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ްރިޕޯޓް ޑިޖިޓަލްކޮށ

31 ާބައްލަވާލައްވ

ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދަންނަވާލަން
މިއީ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ ("އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް"" ،އުރީދޫ" ނުވަތަ "ކުންފުނި")
ގެ  2018ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުގެ ދިވެހި ޚުލާސާއެކެވެ .އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ  2018ވަނަ އަހަރުގެ
ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު ،)10/96 :މޯލްޑިވްސް
ސެކިއުރިޓީސް އެކްޓް (ޤާނޫނު ނަންބަރު ،)2/2006 :ސެކިއުރިޓީސް ޖެނެރަލް ރެގިއުލޭޝަންސް ،2007
ސެކިއުރިޓީސް (ކޮންޓިނިއުއިންގ ޑިސްކްލޯޒަރ އޮބްލިގޭޝަންސް އޮފް އިޝުއަރސް) ރެގިއުލޭޝަން 2010
(ގަވާއިދު ނަންބަރު ،)10-R/2011 :ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑް
("ސީޖީ ކޯޑް") އަދި މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގެ ލިސްޓިންގ ރޫލްސް ("ލިސްޓިންގް ރޫލްސް") އާއި
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ .އަދި ،މާލީ ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިނޭންޝިއަލް
ރިޕޯޓިންގ ސްޓޭންޑާރޑްސް )"އައިއެފްއާރްއެސް") އާއެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
މި ރިޕޯޓުގައި މުސްތަޤްބަލަށް ނިސްބަތްކޮށް ،ކުންފުނީގެ ކުރިމަގާ ގުޅޭގޮތުން ހިމަނާފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް
ބިނާކޮށްފައިވަނީ ކުންފުނިން މިހާރު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި ،ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ކަންތައްތަކާއި،
މާޒީގައި ކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށް ފަހުގައެވެ .މިގޮތުން މުސްތަޤްބަލަށް ނިސްބަތްވާ
މަޢުލޫމާތުތައް ހާމަކުރުމުގައި "ޤަބޫލުކުރެވޭ"" ،ކުރެވިދާނެ"" ،ކުރާނެ"" ،އަންދާޒާ ކުރެވޭ"" ،ކުރަންޖެހޭ"،
"ރޭވިފައިވަނީ" ފަދަ ބަސްތައް ބޭނުންކުރެވިފައިވާނެއެވެ .މިފަދަ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ބައެއް ،ކަމެއް ނުވަތަ
ތަނެއްގެ ބާރުފޯރުކުރުމުގެ ސަބަބުން ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފުވުން ނުވަތަ ބަދަލުވުން އެކަށީގެންވާ
ކަންކަމެވެ .އަދި ،މިފަދަ މަޢުލޫމާތުތަކާ އެކި ކަހަލަ ރިސްކްތައް ގުޅިފައިވުމުގެ ސަބަބުން އޭގެ އަސްލު
ނަތީޖާ ބަދަލުވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށްވާތީ ،މުސްތަޤްބަލަށް ބިނާކޮށް ހާމަކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް މާބޮޑަށް
ބަރޯސާވެގެން ނުވާނެއެވެ.
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މިއީ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީގެ  2018ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުގެ
އުސްއަލިތަކުގެ ޚުލާސާ ދިވެހި ތަރުޖަމާއެކެވެ .ފުރިހަމަ އަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ
އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ.
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އުރީދޫ ޯމލްޑިވްސް ޕލކ

3

ތ ަޞަ އ ް ުވ ުރ
މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްދޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކުންފުންޏެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މީހުންގެ ދިރިއުޅުން އިތުރަށް
ފާގަތިކޮށްދިނުން

ނ
މިޝަ ް
ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށާއި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ އުފެއްދުންތެރި
މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން
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އަޅުގަނޑުމެން ބަލާނީ އަޅުގަނޑުމެން ހަރަކާތްތެރިވާ މުޖުތަމަޢުގެ ކަންކަމުގައި ފުރިހަމައަށް ބައިވެރިވެ،
އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަރޯސާކުރެވޭ ނެޓްވޯކުގެ ޒަރީޢާއިން ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ތިޔަ ބޭފުޅުން
ބޭނުންފުޅުވާ އެހީތެރިކަމާއި ހައްލުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ.
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އަޅުގަނޑުމެން ބަލާނީ ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް ކަންކަން ފަސޭހަކޮށްދިނުމަށެވެ .އަޅުގަނޑުމެން މެދުވެރިކޮށް
ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ކަންކަން އިތުރަށް ސާފުވެ ދެފުށް ފެންނަގޮތް ވެގެންދާނެއެވެ .އަދި ،އަޅުގަނޑުމެން
އަބަދުވެސް ވާނީ ތިޔަ ބޭފުޅުން އެދިލައްވާ ކަންކަމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ ،ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް
ދިމާވާ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވެ އިޙްތިރާމްކުރާ ބައެއްކަމުގައެވެ.
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އަޅުގަނޑުމެން ކަންކަމާ ކުރިމަތިލާން ލޯބިކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒުވާންކަމުގެ ފުރާފުރިހަމަ ވިންދުން،
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެވޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު ބަޔަކަށްވެ ،ހިދުމަތްހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ މަންފާއަށްޓަކައި
އީޖާދީ ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ އާރުކާޓީއަކަށް ވުމަށް ލިބިދޭ ޖޯޝާއި ހަކަތައިންނެވެ.
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އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިޔަފާރި
އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އުރީދޫ ގްރޫޕަށް ނިސްބަތްވާ ކުންފުންޏެކެވެ.
އުރީދޫ ގްރޫޕަކީ  119މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ކަސްޓަމަރުންނާއެކު ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި މެދު އިރުމައްޗާއި
އުތުރު އެފްރިކާ އަދި ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާގެ  10ޤައުމެއްގައި މޮބައިލް ،ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަނެޓް
އަދި ކަސްޓަމަރުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުންޏެކެވެ.
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ވުޖޫދަށް އައީ  2005ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުގެ  1ވަނަ ދުވަހު ވަތަނިއްޔާ ޓެލެކޮމް
މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައެވެ 6 .އޮކްޓޫބަރ  2016ވަނަ ދުވަހު އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ
ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު ،އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
ކޮމްޕެނީގެ ނަމުގައި ކުންފުނި ވަނީ އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައެވެ .ކުންފުނީގެ  90.5%ޙިއްޞާ ވަތަނިއްޔާ
އިންޓަރނޭޝަލް އެފް.ޒެޑް އެލް.އެލް.ސީއިން ޙިއްސާކުރާއިރު 9.5% ،ޙިއްސާ ކުރަނީ އާންމު ފަރާތްތަކުންނެވެ.
 2018ވަނަ އަހަރު ނިމިނުއިރު ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަބްސްކްރައިބަރުންގެ (ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ)
އަދަދު  440،000އަށް ވުރެ މަތިވެފައިވެއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ވަކިވަކި ފަރުދުންނާއި ކުދި އަދި މެދު
ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކާއި ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކާއި ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތައް ހިމެނެއެވެ.

 2013އިން 2018

އަށް ސަބްސްކްރައިބަރުންގެ ކޮމްޕައުންޑް އެނުއަލް ގްރޯތް ރޭޓް ("ސީ.އޭ.ޖީ.އާރް")ގެ ގޮތުގައި 12.4%
ހާސިލުކުރެވިފައިވާ އިރު އާމްދަނީގެ ސީ.އޭ.ޖީ.އާރް.ގެ ގޮތުގައި  22.7%ވަނީ ހާސިލުކުރެވިފައެވެ.
އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިދުމަތްތައް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފުވުމާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ދާއިރާއަށް
ވަނީ އިންގިލާބީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައެވެ .އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި
ތަފާތު ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓްތައްކޮށް ،އައު އީޖާދީ ޚިދުމަތްތަކެއް ތަޢާރަފުކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ
ސިނާޢަތަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް އިތުރު ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސްކޮށްދީފައެވެ.
އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އުރީދޫ ގްރޫޕްގެ ބައެއްކަމުން ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަޞައްވުރުވެސް ބިނާވެފައިވަނީ ދިރިއުޅުމުގެ
ފެންވަރު މަތިކޮށް ފަހިކޮށްދިނުމުގެ މައްޗަށެވެ .އަދި މީހުން ތަރައްޤީކުރުމަށް މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްތައް އެންމެ
ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އަހަންމިއްޔަތުކަން ދޭކަމެކެވެ.
ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމައަށް ،އެންމެ ބާރު ސްޕީޑުގެ 3ޖީ އަދި 4ޖީ ވިއުގަތައް ޤާއިމުކުރީ އުރީދޫ
މޯލްޑިވްސްއިންނެވެ .މީގެ އިތުރުން  2018ވަނަ އަހަރު އަޅުގަނޑުމެންވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް
ތަޢާރަފުކުރެވިފައިވާ އެންމެ ހަލުވި ސްޕީޑުގައި 5ޖީ ޚިދުމަތުގެ ޑެމޮންސްޓްރޭޝަންއެއް ދައްކާލާފައެވެ.
އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ ޑިޖިޓަލް އެންމެ ފަހުގެ އީޖާދުތައް ތަޢާރަފުކޮށް ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުން
ފަހިކޮށްދިނުމުގައި

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018

ދެމިތިބުމެވެ.

އުރީދޫ ޯމލްޑިވްސް ޕލކ

5

އުރީދޫ ޯމލްޑިވްސްގެ ޗެއާމަން،
ޚާލިދް އިބްރާހި ްމ އަލް މަޙްމޫދުގެ
މެސެޖުގެ ތަރުޖަމާ

އުރީދޫގެ ޙިއްސާދާރުން،
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ބޯޑް ޑައިރެކްޓަރުންގެ ފަރާތުން  2018ވަނަ

5ޖީ ގެ އީޖާދީ ބަދަލުތަކަށް ތައްޔާރުވުން

އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމަކީ ،އަޅުގަނޑަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު

އުރީދޫގެ ހުރިހާ މާކެޓުތަކުގައިވެސް ،ބޮޑެތި ނެޓްވޯކް މޮޑަނައިޒޭޝަން

އުފަލެކެވެ .ޑިޖިޓަލް ޓްރާންސްފޮމޭޝަން އަދި ޑިޖިޓަލްކޮށް ކަސްޓަމަރުން

ޕްރޮގްރާމުތަކެއް

އުރީދޫގެ

ދަނީ

ކުރިއަށް

ކުރާ ތަޖުރިބާތައް އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުން

ކަސްޓަމަރުންގެ

ބާރުލިބިގެން 2018 ،ވަނަ އަހަރު އުރީދޫ އިން ހޯދާފައިވާ ފުރިހަމަ

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ނަތީޖާއާ މެދު އަޅުގަނޑު ފަޚުރުވެރިވަމެވެ.

މަސައްކަތްތަކުގެ ކުރީ ސަފުގައި ތިބުމަށްޓަކައި ،މުޅި އުރީދޫ ގްރޫޕުން
ކުރަމުންދާ

ކަސްޓަމަރުންގެ ޑިޖިޓަލް ދިރިއުޅުން ތަރައްޤީ ޮކށްދިނުން

ޑިޖިޓަލް

ގެންދަމުންނެވެ.

ތަޖުރިބާތައް

މިއީ

ދުނިޔޭގެ

އިތުރަށް

ފުރިހަމަކޮށް،
ކުރެވެމުންދާ

އެކިހިސާބުތަކުގައި

މަސައްކަތެކެވެ.

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ތަޞައްވަރު އަދި އެންމެ އިސްކަންދޭ ކަމަކީ ،އައު

 2018ވަނަ އަހަރު ،ރާއްޖޭގައި މުޅިން އަލަށް ތަޖުރިބާ ކުރެވިގެންދިޔަ

އީޖާދުތަކާއި ޓެކްނޮލޮޖީތަކުގެ އެހީގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަސްޓަމަރުންގެ

 1.8ޖީ.ބީ.ޕީ.އެސް.ގެ ހަލުވި ސްޕީޑު ،އުރީދޫ

ދިރިއުޅުން އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށް ،އައު ތަޖުރިބާތަކާއި ،އިޤްތިޞާދީ

ދައްކުވައިދިނުން ވެގެންދިޔައީ ،އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް ޑިޖިޓަލް

އަދި އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ ފުރުސަތުތަކާއި ގުޅުވައިދިނުމެވެ.

ދާއިރާއިން ކުރިއަރަމުންދާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންޓަނެޓް އޮފް ތިންގްސް

މޯލްޑިވްސް އިން

އަށް އޮތް ރަނުގެ ފުރުސަތުތައް ހާމަވެގެންދިޔަ ކަމަކަށެވެ.
ކުދި ޖަޒީރާ ރަށްތަކަށް ބެހިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ޑިޖިޓަލް
ދުނިޔެއާއި ގުޅުވައިދިނުމުން ގިނަ ފައިދާތަކެއް ފަހިވެގެންދާނެއެވެ .މިއީ،

ކުރިއަރަމުންދާ 5ޖީ އީކޯ-ސިސްޓަމްގެ ކުރީ ސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވެ،

ރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ވިއުގަ ވަރުގަދަކޮށް ،މި ޤައުމުގެ ފުރަތަމަ 4ޖީ+

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާނީ ކަސްޓަމަރުންނަށް

ނެޓްވަރކް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރާ ގިނަ އިންވެސްޓްމެންޓްތަކުގައި

މުޅިން އައު ފުރުސަތުތަކެއް މަގުފަހިކޮށްދީ ،އިންޓަނެޓްގެ އަދި އިންޓަނެޓް

އުރީދޫ އަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްވަރެކެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ

އޮފް ތިންގްސްގެ ވަރަށްވެސް ތަފާތު ތަޖުރިބާތަކެއް ފަހިކޮށްދިނުމަށެވެ.

ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށްވެސް އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރެވި ،އެ ޚިދުމަތް
މެދުވެރިކޮށް

ފަހިވެގެންދާ

ގިނަގުނަ

ފުރުސަތުތަކުން

ފައިދާވެގެން

ދިއުމެވެ.

މުޖުތަމަޢުތަކާ ޮއތް ގުޅުން
މުޖުތަމަޢުގެ މަންފާއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކުންފުންޏެއް ގޮތުގައި،
އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓެކްނޮލޮޖީތަކާއި ޚިދުމަތްތައް މެދުވެރިކޮށް އިންސާނީ

ރާއްޖޭގައި ޑިޖިޓަލްގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ،ކުންފުނީގެ ތެރޭގަ

ތަރައްޤީ

ރާއްޖޭގެ މުޖުތަމަޢުތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެންވެސް ،އަޅުގަނޑުމެން ގިނަގުނަ

ހަމައެހެންމެ ،ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ބައެއް ގޮންޖެހުންތަކަށް ހައްލު

މޯލްޑިވްސްގެ

ހޯދުމުގައި ،މޮބައިލް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދައުރު މުހިންމުކަން ޤަބޫލުކޮށް،

މަސައްކަތްތަކެއް

ކޮށްފައިވެއެވެ.

މިގޮތުން،

އުރީދޫ

ޚިދުމަތްތައް ލިބިގަތުމަށް ފަސޭހަކޮށްދީ ،ކަސްޓަމަރުންގެ ތަޖުރިބާތައް

މަގުފަހިކޮށްދެވޭނެކަމަށް،

ކުންފުނިން

ޔަގީން

ކުރެއެވެ.

އެކަން ހަނދާނުގައި ބަހައްޓަމެވެ.

އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށް ،ހުރިހާ ހަރުފަތެއްގައިވެސް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް
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އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ،އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ވަނީ ތަފާތު

މިގޮތުން،

 10ޑިޖިޓަލް ޕްލެޓްފޯމެއް ތަޢާރަފް ކޮށްފައެވެ.

ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލު ކުރުމަށްޓަކައި

އުރީދޫ ޯމލްޑިވްސް ޕލކ

ޔުނައިޓެޑް

ނޭޝަންސް

އިން

ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއެވެ .އަދި މި އިސްނެގުމުގެ ދަށުން 2018 ،ވަނަ

ޯބޑް ޮއފް ޑައިރެކްޓަރުން ،ޙިއްޞާދާރުން އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ
ކަސްޓަމަރުން

އަހަރުވެސް އުރީދޫ އިން ވަނީ ،ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި މުޖުތަމަޢު ގުޅުވާލަދޭ

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ހޯދާފައިވާ ފާހަގަކުރެނިވި

މުހިންމު ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ .މީގެ ތެރޭގައި،

ނަތީޖާއާ

ފުރިހަމަ

ހުނަރުވެރި ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް ފުރުސަތުދޭ ނިރު އެކްސްލެރޭޓަރ

އެއްބާރުލުމަށާއި

ޕްރޮގްރާމް ފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިމެނެއެވެ.

ޑިރެކްޓަރުންނަށް

އުރީދޫ އިން ކުރާ ކޮންމެ މަސައްކަތެއްގެވެސް ފަހަތުގައިވަނީ އިންސާނީ

އަދި ހަމައެއާއެކު ،އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ދެއްވާ

ތަރައްޤީއަށް ކުންފުނިންދޭ އަހަންމިއްޔަތުކަމެވެ .ވުމާއެކު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އެއްބާރުލުމާއި ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރައްވާ އިތުބާރުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް،

ރައްޔިތުންގެ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ކުރިއެރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް މުޅި އާއިލާގެ ނަމުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެހައި

މަސައްކަތްކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި އިސްނަގާފައިވާ ފުރަތަމަ ކުންފުންޏަކީ

ޚިދުމަތްތަކާއި

ހަރަކާތްތަކަށް

ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން

އިންވެސްޓްކޮށް،

އަޅުގަނޑުމެންގެ

ހަމައަށް

ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި
އެހީތެރިކަމަށް
ޝުކުރު

އުރީދޫ

ދެއްވާފައިވާ
މޯލްޑިވްސްގެ

ބޯޑު

ދަންނަވަމެވެ.

ޙިއްޞާދާރުންނަށް ޝުކުރުއަދާކުރަމެވެ.

އަބަދުވެސް ދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އަރުވަމެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަސްޓަމަރުންނާއި ދިވެހި އެންމެހައި ރައްޔިތުންގެ

އީޖާދީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކެނޑިނޭޅި މިކުރާ

ދިރިއުޅުމަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެސްދިނުމަށްޓަކައި ކުރާ ތަފާތު

މަސައްކަތުގައި ލިބިލައްވާ އެންމެ ބޮޑު ހިތްވަރަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ

މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ،އަޅުގަނޑުމެން ވަނީ ރާއްޖޭގެ އެމަޖެންސީ

ކަސްޓަމަރުން މެދުކެނޑުމެއްނެތި ދެއްވާ އެއްބާރުލުމާއި ތަރުހީބެވެ.

ރެސްޕޮންސް ފްލީޓަށް ތިން ސީ އެމްބިއުލަންސް ހަދިޔާކޮށްފައެވެ.

މިކަމަށްޓަކައި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށްވެސް

ވިޔަފާރީގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ކާމިޔާބީ

ހިތުގެ ފުންމިނުން ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ.

އަހަރުން އަހަރަށް އައު އުސްމިންތަކާ ހަމައަށް ކުންފުނި ވާޞިލުކޮށްދީ،

އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާނީ ކަސްޓަމަރުންގެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުރިހާ ކާމިޔާބީއެއްގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ،އުރީދޫ

ދިރިއުޅުން ފާގަތިކޮށް އިތުރު ކުރިއެރުމާއި މަންފާ ހޯދައިދިނުމަށާއި،

މޯލްޑިވްސްގެ މުވައްޒަފުންނެވެ .މި ކުޅަދާނަ ޓީމުން ،ކާމިޔާބީތަކާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ރައްޔިތުންނަށް

ހަމައަށް ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި ކުރާ ބުރަ މަސައްކަތަކީ އަޅުގަނޑަށްވެސް

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީ ހޯދައިދިނުމަށެވެ.

އިޤްތިޞާދު

ކުރިއަރުވައި،

ދިވެހި

ލިބިގެންދާ ހިތްވަރެކެވެ.
ކާމިޔާބީގެ އައު އައްސޭރިތަކަށް ކުންފުނި ގެންގޮސްދީފައިވާ އުރީދޫ
މޯލްޑިވްސްގެ އެގްޒްކެޓިވް މެނޭޖްމަންޓް ޓީމާއެކު އިތުރު ފުރިހަމަ
އަހަރެއް ކަޑައްތު ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދިޔަ އުފަލެކެވެ.
އަދި މުވާސަލާތީ ދާއިރާގައި  20އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއާއެކު ،އުރީދޫ
މޯލްޑިވްސްގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ނެޓްވަރކް އެންޑް ޕްލޭނިންގގެ ދައުރު
އަދާކުރުމަށް ،ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ހޯއްދަވައި އެގްޒްކެޓިވް މެނޭޖްމަންޓް
ޓީމާ ގުޅިވަޑައިގެންފައިވާ އަލްފާޟިލް ޝަބީން ޢަލީ އަށް ވަރަށް ހޫނު
މަރުހަބާއެއް ދަންނަވަމެވެ.
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ސިނާޢަތުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު،
އަޅުގަނޑުމެންގެ މުވައްޒަފުންގެ ކުރިއެރުމާއި މަންފާ އަށް އިންވެސްޓް
ކުރުމަށް އުރީދޫއިން ހާއްސަ އިސްކަމެއްދެއެވެ .މިކަމުގައި އުރީދޫ
މޯލްޑިވްސް އިން ހޯދާ ކާމިޔާބީތަކަށް ހިތްވަރު ދެނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ
މައިދާނުގައި ރަންވަނަ ތަކެއް ހޯދުމަށާއި ،މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް
ލެއްވުމުގައާއި މުވައްޒަފުން ކުރިއަރުވައި މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިކުރުމަށް
ބާރު އަޅައިދޭ ހަރުދަނާ އެޗް-އާރް ސިޔާސަތުތަކެވެ.

ޑިވިޑެންޑް
 2018ވަނަ އަހަރުގެ ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ޙިއްޞާއަކަށް 3.22
ރުފިޔާ ބެހުމަށް ހުށަހަޅަން ،އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ބޯޑުން ނިންމާފައިވާ
ވާހަކަ ވަރަށް އުފަލާއެކު ދަންނަވަމެވެ .މިއީ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ގްރޫޕްގެ
ސާފު ފައިދާގެ  88%އެވެ.

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018
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އުރީދޫ ޯމލްޑިވްސްގެ ސީއީއޯ،
ަނޖީބު ޚާންގެ މެސެޖުގެ ތަރުޖަމާ

އެންމެހައި ޙިއްޞާދާރުންނަށް،
 2018ވަނަ އަހަރަކީ އުރީދޫގެ ތާރީޚުގައި އަނެއްކާވެސް ވަރަށް

އުރީދޫ ކަލަރ ރަން 2018ގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި 5ޖީގެ ޚިދުމަތް

ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަހަރަކަށް ވުމުގެ އިތުރުން ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑިޖިޓަލް

ޑެމޯ ކުރުމަށްފަހު ،އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް

ޓްރާންސްފޯމޭޝަންގެ ދަތުރުގައި ގިނަ ކާމިޔާބީ ތަކެއް ވަނީ ހޯދިފައެވެ.

ފެނިފައިނުވާ ފަދަ ސްޕީޑުތަކެއް ދައްކުވައިދީފައެވެ5 .ޖީގެ ޚިދުމަތަށް

އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ،ވާދަވެރި ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް

މުޅި ދުނިޔެ ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު ،އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ ،އަވަސް

މަގުފަހިވެ ،ރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ވިއުގަ އިތުރަށް ހަރުދަނާވެ ،ޑިޖިޓަލް

މުއްދަތެއްގައި ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މި އީޖާދީ ޓެކްނޮލޮޖީއާ

ދުނިޔޭގައި ބައިވެރިވުމަށް ދިވެހި ޤައުމާއި ރައްޔިތުންނަށް އިތުރު

ގުޅުވައިދިނުމެވެ.

ފުރުސަތުތަކެއް ވަނީ ފަހިވެފައެވެ.
މުޅި ރާއްޖޭގެ  60%އަށް އުރީދޫ ސުޕަނެޓްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާއެކު،
ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދައުރުގެ މުހިންމުކަން އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް

ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުމެންވަނީ ފާހަގަކުރެވޭ

އިތުރުވެ ،ހަމައެއާއެކު ހަލުވި ދުވެލީގެ އިންޓަނެޓްގެ ބޭނުން ވެސް

ކުރިއެރުންތަކެއް

ލިބިގެންދާ

ދަނީ ބޮޑުވަމުންނެވެ .ރާއްޖޭގެ އެއްކޮޅުން އަނެއްކޮޅަށް ސަބްމެރިން

އާމްދާނީ އިތުރުކޮށްފައެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕެކޭޖުތަކަށް

ކޭބަލް އަޅައި ،ޤައުމުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ނޭޝަންވައިޑް 4ޖީ ނެޓްވަރކް

ގެނެސްފައިވާބަދަލުތަކާއެކު ،ޕޯސްޓްޕެއިޑް ވިޔަފާރިއަށް ވަރަށް ފުރިހަމަ

ޤާއިމް ކުރުމަށްފަހު ،ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އިތުރުވަމުންދާ މުވާސަލާތީ

ކުރިއެރުންތަކެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

ހޯދައި،

ބްރޯޑްބޭންޑް

މެދުވެރިކޮށް

ބޭނުންތަކަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އުރީދޫގެ މަސައްކަތްތައް ދަނީ
ވަރަށް ހަލުވި ދުވެއްޔެއްގައި ކުރިއަށެވެ .މިގޮތުން ،ކަސްޓަމަރުންގެ

އުރީދޫގެ ޑިޖިޓަލް ފައިނޭންޝަލް ޕޯޓްފޯލިއޯ ބިނާ ކުރުމަށް އުރީދޫ އިން

ވަރުގަދަކޮށް،

ވަނީ ހާއްސަ އިސްކަމެއް ދީފައެވެ .މިގޮތުން ،އުރީދޫގެ މޮބައިލް މަނީގެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްރޮޑަކްޓް ޕޯޓްފޯލިއޯ ކަސްޓަމަރުންގެ ބޭނުންތަކާ

ޚިދުމަތް ފުޅާކޮށް ،ޕްލެޓްފޯމު ބޭނުންކުރުން އިތުރަށް ފަސޭހަކޮށްދޭ

އެކަށީގެންވާގޮތަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އިތުރުން ،ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޚިދުމަތް

މުހިންމު ބަދަލުތަކެއް ވަނީ ގެނެވިފައެވެ .މި ކުރިއެރުންތަކުގެ އިތުރުން،

މުޅި ރާއްޖެއަށް ފުޅާކޮށް ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް އީޖާދީ އައު ޚިދުމަތްތަކެއް

ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުގައިވާ އެމް-ފައިސާ އޭޖެންޓުން އިތުރު ކުރުމުގެ

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  2018ވަނަ އަހަރު އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ގިނަ

ސަބަބުން ،އަމަލީ ގޮތުން އެމް-ފައިސާގެ ޚިދުމަތް ހޯއްދަވާ ކަސްޓަމަރުންގެ

ތަޖުރިބާތައް

އިތުރަށް

މަސައްކަތްތަކެއް

ފުރިހަމަކޮށް،

ކޮށްފައިވެއެވެ.

ނެޓްވަރކް

ނަތީޖާއެއްގެ

ގޮތުން،

އުރީދޫ

އަދަދު ވަނީ މުޅި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިތުރުވެފައެވެ.

މޯލްޑިވްސް އިން ވަނީ ގިނަ އައު ކަސްޓަމަރުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔައި،
މޮބައިލް ،ބްރޯޑްބޭންޑް އަދި އެންޓަޕްރައިސްގެ ދާއިރާއިން ފާހަގަ ކުރެވޭ
ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފައެވެ.

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ އެންމެހައި ޕްރޮސެސްތަކާއި ،ކަސްޓަމަރުންގެ
އެންމެހައި

ތަޖުރިބާތައް

ޑިޖިޓަލްކޮށް

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

ގިނަ

ހަރަދުތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ .އުރީދޫ ނެކްސްޓް ،މަގޭ ޕްލޭން ،މައި
 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ،އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ވެގެންދިޔައީ

އުރީދޫ އެޕް ،އެމް-ފައިސާ ފަދަ ލުއިފަސޭހަ ޕްލެޓްފޯމްތައް ތަޢާރަފު

5ޖީ ސްޕެކްޓްރަމް ލައިސެންސް

ކުރުމުގެ ސަބަބުން ،އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް

ލިބުނު ފުރަތަމަ ކުންފުންޏަށެވެ .ހަމައެހެންމެ ،އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ

ފަސޭހަވެ ،ކޮންމެ ހިސާބެއްގައި ހުންނެވި ކަސްޓަމަރަކަށްވެސް ވަގުތުން

ނެޓްވަރކް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކާއެކު،

ވަގުތަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެގެން ދިޔައެވެ.

މުޅި އުރީދޫ ގްރޫޕުންވެސް،

8

އުރީދޫ ޯމލްޑިވްސް ޕލކ

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018

ހަމައެހެންމެ ،އުރީދޫގެ ބިޒްނަސް ޕޯޓަލް ކަމަށްވާ “ވިޔަ” ޕްލެޓްފޯމްގެ

ކުރަމުންދާއިރު،

އެހީގައި ،ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައިވެސް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ހުރިހާ

ހައްލުތަކަކީ ހުޅުމާލޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ބައިވެރިކޮށްގެން ފޯރުކޮށްދެވޭ

ޚިދުމަތެއް އެއްފެންވަރެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަގުފަހިވެގެންދިޔައެވެ.

ޚިދުމަތްތަކެއްކަން ޔަގީންކޮށް ،ސޯޝަލް އިނޮވޭޝަން ކުރިއެރުވުމެވެ.

ތަޢާރަފުކުރެވޭ

ހުރިހާ

ޓެކްނޮލޮޖީތަކާއި

ސްމާޓް

މީގެ އިތުރުން ،އިސްރަށްވެހީންނަށް ޓެކްނޮލޮޖީ ދަސްކޮށްދިނުމާއެކު،
ވިޔަފާރީގެ މައިދާނުގައި  2018ވަނަ އަހަރު ބައެއް ގޮންޖެހުންތަކާ

އުމުރުގެ ނުވަތަ މިންތީގެ ސަބަބުން ޑިޖިޓަލް ޚިދުމަތްތަކުން ފައިދާ
ދިމާވެފައިވާ

ދަތިތައް

ހައްލުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި،

އުރީދޫ

ދިމާވި ކަމުގައިވިއަސް ،އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ އާމްދަނީ ވަނީ 107

ހޯދުމަށް

މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުވެ ،ޙިއްޞާދާރުންނަށް ފާހަގަކުރެވޭފަދަ ފައިދާއެއް

މޯލްޑިވްސް އިން ވަނީ ޑިޖިޓަލް ލިޓްރަސީ ޕްރޮގްރާމެއް ވެސް ތަޢާރަފު

ފޯރުކޮށްދީފައެވެ .މުވާސަލާތީ ދާއިރާގައި ވޮއިސް އަދި ރޯމިންގ ގެ އާމްދަނީ

ކޮ ށް ފަ އެ ވެ.

ދަށަށް ދިޔަ ކަމުގައިވިއަސް ،މޮބައިލް އަދި އެންޓަޕްރައިސް ވިޔަފާރީގެ
ސެގްމަންޓުތަކުން މި ކާމިޔާބީ ހާސިލް ކުރުމަށް އެހީތެރިވެފައިވެއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުއާއެކު ވަރުގަދަ އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ގުޅުމެއް

އުރީދޫގެ އާމްދަނީ އަށް ލިބިފައިވާ ކުރިއެރުމުގައި އެންމެ މުހިންމު

ބޭއްވުމަކީ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ނުހަނު އިސްކަންދޭ ކަމަކަށްވާތީ،

ދައުރެއް އަދާކޮށްފައިވަނީ ،ކަސްޓަމަރުންގެ ބޭނުންތަކަށް ޚާއްސަކޮށް

އާންމުންނަށް ޚާއްސަކޮށް އަމާޒުކޮށްގެން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ދުވުން

ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ތަފާތު އުފެއްދުންތެރި ޚިދުމަތްތަކުގެ ސަބަބުން

ކަމުގައިވާ އުރީދޫ ކަލަރ ރަން އަދި އުރީދޫ މަސްރޭސް ފަދަ އުފާވެރި،

ކަސްޓަމަރުން އިތުރުވުމެވެ.

އަދި މަޖާ ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

 2018ވަނަ އަހަރު އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ގްރޫޕް އިން އިބިޓްޑާގެ ގޮތުގައި

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙިއްޞާދާރުން ،ކަސްޓަމަރުން އަދި މުވައްޒަފުންގެ

 929މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދާފައިވާއިރު ،ޕީއޭޓީ (ޓެކްސް އުނިކުރުމަށްފަހު

އެހީގައި ،އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ވަނީ  2018ވަނަ އަހަރު އައު

ލިބޭ ސާފު ފައިދާ) ގެ ގޮތުގައި  545މިލިއަން ރުފިޔާ  2018ވަނަ

ހަރުފަތްތަކެއް ކަޑައްތު ކޮށްފައެވެ .މިގޮތުން ،ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން

އަހަރު ވަނީ ހޯދާފައެވެ.

ބޭރުގެ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މިންނެތް މަސައްކަތްތަކުގެ
އަގުވަޒަން ކުރެވިގެން ދިއުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދިޔަ ޚާއްސަ

އުރީދޫގެ އެޗްއާރްގެ ހަރަކާތްތަކަށް މިއަހަރު ވަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ

އުފަލެކެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ،ސްޓީވީ އިންޓަނޭޝަނަލް ބިޒްނަސް އެވޯޑުގެ

ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ލިބިފައެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ މުހިންމު

ފަރާތުން މޯސްޓް އިނޮވޭޓިވް ކޮމެޕްނީ އޮފް ދަ އިޔަރ އެވޯޑު ،މޯލްޑިވްސް

އަދި ވަރުގަދަ ބާރަކީ މުވައްޒަފުން ކަމަށްވެފައި ،އަދުގެ ޑިޖިޓަލް

ކަސްޓަމަރ އެކްސްޕީރިއަންސް އެވޯޑް ފޯ ބެސްޓް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން

ދުނިޔޭގައި ކުރިމަތިވާ އައު ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިލުމުގެ ހުނަރު

ކޮމްޕެނީ އޮފް ދަ އިޔަރ އެވޯޑު ،މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑް ފޯ

ދަސްކޮށްދިނުމަށާއި އުރީދޫގެ ޓީމު ކުރިއަރުވައި ތަމްރީނު ކުރުމަށް ގިނަ

އެކްސެލެންސް އިން ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އަދި ބެސްޓް ފޮރިން ޑައިރެކްޓް

މަސައްކަތްތަކެއް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

އިންވެސްޓްމަންޓް އޮފް ދަ އިޔަރ އެވޯޑާއި ،ގްލޯބަލް ފައިނޭންސް އެންޑް
ބޭންކިންގ އެވޯޑުގެ ފަރާތުން ބެސްޓް އިންވެސްޓަރ ރިލޭޝަންސް

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ސީއެސްއާރު ސްޓްރެޓެޖީ ރޭވިފައިވަނީ ،އިންސާނުންގެ

ކޮމްޕެނީ އޮފް ދަ އިޔަރ އެވޯޑު ލިބުން ހިމެނެއެވެ.

ހަޔާތަށް އިތުރު ފައިދާތަކާއި ތަރައްޤީ ހޯދަން މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް
މަސައްކަތްކުރާ ކުންފުނީގެ ތަޞައްވުރާއި ،ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ

ޑިޖިޓަލް ދާއިރާ އިން ކުރިއަރާފައިވާ ރާއްޖެއެއް ބިނާކޮށް ،އީޖާދީ

ވެފައިވާ

ޓެކްނޮލޮޖީތަކުގެ އެހީގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފަހި މުސްތަޤްބަލެއް

އިދާރާތަކާއި،

ހޯދައިދިނުމަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން އަބަދުވެސް އިސްކަންދީގެން

ބައެއް

މަސައްކަތްކުރާނެ އެވެ .އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ކުރިއެރުން

އަޅުގަނޑުމެންވަނީ

ގެނެސްދިނުމުގައި ،ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީތަކުގެ ދައުރު ދާނީ އެއްދުވަހުން

މުޖުތަމަޢުގައި ދިމާވާ އާންމު މައްސަލަތަކަށް އީޖާދީ އަދި އުފެއްދުންތެރި

އަނެއްދުވަހަށް އިތުރުވަމުން ކަމުގައިވާތީ ،ރާއްޖޭގެ މި ޑިޖިޓަލް

ހައްލުތަކެއް ފޯރުކޮށްދޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި

ޓްރާންސްފޮމޭޝަންގައި އިސް ދައުރެއް އަދާކޮށް ،ޤައުމަށް ޚިދުމަތް

ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ .މިގޮތުން ،ދިވެހި މުޖުތަމަޢުއަށް

ކޮށްދިނުމުގައި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް އިސް

މަންފާކުރުވާ ތަފާތު އީޖާދީ އުފެއްދުންތައް ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ

ދައުރެއް އަދާކުރާނެ ކަމުގަ ޔަގީންކަން އަރުވަމެވެ.

ލަނޑުދަނޑިތައް
އެއްބަސްވުމުގެ
ހިއުމެނިޓޭރިއަން
އަމިއްލަ

ހާސިލުކުރުމަށް
މައްޗަށް

ބިނާކޮށެވެ.

ސެކްޓަރުގެ

ކުންފުނިތަކާއެކު

އެއްބާރުލުންދިނުމަށް
ސަރުކާރުގެ

މުއައްސަސާތަކުގެ
އަތުގުޅާލައިގެން،

އިތުރުން

މާކެޓުގައި ކުރިއެރުވުމުގެ ފުރުޞަތު އަލަށް ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއަށް
ނިކުންނަ ޒުވާނުންނަށާއި ،ކުރިއަރަމުން އަންނަ މިފަދަ ވިޔަފާރިތަކަށް

އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަސްޓަމަރުންގެ ޑިޖިޓަލް ހަޔާތަށް ބޭނުންވާފަދަ

ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ވަނީ ނިރުގެ ނަމުގައި

ޓެކްނޮލޮޖީތަށް ފޯރުކޮށްދީ ،ރާއްޖޭގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގެ

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އެކްސެލެރޭޓަރ ޕްރޮގްރާމް ތަޢާރަފު ކޮށްފައެވެ.

މުވާސަލާތީ ވިއުގައެއް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ،އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން
އަބަދުވެސް އިންވެސްޓް ކުރަމުންދާނެއެވެ.

ފާއިތުވެ ދިޔަ އަހަރު ތެރޭގައި ވެސް ،ޔޫއެންޑީޕީ މޯލްޑިވްސް އަދި
ހައުސިންގ ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންއާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން
ސްމާޓް ސިޓީސް ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާނެއެވެ .މި
ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަމާޒަކީ ހުޅުމާލެ ސްމާޓް ސިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018
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ވިޔަފާރީގެ މާހައުލު

އަޅުގަނޑުމެންގެ މިހާރުގެ މައިގަނޑު އަމާޒަކީ ޑިޖިޓަލް އިންޤިލާބީ

ބައިނަލްއަޤްވާމީގޮތުން މަޝްހޫރު އުރީދޫ ބްރޭންޑަކީ ދުނިޔޭގެ އަގުބޮޑު

(ޑިޖިޓަލް ޓްރާންސްފޮމޭޝަން) ބަދަލުތައް ގެނައުން ކަމުގައިވާއިރު ،މި

ބްރޭންޑްތަކުގެ ތެރެއިން ބްރޭންޑެކެވެ .މިގޮތުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދުނިޔޭގެ

އަމާޒުގައި ކުރިއަށް ދިއުމަށްޓަކައި ތަފާތު އެކި އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކޮށް،

މަޝްހޫރު

“ބްރޭންޑް

މީހުންގެ ދިރިއުޅުން އިތުރަށް ތަނަވަސްކޮށްދީ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްތައް

ފައިނޭންސް” އިން  2018ވަނަ އަހަރު ،އުރީދޫ އަގުކޮށްފައިވަނީ

އިތުރަށް ފުޅާކޮށްދިނުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން

 3.4ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އަގުހުރި ބްރޭންޑެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

މިދަނީ ކުރަމުންނެވެ .މީގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމަރުން ޑިޖިޓަލް ޗެނަލްތައް

އެހެންކަމުން މި ބްރޭންޑަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުންފުނީގެ ވަރަށް މުހިންމު

ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އިތުރުވެ ކަސްޓަމަރުން ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ކުރާ

ރައުސްމާލެކެވެ .އުރީދޫ ބްރޭންޑް  2013ވަނަ އަހަރު ތަޢާރަފުކުރެވުމާ

ތަޖުރިބާ ވަނީ ރަނގަޅުވެފައެވެ.

ގުޅިގެން ތަފާތު ގިނަ ބަދަލުތަކެއް ވަނީ ގެނެވިފައެވެ .މީގެ ތެރޭގައި

ބްރޭންޑްތައް

އަގުކުރާ

ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ

ނެޓްވަރކް ގެ ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކުރުމަށް ގިނަ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކެއް
އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު އެންމެ އަހަންމިއްޔަތުކަން ދެނީ ކަސްޓަމަރުންނަށް

ކުރުމުގެ އިތުރުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ރީވޭމްޕް

ޑިޖިޓަލްކޮށް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ .މިގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން

ކުރުމުގެ

ޑިޖިޓަލް

ޙާއްސަކޮށް ބަލާ މައިގަނޑު ދާއިރާ ތަކަކީ ޑިޖިޓަލް ސޭލްސް،

ޚިދުމަތްތައް ވެސް އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރެވުނެވެ.

(އަލުން

ފަރުމާކޮށް

އިތުރުން

ބަދަލުކުރުމުގެ)

ޑިޖިޓަލް ކެއަރ ،ޑިޖިޓަލް ސްކިލްސް އަދި ޑިޖިޓަލް އޮޕަރޭޝަންސް
އެވެ .މިދާއިރާތަކަށް ބަލާއިރު ،ހާސިލުކުރެވިފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ

ތެރޭގައި ޔުޓިލިޓީ ޚިދުމަތްތަކަށް ޑިޖިޓަލްކޮށް ފައިސާ ދެއްކުމާއި ،ރިސޯޓު

ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަކީ މުވާސަލާތީ ދާއިރާގައި ތަފާތު އެތައް ޤައުމެއްގައި

ދާއިރާއަށް ޑިޖިޓަލް ރިސޯޓް ސޮލިއުޝަންސް ފޯރުކޮށްދިނުން ހިމެނެއެވެ.

މަސައްކަތްކޮށް ،މި ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ބޭފުޅުންނެވެ .މިބޭފުޅުންގެ
އިރުޝާދާއެކު

ކުންފުނި

ކުރިއަށް

މަސައްކަތްކުރުމަށް

ގެންދިއުމަށްޓަކައި

މަސައްކަތްތެރި

އެހާމެ

މުގުލުގައި

ޒުވާން

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަޞައްވުރަކީ އުރީދޫގެ ފުޅާ 4ޖީ ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް،

މުވައްޒަފުންތަކެއް ތިބުމަކީ ކުންފުނި ހިންގުމަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް

މުޅި ރާއްޖޭގެ އާބާދީ ހިމެނޭގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ،ޙާއްސަކޮށް އެކަހެރި

ލިބިދޭކަމެކެވެ.

އަދި އެންމެ މަދުން އާބާދުވެފައިވާ ރަށްތައް ގުޅުވައި ،ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ
ގެއަކަށް ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީ ޑިޖިޓަލް ދިވެހިރާއްޖެއެއް

އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮފީސް މާހައުލުގައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ފެންވަރާއި

ގާއިމުކުރުމެވެ .ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ފިކްސްޑް

މިންވަރު އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އައު ގޮތްތައް (އެޖައިލް ވަރކިންގ

ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޚިދުމަތް ވަނީ ޖުމްލަ  20ރަށަކަށް ފޯރުކޮށްދެވިފައެވެ.

ޕްރެކްޓިސް) ތަޢާރަފުކޮށް ،ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތަކަށް

މީގެ އިތުރުން އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ،އައު އީޖާދުތައް

އަމާޒުވުމަށްޓަކައި އެކި ޑިޕާޓްމަންޓްތައް ހިމެނޭގޮތަށް ކުދި މަސައްކަތް

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ގެނެސްދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ ވަޢުދުގެ ދަށުން ،ބާރު

ގްރޫޕުތައް ވަނީ ހެދިފައެވެ .މީގެ ސަބަބުން ކަމާ ގުޅޭ ހުރިހާ

ސްޕީޑެއްގައި 5ޖީ ގެ ޚިދުމަތް ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރު ވަނީ ޓެސްޓު

މުވައްޒަފުންނާއި ،ބޭނުންވާ ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ޕްރޮސެސްތައް އެއްތަންކުރެވި

ކުރެވިފައެވެ.

މަސައްކަތްކުރުމުގައި ގެންގުޅެންވީ އެންމެ އެދެވޭ ގޮތް އެނގިގެންދާނެވެ.

މީސް މީޑިއާގައި އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރާ ޗެނަލްކަމުގައިވާ ވައިބަރ

އަޅުގަނޑުމެންގެ 4ޖީ ވިއުގަ މިހާރު ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިތުރަށް

ވަނީ އުރީދޫ ނެކްސްޓް ޑިޖިޓަލް ޕްލެޓްފޯމަށް އިތުރުކުރެވިފައެވެ .އުރީދޫ

ފުޅާކުރެވި ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ނެޓްވަރކް މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް

އަދި

ފިކްސްޑް

ނެކްސްޓު

ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ

އާޓިފިޝަލް

އިންޓެލިޖެންސް

މެޝިން ލަރނިންގ ބޭނުންކޮށް ފައިސާ ދެއްކުމާއި ،ރީޗާޖްކުރުން ފަދަ

ފޯރުކޮށްދޭ

ޚިދުމަތްތައް

އިތުރުކުރެވިފައެވެ.

މިގޮތުން

ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޚިދުމަތް ޖުމްލަ  20ރަށަކަށް ވަނީ ފޯރުކޮށްދެވިފައެވެ.

ޚިދުމަތްތައް ހޯދޭނެގޮތަށެވެ .މީގެ އިތުރުން ހޮސްޕިޓަލިޓީ ދާއިރާއަށް
ޙާއްސަކޮށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ އައިޕީޓީވީ ވަނީ ތަޢާރަފުކުރެވިފައެވެ .މީގެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިޔަފާރީގެ އެންމެ މުހިންމު ބަޔަކީ ކަސްޓަމަރުން

ސަބަބުން މިދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި

ކަމަށްވާއިރު ކުންފުނިން ތަޢާރަފުކުރާ ހުރިހާ އުފެއްދުންތަކާއި ފޯރުކޮށްދޭ

ވަރަށް ފުރިހަމަ ތަޖުރިބާއެއް ކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

ޚިދުމަތްތަކަކީ

ވިޔަފާރިތަކާއި

ވަކިވަކި

ކަސްޓަމަރުންގެ

ޚާއްސަ

ބޭނުންތަކަށް ފަރުމާކުރެވިގެން ގެނެސްދޭ އުފެއްދުންތަކާއި ޚިދުމަތްތަކެވެ.
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ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ތެރޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެމެޒޯން

މިގޮތުން ޒުވާނުންނާއި ،ބިދޭސީން އަދި އާބާދީ ކުދި ރަށްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ

ޕްރައިމް ވީޑިއޯ ތަޢާރަފުކޮށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އެޕްލިކޭޝަންއިން

ފަރާތްތަކުގެ ބޭނުންތައް ދެނެގަތުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިދުމަތްތައް

މިޚިދުމަތް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން ،ފީފާ ގެ

ވަނީ އެއާ އެއްގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ފަތުރުވެރިންނަށް

ޚިދުމަތްވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ލިބޭނެ

ޙާއްސަކޮށްގެން ފަރުމާކޮށްފައިވާ ޕެކޭޖްތަކެއް ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަލަށް

ފުރުސަތު ކަސްޓަމަރުންނަށް ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ވަނީ ތަޢާރަފުކޮށްފައެވެ.

އުރީދޫ ޯމލްޑިވްސް ޕލކ

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018

 2018ވަ ަ
ނ މޭ ު
ކ ެ
ލ ާގތައ ް
ރ ުވ ު
ނ އަހ ަ ުރ ކަޑައްތު ު

ޖަނަވަރީ 2018

ފެބްރުއަރީ 2018

މާޗް 2018

ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރެއްގެ ގޮތުގައި

ވޯލްޑް އެޗްއާރުޑީގެ ކޮންގްރެސް  2018އިން

ވަރަށް ތަފާތު ކެމްޕޭން ތަޢާރަފުކުރުން

ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް

ގްލޯބަލް ބެސްޓް އެމްޕްލޯޔަރ ބްރޭންޑްގެ

ހަމަޖެއްސުން

އެވޯޑު ލިބުން

ވަރަށް ތަފާތު ޕޯސްޓް ޕެއިޑް ޕްލޭންތައް
ތަޢާރަފުކުރުން

މަގޭ ޕްލޭން ވީ 2.ތަޢާރަފު ކުރުން
ސެމްސަންގ އާއެކު އާތް އަވަރ ފާހަގަކުރުން
ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާގައި ބާއްވާފައިވާ މޮބައިލް
އ ޑިޖިޓަލް ކަސްޓަމަރ
ގރެސްގަ ި
ވޯލްޑް ކޮން ް

 2018ސައިޓެކް ފެސްޓިވަލް

އެކްސްޕީރިއަންސް ޝޯކޭސް ކުރުން
ޑިޖިޓަލް ލިޓްރަސީ ޕްރޮގްރާމް ތަޢާރަފުކުރުން
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އުރީދޫ ޯމލްޑިވްސް ޕލކ

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018

އެޕްރީލް 2018

މެއި 2018

ޖޫން 2018

ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރެއްގެ ގޮތުގައި އެތްލީޓް

ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއެކު

އުރީދޫ މަސްރޭސް

އަޙްމަދު އާތިފް ހަމަޖެއްސުން

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން

 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ

ރަމަޟާން މަހުގެ ކެމްޕެއިން

އުރީދޫ ވޯލްޑްކަޕް ފޯރި ކެމްޕޭން
މެސީއާއެކު އެންޖޯއި ދަ އިންޓަރނެޓް

ބޭއްވުން
މިހާރު ސްޕޯޓް އެވޯޑްސް  2018ގެ މައި
ބ .އޭދަފުށީގައި ސުޕަރނެޓް ތަޢާރަފުކުރުން

ޕާޓްނަރު

ވައިބަރ ގައި އުރީދޫ ނެކްސްޓް

ޕީއެސްއެމް އިން ގެނެސްދީފައިވާ އޮފިޝަލް

ތަޢާރަފުކުރުން

ވޯލްޑް ކަޕް  2018ރަޝިޔާ ކަވަރޭޖް ގެ

ކެމްޕެއިން
ޕްރޮމޯޓިންގ ޑިސްއެބިލިޓީ އިންކްލޫސިވް ފޯރަމް
އީދު ފާހަގަކުރުން

ޕްރެޒެންޓިން ޕާޓްނަރު
ސުޕަރނެޓް ބިޒްނަސް ތަޢާރަފުކުރުން
ޓްރެވެލް ޓްރޭޑް ފެއަރ  2018ގެ ގޯލްޑް
ޕާޓްނަރު
ގެސްޓްހައުސް ބްރޯޑް ބޭންޑް ސަރވިސް
ތަޢާރަފުކުރުން

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018

އުރީދޫ ޯމލްޑިވްސް ޕލކ
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ޖުލައި 2018

ޮއގަސްޓު 2018

ސެޕްޓެންބަރު 2018

ނިރު އެކްސެލެރޭޓަރ ތަޢާރަފުކުރުން

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ  13ވަނަ އަހަރީ

ނިރު ހެކަތޯން 2018

ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
ގދ .ގައްދޫގައި ސުޕަރނެޓް ފިކްސް

މިޔަހެލި ސޯޝަލް އިނޮވޭޝަން ކޭމްޕް
އޭޝިއާސް ބެސްޓް އެމްޕްލޯޔަރ ބްރޭންޑިންގ
 3ސީ އެމްބިއުލަންސް މިނިސްޓްރީ އޮފް

އެވޯޑްސް  2018ގައި “ޑްރީމް ކޮމްޕެނީ ޓު

ހެލްތަށް ހަދިޔާކުރުން

ވޯކް ފޮރ” ގެ ޝަރަފު ލިބުން

އައްޑޫގައި ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް

ދިވެހި ބަހުން ފުރަތަމަ ސެލްފް ކެއަރ

ތަޢާރަފުކުރުން

އެޕްލިކޭޝަން ތަޢާރަފުކުރުން

އެލްޓީއީ ރޯމިންގ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފުކުރުން

އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް މޯލްޑިވް ގޭސްއިން

ބްރޯޑްބޭންޑް ތަޢާރަފުކުރުން

އޯޑަރު ކުރުމާއި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ޚިދުމަތް
ތަޢާރަފުކުރުން
އެވީ ކެމްޕޭން
ނިރު ރޯޑްޝޯވ
މުސްލިމް ކިޑްސް ޓީވީ ތަޢާރަފުކުރުން
 2ރަންލާރި އެވޯޑު ހާސިލުކުރުން
އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް އަދި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ
އާއެކު ކޮމިއުނިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ހަބްސް
ތަޢާރަފުކުރުން
މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެންޑް ސީ.އެކްސް
އެވޯޑްސްގައި “މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އޮފް
ދަ އިޔަރ  :ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް
ޓެކްނޮލޮޖީ” އެވޯޑާއި “އިނޮވޭޓިވް ބިޒްނަސް
އޮފް ދަ އިޔަރ” އެވޯޑު ލިބުން

16
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018

ޮއކްޓޫބަރު 2018

ނވެންބަރު 2018
ޮ

ޑިސެންބަރު 2018

ނިރު  2018ގެ އެކްސެލެރޭޓަރ ފިޔަވަހި

ލޭ ހަދިޔާކުރުމުގެ “ކަލަރ އަ ލައިފް”

ރ .ދުވާފަރު ،ލ .ތުނޑި ،ލ .މަތިމަރަދޫ،

ފެއްޓުން

ކެމްޕޭން

ގދ ،ތިނަދޫ ،ދ .ކުޑަހުވަދޫ އަދި ތ.

އަރބަން އިނޮވޭޓިވް ޗެލެންޖް

ގުޑި މަހާސަމާ

ބްރޯޑްބޭންޑް ތަޢާރަފުކުރުން

ބްރޯންޒް ސްޓީވީ އިން “މޯސްޓް އިނޮވޭޓިވް

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ކަލަރ ރަން 2018

މަސްވެރިންގެ ޕެކް ތަޢާރަފުކުރުން

ތިމަރަފުށީގައި ސުޕަރނެޓް ފިކްސްޑް

ކޮމްޕެނީ ފޮރ ދަ އިޔަރ” ލިބުން
ކަލަރ ރަން މިއުޒިކް ޝޯވ

އެމޭޒަން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ ތަޢާރަފުކުރުން

އދ .މާމިނގިލީގައި ސުޕަރނެޓް ފިކްސްޑް

މަޓާޓޯ ޓްރެވަލް އެވޯޑުގެ ޕްލެޓިނަމް ޕާޓްނަރު

ބްރޯޑްބޭންޑް ތަޢާރަފުކުރުން
މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑް  2018އިން
ޑިޖިޓަލް ރިސޯޓްސް ޕޯޓްފޯލިއޯ ދައްކައިދިނުން

“ފޮރީން ޑައިރެކްޓް އިންވެސްޓްމަންޓް އޮފް
ދަ އިޔަރ” ގެ އެވޯޑު ލިބުން

1.8ޖީބީޕީއެސް ގެ ސްޕީޑުގައި 5ޖީ
ޝޯކޭސްކުރުން

 2018ގްލޯބަލް ބޭންކިންގ އެންޑް
ފައިނޭންޝަލް އެވޯޑްސް އިން “ބެސްޓް

ސުޕަރނެޓް ޕެކޭޖުތައް ރީވޭމްޕްކުރުން

އިންވެސްޓަރ ރިލޭޝަންސް ކޮމްޕެނީ
މޯލްޑިވްސް ”2018ގެ އެވޯޑު ލިބުން

ކޮންޓެކްޓް ސެންޓަރުގައި “ޑިޖިޓަލް އަވަރ”
ފެއްޓުން

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018
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ނ ހަ ަ
ނޑ ު ތ ަ ަ
ރ ާކތްތައ ް
ށ ބޭއ ް ުވ ު
ކ ުރމ ަ ް
ރއްޤީ ު
ބރޭ ް
ް

“ވަރަށް ތަފާތު” ކެމްޕޭން :
މި ކެމްޕޭނަކީ “އަހަރެމެން އެންމެންވެސް ތަފާތު” ގެ ޝިޔާރުގެ ދަށުން ތަޢާރަފު ކުރެވުނު
ކެމްޕޭނެކެވެ .އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މުޖުތަމަޢުގެ ކަންކަމަށް އަހަންމިއްޔަތުކަންދޭ ކުންފުންޏަކަށްވާތީ،
ކަސްޓަމަރުންގެ ތަފާތު އުންމީދުތަކާއި ހުވަފެންތައް ހަގީގަތަކަށް ހަދައިދިނުމަށް އަބަދުވެސް
އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމެވެ .މިގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޖާދީ އަދި ތަފާތު ޚިދުމަތްތައް
މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ހާސިލުކޮށްދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް
އަހަންމިއްޔަތުކަން ދެމެވެ.

ޯޕސްޓްޕެއިޑް “ވަރަށް ތަފާތު” ކެމްޕޭން :
ށ 4ޖީ +ނެޓްވަރކް ެ
ގ
“ވަރަށް ތަފާތު” ޕޯސްޓްޕެއިޑްގެ އެކި ޕެކޭޖްތައް މެދުވެރިކޮ ް
ސ އަދި ޑޭޓާ ކަސްޓަމަރުންނަށް
ޚިދުމަތާއެކު ހެޔޮ އަގުގައި އަންލިމިޓެޑް ކޯލް ،އެސްއެމްއެ ް
ވަނީ ފޯރުކޮށްދެވިފައެވެ.

ޑިޖިޓަލް “އެވީ” ކެމްޕޭން :
މި ކެމްޕޭނަކީ ޑިޖިޓަލް ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކަސްޓަމަރުންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން
އިތުރުކޮށްދީ ފަސޭހަކަމާ އެކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިދުމަތްތައް ބޭނުންކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ތަޢާރަފުކުރެވިފައިވާ ކެމްޕޭނެކެވެ .ލައިވްލީ މިއުޒިކަލް އެއް މެދުވެރިކޮށް
އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑިޖިޓަލް ޕްލެޓްފޯމް ތައް ކަމުގައިވާ މައި އުރީދޫ އެޕް ،މަގޭ ޕްލޭން ،އުރީދޫ
ނެކްސްޓް އަދި އެމް-ފައިސާ ވަނީ ޕްރޮމޯޓް ކުރެވިފައެވެ.

ރަމަޟާން ކެމްޕޭން :
ރަމަޟާން މަހަކީ އަޅުގަނޑުމެން ލޯބިވާ ފަރާތްތަކާއެކު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ،އެ ގުޅުން
އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރަން މަސައްކަތްކުރާ މައްސަރެކެވެ .މި ކެމްޕޭން މެދުވެރިކޮށް އަޅުގަނޑުމެން
އިހު ޒަމާނުގައި ރަމަޟާން މަސް ފާހަގަކުރާ ގޮތް ދައްކައިދީފައިވާނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން،
އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގައި އެކި ފަރާތްތަކާއެކު ގުޅުން ބޭއްވުމުގައި ކުރިއާ މިހާރުގެ ތަފާތު
ދައްކުވައިދީ ،މި ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމަށް ބާރުއަޅައި ދެވިފައިވާނެއެވެ.
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ޯވލްޑް ކަޕް ކެމްޕޭން :
މި ކެމްޕޭން ތަޢާރަފު ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތަޖުރިބާ
ފުރިހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައެވެ .މި ކެމްޕޭން މެދުވެރިކޮށް ވޯލްޑް ކަޕްގެ މެޗުތައް ލައިވްކޮށް
ސްޓްރީމް ކުރުމާއި ،ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ފެންޓަސީ ޓީމް ރޭވުމާއި ،މޮޅު ވާނެ ޓީމް އަންދާޒާ
ކުރުމުގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދެވުނެވެ.

ސޓް ކެމްޕޭން :
ޑިޖިޓަލް ރި ޯ
އުރީދޫ ބިޒްނަސް އިން ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިސޯޓް ދާއިރާއަށް ޚާއްސަކޮށް ޑިޖިޓަލް ރިސޯޓް
ޕޯޓްފޯލިއޯއެއް ތަޢާރަފުކޮށްފައެވެ .މީގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކުގައި ސްމާޓް
ހޮސްޕިޓަލިޓީ ޚިދުމަތްތައް މިހާރަށްވުރެ މަތީ ހަރުފަތަކަށް ގެންގޮސްދިނުމެވެ .މީގެ ތެރޭގައި
ޚާއްސަ މޮބައިލް އެޕް ތައް ،ނެކްސްޓް ޖެނެރޭޝަން އިން-ރޫމް ޚިދުމަތްތައް ،އަދި ދުނިޔޭގެ
ފެންވަރުގެ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ޚިދުތަތްތަކާއި އެހެނިހެން ތަފާތު ޚިދުމަތްތައްވެސް ހިމެނެއެވެ.

މަސް ރޭސް : 2018
މަޝްހޫރު އުރީދޫ މަސްރޭސް ވަނީ އަލުން ތަޢާރަފުކޮށް ،ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ
ކުންފުނިތަކާއި ރިސޯޓުތަކަށް ހުޅުވާލައި ބޭއްވިފައެވެ 2018 .ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގައި
މަސްރޭހުގެ ކޮލިފައި ވާނެ ބުރުތައް ބާއްވާފައިވާއިރު ،ސެމީ ފައިނަލާއި ފައިނަލް ބޭއްވިފައިވަނީ
ރަމަޟާން މަހުގައެވެ.

ކަލަރ ރަން : 2018
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ބާއްވާފައިވާ މިރޭހުގައި ފަސް ހާހަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
ކަލަރ ރަން ބާއްވާފައިވާ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ގުޑި އެރުވުމުގެ ފެސްޓިވަލް އެއް ބޭއްވިފައިވާއިރު،
އާއިލާއާއި ރައްޓެހިންގެ ހިތްހަމަޖެހުން އިތުރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ރޭގަނޑު މިއުޒިކް ޝޯވ
އެއްވެސް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.
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ކރި ަ
ނ ް
ޓތައ ް
ބއެއ ް އިވެ ް
ނސަ ރ ު
ސޕ ޮ ް
ނ ް
ނފުނި ް
ކ ް
ު

ފީފާ ޯވލްޑް ކަޕް :
ޖ ގެ ޕްރެޒެންޓިން ޕާޓްނަރުގެ ގޮތުގައި އުރީދޫ
ޕީއެސްއެމް އިން ގެނެސްދީފައިވާ އޮފިޝަލް ވޯލްޑް ކަޕް  2018ރަޝިޔާ ކަވަރޭ ް
މޯލްޑިވްސް އިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

ނިއުރޭޑިއަންޓް ސް ޯޕޓްސް ކްލަބް :
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރެއްގެ ގޮތުގައި ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ .މި ކްލަބަކީ
ވޭތުވެދިޔަ ދިހަ ވަރަކަށް އަހަރަށް ބަލާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ މަގްބޫލު ފުޓުބޯޅަ ޓީމެވެ .މި ޓީމުން ވަނީ ރާއްޖޭގެ ގިނަ
މުބާރާތްތަކުން މޮޅުވެ ،އެންމެ ގިނަ ތަށި ހޯދުމުގެ ރިކޯޑު ގާއިމުކުރުމުގެ އިތުރުން ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ
ކާމިޔާބު ޓީމުގެ ފަޚުރުވެސް ހޯދާފައެވެ.
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018

މަޓާ ޯޓ :
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ވަނީ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް  2018ގެ ޕްލެޓިނަމް ޕާޓްނަރުގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ.

ޓީޓީއެމް :
ފ މޯލްޑިވްސް ގެ  2ވަނަ އެޑިޝަންގެ ގޯލްޑް ޕާޓްނަރުގެ
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ވަނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރެވަލް ޓްރޭޑް ޝޯވ އޮ ް
ގޮތުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ.

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018
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 2018ވަ ަ
ނ އަހ ަ ުރގެ އެވޯޑުތައ ް
ލި ި
ބފައ ި ާވ އެވޯޑުތައ ް
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އެވޯޑު

އެވޯޑު ދީފައިވާ ފަރާތް

އނޮވޭޓިވް ކޮމްޕެނީ އޮފް ދަ
ޑ ފޮރ މޯސްޓް ި
ވ އެވޯ ް
ބްރޯންޒް ސްޓީ ީ
ނމެ އިޖާދީ ކުންފުނި)
ގ އެ ް
ރ ެ
އިޔަރ (އަހަ ު

އންޓަރނޭޝަނަލް ބިޒްނަސް އެވޯޑްސް (އައިބީއޭ)
ި 2018

ނ މޯލްޑިވްސް 2018
ސ ކޮމްޕެ ީ
ޓ އިންވެސްޓަރ ރިލޭޝަން ް
ބެސް ް
ނވެސްޓަރ
ނމެ ރަނގަޅު އި ް
( 2018ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެ ް
ރިލޭޝަންސް ކުންފުނި)

އންޑް ފައިނޭންސް އެވޯޑްސް
 2018ގްލޯބަލް ބޭންކިންގ ެ

ރ އެކްސެލެންސް އެވޯޑް ފޮރ ބެސްޓް ސްޓްރެޓަޖީ އިން
ލ އެޗްއާ ު
ބ ް
ގްލޯ ަ
ރ އާ އެއްގޮތްވާ
ލައިން ވިތް ބިޒްނަސް (ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ވިޔަފާ ި
ޖ ގެންގުޅެފައިވާ
ޓރެޓަ ީ
ނ އެންމެ ރަނގަޅު އެޗްއާރު ސް ް
މތި ް
ގޮތުގެ ަ
ކުންފުނި)

ވޯލްޑް އެޗްއާރް ކޮންގްރެސް 2018

އ ް
ނ
ކސެލެންސް ި
ޓ އެމްޕްލޯޔަރ ބްރޭންޑް ފޮރ އެ ް
ލ ބެސް ް
ބ ް
ގްލޯ ަ
ޗއާރު އަށް
ރގައި އެ ް
ޗއާރު ތްރޫ އިނޮވޭޝަން (ދުނިޔޭގެ ފެންވަ ު
އެ ް
ނމެ ރަނގަޅު ކުންފުނީގެ ބްރޭންޑް)
ލއިރު އިޖާދީ އެ ް
ބަ ާ

ވޯލްޑް އެޗްއާރް ކޮންގްރެސް 2018

ނޑް ފޮރ ޓެލެންޓް މެނޭޖްމަންޓް
ގްލޯބަލް ބެސްޓް އެމްޕްލޯޔަރ ބްރޭ ް
ޓމުގައި އެންމެ ރަނގަޅު
ލހެއް ު
ބ ެ
(ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ހުނަރު ެ
ކުންފުނީގެ ބްރޭންޑް)

ވޯލްޑް އެޗްއާރް ކޮންގްރެސް 2018

ތކުރުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު
ވކް ފޮރ (މަސައްކަ ް
ޑްރީމް ކޮމްޕެނީ ޓު ޯ
ކުންފުނި)

އޭޝިޔާސް ބެސްޓް އެމްޕްލޯޔަރ ބްރޭންޑިންގ އެވޯޑްސް 2018

ޑ (މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަމުގައި
މޕްލޯޔަރ ބްރޭންޑް އެވޯ ް
އ ް
ބެސްޓް ެ
ރ އިން)
އެންމެ ރަނގަޅު ބްރޭންޑްގެ ކެޓަގަ ީ

އޭޝިޔާސް ބެސްޓް އެމްޕްލޯޔަރ ބްރޭންޑިންގ އެވޯޑްސް 2018

މވައްޒަފުންގެ ކުރިއެރުމަށް
ލޑިންގ ( ު
ބ ް
އެވޯޑް ފޮރ އިންސްޓިޓިއުޝަން ި
ރމުގެ ކެޓަގަރީ އިން)
މަސައްކަތްކު ު

އޭޝިޔާސް ބެސްޓް އެމްޕްލޯޔަރ ބްރޭންޑިންގ އެވޯޑްސް 2018

ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް އެވޯޑް (ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކްސް
އެންމެ ގިނައިން ދެއްކި ކުންފުނީގެ ކެޓަގަރީ އިން(

ރަންލާރި އެވޯޑް 2017

ސ އެވޯޑް
ޖ ބިޒްނަ ް
ޖެނެރަލް ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސް ޓެކްސް – ލާ ް
ޑތި ވިޔަފާރީގެ ތެރެއިން އާންމު
ނ ބޮ ެ
ޓރިޒަމް ދާއިރާ ނޫން އެހެނިހެ ް
( ޫ
މުދަލާއި ޚިދުމަތްތަކުން ނަގާ ޓެކްސް އެންމެ ގިނައިން ދެއްކި ކުންފުނީގެ
ކެޓަގަރީ އިން)

ރަންލާރި އެވޯޑް 2017

ރން
ޔ (އަހަރުގެ ފޮ ި
ނޓް އޮފް ދަ އި ަ
ޓމަ ް
ނ ޑައިރެކްޓް އިންވެސް ް
ފޮރި ް
ޓމަންޓްގެ އެވޯޑު)
ނވެސް ް
ޑައިރެކްޓް އި ް

މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑްސް 2018
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އެވޯޑު

އެވޯޑު ދީފައިވާ ފަރާތް

ޝ ް
ނ
ޑ ކޮމިއުނިކޭ ަ
ސ އިން އިންފޮރމޭޝަން އެން ް
އެކްސެލެން ް
ދމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ
ތ ޚި ު
މވާސަލާ ީ
ލމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ު
(މަޢު ޫ
ނމެ ރަނގަޅު ކުންފުނި)
ގޮތުން އެ ް

މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑްސް 2018

ޝން އެން ް
ޑ
ދ އިޔަރ  :ޓެލެކޮމިއުނިކޭ ަ
މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އޮފް ަ
މތު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި މުވާސަލާތީ
އންފޮމޭޝަން (ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަޢުލޫ ާ
ި
ނމެ ރަނގަޅު ކުންފުނި)
އ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އަހަރުގެ އެ ް
ދމަތްތަ ް
ޚި ު

މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެންޑް ސީއެކްސް އެވޯޑް

ރގެ އެންމެ އިޖާދީ ކުންފުނި)
ވޓިވް ބިޒްނަސް އޮފް ދަ އިޔަރ (އަހަ ު
އިނޮ ޭ

މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެންޑް ސީއެކްސް އެވޯޑް

ސ ު
ޝޯ ް
ކ ެ
ނ އެވޯޑުތައ ް
ރ ުވ ު
ޓ ު
ޓލި ް
އެ ޯވޑު

އެ ޯވޑު ދޭ ފަރާތް

ނ –
ވޝަން ފޮރ އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ލަރނި ް
ބެސްޓް މޮބައިލް އިނޮ ޭ
ރދޫ ސްމާޓް ކޭމްޕަސް (އުރީދޫ ސްމާޓް ކޭމްޕަސް އަކީ ކިޔެވުމާއި
އު ީ
އުނގެނުމުގެ ދާއިރާއިން އެންމެ ރަނގަޅު މޮބައިލް އިޖާދުގެ ގޮތުގައި
ޝޯޓްލިސްޓުވުން)

އލް އެވޯޑްސް (ގްލޯމޯ)
ޖއެސްއެމް ގްލޯބަލް މޮބަ ި
ީ

ދ އިޔަރ (އަހަރުގެ އޮޕަރޭޓަރ ގެ ގޮތުގައި
އފް ަ
އޮޕަރޭޓަރ ޮ
ޝޯޓްލިސްޓުވުން)

އޭޝިއާ މޮބައިލް އެވޯޑްސް 2018

ޑިޖިޓަލް ލައިފްސްޓައިލް އެވޯޑް އަށް ޝޯޓްލިސްޓުވުން

އޭޝިއާ މޮބައިލް އެވޯޑްސް 2018

ސޓުވުން
ރ އެވޯޑަށް ޝޯޓްލި ް
އސާ ،މޮބައިލް މަނީ މާސްޓަ ީ
އުރީދޫ އެމް-ފަ ި

އޭޝިއާ މޮބައިލް އެވޯޑްސް 2018

ޑިޖިޓަލް ލައިފްސްޓައިލް އެވޯޑް އަށް ޝޯޓްލިސްޓުވުން

ވޯލްޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އެވޯޑްސް 2018

ސޓުވުން
އވޯޑް އަށް ޝޯޓްލި ް
ސޓް މޮބައިލް ކެރިއަރ ެ
ބެ ް

ޓެލެކޮމް އޭޝިއާ އެވޯޑްސް 2018

ނޓް ސަރވިސް  -އެމް-ފައިސާ (އުރީ ޫ
ދ
ޕމަ ް
ބެސްޓް މޮބައިލް ޭ
ކމުގައި އެންމެ ރަނގަޅު
ސ ދެއް ު
ފއި ާ
މޯލްޑިވްސްގެ އެމް-ފައިސާަ ،
މޮބައިލް ޚިދުމަތުގެ އެވޯޑަށް ޝޯޓްލިޓުވުން)

ޓެލެކޮމް އޭޝިއާ އެވޯޑްސް 2018

ޖޓަލް ކަސްޓަމަރ އެކްސްޕީރިއަންސް ،ކަސްޓަމަރުންނަށް
ރދޫގެ ޑި ި
އު ީ
ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެންމެ އިޖާދީ އެޕްރޯޗްގެ ގޮތުގައި
ޝޯޓްލިސްޓުވުން

ޓެލެކޮމް އޭޝިއާ އެވޯޑްސް 2018

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018
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25

ނވަ ުރ
ޅވެފައ ި ާވ މި ް
ދމަތ ް ފ ު ާ
ޚި ު
ަސ ަ
ސ
ޓމ ަރ ބޭ ް
ކ ް
 2018ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަބްސްކްރައިބަރުންގެ (ޚިދުމަތް ހޯދާ
ފަރާތްތަކުގެ) އަދަދު ވަނީ  440،00އަށްވުރެ އިތުރުވެފައެވެ .ފާއިތުވި  5އަހަރުގެ ތެރޭގައި
ސަބްސްކްރައިބަރުންގެ އަދަދު އެވަރެޖްގޮތެއްގައި އަހަރަކު  12.4 %އިތުރުވެފައިވެއެވެ.

2018
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2017

2016

2015

2014

2013

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018

ނގ ެ ަ
ަސ ަ
ޓޗ ް
ޓމ ަ ުރ ް
ކ ް
ނ ް
ޓތައ ް
ޕޮއ ި ް

ހއ

ށ
ނ

ސޭލްސް ޕާޓްނަރުން ހިމަނައި ޖުމްލަ 256
ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމެވެ.

ހދ

21

އަޅުގަނޑުމެންގެ ބިޒްނަސް ޕާޓްނަރުންނާއި
ޓަޗް ޕޮއިންޓް މެދުވެރިކޮށް އަޅުގަނޑުމެންގެ

18

ޅ

11

15

ރ
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6

ބ

17

256

ކ

41

ވ

4

މ
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އދ
ފ

5

ދ
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ލ

ތ
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ގއ
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ޏ

8
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ާމލީ ހާލަތު
ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންނާއި ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެމެހެއްޓިނިވި ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދެވޭ ނަފާއާއި ޚިދުމަތުގެ ސަބަބުން  2018ވަނަ އަހަރު އުރީދޫ
މޯލްޑިވްސް ވަނީ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި  6%ގެ ކުރިއެރުމެއް ހޯދާފައެވެ .މީގެ އިތުރުން ،މާކެޓް ކުރިއަރާ މިންވަރު (މާކެޓް ގްރޯތް) ލަސްކަމުގައި
ވިއަސް ،ކުންފުނިން ދަނީ އަހަރަކަށްފަހު އަހަރެއް ހޯދަމުންދާ ކުރިއެރުން (އިޔަރ އޮން އިޔަރ ގްރޯތް) އިތުރުކުރަމުންނެވެ.
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން އިބިޓްޑާގެ ގޮތުގައި  929މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދާފައިވާއިރު ،އިބިޓްޑާގެ ގޮތުގައި  1%ގެ ކުރިއެރުމެއް  2018ވަނަ
ހޯދާފައިވެއެވެ .ޕީއޭޓީ މާޖިން (ސާފު ފައިދާގެ ނިސްބަތް) ވަނީ  2017ވަނަ އަހަރު ހާސިލްވި  31.5%އިން  27.9%އަށް  2018ވަނަ އަހަރު
ދަށަށް ގޮސްފައެވެ .މީގެ ސަބަބަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނި ،ވާފް ޓެލެކޮމް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އިންޓޭންޖިބްލް
އެސެޓްތަކުގެ އިމްޕެއަރމަންޓްގެ ގޮތުގައި  35މިލިއަން ރުފިޔާ  2018ވަނަ އަހަރު ފައިދާއިން އުނިވުމެވެ .އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އަށް  2018ވަނަ
އަހަރު ޕީއޭޓީ (ސާފު ފައިދާ) ގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ  545މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ .ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންނަށް ނަފާ ހޯދައިދިނުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން
ކުރިއަށް ދާއިރު 2018 ،ވަނަ އަހަރުގެ ޙިއްޞާއަކަށް ލިބުނު އާމްދަނީއަށް ބަލާއިރު ޙިއްޞާއަކަށް ވަނީ  3.64ރުފިޔާ ޖެހިފައެވެ .އެގޮތުން އުރީދޫއިން
ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ޙިއްޞާއަކަށް  3.22ރުފިޔާ ބެހުމަށެވެ .މިއީ ޙިއްޞާއަކަށް ޖެހުނު ފައިދާގެ  88%އާއި އެއްވަރުގެ އަދަދެކެވެ.

އާމްދަނީ:

 1،951މިލިއަން ރުފިޔާ

 2018ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ ވަނީ  107މިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ  6%އިތުރުވެފައެވެ .މީގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އެންޓަޕްރައިޒް
ސެގްމަންޓާއި ފިކްސްޑް ބިޒްނަސް މެދުވެރިކޮށް ލިބުނު އާމްދަނީ އިތުރުވުމެވެ 2018 .ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީ މިހާ ބޮޑުތަން އިތުރުވެފައިވަނީ އުރީދޫގެ
ކަސްޓަމަރުން އިތުރުވުމާއި ،ކަސްޓަމަރުންގެ ބޭނުންތަކަށް ބިނާކޮށް ތަފާތު އައު ޚިދުމަތްތައް ތަޢާރަފުކުރުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

އީބިޓްޑާ 929 :މިލިއަން ރުފިޔާ
ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޚަރަދު އިތުރުވެފައިވީނަމަވެސް ،އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން އިބިޓްޑާގެ ގޮތުގައި  929މިލިއަން
ރުފިޔާ ހޯދައި ،އިބިޓްޑާއަށް  1%ގެ ކުރިއެރުމެއް ވަނީ ހޯދާފައެވެ.

ޕީއޭޓީ (ޓެކްސް އުނިކުރުމަށްފަހު ލިބޭ ސާފު ފައިދާ) 545 :މިލިއަން ރުފިޔާ
 2017ވަނަ އަހާރާ އަޅާބަލާއިރު 2017 ،ވަނަ އަހަރު ވާފް ޑެލެކޮމް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އިމްޕެއަރމަންޓްގެ  35މިލިއަން
ރުފިޔާ 2018 ،ވަނަ އަހަރުގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ .ޕީއޭޓީ (ޓެކްސް އުނިކުރުމަށްފަހު ލިބޭ ސާފު ފައިދާ) ގެ އަހަރުން އަހަރަށް ލިބޭ ކުރިއެރުން
ދެމެހެއްޓިފައިވާއިރު ،ޕީއޭޓީގެ ގޮތުގައި  545މިލިއަން ރުފިޔާ  2018ވަނަ އަހަރު ވަނީ ހޯދާފައެވެ.

ޙިއްޞާއަކަށް ޖެހޭ އާމްދަނީ (އީޕީއެސް) :ޙިއްޞާއަކަށް  3.64ރުފިޔާ
ޓެކްސް އުނިކުރުމަށްފަހު ލިބޭ ސާފު ފައިދާ (ޕީއޭޓީ) ދަށަށް ދިއުމުގެ ސަބަބުން ،ބޭސިކް އަދި ޑައިލިއުޓެޑް އީޕީއެސް ގެ ގޮތުގައި ޙިއްޞާއަކަށް ޖެހެނީ
 3.64ރުފިޔާއެވެ.

ޑިވިޑެންޑްގެ ޮގތުގައި ޙިއްޞާއަކަށް ބަހާ ފައިދާ :ޙިއްޞާއަކަށް  3.22ރުފިޔާ
 2018ގެ މާލީ އަހަރަށް ،ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ  476މިލިއަން ރުފިޔާ (ނުވަތަ ޙިއްޞާއަކަށް  3.22ރުފިޔާ) ބެހުމަށް ޙިއްޞާދާރުންނަށް ވަނީ
ހުށަހެޅިފައެވެ .މިއީ ޑިވިޑެންޑް ޕޭއައުޓް ރޭޝިއޯގެ ނިސްބަތުން ބަލާނަމަ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ގްރޫޕްގެ ސާފު ފައިދާގެ  88%އެވެ .އަދި ޙިއްޞާގެ
އަގުން ބަލާނަމަ މިއީ  9%ޔީލްޑެކެވެ.

28

2018

2017

ޙިއްޞާއަކަށް ލިބުނު އާމްދަނީ (ރުފިޔާއިން)

3.64

3.78

ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ޙިއްޞާއަކަށް ބަހާ ފައިދާ (ރުފިޔާއިން)

3.22

3.20

ޑިވިޑެންޑް ޕޭއައުޓް ރޭޝިއޯ (ޕީއޭޓީގެ އިންސައްތަ)

88%

85%

ޑިވިޑެންޑް ޔީލްޑް

9%

9%

ޙިއްޞާއަކަށް ޖެހޭ ނެޓް އެސެޓްގެ އަދަދު (ރުފިޔާއިން)

7.94

8.35
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018

އެސެޓްތައް އަދި އާރް.އޯ.ސީ.އީ
 2018ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ގްރޫޕްގެ ޖުމްލަ އެސެޓް ބޭސް އަކީ  3.3ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ .އަދި ނެޓް އެސެޓްސްގެ އަދަދަކީ
 1.2ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ .އަދި  2018ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ގްރޫޕްގެ ރިޓާން އޮން ކެޕިޓަލް އެމްޕްލޯއިޑް (“އާރް.އޯ.ސީ.އީ”) އަކީ  37.1%އެވެ.

ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓްމަންޓް
ނެޓްވަރކް ކެޕޭސިޓީ އާއި ކަވަރޭޖް ފުޅާކޮށް ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި  2018ވަނަ އަހަރު ކުންފުނިން ވަނީ  189މިލިއަން ރުފިޔާ އިންވެސްޓްކޮށްފައެވެ.

ފްރީ ކޭޝްފްލޯ
 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފްރީ ކޭޝްފްލޯ (ކެޕިޓަލް ހަރަދު އުނިކުރުމަށްފަހު ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތަކުން ލިބޭ ފައިސާ) އަކީ  424މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

ސަބްސިޑިއަރީގެ ހިންގުންތެރިކަން
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ސަބްސިޑިއަރީއެއް ކަމަށްވާ ވާރފް ޓެލެކޮމް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (“ވާފް”) އަށް  2018ވަނަ އަހަރު އާމްދަނީގެ
ގޮތުގައި  77.3މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނެވެ .އަދި ޓެކްސް އުނިކުރުމަށްފަހު ސާފު ފައިދާ (ޕީއޭޓީ) ގެ ގޮތުގައި  19މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނެވެ .ވާރފްގެ
ފައިދާ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ގްރޫޕް ޕީއޭޓީގެ  3%ޙިއްޞާކުރެއެވެ .ވާފްގެ ނެޓް އެސެޓްތަކުގެ އަދަދަކީ  312މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ .މިއީ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް
ގްރޫޕްގެ ނެޓް އެސެޓްތަކުގެގެ ގާތްގަނޑަކަށް  25%އެވެ.
ލަސްއެއަލިތަ
މާޖުލީމް އު
ސެއްޓްތައް

މިލިއަން ރުފިޔާއިން

އާމްދަނީ
3,287

1%

އީބިޓްޑާ

2018
1,951

އާމްދަނީ

2017

%

6%
1,844
1,951

929

919

1%

545

580

%-6

ޙިއްޞާއަކަށް ލިބުނު އާމްދަނީ

3.64

3.78

%-4

ޖުމްލަ އެސެޓްތައް

3,287

3,258

1%

ތައް
ޓް ލަލައިއިބިބިލިލިޓީޓީ
ކަކަރަރަން
ތައް
ންޓް

1,523

އީބިޓްޑާ %-7
1641

3258

ޓެކްސް އުނިކުރުމަށްފަހު ލިބޭ ސާފު ފައިދާ

3287

އދދތއ ރފޔއނ )މލއނނ(

ނަން-ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީތައް

-7%

ނެޓް އެސެޓްތައް
1,523

1641
1523

530
1,234

444

1951

2018

އދދތއ ރފޔއނ )މލއނނ(

20%

9291,173

1%

5%
919

2017

2018

2017
2018

އދދތއ ރފޔއނ )މލއނނ(

ނަން-ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީތައް

ޓެކްސް އުނިކުރުމަށްފަހު ލިބޭ ސާފު ފައިދާ

530

20%
444

545

-6%

2017
530

2017 580
2018

އދދތއ ރފޔއނ )މލއނނ(

545

2018

އދދތއ ރފޔއނ )މލއނނ(

ނެޓް އެސެޓްތައް

ޙިއްޞާއަކަށް ލިބުނު އާމްދަނީ

1,234

5%
1173

3.64

-4%
3.78

2017
1234
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2018

1844

2017

929

އދދތއ ރފޔއނ )މލއނނ(

އދދތއ ރފޔއނ )މލއނނ(

2017

6%

3.64

2018

2017

2018

ކއމ ޙއޞއކށ
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ޞގ ެ ޙ ަ ަ
ރ ާކތްތައ ް
ޙިއ ް ާ
ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުން
ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީ  2018ގެ ނިޔަލަށް ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާ ބެހިފައިވާ ގޮތެވެ.
ޙިއްޞާދާރުން

ޙިއްޞާގެ އަދަދު

%

ވަތަނިއްޔާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެފް ޒެޑް  -އެލް އެލް ސީ

133,755,130

90.5%

އާންމުން

14,045,271

9.5%

ޖުމްލަ

147,800,401

ޙިއްޞާގެ ވިޔަފާރި
އެމްއެސްއީގައި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ޙިއްޞާގެ މުޢާމަލާތްތައް ހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

30

ވިކުނު އެންމެ މަތީ އަގު

 45ރުފިޔާ

ވިކުނު އެންމެ ދަށް އަގު

 32ރުފިޔާ

އެންމެފަހުން ވިކުނު އަގު

 35ރުފިޔާ

މުޢާމަލާތު ކުރެވިފައިވާ ޙިއްޞާގެ އަދަދު

 4،862ޙިއްޞާ

ކުރެވިފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކުގެ އަދަދު

 35މުޢާމަލާތް

ޙިއްޞާ ވިކުނު އަގުގެ ވެއިޓެޑް އެވްރެޖް އަދަދު

 34.64ރުފިޔާ

މާކެޓް ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން

 5,173,014,035.00ރުފިޔާ
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“އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަޞައްވުރަކީ އަޅުގަނޑުމެން ހަރަކާތްތެރިވާ މުޖުތަމަޢުގެ ދިރިއުޅުން ފާގަތިކޮށް
ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން ކުރިއެރުވުމަށް އިތުރު ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމެވެ .އަޅުގަނޑުމެން
ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިތުރު ކުރިއެރުންތައް ހޯދަމުންދާއިރު ،އަޅުގަނޑުމެންގެ މައި ވިސްނުމަކީ
ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމުގައި
ދެމިތިބުމެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދީ ،އިޖްތިމާޢީ އަދި ތިމާވެށި ކުރިއެރުވުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
ފާހަގަކޮށްލުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ފަޚުރެކެވެ .މި މަސައްކަތްތައް ގުޅިފައިވަނީ
އަޅުގަނޑުމެންގެ މައި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތައް ކަމުގައިވާ “ގުޅުވައިދިނުން”“ ،އޯގާތެރިވުން”
އަދި “ކުރިމަތިލުން” ގެ މައްޗަށެވެ .މީގެ އިތުރުން މި މަސައްކަތްތައް ބިނާކުރެވިފައިވަނީ އދ
އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި (ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް
ސަސްޓެއިނަބަލް ގޯލްސް (“އެސްޑީޖީ”)  2012ވަނަ އަހަރު އަޅުގަނޑުމެން ބައިވެރިވެ
ސޮއިކޮށްފައިވާ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ގްލޯބަލް ކޮމްޕެކްޓް (“ޔޫއެންޖީސީ”)ގެ ދިހަ އަސާސުގެ
މަ އް ޗަ ށެ ވެ.
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން މުޖުތަމަޢުއަށް ކޮށްދީފައިވާ ކަންކަން ހާސިލުކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ
ހީވާގި މުވައްޒަފުން ވަނީ ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައެވެ .މިގޮތުން މުޖުތަމަޢުގެ އެކި
ކަންކަމުގައި މުވައްޒަފުންވަނީ ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކޮށްދީ ،ވަރަށް ގިނަގުނަ ވަގުތުތަކެއް
ހޭދަކޮށްފައެވެ.
 2019ވަނަ އަހަރަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމަތިލާއިރު ،ދެމެހެއްޓެނިވި ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ޚިދުމަތްތައް
މެދުވެރިކޮށް ،މުޖުތަމަޢުއާއި އާންމު ފަރުދުން އަދި ވިޔަފާރިތަކުގެ ދިރިއުޅުން ފާގަތިކޮށް ،ދިރިއުޅުމުގެ
ވައްޓަފާޅި ޑިޖިޓަލް ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުންމަތީ ދެމިތިބޭނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އެންމެހައި
ފަރާތްތަކަށް އަރުވަމެވެ”.

ނަޖީބް ޚާން
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް
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އ ުރ
ނފުނީގެ ަ
ދ ު
ކ ް
ކ ުރމުގައ ި ު
ނ ާމ އަ ާދ ު
އިޖްތި ާމޢީ ޒި ް
 2015ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރ މަހު އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ވަނީ އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުން އެކުލަވާލާފައިވާ ،ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް
(“ގްލޯބަލް ގޯލްސް”) ހާސިލުކުރަން މަސައްކަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައެވެ .މިލަނޑުދަނޑިތަކުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ބަނޑުހައިހޫނުކަން ނައްތާލައި،
ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ،މުސްތަޤުބަލަށްޓަކައި ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ރަނގަޅު ދުނިޔެއެއް ބިނާކުރުމެވެ.
 2015ވަނަ އަހަރުގެ ހުރިހާ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސްގެ މެންބަރު ސްޓޭޓްތަކުން ވަނީ  2030އެޖެންޑާގެ ނަމުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީ
(ސަސްޓެއިނަބަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް) އާ ގުޅޭ އެޖެންޑާއެއް ބަލައިގަނެފައެވެ .މި އެޖެންޑާގެ މަޤްޞަދަކީ ދުނިޔެއަށް ސުލްހަވެރިކަމާއި ،ފާގަތިކަން މިހާރާއި
މުސްތަގުބަލުގައި ގެނަސްދިނުމުގައި އެންމެން އެއްބަސްވާ ދެލިކޮޕީ (ބްލޫޕްރިންޓް) އެއް އެކުލަވާލުމެވެ .މީގެ މައިގަނޑު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި
ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ  17ލަނޑުދަނޑިއެއް ހިމެނިފައިވާއިރު ،މިކަންކަމާ ގުޅިގެން ތަރައްޤީ ވެފައިވާ ގައުމުތަކާއި
ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ގައުމުތަކުން އަވަސް ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން ވަރަށް މުހިންމެވެ .މި ލަނޑުދަނޑިތައް ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު ބަނޑުހައިހޫނުކަން
ނައްތާލުންފަދަ ކަންކަމާ އެއްހަމައެއްގައި ،ރަނގަޅު ސިއްހަތެއް ބިނާކުރުމާއި ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސްޓްރެޓެޖީ ކުރިއަށް ގެންދިއުންވެސް
މުހިންމުކަމުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .ހަމައެއާއެކު ،މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ކަނޑާއި ޖަންގަލި ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް
ގެންދިއުންވެސް ވަރަށް މުހިންމެވެ .އެގޮތުން މިމަޤްޞަދުތަކަކީ މޮބައިލް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ފުރިހަމަ ބޭނުން ނުކޮށް ހާސިލުކުރުން ދަތި މަޤްޞަދުތަކެކެވެ.
އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ޑިޖިޓަލް ކޮށް ގެނެވޭނެ އިންގިލާބީ ބަދަލުތައް މެދުވެރިކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއާ ގުޅޭ  2030އެޖެންޑާގެ
މަސައްކަތްތައް ކުރިއެރުވުމުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް އިސް ދައުރެއް އަދާކުރެވޭނެއެވެ .މިގޮތުން ރަނގަޅު ސިއްޙަތެއް ބިނާކުރުމާއި ،ތަޢުލީމީ
ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމާއި ،ދެޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަން ގެނެސްދިނުމާއި ،އައު އީޖާދުތައް ކުރުމާއި ،ތަފާތުކުރުންތައް ކުޑަކުރުމާއި ،ދެމެހެއްޓެނިވި
ސިޓީތައް ބިނާކުރުމާއި ،ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް އަހަންމިއްޔަތުކަން ދީގެން ގިނަ ގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭނެއެވެ.
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މުޖުތަމަޢުގެ ސިއްހީ ހާލަތު ކުރިއެރުވުމަށް ސަރުކާރުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކުގައި
އެހީތެރިވެދިނުމަށް ،އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ވަނީ  3ސީ އެމްބިއުލަންސް މިނިސްޓްރީ އޮފް
ހެލްތަށް ހަދިޔާކޮށްފައެވެ .މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް
ޑިފެންސް އަދި މޯލްޑިވިއަން ރެޑް ކްރެސެންޓާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން ވަނީ މޮބައިލް
ހެލްތް ކްލިނިކް ޕްރޮގްރާމެއް ތަޢާރަފުކޮށްފައެވެ .މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އެކަހެރިވެފައިވާ
ޖަމާޢަތްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ،ހިލޭ ސިއްހީ ފަރުވާ ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ،ކެއިންބުއިމުގެ އާދަތަކާގުޅޭ
މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާނެއެވެ .މި ޕްރޮގްރާމް މެދުވެރިކޮށް ބެލެނިވެރިންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް
ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތާގުޅޭ މުހިންމު މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ ބަލިމަޑުކަން ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް
މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް
ޑިފެންސް އަދި މޯލްޑިވިއަން ރެޑް ކްރެސެންޓާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރާއްޖޭގެ އާބާދީ
ކުޑަ ރަށްތަކަށްވެސް މިޕްރޮގްރާމް ހިންގައިދިނުމެވެ.
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ޢުމްރާނީ ކުރިމަތިލުންތަކަކަށް އީޖާދީ އަދި “ސްމާޓް” ހައްލުތައް ހޯދައިދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި
ޔޫއެންޑީޕީއާ ގުޅިގެން ހުޅުމާލޭގައި “ސްމާޓް ސިޓީސް” ޕްރޮޖެކްޓް ތަޢާރަފުކޮށް ،ތަފާތު
ހަރަކާތްތައް ހިންގުނެވެ .މިޕްރޮޖެކްޓްގެ އެއް މަޤްޞަދަކީ ހުޅުމާލެއަކީ މުސްތަޤުބަލުގެ ސްމާޓް
ސިޓީކަމަށްވުމާއެކު ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޒަރިއްޔާއިން ތަޢާރަފުކުރާ ހައްލުތަކަކީ ހުޅުމާލޭގެ އާބާދީ،
ޚާއްސަކޮށް ވަލްނަރަބަލް ގްރޫޕްތައް ކަމަށްވާ އަންހެނުންނާއި ޒުވާނުން އަދި އުމުރުން ދުވަސްވީ
މީހުންނާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށްވެސް އެކްސެސިބަލް އަދި އެހައްލުތަކުން
އެއްވެސް ބަޔަކު މަހްރޫމުނުވާފަދަ ހައްލުތަކެއް ހޯދައިދިނުމެވެ.

އެ ޮގތުން  2018ވަނަ އަހަރު ހިންގުނު ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި:

ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަމާގުޅޭ ގޮތުން “ސްމާޓް ސިޓީ ބޭސްލައިން
އެސެސްމަންޓް” ގެ ނަމުގައި ސަރވޭއެއް ކޮށް ،މި ސަރވޭގެ ހޯދުންތަކާއި ސްމާޓް ސިޓީސް
ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމުގައި ކުރިއަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް ފާހަގަކޮށް ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ކަރުދާހެއް
ވަނީ އަންގާފައެވެ.

ކ ބަޔަކު މަހުރޫމު ނުކުރުމުގެ ވިސްނުން ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް “ސްމާޓް
ސްމާޓް ސިޓީތަކުގައި ވަ ި
ނ ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.
އިންކްލޫސިވިޓީ” ކެމްޕޭ ް

 10އަހަރާއި  15އަހަރުގެ ދަރިވަރުންނަށް ކޯޑިންގ އާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ކޭމްޕެއް
ވަނީ ބާއްވާފައެވެ .މި ކޭމްޕްގެ މަޤްޞަދަކީ އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ޒުވާން ކުދިންނަށް ދިމާވާ
ދަތިތައް ހައްލުކުރުމުގައި ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ތަފާތު ހައްލުތައް ހޯދުމުގެ މަޢުލޫމާތު
ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު މެ ވެ.
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ޔޫއެންޑީޕީ އަދި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންއާއި ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން ވޭތުވެދިޔަ
އަހަރު “ސައި-ޓެކް ފެސްޓިވަލް” އެއް ވާނީ ބާއްވާފައެވެ .މި ފެސްޓިވަލްގެ މައިގަނޑު
މަޤްޞަދަކީ ކުޑަކުދިންގެ މެދުގައި އައު އީޖާދުތަކާއި ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ކުރާ ލޯބި އިތުރުކޮށްދީ
ޝައުގުވެރިކަން އުފެއްދުމެވެ .މި ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ކުދިން ވަނީ ތަފާތު އެކި
ކަހަލަ އެކްސްޕެރިމަންޓްތަކާއި ކުޅިވަރުތައް ދައްކުވައިދީފައިވެއެވެ.

މުޖުތަމަޢުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމާ
ގުޅޭ ގޮތުން “ޕްރޮމޯޓިންގ ޑިސްއެބިލިޓީ އިންކްލޫސިވް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފޯރަމް” ގެ ނަމުގައި
މަހާސިންތާއެއް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ .މި މަހާސިންތާގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް
ދިމާވާ ދަތިތަކާ ގުޅޭގޮތުންނާއި މިދަތިތަކަށް ހޯދޭނެ ހައްލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާ
ވަނީ މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ.

ހުޅުމާލެ ތަރައްޤީކުރުމުގައި ސޯޝަލް ހައުސިންގ އާއި ކުނި ނައްތާލުން ފަދަ ކަންކަމުގައި
ދިމާވާ ދަތިތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން “އަރބަން އިނޮވޭޓިވް ޗެލެންޖް” އެއް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.
މި ޗެލެންޖު މެދުވެރިކޮށް ޓެކްނޮލޮޖީއާއި އައު އީޖާދުތައް ބޭނުންކޮށް ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ހައްލު
ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ޒުވާނުންނަށް ވަނީ
ފަ ހި ކޮ ށް ދެ ވި ފަ އެ ވެ.

ރޓަރ ޕ ް ޮ
ނި ުރ އެކ ް ެ
ސލެ ޭ
ރގ ް ާރމ ް
ނިރު އެކްސެލެރޭޓަރ ޕްރޮގްރާމަކީ އަލަށް ވިޔަފާރިއެއް ފައްޓަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު
ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ހިންގަން ފަށާފައިވާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ .މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިފަދަ
ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގާފައިވާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ .މި ޕްރޮގްރާމް މެދުވެރިކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޖްތިމާޢީ
ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ފައިސާގެ އިތުރުން އެހެނިހެން
އެހީތެރިކަންވެސް ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.
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މި ަ
ނ ކޭމްޕ ް
ސޝަ ލ ް އ ި ޮ
ނވޭޝަ ް
ޔހެލި ޯ
އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ހޯދިދާނެ ހައްލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަށާފައިވާ
މިޔަހެލި ސޯޝަލް އިނޮވޭޝަން ކޭމްޕްގެ ތިން ވަނަ ފިޔަވަހި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ވ.
ތިނަދޫގައި ބޭއްވިފައެވެ .މިއީ ގްރޭޓަރ މާލެ ރީޖަންގެ  18އަހަރާއި  30އަހަރާ ދެމެދުގެ
ޒުވާނުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ޔޫއެންޑީޕީއާއެކު އަޅުގަނޑުމެން ބާއްވާފައިވާ ކޭމްޕެކެވެ .މި ކޭމްޕު
އަމާޒުކުރެވިފައިވާ މައިގަނޑު  5ދާއިރާއަކީ ސުލްހަވެރި ކެތްތެރި މުޖުތަމަޢުއެއް ގާއިމްކުރުން،
އަންހެނުންގެ އަޑު އިތުރުކުރުން ،ކާމިޔާބު ވިޔަފާރިތަކެއް އުފެއްދުން ،ޒުވާނުންގެ ހަރާކާތްތައް
ރާވައި އިތުރުކުރުން ،އަދި ގްރީން އިނޮވޭޝަން އެވެ.

ޓރ ީ
ޑިޖި ަ
ޓލ ް ލި ް
ަސ ޕ ް ޮ
ރގ ް ާރމ ް
ޑިޖިޓަލް މޯލްޑިވްސް ސްޓްރެޓެޖީގެ ދަށުން ،ވިމެން އޮން ބޯޑްސް އާއެކު އުމުރުން ދުވަސްވީ
މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން “ޑިޖިޓަލް ލިޓްރަސީ ޕްރޮގްރާމް” އެއް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ .މި ޕްރޮގްރާމުގެ
މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ އުމުރުން ދުވަސްވީ ފަރާތްތަކަށް ޑިޖިޓަލް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި،
ސްމާޓް ފޯނާއި އެންމެ ފަހުގެ އެޕްލިކޭޝަންތައް ބޭނުންކުރާނެގޮތް ދަސްކޮށްދިނުމާއި ،މޮބައިލް
ފޯނާއި އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރުމުގައި ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު
ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

ސ ަ
ކގ ެ
ކ ާރ ޖަމްޢިއ ް ާޔ އަދި ޖ ަ ާމޢަތްތ ަ ު
ށ މ ަސަ އްކަތ ް ު
ބހ ަ ް
ހިލ ޭ ާ
ނ
ސ ް
ބޕޭޖްތައ ް ވައ ި ް
ކ ުރ ް
ޓ ު
ޓލި ް
ވެ ް
ބ ޚާން ވެވަޑައިގެންފައިވާ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް،
އަޅުގަނޑުމެންގެ ސީއީއޯ ،މިސްޓަރ ނަޖީ ް
ހށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާ އަދި ޖަމާޢަތްތަކުގެ
ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީ ހޯދުމަށް ހިލޭ ސާބަ ަ
ކށް ވަދެވޭނެ އިންތިޒާމު ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ވަނީ
ވެބްޕޭޖްތަކަށް އެއްވެސް ޑޭޓާއެއް ބޭނުންނު ޮ
ހަމަޖައްސައިދެވިފައެވެ.

ރއްގެ ގޮތުގައ ި
އނި ީ
ޓ ަ
ބގ ެ ޕާ ް
ނ ް
ނ ެ
ޓ ހަ ް
ޓ ޑިވެލޮޕްމ ަ ް
އެލައިޑ ް ކޮމި ު
ނ
ަ
ބއިވެރި ުވ ް
މުޖުތަމަޢުގައި ހިމެނޭ އިތުރު އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްކަށް ޓެކްނޮލޮޖީއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ،
މުޖުތަމަޢުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށާއި ،ކޮމްޕިއުޓަރު ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ
މަޤްޞަދުގައި އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް އަދި ޔޫއެންޑީޕީ ގުޅިގެން ހިންގާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުގައި
އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ ބައިވެރިވެފައެވެ .ފުރަތަމަ ކޮމިއުނިޓީ ހަބް ތަޢާރަފު ކުރެވިފައިވަނީ 2018
ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހު ބ .މާޅޮހުގައެވެ .މި ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރަށް އިންޓަނެޓް
ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން ،މި ސެންޓަރުގައި ހިންގާ ތަމްރީނުތަކުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން އިންޓަރންޝިޕް ހެދުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

38

އުރީދޫ ޯމލްޑިވްސް ޕލކ

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018

ނ ހޭ ު
ށ ކެމްޕ ޭ ެ
ނއ ް
ކ ުރމ ަ ް
ނ އިތު ުރ ު
ނތެރިކަ ް
ލ ް
ސކޭމ ް ކޯ ާލ ގުޅޭގޮތު ް
ް
ނ
ނގު ް
ހި ް
އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގައި ސްމާޓް ފޯނު ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އިތުރުވަމުންދާއިރު،
ޑިޖިޓަލްކޮށް ކޮށްފާނެ ވައްކަމާ ގުޅޭގޮތުން ވީޑިއޯއެއް ހަދައި ،މީސް މީޑިއާއިން މެސެޖުކޮށް
މުޖުތަމަޢުގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ވަނީ މަސައްކަތްކުރެވިފައެވެ.

ނ
ބއ ި ަ
ަ
ނލްއަޤ ް ާވމީ “ހެޕ ި ެ
ކ ުރ ް
ަސ ފާހަގ ަ ު
ދވ ް
ސ” ު
ނ ް
ދިރިއުޅުމުގައި އުފާވެރިކަމުގެ މުހިންމުކަން އަންގައި ދިނުމުގެ ގޮތުން 2013 ،ވަނަ އަހަރުން
ފެށިގެން ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އިން އަންނަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ “ހެޕިނެސް” (އުފާވެރިކަން)
ދުވަސް ފާހަގަކުރަމުންނެވެ 2018 .ވަނަ އަހަރު އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ވެސް ވަނީ މިދުވަސް
ފާހަގަކޮށް ،އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ ކުޑަ ކުޑަ ކަމަކުންވެސް އެހެން ފަރާތްތަކަށް އުފާވެރިކަން
ގެނެސްދީފާނެކަން އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން ،ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި “ސްމައިލް” ކުކީ
ބަހައިފައެވެ.

ނ
ކ ުރ ް
ާއތ ް އަވަރ ފާހަގ ަ ު
ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މުހިންމުކަން އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި
ފާހަގަކުރާ އާތް އަވަރ ގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި ،ސެމްސަންގ ގެލެކްސީ  S9ތަޢާރަފުކުރުމުގެ
ތެރެއިން ،ހުރިހާ ލައިޓްތަކެއް ނިއްވުމުގެ އިތުރުން ،ކެންޑްލް ލައިޓް މިއުޒިކް ޝޯވ އެއް
އަޅުގަނޑުމެންވާނީ ބާއްވާފައެވެ.

ނ
ބއ ި ަ
ަ
ކ ުރ ް
ަސ ފާހަގ ަ ު
ދވ ް
ނގ ެ ު
ނ ް
ނހ ެ ު
ނލްއަޤ ް ާވމީ އަ ް
އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޔޫއެންޑީޕީ މޯލްޑިވްސް އާއި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން
ވަނީ ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހާއްސަ ހަފްލާއެއް ބާއްވައި ،މި ހަފްލާގައި ޔުނައިޓެޑް
ނޭޝަންސް އިންފޮރމޭޝަން ގެ ޑިރެކްޓަރު މިސް ކޯރު ނިމޯޓޯ ވަނީ ތައާރަފުކޮށްދީފައެވެ .ޒުވާން
އަންހެން ކުދިން އަލަށް ވަޒީފާގެ މައިދާނަށް ނިކުންނަ އިރު ދިމާވާ ދަތިތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި،
މިކަންކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މި ހަފްލާގައި މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.
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ނމުގައ ި އޯ ި
ެސ” ގެ ަ
ނ ް
ނޓްޮ ،
“ޑިފ ަ ެ
ޓޒަމ ް ާއ ގުޅ ޭ
ޓ ލ ް
ރ ް
ނ
ހޭ ު
ކ ުރމުގ ެ ޕ ް ޮ
ނގު ް
ރގ ް ާރމެއ ް ހި ް
ނ އިތު ުރ ު
ނތެރިކަ ް
ލ ް
ށ އަމާޒުކޮށްގެން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް މަޢުލޫމާތު
ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަ ް
ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މ .ދިއްގަރުގައި“ ،ޑިފަރެންޓް ،ނޮޓް ލެސް” ގެ ނަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން
ވާނީ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގާފައެވެ.

އެނިގ ް ާމ އެގްޒި ި
ނ
ބޝަ ް
ސ ހޯދުމަށްޓަކައި“ ،އެނިގްމާ އެގްޒިބިޝަން”
ކެންސަރާ ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް ފައި ާ
ނ ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮތުގައި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް
ގެ ނަމުގައި ހިންގާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުގައި އިނޮވޭޝަ ް
އިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

ަސ
ނ ް
ދވ ް
ނގެ ު
ކދި ް
ކޑ ަ ު
ކ ު
ބއެ ު
ްސ ކްލަ ާ
ސޕޯޓ ް
ޓ ް
އރޭޑިއަ ް
ނި ު
ނ
ކ ުރ ް
ފާހަގ ަ ު

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން  60ކުޑަކުދިންނާއި ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް
ކްލަބްގެ ޕްރޮފެޝަނަލް  6ކުޅުންތެރިން ބައިވެރިވެގެން ވަނީ ފުޓުބޯޅަ މެޗެއް ކުޅެފައެވެ .މިމެޗުން
 7ލަނޑު  0ލަނޑުން މޮޅުވެފައިވަނީ “ވަރަށް ތަފާތު ކިޑްސް” އެވެ .މި މެޗުގެ މައިގަނޑު
މަޤްޞަދަކީ ފުޓުބޯޅައާ މެދު ކުޑަކުދިންގެ ހިތުގައި ލޯބި އުފައްދައި ،ފުޓުބޯޅަ ކުޅުމުގެ ރޫހު
އާލާކުރުމެވެ.

ނ
ކ ުރ ް
ދ ފާހަގ ަ ު
އީ ު
ފިތުރު އީދުގެ މުނާސަބަތުގައި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ވަނީ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ބްރޭންޑް
އެމްބެސަޑެރެއްކަމުގައިވާ ހަބޭސް ބޮޑުބެރާއެކު ހާއްސަ މިއުޒިކް ޝޯވ އެއް ބާއްވާފައެވެ .މީގެ
އިތުރުން ފިތުރު އީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ތަފާތު ހަދިޔާތައް ބަހައި ،ކަސްޓަމަރުންނާއި ދިވެހި
ރައްޔިތުންނާއެކު ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް އަޅުގަނޑުމެން އީދު ފާހަގަކޮށްފައިވާނެއެވެ.
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ނ
ކ ުރ ް
ަސ ފާހަގ ަ ު
ދވ ް
ނގ ެ ު
ަސވެރި ް
މ ް
މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މަސްވެރިންގެ ތަފާތު ބޭނުންތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން
މަސްވެރިންނަށް ހާއްސަ މަސްވެރިންގެ ޕެކޭޖެއް ތަޢާރަފުކުރެވުނެވެ .މި ޕެކޭޖު މެދުވެރިކޮށް
މަސްވެރިންނަށް އަންލިމިޓެޑް ކޯލްސް އާއި ހާއްސަ ޑޭޓާ އެލަވަންސް އަދި ހިލޭ ވައިބަރ އާއި
ޓްވިޓަރ ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން މަސްވެރިންގެ ދުވަސް
ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ކުރައްވާ ކަންކަމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން،
ގއ .ވިލިނގިލީގައި ކުޑަކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވާފައިވާ ހަރަކާތަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.

ނ
ކގައ ި އެހީތެރި ުވ ް
ސތ ަ ު
ާކރި ާ
ޖީއެސްއެމްއޭ ގެ ހިއުމެނިޓޭރިއަން ކަނެކްޓިވް ޗާޓަރުގެ ސަޕޯޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން
އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ދެމިތިބޭނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ކާރިސާތަކުގައި އެހީތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދިނުން މަތީގައެވެ .އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ކާރިސާތަކުގައި
އެހީތެރިވުމުގައި އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކުންފުންޏެކެވެ .މިގޮތުން މާލެއަށް
ދިމާވެފައިވާ ފެނުގެ ކާރިސާއާއި ،ގދ .ތިނަދޫއަށް ދިމާވެފައިވާ ކަރަންޓުގެ ކާރިސާގެ އިތުރުން،
މާލެއަށް ދިމާވި ފެންބޮޑުވުމުގެ ކާރިސާގައި ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދީފައިވާނެއެވެ.
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ނ
ނގެ މުވައްޒަފ ު ް
އަޅުގ ަނޑުމ ެ ް
ކުންފުނި ކުރިއަރުވައި ކާމިޔާބީތައް ހާސިލުކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މުވައްޒަފުން ވަރަށް މުހިންމު ރޯލެއް އަދާކުރެއެވެ .އެހެންކަމުން މުވައްޒަފުން
މަސައްކަތްކުރާނެ ރަނގަޅު މާޙައުލެއް ފޯރުކޮށްދީ ،މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކޮށް ،އެމީހުންގެ ޝައުގުވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު
ގަވާއިދުން ވަޒަންކޮށް ،ވަޒީފާގައި ދެމިތިއްބުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށްބޮޑު އަހަންމިއްޔަތުކަމެއް ދެމެވެ .ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ކުންފުނިން ވަކިވެގެން ދާ
މުވައްޒަފުންގެ ނިސްބަތް  2016އިން ފެށިގެން ވަނީ  6%ގައި ހިފެހެއްޓިފައެވެ 2018 .ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ކުންފުނީގައި ޖުމްލަ  360މީހުން
ވަޒީފާއަދާކުރެއެވެ .މީގެ ތެރެއިން  )93%( 335މުވައްޒަފުންނަކީ ދިވެހިންނެވެ .މިހާގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން މި ކުންފުނީގައި މަސައްކަތްކުރުމަކީ
އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ފަޚުރުވެރިވާ ކަމެކެވެ .އަދި ،ދިވެހިން ތަރައްޤީކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ވަރަށް ބާރުއަޅައި ހިތްވަރުދޭ ކަމެކެވެ.
ކުންފުނީގެ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ބިނާކުރުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމަކީ އުރީދޫއިން ވަރަށް އަހަންމިއްޔަތުކަން ދޭ ކަމެކެވެ .އެގޮތުން
 2018ވަނަ އަހަރު  886ބައިވެރިންނަށް ޖުމްލަ  28ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގާފައިވެއެވެ .ހަމައެއާއެކު މުވައްޒަފުންގެ މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ތަފާތު
އެކި ހަރަކާތްތައް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ކްލަބް މޯލްޑިވްސްގައި ބައިވެރިވުމާއި ،ކުންފުނީގެ ފަރާތުން މުވައްޒަފުންގެ ބްރިގޭޑްސްގެ މެދުގައި
“ވޭސްޓް ޗެލެންޖް މެނޭޖްމަންޓް” ގެ ނަމުގައި މުބާރާތެއް ބޭއްވުމާއި ،ބްރިގޭޑްތަކުގެ މެދުގައި މަސްރޭސް ބޭއްވުމާއި ،ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ މެދުގައި
މޮނިއުމަންޓް ހެދުމުގެ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމާއި ،ބްރިގޭޑްތަކުގެ މެދުގައި ބެޓްލްފީލްޑް ޗެލެންޖުގެ ނަމުގައި މުބާރާތްތަކެއް ބޭއްވުން ހިމެނެއެވެ.
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