
ޭއ ާއރ ކޮްށ ބްައލާަވލްެއުވމްަށ 
ްސެނޕްޗެޓް ކޯޑު ްސޭކްނ ކޮްށލްައާވ



މިއީ ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ޕްަބލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީގެ 2020 ވަަނ އަހުަރގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުގެ ުޚާލާޞގެ ދިވެހި ތުަރޖާަމއެކެވެ. މިތުަރޖާަމގައި ހިމެނިފައިާވނީ 2020 ވަަނ އަހުަރގެ 
ުއްސއަލިތާަކއި ކްުނފުނިްނ ކަޑްައތުކޮްށފައިާވ މައިގަނޑު ޭމުލާގތުތަކެވެ. ފުރިހަމަ އަހަރީ ރިޕޯޓު ތްައާޔުރކެުރވިފައިވަނީ އިނގިޭރިސ ބުަހްނެނވެ.
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ތަަޞއުްވުރ 
މާުވަޞާލތީ ޚިުދމަތޭްދ ބައިަންލއަޤާްވމީ ކްުނފްުނޏްެއގެ ހައިިސްއަޔތްުނ މުީހްނގެ ދިރިުއޅްުނ އިތަުރްށ ފާގަތިކޮްށދިުންނ.

މިަޝްނ 
ދިވެހި ަރްއޔިތްުނަނާށއި ދިވެހިާރްއޖެއްަށ ޒިާޔަރތްކާުރ ފާަރތްތަކްަށ ުދނިޭޔގެ ފްެނވުަރގެ ުއފްެއުދްނތެރި މާުވަޞާލތީ ޚިުދމަތްތްައ ފުޯރކޮްށދިުންނ.

ުސލީޫކ މިްނގަނޑުތައް 
ގުޅުވައިދިުންނ

 
އަޅުގަނޑުމްެނ ބާަލނީ އަޅުގަނޑުމްެނ ހަަރާކތްތެރިާވ މުޖުތަމުަޢގެ ކްަނކަމުގައި ފުރިހަމައްަށ ބައިވެރިވެ، އަޅުގަނޑުމްެނގެ ބޯަރާސކެުރޭވ ެނޓްވަރކްގެ ޒަރާީޢއިްނ ެދޭވ ޚިުދމަތްތްައ 

މުެދވެރިކޮްށ ތިަޔ ޭބފުޅްުނ ޭބުންނފުޅާުވ އެހީތެރިކާަމއި ޙްައުލތްައ ފުޯރކޮްށދިުނމެަށވެ. 

އާޯގތެރިުވްނ
 

އަޅުގަނޑުމްެނ ބާަލނީ ތިަޔ ޭބފުޅްުނަންށ ކްަނކްަނ ފޭަސހަކޮްށދިުނމެަށވެ. އަޅުގަނޑުމްެނ މުެދވެރިކޮްށ ތިަޔ ޭބފުޅްުނގެ ކްަނކްަނ އިތަުރްށ ާސފުވެ ެދފްުށ ފްެނަނގޮތް ވެގްެނާދެނއެވެ. 
އަދި، އަޅުގަނޑުމްެނ އަބުަދވްެސ ާވނީ ތިަޔ ޭބފުޅްުނ އެދިލްައާވ ކްަނކަމުގައި އެހީތެރިކްަނ ފުޯރކޮްށދީ، ތިަޔ ޭބފުޅްުނަންށ ދިާމާވ ކްަނކަމުގައި ބައިވެރިވެ އިްޙތިާރމްކާުރ ބައްެއކަމުގައެވެ. 

ުކރިމަތިުލްނ 

އަޅުގަނޑުމްެނ ކްަނކާަމ ކުރިމަތިާލްނ ޯލިބކަުރނީ އަޅުގަނޑުމްެނގެ ޒާުވްނކަމުގެ ފާުރފުރިހަމަ ވިްނުދްނ، އަޅުގަނޑުމްެނަންށ ވޭެވެނ އްެނމެ ަރނގަޅު ބަަޔކްަށވެ، ޚިުދމަތޯްހާދ ފާަރތްތަކުގެ 
މްަނފާއްަށޓަކައި އާީޖދީ ބަަދުލތްައ ގަެނުއމުގެ ާއުރާކޓީއަކްަށ ުވމްަށ ލިިބޭދ ޖާޯޝއި ހަކަތައިްނެނވެ.

އަޅުގަނޑުމްެނގެ ވިަޔފާރި
ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސއީަކ ޓެލެކޮމިުއނިޭކަޝްންސގެ ޚިުދމަތް ފާުޅ ާދއިާރއްެއގައި ުދނިޭޔގެ އިެކ 
ކްަނކޮޅުތަކްަށ ފުޯރކޮްށެދމްުނ އްަނަނ ުއރޫީދ ގޫްރޕްަށ ނިްސބަތާްވ ކްުނފްުނޏެކެވެ. ުއރޫީދ 
ގޫްރޕް އިްނ ބައިަންލއަޤާްވމީ ފްެނވެަރްއގައި މުެދ އިުރމްައާޗއި، ުއތުުރ އެފްރިާކ އަދި ެދކުުނ 

އިުރމަތީ ޭއިޝާޔ ހިމޭެނ ގޮތްަށ ުދނިޭޔގެ 10 ޤުައމްެއގައި އެތްައ މިލިއްަނ 
ކްަސޓަމުަރްނަނކްަށ ޓެލެކޮމް ގެ ޚިުދމަތް ަދނީ ފުޯރކޮްށެދމްުނެނވެ. 2005 ވަަނ އަހުަރ 

ވަތަނިްއާޔ ޓެލެކޮމް މްޯލިޑްވްސ ޕަްރއިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ަނމްުނ ާރްއޖެ އްަށ ތާަޢަރފުވެ، 
ާރްއޭޖގެ ޓެލެކޮމިުއނިޭކަޝްނގެ ިސާނޢަތްަށ ވަނީ އިްނޤިާލީބ ޮބޑެތި ބަަދުލތަކްެއ 

ގުެނވަދީފައެވެ. ބައިަންލއަޤާްވމީ ފްެނވުަރގެ ެނޓްވަރކްއާަކއެކު ޓެކޮްނޮލޖީގެ އަލީގައި އިާޖދީ 
ޙްައުލތާަކއި ފްެނވުަރ ަރނގަޅު އިްނޓަރެނޓްގެ ޚިުދމަތްވަނީ ާރްއޖެ އްަށ 

ތާަޢަރފުކޮްށދީފައެވެ. 

6 ޮއކްޓޯބުަރ 2016 ގައި ވަތަނިްއާޔ ޓެލެކޮމް މްޯލިޑްވްސ ޕަްރއިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ާޤޫނނީ 
ހައިިސްއަޔތު ޕްަބލިކް ކްުނފްުނޏްެއގެ ގޮތުގައި ބަަދުލކޮްށ ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ޕްަބލިކް 

ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ ގެ ަނމްަށ ވަނީ ބަަދުލކެުރވިފައެވެ. ކްުނފުނީ ގެ ހިްއާސ ގެ 90.5% 
ވަތަނިްއާޔ އިްނޓޭަނަޝަންލ އެފް.ޒެޑް އްެލ.އްެލ.ީސ ހިްއާސކާުރއިުރ، މްޯލިޑްވްސ 

ޕްެނަޝްނ އެޑްމިނިްސޓޭްރަޝްނ ޮއފުީހގެ ހިްއާސގެ ނިްސބަތީަކ %5.64 ހިްއާސއެވެ. 
މީގެ އިތުުރްނ އެހެނިހްެނ ހިްއާސާދުރްނގެ ހިްއާސގެ ނިްސބަތީަކ %3.86 ހިްއާސއެވެ.

ކްުނފުނީގެ އާަމާޒ އްެއގޮތްަށ އަޅުގަނޑުމްެނ އަބުަދވްެސ މަަސްއކަތްކަުރމްުނ އްަނަނނީ 
ފްެނވުަރ ަރނގަޅު ޚިުދމަތްތާަކއެކު ޓެލެކޮމިުއނިޭކަޝްނ ާއއި ޓެކޮްނޮލޖީގެ އަލީގައި ާޢްނމު 
ދިރިުއޅުމުގެ ކްަނކްަނ މްުއަސނދިކޮްށ އުައ ފުުރަޞތުތާަކއި ގުޅާުވލަދިުނމެަށވެ. އެގޮތްުނ 
ދިވެހިާރްއޭޖގެ އިެކ ކްަނކޮޅުތަކުގައި ުއރުީދ މްޯލިޑްވްސ އިްނ ޭދ ޚިުދމަތްތަކުގެ ތޭެރގައި 
ޮވއިްސ، ޭޑާޓ، ފިކްްސޑް ްބޯރޑޭްބްނޑް، ކޮްނޓްެނޓް، އްެނޓަރޕަްރއިޒް، މޮބައިްލ މަނީ 

އަދި އީ-ކޮމަރްސގެ ޚިުދމަތްތްައ ހިމެެނއެވެ. 2020 ވަަނ އަހުަރ ނިމިދިަޔއިުރ 
345،000 އްަށ ުވެރ ގިަނ ކްަސޓަމުަރްނަދނީ އަޅުގަނޑުމްެނގެ ޚިުދމަތް ޯހަދމްުނެނވެ. 
މީގެ ތެެރއިްނ ާއްނމު ފާަރތްތްައ، ކުދި އަދި މުެދފްަނތީގެ ވިަޔފާރިތަކްުނ ފެށިގްެނ ޮބޑެތި 
ކްުނފުނި ތާަކއި ަސުރާކުރ މުއްައަސާސތްައ ހިމެެނއެވެ. މިގޮތްުނ މިއުަދ ޭބުންނޖެހިފައިާވ 

މިްނވަަރްށ މުަދުނާވެނ ގޮތުގައި އިްނޓަރެނޓްގެ ޚިުދމަތް އަޅުގަނޑުމްެނ މިަދނީ 
ފުޯރކޮްށެދމްުނެނވެ. ަސްބްސކަްރއިބުަރްނގެ ކޮްނޕުައްނޑް އުެނއްަލ ގޯްރތް ޭރޓް ފާއިތުވީ 

ފްަސ އަހުަރގެ ތޭެރގައިވްެސ %0.1 ގައި ހިފެހްެއޓިފައިާވކްަނ ފާހަގަކަުރމެވެ. 

ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ އިްނ ާރްއޭޖގައި ޚިުދމަތް ފުޯރކޮްށޭދްނ ފެށްީއުސެރ، ފާއިތުވި 15 އަހުަރ 
މުެދކެނޑުމްެއެނތި ޓެލެކޮމިުއނިޭކަޝްނގެ ާދއިާރއިްނ ބައިަންލއަޤާްވމީ ފްެނވުަރގެ އާީޖދީ 
ޓެކޮްނޮލޖީ ދިވެހިާރްއޖެ އްަށ ތާަޢަރފުކޮްށ އިޤްތިާޞދީ އަދި އިޖްތިާމޢީ ކުރިއުެރްނ ވަނީ 

ފަހިކޮްށދީފައެވެ.

ޮބޑެތި އިްނވްެސޓްމްަނޓްތާަކއެކު 3ޖީ އަދި 4ޖީގެ ެނޓްވަރކް ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ އިްނ 
މުޅިްނ އަލްަށ ދިވެހިާރްއޖެއްަށ ތާައަރފްކޮްށދީފައިވެއެވެ. ފާއިތުވީ އަހުަރ މުޅިުދނިެޔއްަށ 

ދިާމވެފައިާވ ގޮްނޖުެހްނތާަކއެކުވްެސ ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ އިްނ ުދނިޭޔގެ އިްނޤިާލީބ 5ޖީ ގެ 
ޚިުދމާަތއެކު 5ޖީ ޯހމްްބޯރޑޭްބްނޑްގެ ޚިުދމަތްވްެސވަނީ ާރްއޖެއްަށ މުޅިްނ އަލްަށ 

ތާަޢަރފުކޮްށދީފައެވެ. އަޅުގަނޑުމްެނގެ އާަމޒީަކ ުދނިޭޔގެ ޓެކޮްނޮލޖީ އަދި 
ޓެލެކޮމިުއނިޭކަޝްންސގެ ާދއިާރއިްނ އިާޖދީ އުައ ޚިުދމަތްތްައ ާރްއޖެއްަށ ތާަޢަރފުކޮްށ 

ދިވެހިްނާނއި ގުޅުވައިދިުނމެވެ.

4ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ޕލކ ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ޕލކ 3



ުއރީދޫ މޯލްޑިވްްސގެ ޗެއަރމްަނ، މިްސަޓރ އްެނޑްރޫ ތޫރ އޮޑާްވރ ކްވަލެްސތްގެ  މެެސޖުގެ ތުަރޖާަމ

އެްނމެހައި ހިއާްސާދުރްނ،
ުއރީދޫ މޯލްޑިވްްސ ގެ ޯބޑް ޑެިރކަްޓުރްނގެ ފާަރތްުނ، 2020 ވަަނ 

އަހުަރގެ އަހަރީ ރިޕުޯޓ އެްނމެހައި ހިއާްސާދުރްނަންށ ހަުށހެޅުމީަކ 
އަޅުގަނޑްަށލިބޭ ވަަރްށޮބޑު ުއފަލެކެވެ. 2020 ވަަނ އަހުަރ ުއރީދޫ 
މޯލްޑިވްްސ އްަށ 15 އަހުަރ ފުރިގްެނ ދިަޔއުިރ، ކޮްނމެ އަހަަރީކވެްސ 
ވަަރްށ ތަފާތު ުކރިއެުރްނ ތަކެއް ހާޯދފައާިވ އަހެަރއް ކަމުގައި ފާހަގަ 

ުކަރމެވެ.  އަދި އަޅުގަނޑުމްެނގެ ކްަސަޓމުަރްނގެ ދިރިުއޅުމުގެ ކްަނކްަނ 
ފާގަތިކޮްށ ުކރިއެުރުވމްަށ ގިަނގަުނ މަަސއްކަތްތަކެއް ުކެރވިފައާިވއުިރ، 
ޑިޖިަޓލްކޮްށ ކްަނކްަނ ުކުރމުގެ ާޤިބުލކްަނ ހަޯދއިދީ ާއްނމު ދިރިުއޅްުނ 

އިތަުރްށ ުލއި ފޭަސހަކޮްށ ފާގަތިުކެރވެޭނ ގޮތްތައްކެއްވެްސ ވަނީ 
ހާޯދެދވިފައެވެ. 

ކްަސަޓމުަރްނގެ ޑިޖިަޓލް ދިރިުއޅްުނ ފަހި ކޮްށދިުންނ

2020 ވަަނ އަހަަރީކ ހީވެްސުނކާުރފަަދ ގޮތަކްަށ މުޅި ުދނިެޔއަްށ ޮބޑު 
ބަަދލެްއގުެނވި އަހަެރކެވެ. މުޅި ުދނިެޔއަްށ ކުރިމަތިާލްނޖެހިފައިާވ ޕްެނޑެމިކްގެ 

ަސބަުބްނ ިޑޖިޓްަލ ޚިުދމަތްތަކުގެ މުހިްނމުކްަނ އިތުުރުވާމ ގުޅިގްެނ، ުއރީޫދ 
މްޯލިޑްވްސގެ ޓީމްުނ އަޅުގަނޑުމްެނގެ ކްަސޓަމުަރްނަނާށއި ދިވެހި ަރްއޔިތްުނަންށ 

ިޑޖިޓްަލ އެތްައ ޙަްއުލތަކްެއ ޯހަދއި ދިުނމުގައި އިްޚާލްސތެރިކާަމއެކު ކުރި ުބަރ 
މަަސްއކަތް ުއފާަލއެކު ފާހަގަކޮްށލަމެވެ. 

ވަުރބަލިުވމްެއެނތި ހިތްވަާރއެކު އަޅުގަނޑުމްެނގެ ޕާޓްަނުރްނާނއި ގުޅިގްެނ ުއރީޫދ 
މްޯލިޑްވްސގެ މުވަްއޒަފްުނވަނީ ާއއިާލތްައ ގުޅުވައިދީ، ިކެޔުވާމއި މަަސްއކަތުގެ 
ާމޙަުލގައި އަދި ާއްނމު ދިރިުއޅުމްަށ ޭބުންނާވ ތަކެތި ަރްއާކތެރިކާަމއެކު ޭގގައި 

ތިްއބަވައިގްެނ ިޑޖިޓްަލ ވަީޞލަތްތްައ މުެދވެރިކޮްށ ކްަސޓަމުަރްނަންށ ޚިުދމަތްތްައ 
ފުޯރކޮްށެދޭވެނ މަގުތްައ ފަހިކޮްށދީފައެވެ. 

ެންޓވަރކް އިތަުރްށ ހުަރަދާނ ުކުރމްަށ ުކެރވިފައާިވ 
އްިނވެްސްޓމްަންޓތައް

ފާއިތުވި އަހަުރ ުދނިެޔއަްށ ކުރިމަތިވި ޕްެނޑަމިކްާއއި ގުޅިގްެނ ދިާމވި 
ަދތިތާަކއެކުވެްސ، ުއރީޫދ މްޯލިޑްވްސއިްނ ވަނީ ޮބޑެތި އިްނވެްސޓްމްަނޓްތަކްެއ 

ކޮްށފައެވެ. މީގެ ތޭެރގައި، އިތުުރވަމްުނއަްނަނ ކްަސޓަމުަރްނގެ ިޑޖިޓްަލ 
ޭބުންނތާަކއި އެްއވަަރްށ ޚިުދމަތުގެ ފްެނވަުރ އިތަުރްށ ަރނގަޅުކުުރމްަށޓަކައި، 

އިްނޓޭަނަޝަންލ ަސްބމެރިްނ ޭކބަްލއެްއ ވަނީ ާގއިމުކޮްށފައެވެ. މި ަސްބމެރިްނ 
ޭކބަްލގެ ަސބަުބްނ ކުރިއަަރމްުނ އަްނަނ އީާޖދީ ޓެކްޮނޮލޖީތަކްަށ ޭބުންނާވ 

ވަީޞލަތްތާަކއި ޚިުދމަތްތްައ ފުޯރކޮްށދިުނމްަށ މަގުފަހިވެގްެނާދެނއެވެ.
2020 ވަަނ އަހަުރ މުޅި ުދނިެޔއަްށވެްސ އިްނގިާލބެްއ ގެެންސދިްނ 5ޖީ 

ެނޓްވަރކްާއއެކު 5ޖީ ްބޯރޑްޭބްނޑުގެ ޚިުދމަތް ދިވެހިާރްއޖެއަްށ މުޅިްނ އަލަްށ 
ުއރީޫދ މްޯލިޑްވްސއިްނ ތާަޢަރފު ކޮްށފައިާވކްަނވެްސ ފާހަގަކޮްށލަމެވެ. މި 
ޚިުދމާަތއެކު، ިޑޖިޓްަލ އަުއ އީާރއަކްަށ ޮދުރ ުހޅުވިގްެނ ދިުއާމއެކު އިތުުރ 

ފުުރަޞތުތްައ ުހޅުވިގްެނާދެނއެވެ. 

މުޖުތަމުަޢތަކްަށ އެހީތެރިުވްނ

ފުެށނީްއުސެރވެްސ އަޅުގަނޑުމްެނގެ މަަސްއކަތުގެ ިބްނާގ ިބާނވެފައިވަނީ ުއރީޫދގެ 
ތަަޞްއުވާރ އެްއގޮތްަށ އަޅުގަނޑުމްެނގެ މުޖުތަމުަޢތަކުގައި ދިރިުއޭޅ ފުަރުދްނގެ 

ދިރިުއޅްުނ އިތަުރްށ ފާގަތިކޮްށ އަުއ ފުުރަޞތުތާަކއި ގުޅުވައިދިުނމުގެ މްައޗެަށވެ. 
އެހެްނ އަހަުރތާަކއި ޚިާލފްަށ، 2020 ވަަނ އަހަުރ އަޅުގަނޑުމްެނގެ 

މުޖުތަމުަޢތަކްަށ ވަނީ ޮބޑެތި ގޮްނޖުެހްނތާަކ ކުރިމަތި ާލްނޖެހިފައެވެ. އެހެްނކަމްުނ 
އަޅުގަނޑުމްެނ މަަސްއކަތްތްައ އަާމޒުކޮްށފައިާވނީ އަޅުގަނޑުމްެނގެ 

ކްަސޓަމުަރްނަނާށއި މުޖުތަމުަޢތަކްަށ މި ގޮްނޖުެހްނތަކްުނ އަަރއިގަތުމްަށ 
އެހީތެރިވެދިުނމާަށއި، ދިރިުއޅުމްަށ އައިްސފާާވ ބަަދުލތާަކ އެްއގޮތްަށ ކްަނކްަނ 

ބަްއޓްަނކުުރމެަށވެ. 

ކޮވިޑް-19 ާއއި ެދކޮޅްަށ ދިވެހިާރްއޭޖގައި ކަުރމްުނދިަޔ މުހިްއމު މަަސްއކަތްތަކްަށ 
ޭބުންނާވ މިެޑކްަލ އިކުއިޕްމްަނޓް އަދި ޕަރަސަންލ ޕޮްރޓެކްޓިްވ އިކުއިޕްމްަނޓް 

)ޕީޕީއީ( ޯހުދމްަށޓަކައި، ުއރީޫދ ގްޫރޕާއި ުއރީޫދ މްޯލިޑްވްސ ގުޅިގްެނ ވަނީ 
ދިވެހިާރްއޭޖގެ ަސުރާކަރްށ 2.5 މިލިއަްނ ުރފިާޔ އެހީގެ ގޮތުގައި ފުޯރކޮްށދީފައެވެ. 

އަދި ކޮވިޑް-19 ާއ ެދކޮޅްަށ މަަސްއކަތްކާުރ ފާަރތްތާަކއެކު ވަަރްށ ާގތްކޮްށ 
މަަސްއކަތްކޮްށ، އެފާަރތްތަކްަށ ކެަނކްަޝްނ ވަނީ ފުޯރކޮްށދީފައެވެ. މީގެ ތޭެރގައި 
އެމަރޖްެނީސ ެރްސޕްޮންސގައި މަަސްއކަތްކަުރްއާވ ފާަރތްތާަކއި، ޑޮކްޓުަރްނާނއި 
ަނުރުހްނ އަދި ކުދި ވިަޔފާރިތްައ ހިމެެނއެވެ. މީގެ އިތުުރްނ، ޕްެނޑެމިކްާއ ގުޅިގްެނ 

ހީަނުރވެފައިާވ ދިވެހިާރްއޭޖގެ ފަތުުރވެރިްނގެ ިސާނޢަތް ފާގަތިކޮްށދިުނމްަށ، 
އަޅުގަނޑުމްެނގެ ޯލކްަލ އަދި އިްނޓޭަނަޝަންލ ވަީޞލަތްތްައ ޭބުންނކޮްށގްެނ 

ާވނީ މަަސްއކަތްކޮްށދީފައެވެ. 

2020 ވަަނ އަހަުރ އަޅުގަނޑުމްެނގެ ހަަރާކތްތްައ ޭބްއުވމުގައި ޚިާޔުރކޮްށފައިާވނީ 
ވަރޗުއަްލ ޒަރިާޢތަކެވެ. ގައިުދުރކްަނ ހިފަހަްއޓްަނޖެހި، އައިާލާއއި ަރްއޓެހިްނާނއި 
ުދުރގައި ވަގުތު ޭހަދކަުރްނ ޖެހިފައިުވާމއެކު، މުޖުތަމުަޢާއއި ޮއްނަނ ގުޅްުނ އިތަުރްށ 
ބަަދހިކޮްށ އެްއބައިވަްނތަކާަމއި ުއފާވެރިކްަނ ގުެނވައިޭދެނ އެތަކްެއ ހަަރާކތްތަކްެއ 

އަޅުގަނޑުމްެނ ާވނީ ިޑޖިޓްަލކޮްށ ާބްއާވފައެވެ. 

ެދމެހެއެްޓނިވި ގޮތެއްގައި ވިަޔފާރި ުކރިއެުރުވްނ

2020 ގެ ޮބޑެތި ގޮްނޖުެހްނތާަކއެކުވެްސ ުއރީޫދ މްޯލިޑްވްސއިްނ ވަނީ އެތްައ 
ކުރިއެުރމްެއ ޯހާދފައެވެ. ޕްެނޑެމިކްާއއި ގުޅިގްެނ ޕްރިޕެއިޑް، ޫޓރިޒަމް އަދި 

އެްނޓަޕަްރއިޒް ވިަޔފާރިތަކްުނ ލިޭބ ާއމްަދނީވަނީ ހީަނުރ ވެފައެވެ. ަނމަވެްސ، 
ާހލަާތއި ކްަސޓަމުަރްނގެ ޭބުންނތަކްަށ ރިާޢަޔތްކޮްށ، ޕޮްރޑަކްޓް ޕޯޓްފޯލިޯއތަކްަށ 

އެކޭަށެނ ބަަދުލތްައ ގެެންސ، ުއރީޫދ މްޯލިޑްވްސއިްނ ވަނީ ވިަޔފާރިާއއި 
ިޑޖިޓަލައިޭޒަޝްނގެ ާދއިާރގައި ފާާހގަކޮްށލެޭވ ާކމިާޔީބތްައ ޯހާދފައެވެ. 

ޑިވިޑްެނޑް 

2020 ވަަނ އަހަުރގެ ިޑވިޑްެނޑްގެ ގޮތުގައި ހިްއާސއަކްަށ 2.34 ުރފިާޔ 
ބެުހމްަށ ުހަށހަޅްަނ ުއރީޫދ މްޯލިޑްވްސގެ ޯބޑްުނ ނިްނާމފައިާވ ާވހަކަ ުއފާަލއެކު 

ަދްނަނވަމެވެ. 

ޯބޑް އޮފް ޑެިރކަްޓުރްނ، ހިއާްސާދުރްނ އަދި އަޅުގަނޑުމްެނގެ 
ކްަސަޓމުަރްނ

އަޅުގަނޑުމްެނގެ ކްަސޓަމުަރްނގެ ދިރިުއޅްުނ ފަހިކޮްށ ފާގަތިކުުރމްަށ، ޯބޑް ޮއފް 
ިޑެރކްޓުަރްނާނއި، އެގްޒެކެޓިްވ މޭެނޖްމްަނޓް އަދި މުޅި ުއރީޫދ މްޯލިޑްވްސ ޓީމްުނ 
ކޮްށފައިާވ ުބަރ މަަސްއކަތްތްައ ފާހަގަކޮްށ ފްަށފުަށްނ ުޝކުުރަދްނަނވަމެވެ. އަދި، 

ުއރީޫދ މްޯލިޑްވްސ ޓީމްުނ ރިމޯޓްކޮްށ 9 މްަސުދވަހަްށުވެރ ގިަނ ުދވަުހ 
މަަސްއކަތްކަުރްނޖުެހުނ ަނމަވެްސ،  އަޅުގަނޑުމްެނގެ ކްަސޓަމުަރްނަންށ 

ފުޯރކޮްށޭދ ޚިުދމަތުގެ ފްެނވަުރ ހިފަހަްއޓައި، މަަސްއކަތްތުގައި ާސިބތުކްަނމަތީ 
ެދމިތިިބކްަނ ުއފާަލއެކު ފާހަގަކަުރމެވެ. 

ޭވތުވެ ދިަޔ އަހަުރގެ ތޭެރގައި ުއރީޫދ މްޯލިޑްވްސއިްނ ޯހާދފާއިާވ ާކމިާޔީބތަކީަކ 
އެތްައ ބައެްއގެ މިްނެނތް މަަސްއކަތްކްަނ ކަަށވަެރވެ. މި ާކމިާޔީބއަްށ 

ާވިޞުލުވމްަށ ޯބޑް ޮއފް ިޑެރކްޓުަރްނ ެދްއވި ފުރިހަމަ އެްއާބުރުލމްަށ ފްަށފުަށްނ 
ުޝކުުރަދްނަނވަމެވެ. ހަމައެާއއެކު، އަޅުގަނޑުމްެނގެ މަަސްއކަތުގައި 

ކުރިއަްށދިުއމްަށ ުއރީޫދ މްޯލިޑްވްސގެ ހިްއާސާދުރްނ ެދްއާވ އެްއާބުރުލމާަށއި 
ކަުރްއާވ އިތާުބަރްށ ުއރީޫދ މްޯލިޑްވްސގެ މުޅި ޓީމުގެ ަނމުގައި ވަަރްށ ާޚްއަޞ 

ުޝކެުރްއ ަދްނަނވަމެވެ. 

ފާއިތުވި 15 އަހަުރ ުދވަުހ ުއރީޫދ މްޯލިޑްވްސގެ ޚިުދމަތްތްައ ފާުޅކޮްށ އިާޖދީ 
ިޑޖިޓްަލ ޙަްއުލތްައ ފަހިކޮްށދިުނމުގައި ެދމިތިުބމްަށ އަޅުގަނޑުމްެނގެ ކްަސޓަމުަރްނ 

ެދްއާވ ތުަރހީާބއި ކަުރްއާވ އިތާުބަރްށ ުޝކުުރަދްނަނވަމެވެ. ކްަސޓަމުަރްނގެ 
ފާަރތްުނ ލިޭބ ހިތްވަާރއި ތުަރހީބަީކ، އަުއ ޓެކްޮނޮލޖީާއއި އަުއ އީާޖުދތްައ 

ުއފްެއުދމުގައި ެދމިތިުބމްަށ އަޅުގަނޑުމްެނަންށ ލިޭބ ވަަރްށ ޮބޑު ހިތްވަެރކެވެ. 
އަދި، ކުރިމަގުގައި އިތުުރ ކުރިއެުރާމއި ތަފާތު ފުުރަޞތުތްައ ުހޅުވިގްެނާދެނކަމުގައި 

ބެލެޭވއިުރ، ކްަސޓަމުަރްނަންށ މި ފުުރަޞތުތްައ ފުޯރކޮްށދީ ގުޅުވައިދިުނމުގެ 
މަަސްއކަތުގައި އަޅުގަނޑުމްެނ ެދމިތިޭބެނ ކަމުގެ ަޔގީްނކްަނ އަުރވަމެވެ. 

6ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ޕލކ ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ޕލކ 5



ުއރީދޫ މޯލްޑިވްްސގެ މޭެނޖިްނގ ޑެިރކަްޓރ އަދި ޗީފް އެގްޒެކެިޓވް އޮފިަސރ، މިްސަޓރ ަނޖްީބ ާޚްނގެ މެެސޖުގެ ތުަރޖާަމ 

އެްނމެހައި ހިްއާސާދުރްނ،

2020 ވަަނ އަހަަރީކ މުޅި ުދނިެޔއަްށވެްސ ހީވެްސުނކާުރފަަދ ތަފާތު އަހަެރކެވެ. 
ގިަނ ގޮްނޖުެހްނތަކާަކ ކުރިމަތިާލްނޖުެހުނ އަހަެރކެވެ. މި ގޮްނޖުެހްނތާަކއެކުވެްސ 
ުއރީޫދ މްޯލިޑްވްސ ޓީމްުނ އިްޚާލްސތެރިކާަމއި ާސިބތުކާަމއެކު އަޅުގަނޑުމްެނގެ 
ކްަސޓަމުަރްނަންށ އެހީތެރިވެދިުނމުގާައއި، ިޑޖިޓްަލ ޙަްއުލތްައ ފަހިކޮްށދިުނމްަށ 

ކުރި ުބަރ މަަސްއކަތް އަޅުގަނޑު ވަަރްށ ުއފާަލއެކު ފާހަގަކޮްށލަމެވެ. 
ކޮވިޑް-19 ޕްެނޑެމިކްއަީކ މުޅި ުދނިެޔއަްށ ކުރިމަތިވި ހަމައެކަނި ިޞްއޚީ ކްުއލި 
ުނަރްއކުަލގެ ާހލަތްެއ ޫނެނވެ. މިއީ މުޅި ުދނިެޔއަްށ އިޤްތިާޞދީ ގޮތްުނވެްސ 

ކުރިމަތިވި ވަަރްށޮބޑު ގޮްނޖުެހމެކެވެ. 2020 ގެ ކުރީކޮޅުގައި 
ދިވެހިާރްއޖެއިްނވެްސ ކޮވިޑް-19 ގެ ޭކްސތްައ ފެނި، މި ވައިަރްސ ފެތުުރްނ 

ުހްއޓުުވމްަށ އެޅި މުހިްނމު ފިަޔވަޅުތަކުގެ ތޭެރގައި ާރްއޭޖގެ ޯބޑުަރ ބަްނުދކުުރްނ 
ހިމެެނއެވެ. މީގެ ަސބަުބްނ ފަތުުރވެރިކަމުގެ ިސާނޢަތް ުހްއޓުމަކްަށ އައިްސ މި 

ިސާނޢަާތއި ގުޅިފައިާވ ާއއިާލތަކާަށއި ކުދި ވިަޔފާރިތަކްަށ ޮބޑެތި ގްެއުލާމ 
ކުރިމަތިާލްނ ޖުެހެނވެ. ޕްެނޑެމިކްާއއެކު އިްނޓަރެނޓް ވެގްެނ ދިަޔއީ ދިރިުއޅުމުގެ 
އަާސީސ ޭބުނމަކެަށވެ. މިގޮތްުނ، ވިަޔފާރިކުުރމާަށއި، ޮއްނލައިްނ ކްާލްސތަކުގައި 

ބައިވެރިުވމާަށއި، ޭގގައި/ރިމޯޓްކޮްށ މަަސްއކަތްކުުރމާަށއި، އެހެްނ ފާަރތްތާަކ 
ގުޅްުނ ޭބްއުވމްަށ އިްނޓަރެނޓްގެ ޭބުންނ ޖުެހެނވެ.  މި ަދނިޑވަޅުގައި، 

އަޅުގަނޑުމްެނ އެްނމެ އިްސކަމްެއ ދިނީ ުއރީޫދ މްޯލިޑްވްސގެ ޓެކްޮނޮލޖީާއއި މުޅި 
ދިވެހިާރްއޭޖގައި ާގއިމުކޮްށފައިާވ އަޅުގަނޑުމްެނގެ ެނޓްވަރކް އަދި އީާޖދީ 

ޚިުދމަތްތްައ ޭބުންނކޮްށގްެނ ކްަސޓަމުަރްނަނާށއި މުޖުތަމުަޢތަކްަށ ދިާމވެފައިާވ 
ގޮްނޖުެހްނތަކްަށ ޙަްއުލތްައ ޯހަދއިދިުނމެަށވެ. 

ކޮވިޑް-19 ޕްެނޑެމިކްާއ ގުޅިގްެނ އެްނޓަޕަްރއިޒް އަދި މޮބައިްލ ިބޒްަންސއަްށ 
ކޮްށފައިާވ ޭނެދޭވ އަަސުރތާަކއެކުވެްސ، ދިވެހިާރްއޭޖގައި ފުެށމްަށ ާރާވފައިާވ 

އިްނވެްސޓްމްެނޓްތްައ ުހްއާޓުނލައި ކުރިަޔްށ ގްެނދިުއމްަށ އަޅުގަނޑުމްެނ ާވނީ 
ާޚްއަޞ ަސާމުލކަމްެއ ދީފައެވެ. މިގޮތްުނ، ްސރިލަްނާކ-ދިވެހިާރްއޖެ ަސްބމެރިްނ 
ޭކބަްލ ާގއިމުކުުރމްަށ ކޮްށފައިާވ އިްނވެްސޓްމްަނޓްގެ ަސބަުބްނ، ކްަސޓަމުަރްނގެ 
އިތުުރްނވަމްުނ އަްނަނ ިޑޖިޓްަލ ޭބުންނތަކްަށ ފުރިހަމަ ޙަްއުލ ޯހުދމުގެ އިތުުރްނ 

ބައިަންލއަޤްާވމީ މައިާދުނގައި ކުރިއަާރފައިާވ ޚިުދމަތްތްައ ދިވެހިާރްއޖެއަްށ 
ގެެނުއމްަށ މަގު ފަހި ކޮްށޭދެނއެވެ. މީގެ އިތުުރްނ، ހަުލވި ްސޕީޑްތާަކއެކު 5ޖީ 

ެނޓްވަރކްވެްސ ވަނީ މިދިަޔ އަހަުރގެ ތޭެރގައި ދިވެހިާރްއޖެއަްށ ުއރީޫދ 

މްޯލިޑްވްސއިްނ ތާަޢަރފުކޮްށފައެވެ. މި ޚިުދމަތްތަކީަކ ިސާނޢަތްތަކާަށއި ާއްނމު 
ދިރިުއޅުމްަށ އައިްސފައިާވ ބަަދުލތާަކއި ގުޅިގްެނ ޓެކްޮނޮލޖީއަްށ އަްނަނ 

އިްނޤިާލީބ ިޑޖިޓްަލ ޚިުދމަތްތްައ ާރްއޖެއަްށ ތާަޢަރފުކޮްށ ދިވެހިްނަންށ އަުއ 
ފުުރަޞތުތަކްެއ ފަހި ކޮްށދިުނމްަށ އެޅުުނ މުހިްނމު ިބްނގަލެކެވެ. އަޅުގަނޑުމްެނ 

ތާަޢަރފުކޮްށފައިާވ އެހެނިހެްނ ޚިުދމަތްތަކުގެ ތޭެރގައި ޭފްސުބކް ފްލެކްްސ، ިޑޖިޓްަލ 
ޮހްސޕިޓަލިޓީ ޫސޓް އަދި ުއރީޫދ މީޓް ފަަދ ޚިުދމަތްތަކީަކ ާއްނމު ފުަރުދްނަނާށއި، 
ވިަޔފާރިތަކްަށ ދިާމވެފައިާވ ަދތިތަކްަށ ހަްއލެްއ ޯހަދއިދިްނ ޚިުދމަތްތަކްެއކްަނވެްސ 

ފާހަގަކޮްށލަމެވެ. ކްަސޓަމުަރްނގެ ޭބުންނތަކްަށ އެކޭަށެނ މި ފަަދ ޚިުދމަތްތްައ 
ތާަޢަރފުކުުރމުގެ ަސބަުބްނ، 2020 ވަަނ އަހަުރ ވެގްެނދިަޔއީ ކްުނފުނީގެ 

ހިްއާސާދުރްނަންށ ަރނގަޅު މްަނފާއެްއ ޯހަދއިެދުވުނ އަހަެރްއކަމުގައި ުއފާަލއެކު 
ފާހަގަކަުރމެވެ. 

 
ޕްެނޑެމިކްގެ ތޭެރގައި ކްަސޓަމުަރްނަނާށއި އެްނމެހައި ަރްއޔިތްުނަންށ ކުރިމަތިވި 
ަދތިކްަނ ެދެނގެަނ ުލއި ގޮތްތަކްެއ ހަމަޖްައަސއިދިުނމްަށ ުއރީޫދއިްނ ވަނީ ގިަނ 
މަަސްއކަތްތަކްެއ ކޮްށދީފައެވެ. ޭއގެ ތޭެރގައި ކަަރްނޓީްނގައި ތިޭބ ފާަރތްތަކްަށ 

ހިޭލ ޭޑާޓ ފުޯރކޮްށދިުނާމއި، އިމަރޖްެނީސ މަަސްއކަތްތެރިްނާނއި ޕްަބލިކް ހެްލތް 
ޮއތޯރިޓީ ާއއި ޓީޗުަރްނާނއި ިކަޔާވ ކުދިްނަނާށއި ަސުރާކުރގެ މުއަްއަސާސތަކްަށ 

ހިޭލ ޭޑާޓ އަޅުގަނޑުމްެނ ފުޯރކޮްށދީފައިާވެނއެވެ. މީގެ އިތުުރްނ ުހރިާހ 
ކްަސޓަމުަރްނަންށވެްސ އިްނޓަރެނޓްގެ ޚިުދމަތް މުެދުނކެނިޑ ފުޯރކޮްށދިުނމުގެ 

ގޮތްުނ މުަހްނ މަހަްށ ބަާހލައިގްެނ ިބުލ ެދްއކުމްަށ ޭޕމްަނޓް ޕޭްލްންސ 
ތާަޢަރފުކޮްށދީފައިާވެނއެވެ. 

ިޑޖިޓްަލ ދިވެހިާރްއޖެއެްއ ިބާނކުުރމްަށ އަޅުގަނޑުމްެނ ފާއިތުވީ 15 އަހަުރ 
ކޮްށފައިާވ ުބަރ މަަސްއކަތުގެ ަސބަުބްނ، ކްަސޓަމުަރްނަންށ ޭދ ޚިުދމަތްތަކްަށ 

ުބޫރާނާރެނގޮތްަށ ުއރީޫދ މްޯލިޑްވްސގެ މުވަްއޒަފްުނަންށ ޭގގައި މަަސތްކަތް 
ކުުރމުގެ އިްނތިާޒމު އަޅުގަނޑުމްެނ ާވނީ ހަމަޖްައަސއިދީފައެވެ. ުއރީޫދ 

މްޯލިޑްވްސގެ މާުވަޞާލތީ ޚިުދމަތްތާަކއި، އީ-ކޮާމރްސ އަދި މޮބައިްލ މަނީ 
“އެމް-ފައިާސ”ގެ ޚިުދމަތްތްައ އެްއ ޕްލެޓްފޯމަކްުނ ލިޭބެނ ގޮތްަށ ފުަރާމ 
ކެުރވިފައިާވ ުއރީޫދ އެޕް މުެދވެރިކޮްށ، ކްަސޓަމުަރްނަންށ ކޮްނމާެތކު 

ތިްއބަވައިގްެނވެްސ ވިަޔފާރިކޮްށ ިބްލތްައ ަދްއކައި، ކްަސޓަމަރ ކެއަރ ގެ 
ޚިުދމަތް ފޭަސހަކާަމއެކު ލިިބގްެނާދެނ އިްނތިާޒމު އަޅުގަނޑުމްެނ ާވނީ 

ހަމަޖްައަސއިދީފައެވެ. ފަުރބަްނާދއި ގުޅިގްެނ މުޖުތަމުަޢއަްށ ދިާމވިަދތިތަކްަށ ޙަްއުލ 
ޯހަދއިދިުނމްަށ ކެުރުވުނ މަަސްއކަތްތަކުގެ ތޭެރގައި، ުއރީޫދ މްޯލިޑްވްސގެ 
އީ-ކޮާމރްސ ޕްލެޓްފޯރމް “ޫމލީ” މުެދވެރިކޮްށ ަރްއާކތެރިކާަމއެކު ޭގގައި 

ތިްއބަވައިގްެނ، ާއްނމު ދިރިުއޅުމްަށ ޭބުންނާވ ފްެނ އަދި ާކޯބތަކެތި ފަަދ 
އައިޓަމްތްައ ގެަނ، ގާެއއި ހަމައަްއ ގްެނގޮްސދިުނމުގެ ޚިުދމަތްތްައވެްސ 

ކްަސޓަމުަރްނަންށ އަޅުގަނޑުމްެނ ފުޯރކޮްށދިނީމެވެ. މީގެ އިތުުރްނ، ކުދި އަދި 
މުެދ ފްަނތީގެ ވިަޔފާރިތްައ ެދމެހެްއޓުމްަށ އެހީުވމުގެ ގޮތްުނ އެ ވިަޔފާރިތަކުގެ 

ޚިުދމަތްތްައ ޮއްނލައިްނކޮްށ “ޫމލީ” ޕްލެޓްފޯރމް މުެދވެރިކޮްށ ވަނީ 
ކްަސޓަމުަރްނާނއި ހަމައަްށ ފުޯރކޮްށެދވިފައެވެ. އަޅުގަނޑުމްެނގެ ޚިުދމަތް 

ލިިބގަތުމުގައި އިތުުރ ފޭަސހަކަމްެއ ޯހަދއިދިުނމުގެ ގޮތްުނ، 24 ގިަޑއިުރ ޚިުދމަތް 
ލިޭބ ެސްލފް ަސރވިްސ ިޑޖިޓްަލ ެސްނޓުަރތަކްެއ ދިވެހިާރްއޭޖގެ އެިކ 

ކްަނކޮޅުތަކުގައި އަދި ވެާލާނ އިްނޓޭަނަޝަންލ އެއަރޕޯޓުގައި ވަނީ 2020 ވަަނ 
އަހަުރ ާގއިމުކެުރވިފައެވެ. މި ާގއިމުކެުރުވުނ ިޑޖިޓްަލ ެސްނޓުަރތަކުގެ ަސބަުބްނ 
ގައިުދުރކްަނ ބަހަްއޓައި، ުއރީޫދ މްޯލިޑްވްސގެ ކްަސޓަމުަރްނަންށ ޚިުދމަތްތްައ 

ޯހުދމުގައި އިތުުރ ފޭަސހަތަކްެއ ލިިބގްެނދިއައެވެ. 

ުއރީޫދ މްޯލިޑްވްސ އަީކ އަބަުދވެްސ މުޖުތަމުަޢގެ އިޤްތިާޞދީ އަދި އިޖުތިާމޢީ 
ކުރިއެުރމްަށ މަަސްއކަތްކާުރ ކްުނފްުނޏެކެވެ. އެގޮތްުނ 2020 ވަަނ އަހަުރ 
ުއރީޫދ މްޯލިޑްވްސއިްނ އަހަްނމިްއަޔތުކްަނ ދީގްެނ މަަސްއކަތްކޮްށފައިާވނީ 

ކޮވިޑް-19 ޕްެނޑެމިކްާއއި ގުޅިގްެނ ަސުރާކުރގެ މުއަްއަސާސތަކާަށއި، 
އަޅުގަނޑުމްެނގެ ކްަސޓަމުަރްނ އަދި މުޖުތަމުަޢއަްށ ިޑޖިޓްަލކޮްށ ުލއި ގޮތްތްައ 

ޯހަދއިދިުނމާަށއި، އެހެނިހެްނ ގޮތްގޮތްުނވެްސ ފުޯރކޮްށެދވެްނޮއތް އެހީއެްއ 
ފުޯރކޮްށދިުނމެަށވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ ަސބަުބްނ ދިވެހިާރްއޭޖގެ ފަތުުރވެރިކަމުގެ 

ިސާނޢަތްަށ އައިްސފައިާވ ހީަނުރކާަމ ގުޅިގްެނ އެތަކްެއ ާއއިާލއަކްަށ 
ކުރިމަތިވެފައިާވ ަދތިކަމްުނ އަަރއިގަތުމްަށ ގުައމީ ފްެނވަުރގައި ކަުރމްުނ އަްނަނ 

މަަސްއކަތްތަކްަށ އެްއާބުރުލްނދީ އެހީތެރިވެދިުނމުގެ ގޮތްުނ، އަޅުގަނޑުމްެނ ާވނީ 
“ވިިސޓް މްޯލިޑްވްސ ަނުއ” ޑްެސޓިޭނަޝްނ ކެމްޭޕެންއ ފާަށފައެވެ. މި ކެމްޭޕުނގެ 

އަާމޒީަކ ުދނިޭޔގެ އެިކ ޤުައމުތަކުގެ ުއރީޫދގެ ޚިުދމަތް ފުޯރކޮްށެދމްުނާދ 100 
މިލިއަަންށުވެރ ގިަނ ކްަސޓަމުަރްނަންށ، ދިވެހިާރްއޖެ ޕޮްރމޯޓްކޮްށ، 

ދިވެހިާރްއޖެއަީކ މިަދނިޑވަޅުގައި ަދތުުރކުުރމްަށ ާއާމްނ ތެަންއކަމުގައި 
އަްނގައިދިުނމެވެ. މީގެ އިތުުރްނ، ދިވެހިާރްއޭޖގެ އެިކ ކްަނކޮޅުތަކުގައި ތިްއބެވި 
ުއރީޫދ މްޯލިޑްވްސގެ ކްަސޓަމުަރްނާނއި ޮއްނަނ ގުޅްުނ ބަަދހިކުުރމުގެ ގޮތްުނ 
ިޑޖިޓްަލ ހަަރާކތްތަކްެއ ވަނީ ކުރިއަްށ ގްެނެދވިފައެވެ. މީގެތޭެރގައި، ޢީުދގެ ުއފާ 

ގައިުދުރކާަމއެކު ޭގގައިތިބެގްެނ ފާހަގަކުުރމްަށޓަކައި ާރްއޭޖގެ ފްުނާނުބ ުއްސ 
މިުއޒިކް ތަރިްނާނއި ގުޅިގްެނ ޭބްއުވުނ ވަރޗުއަްލ މިުއޒިކް ޯޝ، އަދި ުއރީޫދ 
މްޯލިޑްވްސއަްށ 15 އަހަުރ ފުުރމުގެ މާުނަސބަތު ފާހަގަ ކުުރމުގެ ގޮތްުނ ުއރީޫދ 

އަތޮޅު ުދުވމުގެ ަނމުގައި ޭބްއުވުނ ވަރޗުއަްލ ުދުވްނ ފާހަގަކޮްށލަމެވެ. މުޅި 
ދިވެހިާރްއޭޖއަްށ ުހޅާުވލައިގްެނ ޭބްއުވުނ މި ުދުވމުގައި 20 އަތޮޅަކްުނާނއި 

އެހެނިހެްނ ގުައމުތަކްުނ 5،800 ުދުވްނތެރިްނ ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

2020 ވަަނ އަހަުރ ފާހަގަ ވެގްެނާދނީ ހަމައެކަނި ކޮވިޑް-19 ގެ ަސބަުބްނ 
އަޅުގަނޑުމްެނަންށ ދިާމވި ގޮްނޖުެހްނތަކްުނ އަަރއިގަތުމްަށ މަަސްއކަތް ކެުރުވުނ 

އަހަެރްއގެ ގޮތުގައެްއ ޫނެނވެ.  ޭވތުވެ ދިަޔ އަހަުރ ފާހަގަވެގްެނާދނީ، ދިާމވި 
ގޮްނޖުެހްނތާަކއެކު ާކމިާޔުބ މަަސްއކަތްތަކްެއކޮްށ މުޖުތަމުަޢއަްށ އެހީތެރިުވމުގާައއި 

ކްުނފުނިްނ ތަފާތު އެިކ ާކމިާޔީބތްައ ޯހާދފައިާވ އަހަެރްއގެ ގޮތުގައެވެ. 2020 
ވަަނ އަހަުރ ކްުނފުނިްނ ޯހާދފައިާވ ާކމިާޔީބތަކުގެ ފަހަތުގައި ތިިބ ުއރީޫދ 

މްޯލިޑްވްސގެ ހީާވގި ޓީމްަށ މޭެނޖްމްަނޓްގެ ފާަރތްުނ ވަަރްށ ޫހުނ މުަރހަާބއެްއ 
ިކަޔއި ުޝކުުރ އަާދކަުރމެވެ. ހަމަ އެާއއެކު، ުއރީޫދ މްޯލިޑްވްސ ާއއިާލގެ 
ަރްއާކތެރިކްަނ ަޔގީްނކުުރމާަށއި، ގެއިްނ މަަސްއކަތްކުުރމުގެ އިްނތިާޒމު 
ހަމަޖްައަސއި، ޓީމުގެ ާހުލ ބެުލމުގައި ކްަރއިިސްސ ެރްސޕްޮންސ ޓީމްުނ 

ކޮްށފައިާވ މަަސްއކަތްތްައ ފާހަގަކޮްށ ހިތުގެ ފްުނމިުންނ ވަަރްށ ާޚްއަޞ ުޝކެުރްއ 
އަާދކަުރމެވެ.

2021 ވަަނ އަހަަރްށ ުއރީޫދ މްޯލިޑްވްސއިްނ މުަރހަާބ މިިކަޔނީ 5ޖީގެ އެހީގައި 
ާރްއޖެއަްށ ފައިާދކަުރނިވި އީާޖދީ ޚިުދމަތްތަކްެއ ތާަޢަރފުކޮްށ، ާރްއޭޖގެ މާުވަޞާލތީ 

އަދި ޓެކްޮނޮލޖީގެ ާދއިާރ އަުއ ުއްސމިްނތަކަކްަށ ގްެނދިުއމުގެ ުއްނމީާދއެކުއެވެ. 
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ުއރީދޫ މޯލްޑިވްްސ ގެ ޯބޑު ޑެިރކަްޓުރްނ

މިްސަޓރ އްެނޑްރޫ ތޫރ އޮޑާްވރ ކްވަލެްސތް
ޗެއަރމްަނ 

މިްސަޓރ ަނޖްީބ ާޚްނ
މޭެނޖިްނ ިޑެރކްޓަރ އަދި ޗީފް އެގްޒެކެޓިްވ ޮއފިަސރ

މިްސަޓރ ޖޯޖް ަބވްރިްނގ ޗެލަެނރ
ިޑެރކްޓަރ

މިްސަޓރ ާޚލިުދ ޙަަސްނ އެމް އޭ އަލް-ޙާަމދީ
ިޑެރކްޓަރ

އަލުްއްސާތާޛ ދާީނ ުޙަސއްިނ
ިޑެރކްޓަރ 

މިްސަޓރ ުސރޭްޝ ކަލްޕަތީ ޗިޑަމަްބަރމް
އެގްޒެކެޓިްވ ިޑެރކްޓަރ އަދި ޗީފް ފައިޭންނަޝްލ ޮއފިަސރ

ު އަލްފިާޟާލ ފަރާީޙ ަޝރީފ
ިޑެރކްޓަރ

މިްސަޓރ ާމރކް ހްެނރީ ޑަވްްޑްްސ
ިޑެރކްޓަރ
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އަޅުގަނޑުމްެނގެ ީޓމު

މިްސަޓރ ަނޖްީބ ާޚްނ
މޭެނޖިްނ ިޑެރކްޓަރ އަދި ޗީފް އެގްޒެކެޓިްވ ޮއފިަސރ

މިްސަޓރ ުސރޭްޝ ކަލްޕަތީ ޗިޑަމަްބަރމް
އެގްޒެކެޓިްވ ިޑެރކްޓަރ އަދި ޗީފް ފައިޭންނަޝްލ ޮއފިަސރ

މިްސަޓރ އެމް އްެސ ތްަނވްަރ
ޗީފް ޓެކޮްނޮލޖީ ޮއފިަސރ

އަލްފިާޟލް ުޙަސއްިނ ނިާޔޒު
އެކްޓިްނގ ޗީފް ކޮާމަޝްލ ޮއފިަސރ

އަލްފިާޟާލ ފަޒާްނ މްަނޫސުރ
ހިުއމްަނ ރިޯސަސްސ ިޑެރކްޓަރ

އަލްފިާޟލް ަޝީބްނ ޢަލީ
ިޑެރކްޓަރ ެނޓްވަރކް އްެނޑް އައިޓީ ޕޭްލނިްނގ

މިްސަޓރ ޕަްރަސއަްނ ުއޗިލް
ިޑެރކްޓަރ ްސޓެްރޓެޖީ އްެނޑް ޕީއެމޯްއ
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ްސްޓެރެޓޖިކް 
ރިޕުޯޓގެ ުޚާލާސ
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ްސްޓެރެޓޖިކް ރިޕުޯޓގެ ުޚާލާސ

ުދނިެޔއްަށ ދިާމވެފައިާވ ގޯްލބްަލ ޕްެނޑެމިކް ކޮވިޑް-19 ާއ ެދކޮޅްަށ މުޅި ުދނިެޔއިްނ 
މަަސްއކަތް ކަުރމްުނާދއިުރ، އައިީސޓީ ޚިުދމަތް ފުޯރކޮްށޭދ ފާަރތްެއގެ ހައިިސްއަޔތްުނ، 

އަޅުގަނޑުމްެނގެ މުޖުތަމުަޢތްައ ިޑޖިޓްަލކޮްށ ގުޅިާލމެހިފައިާވކްަނ ަޔގްީނކުުރމުގައި 
އަޅުގަނޑުމްެނަންށ ވަަރްށ މުހިްނމު ަދުއެރްއ އާަދކެުރވިާދެނކަމުގައި ެދކެމެވެ. މިގޮތްުނ 
އަޅުގަނޑުމްެނގެ  ތަަޞްއުވުރ ކަމުގައިާވ މުީހްނގެ ިޑޖިޓްަލ ދިރިުއޅްުނ ފާގަތިކޮްށދިުނާމ 

އްެއގޮތާްވގޮތުގެ މަތިްނ، ޭވތުވެދިަޔ އަހުަރ އަޅުގަނޑުމްެނ އަހްަނމިްއަޔތުކްަނދީ އިްނވްެސޓް 
ކުުރމުގައި އިްސކްަނދީފައިާވނީ ިޑޖިޓްަލ ާދއިާރގައި ކާުރ މަަސްއކަތްތަކެަށވެ. މިގޮތްުނ 

އަޅުގަނޑުމްެނ ާޚްއަޞކޮްށ ބާަލ މައިގަނޑު ާދއިާރ ތަކީަކ ިޑޖިޓްަލ ޭސްލްސ، ިޑޖިޓްަލ 
ކެއަރ، ިޑޖިޓްަލ ްސިކްލްސ އަދި ިޑޖިޓްަލ ޮއޕޭަރަޝްންސ އެވެ.

އަޅުގަނޑުމްެނގެ ޚިުދމަތް ލިިބގަތުމުގައި އިތުުރ ފޭަސހަކަމްެއ ފުޯރކޮްށދިުނމުގެ ގޮތްުނ، 24 
ގިަޑއިުރ ޚިުދމަތް ލިޭބ ެސްލފް ަސރވިްސ ިޑޖިޓްަލ ެސްނޓުަރ ތަކްެއ ާރްއޭޖގެ އިެކ 

ކްަނކޮޅުތަކުގައި ވަނީ ާގއިމުކެުރވިފައެވެ. މި ިޑޖިޓްަލ ެސްނޓުަރތަކުގެ ަސބުަބްނ 
ކްަސޓަމުަރްނަންށ ޚިުދމަތްތްައ ލިިބގަތުމުގައި އިތުުރ ފޭަސހަތަކްެއ ލިޭބެނއެވެ. މީގެ 
ތޭެރގައި، ިސމް ގަތާުމއި، ރީޗަރޖް ކުުރާމއި، ިބުލތްައ ެދްއކާުމއި، އެމް-ފައިާސއްަށ 

ިޑޖިޓްަލކޮްށ ފައިާސ ޖާަމކުުރްނ ހިމެެނއެވެ. ޭވތުވެ ދިަޔ އަހުަރތަކުގައި ުއރޫީދ 
މްޯލިޑްވްސއިްނ ވަނީ ތަފާތު އިެކ ިޑޖިޓްަލ ޕްލެޓްފޯމް ތަކްަށ ގިަނ އިްނވްެސޓްމްަނޓްތަކްެއ 

ކޮްށފައެވެ. އަޅުގަނޑުމްެނަންށ ދިާމވެފައިާވ މި ޕްެނޑެމިކްގައި ޚިުދމަތް ލިިބގަތުމުގެ 
މައިގަނޑު ޒަރިާޢއީަކ ިޑޖިޓްަލ  ޕްލެޓްފޯމްތްައކަމުގައި ވެފައިާވއިުރ،  މި 

އިްނވްެސޓްމްަނޓްތަކުގެ ަސބުަބްނ އަޅުގަނޑުމްެނގެ ޚިުދމަތްތްައ ިޑޖިޓްަލކޮްށ 
ފުޯރކޮްށދިުނމްަށ ވަނީ މަގު ފަހިވެފައެވެ. މީގެ އިތުުރްނ، 24/7 ެސްލފް ަސރވިްސ 

ިކޮއްސކްއްެއ ވާެލާނ އިްނޓޭަނަޝަންލ އާެއރޕޯޓުގައި ވަނީ ާގއިމުކެުރވިފައެވެ. މި 
ިކޮއްސކްގެ ޒަރާީޢއިްނ ޫޓރިްސޓްުނަންށ އްެއވްެސ ފާަރތާަކ ކޮްނޓެކްޓް ުނވެ ޚިުދމަތް 

ޯހުދމުގެ ފުުރަޞތު ވަނީ ފަހިކޮްށެދވިފައެވެ. 

އިތުުރ ިޑޖިޓްަލ ހަަރާކތްތަކުގެ ތޭެރގައި، ްސރީލްަނާކގެ ޓެލެމިެޑިސްނ ޕްލެޓްފޯމް “ޯއޑޮކް” 
ާއއެކު ޕާޓަްނރިޝޕްއްެއ ހަަދއި، ޑޮކްޓުަރްނަންށ ބަލިމުީހްނ ބަލައި ޮއްނލައިްނ 

ކޮްނަސްލޭޓަޝްނ ެދޭވެނ އިްނޒިާތމުވަނީ ހަމަޖްައަސއިެދވިފައެވެ. މީގެ ަސބުަބްނ، ޚަަރުދ 
ކުޑަކޮްށ ަރނގަޅު ިޞްއޚީ ފުަރާވ ޯހުދމުގެ މަގު ވަނީ ތަަނވްަސކޮްށެދވިފައެވެ. މީގެ 

އިތުުރްނ، އަޅުގަނޑުމްެނ ާވޭވާއއެކު ޕާޓަްނރިޝޕްެއ ހަަދއި، މި ޕާޓަްނރިޝޕްގެ ަދުށްނ 
ފޭަސހަ އަދި ހުަރަދާނ ޚިުދމަތްތަކްެއ އްެނޓަޕަްރއިްސ ކްަސޓަމުަރްނަންށ 

ފުޯރކޮްށެދޭވެނއެވެ.  

އަޅުގަނޑުމްެނގެ ިޑޖިޓްަލ ދިވެހިާރްއޭޖގެ ތަަޞްއުވަރީކ ުހރިާހ ފާަރތްތަކްެއ ހިމޭެނގޮތްަށ، 
އްެނމެ ާއާބދީ ކުޑަ ަރްށަރްށވްެސ ހިމޭެނގޮތްަށ ުހރިާހ ަރެށްއގައި ްބޯރޑޭްބްނޑުގެ ޚިުދމަތް 
ފުޯރކޮްށދިުނމެވެ. މިާހތަަންށ އަޅުގަނޑުމްެނގެ ފިކްްސޑް ްބޯރޑޭްބްނޑުގެ ޚިުދމަތް މުީހްނ 

ދިރިުއޭޅ ޖުމްލަ 28 ަރެށްއގައި ވަނީ ާގއިމުކެުރވިފައެވެ. 5ޖީ ގެ ޚިުދމަތް މިާހުރވަނީ 
1ޖީީބޕީއްެސ ްސޕީޑުގައި ާމލެއްަށ ތާަޢަރފުކެުރވިފައެވެ. މީގެ އިތުުރްނ، އިްނޓޭަނަޝަންލ 

ަސްބމެރިްނ ޭކބްަލއްެއ ާގއިމުކުުރާމ ގުޅިގްެނ ގުައމީ އަދި ބައިަންލއަޤާްވމީ ޭބްނޑްވިތް 
އިތަުރްށ ވަނީ ވުަރގަަދކެުރވިފައެވެ. ހަމަމިާއއެކު، ޭވތުވެދިަޔ އަހުަރ އަޅުގަނޑުމްެނ ތަފާތު 
ޕޮްރމަޯޝަންލ އަދި އުައ ޕޮްރޑަކްޓް ޮއފަރތްައ ކްަސޓަމުަރްނަންށާވނީ ފުޯރކޮްށދީފައެވެ. 

މީގެ ތޭެރގައި މޭަގ ޕޭްލްނއްަށ ާޚްއަޞ ޑެއިލީ އަދި ވީކްލީ ޮއފަރތާަކއި، އެމް-ފައިާސ 
ޭކްޝބެކް ޮއފަރތާަކއި، އަޅުގަނޑުމްެނގެ އީ-ކޮާމރްސ ޕްލެޓްފޯމް “ޫމލީ”ގެ ޕޮްރމަޯޝަންލ 
ޮއފަރތާަކއި، ޕްރީފެއިޑް އަދި ޕްޯސޓްޕެއިޑްއްަށ ާޚްއަޞ ޭޑާޓ ޕޭްލްނތްައ ތާަޢަރފުކުުރްނ 

ހިމެެނއެވެ. 

މުޖުތަމުަޢއްަށ އެހީ ފުޯރކޮްށދިުނމުގެ މަޤަްޞުދގައި، ކޮވިޑް-19 ާއ ެދކޮޅްަށ ދިވެހިާރްއޭޖގެ ަސުރާކުރްނ ކަުރްއވަމްުނ ގްެނަދާވ މަަސްއކަތްތަކްަށ އެހީތެރިުވމުގެ ގޮތްުނ، ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ 
އަދި ުއރޫީދ ގޫްރޕް އިްނ ވަނީ ދިވެހިާރްއޭޖގެ ަސުރާކަރްށ 2.5 މިލިއްަނ ުރފިާޔ ހަދިާޔކޮްށފައެވެ. މީގެ އިތުުރްނ، އަޅުގަނޑުމްެނގެ ފާަރތްުނ ފުޯރކޮްށދީފައިާވ އެހީތަކުގެ ތޭެރގައި 
މުޖުތަމުަޢގައި ކޮވިޑް-19 ާއ ގުޅިގްެނ ޭހުލްނތެރިކްަނ އިތުުރކުުރމްަށ މަަސްއކަތްކުުރާމއި، ޭނަޝަންލ އެމަރޖްެނީސ ެރްސޕްޮންސގެ މަަސްއކަތުގައި ހަަރާކތްތެރިާވ ފާަރތްތަކްަށ 

އިްނޓަރެނޓްގެ އެހީތެރިކްަނ ފުޯރކޮްށދިުނާމއި، ކަަރްނޓްީނ ފިެސލިޓީތަކުގައި ތިޭބ މުވްައޒަފްުނާނއި މުީހްނަންށ ހިޭލ 10ޖީީބ ފުޯރކޮްށދިުނާމއި، ޫގގްްލ ކާްލްސޫރމް، މައިކޮްރޮސފްޓް 
ޓީމްްސ، ޫމޑްްލ، ޫޒމް ފަަދ ވީަޞލަތްތްައ ޭބުންނކޮްށގްެނ ޮއްނލައިްނ ކާްލްސތަކުގައި ބައިވެރިާވ ފާަރތްތަކްަށ ހިޭލ ޭޑާޓ އެލަވްަންސ ފުޯރކޮްށދިުންނ ހިމެެނއެވެ. 

16ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ޕލކ ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ޕލކ 15
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ޖުމްލަ
247

އަޅުގަނޑުމްެނގެ ކްަސޓަމުަރްނަންށ ޚިުދމަތް ފުޯރކޮްށދިުނމްަށ ާރްއޭޖގައި 10 ުއރޫީދ އެކްްސޕީރިއްަންސ ެސްނޓުަރ ވަނީ ާގއިމުކެުރވިފައެވެ. މީގެއިތުުރްނ، ިޑޖިޓްަލ މްޯލިޑްވްސ އްެއ 
ާގއިމުކުުރމްަށ އަޅުގަނޑުމްެނ ކާުރ މަަސްއކަތްތަކުގެ ތެެރއިްނ، އަޅުގަނޑުމްެނގެ ޚިުދމަތްތްައ ތަފާތު އިެކ ިޑޖިޓްަލ ޗަެންލތަކުގެ ޒަރާީޢއިްނ ފުޯރކޮްށެދވެއެވެ. މީގެ ތޭެރގައި ޫމލީ، އެވީ، 

ލައިްވ ޗެޓް، ުއރޫީދ ެނކްްސޓް، މައި ުއރޫީދ އެޕް، ުއރޫީދ ވްެބަސއިޓް، އަދި މައި ުއރޫީދ ވްެބ ޕޯޓްަލ ހިމެެނއެވެ. 

ކޮްނެޓކްްޓ ެސްނަޓުރތައް: 999، 929، 333، 221، 120
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2020 ވަަނ އަހުަރ ކަޑައްތުުކެރުވުނ މުޭލާގތައް 

ޖަަނވަރީ 

27 ޖަަނވަރީ 2020 ވަަނ ުދވުަހ ޮހޓްެލ ޖްެނ، ާމލެ 
ގައި “މުަރހާަބ 2020” ގެ ަނމުގައި ާބްއާވފައިާވ ާޚްއަޞ 
ހަފާްލއްެއގައި، ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސއްަށ 15 އަހުަރ ފުުރމުގެ 

މާުނަސބަތު ފާހަގަކަުރްނ ފުެށްނ.

ދިވެހިާރްއޭޖގައި ފަުރތަމަ ފަހަަރްށ ިޑޖިޓްަލ ެސްނޓެަރްއ 
ާގއިމުކުުރްނ.

2020 ވަަނ އަހުަރގެ ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސގެ އަހަރީ ާއްނމު 
ޖްަލާސ ާކމިާޔުބ ކާަމއެކު ކުުރނާބ މްޯލިޑްވްސގައި 

ޭބްއުވްނ. 

އްަނހުެންނގެ ުދވްަސ ފާހަގަކުުރމުގެ ގޮތްުނ، ުއރޫީދ 
މްޯލިޑްވްސ މުވްައޒަފްުނގެ ދިރިުއޅުމުގައި ދިާމވެފައިާވ 

ހިތްވުަރގަަދ އްަނހުެންނގެ ާވހަކަތްައ ހިްއާސކޮްށފައިާވ، 
ާޚްއަޞ ވިީޑޯއއްެއ ެދްއކްުނ. 

އްަނހުެންނގެ ުދވްަސ ފާހަގަކުުރމުގެ ގޮތްުނ، 
އަޅުގަނޑުމްެނގެ އީ-ކޮާމރްސ ޕްލެޓްފޯމް “ޫމލީ” ގައި 
ބައްެއ ޕޮްރޑަކްޓްތަކްަށ ާޚްއަޞ ޮއފަރތަކްެއ ދިުންނ. 

ކޮވިޑ19ް- އިްނ އަޅުގަނޑުމްެނގެ ކްަސޓަމުަރްނާނއި 
މުވްައޒަފްުނ ަރްއާކތެރިކޮްށދިުނމްަށ އެހީތެރިވެދިުނމުގެ 

ގޮތްުނ، ޚިުދމަތް ޯހުދމުގައި ިޑޖިޓްަލ ޕްލެޓްފޯމުތްައ 
ޚިާޔުރކުުރމްަށ ާބުރއެޅުމްަށ، “ގޯ ިޑޖިޓްަލ” ގެ ަނމުގައި 

ކެމޭްޕެންއ ތާަޢަރފުކުުރްނ. 

ަރްއާކތެރިކާަމއި ިސކުނީޑގެ ުދޅަހޮެޔކްަނ ެދމެހްެއޓުމުގެ 
މުހިްނމުކާަމގޭުޅ ގޮތްުނ މުަޢޫލާމތު ފުޯރކޮްށދިުނމާަށއި އްެނމެ 

ފުަހގެ މުަޢޫލާމތުތްައ ހިްއާސކުުރމްަށ، ތަފާތު އިެކ 
ބުަހުރވައިްނ ޯސަޝްލ އެވެއަރެންސ ޕޮްރގާްރމްެއ 

ތާަޢަރފުކުުރްނ. 

އްެއވްެސ ފާަރތާަކ މާުޢމާަލތު ކުުރމާަކ ުނލައި އަވްަސ 
ޚިުދމަތްތަކްެއ ކްަސޓަމުަރްނަންށ ފުޯރކޮްށދިުނމްަށޓަކައި، 

ކ. ުހޅާުމޭލގައި ިޑޖިޓްަލ ިކޮއްސކް އްެއ ާގއިމުކުުރްނ. 
ުއނގުެނމްަށޓަކައި ޫގގްްލ ކާްލްސޫރމް، ޫމޑްްލ، ޫޒމް ފަަދ 
ވީަޞލަތްތްައ ޭބުންނކޮްށގްެނ ޮއްނލައިްނ ކާްލްސތަކުގައި 

ބައިވެރިުވމްަށ، މަުދްއރިުސްނ އަދި ަދރިވުަރްނަންށ 
ާޚްއަޞ ކެަނކްޓިވިޓީ ޙްައުލތަކްެއ ފުޯރކޮްށދިުނމްަށ 

މިނިްސޓްރީ ޮއފް އިެޑުއޭކަޝާނއެކު ޕަރޓަްނިޝޕްއްެއ 
ހުެދްނ. 

ވައިބަރގައި ުއރޫީދ އެވީ މުެދވެރިކޮްށ، އަދި ުއރޫީދ އެޕް 
ާއއި ވްެބ މުެދވެރިކޮްށ 24/7 ޗެޓް ކެުރޭވެނ އިްނތިާޒމު 

ހަމަޖްެއުސްނ. 

ދިވެހިާރްއޭޖގައި ފަުރތަމަ ފަހަަރްށ، އަޑު އުެހމުގެ 
ުނކުޅުެދްނތެރިކްަނ ުހްނަނ ފާަރތްތަކްަށ ާޚްއަޞކޮްށ، 
“މާަށ އެކު” ޕޭެކޖްގެ ަނމުގައި ޕޭެކޖްެއ ތާަޢަރފުކުުރްނ. 

ޮއްއޕޯ ްސާމޓްފްޯންސާއއެކު ޕާޓަްނރިޝޕް ހަަދއި، 
ދިވެހިާރްއޭޖގައި ފަުރތަމަ ފަހަަރްށ ޮއްއޕޯގެ ޭހްނޑެްސޓްތްައ 

ަރްސމީކޮްށ ތާަޢަރފުކުުރްނ. 

މެއި އެޕްރުީލ ާމރިޗު ފްެބުރއަރީ

ޮލކްޑުައްނގައި ކްަސޓަމުަރްނ ހަަރާކތްތެރިވެ 
އްެނޭގޖްކުުރމުގެ މަޤަްޞުދގައި، “ްސޭޓ ޯހމް ޗެލްެނޖް” ގެ 

ަނމުގައި ވީކްލީ ޯސަޝްލ މިީޑާއ މާުބާރތްެއ ތާަޢަރފުކުުރްނ. 

ާއތް އަވަރ ފާހަގަކުުރމުގެ ގޮތްުނ، އްެއ ގިަޑއިަރްށ 
ލައިޓްތްައ ނިްއާވލައި ކޮވިޑ19ް- ާއ ގުޅިގްެނ އްެނމެ 

ކުރަީސފުގައި މަަސްއކަތްކާުރ ފާަރތްތަކްަށ 
ާސބްަސދިުނމްަށޓަކައި، އަޅުގަނޑުމްެނގެ 

ކްަސޓަމުަރްނާނއި ާއްނމު ފާަރތްތަކްަށ ަދުޢވަތުދިުންނ.

ަސުރާކުރގެ މުވްައޒަފްުނ ޭގގައި ތިބެގްެނ 
މަަސްއކަތްކުުރމުގެ މަގު ފަހިކޮްށދިުނމްަށޓަކައި، 

މިނިްސޓްރީ ޮއފް ކޮމިުއނިޭކަޝްނ، ަސއިްންސ އްެނޑް 
ޓެކޮްނޮލޖީ ާއއެކު ޕާޓަްނރިޝޕްއްެއ ހުެދްނ. 

ޮލކްޑުައްނގެ ތޭެރގައި، ތަފާތު 11 ގުައމްެއގެ ޭގޭގގައި 
ޫޝޓްކޮްށފައިާވ ަރމާަޝްނ ކެމޭްޕްނ ވިީޑޯއ، ުއރޫީދ ގޫްރޕް 

ާއއެކު ތާަޢަރފުކުުރްނ. 

ަރމާަޝްނ މްަސ ފާހަގަކުުރމުގެ ގޮތްުނ، ާޚްއަޞ 
ޮއފަރތަކްެއ އަޅުގަނޑުމްެނގެ ކްަސޓަމުަރްނަންށ 

ފުޯރކޮްށދިުންނ. މީގެ ތޭެރގައި ޕްރީޕެއިޑް، ޕްޯސޓްޕެއިޑް 
އަދި ްބޯރޑޭްބްނޑް ކްަސޓަމުަރްނަންށ އިތުުރ ޭޑާޓ 

ދިުނާމއި، ާސކް ގުައމުތަކްަށ ގުޅުމްަށ ާޚްއަޞ ޭރޓްތަކްެއ 
ތާަޢަރފުކުުރްނ ހިމޭެނ. 

ޫޔއްެނީޑޕީ ާއއެކު، ޒާުވުންނަންށ އާަމޒުކޮްށފައިާވ 
ފްަސވަަނ ޯސަޝްލ އިޮނޭވަޝްނ ޭކމްޕް، މިަޔހެލި 

2020، ވަރޗުއްަލކޮްށ ޭބްއުވްނ. 

ޮލކްޑުައްނގައި ކުދި ވިަޔފާރިވެރިްނގެ ވިަޔފާރި ކުރިއްަށ 
ގްެނދިުއމާަށއި، ކްަސޓަމުަރްނ ޭގގައި ތިބެގްެނ، 

ދިރިުއޅުމްަށ ކޮްނމެހްެނ ޭބުންނާވ ތަކެތި ޫމލީ އިްނ 
ލިޭބެނ އިްނތިާޒމު ހަމަޖްެއުސްނ. 

“ޒާުވްނ މްަސވެރިާޔ” އްަލފިާޟްލ ހަަސްނ ާސޖިްނ، 
ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސގެ އުައ ްބޭރްނޑް އެމްބެެސޑުަރގެ 

ގޮތުގައި އިުއާލުނކުުރްނ. 

ކޮވިޑ19ް- އްަށ އެހީތެރިުވމުގެ ގޮތްުނ، ުއރޫީދ ގޫްރޕާއި 
ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ގުޅިގްެނ 2.5 މިލިއްަނ ުރފިާޔ 

ދިވެހިާރްއޭޖގެ ަސުރާކަރްށ ހަދިާޔކުުރްނ. 

ހިތްގައިމު ހަދިާޔތާަކއެކު، ާޚްއަޞ “ޢުީދ ހަދިާޔ” 
ޕޮްރމަޯޝްނ އްެއ، “ޫމލީ” ގައި ތާަޢަރފުކުުރްނ. 

ުހަނުރވެރި މިުއޒިަޝުންނގެ ލައިްވ ފަރފޯމްަންސާއއެކު، 
ވަރޗުއްަލ ޢުީދ މިުއޒިކް ޯޝ އްެއ، ޮލކްޑުައްނގެ ތޭެރގައި 

ޭބްއުވްނ.

ެނަޝަންލ ިޑާޒްސޓަރ މޭެނޖްމްަނޓް ޮއތޯރިޓީއްަށ 
އިްނޓިުއޭބަޝްނ ޮބކްްސތަކްެއ ހަދިާޔކުުރްނ. 

ޯސަޝްލ މިީޑާއގައި “މާަދްސ ޭޑ” ފާހަގަކުުރމްަށޓަކައި، 
ޕްެނޑެމިކްގެ ކްަނކަމުގައި އްެނމެ ކުރަީސފުގައި 

މަަސްއކަތްކާުރ ހިތްވުަރގަަދ މްަނމަމްެނގެ ވިީޑޯއއްެއ 
ާއްނމުކުުރްނ. 
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އޮކްޓޫަބުރ ޖްޫނ 

ުއރޫީދ ިޑޖިޓްަލ ެސްނޓުަރތްައ، ހދ. ކުޅުުދްއފުށި، ޏ. 
ފުވްައމުލްައ އަދި ގދ. ތިަނޫދގައި ތާަޢަރފުކުުރްނ. 

ޭފްސުބކް ާއއެކު ޭފްސުބކް ފްލެކްްސ ތާަޢަރފުކުުރްނ. މީގެ 
ަސބުަބްނ ފުޯނގައި ުސްނ ބެލްެންސ އިްނ ކަމުގައިވީ 
ަނމަވްެސ، އަޅުގަނޑުމްެނގެ ކްަސޓަމުަރްނަންށ އެހްެނ 

ފާަރތްތާަކ ގާުޅުލމުގެ ފުުރަޞތު ލިިބޭދެނ. 

ްސޓީވީ އައިީބޭއ އަދި ޭއޕޭީއީސ އޯެވޑްްސ އިްނ ފުަޚުރވެރި 
ވަަނތަކްެއ ާޙިސުލކުުރްނ

ގްޯލޑް ްސޓީވީ – އޯެވޑު ފޮރ އިޮނޭވަޝްނ އިްނ 	 
އެޕްްސ

ގްޯލޑް ްސޓީވީ – އޯެވޑް ފޮރ އިޮނޭވަޝްނ އިްނ 	 
ކްަސޓަމަރ ަސރވިްސ

ިސްލވަރ ްސޓީވީ – އޯެވޑް ފޮރ އެކެްސލްެންސ 	 
އިްނ އިޮނޭވަޝްނ އިްނ ޓެކޮްނޮލޖީ އިްނޑްަސޓްރީޒް

އްަޟާޙ ޢުީދ ފާހަގަކުުރމުގެ ގޮތްުނ، ޫމލީ އިްނ ތަފާތު އިެކ 
ހަދިާޔތާަކއެކު، ފަުރތަމަ ފަހަަރްށ ިޑޖިޓްަލ ާކނިވަލްެއ 

ޭބްއުވްނ.

އާަމަނ ތަކަފްުލ )މްޯލިޑްވްސ( ާއއި އެލައިޑް 
އިްނުޝއެަރްންސާއ ގުޅިގްެނ އެމް-ފައިާސ މުެދވެރިކޮްށ 
އިްނުޝއެަރްންސ އްަށ ފައިާސ ެދްއކުމުގެ ފުުރަޞތު 

ޯހަދއިދިުންނ. 

ުސްނ ބެލްެންސ ާއއެކުވްެސ އެހްެނ ފާަރތްތާަކ ގޭުޅެނ 
އިްނތިާޒމު ހަމަޖްައަސއި، މިްސޑް ކްޯލ ަސރވިްސ 

ތާަޢަރފުކުުރްނ. 

ޮލކްޑުައްނ ުއާވލައި ދިވެހިާރްއޭޖގެ ޯބޑުަރ ުހޅާުވުލާމއެކު، 
ފަތުުރވެރިްނގެ ިސާނޢަތް ފާގަތިކޮްށދިުނމްަށ 

އެހީތެރިވެދިުނމުގެ މަޤަްޞުދގައި، “ވިޒިޓް މްޯލިޑްވްސ 
ކެމޭްޕްނ” ތާަޢަރފުކުުރްނ. 

 ޫޓރިްސޓްުނަންށ ޚިުދމަތް ފުޯރކޮްށދިުނމްަށޓަކައި، ާޚްއަޞ 
ިޑޖިޓްަލ ިކޮއްސކް އްެއ ވާެލާނ އިްނޓޭަނަޝަންލ 

އާެއރޕޯޓުގައި ާގއިމުކުުރްނ. 

ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ އިްނ 15 އަހުަރ ދިވެހިާރްއޭޖގައި 
ޚިުދމަތް ފުޯރކޮްށދިުނމުގެ މާުނަސބަތު ފާހަގަކުުރްނ.

“އަތޮޅު ުދުވްނ” ަނމުގައި ފަުރތަމަ ފަހަަރްށ ވަރޗުއްަލ 
ުދުވމްެއ ޭބްއުވްނ. މި ުދުވމުގައި ދިވެހިާރްއޖާެއއި 

އެހެނިހްެނ ގުައމުތަކްުނ 5،000 އްަށ ުވެރ ގިަނ 
ފާަރތްތަކްުނ ބައިވެރިވެފައިޭވ. 

ޯލަޔްލ ކްަސޓަމުަރްނަންށ ާޚްއަޞ ޮއފަރ ތާަކއެކު “ޫމލީ” 
އްަށ 1 އަހުަރ ފުުރްނ ފާހަގަކުުރްނ. 

ޕްެނޑަމިކާްއއެކު މާުވަޞާލތީ ޚިުދމަތްތަކްަށ ޭބުންނވެފައިާވ 
މިްނވުަރ އިތުުރުވާމ ގުޅިގްެނ، ުސޕެަނޓްގެ ޚިުދމަތްތްައ 
ރޭީވމްޕްކޮްށ، ްސޕާީޑއި ޭޑާޓ ެދ ގަުނއްަށ އިތުުރކޮްށ 

ފުޯރކޮްށދިުންނ. 

ާޚްއަޞ ެނޓްވަރކް އެކްްސޕީރިއްަންސ ކެމޭްޕެންއ 
ތާަޢަރފުކޮްށ، ުއރޫީދގެ ފްެނވުަރ ަރނގަޅު ޚިުދމަތްތްައ 

ޕޮްރމޯޓް ކުުރމްަށޓަކައި، ގޯްލބްަލ ްބޭރްނޑް އެމްބެެސޑުަރ، 
މިްސޓަރ ލިޮއަންލ މީެސ އަދި ާރްއޭޖގެ އެމްބެެސޑުަރ، 
“ޒާުވްނ މްަސވެރިާޔ” އްަލފިާޟްލ ހަަސްނ ާސޖިްނގެ 

ވިީޑޯއއްެއ ާއްނމުކުުރްނ. 

ްސރީލްަނާކގެ ޓެލެމިެޑިސްނ ޕްލެޓްފޯމް ކަމުގައިާވ ޯއޑޮކް 
ާއއެކު، ފްެނވުަރ ަރނގަޅު ިޞްއޚީ ޚިުދމަތްތަކްެއ ހޮެޔ 

އަގުގައި، ޭގގައި ތިބެގްެނ، ޯހުދމުގެ ފުުރަޞތު 
ފުޯރކޮްށދިުންނ. 

ުހޅާުމޭލގައި ތަަރްއޤީކުުރމްަށ ހަމަޖެހިފައިާވ ުއރޫީދ 
މްޯލިޑްވްސގެ އުައ އިާމާރތުގެ މަަސްއކަތްތްައ ފުެށްނ. 

ޓީޓީއެމް މްޯލިޑްވްސ 2020 ވަރޗުއްަލގެ މެއިްނ 
ޕާޓަްނުރގެ ގޮތުގައި ޮސއިކުުރްނ

ާރްއޭޖގައި ފަުރތަމަ ފަހަަރްށ ކޮމިޓްމްަނޓް ޭބްސޑް 
ޕެރީޕެއިޑް ޕޭްލްނ “ާއާޗ” ތާަޢަރފުކުުރްނ

ވުެދްނ ޯލަޔްލޓީ ޕޮްރގާްރމް ރޭީވމްޕްކުުރްނ

މްޯލިޑްވްސ އިްސާލމިކް ޭބްނކް ޕލކ ާއއެކު ޕާޓަްނރިޝޕް 
ހަަދއި، ކްަސޓަމުަރްނަންށ އިްންސޓްޯލމްަނޓްަށ 

ޭހްނޑެްސޓް އަދި އެކެްސަސރްީސ ލިޭބެނ އިްނތިާޒމު 
ހަމަޖްެއުސްނ

އާަޗ ޑެއިލީ 1 ޖީީބ ޕޭެލްނތްައ ާމކެޓްަށ އަލްަށ 
ތާަޢަރފުކުުރްނ. ާއ ޕޭްލްނތްައ މުެދވެރިކޮްށ މުޅި ހަފާްތއްަށ 
ުނވަތަ މުޅި މުަހގެ ނިަޔލްަށ، ކޮްނމެ ުދވަހަކު 1ޖީީބ ޭޑާޓ 

ާއއެކު އްަނލިމިޓެޑް ުއރޫީދ ކްޯލްސ ލިބެމްުނާދެނ.

ިޑްސކުައްނޓް އަދި ތަފާތު ހަދިާޔތާަކއެކު “ޫމލީ” އިްނ 
“އިަޔރ އްެނޑް ކަރނިވްަލ”  އްެއ ޭބްއުވްނ. 

އާަމަނ ތަކަފްުލ )މްޯލިޑްވްސ( ޕލކ ގެ ޖެެނަރްލ 
އިްނުޝއެަރްންސ ކޮްނޓެްރކްޓްތްައ ޮސލިިސޓް 

ކުުރމްަށޓަކައި، ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސއްަށ “ލައިަސްންސ ޓު 
ޮއޕޭަރޓް ޭއޒް އްެނ އިްނުޝއެަރްންސ އެޖްެނޓް އިްނ ަދ 

މްޯލިޑްވްސ” ލިުބްނ. 

މްޯލިޑްވްސ-ްސރީލްަނާކ ޭކބްަލ ދިވެހިާރްއޭޖގައި 
ާކމިާޔުބކާަމއެކު ޭލްނޑްކުުރްނ. 

ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސއިްނ 5ޖީ ެނޓްވަރކް ތާަޢަރފުކުުރާމއި، 
5ޖީ ްބޯރޑޭްބްނޑުގެ ޚިުދމަތް ދިވެހިާރްއޖެއްަށ މުޅިްނ 

އަލްަށ ތާަޢަރފުކުުރްނ.

ޮނވްެނަބުރ އޮގްަސުޓ 

ޖުލައި 

ޑެިސްނަބުރ ެސޕެްޓްނަބުރ 

2020 ވަަނ އަހުަރ ކަޑައްތުުކެރުވުނ މުޭލާގތައް 
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ާމލީ ހާލަތު
ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސގެ ާއމަްދނީ ވަނީ %15 ަދަށްށގޮްސފައެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ ަސބުަބްނ ދިާމވެފައިާވ ގޮްނޖުެހްނތާަކއެކުވްެސ އަޅުގަނޑުމްެނ ާވނީ ކްުނފުނީގެ ހިްއާސާދުރްނާނއި 

ކްަސޓަމުަރްނަންށ ެދމެހްެއޓެނިވި ގޮތްެއގައި ަނފާ ފުޯރކޮްށދިުނމްަށ މަަސްއކަތްކޮްށފައެވެ. 

ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ގޫްރޕްުނ އިިބޓާްޑގެ ގޮތުގައި 855 މިލިއްަނ ުރފިާޔ ޯހާދފައިާވއިުރ، އިިބޓާްޑ ވަނީ %24 ަދަށްށ ގޮްސފައެވެ. އިިބޓާްޑ ާމޖިްނއީަކ %50 އެވެ. ކްުނފުނި ހިްނގުމުގެ 
ޚަަރުދ ނިްސބަތްުނ ަދަށްށ ގޮްސފައިާވއިުރ، ކްުނފުނީގެ އިިބޓާްޑ ާމޖިްނ އަބުަދވްެސ ބެލެހްެއޓިފައިވެއެވެ. ކްުނފުނީގެ ޕޭީއޓީ )ާސފު ފައިާދ( ާމޖިްނ ވަނީ %29.4 ްނ %23.6 އްަށ 

2019 އިްނ 2020 އްަށ ަދްށވެފައެވެ. 2020 ވަަނ އަހުަރ ާސފު ފައިާދގެ ގޮތުގައި ކްުނފުނިްނ ވަނީ 407 މިލިއްަނ ުރފިާޔ ޯހާދފައެވެ. ކްުނފުނީގެ ހިްއާސާދުރްނަންށ ަނފާ 
ޯހަދއިދިުނމުގައި އަޅުގަނޑުމްެނ ކުރިއްަށ ާދއިުރ، 2020 ވަަނ އަހުަރގެ ހިްއާސއަކްަށ ލިުބުނ ާއމަްދނީއްަށ ބާަލއިުރ ހިްއާސއަކްަށ ވަނީ 2.76 ުރފިާޔ ޖެހިފައެވެ. އެގޮތްުނ ުއރޫީދ 

މްޯލިޑްވްސއިްނ ުހަށހާަޅފައިވަނީ ިޑވިޑްެނޑްގެ ގޮތުގައި ހިްއާސއަކްަށ 2.34 ުރފިާޔ ބުެހމެަށވެ.

ާއމަްދނީ:  1،723 މިލިއްަނ ުރފިާޔ )15%-( 

2020 ވަަނ އަހުަރ ކްުނފުނީގެ ާއމަްދނީގެ ގޮތުގައި ވަނީ 1،723 މިލިއްަނ ުރފިާޔ ޯހާދފައެވެ. ޭވތުވެ ދިަޔ އަހާަރ ބާަލފައި 314 މިލިއްަނ ުރފިާޔ )%15-( ވަނީ ަދަށްށގޮްސފައެވެ. 
2020 ވަަނ އަހުަރގެ ާއމަްދނީ ަދަށްށގޮްސފައިާވ މައިގަނޑު ަސބަބީަކ ކޮވިޑ19ް- ާއ ގުޅިގްެނ ޯރމިްނގ، މޮބައިްލ ިބޒަްންސ، އަދި އްެނޓަޕަްރއިޒް ެސގްމްެނޑް އްަށ ކޮްށފައިާވ ޭނެދޭވ 

އަަސުރތަކެވެ. 

އިީބްޓޑާ: 855 މިލިއްަނ ުރފިާޔ )24%-(

ހިްނގުމުގެ ޚަަރުދ ކުޑަ ކުުރމްަށ ކޮްށފައިާވ މަަސްއކަތްތުގެ ަސބުަބްނ، ކްުނފުނީގެ ާއމަްދނީ ަދްށވެފައިވަީނމަވްެސ، އިިބޓާްޑގެ ގޮތުގައި  ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ގޫްރޕް އިްނ ވަނީ 855 
މިލިއްަނ ުރފިާޔ ޯހާދފައެވެ. 

ޕީއީޭޓ )ެޓކްްސ ުއނިުކުރމްަށފަހު ލިބޭ ާސފު ފައާިދ( : 407 މިލިއްަނ ުރފިާޔ )32%-(

2020 ވަަނ އަހުަރ ޓެކްްސ ުއނިކުުރމްަށފުަހ ލިޭބ ާސފު ފައިާދގެ ގޮތުގައި ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ އިްނ ވަނީ 407 މިލިއްަނ ުރފިާޔ ޯހާދފައެވެ.  

އެެސްޓތައް އަދި ާއްރ.އޯ.ީސ.އީ

2020 ވަަނ އަހުަރ ނިމުުނއިުރ ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ގޫްރޕްގެ ޖުމްލަ އެެސޓް ޭބްސ އީަކ 3.39 ިބލިއްަނ ުރފިާޔއެވެ. އަދި ެނޓް އެެސޓްްސގެ އަަދަދީކ 1.28 ިބލިއްަނ ުރފިާޔއެވެ. އަދި 
2019 ވަަނ އަހާަރއި 2020 ވަަނ އަހުަރ ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ގޫްރޕްގެ ރިާޓްނ ޮއްނ ކެޕިޓްަލ އެމްޕޯްލއިޑް )“ާއްރ.ޯއ.ީސ.އީ”( އީަކ %22.5 އަދި %35.7 އެވެ.  

ކެޕަިޓލް އްިނވްެސްޓމްަންޓ

ެނޓްވަރކް ކޭެޕިސޓީ ާއއި ކަވޭަރޖް ފާުޅކޮްށ ަރނގަޅުކުުރމާަށއި، އިްނޓޭަނަޝަންލ ަސްބމެރިްނ ޭކބްަލ، 5ޖީ އަދި ޭޑާޓ ެސްނޓުަރ ާގއިމުކުުރމްަށޓަކައި، 2020 ވަަނ އަހުަރ ކްުނފުނިްނ 
ވަނީ 392 މިލިއްަނ ުރފިާޔ އިްނވްެސޓްކޮްށފައެވެ.  

ފްރީ ކްޭޝފްލޯ

2020 ވަަނ އަހުަރގެ ފްރީ ޭކްޝފޯްލ )ކެޕިޓްަލ ޚަަރުދ ުއނިކުުރމްަށފުަހ ކްުނފުނީގެ މަަސްއކަތްތަކްުނ ލިޭބ ފައިާސ( އީަކ 538 މިލިއްަނ ުރފިާޔއެވެ. 2019 އަހުަރގެ ފްރީ ޭކްޝފޯްލ 
އީަކ 570 މިލިއްަނ ުރފިާޔއެވެ. 

ަސްބިސޑިއަރީގެ ހިްނގްުނތެރިކްަނ 

ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސގެ ަސްބިސިޑއަރީއްެއ ކަމްަށާވ ާވފް ޓެލެކޮމް އިްނޓޭަނަޝަންލ ޕަްރއިވެޓް ލިމިޓެޑް )“ާވފް”( އްަށ 2020 ވަަނ އަހުަރ ާއމަްދނީގެ ގޮތުގައި 34.1 މިލިއްަނ ުރފިާޔ 
ލިުބެނވެ. އަދި 2020 ވަަނ އަހުަރ ާވފް އްަށ ވަނީ 0.1 މިލިއްަނ ުރފިާޔގެ ގްެއުލމްެއ ވެފައެވެ. ާވފްގެ ެނޓް އެެސޓްތަކުގެ އަަދަދީކ 322 މިލިއްަނ ުރފިާޔއެވެ. މިއީ ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ 

ގޫްރޕްގެ ެނޓް އެެސޓްތަކުގެގެ ާގތްގަނޑަކްަށ %25 އެވެ.   

ާއމަްދނީ )މިލިއްަނ ުރފިާޔއްިނ(   ޖުމްލަ އެެސޓްތްައ )މިލިއްަނ ުރފިާޔއްިނ(

 ޓެކްްސ ުއނިކުުރމްަށފުަހ ލިޭބ ާސފު ފައިާދ
(މިލިއްަނ ުރފިާޔއްިނ(

ަންނ-ކަަރްނޓް ލައިިބލިޓީތްައ )މިލިއްަނ ުރފިާޔއްިނ(

އިީބޓާްޑ )މިލިއްަނ ުރފިާޔއްިނ( ކަަރްނޓް ލައިިބލިޓީތްައ )މިލިއްަނ ުރފިާޔއްިނ(

ހިްއާސއަކްަށ ލިުބުނ ާއމަްދނީ )މިލިއްަނ ުރފިާޔއްިނ( ެނޓް އެެސޓްތްައ )މިލިއްަނ ުރފިާޔއްިނ(

ފްރީ ޭކްޝ ފޯްލ )މިލިއްަނ ުރފިާޔއްިނ(

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

-15%

-24%

-32%

-32%

-6%

-6%

9%

47%

-20%

1,723 3,387

855 1,579

407 532

2.76 1,276

538

2,038 3,098

1,120 1,078

599 664

4.03 1,357

570

% 2019 2020 މިލިއްަނ ުރފިާޔއްިނ

-15% 2,038 1,723 ާއމަްދނީ
-24% 1,120 855 އިީބޓާްޑ
-32% 599 407  ޓެކްްސ ުއނިކުުރމްަށފުަހ ލިޭބ ާސފު ފައިާދ

-32% 4.03 2.76 ހިްއާސއަކްަށ ލިުބުނ ާއމަްދނީ )ުރފިާޔއިްނ 
-6% 570 538  ފްރީ ޭކްޝ ފޯްލ

9% 3,098 3,387 ޖުމްލަ އެެސޓްތްައ

47% 1,078 1,579 ކަަރްނޓް ލައިިބލިޓީތްައ
-20% 664 532 ަންނ-ކަަރްނޓް ލައިިބލިޓީތްައ

-6% 1,357 1,276 ެނޓް އެެސޓްތްައ

)
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ހިއާްސގެ ވިަޔފާރިއްިނވްެސަޓރ ރިލަޭޝްންސ

ހިއާްސާދުރްނަންށ ހަޯދއިދީފައާިވ މްަނފާ

2020 ވަަނ އަހުަރ ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސގެ ހިްއާސގެ މާުޢމާަލތްތްައ ހިނާގފައިާވ ގޮތުގެ މުަޢޫލާމތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ތިރީގައިާވ ާތވުަލގައި އެވަނީ 2020 ގެ ނިަޔލްަށ ކްުނފުނީގެ ހިްއާސާދުރްނާނއި ހިްއާސ ބެހިފައިާވ ގޮތެވެ. 

ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ އިްނ އަބުަދވްެސ މަަސްއކަތް ކަުރނީ ހިްއާސާދުރްނގެ ާލބާަޔއި މްަނފާއެަށވެ. މިގޮތްުނ 2020 ވަަނ އަހުަރ ކްުނފުނި ވަނީ ާމލީގޮތްުނ ަރނގަޅު ފައިާދއްެއ ޯހަދއި 
ހިްއާސާދުރްނަންށ އެ ފާަރތްތަކްުނ ކޮްށފައިާވ އިްނވްެސޓްމްެނޓްަށ ަރނގަޅު ފައިާދއްެއ ފުޯރކޮްށދިުނމްަށ މަަސްއކަތްކޮްށފައެވެ. 

ޑިވިޑްެނޑްގެ ގޮތުގައި ހިއާްސއަކްަށ ަބހާ ފައާިދ - ހިއާްސއަކްަށ 2.34 ުރފިާޔ

2020 ގެ ާމލީ އަހަަރްށ، ިޑވިޑްެނޑްގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 346 މިލިއްަނ ުރފިާޔ، ހިްއާސއަކްަށ 2.34 ުރފިާޔ ބުެހމްަށ ހިްއާސާދުރްނަންށ ވަނީ ުހަށހެޅިފައެވެ. 

ހިއާްސއަކްަށ ޖެހޭ ާއމަްދނީ )އީޕީއްެސ(: ހިއާްސއަކްަށ  2.76 ުރފިާޔ 

ޓެކްްސ ުއނިކުުރމްަށފުަހ ލިޭބ ާސފު ފައިާދ )ޕޭީއޓީ( ަދަށްށދިުއމުގެ ަސބުަބްނ،  2020 ވަަނ އަހުަރގެ ޭބިސކް އަދި ޑައިލިުއޓެޑް އީޕީއްެސ %32 ަދްށވެ، ހިްއާސއަކްަށ ޖެހެނީ 
2.76 ުރފިާޔއެވެ. 

% ހިްއާސގެ އަަދުދ ހިްއާސާދުރްނ

90.5% ހިްއާސ 133,755,130 ވަތަނިްއާޔ އިްނޓޭަނަޝަންލ އެފް ޒެޑް - އްެލ އްެލ ީސ

5.64% ހިްއާސ 8،333،330 މްޯލިޑްވްސ ޕްެނަޝްނ އެޑްމިނިްސޓޭްރަޝްނ ޮއފްީސ

3.86% ހިްއާސ 5،711،941 އެހެނިހްެނ ހިްއާސާދުރްނ

100% ހިްއާސ 147,800,401 ޖުމްލަ

)ުރފިާޔ އިްނ( 2019 ުރފިާޔ އިްނ )2020(

ހިްއާސއަކްަށ ލިުބުނ ާއމަްދނީ 2.76 4.03

3.30 2.34 ިޑވިޑްެނޑްގެ ގޮތުގައި ހިްއާސއަކްަށ ބާަހ ފައިާދ

9.18 8.63 ހިްއާސއަކްަށ ޖޭެހ ެނޓް އެެސޓްގެ އަަދުދ

ުރފިާޔ ވިކުުނ އްެނމެ މަތީ އަގު

ުރފިާޔ ވިކުުނ އްެނމެ ަދްށ އަގު

ުރފިާޔ އްެނމެފުަހްނ ވިކުުނ އަގު

ިޑެސްނބުަރ 2020 އްެނމެ ފުަހްނ މާުޢމާަލތް ކެުރުވުނ ާތރުީޚ

ޖުމްލަ މާުޢމާަލތް ކެުރވިފައިާވ ހިްއާސގެ އަަދުދ     

ޖުމްލަ މާުޢމާަލތްކެުރވިފައިާވ ހިްއާސގެ އަގު

ކެުރވިފައިާވ މާުޢމާަލތްތަކުގެ އަަދުދ މާުޢމާަލތް

 ހިްއާސ ވިކުުނ އަގުގެ ވެއިޓެޑް އްެވެރޖް އަަދުދ

 ާމކެޓް ކެޕިޓަލައިޭޒަޝްނ

45

32

42

22

21

264،384.00

6،207،616،842.00

ހިްއާސ6،998

37.78

ުރފިާޔ

ުރފިާޔ

ުރފިާޔ
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ްބރޭްނޑް ިބާނުކުރމްަށ ުކެރވިފައާިވ މަަސއްކަތްތައް
މުަރހާަބ 2020 އިވްެނުޓ

ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސގެ 15 ވަަނ އަހަރީ ުދވްަސ ފާހަގަ ކުުރމުގެ ގޮތްުނ ވަނީ ާޚްއަޞ 
ަރްސމިްއާޔތްެއ، 27 ޖަަނވަރީ 2020 ގައި ޮހޓްެލ ޖްެނގައި ާބްއާވފައެވެ. މި 

ަރްސމިާޔތުގައި ުއރޫީދގެ 15 އަހުަރގެ ާތރުީޚގައި ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސއްަށ އިެކ ގޮތްގޮތްުނ 
އެހީތެރިވެެދްއވި ޯލކްަލ ޕާޓަްނުރްނގެ އަގު ވަނީ ވަޒްަނކޮްށފައެވެ. 

ުއރީދޫ ގްރޫޕާއި ާވވާޭއއެުކ މަަސއްކަތް ުކުރމްަށ ޕްާޓަނރިޝޕެއް 
އެުކލާަވުލްނ

ދިވެހިާރްއޖެ ހިމޭެނގޮތްަށ، ކުވައިާތއި، ޮއާމްނ ާއއި، އިްނޑޮނިީޝާއ އަދި ޓިުއނިީޝާއއްަށ 
5ޖީ ޓެކޮްނޮލޖީގެ ޚިުދމަތް ތާަޢަރފުކުުރމްަށ ުއރޫީދ ގޫްރޕްުނ ވަނީ ާވޭވ ާއއެކު 

ޕާޓަްނރިޝޕްެއގައި ޮސއިކޮްށފައެވެ. މި ޕާޓަްނރިޝޕާްއއެކު ކްަސޓަމުަރްނ އިްނޓަރެނޓް 
ޚިުދމަތް ޯހުދމުގައި ލިޭބ ތަޖުރިާބ އިތަުރްށ ފުރިހަމަވެގްެނާދެނއެވެ. 

2020 ވަަނ އަހުަރގެ ފަުރތަމަ ފަތުުރވެރިާޔއްަށ މުަރހާަބ ިކުޔްނ 

ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސއިްނ ވަނީ މްޯލިޑްވްސ ާމކެޓިްނ އްެނޑް ޕްަބލިކް ކޯޕޭަރަޝްނ )އެމް.
އެމް.ޕީ.ާއރ.ީސ( ާއއެކު، 2020 ވަަނ އަހުަރ ދިވެހިާރްއޖެއްަށ ޒިާޔަރތް ކުރި ފަުރތަމަ 

ފަތުުރވެރިާޔއްަށ މުަރހާަބ ިކާޔފައެވެ.

ްބރޭްނޑް އެމެްބެސޑަަރކްަށ ާމޒިާޔ ްސޕްޯޓްސ އްެނޑް ެރކްރިއަޭޝްނ ކްލްަބ 
ހަމަޖެއުްސްނ

2020 ވަަނ އަހުަރގެ ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސގެ ްބޭރްނޑް އެމްބަެސޑަަރކްަށ ާމޒިާޔ 
ްސޕޯޓްްސ އްެނޑް ެރކްރިޭއަޝްނ ކްލްަބ ވަނީ ހަމަޖްައާސފައެވެ. މި އެމްބެެސޑަރިޝޕްގެ 

ަދުށްނ ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސާއއި ާމޒިާޔ ްސޕޯޓްްސ އްެނޑް ެރކްރިޭއަޝްނ ކްލާަބއި ފުޓޯުބޅަ 
އެކަޑަމީ ގުޅިގްެނ ދިވެހި ފުޓޯުބޅަ އިތަުރްށ ކުރިއުަރވައި ޒާުވުންނަންށ ފުޓޯުބޅައިގެ އިތުުރ 

ފުުރަޞތުތްައ ފަހިކޮްށ މޮޅު ކުޅްުނތެރިްނ ުއފްެއުދމްަށ މަަސްއކަތްކެުރޭވެނއެވެ. 

ދިވެހިާރއްޖޭގެ ފަުރތަމަ ަސއްިނ ލްޭނގުއޭޖް ޕެްރްސ ކޮްނފެަރްންސ ާއއި 
ފަުރތަމަ ަސއްިނ ލްޭނގުއޭޖް ހްޮޓލައްިނ 

ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސއިްނ މްޯލިޑްވްސ ޑެފް އޯެސިސޭއަޝްނ ާއއި ގުޅިގްެނ އަޑުއުެހމުގެ 
ުނކުޅުެދްނތެރިކްަނ ކުރިމަތިވެފައިާވ ކްަސޓަމުަރްނަންށ ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސގެ ޚިުދމަތްތަކުގެ 

މުަޢޫލާމތު ޯހަދްނ ފޭަސހަކޮްށދީ، ކްަސޓަމުަރްނާނއެކު ގުޅްުނ އިތަުރްށ 
ހުަރަދާނކުުރމްަށޓަކައި، ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސގެ ކްަސޓަމަރ ާސރވިްސގެ 15 މުވްައޒަފްުނ 
ޭބިސކް ަސއިްނ ލްެނގޭުއޖްއިްނ ވަނީ ތަމްރުީނ ކެުރވިފައެވެ. އަދި ަސއިްނ ލްެނގޭުއޖް 

ޭބުންނކާުރ ފާަރތްތަކްަށ ކްަސޓަމަރ ކެއަރގެ އެހީތެރިކްަނ ޯހުދމްަށ ާޚްއަޞ ކެުރވިފައިާވ 
ވައިބަރ ަންނބެަރްއވްެސ ވަނީ ާގއިމުކެުރވިފައެވެ. މި ވައިބަރ ަންނބުަރ މުެދވެރިކޮްށ 

ވިީޑޯއ ކްޯލ ގެ ޒަރާީޢއިްނ ަސއިްނ ލްެނގޭުއޖްއިްނ ކްަސޓަމުަރްނަންށ ޚިުދމަތް 
ލިިބގްެނާދެނއެވެ.

ުއރީދޫ އެކްްސޕީރިއްަންސ ެސްނަޓުރގައި “ޑިޖިަޓލް ޑޭ” އެއް ބޭއުްވްނ

21 ފްެބުރއަރީ 2020 ގައި ުއރޫީދ އެކްްސޕީރިއްަންސ ެސްނޓުަރގައި ވަނީ ިޑޖިޓްަލ ޭޑ 
އްެއ ާބްއާވފައެވެ. އެގޮތްުނ ކްަސޓަމުަރްނަންށ ކޮްނމެތެަންއގައި ުހެރގްެނވްެސ ުއރޫީދ 

މްޯލިޑްވްސގެ ޚިުދމަތްތްައ ޯހޭދެނ ގޮތްތާަކގޭުޅ މުަޢޫލާމތު ވަނީ ފުޯރކޮްށެދވިފައެވެ. 

“ޑޫ އްިޓ އޯލް” އެޕް ކެމްޕެއްިނ 

ުއރޫީދގެ ޚިުދމަތްތްައ ިޑޖިޓައިޒް ކުުރމުގެ މަަސްއކަތީަކ ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސގެ މުހިްއމު އްެއ 
އާަމޒެއެވެ. ކޮވިޑް-19 ޕްެނޑެމިކްގައި ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސގެ ޚިުދމަތްތަކްަށ އުެދާމއި، ފައިާސ 

ެދްއކާުމއި ޚިުދމަތްތްައ މޭެނޖް ކުުރްނ ިޑޖިޓައިޒް ކެުރވި ކްަސޓަމުަރްނަންށ 
އަޅުގަނޑުމްެނގެ ިޑޖިޓްަލ ޗަެންލތަކްަށ އުަހުލވެރިކުުރމްަށ ވަނީ ާޚްއަޞ ކެމޭްޕެންއ 

ހިްނާގފައެވެ.

ުދުރގައި ވްެސ އެުކ އެީކ – ކޮވިޑް-19 އްަށ ހުޭލްނތެރި ުކުރމުގެ ކެމްޕްޭނ

ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސގެ ތަފާތު އިެކ މްީސމިީޑާއ ޭބުންނ ކޮްށގްެނ، ކޮވިޑް-19 އްަށ 
ޭހުލްނތެރިކްަނ އިތުުރކުުރމުގެ ގޮތްުނ ތަފާތު އިެކ މުަޢޫލާމތުތްައ ވަނީ ފުޯރކޮްށެދވިފައެވެ. މި 
ގޮތްުނ އްެސ.އެމް.އްެސ، ޯސަޝްލ މިީޑާއ އަދި ިބްލޯބޑު ޭބުންނ ކޮްށގްެނ ކޮވިޑް-19 އިްނ 
ަރްއާކތެރިުވމްަށ ކެުރވިާދެނ ކްަނކާަމއި ގައިުދުރ ކުުރމުގެ މުހިްނމުކާަމގޭުޅ މުަޢޫލާމތުތްައވަނީ 

ފުޯރކޮްށެދވިފައެވެ. 

ވަރޗުއަލް ޢުީދ މިުޔޒިކް ޯޝ

 ުއރޫީދ މްޯލިޑްވއިްނ ވަނީ ުއރޫީދ ޢުީދ ޯޝ 2020 ގެ ަނމުގައި ވަރޗުއްަލ މިުޔޒިކް 
ޯޝއްެއ ާބްއާވފައެވެ. މި ޢުީދ ޯޝ ގައި ާރްއޭޖގެ މްަޝޫހުރ އަދި ކުޅާަދަނ ފްަނާނުންނތަކްެއ 

ވަނީ ފެނިގްެނގޮްއަސއެވެ. ޭއގެ ތޭެރގައި ޒިަކްއޓެ، އްަނާޔ، މާީރ، ަޝްނޫމުނ، ހޭަބްސ 
އިްނީޑ، ހޭަބްސ ތޮާލ، އިްބާރހިމް ވަހުީދ - ޮބޑުބެ އަދި ޒާަމުންއުސެރ ދިވެހިްނގެ 

މަގޫުބުލކްަނ ޯހާދފައިާވ ކުޅާަދަނ ގިާޓ ކުޅްުނތެރިާޔ ފީަސ ލައިްވ ހިމެެނއެވެ.

15 ވަަނ އަހަރީ ުދވްަސ ފާހަގަ ުކުރްނ

2005 ވަަނ އަހުަރގެ ޮއގްަސޓު މުަހގެ 1 ވަަނ ުދވުަހ ވަތަނިްއާޔ ޓެލެކޮމް މްޯލިޑްވްސ 
ޕަަރއިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ަނމުގައި ދިވެހިްނަންށ ތާަޢަރފުވެ، ދިވެހިާރްއޭޖގެ ޓެލެކޮމިުއނިޭކަޝްނ 

ވިުއގައްަށ އަޅުގަނޑުމްެނާވނީ އިްނޤިާލީބ ބަަދުލތަކްެއ ގެެންސދީފައެވެ. ދިވެހިްނގެ 
ޚިުދމަތުގައި 15 އަހުަރ ފުުރމުގެ މާުނަސބަތުގައި ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސގެ ކްަސޓަމުަރްނގެ އަގު 

ވަޒްަނކޮްށ، ާޚްއަޞ ޮއފަރތަކްެއވްެސ ވަނީ ތާަޢަރފުކޮްށފައެވެ.

ުއރީދޫ އަތޮޅު ުދުވްނ

ދިވެހިާރްއޭޖގެ ފަުރތަމަ ގުައމީ ފްެނވުަރގެ ވަރޗުއްަލ ަރްނ، “ުއރޫީދ އަތޮޅު ުދުވްނ” 
ާކމިާޔުބކާަމއެކު ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސއިްނ ވަނީ ާބްއާވފައެވެ. މުޅި ދިވެހިާރްއޖެއްަށ 

ުހޅާުވލައިގްެނ ކުރިއްަށގްެނދިަޔ މި ުދުވމުގައި، ދިވެހިާރްއޭޖގެ ުހރިާހ އަތޮޅުތަކްުނާނއި ޭބުރ 
ގުައމުތަކްުނ 5،800 ުދުވްނތެރިްނ ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. 5 ިކޯލމީޓުަރގެ ުދުވމުގެ 

އިތުުރްނ، 20 އަތޮޅްުނ 20 ުދުވްނތެރިްނާނއެކު 15 ިކޯލމީޓުަރގެ ވަރޗުއްަލ 
ރިޭލއްެއވްެސ ވަނީ ުއރޫީދ އަތޮޅުުދުވމުގައި ފުރިހަމަކޮްށފައެވެ. މި ވަރޗުއްަލ ރިޭލ 

ޭބްއުވނީ، ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސއިްނ ދިވެހިްނާނއެކު ކަޑްައތުކޮްށފައިާވ ާކމިާޔުބ 15 އަހުަރގެ 
ތޭެރގައި ދިވެހިާރްއޭޖގެ އިެކ ހިާސުބތަކުގައި ދިރިުއޭޅ މުޖުތަމުަޢތްައ ގުޅުވައިދިުނމްަށ 

ކެުރވިފައިާވ މަަސްއކަތުގެ ަރމްޒްެއގެ ގޮތްުނެނވެ. މި 15 ިކޯލމީޓުަރގެ ރިޭލއީަކ 
ދިވެހިާރްއޭޖގައި ޭބްއުވުނ އްެނމެ ފަުރތަމަ ވަރޗުއްަލ ރިޭލވްެސމެއެވެ.

އްެނޖޯއި ދި އްިނަޓެންޓ ކެމްޕްޭނ

ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސއިްނ ވަނީ ގޯްލބްަލ އެމްބެެސޑުަރ މިްސޓަރ ލިޮއަންލ މީެސ އަދި ޯލކްަލ 
އެމްބެެސޑުަރ “ޒާުވްނ މްަސވެރިާޔ” އްަލފިާޟްލ ހަަސްނ ާސޖިްނ ާއއެކު، ުއރޫީދ 

މްޯލިޑްވްސގެ ފުރިހަމަ ެނޓްވަރކް އެކްްސޕީރިއްަންސ ާއބޭެހ ކެމޭްޕެންއ “އްެނޖޯއި ދި 
އިްނޓަރެނޓް” ހިްނާގފައެވެ.

ވިޒިްޓ މޯލްޑިވްްސ ަނުއ ކެމްޕެއްިނ

“ވިޒިޓް މްޯލިޑްވްސ ަނުއ” ގެ ަނމުގައި ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސއިްނ ދިވެހިާރްއޭޖގެ 
ފަތުުރވެރިކްަނ ޕޮްރމޯޓްކުުރމްަށ، ޑްެސޓިޭނަޝްނ ާމކެޓިްނގް ކެމޭްޕެންއ ވަނީ 

ޯލްނޗްކޮްށފައެވެ. ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސާއއެކު މި ކެމޭްޕުނގައި މްޯލިޑްވްސ ާމކެޓިްނގ އްެނޑް 
ޕްަބލިކް ރިޭލަޝްންސ ކޯޕޭަރަޝްނ، މިނިްސޓްރީ ޮއފް ޫޓރިޒަމް އަދި ޯއރާކ މިީޑާއ 

ގޫްރޕްުނ ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މި ކެމޭްޕުނގައި ުދނިޭޔގެ 10 ޤުައމަކްުނ 117 މިލިއްަނ 
މުީހްނަންށ ާވިޞުލުވމްަށވަނީ އާަމޒުކެުރވިފައެވެ. 
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މައިގަނޑު ްސޕްޮނަސރިޝޕްތައް
ޕްަބޖީ މާުބާރތް – މެއްިނ ްސޕްޮނަސުރ

ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ާއއި އިލެކްޓޯްރނިކް އްެނޓަރޓެއިްނމްަނޓް )“އީ.ޫޓ.އްެސ”( 
ގުޅިގްެނ ދިވެހިާރްއޭޖ ގައި ޕްަބޖީ މާުބާރތްތަކްެއ ވަނީ ތާަޢަރފުކޮްށފައެވެ.

ހާ ުޓ ީސުނ – ޑިޖިަޓލް ޕްާޓަނުރ
ާހ ޓު ީސުނ އީަކ ދިވެހިާރްއޭޖގެ 185 ަރަށްށ ޒިާޔަރތްކޮްށ، އެކަމުގެ ތަޖުރިާބ 

ހިްއާސކުުރމާަށއި، އެ ަރްށަރާށއި އަތޮޅުތާަކ ގޭުޅ މޫަޢޫލާމތުތްައ ފުޯރކޮްށދިުނމްަށ 
ުއފްައާދފައިާވ ީސރީޒްއެކެވެ. މި ޕޮްރގާްރމްގެ ިޑޖިޓްަލ ޕާޓަްނަރީކ ުއރޫީދ 

މްޯލިޑްވްސއެވެ. 

ިބޒަްންސ އެކްްސޕޯ – ގޯލްޑް ޕްާޓަނުރ 
ިބޒަްންސ އެކްްސޕޯ އީަކ ދިވެހިާރްއޭޖގައި ހަަރާކތްތެރިާވ ވިަޔފާރިތްައ ކުރިއުަރވައި 
އިތަުރްށ ފާުޅކުުރމުގެ ފުުރަޞތުތްައ ފަހިކޮްށދިުނމުގެ މަޤަްޞުދގައި ާބްއާވފައިާވ 2 

ުދވުަހގެ އިވްެނޓެކެވެ. މި އިވްެނޓުގައި 1،500 އްަށ ުވެރ ގިަނ 
ތަޖުރިާބާކުރްނާނއި، 150  އްަށުވެރ ގިަނ ިބޒަްންސ އެކްޒްހިިބޓަރްސ ވަނީ 

ބައިވެރިވެފައެވެ. މި އެކްްސޕޯގެ ގްޯލޑް ޕާޓަްނެރްއގެ ގޮތުގައި ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ 
އިްނ ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ

މޯލްޑިވްްސ ލިވިްނގ އެކްްސޕޯ 2020 - ޑިޖިަޓލް ޕްާޓަނުރ
މްޯލިޑްވްސ ލިވިްނގ އެކްްސޕޯ 2020 ގައި ުއރޫީދ މްޯލިޑވިްސ އިްނ 

ބައިވެރިވެފައިވަނީ ިޑޖިޓްަލ ޕާޓަްނެރްއގެ ގޮތުގައެވެ.  މިއީ ދިވެހިާރްއޭޖގައި އްެނމެ 
ދިގު މްުއަދތަކްަށ ކުރިއްަށ ގްެނގޮްސފައިާވ ޕޮްރޕަޓީ ޯޝއެވެ.

ާވޗުއަލް ީބ2ީބ އެކްްސޕޯ – ޑިޖިަޓލް ޕްާޓަނުރ
ނިުރ އެކެްސލޭެރޓަރ ޕޮްރގާްރމުގެ ފައިަނލިްސޓްއްެއ ކަމުގައިާވ ަސޕްލައި އެމްވީ 
އިްނ ދިވެހިާރްއޭޖގައި ފަުރތަމަ ފަހަަރްށ ާވރޗުއްަލ ީބ2ީބ އެކްްސޕޯ އްެއ ވަނީ 
ާބްއާވފައެވެ. މި އެކްްސޕޯގައި ަދްއކުވައިދީފައިވަނީ ތަފާތު އިެކ ިސާނޢަތްތަކުގެ 

ަސޕްލަަޔުރްނ ފުޯރކޮްށޭދ ތަކްެއޗެވެ. މީގެ ތޭެރގައި ާކޯބތަކެތި، ޭގގައި ޭބުންނކާުރ 
ާސާމުނ، ބަދިގެ ާސާމުނ، އިލެކްޓޯްރނިކްްސ، އްަނަނުއުނ އަދި އެހެނިހްެނ 

ާސާމުނވްެސ ހިމެެނއެވެ. ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ އިްނ ވަނީ މި އެކްްސޕޯގެ ިޑޖިޓްަލ 
ޕާޓަްނުރގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ.  

ެޓލްެންޓޒް – ޑިޖިަޓލް ޕްާޓަނުރ
ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ، އެމް.ވީ ޕްލްަސ އަދި ކާުއާޒ ގުޅިގްެނ ުދނިޭޔގެ އްެނމެ ޮބޑު 

ޮއްނލައިްނ ޓެލްެނޓް މާުބާރތް ‘ލިޓިްލ ބީަޑްސ ޓެލްެނޓްޒް’ ވަނީ ދިވެހި ާރްއޭޖގައި 
ާބްއާވފައެވެ. މި އިވްެނޓުގެ ިޑޖިޓްަލ ޕާޓަްނުރގެ ގޮތުގައި ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ އިްނ 

ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. 

މޯލްޑިވްްސ ޫޔތް ކޭމްޕް – ޑިޖިަޓލް ޕްާޓަނުރ
ގުައމީ ޒާުވުންނގެ ުދވުަހގެ މާުނަސބަތުގައި މިނިްސޓްރީ ޮއފް ޫޔތް، ްސޕޯޓްްސ 

އެނޑް ކޮމިުއނިޓީ އެމްޕަވަރމްަނޓް އިްނ ފަުރތަމަ ފަހަަރްށ ާވރޗުއްަލ ޫޔތް ޭކމްޕްެއ 
ވަނީ ާބްއާވފައެވެ. މި ޭކމްޕުގެ ިޑޖިޓްަލ ޕާޓަްނެރްއގެ ގޮތުގައި ުއރޫީދ 

މްޯލިޑްވްސއިްނ ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. 

އަވަރ އޮފް ކޯޑް މޯލްޑިވްްސ – ޕްރިމިއަރ ޕްާޓަނުރ
“އަވަރ ޮއފް ކޯޑް” އީަކ ކޮްނމެ އަހަަރކު، ކޮމްޕުިއޓަރ ަސއިްންސ އިެޑުއޭކަޝްނ 

ވީކް އަދި މި ާދއިާރގައި ހަަރާކތްތެރިާވ ބައިަންލއަޤާްވމީ ކޯލިަޝްނގެ ފާަރތްުނ 
ުދނިޭޔގެ ފްެނވުަރގައި ހިްނާގ އްެއގިަޑއިުރގެ ހަަރާކތެކެވެ.  2020 ވަަނ އަހުަރގެ 
ހަަރާކތް ާބްއާވފައިވަނީ ިޑެސްނބުަރ 7 އިްނ 13 އެަށވެ. މި ހަަރާކތުގެ މަޤަްޞަދީކ 
ިކަޔާވކުދިްނަންށ )ުހރިާހ ުއމުުރފާުރއްެއ ހިމޭެނގޮތްަށ( ކޮމްޕުިއޓަރ ަސއިްނާސއި 

ކޮމްޕުިއޓަރ ޕޮްރގާްރމިްނގ ތާަޢަރފުކުުރމެވެ. އްެއ ގިަޑއިުރގެ މި ހަަރާކތުގައި 
ުދނިޭޔގެ 180 އްަށ ުވެރްނ ގިަނ ގުައމްުނ ހަަރާކތްތެރިވެ މިލިއުަންނ ަދރިވުަރްނ 

ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ަސުއތު އިޭޝއްަނ ްޓެރވެލް އެވޯޑްްސ )ާސާޓ( 2020 – ޑިޖިަޓލް ޕްާޓަނުރ
ެދކުުނ ޭއިޝާއގެ ގުައމުތަކްަށ ާބްއާވ ޓެްރވްެލ އޯެވޑްްސ ކަމްަށާވ ާސާޓގެ އޯެވޑުގެ 

ަރްސމިްއާޔތު  2020 ވަަނ އަހުަރ މުޅިްނ އަލްަށ ާވރޗުއްަލކޮްށ ވަނީ 
ާބްއާވފައެވެ. ފްަސވަަނ ފަހަަރްށ ޭބްއވި ާސާޓ އޯެވޑްަށ ކުރިމަތިާލފައިާވ ގުައމުތަކީަކ 
ާރްއޭޖގެ އިތުުރްނ ބްަނގްލޭަދްޝ، ްސރީލްަނާކ، ޫބާޓްނ، އިްނިޑާއ، އަދި ޭނޕުާލގެ 

ފަތުުރވެރިކަމުގެ ިސާނޢަތުގައި ހަަރާކތްތެރިާވ ފާަރތްތަކެވެ. މި ާސާޓ އޯެވޑު 
އިވްެނޓުގެ ިޑޖިޓްަލ ޕާޓަްނަރީކ ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސއެވެ. 

ހެލްތް ފަޯރމް – ޑިޖިަޓލް ޕްާޓަނުރ
ދިވެހިާރްއޭޖގެ ުއތުުރގެ 7 އަތޮޅަކްުނ، ިޞްއޚީ ާދއިާރގައި މަަސްއކަތް ކަުރްއާވ 
އިެކ ޭބފުޅްުނ )ޑޮކްޓުަރްނ، ަނުރުހްނ، ިޞްއޚީ އެހީތެރިްނ، ިޞްއޚީ ާދއިާރގައި 

ިކަޔވައިެދްއާވ ޭބފުޅްުނ، ާއްނމު ފާަރތްތްައ އަދި މިނިްސޓްރި ޮއފް ހްެލތުގެ ޕޮލިީސ 
ލެވްެލގައި މަަސްއކަތްކަުރްއާވ ޭބފުޅްުނ( ބްައަދުލވެ، ދިވެހި ާރްއޭޖގެ ިޞްއޚީ 

ނިާޒމުގައި ދިާމާވ ގޮްނޖުެހްނތާަކ ގޭުޅގޮތްުނ )މީގެ ތޭެރގައި އިްނާސނީ 
ވީަޞލަތްތްައ، ާގޫނާނއި ގާަވއިުދތްައ، ހަމަހަމަކްަނ، ިޞްއޚީ ނިާޒާމމުެދ ޮއތް 

އިތާުބުރ ހިމޭެނ( ވަނީ މްަޝވާަރކޮްށފައެވެ. މި ހްެލތް ފަޯރމްގެ ިޑޖިޓްަލ ޕާޓަްނަރީކ 
ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސއެވެ. 

ހެކް މޯލްޑިވްްސ – ޑިޖިަޓލް ޕްާޓަނުރ
“ހެކް މްޯލިޑްވްސ”ގެ ަނމުގައި ކުރިއްަށ ގްެނގޮްސފައިާވ ހެކަތްޯނއީަކ ާރްއޭޖގައި 
އަލްަށ ކުރިއްަށ ގްެނގޮްސފައިާވ ބައިަންލއަޤާްވމީ ހައިްބރިޑް ހެކަތްޯނއެވެ. މި 

ހަަރާކތުގެ މައިގަނޑު މަޤަްޞަދީކ، ާޚްއަޞކޮްށ ދިވެހިްނަންށ، ވިަޔފާރި ހިްނގާުމއި 
ކުރިއްަށ ދިުއމުގައި އެހީތެރިވެދިުނމެވެ. މި ހެކަތްޯނގައި ވިަޔފާރި ހިްނގުމްަށ 

ޭބުންނާވ ުހަނުރތާަކ ގޭުޅގޮތްުނވަނީ ޭހުލްނތެރިކްަނ އިތުުރކޮްށެދވިފައެވެ. މި 
ހަަރާކތުގެ ިޑޖިޓްަލ ޕާޓަްނަރީކ ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސއެވެ. 

ވާީއުރ ކެޕޭ ޕްާޓަނރިޝޕް – ޑިޖިަޓލް ޕްާޓަނުރ
 ޫއރިޫދ މްޯލިޑްވްސގެ ިޑޖިޓްަލ ޕާޓާްނުރކާަމއެކު، ފަުރތަމަފަހަަރްށ ާރްއޭޖގައި 

ުހޅުވިގްެނ ދިަޔ ާވރޗުއްަލ ރިއަލިޓީ ކޭެފ “ވާީއުރ ކޭެފ” އީަކ ުހރިާހ 
ުއމުުރފާުރއްެއގެ ފާަރތްތަކްަށ ާވރޗުއްަލ ރިއަލިޓީގެ ތަޖުރިާބކުުރމުގެ ފުުރަޞތު 

ޯހަދއިދިުނމްަށ ުހޅާުވފައިާވ ކޭެފއެކެވެ. ވާީއުރ ކޭެފ އީަކ ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސގެ 5ޖީ 
އެކްްސޕީރިއްަންސ ޒެޯންއގެ ގޮތުގައި ހަމަޖްައާސފައިާވ ތެަނކެވެ.
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2020 ވަަނ އަހުަރ ހާޯދއިފައާިވ އެވޯޑުތައް

ު ގޯލްޑް 100 އެވޯޑ

ދިވެހިާރްއޭޖގައި މަަސްއކަތްކާުރ ކްުނފުނިތަކުގެ ތެެރއިްނ އްެނމެ ަރނގަޅު 100 
ކްުނފްުނޏްެއ ޮހވައި، ކޯޕޭަރޓް މްޯލިޑްވްސ އިްނ ޭދ ގްޯލޑް 100 އޯެވޑު ވަނީ 

ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސއްަށ 2020 ވަަނ އަހުަރވްެސ ލިިބފައެވެ.

އިޭޝާއްސ މްޯސްޓ އްިންސޕައަރިްނގް އެގްޒެކެިޓވްްސ – ުއރީދޫ މޯލްޑިވްްސގެ 
އެމްޑީ އަދި ީސއީއޯ، މިްސަޓރ ަނޖްީބ ާޚްނ

ަދ ޭއިޝާއ ކޯޕޭަރޓް އެކެްސލްެންސ އްެނޑް ަސްސޓެއިަނިބލިޓީ އޯެވޑްްސ 
)“ޭއަސްސ”( އީަކ އިެކ ިސާނޢަތްތާަކއި ޭއިޝާއގެ އިްންސޕަަޔރިްނގ 

ލީޑުަރްނާނއި ަސްސޓެއިަނިބލިޓީ އެޑޮްވޭކޓްްސ ފާހަގަކޮްށ، އެ ފާަރތްތަކްަށ ެދޭވ 
އްެނމެ ަޝަރފުވެރި އްެއ އޯެވޑެވެ.  ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސގެ މޭެނޖިްނގ ިޑެރކްޓަރ 

އަދި ޗީފް އެގްޒެކެޓިްވ ޮއފިަސރ، މިްސޓަރ ަނޖްީބ ާޚްނ ވަނީ “ޭއިޝާއްސ 
މްޯސޓް އިްންސޕަަޔރިްނގ އެގްޒެކެޓިްވްސ” ގެ އޯެވޑު ާހިސުލކޮްށފައެވެ. 

2020 އިޭޝާއ ޕިެސފިކް އެވޯޑްްސ އްިނ ހިާސުލުކެރުވުނ އެވޯޑުތައް

ޭއިޝާއ ޕިެސފިކް އޯެވޑީަކ ޭއިޝާއ ޕިެސފިކްގެ 29 ގުައމުގައި ހިމޭެނ އާީޖދީ 
ޚިުދމަތޭްދ ކްުނފުނިތަކުގެ މަަސްއކާަތއި އްެނމެ ުހަނުރވެރި ކްުނފުނިތްައ ފާހަގަ ކާުރ 
ފާަރތެކެވެ. ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސއިްނ ވަނީ 2020 ވަަނ އަހުަރގެ އޯެވޑް ޙަފާްލފައި 

2 ގްޯލޑް، އަދި 1 ިސްލވަރ އޯެވޑު ޯހާދފައެވެ.
ގްޯލޑް ްސޓީވީ – އޯެވޑް ފޮރ އިޮނޭވަޝްނ އިްނ އެޕްްސ )އްެނމެ އާީޖދީ 	 

އެޕް ގެ އޯެވޑު( 
ގްޯލޑް ްސޓީވީ – އޯެވޑް ފޮރ އިޮނޭވަޝްނ އިްނ ކްަސޓަމަރ ކެއަރ 	 

)އްެނމެ އާީޖދީ ކްަސޓަމަރ ކެއަރ ގެ ޚިުދމަތޭްދ ކްުނފުނި( 
ިސްލވަރ ްސޓީވީ – އޯެވޑް ފޮރ އެކެްސލްެންސ އިްނ އިޮނޭވަޝްނ އިްނ 	 

ޓެކޮްނޮލޖީ އިްނޑްަސޓްރްީސ )ޓެކޮްނޮލޖީގެ ާދއިާރއިްނ އާީޖދީ ޚިުދމަތްތަކްެއ 
ފުޯރކޮްށދިްނ ކްުނފުނި(

ްސީޓވީ އްިނަޓޭނަޝަނލް ިބޒަްންސ އެވޯޑު އްިނ ހިާސުލުކެރުވުނ އެވޯޑުތައް

“ަދ އިްނޓޭަނަޝަންލ ްސޓީވްީސ” އޯެވޑީަކ ުދނިޭޔގެ އްެނމެ ަޝަރފުވެރި 
ިބޒަްންސ އޯެވޑެވެ. މި އޯެވޑީަކ އިެކ ޤުައމުތަކުގައި މަަސްއކަތްކާުރ ފާަރތްތަކްުނ 
ކާުރ ގިަނގަުނ ޚިުދމަތްތާަކއި، ޯހާދފައިާވ ާކމިާޔީބތްައ ފާހަގަކުުރމުގެ ގޮތްުނ ޭދ 

އޯެވޑެކެވެ. 2020 ވަަނ އަހުަރ ްސޓީވީ އިްނޓޭަނަޝަންލ ިބޒަްންސ އޯެވޑްަށ، 
63 ގުައމަކްުނ ވަނީ 3،800 އްަށ ުވެރ ގިަނ ޮނމިޭނަޝްންސ ުހަށހާަޅފައެވެ. 

2020 ވަަނ އަހުަރ ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސއިްނ ވަނީ ތިރީގައިާވ ކެޓަގަރީތަކްުނ 
އޯެވޑު ާހިސުލކޮްށފައެވެ.

ގްޯލޑް ްސޓީވީ – ކޮމްޕެނީ ޮއފް ަދ އިަޔރ - ޓެލެކޮމިުއނިޭކަޝްންސ - މުެދ 	 
ފްަނތީގެ ވިަޔފާރިތަކުގެ ކެޓެގަރީ )މުޅި އަހުަރގެ އްެނމެ ުހަނުރވެރި ކްުނފުނީގެ 

އޯެވޑު(
ިސްލވަރ ްސޓީވީ – މްޯސޓް އިޮނޭވޓިްވ ކޮމްޕެނީ ޮއފް ަދ އިަޔރ - 	 

2500 ާއއި ހަމައްަށ މުވްައޒަފްުނ އެކުލޭެވ ވިަޔފާރިތަކުގެ ކެޓެގަރީ )މުޅި 
އަހަަރގެ އްެނމެ އާީޖދީ ޚިުދމަތް ފުޯރކޮްށޭދ ކްުނފުނީގެ އޯެވޑު(

ްބޮރްނޒް ްސޓީވީ – މޮބައިްލ ަސއިޓް އަދި އެޕް އޯެވޑު )ވްެބަސއިޓު އަދި 	 
އެޕްގެ ޚިުދމަތްތަކްަށ ެދޭވ އޯެވޑު(

ޮބޮރްނޒް ްސޓީވީ – މްޯސޓް ވެލިުއބްަލ ކޯޕޭަރޓް ެރްސޕްޮންސ )އްެނމެ 	 
އަގުުހރި އިޖުތިާމއީ ޒިްނާމ އާަދކޮްށފައިާވ ކްުނފުނީގެ އޯެވޑު(

ެބްސްޓ އްިނވްެސަޓރ ރިލަޭޝްންސ ކޮމްޕެނީ މޯލްޑިވްްސ 2020

ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސއިްނ ވަނީ، ގޯްލބްަލ ޭބްނިކްނގ އްެނޑް ފައިޭންންސ 
އޯެވޑްްސއިްނ “ބްެސޓް އިްނވްެސޓަރ ރިޭލަޝްންސ ކޮމްޕެނީ މްޯލިޑްވްސ 

2020”ގެ އޯެވޑު ާހިސުލކޮްށފައެވެ. ގޯްލބްަލ ޭބްނިކްނގ އްެނޑް ފައިޭންންސ 
އޯެވޑްްސއީަކ ުހރިާހ ފްަނތިއްެއގެ ކްުނފުނިތްައ ހިމޭެނ ގޮތްަށ، ގޯްލބްަލ 

ފައިޭންންސ ގެ ާދއިާރއިްނ އްެނމެ ފާހަގަކޮްށލޭެވ ކްުނފުނިތްައ ފާހަގަކޮްށ އޯެވޑު ޭދ 
ފާަރތެކެވެ. 

ްބޮރްނޒް ްސީޓވީ އެވޯޑު - މަތީ ފްަނތީ ގައި މަަސއްކަތް ުކާރ އްަނހުެންނަންށ 
ާޚއަްޞ ކެެޓގަރީ - ުއރީދޫ މޯލްޑިވްްސ ގެ ީސނިއަރ މޭެނޖުަރ ކްަސަޓމަރ 

ް ކެއަރ، އަލްފިާޟާލ ދިާޔާނ އަފީފ

ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ގެ ީސނިއަރ މޭެނޖަރ ކްަސޓަމަރ ކެއަރ، އްަލފިާޟާލ 
ދިާޔާނ އަފީފް ވަނީ “ްސޓީވީ އޯެވޑް ފޮރ ފޭީމްލ އެކެޒެކެޓިްވ ޮއފް ަދ އިަޔރ، 
ކްަސޓަމަރ ަސރވިްސ )11 ާއއި 2،500 މުވްައޒަފްުނ(” އިްނ ްބޮރްނޒް 

ްސޓިވީއްެއ ާހިސުލކޮްށފައެވެ. ވިަޔފާރިތަކުގައި ހަަރާކތްތެރިާވ އްަނހުެންނަންށ 
ާޚްއަޞކޮްށ ޭދ ްސޓީވީ އޯެވޑީަކ ކްުނފުނި ތަކުގެ އިެކ ާދއިާރތަކުގައި މަަސްއކަތް 

ކާުރ ފާހަގަކޮްށލޭެވ އްަނހުެންނަންނ ޭދ އޯެވޑެކެވެ.

ުއރީދޫ މޯލްޑިވްްސ ޯޝްޓލިްސްޓވެފައާިވ އެވޯޑުތައް

ވޯލްޑް ކޮމިުއނިކަޭޝްނ އެވޯޑްްސ 2020 ގެ ޕީޕަލް އްެނޑް ކަލްޗަރ އެވޯޑު

ޯވްލޑް ކޮމިުއނިޭކަޝްނ އޯެވޑީަކ ުދނިޭޔގެ އްެނމެ ފާހަގަ ކެުރޭވ މާުވަޞާލތީ 
ޚިުދމަތްތްައ ފުޯރކޮްށޭދ ކްުނފުނިތަކުގެ އާީޖދީ  ޚިުދމަތްތްައ ފާހަގަކޮްށ  ޓޯޓްަލ 
ޓެލެކޮމް އިްނ ޭދ އޯެވޑެކެވެ. ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސއިްނ “ޕީޕްަލ އްެނޑް ކްަލޗަރ 
އޯެވޑް” އްަށ ޯޝޓްލިްސޓް ވެފައިވަނީ ކްުނފުނީގެ މުވްައޒަފްުނގެ ކުރިއުެރުވާމއި 

ިޑޖިޓްަލ ާދއިާރގައި ކޮްށފައިާވ މަަސްއކަތްތަކްަށ ރިާޢަޔތް ކުުރމްަށފުަހގައެވެ.

ު ގްލަޯބލް ެޓލެކޮމް އެވޯޑްްސ 2020 ގެ މަޮބއިލް މަނީ ާމްސަޓރީ އެވޯޑ

ގޯްލބްަލ ޓޮެލކޮމް އޯެވޑު 2020 ގެ 19 އޯެވޑަކްަށ 89 ފާަރތަކްުނ 
ާވަދކޮްށފައިާވއިުރ،  ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ވަނީ “މޮބައިްލ މަނީ ާމްސޓަރީ އޯެވޑު” 

އްަށ ޯޝޓްލިްސޓް ވެފައެވެ.  މި އޯެވޑީަކ މާުވަޞާލތީ ެނޓްވަރކް ުނވަތަ މޮބައިްލގެ 
ޚިުދމަތް ޭދ ކްުނފުނިތަކްުނ ފުޯރކޮްށޭދ ފައިޭންނަޝްލ ޚިުދމަތްތްައ ފާހަގަކޮްށ 

ކްުނފްުނޏަކްަށ ުނވަތަ ކްުނފުނީގެ ޕޮްރޑަކްޓަކްަށ ުނވަތަ އިާޖަދކްަށ ެދޭވ 
އޯެވޑެކެވެ.

ގްލަޯބލް ކެރިއަރ އެވޯޑް 2020 ގެ ެބްސްޓ ކޮވިޑް-19 އިނިިޝއިޭޓވް

ގޯްލބްަލ ކެރިއަރ އޯެވޑްްސއީަކ ުދނިޭޔގެ ޓެލެކޮމް ާދއިާރއިްނ ެދޭވ އްެނމެ 
ަޝަރފުވެރި އޯެވޑުތަކުގެ ތެެރއިްނ އްެއ އޯެވޑެވެ. 2020 ވަަނ އަހުަރގެ ގޯްލބްަލ 

ކެރިއަރ އޯެވޑުގައި ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ “ބްެސޓް ކޮވިޑް-19 އިނިިޝޭއޓިްވ” 
އޯެވޑްަށ ޯޝޓްލިްސޓް ވެފައިވަނީ ކޮވިޑް-19 ާއ ގުޅިގްެނ މުޖުތަމުަޢތްައ ގުޅުވައިދީ 
ކްުނފުނީގެ މަަސްއކަތްތްައ މުެދކެނޑުމްެއެނތި ކުރިއްަށ ގްެނދިުއމްަށ ކޮްށފައިާވ 

މަަސްއކަތްތްައ ފާހަގަކޮެށވެ. 

ު އިޭޝާއ ކޮމިުއނިކަޭޝްނ އެވޯޑްްސ 2020 ގެ ކަްރއިިސްސ ެރްސޕްޮންސ އެވޯޑ

ކަްރއިިސްސ ެރްސޕްޮންސ އޯެވޑީަކ، މުޖުތަމުަޢތަކްަށ ދިާމާވ ކްުއލި ާހލަތްތަކުގައި 
އްެނމެ ޭބުންނވެފައިާވ ކްަނތްައތަކްަށ ޙްައުލ ޯހަދއިުދުނމްަށ އިްސަނގައި، 

ކްުނފުނިތަކްުނ ކޮްށފައިާވ ކްަނކަމުގެ މްައޗްަށ ރިާޢަޔތް ކުުރމްަށފުަހ، ޭއިޝާއ 
ކޮމިުއނިޭކަޝްނ އޯެވޑްްސ އިްނ ޭދ އޯެވޑެކެވެ. މި އޯެވޑްަށ ޯޝޓްލިްސޓުްވމީަކ 

ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސއްަށ ލިިބގްެނދިަޔ ފުަޚެރކެވެ. 

އިޭޝާއ ކޮމިުއނިކަޭޝްނ އެވޯޑްްސ 2020 ގެ ޑިޖިަޓލް ްޓާރްންސފޮމަޭޝްނ 
ޕޮްރޖެކްްޓ އޮފް ަދ އަިޔރ އެވޯޑު

ިޑޖިޓްަލ މްޯލިޑްވްސ އްެއ ިބާނކުުރމްަށ ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސއިްނ ކޮްށފައިާވ 
މަަސްއކަތްތްައ ފާހަގަކޮްށ، ޭއިޝާއ ކޮމިުއނިޭކަޝްނ އޯެވޑްްސ 2020 ގެ 
“ިޑޖިޓްަލ ޓާްރްންސފޭޮމަޝްނ ޕޮްރޖެކްޓް ޮއފް ަދ އިަޔރ” އޯެވޑްަށ ުއރޫީދ 

މްޯލިޑްވްސ ވަނީ ޯޝޓްލިްސޓްވެފައެވެ.

އިޭޝާއ ކޮމިުއނިކަޭޝްނ އެވޯޑްްސ 2020 ގެ އޮިނވަޭޝްންސ އެވޯޑު 
)އޮޕަރޭަޓރ(

ޭއިޝާއގެ ާމކެޓުގައި މާުވަޞާލތީ ޚިުދމަތޭްދ ކްުނފުނިތަކުގެ ތެެރއިްނ އާީޖދީ 
މަަސްއކަތްތްައ ކުުރމުގައި ަނޫމާނ ަދްއކަމްުނާދ ކްުނފްުނޏްެއގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮްށ، 

ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސވަނީ ޭއިޝާއ ކޮމިުއނިޭކަޝްނ އޯެވޑްްސ 2020 ގެ 
“އިޮނޭވަޝްންސ އޯެވޑު )ޮއފޭަރޓަރ(” އޯެވޑްަށ ޯޝޓްލިްސޓްވެފައެވެ.
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ުކްނފުނީގެ އިޖުތިާމޢީ 
ޒިްނާމ 
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ުކްނފުނީގެ އިޖުތިާމޢީ ޒިްނާމ 
އިޖްތިާމޢީ ޒިްނާމ އާަދުކުރމުގައި ުކްނފުނީގެ ަދުއުރ

އަޅުގަނޑުމްެނގެ ތަަޞްއުވަރީކ އަޅުގަނޑުމްެނ ހަަރާކތްތެރިާވ މުޖުތަމުަޢތަކުގެ ދިރިުއޅްުނ ފާގަތިކޮްށ، ދިރިުއޅުމުގެ ކްަނކްަނ ކުރިއުެރުވމްަށ މާުވަޞާލތީ ޮރނގްުނ އިާޖދީ 
ޕޮްރޑަކްޓްތާަކއި ޚިުދމަތްތްައ ފުޯރކޮްށދިުނމެވެ. އަޅުގަނޑުމްެނގެ އާަމޒީަކ ިޑޖިޓްަލ މްޯލިޑްވްސ އްެއ ާގއިމުކޮްށ، އަޅުގަނޑުމްެނގެ ކްަސޓަމުަރްނަންށ ުލއިފޭަސހަ އަދި 
އާީޖދީ ޙްައުލތަކްެއ ފުޯރކޮްށދިުނމެވެ. 2020 ވަަނ އަހުަރ ކޮވިޑް-19 ާއގުޅިގްެނ ދިާމވި ަދތިތާަކއެކުވްެސ،  އަޅުގަނޑުމްެނ ެދމިތިީބ މުޖުތަމުަޢގެ ާލބާަޔއި މްަނފާއްަށ 

މަަސްއކަތްކުުރމުގައެވެ. މިގޮތްުނ، އަޅުގަނޑުމްެނ މުޖުތަމުަޢގެ އިގްތިާޞދީ، އިޖްތިާމޢީ އަދި ތިާމވެށި ކުރިއުެރުވމްަށ ކޮްށފައިާވ މަަސްއކަތްތްައ ގުޅިފައިވަނީ އަޅުގަނޑުމްެނގެ 
މައި ުސޫލީކ މިްނގަނޑުތްައ ކަމުގައިާވ ”ގުޅުވައިދިުންނ“، ”ޯއާގތެރިުވްނ“ އަދި ”ކުރިމަތިުލްނ”ގެ މްައޗެަށވެ.

2020 ވަަނ އަހުަރ އަޅުގަނޑުމްެނ މުޖުތަމުަޢއްަށ ކޮްށދީފައިާވ ކްަނކްަނ އާަމޒުކެުރވިފައިާވނީ، ކޮވިޑް-19 ޕްެނޑެމިކް ާއގުޅިގްެނ މުޖުތަމުަޢއްަށ ދިާމާވ ަދތިތަކްަށ 
އެހީތެރިވެ ދިުނމުގެ މްައޗެަށވެ. މި ކްުނފުނިްނ ހިްނާގފައިާވ ހަަރާކތްތަކުގައި އަޅުގަނޑުމްެނގެ ހާީވގި މުވްައޒަފްުނ ވަނީ ވަަރްށ މުހިްނމު ަދުއެރްއ އާަދކޮްށފައެވެ. މިގޮތްުނ 

މުޖުތަމުަޢގެ އިެކ ކްަނކަމުގައި މުވްައޒަފްުނވަނީ ހިޭލ ާސބަހްަށ މަަސްއކަތްކޮްށދީ، ވަަރްށ ގިަނގަުނ ވަގުތުތަކްެއ ޭހަދކޮްށފައެވެ.

2021  ވަަނ އަހާަރއި އަޅުގަނޑުމްެނ ކުރިމަތިާލއިުރ، ެދމެހްެއޓެނިވި ޓެކޮްނޮލޖާީއއި ޚިުދމަތްތްައ މުެދވެރިކޮްށ، މުޖުތަމުަޢާއއި ާއްނމު ފުަރުދްނ އަދި ވިަޔފާރިތަކުގެ 
ދިރިުއޅްުނ ފާގަތިކުުރމްަށ އެހީތެރިވެދިުންނމަތީ ެދމިތިޭބެނ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ަޔޤްީނކްަނ އްެނމެހައި ފާަރތްތަކްަށ އުަރވަމެވެ.

ަނޖްީބ ާޚްނ
މޭެނޖިްނގ ިޑެރކްޓަރ އަދި ޗީފް އެގްޒެކެޓިްވ ޮއފިަސރ

ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ

ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ އިްނ ވަނީ 2015 ވަަނ އަހުަރ ޮއކޫްޓބުަރ މުަހ، އެކުވެރި ަދުޢލަތްތަކްުނ އެކުލާަވާލފައިާވ ެދމެހްެއޓެނިވި ތަަރްއޤީގެ ލަނޑަުދނިޑތްައ )“ގޯްލބްަލ 
ގްޯލްސ”( ާހިޞުލކަުރްނ މަަސްއކަތްކުުރމްަށ އްެއބްަސވެފައެވެ. މިލަނޑަުދނިޑތަކުގެ މައިގަނޑު މަޤަްޞަދީކ ބަނޑުހައިޫހުނކްަނ ަންއާތލައި، މުީހްނގެ ދިރިުއޅުމުގެ 

ފްެނވުަރ ަރނގަޅުކޮްށ، މްުސތަޤުބަލްަށޓަކައި ުހރިާހ ގޮތަކްުނވްެސ ަރނގަޅު ުދނިެޔއްެއ ިބާނކުުރމެވެ. 

2015 ވަަނ އަހުަރ ުހރިާހ ުޔަނއިޓެޑް ޭނަޝްންސގެ މްެނބުަރ ްސޭޓޓްތަކްުނ ވަނީ 2030 އެޖްެނާޑގެ ަނމުގައި ެދމެހްެއޓެނިވި ތަަރްއޤީ )ަސްސޓެއިަނބްަލ 
ިޑވޮެލޕްމްަނޓް( ާއއި ގޭުޅ އެޖްެނާޑއްެއ ބަލައިގެަނފައެވެ. މި އެޖްެނާޑގެ މަޤަްޞަދީކ ުދނިެޔއްަށ ުސްލހަވެރިކާަމއި، ފާގަތިކްަނ މިާހާރއި މްުސތަޤުބުަލގައި ގަެންސދިުނމުގައި 

އްެނމްެނ އްެއބްަސާވ ެދލިކޮޕީ )ްބޫލޕްރިްނޓް( އްެއ އެކުލާަވުލމެވެ. މީގެ މައިގަނޑު ކްަނތްައތަކުގެ ތޭެރގައި ެދމެހްެއޓެނިވި ތަަރްއޤީގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކެުރވިފައިާވ 17 
ލަނޑަުދނިޑއްެއ ހިމެނިފައިާވއިުރ، މިކްަނކާަމ ގުޅިގްެނ ތަަރްއޤީ ވެފައިާވ ޤުައމުތާަކއި ތަަރްއޤީވަމްުނ އްަނަނ ގުައމުތަކްުނ އަވްަސ ފިަޔވަޅުތްައ އެޅްުނ ވަަރްށ މުހިްނމެވެ. 

މި ލަނޑަުދނިޑތްައ ބާަޔްނކެުރވިފައިާވއިުރ ބަނޑުހައިޫހުނކްަނ ަންއާތުލްނފަަދ ކްަނކާަމ އްެއހަމައްެއގައި ަރނގަޅު ިޞްއޚަތްެއ ިބާނކުުރާމއި ތުަޢލީމު ފުޯރކޮްށދިުނމުގެ 
ްސޓެްރޓެޖީ ކުރިއްަށ ގްެނދިުއްނވްެސ މުހިްނމުކަމުގައި ފާހަގަކެުރވިފައިވެއެވެ. ހަމައާެއއިއެކު ޫމުސމްަށ އްަނަނ ބަަދުލތާަކއި، ކަނާޑއި ޖްަނގަލި ހިާމަޔތްކުުރމުގެ މަަސްއކަތް 

ކުރިއްަށ ގްެނދިުއްނވްެސ ވަަރްށ މުހިްނމެވެ. އެގޮތްުނ މިމަޤަްޞުދތަކީަކ މޮބައިްލ ޓެކޮްނޮލޖީގެ ފުރިހަމަ ޭބުންނ ުނކޮްށ ާހިސުލކުުރްނ ަދތި މަޤަްޞުދތަކެކެވެ. 

އަޅުގަނޑުމްެނ ގޫަބުލކާުރގޮތުގައި ިޑޖިޓްަލކޮްށ ގެެނޭވެނ އިްނޤިާލީބ ބަަދުލތްައ މުެދވެރިކޮްށ ެދމެހްެއޓެނިވި ތަަރްއޤާީއއި ގޭުޅ 2030 އެޖްެނާޑގެ މަަސްއކަތްތްައ 
ކުރިއުެރުވމުގައި އަޅުގަނޑުމްެނަންށ ވަަރްށ އިްސ ަދުއެރްއ އާަދކެުރޭވެނއެވެ. މިގޮތްުނ ަރނގަޅު ިޞްއޚަތްެއ ިބާނކުުރާމއި، ތުަޢލީމީ ފްެނވުަރ ަރނގަޅުކުުރާމއި، 

ެދޖިްނުސގެ ހަމަހަމަކްަނ ގެެންސދިުނާމއި، އުައ އާީޖުދތްައ ކުުރާމއި، ތަފާތުކުުރްނތްައ ކުޑަކުުރާމއި، ެދމެހްެއޓެނިވި ިސޓީތްައ ިބާނކުުރާމއި، ތިާމވެށި ަރްއާކތެރިކުުރމްަށ 
އަހްަނމިްއަޔތުކްަނ ދީގްެނ ގިަނ ގަުނ މަަސްއކަތްތަކްެއ ކެުރޭވެނއެވެ. 

ޑިޖިަޓލް ލިެޓަރީސ ޕޮްރގާްރމް 

ލ. އިްސޫދ ކަލައިޫދ އަދި ހދ. ކުޅުުދްއފުށީގެ ުދވްަސވީ މުޖުތަމުަޢއްަށ އާަމޒުކޮްށގްެނ އަޅުގަނޑުމްެނ ިޑޖިޓްަލ ލިޓަެރީސ ޕޮްރގާްރމްެއ ާވނީ ާބްއާވފައެވެ. މި ޕޮްރގާްރމުގެ 
މައިގަނޑު މަޤަްޞަދީކ ުއމުުރްނ ުދވްަސވީ ފާަރތްތަކްަށ ިޑޖިޓްަލ މުަޢޫލާމތު ފުޯރކޮްށދިުނާމއި، ްސާމޓް ފާޯނއި އްެނމެ ފުަހގެ އެޕްލިޭކަޝްނތްައ ޭބުންނކާުރެނގޮތް 

ަދްސކޮްށދިުނާމއި، މޮބައިްލ ފާޯނއި އިްނޓަރެނޓް ޭބުންނކުުރމުގައި ަރްއާކތެރިުވމްަށ ކެުރވިާދެނ ކްަނކާަމ ގޭުޅގޮތްުނ މުަޢޫލާމތު ފުޯރކޮްށދިުނމެވެ.

ަރއާްކތެރިކްަނ: ަސއާިބ-ޭސފީްޓ ކެމްޕްޭނ

ަސއިާބ-ޭސފްޓީ ކެމޭްޕްނގެ ތެެރއިެނ ލ. އިްސޫދ ކަލައިޫދ ްސޫކުލގެ ބެލެނިވެރިްނަންށ އާަމޒުކޮްށގްެނ އަޅުގަނޑުމްެނ ާވނީ ޭހުލްނތެރިކުުރމުގެ ެސަޝެންއ ާބްއާވފައެވެ. 
މީގެ އިތުުރްނ، ަދތުުރފަތުުރ ކުުރމްަށ އައި ުހަރްސތާަކއެކު، ޭހުލްނތެރިކްަނ އިތުުރކުުރމުގެ ގޮތްުނ، އަޅުގަނޑުމްެނ ާވނީ ޯސަޝްލ މިީޑާއގައި ޕްޯސޓް ތާަކއި ވިީޑޯއއްެއ 

ާއްނމުކޮްށފައެވެ.  

ާވރޗުއަލް މިަޔހެލި

ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ، ޫޔއްެނީޑޕީ މްޯލިޑްވްސ، މިނިްސޓްރީ ޮއފް ޫޔތް، ްސޕޯޓްްސ އްެނޑް ކޮމިުއނިޓީ އެމްޕަވަރމްަނޓް އަދި ޭނަޝަންލ ޫޔތް ކުައްނިސްލ ގުޅިގްެނ 5 ވަަނ 
‘މިަޔހެލި’ - ޯސަޝްލ އިޮނޭވަޝްނ ޭކމްޕް ވަނީ ާބްއާވފައެވެ. ކޮވިޑް-19 ާއއި ގުޅިގްެނ މި ޕޮްރގާްރމް ާބްއާވފައިވަނީ ާވރޗުއްަލކޮެށވެ. މި ޕޮްރގާްރމުގައި ކޮވިޑް-19 ާއ 

ގުޅިގްެނ، ދިާމާވ ަދތިތަކްަށ އާީޖދީ ޙްައުލތަކްެއ ޯހުދމްަށ ވަނީ މްަޝވާަރކޮްށފައެވެ.

ާއްޓ ފޮރ އެކަްޝްނ 

ފެމިލީ ލީގްަލ ކްލިނިކް ާއއި، ޫޔއްެނީޑޕީ އަދި ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ގުޅިގްެނ، “ާއޓް ފޮރ އެކަްޝްނ” ގެ ަނމުގައި ކެުރުހމުގެ ކެމޭްޕެންއ ވަނީ ހިްނާގފައެވެ. މި ކެމޭްޕުނގެ 
މަޤަްޞަދީކ، ދިވެހިާރްއޭޖގައި އްަނހުެންނަންށ ކާުރ އަނިާޔ ުހްއޓުުވމްަށޓަކައި، މިފަަދ އަނިާޔ ލިޭބ ފާަރތްތަކްަށ ޢުަދުލ އިްނާސފު ޯހަދއި ެދޭވެނ ގޮތްތާަކއި، އެފާަރތްތްައ 

ާބުރވެރިކޮްށ، އެފާަރތްތަކްަށ ޭދްނޖޭެހ އެހީތެރިކާަމއި ޯއާގތެރިކްަނ ފުޯރކޮްށެދޭވެނ ގޮތްތާަކއި، އްަނހުެންނަނާށއި ކުދިްނަންށ މުޖުތަމުަޢގައި ޮއްނަންނޖޭެހ ަރްއާކތެރިކާަމމުެދ 
ކާުރ ުއްނމުީދތާަކމުެދ ާއްނމްުނގެ ުޝޫޢުރ ފާޅުކުުރމްަށ ފުުރަޞތު ުހޅާުވުލމެވެ. 

38ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ޕލކ ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ޕލކ 37



ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަސުރާކަރްށ 2.5 މިލިއްަނ ުރފިާޔ ހަދިާޔުކުރްނ

ކޮވިޑް-19 ގެ ަސބުަބްނ މުޖުތަމުަޢއްަށ ދިާމވެފައިާވ މްައަސލަތްައ ޙްައުލކުުރމްަށ ދިވެހިާރްއޭޖގެ ަސުރާކުރްނ ކަުރްއވަމްުނ ގްެނަދާވ މަަސްއކަތްތަކުގައި 
އެހީތެރިވެދިުނމުގެގޮތްުނ، ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ާއއި ުއރޫީދ ގޫްރޕްުނ ވަނީ ދިވެހިާރްއޭޖގެ ަސުރާކަރްށ 2.5 މިލިއްަނ ުރފިާޔ ހަދިާޔކޮްށފައެވެ.

އްިނިޓުއބޭަޝްނ ޮބކްްސ ހަދިާޔ ުކުރްނ

ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސއިްނ ވަނީ 50 އިްނޓިުއޭބަޝްނ ޮބކްްސ ެނަޝަންލ ިޑާޒްސޓަރ މޭެނޖްމްަނޓް ޮއތޯރިޓީއްަށ ހަދިާޔކޮްށފައެވެ. އިްނޓިުއޭބަޝްނ ޮބކްްސ މުެދވެރިކޮްށ، 
ޭނާވ ުލމުގެ މްައަސލަ ދިާމވެފައިާވ ބަލިމުީހްނގެ އިްނޓިުއޭބަޝްނ ޕޮްރީސޖަރ ކުރިއްަށ ގްެނާދއިުރ، ިޞްއޚީ އެހީތެރިްނާނއި ބަލިމުީހްނ ވިަކކެުރޭވެނއެވެ. މީގެ ަސބުަބްނ 

ބަލިމުީހްނަންށ ފުާރާވ ދިުނމުގައި ހަަރާކތްތެރިާވއިުރ ިޞްއޚީ އެހީތެރިްނަންށ ދިާމވާެދެނ ުނަރްއާކތްައ ކުޑަކޮްށޭދެނއެވެ.

ޢުީދ ކުެއްނ

ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ާއއި މާަޓޓޯ ގުޅިގްެނ ވަގުތީ ހިާޔތަކުގައި ދިރިުއޭޅ މުީހްނާނއި ކަަރްނޓުީނގައި ތިިބ ިބޭދީސްނަންށ ާޚްއަޞ މްެނުދުރ ކުެއމްެއ ވަނީ ހަމަޖްައާސފައެވެ. 

ކޮވިޑް-19 އްަށ ހުޭލްނތެރިުކުރުވްނ

ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ އިްނ އެޗްޕޭީއ އަދި މްޯލިޑވިއްަނ ެރޑް ކެްރެސްނޓް ާއއި ގުޅިގްެނ ކޮވިޑް-19 އްަށ ޭހުލްނތެރިކުުރމްަށ އްެސއެމްއްެސ އަދި ޯސަޝްލ މިީޑާއ 
ޕްޯސޓުތްައ ވަނީ ާއްނމްުނަންށ ފުޯރކޮްށދީފައެވެ. މީގެ އިތުުރްނ، އަޅުގަނޑުމްެނ ާވނީ ކޮވިޑް-19 ެރްސޕްޮންސ ވްެބަސއިޓް ވައިޓް ލިްސޓުކޮްށ، މި ވްެބަސއިޓްަށ ހިޭލ 

ާއްނމްުނަންށ ވެަދޭވެނ އިްނތިާޒމު ހަމަޖްައާސދީފައެވެ. 

ކޮވިޑް-19 އްިނ ަރއާްކތެރިުވމްަށ ުކާރ މަަސއްކަތުގައި ަބއިވެރިާވ ފާަރތްތަކްަށ އްިނަޓރެންޓ ފުޯރކޮްށދިުންނ

ކޮވިޑް-19 އިްނ ަރްއާކތެރިުވމްަށ ކާުރ މަަސްއކަތުގައި ބައިވެރިާވ ަސުރާކުރގު ުވާޒާރތާަކއި އެހެނިހްެނ ފާަރތްތަކްަށ އަޅުގަނޑުމްެނާވނީ ހިޭލ އިްނޓަރެނޓް 
ފުޯރކޮްށދީފައެވެ. މީގެ ތޭެރގައި އެމަރޖްެނީސ ެސްނޓުަރތާަކއި، އައިޮސޭލަޝްނ ފިެސލިޓީތާަކއި ފޫުލ ކްލިނިކްތްައ ހިމެެނއެވެ.

ކަަރްނީޓްނ ޑާޭޓ

ކަަރްނޓްީނ ފިެސލިޓީތަކުގައި މަަސްއކަތް ކާުރ ފާަރތްތާަކއި ކަަރްނޓުީނ ކޮްށފައިާވ ފާަރތްތަކްަށ 10ޖީީބ ހިޭލ ޭޑާޓ އަޅުގަނޑުމްެނ ާވނީ ފުޯރކޮްށދީފައެވެ.

އެޑުިއކަޭޝްނ ޑާޭޓ

ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ އިްނ ވަނީ މިނިްސޓްރީ ޮއފް އިެޑުއޭކަޝާނއި ގުޅިގްެނ ހިޭލ ޭޑާޓ ފުޯރކޮްށދީފައެވެ. މީގެ މަޤަްސަދީކ ުއނގުެނމްަށޓަކައި ޭބުންނކާުރ ޫގގްްލ ކާްލްސޫރމް، 
ޫމޑްްލ، ޫޒމް ފަަދ ވީަޞލަތްތްައ ޭބުންނކޮްށގްެނ ޮއްނލައިްނ ކާްލްސތަކުގައި ބައިވެރިވޭެވެނ އިްނތިާޒމުތްައ ހަމަޖްައަސއިދިުނމެވެ. މި ޭޑާޓތްައ އަޅުގަނޑުމްެނގެ 

ކްަސޓަމުަރްނަންށ ފުޯރކޮްށދީފައިާވނީ މިނިްސޓްރީ ޮއފް އިެޑުއޭކަޝުންނ ވެލިޭޑޓްކޮްށެދްއާވފައިާވ ގޮތުގެ މަތިްނެނވެ. 
 

މޯލްޑިވިއްަނ ެރޑް ކެްރެސްންޓ އްަށ ޑިޖިަޓލް ކާްލްސރޫމްގެ އްިނތިާޒމު ހަމަޖައަްސއިދިުންނ

ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސއިްނ ވަނީ ަސއިކޯޯސަޝްލ ޓޭްރނިްނގ އަތޮޅުތަކްަށ ފުޯރކޮްށދިުނމްަށޓަކައި މްޯލިޑވިއްަނ ެރޑް ކެްރެސްނޓް އްަށ ިޑޖިޓްަލ ކާްލްސޫރމްގެ އިްނތިާޒމުތްައ 
ހަމަޖްައަސއިދީފައެވެ. މި ެސޓްއަޕް ޭބުންނކޮްށގްެނ ދިވެހިާރްއޭޖގެ އިެކ ހިާސުބތަކުގައި ޭހުލްނތެރިކްަނ އިތުުރކުުރމުގެ މަަސްއކަތްތްައވަނީ ކެުރވިފައެވެ. 

ެނަޝަނލް ޑާިޒްސަޓރ މޭެނޖްމްަންޓ އޮތޯރިީޓ އްަށ ހިލޭ ޕްޯސްޓޕެއިޑް ކެަނކަްޝްނ ފުޯރކޮްށދިުންނ

ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސއިްނ ވަނީ ެނަޝަންލ ިޑާޒްސޓަރ މޭެނޖްމްަނޓް ޮއތޯރިޓީއްަށ ކޮްނޓެކްޓް ޓޭްރިސްނގ އަދި ާސޭވ ކުުރމްަށ ހިޭލ ޕްޯސޓްޕެއިޑް ކެަންނަޝްނ 
ފުޯރކޮްށދީފައެވެ.

40ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ޕލކ ުއރޫީދ މްޯލިޑްވްސ ޕލކ 39




