ މެދުކެ
ަމސްޭރސް 2022” އަށް ަވރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމަކާއި ަތރުހީބު ލިބުނުއިރު، ަސރުކާރުގެ 

ަބއިވެރިވެަފއެވެ.  ަވނީ  ޓީމެއް   23 ގޮތަށް،  ހިމެޭނ  ކުންފުނިތައް  ބޮޑެތި  މުއައްަސސާތަކާއި 
ަވނީ  ަކނބަލުން”  ކަމަށްވާ “ސްޓެލްކޯ  ޓީމު  ުމބާރާތުގެ ޗެމްޕިައން  ައަހރުގެ  ަވަނ   2022
ަމސްޭރހުގެ  ހާސިލުކޮށްަފއެވެ.  ޗެމްޕިއަންަކން  މުގުރާލައި،  ރެކޯޑު  ގެ  ަމސްރޭސް”  “ުއރީޫދ 
ފައިނަލުގައި ފިޠުރު ޢީދު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން “ބޮޑުމަސް” އާއި “ބޮުޑބެރު” ގެ ަހަރކާތްތަކެއްވެސް 

ައޅުަގނޑުމެންވާނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްަފއެވެ.

ސްނެޕްޗެޓްއާއި ުގޅިގެން ދިވެހިރާއްޭޖަގއި ޭއއާރް އިނޮވޭޝަން ުކރިއެރުވުން

ުއރީޫދ މޯލްޑިވްސްއާއި ދުނިޔޭގެ ކެމެރާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ސްނެޕްޗެޓް ގުޅިގެން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ރިައލިޓީ  އޮގްމެންޓެޑް  ގޮތުން  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ަތުޖރިބާތަކެއް  އައު  ަތފާތު  ަކސްޓަަމރުންނަށް 
ުކރެވިަފއެވެ.  ވާނީ  ަމސައްަކތްތަކެއް  ގިނަގުަނ  ުކރިއެރުވުަމށްޓަކައި  އެޑޮޕްޓްކޮށް  )“އޭއާރް”( 
މިގޮތުން، “ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ނައު’’ ކެމްޭޕނުގެ ދަށުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަފތުރުވެރިކަމަށް 50 
ައަހރު ުފރުން ފާހަގަކުރުަމށްޓަކައި ޚާއްަޞ “އޭއާރް” ލެންސަކާއި، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާަރތްކުރާ 

ަފރާތްތަކަށް ަމރުޙަބާ ކިޔާ ޚާއްަޞ ޖިއޯ ފިލްަޓރެއް ަތޢާަރފު ކޮށްފައިވާނެއެވެ.

5ޖީ ގެ ޚިދުަމތް ގްޭރޓާ މާލެައށް ފުޅާކުރުން

ުއރީޫދ މޯލްޑިވްސްއަށް 17 ައަހރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން، ކ. މާލެ، ކ. ވިލިމާލެ، 
5ޖީ  ަސރަަޙއްދުގައި  މާލެ  ގްޭރޓާ  ގޮތަށް  ހިމެޭނ  ހުޅުލެ  ކ.  ައދި   1 ޭފސް  ހުޅުމާލެ  ކ. 
ނެޓްަވރކް އިތުރަށް ަވނީ ފުޅާުކރެވިަފއެވެ. ަކސްޓަަމރުންނަށް 5ޖީގެ ހަލުވި ސްޕީޑް ލިޭބނެ 
މަގު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، ބޮޑެތި ޭޑޓާ އެލަަވންްސތަކާއި ހަލުވި ސްޕީޑްތަކެއް ލިޭބ ޚާއްަޞ 

އޮަފރތަކެއްވެސް ަވނީ ަތޢާަރފު ުކރެވިަފއެވެ.

ައޕްގްރޭޑް ޔުައރ ވޯލްޑް - ބްޭރންޑް ކެމްޭޕން

މޯލްޑިވްސްގެ  ުއރީޫދ  ގޮތުގެަމތިން،  އެއްގޮތްވާ  ަބދަލާ  ގެނައި  ބްޭރންޑަށް  ގްރޫޕްއިން  ުއރީޫދ 
އިފްތިތާޙު  ަވނީ  ކެމްޕޭނެއް  ވޯލްޑް”  ޔުައރ  “އަޕްގްޭރޑް  ޓެގްލައިން  އައު  ަބދަލުކޮށް  ލޯގޯ 
އަޕްގްޭރޑް  އަކުން،  ވީޑިއޯ  ދައްކުަވއިޭދ  ރީތިަކން  ަކނޑުއަޑީގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކޮށްަފއެވެ. 
ކޮށްފައިވާ ލޯގޯ ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވީ ުއރީޫދ މޯލްޑިވްސްގެ މެޭނޖިން ޑިރެކްަޓރު 
ައދި ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިަސރު، ޚާލިދު ަޙަސން އެމް ޭއ ައލް-ޙަމާދީއެވެ. ުއރީދޫގެ އައު 
ޓެގްލައިނަކީ އިންސާނުންގެ ުކރިއެރުމަށް ަމސައްަކތްކުރުމަށް ކުންފުނިން ޭދ ައހައްމިއްަޔތުކަމާއި، 

މި ަމސައްަކތުަގއި ދެމިތިބޭނެަކން ދައްކުަވއިދޭ ޝިޢާރެކެވެ.

ަޤަޠުރގެ ވެރިރަށް ދޯހާގެ ވުޒާރާތަކާއި މުައއްަސސާަތކާއިއެކު ކުރެވިދާނެ 
ަމަސއްަކތްަތކާ ބެޭހގޮތުން މަޝްަވރާ ކުރުަމށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަވޒީރުންގެ ަވފުދަކަށް 

ަދއުަވތު ދިނުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ަވނީ  އަލް-ކުވާރީ  ސުލްޠާން  ފާތިމާ  ޗެައރަޕރަސން،  މޯލްޑިވްސްގެ  ުއރީޫދ 
ަވޒީރުންގެ ަވފުދަކަށް ދައުަވތު ދެއްވައި، ަޤަޠރުގެ މުހިންމު ވުޒާރާތަކާއި މުއައްަސސާތަކާއިއެކު 
ޑިޖިޓަލް  ަބއްދަލުވުންތަކުގައި  މި  ދެއްވާަފއެވެ.  ހަަމޖައްސަވައި  ަބއްދަލުވުމެއް  ދޯހާގައި 

ޚިދުަމތްތައް ުކރިއެރުމަށް ކުރެވިދާނެ ަމސައްަކތްަތކާ ބެޭހގޮތުން ވަނީ މަޝްަވރާުކރެވިަފއެވެ.

“ުއރީދޫ ަފން ަރން” – ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެންމެ ުއފާވެރި ދުވުން

ކަަލރ  “ުއރީޫދ  ދުވުން  ަގަދ  ކުަލ  އެންމެ  ބާއްވާ  މޯލްޑިވްސްއިން  ުއރީދޫ  ައަހރަކު  ކޮންމެ 
ރަން” ަވނީ 2022 ަވަނ ައަހރު އިުތރު އައު ަހަރކާތްތަކަކާއެކު “ުއރީޫދ ަފން ަރން - ަދ 
ހެޕިއެސްޓް ަރން އިން ަދ މޯލްޑިވްސް” ގެ ނަމުގައި އަޕްގްޭރޑް ކޮށްަފއެވެ. 23 ޑިސެމްަބރު 
އުމުރެއްގެ  ުހރިހާ  ދުވުމަކީ  މި  ބޭއްވުނު  ޕާކުގައި  ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް  ކ.  ގައި   2022
ޭބފުޅުންނަށްވެސް ަމޖާވާނެ ގޮތަށް ަފރުމާކޮށްފައިވާ، 5 ކިލޯމީަޓރުގެ ދުވުމެކެވެ. “ުއރީޫދ ަފން 
ރަން” ގެ މަޤްަޞދަކީ، ދުވުމަކީ ދުަޅހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއް ހޯދުމުގެ އިތުރުން ަމޖާ ައދި އުފާވެރިަކން 
ަފރާތް  ގިަނ  ވުރެ  އަށް   5000 ދުވުމުގައި  މި  އަންަގއިދިނުމެވެ.  ަހރަކާތެއްަކން  ގެނުަވޭދނެ 
ަބއިވެރިވެފައިވާއިރު، ުފރިހަމަކުރާ ކޮންމެ ކިލޯމީަޓރެއްގައި ފޯމާއި ފެން އެކުލެޭވ ކުޅިަވރުތަކާއި 

ަމޖާ ަހަރކާތްތަކުގެ ަސަބބުން، މި ދުވުަމށް ބޮޑު ަތުރހީބެއް ލިބިފައިވާަކން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

“ޭއއައި” މެދުވެރިކޮށް، ދިވެހިރާއްޭޖަގއި ޚިދުަމތް ޭދ ފުަރތަަމ ޑިޖިަޓލް ކެައރ 
އެސިސްޓެންޓް “އުރީދޫ އެވީ” ައޕްގްރޭޑްކޮށް، ދިވެހި ަބހުން މުޢާަމލާތްކުރެޭވނެ 

އިންތިޒާމު ހަަމޖެއްސުން

ފުަރތަަމ  ޭދ  ޚިދުަމތް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  މެދުވެރިކޮށް،  )“އޭއައި”(  އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް 
ިޑޖިޓަލް ކެައރ އެސިސްޓެންޓް “ުއރީޫދ އެވީ” އަޕްގްރޭޑްކޮށް، ދިވެހި ަބހުން މުޢާމަލާތްކުރެޭވނެ 
އައު  ުއރީދޫގެ  އަޕްގްޭރޑަކީ  މި  ހަަމޖައްަސއިދެވިަފއެވެ.  ަވނީ  ަކސްޓަަމރުންނަށް  އިންތިޒާމު 
ޓެގްލައިން “އަޕްގްޭރޑް ޔުައރ ވޯލްޑް” އާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެަމތިން، ަކސްޓަަމރުންނާއި އޮންަނ 
ުކރެވިފައިވާ  ގެންދިއުމުގެގޮތުން  ަހރުަފތަކަށް  ިއތުރު  ޚިދުަމތްތައް  ަބދަހިކޮށް،  އިތުރަށް  ގުޅުން 
މަސައްަކތެކެވެ. މި އަޕްގްރޭޑާއެކު، ުހރިހާ އުމުރުފުރައިގެ ދިވެހިންނަށްވެސް “އެވީ” މެދުވެރިކޮށް 
މި  އިތުރުން،  މީގެ  ަފޭސހަވެގެންގޮސްަފއެވެ.  ަވނީ  އެތައްގުނައަކަށް  ހޯދުން  ޚިދުަމތްތައް 
ަތޢާަރފު  ރަސްމީކޮށް  ައޅުަގނޑުމެންވާނީ  ފޮންޓެއްވެސް  ދިވެހި  އައު  މުޅިން  އަޕްގްރޭޑާއެކު 

ކޮށްަފއެވެ.

“ުއރީދޫ ފުޓުބޯަޅ ފޯރި” ކެމްޭޕން

ަތުޖރިބާތައް  ަމޖާ  ައދި  ުއފާވެރި  ކަޕްގެ  ވޯލްޑް  ަސޕޯަޓރުންނަށް  ފުޓުބޯަޅ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ކުރިއަށް  ަވނީ  ކެމްޕޭނެއް  ޚާއްަޞ  ނަމުގައި  ފޯރި”ގެ  ފުޓުބޯަޅ  “ުއރީޫދ  ގޮތުން  ހޯަދއިދިނުމުގެ 
ގެންގޮސްަފއެވެ. މި ކެމްޭޕން ރަސްމީކޮށް ފަށާފައިަވނީ 2022 ަވަނ ައަހރުގެ މެއި ަމހު ުއރީޫދ 
ފުޓްސަލް  އެކުވެރިކަމުގެ  ަބއްދަލުކުރި  އިން  މޯލްޑިވްސް  ހޮޓެލް  ރޮކް  ހާޑް  މޯލްޑިވްސްއާއި 
މެޗަކުންނެވެ. މި ކެމްޭޕނުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮުޅތަކުގައި ތިބި ަފރާތްތަކަށް ކުލަަގަދ 
ައދި ުއފާވެރި ވޯލްޑް ކަޕްގެ ަތުޖރިބާ އެއް ހޯަދއިދިނުމުގެ ގޮތުން ގިަނ ަހަރކާތްތަކާއި އޮަފރތަކެއް 

ަވނީ ަތޢާަރފުުކރެވިފައެވެ. ޭއގެ ތެރޭަގއި ހިމެނެނީ:

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 	  ރިހްލާ”  “އަލް  ބޯަޅ  ރަސްމީ  ގެ   2022 ަޤަޠރު  ކަޕް  ވޯލްޑް  ފީފާ 
ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާއަށް ަހދިޔާކުުރން: ުއރީޫދ މޯލްޑިވްސްގެ މެޭނޖިން ޑިރެކްަޓރު ައދި 
ީޗފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިަސރު، ޚާލިދު ަޙަސން އެމް ޭއ ައލް-ހަމާދީ ަވނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްަމދު ޞާލިޙަށް 2022 ަވަނ ައަހރުގެ ރަސްމީ 

ވޯލްޑްަކޕް ބޯަޅ، “ައލް ރިހްލާ” ަހދިޔާ ކުރައްަވއިަފއެވެ.

ަހަތރު ަކސްޓަަމރަކަށް ަޤަޠރުގައި ސެމީ ފައިނަލް މެޗެއް ލައިވްކޮށް ަތޖުރިބާކުރުމުގެ 	 
ފުރުަޞތު ަފހި ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ލަކީ ޑްރޯ ޕްރޮމޯޝަންއެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުން: 1 
އޮަގސްޓު 2022 އިން 31 އޮކްޫޓަބރު 2022 އަށް ކުރިއަށް ދިަޔ ޕްރޮމޯޝަންގެ 
ކުރިއަށް  ޑްރޯއެއް  ލަކީ  މެދުގައި  ަކސްޓަަމރުންގެ  ހޯދާފައިވާ  ޚިދުަމތް  ދަށުން 
ގެންގޮސްފައިވާއިރު، މި ލަކީ ޑްރޯ ގެ ަނސީބުވެރި 4 ަފރާތްަވނީ ރާއްޖެ ޓީވީގެ “ރޯޑް 

ޓު ވޯލްޑްކަޕް” ޝޯވ ގައި ލައިވްކޮށް އިޢުލާނުކޮށްަފއެވެ.

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ަޤަޠރު 2022 ގެ މީޑިއާނެޓްގެ ކަަވރޭޖްގެ “ކަަވޭރޖް ަޓއިޓަލް 	 
ޕާޓްަނރު”ގެ ގޮތުގައި ޕާޓްނަރޝިޕެއް އެކުލަވާލުން: މި ަޕރޓްނަރޝިޕާއެކު “ުއރީޫދ 
ޔެސް  ައދި  ޕްަލސް  އައިސް  އާއި  ޓީވީ  ރާއްޖެ  ދަށުން  ކެމްޭޕނުގެ  ފޯރި”  ފުޓުބޯަޅ 
ކުރުމަށް އެހީތެރިަކން ފޯރުކޮށްދީ،  ބްރޯޑްކާސްޓް  ކަޕްގެ މެޗުތައް  ޓީވީ އިން ވޯލްޑް 
ވީހާވެސް ގިަނ ަބޔަކަށް ކޮންމެ ަތނަކުންވެސް ލައިވްކޮށް މެޗުތައް ބެޭލނެ އިންތިޒާމު 

ައޅުަގނޑުމެންވާނީ ަފހިކޮށްދީަފއެވެ.

މީހުން ދިރިއުޭޅ ުހރިހާ ރަށެއް ހިމެޭނގޮތަށް، ދިވެިހރާއްޖޭގެ އެކި ަސރަަޙއްދުތަކުގައި 	 
213 ުއރީޫދ ޭފން ޒޯން ޤާއިމުކުރުން: ވޯލްޑް ކަޕްގެ ަތުޖރިބާ އިތުރަށް ުފރިހަމަކޮށް، 
އެންމެހައި  އުފާ  ަހަރކާތްތަކުގެ  އެހެނިހެން  މެޗުތަކާއި  އާއިލާއާއިއެކު  އެކުވެރިންނާއި 
މީޑިއާނެޓް،  ވާނީ  ައޅުަގނޑުމެން  ަމޤްަޞދުގައި،  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ަފރާތްތަކަށް 
ަދ  އޮފް  ކޮމްޕެނީ  އިންޝުައރެންސް  އެލައިޑް  ބޭންކް،  އިސްލާމިކް  މޯލްޑިވްސް 
ކެޭފތައް،  އެކި  ކައުންސިލްތައް،  ރަށު  ކައުންސިލް،  ސިޓީ  މާލެ  މޯލްޑިވްސް، 
ޒުވާނުން ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ ޖަމިއްޔާ ައދި ޖަމާަޢތްތަކާއި ގުޅިގެން ަވރަށް ގިަނ ޭފން 

ޒޯންތަކެއް ޤާއިމުކޮށްަފއެވެ.  



34އުރީދޫ މޯލްޑިވްްސ  ައަހރީ ރިޕޯޓު 2022އުރީދޫ މޯލްޑިވްްސ  ައަހރީ ރިޕޯޓު 2022 33

ނޑު  މައިގަ
ްއ ްޕތަ ްސޕޮްނސަރޝި

ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު

ަޓއިޓަލް  ލީގުގެ  ޕްރިމިއާ  ދިވެހި  ައަހރުގެ  ަވަނ   2022 އަކީ  މޯލްޑިވްސް  ުއރީޫދ 
ސްޕޮންަސރެވެ. މި ލީގަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭއްޭވ އެންމެ ަވރުަގަދ އެއް ުމބާރާތުގެ އިތުރުން، 
ފުޓުބޯަޅ ކުުޅންތެރިންނާއި ޓީމުތަކުގެ ހުަނރު ދައްކައިދެޭވނެ އެންމެ ރަނަގޅު އެއް ޕްލެޓްފޯމެވެ. 

ގޯލްަޑން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް

މި  ޕާޓްަނރެވެ.  ޕްލެޓިނަމް  ޗެލެންޖުގެ  ފުޓްސަލް  ގޯލްަޑން  އަކީ  މޯލްޑިވްސް  ުއރީޫދ 
ުމބާރާތުގައި ހަމައެަކނި ކުުޅންތެރިންނަށް ކުޅެޭވ ގޮތަށް ހަަމޖެހިފައިަވނީ ަރޖިސްަޓރީކޮށްފައިވާ 
ރަށުގެ ޓީމަަކށެވެ. މި ުމބާރާތުގައި 91 ޓީމެއް ަބއިވެރިވެފައިވާއިރު، ޖުމްަލ 177 މެޗު ަވނީ 

ުކޅެަފއެވެ.

ވެލޯަރންޓް ސުަޕ ލީގު

އީސްޕޯޓްސް  ވެލޮރަންޓްގެ  ގޭމް  ވީޑިއޯ  ބާއްވާފައިވާ  އިންތިޒާމުކޮށްގެން  އިން  “ޭގމްރޫމް” 
ުމބާރާތެއް ކަމަށްވާ ވެލޮަރންޓް ސުަޕ ލީގު 2022 އަށް ައޅުަގނޑުމެންވާނީ ސުޕަނެޓްގެ 

ހަލުވި ސްޕީުޑ ފޯރުކޮށްދީ ުމބާރާތް އިތުަރށް ުފރިހަމަކޮށްދިނުަމށް އެހީތެރިވެދީަފއެވެ. 

ރާއްޖެ ރާޅު ަދތުރު 2022
 

މޯލްޑިވްސް ަސރފިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ ގައުމީ ުމބާރާތް “ރާއްޖެ ރާޅު ަދތުރު”ގެ ޑިޖިޓަލް 
ޕާޓްަނރަކީ ުއރީދޫ މޯލްޑިވްސްއެވެ.

ޓެކްަކރސް މޯލްޑިވްސް ަކޕް
 

ޓެކްަކރސް މޯލްޑިވްސް ކަޕަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުހރިހާ ރަށަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވުނު ފުަރތަަމ 
ފުޓްސަލް ުމބާރާތެވެ. ައދި މި ުމބާރާތަކީ ުހރިހާ ައތޮޅެއްަގއިހެން ކުޭޅ ުމބާރާތަކަށް ވުމުން، 
ފުރުަޞތުތަކެއް  އިތުރު  ކުުޅންތެރިންނަށް  މޮޅެތި  ތިބި  ކަންކޮޅުތަކުގައި  އެކި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ުއރީޫދ  ސްޕޮންަސރަކީ  ގޯލްޑް  ުމބާރާތުގެ  މި  ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.  ފަހިވެގެންދާަކން 

މޯލްޑިވްސްއެވެ. 

“ތްރޫ ަދ ައއިޒް އޮފް ވެން ގޯ” ަމއުރަޒު
 

“ތްޫރ ަދ އައިޒް އޮފް ވެން ގޯ” މައުރަޒު )އާޓް އެގްޒިބިޝަން( ގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްަނރަކީ ުއރީޫދ 
މޯލްޑިވްސް އެވެ. މި މައުރަޒުގައި މަޝްޫހރު ަފންނުވެރިއެއް ކަމަށްވާ ވިންސެންޓް ވެން ގޯގެ 

ުކރެހުންތަަކށް ބިނާކޮށް ދިވެހި ަފންނުވެރިންގެ ހުަނރުތައްަވނީ ދައްކާލާަފއެވެ.

ައއިޔޫއެމްއެސްޔޫ ޭހންޑްބޯލް ފިއެސްޓާ 2022 

ައއިޔޫއެމްއެސްޫޔ ޭހންޑްބޯލް ފިއެސްޓާ އަކީ 2022 ަވަނ ައަހރުގެ މެއި ަމހު ކޮލެޖްތަކާއި 
ހައި ސްކޫލް ޓީމުތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވުނު ޭހންޑްބޯލް ުމބާރާތެކެވެ. މި ުމބާރާތުގެ ޑިޖިޓަލް 

ޕާޓްަނރަކީ ުއރީދޫ މޯލްޑިވްސްއެވެ. 

ޑޯޓާ ލީގު

ޑޯޓާ އަކީ ސްޓްރެޓެޖީ ވީޑިއޯ ގޭމެއްގެ ސިލްސިލާ ގޭމެކެވެ. މިއީ ުއރީޫދ ނޭޝަންގެ ދަށުން 
ޭބއްވި ފުަރތަމަ ުމބާރާތެވެ. 

މާޭލ ސިޓީ ޕާކް ވޮލީ ބޯޅަ ުމބާރާތް

މާލެ ސިޓީކަޕް ވޮލީ ބޯަޅ ުމބާރާތަކީ މާޭލ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މާލޭގެ 

ދޮންަގނޑު ބީޗް ވޮލީބޯަޅ ކޯޓުގައި ބޭއްވި ފުަރތަަމ ވޮލީބޯަޅ ުމބާރާތެވެ. މި ުމބާރާތުގެ މެއިން 
ސްޕޮންަސރަކީ ުއރީޫދއެވެ.

ދިވެހި ަފންނާނުންގެ މިއުޒިކީ ޢީދު

ނޭަޝނަލް ސެންަޓރ ފޮރ ދި އާޓްސް )އެންސީއޭ( އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ސ. ހިަތދޫގައި 
ބޭއްވި ދިވެހި ހުަނރުވެރިަކން ދައްކުަވއިޭދ މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލް “ދިވެހި ަފންނާނުންގެ މިއުޒިކީ 
ޢީދު” އަށް ުއރީޫދ މޯލްޑިވްސް އިން އެީހތެރިަކން ަވނީ ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ. މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

މިނިަވން ދުަވހުގެ މުނާަސަބތުަގއި ބާއްވާފައިވާ ަހރަކާތެކެވެ.

މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯ 2022 

މެރިން  މޯލްޑިވްސް  ކަމަށްވާ  ަހަރކާތް  ަވރުަގަދ  އެންމެ  ސިނާަޢތުގެ  މެރިން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
އެަފރާތްތަކުގެ  އަމާޒުކޮށް،  ވިަޔފާރިތަކަށް  ގުޅުންހުރި  ސިނާަޢތާއި  މި  އެކްސްޕޯއަކީ، 
މި  އެކްސްޕޯއެކެވެ.  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ބާއްވާ  ދައްކާލުމަށް  ޚިދުަމތްތައް  އުފެއްދުންތަކާއި 

އެކްސްޕޯގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްަނރަކީ ުއރީދޫ މޯލްޑިވްސް އެވެ.

ޓްރެަވލް ޓްރޭޑް މޯލްޑިވްސް 2022

އޯރކާ މީޑިއާ ގްރޫޕުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާފައިވާ އިންަޓނޭަޝނަލް ޓްރެވަލް ޓްޭރޑް ޝޯވ 
އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޓީޓީއެމް( 2022 ގެ ޕްލެޓިނަމް ޕާޓްަނރަކީ ުއރީޫދ މޯލްޑިވްސްއެވެ. މި 
ޝޯވ އަކީ ދުނިޔޭގެ ަފުތރުވެރިކަމުގެ ސިނާަޢތުގައި ަހަރކާތްތެރިވާ ވިަޔފާރިތައް ަބއްދަލުކޮށް، 
ޚާއްަޞ  މަގުފަހިކޮށްޭދ  ކުރުމަށް  ވިަޔފާރި  ދަށުން  ފުރާޅެއްގެ  އެއް  ުއަފއްދައި،  ގުޅުން 

ޕްލެޓްފޯމެކެވެ.

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް އެވޯޑްސް 

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  މޯލްޑިވްސް  ބާއްވާފައިވާ  ކޮމިަޝނުން  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  މޯލްޑިވްސް 
އެވޯޑަކީ، ބްރޯޑްކާސްޓިންގް ދާއިރާގައި ަމސައްަކތްކުރާ ަފރާތްތަކުގެ ަމސައްަކތާއި ހޯދާފައިވާ 
ކާމިޔާބީތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ އެވޯޑެކެވެ. މި އެވޯޑުގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްަނރަކީ 

ުއރީދޫ މޯލްޑިވްސްއެވެ.

ރާސް ޗެމްޕިައންޝިޕް 

އެއްަތނަކަށް  މުޖުތަމަޢު  މޮޓޯސްޕޯޓްގެ  ަހަރކާތްތެރިވާ  ކަންކޮުޅތަކުގައި  އެކި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ބާއްވަމުން  ައަހރަކު  ކޮންމެ  މޯލްޑިވްސްއިން  އޮފް  އެސޯސިއޭަޝން  ޭރސިން  ގެނައުމަށް، 

ައންަނ ރޭސިން ުމބާރާތުގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްަނރަކީ ުއރީދޫ މޯލްޑިވްސްއެވެ. 

ޗާރޫޭކސް ފެސްޓިަވލް 2022 

ަވނީ “ޗާރޫޭކސް – އާޓްސް  އިން  މޯލްޑިވްސް  ުއރީޫދ  ގޮތުގައި  މެއިން ސްޕޮންސަރެއްގެ 
އެންޑް މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލް” އަށް އެހީތެރިަކން ފޯރުކޮށްދީަފއެވެ. މި ަހަރކާތުގެ ަސަބބުން ދިވެހި 
ަފންނާނުން އިސްތިހާރުކުރުމަށް މަގުަފހިވެ، ަތފާތު ަފންނުތަކުގެ މީހުންގެ ހުަނރު ދައްކާލުމުގެ 

ުފރުަޞތުވެސް ަވނީ ފަހިވެގެން ގޮސްަފއެވެ. 

ަސއުތު ޭއޝިައން ޓްރެަވލް އެވޯޑްސް )“ސާޓާ”( 

ަސރަަޙއްދުގެ  އޭޝިއާ  ދެކުނު  އަކީ  )“ސާޓާ”(  އެވޯޑްސް  ޓްރެވަލް  އޭޝިައން  ސައުތު 
ފޯރުކޮށްޭދ  ވިަޔފާރިތަކުން  ަޖމިއްޔާތަކާއި  ގައުުމތަކުގެ  އެކި  ސިނާަޢތަށް  ަފތުރުވެރިކަމުގެ 
ޚިދުަމތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ރީަޖނަލް ޓްރެވަލް އެވޯޑެކެވެ. މި އިވެންޓުގެ 

ޑިޖިޓަލް ޕާޓްަނރަކީ ުއރީދޫ މޯލްޑިވްސްއެވެ. 

35 ަވނަ ަޤއުމީ ޤުރުއާން ުމބާރާތް

ޤުރުއާން  ޤައުމީ  ަވަނ   35 ބާއްވާފައިވާ  އިންތިޒާމުކޮށްގެން  ަމރުކަޒުން  ޤުރުއާނާބެޭހ  ީކރިތި 
ުމބާރާތަށް ުއރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ަވނީ  އެހީތެރިަކން ފޯރުކޮށްދީަފއެވެ.

ަމސްވެރިންގެ ދުަވސް ފާަހގަކުރުުމގެ ަހަރކާތްަތއް

މަސްވެރިންގެ ދުަވސް ފާހަގަކުރުމަށް ގދ. ަފރެސްމާތޮޑާގައި ބާއްވާފައިވާ ަރސްމިއްޔާތުގައި، 
އެގްރިަކލްަޗރއަށް  އެންޑް  ފިަޝރީޒް  އޮފް  މިނިސްްޓރީ  ަވނީ  މޯލްޑިވްސްއިން  ުއރީޫދ 
ެއހީތެރިަކން ފޯރުކޮށްދީަފއެވެ. މި ަހަރކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި މަސްވެރިކަމުގެ ުމބާރާތަކާއި ފިަޝރީޒް 
ކުރިއަށް  ުމބާރާތެއްވެސް  ނޑުމުގެ  ކެ ަމސް  އިތުރުން  ފޯރަމްގެ  ފިަޝރީޒް  އާއި  އެކްސްޕޯ 

ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. 

ލިވިންގ އެކްސްޕޯ  2022

މޯލްޑިވްސް ލިވިންގ އެކްސްޕޯއަކީ 2013 ަވަނ ައަހރުން ފެށިގެން ކާމިޔާބުކަމާއެކު ބާއްވަމުން 
ކޮންޑޮމިނިައމްތަކާއި،  ބޮޑެތި  ަސރަަޙއްދީ  އަކީ  އެކްސްޕޯ  މި  އެކްސްޕޯއެކެވެ.  ައންަނ 
ދައްކުަވއިޭދ  ޚިދުަމތްތައް  ޭދ  ވިަޔފާރިތަކުން  ަބދަލާއި،  ައންަނ  ަވއްަޓފާޅިއަށް  ދިރިއުޅުމުގެ 
އެކްސްޕޯއެކެވެ. ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮތުގައި ުއރީޫދ މޯލްޑިވްސްއިން ަވނީ މި އެކްސްޕޯއަށް 

އެހީތެރިަކން ފޯރުކޮށްދީަފއެވެ. 

ރަމަޟާން ަމުހގެ ސްޕޮންަސރޝިޕްަތއް

ަހަރކާތްތަކަކަށް  ގިަނ  ހިންގާފައިވާ  ަފރާތްތަކުން  އެކި  ގުޅިގެން  ަމހާއި  ރަމަޟާން 
ައޅުަގނޑުމެންވާނީ އެހީތެރިަކން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. ޭއގެ ތެރޭަގއި ހިމެނެނީ: 

މިޒްމާރު ދާޫޢދު 1443 )ުޤރުއާން ުމބާރާތް( - ކޯ ސްޕޮންަސރު 	 
ނިަލންޫދ ަތރި 1443 )ުޤރުއާން ުމބާރާތް( - ކޯ ސްޕޮންަސރު 	 
މާލޭ ސިޓީ ޕާކް ވޮލީ ބޯޅަ ުމބާރާތް - މެއިން ސްޕޮންަސރު 	 
“ބީއީއައިއެސް ސްކޫލް ކުދިންގެ ަމަދހަ ުމބާރަތް” - ކޯ ސްޕޮންަސރު 	 
ގޯދިއްޔާ ފުޓްސަލް ކަޕް 2022 - ޑިޖިޓަލް ޕާޓްަނރު 	 
“ޭއއޯ ރަމަޟާން ަމަދހަ ުމބާރާތް” - ޑިޖިޓަލް ޕާޓްަނރު 	 
ލާމު ވެޓެަރން ފުޓްސަލް ކަޕް 2022 - ޑިޖިޓަލް ޕާޓްަނރު	 

އަޟްޙާ ޢީުދގެ ސްޕޮންަސރޝިޕްަތއް

އަޟްޙާ ޢީދާއި ގުޅިގެން އެކި ަފރާތްތަކުން ހިންގާފައިވާ ަހަރކާތްތަކަކަށް ައޅުަގނޑުމެން ވާނީ 
އެހީތެރިަކން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. ޭއގެ ތެރޭަގއި ހިމެނެނީ:

ބާރަށު ޢީދު އުފާ 1443 - ހއ. ބާރަށް	 
އަޟްހާ ޢީުދ ފާހަގަކުރުން - ކ. ގުަރއިޫދ	 
ގޮޅި ޗެލެންޖް ަކޕް – ދ. ކުަޑހުަވޫދ	 
އަޟްޙާ ޢީުދ ފޯރީ - ގދ. ފިޔޯރީ	 
ނޑެއްޫދ	  ނޑެއްދޫ ކައުންސިލް ަކޕް – ގދ .ހޯ ހޯ
ދިއްފުށީ ޢީުދ ފޯރި 1443 – ކ. ދިއްފުށި	 
އަޟްޙާ ޢީދު 1443 - ލ. ަގން	 
އައްޫޑ ޢީދު ސަމާ 1443 - އައްޫޑ ސިޓީ	 
ަދފި ނެުގން - ހދ. ކުޅުދުއްފުށި	 
ޢީދު އުފާ 1443 – ފ. ފީއަލި	 
އަޟްޙާ ޢީުދ ފޯރި – ނ. ވެލިޫދ	 

ރަށު ފެންަވރުގެ ުމބާރާތްަތއް

ަރށްރަށުގެ މުޖުތަމަޢުތައް ބާރުވެރިކުރުވުމަށް ައޅުަގނޑުމެން ުކރާ ަމސައްަކތްތަކުގެ އިތުރުން، 
އެހީތެރިަކން  ވާނީ  ައޅުަގނޑުމެން  ުމބާރާްތތަކަށްވެސް  އެކި  ހިންގާ  ފެންަވރުގައި  ރަށު 

ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. ޭއގެ ތެރޭަގއި ހިމެނެނީ:

އެމްއެމް ޫޔތު ަކޕް - ޑިޖިޓަލް ޕާޓްަނރު 	 
    ގއ. މާމެންޫދ

ަރސްަރނި ނެޓްބޯަޅ ޗެލެންޖް - ޑިޖިޓަލް ޕާޓްަނރު 	 
    ސ.ހުޅުޫދ

ފޭސް މަސްވެރިންގެ ވިލާ ފުޓުބޯޅަ ުމބާރާތް - ޑިޖިޓަލް ޕާޓްަނރު 	 
    ތ. ވިލުފުށި

ޭއަދފުށި ކަޕް 2022 - ޑިޖިޓަލް ޕާޓްަނރު 	 
    ބ. ޭއަދފުށި

އެމްސީއައި ވޮލީބޯޅަ ުމބާރާތް - ޑިޖިޓަލް ޕާޓްަނރު 	 
    ހއ. މުަރއިޫދ

ހެނަބދޫ ކައުންސިލް ފުޓްަސލް ފިއެސްޓާ 2022 - ޑިޖިޓަލް ޕާޓްަނރު 	 
     ނ. ހެނަބޫދ
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2022 ވަނަ އަހަރު 
ހޯދާއިފައިވާ އެވޯޑުތަްއ

ސްޓީވީ އިންަޓނޭަޝނަލް ބިޒްަނސް އެވޯޑު 2022

ުއރީޫދ މޯލްޑިވްސްއަށް ަވނީ ސްޓީވީ އިންަޓނޭަޝނަލް ބިޒްަނސް އެވޯޑްސް 2022 ގައި 
1 ގޯލްޑް ސްޓީވީ އާއި 1 ބްރޮންޒް ސްޓީވީ ލިބިަފއެވެ.

 
ގޯލްޑް ސްޓީވީ - ުއރީޫދ މޯލްޑިވްސްގެ “އެމް-ފައިސާ” ައދި “މޫލީ”ގެ ޚިދުަމތްތަކަށް 	 

“ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް އިން އެކްސެލެންސް އެވޯޑު”

ބްރޯންޒް ސްޓީވީ – ައަހރުގެ އެންމެ އަގުހުރި ޚިދުަމތް ފޯރުކޮށްދިން ކުންފުނީގެ ގޮތުގައި 	 
“ކޮމްޕެނީ އޮފް ދަ އިޔާ އެވޯޑު”

ސްޓީވީ އެވޯޑަކީ އެކި ޤައުމުތަކުގައި ވިަޔފާރިކުރާ ަފރާތްތަކުން ކުރާ ގިނަގުަނ ޚިދުަމތްތަކާއި، 
ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީަތއް ފާހަގަކޮށް ދެޭވ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ަޝަރފުވެރި ބިޒްނަސް އެވޯޑެވެ.

ޭއޝިއާ ޕެސިފިކް ސްޓީވީ އެވޯޑު 2022

އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ސްޓީވީ އެވޯޑްސް 2022 ގެ ހަފްލާގައި، ުއރީޫދ މޯލްޑިވްސްއަށް ަވނީ 
1 ގޯލްޑް، 1 ސިލްަވރ ައދި 1 ބްރޮންޒް އެވޯުޑ ލިބިަފއެވެ.

ގޯލްޑް ސްޓީވީ - ޕެންޑެމިކްގެ ދުވަސްަވރާއި އޭގެ ަފހުން ކުރި ަމސައްަކތަކަށް ބިނާކޮށް 	 
“އިނޮވޭޓިވް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް”

ސިލްަވރ ސްޓީވީ - “އެމް-ފައިސާ” ައދި “މޫލީ” އިން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުަމތްތަކަށް 	 
އެންޑް  ޕްރޮޑަކްޓް  ކޮންސިއުމާ  އިން  އިނޮވޭަޝން  އިން  “އެކްސެލެންސް  ބިނާކޮށް 

ަސރވިސް އިންަޑސްޓްރީ އެވޯޑު”

ބިނާކޮށް 	  ޚިދުަމތްތަކަށް  ފޯރުކޮށްދީފައިވާ  އިން  “އެމް-ފައިސާ”   - ސްޓީވީ  ބްރޮންޒް 
“އެކްސެލެންސް އިން އިނޮވޭޝަން އިން ޓެކްނޮލޮޖީ އިންަޑސްޓްރީ އެވޯޑު”

އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ސްޓީވީ އެވޯޑަކީ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ގެ 29 ޤައުމުގައި ހިމެޭނ އީޖާދީ 
ޚިދުަމތް ފޯރުކޮށްޭދ ކުންފުނިތަކުގެ ަމސައްަކތްތަކާއި އެންމެ ހުަނރުވެރި ކުންފުނިތައް ފާހަގަކުރާ 

ަފރާތެކެވެ.

ަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޓޫރިަޒމް ގޯލްޑް އެވޯޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަފތުރުވެރިކަމަށް 50 ައަހރު ފުރުމުގެ މުނާަސަބތުގައި ބާއްވާފައިވާ ޫޓރިޒަމް ގޯލްަޑން 
އިަޔރ އިވެންޓުގައި، ުއރީޫދ މޯލްޑިވްސްއަށް ަވނީ ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާ ދެއްވާ ޫޓރިޒަމް ގޯލްޑް 
އެވޯޑު ލިބިަފއެވެ. މި ަޝަރފްވެރި އެވޯޑު ދެއްވާފައިަވނީ ަފތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާަޢތަށް ުއރީޫދ 

މޯލްޑިވްސް އިން ކޮށްދީފައިވާ ޚިދުަމތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

މޯލްޑިވްސް ނޭަޝަނލް ޑިފެންސް ފޯސްއިން ދެއްވާ ައގުވަޒަންކުރުމުގެ އިނާމު

ަހރުަދނާ ޤައުމެއް ބިނާކުރުމަށް ޓަކައި މޯލްޑިވްސް ނޭަޝނަލް ޑިފެންސް ފޯސް )“އެމްއެންޑީއެފް”( 
އާއި ގުޅިގެން ައޅުަގނޑުމެން ކުރާ ަމސައްަކތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން އެމްއެންޑީއެފް 
އިން ަވނީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ަޝަރފުވެރި އެވޯޑެއް ދެއްަވއިަފއެވެ. މި އެވޯޑު ދެއްަވއިފައިަވނީ 

ސިފައިންގެ 130 ަވނަ ައަހރީ ދުަވހުގެ މުނާަސަބތުަގއި ބޭއްވެވި ހަފްލާަގއެވެ.

ގޯލްޑް 100 - ދިވެހިރާއްޭޖގެ ުކރިައރާަފއިވާ ުކންފުނިަތއް

ކޯަޕޭރޓް މޯލްޑިވްސް އިން ކޮންމެ ައަހރަކު ނެޭރ “ގޯލްޑް 100” އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ 
ކުރިައރާފައިވާ 100 ވިަޔފާރިއަށް ޭދ އެވޯޑެކެވެ. ޭވތުވެދިަޔ ައަހރު ުއރީޫދ މޯލްޑިވްސް އިން 

ވަނީ މި އެވޯޑު ހާސިލުކޮށްަފއެވެ. 
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ކުްނފުނީގެ 
އިޖުިތމާޢީ ޒިްނާމ 
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ފާަގތިކޮށް  ދިރިއުޅުން  މުޖުތަމަޢުތަކުގެ  ަހަރކާތްތެރިވާ  ައޅުަގނޑުމެން  ތަޞައްވުރަކީ  މޯލްޑިވްސްގެ  އުރީޫދ 
މުއްސަނދިކުރުމެވެ. ަކސްޓަަމރުންގެ ޑިޖިޓަލް ދިރިއުޅުން އިތުރަށް ފަހިކޮށްދިނުމަށް، އީޖާދީ ަޙއްލުތަކާއި ޚިދުަމތްަތއް 
ަމަސއްަކތްކުރާ  ކުރިއެރުަމށް  މުޖުތަމަޢުގެ  ައރުވަމެވެ.  ޔަޤީންަކން  ދެމިތިބޭނެކަމުގެ  ައޅުަގނޑުމެން  ފޯރުކޮށްދިނުމުަގއި 
ައދި  އޯގާތެރިވުން  ގުޅުވައިދިނުން،  ކަމުގައިވާ  މިންަގޑުތައް  ކުންފުނީގެ ސުލޫކީ  ައދި  ަހއިސިއްަޔތުން  ކުންފުންޏެއްގެ 
ކުރިަމތިލުމާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަމތިން، އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ ައދި ތިމާވެށްޓަށް ކުރާ ޭނދެޭވ ައަސރުތަަކށް ރިޢާަޔތްކޮށް، 

ައޅުަގނޑުމެންގެ މުޖުަތމަޢުތަކުގެ ލާބަޔާއި ަމންފާއަށް ަމސައްަކތްކުރުމުަގއި ދެމިތިބޭނެކަމުގެ ަޔޤީންަކން ައރުަވމެވެ.  

ޚިދުަމތްަތއް  އުފެއްދުންތަކާއި  މުވާަސލާތީ  އީޖާދީ  ފެންަވރުގެ،  ދުނިޔޭގެ  މަގުފަހިކޮށްޭދ  ދިރިއުޅުމަަކށް  ޑިޖިަޓލް 
ރާއްޖެއެއް  ޑިޖިަޓލް  ކަމެވެ.  އެއް  ޭދ  އިސްކަމެއް  ބޮޑު  އެންމެ  ައޅުަގނޑުމެން  ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ  ަކސްަޓަމރުންަނށް 
ފުއްަދއިދިނުަމށާއި،  ޭބުނންތައް  ަކސްޓަަމރުންގެ  އިތުރުވަމުންދާ  ގޮތުގެަމތިން،  އެއްގޮތްވާ  ަތަޞއްވުރާ  ޤާއިމުކުރުމުގެ 
ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކުރިއެރުންތަކުން ލިބެންހުރި ުހރިހާ ުފރުަޞތުތަކެއް ފަހިކޮށްދިނުމަށް ައޅުަގނޑުމެންގެ ނެޓްަވރކް އިތުަރށް 
ަހރުދަނާކުރުަމށް ކުރާ އިންވެސްޓްަމންޓްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަންވެސް އެންމެަހއި ަފރާތްތަަކށް ައރުަވމެވެ.

މުޖުަތމަޢުތަކާއެކު އޮންަނ ގުޅުން ަބދަހިކުރުަމށްޓަކައި، ައޅުަގނޑުމެން ފޯރުކޮށްޭދ ޚިދުަމތްތަކުގެ އިތުރުން، 2022 ަވަނ 
ައަހރު ގިނަގުަނ ަމޝްރޫޢުތަކެއް ައޅުަގނޑުމެން ހިންގާފައިވާނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، މިަޔހެލި ސޯަޝލް އިނޮޭވަޝން 
ޭކމްޕާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޞިއްޙީ ަމރުކަޒުތަކަށް ހެލްތް ކިޓް ަހދިޔާ ކުރުމާއި، ސައިަބރ ޭސފްޓީ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 
ހިމެނެއެވެ. މި ަމަސއްަކތްތައް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިަވނީ ައޅުަގނޑުމެންގެ މުަވއްަޒފުންގެ ހިތްަވރާއި މި 
ަފަދ ކަންަކމާމެދު ހުންަނ ޝައުގުވެރިކަމުގެ ަސަބބުންަކން ފާހަގަކޮށްަލންޖެހެއެވެ. މިގޮތުން ައޅުަގނޑުމެންގެ މުަވއްަޒފުން 

ަވނީ ހިޭލ ސާަބހަށް ގިނަގުނަ ަމސައްަކތްތަކެއް ކޮށްދީ، އެތައް ވަގުތުތަކެއް ޭހދަކޮށްަފއެވެ. 

މުޖުަތމަޢުތަަކށާއި  ދިވެހި  ޙައްލުތަކާއެކު  އީޖާދީ   އައު  ައދި  ދެމެހެއްޓެނިވި  ކިޔައި،  ަމރުަޙބާ  ައަހަރށް  ަވަނ   2023
ވިަޔފާރިތަަކށް އެހީތެރިަކން ފޯރުކޮށްދީ، މުޅި މުޖުތަމަޢުގެ ލާަބޔާ ަމންފާއަށް ައޅުަގނޑުމެން ކުަރމުން ގެންދާ ަމަސއްަކތުަގއި 

ދެމި ތިބޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ައރުވަމެވެ.

ޚާލިދު ަޙސަން އެމް އޭ ައލް-ހަމާދީ
މެޭނޖިންގ ޑިރެކްަޓރ އަދި ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިަސރ

ުއރީދޫ މޯލްޑިވްސް

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ަވނީ 2015 ަވަނ ައަހުރ އޮކްޓޫަބރު ަމހު، އެކުވެރި ަދޢުަލތްތަކުން އެކުަލވާަލއިަފއިވާ ދެމެހެއްޓެނިވި ަތަރއްޤީގެ ަލނޑުަދނޑިަތއް 
)ގްލޯބަލް ގޯލްސް( ހާޞިލުކުރަން ަމަސއްަކތްކުރުަމށް އެއްަބސްވެަފއެވެ. މި ަލނޑުަދނޑިތަކުގެ ަމއިަގނޑު މަޤްޞަަދކީ ަބނޑުަހއިހޫނުަކން ަނއްތާަލއި، 

މީުހންގެ ދިރިއުޅުުމގެ ފެންަވރު ަރނގަޅުކޮށް، މުސްތަޤްަބަލށްޓަަކއި ުހރިހާ ގޮތަކުންވެސް ަރނގަޅު ދުނިޔެއެއް ބިނާުކރުމެވެ. 

2015 ަވަނ ައަހރު ުހރިހާ ޔުަނއިޓެޑް ނޭޝަންސްގެ މެންަބރު ސްޭޓޓްތަކުން ަވނީ 2030 
އެޖެންޑާގެ ނަމުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ަތރައްޤީ )ަސސްޓެއިަނބަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް( އާއި ގުޭޅ 
ސުލްހަވެރިކަމާއި،  ދުނިޔެއަށް  މަޤްަޞދަކީ  އެޖެންޑާގެ  މި  ބަލައިަގނެަފއެވެ.  އެޖެންޑާއެއް 
ދެލިކޮޕީ  އެއްބަސްވާ  އެންމެން  ގެނެސްދިނުމުގައި  މުސްަތޤުބަލުގައި  މިހާރާއި  ފާަގތިަކން 
ތެރޭގައި  ަކންަތއްތަކުގެ  މައިަގނޑު  އެޖެންޑާގެ  މި  އެކުލަވާލުމެވެ.  އެއް  )ބްޫލޕްރިންޓް( 
ދެމެހެއްޓެނިވި ަތރައްޤީގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ 17 ަލނޑުަދނޑިއެއް ހިމެނިފައިވާއިރު، 
މިކަންކަމާ ގުޅިގެން ަތަރއްޤީވެފައިވާ ޤައުމުތަކާއި ަތރައްޤީވަމުން ައންަނ ޤައުުމތަކުން އަަވސް 
ަވރަށް މުހިންމެވެ. މި ަލނޑުަދނޑިތަކުގެ ތެރޭގައި ަބނޑުަހއިޫހނުަކން  ފިޔަަވޅުތައް އެޅުން 
ތަޢުލީމު  ބިނާކުރުމާއި  ޞިއްަޙތެއް  ރަނަގޅު  އެއްހަމައެއްގައި  ކަންކަމާ  ަނއްތާލުންަފަދ 
ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  މުހިންމުކަމުގައި  ގެންދިއުންވެސް  ކުރިއަށް  ސްޓްރެޓެޖީ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 
ހަމައެއާއިއެކު ޫމސުމަށް ައންަނ ަބދަލުތަކާއި، ަކނޑާއި ޖަންގަލި ޙިމާަޔތްކުރުމުގެ ަމސައްަކތް 
ކުރިއަށް ގެންދިއުންވެސް ަވރަށް މުހިންމެވެ. އެގޮތުން މި މަޤްަޞުދތަކަކީ މޮބައިލް ޓެކްނޮލޮޖީގެ 

ުފރިހަަމ ޭބނުން ނުކޮށް ހާސިލުކުރުން ަދތި މަޤްަޞދުތަކެކެވެ. 

މެދުވެރިކޮށް  ަބދަލުތައް  އިންޤިލާބީ  ގެނެޭވނެ  ޑިޖިޓަލްކޮށް  ަޤބޫލުުކރާގޮތުގައި  ައޅުަގނޑުމެން 
ުކރިއެރުވުމުގައި  ަމސައްަކތްތައް  އެޖެންޑާގެ   2030 ގުޭޅ  ަތރައްޤީއާއި  ދެމެހެއްޓެނިވި 
ައޅުަގނޑުމެންނަށް ަވރަށް އިސް ދައުރެއް އަދާކުރެޭވނެއެވެ. މިގޮތުން ރަނަގޅު ޞިއްަޙތެއް 
ބިނާކުރުމާއި، ތަޢުލީމީ ފެންަވރު ރަނަގޅުކުރުމާއި، ދެޖިންސުގެ ހަަމހަމަަކން ގެނެސްދިނުމާއި، 
އައު އީޖާުދތައް ކުރުމާއި، ަތފާތުކުރުންތައް ކުޑަކުރުމާއި، ދެމެހެއްޓެނިވި ސިޓީތައް ބިނާކުރުމާއި، 
ތިމާވެށި ރައްކާތެރިުކރުމަށް ައހަންމިއްަޔތުކަން ދީގެން ގިނަގުނަ ަމސައްަކތްތަކެއް ކުރެޭވނެއެވެ. 

“އެމް-ފައިސާ” މެދުވެރިކޮށް ވަޤުފް ަފންޑަށް އެހީތެރިަކން ފޯރުކޮށްދިނުން

މިސްކިތްތައް  ގުޅިގެން،  އެފެއާޒް  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އާއި  މޯލްޑިވްސް  ުއރީޫދ 
“އެމް-ފައިސާ”  ަފންޑަށް  ަވޤުފް  އުަފއްދާފައިވާ  އެހީވުމަށް  ކުރުމަށް  ަތރައްގީ  ަމރާމާތުކޮށް 

މެދުވެރިކޮށް ަފއިސާ ަހދިޔާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ަވނީ ހަަމޖައްަސއިދެވިަފއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންަޑރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯަޝލް ަސރވިަސސްއަށް 
ޓެބްލެޓް ހަދިޔާކުރުން 

ިމނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންަޑރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ަސރވިސަސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ 
އެ  ގޮތުން،  ހަަމޖެއްސުމުގެ  އިންތިޒާމު  ލިޭބނެ  ވަޞީަލތްތައް  ތަޢުލީމީ  ަދރިަވރުންނަށް 

މިނިސްޓްރީއަށް ައޅުަގނޑުމެންވާނީ ޓެބްލެޓްތަކެއް ަހދިޔާކޮށްަފއެވެ.

ރާއްޭޖގެ 166 ޞިއްޙީ ަމރުކަަޒށް ހެލްތް ކިޓް ހަދިޔާކުރުން

 933،218.40 ަމރުކަޒަކަށް  ޞިއްޙީ  ުހރިހާ  ރާއްޖޭގެ  ަވނީ  އިން  މޯލްޑިވްސް  ުއރީޫދ 
ރުފިޔާގެ ޞިއްޙީ އާލާތްތައް ހިމެޭނ ހެލްތް ކިޓްތަކެއް ަހދިޔާކުރުމުގެ ަމޝްރޫޢުއެއް ޭވތުވެދިަޔ 
ޑިޖިޓަލް  ތެރޭގައި ސްޓެތޮސްކޯޕް،  އާލާތްތަކުގެ  ހިމެޭނ  ކިޓްގައި  ހެލްތް  ަފށާަފއެވެ.  ައަހރު 
ައދި  ތަރމޯމީަޓރ  ޑިޖިޓަލް  އޮޓޮސްކޯޕް،  އޮކްސިމީަޓރު،  ޕަލްސް  ސްފިގްމޮމެނޯމީަޓރު، 
އެކި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަމާޒަކީ  މޯލްޑިވްސްގެ  ުއރީޫދ  ހިމެނެއެވެ.  މެޝިން  ނެބިއުލައިަޒރ 
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ޚިދުަމތްތަކެއް  ރަނަގޅު  ފެންަވރު  ަމރުކަޒުތަކުން  ޞިއްޙީ  ަސރަަޙއްދުތަކުގެ 

ޭބނުންވާ ަޒޫރރީ އާލާތްަތއް ފޯރުކޮށްދިނުަމށް އެހީތެރިވެދިނުމެވެ.

ވިލާ ކޮލެޖް މެަޑލް 2022

ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި،  އެހީތެރިަކން  ވަޒަންކޮށް  އަގު  ކާމިޔާބީތަކުގެ  ހޯދާ  ދާއިރާގައި  ތަޢުލީމީ 
ހުަނރުވެރި ައދި ތަޢުލީމީ ޤައުމެއް ބިނާުކރުަމށްޓަކައި، ވިލާ ކޮލެޖްގެ ދަސްވެނިންނަށް ޭދ އެންމެ 
ަޝަރފުވެރި އެވޯޑަކީ ކޮލެޖް މެޑަލްއެވެ. ުއރީޫދ މޯލްޑިވްސް އިން ަވނީ މި ކޮލެޖް މެޑަލް 

ދިނުަމށްޓަކައި ވިލާ ކޮލެަޖށް އެހީތެރިަކން ފޯރުކޮށްދީަފއެވެ. 

މިަޔހެލި – ސޯަޝލް އިނޮވޭޝަން ޭކމްޕް 

މޯލްޑިވްސް  ުއރީޫދ  އާއި  ޔޫއެންޑީޕީ  ފެށިގެން  ައަހރުން  ަވަނ   2016 އަކީ  “މިޔަހެލި” 
ައންަނ  ހިންގަމުން  އެހީތެރިކަމާއެކު  ޕާޓްަނރުންގެ  ަސރުކާރާއި  އޮސްޓްރޭލިއާ  ގުޅިގެން 
ކުރިއަށް  މަޤްަޞދުގައި  ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ  ަފރުދުން  އަމިއްަލ  މިޕްރޮގްރާމަކީ  ޕްރޮގްރާމެކެވެ.  
ގެންދާ ސޯޝަލް އިނޮވޭަޝން ކޭމްޕެކެވެ. ޭވތުވެ ދިަޔ ައަހރު ބާއްވާފައިވާ ކޭމްޕަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
މި  އެޑިަޝނެވެ.  ފުަރތަަމ  ގެ  “މިޔަހެލި”  ބާއްވާފައިވާ  ހުޅުވާލައިގެން  ަޖމިއްޔާތަކަށް  ަމަދނީ 
އެަފރާތްތަކުގެ  ޭބރުން،  ަހަރކާތްތަކުން  އާންމު  ަޖމިއްޔާތަކުގެ  ަމަދނީ  ަސަބބުން  ޕްލެޓްފޯމްގެ 
ދީ،  އެއްބާރުލުން  ޙައްލުކުރުމަށް  މައްސަަލތައް  އިޖުތިމާއީ  ދިމާވާ  މުޖުތަމަުޢތަކަށް  ަކއިރި 
އެހީތެރިަކން  ވާނީ  ައޅުަގނޑުމެން  ފަހިކޮށްދިނުމަށް  ފުރުަޞތު  ހޯދުމުގެ  ޙައްލުތައް  ގުޅިގެން 
ކްރިޓިކަލް  އެންަޓރޕްރެނަރޝިޕް،  ސޯޝަލް  އިނޮވޭަޝން،  ކޭމްޕުގައި  މި  ޯފރުކޮށްދީަފއެވެ. 
ފެށިގެން  ގްރާސްޫރޓްއިން  ކުރިައރުވައި  ހުަނރު  ޙައްލުކުރުމުގެ  މައްސަަލ  ައދި  ތިންކިންގ 
ަބދަލުތައް ގެނައުމަށް މެންަބރުންނާއެކު ބައިވެރިން ަމސައްަކތް ކޮށްފައިވާަކން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
ައދި، މުޖުތަމަޢަށް ކުރާ ޭނދެޭވ ައަސރުތަކަށް ވިސްނައިގެން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ގެންަނން 
ޭބނުންވާ މުހިންމު އިޖްތިމާޢީ ަބދަލުތައް ދެނެަގނެ އެ ޭބފުޅުންގެ ޚިޔާލުަތއް ފާޅުކޮށްފައިވެއެވެ.

ބިދޭސީ ަމަސއްަކތްތެރިންގެ ކްރިކެޓް ކާނިަވލް

ުއރީޫދ މޯލްޑިވްސް އާއި މިަޝން ފޮރ ަމއިގްރެންޓް ވޯކާސް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން، ބިޭދސީ 
ަމސައްަކތްތެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ކްރިކެޓް ުމބާރާތެއް ވާނީ ބާއްވާަފއެވެ. މި ަހަރކާތަކީ ބިޭދސީ 
ަމސައްަކތަށް  ބުަރ  އެަފރާތްތަކުގެ  ފާހަގަކޮށް،  ަމސައްަކތްތައް  ކޮށްޭދ  ަމސައްަކތްތެރިން 
ޝުކުރު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާފައިވާ ަހރަކާތެކެވެ. މި ަހަރކާތުގައި ހިޭލ ހެލްތް ސްކްރީން 
ަވނީ  ޚިދުަމތްތައް  ަތފާތު  ަފަދ  ަލފާ ދިނުން  ޤާޫނނީ  ބިޭދސީ ަމސައްަކތްތެރިންނަށް  ކުރުމާއި 

ފޯރުކޮށްދީަފއެވެ.

ހިޔާ ަޓަވރުތަކުަގއި ޢީުދ ފާަހގަކުރުން 

ިފޠުރު ޢީދު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބޭއްވުމަށް ުއރީޫދ މޯލްޑިވްސް އިން 
“ހިޔާ” ޓަަވރުތަކުަގއި ދިރިއުޭޅ ަފރާތްތަކަށް ަވނީ އެހީތެރިަކން ފޯރުކޮށްދީަފއެވެ.

ަސއިަބރ ރައްކާ ސެަޝންަތކެއް ހިންގުން
 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ަސރވިސް އާއި ވިމެން އިން ޓެކް އާއި ގުޅިގެން، ުއރީޫދ މޯލްޑިވްސްއިން 
ސެަޝންތަކެއް  ހޭލުންތެރިކަމުގެ  ގުޭޅ  ޭސފްޓީއާ  ަސއިަބރ  ަސރަަޙއްުދތަކުގައި  މި  ަވނީ 

ހިންގާަފއެވެ. 

އިްޖތިމާޢީ ޒިްނމާ އަދާކުރުމުގައި 
ކުްނފުނީގެ ދައުރު
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ަބއިަނލްއަޤްވާމީ އާއިލީ ދުަވުހގެ ފެސްޓިަވލްއެއް ޭބއްވުން

ގެވެށި އަނިޔާއާއި ދެކޮޅަށް ހިންގާ ގައުމީ ކެމްޭޕން “ގެވެށި ގުޅުން” ގެ ދަށުން، މިނިސްޓްރީ 
އޮފް ޖެންަޑރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ަސރވިސަސް އިން ަވނީ އާއިލީ ގުޅުންތައް އިތުރަށް 
ަބދަހިުކރުމުގެ ގޮތުން އާއިލީ ުޔނިޓްތައް އެކުގައި ވަގުތު ޭހދަކުރުމަށް ބާރުއެޅުަމށްޓަކައި އާއިލީ 
ފެސްޓިވަލެއް 20 މެއި 2022 ގައި، ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި ބާއްވާަފއެވެ. ުއރީޫދ 

މޯލްޑިވްސް އިން ވެސް ަވނީ މި ފެސްޓިވަލްަގއި ަބއިވެރިވެ އެހީތެރިަކން ފޯރުކޮށްދީަފއެވެ. 
 

ތ. ަކނޑޫދޫ ޒުވާނުންގެ ަމރުކަަޒށް އެހީތެރިަކން ފޯރުކޮށްދިނުން

އެހީތެރިަކން  ަމރުކަޒަށް  ޒުވާނުންގެ  ަކނޫޑޫދ  ތ.  ަވނީ  މޯލްޑިވްސްއިން  ުއރީޫދ 
ފޯރުކޮށްދިނުަމށްޓަކައި، ޕީއެސ4ް، ކެރަމް ބޯޑު ައދި ޓީވީއެއް ަހދިޔާކޮށްދީަފއެވެ. 

ކުަޑގިރީަގއި ަގސް އިންދުމުގެ ަމަސއްަކތްކުރުން

ކުަޑގިރި ޕިކްނިކް އައިލެންޑް ަތރައްގީ ކުރުމަށް ުއރީޫދ މޯލްޑިވްސް އިން ަވނީ އެ ރަށަށް ހިޔާ 
ހޯަދއިދިނުމުގެ ގޮތުން ަގސް އިންަދން އެހީތެރިަކން ފޯރުކޮށްދީަފއެވެ.

އިސްަރއްވެހިންގެ ޕްޭލން ަތޢާަރފުކުރުން

ފުރުަޞތު  ޭބނުންކުރުމުގެ  ޓެކްނޮލޮޖީ  ޑިޖިޓަލް  މެދުގައި  މުޖުތަމަޢުތަކުގެ  ދުވަސްވީ  އުމުރުން 
ފަހިކޮށްދިނުމަށާއި އެކަމަށް ބާރުއެޅުަމށްޓަކައި، އުމުރުން ދުވަސްވީ މުޖުތަމަޢުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން 
ައޅުަގނޑުމެންވާނީ ޚާއްަޞ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕްޭލން “އިސްރާވެހިންޭގ ޕްލޭން” ަތޢާަރފުކޮށްަފއެވެ.

ަގއުމީ ޓީމާއި ފިަޔަވތި ދެމެދުަގއި އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓުބޯަޅ މެޗެއް ޭބއްވުން

ުއރީޫދ މޯލްޑިވްސްގެ 17 ަވަނ ައަހރީ ދުަވސް ފާހަގަުކރުމުގެ ަހަރކާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ފިޔަަވތީ 
ގެ 50 ކުދިންނާއެކު ޤައުމީ ފުުޓބޯޅަ ޓީމް ަބއްދަލުކޮށް، ޚާއްަޞ އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓުބޯަޅ މެޗެއް 

ަވނީ ބާއްވާަފއެވެ.

ގޮތުަގއި  ޕާޓްަނރެއްގެ  ޑިޖިަޓލް  ަގއި  ފެައރ  ަރއިޓްސް  ހިއުަމން 
އެހީތެރިަކން ފޯރުކޮށްދިނުން

ހިއުަމން ަރއިޓްސް ކޮމިަޝނުން ަވނީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިަކން އިުތރުކުރުމަށާއި 
ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ނިޒާމުތަކާ ބެޭހގޮތުން، ކަމާގުޭޅ ަސރުކާރާއި އަމިއްަލ ަފރާތްތަކާއެކު “ހިއުަމން 
ަރއިޓްސް ފެައރ” އެއް ބާއްވާަފއެވެ. ުއރީޫދ މޯލްޑިވްސްއިން ަވނީ ޑިޖިޓަލް ޕާރޓްނަރެއްގެ 

ގޮތުން މި ފެައރައށް އެހީތެރިަކން ފޯރުކޮށްދީަފއެވެ. 

ފިަޔަވތީަގއި ޢީުދ ފާަހގަކުރުން

ޚާއްަޞ  ކުރުަމށްޓަކައި  ފާހަަގ  ޢީދު  ކުދިންނަށް  ފިޔަަވތީގެ  ަވނީ  މޯލްޑިވްސްއިން  ުއރީޫދ 
ހަފްލާއެއް އިންތިޒާމްކޮށްދީަފއެވެ.

ސީއެސްއޯ ފޯަރމް ައށް އެހީތެރިަކން ފޯރުކޮށްދިނުން

މަޤްަޞދުގައި،  ގެނައުމުގެ  އެއްަތނަކަށް  ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް  ަމަދނީ  ަސރަަޙއްދުތަކުގެ  އެކި 
ިމނިސްޓްރީ އޮފް ޫޔތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަަވރަމންޓުން ބޭއްވެވި ސިވިލް 
ސޮަސއިޓީ އޯަގނައިޒޭަޝންސް ފޯރަމްގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮތުގައި ުއރީޫދ މޯލްޑިވްސް 

އިން ަވނީ ަހަރކާތްތެރިވެަފއެވެ. 

ނޑުމެްނގެ ޓީްމ އަޅުގަ

ައޅުަގނޑުމެންގެ ކުންފުނީގެ ުކރިއެރުމާއި ކާމިޔާބީގެ ަފަހތުގައި ަވނީ ައޅުަގނޑުމެންގެ ހިތްަވރުަގަދ 
އަމާޒުކޮށްފައިަވނީ  ސްޓްރެަޓޖީ  ރިސޯސް  ހިއުަމން  ައޅުަގނޑުމެންގެ  މުވައްަޒފުންނެވެ. 
ުކންފުންޏަށް ޭބނުންވާ އެކަށީގެންވާ ހުަނރާއި ޤާބިލު މުވައްަޒފުން ހޯދުމުގެ އިތުރުން، ރަނަގޅަށް 
އެކަށީގެންވާ  ަމސައްަކތްކުރާނެ  މުވައްަޒފުން  ބިނާކުރުަމށެވެ.  ަކލްަޗރއެއް  ަމސައްަކތްކުރާ 
ޝައުޤުވެރިަކން  މީހުންގެ  އެ  ަތމްރީނުކޮށް،  މުވައްަޒފުން  ފޯރުކޮށްދީ،  މާޙައުލެއް  ރަނަގޅު 
ދެމިތިއްބުމަށް  ވަޒީފާގައި  ވަޒަންކޮށް،  ގަވާއިދުން  ފެންަވރު  ަމސައްަކތުގެ  އިތުރުކުރުމަށް 
ައަހރު ނިމުނުއިރު  ައހަންމިއްަޔތުކަމެއް ދެމެވެ. 2022 ަވނަ  ަވރަށް ބޮޑު  ައޅުަގނޑުމެން 
ތެރެއިން  މީގެ  އަދާކުރަުމންދާއިރު،  ަވޒީފާ  މީހުން   370 ގޮތުގައި  މުވައްަޒފުންގެ  ފުލްޓައިމް 
ައޅުަގނޑުމެންނާއެކު  ދިވެހިން  ައދަދެއްގެ  ގިަނ  މިހާ  ދިވެހިންނެވެ.  މުވައްަޒފުންނަކީ   93%
ަމސައްަކތްކުރަމުންދާކަމީ ައޅުަގނޑުމެން ނުަހނު އުފާކޮށް ފަޚުރުވެރިވާކެމެވެ. ައދި، ދިވެހިން 
ަމސައްަކތުގައި ކުރިައރުވައި ަތރައްޤީުކރުމަކީ ައޅުަގނޑުމެން ައަބދުވެސް ބާރުައޅައި ހިތްަވރު 
ނިސްަބތަކީ  ައންހެނުންގެ  އަދާކުރާ  ަވޒީފާ  ަބލާއިރު،  މުވައްަޒފުންނަށް  ޖުމްަލ  ކަމެކެވެ.  ޭދ 

އެވެ.   34%

ަތމްރީނު ދިނުމާއި ަތރައްޤީ

ައޅުަގނޑުމެން ދެޭކގޮތުގައި މުވައްަޒފުންގެ ޤާބިލުަކން އިތުރުކުރުމަކީ ަވރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. 
މުވައްަޒފުންގެ ހުަނރުތައް ބިނާކުރުމަކީ ކުންފުނީގެ މިހާރުގެ ައދި މުސްަތޤުބަލުގެ ޭބުނންތަކަށް 
ޭބނުންވާ ޚާއްަޞ ހުަނރުތަކާއެކު ަހރުަދނާ މުވައްަޒފުންތަކެއް އުފެއްދުމުގެ މައިަގނޑު ބިންަގލެވެ.  
އީ-ަލރނިންގ ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް މުވައްަޒފުންގެ ހުަނރު ބިނާކޮށް ޭބނުންވާ ަތމްރީނުތައް 
ައޅުަގނޑުމެން  ަފހިކޮށްދީަފއެވެ.  މުވައްަޒފަކަށްވެސް  ކޮންމެ  ަވނީ  ުފރުަޞތުތައް  ހޯދުމުގެ 
ލީޑަރޝިޕް،  ތެރޭގައި  ދާއިރާތަކުގެ  ޭދ  ައހަންމިއްަޔތުަކން  ުކރިއެރުވުމަށް  މުވައްަޒފުން 
ޑިވެލޮޕްަމންޓް  ކޮމްޕިޓެންސީ  ައދި  ސްކިލްސް  ސޮފްޓް  ސެޓިފިކޭަޝން،  ޕްރޮފެަޝނަލް 

ހިމެނެއެވެ.

މުވައްަޒފުންގެ ދުޅަހެޔޮކަމާއި މުވައްަޒުފންނާއި އޮންަނ ގުޅުން 

ައޅުަގނޑުމެން ަޤބޫލުކުރާގޮތުގައި ވިަޔފާރީގެ ކާމިޔާބީައށްޓަކައި މުވައްަޒފުންގެ ދުަޅހެޔޮކަމާއި، 
މުވައްަޒފުންގެ  ކަމެކެވެ.  މުހިންމު  ަވރަށް  ކުރުމަކީ  ަވރުަގަދ  ގުޅުން  އޮންަނ  މުވައްަޒފުންނާއި 
ގިަނ  ކުރެޭވ  ކުރުމަށް  ަވރުަގަދ  ގުޅުން  އޮންަނ  ދެމެދު  މުވައްަޒފުންނާއި  ދުަޅހެޔޮކަމާއި 
ދުނިޔޭގެ  ައަހރު  އަނެއް  ވުރެ  ައަހރަށް  އެއް  މިަދނީ  ައޅުަގނޑުމެން  ަމސައްަކތްތަކާއިއެކު، 
ސްކޯއެއް  ަމތީ  އެންމެ  އިން  އިންޑެކްސް  ހެލްތް  ުއރީޫދ  ުކރެވިފައިވާ  ފާހަަގ  ފެންަވރުގައި 

ހޯަދމުންނެވެ. 

ޑިޖިަޓލް އެޗް.އާރު އަދި ަމަސއްަކތުގެ ަވއްަޓފާޅި

ޓެކްނޮލޮޖީ  އައު  ޚިދުަމތްތަކާއި  ޑިޖިޓަލް  ކަމަކީ  އެއް  ައހަންމިއްަޔތުަކންޭދ  ައޅުަގނޑުމެންގެ 
ަޕރފޯަމންސް  ކުރުމެވެ.  އަޕްގްޭރޑް  ަވއްަޓފާޅި  ަމސައްަކތުގެ  މުވައްަޒފުންގެ  ޭބނުންކޮށްގެން، 
ަމސައްަކތުގެ  ކުރާ  މުވައްަޒފުން  ައދި  ޑިވެލޮޕްަމންޓް  އެންޑް  ލާރނިންގ  މެނޭޖްަމންޓް، 
ގައުމުތަކުން  ކުރިައރާފައިވާ  އުސޫުލތަކަކީ  ގެންގުޭޅ  ައޅުަގނޑުމެން  ކުރުމުގައި  ވަަޒން  އަގު 
ދުަވހަށް  ދުަވހުން  އަކީ  އެނަލިޓިކްސް  އާއި  އޮޓޮމޭަޝން  އުސޫލުތަކެކެވެ.  ފާހަގަކޮށްފައިވާ 
ކުަރންޖެޭހ ަމސައްަކތްތައް ަހރުަދނާ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެހީތެރިވެޭދނެ ކަންކަމެވެ. 
ކުދި  ކުރެޭވނެ  މޮނިަޓރ  ގޮތެއްގައި  ަހރުަދނާ  ައދި  އަަވސް  ދެޭކގޮތުގައި،  ައޅުަގނޑުމެން 
ގްޫރޕްތަކުގައި ަމސައްަކތް ކުރުމަކީ ރަނަގޅު ަނތީޖާއެއް ނެރުމަށް މަގު ފަހިވެގެންދާނެ ކަމެކެވެ. 
މެދުގައި  މުވައްަޒފުންގެ  ހާސިލުކުރުމަށް  ނޑިތައް  ަލނޑުދަ މައިަގނޑު  ވިަޔފާރީގެ  އެގޮތުން، 
އުަފއްދާފައިވާ ކުދި ވިަޔފާރި ޔުނިޓް )އެސް.ބީ.ޔޫ( މެދުވެރިކޮށް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ައޅުަގނޑުމެން 

ކުރަމުންނެވެ.  ަމސައްަކތް  މިަދނީ 
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