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އ ަ ޅު ގ ަނ ޑު މެ ން ގެ ތ ަ ސ ަ އް ވު ރު
ނޅ ޚ ުިދ ަމ ްތ ދ ެީގ ްނ ައ ުޅ ަގ ު
ަކ ަމ ްށ ަކ ޭމހ ާިތ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ެގ ެފ ްނ ަވ ުރ ަރ ަގ ު
ނޑ ެމ ްނ ުކރި ޯހ ާދ ަނ ެމ ެވ.
ނގ ަޅ ަކ ްށ ައ ުޅ ަގ ު
ައ ުޅ ަގ ު
ނޑ ެމ ްނ ެގ ާޤ ބިލ ްިއ ަޔ ުތ ަތ ްނދ ްިނ ެއ ްނ ެމ ަރ ަ
ނޑ ެމ ްނ ަޖ ާމ ަޢ ަތ ްށ ޚ ުިދ ަމ ްތ
ުކ ާރ ަނ ެމ ެވ .ތ ަިޔ ޭބ ުފ ުޅ ްނ ެގ ޭބ ުނ ްނ ަތ ްއ ަކ ުނ ަލއި ައ ުޑ ައ ަހއ ެިގ ްނަ ،އ ުޅ ަގ ު
ނޑ ެމ ްނ ތ ަިޔ ޭބ ުފ ުޅ ްނ ެގ ހ ްިތ ުޕ ުޅ
ަހ ަމ ަޖ ްއ ަ
ސ އ ޭިދ ަނ ެމ ެވ.
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އ ަ ޅު ގ ަނ ޑު މެ ން ގެ ލ ަނ ޑު ދ ަނ ޑި
ދ ެިވހ ާިރ ްއ ޭޖ ެގ ަމއ ަިގ ު
ނޑ އ ްިޤތ ާިޞދީ ަ
ސ ަރ ަހ ްއ ުދ ަތ ަކ ްށ ޭބ ްނ ުކ ެގ ޚ ުިދ ަމ ްތ ުފ ާޅ ޮކ ްށާ ،ރ ްއ ޭޖ ެގ ާމލީ ސ ާިނ ަޢ ުތ ެގ
ަނ ާގކ ާިޔ ަފ ާރ ްތ ަކ ުމ ަގއ ުިވ ްނ
ސ ާޤ ަފ ްތ ަބ ްއ ަޓ ްނ ޮކ ްށ ައދި ަނ ުގ ުދ ަފއ ާ
ދ ެިވހ ާިރ ްއ ޭޖ ަގއި ަފ ަހ ްށ ަރ ްއ ާކ ުކ ުރ ުމ ެގ ަ
ިސ ެގ ްނ ުގ ުޅ ްނ ަމ ުދ
ސ ާ
ސ) ުމ ުޖ ަތ ަމ ަޢ ަކ ްށ ހ ްިތ ަވ ުރ ޭދ ާރ ްއ ޭޖ ަގއި އ ް
ޝ ެލ ް
( ޭކ ް
ިސ ެވކ ާިޔ ާމލީ ުމ ައ ްއ ަ
ސ ަކ ުމ ަގއ ުިވ ްނ
ދ ެިވހ ާިރ ްއ ޭޖ ަގއި ުހރި ެއ ްނ ެމ ާޤ ބ ްިލަ ،ނ ާފ ޮބ ުޑ ައދި ެއ ްނ ެމ އ ްިޙތ ާިރ ްމ ލިބ ެިގ ްނ ާވ ެއ ްއ ާމލީ
ސ ާ
ުމ ައ ްއ ަ
ސ ަކ ުމ ަގއ ުިވ ްނ
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އ ަ ގު ވ ަ ޒ ަ ން ކު ރާ ބ ަ ހާ ތ ަ އް

ތެ ދު ވެ ރި ވު ން
އު ފެ އް ދު ން ތެ ރި ވު ން
އި ޙް ތި ރާ މް ކު ރު ން
މު ވާ ސ ަ ލާ ތު ކު ރު ން
ޚި ދު މ ަ ތް ދި ނު ން
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ކު ން ފު ނީ ގެ ޤާ ބި ލި އް ޔ ަ ތު
ާރ ްއ ޭޖ ަގއި ުހރި ަހ ަމ ެއ ަކނި ދ ެިވހި ޭބ ްނ ްކ
ަ 28އ ަހ ުރ ުދ ަވ ަހ ްށ ުވ ެރ ގ ަިނ ުދ ަވ ުހ ދ ެިވހ ާިރ ްއ ޭޖ ަގއި ެއ ްނ ެމ ުފރ ަިހ ަމ ޭބ ްނކ ްިނގ ޚ ުިދ ަމ ްތ
ަ 290,000އ ްށ ުވ ެރ ގ ަިނ ަވ ާފ ެތރި ޑި ޮޕޒ ްިޓ ެއ ަކ ުއ ްނ ްޓ ޯހ ްލ ަޑ ުރ ްނ
ަ 40,000އ ްށ ުވ ެރ ގ ަިނ ޯލ ުނ ެގ ުގ ުޅ ްނ ަތ ްއ
ަ 780އ ްށ ުވ ެރ ގ ަިނ އ ްިޚ ާލ ް
ޞ ެތރި ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ
ާރ ްއ ޭޖ ަގއި ާޤއ ުިމ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ ް 25ބ ާރ ްނ ާޗއި ޭ 37އ.ޓ ެ
ީ.އ ްމ ާއއ ެިއ ުކ ެއ ްނ ެމ ޮބ ުޑ ާމލީ ވ ުިއ ަގ ަކ ުމ ަގއ ުިވ ްނ
ސ ާޓރމ ަިނ ްލ ަތ ުކ ެގ ުފ ާޅ ވ ުިއ ަގ ައ ާކއި ާކ ުޑ ޫދ ުކ ުރ ާމއި އ ެިލ ްކ ްޓ ޯރނ ްިކ ޭބ ްނކ ްިނ ެ
.އ ް
ީ.އ ެ
ގގ ޚ ުިދ ަމ ުތ ެގ ެއ ްނ ެމ ުކރ ަ
ޕ ޯ
ީސ ުފ ަގއ ުިވ ްނ
ގގ ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ާޢ ަރ ުފ ުކ ެރވި ަކ ް
ސ ޮމ ަބއ ްިލ ޭބ ްނކ ްިނ ެ
ޯމ ްލޑ ްިވ ް
ސ ަޓ ަމ ުރ ްނ ަނ ްށ އ ުިތ ުރ ުލއ ަިފ ޭ
ސ ަހ ަކ ެމ ްއ ޯފ ުރ ޮކ ްށ ެދ ުވ ްނ
ާރ ްއ ޭޖ ެގ ަމއ ަިގ ު
ނޑ ައ ޮތ ުޅ ަތ ާކއި ަރ ްށ ަރ ުށ ަގއި ާޤއ ްިމ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ ް 25ބ ާރ ްނ ުޗ ެގ ެމ ުދ ަގއި ަފއ ާ
ިސ ަބ ަދ ުލ ުކ ުރ ުމ ެގ ުމ ާޢ ަމ ާލ ްތ ހ ްިނ ުގ ްނ
ނޑ ްއ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ަފއ ާ
ެއ ަކ ޭށ ަނ މ ްިނ ަގ ެ
ިސ ުހރި މ ްިނ ަވ ުރ ހ ެިފ ެހ ްއޓ ަިފއ ުިވ ްނ
ޭބ ްނ ުކ ެގ ޚ ުިދ ަމ ްތ ޯހ ްއ ަދ ާވ ަފ ާރ ްތ ަތ ާކއ ެިއ ުކ ަބ ަދހި ުގ ުޅ ެމ ްއ ާޤއ ުިމ ުކ ެރވ ަިފއ ުިވ ްނ
ަ
ސ ުރ ާކ ުރ ެގ ާތއ ާީދއި ެއ ްއ ާބ ުރ ުލ ްނ ލިބ ަިފއ ުިވ ްނ
މ ާމލީ އ ާިދ ާރ ަތ ުކ ްނ ދ ުިގ ުމ ްއ ަދ ުތ ެގ ަފ ްނ ުޑ ލ ޭިބ ެނ ަމ ުގ ަތ ަނ ަވ ް
ސ ެވ ަފއ ުިވ ްނ
ަބ އ ަިނ ްލ ައ ްޤ ާވ ީ
ަބ އ ަިނ ްލ ައ ްޤ ާވމީ އ ުިތ ުރ ޭބ ްނ ުކ ަތ ާކއ ެިއ ުކ ުގ ުޅ ްނ ަބ ަދހ ަިވ ުމ ްނދ ުިޔ ްނ
ޞ ެގ ާބ ާޒ ުރ ަގއި ލި ް
ދ ެިވހ ާިރ ްއ ޭޖ ެގ ޙ ްިއ ާ
ސ ުޓ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ ަހ ަމ ެއ ަކނި ޭބ ްނ ްކ ަކ ުމ ަގއ ުިވ ްނ
ެދ ެމ ެހ ްއ ެޓނިވި ޮގ ެތ ްއ ަގއި ދ ެިވހި ަރ ްއޔ ުިތ ްނ ަނ ްށ ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ްއ ޯފ ުރ ޮކ ްށދ ުިނ ުމ ަގއި ާ
ސބ ުިތ ެވތ ުިބ ްނ
ާޢ ްނ ުމ ދިރ ުިއ ުޅ ުމ ެގ ެފ ްނ ަވ ުރ ަރ ަ
ނގ ުޅ ުކ ުރ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ުޢ ްމ ާރނީ ަތ ަރ ްއޤ ަީއ ްށ ަމ ުގ ަފހ ޮިކ ްށ ޭދ ަފ ާރ ެތ ްއ ަކ ުމ ަގއ ުިވ ްނ
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މާ ލީ އު ސް އަލި ތ ަ އް
(އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ ،ރުފިޔާ ހާހުން)
އަލުން ބަޔާންކުރެވިފައި

2010

2009

ތ ަ ފާ ތު

މު ޅި އ ަ ހ ަ ރު ގެ ނ ަ ތީ ޖާ
ޖުމްލަ އާމްދަނީ

830,195

958,726

-13%

ޓެކްސް ނެގުމުގެ ކުރީގެ ފައިދާ

125,065

78,382

60%

ޓެކްސް ދެއްކުމަށްފަހު އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ

49,572

42,967

15%

އ ަ ހ ަ ރު ނި މު ނު އި ރު ގެ ނ ަ ތީ ޖާ
ޙިއްޞާދާރުންގެ ފައިސާ

1,382,093

1,332,520

4%

ކަސްޓަމަރުން ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާ

7,012,579

7,826,185

-10%

ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތަކާއި އެޑްވާންސްތަކުގެ ސާފު އަދަދު

6,082,298

6,575,197

-7%

ޖުމްލަ އެސެޓް

9,972,594

10,980,011

-9%

ޢާ ން މު ޙި އް ޞާ އ ަ ކ ަ ށް ޖެ ހޭ އ ަ ދ ަ ދު ގެ މ ަ ޢު ލޫ މާ ތު
ލިބުނު އާމްދަނީ  -އަސާސީ (ރުފިޔާ)

9.21

7.98

15%

އެސެޓްގެ ސާފު އަގު (ރުފިޔާ)

257

248

4%

އަހަރު ނިމުނުއިރު ބާޒާރުގެ އަގު (ރުފިޔާ)

143

120

19%

ނި ސް ބ ަ ތް
ޙިއްޞާދާރުންގެ އެވްރެޖް ފައިސާއަށް ލިބުނު ފައިދާ

3.7%

3.2%

14%

އެވްރެޖް އެސެޓަށް ލިބުނު ފައިދާ

0.5%

0.4%

16%

ޙިއްޞާގެ ބާޒާރުގައިހުރި އަގަށް ޖެހުނު (ފަހަރު)

15.5

15.0

3%

ޤާ ނޫ ނީ ނި ސް ބ ަ ތް
ރައުސްމާލުގެ ފުދުންތެރިކަން (ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ މިންވަރު )12%

10
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20.4%

19.3%

5%

ރުފިޔާ މިލިޔަނުން

ޖު މް ލ ަ އާ މް ދ ަ ނީ

ސާ ފު ފ ަ އި ދާ

އި ން ޓ ަ ރެ ސް ޓ ަ ށް ލި ބު ނު ސާ ފު އާ މް ދ ަ ނީ

ޖު މް ލ ަ އެ ސެ ޓް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ  -އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

11

ރުފިޔާ މިލިޔަނުން
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ެޗ ައ ަ
ރމ ްނ ެގ ަބ ާޔ ްނ
ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ޯބ ުޑ
ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ޯބ ުޑ ު
(ކރ ެީގ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ)
ެއ ްކޓ ްިނގ ެމ ޭނޖ ްިނގ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ެ
ރގ ަބ ާޔ ްނ
ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ާދއ ާިރ ެގ އ ް
ިސ ެވރ ްިނ
ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ާދއ ާިރ ެގ ެވރ ްިނ
ެހ ްޑ ޮއފ ް
ީސ ެމ ޭނ ަޖ ުރ ްނ
ްބ ާރ ްނ ްޗ ެމ ޭނ ަޖ ުރ ްނ
ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ާދއ ާިރ ެގ ަހ ަރ ާކ ްތ ަތ ްއ
ަތ ަރ ްއޤ ެީގ ޭބ ްނކ ްިނގ
އ ްިނ ާ
ސނީ ަވސ ަީލ ްތ ަތ ްއ
ުކ ްނ ުފނ ެީގ އ ްިޖތ ާިމޢީ ަމ ް
ސ ޫއލ ްިއ ަޔ ުތ
ރ ްިސ ްކ ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ްނ
ާމލީ ުމ ާރ ަޖ ާޢ
ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ރ ޯިޕ ްޓ
ޮއޑ ްިޓ ެއ ްނ ްޑ ރ ްިސ ްކ ެމ ޭނ ްޖ ެމ ްނ ްޓ ޮކމިޓ ެީގ ރ ޯިޕ ްޓ
ޝ ްނ ެއ ްނ ްޑ ެރމ ުިއ ަނ ޭރ ަ
ެއ ޮޕއ ްިނ ްޓ ެމ ްނ ްޓޮ ،ނމ ޭިނ ަ
ޝ ްނ ޮކމިޓ ެީގ ރ ޯިޕ ްޓ

16
19
22
25
28
32
33
34
38
40
41
44
46
50
53
60
63

ާމލީ ަބ ާޔ ްނ ަތ ްއ
ުމ ް
ސ ަތޤ ްިއ ުލ ޮއޑ ަިޓ ުރ ްނ ެގ ރ ޯިޕ ުޓ
ާއ ްމ ަދނ ެީގ ަބ ާޔ ްނ
ެބ ެލ ްނ ް
ސ ޝ ްީޓ
ސ ާމ ަލ ްށ ައއ ް
ޞ ާދ ުރ ްނ ެގ ަރ ުއ ް
ޙ ްިއ ާ
ިސ ަފއ ާިވ ަބ ަދ ުލ ަތ ުކ ެގ ަބ ާޔ ްނ
ަފއ ާ
ިސ ަދ ުއ ުރވ ޮިގ ުތ ެގ ަބ ާޔ ްނ
ާމލީ ަބ ާޔ ްނ ަތ ާކއި ުގ ޭޅ ޯނ ުޓ ަތ ްއ
ޙ ްިއ ާ
ޞ ާދ ުރ ްނ ެގ ަމ ުޢ ޫލ ާމ ުތ
ޭބ ްނ ުކ ެގ ްބ ާރ ްނ ުޗ ަތ ާކއި ޑ ާިޕ ް
ރޓ ެމ ްނ ްޓ ަތ ްއ ައދި ުގ ޭޅ ެނ ަނ ްމ ަބ ުރ ަތ ްއ

67
70
71
72
73
75
124
127
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ޗެ އ ަރ މ ަން ގެ ބ ަ ޔާ ން

ލޮ ބު ވެ ތި ޙި އް ޞާ ދާ ރު ން ނ ަ ށް،
ކީރިތި ﷲ ެގ ަތ ަނ ަވ ް
ސ ަރ ްޙ ަމ ްތ ުފ ާޅއ ެިއ ުކ ،ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ޯބ ުޑ ެގ
ަފ ާރ ުތ ްނ 31 ،ޑ ެިސ ްމ ަބ ުރ ަ 2010ގއި ނިމ ެިގ ްނދ ަިޔ ައ ަހ ުރ ެގ ޭބ ްނ ްކ
ޮއ ްފ ޯމ ްލޑ ްިވ ް
ސ ެގ ައ ަހރީ ރ ޯިޕ ްޓ ތ ަިޔ ެއ ްނ ެމ ާހ ަފ ާރ ްތ ަތ ަކ ްށ ުހ ަށ ެހ ުޅ ުމ ެގ
ޞ ުތ ަގއި ައ ުޅ ަގ ު
ޝ ަރ ުފ މ ުިފ ުރ ަ
ަ
ނޑ ލިބ ަިގ ްނ ަނ ެމ ެވ.

ޭއޝ ާިޔ ަ
ސ ަރ ަހ ްއ ުދ ްނ ާރ ްއ ެޖ ައ ްށ ޒ ާިޔ ަރ ްތ ުކރި ަފ ުތ ުރ ެވރ ްިނ ެގ ައ ަދ ުދ
ާފ ަހ ަގ

ުކ ެރ ޭވ

މ ްިނ ަވ ަރ ަކ ްށ

ާރ ްއ ެޖ ައ ްށ

އ ުިތ ުރ ެވ ެގ ްނދ ުިޔ ާމއ ެިއ ުކ

ޒ ާިޔ ަރ ްތ ުކރި ަފ ުތ ުރ ެވރ ްިނ ެގ ުޖ ްމ ަލ ައ ަދ ުދ  20އ ްިނ ަ
ސ ްއ ަތ ައ ްށ

ަ 2010ވ ަނ ައ ަހ ަރކީ އ ްިޤތ ާިޞ ދީ ައދި ސ ާިޔސ ޮީގ ުތ ްނ ުދނ ޭިޔ ަގއި ޮބ ެޑތި

ުވ ެރ އ ުިތ ުރ ެވ ެގ ްނދ ަިޔ ެއ ެވަ .ނ ަމ ެވ ް
ސ ެއ ްވ ެރ ްޖ ޮގ ެތ ްއ ަގއި ަފ ުތ ުރ ެވރ ްިނ
ޭހ ަދ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ

ޮގ ްނ ެޖ ުހ ްނ ަތ ަކ ާކއި ުކރ ަިމތ ާިލ ްނ ެޖ ުހ ުނ ައ ަހ ެރ ެކ ެވ .މ ޮިގ ްނ ެޖ ުހ ްނ ަތ ުކ ެގ

ާރ ްއ ޭޖ ަގއި

ައ ަ
ސ ުރ ާރ ްއ ޭޖ ެގ ވ ަިޔ ާފރ ެީގ ާމ ަޙ ުއ ަލ ާށއި އ ްިޤތ ާިޞ ަދ ްށ ޮކ ްށ ަފއ ެިވ ެއ ެވ.

ިސ ްޓ ަތ ުކ ަގއި ަ 3,000އ ްށ ުވ ެރ ގ ަިނ ެއ ު
ރ ޯ
ނދ އ ުިތ ުރ ުވ ަމކީ ަފ ުތ ުރ ެވރ ަިކ ުމ ެގ

ަ 2008ވ ަނ ައ ަހ ުރ ުދނ ޭިޔ ެގ ާމލީ ާބ ާޒ ަރ ްށ ުކރ ަިމތި ވި ޮ
ލ ުޅ ްނ ަތ ުކ ެގ

ސ ާިނ ަޢ ްތ ެދ ެމ ެހ ްއ ެޓނިވި ޮގ ެތ ްއ ަގއި ުފ ާޅ ެވ ުކރ ަިއ ްށ ޮއ ްތ ައ ަހ ުރ ެތ ޭރ ަގއި

ަ
ސ ަބ ުބ ްނ

ުއ ެފ ުދ ުނ

ައއ ަިކ ުމ ަގއިވ ަީނ ަމ ެވ ް
ސ،

ަޔޤ ްީނ ަކ ްނ ެނ ްތ
ެއ ޮ
ލ ުޅ ްނ ަތ ުކ ެގ

ާމ ަޙ ުއ ުލ
ޭނ ެދ ޭވ

ަރ ަ
ނގ ުޅ ަވ ުމ ްނ

ައ ަ
ސ ުރ

ާރ ްއ ޭޖ ެގ

އ ްިޤތ ާިޞ ަދ ްށ ުކ ަރ ުމ ްނ ދ ަިޔ ެއ ެވ.

ުމ ްއ ަދ ުތ ަވނީ

ަމ ުދ ެވ ަފ ެއ ެވ.

ދ ެިވހ ާިރ ްއ ޭޖ ެގ އ ާިދރީ ާދއ ާިރ ަތ ްއ ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ޮއނ ަިގ ު
ނޑ ާލ ަމ ުރ ަކޒީ
ަބ ަދ ުލ ުކ ުރ ުމ ެގ

ަޢ ަމލީ

ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ުކ ެގ

ރާ އް ޖޭ ގެ އި ޤް ތި ޞާ ދު

ެފނ ެިގ ްނދ ަިޔއ ެީވ ް
ސ ާފއ ުިތވި ައ ަހ ުރ ެގ ެތ ޭރ ަގ ެއ ެވ.

މ ަިފ ަދ ަދނޑ ަިވ ެޅ ްއ ަގއިަ ،މ ް
ސ ެވރ ަިކ ުމ ެގ ސ ާިނ ަޢ ަތ ްށ ުކރ ަިމތ ަިވ ުމ ްނދ ަިޔ

ނ ަ ތީ ޖާ

ެއ ެހނ ެިހ ްނ

ސ ާިނ ަޢ ްތ ަތ ަކ ްށ

ައއި

ުކރ ެިއ ުރ ާމއ ެިއ ުކ

ާރ ްއ ޭޖ ެގ

އ ްިޤތ ާިޞ ުދ ަމ ުޑ ަމ ުޑ ްނ ަރ ަ
ނގ ުޅ ަވ ުމ ްނ ދ ަިޔ ެއ ެވ .މ ޮިގ ުތ ްނަ ،ޤ ުއ ުމ ެގ
ުއ ެފ ްއ ުދ ްނ ެތރ ަިކ ްނ (ޖީ.ޑީ.ޕީ)  4.8އ ްިނ ަ
ސ ްއ ަތއ ްިނ އ ުިތ ުރވިއ ުިރ،
ޮ
“ކ ްނޒ ުިއ ަމރ ްޕ ަރއ ްިޒ އ ްިނ ެޑ ްކ ް
ސ” (ސީ.ޕ ަ
ީ.އއި) ުނ ަވ ަތ
ާމ ޭލ ެގ
ނޑ ްށ ބ ާިނ ޮކ ްށ އ ްިނ ްފ ޭލ ަ
ާބ ާޒ ުރ ެގ ައ ުގ ެގ މ ްިނ ަގ ަ
ޝ ްނ ުހރީ 2009

ައ ަހ ުރ ެތ ޭރ ަގއި

މިސ ާިނ ަޢ ުތ ްނ ލ ޭިބ ެނ ާއ ްމ ަދނީ އ ުިތ ުރ ެވ ެގ ްނ ާދ ޭނ ަކ ުމ ެގ ެހ ޮޔ ާފ ެލ ެކ ެވ.

ުއ ޫ
ސ ަލ ްށ

ޮގ ްނ ެޖ ުހ ްނ ަތ ްއ ަޙ ްއ ުލ ެވ ަފއ ުިނވ ަިނ ަމ ެވ ް
ސ ަ ،ފ ުތ ުރ ެވރ ަިކ ުމ ެގ ސ ާިނ ަޢ ަތ ާށއި
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މ ަިކ ުމ ެގ ައ ަ
ސ ުރ ުކ ަރ ުމ ްނދ ަިޔ ެއ ެވ.

2010

ަވ ަނ

ައ ަހ ުރ ެވ ް
ސ

ެވ ެގ ްނދ ަިޔއީ

ޭބ ްނ ުކ ެގ

ެފ ުށ ްނ

ވ ަިޔ ާފރި

ސ ްޓ ޯޕ ް
ނގ ުޅ ުކ ުރ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ެއ ެ
ރޓ ޯފލ ޯިއ ެގ ެފ ްނ ަވ ުރ ަރ ަ
ަރ ަ
ނގ ުޅ ުކ ުރ ަމ ްށ
ސ ާމ ުލ ަކ ެމ ްއ ެދވ ެިގ ްނ ަމ ަ
ަ
ާޚ ްއ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ެރ ުވ ުނ ައ ަހ ަރ ަކ ެށ ެވ.
ޞ
މ ޮިގ ުތ ްނ ެއ ުޅ ުނ ެއ ްއފ ަިޔ ަވ ަޅކީ ޭބ ްނ ުކ ެގ ޯލ ުނ ެއ ެ
ސ ުޓ ަތ ްއ ަވކި
މ ްިނ ަގ ެ
ނޑ ްއ ަގއި ެދ ެމ ެހ ްއ ުޓ ެމ ެވ.

ަވ ަނ ައ ަހ ާރއި ައ ާޅ ަބ ާލއ ުިރ  05އ ްިނ ަ
ސ ްއ ަތއ ްިނ  06އ ްިނ ަ
ސ ްއ ަތ ައ ްށ

މ ޮިގ ުތ ްނ ،އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ސ ްޓ ެގ ޮގ ުތ ަގއި ލ ޭިބ ާއ ްމ ަދނީ އ ުިތ ުރ ުކ ުރ ަމ ްށ ަޓ ަކއި

ސ ަފ ެއ ެވާ .މލީ ާބ ާޒ ުރ ަގއި ޭބ ުރ ަފއ ާ
ަމ ްއ ަޗ ްށ ޮގ ް
ިސ ލ ުިބ ުމ ެގ ަދތ ަިކ ްނ

އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ޑ ޮޕޒ ްިޓ ަތ ްއ ޫދ ޮކ ްށ ެލ ުވ ެނ ެވ.
ސ ްޓ ެގ ަޚ ަރ ުދ ޮބ ުޑަ ،ބ ެއ ްއ ޮބ ެޑތި ި

ުކރ ެިއ ޭކ ެއ ްއ ަފ ަދއ ްިނ ަތ ުޖރ ާިބ ުކ ެރ ެވ ުމ ްނ ދ ުިޔ ާމއ ެިއ ުކޭ ،ބ ްނ ަކ ްށ ެވ ް
ސ

ރޓ ޯފލ ޯިއ ަދ ްށވ ަިނ ަމ ެވ ް
ައ ަހ ުރ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ޭބ ްނ ުކ ެގ ޯލ ްނ ޯޕ ް
ސ2009 ،

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ  -އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

ަވ ަނ ައ ަހ ުރ ެގ ުޖ ްމ ަލ ާއ ްމ ަދނ ެީގ  87އ ްިނ ަ
ސ ްއ ަތ ަކ ަމ ްށ ާވ  830މިލ ަިއ ްނ
ުރފ ާިޔ ާއ ްމ ަދނ ެީގ ޮގ ުތ ަގއި މ ަިއ ަހ ުރ ލިބ ަިފއ ެިވ ެއ ެވެ .ޓ ްކ ް
ސ ެނ ުގ ުމ ެގ
ުކރ ެީގ ަފއ ާިދ ަ 2009ވ ަނ ައ ަހ ުރ ލ ުިބ ުނ  47މިލ ަިޔ ްނ ުރފ ާިޔއ ްިނ
 125މިލ ަިޔ ްނ ުރފ ާިޔ ައ ްށ އ ުިތ ުރ ެވ ަފއ ެިވ ެއ ެވެ .ޓ ްކ ް
ސ ެގ ޮގ ުތ ަގއި
ަދ ްއ ަކ ްނ ެޖ ޭހ މ ްިނ ަވ ުރ  75.5މިލ ަިއ ްނ ުރފ ާިޔ ައ ްށ އ ުިތ ުރ ުވ ުމ ެގ ަ
ސ ަބ ުބ ްނ
ައ ަހ ުރ ެގ ާ
ސ ުފ ަފއ ާިދ އ ުިތ ުރ ެވ ަފއ ަިވނީ  50މިލ ަިޔ ްނ ުރފ ާިޔ ައ ެށ ެވަ .އދި
ލބި ަލ ް
ުއ ެފ ްއ ުދ ްނ ެތރ ޫިނ ްނ ޯލ ުނ ަތ ަކ ްށ ަފއ ާ
ސ ަވ ުމ ްނދ ުިޔ ުމ ެގ
ިސ ުނ ި
ަ
ސ ަބ ުބ ްނ ަފއ ާިދ ެގ ޮބ ުޑ ަބ ެއ ްއ ްޕ ޮރވ ަިޜ ްނ ެގ ޮގ ުތ ަގއި ަބ ަހ ްއ ަޓ ްނ ެޖ ުހ ެނ ެވ.
ނ ަ 2010ވ ަނ ައ ަހ ުރ ެގ ަފއ ާިދއ ްިނ
ަނތ ާީޖ ެއ ްއ ެގ ޮގ ުތ ްނ ޭބ ްނ ުކ ްނ ަވ ީ
ޞ ެގ ަފއ ާިދ ެބ ުހ ަމ ްށ ުނ ުކ ެޅދ ަިފ ެއ ެވެ .އ ެހ ްނ ަނ ަމ ެވ ް
ޙ ްިއ ާ
ސަ 2011 ،ވ ަނ
ައ ަހ ުރ ެތ ޭރ ަގއިޭ ،ބ ްނ ުކ ެގ ވ ަިޔ ާފރި ުކރ ަިއ ުރ ަވއި ަރ ަ
ނގ ުޅ ުކ ުރ ަމ ްށ ަޓ ަކއި
ގ ަިނ ުގ ަނ ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ެކ ްއ ުކ ެރ ޭވ ެނ ެއ ެވަ .އދި މ ޮިގ ަތ ްށ ްޕ ޮރވ ަިޜ ްނ ަހ ަދއި،
ސ ަބ ުބ ްނ ،ޙ ްިއ ާ
ަ
ޞ ާދ ުރ ްނ ެގ
ޭބ ްނ ުކ ެގ ަފއ ާިދ ަފ ަހ ްށ ެބ ެހ ްއ ުޓ ުމ ެގ
ސ ްޓ ަމ ްނ ުޓ ެގ ައ ުގ ަމތ ެިވު ،މ ް
އ ްިނ ެވ ް
ސ ަތ ްޤ ަބ ުލ ަގއި ޭބ ްނ ަކ ްށ ލ ޭިބ
ަފއ ާިދއ ްިނ

ޙ ްިއ ާ
ޞ ާދ ުރ ްނ ަނ ްށ

ޭއ ެގ

ަމ ްނ ާފ

ލ ުިބ ުމ ެގ

ުފ ުރ ަ
ޞ ުތ

ޮބ ުޑ ެވ ެގ ްނ ާދ ެނ ަކ ުމ ަގއި ަދ ްނ ަނ ަވ ެމ ެވ.

ކޯ ޕ ަ ރޭ ޓް ގ ަ ވ ަރ ނެ ން ސް

ަތ ުޖރ ާިބ ަތ ެކ ްއ ލިބ ަިވ ަޑއ ެިގ ްނ ަފއ ާިވ ޭބ ުފ ެޅ ެކ ެވ.
“ޝ ްއ ެކ ްއ ެނ ްތ ޮގ ުތ ަގއި ުކ ްނ ުފ ްނ ެޏ ްއ ެގ ެއ ްނ ެމ ައ ުގ ޮބ ުޑ ެއ ެ
ަ
ސ ަޓ ީ
ކ
ެއ ުކ ްނ ުފ ްނ ެޏ ްއ ެގ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނު .ކ ްނ ުފނ ްިނ ުއ ަފ ްއ ަދނީ ާކ ުރ ުނ ަވ ަތ
ސ ެމޓ ްިކ ް
ޮކ ް
ސ
ުކ ްނ ުފނ ެީގ

ަކ ުމ ަގއި

ވ ަީނ ަމ ެވ ް
ސ

ަ
ޝ ްޚސ ްިއ ަޔ ުތ

މ ަިހޤ ަީގ ަތ ަކ ްށ

ބ ާިނ ެވ ަފއ ަިވނީ،

ަބ ަދ ެލ ްއ ާނ ޭދ.
ެއ ުކ ްނ ުފ ްނ ެޏ ްއ ެގ

ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ެގ ަމ ްއ ަޗ ްށ”ަ .މ ް
ޝ ޫހ ުރ ވ ަިޔ ާފރ ެިވރ ެިއ ްއ ަކ ަމ ްށ ާވ މ ްިސ
ޝ ެގ މ ަިބ ް
ޭމރީ ޭކ ޭއ ް
ސ ޮކ ާޅއި ެއ ްއ ަފ ަދއ ްިނޭ ،ބ ްނ ުކ ެގ ެއ ްނ ެމ ައ ުގ ޮބ ުޑ
ެއ ެ
ސ ަޓ ކީ

ޭބ ްނ ުކ ެގ

ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަކ ުމ ަގއި

އ ްިޚ ާލ ް
ޞ ެތރި

ައ ުޅ ަގ ު
ނޑ

ަޤ ޫބ ުލ ުކ ަރ ެމ ެވ .މ ޮިގ ުތ ްނާ ،ފއ ުިތވި ައ ަހ ުރ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ެގ ަތ ުޢލީމީ
ެފ ްނ ަވ ާރއި ުހ ަނ ުރ ުކރ ެިއ ުރ ުވ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ުކ ެރ ުވ ުނ ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ުކ ެގ
ެތ ޭރ ަގއި ް
ސ ޮކ ަލރޝ ްިޕ ަތ ާކއިަ ،ތ ްމރ ުީނ ްޕ ޮރ ްގ ާރ ްމ ަތ ްއ ައދި ްގ ޫރމ ްިނގ
ްޕ ޮރ ްގ ާރ ްމ ަތ ްއ

ެފ ްނ ަވ ުރ

ހ ެިމ ެނ ެއ ެވ.

ަރ ަ
ނގ ުޅ

ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަތ ެކ ްއ

ބ ާިނ ުކ ުރ ަމ ާށއި ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަނ ްށ ެދ ޭވ ޢ ާިނ ަޔ ްތ ަތ ްއ ަރ ަ
ނގ ުޅ ުކ ުރ ަމ ްށ
ޭބ ްނ ުކ ްނ ައ ަބ ުދ ެވ ް
ސ ަވ ަރ ްށ ާޚ ްއ ަ
ޞ ައ ަޙ ްއމ ްިއ ަޔ ެތ ްއ ެދ ުމ ްނ ެގ ްނ ެދ ެއ ެވ.
ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަނ ްށ

ަރ ަ
ނގ ަޅ ްށ

ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ެރ ޭވ ެނ

ާމ ަޙ ުއ ެލ ްއ

ާޤއ ްިމ ުކ ުރ ަމ ާށއިަ ،އދި ަވޒ ާީފ ާއއި ެބ ޭހ ާޤ ޫނ ުނ ާ
(ޤ ޫނ ުނ ަނ ްނ ަބ ުރ
ާ )2/2008އއި ެއ ްއ ޮގ ްތ ުކ ުރ ުމ ެގ ޮގ ުތ ްނާ ،ފއ ުިތވި ައ ަހ ުރ ެގ ެތ ޭރ ަގއި
ޫރ ްލ ް
ސ”

ަ
“ސރވ ްިސ

ައ ުލ ްނ

ރކ ްޓ ޑ ެިވ ޮ
ެކޕ ަިޓ ްލ ާމ ެ
ޓ (ސ ެ
ީ.އ ްމ.ޑ ޭ
ީ.އ) ެގ ޯކ ަޕ ޭރ ްޓ
ލ ްޕ ެމ ްނ ްޓ ޮއ ޯތރި ީ

ޭބ ްނ ުކ ެގ

ރނ ްނ ް
ސ ޯކ ަޑ ާށއި ޭބ ްނ ުކ ެގ ޯކ ަޕ ޭރ ްޓ ަގ ަވ ެ
ރނ ްނ ް
ަގ ަވ ެ
ސ ޯކ ަޑ ްށ ޭބ ްނ ުކ ްނ

ޭބ ްނ ުކ ެގ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ެގ ެމ ުދ ަގއި ޮއ ްނ ަނ ެއ ްއ ަބ އ ަިވ ްނ ަތ ަކ ާމއި ެއ ްނ ެމ
ޯފ ުރ ޮކ ްށދ ުިނ ަމ ްށ ެދ ޭވ

ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ްއ

ެއ ުކ ަލ ާވ ެލ ުވ ެނ ެވ.

ައ ަޙ ްއމ ްިއ ަޔ ެތ ްއ ެގ

ަޢ ަމ ުލ ުކ ަރ ުމ ްނ ެގ ްނ ެދ ެއ ެވ .މ ޮިގ ުތ ްނ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ޯބ ުޑ ެގ ޮކމިޓ ަީތ ްއ ަވނީ

ަމތ ެީފ ްނ ަވ ުރ ެގ

މ ޯިކ ާޑ އި ޭބ ްނކ ްިނގ ސ ާިނ ަޢ ުތ ަގއި ެގ ްނ ުގ ޭޅ ެއ ްނ ެމ ެއ ެދ ޭވ ުއ ޫ
ސ ުލ ަތ ާކއި

ސ ާޤ ަފ ްތ ެވ ެގ ްނދ ަިޔއީަ ،ކ ް
ަ
ސ ަޓ ަމ ުރ ްނ ަނ ްށ ުފރ ަިހ ަމ ަކ ާމއ ެިއ ުކ ޚ ުިދ ަމ ްތ

ެއ ްއ ޮގ ްތ ާވ ޮގ ަތ ްށ ެއ ުކ ަލ ާވ ެލވ ަިފ ެއ ެވަ .އދި ަ 2009ވ ަނ ައ ަހ ުރ ަތ ާޢ ަރ ުފ

ޯފ ުރ ޮކ ްށދ ުިނ ުމ ެގ ެއ ްނ ެމ ޮބ ުޑ ައ ާ
ސ ެށ ެވ .މ ެީގ އ ުިތ ުރ ްނަ ،މ ަ
ސ ަ
ސ ްއ ަކ ުތ ެގ

ުކ ެރ ުވ ުނ “ވ ްިސ ްލ ްބ ޯލވ ްިނގ” ެގ ނ ާިޒ ަމކީ ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ެއ ްނ ެމ ެއ ެދ ޭވ

ާމ ަޙ ުއ ަލކީ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަނ ްށ ަރ ްއ ާކ ެތރި ައދި ައ ާމ ްނ ާމ ަޙ ުއ ަލ ަކ ްށ

މ ްިނ ަގ ު
ނޑ ަތ ްއ ހ ެިފ ެހ ްއ ުޓ ުމ ަގއި ަވ ަރ ްށ ުމހ ްިއ ުމ ަވސ ަީލ ެތ ްއ ަކ ުމ ަގއި

ެހ ުދ ުމ ެގ

ަވނ ެީވ ަފ ެއ ެވ.

ޮޕލިސ ެީއ ްއ ެވ ް
ސ ަވނީ ޭބ ްނ ުކ ްނ ެއ ުކ ަލ ާވ ަލއ ަިފ ެއ ެވ.

ހި ން ގު މު ގެ ދާ އި ރާ އާ އި އި ން ސާ ނީ ވ ަ ސީ ލ ަ ތް ތ ަ އް

ކު ރި މ ަ ގ ަ ށް ނ ަ ޒ ަ ރެ އް

ީ.އ ުފ ާރ ަވ ަޑއ ެިގ ްނ ެނ ުވ ުމ ެގ ަ
ެމއި ަ 2010ގއި ޭބ ްނ ުކ ެގ ސީ.އ ޯ
ސ ަބ ުބ ްނ

“ކރ ަިމ ަގ ްށ ވ ްިސ ުނ ަމކީ ުބ ްއދ ެިވރ ަިކ ެމ ްއެ ،އ ެހ ްނ ަނ ަމ ެވ ް
ު
ސ ެފ ްނ ަނ

ޭބ ްނ ުކ ެގ ވ ަިޔ ާފރި ުކރ ަިއ ްށ ެގ ްނދ ުިޔ ަމ ްށ ުބ ޫރ ެއރ ަިޔ ުނދ ުިނ ަމ ްށ ަޓ ަކއި

ހ ާިސ ަބ ްށ ުވ ެރ ުދ ަރ ްށ ެބ ުލ ަމކީ ަވ ަރ ްށ ުއ ަ
ނދ ޫގ ަކ ެމ ްއ( ”.މ ްިސ ަޓރ

ެމ ޭނ ްޖ ަމ ްނ ުޓ ެގ ަފ ާރ ުތ ްނ ުނ ަހ ުނ ގ ަިނ ުގ ަނ ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ެކ ްއ ުކ ެރ ްއ ެވވ ެިއ ެވ.

ވ ްިނ ް
ސ ަޓ ްނ ަޗރޗ ްިލ)1874-1965 ،

މ ޮިގ ުތ ްނ ެއ ަމ ާޤ ަމ ްށ ެއ ްނ ެމ ާޤ ބ ުިލ ޭބ ުފ ަޅ ުކ ޯހ ުދ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ޭބ ްނ ުކ ެގ
ޯބ ުޑ ްނ ުފ ާޅ ާދއ ާިރ ެއ ްއ ަގއި ަތ ާފ ުތ ގ ަިނ ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ެކ ްއ ުކ ެރ ްއ ުވ ަމ ްށ ަފ ުހ
މ ްިސ ަޓރ ޕ ަީޓ ރ ޯހ ް
ރޓ ްނ ޭބ ްނ ުކ ެގ ސީ.އ ޯ
ީ.އ ެގ ަމ ާޤ ަމ ްށ ޮހ ްއ ެވވ ެިއ ެވ.
މ ްިސ ަޓރ ޕ ަީޓ ރ ޯހ ް
ރޓ ްނ ައކީ ޭބ ްނ ުކ ެގ ވ ަިޔ ާފރި ަތ ަރ ްއޤ ޮީކ ްށ ޮބ ެޑތި
ަފއ ާިދ ަތ ްއ ޯހ ުދ ަމ ްށ ަމ ުގ ަފހ ޮިކ ްށ ެދ ޭވ ަފ ަދ ޯކ ަޕ ޭރ ްޓ ްކ ެރޑ ްިޓ ،ރ ެީޓއ ްިލ
ޭބ ްނކ ްިނގ ާއއި ެއ ެ
ސ ްޓ ެގ ެފ ްނ ަވ ުރ ެދ ެމ ެހ ްއ ުޓ ުމ ެގ ާދއ ާިރ ަތ ުކ ްނ ގ ަިނ ުގ ަނ

ަމ ްޤ ަ
ޞ ުދ ަގއި

ރކ ްޕ ޭލ ް
“ވ ް
ާ
ސ

ޮނ ްނ

ެހ ެރ ް
ސ ެމ ްނ ްޓ”

ނގ ުޅ ަވ ުމ ްނ ައ ްނ ަނ ަކ ުމ ެގ ނި ާ
އ ްިޤތ ާިޞ ުދ ަރ ަ
ޝ ްނ ަތ ާކއ ެިއ ުކ ،ވ ަިޔ ާފރ ެީގ
ޞ ުތ ަތ ްއ ުހ ުޅވ ެިގ ްނ ާދ ެނ ެއ ެވަ .އދި މި ުފ ުރ ަ
ުފ ުރ ަ
ޞ ުތ ަތ ުކ ެގ ޭބ ުނ ްނ
ެއ ްނ ެމ

ަނ ާފ ޮބ ުޑ

ޮގ ެތ ްއ ަގއި

ހ ުިފ ަމ ްށ

ޭބ ްނ ްކ

ޮއތީ

ުފރ ަިހ ަމ ައ ްށ

ސ ަބ ުބ ްނ ޭބ ްނ ުކ ެގ ެއ ެ
ަތ ްއ ާޔ ަރ ެށ ެވ .މ ަިކ ުމ ެގ ަ
ސ ްޓ ަތ ުކ ެގ ެފ ްނ ަވ ުރ
ނގ ުޅ ެވ ޙ ްިއ ާ
ޞ ާދ ުރ ްނ ަނ ްށ ަރ ަ
ަރ ަ
ނގ ުޅ ަފއ ާިދ ެއ ްއ ލިބ ެިގ ްނ ާދ ެނ ަކ ަމ ްށ
ެބ ެލ ެވ ެއ ެވޭ .ބ ްނ ުކ ްނ ޯފ ުރ ޮކ ްށ ެދ ޭވ ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ްއ ަކ ް
ސ ަޓ ަމ ުރ ްނ ހ ްިތ ަހ ަމ ެޖ ޭހ
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ެފ ްނ ަވ ަރ ަކ ްށ ަރ ަ
ނގ ުޅ ޮކ ްށ ،ޚ ުިދ ަމ ުތ ެގ ެފ ްނ ަވ ުރ ަމތ ުިކ ުރ ަމ ްށ ުކރ ަިއ ްށ ޮއ ްތ

ުބ ަރ ުނ ެވު ،ޖ ްމ ަލ ަމ ްނ ާފ ައ ްށ ރ ާިޢ ަޔ ްތ ޮކ ްށެ ،ޗ ައ ަ
ރމ ްނ ެގ ޯވ ަޓ ަކ ްށ

ަތ ުނ ަގއި ާޚ ްއ ަ
ޞ ައ ަޙ ްއމ ަިޔ ުތ ަކ ެމ ްއ ެދ ޭވ ެނ ެއ ެވ.

ުނ ޮގ ް
ސ ޯބ ުޑ ެމ ްމ ަބ ުރ ްނ ެގ ައ ްޤ ަލބ ްިއ ަޔ ުތލިބ ެިގ ްނ ެނ ެވ.

ޮގ ްނ ެޖ ުހ ްނ ަތ ެކ ްއ

ޮބ ެޑތި

ުހރ ަިނ ަމ ެވ ް
ސ،

ިސ ެ
ެއ ްނ ެމ ަފ ުހ ަބ ެހ ްއ ެގ ޮގ ުތ ްނޭ ،ބ ްނ ުކ ެގ ޗ ްީފ ެއ ްގ ެޒ ެކޓ ްިވ ޮއފ ަ
ރގ

ުއ ެފ ްއ ުދ ްނ ެތރ ޫިނ ްނ ޯލ ުނ ަތ ަކ ްށ ލ ެިބ ްނ ެޖ ޭހ ަފއ ާ
ިސ ޯހ ަދއި ،ރ ްިސ ްކ

ަމ ާޤ ާމއި ައ ަލ ްށ ަހ ާވ ުލ ެވ ަވ ަޑއ ެިގ ްނ ެނވި މ ްިސ ަޓރ ޕ ަީޓ ރ ޯހ ް
ރޓ ްނ ައ ްށ

ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ުމ ެގ ނ ާިޒ ުމ ަހ ުރ ަދ ާނ ޮކ ްށ ެގ ްނ ުކރ ަިއ ްށ ޮއ ްތ ައ ަހ ަރކީ ޭބ ްނ ަކ ްށ

ޫހ ުނ ަމ ުރ ަޙ ާބ ެއ ްއ ަދ ްނ ަނ ަވ ެމ ެވަ .އދި މ ްިސ ަޓރ ޯހ ް
ރޓ ްނ ޭބ ްނ ާކއި

ާމ ަޙ ުއ ުލ ަގއި

ވ ަިޔ ާފރ ެީގ

ާކމ ާިޔ ުބ ައ ަހ ަރ ަކ ްށ ެވ ެގ ްނ ާދ ެނ ަކ ަމ ްށ ުއ ްއމ ުީދ ުކ ެރ ެވ ެއ ެވ.
ދ ެިވހ ްިނ ެގ

ުވ ާމއ ެިއ ުކ

ަޙއިސ ްިއ ަޔ ުތ ްނ

ޭބ ްނ ުކ ެގ

ަހ ާވ ުލ ެވ ަވ ަޑއ ެިގ ްނ ެނވި
ަރ ްއޔ ުިތ ްނ ެގ

ުއ ްއމ ުީދ ަތ ްއ ާހސ ުިލ ުކ ުރ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ޭބ ްނ ުކ ެގ ޒ ްިނ ާމ ަތ ްއ ައ ާދ ުކ ުރ ްނ ަމތީ
ެދމ ޮިއ ްނ ާނ ެނ ަކ ުމ ެގ ަޔޤ ްީނ ަކ ްނ ައ ުރ ަވ ެމ ެވ.

ަފ ުހ ްނ

މ ާިފއ ުިތވި

ުކ ުރ ުމ ްއ ަދ ުތ ެގ

ެތ ޭރ ަގއި

ެމ ުދ ެކ ު
ނޑ ެމ ްއ ެނތި ަދ ްއ ަކ ަވ ުމ ްނ ެގ ްނ ަދ ާވ ުހ ަނ ުރ ެވރ ަިކ ާމއި ެގ ްނ ުގ ުޅ ްއ ާވ
ުދ ުރވ ްިސ ުނ ްނ ުފ ަޅކީ މ ަިފ ަދ ަމ ާޤ ެމ ްއ ަގއި ުހ ްނ ަނ ާވ ޭބ ުފ ެޅ ްއ ެގ ކ ަިބއ ަިގއި
ުހ ުރ ްނ ެއ ްނ ެމ ެއ ެދ ޭވ ސ ަިފ ަތ ެކ ެވު .ވ ާމއ ެިއ ުކ ،މ ްިސ ަޓރ ޯހ ް
ރޓ ްނ ެގ
ަތ ުޖރ ާިބ ެގ ައލ ަީގއި ޙ ްިއ ާ
ޞ ާދ ުރ ްނ ަނ ްށ ެއ ްނ ެމ ަމ ްނ ާފ ުކ ަރނިވި ަނތ ާީޖ ެއ ްއ
ުކރ ަިމ ުގ ަގއި ާހސ ުިލ ޮކ ްށ ެދވ ާިދ ެނ ަކ ުމ ެގ ުފރ ަިހ ަމ ަޔޤ ްީނ ަކ ްނ ައ ުރ ަވ ެމ ެވ.

އ ަ ގު ވ ަ ޒ ަ ން ކު ރު ން
ޭބ ްނ ުކ ެގ ޙ ްިއ ާ
ޞ ާދ ުރ ްނ ާނ އި ޭބ ްނ ާކއި ުގ ުޅ ްނ ުހރި ެއ ްނ ެމ ާހ ަފ ާރ ްތ ަތ ުކ ްނ

ސ ަރ ުޙ ަމ ްތ ުފ ުޅ ްނަ ،އ ުޅ ަގ ު
ކީރިތި ﷲ ެގ ަތ ަނ ަވ ް
ނޑ ެމ ްނ ާބ ްއ ަޖ ެވރ ަިކ ުމ ަގއި

ެދ ްއ ަވ ުމ ްނ ެގ ްނ ަދ ާވ ެއ ްއ ާބ ުރ ެލ ްއ ުވ ާމއި ެދ ޮގ ެތ ްއ ުނ ާވ އ ްިޚ ާލ ް
ޞ ެތރ ަިކ ާމއި

ަލ ަހ ްއ ަޓ ަވއި،

މ ްިނ ަވ ުރ

އ ުިތ ާބ ަރ ްށ ަޓ ަކއި ެއ ަފ ާރ ްތ ަތ ަކ ްށ ު
ޝ ުކ ުރ ަދ ްނ ަނ ަވ ެމ ެވަ .އދި ޭބ ްނ ުކ ެގ

ނގ ަޙ ު
ުކ ެރ ްއ ުވ ްނ ެއދި ެއ ަކ ާލ ެ
ޟ ަރ ުތ ަގއި ުދ ާޢ ަދ ްނ ަނ ަވ ެމ ެވ.

ެއ ްނ ެމ ާހ

ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ެގ

ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ުކ ެގ

ަވ ާފ ެތރި

ުކރ ަިމ ުގ ަގއި

އ ުިތ ުރ

ުކރ ެިއ ުރ ާމއި

ައ ުރ ަތ

ައ ުގ ަވ ަޒ ްނ ޮކ ްށ

ނޑ ެގ ހ ުިތ ެގ ެއ ްނ ެމ ުފ ްނމ ުިނ ްނ ު
ައ ުޅ ަގ ު
ޝ ުކ ުރ ަދ ްނ ަނ ަވ ެމ ެވ.
ުކރ ެީގ މިނ ް
ިސ ަޓރ ޮއ ްފ ފ ޭިނ ްނ ް
ސ

ެއ ްނ ްޑ ްޓ ެރ ަޜރީ ައ ްލ ާފޟ ްިލ

ަޢލީ ާހޝ ަިމ ާށއި ެއ ްކޓ ްިނގ މިނ ް
ިސ ަޓރ ައ ްލ ާފޟ ްިލ ަމ ްޙ ޫމ ުދ ާރޒީ
ެދ ްއ ަވ ުމ ްނ ެގ ްނ ެދވި

އ ުިރ ާ
ޝ ުދ ަތ ަކ ާށއި

އ ްިޚ ާލ ް
ސ ެތރި

ެއހ ެީތރ ަިކ ަމ ްށ

ޝ ުކ ުރ ަދ ްނ ަނ ަވ ެމ ެވަ .އދި ޯމ ްލޑ ްިވ ް
ު
ސ ަމނ ަިޓރީ ޮއ ޯތރިޓ ެީގ ަގ ަވ ަ
ރނރ
ައ ްލ ާފޟ ްިލ ަފޒ ްީލ ަނ ޖ ަީބ ާށއި ެއ ޮއ ޯތރިޓ ެީގ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ެދ ްއ ަވ ުމ ްނ ެގ ްނ ެދވި
ައ ުގ ުހރި އ ުިރ ާ
ޝ ުދ ަތ ަކ ާށއި ެދ ްއވި ެއ ްއ ާބ ުރ ެލ ްއ ުވ ަމ ްށ ަޓ ަކއި އ ްިޚ ާލ ް
ސ ެތރި
ު
ޝ ުކ ެރ ްއ ަދ ްނ ަނ ަވ ެމ ެވ.
ާރ ްއ ޭޖ ެގ

ާމލީ

ސ ާިނ ަޢ ާތއި

އ ްިޤތ ާިޞ ުދ

ަހ ުރ ަދ ާނ ުކ ެރ ްއ ުވ ަމ ްށ

ަރޢ ު
ީސ ްލ ުޖ ްމ ޫޙރ ްިއ ާޔ ައ ްލ ާފޟ ްިލ ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ ަނޝީ ާދއި ެއ ަމނ ުިކ ާފ ުނ ެގ
ެކބ ެިނ ްޓ ެގ

ެމ ްމ ަބ ުރ ްނ

ެމ ުދ ެކ ު
ނޑ ެމ ްއ ެނތި

ުކ ަރ ްއ ަވ ުމ ްނ

ެގ ްނ ަދ ާވ

ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ުޕ ުޅ ަތ ަކ ްށ ޭބ ްނ ުކ ެގ ޯބ ުޑ ެގ ެއ ްނ ެމ ަހއި ެމ ްމ ަބ ުރ ްނ ެގ ަފ ާރ ުތ ްނ
ޝ ުކ ެރ ްއ ައރ ް
ޞ ު
ަވ ަރ ްށ ާޚ ްއ ަ
ިސ ުކ ަރ ެމ ެވ.
ައދި

ޭބ ްނ ުކ ެގ

ަތ ަ
ސ ްއ ުވ ަރ ްށ

ާވޞ ުިލ ުވ ަމ ްށ ަޓ ަކއި

ައ ުޅ ަގ ާ
ނޑ އ ެިއ ުކ

ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ެރ ްއވި ުކރ ެީގ ައދި މ ާިހ ުރ ެގ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ާފ ުޅ ުކ ަރ ްއ ާވ ަފއ ާިވ
ައ ުގ ުހރި ޚ ާިޔ ުލ ުފ ުޅ ަތ ާކއި ެދ ްއ ާވ ަފއ ާިވ ަލ ާފ ުފ ުޅ ަތ ާކއި ެއ ްއ ާބ ުރ ެލ ްއ ުވ ަމ ްށ
ޞ ު
ާޚ ްއ ަ
ޝ ުކ ެރ ްއ ަދ ްނ ަނ ަވ ެމ ެވަ .ބ ެއ ްއ ާޙ ަލ ްތ ަތ ުކ ަގއި ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ
ޚ ާިޔ ުލ ުފ ުޅ ަތ ްއ

ަތ ާފ ުތ

ވ ަީނ ަމ ެވ ް
ސ،

ނ ްިނ ުމ ްނ ަތ ްއ

ނ ްިނ ާމ ަފއ ަިވނީ

ސ ާލއި ެއ ްއ ޮގ ްތ ާވ ޮގ ުތ ެގ ަމތ ްީނު ،މ ް
ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ މިނ ަިވ ްނ ުއ ޫ
ސ ަތޤ ްިއ ުލ
ުއ ޫ
ސ ުލ ަތ ްއ ެގ ްނ ުގ ޭޅ ުކ ްނ ުފ ްނ ެޏ ްއ ެގ ަޙއިސ ްިއ ަޔ ުތ ްނަ ،ވކި ަފ ާރ ަތ ަކ ްށ
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އާ ދ ަ މް އި ބް ރާ ހި މް
ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ޯބ ުޑ ެގ ެޗ ައ ަ
ރމ ްނ

ޑި ރެ ކް ޓ ަ ރު ން ގެ ބޯ ޑު
އ ަ ލް ފާ ޟި ލް އާ ދ ަ މް އި ބް ރާ ހީ މް
ުމ ް
ސ ަތޤ ްިއ ުލ ،ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ާދއ ާިރ ަގއި ހ ެިމނ ަިވ ަޑ އ ުިނ ަގ ްނ ަނ ާވ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ެރ ްއ
ސ ަރފީ ުބ ްކ ޮ
ޝ ްޕ ެގ ަމ ް
ައ ްލ ާފޟ ްިލ ާއ ަދ ްމ އ ްިބ ާރހ ަީމކީ ައ ް
ސ ޫއ ުލ ެވރ ަިފ ާރ ެތ ެވަ .އދި
ވ ަިޔ ާފރ ެީގ ާދއ ާިރ ަގއި ަ 33އ ަހ ުރ ެގ ަތ ުޖރ ާިބ ލިބ ަިވ ަޑއ ެިގ ްނ ަފއ ާިވއ ުިރަ ،ތ ުޢލީމީ ާދއ ާިރ ަގއި
ަ 23އ ަހ ުރ ެގ ަތ ުޖރ ާިބ ލިބ ަިވ ަޑއ ެިގ ްނ ަފއ ެިވ ެއ ެވެ .އ ަމނ ުިކ ާފ ުނ ަވނީ ޮއ ް
ރ
ސ ްޓ ޭރލ ާިޔ ެގ ެމ ުކ ޭވ ީ
ެ
ރޓ ް
ސ ަޓރ ޮއ ްފ ާއ ް
“މ ް
ުޔނ ަިވރސިޓީ އ ްިނ ާ
ސ އ ްިނ ެއޑ ުިއ ޭކ ަ
“ބ ަޗ ަލރ
ޝ ްނ” ާއއި
ސ )” ައދި “ ޑ ްިޕ ޮ
ސ ެ
ސ ް
ސ ެއ ްނ ެ
(މ ަތ ެމޓ ްިކ ް
ޮއ ްފ ަ
ޝ ަނ ްލ ެއޑ ުިއ ޭކ ަ
ލ ާމ އ ްިނ ްޕ ޮރ ެފ ަ
ޝ ަނ ްލ
ސ ަނ ުދ ަތ ްއ ާހސ ުިލ ުކ ަރ ްއ ާވ ަފ ެއ ެވޭ .ބ ްނ ްކ ޮއ ްފ ޯމ ްލޑ ްިވ ް
ިސ ް
ސ ” ެގ ަ
ްޕ ެރ ްކޓ ަ
ސ ެގ
ރމ ްނ ަކ ުމ ެގ ަމ ާޤ ަމ ްށ ދ ެިވހި ަ
ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ަކ ަމ ާށއި ެޗ ާއ ަ
ސ ުރ ާކ ުރ ްނ ައ ްލ ާފޟ ްިލ ާއ ަދ ްމ
އ ްިބ ާރހ ްީމ ަޢ ްއ ަޔ ްނ ުކ ެރ ްއވީ ޯ 07އ ަގ ް
ސ ްޓ ަ 2009ގ ެއ ެވަ .އދި ެއ ައ ްށ ަފ ުހ ޮ 30އ ްކ ޯޓ ަބރ
ީ.އ ްމ ެ
ަ 2010ގއި ައ ުލ ްނ ެއ ަމ ާޤ ަމ ްށ ަޢ ްއ ަޔ ްނ ުކ ެރ ުވ ެނ ެވ .ބ ެ
.އ ްލ ަގއި ައ ްލ ާފޟ ްިލ ާއ ަދ ްމ
އ ްިބ ާރހ ްީމ ެގ ޙ ްިއ ާ
ޞ ެއ ްއ ޯނ ެވ ެއ ެވ.

އ ަ ލް ފާ ޟި ލާ ޢާ އި ޝ ަ ތު ނޫ ރ ަ އް ދީ ން
ުމ ް
ސ ަތޤ ްިއ ުލ ޫނ ްނ ،ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ާދއ ާިރ ަގއި ހ ެިމނ ަިވ ަޑ އ ަިގ ްނ ަނ ާވ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ެރ ްއ
ޯ 29އ ަގ ް
ސ ްޓ  2010އ ްިނ ެފށ ެިގ ްނ ައ ްލ ާފޟ ާިލ ާޢއ ަ
ިޝ ުތ ޫނ ަރ ްއދ ްީނ ުހ ްނ ެނވީ ޭބ ްނ ުކ ެގ
ީ.އ ެގ ަމ ާޤ ުމ ަގ ެއ ެވަ .އދި ައ ްލ ާފޟ ާިލ ާޢއ ަ
ެއ ްކޓ ްިނގ ެމ ޭނޖ ްިނގ ޑ ެިރ ްކ ަޓރ ައދި ސީ.އ ޯ
ިޝ ުތ
ޫނ ަރ ްއދ ަީނ ކީ ާކ ުޑ ެގ ުމ ާޢ ަމ ާލ ްތ ަތ ާކއި ،އ ެިލ ްކ ްޓ ޯރނ ްިކ ޭބ ްނކ ްިނ ާ
ރމ ަ
ގއއި ،އ ްިނ ޮފ ޭ
ޝ ްނ
ެޓ ްކ ޮނ ޮ
ލޖ ާީއއިަ ،ބ އ ަިނ ްލ ައ ުޤ ާވމީ ޭބ ްނކ ްިނގ ައދި ޮކ ެރ ް
ސ ޮޕ ްނ ެޑ ްނ ްޓ ޭބ ްނކ ްިނގ ޑިވ ަިޜ ްނ
ެގ ެއސ ް
ިސ ެޓ ްނ ްޓ ެޖ ެނ ަރ ްލ ެމ ޭނ ަޖ ެރ ެއ ެވ.
1982

ަވ ަނ

ައ ަހ ުރ

ޭބ ްނ ްކ

ޮއ ްފ

ޯމ ްލޑ ްިވ ް
ސ

ާއއި

ުގޅ ަިވ ަޑއ ަިގ ުތ ުމ ެގ

ުކރ ްީނ،

ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ަރ ްއ ާވ ަފއ ަިވނީ ް
ަމ ަ
ސ ޭޓ ްޓ ޭބ ްނ ްކ ޮއ ްފ އ ްިނޑ ާިއ ެގ ާމ ޭލ ްބ ާރ ްނ ުޗ ަގ ެއ ެވަ .އ ްލ ާފޟ ާިލ
ިޝ ުތ ޫނ ަރ ްއދ ްީނ ަ 30އ ަހ ަރ ްށ ުވ ެރ ގ ަިނ ުދ ަވ ުހ މ ާިދއ ާިރ ަގއި ަމ ަ
ާޢއ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ަރ ްއ ަވއި
މ ޭބ ްނކ ްިނ ެ
ަޢ ަމލީ ަތ ުޖރ ާިބ ާހސ ުިލ ުކ ަރ ްއ ަވއިް ،ޓ ޭރ ްޑ ަފއ ޭިނ ްނ ް
ގގ
ސ ައދި ަބ އ ަިނ ްލ ައ ްޤ ާވ ީ
ާދއ ާިރއ ްިނ ަތ ުޖރ ާިބ ލިބ ަިވ ަޑއ ެިގ ްނ ަފއ ެިވ ެއ ެވަ .އދި ެއ ެހ ްނ ޭބ ްނ ުކ ަތ ާކއ ެިއ ުކ ޮއ ްނ ަނ
ުގ ުޅ ްނ ަބ ަދހ ޮިކ ްށަ ،ދ ަމ ަހ ްއ ަޓއިޭ ،ބ ުރ ެގ ޭބ ްނ ުކ ަތ ުކ ްނ ަފ ްނ ުޑ ޯހ ުދ ުމ ަގއި އ ް
ިސ ަދ ުއ ެރ ްއ
ައ ާދ ުކ ަރ ްއ ާވ ަފއ ެިވ ެއ ެވ.
ސ ުރ ާކ ުރ ެގ ަފ ާރ ުތ ްނ ައ ްލ ާފޟ ާިލ ާޢއ ަ
ޫ 13ޖ ްނ  2008އ ްިނ ެފށ ެިގ ްނ ދ ެިވހި ަ
ިޝ ުތ
ޫނ ަރ ްއދ ްީނ ޭބ ްނ ުކ ެގ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ޯބ ަޑ ްށ ަޢ ްއ ަޔ ްނ ުކ ަރ ްއ ަވ ުމ ްނދ ަިޔ ެއ ެވަ .އދި ެއ ްނ ެމ ަފ ުހ ްނ
ީ.އ ްމ ެ
ެއ ަމ ާޤ ަމ ްށ ަޢ ްއ ަޔ ްނ ުކ ެރ ުވނީ ޮ 30އ ްކ ޯޓ ަބރ ަ 2010ގ ެއ ެވ .ބ ެ
.އ ްލ ަގއި ައ ްލ ާފޟ ާިލ
ިޝ ުތ ޫނ ަރ ްއދ ްީނ ެގ ޙ ްިއ ާ
ާޢއ ަ
ޞ ެއ ްއ ޯނ ެވ ެއ ެވ.
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އ ަ ލް ފާ ޟި ލް އ ަ ސް ޢ ަ ދު ޢ ަ ލީ
ުމ ް
ސ ަތޤ ްިއ ުލ ޫނ ްނ ،ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ާދއ ާިރ ަގއި ހ ެިމނ ަިވ ަޑ އ ުިނ ަގ ްނ ަނ ާވ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ެރ ްއ
ޝ ް
ސ ަޢ ުދ ަޢލ ަީއކީ ޮނ ެވ ްލޓީ ްޕރ ްިނ ަޓ ް
ައ ްލ ާފޟ ްިލ ައ ް
ރސ ެއ ްނ ްޑ ަޕ ްބލި ަ
ރސ ްޕ ަރއ ެިވ ްޓ
ލިމ ެިޓ ްޑ ައދި ްޑރ ްިފ ްޓ ުވ ްޑ ޯމ ްލޑ ްިވ ް
ސ ްޕ ަރއ ެިވ ްޓ ލިމ ެިޓ ްޑ ެގ ެމ ޭނޖ ްިނގ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ެރ ެވ.
ނ ެކ ެނ ާޑ ެގ ުޔނ ަިވރސިޓީ ޮއ ްފ ޮއ ާޓ ާވ އ ްިނ ބ ްިޒ ަނ ް
ައ ްލ ާފޟ ްިލ ައ ް
ސ
ސ ަޢ ުދ ަޢލީ ަވ ީ
ޝ ްނ ެގ ޮރ ުގ ްނ ެބ ްޗ ާލ ް
ެއ ްޑމިނ ް
ިސ ްޓ ޭރ ަ
ރސ ޑ ްިގ ރީ ާހސ ުިލ ުކ ަރ ްއ ާވ ަފ ެއ ެވަ .އ ްލ ާފޟ ްިލ
ސ ަޢ ުދ ަޢލީ ެއ ްނ ެމ ުފ ަރ ަތ ަމ ޭބ ްނ ުކ ެގ ޯބ ަޑ ްށ ަޢ ްއ ަޔ ްނ ުކ ެރ ުވނީ ޯ 07އ ަގ ް
ައ ް
ސ ްޓ 2009
ީ.އ ްމ ެ
ަގ ެއ ެވަ .އދި ޮ 30އ ްކ ޯޓ ަބރ ަ 2010ގއި ައ ުލ ްނ ަޢ ްއ ަޔ ްނ ުކ ެރ ުވ ެނ ެވ .ބ ެ
.އ ްލ ަގއި
ސ ަޢ ުދ ަޢލީ ެގ  100ޙ ްިއ ާ
ައ ްލ ާފޟ ްިލ ައ ް
ޞ ޮއ ެވ ެއ ެވ.

އ ަ ލް ފާ ޟި ލް މު ޙ ަ އް މ ަ ދު ޖ ަ އި ޝް އި ބް ރާ ހީ މް
ުމ ް
ސ ަތޤ ްިއ ުލ ،ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ާދއ ާިރ ަގއި ހ ެިމނ ަިވ ަޑ އ ުިނ ަގ ްނ ަނ ާވ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ެރ ްއ
ައ ްލ ާފޟ ްިލ
ެގ
އ ްިނ

ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ

ެޗ ައ ަ
ރމ ްނ ެއ ެވ.
އ ްިނޓީރ ަިއރ

ަޖއ ް
ިޝ

އ ްިބ ާރހ ަީމކީ

އިނގ ޭިރސިވ ާިލ ުތ ެގ
ާއރކ ެިޓ ްކ ަޗ ެ
ރގ

ެ
ސ ްނ ްޓ ަރ ްލ

ޮނ ޓ ްިނ ަ
ގހ ްމ
ޮރ ުގ ްނ

ޫޔ ޓިލިޓ ް
ީސ

ްޓ ެރ ްނ ްޓ

ސ ްޓ ްކ ާލ ް
ަފ ް
ސ

ލިމ ެިޓ ްޑ

ުޔނ ަިވރސިޓީ

ޮއ ާނ ް
ރސ

ޑ ްިގ ރީ

ާހސ ުިލ ުކ ަރ ްއ ާވ ަފއ ެިވ ެއ ެވަ .އ ްލ ާފޟ ްިލ ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ ަޖއ ް
ިޝ އ ްިބ ާރހ ްީމ ެއ ްނ ެމ ުފ ަރ ަތ ަމ
ޭބ ްނ ުކ ެގ ޯބ ަޑ ްށ ަޢ ްއ ަޔ ްނ ުކ ެރ ުވނީ ޯ 07އ ަގ ް
ސ ްޓ ަ 2009ގ ެއ ެވަ .އދި ޮ 30އ ްކ ޯޓ ަބރ
.އ ްލ ަގއި ައ ްލ ާފޟ ްިލ ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ ަޖއ ް
ީ.އ ްމ ެ
ަ 2010ގއި ައ ުލ ްނ ަޢ ްއ ަޔ ްނ ުކ ެރ ުވ ެނ ެވ .ބ ެ
ިޝ
އ ްިބ ާރހ ްީމ ެގ ޙ ްިއ ާ
ޞ ެއ ްއ ޯނ ެވ ެއ ެވ.

އ ަ ލް ފާ ޟި ލާ ނު ހާ މު ޙ ަ އް މ ަ ދު ރި ޒާ
ުމ ް
ސ ަތޤ ްިއ ުލ ،ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ާދއ ާިރ ަގއި ހ ެިމނ ަިވ ަޑ އ ުިނ ަގ ްނ ަނ ާވ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ެރ ްއ
ިސ ްޓރީ ޮއ ްފ އ ޮިކ ޮނމ ްިކ ޑ ެިވ ޮ
ައ ްލ ާފޟ ާިލ ުނ ާހ ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ ރ ާިޒ ައކީ މިނ ް
ލ ްޕ ެމ ްނ ުޓ ެގ
ސ ޮޕލިސީ ެއ ްނ ްޑ ބ ްިޒ ަނ ް
އ ޮިކ ޮނމ ްިކ ް
ސ

ެ
ސ ްކ ަ
ެޕސިލ ޭިޓ ަ
ޝ ްނ ހ ްިނ ެގ ުވ ާމއި
ޝ ްނ

ސރވ ަިސ ް
ަ
ަހ ާވ ުލ ެވ ުހ ްނ ެނވި ަފ ާރ ެތ ެވ .މ ެީގ އ ުިތ ުރ ްނ ައއ ެިލ ްނ ްޑ ޭއވ ޭިއ ަ
ސ ެގ
ޝ ްނ
ސ ެމ ެއ ެވަ .ލ ްނ ަޑ ްނ ެގ ސިޓީ ުޔނ ަިވރސިޓ ެީގ ާކ ް
ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ޯބ ުޑ ެގ ެމ ްމ ަބ ެރ ްއ ެވ ް
ސ
ބ ްިޒ ަނ ް
ސ

ް
ޝ ަނ ްލ ެއ ަކ ުއ ްނޓ ްިނގ ެއ ްނ ްޑ ަފއ ޭިނ ްނ ް
ރނ ަ
ސ ޫކ ްލ އ ްިނ އ ްިނ ަޓ ޭ
ސ ެގ

ރސ ާޓ ް
ޮރ ުގ ްނ ާމ ް
ސ ޑ ްިގ ރ ެީއ ްއ ާހސ ުިލ ުކ ަރ ްއ ާވ ަފއ ެިވ ެއ ެވަ .އދި އިނގ ޭިރސިވ ާިލ ުތ ެގ
ުޔނ ަިވރސިޓީ ޮއ ްފ ެކ ްމ ްބރ ްިޖ ެގ ްޓރިނި ޓީ ޮކ ެލ ްޖ އ ްިނ އ ޮިކ ޮނމ ްިކ ް
ސ ެގ ޮރ ުގ ްނ ޑ ްިގ ރީ
ާހސ ުިލ ުކ ަރ ްއ ާވ ަފއ ެިވ ެއ ެވަ .އ ްލ ާފޟ ާިލ ުނ ާހ ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ ރ ާިޒ ޭބ ްނ ުކ ެގ ޯބ ަޑ ްށ ަޢ ްއ ަޔ ްނ ުކ ެރ ުވނީ
ީ.އ ްމ ެ
ޮ 30އ ްކ ޯޓ ަބރ ަ 2010ގ ެއ ެވ .ބ ެ
.އ ްލ ަގއި ައ ްލ ާފޟ ާިލ ުނ ާހ ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ ރ ާިޒ ެގ
ޙ ްިއ ާ
ޞ ެއ ްއ ޯނ ެވ ެއ ެވ.
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އ ަ ލް ފާ ޟި ލް ޙ ަ ސ ަ ން މު ޒް ނީ މު ޙ ަ އް މ ަ ދު
ުމ ް
ސ ަތޤ ްިއ ުލ ،ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ާދއ ާިރ ަގއި ހ ެިމނ ަިވ ަޑ އ ުިނ ަގ ްނ ަނ ާވ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ެރ ްއ
ސ ލިމ ެިޓ ްޑ ެގ ެއސ ް
ސ ޯޕ ްޓ ް
ސ ްނ ުމ ްޒ ނީ ުމ ަޙ ްއ ަމ ަދކީ ޯމ ްލޑ ްިވ ް
ައ ްލ ާފޟ ްިލ ަޙ ަ
ިސ ެޓ ްނ ްޓ
ސ ޑ ާިޕ ް
ެޖ ެނ ަރ ްލ ެމ ޭނ ަޖރ ައދި ެއ ުކ ްނ ުފނ ެީގ ާކ ޯގ ްކލ ަިއ ެރ ްނ ް
ރޓ ަމ ްނ ްޓ ެގ ެހ ްޑ ޮއ ްފ ާކ ޯގ
ްކލ ަިއ ެރ ްނ ް
ސ ެއ ެވަ .އ ްލ ާފޟ ްިލ ަޙ ަ
ސ ްނ ުމ ްޒ ނީ ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ ަވނީ އިނގ ޭިރސިވ ާިލ ުތ ެގ
ޝ ައރ ުޔނ ަިވރސިޓީ އ ްިނ ެޓ ްކ ޮނ ޮ
ނގ ްނ ޯޕ ް
ލޖީ ެމ ޭނ ްޖ ެމ ްނ ްޓ ެގ ޮރ ު
ސ ެޓ ޯފ ް
ް
ރޑ ަ
ސ ްޓ
ްގ ެރ ުޖ ޭއ ްޓ ޑ ްިޕ ޮ
ލ ާމ ާހސ ުިލ ުކ ަރ ްއ ާވ ަފ ެއ ެވަ .އދި ަހ ަމ ެއ ުޔނ ަިވރސިޓީ އ ްިނ ޮކ ްމޕ ުިއޓ ްިނ ެ
ގގ
ސ ް
ސ ެއ ްނ ެ
ޮރ ު
ނގ ްނ ެބ ްޗ ަލރ ޮއ ްފ ަ
ސ ޑ ްިގ ރީ ާހސ ުިލ ުކ ަރ ްއ ާވ ަފއ ެިވ ެއ ެވަ .އ ްލ ާފޟ ްިލ
ަޙ ަ
ސ ްނ ުމ ްޒ ނީ ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ ޭބ ްނ ުކ ެގ ޯބ ަޑ ްށ ަޢ ްއ ަޔ ްނ ުކ ެރ ުވނީ ޮ 30އ ްކ ޯޓ ަބރ ަ 2010ގ ެއ ެވ.
ސ ްނ ުމ ްޒ ނީ ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ ެގ ޙ ްިއ ާ
ީ.އ ްމ ެ
ބ ެ
.އ ްލ ަގއި ައ ްލ ާފޟ ްިލ ަޙ ަ
ޞ ެއ ްއ ޯނ ެވ ެއ ެވ.

އ ަ ލް ފާ ޟި ލް އ ަ ޙް މ ަ ދު މު ޙ ަ އް މ ަ ދު
ުމ ް
ސ ަތޤ ްިއ ުލ ،ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ާދއ ާިރ ަގއި ހ ެިމނ ަިވ ަޑ އ ުިނ ަގ ްނ ަނ ާވ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ެރ ްއ
ައ ްލ ާފޟ ްިލ ައ ްޙ ަމ ުދ ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ ަވނީ އިނގ ޭިރސިވ ާިލ ުތ ެގ ުޔނ ަިވރސިޓީ ޮއ ްފ ަހ ްލ އ ްިނ
ސ ަޓ ް
(ޕ ްބލ ްިކ ޮޕލިސީ) ެގ ާދއ ާިރއ ްިނ ާމ ް
އ ޮިކ ޮނމ ްިކ ް
ސ ަ
ރސ ޑ ްިގ ރީ ާހސ ުިލ ުކ ަރ ްއ ާވ ަފ ެއ ެވ.
ސ އ ްިނ ެބ ްޗ ާލ ް
ސ ް
ސ ެއ ްނ ެ
ައދި ަހ ަމ ެއ ުޔނ ަިވރސިޓީ އ ްިނ އ ްިނޖިނ ަިއރ ްިނގ ަ
ރސ
ސ ްޓ ްކ ާލ ް
(ފ ް
ޑ ްިގ ރީ ަ
ސ) ުފރ ަިހ ަމ ުކ ަރ ްއ ާވ ަފއ ެިވ ެއ ެވަ .އ ްލ ާފޟ ްިލ ައ ްޙ ަމ ުދ ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ
ސ ުރ ާކ ުރ ެގ ަފ ާރ ުތ ްނ ުފ ަރ ަތ ަމ ަޢ ްއ ަޔ ްނ ުކ ެރ ްއވީ ޫ 13
ޭބ ްނ ުކ ެގ ޯބ ަޑ ްށ ަ
ޖ ްނ 2008
ަގ ެއ ެވެ .އ ައ ްށ ަފ ުހޯ 07 ،އ ަގ ް
ސ ްޓ ަ 2009އދި ޮ 30އ ްކ ޯޓ ަބރ ަ 2010ގއ ަިވނީ ާޢ ްނ ުމ
ީ.އ ްމ ެ
ޞ ާދ ުރ ްނ ެގ ަފ ާރ ުތ ްނ އ ްިނތ ާިޚ ުބ ުކ ެރވ ަިފ ެއ ެވ .ބ ެ
ޙ ްިއ ާ
.އ ްލ ަގއި ައ ްލ ާފޟ ްިލ ައ ްޙ ަމ ުދ
ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ ެގ  30ޙ ްިއ ާ
ޞ ޮއ ެވ ެއ ެވ.

އ ަ ލް ފާ ޟި ލް މު ޙ ަ އް މ ަ ދު ޢ ަ ބް ދު އް ސ ަ އް ތާ ރު
ުމ ް
ސ ަތޤ ްިއ ުލ ،ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ާދއ ާިރ ަގއި ހ ެިމނ ަިވ ަޑ އ ުިނ ަގ ްނ ަނ ާވ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ެރ ްއ
ސ ްއ ާތ ަރކީ ޮކ ޯކ ަހ ްޓ ް
ައ ްލ ާފޟ ްިލ ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ ަޢ ުބ ުދ ްއ ަ
ސ ްޕ ަރއ ެިވ ްޓ ލިމ ެިޓ ްޑ ެގ ެމ ޭނޖ ްިނގ
ސ އ ްިނ ާމ ް
ޑ ެިރ ްކ ަޓ ެރ ެވ .އިނގ ޭިރސި ވ ާިލ ުތ ެގ ުޔނ ަިވރސިޓީ ޮއ ްފ ޭވ ްލ ް
ސ ަޓރ ޮއ ްފ
ބ ްިޒ ަނ ް
ސ

ެއ ްޑމިނ ް
ިސ ްޓ ޭރ ަ
ޝ ްނ

ާހސ ުިލ ުކ ަރ ްއ ާވ ަފއ ެިވ ެއ ެވ.

ައ ްލ ާފޟ ްިލ

ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ

ސ ްއ ާތ ުރ ަވނީ ެ 08
ަޢ ުބ ުދ ްއ ަ
ސ ްޕ ެޓ ްމ ަބރ  2004އ ްިނ ޫ 29ޖ ްނ ަ 2005އ ްށ ާޢ ްނ ުމ
ޙ ްިއ ާ
ޞ ާދ ުރ ްނ ެގ ަފ ާރ ުތ ްނ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ޯބ ަޑ ްށ އ ްިނތ ާިޚ ުބ ުކ ެރވ ަިފ ެއ ެވ .ދ ެިވހި ަ
ސ ުރ ާކ ުރ ެގ
ަފ ާރ ުތ ްނ ޭބ ްނ ުކ ެގ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ޯބ ަޑ ްށ ައ ްލ ާފޟ ްިލ ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ ަޢ ްބ ުދ ްއ ަ
ސ ްއ ާތ ުރ ުފ ަރ ަތ ަމ
ަޢ ްއ ަޔ ްނ ުކ ެރ ުވނީ ޮ 30އ ްކ ޯޓ ަބރ ަ 2005ގ ެއ ެވަ .އދި ޫ 13ޖ ްނ ަ 2008ގއި ައ ުލ ްނ
ަޢ ްއ ަޔ ްނ ުކ ެރ ުވ ެނ ެވެ .އ ައ ްށ ަފ ުހ ޯ 07އ ަގ ް
ސ ްޓ ަ 2009އދި ޮ 30އ ްކ ޯޓ ަބރ ަ 2010ގއި
ީ.އ ްމ ެ
ޞ ާދ ުރ ްނ ެގ ަފ ާރ ުތ ްނ އ ްިނތ ާިޚ ުބ ުކ ެރ ުވ ެނ ެވ .ބ ެ
ާޢ ްނ ުމ ޙ ްިއ ާ
.އ ްލ ަގއި ައ ްލ ާފޟ ްިލ
ސ ްއ ާތ ުރ ެގ  2,300ޙ ްިއ ާ
ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ ަޢ ްބ ުދ ްއ ަ
ޞ ޮއ ެވ ެއ ެވ.
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އ ަ ލް ފާ ޟި ލް އި ބް ރާ ހީ މް މު ޙ ަ އް މ ަ ދު
ުމ ް
ސ ަތޤ ްިއ ުލ ،ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ާދއ ާިރ ަގއި ހ ެިމނ ަިވ ަޑ އ ުިނ ަގ ްނ ަނ ާވ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ެރ ްއ
ައ ްލ ާފޟ ްިލ އ ްިބ ާރހ ްީމ ުމ ަޙ ްއ ަމ ަދކީ ްޓ ޮރޕ ަިކ ްލ ައއ ެިލ ްނ ްޑ ޮހލި ޭޑ ް
ސ ްޕ ަރއ ެިވ ްޓ ލިމ ެިޓ ްޑ
ޝ ރ ްީޒ ްޕ ަރއ ެިވ ްޓ ލިމ ެިޓ ްޑ ެގ ެމ ޭނޖ ްިނގ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ެގ އ ުިތ ުރ ްނ ަގ ް
ައދި ޮއ ް
ސ ްޕ ޭރ ފި ަ
ސ ެވލި
ސ ްޕ ަރއ ެިވ ްޓ ލިމ ެިޓ ްޑ ެގ ެއ ްގ ެޒ ެކޓ ްިވ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ެރ ްއ ެވ ް
ައއ ެިލ ްނ ްޑ ް
ސ ެމ ެއ ެވަ .އ ްލ ާފޟ ްިލ
އ ްިބ ާރހ ްީމ ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ ަވނީ އިނގ ޭިރސިވ ާިލ ުތ ެގ ުޔނ ަިވރސިޓީ ޮއ ްފ ް
ސ ްޓ ެރ ްތ ްކ ަލއ ްިޑ
ސ ް
ސ ެއ ްނ ެ
އ ްިނ ުޓ ައރ ަިޒ ްމ ެގ ާދއ ާިރއ ްިނ ާމ ް
ސ ަޓރ ޮއ ްފ ަ
ސ ޑ ްިގ ރީ ާހސ ުިލ ުކ ަރ ްއ ާވ ަފ ެއ ެވ.
ރގ ްނ އ ްިނ ް
ސޓިޓ ުިއ ްޓ ޮއ ްފ ަހ ަޔރ ެއޑ ުިއ ޭކ ަ
ސ ުއ ުތ ްގ ެލ ޯމ ަ
ައދި އިނގ ޭިރސިވ ާިލ ުތ ެގ ަ
ޝ ްނ
އ ްިނ ބ ްިޒ ަނ ް
ސ

ު
ައދި ަފއ ޭިނ ްނ ް
(ޓ ައރ ަިޒ ްމ) ެގ ާދއ ާިރއ ްިނ ަހ ަޔރ ެނ ަ
ޝ ަނ ްލ
ސ

ޑ ްިޕ ޮ
ލ ާމ ާހސ ުިލ ުކ ަރ ްއ ާވ ަފ ެއ ެވަ .އ ްލ ާފޟ ްިލ އ ްިބ ާރހ ްީމ ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ ޭބ ްނ ުކ ެގ ޯބ ަޑ ްށ ާޢ ްނ ުމ
ޞ ާދ ުރ ްނ ެގ ަފ ާރ ުތ ްނ އ ްިނތ ާިޚ ުބ ުކ ެރވ ަިފއ ަިވނީ ޯ 07އ ަގ ް
ޙ ްިއ ާ
ސ ްޓ ަ 2009ގ ެއ ެވަ .އދި 30
ޮއ ްކ ޯޓ ަބރ ަ 2010ގއި ައ ުލ ްނ ާޢ ްނ ުމ ޙ ްިއ ާ
ޞ ާދ ުރ ްނ ެގ ަފ ާރ ުތ ްނ އ ްިނތ ާިޚ ުބ ުކ ެރ ުވ ެނ ެވ.
.އ ްލ ަގއި ައ ްލ ާފޟ ްިލ އ ްިބ ާރހ ްީމ ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ ެގ  960ޙ ްިއ ާ
ީ.އ ްމ ެ
ބ ެ
ޞ ޮއ ެވ ެއ ެވ.

ޑި ރެ ކް ޓ ަ ރު ން ގެ ބޯ ޑު ( ކު ރީ ގެ ޑި ރެ ކް ޓ ަ ރު ން)
މި ސް ޓ ަރ ގ ަ ނޭ ސ ަ ން ސު ބް ރ ަ މާ ނި ޔ ަ މް
ިސރ (ސީ.އ ޯ
ުކރ ެީގ ެމ ޭނޖ ްިނގ ޑ ެިރ ްކ ަޓރ ައދި ޗ ްީފ ެއ ްގ ެޒ ެކޓ ްިވ ޮއފ ަ
ީ.އ)،
ުމ ް
ސ ަތޤ ްިއ ުލ ޫނ ްނ ،ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ާދއ ާިރ ަގއި ހ ެިމނ ަިވ ަޑ އ ެިގ ްނ ެނވި ޑ ެިރ ްކ ަޓ ެރ ްއ
ިސތ ުިޢ ާފ ެދ ްއ ާވ ަފއ ަިވނީ ޯ 16އ ަގ ް
ސ ްބ ަރ ާމނ ަިޔ ްމ ޭބ ްނ ުކ ެގ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ޯބ ުޑ ްނ އ ް
މ ްިސ ަޓރ ު
ސ ްޓ ަ 2010ގ ެއ ެވ.
ިސ ެ
ސ ްނ ު
ރގ ޮގ ުތ ަގ ެއ ެވަ .
ސ ްބ ަރ ާމނ ަިޔ ްމ ޭބ ްނ ާކއި ުގޅ ަިވ ަޑއ ަިގތީ ު 01ޖ ަލއި ަ 2009ގއި ޗ ްީފ ެއ ްގ ެޒ ެކޓ ްިވ ޮއފ ަ
މ ްިސ ަޓރ ަގ ޭނ ަ
ސ ުރ ާކ ުރ ްނ
މ ްިސ ަޓރ ު
ސ ްބ ަރ ާމނ ަިޔ ްމ ެގ ަނ ްނ ޭބ ްނ ުކ ެގ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ޯބ ުޑ ެގ ެމ ްމ ަބ ުރ ަކ ަމ ްށ ުހ ަށ ަހ ަޅއިޯ 07 ،އ ަގ ް
ސ ްޓ ަ 2009ގއި ޭބ ްއ ުވ ުނ ައ ަހރީ ާޢ ްނ ުމ
ސ ްނ ު
ސ ަގއި ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ޯބ ުޑ ެގ ެމ ްމ ަބ ުރ ަކ ަމ ްށ ަޢ ްއ ަޔ ްނ ުކ ެރ ުވ ެނ ެވޭ .ބ ްނ ްކ ޮއ ްފ ޯމ ްލޑ ްިވ ް
ަޖ ްލ ާ
ސ ްބ ަރ ާމނ ަިޔ ްމ ަމ ަ
ސ ަގއި މ ްިސ ަޓރ ަގ ޭނ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ
ުކ ަރ ްއ ާވ ަފއ ަިވނީ ު 05ޖ ަލއި  2009އ ްިނ ެފށ ެިގ ްނ ޯ 16އ ަގ ް
ސ ްޓ ަ 2010އ ެށ ެވ.
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އ ަ ލް އު ސް ތާ ޛު އި ސް މާ ޢީ ލް ޔާ ސި ރު
ުމ ް
ސ ަތޤ ްިއ ުލ ،ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ާދއ ާިރ ަގއި ހ ެިމނ ަިވ ަޑ އ ުިނ ަގ ްނ ަނ ާވ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ެރ ްއ
ސ ާތ ުޛ އ ް
ައ ްލ ުއ ް
ިސ ާމޢ ްީލ ާޔސ ުިރ ޭބ ްނ ުކ ެގ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ޯބ ުޑ ްނ ަވކ ެިވ ަވ ަޑ އ ެިގ ްނ ަފއ ަިވނީ ޮ 30އ ްކ ޯޓ ަބރ ަ 2010ގ ެއ ެވ.
ރޓ ް
ިސ ްޓރީ ޮއ ްފ ުޓ ައރ ަިޒ ްމ ާއ ް
ިސ ާމޢ ްީލ ާޔސ ަިރކީ މިނ ް
ސ ާތ ުޛ އ ް
ައ ްލ ުއ ް
ރގ ެޑޕ ުިއޓީ މިނ ް
ސ ެއ ްނ ްޑ ަކ ްލ ަޗ ެ
ިސ ަޓ ެރ ެވޭ .ބ ްނ ުކ ެގ ޯބ ަޑ ްށ ުފ ަރ ަތ ަމ
ީ.އ ްމ ެ
ސ ްޓ ަ 2009ގއި ައ ުލ ްނ ަމ ާޤ ަމ ްށ ަޢ ްއ ަޔ ްނ ުކ ެރ ުވ ެނ ެވ .ބ ެ
ަޢ ްއ ަޔ ްނ ުކ ެރ ުވނީ ޫ 13ޖ ްނ ަ 2008ގ ެއ ެވަ .އދި ޭއ ެގ ަފ ުހ ްނ ޯ 07އ ަގ ް
.އ ްލ ަގއި
ިސ ާމޢ ްީލ ާޔސ ުިރ ެގ ޙ ްިއ ާ
ސ ާތ ުޛ އ ް
ައ ްލ ުއ ް
ޞ ެއ ްއ ޯނ ެވ ެއ ެވ.

އ ަ ލް ފާ ޟި ލް މު ޙ ަ އް މ ަ ދު އާ ޠި ފް
ުމ ް
ސ ަތޤ ްިއ ުލ ،ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ާދއ ާިރ ަގއި ހ ެިމނ ަިވ ަޑ އ ުިނ ަގ ްނ ަނ ާވ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ެރ ްއ
ައ ްލ ާފޟ ްިލ ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ ާއޠ ްިފ ޭބ ްނ ުކ ެގ ޯބ ުޑ ްނ އ ް
ިސތ ުިޢ ާފ ެދ ްއ ާވ ަފއ ަިވނީ ޫ 27ޖ ްނ ަ 2010ގ ެއ ެވ.
ީ.އ ްމ ެ
ސ ްޓ ަ 2009ގ ެއ ެވ .ބ ެ
ައ ްލ ާފޟ ްިލ ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ ާއޠ ްިފ ޭބ ްނ ުކ ެގ ޯބ ަޑ ްށ ަޢ ްއ ަޔ ްނ ުކ ެރ ުވނީ ޯ 07އ ަގ ް
.އ ްލ ަގއި ައ ްލ ާފޟ ްިލ ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ ާއޠ ްިފ ެގ
ޙ ްިއ ާ
ޞ ެއ ްއ ޯނ ެވ ެއ ެވ.

އ ަ ލް ފާ ޟި ލާ ފ ަ ރީ ޙާ ޝ ަ ރީ ފު
ުމ ް
ސ ަތޤ ްިއ ުލ ،ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ާދއ ާިރ ަގއި ހ ެިމނ ަިވ ަޑ ު
އނ ަގ ްނ ަނ ާވ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ެރ ްއ
ޝރ ުީފ ޭބ ްނ ުކ ެގ ޯބ ުޑ ްނ އ ް
ައ ްލ ާފޟ ާިލ ަފރ ާީޙ ަ
ިސތ ުިޢ ާފ ެދ ްއ ާވ ަފއ ަިވނީ ެ 08މއި ަ 2010ގ ެއ ެވ.
.އ ް
ޝ ްނ ޮއފ ުީހ ެގ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ޯބ ުޑ ެގ ެމ ްމ ަބ ެރ ެކ ެވަ .އދި ެއ ްފޭ .ޖ ެ
ޝ ްނ ެއ ްޑމިނ ް
ޝރ ަީފކީ ޯމ ްލޑ ްިވ ް
ިސ ްޓ ޭރ ަ
ސ ެޕ ްނ ަ
ައ ްލ ާފޟ ާިލ ަފރ ާީޙ ަ
ސ
ީ.އ ްމ ެ
ސ ްޓ ަ 2009ގ ެއ ެވ .ބ ެ
ގގ ެމ ޭނޖ ްިނގ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ެރ ެވޭ .ބ ްނ ުކ ެގ ޯބ ަޑ ްށ ަޢ ްއ ަޔ ްނ ުކ ެރ ުވނީ ޯ 07އ ަގ ް
ސ ްލޓ ްިނ ެ
ޮކ ްނ ަ
.އ ްލ ަގއި ައ ްލ ާފޟ ާިލ ަފރ ާީޙ
ޝރ ުީފ ެގ  200ޙ ްިއ ާ
ަ
ޞ ޮއ ެވ ެއ ެވ.

އ ަ ލް ފާ ޟި ލް އ ަ ޒް ބާ ން ފ ަ ހު މީ
ުމ ް
ސ ަތޤ ްިއ ުލ ،ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ާދއ ާިރ ަގއި ހ ެިމނ ަިވ ަޑ އ ުިނ ަގ ްނ ަނ ާވ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ެރ ްއ
ައ ްލ ާފޟ ްިލ ައ ްޒ ާބ ްނ ަފ ުހމީ ޭބ ްނ ުކ ެގ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ޯބ ުޑ ްނ ަވކ ެިވ ަވ ަޑ އ ެިގ ްނ ަފއ ަިވނީ  12ޑ ެިސ ްމ ަބ ުރ ަ 2010ގ ެއ ެވ.
ައ ްލ ާފޟ ްިލ ައ ްޒ ާބ ްނ ަފ ުހމ ަީއކީ ޫނ ްރ ާބ ްނ ެއ ްނ ްޑ ްބ ަރ ާދ ް
ީ.އ ްމ ެ
ސ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ެރ ެވ .ބ ެ
ސ ޮކ ްމ ެޕނީ ްޕ ަރއ ެިވ ްޓ ލިމ ެިޓ ްޑ ެގ ަފއ ޭިނ ްނ ް
.އ ްލ ަގއި ައ ްލ ާފޟ ްިލ
ޞ ެއ ްއ ޯނ ެވ ެއ ެވ 12 .ޑ ެިސ ްމ ަބ ުރ ަ 2010ގއި ަޢ ަމ ުލ ުކ ަރ ްނ ެފ ުށ ުނ ދ ެިވހ ާިރ ްއ ޭޖ ެގ ޭބ ްނކ ްިނގ ާއއ ެިބ ޭހ ާޤ ޫނ ުނ ާ
ައ ްޒ ާބ ްނ ަފ ުހމ ެީގ ޙ ްިއ ާ
(ޤ ޫނ ުނ
ަނ ްނ ަބ ުރ ެ )24/2010ގ ަ 05ވ ަނ ާބ ުބ ެގ ަ 15ވ ަނ ާމ ްއ ާދ ެގ (ނ) ެގ ަދ ުށ ްނ ައ ްލ ާފޟ ްިލ ައ ްޒ ާބ ްނ ަފ ުހމީ ަވނީ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ަކ ުމ ްނ ަވކ ެިވ ަފ ެއ ެވ.
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އ ަ ހ ަ ރީ ބ ަ ޔާ ން

އެ ކް ޓި ން ގ މެ ނޭ ޖި ން ގ ޑި ރެ ކް ޓ ަރ ގެ ބ ަ ޔާ ން

ަ 2010ވ ަނ ައ ަހ ުރ ެފށ ެިގ ްނދ ަިޔއީު ،ދނ ޭިޔ ެގ އ ްިޤތ ާިޞ ަދ ްށ ުކރ ަިމތި ވި
ހ ަީނ ުރ ަކ ުމ ެގ ޮގ ްނ ެޖ ުހ ްނ ަތ ާކއި ެއ ުކ ެވ ް
ސ ާ ،ކމ ާިޔބ ަީތ ެކ ްއ ޯހދ ާިދ ެނ ަކ ުމ ެގ
ުއ ްއމ ާީދއި ެއ ުކ ަގ ެއ ެވަ .ނ ަމ ެވ ް
ސ ަ ،އ ަހ ުރ ެތ ޭރ ަގއި ަބ އ ަިނ ްލ ައ ްޤ ާވމީ
އ ްިޤތ ާިޞ ުދ

ަހ ުރ ަދ ާނ ޮކ ްށ

ުފ ާޅ ާދއ ާިރ ެއ ްއ ަގއި

ުކރ ެިއ ުރ ުވ ަމ ްށ

ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ާކއި ެއ ުކ ެވ ް
ުކ ެރ ުވ ުނ ގ ަިނ ުގ ަނ ަމ ަ
ސ ެ ،އ ެދ ޭވ ަނތ ާީޖ ެއ ްއ
ާހސ ުިލ ުކ ެރވ ަިފއ ުިނ ަވނީ

އ ްިޤތ ާިޞ ަދ ްށ

ުދނ ޭިޔ ެގ

ުކރ ަިމތި ވި

ހ ަީނ ުރ ަކ ުމ ެގ ައ ަ
ސ ުރ ަތ ްއ ުކ ަޑ ެވ ަފއި ުނ ުވ ުމ ެގ ަ
ސ ަބ ުބ ްނ ެނ ެވ .މ ޮިގ ުތ ްނ،
ުކރ ަިމ ުގ ުއ ާޖ ާލ ުކ ުރ ަމ ްށ ުކ ެރ ުވ ުނ ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ުކ ްނ ަނތ ާީޖ ަތ ެކ ްއ
ާހސ ުިލ ުކ ެރ ުވ ުނ ަނ ަމ ެވ ް
ސ،

ަހ ަރ ާކ ްތ ަތ ްއ ަވނީ

އ ްިޤތ ާިޞދީ

މާ ލީ ހި ން ގު ން ތެ ރި ކ ަ ން
ނގ ުޅ ަވ ުމ ްނ ައ ްނ ަނ ުދ ަވ ް
އ ްިޤތ ާިޞ ދީ ާޙ ަލ ުތ ަރ ަ
ސ ަވ ެރ ްއ ަތ ުޖރ ާިބ ުކ ުރ ުމ ެގ
ަހ ުރ ަފ ްތ ަތ ެކ ްއ ގ ާިރ ުކ ަރ ުމ ްނ ާދއ ުިރ ،ހިތިަ ،ނ ަމ ެވ ް
ސ ަފއ ާިދ ުހރި ގ ަިނ ުގ ަނ
ޢ ުިބ ަރ ްތ ަތ ެކ ްއ ާހސ ުިލވ ެިއ ެވަ .އ ުޅ ަގ ު
ނޑ ެމ ްނ ަޤ ޫބ ުލ ުކ ާރ ޮގ ުތ ަގއި ުފ ުދ ްނ ެތރި
އ ްިޤތ ާިޞ ެދ ްއ
ާވޞ ުިލ ެވ ެވނީ

ބ ާިނ ުކ ުރ ަމ ްށ

މ ުިކ ާރ

ަދ ުތ ުރ ްނ

ައ ުޅ ަގ ު
ނޑ ެމ ްނ ަނ ްށ

ުކރ ަިއ ްށ ުވ ެރ ުފ ުދ ްނ ެތރި ައދި ާވ ަދ ެވރ ަިކ ްނ އ ުިތ ަރ ްށ

ަހ ުރ ަދ ާނ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ ުކ ްނ ުފ ްނ ެޏ ްއ ެގ ަމ ްނޒ ަިލ ެށ ެވ.

މ ަިއއި

ައ ަހ ުރ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ޭބ ްނ ުކ ެގ ހ ާިސ ުބ ަތ ްއ ުމ ާޠ ލ ާިއ ުކ ެރ ުވނީަ ،ފއ ާިދ ެގ ޮބ ުޑ ަބ ެއ ްއ

ހ ަީނ ުރ ަކ ްނ ައ ުއ ުމ ެގ ުކރ ްިނ ޮއ ްތ ާޙ ަލ ަތ ްށ ުވ ެރ ަދ ުށ ަގ ެއ ެވަ .އދި ާމލީ

ުއ ެފ ްއ ުދ ްނ ެތރ ޫިނ ްނ ޯލ ުނ ަތ ަކ ްށ ެހ ޭދ ްޕ ޮރވ ަިޜ ަނ ްށ ެއ ަކ ަށ ެއ ުޅ ަމ ްށ

ސ ާިނ ަޢ ްތ ުދ ަޅ ެހ ޮޔ ުކ ުރ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ުކ ަރ ްނ ެޖ ޭހ ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ުކ ެގ ުދ ެވލި،

އ ް
ިސ ަކ ްނދ ެީގ ްނ ެނ ެވް .ޕ ޮރވ ަިޜ ްނ ެގ ޮގ ުތ ަގއި ަބ ަހ ްއ ަޓ ްނ ެޖ ޭހ ައ ަދ ުދ

ުދނ ޭިޔ ެގ ުހރ ާިހ ަކ ްނ ޮކ ުޅ ަތ ެކ ްއ ަގއ ަިވނީ ަމ ުޑ ެޖހ ަިފ ެއ ެވ.

ިސ ައ ު
ކ ުއ ެފ ްއ ުދ ްނ ެތރ ޫިނ ްނ ޯލ ުނ ަތ ަކ ްށ ަފއ ާ
ޮބ ުޑ ުވ ުމ ެގ ަ
ނބ ާރ
ސ ަބ ަބ ީ
ޯހ ުދ ަމ ްށ ޭބ ްނ ުކ ްނ ުކ ާރ ަދ ުޢ ާވ ަތ ަކ ްށ ަ
ޝ ުރޢީ ނ ާިޒ ުމ ެގ ެތ ެރއ ްިނ ާޤ ޫނނީ

ރާ އް ޖޭ ގެ އި ޤް ތި ޞާ ދު

ފ ަިޔ ަވ ުޅ ެއ ުޅ ުމ ަގއި ަލ ް
ސ ަވ ުމ ްނ ދ ުިޔ ެމ ެވ.

ޝ ްނ ަ
ައ ަހ ުރ ެގ ެތ ޭރ ަގއި އ ްިނ ްފ ޭލ ަ
(ތ ެކތ ެީގ ައ ުގ ަމ ްއ ަޗ ްށ ާދ މ ްިނ ަވ ުރ)
ަމތ ެިވ ެގ ްނ ދ ަިޔ ަކ ުމ ަގއިވ ަީނ ަމ ެވ ް
ސާ ،ފއ ުިތވި ައ ަހ ުރ ޖީ.ޑީ.ޕީ ަ
(ޤ ުއ ުމ ެގ
ުއ ެފ ްއ ުދ ްނ ެތރ ަިކ ްނ)  03އ ްިނ ަ
ސ ްއ ަތއ ްިނ ަދ ްށވ ަިދ ްށ ުވ ްނ ަފ ަހ ަނ ައ ަޅއި،
ަޤ ުއ ުމ ެގ

ުއ ެފ ްއ ުދ ްނ ެތރ ަިކ ްނ

ާގ ްތ ަގ ަ
ނޑ ަކ ްށ

05

އ ްިނ ަ
ސ ްއ ަތ ައ ްށ

ުކރ ަިއ ަރއ ެިގ ްނ ާދ ެނ ަކ ަމ ްށ ެބ ެލ ެވ ެއ ެވ .މި ުކރ ެިއ ުރ ުމ ެގ ެއ ްނ ެމ ޮބ ުޑ
ޙ ްިއ ާ
ޞ ެއ ްއ ައ ާދ ުކ ަރނީ ާރ ްއ ެޖ ައ ްށ ަފ ުތ ުރ ެވރ ްިނ ޒ ާިޔ ަރ ްތ ުކރި މ ްިނ ަވ ުރ
22

އ ްިނ ަ
ސ ްއ ަތއ ްިނ

އ ުިތ ުރ ުވ ާމއި

ޭބ ުރ ެގ

އ ްިނ ެވ ް
ސ ްޓ ަމ ްނ ްޓ ަތ ްއ

ގ ަިނ ުވ ެމ ެވަ .އދި ަފ ުތ ުރ ެވރ ަިކ ުމ ެގ ާދއ ާިރ ެގ ެއ ު
ނދ ެގ ައ ަދ ުދ
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ސ ްއ ަތއ ްިނ އ ުިތ ުރ ެވ ެގ ްނ ދ ަިޔ ެއ ެވަ .މ ް
އ ްިނ ަ
ސ ެވރ ަިކ ުމ ެގ ސ ާިނ ައ ުތ ެގ
ުދ ެވލި

ަމ ުޑ ެޖހ ަިފއިވ ަީނ ަމ ެވ ް
ސ،

ައ ަހ ުރ ެގ

ަފ ުހ ޮކ ުޅ ަގއި

ަބ ްނ ުދ ޮކ ްށ

ސ ޯޕ ްޓ ުކ ުރ ަމ ްށ ަމ ް
ެއ ްކ ް
ސ ަގ ެނ ަފއ ާިވ ައ ަދ ުދ އ ުިތ ުރ ެވ ެގ ްނ ދ ަިޔ ެއ ެވ.

ައ ަހ ުރ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ޭބ ްނ ުކ ެގ ޯލ ުނ ޯޕ ް
ރޓ ޯފލ ޯިއ  6.1ބިލ ަިއ ްނ ުރފ ާިޔ ައ ްށ
ަދ ްށވ ެިއ ެވ .މިއީ  493މިލ ަިއ ްނ ުރފ ާިޔ ެގ ަދ ްށ ުވ ެމ ެކ ެވެ .އ ެހ ްނ ަނ ަމ ެވ ް
ސ،
ޯލ ަނ ްށ ެއދި ުހ ަށ ެހޅި ުހ ަށ ެހ ުޅ ްނ ަތ ްއ ޭބ ްނ ަކ ްށ ލިބ ާިދ ެނ ެގ ްއ ުލ ްނ ަތ ަކ ްށ
ރ ާިޢ ަޔ ްތ ޮކ ްށ ުމ ާޠ ލ ާިޢ ުކ ެރވިެ ،އ ަފ ާރ ްތ ަތ ަކ ްށ ޯލ ުނ ޫދ ުކ ަރ ުމ ްނ ެގ ްނ ެދ ުވ ެނ ެވ.
އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ސ ްޓ ެގ ޮގ ުތ ަގއި ލ ޭިބ ާއ ްމ ަދނީ އ ުިތ ުރ ުކ ުރ ުމ ެގ ަމ ްޤ ަ
ޞ ުދ ަގއި
އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ސ ުޓ ެގ ަޚ ަރ ުދ ޮބ ުޑ ޮބ ެޑތި ޑި ޮޕޒ ްިޓ ަތ ްއ ޫދ ޮކ ްށ ުލ ުމ ެގ ަ
ސ ަބ ުބ ްނ
ައ ަހ ުރ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ޭބ ްނ ުކ ެގ ޑި ޮޕޒ ްިޓ ޯޕ ް
ރޓ ޯފލ ޯިއ އ ްިނ  814މިލ ަިއ ްނ
ުރފ ާިޔ ަމ ުދވ ެިއ ެވ.
މ ެީގ އ ުިތ ުރ ްނަ ،އ ަހ ުރ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ޭބ ްނ ުކ ެގ ަދ ަރނ ަިތ ްއ  295މިލ ަިއ ްނ
ުރފ ާިޔއ ްިނ ަދ ްށ ުކ ެރ ުވ ެނ ެވަ .ނތ ާީޖ ެއ ްއ ެގ ޮގ ުތ ްނ ާފއ ުިތވި ައ ަހ ުރ ެގ ުޖ ްމ ަލ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ  -އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010
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ާއ ްމ ަދނ ެީގ  87އ ްިނ ަ
ސ ްއ ަތ ަކ ުމ ަގއ ާިވ  830މިލ ަިއ ްނ ުރފ ާިޔ ޭބ ްނ ަކ ްށ
ލ ުިބ ެނ ެވ .އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ސ ްޓ ަޚ ަރ ުދ ަތ ްއ ުކ ަޑ ުކ ެރވިު ،މ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ެގ ަޚ ަރ ުދ ަތ ްއ
ސ ަބ ުބ ްނެ ،ޓ ްކ ް
ަ 2009ވ ަނ ައ ަހ ުރ ުހރި މ ްިނ ަވ ުރ ަގއި ެދ ެމ ެހ ްއ ުޓ ުމ ެގ ަ
ސ
ެނ ުގ ުމ ެގ ުކރ ެީގ ަފއ ާިދ ަ 2009ވ ަނ ައ ަހ ުރ ަގއި ުހރި  78މިލ ަިއ ްނ
ުރފ ާިޔއ ްިނ  125މިލ ަިއ ްނ ުރފ ާިޔ ައ ްށ އ ުިތ ުރވ ެިއ ެވެ .ޓ ްކ ް
ސ ެގ ޮގ ުތ ަގއި
 75މިލ ަިއ ްނ ުރފ ާިޔ ަ
ސ ުރ ާކ ަރ ްށ ަދ ްއ ަކ ްނ ެޖ ުހ ާމއި ުގޅ ެިގ ްނ ައ ަހ ުރ ެގ

ރި ސް ކް ބެ ލެ ހެ އް ޓު ން
ރނ ްލ ޮއޑ ުިޓ ެގ ސ ާިޔ ަ
ޭބ ްނ ުކ ެގ އ ްިނ ަޓ ަ
ސ ުތ ރ ްިސ ްކ ުކ ަޑ ުކ ުރ ުމ ެގ
ަމ ްއ ަޗ ްށ ބ ާިނ ުކ ެރވި ،ރ ްިސ ްކ ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ުމ ެގ ނ ާިޒ ުމ ަވނީ އ ުިތ ަރ ްށ
ަހ ުރ ަދ ާނ ުކ ެރވ ަިފ ެއ ެވަ .އ ަހ ުރ ެގ ެތ ޭރ ަގއި އ ް
ިސ ާލ ުޙ ުކ ެރވި ަތ ްނފ ުީޒ ުކ ެރ ުވ ުނ
އ ަފއ ާ
ލސ ެ
ިސ ުހރި ެނ ްތ
ީ”ގ ެއހ ަީގ ި
ޓ ެމ ޭނ ްޖ ަމ ްނ ްޓ ޮޕ ި
“ލ ުިކއިޑި ީ
މ ްިނ ަވ ުރ ެދ ެމ ެހ ްއޓިަ ،ފ ޭ
ސ ަހ ަކ ާމއ ެިއ ުކ ވ ަިޔ ާފރ ެީގ ޭރ ުވ ްނ ަތ ާކއި ެއ ްއ ޮގ ަތ ްށ

ާ
ނ  50މިލ ަިއ ްނ ުރފ ާިޔ ެއ ެވ.
ސ ުފ ަފއ ާިދ ެގ ޮގ ުތ ަގއި ލިބ ަިފއ ަިވ ީ

ޭބ ްނ ްކ ހ ްިނގ ަިފއ ެިވ ެއ ެވަ .އދި ަދ ަރނ ްިނ ލިބ ާިދ ެނ ެގ ްއ ުލ ްނ ަތ ްއ ޭއ ެގ
ައ ަހ ުރ ނ ުިމ ުނ އ ުިރު ،އ ެފ ްއ ުދ ްނ ެތރ ޫިނ ްނ ެއ ެ
ސ ްޓ ަތ ަކ ްށ ެހ ުދ ުނ

ެއ ްނ ެމ ުފ ަރ ަތ ަމ ަމ ުރ ަޙ ާލ ަގއި ެދ ެނ ަގ ުތ ަމ ްށ ޭބ ްނ ުކ ެގ ް
“ކ ެރޑ ްިޓ ޮޕލިސީ”

ްޕ ޮރވ ަިޜ ްނ  143މިލ ަިއ ްނ ުރފ ާިޔއ ްިނ އ ުިތ ުރ ޮކ ްށް ،ޕ ޮރވ ަިޜ ްނ ަކ ަވރ

(ބ ްނ ުކ ްނ ަދ ަރނި ޫދ ުކ ުރ ުމ ެގ ސ ާިޔ ަ
ޭ
ސ ުތ) ަމ ުގ ަފހ ޮިކ ްށ ެދ ެއ ެވާ .ޢ ްނ ުމ

ް
(ޕ ޮރވ ަިޜ ްނ ެގ ޮގ ުތ ަގއި ަބ ަހ ްއ ަޓ ްނ ެޖ ޭހ މ ްިނ ަވ ުރ)  31އ ްިނ ަ
ސ ްއ ަތއ ަިގއި

ަފ ާރ ްތ ަތ ަކ ްށ ޯލ ުނ ޫދ ުކ ުރ ުމ ަގއި ަބ ާލ ެނ މ ްިނ ަގ ު
ނޑ ަތ ެކ ްއ ެއ ަކ ަށ ެއ ުޅ ުމ ެގ

ސ ާމ ުލ ެގ ުފ ުދ ްނ ެތރ ަިކ ުމ ެގ ނި ް
ެދ ެމ ެހ ްއ ުޓ ެނ ެވަ .އދި ަރ ުއ ް
ސ ަބ ްތ 20

ޮގ ުތ ްނ ް
“ކ ެރޑ ްިޓ ޭރޓ ްިނގ ޮމ ެޑ ްލ” ަ
(ދ ަރނި ައ ާދ ުކ ުރ ުމ ެގ ާޤ ބ ުިލ ަކ ްނ

އ ްިނ ަ
ސ ްއ ަތ ައ ްށ އ ުިތ ުރ ެވ ަފއ ެިވ ެއ ެވ.

ނޑ) ެއ ްއ ަތ ާޢ ަރ ުފ ުކ ެރވ ަިފއ ެިވ ެއ ެވ .މިމ ްިނ ަގ ު
ެދ ެނ ަގ ްނ ަނ މ ްިނ ަގ ު
ނޑ
ޝ ުރ ުތ ުފރ ަިހ ަމ ާވ ެއ ްނ ެމ ަދ ްށ މ ްިނ ަގ ު
ެއ ަކ ަށ ެއޅ ަިފއ ަިވނީ ޯލ ަނ ްށ ަ
ނޑ

ޚި ދު މ ަ ތް ތ ަ ކާ އި ޚި ދު މ ަ ތް ފޯ ރު ކޮ ށް ދެ ވޭ ގޮ ތް ތ ަ އް

ެދ ެނ ަގ ެނ ޭވ ެނ ޮގ ެތ ްއ ެގ ަމތ ްީނ ެނ ެވަ .އދި ުއ ެފ ްއ ުދ ްނ ެތރ ޫިނ ްނ ޯލ ުނ ަތ ަކ ްށ

ާރ ްއ ެޖ ައ ްށ ޒ ާިޔ ަރ ްތ ުކ ާރ ޭއޝ ާިޔ ެގ ަފ ުތ ުރ ެވރ ްިނ އ ުިތ ުރ ަވ ުމ ްނދ ަިޔ

ެ
ިސ ައ ު
ަފއ ާ
“އ ްނ.ޕ ޭ
ނބ ާރ ޯހ ުދ ުމ ަގއި
ީ.އ ރިވ ުިއ ޮކމިޓީ” ޮބ ުޑ

“ޗއ ާިނ ޫޔނ ަިއ ްނ ޭޕ ާކ ްޑ” ަތ ާޢ ަރ ުފ ުކ ުރ ުމ ެގ ަ
ަދނޑ ަިވ ުޅ ަގއިަ ،
ސ ަބ ުބ ްނ

ޙ ްިއ ާ
ޞ ެއ ްއ ައ ާދ ުކ ެރ ެއ ެވ .މ ެީގ އ ުިތ ުރ ްނެ ،ބ ްނ ުކ ްނ ަގ ްނ ަނ ަތ ެކތ ެީގ

ޭބ ްނ ުކ ެގ ާއ ްމ ަދނ ަީވނީ އ ުިތ ުރ ެވ ަފ ެއ ެވަ .އދި ޭބ ްނ ުކ ްނ ަވނީ ެ
“އ ެމރ ަިކ ްނ

ް
“ޕ ޮރކ ޮިއ ަމ ްނ ްޓ ޮޕލިސީ” ެއ ްއ
ައ ާގއި ެފ ްނ ަވ ުރ ހ ެިފ ެހ ްއ ުޓ ަމ ްށ ަޓ ަކއި

ސ ްޕ ެރ ް
ެއ ްކ ް
ސ ެޑބ ްިޓ ާކ ްޑ” ަތ ާޢ ަރ ްފ ޮކ ްށ ޫދ ުކ ަރ ްނ ަފ ާށ ަފ ެއ ެވ.

ަތ ާޢ ަރ ުފ ުކ ެރ ުވ ެނ ެވ .މ ޮިގ ުތ ްނ ޭބ ްނ ަކ ްށ ަގ ްނ ަނ ަތ ެކ ްއ ާޗއި ޭބ ްނ ުކ ްނ
ހ ްިނ ާގ ަމ ް
ޝ ޫރ ުޢ ަތ ްއ “ބ ްިޑ އ ެިވ ުލ ޭއ ަ
ޝ ްނ ޮކމިޓީއ ްިނ”

ެޓ ްނ ަޑރ

“މ ްލޑ ްިވ ް
ޯ
ސ
ޭބ ްނ ުކ ްނ ޯފ ުރ ޮކ ްށ ެދ ޭވ ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ްއ ުފ ާޅ ުކ ުރ ުމ ެގ ޮގ ުތ ްނ

ސ ުލ ްނ ެއކި ަފ ާރ ްތ ަތ ާކއި ަޙ ާވ ުލ ުކ ުރ ުމ ެގ ަމ ަ
ުއ ޫ
ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ްއ ުކ ަރ ުމ ްނ

ޯމ ަބއ ްިލ ޭބ ްނކ ްިނގ” ެގ ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ާޢ ަރ ްފ ުކ ެރވިޯ ،މ ަބއ ްިލ ޯފ ުނ

ެގ ްނ ެދ ެއ ެވަ .އދި މި ސ ާިޔ ަ
ސ ުތ ަތ ްއ ެއ ަކ ަށ ައ ަޅއި ޙ ުިކ ަމ ްތ ެތރ ަިކ ާމއ ެިއ ުކ

ެމ ުދ ެވރ ޮިކ ްށ ެދ ޭވ މިޚ ުިދ ަމ ުތ ެގ ެތ ޭރ ަގއިެ ،އ ަކ ުއ ްނ ްޓ ެބ ެލ ްނ ް
ސ ެބ ުލ ާމއި

ަތ ްނފ ުީޒ ުކ ުރ ުމ ަގއި

ެއ ްއ ެއ ަކ ުއ ްނ ުޓ ްނ ައ ެނ ްއ ެއ ަކ ުއ ްނ ަޓ ްށ ަފއ ާ
ިސ ޮފ ުނ ުވ ްނ ަފ ަދ ަފ ޭ
ސ ަހ ަތ ްއ

ެމ ޭނ ްޖ ަމ ްނ ްޓ ޮކމިޓ ެީގ ަލ ަފ ާއއި ެއހ ެީތރ ަިކ ްނ ލ ުިބ ެނ ެވ.

ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ

ޮއޑ ްިޓ

ޯބ ުޑ ެގ

ެއ ްނ ްޑ

ރ ްިސ ްކ

“ކ ް
ަކ ް
ސ ަޓ ަމ ުރ ްނ ަނ ްށ ލިބ ެިގ ްނދ ަިޔ ެއ ެވަ .އދި ަހ ަމ ެއ ެހ ްނ ެމ ަ
ސ ަޓ ަމރ
.އ ް
.އ ްމ ެ
ސ ެ
ސ” ަތ ާޢ ަރ ްފ ުކ ެރ ުވ ުމ ްނެ ،އ ް
.އ ް
.އ ްމ ެ
ސ ެ
ސރވ ްިސ ެއ ް
ަ
ސ
ސ ަޓ ަމ ުރ ްނ ެގ ު
ެމ ުދ ެވރ ޮިކ ްށ ަކ ް
ސ ާވ ުލ ަތ ަކ ްށ ަފ ޭ
ސ ަހ ަކ ާމއ ެިއ ުކ ަޖ ާވ ުބ ެދ ޭވ ެނ
ަމ ެގ ްއ ަފހ ެިވ ެގ ްނދ ަިޔ ެއ ެވ .މ ެީގ އ ުިތ ުރ ްނަ ،މތީ ަތ ުޢލ ުީމ ާޙސ ުިލ ުކ ުރ ަމ ްށ
ެއ ޭދ ދ ެިވހ ްިނ ަނ ްށ ަމ ުގ ަފހ ޮިކ ްށދ ުިނ ުމ ެގ ޮގ ުތ ްނ “ކ ަިޔ ާވ” މ ަިނ ުމ ަގއި
ސކ ެީމ ްއ ަތ ާޢ ަރ ްފ ުކ ެރ ުވ ެނ ެވ .މި ް
ޯލ ުނ ް
ސކ ުީމ ަގއި ހ ެިމ ޭނ ުލއ ަިފ ޭ
ސ ަހ
ޮގ ްތ ަތ ްއ ަކ ް
ސ ަޓ ަމ ުރ ްނ ުއ ަފ ާލއ ެިއ ުކ ަބ ަލއ ެިގ ްނ ަފއ ާިވ ަކ ްނ ާފ ަހ ަގ ުކ ަރ ެމ ެވ.
ަކ ް
ސ ަޓ ަމ ުރ ްނ ަނ ްށ
ޯފ ުރ ޮކ ްށދ ުިނ ުމ ެގ ޮގ ުތ ްނ
ައ ުއ

އ ާިމ ާރ ްތ ަތ ަކ ްށ

ެދ ޭވ

ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ްއ

ޭބ ްނ ުކ ެގ

ަފ ް
ސ

ަބ ަދ ުލ ުކ ެރ ުވ ެނ ެވ.

ވ ާީހ ެވ ް
ސ

ާގ ުތ ްނ

ްބ ާރ ްނ ެޗ ްއ ެގ

ހ ްިނ ުގ ްނ

ައދި

ަކ ް
ސ ަޓ ަމ ުރ ްނ ަނ ްށ

ުލއ ަިފ ޭ
ސ ަހ ޮކ ްށދ ުިނ ުމ ެގ ޮގ ުތ ްނ ޭބ ްނ ުކ ެގ ޚ ުިދ ަމ ްތ ޭދ ަވ ުގ ުތ އ ުިތ ުރ
ުކ ެރވ ަިފއ ެިވ ެއ ެވ .މ ެީގ އ ުިތ ުރ ްނަ ،އ ަލ ްށ ުހ ުޅ ުވ ުނ ޮއފ ް
ީސ އ ާިމ ާރ ުތ ަގއި
(ވ ާލ ާނ ެގ) އ ުިތ ުރ ޭއ.ޓ ެ
ެ
ީ.އ ްމ ަތ ެކ ްއ ެބ ެހ ްއ ުޓ ުމ ެގ އ ްިނތ ާިޒ ްމ ޭބ ްނ ުކ ްނ ަދނީ
ަހ ަމ ަޖ ްއ ަ
ސ ުމ ްނ ެނ ެވ.
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އި ން ސާ ނީ ވ ަ ސީ ލ ަ ތް ތ ަ އް ތ ަ ރ ަ އް ޤީ ކު ރު ން
އ ްިނ ާ
ސނީ

ަވސ ަީލ ްތ ަތ ުކ ެގ

ޮއނ ަިގ ު
ނޑ

ބ ާިނ ޮކ ްށ

ަތ ަރ ްއޤ ުީކ ުރ ަމކީ

ޭބ ްނ ުކ ެގ ެއ ްނ ެމ ުމހ ްިއ ުމ ައ ާމ ެޒ ެވ .މ ޮިގ ުތ ްނ ޭބ ްނ ުކ ެގ ެއ ްނ ެމ ުމހ ްިއ ުމ
ަރ ުއ ް
ސ ާމ ުލ ަކ ުމ ަގއ ާިވ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ުކރ ެިއ ުރ ުވ ަމ ްށ ގ ަިނ ުގ ަނ ޭހ ަދ ަތ ެކ ްއ
ުކ ެރ ުވ ެނ ެވަ .ނތ ާީޖ ެއ ްއ ެގ ޮގ ުތ ްނ ،މ ޭިބ ްނ ަކކީ ާރ ްއ ޭޖ ެގ ަވޒ ާީފ ެގ ާބ ާޒ ުރ ަގއި
ެއ ްނ ެމ ަމ ްޤ ޫބ ުލ ަކ ްނ ޯހ ަދއ ަިފއ ާިވ ަފ ާރ ެތ ެވ.

ކޯ ޕ ަ ރޭ ޓް ގ ަ ވ ަރ ނެ ން ސް
ރނ ްނ ް
ޯކ ަޕ ޭރ ްޓ ަގ ަވ ެ
ސ ެގ ުއ ޫ
ސ ުލ ަތ ްއ ަދ ަމ ަހ ްއ ަޓއި ަހ ުރ ަދ ާނ ުކ ުރ ަމ ްށ ަޓ ަކއި
މ ަިއ ަހ ުރ ެގ

ެތ ޭރ ަގއ ެިވ ް
ސ

ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ޮކ ްށ ަފއ ެިވ ެއ ެވ.
ަމ ްއ ަ
ސ ަލ ަތ ާކއި

ައދި

ެބ ޭހ ޮގ ުތ ްނ

ޭބ ްނ ުކ ްނ
ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ
ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ެގ

ެމ ުދ ެކ ު
ނޑ ެމ ްއ ެނތި
ާދއ ާިރ ަގއި
ުހރި

ާފ ަހ ަގ ުކ ެރ ޭވ

ަކ ްނ ޮބ ުޑ ުވ ްނ ަތ ްއ

ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ޯބ ުޑ ެގ ަ
ސ ާމ ުލ ަކ ަމ ްށ ެގ ަނ ުއ ަމ ްށ ެއ ުކ ަލ ާވ ެލ ުވ ުނ “ވ ްިސ ްލ

ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ޯބ ުޑ ެގ ެޗ ައ ަ
ރމ ްނ ައ ްލ ާފޟ ްިލ ާއ ަދ ްމ އ ްިބ ާރހ ަިމ ާށއި

ްބ ޯލވ ްިނގ” ނ ާިޒ ުމ ެގ ަދ ުށ ްނ ،ސ ާީދ ޮއޑ ްިޓ ެއ ްނ ްޑ ރ ްިސ ްކ ެމ ޭނ ްޖ ަމ ްނ ްޓ

ައދި ެއ ްނ ެމ ަހއި ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ަނ ާށއި،

ޮކމިޓ ަީއ ްށ ުހ ަށ ެހ ުޅ ުމ ެގ ުފ ުރ ަ
ޞ ުތ ުހ ުޅވ ެިގ ްނދ ަިޔ ެއ ެވަ .އދި މިނ ާިޒ ުމ ެގ
ަދ ުށ ްނ ެއ ޮކމިޓ ަީއ ްށ ުހ ަށ ެހ ުޅ ުނ ަމ ްއ ަ
ސ ަލ ަތ ްއ ާކމ ާިޔ ުބ ަކ ާމއ ެިއ ުކ
ެބ ެލވި ެއ ަކށ ެީގ ްނ ާވ ފ ަިޔ ަވ ުޅ ެއ ުޅ ެނ ެވަ .އދި ޭބ ްނ ުކ ްނ ެގ ްނ ުގ ޭޅ ެދ ުފ ްށ

ޯމ ްލޑ ްިވ ް
ސ ަމނ ަިޓރީ ޮއ ޯތރިޓ ެީގ ަގ ަވ ަ
ރނރ ައ ްލ ާފޟ ްިލ ަފޒ ްީލ
ރޓ ެީގ ެވރ ްިނ ަނ ާށއި،
އ ެއ ޮއ ޯތ ި
ަނ ޖ ަީބ ާށ ި

ސ ުތ ެގ ަދ ުށ ްނ ޙ ްިއ ާ
ޞ ާދ ުރ ްނ ަނ ްށ ވ ަީހއ ެިވ ް
ެފ ްނ ަނ ސ ާިޔ ަ
ސ ާހ ަމ ަކ ްނ

ރކ ްޓ ޑ ެިވ ޮ
ެކޕ ަިޓ ްލ ާމ ެ
ލ ްޕ ަމ ްނ ްޓ ޮއ ޯތރިޓ ެީގ ޗ ްީފ ެއ ްގ ެޒ ެކޓ ްިވ

ޮބ ުޑ ޮގ ެތ ްއ ަގއި ޭބ ްނ ުކ ެގ ވ ަިޔ ާފރ ެީގ ަނތ ާީޖ ަތ ްއ ައ ްނ ަގއިދ ުިނ ުމ ެގ ޮގ ުތ ްނ

ސ ޮޓ ްކ ެއ ްކ ް
ސ ް
ިސ ަރ ާށއި ެއ ޮއ ޯތރިޓ ާީއއި ޯމ ްލޑ ްިވ ް
ސ ޭ
ޮއފ ަ
ޗ ްނ ުޖ ެގ

“ކ ާއ ާޓރލީ” ާމލީ ރ ޯިޕ ްޓ ާ
ް
ޝ އ ުިޢ ުކ ުރ ަމ ްށ
ޮކ ްނ ެމ ތ ްިނ ަމ ެހ ްއ ެގ

ެވރ ްިނ ަނ ާށއި،

އ ް
ިސ ަކ ެމ ްއ ެދ ުމ ްނ ެގ ްނ ެދ ުވ ެނ ެވ.

ުކރ ެީގ މިނ ް
ިސ ަޓރ ޮއ ްފ ފ ޭިނ ްނ ް
ސ ެއ ްނ ްޑ ްޓ ެރ ަޜރީ ައ ްލ ާފޟ ްިލ
ަޢލީ ާހޝ ަިމ ާށއި ެއ ްކޓ ްިނގ މިނ ް
ިސ ަޓރ ައ ްލ ާފޟ ްިލ ަމ ްޙ ޫމ ުދ ާރޒީ

އ ަ އު ސީ .އީ .އޯ އެ އް ޢ ަ އް ޔ ަ ން ކު ރު ން
ޭބ ްނ ުކ ެގ

ޯބ ުޑ ްނ،

ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ

ެފ ްބ ުރ ައރީ

ައ ާށއި ެއ ުވ ާޒ ާރ ެގ ެވރ ްިނ ަނ ްށ،
2011

ަގއި

ަވނީ

މ ްިސ ަޓރ ޕ ަީޓ ރ ޯހ ް
ރޓ ްނ ޭބ ްނ ުކ ެގ ައ ުއ ސީ.އ ޯ
ީ.އ ެގ ަމ ާޤ ަމ ްށ

ޞ ެތރ ަިކ ާމއ ެިއ ުކ ު
ުނ ަހ ުނ އ ްިޚ ާލ ް
ޝ ުކ ުރ ަދ ްނ ަނ ަވ ެމ ެވ.

ަޢ ްއ ަޔ ްނ ުކ ަރ ްއ ާވ ަފ ެއ ެވ .މ ްިސ ަޓރ ޕ ަީޓ ރ ޯހ ް
ރޓ ްނ ައކީ ޯކ ަޕ ޭރ ްޓ
ްކ ެރޑ ްިޓ ،ރ ެީޓއ ްިލ ޭބ ްނކ ްިނގ ާއއި ެއ ެ
ސ ްޓ ެގ ެފ ްނ ަވ ުރ ެދ ެމ ެހ ްއ ުޓ ުމ ެގ
ާދއ ާިރއ ްިނ ގ ަިނ ުގ ަނ ަތ ުޖރ ާިބ ލިބ ަިވ ަޑއ ެިގ ްނ ަފއ ާިވ ޭބ ުފ ެޅ ެކ ެވު .ވ ާމއ ެިއ ުކ،
ރޓ ްނ ެގ ައ ުގ ުހރި އ ުިރ ާ
މ ްިސ ަޓރ ޯހ ް
ޝ ުދ ެގ ައލ ަީގއި ޭބ ްނ ުކ ެގ ވ ަިޔ ާފރި
ަތ ަރ ްއޤ ެީވ ުކރ ަިމ ުގ ަގއި ަފއ ާިދ އ ުިތ ުރ ެވ ެގ ްނ ާދ ެނ ަކ ަމ ްށ ުއ ްއމ ުީދ ުކ ެރ ެވ ެއ ެވ.

ޢާ އި ޝ ަ ތު ނޫ ރ ަ އް ދީ ން
ެއ ްކޓ ްިނގ ެމ ޭނޖ ްިނގ ޑ ެިރ ްކ ަޓރ

ޝު ކު ރު ގެ ބ ަ ސް

ާމ ެލެ ،ފ ްބ ުރ ައރީ 2011

ޭބ ްނ ާކއި ުގ ުޅ ްނ ުހރި ެއ ްނ ެމ ާހ ަފ ާރ ްތ ަތ ުކ ްނ ެކނޑ ޭިނޅި ޭބ ްނ ަކ ްށ
ެދ ްއ ާވ އ ުިރ ާ
ޝ ުދ ަތ ާކއި ެއ ްއ ާބ ުރ ުލ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ެއ ަފ ާރ ްތ ަތ ަކ ްށ ނ ާިހ ަޔ ަތ ްށ
ު
ޝ ުކ ުރ ެވރ ަިވ ެމ ެވ .މ ޮިގ ުތ ްނ-:
ަވ ާފ ެތރ ަިކ ާމއ ެިއ ުކ

ޭބ ްނ ުކ ެގ

ޚ ުިދ ަމ ްތ

ެގ ްނ ަދ ާވ

ޯހ ްއ ަދ ަވ ުމ ްނ

ަކ ް
ސ ަޓ ަމ ުރ ްނ ަނ ާށއި،
ުނ ަހ ުނ

އ ްިޚ ާލ ް
ޞ ެތރ ަިކ ާމއި

ހ ާީވގ ަިކ ާމއ ެިއ ުކ

ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ

ޭބ ްނ ުކ ެގ އ ް
ިސ ެވރ ްިނ ަނ ާށއި ެއ ްނ ެމ ަހއި ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަނ ާށއި،
ޭބ ްނ ުކ ެގ

ާޤ ބ ުިލ ަކ ްނ

އ ުިތ ުރ ުކ ުރ ަމ ާށއި

ަތ ަރ ްއޤ ެީގ

ޭބ ްނކ ްިނގ

ާދއ ާިރ ައ ްށ ައ ާމ ުޒ ޮކ ްށ ެގ ްނ ހ ްިނ ޭގ ަމ ް
ޝ ޫރ ުޢ ަތ ުކ ަގއި ެއހ ެީތރ ެިވ ެދ ްއ ާވ
.އ.ޑީޭ ،އ ެ
ައއ ެ
.އ ްފ.ޑީ ،އ ަ
ި.އ ްފ ޭ
ީ.އއި.ބީަ ،އއި.ޑީ.ބީޭ ،އ.ޑީ.ބީ ައދި
ައއ ެ
ި.އ ްފ.ސީ ަފ ަދ ަބ އ ަިނ ްލ ައ ްޤ ާވމީ އ ާިދ ާރ ަތ ަކ ާށއި،
ޭބ ްނ ަކ ްށ ަފ ްނ ުޑ ެދ ްއ ާވ ައދި ވ ަިޔ ާފރ ެީގ ުމ ާޢ ަމ ާލ ްތ ަތ ްއ ހ ްިނ ުގ ަމ ްށ
ަމ ުގ ަފހ ޮިކ ްށ ެދ ްއ ާވ

ަބ އ ަިނ ްލ ައ ްޤ ާވމީ

ޮކ ެރ ް
ސ ޮޕ ްނ ެޑ ްނ ްޓ

ޭބ ްނ ުކ ަތ ަކ ާށއި،

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ  -އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

27

ހި ން ގު މު ގެ ދާ އި ރާ ގެ އި ސް ވެ ރި ން

އ ަ ލް ފާ ޟި ލާ ޢާ އި ޝ ަ ތު ނޫ ރ ަ އް ދީ ން

މި ސް ޓ ަރ ޕީ ޓ ަރ ހޯރ ޓް ން

ެއ ްކޓ ްިނގ ެމ ޭނޖ ްިނގ ޑ ެިރ ްކ ަޓރ ެ /އސ ް
ިސ ެޓ ްނ ްޓ

ޗ ްީފ ެއ ްގ ެޒ ެކޓ ްިވ ޮއފ ަ
ިސރ

ެޖ ެނ ަރ ްލ ެމ ޭނ ަޖރ
ައ ްލ ާފޟ ާިލ

ިސ ެ
ެ 24ފ ްބ ުރ ައރީ ަ 2011ގއި މ ޭިބ ްނ ުކ ެގ ޗ ްީފ ެއ ްގ ެޒ ެކޓ ްިވ ޮއފ ަ
ރގ ަމ ާޤ ާމއި

ާޢއ ަ
ިޝ ުތ ޫނ ަރ ްއދ ަީނ ކީ ާކ ުޑ ެގ

ުމ ާޢ ަމ ާލ ްތ ަތ ާކއި،

ޝ ްނ ެޓ ްކ ޮނ ޮ
އ ެިލ ްކ ްޓ ޯރނ ްިކ ޭބ ްނކ ްިނ ާ
ރމ ަ
ގއއި ،އ ްިނ ޮފ ޭ
ލޖ ާީއއި
މ ޭބ ްނކ ްިނގ ައދި ޮކ ެރ ް
ސ ޮޕ ްނ ެޑ ްނ ްޓ ޭބ ްނކ ްިނގ
ަބ އ ަިނ ްލ ައ ުޤ ާވ ީ
ޑިވ ަިޜ ްނ ެގ ެއސ ް
ިސ ެޓ ްނ ްޓ ެޖ ެނ ަރ ްލ ެމ ޭނ ަޖ ެރ ެއ ެވ.
1982

ައ ަހ ުރ

ަވ ަނ

ުގޅ ަިވ ަޑއ ެިގ ްނ ެނ ުވ ުމ ެގ

ޮއ ްފ

ޭބ ްނ ްކ
ުކރ ްިނ

ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ

ަރ ްއޔ ެިތ ެކ ެވ .މ ަިމ ާޤ ާމއި ަހ ާވ ުލ ެވ ަވ ަޑއ ެިގ ްނ ެނވީ ެއ ްއ ަބ ް
ސ ުވ ެމ ްއ ެގ ަދ ުށ ްނ 03
ނގ ްނ ަފ ް
ސ ެގ ޮރ ު
ސރވ ަިސ ް
ޝ ްލ ަ
ައ ަހ ުރ ެގ ުމ ްއ ަދ ަތ ަކ ެށ ެވަ .ފއ ޭިނ ްނ ަ
ސ ްޓ
ސ ޮއ ާނ ް
ްކ ާލ ް
ރސ ޑ ްިގ ރީ ާހސ ުިލ ުކ ަރ ްއ ާވ ަފއ ެިވ ެއ ެވަ .އދި ެއ ޯ
ސސ ޭިއ ްޓ
(ލ ްނ ަޑ ްނ) ެގ ެމ ްމ ަބ ެރ ްއ ެވ ް
ސޓިޓ ުިއ ްޓ ޮއ ްފ ޭބ ްނ ާކ ް
ރޓ ްޑ އ ްިނ ް
ރސ ަ
ާޗ ަ
ސ ެމ ެވ.

ޯމ ްލޑ ްިވ ް
ސ

ާއއި

ުކ ަރ ްއ ާވ ަފއ ަިވނީ

ް
ސ ޭޓ ްޓ ޭބ ްނ ްކ ޮއ ްފ އ ްިނޑ ާިއ ެގ ާމ ޭލ ްބ ާރ ްނ ުޗ ަގ ެއ ެވަ .އ ްލ ާފޟ ާިލ
ާޢއ ަ
ިޝ ުތ ޫނ ަރ ްއދ ްީނ ަ 30އ ަހ ަރ ްށ ުވ ެރ ގ ަިނ ުދ ަވ ުހ މ ާިދއ ާިރ ަގއި
ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ަރ ްއ ަވއި ަޢ ަމލީ ަތ ުޖރ ާިބ ާހސ ުިލ ުކ ަރ ްއ ަވއިް ،ޓ ޭރ ްޑ

ޭބ ްނ ާކއި

1984

ުގޅ ަިވ ަޑއ ެިގ ްނ ެނ ުވ ަމ ްށ ަފ ުހ

ަބ އ ަިނ ްލ ައ ްޤ ާވމ ޮީގ ުތ ްނ

ޭބ ްނކ ްިނ ެ
ގގ

1999

ަވ ަނ

ާދއ ާިރ ަގއި

ައ ަހ ުރ ްނ

ެފށ ެިގ ްނ

ަހ ަރ ާކ ްތ ެތރ ެިވ ަވ ަޑ އ ެިގ ްނ

ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ްއ ޮކ ްށ ެދ ްއ ަވ ުމ ްނ ައއ ް
ިސ ަފއ ެިވ ެއ ެވޭ .ބ ްނ ެކ ްއ ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ަތ ާފ ުތ
ާދއ ާިރ ަތ ުކ ްނ

ުއ ެ
ނގނ ަިވ ަޑއ ަިގ ްނ ަނ ަވއި

ަބ އ ަިނ ްލ ައ ްޤ ާވމ ޮީގ ުތ ްނ

ަތ ުޖރ ާިބ

ާދއ ާިރއ ްިނ

ަތ ުޖރ ާިބ ލިބ ަިވ ަޑއ ެިގ ްނ ަފއ ެިވ ެއ ެވ .މ ޮިގ ުތ ްނެ ،އ ެހ ްނ ޭބ ްނ ުކ ަތ ާކއ ެިއ ުކ

ާދއ ާިރ ހ ެިމ ެނ ެއ ެވ .މ ްިސ ަޓރ ޯހ ް
ރޓ ްނ ެގ ޭބ ްނކ ްިނގ ާދއ ާިރ ެގ ަތ ުޖރ ާިބ ެގ

ޮއ ްނ ަނ ުގ ުޅ ްނ ަބ ަދހ ޮިކ ްށަ ،ދ ަމ ަހ ްއ ަޓއިޭ ،ބ ުރ ެގ ޭބ ްނ ުކ ަތ ުކ ްނ ަފ ްނ ުޑ

ައލ ަީގއި ރ ްިސ ްކ ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ާމއި ހ ަީނ ުރ ަވ ުމ ްނ ާދ ވ ަިޔ ާފރ ަިތ ްއ ާއ ާރ ް
ސ ުތ ުކ ުރ ަމ ްށ

ޯހ ުދ ުމ ަގއި އ ް
ިސ ަދ ުއ ެރ ްއ ައ ާދ ުކ ަރ ްއ ާވ ަފއ ެިވ ެއ ެވަ .އދި ެއކ ަިފ ަހ ުރ

ަބ އ ަިނ ްލ ައ ްޤ ާވމީ ެފ ްނ ަވ ުރ ަގއި ާކމ ާިޔ ުބ ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ެކ ްއ ުކ ެރ ްއ ުވ ުމ ަގއި ެއ ްނ ެމ

ިސ ެވރ ާިޔ ެގ ަމ ް
ަމތ ްީނ ޭބ ްނ ުކ ެގ ެއ ްނ ެމ އ ް
ސ ޫއލ ްިއ ަޔ ުތ ައ ާދ ުކ ަރ ްއ ާވ،

އ ް
ިސ ަދ ުއ ެރ ްއ ައ ާދ ުކ ަރ ްއ ާވ ަފއ ެިވ ެއ ެވަ .އދި ޭބ ްނ ުކ ަތ ުކ ެގ ްކ ެރޑ ްިޓ ޮޕލިސީ

ައދި

ަބ އ ަިނ ްލ ައ ްޤ ާވމީ

ޭބ ްނކ ްިނ ެ
ގގ

މ ްިސ ަޓރ

ޕ ަީޓ ރ

ޯހ ް
ރޓ ްނ

ަވ ަނ

ައ ަހ ުރ

ރކ ޭލ ް
ާބ ް
ސ

ާހސ ުިލ ުކ ަރ ްއ ާވ ަފއ ެިވ ެއ ެވ .މ ެީގ ެތ ޭރ ަގއި ރ ެީޓއ ްިލ ައދި ޯކ ަޕ ޭރ ްޓ ްކ ެރޑ ްިޓ ެގ

ަފއ ޭިނ ްނ ް
ސ

ޭބ ްނ ްކ ަތ ްމސ ުީލ ުކ ަރ ްއ ާވ ަފއ ެިވ ެއ ެވ.
ަ 2010ވ ަނ ައ ަހ ުރ ެގ ަފ ުހ ޮކ ުޅ ަގއި ޭބ ްނ ުކ ެގ ުކރ ެީގ ެމ ޭނޖ ްިނގ
ީ.އ ަމ ާޤ ުމ ްނ އ ް
ޑ ެިރ ްކ ަޓރ ައދި ސީ.އ ޯ
ިސތ ުިޢ ާފ ެދ ްއ ުވ ާމއި ުގޅ ެިގ ްނ
ައ ްލ ާފޟ ާިލ ާޢއ ަ
ިޝ ުތ ޫނ ަރ ްއދ ްީނ ަވނީ ެއ ްކޓ ްިނގ ެމ ޭނޖ ްިނގ
ސ ޫއލ ްިއ ަޔ ުތ ަތ ްއ ެވ ް
ޑ ެިރ ްކ ަޓރ ެގ ަޙއިސ ްިއ ަޔ ުތ ްނ ެއ ަމ ާޤ ުމ ެގ ަމ ް
ސ
ައ ާދ ުކ ަރ ްއ ާވ ަފ ެއ ެވ.

28

ަޙ ާވ ުލ ެވ ަވ ަޑއ ެިގ ްނ ެނވި މ ްިސ ަޓރ ޕ ަީޓ ރ ޯހ ް
ރޓ ްނ ައކީ އިނގ ޭިރސިވ ާިލ ުތ ެގ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ  -އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

ެއ ުކ ަލ ާވ ުލ ުމ ަގ ާއއިެ ،އ ްނ ެމ ަނ ާފ ޮބ ުޑ ުއ ުކ ުޅ ަތ ްއ ޭބ ުނ ްނ ުކ ަރ ްއ ަވއ ެިގ ްނ ވ ަިޔ ާފރ ެީގ
ނޑ ަހ ުރ ަދ ާނ ޮކ ްށ ާއ ާރ ް
ޮއނ ަިގ ު
ސ ުތ ުކ ުރ ުމ ެގ ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ުތ ެގ ަޢ ަމލީ ަތ ުޖރ ާިބ
ލިބ ަިވ ަޑއ ެިގ ްނ ަފއ ެިވ ެއ ެވ.
ިސ ެ
ޭބ ްނ ުކ ެގ ޗ ްީފ ެއ ްގ ެޒ ެކޓ ްިވ ޮއފ ަ
ރގ ަމ ާޤ ާމއި ަހ ާވ ުލ ެވ ަވ ަޑއ ެިގ ްނ ެނ ުވ ުމ ެގ
ރޓ ްނ ައކީ ަފ ް
ުކރ ްިނ މ ްިސ ަޓރ ޯހ ް
ސ ްޓ ެކރިބ ަިއ ްނ އ ްިނ ަޓ ޭނ ަ
ޝ ަނ ްލ ޭބ ްނ ުކ ެގ
ސ ައއ ެިލ ްނ ްޑ ް
ސ ެއ ްނ ްޑ ަކއ ޯިކ ް
ރކ ް
ސ ެއ ްނ ްޑ ަޓ ް
ަބ ާހ ާމ ް
ސ ޮގފ ެީގ ޯކ ަޕ ޭރ ްޓ
ޑ ެިރ ްކ ަޓ ެރ ެވ.

މި ސް ޓ ަރ ރ ަ މޭ ޝް ކް ރި ޝް ނ ަ ން

މި ސް ޓ ަރ ލ ަ ސ ަ ން ތާ ތެ ނ ަ ކޫ ން

ޗ ްީފ ްކ ެރޑ ްިޓ ޮއފ ަ
ިސރ

ޝ ްލ ޮއފ ަ
ޗ ްީފ ަފއ ޭިނ ްނ ަ
ިސރ

ޝ ްކރ ް
މ ްިސ ަޓރ ަރ ޭމ ް
ިޝ ަނ ްނ ޗ ްީފ ްކ ެރޑ ްިޓ ޮއފ ަ
ިސރ ެގ

މ ްިސ ަޓރ ަލ ަ
ޝ ްލ ޮއފ ަ
ސ ްނ ާތ ެތ ަނ ޫކ ްނ ޗ ްީފ ަފއ ޭިނ ްނ ަ
ިސރ ެގ ޮގ ުތ ަގއި

ޮގ ުތ ަގއި

ުގޅ ަިވ ަޑއ ެިގ ްނ ެނވީ

މ ޭިބ ްނ ާކ

2009

ައ ަހ ުރ ެގ

ަވ ަނ

ޮނ ެވ ްމ ަބ ުރ ަމ ުހ ަގ ެއ ެވ.

ރޑ ެއ ަކ ުއ ްނ ަޓ ްނ ެޓ ެކ ެވ .މ ޮިގ ުތ ްނ ް
މ ްިސ ަޓރ ެތ ަނ ޫކ ަނކީ ާޗ ަޓ ް
ސރ ަީލ ްނ ާކ ެގ

ފިޒ ްިކ ް
ތ ަތ ުޢލ ްީމ ާހސ ުިލ ުކ ަރ ްއ ަވއ ެިގ ްނ
ސ ެގ ާދއ ާިރއ ްިނ ަމ ީ
ިޝ ަނ ްނ ައކީ އ ްިނޑ ަިއ ްނ އ ް
ުހ ްނ ެނވި މ ްިސ ަޓރ ްކރ ް
ިސޓިޓ ުިއ ްޓ
ޮއ ްފ ޭބ ްނ ާކ ް
ސރޓ ަިފއ ްިޑ ެއ ޯ
ި.އއި.ބީ) ެގ ަ
(އއ ަ
ަ
ސސ ޭިއ ްޓ
ސ
ެއ ްއ ެވ ް
ސ ެމ ެއ ެވޭ .ބ ްނކ ްިނގ ާދއ ާިރ ެގ ަ 25އ ަހ ަރ ްށ ުވ ެރ ގ ަިނ ުދ ަވ ުހ ެގ
ަތ ުޖރ ާިބ ާހސ ުިލ ުކ ަރ ްއ ާވ ަފއ ާިވ މ ްިސ ަޓރ ްކރ ް
ިޝ ަނ ްނ ައކީ އ ްިނޑ ާިއ ެގ
ތ ްިނ ޭބ ްނ ެކ ްއ ަގއި ަތ ާފ ުތ ަމ ާޤ ުމ ަތ ްއ ުފ ުރ ްއ ާވ ަފއ ާިވ ަތ ުޖރ ާިބ ާކ ެރ ެކ ެވ.
ްކ ެރޑ ްިޓ ައދި ްޓ ެރ ަޜރީ ެމ ޭނ ްޖ ަމ ްނ ްޓޯ ،ލ ުނ ޫދ ުކ ުރ ާމއިޯ ،ލ ަނ ްށ
ައ ު
ނބ ާރ

ަފއ ާ
ިސ

މ ޭިބ ްނ ާކއި ުގޅ ަިވ ަޑއ ެިގ ްނ ެނވީ ަ 2010ވ ަނ ައ ަހ ުރ ެގ ޫޖ ްނ ަމ ުހ ަގ ެއ ެވ.

ޯހ ުދ ާމއި،

ުއ ެފ ްއ ުދ ްނ ެތރ ޫިނ ްނ

ެއ ެ
ސ ްޓ ަތ ްއ

އ ްިނ ް
ސޓިޓ ުިއ ްޓ

ޮއ ްފ

ރޓ ް
ާޗ ާ
ރޑ

ެއ ަކ ުއ ްނ ެޓ ްނ ްޓ ް
ސ

(އ.ސ ޭ
ޭ
ީ.އ)

ާއއި

(އ.ސ ެ
ސރޓ ަިފއ ްިޑ ެމ ޭނ ްޖ ަމ ްނ ްޓ ެއ ަކ ުއ ްނ ަޓ ްނ ްޓ ް
ސޓިޓ ުިއ ްޓ ޮއ ްފ ާ
އ ްިނ ް
ސ ޭ
ީ.އ ްމ.
ީ.އ) ާއއި ޮއ ް
ސޓިޓ ުިއ ްޓ ޮއ ްފ ެއ ަކ ުއ ްނ ަޓ ްނ ްޓ ް
ޭއ) ާއއި ފިޖީ އ ްިނ ް
ސ (ސ ޭ
ސ ްޓ ޭރލ ާިޔ ެގ
.އ) ެގ ެމ ްނ ަބ ެރ ްއ ެވ ް
.އ ް
(އ ެ
ސ ެމ ެއ ެވ .މ ްިސ ަޓރ ަލ ަ
ސ ޭ
ީ.އ ޭ
ސީ.ޕ ޭ
ސ ްނ ާތ ެތ ަނ ޫކ ްނ
ރސ ޑ ްިގ ރީ ެ
ސ ަޓ ް
ޝ ްނ ެގ ާދއ ާިރއ ްިނ ާމ ް
ސ ެއ ްޑމިނ ް
ަވނީ ބ ްިޒ ަނ ް
ިސ ްޓ ޭރ ަ
(އ ްމ.
ބ ޭ
ީ.އ) ާހސ ުިލ ުކ ަރ ްއ ަވއިަ ،އދި ެއ ަކ ުއ ްނޓ ްިނގ ެއ ްނ ްޑ ަފއ ޭިނ ްނ ަ
ޝ ްލ ެމ ޭނ ަޖ ަމ ްނ ްޓ
ރސ ޑ ްިގ ރީ ާހސ ުިލ ުކ ަރ ްއ ާވ ަފ ެއ ެވް .
ާދއ ާިރއ ްިނ ެބ ްޗ ަލ ް
ސރ ަީލ ްނ ާކ ެގ އ ުިތ ުރ ްނ،
ުދނ ޭިޔ ެގ ަތ ާފ ުތ ަގ ުއ ުމ ަތ ުކ ަގއި ަ 13އ ަހ ަރ ްށ ުވ ެރ ދ ުިގ ުމ ްއ ަދ ެތ ްއ ަގއި ާމލީ ާދއ ާިރ ަގއި
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ަރ ްއ ާވ ަފއ ެިވ ެއ ެވ .މ ޮިގ ުތ ްނ ަމ ަ
ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ަރ ްއ ާވ ަފއ ާިވ ާދއ ާިރ ަތ ުކ ެގ

ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ާމއި ،އ ްިނ ެވ ް
ސ ްޓ ަމ ްނ ްޓ ާއއި ،ވ ަިޔ ާފރި ާއއި ،ރ ްިސ ްކ

ެތ ޭރ ަގއި

ެމ ޭނ ްޖ ަމ ްނ ްޓ ައދި ޭބ ުރ ަފއ ާ
ިސ ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ުމ ެގ ަތ ުޖރ ާިބ ާކ ެރ ެކ ެވ.

ުއ ެފ ްއ ުދ ްނ ެތރ ަިކ ުމ ެގ ާދއ ާިރ ހ ެިމ ެނ ެއ ެވ.

ޭބ ްނކ ްިނ ާ
ގއއި،

ވ ަިޔ ާފރ ެީގ

ަތ ުޖރ ާިބ ާކ ެރ ްއ ެގ ޮގ ުތ ްނ

ަލ ާފ ެދ ްއ ުވ ާމއި

މ ޮިގ ުތ ްނ ޭބ ުރ ެގ ވ ަިޔ ާފރ ެީގ ަދ ަރނ ަިތ ާކއި ،ވ ަިޔ ާފރ ެީގ ޯލ ުނ ަތ ާކއި
ސ ާމ ުލ ޯހ ަދއ ެިގ ްނ ޭބ ުރ ަފއ ާ
ައމ ްިއ ަލ ަފ ާރ ްތ ަތ ުކ ްނ ަރ ުއ ް
ިސ

ޭބ ްނ ާކއި ުގޅ ަިވ ަޑއ ެިގ ްނ ެނ ުވ ުމ ެގ ުކރ ްިނ ަމ ަ
ނ ެދ ުކ ުނ ެޕސި ފ ްިކ
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ަރ ްއ ާވ ަފއ ަިވ ީ

އ ުިތ ުރ ުކ ާރ ެނ ޮގ ްތ ަތ ާކއި ެބ ޭހ ޮގ ުތ ްނ ަމ ް
ޝ ަވ ާރ ެދ ްއ ާވ ަފއ ެިވ ެއ ެވ.

ސ ަރ ަޙ ްއ ުދ ަގއި ުކރ ަިއ ަރ ުމ ްނ ާދ ޭބ ްނ ެކ ްއ ަކ ުމ ަގއ ާިވ ފިޖީ ޑ ެިވ ޮ
ަ
ލ ްޕ ަމ ްނ ްޓ ޭބ ްނ ުކ ެގ
ސ ައދި ެއ ްޑމިނ ް
ެޖ ެނ ަރ ްލ ެމ ޭނ ަޖރ ަފއ ޭިނ ްނ ް
ޝ ްނ (ޗ ްީފ ަފއ ެިނ ްނ ަ
ިސ ްޓ ޭރ ަ
ޝ ްލ

ޭބ ްނ ާކއި ުގޅ ަިވ ަޑއ ެިގ ްނ ެނ ުވ ުމ ެގ ުކރ ްިނ ަމ ަ
ނ
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ަރ ްއ ާވ ަފއ ަިވ ީ

ިސރ) ެގ ަމ ާޤ ުމ ަގ ެއ ެވަ .އ ާދ ުކ ަރ ްއ ާވ ަފއ ާިވ ަމ ް
ޮއފ ަ
ސ ޫއލ ްިއ ަޔ ުތ ަތ ުކ ެގ ެތ ޭރ ަގއި

ޮއ ްފ

ރމ ަ
ާމލީ ހ ާިސ ުބ ަތ ްއ ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ާމއިް ،ޓ ެރ ަޜރ ާީއއިެ ،މ ޭނ ްޖ ަމ ްނ ްޓ އ ްިނ ޮފ ޭ
ޝ ްނ

ޮގ ުތ ަގ ެއ ެވ.

ސ) ައދި ވ ަިޔ ާފރި ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ަމ ް
ި.އ ް
.އއ ެ
ެ
ސ ް
(އ ްމ ަ
ސ ޫއލ ްިއ ަޔ ުތ ަތ ްއ
ިސ ަޓ ްމ

އ ްިނޑ ާިޔ ެގ

ުމ ްމ ާބ އީ

ަހއ ަިދ ުރ ާއ ާބ ުދ ެގ
ެއ ޭބ ްނ ުކ ަގއި

ަގއި

ެޑޕ ުިއޓީ

ުހ ްނ ަނ ަވއ ެިގ ްނ

ުހ ްނ ަނ
ެޖ ެނ ަރ ްލ

ް
ސ ޭޓ ްޓ
ެމ ޭނ ަޖ ެރ ްއ ެގ

ެއ ޭބ ްނ ުކ ެގ

ޯޕ ް
ރޓ ޯފލ ޯިއ ަބ ަލ ަހ ްއ ަޓ ާވ ަފއ ެިވ ެއ ެވ.

ެއ ްނ ެމ

ޭބ ްނ ްކ
ޮބ ުޑ

ޯލ ުނ

ހ ެިމ ެނ ެއ ެވާ .މލީ ައދި ްޓ ެރ ަޜރީ ވ ަިޔ ާފރ ަިތ ްއ ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ަފ ްނ ުނ ެވރ ަިއ ަކ ްށ ުވ ުމ ެގ
ރނ ްނ ް
ސ ްޓ ެރ ެޓޖ ްިކ ްޕ ޭލނ ްިނ ްގޯ ،ކ ްޕ ޭރ ްޓ ަގ ަވ ެ
އ ުިތ ުރ ްން ،
ސ  ،ރ ްިސ ްކ ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ްނ
ައދި ެފ ްނ ަވ ުރ ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ުމ ެގ ާދއ ާިރއ ްިނ ަތ ާފ ުތ ަތ ްމރ ުީނ ަތ ްއ ޯހ ްއ ަދ ާވ ަތ ުޖރ ާިބ
ާހސ ުިލ ުކ ަރ ްއ ާވ ަފއ ެިވ ެއ ެވ.
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މި ސް ޓ ަރ ލޫ ސި އ ަ ން ޖ ަ ޔ ަ ކޮ ޑީ

އ ަ ލް ފާ ޟި ލާ ފާ ތި މ ަ ތު މ ަ ނި ކެ

ރނ ްލ ޮއޑ ަިޓރ ައދި ޗ ްީފ ޮކ ްނ ްޕ ަލ ައ ްނ ް
ސ ޮއފ ަ
ޗ ްީފ އ ްިނ ާޓ ަ
ިސރ

ެއސ ް
ިސ ަޓ ްނ ްޓ ެޖ ެނ ަރ ްލ ެމ ޭނ ަޖރ

މ ްިސ ަޓރ ޫލސ ަިއ ްނ ަޖ ަޔ ޮކޑީ މ ޭިބ ްނ ާކ ުގޅ ަިވ ަޑއ ެިގ ްނ ެނވީ ަ 2006ވ ަނ

ައ ްލ ާފޟ ާިލ ާފތ ަިމ ުތ ަމނ ެިކ ައކީ ަތ ަރ ްއޤ ެީގ ޭބ ްނކ ްިނ ަ
ގއ ްށ ައ ާމ ުޒ ޮކ ްށ ެގ ްނ

ައ ަހ ުރ ެގ ޮއ ްކ ޯޓ ަބރ ަމ ުހ ެގ ެތ ޭރ ަގ ެއ ެވ .މ ްިސ ަޓރ ަޖ ަޔ ޮކޑީ ާމ ް
ސ ަޓރ

ޭބ ްނ ުކ ްނ ެދ ޭވ ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ާކއިު ،މ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ާނ އި ުގ ޭޅ ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ާކއި

ަ
ސރޓ ަިފއ ްިޑ

ސ ާއއި ަހ ާވ ުލ ެވ ުހ ްނ ެނވި ެއސ ް
ޝ ްނ ް
ޭބ ްނ ުކ ެގ ޮއ ަޕ ޭރ ަ
ިސ ަޓ ްނ ްޓ ެޖ ެނ ަރ ްލ

ަ
ސރޓ ަިފއ ްިޑ

ެމ ޭނ ަޖ ެރ ެވަ .އ ްލ ާފޟ ާިލ ާފތ ަިމ ުތ ަމނ ެިކ ޭބ ްނ ާކއި ުގޅ ަިވ ަޑއ ެިގ ްނ ެނވީ

ޮއ ްފ

ބ ްިޒ ަނ ް
ސ

އ ްިނ ާޓ ަ
ރނ ްލ

ެއ ްޑމިނ ް
ިސ ްޓ ޭރ ަ
ޝ ްނ
ޮއޑ ަިޓރ

ީ.އއ ޭ
(ސ ަ
ި.އ)

ެ
(އ ްމ.ބ ޭ
ީ.އ)،
ެއ ެމރ ާިކ،

ި.އ ް
ީ.އއ ެ
ޝ ްނ ސ ް
ރމ ަ
އ ްިނ ޮފ ޭ
ސ ޭ
ިސ ަޓ ްމ ޮއޑ ަިޓރ (ސ ަ
.އ) ެއ ެމރ ާިކ،

ަ 1982ވ ަނ ައ ަހ ުރ ަގ ެއ ެވ.

ސޓިޓ ުިއ ްޓ ޮއ ްފ ޭބ ްނ ާކ ް
ރޓ ްޑ އ ްިނ ް
ސސ ޭިއ ްޓ ޮއ ްފ ާޗ ާ
ެއ ޯ
ރސ ަލ ްނ ަޑ ްނ
ޝ ަނ ްލ ެ
ރނ ަ
ީ.އއި.ބީ) ،އ ްިނ ަޓ ޭ
(އ.ސ ަ
ޭ
ސ ްޓފ ެިކ ްޓ އ ްިނ ޭބ ްނކ ްިނގ

ައ ްލ ާފޟ ާ
ިލ ާފޠ ަިމ ުތ ަމނ ެިކ ޭބ ްނކ ްިނގ ާދއ ާިރ ާއއި ުގޅ ަިވ ަޑއ ެިގ ްނ ެނވީ 1978

ީ.އ ާ
ީ.އ ްރ ާ
(އއި.ސީ.ބ ާ
.އ ްރ) – ޖ ޭ
ޝ ްނ ަ
ރ ްިސ ްކ ެއ ްނ ްޑ ެރގ ުިއ ޭލ ަ
.އ ްރ.

ަވ ަނ ައ ަހ ުރ ެއ ެވ .މ ޮިގ ުތ ްނ ެއ ްނ ެމ ުފ ަރ ަތ ަމ ަވޒ ާީފ ައ ާދ ުކ ަރ ްއ ާވ ަފއ ަިވނީ

ޕީ ެއ ެމރ ާިކާ ،ހސ ްިލ ުކ ަރ ްއ ާވ ަފއ ެިވ ެއ ެވަ .އދި ެއ ެމރ ާިކ ެގ އ ްިނ ް
ސޓިޓ ުިއ ްޑ

ް
ސ ޭޓ ްޓ ޭބ ްނ ްކ ޮއ ްފ އ ްިނޑ ާިއ ެގ ާމ ޭލ ްބ ާރ ްނ ުޗ ަގ ެއ ެވ .މ ާިދއ ާިރ ައ ްށ

ރނ ްލ ޮއޑ ާިޓ ް
ި.އއ ޭ
(އއ ަ
ރސ ަ
ޮއ ްފ އ ްިނ ާޓ ަ
ި.އ) ެގ ެމ ްމ ަބ ެރ ްއ ެގ އ ުިތ ުރ ްނ،

ނ ުިކ ެމ ަވ ަޑ އ ެިގ ްނ ެނވި ހ ާިސ ުބ ްނ ެފށ ެިގ ްނ ޭބ ްނކ ްިނގ ާއއި ަތ ަރ ްއޤ ަީއ ްށ

ޮކ ްނ ްޓ ޯރ ްލ

ައ ާމ ުޒ ޮކ ްށ ހ ްިނ ޭގ ަޙ ަރ ާކ ްތ ަތ ުކ ަގއި ަޢ ަމލީ ޮގ ުތ ްނ ަބ އ ެިވރ ެިވ ަވ ަޑ އ ެިގ ްނ

ެއ ެމރ ާިކ ެގ

އ ްިނ ޮފ ޭމ ަ
ޝ ްނ

ސ ް
ިސ ަޓ ްމ

ޮއޑ ްިޓ

ެއ ްނ ްޑ

ި.އ ް
(އއ ެ
ެއ ޯ
.އ.ސ ޭ
ސ ޭ
ަ
ސސ ޭިއ ަ
ީ.އ) ައދިެ ،އ ެމރ ާިކ ެގ ްގ ޯލ ަބ ްލ
ޝ ްނ

ަތ ްޖރ ާިބ

.އ ްރ.ޕ ެ
ީ.އ ާ
ޝ ަނ ްލ ް
ސ (ޖ ޭ
ޝ ްނ ޮއ ްފ ރ ްިސ ްކ ްޕ ޮރ ެފ ަ
ސސ ޭިއ ަ
ެއ ޯ
ީ)ގ

ަތ ަރ ްއޤ ަީއ ްށ ައ ާމ ުޒ ޮކ ްށ ހ ްިނ ުގ ުނ ޭބ ްނ ުކ ެގ ުހރ ާިހ ަހ ަރ ާކ ްތ ަތ ެކ ްއ ަގއ ެިވ ް
ސ

ެމ ްމ ަބ ެރ ްއ ެވ ް
ސ ެމ ެއ ެވ.

ެއ ްނ ެމ އ ް
ިސ ޮކ ްށ ުއ ުޅ ްއވި ޭބ ުފ ުޅ ްނ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ހ ެިމނ ަިވ ަޑ އ ަިގ ްނ ަނ ަވ ެއ ެވ.

މ ްިސ ަޓރ ޫލސ ަިއ ްނ ަޖ ަޔ ޮކޑީ ަ 20އ ަހ ަރ ްށ ުވ ެރ ގ ަިނ ުދ ަވ ުހ ާމލީ

ަފޤ ުީރ ަކ ްނ ަނ ްއ ާތ ުލ ާމއި ަތ ަރ ްއޤ ަީއ ްށ ައ ާމ ުޒ ޮކ ްށ ޭބ ްނ ުކ ްނ ެދ ޭވ

ާދއ ާިރ ަގއި ސީނ ަިއރ ެމ ޭނ ްޖ ަމ ްނ ްޓ ެފ ްނ ަވ ުރ ެގ ަމ ާޤ ްމ ަތ ުކ ަގއި ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ

ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ާކއި ،އ ް
ިސ ާލމ ްިކ ޭބ ްނކ ްިނގ ައދި ެމ ޭނ ްޖ ަމ ްނ ުޓ ެގ ާދއ ާިރ ަތ ުކ ްނ

ސރ ަީލ ްނ ާކ ެގ ެއ ްމ.އ ާ
ުކ ަރ ްއ ާވ ަފއ ެިވ ެއ ެވ .މ ޮިގ ުތ ްނ ް
ީ.އ ުރ.ސީ ޭބ ްނ ުކ ެގ

ތ ޭއޝ ާިޔ ަގއި ޭބ ްއ ުވ ުނ ަތ ާފ ުތ ަތ ްމރ ުީނ
ެދ ުކ ުނ ޭއޝ ާިޔ ާއއި ެދ ުކ ުނ އ ުިރ ަމ ީ

ިސ ެވރ ާިޔ ަކ ާމއިް ،
ރނ ްލ ޮއޑ ްިޓ ެގ އ ް
އ ްިނ ަޓ ަ
ސރ ަީލ ްނ ާކ ެގ ޭޕ ްނ ޭއޝ ާިޔ

ްޕ ޮރ ްގ ާރ ްމ ަތ ާކއި ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ުތ ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ްނ ަތ ުކ ަގއި ަބ އ ެިވރ ެިވ ަވ ަޑ އ ެިގ ްނ

ސ ެ ،އ ްޑމިނ ް
ޝ ްނ ް
ިސ ްޓ ޭރ ަ
ޝ ްނ ެގ ޮއ ަޕ ޭރ ަ
ރޕ ޭރ ަ
ޭބ ްނކ ްިނގ ޯކ ަ
ޝ ްނ ައދި

ަތ ްމރ ުީނ ޯހ ްއ ަދ ާވ ަފއ ެިވ ެއ ެވ.

ސ ެމ ޭނ ްޖ ަމ ްނ ްޓ ެގ ެއސ ް
ިސ ް
ޝ ްނ ރ ޯ
ރމ ަ
އ ްިނ ޮފ ޭ
ިސ ަޓ ްނ ްޓ ެޖ ެނ ަރ ްލ
ޝ ްނ ް
ޝ ަނ ްލ ޭބ ްނ ުކ ެގ ޮއ ަޕ ޭރ ަ
ެމ ޭނ ަޖ ުރ ަކ ާމއިެ ،ހ ަޓ ްނ ެނ ަ
ސ

ައދި

ިސ ަޓ ްމ ް
ސ ް
ސ ޮއޑ ުިޓ ެގ ސީނ ަިއރ ެމ ޭނ ަޖ ުރ ަކ ްނ ުކ ަރ ްއ ާވ ަފއ ެިވ ެއ ެވ.
ައދި،

މ ްިސ ަޓރ

ރީއ ްިނ ޖިނ ަިއރ ްިނ ެ
ގގ

ަޖ ަޔ ޮކޑ ަީއކީ،
ޮރ ްނ ުގ ްނ

ޮޕ ޮރ ަޑ ްކޓިވިޓީ
ަޖ ާޕ ުނ ެގ

ެއ ްނ ްޑ

ޭއޝ ަިއ ްނ

ސ ް
ިސ ަޓ ްމ
ްޕ ޮރ ަޑ ްކޓިވިޓީ

(އ.ޕ ޯ
ޝ ްނ ޭ
ޯއ ަގ ަނ އ ޭިޒ ަ
ީ.އ)އ ްިނ ަތ ްމރ ުީނ ާހސ ުިލ ުކ ަރ ްއ ަވއިެ ،އ ާދއ ާިރ ެގ
ާޚ ްއ ަ
ޞ ަތ ުޖރ ާިބ ާކ ެރ ެކ ެވ.
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ާހސ ުިލ ުކ ަރ ްއ ާވ ަފއ ެިވ ެއ ެވ.

1992

ަވ ަނ

ައ ަހ ުރ ްނ ެފށ ެިގ ްނ

އ ަ ލް ފާ ޟި ލާ ނާ ދި ޔާ ޙ ަ ސ ަ ން
ެއސ ް
ިސ ަޓ ްނ ްޓ ެޖ ެނ ަރ ްލ ެމ ޭނ ަޖރ
ސ ްނ ައކީޭ ،ބ ްނ ުކ ެގ ްކ ެރޑ ްިޓ ޑ ާިޕ ް
ައ ްލ ާފޟ ާިލ ާނދ ާިޔ ަޙ ަ
ރޓ ެމ ްނ ުޓ ެގ
ަދ ުށ ްނ ހ ްިނ ާގ ުއ ެފ ްއ ުދ ްނ ެތރ ޫިނ ްނ ޯލ ުނ ަތ ްއ ަބ ަލ ަހ ްއ ާޓ ެ
ސ ްކ ަ
ޝ ްނ ެގ
ެއ ްނ ެމ

އ ް
ިސ ޮކ ްށ ުހ ްނ ަނ ާވ

ެއސ ް
ިސ ަޓ ްނ ްޓ

ެޖ ެނ ަރ ްލ ެމ ޭނ ަޖ ެރ ެވ.

ޭބ ްނ ާކއި ުގޅ ަިވ ަޑއ ެިގ ްނ ެނވީ ަ 1985ވ ަނ ައ ަހ ުރ ެއ ެވ.
ޭބ ްނ ްކ ޮއ ްފ ޯމ ްލޑ ްިވ ް
ސ ާއއި ުގޅ ަިވ ަޑއ ަިގ ުތ ުމ ެގ ުކރ ްިނ ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ
ުކ ަރ ްއ ާވ ަފއ ަިވނީ ޯމ ްލޑ ްިވ ް
ސ ަމނ ަިޓރީ ޮއ ޯތރިޓ ަީގ ެއ ެވަ .އދި ޭބ ްނކ ްިނ ްގ
ާދއ ާިރއ ްިނ ަ 29އ ަހ ުރ ެގ ަތ ުޖރ ާިބ ޯހ ްއ ަދ ާވ ަފއ ެިވ ެއ ެވ .މ ެީގ އ ުިތ ުރ ްނ،
ޯކ ަޕ ޭރ ްޓ ޭބ ްނކ ްިނގ ާއއި ޯލ ްނ ސ ްިނޑ ޭިކ ަ
ޝ ްނ ާއއި ަފ ުތ ުރ ެވރ ަިކ ާމއި،
ެއ ާދއ ާިރ ާއއި ުގ ޭޅ ެއ ެހނ ެިހ ްނ ސ ާިނ ައ ްތ ަތ ާކއި ވ ަިޔ ާފރ ެީގ ުގ ުޅ ްނ
ަބ ަދހ ޮިކ ްށ

ެދ ެމ ެހ ްއ ުޓ ުމ ެގ

ޯލ ުނ ޫދ ުކ ުރ ާމ ެބ ޭހ

ަތ ާފ ުތ

ަތ ުޖރ ާިބ
ަތ ްމރ ުީނ

ލިބ ަިވ ަޑއ ެިގ ްނ ަފއ ެިވ ެއ ެވ.
ްޕ ޮރ ްގ ާރ ްމ ަތ ާކއި

ައދި

ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ުތ

ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ްނ ަތ ުކ ަގއި ަބ އ ެިވރ ެިވ ަތ ްމރ ުީނ ޯހ ްއ ަދ ާވ ަފއ ެިވ ެއ ެވ.
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ހި ން ގު މު ގެ ދާ އި ރާ ގެ ވެ ރި ން

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ރަޝީދާ

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ރަޝީދު

އަލްފާޟިލް އަދްލީ އަޙްމަދް ދީދީ

ެހ ްޑ ޮއ ްފ އ ްިނ ާޓ ަ
ރނ ްލ ޮއޑ ްިޓ

ޝ ްނ ް
ެހ ްޑ ޮއ ްފ ޮއ ަޕ ޭރ ަ
ސ

ޝ ްނ ެޓ ްކ ޮނ ޮ
ރމ ަ
ެހ ްޑ ޮއ ްފ އ ްިނ ޮފ ޭ
ލޖީ

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝާމް

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ރަޝީދު

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ރަޝީދާ

ސ ް
ިސ ަ
ެހ ްޑ ޮއ ްފ ހ ުިއ ަމ ްނ ރ ޯ
ސ

ެހ ްޑ ޮއ ްފ ްޓ ެރއިނ ްިނގ

ެހ ްޑ ޮއ ްފ ލ ަީގ ްލ ެއ ެފ ާއ ްޒ ެއ ްނ ްޑ
ޮޑ ކ ުިއ ެމ ްނ ޭޓ ަ
ޝ ްނ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފް

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަލީމް

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު

.އ ްލ ާކ ްޑ ެ
ީ.އ ްމ ެ
ެހ ްޑ ޮއ ްފ ބ ެ
ސ ްނ ަޓރ
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ޝ ްނ ް
ެހ ްޑ ޮއ ްފ ަޕ ްބލ ްިކ ރ ޭިލ ަ
ސ ެއ ްނ ްޑ
ެއ ްޑމިނ ް
ިސ ްޓ ޭރ ަ
ޝ ްނ

ެހ ްޑ ޮއ ްފ ޑ ެިވ ޮ
ލ ްޕ ަމ ްނ ްޓ ޭބ ްނކ ްިނގ ެ
ސ ްލ

އަލްފާޟިލް ޔާމީން އާދަމް

އަލްފާޟިލް ނަސްރުﷲ ޢަބްދުލްވާޙިދު

ރނ ަ
ެހ ްޑ ޮއ ްފ އ ްިނ ަޓ ޭ
ޝ ަނ ްލ ޭބ ްނކ ްިނގ

ެހ ްޑ ޮއ ްފ ަފއ ޭިނ ްނ ް
ސ
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ހެ ޑް އޮ ފީ ސް މެ ނޭ ޖ ަ ރު ން

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނަޝީދާ
ސ ޑ ެިވ ޮ
ެމ ޭނ ަޖރ– ްޕ ޮރ ަޑ ްކ ްޓ ް
ލ ްޕ ަމ ްނ ްޓ،
.އ ްލާ .ކ ްޑ ެ
ީ.އ ްމ ެ
ބ ެ
ސ ްނ ަޓރ

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިޔާޒް

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޙީމް މުޙައްމަދު

ރނ ްލ ޮއޑ ްިޓ ޑ ާިޕ ް
ޗ ްީފ ެމ ޭނ ަޖރ -އ ްިނ ަޓ ަ
ރޓ ަމ ްނ ުޓ

ސ ްނ ްޓ ަރ ްލ ޭކ ް
ެ
ޝ ުޔނ ްިޓ
ެމ ޭނ ަޖރ-

އަލްފާޟިލާ އައިމިނަތު ޝަޒްރާ

އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ސަމާޙް

ސ ޑ ާިޕ ް
ެމ ޭނ ަޖރަ -ފއ ޭިނ ްނ ް
ރޓ ަމ ްނ ްޓ

ުކ ްނ ުފނ ެީގ ެ
ސ ްކ ެރ ަޓރީ

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު މަލީޙާ ޖަމާލް
ެމ ޭނ ަޖރ -ޑ ެިވ ޮ
ލ ްޕ ަމ ްނ ްޓ ޭބ ްނކ ްިނގ ެ
ސ ްލ

އަލްފާޟިލާ ރަޝްފާ ޖައުފަރު
ސ ަޕރވ ަިޜ ްނ ެ
ެމ ޭނ ަޖރ – ޮމނ ަިޓރ ްިނގ ެއ ްނ ްޑ ު
ސ ްކ ަ
ޝ ްނ،
ްކ ެރޑ ްިޓ ޑ ާިޕ ް
ރޓ ެމ ްނ ްޓ

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނުޤާ ޢަބްދުލްޤަދީރް
ެމ ޭނ ަޖރޯ -ކ ަޕ ޭރ ްޓ ެއ ެފ ާއ ްޒ ޑ ާިޕ ް
ރޓ ަމ ްނ ްޓ

އަލްފާޟިލާ އައިމިނަތު ޝާހީންު
ޝ ްނ ް
ެމ ޭނ ަޖރާ -ކ ްޑ ެ
ސ ްނ ަޓރ ޮއ ްޕ ޭރ ަ
ސ
.އ ްލ ާކ ްޑ ެ
ީ.އ ްމ ެ
ބ ެ
ސ ްނ ަޓރ

އަލްފާޟިލާ އިބްތިޝާމާ އަޙްމަދު ސަޢީދު
ސ ެއ ްނ ްޑ ރިނ ުިއ ަވ ްލ ް
ެމ ޭނ ަޖރ -ނ ުިއ ްޕ ޮރ ޯޕ ަޒ ްލ ް
ސ
ްކ ެރޑ ްިޓ ޑ ާިޕ ް
ރޓ ެމ ްނ ްޓ

ެ
ސ ްކ ަ
ޝ ްނ،
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ބް ރާ ން ޗް މެ ނޭ ޖ ަ ރު ން

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ފިކުރީ

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ޢަލީ

ެމ ޭނ ަޖރު -ހ ުޅ ާމ ެލ ްބ ާރ ްނ ްޗ

ޗ ްީފ ެމ ޭނ ަޖރާ -ބ ާޒ ުރ ްބ ާރ ްނ ްޗ

އަލްފާޟިލާ ޙިދާޔާ އަޙްމަދު
ޗ ްީފ ެމ ޭނ ަޖރ ެ -މއ ްިނ ްބ ާރ ްނ ްޗ

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ރަޝީދު

އަލްފާޟިލް ޙަސަން މަނިކު

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޢަބްދުﷲު

ެމ ޭނ ަޖރެ -މއ ްިނ ްބ ާރ ްނ ްޗ

ެމ ޭނ ަޖރަ -މޖީދ ަީމ ުގ ްބ ާރ ްނ ްޗ

ެމ ޭނ ަޖރ -ވިލ ާިމ ެލ ްބ ާރ ްނ ްޗ

އަލްފާޟިލާ ޒުލްފާ މުޙައްމަދު

އަލްފާޟިލް ޔޫސުފް އުމަރު

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މުޢީން

ެމ ޭނ ަޖރަ -މޖީދ ަީމ ުގ ްބ ާރ ްނ ްޗ

ެމ ޭނ ަޖރާ -ބ ާޒ ުރ ްބ ާރ ްނ ްޗ

ރނ ަ
ެމ ޭނ ަޖރާ -މ ޭލ އ ްިނ ަޓ ޭ
ޝ ަނ ްލ
ރޕ ް
ެއ ައ ޯ
ރޓ ްބ ާރ ްނ ްޗ
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އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޝަމީމް

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ރަޝީދު ޢަބްދުލް ބާރީ

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ރިފާޢު
ެމ ޭނ ަޖރު -ކ ަޑ ުހ ަވ ޫދ ްބ ާރ ްނ ްޗ

ެމ ޭނ ަޖރޭ -ވ ަމ ްނ ޫޑ ްބ ާރ ްނ ްޗ

ެމ ޭނ ަޖރަ -ނ އ ަިފ ުރ ްބ ާރ ްނ ްޗ

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޞާލިޙް

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ސުޖާޢު

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޞަބާޙް

ެމ ޭނ ަޖރ -ވިލިނގިލި ްބ ާރ ްނ ްޗ

ެމ ޭނ ަޖރު -އ ޫ
ނގ ާފ ުރ ްބ ާރ ްނ ްޗ

ެމ ޭނ ަޖރ -ދ ްިއ ޫދ ްބ ާރ ްނ ްޗ

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ނިހާން

އަލްފާޟިލާ އައިމިނަތު ވަފާ

އަލްފާޟިލާ އައިމިނަތު ރަޝީދާ

ެމ ޭނ ަޖރަ -ގ ްނ ްބ ާރ ްނ ްޗ

ެމ ޭނ ަޖރަ -މހ ަިބ ޫދ ްބ ާރ ްނ ްޗ

ެމ ޭނ ަޖރ -ހ ަިތ ޫދ ްބ ާރ ްނ ްޗ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ  -އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010
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އަލްފަޟިލް އިބްރާހިމް ޒާހިރް

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޢަބްދުﷲ

އަލްފާޟިލާ ހާނިމާ ނަސީމް

ެމ ޭނ ަޖރު -މލީ ްބ ާރ ްނ ްޗ

ެމ ޭނ ަޖރު -ފ ަވ ްއ ުމ ަލ ުކ ްބ ާރ ްނ ްޗ

ެމ ޭނ ަޖރޮ -ފ ަނ ޫދ ްބ ާރ ްނ ްޗ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް

އަލްފާޟިލް މަސްޙޫދު ޢުމަރު

ެމ ޭނ ަޖރ ޭ -އ ަދ ުފށި ްބ ާރ ްނ ްޗ
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އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ޝަޒްލީން

ެމ ޭނ ަޖރު -ފ ަނ ޫދ ްބ ާރ ްނ ްޗ

ެމ ޭނ ަޖރު -ހ ުޅމ ޫީދ ްބ ާރ ްނ ްޗ

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޝިމާޢު

އަލްފާޟިލް ޝަހީމް މުޙައްމަދު

އ ްިނ ާޗ ް
ރޖަ -މ ަނ ޫދ ްބ ާރ ްނ ްޗ

ެމ ޭނ ަޖރަ -ރ ް
ސ ޫދ ްބ ާރ ްނ ްޗ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާދަމް

އަލްފާޟިލާ ޙަބީބާ ޢަލީ

އ ްިނ ާޗ ް
ރޖ -ތ ަިނ ޫދ ްބ ާރ ްނ ްޗ

އ ްިނ ާޗ ް
ރޖު -ކ ުޅ ުދ ްއ ުފށީ ްބ ާރ ްނ ްޗ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ  -އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

ހި ން ގު މު ގެ ދާ އި ރާ ގެ މު ރާ ޖ ަ ޢާ

ހި ން ގު މު ގެ ދާ އި ރާ ގެ ހ ަ ރ ަ ކާ ތް ތ ަ އް
ޭބ ްނ ްކ ޮއ ްފ ޯމ ްލޑ ްިވ ް
ސ ައކީ ދ ެިވހ ާިރ ްއ ޭޖ ެގ ޭބ ްނކ ްިނގ ސ ާިނ ަޢ ުތ ެގ

ސ ެއ ަކ ުއ ްނ ުޓ ްނ ަފއ ާ
ސ ަޓ ަމ ުރ ްނ ަނ ްށ ޮކ ްނ ެމ ަވ ުގ ެތ ްއ ަގއ ެިވ ް
ަކ ް
ިސ

ެއ ްނ ެމ ަނ ާގކ ާިޔ ައދި ުކރ ަިއ ާރ ަފއ ާިވ ުކ ްނ ުފ ްނ ެޏ ެވު .ފ ާޅ ާދއ ާިރ ެއ ްއ ަގއި

ެނ ުގ ާމއިަ ،އދި އ ުިތ ުރ ުމހ ްިއ ުމ ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ްއ ލިބ ަިގ ުތ ުމ ެގ ުފ ުރ ަ
ޞ ުތ

ަތ ާފ ުތ ާބ ަވ ްތ ަތ ުކ ެގ ޭބ ްނކ ްިނގ ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ްއ ޭބ ްނ ްކ ޮއ ްފ ޯމ ްލޑ ްިވ ް
ސ

ސ ަޓ ާ
“މ ް
ާ
ރކ ްޑ”،
ޯފ ުރ ޮކ ްށ ެދ ުމ ްނ ެގ ްނ ެދ ުވ ެނ ެވ .މ ޮިގ ުތ ްނ “ވ ާިސ ”،

އ ްިނ ާރ ްއ ޭޖ ެގ ެއކ ަިކ ްނ ޮކ ުޅ ަތ ަކ ްށ ޯފ ުރ ޮކ ްށ ެދ ުމ ްނ ާދއ ުިރޭ ،ބ ްނ ުކ ްނ ެއ ްނ ެމ

ސ ްޕ ެރ ް
“އ ެމރ ަިކ ްނ ެއ ްކ ް
“ޗއ ާިނ ޫޔނ ަިއ ްނ ޭޕ” ައދި ެ
ަ
ސ ” ާކ ުޑ ަތ ުކ ްނ

ޮބ ުޑ ައ ަޙ ްއމ ްިއ ަޔ ުތ ަކ ެމ ްއ ޭދ ެއ ްއ ަކ ަމކީ ެއ ަފ ަދ ެދ ަވ ަނ ެއ ްއ ުނ ާވ ެފ ްނ ަވ ުރ

ުކ ެރ ޭވ ުމ ާޢ ަމ ާލ ްތ ަތ ްއ ަބ ަލއ ަިގ ުތ ުމ ެގ އ ްިނތ ާިޒ ްމ ެގ ަދ ުށ ްނ ޚ ުިދ ަމ ްތ

ނގ ުޅ ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ެކ ްއ ަކ ް
ަރ ަ
ސ ަޓ ަމ ުރ ްނ ަނ ްށ ޯފ ުރ ޮކ ްށދ ުިނ ެމ ެވ.

ސ ްޕ ެރ ް
“އ ެމރ ަިކ ްނ ެއ ްކ ް
ެދ ުމ ްނ ެގ ްނ ެދ ުވ ެނ ެވަ .އދި ެ
ސ ” ާކ ުޑ ެގ ޚ ުިދ ަމ ްތ
ާރ ްއ ޭޖ ަގއި ޯފ ުރ ޮކ ްށ ޭދ ައދި ެއ ާކ ުޑ ޫދ ުކ ާރ ަހ ަމ ެއ ަކނި ަފ ާރ ަތ ކީ ޭބ ްނ ްކ

ފައިތިލަ ސާބިތުކުރުން
ާރ ްއ ޭޖ ެގ

ޭބ ްނކ ްިނގ

ޮއ ްފ ޯމ ްލޑ ްިވ ް
ސ ެއ ެވޭ .އޝ ާިޔ ަ
ސ ަރ ަޙ ްއ ުދ ަގއި މ ާިހ ުރ ެއ ްނ ެމ ާބ ަރ ްށ
ުކރ ަިއ ަރ ުމ ްނ ައ ްނ ަނ ައދި ެއ ްނ ެމ ަމ ްޤ ޫބ ްލ ެއ ްއ ާކ ުޑ ްބ ޭރ ްނ ްޑ

ސ ާިނ ާޢ ުތ ެގ

ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ްއ

ޯފ ުރ ޮކ ްށދ ުިނ ުމ ަގއި

ސ ވ ަީނ ަމ ެވ ް
ސ ުފ ަގއި ޭބ ްނ ްކ ޮއ ްފ ޯމ ްލޑ ްިވ ް
ެއ ްނ ެމ ުކރީ ަ
ސެ ،ފ ްނ ަވ ުރ
ނގ ުޅ ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ެކ ްއ ަކ ް
ަރ ަ
ސ ަޓ ަމ ުރ ްނ ަނ ްށ ެކނޑ ޭިނޅި ޯފ ުރ ޮކ ްށދ ުިނ ުމ ަގއި

“ޗއ ާިނ ޫޔނ ަިއ ްނ ޭޕ” ާކ ުޑ ޭބ ްނ ްކ ޮއ ްފ ޯމ ްލޑ ްިވ ް
ަ
ަކ ަމ ްށ ާވ
ސ ެގ ާކ ުޑ
ެމޝ ުިނ ަތ ުކ ްނ ަބ ަލއ ަިގ ެނ ޭވ ެނ ޮގ ްތ ެހ ުދ ުމ ެގ ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ުމޅ ްިނ ނިމި
ާމ ް
ރޗ ަ 2010ގއި ަރ ް
ސ މ ޮީގ ުތ ްނ އ ްިފތ ާިތ ްޙ ުކ ެރ ުވ ެނ ެވ.

ޭބ ްނ ްކ ެދމ ޮިއ ްނ ާނ ެނ ެއ ެވަ .އ ުއ ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ްއ އ ާީޖ ުދ ޮކ ްށ ަތ ާޢ ަރ ްފ ުކ ެރވި،
ސ ްއ ުވ ާރއި ަހ ަމ ައ ްށ ާވޞ ްިލ ެވ ޭވ ެނ ަމ ުގ ަތ ަނ ަވ ް
ޭބ ްނ ުކ ެގ ަތ ަ
ސ ުކ ުރ ަމ ްށ
ެކނޑ ޭިނޅި ުކ ަރ ުމ ްނ ެގ ްނ ާދ ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ުކ ްނ ޭބ ްނ ުކ ްނ ޯފ ުރ ޮކ ްށ ޭދ
ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ުކ ެގ ެފ ްނ ަވ ުރ ަރ ަ
ނގ ުޅ ުކ ުރ ަމ ްށ ަމ ުގ ަފހ ެިވ ެގ ްނ ެދ ެއ ެވ .މިއީ،

ަ 2010ވ ަނ ައ ަހ ުރ ެގ ެމއި ަމ ުހ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ޭބ ްނ ުކ ެގ ާކ ުޑ ެގ ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ުކ ެގ

ަރ ްމ ުޒ ޮކ ްށ ޭދ

ސ ްޕ ެރ ް
ެތ ެރ ައ ްށ ެއ ެމރ ަިކ ްނ ެއ ްކ ް
ސ ެޑބ ްިޓ ާކ ުޑ ަތ ާޢ ަރ ްފ ުކ ެރ ުވ ެނ ެވ.

ަކ ް
ސ ަޓ ަމ ުރ ްނ ަނ ްށ ެދ ޭވ

ައ ަޙ ްއމ ްިއ ަޔ ުތ ަކ ްނ

ާޚ ްއ ަ
ޞ

މ ޮިގ ުތ ްނަ ،ތ ާޢ ަރ ުފ ުކ ެރ ުވ ުނ މ ާިކ ާޑ އި ެއ ުކ ޭބ ްނ ުކ ްނ މ ާިހ ުރ ޯފ ުރ ޮކ ްށ ޭދ

ެހ ްއ ެކ ެކ ެވ.
ައ ަހ ުރ ެގ ެތ ޭރ ަގއި އ ްިޤތ ާިޞ ދީ ާމ ަޙ ުއ ަލ ާށއި ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ާދއ ާިރ ައ ްށ
ތ ވި
ުކރ ަިމ ި
ޯފ ުރ ޮކ ްށ ެދ ޭވ

ޮބ ެޑތި

ޮގ ްނ ެޖ ުހ ްނ ަތ ާކއި

ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ަކ ްށ

ެއ ުކ ެވ ް
ސ

ެއ ެދ ޭވ

ަކ ް
ސ ަޓ ަމ ުރ ްނ ަނ ްށ

ަބ ަދ ުލ ަތ ެކ ްއ

ެގ ަނ ުއ ުމ ަގއި

ޭބ ްނ ުކ ްނ ަވނީ ގ ަިނ ުގ ަނ ަލ ު
ނޑ ަދނޑ ަިތ ެކ ްއ ާހސ ުިލ ޮކ ްށ ަފ ެއ ެވަ .އދި
ަކ ް
ސ ަޓ ަމ ުރ ްނ ަނ ްށ ުފރ ަިހ ަމ ަމ ްނ ާފ ލިބ ެިގ ްނ ާދ ެނ ޮގ ެތ ްއ ެގ ަމތ ްީނ،
ޭބ ްނ ުކ ްނ ޯފ ުރ ޮކ ްށ ެދ ުމ ްނ ެގ ްނ ާދ ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ްއ އ ުިތ ަރ ްށ ަތ ަރ ްއޤ ޮީކ ްށ
ުފ ާޅ ުކ ެރވިަ ،އ ުއ ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ްއ ަތ ާޢ ަރ ުފ ުކ ެރވިާ ،ފ ަހ ަގ ުކ ެރ ޭވ ަފ ަދ ުފރ ަިހ ަމ
ާކމ ާިޔބ ެީއ ްއ ާފއ ުިތވި ައ ަހ ުރ ޯހދ ަިފއ ެިވ ެއ ެވ.
ޭބ ްނ ްކ ޮއ ްފ ޯމ ްލޑ ްިވ ް
ސ ައކީ ާކ ުޑ ެގ ުމ ާޢ ަމ ާލ ްތ ަތ ުކ ަގއި ާރ ްއ ޭޖ ެގ ާބ ާޒ ުރ ެގ
ަވ ަރ ްށ ޮބ ުޑ ޙ ްިއ ާ
ޞ ެއ ްއ ަދ ަމ ަހ ްއ ަޓއި ،މިޚ ުިދ ަމ ްތ ޯފ ުރ ޮކ ްށދ ުިނ ުމ ަގއި ެއ ްނ ެމ
ިސ ަފ ާރ ެތ ެވ .މ ޮިގ ުތ ްނާ ،ރ ްއ ޭޖ ެގ ޫޓރ ް
ަނ ާގކ ާިޔ އ ް
ިސ ުޓ ރ ޯ
ިސ ްުޓ ަތ ާކއި
ވ ަިޔ ާފރި ުކ ާރ ަތ ްނ ަތ ްނ ައދި ޚ ުިދ ަމ ްތ ޭދ ަތ ްނ ަތ ުނ ަގއި ާކ ުޑ ްނ ުމ ާޢ ަމ ާލ ްތ
ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ަމ ުގ ަފހ ޮިކ ްށދ ުިނ ުމ ެގ ޮގ ުތ ްނ ަ 2010ވ ަނ ައ ަހ ުރ ނ ުިމ ުނ އ ުިރ
.އ ް
ީ.އ ެ
 2,600ޕ ޯ
ސ ެމޝ ްިނ ެގ ޚ ުިދ ަމ ްތ ެދ ެވ ުމ ްނ ދ ަިޔ ެއ ެވަ .އދި
ސ ަރ ަޙ ްއ ުދ ަގއި ެބ ެހ ްއޓ ަިފއ ާިވ ޭ 37އ.ޓ ެ
ާރ ްއ ޭޖ ެގ ެއކި ަ
ީ.އ ްމ ެމ ުދ ެވރ ޮިކ ްށ
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ާކ ުޑ ެގ ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ަކކީ-:
ވ ާިސ ްކ ެރޑ ްިޓ
ވ ާިސ ެޑބ ްިޓ
ސ ްޕ ެރ ް
ެއ ެމރ ަިކ ްނ ެއ ްކ ް
ސ ްކ ެރޑ ްިޓ
ސ ްޕ ެރ ް
ެއ ެމރ ަިކ ްނ ެއ ްކ ް
ސ ެޑބ ްިޓ
ވ ާިސ ޯކ ްޕ ޭރ ްޓ ާކ ްޑ
ަކ ް
ސ ަޓ ަމ ުރ ްނ ަނ ްށ

ޯފ ުރ ޮކ ްށ ެދ ޭވ

ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ްއ

ުލއ ަިފ ޭ
ސ ަހ

“ސ ޭޓ ްނ ާޑ ް
ް
ޮކ ްށދ ުިނ ުމ ެގ ޮގ ުތ ްނ ،އ ްިނ ަޓ ެ
ރޑ
ރނ ްޓ ޭބ ްނކ ްިނގ ެގ
ެޕ ޭކ ްޖ” މ ަިއ ަހ ުރ ެވ ް
ސ ހ ޭިލ ޯފ ުރ ޮކ ްށ ެދ ުމ ްނ ެގ ްނ ެދ ުވ ެނ ެވ .މިއީ ޭބ ްނ ަކ ްށ
ަވ ަޑއ ަިގ ްނ ަނ ަވ ްނ ުނ ެޖހި ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ްއ ޯހ ްއ ެދ ޭވ ަވސ ަީލ ަތ ަކ ްށ ުވ ާމއ ެިއ ުކ،
މިޚ ުިދ ަމ ަތ ްށ

ަކ ް
ސ ަޓ ަމ ުރ ްނ ެގ

ެމ ުދ ަގއި

ަވ ަރ ްށ ޮބ ުޑ

ަމ ްޤ ޫބ ުލ ަކ ެމ ްއ

ލިބ ަިފއ ެިވ ެއ ެވެ .އ ްނ ެމ ަފ ުހ ެގ ަޒ ާމނީ ެޓ ްކ ޮނ ޮ
ލޖ ެީގ ެއހ ަީގއި މިޚ ުިދ ަމ ުތ ެގ
ަރ ްއ ާކ ެތރ ަިކ ްނ އ ުިތ ަރ ްށ ަހ ުރ ަދ ާނ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވތީު ،ފރ ަިހ ަމ އ ުިތ ާބ ާރއި
ަޔޤ ްީނ ަކ ާމއ ެިއ ުކ

ޮކ ްނ ެމ

ަތ ެނ ްއ ަގއި

ައދި

ޮކ ްނ ެމ

މިޚ ުިދ ަމ ުތ ެގ ޭބ ުނ ްނ ަކ ް
ސ ަޓ ަމ ުރ ްނ ުކ ަރ ުމ ްނ ެގ ްނ ެދ ެއ ެވ.

ަވ ުގ ެތ ްއ ަގއ ެިމ

އ ްިނތ ާިޒ ަރ ްށ ަފ ުހާ ،ރ ްއ ޭޖ ަގއި ުފ ަރ ަތ ަމ ަފ ަހ ަރ ްށ ަތ ާޢ ަރ ުފ ުކ ެރ ުވ ުނ މިޚ ުިދ ަމ ްތ
.އ ް
.އ ްމ ެ
ސ ެ
ެމ ުދ ެވރ ޮިކ ްށެ ،އ ް
ސ ެގ ަޒރ ާީޢއ ްިނ ެއ ަކ ުއ ްނ ުޓ ަތ ާކއި ާކ ާޑއ ެިބ ޭހ
ނ ަފހ ޮިކ ްށ ެދވ ަިފ ެއ ެވ.
ަމ ުޢ ޫލ ާމ ުތ ލ ޭިބ ެނ ަމ ުގ ަވ ީ
ެއ ަކ ުއ ްނ ާޓއި ާކ ުޑ ަތ ްއ ޭބ ުނ ްނ ޮކ ްށ ެގ ްނ ހ ްިނ ޭގ ުމ ާޢ ަމ ާލ ްތ ަތ ުކ ެގ ަމ ުޢ ޫލ ާމ ުތ
ަވ ުގ ުތ ްނ ަވ ުގ ަތ ްށ ލ ޭިބ މިޚ ުިދ ަމ ްތ ެވ ެގ ްނދ ަިޔއީަ ،ކ ް
ސ ަޓ ަމ ުރ ްނ ެގ ެމ ުދ ަގއި
ަމ ްޤ ޫބ ުލ ެވ ެގ ްނދ ަިޔ،
އ ުިތ ާބ ުރ

ޮބ ުޑ ެވ،

ެމ ުދ ެވރ ޮިކ ްށ ުކ ެރ ޭވ

ޭބ ްނ ްކ

ަކ ް
ސ ަޓ ަމ ުރ ްނ ަނ ްށ

ުމ ާޢ ަމ ާލ ްތ ަތ ާކއ ެިމ ުދ

ހ ްިތ ަހ ަމ ެޖ ުހ ްނ

ލ ްިއ ަބ އިދ ްިނ

ޚ ުިދ ަމ ަތ ަކ ެށ ެވ.
ަމ ުޢ ޫލ ާމ ުތ

ަކ ް
ސ ަޓ ަމ ުރ ްނ

ޭބ ުނ ްނ ާވ

ަމ ްޤ ަ
ޞ ުދ ަގއި،

ަ 2010ވ ަނ

ައ ަހ ުރ ެގ

ައ ަވ ަހ ްށ

ޯފ ުރ ޮކ ްށދ ުިނ ުމ ެގ

ެތ ޭރ ަގއި

.އ ް
.އ ްމ ެ
ސ ެ
ެއ ް
ސ

ސ ަޓ ަމރ ާ
ެމ ުދ ެވރ ޮިކ ްށ ޭބ ްނ ުކ ެގ ަކ ް
ސރވ ްިސ ައ ްށ ެއދި ުހ ަށ ެހ ޭޅ ެނ
އ ްިނތ ާިޒ ެމ ްއ

ސ ްޕ ެރ ް
ެއ ެމރ ަިކ ްނ ެއ ްކ ް
ސ ާއއ ެިއ ުކ ޮއ ްނ ަނ ުގ ުޅ ަމ ްށ ަ 05އ ަހ ުރ ުފ ުރ ްނ ާފ ަހ ަގ ުކ ުރ ްނ

ަތ ާޢ ަރ ްފ ުކ ެރ ުވ ެނ ެވ.

މި

.އ ް
.އ ްމ ެ
ސ ެ
ެއ ް
ސ

ަތ ަކ ްށ

ަޖ ާވ ުބ ާދރ ުީވ ަމ ްށ ޭބ ްނ ުކ ެގ ަފ ާރ ުތ ްނ ަކ ް
ސ ަޓ ަމ ުރ ްނ ަނ ްށ ުގ ާޅ ަމ ުޢ ޫލ ާމ ުތ
ސ ަބ ުބ ްނަ ،ކ ް
ސ ަޓ ަމރ ަ
ޯފ ުރ ޮކ ްށ ެދ ުމ ްނ ެގ ްނ ެދ ެވ ެއ ެވ .މ ަިކ ުމ ެގ ަ
ސރވ ްިސ

ސ އ ްިނ ަޓ ެ
ޯމ ްލޑ ްިވ ް
ރނ ްޓ ޭބ ްނކ ްިނގ ެގ ެތ ެރއ ްިނ ަތ ާޢ ަރ ްފ ުކ ެރ ުވ ުނ
“ބ ްިލ ޭޕ” ޚ ުިދ ަމ ާތ އި ެއ ުކ ުލއ ަިފ ޭ
ސ ަހ ަކ ާމއ ެިއ ުކ ދ ާިރ ުގަ ،ވ ަތ ނ ްިއ ާޔ،
ރ.އ ެ
ސ.ސީާ ،ރ ްއ ެޖ ޮއ ްނ ަލއ ްިނ ާ
.އ ް
.ޑ ްބލ ުިޔ ެ
ް
(އ ޯ
ސ ެޓ ްލ ޯކެ ،އ ްމ ަ
.އ ްލ)
ސ ާ
ައދި މީޑ ާިއ ެނ ްޓ ަފ ަދ ުމ ައ ްއ ަ
ސ ަތ ާކއި ެއ ުކ ވ ަިޔ ާފރ ެީގ ުމ ާޢ ަމ ާލ ްތ ަތ ްއ
ހ ްިނ ަގ ްނ ަފ ޭ
ސ ަހ ެވ ަފއ ެިވ ެއ ެވ.

ލިބ ަިގ ުތ ަމ ްށ ޯފ ުނ ަގއި އ ްިނތ ާިޒ ުރ ުކ ަރ ްނ ެޖ ޭހ ަވ ުގ ުތ ުކ ަޑ ެވ ެގ ްނދ ަިޔ ެއ ެވ.
ަކ ް
ސ ަޓ ަމ ުރ ްނ ަނ ްށ

ުލއ ަިފ ޭ
ސ ަހ ޮގ ެތ ްއ ަގއި

ޭބ ްނ ުކ ެގ

ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ްއ

ޯފ ުރ ޮކ ްށދ ުިނ ުމ ެގ ޮގ ުތ ްނ ައ ަހ ުރ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ޭބ ްނ ުކ ެގ ް 05ބ ާރ ްނ ެޗ ްއ ެގ
ހ ްިނ ުގ ްނ ައ ުއ އ ާިމ ާރ ްތ ަތ ަކ ްށ ަބ ަދ ުލ ުކ ެރ ުވ ެނ ެވަ .ޒ ާމނީ ަތ ަރ ްއޤ ާީއއި
ެއ ްއ ޮގ ަތ ްށ ަފ ުރ ާމ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ މި ްބ ާރ ްނ ްޗ ަތ ަކކީެ ،އ ްނ ެމ ުފރ ަިހ ަމ ޭބ ުނ ްނ

ޭބ ްނ ުކ ެގ ައ ުޒ ަމކީަ ،ކ ް
ސ ަޓ ަމ ުރ ްނ ަނ ްށ ުލއ ަިފ ޭ
ސ ަހ ަކ ާމއ ެިއ ުކ ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ްއ

ޭބ ްނ ަކ ްށ ލ ުިބ ުމ ެގ އ ުިތ ުރ ްނަ ،ކ ް
ސ ަޓ ަމ ުރ ްނ ަނ ްށ ޚ ުިދ ަމ ްތ ލިބ ަިގ ްނ ަނ ްނ

ލިބ ަިގ ެނ ޭވ ެނ ަމ ުގ ަފހ ޮިކ ްށދ ުިނ ެމ ެވ.

ަފ ޭ
ސ ަހ ާމ ަޙ ުއ ެލ ްއ ެއ ުކ ެލ ޭވ އ ާިމ ާރ ްތ ަތ ެކ ެކ ެވ.
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ަބ ަދ ުލ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ ްބ ާރ ްނ ްޗ ަތ ަކކީ-:

ު
ަކ ް
ސ ަޓ ަމ ުރ ްނ ެގ
ޝ ޫޢ ުރ ަތ ަކ ްށ ެއ ްނ ެމ ެއ ަކ ޭށ ަނ އ ާިޖ ަބ ދ ުިނ ަމކީ
މ ޭިބ ްނ ުކ ެގ

ަ
ސ ާޤ ަފ ުތ ެގ ެތ ޭރ ަގއި

ހ ެިމ ޭނ ަކ ަމ ަކ ްށ

ަވ ަނ

ައ ަހ ުރ ެގ

ެތ ޭރ ަގއި

ައ ުއ

އ ާިމ ާރ ްތ ަތ ަކ ްށ

ހ ްިނ ުގ ްނ

ުވ ާމއ ެިއ ުކ

ޚ ުިދ ަމ ްތ

ލިބ ަިގ ްނ ަނ ަފ ާރ ްތ ަތ ަކ ްށ ަފ ޭ
ސ ަހ ޮކ ްށދ ުިނ ުމ ެގ ޮގ ުތ ްނޭ ،ބ ްނ ުކ ްނ ޚ ުިދ ަމ ްތ ޭދ
ަގ ޑ ަިތ ަކ ްށ ަބ ަދ ުލ ެގ ެނ ުވ ެނ ެވ .މ ޮިގ ުތ ްނާ ،ޢ ްނ ުމ ޮކ ްށ ޭބ ްނ ުކ ެގ ޚ ުިދ ަމ ްތ ެދ ޭވ
ަގ ޑި ެހ ު
ނދ ުނ  9:00އ ްިނ ެމ ްނ ުދ ުރ ަފ ުހ ަ 3:00އ ްށ ަބ ަދ ުލ ުކ ެރވި،
ޭބ ްނ ުކ ެގ ާބ ާޒ ުރ ްބ ާރ ްނ ުޗ ްނ ެމ ުދ ެކ ު
ނޑ ެމ ްއ ެނތި

ެހ ު
ނދ ުނ 9:00

އ ްިނ ަހވ ުީރ ަ 5:00އ ްށ ޚ ުިދ ަމ ްތ ޯފ ުރ ޮކ ްށ ޭދ ޮގ ަތ ްށ ަހ ަމ ެޖ ްއ ު
ސ ެނ ެވ.
ަނތ ާީޖ ެއ ްއ ެގ ޮގ ުތ ްނ ޭބ ްނ ުކ ެގ ޚ ުިދ ަމ ްތ ެދ ޭވ ަވ ުގ ުތ ަހ ުފ ާތ ައ ުކ ެދ ަގ ޑިއ ާިރއި
ތިރ ް
ީސ މ ެިނ ުޓ އ ުިތ ުރ ުކ ެރވ ަިފއ ެިވ ެއ ެވ.
ުއ ެފ ްއ ުދ ްނ ެތރި ައ ުއ ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ްއ ަކ ް
ސ ަޓ ަމ ުރ ްނ ަނ ްށ ަތ ާޢ ަރ ުފ ުކ ުރ ުމ ެގ ޮގ ުތ ްނ

ރޕ ް
ޝ ަނ ްލ ެއ ައ ޯ
ރނ ަ
ާމ ެލ އ ްިނ ަޓ ޭ
ރޓ ްބ ާރ ްނ ްޗ
ުހ ުޅމ ޫީދ ްބ ާރ ްނ ްޗ
ުފ ަވ ްއ ުމ ަލ ުކ ްބ ާރ ްނ ްޗ
ވިލިނގިލި ްބ ާރ ްނ ްޗ
ތ ަިނ ޫދ ްބ ާރ ްނ ްޗ
ައ ުއ އ ާިމ ާރ ްތ ަތ ަކ ްށ ްބ ާރ ްނ ުޗ ަތ ުކ ެގ ހ ްިނ ުގ ްނ ަބ ަދ ުލ ުކ ުރ ުމ ެގ އ ުިތ ުރ ްނ،
ރޕ ު
ޝ ަނ ްލ ެއ ައ ޯ
ރނ ަ
ަމ ާރ ާމ ުތ ުކ ެރ ުވ ުނ ާމ ެލ އ ްިނ ަޓ ޭ
ރޓ ެގ ުފ ާރމ ުީހ ްނ ެގ
ގ ަިމ ަތއ ަިގއ ެިވ ް
ސ ޭބ ްނ ުކ ެގ ޚ ުިދ ަމ ްތ ެދ ެވ ްނ ެފ ުށ ުމ ްނ ޚ ުިދ ަމ ްތ ލިބ ަިގ ްނ ަނ
ަފ ާރ ްތ ަތ ަކ ްށ ގ ަިނ ުގ ަނ ަފ ޭ
ސ ަހ ަތ ެކ ްއ ލ ެިބ ުމ ްނ ެދ ެއ ެވ.

“މ ްލޑ ްިވ ް
ަ 2010ވ ަނ ައ ަހ ުރ ެގ ޮއ ްކ ޯޓ ަބރ ަމ ުހ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ޯ
ސ ޯމ ަބއ ްިލ
ޭބ ްނކ ްިނގ” ެގ ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ާޢ ަރ ްފ ުކ ެރ ުވ ެނ ެވ .ގ ަިނ ުދ ަވ ް
ސ ަތ ެކ ްއ ެގ
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ތ ަ ރ ަ އް ޤީ ގެ ބޭ ން ކި ން ގ
ަ 1990ވ ަނ ައ ަހ ުރ ުއ ެފ ްއ ުދ ުނ ޑ ެިވ ޮ
ލ ްޕ ެމ ްނ ްޓ ޭބ ްނކ ްިނގ ެ
ސ ްލ
(ޑީ.ބީ.ސީ) ާޤއ ުިމ ުކ ެރ ުވނީ ާމ ެލ ފ ަިޔ ަވއި ާރ ްއ ޭޖ ެގ ުހރ ާިހ ައ ޮތ ުޅ ަތ ުކ ެގ
ަރ ްއޔ ުިތ ްނ ެގ ދިރ ުިއ ުޅ ުމ ެގ ެފ ްނ ަވ ުރ ަރ ަ
ނގ ުޅ ޮކ ްށ ޭބ ްނ ުކ ެގ ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ްއ
ެދ ެމ ެހ ްއ ެޓނިވ ޮިގ ެތ ްއ ަގއި ޯފ ުރ ޮކ ްށދ ުިނ ުމ ެގ ަތ ަ
ސ ްއ ުވ ުރ ެގ ަދ ުށ ްނ ެނ ެވ.
ާޚ ްއ ަ
ޞ ޮކ ްށ

ުކ ަޑ

ާއ ްމ ަދނ ެީއ ްއ

ަރ ްއޔ ުިތ ްނ ެގ

ލ ޭިބ

ދިރ ުިއ ުޅ ުމ ެގ

ނގ ުޅ ޮކ ްށ ުފ ުދ ްނ ެތރި ަބ ަޔ ަކ ްށ ެހ ުދ ުމ ެގ ަމ ްޤ ަ
ެފ ްނ ަވ ުރ ަރ ަ
ޞ ުދ ަގ ެއ ެވ.
މިވ ް
ިސ ުނ ުމ ެގ

ަމއ ަިގ ު
ނޑ

ަމ ްޤ ަ
ޞ ަދކީ،

ައ ޮތ ުޅ ަތ ުކ ަގއި

ަވޒ ާީފ ެގ

ުފ ުރ ަ
ޞ ުތ ަތ ްއ އ ުިތ ުރ ުކ ެރ ޭވ ެނ ަމ ުގ ަފހ ޮިކ ްށދީަ ،ރ ްއޔ ުިތ ްނ ަނ ްށ ލ ޭިބ

ުކދި ައދި ެމ ުދ ަފ ްނތ ެީގ ވ ަިޔ ާފރ ަިތ ަކ ްށ ާމލީ ެއހ ެީތރ ަިކ ްނ ޯފ ުރ ޮކ ްށދ ުިނ ްނ

ާއ ްމ ަދނީ އ ުިތ ުރ ޮކ ްށާ ،މ ެލ ާއއި ައ ޮތ ުޅ ަތ ުކ ެގ ެމ ުދ ަގއި ޮއ ްނ ަނ ާއ ްމ ަދނ ެީގ
ަފ ަރ ުގ ުކ ަޑ ުކ ުރ ެމ ެވ.
ާރ ްއ ޭޖ ެގ ެއކި ަ
ފ ުހ ުޅވި ަރ ްށ ަރ ުށ ެގ
ސ ަރ ަހ ްއ ުދ ަތ ުކ ަގއި ޭބ ްނ ުކ ެގ ޮ 19ގ ި
ަރ ްއޔ ުިތ ްނ ަނ ްށ ަދނީ ޚ ުިދ ަމ ްތ ޯފ ުރ ޮކ ްށ ެދ ެވ ުމ ްނ ެނ ެވ .މ ެީގ އ ުިތ ުރ ްނ
(ބ ްނ ްކ ޯދނި) ަތ ުކ ެގ ޮގ ުތ ަގއި ަފ ް
ޮމ ަބއ ްިލ ޭބ ްނކ ްިނގ ުޔނ ްިޓ ޭ
ސ ޯދނި
ޭބ ުނ ްނ ޮކ ްށ ެގ ްނ ާރ ްއ ޭޖ ެގ ުހރ ާިހ ަކ ްނ ޮކ ުޅ ަތ ަކ ްށ ޭބ ްނ ުކ ެގ ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ްއ
ޯފ ުރ ޮކ ްށ ެދ ެވ ެއ ެވ.
ަ 2010ވ ަނ ައ ަހ ުރ ެތ ޭރ ަގއިަ ،ވސ ަީލ ްތ ަތ ްއ ޭއ ެގ ެއ ްނ ެމ ުފރ ަިހ ަމ ޮގ ުތ ަގއި
ޭބ ުނ ްނ ޮކ ްށު ،މ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަނ ްށ ަތ ްމރ ުީނދީާ ،ހސ ުިލ ުކ ެރ ޭވ ަނތ ާީޖ ަތ ަކ ްށ
ބ ާިނ ޮކ ްށ

ަކ ަ
ނޑ ެއ ޭޅ

އ ާިނ ަޔ ްތ ަތ ްއ

ެދ ޭވ ޮގ ަތ ްށ

ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ެކ ްއ

ުކ ެރ ުވ ެނ ެވ .މ ަިކ ުމ ެގ ަނތ ާީޖ ެއ ްއ ެގ ޮގ ުތ ްނ ޑީ.ބީ.ސީ ެގ ަހ ަރ ާކ ްތ ަތ ްއ
ުފ ާޅ ުކ ެރވިޯ ،ލ ުނ ޫދ ުކ ުރ ާމއިު ،އ ެފ ްއ ުދ ްނ ެތރ ޫިނ ްނ ޯލ ުނ ަތ ަކ ްށ ަފއ ާ
ިސ
ައ ު
ނބ ާރ ޯހ ުދ ުނ މ ްިނ ަވ ުރ އ ުިތ ުރ ެވ ަޚ ަރ ުދ ަތ ްއ ުކ ަޑ ުކ ެރ ުވ ެނ ެވ.

ކު ިދ އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް
މާ ީލ އެހީތެރިކަން ފޯރު ޮކށްދިނުން
ސ ެވރ ަިކ ާމއިަ ،ދ ު
ަމ ް
ނޑ ެވރ ަިކ ާމއި ައދި ވ ަިޔ ާފރ ެީގ ާދއ ާިރ ަގއި ހ ެިމ ޭނ ުކދި
ައދި ެމ ުދ ަފ ްނތ ެީގ ވ ަިޔ ާފރ ަިތ ަކ ްށ ާމލީ ެއހ ެީތރ ަިކ ްނ ޯފ ުރ ޮކ ްށދ ުިނ ުމ ަގއި
ޭބ ްނ ުކ ްނ ެމ ުދ ެކ ު
ނޑ ެމ ްއ ެނތި ަހ ަރ ާކ ްތ ެތރ ަިވ ުމ ްނ ެގ ްނ ެދ ެއ ެވ.
މ ޮިގ ުތ ްނ ޫދ ުކ ެރ ޭވ ޯލ ުނ ަތ ުކ ެގ ަ
ސ ަބ ުބ ްނ ަރ ްށ ެވހ ްިނ ެގ ދިރ ުިއ ުޅ ުމ ެގ
ނގ ުޅ ުކ ުރ ަވއިަ ،ފޤ ުީރ ަކ ްނ ަނ ްއ ާތ ަލއިަ ،ވޒ ާީފ ެގ ުފ ުރ ަ
ެފ ްނ ަވ ުރ ަރ ަ
ޞ ުތ ަތ ްއ
އ ުިތ ުރ ުކ ުރ ުމ ަގއި

ުމޙ ްިއ ުމ

ަރ ްއޔ ުިތ ްނ ަނ ްށ

ލިބ ޭިދ ްނ ެޖ ޭހ

ަދ ުއ ެރ ްއ

ައ ާދ ުކ ެރ ެއ ެވ.

ައ ާ
ސސީ

މ ެިހ ްނ ަކ ުމ ްނ،

ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ާކއި

ައމ ްިއ ަލ

ވ ަިޔ ާފރ ަިތ ްއ ހ ްިނ ާގ ަފ ާރ ްތ ަތ ަކ ްށ ައ ާމ ުޒ ޮކ ްށ ޯލ ުނ ޫދ ުކ ެރ ެވ ެއ ެވ .މ ެީގ
ެތ ޭރ ަގއި ައމ ްިއ ަލ ަފ ުރ ުދ ްނ ާނ އިޮ ،ބ ެޑތި ވ ަިޔ ާފރި ުކ ްނ ުފނ ަިތ ްއ ެވ ް
ސ
ހ ެިމ ެނ ެއ ެވ.

ބްރާންޗުތަކު ެގ ހިންގުން އައު
ށ ބަދަލުކުރުން
އިމާރާތްތަކަ ް
ަކ ް
ސ ަޓ ަމ ުރ ްނ ަނ ްށ ުލއި ަފ ޭ
ސ ަހ ަކ ާމއ ެިއ ުކ ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ްށ ޯފ ުރ ޮކ ްށދ ުިނ ުމ ެގ
ަމ ްޤ ަ
ޞ ުދ ަގއި ،މ ަިއ ަހ ުރ ެތ ޭރ ަގއި ައ ޮތ ުޅ ެތ ޭރ ެގ ް 04ބ ާރ ްނ ެޗ ްއ ެގ ހ ްިނ ުގ ްނ
ައ ުއ އ ާިމ ާރ ްތ ަތ ަކ ަކ ްށ ަބ ަދ ުލ ުކ ެރ ުވ ެނ ެވ.

ަދ ު
ނޑ ެވރ ަިކ ްނ ުކރ ެިއ ުރ ުވ ްނ
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އި ން ސާ ނީ ވ ަ ސީ ލ ަ ތް ތ ަ އް
ނދ ޫގ ުދ ަވ ް
ވ ަިޔ ާފރ ަީގއި ަދތި ުއ ަ
ސ ަވ ެރ ްއ ަތ ުޖރ ާިބ ުކ ެރ ޭވ ަދނޑ ަިވ ެޅ ްއ ަގއި

ާރ ްއ ޭޖ ަގއި ތ ެިބ ެގ ްނ ަމތީ ަތ ުޢލ ުީމ ާހސ ުިލ ުކ ުރ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ޭބ ްނ ުކ ެގ

ެއ ަތ ަޙ ްއ ަމ ްލ ުކ ެރ ޭވ ެނ ަކ ްނ ަދ ްއ ުކ ަވއ ޭިދ ަހޤީޤީ ސ ަިފ ައކީ ުކ ްނ ުފނ ެީގ

ު 03މ ަވ ްއ ަޒ ަފ ަކ ްށ ޭބ ްނ ުކ ެގ ަޚ ަރ ުދ ަގއި ެއ ުފ ުރ ަ
ޞ ުތ ޯހ ަދއ ެިދ ުވ ެނ ެވ.

ާޤ ބ ްިލ ަކ ްނ ަކ ުމ ަގއ ަިވނ ަީނ ަމޭ ،އ ެގ ެއ ްނ ެމ ޮބ ުޑ ޙ ްިއ ާ
ސ ެއ ްއ ައ ާދ ުކ ާރ
ަފ ާރ ަތ ކީ ުކ ްނ ުފނ ެީގ ައ ުގ ުހރި ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ެނ ެވާ .ވ ަދ ެވރި ާމ ަޙ ުއ ެލ ްއ ަގއި
ވ ަިޔ ާފރި ުކރ ަިއ ުރ ަވއި ،ދ ާިމ ާވ ޮގ ްނ ެޖ ުހ ްނ ަތ ާކއި ުކރ ަިމތ ުިލ ުމ ެގ ާޤ ބ ުިލ ަކ ްނ
ޭބ ްނ ަކ ްށ ލ ެިބނީ ޮކ ްނ ެމ ުމ ަވ ްއ ަޒ ަފ ުކ ެވ ް
ސ

ެކނޑ ޭިނޅި ޭބ ްނ ަކ ްށ

ޚ ުިދ ަމ ްތ ޮކ ްށދ ުިނ ުމ ަގއި ަދ ްއ ަކ ުމ ްނ ާދ އ ްިޚ ާލ ް
ޞ ެތރ ަިކ ުމ ެގ ަ
ސ ަބ ުބ ްނ ެނ ެވ.
ވ ަިޔ ާފރ ެީގ

ާމ ަޙ ުއ ުލ ަގއި

ގ ަިނ ުގ ަނ

ުހ ަރ ް
ސ ަތ ާކއި

ުކރ ަިމތ ަިލ ުމ ްނ ާދ

ސ ަވ ުރ ަގއި އ ްިނ ާ
މ ުިދ ަވ ް
ސނީ ަވސ ަީލ ްތ ަތ ާކއި ުގ ޭޅ ަކ ްނ ަކ ުމ ަގއި ުހރި
ޮގ ްނ ެޖ ުހ ްނ ަތ ާކއި ުގޅ ަިފއ ަިވނީަ ،ތ ަރ ްއޤ ާީއއ ެިއ ުކ ައ ްނ ަނ ަބ ަދ ުލ ަތ ާކއި
ެއ ްއ ަހ ަމ ެއ ްއ ަގއި ަފއިތ ަިލ ާ
ސބ ުިތ ޮކ ްށު ،މ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ެގ ައ ުގ ަވ ަޒ ްނ ޮކ ްށ،
ަވޒ ާީފ ަގއި ަދ ަމ ަހ ްއ ަޓއިު ،ކ ްނ ުފ ްނ ާޏއި ޭދ ެތ ޭރ ަގއި ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ެގ ެމ ުދ ަގއި

ަމތީ ަތ ުޢލ ުީމ ެގ ުފ ުރ ަ
ޞ ުތ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަނ ްށ ުހ ުޅ ާވ ުލ ުމ ެގ ޮގ ުތ ްނ 05
ތ ަތ ުޢލ ުީމ ާހސ ުިލ ުކ ުރ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ުމ ާ
ސ ަރ ލ ޭިބ
ުމ ަވ ްއ ަޒ ަފ ަކ ްށ ަމ ީ
ޮގ ަތ ްށ ުޗ ްއޓީ ެދ ުވ ެނ ެވ.
ޭބ ްނ ުކ ެގ އ ް
ިސ ަމ ާޤ ްމ ަތ ަކ ްށ ާޤ ބ ުިލ ދ ެިވހ ްިނ ަތ ްއ ާޔ ުރ ުކ ުރ ުމ ެގ
ެ
ޭބ ުނ ުމ ަގއި ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ޯބ ުޑ ްނ ާފ ް
ސ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ
“އ ްގ ެޒ ެކޓ ްިވ
ްގ ޫރމ ްިނގ ްޕ ޮރ ްގ ާރ ްމ” ެގ ަދ ުށ ްނ ު 02މ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ޮހ ުވ ެނ ެވ.
ަ 97އ ުއ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަނ ްށ ޭބ ްނ ުކ ެގ ަވޒ ާީފ ެދ ުވ ެނ ެވ.
ަމތީ ަތ ުޢލ ުީމ ާހސ ުިލ ޮކ ްށ ެގ ްނތިބި ަ 05ފ ާރ ަތ ަކ ްށ ޭބ ްނ ުކ ެގ
ޮއފ ަ
ިސ ުރ ްނ ެގ ަމ ާޤ ުމ ެގ ަވޒ ާީފ ެދ ުވ ެނ ެވ.
ުހ ަނ ާރއި

ާޤ ބ ުިލ ަކ ްނ

އ ުިތ ުރ ޮކ ްށ

ަމ ުޢ ޫލ ާމ ުތ

ޮއ ްނ ަނ އ ުިތ ާބ ާރއި ަޔޤ ްީނ ަކ ްނ އ ުިތ ުރ ޮކ ްށ ަދ ަމ ަހ ްއ ަޓއިު ،މ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ެގ

ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ެގ

ަކ ްނ ޮބ ުޑ ުވ ްނ ަތ ްއ ަބ ަލއ ަިގ ުތ ުމ ެގ ަމ ްއ ަޗ ެށ ެވ.

ސނދި ުކ ުރ ުމ ެގ ަމ ްޤ ަ
ުމ ްއ ަ
ޞ ުދ ަގއި ޭބ ްނ ުކ ެގ ަތ ާފ ުތ ަމ ާޤ ްމ ަތ ުކ ަގއި
ތ ްިއ ެބވި ަބ ެއ ްއ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ެގ ަވޒ ާީފ ެގ ާދއ ާިރއ ްިނ ަތ ާފ ުތ ެއ ެހ ްނ

އ ްިނ ާ
ސނީ

ަވސ ަީލ ްތ ަތ ުކ ެގ

ޮއނ ަިގ ު
ނޑ

ބ ާިނ ޮކ ްށ

ަތ ަރ ްއޤ ުީކ ުރ ަމކީ

ޭބ ްނ ުކ ެގ ެއ ްނ ެމ ުމހ ްިއ ުމ ައ ާމ ުޒ ަތ ުކ ެގ ެތ ެރއ ްިނ ައ ާމ ަޒ ަކ ްށ ުވ ާމ ެއ ުކ،
ެއ ައ ާމ ަޒ ްށ ާވޞ ުިލ ުވ ުމ ެގ ޮގ ުތ ްނ ތިރ ަީގއި ަބ ާޔ ްނ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ްއ
ާފއ ުިތވި ައ ަހ ުރ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ުކ ެރ ުވ ެނ ެވ.
ޭބ ްނ ުކ ެގ ަތ ްމރ ުީނ ުކ ުރ ުމ ެގ ނ ާިޒ ުމ ެގ ަދ ުށ ްނ ު 174މ ަވ ްއ ަޒ ަފ ަކ ްށ
ަތ ްމރ ުީނ ެދ ުވ ެނ ެވ.

ާދއ ާިރ ައ ަކ ްށ ަބ ަދ ުލ ުކ ުރ ުމ ެގ ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ެފ ުށ ެނ ެވ.
ދ ެިވހ ާިރ ްއ ޭޖ ެގ ަވޒ ާީފ ާއ ެބ ޭހ ާޤ ޫނ ުނ ާ
(ޤ ޫނ ުނ ަނ ްނ ަބ ުރ )02/2008
ސރވ ްިސ ޫރ ްލ ް
ާއއި ެއ ްއ ޮގ ްތ ުކ ުރ ުމ ެގ ޮގ ުތ ްނ ޭބ ްނ ުކ ެގ ާ
ސ ައ ްށ
ަބ ަދ ުލ ެގ ެނވި އ ް
ިސ ާލ ުޙ ުކ ެރ ުވ ެނ ެވ.
ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަނ ްށ ަރ ްއ ާކ ެތރި ައ ާމ ްނ ާމ ަޙ ުއ ެލ ްއ ާޤއ ުިމ ުކ ުރ ުމ ެގ
ރކ ްޕ ޭލ ް
“ވ ް
ޞ ުދ ަގއި ަ 2010ވ ަނ ައ ަހ ުރު ،ފ ަރ ަތ ަމ ަފ ަހ ަރ ްށަ ،
ަމ ްޤ ަ
ސ

ާރ ްއ ެޖއ ްިނ ޭބ ުރ ްނ ަތ ްމރ ުީނ ދ ުިނ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ު 23މ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ

ޮނ ްނ ެހ ެރ ް
ސ ަމ ްނ ްޓ ޮޕލިސީ” ެއ ްއ ަތ ާޢ ަރ ުފ ުކ ެރވި ަޢ ަމ ުލ ުކ ަރ ްނ

ާރ ްއ ެޖއ ްިނ ޭބ ަރ ްށ ޮފ ުނ ުވ ެނ ެވ.

ެފ ުށ ެނ ެވ.

ަވޒ ާީފ ައ ްށ ައ ުހ ުލ ެވރ ުިކ ުރ ުވ ަމ ްށ ެދ ޭވ ަތ ްމރ ްީނ 2010

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ  -އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010
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ރޓ ަމ ްނ ުޓ ެގ ަމ ް
ސ ޑ ާިޕ ް
ސ ް
ިސ ަ
ހ ުިއ ަމ ްނ ރ ޯ
ސ ޫއލ ްިއ ަޔ ުތ ަތ ާކއިަ ،ވކ ަިވކި

ނ ބަދަލުތަކާ ިއ
ތަރައްޤީއާއިއެ ުކ އަން ަ
އެއްހަމައެއްގަ ިއ ފައި ިތލަ ސާބިތުކުރުން
ައ ުޅ ަގ ު
ނޑ ެމ ްނ ެގ

ަވސ ަީލ ްތ ަތ ުކ ެގ

އ ްިނ ާ
ސނީ

ައ ަދ ުދ

ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ެގ ަމ ް
ސ ޫއލ ްިއ ަޔ ުތ ަތ ާކއިަ ،
ޝ ުކ ާވ ަތ ްއ ުހ ަށ ަހ ޭޅ ެނ ޮގ ްތ ަތ ާކއި،
ެއ ަފ ަދ ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ްއ ުހ ަށ ެހ ުޅ ުމ ްނ

އ ުިތ ުރ ަވ ުމ ްނ

ދ ުިއ ާމ ެއ ުކު ،މ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަ
ޝ ުއ ުޤ ެވރ ުިކ ުރ ާވަ ،ވޒ ާީފ ަގއި ެދ ެމ ެހ ްއ ުޓ ަމ ްށ ަޓ ަކއި
ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ާނ އި

ުގ ޭޅ

ސ ާިޔ ަ
ސ ުތ ަތ ާކއި

ަހ ުރ ަދ ާނ

ުއ ޫ
ސ ުލ ަތ ެކ ްއ

ަބ ްއ ަޓ ްނ ުކ ުރ ަމކީ ަވ ަރ ްށ ުމހ ްިއ ުމ ަކ ެމ ެކ ެވެ .އ ެހ ްނ ަކ ުމ ްނ ަވޒ ާީފ ާއ ެބ ޭހ

ަދތ ަިތ ާކއި

ުހ ަރ ް
ސ ަތ ުކ ްނ

އ ް
ިސތ ުިއ ާނ ްފ ުކ ެރ ޭވ ެނ

ެއ ުމ ަވ ްއ ަޒ ަފ ަކ ްށ ުކރ ަިމތ ެިވ ާދ ެނ

ަރ ްއ ާކ ެތރ ެިވ ޭވ ެނ
ޮގ ްތ ަތ ްއ

ޮގ ްތ ަތ ާކއި،

މިސ ާިޔ ަ
ސ ުތ ަގއި

ަތ ްފސ ުީލ ޮކ ްށ

ަބ ާޔ ްނ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ ެނ ެއ ެވ.

ާޤ ޫނ ުނ ާ
(ޤ ޫނ ުނ ަނ ްނ ަބރ ާ )02/2008އއި ެއ ްއ ޮގ ްތ ުކ ުރ ުމ ެގ ޮގ ުތ ްނ

ކުރިމަގަށް މުވައްޒަފުން ބިނާކުރުން

ސ އ ް
ސރވ ްިސ ޫރ ްލ ް
ޭބ ްނ ުކ ެގ ަ
ިސ ާލ ުޙ ުކ ެރވި ަ 2010ވ ަނ ައ ަހ ުރ ެގ

ޭބ ްނ ުކ ެގ އ ް
ިސ ަމ ާޤ ުމ ަތ ަކ ްށ ާޤ ބ ުިލ ދ ެިވހ ްިނ ަތ ްއ ާޔ ުރ ުކ ުރ ުމ ެގ ޮގ ުތ ްނ

ނ ަޢ ަމ ުލ ުކ ަރ ްނ ަފ ާށ ަފ ެއ ެވޭ .ބ ްނ ުކ ެގ
ޮއ ްކ ޯޓ ަބރ ަމ ުހ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ަވ ީ

ެ
“އ ްގ ެޒ ެކޓ ްިވ ްގ ޫރމ ްިނގ ްޕ ޮރ ްގ ާރ ްމ” ެގ ަނ ުމ ަގއި ަ 2010ވ ަނ ައ ަހ ުރ

ސރވ ްިސ ޫރ ްލ ް
ަ
ސ ަގއި ަވޒ ާީފ ެދ ޭވ ެނ ޮގ ާތއިު ،މ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ެގ ައ ުޚ ާލޤީ

ޞ ަމ ް
ާޚ ްއ ަ
ޝ ޫރ ެޢ ްއ ެފ ްއ ެޓވ ެިއ ެވ .މިއީ ޭބ ްނ ުކ ެގ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ެގ ައ ުގ

މ ްިނ ަގ ާ
ނޑ އި ،އ ުިތ ުރ ަގޑި ައދި ެއ ެހނ ެިހ ްނ އ ާިނ ަޔ ްތ ަތ ްއ ެދ ޭވ ެނ ޮގ ާތއި،

ަވ ަޒ ްނ ޮކ ްށ ެއ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ެގ ާޤ ބ ުިލ ަކ ްނ އ ުިތ ުރ ޮކ ްށު ،މ ް
ސ ަތ ްޤ ަބ ުލ ަގއި

ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަނ ްށ ެދ ޭވ ުޗ ްއޓީ ާއއި ުހ ް
ސ ަވ ުގ ުތ ެދ ޭވ ެނ ުއ ޫ
ސ ުލ ަތ ްއ

ޭބ ްނ ުކ ެގ

ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަތ ްމރ ްީނ ުކ ުރ ުމ ެގ ޮގ ުތ ްނ

ަތ ްފސ ުީލ ޮކ ްށ ަބ ާޔ ްނ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ ެނ ެއ ެވ.

ުކރ ަިއ ްށ ާރ ަވއ ެިގ ްނ ހ ްިނ ޭގ ަމ ް
ޝ ޫރ ެޢ ެކ ެވ.

މ ެީގ

އ ުިތ ުރ ްނ

ދ ެިވހ ާިރ ްއ ޭޖ ެގ

ެޕ ްނ ަ
ޝ ާނ ެބ ޭހ

ާޤ ޫނ ުނ

ާ
(ޤ ޫނ ުނ

އ ް
ިސ

ަމ ާޤ ުމ ަތ ަކ ްށ

ަނ ްނ ަބ ުރ ަ )08/2009އ ްށ ަޢ ަމ ުލ ުކ ުރ ުމ ެގ ޮގ ުތ ްނ ެޖ ުނ ައރީ 2011

މުވައްޒަފުންގެ އެއްބައިވަންތަކަން
ކުރިއެރުވުން

ޝ ްނ ް
ެޕ ްނ ަ
ސކ ްީމ ަގއި ަބ އ ެިވރ ުިކ ެރ ޭވ ެނ ަކ ްނ ޑ ެިސ ްމ ަބ ުރ ަ 2010ގއި

ސ ާޤ ަފ ްތ ބ ާިނ ެވ ަފއ ަިވނީު ،މ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ެގ ފ ުިކ ާރއި ަމ ަ
ޭބ ްނ ުކ ެގ ަ
ސ ްއ ަކ ުތ ެގ

ޝ ްނ ް
ރމ ްނ ްޓ ެޕ ްނ ަ
އ ުިޢ ާލ ްނ ުކ ެރ ުވ ެނ ެވޭ .ބ ްނ ުކ ެގ ރ ަިޓ ަޔ ަ
ސކ ްީމ ަގއި

ާމ ަޙ ުއ ުލ ަގއި ެގ ްނ ުގ ޭޅ ާއ ަދ ާކ ަދއ ެިގ ަމ ްއ ަޗ ެށ ެވެ .އ ެހ ްނ ަކ ުމ ްނު ،މ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ެގ
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ެއ ްއ ަބ އ ަިވ ްނ ަތ ަކ ާމއި ެއ ްއ ަބ ެއ ްއ ަވ ްނ ަތ ަކ ްނ ެދ ެމ ެހ ްއ ުޓ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ައ ަހ ުރ ެގ

ަވޒ ާީފ

ެތ ޭރ ަގއި ަތ ާފ ުތ ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ެކ ްއ ުކ ެރ ުވ ެނ ެވ .މ ޮިގ ުތ ްނު ،މ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ެގ

ޭދ ަފ ާރ ުތ ްނ ެވ ް
ސ ެއ ުމ ަވ ްއ ަޒ ެފ ްއ ެގ ެޕ ްނ ަ
ޝ ްނ ެއ ަކ ުއ ްނ ަޓ ްށ ަހ ަމ ެއ ައ ަދ ުދ

ޞ ުދ ަގއި ޭބ ްނ ުކ ެގ ެއކި ޑ ާިޕ ް
ެއ ުކ ެވރ ަިކ ްނ ާއ ާލ ުކ ުރ ުމ ެގ ަމ ްޤ ަ
ރޓ ަމ ްނ ުޓ ަތ ުކ ެގ

ަޖ ާމ ުކ ަރ ްނ ެޖ ެހ ެއ ެވު .މ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ެގ ްޕ ޮރވ ެިޑ ްނ ްޓ ަފ ްނ ަޑ ްށ ަޖ ާމ ުކ ަރ ްނ ެޖ ޭހ

ެމ ުދ ަގއި ުފ ްޓ ަ
ސ ްލ ުމ ާބ ާރ ަތ ާކއި ޮވލ ޯީބ ަޅ ުމ ާބ ާރ ެތ ްއ ޭބ ްއ ުވ ެނ ެވ .މ ެީގ

ައ ަދ ަދ ްށ ަބ ަދ ުލ ެގ ެނވި ،މި ަފ ްނ ުޑ ެގ ޚ ުިދ ަމ ްތ ުކރ ެިއ ޭކ ެއ ްއ ޮގ ަތ ްށ

ސ ާ
އ ުިތ ުރ ްނެ ،އކި ުމ ައ ްއ ަ
ސ ަތ ުކ ެގ ެމ ުދ ަގއި ޭބ ްއ ުވ ުނ ެނ ްޓ ޯބ ަޅ ުމ ާބ ާރ ާތ އި

ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަނ ްށ ލ ެިބ ުމ ްނ ެދ ެއ ެވ.

ްކ ަލ ްބ ޯމ ްލޑ ްިވ ް
ސ ުފ ްޓ ަ
ސ ްލ ުމ ާބ ާރ ުތ ަގއި ޭބ ްނ ުކ ެގ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ

އ ްިނ ެފށ ެިގ ްނ ޭބ ްނ ުކ ެގ ުހރ ާިހ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ޭބ ްނ ުކ ެގ ރ ަިޓ ަޔ ަ
ރމ ްނ ްޓ

ަބ ާޔ ްނ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ
އ ްިނ ަ
ސ ްއ ަތ

ޮގ ުތ ްނ،

ެޕ ްނ ަ
ޝ ްނ

ޮކ ްނ ެމ

ުމ ަވ ްއ ަޒ ަފ ުކ

ެއ ަކ ުއ ްނ ަޓ ްށ

ުމ ާ
ސ ަރއ ެިގ

ަޖ ާމ ުކ ަރ ްނ ެޖ ޭހއ ުިރ

ަބ އ ެިވރ ެިވ

މުވައްޒަފުންގެ އަޑު އެހުން

ޭބ ްނ ުކ

ަތ ްމސ ުީލ ޮކ ްށ ަފއ ެިވ ެއ ެވ.

މ ަިފ ަދ

ަހ ަރ ާކ ްތ ަތ ުކ ެގ

ސ ަބ ުބ ްނ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ެގ ުގ ުޅ ްނ ަތ ްއ ަބ ަދހ ެިވަ ،ކ ް
ަ
ސ ަޓ ަމ ުރ ްނ ަނ ްށ ެދ ޭވ

ޭބ ްނ ުކ ެގ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަނ ްށ ަރ ްއ ާކ ެތރިަ ،އދި ައ ުބ ުރ ެވރ ަިކ ާމއި ެއ ުކ

ޚ ުިދ ަމ ުތ ެގ ެފ ްނ ަވ ުރ ަރ ަ
ނގ ުޅ ުކ ުރ ަމ ްށ ަމ ުގ ަފހ ެިވ ެގ ްނދ ަިޔ ެއ ެވ.

ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ުރ ުމ ެގ ހ ްިތ ަހ ަމ ެޖ ުހ ްނ ލިބ ޭިދ ަފ ަދ ާމ ަޙ ުއ ެލ ްއ ާޤއ ްިމ ުކ ުރ ުމ ެގ
ސ ޮނ ްނ ެހ ެރ ް
ރކ ްޕ ޭލ ް
“ވ ް
ަ
ަމ ްޤ ަ
ސ ަމ ްނ ްޓ ޮޕލިސީ” ެއ ްއ
ސ ުދ ަގއި
ެއ ުކ ަލ ާވ ެލވި ޮއ ްކ ޯޓ ަބރ ަ 2010ގއި ަވނީ ައ ަމ ުލ ުކ ަރ ްނ ެފށ ަިފ ެއ ެވ.
ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ުތ ެގ ާމ ަޙ ުއ ުލ ަގއި ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަނ ްށ ޯގ ާނ ުކ ުރ ަމކީ ުމޅ ްިނ ަމ ާނ
ައދި ެއ ްއ ެވ ް
ސ ާހ ެލ ްއ ަގއި ޭބ ްނ ުކ ްނ ަގ ޫބ ުލ ުކ ާރ ެނ ަކ ެމ ްއ ޫނ ެނ ެވ .މި
ސ ުތ ެގ ަމއ ަިގ ު
ޮގ ުތ ްނ ،މި ެއ ުކ ަލ ާވ ެލ ުވ ުނ ސ ާިޔ ަ
ނޑ ައ ާމ ަޒކީ ޯގ ާނ ެއ ްއ
ަކ ަމ ްށ ެބ ެލވ ާިދ ެނ ެއ ްއ ެވ ް
ސ ާބ ަވ ެތ ްއ ެގ ައ ަމ ެލ ްއ ުނހ ެިމ ޭނ ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ުތ ެގ
ާމ ަހ ުއ ެލ ްއ

ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަނ ްށ

ާޤއ ުިމ ޮކ ްށދ ުިނ ެމ ެވ.

ެއ ެހ ްނ ަކ ުމ ްނ،
ޑ ާިޕ ް
ރޓ ެމ ްނ ްޓ ަތ ުކ ެގ ެމ ުދ ަގއި ޭބ ްއ ުވ ުނ ުފ ްޓ ަ
ސ ްލ ޯޓ ަނ ެމ ްނ ްޓ 2010
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ަމ ްއ ަ
ސ ަލ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ  -އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

މުވައްޒަފުން ހުނަރުވެރިކޮ ް
ށ
އެއްބައިވަންތަކަން އާލާކުރުން

ދިގުމުއްދަތަށް ގުޅުންތައް ދެމެހެއްޓުމަށް
ކުރެވުނު މަސައްކަތް

ވ ަިޔ ާފރި ާއއި ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ުތ ެގ ާމ ަޙ ުއ ާލއި ަވޒ ާީފ ެގ ާބ ާޒ ަރ ްށ ައ ްނ ަނ ުމ ްނ ާދ

ދ ުިގ ުމ ްއ ަދ ަތ ްށ ުގ ުޅ ްނ ަތ ްއ ެދ ެމ ެހ ްއ ުޓ ަމކީ ޭބ ްނ ުކ ެގ ވ ަިޔ ާފރ ެީގ ުމހ ްިއ ުމ

ަތ ަރ ްއޤ ޮީކ ްށ

ސ ެ
ެއ ްއ ައ ާ
ސ ެވ .މ ޮިގ ުތ ްނ ޭބ ްނ ުކ ްނ ެއ ްނ ެމ ައ ަހ ްއމ ްިއ ަޔ ެތ ްއ ޭދ ަކ ަމކީ

ަހ ުލވި

ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ެގ

ަބ ަދ ުލ ަތ ާކއ ެިއ ުކ

ުހ ަނ ުރ ަތ ްއ

ސ ަޓ ަމ ުރ ްނ ާނ އ ެިއ ުކ ޮއ ްނ ަނ ުގ ުޅ ްނ ެދ ެމ ެހ ްއ ުޓ ަމ ްށ ަކ ުމ ަގއިވ ަީނ ަމ ެވ ް
ަކ ް
ސ،

ެއ ަކށ ެީގ ްނ ާވ ަތ ްމރ ުީނ ދ ުިނ ަމކީ؛
ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ެގ ުއ ެފ ްއ ުދ ްނ ެތރ ަިކ ުމ ެގ މ ްިނ ަވ ުރ އ ުިތ ުރ ުކ ުރ ަމ ްށ،

ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ެގ ަތ ަރ ްއޤ ާީއއި ުކރ ެިއ ުރ ަމ ްށ ުކ ެރ ޭވ ޭހ ަދއ ްިނ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަނ ްށ
ެދ ޭވ ާޚ ްއ ަ
ޞ ައ ަހ ްއމ ްިއ ަޔ ުތ ަކ ްނ ާހ ަމ ޮކ ްށ ެދ ެއ ެވު .މ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަނ ްށ ުކ ެރ ޭވ

ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ެގ ޭބ ުނ ްނ ުފރ ަިހ ަމ ޮގ ުތ ަގއި ހ ުިފ ަމ ްށ،

މ ަިފ ަދ ޭހ ަދ ަތ ުކ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ަތ ުޢލ ުީމ ާހސ ުިލ ުކ ުރ ަމ ްށ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ ޭހ ަދ ަތ ާކއި

ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ެގ ޚ ުިދ ަމ ުތ ެގ ައ ުގ ަވ ަޒ ްނ ޮކ ްށ އ ުިޚ ާލ ް
ސ ެތރ ަިކ ްނ

ައމ ްިއ ަލ ަޚ ަރ ުދ ަގއި ަތ ުޢލ ުީމ ާހސ ުިލ ޮކ ްށ ުހ ަނ ުރ ެވރ ަިކ ްނ އ ުިތ ުރ ުކ ަރ ްނ

ެދ ެމ ެހ ްއ ުޓ ަމ ްށ،

ޭބ ުނ ްނ ާވ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަނ ްށ ުމ ާ
ސ ަރ ލ ޭިބ ޮގ ަތ ްށ ުޗ ްއޓީ ެދވި ަތ ުޢލ ުީމ

ސ ްއ ުވ ާރއި ަލ ު
ުކ ްނ ުފނ ެީގ ަތ ަ
ނޑ ަދނޑ ަިތ ަކ ްށ ާވޞ ުިލ ެވ ޭބ ްނ ުކ ެގ

ާހސ ުިލ ުކ ުރ ަމ ްށ ުފ ުރ ަ
ޞ ުތ ދ ުިނ ްނ ަފ ަދ ަކ ްނ ަތ ްއ ހ ެިމ ެނ ެއ ެވ.

ައ ުގ ަވ ަޒ ްނ ުކ ާރ ަބ ާހ ަތ ްއ ެދ ެމ ެހ ްއ ުޓ ަމ ްށު ،މހ ްިއ ުމ ަދ ުއ ެރ ްއ ައ ާދ

ީ”ގ ަދ ުށ ްނ ުމ ާ
ލސ ެ
ް
ސ ަރ ެދ ޭވ ޮގ ަތ ްށ ުޗ ްއޓީ
“ސ ަޓޑީ ލ ްީވ ޮޕ ި
ޭބ ްނ ުކ ެގ

ުކ ާރ ަކ ެމ ެކ ެވ.

ެދވި ަތ ުޢލ ުީމ ާހސ ުިލ ުކ ުރ ުމ ެގ ުފ ުރ ަ
ޞ ުތ ޭބ ްނ ުކ ެގ ު 05މ ަވ ްއ ަޒ ަފ ަކ ްށ

ަ
ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ަތ ްށ
ޝ ުޢ ުޤ ެވރިާ ،ޤ ބ ްިލ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަތ ެކ ްއ ބ ާިނ ުކ ުރ ުމ ެގ
ަމ ްޤ ަ
ޞ ުދ ަގއި މ ަިއ ަހ ުރ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ާރ ްއ ެޖ ާއއި ާރ ްއ ެޖއ ްިނ ޭބ ުރ ެގ

ެދ ުވ ެނ ެވ .މ ުިފ ުރ ަ
ޞ ުތ ެގ ަދ ުށ ްނ ޭބ ްނ ުކ ެގ ު 03މ ަވ ްއ ަޒ ަފ ުކ ޑ ްިގ ރީ
ެފ ްނ ަވ ަރ ްށ ަތ ުޢލ ުީމ ާހސ ުިލ ުކ ަރ ަމ ާށއި،

ސ ާ
ސ ަތ ުކ ްނ ަތ ްމރ ުީނ ޯހ ުދ ުމ ެގ ުފ ުރ ަ
ުމ ައ ްއ ަ
ޞ ުތ ޭބ ްނ ުކ ެގ ެއކި ަފ ްނތ ެީގ

02

ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަނ ްށ ލިބ ެިދ ުވ ެނ ެވ.

ީ.އ) ނ ްިނ ުމ ަމ ްށ ެމ ޭލޝ ާިޔ ާއއި ް
ެއ ަކ ުއ ްނ ަޓ ްނ ްޓ ް
(އ.ސީ.ސ ޭ
ސ ޭ
ސރީ

މ ޮިގ ުތ ްނ ާރ ްއ ެޖއ ްިނ ޭބ ުރ ަގއި ޭބ ްއ ުވ ުނ ުކ ުރ ުމ ްއ ަދ ުތ ެގ ެ 14
ސމ ާިނ/

ުމ ަވ ްއ ަޒ ަފ ުކ

ސސ ޭިއ ަ
ެއ ޯ
ޝ ްނ

ޮއ ްފ

ާޗ ަޓ ް
ރޑ

ަ
ސރޓ ަިފއ ްިޑ

ަލ ްނ ާކ ައ ްށ ޮގ ް
ސ ަފއ ެިވ ެއ ެވ.

ަތ ްމރ ުީނ ްޕ ޮރ ްގ ާރ ްމ ަތ ުކ ަގއި ޭބ ްނ ުކ ެގ ު 23މ ަވ ްއ ަޒ ެފ ްއ ަބ އ ެިވރ ެިވ ަފއ ެިވ ެއ ެވ.

މ ެީގ އ ުިތ ުރ ްނ ަ 2009ވ ަނ ައ ަހ ުރ ުމ ާ
ސ ަރ ެދ ޭވ ޮގ ަތ ްށ ުޗ ްއޓީ

ައދި ާރ ްއ ޭޖ ަގއި ހ ްިނ ުގ ުނ ަ 05ތ ްމރ ުީނ ްޕ ޮ
ރ ްގ ާރ ެމ ްއ ަގއި ޭބ ްނ ުކ ެގ 09

ެދވި ަތ ުޢލ ުީމ ާހސ ުިލ ުކ ަރ ްނ ޮފ ުނ ުވ ުނ ު 02މ ަވ ްއ ަޒ ަފ ުކ ަތ ުޢލ ުީމ

ުމ ަވ ްއ ަޒ ަފ ުކ ަބ އ ެިވރ ެިވ ަފއ ެިވ ެއ ެވަ .އ ަލ ްށ ަވޒ ާީފ ެދ ުވ ުނ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ާނ އި

ާހސ ުިލ ުކ ުރ ަމ ްށ ަފ ުހ ޭބ ްނ ާކއި ުގޅ ަިފއ ެިވ ެއ ެވަ .އދި ައ ަހ ުރ ެގ ެތ ޭރ ަގއި،

ްބ ާރ ްނ ްޗ/ޑ ާިޕ ް
ރޓ ަމ ްނ ުޓ ަތ ަކ ްށ ައ ާމ ުޒ ޮކ ްށ ެގ ްނ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ެގ ުހ ަނ ުރ ަތ ްއ

ރޓ ް
ސ ާ
ީ.އ ައދި ާޗ ަ
ސ ަތ ުކ ްނ ހ ްިނ ާގ ޭއ.ސީ.ސ ޭ
ާރ ްއ ޭޖ ެގ ުމ ައ ްއ ަ
ރޑ

ްޕ ޮރ ްގ ާރ ެމ ްއ

ީ.އއ ެ
އ ްިނ ް
ި.އ ްމ ޭ
ސޓިޓ ުިއ ްޓ ޮއ ްފ ެމ ޭނ ްޖ ަމ ްނ ްޓ ެއ ަކ ުއ ްނ ަޓ ްނ ްޓ (ސ ަ
.އ)

އ ުިތ ުރ ޮކ ްށ

ަވޒ ާީފ ައ ްށ

ައ ުހ ުލ ެވރ ުިކ ުރ ުމ ެގ ޮގ ުތ ްނ
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ޭބ ްނ ުކ ަގއި ހ ްިނގ ަިފއ ެިވ ެއ ެވ.
މ ެީގ އ ުިތ ުރ ްނޭ ،ބ ްނ ުކ ެގ ްޓ ެރއިނ ްިނގ ޑ ާިޕ ް
ރޓ ަމ ްނ ުޓ ްނ ަވނީ ތިރ ަީގއި
ަބ ާޔ ްނ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ ްޕ ޮރ ްގ ާރ ްމ ަތ ްއ ހ ްިނ ަގއި ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަނ ްށ ަތ ްމރ ުީނ
ދ ަީފ ެއ ެވ.

ސ ަތ ުކ ަގއި ަބ އ ެިވރ ުިވ ަމ ްށ ުހ ުޅ ާވ ެލ ުވ ުނ ް
ޯކ ް
ސ ޮކ ަލރޝ ްިޕ ުފ ުރ ަ
ޞ ުތ ަގއި
ު 03މ ަވ ްއ ަޒ ަފ ުކ ަބ އ ެިވރ ެިވ ަފއ ެިވ ެއ ެވ .މ ޮިގ ުތ ްނ ،މި ް
ސ ޮކ ަލރޝ ްިޕ
ެއ ުކ ަލ ާވ ަލއ ަިފއ ަިވނީޯ ،ކ ުހ ެގ ުމ ްއ ަދ ުތ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ަވޒ ާީފ ައ ާދ ުކ ަރ ުމ ްނ
ެގ ްނ ާދ ޮގ ަތ ެށ ެވ.

ަ .1ދ ަރނި މ ްިނ ުކ ުރ ުމ ެގ ުއ ޫ
ސ ުލ ަތ ްއ
ެ .2އ ެމ ްކ ް
ސ ެޑބ ްިޓ ާކ ާޑއި ެބ ޭހ ަތ ްމރ ުީނ ަތ ްއ
ސ ަޓ ަމ ުރ ްނ ެގ ޮ
ަ .3ވ ުގ ޫނ ާޓއި ަކ ް
ސ އ ެިގ ަ
ސ ްއ ަޙ ަކ ްނ
ެދ ެނ ަގ ްނ ާނ ެނ ޮގ ުތ ެގ ަތ ްމރ ުީނ  -ދ ެިވހި ުފ ުލ ުހ ްނ ެގ ެއހ ާީއއ ެިއ ުކ
ސ ާ
ީ.އ ް
 .4އީ.ބ ެ
އ ްރ.ޓީ (ރ ޯިޕ ްޓ ަހ ާދ ެނ ޮގ ުތ ެގ ަތ ްމރ ުީނ) -ަމއިސ ް
ިސ ެގ ެއހ ާީއއ ެިއ ުކ
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ކު ން ފުނީ ގެ އި ޖް ތި މާ ޢީ މ ަ ސް އޫ ލި އް ޔ ަ ތު
އ ްިޖތ ާިމޢީ

ައ ާދ ުކ ުރ ަމކީ

ަމ ް
ސ ޫއލ ްިއ ަޔ ުތ

ުމ ުޖ ަތ ަމ ުޢ ެގ

ުމޅި

ަމ ްނ ާފ ައ ްށ ޮކ ްނ ެމ ެހ ްނ ުކ ަރ ްނ ެޖ ޭހ ަކ ެމ ްއ ަކ ުމ ަގއި ޭބ ްނ ުކ ްނ ެދ ެކ ެއ ެވ.
މ ަިމ ް
ސ ޫއލ ްިއ ަޔ ަތކީ
ާވސ ްިލ ެވ

ުކ ްނ ުފނ ެީގ

ޭބ ްނ ުކ ެގ

ަލ ު
ނޑ ަދނޑ ަިތ ަކ ްށ

ަތ ަ
ސ ްއ ުވ ާރއި

ައ ުގ ަވ ަޒ ްނ ުކ ާރ

ެއ ްއ ަހ ަމ ެއ ްއ ަގއި

ަބ ާހ ަތ ާކއި

ުކ ްނ ުފ ްނ ާޏއިު ،މ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ާނ އި ުމ ުޖ ަތ ަމ ުޢ ެގ ަކ ްނ ަކ ްނ ެދ ެމ ެހ ްއ ުޓ ަމ ްށ ަޓ ަކއި
ޭބ ުނ ްނ ުކ ެރ ޭވ ުމހ ްިއ ުމ ަވސ ަީލ ެތ ެކ ެވ.
ޭބ ްނ ުކ ްނ

އ ުިޖ ތ ާިމޢީ

ހ ްިނ ާގ

ޯފ ުރ ޮކ ްށ ޭދ މ ަިފ ަދ ުލއ ަިފ ޭ
ސ ަހ ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ަކކީ ޭބ ްނ ާކއި ާވ ަދ ުކ ަރ ުމ ްނ
ައ ްނ ަނ ެއ ެހ ްނ ަފ ާރ ްތ ަތ ަކ ްށ ޮގ ްނ ަޖ ާހ ެލ ޭވ ަފ ަދ ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ެކ ެކ ެވ.
ަދ ު
ނޑ ެވރ ަިކ ްނ ަތ ަރ ްއޤ ުީކ ުރ ުމ ެގ ަ 02ވ ަނ ފ ަިޔ ަވހ ެީގ ަދ ުށ ްނ ،މިނ ް
ިސ ްޓރީ
ޮއ ްފ ފި ަ
ޝ ރ ްީޒ ެއ ްނ ްޑ ެއ ްގރ ަިކ ްލ ަޗރ ާއއި ުގޅ ެިގ ްނ ެއ ުކ ަލ ާވ ެލ ުވ ުނ
ސ ަހ ޮއނ ަިގ ު
ުލއ ަިފ ޭ
ނޑ ަތ ެކ ްއ ެގ ަދ ުށ ްނ ާރ ްއ ޭޖ ެގ ެއކި ަކ ްނ ޮކ ުޅ ަތ ުކ ަގއި
ދިރ ުިއ ޭޅ ަފ ުރ ުދ ްނ ަނ ްށ ޫދ ުކ ެރ ުވ ުނ ޯލ ުނ ަތ ުކ ެގ ެއހ ަީގއި ަދ ު
ނޑ ެވރ ަިކ ުމ ެގ

ަހ ަރ ާކ ްތ ަތ ުކ ްނ

ުމ ުޖ ަތ ަމ ުޢ ައ ްށ

ުކ ާރ

ުކރ ަިއ ާރ ަފއ ެިވ ެއ ެވ.

ަހ ަރ ާކ ްތ ަތ ްއ

މި

ް
ސކ ުީމ ެގ

ަދ ުށ ްނ

ާރ ްއ ޭޖ ެގ

ަފއ ާިދއ ްިނ މ ަިފ ަދ ަހ ަރ ާކ ްތ ަތ ްއ ހ ްިނ ުގ ުމ ަގއި ާ
ސބ ުިތ ަކ ާމއ ެިއ ުކ ެދމިތ ެިބ،

ެއކ ަިކ ްނ ޮކ ުޅ ަތ ުކ ަގއި ދިރ ުިއ ެޅ ުމ ްނ ާދ ަކ ް
ސ ަޓ ަމ ުރ ްނ ަނ ްށ ާމލީ ެއހ ެީތރ ަިކ ްނ

ުމޅި ުމ ުޖ ަތ ަމ ުޢ ެގ ަމ ްނ ާފ ައ ްށ ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ުރ ަމ ްށ އ ުިތ ުރ ހ ްިތ ަވ ެރ ްއ

ޯފ ުރ ޮކ ްށ ެދވި

ސ ަވ ުރ ދ ާިމ ެވ ަފއ ާިވ ަދތ ަިތ ާކއި ެއ ުކ ެވ ް
ލ ެިބ ެއ ެވ .މ ުިދ ަވ ް
ސ ޭ ،ބ ްނ ުކ ްނ

ަމ ުގ ަފހ ެިވ ެގ ްނދ ަިޔ ެއ ެވ .މ ެީގ އ ުިތ ުރ ްނާ ،ރ ްއ ެޖ ާއއި ާރ ްއ ޭޖ ްނ ޭބ ުރ ަގއި ަމތީ

ަރ ަ
ނގ ުޅ ޮކ ްށ

ަފ ުރ ުދ ްނ ަނ ްށ

ޞ ުތ ުހ ުޅ ާވ ުލ ުމ ެގ ޮގ ުތ ްނ މިނ ް
ަތ ުޢލ ުީމ ާހސ ުިލ ުކ ުރ ުމ ެގ ުފ ުރ ަ
ިސ ްޓރީ ޮއ ްފ

ެމ ުދ ެކ ު
ނޑ ެމ ްއ ެނތި

ެއހ ެީތރ ަިކ ްނ

ރޓ ް
ސ ޯޕ ް
ސ ޫޔ ުތ ެއ ްނ ްޑ ް
ސ ް
ިސ ަ
ހ ުިއ ަމ ްނ ރ ޯ
ސ އ ްިނ ެއ ުކ ަލ ާވ ެލ ްއވި

ާ
ސބ ުިތ ަކ ާމއ ެިއ ުކ

ުމ ުޖ ަތ ަމ ުޢ ެގ

ަނ ާފ ާވ ެނ ޮގ ްތ ަތ ްށ

ޯހ ަދއިދ ުިނ ަމ ްށ

ާޙ ަލ ުތ

ޯފ ުރ ޮކ ްށ ެދ ުމ ްނ ެގ ްނ ެދ ެއ ެވ.

ަރ ްށ ެވހ ްިނ ެގ

ދިރ ުިއ ުޅ ުމ ެގ

ެފ ްނ ަވ ުރ

ަރ ަ
ނގ ުޅ ުވ ަމ ްށ

ސކ ްީމ ެ
ސ ޫޓ ެޑ ްނ ްޓ ޯލ ްނ ް
ޝ ަނ ްލ ް
ެ
“ނ ަ
”ގ ަދ ުށ ްނ ަ 1,200އ ްށ ުވ ެރ
ސ ްއ ަކ ުތ ަގއި ޭބ ްނ ުކ ްނ ަވނީ އ ް
ގ ަިނ ޯލ ުނ ޫދ ުކ ުރ ުމ ެގ އ ާިދރީ ަމ ަ
ިސ ަދ ުއ ެރ ްއ

މުޖުތަމަޢުއާއި އެކު

ައ ާދ ޮކ ްށ ަފ ެއ ެވަ .އދި ަމތީ ަތ ުޢލ ުީމ ާހސ ުިލ ުކ ަރ ްނ ެއ ޭދ ަދރ ަިވ ުރ ްނ ަނ ްށ
ސ ަހ ޮއނ ަިގ ެ
ނޑ ްއ ެގ ަދ ުށ ްނ ޯލ ުނ ލ ޭިބ ެނ ޮގ ްތ ަހ ަމ ަޖ ްއ ަ
ުލއ ަިފ ޭ
ސ އި

ަޒ ާމ ަނ ްށ ައއި ަބ ަދ ާލއ ެިއ ުކ ުމ ުޖ ަތ ަމ ުޢ ަގއި ޭބ ްނ ުކ ެގ ަދ ުއ ުރ ުފ ާޅ ުކ ެރވި،
ަހ ަމ ެއ ަކނި ާމލީ ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ްއ ޯފ ުރ ޮކ ްށ ޭދ ަފ ާރ ެތ ްއ ެގ އ ުިތ ުރ ްނާ ،ރ ްއ ޭޖ ެގ

ދ ުިނ ުމ ެގ ޮގ ުތ ްނ“ ،ކ ަިޔ ާވ” މ ަިނ ުމ ަގއި ޭބ ްނ ުކ ްނ ޯލ ުނ ް
ސކ ެީމ ްއ ަތ ާޢ ަރ ުފ
ޮކ ްށ ަފއ ެިވ ެއ ެވ.

އ ްިޤތ ާިޞ ދީ ާނ ެރ ުހ ަގއި މ ަިއ ުދ ޭބ ްނ ަކ ކީ ވ ަިޔ ާފރ ެީގ ައ ާމ ްނ ާމ ަޙ ުއ ެލ ްއ
ާޤއ ުިމ ުކ ުރ ަމ ްށ އ ް
ިސ ަދ ުއ ެރ ްއ ައ ާދ ުކ ާރ ަފ ާރ ެތ ެކ ެވ .މ ޮިގ ުތ ްނ ޭބ ްނ ުކ ެގ
ިސ ަރ ްއ ާކ ުކ ުރ ާމއިަ ،ފއ ާ
ޞ ަދކީަ ،ފއ ާ
ަމ ްޤ ަ
ިސ ޫދ ުކ ުރ ާމއިެ ،އ ަކ ުއ ްނ ްޓ ަތ ަކ ްށ
ުމ ާ
ސ ަރ ަޖ ާމ ުކ ުރ ާމއިެ ،ގ ޮދ ުރ އ ާިމ ާރ ްތ ުކ ުރ ަމ ާށއި ވ ަިޔ ާފރ ަިއ ްށ ޯލ ުނ

ޭބ ްނ ުކ ެގ

ޫދ ުކ ުރ ުމ ެގ އ ުިތ ުރ ްނާ ،ރ ްއ ޭޖ ެގ ެއ ަކ ެހރި ުކދި ަރ ްށ ަތ ަކ ްށ ެވ ް
ސ ޚ ުިދ ަމ ްތ

ޮބ ުޑ ުކ ުރ ަމ ްށ ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ެރ ެވ ެއ ެވ .މ ޮިގ ުތ ްނޭ ،ބ ްނ ުކ ެގ ވ ަިޔ ާފރ ާިއއި

ޯފ ުރ ޮކ ްށ ޭދު ،މ ުޖ ަތ ަމ ަޢ ްށ ުމހ ްިއ ުމ ުކ ްނ ުފ ްނ ަޏ ަކ ްށ ުވ ެމ ެވ.

ުގ ުޅ ްނ ުހރި ަހ ަރ ާކ ްތ ަތ ުކ ެގ އ ުިތ ުރ ްނ ުމ ުޖ ަތ ަމ ުޢ ެގ ާލ ަބ ާއއި ަމ ްނ ާފ ައ ްށ

މ ޮިގ ުތ ްނ ޭބ ްނ ުކ ެގ ުފ ާޅ ވ ުިއ ަގ ެމ ުދ ެވރ ޮިކ ްށ ޯފ ުރ ޮކ ްށ ެދ ުމ ްނ ާދ ަތ ާފ ުތ
ސވީ ަފ ާރ ްތ ަތ ަކ ްށ ައ ާ
ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ުކ ެގ އ ުިތ ުރ ްނު ،އ ުމ ުރ ްނ ުދ ަވ ް
ސސީ
ެޕ ްނ ަ
ޝ ްނ ެގ

ަފއ ާ
ިސ

ޫދ ުކ ުރ ުމ ަގއި

ޭބ ްނ ުކ ްނ ެވ ޭދ ެއހ ެީތރ ަިކ ަމކީ

ާފ ަހ ަގ ޮކ ްށ ެލ ޭވ ޚ ުިދ ަމ ެތ ެކ ެވޭ .ބ ްނ ްކ ޯދނ ަީގއި ާރ ްއ ޭޖ ެގ މ ުީހ ްނ ދިރ ުިއ ޭޅ
ުހރ ާިހ ަރ ްށ ަތ ަކ ްށ ޭބ ްނ ުކ ެގ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަޤ ާވޢ ުިދ ްނ ުކ ާރ ޒ ާިޔ ަރ ްތ ަތ ުކ ަގއި
ެއ ަކ ުއ ްނ ްޓ ުހ ުޅ ުވ ާމއި،

.އ ް
ީ.އ ެ
ޕ ޯ
ސ

ެމ ުދ ެވރ ޮިކ ްށ

ަފއ ާ
ިސ

ެނ ުގ ުމ ެގ

އ ްިނތ ާިޒ ުމ ަފހ ޮިކ ްށދ ުިނ ާމއިެ ،އ ަކ ުއ ްނ ަޓ ްށ ަފއ ާ
ިސ ަޖ ާމ ޮކ ްށދ ުިނ ްނ ަފ ަދ
ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ްއ ހ ެިމ ެނ ެއ ެވު .ޖ ްމ ަލ ޮކ ްށ ަދ ްނ ަނ ާވ ަކ ުމ ަގއ ާިވ ަނ ަމޭ ،ބ ްނ ުކ ްނ
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ެއހ ެީތރ ަިކ ްނ

ުކރ ެިއ ުރ ުމ ަގއި

އ ުިޖ ތ ާިމޢީ

ޯފ ުރ ޮކ ްށދ ުިނ ަމ ްށ

ާޚ ްއ ަ
ޞ

ަހ ަރ ާކ ްތ ަތ ުކ ެގ

ޙ ްިއ ާ
ސ

ައ ަހ ްއމ ްިއ ަޔ ެތ ްއ ެދ ެވ ެއ ެވ.

ާފއ ުިތވި ައ ަހ ުރ ެތ ޭރ ަގއިަ ،ތ ާފ ުތ އ ުިޖ ތ ާިމޢީ ަހ ަރ ާކ ްތ ަތ ްއ ހ ްިނ ުގ ަމ ްށ
ޭބ ްނ ުކ ްނ ެއހ ެީތރ ެިވދިނީ ުކ ްނ ުފނ ެީގ ޒ ްިނ ާމ ެއ ްއ ަކ ަމ ްށ ެދކިެ ،އ ާހ ެމ ޮބ ުޑ
އ ް
ިސ ަކ ެމ ްއދ ެީގ ްނ ެނ ެވ .މ ޮިގ ުތ ްނެ ،ތ ެލސީމ ާިޔ ުކދ ްިނ ަނ ްށ ޯ
“ބ ްނ ެމ ޯރ
ސ ްޕ ާލ ްޓ” ެހ ޭދ ެނ ަމ ުގ ަފހ ޮިކ ްށދ ުިނ ާމއިަ ،މ ް
ްޓ ާރ ްނ ް
ސ ެވރ ްިނ ެގ ުދ ަވ ުހ ެގ
ަހ ަރ ާކ ްތ ަތ ްއ ހ ްިނ ުގ ަމ ްށ ެއހީ ދ ުިނ ްނ ަފ ަދ ަކ ްނ ަކ ްނ ަފ ުޚ ުރ ެވރ ަިކ ާމއ ެިއ ުކ
ާފ ަހ ަގ ޮކ ްށ ެލ ެވ ެއ ެވޭ .ބ ްނ ުކ ްނ ެދ ޭކ ޮގ ުތ ަގއިު ،މ ުޖ ަތ ަމ ަޢ ްށ ޯފ ުރ ޮކ ްށ ެދ ޭވ
ސ ަބ ުބ ްނ ޭބ ްނ ާކއި ުގ ުޅ ްނ ުހރި ަފ ާރ ްތ ަތ ަކ ްށ ު
މ ަިފ ަދ ެއހ ަީތ ުކ ެގ ަ
ޝ ުކ ުރ
ައ ާދ ުކ ުރ ަމ ްށ ުފ ުރ ަ
ޞ ުތ ލިބ ެިގ ްނ ެދ ެއ ެވ.

ތިމާވެށި
ޭބ ްނ ުކ ްނ

ަޤ ޫބ ުލ ުކ ާރ ޮގ ުތ ަގއި

ޙ ާިމ ަޔ ްތ ުކ ުރ ަމ ްށ

ޒ ްިނ ާމ ާދ ުރ

ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ެކ ްއ

ުކ ްނ ުފ ްނ ަޏ ުކ ްނ

ޮކ ްށ ޭދ ްނ ެޖ ެހ ެއ ެވ.

ތ ާިމ ެވށި

މިވ ް
ިސ ުނ ުމ ަގއި

ަ
ތ ެިބޭ ،ބ ްނ ުކ ެގ ަމ ަ
ސ ަބ ުބ ްނ ތ ާިމ ެވ ްއ ަޓ ްށ ޮކ ްށ ާފ ެނ
ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ުކ ެގ
ޭނ ެދ ޭވ ައ ަ
ސ ުރ ަތ ްއ ެދ ެނ ަގ ުތ ަމ ްށ ަތ ާފ ުތ ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ެކ ްއ ުކ ެރ ުވ ެނ ެވ.
ުވ ާމއ ެިއ ުކޭ ،ބ ްނ ުކ ެގ ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ުކ ަގއި ތ ާިމ ެވ ްއ ާޓއި ަރ ްއ ެޓހި ޮގ ްތ ަތ ްއ
އ ްިޚތ ާިޔ ުރ ުކ ުރ ުމ ެގ

ެވ ްއ ެޓ ްއ

ާޤއ ްިމ ުކ ުރ ަމ ްށ

ެއ ަކށ ެީގ ްނ ާވ

ޭހ ަދ ެއ ްއ

ުކ ެރ ުވ ެނ ެވ .މ ޮިގ ުތ ްނ ަކ ުރ ާދ ަހ ްށ ުކ ެރ ޭވ ަޚ ަރ ުދ ުކ ަޑ ުކ ުރ ުމ ެގ ޮގ ުތ ްނ
ެދ ުފ ަށ ްށ ާޗ ްޕ ުކ ެރ ޭވ ްޕރ ްިނ ަޓރ ޭބ ުނ ްނ ުކ ުރ ާމއި ،އ ްިނ ަޓ ެ
ރނ ްޓ
ޭބ ްނކ ްިނގ ައ ްށ ަކ ް
ސ ަޓ ަމ ުރ ްނ ޭހ ުލ ްނ ެތރި ުކ ުރ ުވ ްނ ަފ ަދ ނ ާިޒ ުމ ަތ ްއ
ޞ ަ
ާޤއ ުިމ ުކ ުރ ަމކީ ޭބ ްނ ުކ ްނ ތ ާިމ ެވ ްއ ަޓ ްށ ަބ ަހ ްއ ާޓ ާޚ ްއ ަ
ސ ާމ ުލ ަކ ުމ ެގ
ެހ ްއ ެކ ެކ ެވ .މ ަިފ ަދ ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ްއ ަތ ާޢ ަރ ްފ ުކ ުރ ުމ ްނ ަހ ުރ ުމ ަދ ަލ ްށ ުކ ެރ ޭވ
ަޚ ަރ ުދ

ޮބ ުޑ ެވ ަފއިވ ަީނ ަމ ެވ ް
ސ،

ޭބ ްނ ުކ ްނ

ަޤ ޫބ ުލ ުކ ާރ ޮގ ުތ ަގއި،

ދ ުިގ

ުމ ްއ ަދ ުތ ަގއި ލ ޭިބ ެނ ަމ ްނ ާފ ާއއި ައ ާޅ ަބ ާލއ ުިރ ުކ ެރ ޭވ ޭހ ަދ ަތ ްއ ނި ް
ސ ަބ ުތ ްނ
ުކ ަޑ ެއ ެވ.

ކުރިމަގަށް ރޭވިފައިވާ ކަންކަން
ވ ަިޔ ާފރ ެީގ

ާމ ަޙ ުއ ަލ ްށ

ައ ްނ ަނ ުމ ްނ ާދ

ަބ ަދ ުލ ަތ ަކ ްށ

ރ ާިޢ ަޔ ްތ ޮކ ްށ

ިސ ާލމ ްިކ ޭބ ްނކ ްިނގ ެގ ޚ ުިދ ަމ ްތ ާޤއ ުިމ ުކ ުރ ަމ ްށ ުކ ަރ ްނ ެޖ ޭހ ދ ާިރ ާ
އ ް
ސ ެއ ްއ
ުފ ަރ ަތ ަމ ަފ ަހ ަރ ްށ ަ 2009ވ ަނ ައ ަހ ުރ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ުކ ެރވ ަިފއ ެިވ ެއ ެވ.
މ ޮިގ ުތ ްނ ަރ ުއ ް
ސ ާމ ުލ ޯހ ާދ ެނ ޮގ ްތ ަތ ާކއި ވ ަިޔ ާފރި ހ ްިނ ާގ ެނ ޮގ ުތ ެގ
ސ ްއ ުވ ެރ ްއ ެއ ުކ ަލ ާވ ުލ ުމ ެގ ަމ ަ
ަތ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ެރ ެވ ުމ ްނ ެދ ެއ ެވ .މ ެީގ އ ުިތ ުރ ްނ
ަބ އ ަިނ ްލ ައ ުޤ ާވމީ ވ ަިޔ ާފރ ެީގ ުމ ާޢ ަމ ާލ ްތ ަތ ަކ ްށ ަމ ުގ ަފހ ުިކ ުރ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ެއކި
ަފ ާރ ްތ ަތ ާކއ ެިއ ުކ ުގ ުޅ ްނ ަބ ަދހ ުިކ ުރ ަމ ްށ ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ެކ ްއ ުކ ެރ ެވ ެއ ެވ.
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ރި ސް ކް ބެ ލެ ހެ އް ޓު ން
ޭބ ްނ ުކ ްނ ޯފ ުރ ޮކ ްށ ޭދ ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ުކ ެގ ެފ ްނ ަވ ުރ ަރ ަ
ނގ ުޅ ުކ ުރ ަމ ްށ ަޓ ަކއި

ސ ާވ މ ްިނ ަވ ާރއިަ ،ކ ް
ޭބ ްނ ްކ ޙ ްިއ ާ
ސ ަޓ ަމ ުރ ްނ ޭބ ްނ ުކ ެގ ޚ ްިދ ަމ ްތ ަތ ުކ ްނ

މ ޮިގ ުތ ްނ،

ލިބ ަިގ ްނ ަނ ަތ ުޖރ ާިބ ާއއިޭ ،ބ ްނ ާކ ޭދ ެތ ޭރ ާޢ ްނ ުމ ަފ ުރ ުދ ްނ ެދ ޭކ ޮގ ާތއީ،

ަމ ުގ

ުމ ުޖ ަތ ަމ ުޢ ަގއި ޭބ ްނ ުކ ެގ ަދ ަރ ަޖ ާއއި ައދި ޙ ްިއ ާ
ޞ ާދ ުރ ްނ ެގ ުއ ްއމ ުީދ ަތ ާކއި

ެކނޑ ޭިނޅި

ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ްއ

ުކ ަރ ުމ ްނ ެގ ްނ ެދ ެވ ެއ ެވ.

ަކ ް
ސ ަޓ ަމ ުރ ްނ ަނ ްށ ުލއ ަިފ ޭ
ސ ަހ ޮކ ްށ ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ްއ ލިބ ަިގ ެނ ޭވ ެނ

ުގޅ ަިފއ ާިވ ަކ ެމ ެކ ެވ .މިއީު ،ޖ ްމ ަލ ޮގ ެތ ްއ ަގއި ޭބ ްނ ުކ ެގ ހ ްިނ ުގ ާމއި ުކރ ަިމ ުގ

ަފހ ޮިކ ްށދ ުިނ ުމ ެގ ޮގ ުތ ްނ ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ްއ ޭރވި ަޢ ަމ ުލ ުކ ެރ ެވ ުމ ްނ ެދ ެއ ެވ.
އ ްިޤތ ާިޞ ަދ ްށ ައއި ޮ
ސ ަބ ުބ ްނ ޭބ ްނ ުކ ެގ ވ ަިޔ ާފރ ަިއ ްށ ެވ ް
ލ ުޅ ްނ ަތ ުކ ެގ ަ
ސ
ސ ުރ ުކ ާރ ޭނ ަކ ްނ ެދ ެނތ ެިބ ،މ ަިކ ުމ ެގ ަ
ައ ަ
ސ ަބ ުބ ްނ ޭބ ްނ ުކ ެގ ޯލ ުނ
ޯޕ ް
ރޓ ޯފލ ޯިއ ައ ްށ ޮކ ްށ ާފ ެނ ޭނ ެދ ޭވ ައ ަ
ސ ުރ ަތ ްއ ުކ ަޑ ުކ ުރ ަމ ްށ ަޓ ަކއި
ަރ ްއ ާކ ެތރ ަިކ ުމ ެގ ފ ަިޔ ަވ ުޅ ަތ ެކ ްއ ެއ ުޅ ެނ ެވަ .ނތ ާީޖ ެއ ްއ ެގ ޮގ ުތ ްނޭ ،ބ ްނ ުކ ެގ
ރޓ ޯފލ ޯިއ އ ުިތ ުރވި ނި ް
ޯލ ުނ ޯޕ ް
ސ ަބ ްތ ަދ ްށ ެވ ަފއ ެިވ ެއ ެވ.
ޮކ ްނ ެމ ވ ަިޔ ާފރ ެިއ ްއ ެވ ް
ސ
ޭބ ްނ ުކ ެވ ް
ސ
ވ ަިޔ ާފރ ާިއއި

ަތ ާފ ުތ

ެގ ްއ ުލ ްނ ަތ ާކއި ުކރ ަިމތ ާިލ ްނ ެޖ ޭހ
ުކރ ަިމތ ާިލ ްނ ެޖ ެހ ެއ ެވ.

މ ޮިގ ުތ ްނ،

ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ

ަހ ަރ ާކ ްތ ަތ ުކ ެގ

ަނތ ާީޖ ަތ ަކ ާށއި،

ާމލީ

ާޙ ަލ ަތ ާށއި ުކރ ަިމ ުގ ެގ ަނތ ާީޖ ަތ ަކ ްށ ޮކ ްށ ާފ ެނ ޭނ ެދ ޭވ ައ ަ
ސ ުރ ަތ ްއ ަފ ަދ
ަތ ާފ ުތ

ޮގ ްނ ެޖ ުހ ްނ ަތ ާކއި

ސ ރ ްިސ ްކ ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ަމކީޭ ،ބ ްނ ުކ ެގ ައ ާ
ުހރ ާިހ ަފ ްނތ ެިއ ްއ ަގއ ެިވ ް
ސސީ
ެއ ްއ ަހ ަރ ާކ ެތ ެވާ .ޢ ްނ ުމ ޮގ ެތ ްއ ަގއި ،ރ ްިސ ުކ ަތ ްއ ެބ ެލ ެހ ްއ ެޓނީ ޭބ ްނ ުކ ެގ
ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ޯބ ުޑ ްނ ާފ ް
ސ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ ސ ާިޔ ަ
ސ ުތ ަތ ުކ ެގ ަދ ުށ ްނ ެނ ެވ.
ޭބ ްނ ުކ ެގ ވ ަިޔ ާފރ ަިއ ްއ ލިބ ާިދ ެނ ުހރ ާިހ ާބ ަވ ެތ ްއ ެގ ެގ ްއ ުލ ަމ ްށ ުހ ަށ ެހޅ ަިފއ ާިވ

ަފ ަދއ ްިނ

ެގ ްއ ުލ ްނ ަތ ާކއި

ސ ެ
ޭއ ެގ ަމ ްއ ަޗ ްއ ބ ާިނ ެވ ަފއ ާިވ ެއ ްނ ެމ ުމހ ްިއ ުމ ެއ ްއ ައ ާ
ސ ެވު .ކ ްނ ުފނ ެީގ

ޭބ ްނ ުކ ްނ ުކރ ަިމތ ާިލ ްނ ެޖ ެހ ެއ ެވ.

ވ ަިޔ ާފރ ެީގ

ުމ ާޢ ަމ ާލ ްތ ަތ ުކ ްނ ލިބ ާިދ ެނ ެގ ްއ ުލ ްނ ަތ ަކކީ ޭއ ެގ ާޒ ުތ ަގއި ވ ަިޔ ާފރ ަިއ ްށ
ޭނ ެދ ޭވ ައ ަ
ސ ުރ ޮކ ްށ ާފ ެނ ަކ ެމ ްއ ެގ އ ުިތ ުރ ްނ ،ވ ަިޔ ާފރ ާިއއި ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ
ަހ ަރ ާކ ްތ ަތ ުކ ެގ ަނތ ާީޖ ަތ ަކ ްށ ުނ ަވ ަތ ާމލީ ާޙ ަލ ަތ ްށ ެވ ް
ސ ޭއ ެގ ޭނ ެދ ޭވ

މ ްިނ ަވ ުރ ެދ ެނ ަގ ެނަ ،އ ްނ ާދ ާޒ ޮކ ްށ ައދި ރ ޯިޕ ްޓ ުކ ުރ ަމ ްށ ެއކި ަފ ްނތ ެީގ
ޮކމިޓ ަީތ ްއ ެއ ުކ ަލ ާވ ެލވ ަިފއ ެިވ ެއ ެވ .މި ޮކމިޓ ަީތ ުކ ްނ ުކ ާރ ަމ ަ
ސ ްތ ަކ ްތ ަތ ުކ ެގ
ެތ ޭރ ަގއިު ،ހރ ާިހ ާބ ަވ ެތ ްއ ެގ ރ ްިސ ްކ ަތ ްއ ެދ ެނ ަގ ެނ ،ރ ޯިޕ ްޓ ުކ ުރ ާމއި ައދި ާމލީ
ނޑ ަތ ާކއިޭ ،ބ ްނ ްކ ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ މ ްިނ ަގ ު
މ ްިނ ަގ ު
ނޑ ަތ ަކ ްށ ެއ ުކ ަލ ާވ ެލވ ަިފއ ާިވ
ޮކ ްނ ްޓ ޯރ ްލ ަތ ާކއި އ ްިޖ ާރ ަޢ ްތ ަތ ާކއި ެއ ްއ ޮގ ަތ ްށ ރ ްިސ ްކ ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ްނ
ަތ ްނފ ުީޒ ުކ ުރ ްނ ހ ެިމ ެނ ެއ ެވ .މ ޮިގ ަތ ްށ ރ ްިސ ްކ ޮމނ ަިޓ ު
ރކ ުރ ުމ ްނ ލ ޭިބ
ސ ާ
ަމ ުޢ ޫލ ާމ ުތޭ ،ބ ްނ ުކ ްނ ަޖ ާވ ުބ ާދރީ ާވ ްނ ެޖ ޭހ ުމ ައ ްއ ަ
ސ ަތ ަކ ްށ ަޤ ާވޢ ުިދ ްނ
ޯފ ުރ ޮކ ްށ ެދ ެއ ެވ.

ައ ަ
ސ ުރ ޮކ ްށ ާފ ެނ ަކ ެމ ެކ ެވ.

ރިސްކް ޮމނިޓަރކުރުން
ރ ްިސ ްކ ަތ ުކ ެގ ެތ ެރއ ްިނ ަޔޤ ްީނ ަކ ާމއ ެިއ ުކ ައ ަދ ުދ ުކ ެރ ޭވ ެނ ރ ްިސ ްކ ަތ ްއ
ަވކި މ ްިނ ަގ ެ
ނޑ ްއ ަގއި ހ ެިފ ެހ ްއ ުޓ ަމ ްށ ަތ ާފ ުތ ފ ަިޔ ަވ ުޅ ަތ ްއ ެއޅ ަިފއ ެިވ ެއ ެވ.
ައ ަދ ުދ ުނ ުކ ެރ ޭވ ެނ ރ ްިސ ްކ ަތ ްއ ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ުމ ަގއި ަކ ަ
ނޑ ެއޅ ަިފއ ާިވ ާމލީ
ައ ަދ ުދ ަތ ެކ ްއ ެގ ަމ ްއ ަޗ ްއ ުބ ަރ ުވ ުމ ެގ ަބ ަދ ުލ ަގއި ،މ ާިބ ަވ ުތ ެގ ރ ްިސ ްކ ަތ ްއ
ޒ ްިނ ާމ ާދ ުރ ޮގ ެތ ްއ ަގއި

ޮމނ ަިޓ ު
ރކ ުރ ަމ ްށ

ަވކި

މ ްިނ ަގ ު
ނޑ ަތ ަކ ާކއި

އ ްިޖ ާރ ަޢ ްތ ަތ ެކ ްއ ެއ ަކ ަށ ެއޅި ޭބ ުނ ްނ ުކ ެރ ެވ ުމ ްނ ެދ ެއ ެވ.
ޭބ ްނ ުކ ެގ ަލ ު
ނޑ ަދނޑ ަިއކީ ާރ ްއ ޭޖ ެގ ާމލީ ސ ާިނ ަޢ ުތ ަގއި ެއ ްނ ެމ ަނ ާގކ ާިޔ
ަފ ާރ ްތ ަކ ުމ ަގއ ުިވ ެމ ެވަ .ކ ް
ސ ަޓ ަމ ުރ ްނ ެގ ޭބ ުނ ްނ ަތ ަކ ްށ ރ ާިޢ ަޔ ްތ ޮކ ްށ،
ުފރ ަިހ ަމ ޮގ ެތ ްއ ަގއި ރ ްިސ ްކ ަތ ްއ ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ަމކީ މ ަިލ ު
ނޑ ަދނޑ ާިއއި ަހ ަމ ައ ްށ
ސ ެ
ާވޞ ުިލ ުވ ުމ ެގ ެއ ްނ ެމ ުމހ ްިއ ުމ ައ ާ
ސ ެވ .މ ޮިގ ުތ ްނު ،ފރ ަިހ ަމ ޮގ ެތ ްއ ަގއި
ރ ްިސ ްކ ަތ ްއ ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ަމކީު ،ކ ްނ ުފނި ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ަ
ސ ާޤ ަފ ާތ އިު ،މ ުޖ ަތ ުމ ުޢ ަގއި
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ދާއިރާތަކަށް ދަރަނި ބެހިފައިވާ ގޮތް

ދަރަނީގެ ރިސްކް
ސ ުވ ާމއި ަކ ް
ަދ ަރނ ެީގ ރ ްިސ ަކ ކީ ަދ ަރނ ެީގ ެއ ްއ ަބ ް
ސ ަޓ ަމ ުރ ްނ ޚ ާިލ ުފ ުވ ުމ ެގ

ޭބ ްނ ުކ ެގ

ަ
ސ ަބ ުބ ްނ ޭބ ްނ ުކ ެގ ވ ަިޔ ާފރ ަިއ ްށ ލިބ ާިދ ެނ ާމލީ ެގ ްއ ުލ ެމ ެކ ެވޭ .ބ ްނ ުކ ެގ

ސ ާިނ ަޢ ްތ ަތ ަކ ްއ ަބ ަހއ ެިލވ ަިފއ ާިވ މ ްިނ ަގ ު
ނޑ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ަފއ ާިދ ުކ ަރނިވި

(ދ ަރނި ޫދ ުކ ުރ ުމ ެގ ސ ާިޔ ަ
ްކ ެރޑ ްިޓ ޮޕލިސީ ަ
ސ ުތ) ެއ ުކ ަލ ާވ ެލވ ަިފއި

ވ ަިޔ ާފރ ަިތ ަކ ްށ ޯލ ުނ ޫދ ުކ ެރ ެވ ެއ ެވ .މ ޮިގ ުތ ްނ ެއކި ސ ާިނ ަޢ ްތ ަތ ަކ ްށ

ަވނީ ޭބ ްނ ުކ ްނ ަދ ަރ ްނ ަޏ ްށ ުހ ަށ ެހޅ ަިފއ ާިވ މ ްިނ ަވ ުރ ުފރ ަިހ ަމ ޮގ ުތ ަގއި

ޫދ ުކ ެރ ޭވ ެއ ްނ ެމ ަމތީ ައ ަދ ުދ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ެދ ެމ ެހ ްއ ުޓ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ޭބ ްނ ުކ ްނ

ެބ ެލ ެހ ްއ ޭޓ ެނ

ުއ ޫ
ސ ުލ ަތ ެކ ްއ ެގ

ަމ ްއ ަޗ ެށ ެވ.

ައދި

މިސ ާިޔ ަ
ސ ުތ ަތ ްއ

ެއ ެ
ސ ްޓ

މ ްިނ ަގ ު
ނޑ ަތ ެކ ްއ

ޯޕ ް
ރޓ ޯފލ ޯިއ

ެއ ަކ ަށ ައ ަޅއި

ެބ ެލ ްނ ް
ސ ުކ ުރ ުމ ެގ

ޮގ ުތ ްނ،

ަޢ ަމ ުލ ުކ ަރ ުމ ްނ

ެގ ްނ ެދ ެއ ެވ.

ެއކި

ައދި

ސ ާ
ެއ ުކ ަލ ާވ ެލވ ަިފއ ަިވނީ ޭބ ްނ ުކ ަޖ ާވ ުބ ާދރީ ާވ ްނ ެޖ ޭހ ުމ ައ ްއ ަ
ސ ަތ ަކ ުކ ްނ

ސ ްޓ ޯޕ ް
ެއ ެ
ރޓ ޯފލ ޯިއ ެބހ ަިފއ ަިވނީ ެއކި ސ ާިނ ަޢ ްތ ަތ ުކ ްނ ަޤ ުއ ުމ ެގ

ެއ ުކ ަލ ާވ ަލ ްއ ާވ ަފއ ާިވ މ ްިނ ަގ ު
ނޑ ަތ ަކ ްށ ެފ ޭތ ޮގ ަތ ެށ ެވަ .ވކ ަިވކި ަފ ުރ ުދ ްނ ެގ

ުއ ެފ ްއ ުދ ްނ ެތރ ަިކ ުމ ަގއި ޙ ްިއ ާ
ސ ުކ ާރ މ ްިނ ަވ ާރއި ެއ ްއ ަހ ަމ ެއ ްއ ަގ ެއ ެވ.

ނ ްކ ެރޑ ްިޓ ޭރޓ ްިނގ
ަދ ަރނ ެީގ ރ ްިސ ްކ ެދ ެނ ަގ ުތ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ޭބ ްނ ުކ ްނ ަވ ީ
ޮމ ެޑ ްލ ަ
(ދ ަރނ ެީގ ރ ްިސ ްކ ައ ްނ ާދ ާޒ ުކ ާރ ެނ ނ ާިޒ ުމ) ެއ ްއ ާޤއ ްިމ ޮކ ްށ ަފ ެއ ެވ.
ަދ ަރނ ެީގ ރ ްިސ ްކ ެދ ެނ ަގ ުތ ަމ ްށ ެބ ޭލ ަތ ާފ ުތ މ ްިނ ަގ ު
ނޑ ަތ ުކ ެގ ެތ ޭރ ަގއި،
ާމޒ ަީގއި ޭބ ްނ ާކއ ެިއ ުކ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ ުމ ާޢ ަމ ާލ ްތ ަތ ުކ ެގ ެރ ޯކ ުޑ ަތ ާކއިާ ،މލީ
ުފ ުދ ްނ ެތރ ަިކ ާމއިު ،ކރ ަިމ ުގ ަގއި ަފއ ާ
ިސ ަދ ުއ ުރ ާވ ެނ ޮގ ުތ ެގ ަބ ާޔ ާނ އި،
ނބ ާރ ަފއ ާ
ަދ ަރ ްނ ަޏ ްށ ައ ު
ިސ ެދ ްއ ޭކ ެނ ަވސ ަީލ ްތ ަތ ްއ ަކ ަށ ަވ ުރ ުކ ުރ ްނ
ހ ެިމ ެނ ެއ ެވ .މ ެީގ އ ުިތ ުރ ްނެ ،އ ެ
ސ ުޓ ެގ ެފ ްނ ަވ ުރ ެދ ެމ ެހ ްއ ުޓ ަމ ްށ ަޓ ަކއި،
ނބ ާރ ަފއ ާ
ަދ ަރ ްނ ަޏ ްށ ައ ު
ިސ ެދ ްއ ޭކ ެނ ާޤ ބ ްިލ ަކ ްނ ުހރ ެިނ ްތ މ ްިނ ަވ ާރއި،
ޝ ޫރ ުޢ ަތ ަކ ްށ ޯލ ުނ ޫދ ުކ ުރ ުމ ަގއި ެގ ްނ ުގ ޭޅ މ ްިނ ަގ ު
ެއކ ެިއކި ަމ ް
ނޑ ަތ ްއ
ެބ ުލ ަމ ްށ ޭބ ްނ ުކ ްނ ަވނީ ަޤ ާވޢ ުިދ ަތ ެކ ްއ ެއ ުކ ަލ ަވއ ާިލ ަފ ެއ ެވ.

ދާއިރާތަކަށް ދަރަނި ބެހިފައިވާ ޮގތުގެ ޕޯރޓްފޯލިއޯ
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ރ ފައިސާ ޯހދުމަށް
ދަރަންޏަށް އަނބު ާ
ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް
ުދނ ޭިޔ ެގ އ ްިޤތ ާިޞދީ ަމ ް
ތ ވި ހ ަީނ ުރ ަކ ާމއ ެިއ ުކ ާރ ްއ ޭޖ ެގ
ސ ަރ ަޙ ްށ ުކރ ަިމ ި

ފައިސާ ހުރިނެތް މިންވަރުގެ ރިސްކް
(ލިކުއިޑިޓީ ރިސްކް)
ަފއ ާ
ިސ

ުހރ ެިނ ްތ

މ ްިނ ަވ ުރ ެގ

ރ ްިސ ަކ ކީ،

ޮބ ެޑތި

ެގ ްއ ުލ ްނ ަތ ްއ

ަމއ ަިގ ު
ނޑ

އ ްިޤތ ާިޞ ދީ

ަތ ަޙ ްއ ަމ ުލ ުކ ަރ ްނ ުނ ެޖހިޭ ،ބ ްނ ުކ ްނ ައ ާދ ުކ ަރ ްނ ެޖ ޭހ ާމލީ ާވޖ ުިބ ަތ ަކ ްށ

އ ާިމ ާރ ްތ ުކ ުރ ުމ ެގ

ާދއ ާިރ ައ ްށ

ެއ ަކ ޭށ ެނ މ ްިނ ަވ ަރ ްށ ޭބ ްނ ުކ ަގއި ަފއ ާ
ިސ ުނ ުހ ެރ ާދ ެނ ަކ ުމ ެގ ރ ްިސ ެކ ެވ.

ސ ުރ ުކރ ެިއ ެވޭ .ބ ްނ ުކ ެގ ަކ ް
ޭއ ެގ ޭނ ެދ ޭވ ައ ަ
ސ ަޓ ަމ ުރ ްނ ެގ ެތ ެރއ ްިނ،

މ ޮިގ ުތ ްނޭ ،ބ ްނ ަކ ްށ ލ ެިބ ްނ ެޖ ޭހ ަފއ ާ
ިސ ާއއި ޭބ ްނ ުކ ްނ ަދ ްއ ަކ ްނ ެޖ ޭހ

ަނ ާގ ަފއ ާިވ

ސ ަބ ުބ ްނ ަފއ ާ
ަފއ ާ
ިސ ަދ ުއ ުރ ުވ ުމ ަގއި ުއ ެފ ޭދ ަފ ަރ ުގ ެގ ަ
ިސ ުހރ ެިނ ްތ

ަކ ް
ސ ަޓ ަމ ުރ ްނ ަނ ްށ

މ ްިނ ަވ ުރ ެގ ރ ްިސ ަކ ްށ ަމ ުގ ަފހ ެިވ ެދ ެއ ެވަ .ފއ ާ
ިސ ުހރ ެިނ ްތ މ ްިނ ަވ ުރ ެގ

ުލއ ަިފ ޭ
ސ ަހ ޮގ ްތ ަތ ެކ ްއ ަވނީ ޯހ ަދއ ެިދވ ަިފ ެއ ެވ .މ ޮިގ ުތ ްނު ،ކރ ަިމ ުގ ަގއި

ރ ްިސ ްކ ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ަހ ުރ ަދ ާނ ތ ްިނ ނ ާިޒ ެމ ްއ ާޤއ ްިމ ޮކ ްށ ަފއ ެިވ ެއ ެވ.

ަފއ ާ
ިސ ަދ ުއ ުރ ާވ ެނ ޮގ ުތ ެގ ަމ ްއ ަޗ ްށ ރ ާިޢ ަޔ ްތ ޮކ ްށޯ ،ލ ަނ ްށ ަމ ުހ ްނ ަމ ަހ ްށ

ެއއީޭ ،ބ ްނ ުކ ެގ ްޓ ެރ ަޜރ ެީގ ުމ ާޢ ަމ ާލ ްތ ަތ ްއ ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ާމއި ،ލ ުިކއިޑިޓީ

ަދ ްއ ަކ ްނ ެޖ ޭހ ައ ަދ ުދ ުކ ަޑ ޮކ ްށ ެދވިޯ ،ލ ުނ ެގ ުމ ްއ ަދ ުތ އ ުިތ ުރ ޮކ ްށ ެދ ުވ ެނ ެވ.

(ފއ ާ
ަ
ިސ ުހރ ެިނ ްތ މ ްިނ ަވ ުރ ަބ ަލ ަހ ްއ ާޓ ެނ
ެމ ޭނ ްޖ ަމ ްނ ްޓ ޮޕލިސީ

އ ްިޤތ ާިޞ ުދ

ަދ ަށ ްށދ ުިޔ ުމ ެގ

ާދއ ާިރ ަތ ްއ ަކ ަމ ްށ ާވ،

އ ްިޤތ ާިޞދީ
ޯލ ުނ ަތ ުކ ެގ

ަ
ސ ަބ ުބ ްނ،

ަފ ުތ ުރ ެވރ ަިކ ާމއި،

ާދއ ާިރ ަތ ަކ ްށ

ނި ް
ސ ަބ ްތ ާވ

ެއ ްއ ަބ ް
ސ ުވ ްނ ަތ ަކ ްށ

ަފ ާރ ްތ ަތ ުކ ްނ

ަބ ަދ ުލ ެގ ެނވި،

(އ ްލ ޯކ ެ
ސ ެއ ްނ ްޑ ަލއިބިލިޓ ްީޒ ޮކމިޓީ ެ
ސ ްޓ ް
ސ ުތ) ާއއިެ ،އ ެ
ސ ާިޔ ަ
)އ ެވ.
.އ ް
މ ޮިގ ުތ ްނު ،ރފ ާިޔ ާއއި ޫޔ ެ
ސޮ .ޑ ަލ ުރ ެގ މ ްިނ ަވ ުރ ުދ ަވ ުހ ްނ ުދ ަވ ަހ ްށ
ަވ ަރ ްށ ާގ ުތ ްނ ަބ ަލ ަހ ްއ ަޓ ުމ ްނ ެގ ްނ ެދ ެއ ެވ.

އުފެއްދުންތެރިނޫން ލޯނުތަކަށް އަނބުރާ ފައިސާ ހޯދުމަށް މުވައްޒަފުންކުރާ
މަސައްކަތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކުރުން

ިސ ައ ު
ުއ ެފ ްއ ުދ ްނ ެތރ ޫިނ ްނ ޯލ ުނ ަތ ަކ ްށ ަފއ ާ
ނބ ާރ ޯހ ުދ ަމ ްށ ުކ ެރ ޭވ
ަމ ަ
ސ ްތ ަކ ްތ ަތ ަކ ްށ

ެދވ ަިފއ ާިވ

ާޚ ްއ ަ
ޞ

އ ް
ިސ ަކ ެމ ްއ ެގ

ަ
ސ ަބ ުބ ްނ،

މ ަިފ ަދ ޯލ ުނ ަތ ްއ ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ަމ ްށ ެއ ުކ ަލ ާވ ެލ ުވ ުނ ެއ ްނ.ޕ ޭ
ީ.އ ރ ްިޓރ ަީވ ްލ
ެ
ސ ްކ ަ
ޝ ްނ އ ްިނ ަވ ަރ ްށ ާގ ުތ ްނު ،އ ެފ ްއ ުދ ްނ ެތރ ޫިނ ްނ ޯލ ުނ ަތ ަކ ްށ
ަފއ ާ
ިސ ޯހ ުދ ުމ ެގ ަމ ަ
ސ ަކ ްތ ަތ ްއ ެކނޑ ޭިނޅި ުކ ަރ ުމ ްނ ެގ ްނ ެދ ެއ ެވަ .އދި

މަސް ހިއްކުން

ނބ ާރ ަފއ ާ
މ ަިފ ަދ ޯލ ުނ ަތ ަކ ްށ ައ ު
ިސ ޯހ ުދ ުމ ެގ ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ޮމނ ަިޓރ
ުކ ުރ ަމ ްށ ެއ ްނ.ޕ ޭ
ީ.އ ރިވ ުިއ ޮކމިޓީއ ްިނ ަޤ ާވޢ ުިދ ްނ ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ްނ ަތ ްއ
ާބ ްއ ަވ ުމ ްނ ެގ ްނ ެދ ެއ ެވ.

މާރކެޓް ރިސްކް
ާމ ެ
ރކ ްޓ ރ ްިސ ަކ ކީާ ،ބ ާޒ ުރ ަގއި ާމލީ ަވސ ަީލ ްތ ަތ ަކ ްށ ައ ްނ ަނ ަބ ަދ ުލ ަތ ުކ ެގ
ސ ަބ ުބ ްނ ުކރ ަިމތ ާިލ ްނ ެޖ ޭހ ރ ްިސ ެކ ެވ .މ ޮިގ ުތ ްނ ަފއ ާ
ަ
ިސ ާމ ުރ ުކ ެރ ޭވ
ައ ުގ ަތ ަކ ާށއިާ ،ބ ާޒ ުރ ަގއި ުހރި އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ސ ްޓ ޭރ ުޓ ަތ ާކއި ެއކި ާބ ަވ ްތ ަތ ުކ ެގ
މ ްިލކ ްިއ ާޔ ާތއި ާ
ސ ާމ ުނ ުކ ްއ ަޔ ްށ ހ ާިފ ަފއ ާިވ ޫ /ދ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ ުމ ްއ ަދ ުތ
ނޑ ަމ ްށ ަފ ުހ ެޖ ޭހ ައ ާގއި (ލީ ް
ނ ޭިމއ ުިރ ަބ ަލ ްށ ެކ ު
ސ ެރސ ުިޑ ައ ްލ ެވލ ުިއ)
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ައދި ާމލީ ާއ ާލ ްތ ަތ ުކ ެގ ައ ުގ ަތ ަކ ާށއި އ ުިކއިޓީ އ ްިނ ެވ ް
ސ ްޓ ަމ ްނ ްޓ ަތ ަކ ްށ
ސ ަބ ުބ ްނ ާމ ެ
ައ ްނ ަނ ަބ ަދ ުލ ަތ ުކ ެގ ަ
ރކ ްޓ ރ ްިސ ަކ ްށ ުހ ަށ ެހ ެޅ ެއ ެވ.
މ ަިފ ަދ ރ ްިސ ުކ ަތ ްއ ަބ ަލ ަހ ްއ ަޓ ުމ ްނ ެގ ްނ ަދނީ ޭބ ްނ ުކ ެގ ެއ ެ
ސ ްޓ ެއ ްނ ްޑ
(އ ްލ ޯކ) ާއއި ްކ ެރޑ ްިޓ ޮކމިޓ ަީގއި ަމ ް
ަލއިބިލިޓ ްީޒ ޮކމިޓީ ެ
ޝ ަވ ާރ ުކ ެރވި،
މ ަިކ ަމ ްށ

ާޤއ ުިމ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ

ާޚ ްއ ަ
ޞ ުކ ެރވ ެިގ ްނ

ސ ާިޔ ަ
ސ ުތ ަތ ަކ ްށ

ރ ާިޢ ަޔ ްތ ުކ ުރ ަމ ްށ ަފ ުހ ެއ ެވ.

ހިންގުމުގެ ރިސްކް
ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ރ ްިސ ަކ ކީ ަހ ުރ ަދ ާނ ޫނ ްނ ުނ ަވ ަތ ެފއ ްިލ ެވ ަފއ ާިވ ުއ ޫ
ސ ުލ ަތ ާކއި،
ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ާނ އި ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ނ ާިޒ ުމ ަގއ ާިވ ުނ ަރ ަ
ނގ ުޅ ާއ ަދ ަތ ާކއި ޭބ ްނ ުކ ްނ
ޭބ ުރ ަގއި ހ ާ
ިނގ ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ެކ ްއ ެގ ަ
ސ ަބ ުބ ްނ ުކރ ަިމތ ެިވ ާދ ެނ ރ ްިސ ެކ ެވ.
ސ ޮކ ްނ ެމ ެވ ް
މ ޮިގ ުތ ްނޭ ،ބ ްނ ުކ ެގ ުހރ ާިހ ަހ ަރ ާކ ްތ ަތ ްއ ެވ ް
ސ މ ްިނ ަވ ަރ ަކ ްށ
ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ

ރ ްިސ ަކ ްށ

ުހ ަށ ެހ ެޅ ެއ ެވ.

މ ެީގ

ެތ ޭރ ަގއި

ރ ްިސ ުކ ަތ ްއ

ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ަމ ްށ ާޤއ ްިމ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ ނ ާިޒ ްމ ެވ ް
ސ ރ ްިސ ަކ ްށ ުހ ަށ ެހ ެޅ ެއ ެވ.
ޭބ ްނ ުކ ްނ

ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ

ރ ްިސ ްކ

ެއކ ެިއކި

ަބ ަލ ަހ ްއ ަޓ ުމ ްނ ެގ ްނ ަދނީ

ސ ާިޔ ަ
ސ ުތ ަތ ާކއި ،އ ުިޖ ާރ ަޢ ުތ ަތ ާކއިާ ،ޤއ ްިމ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ ޮކ ްނ ްޓ ޯރ ްލ ަތ ާކއި،
ުކ ްނ ުފނި ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ޮއނ ަިގ ު
ނޑ ައދި ޭބ ްނ ްކ ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ަހ ަރ ާކ ްތ ަތ ަކ ްށ
ެއ ަކ ޭށ ެނ ޮގ ަތ ްށ ަކ ަ
ނޑ ެއޅ ަިފއ ާިވ ރ ްިސ ްކ ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ުމ ެގ ނ ާިޒ ެމ ްއ ެގ
ެތ ެރއ ްިނ ެނ ެވ.
ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ަމއ ަިގ ު
ނޑ ރ ްިސ ްކ ަތ ްއ ެދ ެނ ަގ ެނ ަބ ަލ ަހ ްއ ަޓނީ ެއ ަކ ަމ ްށ
ާޚ ްއ ަ
ޞ ައ ަހ ްއމ ްިއ ަޔ ުތ ަކ ެމ ްއ ދ ެީގ ްނ ،ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ާދއ ާިރ އ ުިތ ަރ ްށ
ަހ ުރ ަދ ާނ ުކ ުރ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ެއކި ަމ ާޤ ުމ ަތ ަކ ްށ ަމ ް
ސ ޫއލ ްިއ ަޔ ުތ ަތ ްއ ަބ ާހ ަލއި،
ެދގ ްިނތ ެިއ ްއ ަގއި ރ ްިސ ުކ ަތ ްއ ަބ ަލއި ެޗ ްކ ުކ ެރވި ،ލިބ ާިދ ެނ ެގ ްއ ުލ ްނ ަތ ަކ ްށ
ޭއ ެގ

ަ
ސ ާމ ުލ ެވތ ެިބ،

ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ

ރ ްިސ ްކ ަތ ްއ

ެދ ެނ ަގ ެނ ޭވ ެނ

ނ ާިޒ ެމ ްއ

ާޤއ ްިމ ުކ ެރވ ެިގ ްނ ެނ ެވ.

ެއ ްނ ެމ

ުކރ ޮީކ ުޅ ަގއި

މ ޮިގ ުތ ްނ

ުކ ެރ ޭވ

ުމ ާރ ަޖ ާޢ ަތ ުކ ެގ ަނތ ާީޖޭ ،ބ ްނ ުކ ެގ ޗ ްީފ އ ްިނ ަޓ ަ
ރނ ްލ ޮއޑ ަިޓރ ޯބ ުޑ ެގ ޮއޑ ްިޓ
ެއ ްނ ްޑ ރ ްިސ ްކ ެމ ޭނ ްޖ ަމ ްނ ްޓ ޮކމިޓ ަީއ ްށ ުހ ަށ ަހ ަޅ ެއ ެވަ .އދިޯ ،ބ ުޑ ެގ
މި ޮކމިޓީއ ްިނ ުމ ް
ސ ަތޤ ްިއ ުލ ޮކ ްށ މ ަިމ ުޢ ޫލ ާމ ުތ ަތ ްއ ަބ ަލއި ދ ާިރ ާ
ސ ޮކ ްށ،
ޭބ ްނ ްކ ހ ްިނ ުގ ުމ ަގއި ުހރި ަހ ުރ ަދ ާނ ުކ ަރ ްނ ެޖ ޭހ ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ްއ ާފ ަހ ަގ ޮކ ްށ،
ަރ ަ
ނގ ުޅ ުކ ުރ ަމ ްށ ައ ަޅ ްނ ެޖ ޭހ ފ ަިޔ ަވ ުޅ ަތ ްއ ަތ ްނފ ުީޒ ުކ ުރ ަމ ްށ ައ ްނ ަގ ެއ ެވ.
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މާ ލީ މު ރާ ޖ ަ ޢާ
ުދނ ޭިޔ ެގ ާމލީ ާބ ާޒ ަރ ްށ ުކރ ަިމތި ވި ޮ
ލ ުޅ ްނ ަތ ުކ ެގ ަ
ސ ަބ ުބ ްނ ަ 2010ވ ަނ
ައ ަހ ުރ ެގ ެތ ޭރ ަގއ ެިވ ް
ސ ޭބ ްނ ްކ ހ ްިނ ުގ ުމ ަގއި ަތ ާފ ުތ ަދތ ަިތ ާކއި ުކރ ަިމތ ާިލ ްނ

އެސެޓްތައް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގޮތް
ައ ަހ ުރ

ެޖ ުހ ެނ ެވ.

ެއ ެ
ސ ްޓ ަތ ުކ ެގ

ނ ުިމ ުނ އ ުިރ

ުޖ ްމ ަލ ައކީ

9,973

މިލ ަިއ ްނ

ުރފ ާިޔ ެއ ެވ .މިއީ ަ 2009ވ ަނ ައ ަހ ާރއި ައ ާޅ ަބ ާލއ ުިރ  09އ ްިނ ަ
ސ ްއ ަތ
ަދ ްށ ައ ަދ ެދ ެކ ެވ.

މ ޮިގ ުތ ްނ ެއ ެ
ސ ްޓ

ޯޕ ް
ރޓ ޯފލ ޯިއ

ަދ ްށ ުކ ެރވ ަިފއ ަިވނީ

އާމްދަނީ

ުދނ ޭިޔ ެގ އ ްިޤތ ާިޞ ަދ ްށ ައއި ޮ
ލ ުޅ ްނ ަތ ާކއި ުގޅ ެިގ ްނ ޭބ ްނ ުކ ްނ ެގ ްނ ުގ ުޅ ުނ

ަ 2010ވ ަނ ައ ަހ ުރ އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ސ ްޓ ާއ ްމ ަދނ ެީގ ޮގ ުތ ަގއި ލިބ ަިފއ ަިވނީ

ސ ަބ ުބ ްނ ެނ ެވަ .އދި ޯލ ާނއި ެއ ްޑ ާވ ްނ ް
ސ ުތ ަތ ެކ ްއ ެގ ަ
ަހ ުރ ަދ ާނ ސ ާިޔ ަ
ސ ެގ

ުޖ ްމ ަލ  582މިލ ަިއ ްނ ުރފ ާިޔ ެއ ެވ .މިއީ ަ 2009ވ ަނ ައ ަހ ާރއި ައ ާޅ ަބ ާލއ ުިރ

ޯޕ ް
ރޓ ޯފލ ޯިއ ަ 2009ވ ަނ ައ ަހ ާރއި ައ ާޅ ަބ ާލއ ުިރ  07އ ްިނ ަ
ސ ްއ ަތއ ްިނ

ސ ްއ ަތ ަދ ްށ ައ ަދ ެދ ެކ ެވ .މ ާިއ ެއ ުކ އ ްިނ ަޓ ެރ ް
 11އ ްިނ ަ
ސ ަޓ ްށ ޭހ ަދވި

ސ ުޓ ެގ ާ
ސ ަބ ުބ ްނ އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ަދ ްށ ުވ ުމ ެގ ަ
ސ ުފ ާއ ްމ ަދނ ަީއ ްށ ޭއ ެގ ޭނ ެދ ޭވ

ސ ުޓ ެގ ާ
ސ ްއ ަތއ ްިނ ަދ ްށ ުކ ެރވި ،އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ަޚ ަރ ުދ ަތ ްއ  20އ ްިނ ަ
ސ ުފ

ައ ަ
ސ ުރ ޮކ ްށ ަފއ ެިވ ެއ ެވ.

ާއ ްމ ަދނ ެީގ ޮގ ުތ ަގއި  406މިލ ަިއ ްނ ުރފ ާިޔ ލިބ ަިފއ ެިވ ެއ ެވ .މިއީ 2009

ސ ުޓ ެގ ާ
ަވ ަނ ައ ަހ ުރ ެގ އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ސ ުފ ާއ ްމ ަދނ ާީއއި ައ ާޅ ަބ ާލއ ުިރ 06
އ ްިނ ަ
ސ ްއ ަތ ަދ ްށ ައ ަދ ެދ ެކ ެވ.

ޯލ ުނ

ޫދ ުކ ުރ ުމ ަގއި

އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ސ ްޓ

ެގ ްނ ުގ ުޅ ުނ

ައ ްނ ާދ ާޒ ުކ ެރ ުވ ުނ

ހ ު
ިނދ

ުއ ޫ
ސ ުލ ެގ

ާއ ްމ ަދނީ ަދ ްށ ާވ ޭނ ަކ ަމ ްށ

މ ަިކ ްނ ެވ ެގ ްނދ ަިޔއީ،

ަނތ ާިޖ ެއ ްއ ެގ

ޮގ ުތ ްނ

އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ސ ްޓ ެގ

ާ
ސ ުފ

މ ްިނ ަވ ުރ

ާއ ްމ ަދނ ެީގ

ޞ ޮކ ްށ ޫޔ ޯރ ަފއ ާ
ުދނ ޭިޔ ެގ ާމލީ ާބ ާޒ ުރ ަގއިާ ،ޚ ްއ ަ
ިސ ޭބ ުނ ްނ ުކ ާރ

ެދ ެމ ެހ ްއ ުޓ ުމ ަގއި ދ ާިމވި ޮގ ްނ ެޖ ުހ ަމ ަކ ެށ ެވ .މ ެިހ ްނ ަކ ުމ ްނ ،އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ސ ްޓ ެގ

(ޔ ޯރ ރ ަީޖ ްނ)ަ ،ތ ުޖރ ާިބ ުކ ަރ ުމ ްނދ ަިޔ ޮ
ޫ
ަ
ސ ަރ ަޙ ްއ ުދ
ލ ުޅ ްނ ަތ ާކއ ެިއ ުކ

ާ
ސ ަބ ުބ ްނ ޮކ ްށ ާފ ެނ ޭނ ެދ ޭވ ައ ަ
ަ
ސ ުރ
ސ ުފ ާއ ްމ ަދނީ ަދ ްށ ުވ ުމ ެގ

ާފ ަހ ަގ ުކ ެރ ޭވ

ުކ ަޑ ުކ ުރ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ގ ަިނ ުގ ަނ ފ ަިޔ ަވ ުޅ ަތ ެކ ްއ ެއ ުޅ ެނ ެވޭ .އ ެގ ެތ ޭރ ަގއި 2009

އ ްިޤތ ާިސ ުދ ަގއި

ަވ ަނ ައ ަހ ާރއި ައ ާޅ ަބ ާލއ ުިރ އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ސ ްޓ ަޚ ަރ ުދ ުކ ަޑ ުކ ުރ ުމ ެގ ޮގ ުތ ްނ

.އ ް
ޫޔ ެ
ސޮ .ޑ ަލ ުރ ެގ ަދތ ަިކ ްނ ަތ ަހ ްއ ަމ ްލ ުކ ަރ ްނ ެޖހ ަިފއ ާިވތީޭ ،ބ ްނ ުކ ެގ

ަޚ ަރ ުދ ޮބ ުޑ ަލއިބިލިޓ ަީތ ްއ ަމ ުދ ުކ ެރވި ޭބ ްނ ުކ ެގ ަދ ަރނ ަިތ ްއ ުކ ަޑ ުކ ެރ ުވ ެނ ެވ.

ައ ަހ ުރ ެތ ޭރ ަގއި
ޮބ ެޑތި

ޭބ ުރ

ަބ ަދ ުލ ަތ ެކ ްއ

ަފއ ާ
ިސ

ާމ ުރ ުކ ެރ ޭވ

ައ ްނ ަނ ުމ ްނދ ަިޔ ެއ ެވ.

ައ ުގ ަތ ަކ ްށ
ާރ ްއ ޭޖ ެގ

ިޝ ުނ ެގ ޮގ ުތ ަގއި ލ ުިބ ުނ ާއ ްމ ަދނ ަީއ ްށ ޭނ ެދ ޭވ ައ ަ
ފީ ާއއި ޮކމ ަ
ސ ުރ
ިޝ ްނ ެގ ޮގ ުތ ަގއި މ ަިއ ަހ ުރ ލ ުިބ ުނ ާ
ޮކ ްށ ަފއިވ ަީނ ަމ ެވ ް
ސ ،ފީ ާއއި ޮކމ ަ
ސ ުފ
ާއ ްމ ަދނީ ަ 2009ވ ަނ ައ ަހ ުރ ުހރި މ ްިނ ަގ ު
ނޑ ަގ އި ެދ ެމ ެހ ްއޓ ަިފއ ެިވ ެއ ެވ.

ލައިބިލިޓީތައް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގޮތް
ޭބ ްނ ުކ ެގ ެއ ެތ ޭރ ެގ ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ސ ާިޔ ަ
ސ ުތ ަތ ަކ ްށ ެގ ެނ ުވ ުނ ަބ ަދ ުލ ަތ ާކއި
ައދި ެއ ެހނ ެިހ ްނ ަ
ސ ަބ ުބ ަތ ާކއި ުގޅ ެިގ ްނ ޭބ ްނ ުކ ަގއި ަޖ ާމ ުކ ެރވ ަިފއ ުިހރި

ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތައް

ިސ ެގ ަދ ުއ ުރ ުވ ްނ ަހ ަލ ޮބލ ެިވ ،ޑި ޮޕޒ ްިޓ ަތ ުކ ެގ ނި ް
ަފއ ާ
ސ ަބ ުތ ްނ ޮބ ުޑ

ަ 2009ވ ަނ ައ ަހ ާރއި ައ ާޅ ަބ ާލއ ުިރ ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ުޖ ްމ ަލ ަޚ ަރ ުދ ަތ ްއ 24

ް
ަ
“ޓ ެރ ަޜރީ
ސ ުރ ާކ ުރ ްނ
މ ްިނ ަވ ެރ ްއ ަދ ްށ ެވ ެގ ްނދ ަިޔ ެއ ެވ .މ ޮިގ ުތ ްނ،
ސ ްިނ ަގ ްލ

އ ްިނ ަ
ސ ްއ ަތއ ްިނ ަދ ްށ ެވ ަފއ ެިވ ެއ ެވ.
ވ ަިޔ ާފރ ެީގ
ަ
ސ ަބ ުބ ްނ

ުފ ުރ ަ
ޞ ުތ ަތ ާކއި
ެއޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ްއ

ުކރ ަިމތ ަިލއި

ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ްއ

ޯފ ުރ ޮކ ްށ ެދ ޭވ ެނ

ުފ ާޅ ުކ ުރ ުމ ެގ
ަވސ ަީލ ްތ ަތ ާކއި

އ ާިމ ާރ ްތ ަތ ްއ ާޤއ ުިމ ުކ ުރ ަމ ްށ ުކ ެރ ުވ ުނ ަޚ ަރ ުދ ަތ ްއ  10އ ްިނ ަ
ސ ްއ ަތއ ްިނ
އ ުިތ ުރ ެވ ެގ ްނދ ަިޔ ެއ ެވަ .ހ ަމ ެއ ާއ ެއ ުކ ަ 2010ވ ަނ ައ ަހ ުރ ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ

ެއ ަކ ުއ ްނ ްޓ”

ުނ ަވ ަތ

ްޓ ެރ ަޜރ ެީގ

ަމއި

ެއ ަކ ުއ ްނ ެޓ ްއ

ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ުމ ެގ ސ ާިޔ ަ
ސ ުތ ެއ ުކ ަލ ާވ ުލ ާމއި ުގޅ ެިގ ްނ ޭބ ްނ ުކ ެގ ޑި ޮޕޒ ްިޓ ަތ ްއ
އ ުިތ ަރ ްށ ަދ ްށ ެވ ެގ ްނދ ަިޔ ެއ ެވ .މ ެީގ އ ުިތ ުރ ްނޭ ،ބ ްނ ުކ ްނ ެއ ުކ ަލ ާވލި
އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ސ ުޓ ެގ ަޚ ަރ ުދ ޮބ ުޑ ޑި ޮޕޒ ްިޓ ަތ ްއ ަމ ުދ ުކ ުރ ުމ ެގ ސ ާިޔ ަ
ސ ުތ ެގ
ަ
ސ ަބ ުބ ްނ ޑި ޮޕޒ ްިޓ ަތ ްއ އ ުިތ ަރ ްށ ަދ ްށ ެވ ެގ ްނދ ަިޔ ެއ ެވ.

ަހ ަރ ާކ ްތ ަތ ްއ އ ުިތ ުރ ެވ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ެގ ައ ަދ ުދ  04އ ްިނ ަ
ސ ްއ ަތއ ްިނ

ައ ަހ ުރ ެގ ަދ ަރނ ަިތ ްއ ަ 2009ވ ަނ ައ ަހ ާރއި ައ ާޅ ަބ ާލއ ުިރ  19އ ްިނ ަ
ސ ްއ ަތއ ްިނ

ސ ،އ ްިނ ާ
އ ުިތ ުރ ެވ ަފއިވ ަީނ ަމ ެވ ް
ސނީ ަވސ ަީލ ްތ ަތ ަކ ްށ ުކ ެރ ުވ ުނ ަޚ ަރ ުދ

ަދ ްށ ެވ ަފއ ެިވ ެއ ެވ .މ ޮިގ ުތ ްނަ ،ދ ަރނ ަިތ ްއ ުކ ަޑ ުކ ުރ ަމ ްށ ެއ ުޅ ުނ ފ ަިޔ ަވ ުޅ ަތ ުކ ެގ

އ ުިތ ުރ ެވ ަފއ ަިވނީ ެއ ްނ ެމ  02އ ްިނ ަ
ސ ްއ ަތއ ްިނ ެނ ެވ.

ސ ްޓ ޯޕ ް
ެތ ޭރ ަގއި ެއ ެ
ރޓ ޯފލ ޯިއ ުކ ަޑ ުކ ުރ ަމ ްށ ޭބ ުނ ްނ ުކ ެރ ުވ ުނ ުއ ޫ
ސ ުލ ަތ ާކއި
ަފއ ާ
ިސ ުހރި ެނ ްތ މ ްިނ ަވ ުރ ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ްނ ަހ ުރ ަދ ާނ ުކ ުރ ަމ ްށ ުކ ެރ ުވ ުނ
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ޞ ަމ ަ
ާޚ ްއ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ްއ ހ ެިމ ެނ ެއ ެވަ .އދި ުދނ ޭިޔ ެގ ާމލީ ާބ ާޒ ަރ ްށ ައއި
ޮ
ލ ުޅ ްނ ަތ ާކއި ުގޅ ެިގ ްނ ުއ ެފ ުދ ުނ ަކ ަށ ަވ ުރ ަކ ެމ ްއ ެނ ްތ ާމ ަޙ ުއ ުލ ަގއިަ ،ދ ަރނ ެީގ
ައ ުގ ޮބ ުޑ ެވަ ،ވސ ަީލ ްތ ަތ ްއ ަމ ުދ ުވ ުމ ެގ ަނތ ާީޖ ެއ ްއ ެގ ޮގ ުތ ްނ ެހ ޮޔ ައ ުގ ަގއި
ަދ ަރނި ޯހ ުދ ުމ ަގއި ެއ ަތ ެކ ްއ ަދތ ަިތ ާކއި ުކރ ަިމތ ާިލ ްނ ެޖ ުހ ެނ ެވ.

ޑި ޕޮ ސި ޓް ތ ަ އް އެ ކު ލެ ވި ގެ ން ވާ ގޮ ތް

ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަންޑު
ަ 2009ވ ަނ ައ ަހ ާރއި ައ ާޅ ަބ ާލއ ުިރ ޙ ްިއ ާ
ޞ ާދ ުރ ްނ ެގ ަފ ްނ ުޑ
އ ުިތ ުރ ެވ ަފއ ެިވ ެއ ެވ.

އ ްިނ ަ
ސ ްއ ަތއ ްިނ

ޙ ްިއ ާ
ޞ ާދ ުރ ްނ ެގ

04

ަފ ްނ ަޑ ްށ

ަފއ ާ
ިސ އ ުިތ ުރ ެވ ަފއ ަިވނީ ައ ަހ ުރ ެގ ަފއ ާިދއ ްިނ  50މިލ ަިއ ްނ ުރފ ާިޔ
ަފ ަހ ްށ

ެބ ެހ ްއޓ ަިފއ ާިވ

ާއ ްމ ަދނ ެީގ ޮގ ުތ ަގއި

ޙ ްިއ ާ
ޞ ާދ ުރ ްނ ެގ

ަފ ްނ ަޑ ްށ

އ ުިތ ުރ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވތ ެީއ ެވ.
ސ ާމ ުލ ެގ ުފ ުދ ްނ ެތރ ަިކ ްނ ުހރީ ެ
ައ ަހ ުރ ނ ުިމ ުނ އ ުިރ ޭބ ްނ ުކ ެގ ަރ ުއ ް
(ކޕ ަިޓ ްލ
ެއޑ ުިކ ައސީ)  20.4އ ްިނ ަ
ސ ްއ ަތއ ަިގ ެއ ެވ .މިއީ ަ 2009ވ ަނ ައ ަހ ުރ ުހރި
 19.3އ ްިނ ަ
ސ ްއ ަތ ާއއި ައ ާޅ ަބ ާލއ ުިރ ުކރ ެިއ ުރ ެމ ެކ ެވ.

މުސްތަޤުބަލަށް ކުރެވޭ އުއްމީދުތައް
ުދނ ޭިޔ ެގ ާމލީ ާބ ާޒ ަރ ްށ ދ ާިމވި ޮ
ލ ުޅ ްނ ަތ ުކ ެގ ަ
ސ ަބ ުބ ްނ ުކރ ަިމތި ވި
ސ ުރ ަތ ްއ ެއ ްނ ެމ ޮބ ަޑ ްށ ަތ ަޙ ްއ ަމ ުލ ުކރި ުދ ަވ ް
ހ ަީނ ުރ ަކ ުމ ެގ ައ ަ
ސ ަވ ުރ
ަފ ަހ ަނ ައ ަޅއ ޮިގ ް
ސ ދ ެިވހ ާިރ ްއ ޭޖ ެގ އ ްިޤތ ާިސ ުދ ަރ ަ
ނގ ުޅ ަވ ުމ ްނ ައ ްނ ަނ ަކ ުމ ެގ
ޝ ްނ ަތ ްއ ެފ ްނ ަނ ުމ ްނ ެދ ެއ ެވަ .ނ ަމ ެވ ް
ނި ާ
ސ ޭ ،ބ ްނ ުކ ްނ ޭބ ުރ ަގއި ހ ާ
ިނގ
ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ުކ ްނ
ުކރ ަިމ ުގ ަގއި

ުކރ ަިމތ ާިވ
ަތ ާފ ުތ

ައ ަ
ސ ުރ ަތ ަކ ްށ

ޮގ ްނ ެޖ ުހ ްނ ަތ ާކއި

ޭބ ްނ ްކ

ުހ ަށ ެހޅ ަިފއ ާިވތީ،

ުކރ ަިމތ ާިލ ްނ ެޖހ ާިދ ެނ ަކ ަމ ްށ

ެބ ެލ ެވ ެއ ެވ.
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ކޯ ޕ ަ ރޭ ޓް ގ ަ ވ ަރ ނެ ން ސް

ޑި ރެ ކް ޓ ަ ރު ން ގެ ރި ޕޯ ޓް
ޯބޑު އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގޮތް
ޭބ ްނ ުކ ެގ ހ ްިނ ާގ ަޤ ާވޢ ުިދ ެގ ަ 47ވ ަނ ާމ ްއ ާދ ަގއ ާިވ ޮގ ުތ ެގ ަމތ ްީނޯ ،ބ ުޑ ަގއި ހ ެިމ ޭނ ުޖ ްމ ަލ  11ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ެތ ެރއ ްިނ  08ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ަނ ކީ
ސ ުރ ާކ ުރ ްނ ަޢ ްއ ަޔ ްނ ުކ ަރ ްއ ާވ ައދި ޙ ްިއ ާ
ަ
ނ
ޞ ާދ ުރ ްނ އ ްިނތ ާިޚ ުބ ުކ ަރ ްއ ާވ ަފއ ާިވ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެނ ެވަ .އ ެނ ްއ  03ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ އ ްިނތ ާިޚ ުބ ުކ ަރ ްއ ާވ ަފއ ަިވ ީ
ާޢ ްނ ުމ ޙ ްިއ ާ
ޞ ާދ ުރ ްނ ެގ ަފ ާރ ުތ ްނ ެނ ެވ .މ ެީގ އ ުިތ ުރ ްނ ހ ްިނ ާގ ާޤ ާވއ ުިދ ެގ ަ 79ވ ަނ ައދި ަ 80ވ ަނ ާމ ްއ ާދ ަގއ ާިވ ޮގ ުތ ެގ ަމތ ްީނ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ޯބ ުޑ ެގ
ރމ ްނ ައދި ެމ ޭނޖ ްިނގ ޑ ެިރ ްކ ަޓރ ަޢ ްއ ަޔ ްނ ުކ ެރވ ަިފއ ަިވނީ ަ
ެޗ ައ ަ
ސ ުރ ާކ ުރ ްނ ަޢ ްއ ަޔ ްނ ުކ ަރ ްއ ާވ ަފއ ާިވ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ެތ ެރއ ްިނ ެނ ެވ .މ ޮިގ ުތ ްނ ޯބ ުޑ
ގއ ެބ ޭހ ާޤ ޫނ ުނ ާ
ެއ ުކ ަލ ާވ ެލވ ަިފއ ަިވނީ  12ޑ ެިސ ްމ ަބ ުރ ަ 2010ގއި ަޢ ަމ ުލ ުކ ަރ ްނ ެފ ުށ ުނ ދ ެިވހ ާިރ ްއ ޭޖ ެގ ޭބ ްނކ ްިނ ާ
(ޤ ޫނ ުނ ަނ ްނ ަބ ުރ ެ )24/2010ގ
ަހ ަމ ަތ ާކއ ެިވ ް
ސ ެއ ްއ ޮގ ްތ ާވ ޮގ ުތ ެގ ަމތ ްީނ ެނ ެވ.
ރކ ްޓ ޑ ެިވ ޮ
ޭބ ްނ ުކ ެގ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ޯބ ުޑ ެއ ުކ ަލ ާވ ެލވ ަިފއ ަިވނީ ެކޕ ަިޓ ްލ ާމ ެ
ރނ ްނ ް
ލ ްޕ ެމ ްނ ްޓ ޮއ ޯތރިޓ ެީގ ޯކ ަޕ ޭރ ްޓ ަގ ަވ ެ
ސ ޯކ ާޑއި ެއ ްއ ޮގ ްތ ާވ ޮގ ުތ ެގ ަމތ ްީނ،
ެއ ްގ ެޒ ެކޓ ްިވ (ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ާދއ ާިރ ަގއި ހ ެިމނ ަިވ ަޑ އ ަިގ ްނ ަނ ާވ)ޮ ،ނ ްނ ެ
އ ްގ ެޒ ެކޓ ްިވ (ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ާދއ ާިރ ެގ ހ ެިމނ ަިވ ަޑ އ ުިނ ަގ ްނ ަނ ާވ) ައދި އ ްިނޑ ެިޕ ްނ ެޑ ްނ ްޓ(މ ް
ު
ސ ަތޤ ްިއ ުލ) ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ަމ ްއ ަޗ ެށ ެވ .މ ެިހ ްނ ަކ ުމ ްނޭ ،ބ ްނ ުކ ެގ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ޯބ ަޑކީ ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ެއ ްނ ެމ ެއ ެދ ޭވ ުއ ޫ
ސ ުލ ަތ ްއ ަދ ަމ ަހ ްއ ަޓއި،
ަޢ ުދ ުލ ެވރިަ ،ހ ުރ ަދ ާނަ ،އދި ހ ްިނ ުގ ްނ ެތރ ޮިގ ެތ ްއ ަގއި ޭބ ްނ ުކ ެގ ހ ްިނ ުގ ްނ ަބ ްއ ަޓ ްނ ުކ ުރ ުމ ެގ ުކ ަޅ ާދ ަނ ަކ ްނ ލިބ ަިފއ ާިވ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ޯބ ެޑ ެކ ެވ.

 2010ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގައި ތިއްބެވީ ތިރީގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ބޭފުޅުންނެވެ.
ލ އާދަމް އިބްރާހިމް
އަލްފާޟި ް
(ޗެއަރމަން)

ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ،މުސްތަޤިއްލު،
ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

ނ ސުބްރަމާނިޔަމް
 1މިސްޓަރ ގަނޭސަ ް
(މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަދި ސީ.އީ.އޯ)

ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ  ،މުސްތަޤިއްލުނޫން،
ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީން
(އެސިސްޓެންޓް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ)

ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ،މުސްތަޤިއްލުނޫން،
ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ

2

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އާޠިފް

ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ،މުސްތަޤިއްލު،
ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖައިޝް އިބްރާހިމް

ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ،މުސްތަޤިއްލު،
ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް ޔާޞިރު

ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ،މުސްތަޤިއްލު،
ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

އަލްފާޟިލާ ފަރީޙާ ޝަރީފް

ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ،މުސްތަޤިއްލު،
ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

3

އަލްފާޟިލް އަސްޢަދު ޢަލީ

ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ،މުސްތަޤިއްލު ނޫން،
ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު

ނ އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ،މުސްތަޤިއްލު،
ޢާންމު ޙިއްޞާދާރު ް
އ ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ
ހިންގުމުގެ ދާއިރާގަ ި

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

ނ އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ،މުސްތަޤިއްލު،
ޢާންމު ޙިއްޞާދާރު ް
އ ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ
ހިންގުމުގެ ދާއިރާގަ ި

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު

ނ އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ،މުސްތަޤިއްލު،
ޢާންމު ޙިއްޞާދާރު ް
އ ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ
ހިންގުމުގެ ދާއިރާގަ ި

 1މިސްޓަރ ގަނޭސަން ސުބްރަމާނިޔަމް ވަނީ ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ މަޤާމުން  16އޯގަސްޓް  2010ގައި އިސްތިޢުފާދެއްވާފައެވެ.
 2އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އާޠިފް ވަނީ  27ޖޫން  2010ގައި ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާދެއްވާފައެވެ.
 3އަލްފާޟިލާ ފަރީޙާ ޝަރީފް ވަނީ  08މެއި  2010ގައި ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާދެއްވާފައެވެ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ  -އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

53

ިސ ެ
ސ ްބ ަރ ާމނ ަިޔ ްމ އ ް
ސ ްނ ު
ިސތ ުިޢ ާފ ެދ ްއ ުވ ާމއި ުގޅ ެިގ ްނ ޭބ ްނ ުކ ެގ ެއ ްކޓ ްިނގ ެމ ޭނޖ ްިނގ ޑ ެިރ ްކ ަޓރ ައދި ޗ ްީފ ެއ ްގ ެޒ ެކޓ ްިވ ޮއފ ަ
މ ްިސ ަޓރ ަގ ޭނ ަ
ރގ
ިޝ ުތ ޫނ ަރ ްއދ ްީނ ޯ 26އ ަގ ް
ަމ ާޤ ަމ ްށ ައ ްލ ާފޟ ާިލ ާޢއ ަ
ސ ްޓ ަ 2010ގއި ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ޯބ ުޑ ްނ ަވނީ ަޢ ްއ ަޔ ްނ ުކ ަރ ްއ ާވ ަފ ެއ ެވ.
ސ ާތ ުޛ އ ް
ސ ައ ްށ ަފ ުހެ ،އ ަދ ުއ ުރ ނ ުިމ ާމއ ެިއ ުކ ައ ްލ ުއ ް
ައދި ޮ 30އ ްކ ޯޓ ަބރ ަ 2010ގއި ޭބ ްއ ުވ ުނ ަ 27ވ ަނ ައ ަހރީ ާޢ ްނ ުމ ަޖ ްލ ާ
ިސ ާމޢ ްީލ ާޔޞ ުިރ ަވނީ
ޭބ ްނ ުކ ެގ ޯބ ުޑ ްނ ަވކ ެިވ ަވ ަޑ އ ެިގ ްނ ަފ ެއ ެވ.
ަ 27ވ ަނ ައ ަހރީ ާޢ ްނ ުމ ަޖ ްލ ާ
ސ ައ ްށ ަފ ުހ ަ 2010/2011ވ ަނ ައ ަހ ަރ ްށ ޭބ ްނ ުކ ެގ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ޯބ ުޑ ެއ ުކ ަލ ާވ ެލ ުވނީ ތިރ ަީގއި ަބ ާޔ ްނ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ
 10ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ަމ ްއ ަޗ ެށ ެވ.
ލ އާދަމް އިބްރާހިމް
އަލްފާޟި ް
(ޗެއަރމަން)

ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ،މުސްތަޤިއްލު،
ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީން
(އެސިސްޓެންޓް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ)

ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ،މުސްތަޤިއްލުނޫން،
ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖައިޝް އިބްރާހިމް

ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ،މުސްތަޤިއްލު،
ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

އަލްފާޟިލް އަސްޢަދު ޢަލީ

ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ،މުސްތަޤިއްލުނޫން،
ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

އަލްފާޟިލް ޙަސަން މުޒްނީ މުޙައްމަދު

ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ،މުސްތަޤިއްލު،
ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

އަލްފާޟިލް އަޒްބާން ފަޙުމީ

ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ،މުސްތަޤިއްލު،
ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

އަލްފާޟިލާ ނުހާ މުޙައްމަދު ރިޒާ

ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ،މުސްތަޤިއްލު،
ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު

ނ އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ،މުސްތަޤިއްލު،
ޢާންމު ޙިއްޞާދާރު ް
އ ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ
ހިންގުމުގެ ދާއިރާގަ ި

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

ނ އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ،މުސްތަޤިއްލު،
ޢާންމު ޙިއްޞާދާރު ް
އ ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ
ހިންގުމުގެ ދާއިރާގަ ި

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު

ނ އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ،މުސްތަޤިއްލު،
ޢާންމު ޙިއްޞާދާރު ް
އ ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ
ހިންގުމުގެ ދާއިރާގަ ި

ޭބ ްނ ުކ ެގ ހ ްިނ ާގ ަޤ ާވޢ ުިދ ެގ ަ 47ވ ަނ ާމ ްއ ާދ ެގ ަދ ުށ ްނ ،ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ޯބ ުޑ ެއ ުކ ަލ ާވ ަލ ްނ ެޖ ެހނީ ެމ ްމ ަބ ުރ ްނ ެގ ަމ ްއ ަޗ ެށ ެވަ .އދި ދ ެިވހ ާިރ ްއ ޭޖ ެގ
ގއ ެބ ޭހ ާޤ ޫނ ުނ ާ
ޭބ ްނކ ްިނ ާ
(ޤ ޫނ ުނ ަނ ްމ ަބ ުރެ ) 24/2010ގ ަ 05ވ ަނ ާބ ުބ ެގ ަ 15ވ ަނ ާމ ްއ ާދ ެގ (ކ) ެގ ަދ ުށ ްނޯ ،ބ ުޑ ެގ ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ްނ ަތ ްއ ޭބ ްއ ުވ ަމ ްށ
ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ޯބ ުޑ ެގ ެ 11މ ްމ ަބ ުރ ްނ ެގ ެތ ެރއ ްިނ ަމ ުދ ެވ ެގ ްނ ެ 09މ ްމ ަބ ުރ ްނ ާހޟ ުިރ ުވ ްނ ާލޒ ްިމ ުކ ެރ ެއ ެވަ .އދި ،ދ ެިވހ ާިރ ްއ ޭޖ ެގ ޭބ ްނކ ްިނ ާ
ގއ ެބ ޭހ
ާޤ ޫނ ުނ ެގ ަ 05ވ ަނ ާބ ުބ ެގ ަ 15ވ ަނ ާމ ްއ ާދ ެގ (ނ) ެގ ަދ ުށ ްނ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ަރ ަކ ްށ ަ
ޝ ުރ ުތ ަހ ަމ ާވ ެއ ްނ ެމ ަހ ުގ ުޢ ުމ ުރ ަހ ަމ ުނ ުވ ާމއ ެިއ ުކ ައ ްލ ާފޟ ްިލ ައ ްޒ ާބ ްނ
ަފ ުޙމީ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ޯބ ުޑ ްނ ަވކ ެިވ ަވ ަޑ އ ެިގ ްނ ެނ ުވ ާމއިަ ،އދި ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ާދއ ާިރ ަގއި ހ ެިމނ ަިވ ަޑ އ ަިގ ްނ ަނ ާވ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ެރ ްއ ެގ ަމ ާޤ ުމ ުހ ް
ސ ޮކ ްށ ޮއ ުތ ާމއި
ުގޅ ެިގ ްނޯ ،ބ ުޑ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ަޢ ަދ ުދ ެ 09މ ްމ ަބ ުރ ްނ ަނ ްށ ަދ ްށ ެވ ެގ ްނދ ަިޔ ެއ ެވަ .އދި ދ ެިވހ ާިރ ްއ ޭޖ ެގ ޭބ ްނކ ްިނ ާ
ގއ ެބ ޭހ ާޤ ޫނ ުނ ްނ ާލޒ ްިމ ުކ ާރ ޮގ ުތ ްނ
ޯބ ުޑ ެގ ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ްނ ަތ ަކ ްށ މި ެ 09މ ްމ ަބ ުރ ްނ ެވ ް
ސ ާހޟ ުިރ ާވ ްނ ެޖ ެހ ެއ ެވ .މ ެިހ ްނ ަކ ުމ ްނޭ ،ބ ްނ ުކ ެގ ވ ަިޔ ާފރި ުކރ ަިއ ްށ ެގ ްނދ ުިއ ުމ ަގއި ުކރ ަިމތ ެިވ ާދ ެނ
ަދތ ަިތ ަކ ްށ ރ ާިޢ ަޔ ްތ ޮކ ްށ ،ހ ްިނ ާގ ަޤ ާވޢ ުިދ ެގ ަ 65ވ ަނ ައދި ަ 66ވ ަނ ާމ ްއ ާދއ ްިނ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ޯބ ަޑ ްށ ލިބިދ ަީފއ ާިވ ާޚ ްއ ަ
ޞ ާބ ުރ ަތ ުކ ެގ ަދ ުށ ްނ ަވނީ
 28ޑ ެިސ ްމ ަބ ުރ ަ 2010ގއި ޯބ ުޑ ަގއި ތ ްިއ ެބވި ެ 09މ ްމ ަބ ުރ ްނ ެއ ުކ ެލ ޭވ ޮގ ަތ ްށ ެއ ްގ ެޒ ެކޓ ްިވ ޮކމިޓ ެީއ ްއ ުއ ަފ ްއ ަދ ަވއިޯ ،ބ ުޑ ެގ ަބ ެއ ްއ ާބ ުރ ަތ ްއ މ ޮިކމިޓ ާީއއި
ަހ ާވ ުލ ުކ ަރ ްއ ާވ ަފ ެއ ެވ.
މ ޮިގ ުތ ްނު ،ހ ް
ސ ްއ ަކ ްތ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ޯބ ުޑ ެގ ެއ ޮޕއ ްިނ ްޓ ަމ ްނ ްޓޮ ،ނމ ޭިނ ަ
ސ ެވ ަފއ ާިވ ަ 02މ ާޤ ަމ ްށ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ަޢ ްއ ަޔ ްނ ުކ ުރ ުމ ެގ ަމ ަ
ޝ ްނ ެއ ްނ ްޑ
ެރމ ުިއ ަނ ޭރ ަ
ޝ ްނ ޮކމިޓީއ ްިނ ުކރ ަިއ ްށ ެގ ްނ ެދވ ެިއ ެވ.
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ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ  -އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުނު ގޮތް
ޯބ ުޑ ެގ

ަމ ުދ ެވ ެގ ްނ

ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ްނ ަތ ްއ

 28ޑ ެިސ ްމ ަބ ުރ  2010އ ްިނ  31ޑ ެިސ ްމ ަބ ުރ ެ 2010ގ ނ ަިޔ ަލ ްށ ޯބ ުޑ ެގ
ެއ ްގ ެޒ ެކޓ ްިވ ޮކމިޓ ެީގ ަ 02ބ ްއ ަދ ުލ ުވ ްނ ޭބ ްއ ުވ ެނ ެވ .މ ަިބ ްއ ަދ ުލ ުވ ްނ ަތ ުކ ެގ

ެދ ަހ ްފ ާތ އ ްިނ

ެއ ްއ ަފ ަހ ުރ

ާހޟި ރީ ތިރ ަީގއި ެއ ަވނ ެީއ ެވ:

ޭބ ްއ ެވ ުމ ްނދ ަިޔ ެއ ެވަ .އދި ޯބ ުޑ ެގ ާޚ ްއ ަ
ޞ ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ްނ ަތ ްއ ޭބ ުނ ްނ ެޖހ ްިއ ެޖ
ޮކ ްނ ެމ ާޙ ަލ ެތ ްއ ަގއި ޭބ ްއ ުވ ެނ ެވ.

ބައްދަލުވުންތައް

ޑިރެކްޓަރ

ހާޟިރުވާން

ެ 01ޖ ުނ ައރީ  2010އ ްިނ  31ޑ ެިސ ްމ ަބ ުރ ެ 2010ގ ނ ަިޔ ަލ ްށ

ހާޟިރުވި

އަލްފާޟިލް އާދަމް އިބްރާހިމް

02

02

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީން

02

02

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖައިޝް އިބްރާހިމް

02

00

އަލްފާޟިލް އަސްޢަދު ޢަލީ

02

02

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު

02

02

އަލްފާޟިލް އާދަމް އިބްރާހިމް

42

42

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

02

01

މިސްޓަރ ގަނޭސަން ސުބްރަމާނިޔަމް

26

14

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު

02

02

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީން

42

38

އަލްފާޟިލް ޙަސަން މުޒްނީ މުޙައްމަދު

02

02

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އާޠިފް

21

16

*އަލްފާޟިލާ ނުހާ މުޙައްމަދު ރިޒާ

02

01

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖައިޝް އިބްރާހިމް

42

21

އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް ޔާޞިރު

37

24

އަލްފާޟިލާ ފަރީޙާ ޝަރީފް

14

10

އަލްފާޟިލް އަސްޢަދު ޢަލީ

42

36

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު

42

34

ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ

ޯބ ުޑ ެގ

42

ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ްނ

ޭބ ްއވ ަިފއ ެިވ ެއ ެވ.

މ ަިބ ްއ ަދ ުލ ުވ ްނ ަތ ުކ ެގ ާހޟި ރީ ތިރ ަީގއި ެއ ަވނ ެީއ ެވ:

ޑިރެކްޓަރ

ބައްދަލުވުންތައް
ހާޟިރުވާން

ހާޟިރުވި

*އަލްފާޟިލާ ނުހާ މުޙައްމަދު ރިޒާ އިންނެވީ ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ދެވޭ ޗުއްޓީގައެވެ.

ޙިއްޞާދާރުންނާއި އަދި ކަސްޓަމަރުންނާއި
ޮއތް ގުޅުން

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

42

36

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު

42

38

ޭބ ްނ ުކ ެގ

އަލްފާޟިލް ޙަސަން މުޒްނީ މުޙައްމަދު

5

4

ު
ރޓރލީ) ާމލީ ރ ޯިޕ ުޓ ަތ ާކއިާ ،ޢ ްނ ުމ ެއ ްނ ުގ ްނ ަތ ާކއިޯ ،ނ ޓ ް
(ކ ައ ަ
ިސ ަތ ްއ

އަލްފާޟިލް އަޒްބާން ފަޙުމީ

4

4

ޭބ ްނ ުކ ެގ

*އަލްފާޟިލާ ނުހާ މުޙައްމަދު ރިޒާ

5

2

ާޢ ްނ ުމ ްނ ަނ ްށ ޯފ ުރ ޮކ ްށ ެދ ުމ ްނ ެގ ްނ ެދ ެވ ެއ ެވ .މ ެީގ އ ުިތ ުރ ްނޮ 30 ،އ ްކ ޯޓ ަބރ

ުމހ ްިއ ުމ

ަހ ަރ ާކ ްތ ަތ ުކ ެގ

ެތ ޭރ ަގއި

ާ
ޝ އ ުިޢ ުކ ެރވި

ެވ ްބ ަ
ސ އ ްިޓ ަގއި

ހ ެިމ ޭނ

ތ ްިނ ަމ ުހ ެގ

ޙ ްިއ ާ
ޞ ާދ ުރ ްނ ަނ ާށއި

ަ 2010ގއި ޭބ ްއ ުވ ުނ ަ 27ވ ަނ ައ ަހރީ ާޢ ްނ ުމ ަޖ ްލ ާ
ސ ެގ ަޔ ުއމ ްިއ ާޔ 17
ސ އ ްިޓ ަގއި ާ
ެފ ްބ ުރ ައރީ ަ 2011ގއި ެވ ްބ ަ
ޝ އ ުިއ ުކ ެރ ުވ ެނ ެވަ .އދިާ ،ޢ ްނ ުމ
ސ ެގ ު 21ދ ަވ ް
ސ ަތ ުކ ަގއި ޯވ ުޓ ާލ ެނ ޮގ ުތ ެގ ަތ ްފސ ްީލ ަޖ ްލ ާ
ަޖ ްލ ާ
ސ ުކރ ްިނ
ޙ ްިއ ާ
ސ ޯފ ުމ ަގއި ަބ ާޔ ްނ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ ެނ ެއ ެވ.
ޞ ާދ ުރ ްނ ަނ ްށ ޫދ ުކ ެރ ޭވ ްޕ ޮރ ްކ ީ
ޞ ާދ ުރ ްނ ެގ ުހރ ާިހ ަކ ެމ ްއ ަބ ަލ ަހ ްއ ަޓނީ ޭބ ްނ ުކ ެގ ޯކ ަޕ ޭރ ްޓ ެއ ެފ ާއ ް
ޙ ްިއ ާ
ރޒ
ާޢ ްނ ުމ

ޑ ާިޕ ް
ރޓ ަމ ްނ ްޓއ ްިނ ެނ ެވ.

ަޖ ްލ ާ
ސ ަތ ުކ ަގއި

ޙ ްިއ ާ
ޞ ާދ ުރ ްނ ެގ

ަބ އ ެިވރ ުިވ ާމއި ުހ ަށ ަހ ާޅ ުހ ަށ ެހ ުޅ ްނ ަތ ަކ ްށ ޭބ ްނ ުކ ްނ ައ ަބ ުދ ެވ ް
ސ ަމ ުރ ަޙ ާބ
ކ ަިޔ ެއ ެވ.
ޭބ ްނ ުކ ެގ ަކ ް
ސ ަޓ ަމ ުރ ްނ ަނ ްށ ަފ ޭ
ސ ަހ ަކ ާމއި ެއ ުކ ޚ ުިދ ަމ ްތ ލިބ ަިގ ެނ ޭވ ެނ
ަމ ުގ ަފހ ޮިކ ްށދ ުިނ ުމ ެގ ޮގ ުތ ްނ،
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ޭއ ްޕރ ްީލ

2010

ަގއި

ޭބ ްއ ުވ ުނ

ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ޯބ ުޑ ެގ ަ 436ވ ަނ ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ުމ ަގއި ޭބ ްނ ުކ ެގ ަރ ް
ސ މީ
ަގ ޑ ަިތ ާކއި ޚ ުިދ ަމ ްތ ެދ ޭވ ަގ ޑ ަިތ ްއ ެ 09މއި  2010އ ްިނ ެފށ ެިގ ްނ
ނޑ ެއ ުޅ ެނ ެވ .މ ޮިގ ުތ ްނޭ ،ބ ްނ ުކ ެގ ަރ ް
ަބ ަދ ުލ ުކ ުރ ަމ ްށ ަކ ަ
ސ މީ ަގ ޑި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ  -އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010
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ނދ ުނ  8:00އ ްިނ ަހވ ުީރ ެ 4:00ގ ަބ ަދ ުލ ަގއި ެހ ު
ެހ ު
ނދ ުނ  9:00އ ްިނ

ެމ ޭނ ްޖ ެމ ްނ ްޓއ ްިނ ޭބ ުނ ްނ ެވ ެގ ްނ ެއ ުމ ަވ ްއ ަޒ ެފ ްއ ަރ ްށ ެވހ ެިވ ަފއ ާިވ

ަހވ ުީރ ަ 5:00އ ްށ ަހ ަމ ެޖ ްއ ު
ސ ެނ ެވަ .އދި މި ެގ ެނ ުވ ުނ ަބ ަދ ާލއ ެިއ ުކ،

ަރ ްށ ޫނ ްނ ެއ ެހ ްނ ަރ ެށ ްއ ަގއި ަވޒ ާީފ ައ ާދ ުކ ާރ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަނ ްށ ެދ ޭވ

ނ ޭބ ްނ ުކ ެގ ޚ ުިދ ަމ ްތ ޯފ ުރ ޮކ ްށ ޭދ ަގ ޑި ެހ ު
ނދ ުނ
ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ޯބ ުޑ ްނ ަވ ީ

އ ާިނ ަޔ ްތ ަތ ްއ ެއ ްނ ެމ ެއ ަކށ ެީގ ްނ ާވ ޮގ ެތ ްއ ެގ ަމތ ްީނ ދ ުިނ ަމ ްށ ަޓ ަކ ެއ ެވ.

 8:00އ ްިނ ެމ ްނ ުދ ުރ ަފ ުހ ެ 1:30ގ ަބ ަދ ުލ ަގއިެ ،ހ ު
ނދ ުނ  9:00އ ްިނ
ަހވ ުީރ ަ 3:00ބ ަދ ުލ ޮކ ްށ  30މ ެިނ ްޓ އ ުިތ ުރ ުކ ުރ ަމ ްށ ނ ްިނ ަމ ާވ ަފ ެއ ެވ .މ ެީގ

ޕެންޝަން ޕްލޭން ފާސްކުރުން

އ ުިތ ުރ ްނޭ ،ބ ްނ ުކ ެގ ާބ ާޒ ުރ ަބ ާރ ްނ ުޗ ްނ ޚ ުިދ ަމ ްތ ޭދ ަގ ޑި ެހ ު
ނދ ުނ 8:00

ެ 29
ސ ްޕ ެޓ ްމ ަބރ ަ 2010ގއި ޭބ ްއ ުވ ުނ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ޯބ ުޑ ެގ

އ ްިނ ެމ ްނ ުދ ުރ ަފ ުހ ެ 1:30ގ ަބ ަދ ުލ ަގއި ެހ ު
ނދ ުނ  9:00އ ްިނ ަހވ ުީރ

ަ 454ވ ަނ ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ުމ ަގއި ދ ެިވހ ާިރ ްއ ޭޖ ެގ ެޕ ްނ ަ
ޝ ާނ ެބ ޭހ ާޤ ޫނ ާނ އި

ަ 5:00އ ްށ ަބ ަދ ުލ ުކ ުރ ަމ ާށއި ޭބ ްނ ުކ ްނ ޯފ ުރ ޮކ ްށ ޭދ ުހރ ާިހ ޚ ުިދ ަމ ެތ ްއ

ެއ ްއ ޮގ ްތ ާވ ޮގ ުތ ެގ ަމތ ްިނ ެއ ުކ ަލ ާވ ެލވ ަިފއ ާިވ ެޕ ްނ ަ
ޝ ްނ ްޕ ޭލ ެނ ްއ

ސ ަމ ްށ ެވ ް
ސ ަޓ ަމ ުރ ްނ ަނ ްށ ލ ޭިބ ޮގ ްތ ަހ ަމ ެޖ ްއ ު
ނޑ ެމ ްއ ެނތި ަކ ް
ެމ ުދ ެކ ު
ސ

ާފ ް
ސ ުކ ެރ ުވ ެނ ެވ .މ ްިޕ ޭލ ަނ ްށ ަޢ ަމ ުލ ުކ ަރ ްނ ެފ ުށ ުމ ްނ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަނ ްށ

ނ ްިނ ެމވ ެިއ ެވ.

މ ްިޕ ޭލ ާނއި ައދި ްޕ ޮރވ ެިޑ ްނ ްޓ ަފ ްނ ުޑ ެގ ަފއ ާިދ ލިބ ެިގ ްނދ ަިޔ ެއ ެވ.
ެ 01ޖ ުނ ައރީ ަ 2011ގއި ެޕ ްނ ަ
ޝ ްނ ްޕ ޭލ ަނ ްށ ަޢ ަމ ުލ ުކ ަރ ްނ

މާލީ ހިސާބުތަށް ހުށަހެޅުން
ޯމ ްލޑ ްިވ ް
ސ

ޮއ ޯތރިޓީ

ަމނ ަިޓރީ

ަފ ާށ ަފއ ެިވ ެއ ެވ.

(އ ްމ ެ
ެ
.އ ްމ ޭ
.އ)

ަޤ ާވޢ ުިދ ަތ ާކއި

ެގ

ސ ޭޓ ްނ ަޑ ްޑ ް
ޝ ްލ ރ ޯިޕރޓ ްިނގ ް
އ ްިނ ަޓ ޭނ ަ
ސ ަ
ޝ ަނ ްލ ަފއ ޭިނ ްނ ަ
(އއި.
.އ ް
.އ ްރ ެ
ެއ ްފ ާ
ސ) ާއއި ެއ ްއ ޮގ ްތ ާވ ޮގ ުތ ެގ ަމތ ްީނ ާހ ަމ ުކ ުރ ްނ ާލޒ ުިމ ުކ ާރ
ަމ ުޢ ޫލ ާމ ުތ ަތ ާކއ ެިއ ުކ ައ ަހރީ ހ ާިސ ުބ ަތ ްއ ާ
ޝ އ ުިޢ ުކ ެރ ެވ ެއ ެވ .މި ހ ާިސ ުބ ަތ ްއ
ޭބ ުނ ްނ ޮކ ްށ ެގ ްނ

ޭބ ްނ ުކ ެގ

ޙ ްިއ ާ
ޞ ާދ ުރ ްނ ާނ އި

ުމ ް
ސ ަތ ްޤ ަބ ުލ ަގއި

ޭބ ްނ ުކ ަގއި އ ްިނ ެވ ް
ޝ ުޢ ުޤ ެވރ ާިވ ަފ ާރ ްތ ަތ ަކ ްށ ެވ ް
ސ ްޓ ުކ ަރ ްނ ަ
ސ ޭބ ްނ ުކ ެގ
ވ ަިޔ ާފރ ެީގ ަނތ ާީޖ ަތ ްއ ދ ާިރ ާ
ސ ޮކ ްށ ުކރ ަިމ ުގ ަގއި ޭބ ްނ ުކ ެގ ވ ަިޔ ާފރ ެީގ
ަތ ަ
ސ ްއ ުވ ުރ ައ ްނ ާދ ާޒ ުކ ުރ ަމ ްށ ަމ ުގ ަފހ ެިވ ެގ ްނ ެދ ެއ ެވ .މ ަިފ ަދ ަމ ުޢ ޫލ ާމ ުތ ަތ ްއ
ާޢ ްނ ުމ ުކ ެރ ެވނީ ޫނ ް
ސ ަތ ުކ ަގ ާއއި ޭބ ްނ ުކ ެގ ެވ ްބ ަ
ސ އ ުިޓ ަގ ެއ ެވ.

ބޭންކުގެ ސަރވިސް ރޫލްސް އިސްލާޙުކުރެވި ފާސްކުރުން
ދ ެިވހ ާިރ ްއ ޭޖ ެގ ަވޒ ާީފ ާއ ެބ ޭހ ާޤ ޫނ ުނ ާ
(ޤ ޫނ ުނ ަނ ްނ ަބ ުރ )2/2008
ަ
ސރވ ްިސ
ާއއި ެއ ްއ ޮގ ްތ ުކ ުރ ުމ ެގ ޮގ ުތ ްނ ޭބ ްނ ުކ ެގ

އ ް
ިސ ާލ ުޙ ުކ ެރވި ޮ 27އ ްކ ޯޓ ަބރ ަ 2010ގއި ޭބ ްއ ުވ ުނ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ
ނ ާފ ް
ސ ުކ ަރ ްއ ާވ ަފ ެއ ެވ.
ޯބ ުޑ ެގ ަ 459ވ ަނ ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ުމ ަގއ ަިވ ީ

ނން ހެރޭސްމަންޓް ޕޮލިސީ”
ބޭންކުގެ “ވާރކްޕްލޭސް ޮ
ފާސްކުރުން
ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަނ ްށ

މުވައްޒަފުން
އ ުިތ ުރ ޮކ ްށ

ުއ ެފ ްއ ުދ ްނ ެތރ ަިކ ްނ
ެމ ޭނ ްޖ ަމ ްނ ުޓ ްނ
ުވ ާމއ ެިއ ުކ،
ުމ ާ
ސ ަރ ެއ ްއ

ަވ ަރ ްށ

ޭބ ްނ ުކ ްނ
ދ ުިނ ާމއި

ެދ ެމ ެހ ްއ ުޓ ަމކީ
ާޚ ްއ ަ
ޞ

ޭބ ްނ ުކ ެގ

ޯބ ާޑއި

ައ ަޙ ްއމ ްިއ ަޔ ެތ ްއ ޭދ ަކ ެމ ެކ ެވ.

ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ަރނީ

ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަނ ްށ

ަރ ްއ ާކ ެތރ ަިކ ާމއ ެިއ ުކ

ެއ ެދ ޭވ

ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ެރ ޭވ ެނ

ާމ ަޙ ުއ ެލ ްއ ާޤއ ްިމ ޮކ ްށދ ުިނ ަމ ެށ ެވ .މ ޮިގ ުތ ްނ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ޯބ ުޑ ްނ ަވނީ
މ ަިކ ްނ ަކ ަމ ްށ ރ ާިޢ ަޔ ްތ ުކ ަރ ްއ ާވ ،ތިރ ަީގއި ަބ ާޔ ްނ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ ސ ާިޔ ަ
ސ ުތ ަތ ްއ
ެއ ަކ ަށ ައ ުޅ ްއ ާވ ަފ ެއ ެވ:

ާ 24މ ް
ރޗ ަ 2010ގއި ޭބ ްއ ުވ ުނ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ޯބ ުޑ ެގ 432
ަޖ ްލ ާ
ސ ަގއި

ޭބ ްނ ުކ ެގ

ަ
“ހ ުއސ ްިނގ

ެއ ަލ ަވ ްނ ް
ސ

ޮޕލިސީ” ާފ ް
ސ ުކ ެރ ުވ ެނ ެވ .މި ޮޕލިސީ ެއ ުކ ަލ ާވ ެލ ުވނީ ޭބ ްނ ުކ ެގ
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ާޤއ ުިމ ުކ ުރ ަމކީ

ައދި

ހ ްިތ ަހ ަމ ެޖ ުހ ްނ

ޭބ ްނ ުކ ެގ

ާޤ ޫނނީ

ައ ުބ ުރ ެވރ ަިކ ާމއ ެިއ ުކ
ލިބ ަިފއ ާިވ

ާމ ަޙ ުއ ެލ ްއ

ަފ ުރދީ

ޒ ްިނ ާމ ައ ަކ ްށ

ައދި

ުވ ާމއ ެިއ ުކޮ 27 ،އ ްކ ޯޓ ަބރ ަ 2010ގއި ޭބ ްއ ުވ ުނ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ
ރކ ްޕ ޭލ ް
“ވ ް
ާ
ސ ޮނ ްނ
ޯބ ުޑ ެގ ަ 459ވ ަނ ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ުމ ަގއި ަވނީ،
ީ”އ ްއ ާފ ް
ސ ަމ ްނ ްޓ ޮޕލިސ ެ
ެހ ޭރ ް
ސ ުކ ަރ ްއ ާވ ަފ ެއ ެވ.
މ ެީގ އ ުިތ ުރ ްނޮ 28 ،އ ްކ ޯޓ ަބރ ަ 2009ގއި ަވ ަރ ްށ ާކމ ާިޔ ުބ ަކ ާމއ ެިއ ުކ
ާޤއ ްިމ ުކ ެރ ުވ ުނ “ވ ްިސ ްލ ްބ ޯލވ ްިނގ ސ ް
ަ
ިސ ަޓ ްމ” ެގ
ސ ަބ ުބ ްނ
ޭބ ްނ ުކ ެތ ޭރ ަގއި

ހ ާ
ިނގ

ާޤ ޫނ ާނ އި ަޤ ާވޢ ާިދއި

ޚ ާިލ ުފ

ަޢ ަމ ުލ ަތ ާކއި،

ު
ެއ ަކ ާމއ ުިގ ޭޅ ޚ ާިޔ ުލ ަތ ާކއި
ޝ ޫޢ ުރ ަތ ްއ ެއ ުމ ަވ ްއ ަޒ ެފ ްއ ެގ ަޙ ްއ ުޤ ަތ ަކ ްށ
ުއނ ަިކ ެމ ްއ ުނލ ޭިބ ެނ ޮގ ެތ ްއ ެގ ަމތ ްީނ ސ ާީދ ޯބ ުޑ ެގ ޮއޑ ްިޓ ެއ ްނ ްޑ ރ ްިސ ްކ

“ހައުސިންގ އެލަވަންސް ޮޕލިސީ” އެކުލަވާލުން
ަވ ަނ

ަރ ްއ ާކ ެތރި

ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ުރ ުމ ެގ

ޝ ުޢ ުޤ ެވރ ުިކ ުރ ަވއިަ ،މ ަ
ޭބ ްނ ުކ ެގ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަ
ސ ްއ ަކ ަތ ްށ ައ ުހ ުލ ެވރ ޮިކ ްށ

ޫރ ްލ ް
ސ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ  -އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

ެމ ޭނ ްޖ ެމ ްނ ްޓ ޮކމިޓ ަީއ ްށ ުހ ަށ ެހ ުޅ ުމ ެގ ުފ ުރ ަ
ޞ ުތ ލިބ ެިގ ްނދ ަިޔ ެއ ެވ.
މ ޮިގ ުތ ްނު ،މ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ެގ ަފ ާރ ުތ ްނ ލ ުިބ ުނ ަމ ުޢ ޫލ ާމ ުތ ަތ ުކ ެގ ައލ ަީގއި
ެއކ ެިއކި ަކ ްނ ަކ ާމއި ުގޅ ެިގ ްނ ުހ ަށ ަހ ާޅ ަފއ ާިވ ަމ ްއ ަ
ސ ަލ ަތ ްއ ަތ ުޙޤ ުީޤ ުކ ެރވި
ެއ ަކ ްނ ަކ ްނ ަރ ަ
ނގ ުޅ ުކ ުރ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ައ ަޅ ްނ ެޖ ޭހ ފ ަިޔ ަވ ުޅ ަތ ްއ ެއ ުޅ ެނ ެވ.

ާމލީ ަބ ާޔ ްނ ަތ ްއ ާ
ޝ އ ުިޢ ުކ ަރ ްނ ެފ ުށ ާމއ ެިއ ުކު ،ކ ާއ ަ
ރޓރލީ ާމލީ

ޯކޕަރޭޓް ގަވަރނެންސް

ޞ އ ް
ަބ ާޔ ްނ ަތ ްއ ާ
ޝ އ ުިޢ ުކ ުރ ަމ ްށ ާޚ ްއ ަ
ިސ ަކ ެމ ްއ ެދ ުމ ްނ ެގ ްނ ެދ ެއ ެވ.

ރކ ްޓ ޑ ެިވ ޮ
ެކޕ ަިޓ ްލ ާމ ެ
ރނ ްނ ް
ލ ްޕ ެމ ްނ ްޓ ޮއ ޯތރިޓ ެީގ ޯކ ަޕ ޭރ ްޓ ަގ ަވ ެ
ސ
(ސީ.ޖީ) ޯކ ަޑ ްށ ަޢ ަމ ުލ ުކ ުރ ްނ:
ރނ ަ
އ ްިނ ަޓ ޭ
ޝ ަނ ްލ
ެއ ްއ ޮގ ަތ ްށ

ޮގ ުތ ްނޭ ،ބ ްނ ުކ ެގ ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ާދއ ާިރ ެގ އ ް
ިސ ެވރ ްިނ ެގ ެތ ެރއ ްިނ

ެއ ަކ ުއ ްނޓ ްިނގ

ޮއޑ ްިޓ ުކ ެރވި

ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ެއ ްނ ެމ ެއ ެދ ޭވ ުއ ޫ
ސ ުލ ަތ ާކއި ެއ ްއ ޮގ ަތ ްށ ަޢ ަމ ުލ ުކ ުރ ުމ ެގ

ރޑ ް
ސ ޭޓ ްނ ަޑ ް
ް
ސ

ަތ ްއ ާޔ ުރ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ

ާއއި

ހ ާިސ ުބ ަތ ްއ

ޭ 2ބ ުފ ަޅ ުކ ޯބ ުޑ ެގ ެއ ްގ ެޒ ެކޓ ްިވ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ޮގ ުތ ަގއި ަޢ ްއ ަޔ ްނ
ުކ ެރ ުވ ެނ ެވ.

ޙ ްިއ ާ
ޞ ާދ ުރ ްނ ަނ ާށއި ޭބ ްނ ާކއި ުގ ުޅ ްނ ުހރި ަފ ާރ ްތ ަތ ަކ ްށ ލ ޭިބ ެނ
އ ްިނތ ާިޒ ުމ ަހ ަމ ެޖ ްއ ު
ސ ެނ ެވ.

ލިކުއިޑިޓީ މެނޭޖްމަންޓް ޮޕލިސީއަށް

ސީ.ޖީ ޯކ ުޑ ަގއި ަބ ާޔ ްނ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ ޮގ ަތ ްށ ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ެއ ްނ ެމ ެއ ެދ ޭވ

ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

ުއ ޫ
ސ ުލ ަތ ާކއި ެއ ްއ ޮގ ަތ ްށ ޭބ ްނ ުކ ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ނ ާިޒ ްމ ަހ ުރ ަދ ާނ
ުކ ުރ ަމ ްށ ަޓ ަކއިާ 23 ،މ ް
ރޗ ަ 2008ގއި ޭބ ްއ ުވ ުނ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ
ޯބ ުޑ ެގ ަ 329ވ ަނ ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ުމ ަގއި ާފ ް
ސ ުކ ެރ ުވ ުނ ޭބ ްނ ްކ ޮއ ްފ
ރނ ްނ ް
ސ ޕލކ ެގ ޯކ ަޕ ޭރ ްޓ ަގ ަވ ެ
ޯމ ްލޑ ްިވ ް
ސ ޯކ ާޑއި ެއ ްއ ޮގ ަތ ްށ
ޭބ ްނ ުކ ްނ ަޢ ަމ ުލ ުކ ަރ ުމ ްނ ެގ ްނ ެދ ެއ ެވ.

ނޑ ްއ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ަފއ ާ
ެއ ަކށ ެީގ ްނ ާވ މ ްިނ ަގ ެ
ިސ ުހރ ެިނ ްތ މ ްިނ ަވ ުރ
ެދ ެމ ެހ ްއ ުޓ ަމކީ ޭބ ްނ ުކ ެގ ެއ ެ
ސ ްޓ ަތ ާކއި ަލއިބިލިޓ ަީތ ަކ ްށ ައ ުތ ެވ ާދ ެނ ަކ ަމ ްށ
ައ ްނ ާދ ާޒ ުކ ެރވ ަިފއ ުިނ ާވ ައދި ުކރ ަިމ ުގ ަގއި ައ ްނ ާނ ޭނ ަކ ަމ ްށ ަލ ާފ ުކ ެރ ޭވ
ަބ ަދ ުލ ަތ ްއ ަބ ަލ ަހ ްއ ަޓއި ވ ަިޔ ާފރި ުފ ާޅ ުކ ުރ ަމ ްށ ޭބ ުނ ްނ ާވ ަފއ ާ
ިސ ޯހ ުދ ުމ ަގއި
ުމހ ްިއ ުމ ަދ ުއ ެރ ްއ ައ ާދ ުކ ާރ ަކ ެމ ެކ ެވެ .އ ެހ ްނ ަކ ުމ ްނ ެ 24ފ ްބ ުރ ައރީ

ޯ 17އ ަގ ް
ސ ްޓ ަ 2009ގއި ޭބ ްއ ުވ ުނ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ޯބ ުޑ ެގ

ަ 2010ގއި ޭބ ްއ ުވ ުނ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ޯބ ުޑ ެގ ަ 428ވ ަނ ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ުމ ަގއި

ޮ
“އޑ ްިޓ ޮކމިޓީ” ަވނީ
ަ 409ވ ަނ ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ުމ ަގއި ޯބ ުޑ ެގ

ލސީ ާފ ް
ސ ުކ ެރވ ެިގ ްނދ ަިޔ ެއ ެވ.
ޭބ ްނ ުކ ެގ ލ ުިކއިޑި ޓީ ެމ ޭނ ްޖ ަމ ްނ ްޓ ޮޕ ި

ޮ
“އޑ ްިޓ ެއ ްނ ްޑ ރ ްިސ ްކ ެމ ޭނ ްޖ ަމ ްނ ްޓ ޮކމިޓީ” ެގ ަނ ުމ ަގއި

މި ޮޕލިސީ ެއ ުކ ަލ ާވ ެލ ުވ ުނ ަމއ ަިގ ު
ނޑ ަމ ްޤ ަ
ޞ ަދކީޭ ،ބ ްނ ުކ ެގ ަލއިބިލިޓ ަީތ ްއ

މި

ިނދ ަގއި ެއ ަކ ަމ ްށ ޭބ ުނ ްނ ާވ މ ްިނ ަވ ަރ ްށ ަފއ ާ
ައ ާދ ުކ ަރ ްނ ެޖ ޭހ ހ ު
ިސ

ޭބ ްނކ ްިނގ

ުހރ ަިކ ްނ ަޔޤ ްީނ ޮކ ްށަ ،އދި ައ ުލ ްނ ުރ ޫޖ ަޢ ުނ ެވ ޭވ ަވ ުރ ެގ ޭނ ެދ ޭވ ާޙ ަލ ްތ ަތ ަކ ްށ

ައ ުލ ްނ

ެއ ުކ ަލ ާވ ެލވ ަިފ ެއ ެވ.

މ ެިހ ްނ

ޮކމިޓ ެީގ

ަމ ް
ސ ޫއލ ްިއ ަޔ ުތ ަތ ްއ

އ ުިތ ަރ ްށ

މ ަިކ ްނ

ުކ ެރ ުވނީ

ުފ ާޅ ޮކ ްށ،

“ބ ަ
ޭ
ސ ްލ ެއ ޯކ ުޑ” ާއއި
ާމ ަޙ ުއ ުލ ަގއި ުކރ ަިމތ ެިވ ާދ ެނ ރ ްިސ ުކ ަތ ްއ
ެއ ްއ ޮގ ްތ ާވ ޮގ ުތ ެގ ަމތ ްީނ ެދ ެނ ަގ ެނެ ،އ ރ ްިސ ުކ ަތ ުކ ްނ ލިބ ާިދ ެނ
ެގ ްއ ުލ ްނ ައ ަދ ުދ ޮކ ްށެ ،އ ެއ ޯކ ަޑ ްށ ުފރ ަިހ ަމ ައ ްށ ަޢ ަމ ުލ ުކ ުރ ަމ ްށ
ޭބ ްނ ުކ ްނ ާވ ަތ ްއ ާޔރ ަީތ ުކ ެގ ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ްއ ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ަމ ެށ ެވަ .އދި،

ޭބ ްނ ްކ ުހ ަށ ެހޅ ާިދ ެނ މ ްިނ ަވ ުރ ުކ ަޑ ުކ ުރ ަމ ެށ ެވ.
ތިރ ަީގއި ެއ ާވ ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ުކ ެގ ަ
ސ ަބ ުބ ްނ ދ ާިމ ެވ ާދ ެނ ރ ްިސ ްކ ަތ ަކ ްށ
ަ
ސ ާމ ުލ ެވ ޭވ ެނ ަކ ްނ ަކ ަމ ްށ މި ޮޕލިސ ަީގއި ރ ާިޢ ަޔ ްތ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ ެނ ެއ ެވ.

ޮ 31
އ ްކ ޯޓ ަބރ ަ 2010ގއި ޭބ ްއ ުވ ުނ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ޯބ ުޑ ެގ 460

ޭބ ްނ ުކ ެގ ެއ ެތ ޭރ ެގ ަހ ަރ ާކ ްތ ަތ ާކއިޭ ،ބ ްނ ުކ ްނ ޭބ ުރ ަގއި ހ ާ
ިނގ

ަވ ަނ ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ުމ ަގއި މ ޮިކމިޓ ަީވނީ ައ ުލ ްނ ެއ ުކ ަލ ާވ ެލވ ަިފ ެއ ެވ.

ަކ ްނ ަކ ުމ ްނ ަފއ ާ
ިސ ުހރ ެިނ ްތ މ ްިނ ަވ ަރ ްށ ައ ްނ ަނ ަބ ަދ ުލ

ޯ 17އ ަގ ް
ސ ްޓ ަ 2009ގއި ޭބ ްއ ުވ ުނ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ޯބ ުޑ ެގ ަ 409ވ ަނ

އ ްިނ ްޓ ަރ ް
ސ ްޓ ޭރ ްޓ ަދ ުއ ުރ ުވ ުމ ަގއި ައ ްނ ަނ ަބ ަދ ުލ

ެ
“އ ޮޕއ ްިނ ްޓ ެމ ްނ ްޓޮ ،ނމ ޭިނ ަ
ޝ ްނ
ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ުމ ަގއި ެއ ުކ ަލ ާވ ެލ ުވ ުނ
ސ ަވނީ ޮ 31
ޝ ްނ ޮކމިޓީ” ެވ ް
ެއ ްނ ްޑ ެރމ ުިއ ަނ ޭރ ަ
އ ްކ ޯޓ ަބރ 2010
ަގއި ޭބ ްއ ުވ ުނ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ޯބ ުޑ ެގ ަ 460ވ ަނ ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ުމ ަގއި
ައ ުލ ްނ ެއ ުކ ަލ ާވ ެލވ ަިފ ެއ ެވ.
ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ޯބ ުޑ ެގ ޒ ްިނ ާމ ަތ ްއ ައ ާދ ުކ ަރ ުމ ްނ ެގ ްނ ަދ ާވ މ ްިނ ަވ ުރ
ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ަމ ްށ ަޓ ަކއި

ޯބ ާޑއި

ައދި

ަވކ ަިވކި

ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ

ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ުތ ެގ ެފ ްނ ަވ ުރ ޮކ ްނ ެމ ައ ަހ ަރ ުކ ެއ ްއ ަފ ަހ ުރ ަބ ަލ ެއ ެވ.

ރކިއުމަންޓް
ބޭން ްކ އޮފް ޯމލްޑިވްސް ޕް ޮ
ޮޕ ިލސީ އަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން
ލސ ެީއ ްއ ެއ ުކ ަލ ާވ ާލ ްނ ެޖ ުހ ުނ ަމއ ަިގ ު
ނޑ
ޭބ ްނ ުކ ެގ ްޕ ޮރކ ުިއ ަމ ްނ ްޓ ޮޕ ި
ކޭ ،ބ ްނ ުކ ްނ ެފ ްނ ަވ ުރ ަރ ަ
ަ
ނގ ުޅ ަގ ްނ ަނ ަތ ެކތި ަގ ުތ ަމ ާށއި
ސ ަބ ަބ ީ
ައދ ު
ި/ނ ަވ ަތ ޭބ ްނ ުކ ްނ ލިބ ަިގ ްނ ަނ ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ަކކީ ެއ ްނ ެމ ެއ ަކށ ެީގ ްނ ާވ
ައ ުގ ަތ ެކ ްއ ަގއި ލ ޭިބ ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ެކ ްއ ަކ ަމ ްށ ެހ ުދ ަމ ެށ ެވ .މ ެީގ އ ުިތ ުރ ްނ ،މި

ަ 2009ވ ަނ ައ ަހ ުރ ެގ ުފ ަރ ަތ ަމ ުކ ާއ ަ
ރޓރއ ްިނ ެފށ ެިގ ްނ ުކ ާއ ަ
ރޓރލީ

ޮޕލިސީ އ ްިނ ާހސ ުިލ ާވ ުމހ ްިއ ުމ ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ަކކީެ ،އ ްނ ެމ އ ްިނ ާ
ރ
ސ ުފ ެވ ި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ  -އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010
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ައދި ާހ ަމ ަކ ްނ ޮބ ުޑ ޮގ ެތ ްއ ަގއި ެޓ ްނ ަޑރ ުއ ޫ
ސ ުލ ްނ ޭބ ްނ ަކ ްށ ެއ ްނ ެމ

ސ ެއ ްއ ޯހ ުދ ަމ ްށ ނ ްިނ ުމ ެނ ެވ .މ ޮިގ ުތ ްނ ސ ެ
ިސ ްނ ް
ަލއ ެ
ީ.އ ްމ.ޑ ޭ
ީ.އއ ްިނ

ަނ ާފ ޮބ ުޑ ޮގ ެތ ްއ ެގ ަމތ ްީނ ުމ ަދ ާލއި ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ްއ ލިބ ަިގ ުތ ެމ ެވ .މ ޮިގ ުތ ްނ،

ިސ ްނ ް
މ ަިލއ ެ
ސ ޭބ ްނ ަކ ްށ ޫދ ުކ ަރ ްއ ާވ ަފއ ަިވނީ ެ 13މއި ަ 2010ގ ެއ ެވ.

ޭ 28އ ްޕރ ްީލ ަ 2010ގއި ޭބ ްއ ުވ ުނ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ޯބ ުޑ ެގ ަ 436ވ ަނ
ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ުމ ަގއި ޭބ ްނ ުކ ެގ ުފ ަރ ަތ ަމ ްޕ ޮރކ ުިއ ަމ ްނ ްޓ ޮޕލިސީ ާފ ް
ސ ުކ ެރ ުވ ެނ ެވ.
މި ޮޕލިސީ ެއ ުކ ަލ ާވ ުލ ުމ ަގއި ެބ ެލ ުވ ުނ ައ ާ
ސސީ ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ްއ ތިރ ަީގއި
ެއ ަވނ ެީއ ެވ.
ޭބ ްނ ަކ ްށ ަގ ްނ ަނ ަތ ެކ ްއ ާޗއި ހ ްިނ ާގ ަމ ް
ޝ ޫރ ުޢ ަތ ަކކީ ޭބ ްނ ުކ ެގ
ަތ ަ
ސ ްއ ުވ ާރއި

ަހ ަމ ައ ްށ

ަލ ު
ނޑ ަދނޑ ަިތ ާކއި

ާވސ ްިލ ެވ ޭވ ަފ ަދ

ަހ ަރ ާކ ްތ ަތ ެކ ްއ ޯތ ެބ ުލ ްނ

ނޑ ަމ ް
ޯބ ުޑ ެގ ަމއ ަިގ ު
ސ ޫއލ ްިއ ަޔ ުތ ަތ ަކ ކީ:
ޭބ ްނ ުކ ެގ ވ ަިޔ ާފރި ހ ްިނ ުގ ާމއި ުގޅ ަިފއ ާިވ ަކ ްނ ަކ ުމ ަގއި އ ް
ިސ ެވރ ްިނ ަނ ްށ
ަލ ާފދ ުިނ ާމއި ޭބ ްނ ުކ ެގ ައ ާމ ަޒ ްށ ާވޞ ުިލ ުވ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ެމ ޭނ ްޖ ަމ ްނ ާޓއި
ުގޅ ެިގ ްނ ަހ ަރ ާކ ްތ ަތ ްއ ާރ ަވއިޮ ،އ ާމ ްނ ަކ ާމއ ެިއ ުކ ޭބ ްނ ްކ ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ
ަމ ުގ ެދ ްއ ުކ ްނ

ޭބ ްނ ުކ ްނ ަތ ެކތި ަގ ުތ ަމ ްށ ުކ ެރ ޭވ ަޚ ަރ ުދ ަތ ަކ ްށ ެއ ްނ ެމ ެހ ޮޔ ަނ ާފ
ޯހ ުދ ްނ

ޭބ ްނ ުކ ެގ ބ ްިޒ ަނ ް
ސ

ްޕ ޮރކ ުިއ ަމ ްނ ާޓއި

ުގ ޭޅ

ނ ްިނ ަމ ްނ ެޖ ޭހ

ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ްއ

ުމ ްއ ަދ ުތ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ނ ްިނ ުމ ަމ ްށ ާބ ުރ ެއ ުޅ ްނ
ޭބ ުނ ްނ ެޖހ ްިއ ެޖ

ާހ ަލ ެތ ްއ ަގއި

ޭބ ްނ ާކއ ެިއ ުކ

ާޢ ްނ ުމ ޮގ ެތ ްއ ަގއި

ޯހ ަދ ްނ ެޖ ޭހ

ަތ ެކތި

ޭބ ްނ ުކ ެގ

ވ ަިޔ ާފރ ެީގ

ާމލީ ާހ ަލ ާތއި

ުކރ ެިއ ުރ ްނ ަތ ްއ

ޮކ ްނ ެމ

ސ ޮކ ްށޭ ،ބ ްނ ުކ ެގ ބ ްިޒ ަނ ް
ތ ްިނ ަމ ުހ ްނ ެއ ްއ ަމ ުހ ދ ާިރ ާ
ސ ްޕ ޭލ ާނ އި
ައ ަހރީ ަބ ެޖ ާޓ ެއ ްއ ޮގ ްތ ޯތ ައ ާޅ ެބ ުލ ްނ

ުމ ާޢ ަމ ާލ ްތ ުކ ާރ ެނ

ަ
ސ ްޕ ަލ ަޔ ުރ ްނ ޯހ ުދ ަމ ްށ ާބ ުރ ެއ ުޅ ްނ

ެއ ަކށ ެީގ ްނ ާވ ޮގ ެތ ްއ ަގއި

ރ ްިސ ުކ ަތ ްއ

ނ ާިޒ ެމ ްއ

ެދ ެނ ަގ ެނ ޭވ ެނ

ޭބ ްނ ުކ ަގއި ާޤއ ްިމ ޮކ ްށަ ،ބ ަލ ަހ ްއ ަޓއިޮ ،މނ ަިޓ ޮ
ރކ ްށ ައދި މިނ ާިޒ ުމ ެގ
ަގ ުތ ުމ ަގއި

ޭބ ްނ ުކ ަގއި

ަރޖ ް
ިސ ްޓރ ުީކ ެރވ ަިފއ ާިވ ަ
ސ ްޕ ަލ ަޔ ުރ ްނ ެގ ައ ުތ ްނ ައ ުގ ަތ ްއ ޯހ ަދއި
ޭބ ުނ ްނ ެޖ ޭހ ަވ ުގ ަތ ްށ ެއ ަތ ެކތި ލިބ ަިފއ ުިހރ ޯިތ ެބ ުލ ްނ.
ަތ ެކތި ޯހ ުދ ުމ ަގ ާއއި ައ ުގ ެގ ޮގ ުތ ްނ ަފއ ާިދ ލިބ ަިގ ުތ ަމ ްށ ަޓ ަކއި
ަހ ުރ ުމ ާދ ފ ަިޔ ަވއި ެއ ެހނ ެިހ ްނ ަތ ެކތި ަގ ްނ ަނ ްނ ަކ ަ
ނޑ ެއޅ ަިފއ ާިވ
ުމ ްއ ަދ ެތ ްއ ެގ ެތ ޭރ ަގއި އ ްިނ ަޓ ެ
ރނ ްޓ ެމ ުދ ެވރ ޮިކ ްށ ަގ ެނ ޭވ ެނ ނ ާިޒ ްމ
(އ ް
ީ-ޕ ޮރކ ުިއ ަމ ްނ ްޓ) ައ ަކ ްށ ާވޞ ުިލ ުވ ަމ ްށ ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ުރ ްނ.

ަހ ުރ ަދ ާނ ަކ ްނ ެދ ެމ ެހ ްއ ުޓ ްނ.
ޭބ ްނ ުކ ެގ

ސީ.އެމް.ޑީ.އޭއިން ކަސް ޯޓޑިއަލް
ސަރވިސަސްގެ ހުއްދަ ހޯދުން

ާހސ ުިލ ުކ ުރ ަމ ްށ ަޓ ަކއި

ަމ ްޤ ަ
ޞ ުދ ަތ ްއ

ެއ ަކށ ެީގ ްނ ާވ

އ ްިނ ާ
ސނީ ަވސ ަީލ ްތ ަތ ްއ ާޤއ ްިމ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ ަކ ްނ ަކ ަށ ަވ ުރ ުކ ުރ ްނ
ޙ ްިއ ާ
ޞ ާދ ުރ ްނ ާނ އި ޭބ ްނ ާކއި ުގ ުޅ ްނ ުހރި ަފ ާރ ްތ ަތ ަކ ްށ ޮކ ްށ ޭދ ްނ ެޖ ޭހ
ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ްއ

ެދ ެނ ަގ ުތ ާމއި

ެއ ަކ ްނ ަކ ްނ

ުކ ެރ ެވ ުމ ްނ ާދ ަކ ްނ

ަކ ަށ ަވ ުރ ުކ ުރ ްނ
ވ ަިޔ ާފރި
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ްޕ ޭލ ާނ އި ައ ަހރީ ަބ ެޖ ުޓ ެގ ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ްއ

ނ ްިނ ުމ ްނ

ޭބ ްނ ަކ ްށ ލ ޭިބ ަމ ްނ ާފ ެއ ްނ ެމ ުފރ ަިހ ަމ ޮގ ުތ ަގއި ޯހ ުދ ަމ ްށ ަޓ ަކއި،
ޭބ ްނ ުކ ެގ

ޯބޑުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ

ެއ ްނ ެމ

ރނ ްނ ް
ަގ ަވ ެ
ސ

ޯކ ާޑއި

ާޤ ޫނ ުނ ަތ ާކއި

ަޤ ާވޢ ުިދ ަތ ާކއި

ެއ ެދ ޭވ

ޭބ ްނ ުކ ްނ

ުއ ޫ
ސ ުލ ަތ ާކއި

ޯބ ަލ ަ
ނބ ްނ ެޖ ޭހ
ެއ ްއ ޮގ ަތ ްށ

ޯކ ަޕ ޭރ ްޓ
ެއ ްނ ެމ ަހއި

ަޢ ަމ ުލ ުކ ާރ ަކ ްނ

ަކ ަށ ަވ ުރ ުކ ުރ ްނ

ުމޅި ާރ ްއ ޭޖ ެގ ެއކ ަިކ ްނ ޮކ ުޅ ަތ ަކ ްށ ެފ ުތ ރ ަިފއ ާިވ މ ޭިބ ްނ ުކ ެގ ްބ ާރ ްނ ްޗ

ސ ޫއލ ްިއ ަޔ ްތ ަތ ުކ ެގ ެތ ެރއ ްިނ ެއ ްއ ެވ ް
ަމތ ަީގއި ަބ ާޔ ްނ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ ަމ ް
ސ

ޝ ްނ ަފއ ާ
ވ ުިއ ަގއ ެިގ ެއހ ަީގއި ާރ ްއ ޭޖ ަގއި ަވޒ ާީފ ޭދ ަފ ާރ ްތ ަތ ުކ ްނ ެޕ ްނ ަ
ިސ

ސ ޫއލ ްިއ ަޔ ެތ ްއ ައ ާދ ުކ ުރ ުމ ަގއި ުނ ަވ ަތ ޯބ ުޑ ްނ ނ ްިނ ަމ ަވ ްނ ެޖ ޭހ ެއ ްއ ެވ ް
ަމ ް
ސ

ސ ާ
ެއ ްއ ުކ ުރ ުމ ެގ ާޤ ބ ުިލ ަކ ްނ ލިބ ަިފއ ާިވ ުމ ައ ްއ ަ
ސ ައ ަކ ްށ ުވ ާމއ ެިއ ުކ

ަކ ެމ ްއ ުފރ ަިހ ަމ ުކ ުރ ުމ ަގއި،

ޯބ ަޑ ްށ ެފނ ަިވ ަޑއ ަިގ ްނ ަނ ާވ ހ ެ
ިނދ ްއ ަގއި،

ެ 12މއި ަ 2010ގއި ޭބ ްއ ުވ ުނ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ޯބ ުޑ ެގ ަ 437ވ ަނ

ސ ޫއލ ްިއ ަޔ ެތ ްއ ުނ ަވ ަތ ަމ ް
ެއ ަމ ް
ސ ޫއލ ްިއ ަޔ ުތ ަތ ެކ ްއ ޯބ ުޑ ެގ ަދ ުށ ްނ ުނ ަވ ަތ

ޝ ާނ ެބ ޭހ ާޤ ޫނ ުނ ާ
ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ުމ ަގއި ،ދ ެިވހ ާިރ ްއ ޭޖ ެގ ެޕ ްނ ަ
(ޤ ޫނ ުނ ަނ ްނ ަބ ުރ

ުކ ްނ ުފނ ެީގ ެމ ޭނ ްޖ ަމ ްނ ްޓ ެގ ަދ ުށ ްނ ހ ްިނ ާގ ޮކމިޓ ަީތ ާކއި ުނ ަވ ަތ ޭބ ްނ ުކ ެގ

ސރވ ަިސ ް
ާ )8/2009އއި ެއ ްއ ޮގ ްތ ާވ ޮގ ުތ ެގ ަމތ ްިނ ަކ ް
ސ ޯޓޑ ަިއ ްލ ަ
ސ

ިސ ެވރ ްިނ ެގ ަދ ުށ ްނ ހ ްިނ ާގ ޮކމިޓ ަީތ ާކއި ުނ ަވ ަތ ޭބ ްނ ުކ ެގ އ ް
އ ް
ިސ ެވރ ްިނ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ  -އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

ފ ަިޔ ަވއި ެއ ަކ ަމ ްށ ެއ ަކ ޭށ ެނ ެއ ެހ ްނ ަފ ާރ ްތ ަތ ާކއި ަހ ާވ ުލ ުކ ަރ ްއ ަވއ ެިގ ްނ

ާ .7މލީ ައ ަހ ުރ ނ ުިމ ުނ އ ުިރ ޭބ ްނ ުކ ްނ ަނ ާގ ަފއ ާިވ ޯލ ުނ ަތ ުކ ެގ

ުނ ަވ ަތ ަމ ް
ޝ ަވ ާރ ުކ ަރ ްއ ަވއ ެިގ ްނ ޭބ ްނ ަކ ްށ ެއ ްނ ެމ ުފރ ަިހ ަމ ަމ ްނ ާފ ެއ ްއ

ަތ ުފޞ ުީލ ތިރ ަީގއި ަބ ާޔ ްނ ޮކ ްށ ަފއި ެއ ަވނ ެީއ ެވ.

ލ ޭިބ ެނ ޮގ ަތ ަކ ްށ ުކރ ަިއ ްށ ެގ ްނދ ުިއ ަމކީ ޯބ ުޑ ެގ ޒ ްިނ ާމ ެއ ެކ ެވ.
(ރުފިޔާ ހާހުން)

މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ބަޔާން

 1އަހަރަށްވުރެ ފަސްނުކޮށް ދައްކަންޖެހޭ

485,929

 1އަހަރާއި  2އަހަރާއި ދެމެދު ދައްކަންޖެހޭ

126,309

ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ޯބ ުޑ ްނ ތިރ ަީގއި ަބ ާޔ ްނ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ަކ ްށ

 2އަހަރާއި  3އަހަރާއި ދެމެދު ދައްކަންޖެހޭ

107,462

ެހކ ަިވ ެމ ެވ.

 3އަހަރަށްވުރެ ފަސްކޮށް

540,667

ަ .1އ ަހރީ ހ ާިސ ުބ ަތ ްއ ަތ ްއ ާޔ ުރ ުކ ުރ ުމ ަގއި ހ ާިސ ުބ ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ުމ ެގ
ަހ ަމ ަތ ާކއި ެއ ްއ ޮގ ަތ ްށ ަތ ްއ ާޔ ުރ ޮކ ްށ ަޤ ާވޢ ަިދ ްށ ުނ ެފ ޭތ ުމހ ްިއ ުމ
ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ެކ ްއ

ުހރ ަިނ ަމ

ެއ ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ުކ ެގ

ޭ .8ވ ުތ ެވ ދ ަިޔ ެދ ައ ަހ ުރ ެގ ުޖ ްމ ަލ ަލއިބިލިޓ ަީތ ްއ:

ަތ ުފޞ ުީލ ަތ ާކއ ެިއ ުކ

ަބ ާޔ ްނ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ ެނ ެއ ެވ.

(ރުފިޔާ ހާހުން)

 .2ހ ާިސ ުބ ަތ ްއ ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ުމ ަގއި ެގ ްނ ުގ ޭޅ ަހ ަމ ަތ ްއ ޚ ާިޔ ުރ ޮކ ްށ،

 2010ވަނަ އަހަރު

8,590,500

ެއ ަހ ަމ ަތ ާކއި ެއ ްއ ޮގ ަތ ްށެ ،އކ ެިއކި ައ ްނ ާދ ާޒ ަތ ްއ ޮކ ްށ ނ ްިނ ުމ ްނ ަތ ްއ

 2009ވަނަ އަހަރު

9,647,490

ނ ްިނ ާމ ަފއ ާިވނީ މ ޭިބ ްނ ުކ ެގ ާމލީ ާޙ ަލ ުތ ޮއ ްތ ޮގ ްތ ެތ ުދ ެވރ ަިކ ާމއި
އ ްިނ ާ
ސ ުފ ެވރ ަިކ ާމއި ެއ ުކ ަދ ްއ ަކއިދ ުިނ ަމ ެށ ެވ.
ަ .3ފއ ާ
ިސ ާއ ެބ ޭހ ެރ ޯކ ުޑ ަތ ްއ ަރ ްއ ާކ ެތރ ޮިކ ްށ ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ަމ ްށ ަޓ ަކއި
ުކ ްނ ުފ ްނ ާޏ

ދ ެިވހ ާިރ ްއ ޭޖ ެގ

ެބ ޭހ

ާޤ ޫނ ުނ

ާ
(ޤ ޫނ ުނ

ަނ ްނ ަބ ުރ

ާ )10/96އއި ،ދ ެިވހ ާިރ ްއ ޭޖ ެގ ޭބ ްނކ ްިނ ާ
ގއ ެބ ޭހ ާޤ ޫނ ުނ ާ
(ޤ ޫނ ުނ
ަނ ްނ ަބ ުރ

)24/2010

ާއއި

ެއ ްމ ެ
.އ ްމ ޭ
.އ ެގ

ްޕ ޫރ ެޑ ްނ ަ
ޝ ްލ

ޝ ްނ ާއއި ދ ެިވހ ާިރ ްއ ޭޖ ެގ ާމލީ ެ
ެރގ ުިއ ޭލ ަ
ސކ ުިއރިޓ ްީޒ ާއ ެބ ޭހ
(ޤ ޫނ ުނ ަނ ްމ ަބ ުރ ާ )2/2006އއި ެކޕ ަިޓ ްލ ާމ ެ
ާޤ ޫނ ުނ ާ
ރކ ްޓ

 .9މިރ ޯިޕ ާޓ އި ޭބ ްނ ުކ ެގ ާމލީ ަބ ާޔ ްނ ަތ ުކ ަގއި ުހ ަށ ަހ ާޅ ަފއ ާިވ
ަމ ްޤ ަ
ޞ ުދ ަތ ްއ

ފ ަިޔ ަވއި

އ ުިތ ުރ

ެއ ްއ ެވ ް
ސ

ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ޯބ ުޑ ެގ ެމ ްމ ަބ ުރ ްނ ާހސ ުިލ ުކ ަރ ްނ

ަމ ްޤ ަ
ޞ ެދ ްއ،
ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ

ުނ ުކ ާރ ަކ ުމ ެގ ަޔޤ ްީނ ަކ ްނ ައ ުރ ަވ ެމ ެވާ .މލީ ަބ ާޔ ްނ ަތ ާކއި ުގ ޭޅ
ޯނ ުޓ ަނ ްނ ަބ ުރ ަ 41ގއި ުގ ުޅ ްނ ުހރި ަފ ާރ ްތ ަތ ުކ ެގ ުމ ާޢ ަމ ާލ ްތ ަތ ުކ ެގ
ަތ ްފޞ ްީލ ަބ ާޔ ްނ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ ެނ ެއ ެވ.

ޑ ެިވ ޮ
ސ ައދި ެ
ސ ޓ ްިނ ްގ ޫރ ްލ ް
ލ ްޕ ެމ ްނ ްޓ ޮއ ޯތރިޓ ެީގ ލި ް
ސކ ުިއރިޓ ްީޒ

 .10މ ެީގ އ ުިތ ުރ ްނ ެބ ެލ ްނ ް
ސ ޝ ްީޓ ެގ ާތރ ަީޚ ްށ ަފ ުހ ެއ ައ ްށ

ޫދ ުކ ާރ ުކ ްނ ުފނ ަިތ ުކ ްނ ަމ ުޢ ޫލ ާމ ުތ ާހ ަމ ުކ ުރ ުމ ެގ ޒ ްިނ ާމ ާއއި ެބ ޭހ

ަބ ަދ ުލ ެގ ްނ ަނ ްނ ެޖ ޭހ ަފ ަދ ުމހ ްިއ ުމ ަކ ެމ ްއ ހ ާ
ިނގ ަފއި ުނ ާވ ަކ ަމ ާށއި

ަޤ ާވޢ ުިދ ަތ ުކ ަގއ ާިވ މ ްިނ ަވ ަރ ްށ ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ ެނ ެއ ެވ.

ާމލީ ަބ ާޔ ުނ ަގއި ހ ަިމ ަނ ްނ ެޖ ޭހ ަފ ަދ ަކ ެމ ްއ ހ ާ
ިނގ ަފއ ުިނ ާވ ެނ ަކ ުމ ެގ

ރކ ްޓ ޑ ެިވ ޮ
 .4ދ ެިވހ ާިރ ްއ ޭޖ ެގ ެކޕ ަިޓ ްލ ާމ ެ
ލ ްޕ ެމ ްނ ްޓ ޮއ ޯތރިޓީއ ްިނ

ަޔޤ ްީނ ަކ ްނ ައ ުރ ަވ ެމ ެވ.

ރނ ްނ ް
ެއ ަކ ަށ ައ ުޅ ްއ ާވ ަފއ ާިވ ޯކ ަޕ ޭރ ްޓ ަގ ަވ ެ
ސ ޯކ ްޑ ަގއ ާިވ ުއ ޫ
ޞ ުލ ަތ ަކ ްށ
ަތ ާބ ެވ ަފއ ާިވ ެނ ެއ ެވ.
.5

ހ ާިސ ުބ

ަތ ްއ ާޔ ުރ ޮކ ްށ ަފއ ަިވނީ

ހ ަ
ިނގ

ހ ާ
ިނގ

ުހރި

ވ ަިޔ ާފރ ެިއ ްއ ަކ ަމ ްށ ަބ ަލއ ެިގ ްނ ެނ ެވ.
 .6އ ްިނތ ާިޚ ުބ ުކ ުރ ަމ ްށ ުކރ ަިމތ ާިލ ަފއ ާިވ ެއ ްއ ެވ ް
ސ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ަރ ާކއ ެިއ ުކ
ުމ ްއ ަދ ުތ ަހ ަމ ުނ ާވ ޚ ުިދ ަމ ުތ ެގ ެއ ްއ ަބ ް
ސ ުވ ެމ ްއ ައދި ަބ ަދ ުލދ ުިނ ެމ ްއ ެނތި
ުކރ ަިއ ްށ ޮއ ްތ ައ ަހ ުރ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ުއ ާވ ުނ ެލ ޭވ ެނ ެއ ްއ ަބ ް
ސ ުވ ެމ ްއ
ެވވ ަިފ ެއ ްއ ެނ ެތ ެވ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ  -އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010
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އޮ ޑި ޓް އެ ން ޑް ރި ސް ކް މެ ނޭ ޖް މެ ން ޓް ކޮ މި ޓީ ގެ ރި ޕޯ ޓް
ޭބ ްނ ުކ ެގ ހ ްިނ ާޤ ަޤ ާވޢ ުިދ ެގ ަ 69ވ ަނ ާމ ްއ ާދ ާއއި ެކޕ ަިޓ ްލ ާމ ެ
ރކ ްޓ

ޮކމިޓީ އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޮގތާއި ޙާޟިރީ

ާއއި ެއ ްއ ޮގ ްތ ާވ ޮގ ުތ ެގ ަމތ ްިނ ުފ ަރ ަތ ަމ ޮއޑ ްިޓ ޮކމިޓީ ުއ ެފ ުދނީ ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ

ަ 2010ވ ަނ ައ ަހ ުރ ެފ ުށ ުނ އ ުިރ ޮއޑ ްިޓ ެއ ްނ ްޑ ރ ްިސ ްކ ެމ ޭނ ްޖ ެމ ްނ ްޓ

ސ ަތޤ ްިއ ުލ  3ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ާނ އ ެިއ ުކ ާ 23މ ް
ާދއ ާިރ ަގއި ުނހ ެިމ ޭނ ުމ ް
ރޗ

ޮކމިޓ ަީގއި ތ ްިއ ެބވީ ތިރ ަީގއި ަބ ާޔ ްނ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެނ ެވަ .އދި

ަ 2008ގ ެއ ެވަ 2009 .ވ ަނ ައ ަހ ުރ ޭބ ްނ ުކ ެގ ޯއ ަގ ަނ އ ޭިޒ ަ
ޝ ަނ ްލ ާޗ ަޓ ްށ

ެ 01ޖ ުނ ައރީ  2010އ ްިނ ޮ 30އ ްކ ޯޓ ަބރ ާ 2010އއި ަހ ަމ ައ ްށ ޭބ ްއ ުވ ުނ

ެގ ެނ ުވ ުނ ަބ ަދ ާލއ ުިގޅ ެިގ ްނަ ،އ ަލ ްށ ުއ ެފ ްއދި ރ ްިސ ްކ ެމ ޭނ ްޖ ެމ ްނ ްޓ ޮކމިޓ ާީއއި

ޮކމިޓީ ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ްނ ަތ ުކ ެގ ާހޟި ރީ ތިރ ަީގއި ެއ ަވނ ެީއ ެވ.

ޑ ެިވ ޮ
ސ ޯކ ުޑ ެގ ެ
ރނ ްނ ް
ލ ްޕ ެމ ްނ ްޓ ޮއ ޯތރިޓ ެީގ ޯކ ަޕ ޭރ ްޓ ަގ ަވ ެ
ސ ްކ ަ
ޝ ްނ 1.8

ޮއޑ ްިޓ ޮކމިޓީ ެއ ްއ ޮކ ްށ ެލ ުވ ެނ ެވ .މ ޮިގ ުތ ްނ ،މ ޮިކމިޓ ެީގ ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ުތ ެގ ާދއ ާިރ
ުފ ާޅ ުކ ެރވި ޮކމިޓ ެީގ ަނ ްނ ޮއޑ ްިޓ ެއ ްނ ްޑ ރ ްިސ ްކ ެމ ޭނ ްޖ ެމ ްނ ްޓ ޮކމިޓ ެީގ
ަނ ަމ ްށ ަބ ަދ ުލ ުކ ެރވި ،ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ާދއ ާިރ ަގއި ުނހ ެިމ ޭނ ުމ ް
ސ ަތޤ ްިއ ުލ 5
ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ާނ އ ެިއ ުކ ައ ުލ ްނ ެއ ުކ ަލ ާވ ެލ ުވ ެނ ެވ.

ރސްކް މެނޭ ްޖމެންޓް ޮކމިޓީގެ
ޮއޑިޓް އެންޑް ި
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
ޮއޑ ްިޓ ެއ ްނ ްޑ ރ ްިސ ްކ ެމ ޭނ ްޖ ެމ ްނ ްޓ ޮކމިޓ ެީގ ަމ ްޤ ަ
ޞ ަދކީ ޯބ ުޑ ްނ
ައ ާދ ުކ ަރ ްނ ެޖ ޭހ ޒ ްިނ ާމ ާއއި ަމ ް
ސ ޫއލ ްިއ ަޔ ުތ ަތ ްއ ައ ާދ ުކ ުރ ުމ ަގއި ތިރ ަީގއ ާިވ
ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ާކއި ުގ ުޅ ްނ ުހރި ަކ ްނ ަކ ުމ ަގއި ެއހ ެީތރ ެިވދ ުިނ ެމ ެވެ .އއީ-:
ހޭ .ބ ްނ ުކ ެގ ާމލީ ަބ ާޔ ްނ ަތ ާކއި ާމލީ ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ްއ ރ ޯިޕ ްޓ ުކ ުރ ުމ ެގ
ުއ ޫ
ޞ ުލ ަތ ާކއި

ަހ ަމ ެއ ެހ ްނ ެމ

ޭބ ްނ ުކ ެގ

ެއ ެތ ޭރ ެގ

ހ ާިސ ުބ

ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ުމ ެގ ނ ާިޒ ާމއި ާމލީ ޮކ ްނ ްޓ ޯރ ްލ ަތ ުކ ެގ ެތ ުދ ެވރ ަިކ ާމއި
އ ުިތ ާބ ުރ ެދ ެމ ެހ ްއ ުޓ ްނ

ބައްދަލުވުންތައް

ޑިރެކްޓަރ

ހާޟިރުވާން

އަލްފާޟިލާ ފަރީޙާ ޝަރީ ް
ފ
ކޮމިޓީގެ ޗެއަރ ޕަރސަން ( 08މެއި  2010އާއި ހަމައަށް)
(މުސްތަޤިއްލު ،ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ)

09

އަލްފާޟިލް އަސްޢަދު ޢަލީ
ކޮމިޓީގެ ޗެއަރ ޕަރސަން ( 23މެއި  2010އިން  30އޮކްޓޯބަރ
 2010ހަމައަށް)
(މުސްތަޤިއްލުނޫން ،ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ)

29

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު
(މުސްތަޤިއްލު ،ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ)

29

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަ ު
ދ
(މުސްތަޤިއްލު ،ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ)

29

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު
(މުސްތަޤިއްލު ،ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ)

29

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އާޠި ް
ފ
(މުސްތަޤިއްލު ،ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ)

04

ށޮ .އޑ ްިޓ ެގ ާދއ ާިރ ުނ ަވ ަތ މ ްިނ ަވ ުރ ައދި ަނތ ާީޖ ާއ ެއ ުކ ެއ ެތ ޭރ ެގ
ޮއޑ ްިޓ ަޙ ަރ ާކ ްތ ަތ ުކ ެގ ުފ ުދ ްނ ެތރ ަިކ ްނ ުހރި މ ްިނ ަވ ުރ ެދ ެނ ަގ ުތ ްނ
ނޭ .ބ ްނ ުކ ެގ ާމލީ ަބ ާޔ ްނ ަތ ުކ ެގ ުމ ް
ސ ަތޤ ްިއ ުލ ައ ަހރީ ޮއޑ ްިޓ ުކ ުރ ްނ
ރެ .އ ްކ ް
ސ ާޓ ަ
ރނ ްލ ޮއޑ ަިޓ ުރ ްނ ޯހ ުދ ާމއި ެއ ަފ ަދ ަފ ާރ ްތ ަތ ުކ ެގ
ަތ ުޢލީމީ ެފ ްނ ަވ ާރއި ާޤ ބ ުިލ ަކ ްނު ،މ ް
ސ ަތޤ ްިއ ުލ ަކ ްނަ ،ވކ ަިފ ާރ ަތ ަކ ްށ
ުނ ެޖ ޭހ މ ްިނ ަވ ުރ ައދި ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ުތ ެގ ެފ ްނ ަވ ުރ ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ްނ

ެޕ ްނ ަ
ޝ ްނ

ެއ ްޑމިނ ް
ިސ ްޓ ޭރ ަ
ޝ ްނ

ޮއފ ުީހ ެގ

ޯބ ުޑ ެގ

ެމ ްމ ަބ ުރ ަކ ަމ ްށ

ަޢ ްއ ަޔ ްނ ުކ ުރ ާމއި ުގޅ ެިގ ްނޭ ،ބ ްނ ުކ ްނ ުކ ާރ ުމ ާޢ ަމ ާލ ްތ ަތ ާކއި ަތ ާޢ ުރ ް
ޟ ާވ
ަމ ް
ސ ަލ ަޙ ެތ ްއ ހ ެިމ ޭނތީޮ ،ކމިޓ ެީގ ެޗ ައރ ަޕ ަ
ރސ ްނ ެގ ަމ ާޤ ުމ ަގއި އ ްިނ ެނވި،
ައ ްލ ާފޟ ާިލ ަފރ ާީޙ ަ
ޝރ ްީފ ެ 08މއި ަ 2010ގއި ޭބ ްނ ުކ ެގ ޯބ ުޑ ްނ
އ ް
ިސތ ުިޢ ާފ ެދ ްއވ ެިއ ެވެ .އ ައ ްށ ަފ ުހޮ ،ކމިޓ ެީގ ެޗ ައރ ަޕ ަ
ރސ ްނ ެގ ޮގ ުތ ަގއި
ެ 23މއި ަ 2010ގއި ައ ްލ ާފޟ ްިލ ައ ް
ސ ަޢ ުދ ަޢލީ ަޢ ްއ ަޔ ްނ ުކ ެރ ުވ ެނ ެވ.
ައދި ޮކމިޓ ަީގއި ުހ ް
ސ ެވ ަފއ ާިވ ަމ ާޤ ަމ ްށ ައ ްލ ާފޟ ްިލ ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ ާއޠ ްިފ

60

ބާ .ޤ ޫނ ާނ އި ަޤ ާވޢ ުިދ ަތ ަކ ްށ ޭބ ްނ ުކ ްނ އ ްިޙތ ާިރ ްމ ުކ ާރ މ ްިނ ަވ ުރ

ޫ 07ޖ ްނ ަ 2010ގއި ަޢ ްއ ަޔ ްނ ުކ ެރ ުވ ެނ ެވަ .އދި ޫ 27ޖ ްނ ަ 2010ގއި

ެބ ުލ ާމއި ޭބ ްނ ުކ ެގ ަމ ުޢ ޫލ ާމ ުތ ަތ ްއ ާހ ަމ ުކ ުރ ުމ ެގ ުއ ޫ
ޞ ުލ ަތ ާކއި

ަމތީ ަތ ުޢލ ުީމ ާހސ ުިލ ުކ ެރ ްއ ުވ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ައ ްލ ާފޟ ްިލ ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ ާއޠ ްިފ

ޮކ ްނ ްޓ ޯރ ްލ ަތ ްއ ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ްނ

ަވނީ ޯބ ުޑ ްނ އ ް
ިސތ ުިޢ ާފ ެދ ްއ ާވ ަފ ެއ ެވ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ  -އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

ހާޟިރުވި
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27

20

27

29

03

ަ 27ވ ަނ ައ ަހރީ ާޢ ްނ ުމ ަޖ ްލ ާ
ސ ައ ްށ ަފ ުހ ޮ 31އ ްކ ޯޓ ަބރ ަ 2010ގއި

ޭބ ްނ ުކ ެގ ޮއޑ ްިޓ ުކރ ަިއ ްށ ާދ ޮގ ްތ ެބ ުލ ުމ ެގ ޮގ ުތ ްނެ ،އ ްކ ް
ސ ާޓ ަ
ރނ ްލ

ޭބ ްއ ުވ ުނ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ޯބ ުޑ ެގ ަ 460ވ ަނ ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ުމ ަގއި ޮއޑ ްިޓ ެއ ްނ ްޑ

ޮއޑ ަިޓ ުރ ްނ ާނއި ަބ ްއ ަދ ުލ ޮކ ްށެ ،އހ ެީތރ ަިކ ްނ ޯފ ުރ ޮކ ްށދ ުިނ ްނ

ރ ްިސ ްކ ެމ ޭނ ްޖ ެމ ްނ ްޓ ޮކމިޓީ ައ ުލ ްނ ެއ ުކ ަލ ާވ ެލވި ައ ްލ ާފޟ ްިލ އ ްިބ ާރހ ްިމ
ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ ޮކމިޓ ެީގ ެޗ ައރ ަޕ ަ
ރސ ްނ ެގ ޮގ ުތ ަގއި ަޢ ްއ ަޔ ްނ ުކ ެރ ުވ ެނ ެވ.
ައ ުލ ްނ ެއ ުކ ަލ ާވ ެލ ުވ ުނ ޮކމިޓ ެީގ ެމ ްނ ަބ ުރ ްނ ާނއި ޮ 31
އ ްކ ޯޓ ަބރ 2010
މޓ ެީގ ާހޟި ރީ ތިރ ަީގއި
އ ްިނ  31ޑ ެިސ ްމ ަބ ުރ ެ 2010ގ ނ ަިޔ ަލ ްށ މ ޮިކ ި
ަބ ާޔ ްނ ޮކ ްށ ަފއި ެއ ަވނ ެީއ ެވ.

ުކ ައ ަ
ރޓރލީ ާމލީ ހ ާިސ ުބ ަތ ްއ ުމ ާޠ ލ ާިޢ ުކ ުރ ްނ
ރނ ްލ ޮއޑ ްިޓ ރ ޯިޕ ު
ރޓރލީ އ ްިނ ާޓ ަ
ުކ ައ ަ
ރޓ ަތ ްއ ުމ ާޠ ލ ާިޢ ުކ ުރ ްނ
ުދނ ެިޔ ާއއި ާރ ްއ ޭޖ ެގ އ ްިޤތ ާިޞ ދީ ާޙ ަލ ަތ ްށ ރ ާިޢ ަޔ ްތ ޮކ ްށޭ ،ބ ްނ ުކ ެގ
ަޚ ަރ ުދ ަތ ްއ،

ާޚ ްއ ަ
ޞ ޮކ ްށ

ެކޕ ަިޓ ްލ

ަޚ ަރ ުދ ަތ ްއ

ުކ ަޑ ުކ ުރ ަމ ްށ

އ ް
ިސ ަކ ެމ ްއދ ެީގ ްނ ަ 2011ވ ަނ ައ ަހ ުރ ެގ ަބ ެޖ ްޓ ުމ ާޠ ލ ާިޢ ުކ ުރ ްނ
ބައްދަލުވުންތައް

ޑިރެކްޓަރ

ަ 2009ވ ަނ ައ ަހ ުރ ެގ ޮއޑ ްިޓ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ ާމލީ ަބ ާޔ ްނ ަތ ްއ ުމ ާޠ ލ ާިޢ ޮކ ްށ

ހާޟިރުވާން

ހާޟިރުވި

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު
ކޮމިޓީގެ ޗެއަރ ޕަރސަން
(މުސްތަޤިއްލު ،ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ)

06

05

އަލްފާޟިލް އަސްޢަދު ޢަލީ
(މުސްތަޤިއްލު ނޫން ،ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ)

06

06

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު
(މުސްތަޤިއްލު ،ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ)

06

06

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު
(މުސްތަޤިއްލު ،ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ)

06

06

ކުންފުނީގެ އިދާރީ ހިންގުމުގައި ކުރިމަތިވާ

*އަލްފާޟިލާ ނުހާ މުޙައްމަދު ރިޒާ
(މުސްތަޤިއްލު ،ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ)

06

01

ަމއްސަލަތައް ަޙއްލުކުރުމަށް އެކަށައެޅިފައިވާ

ާފ ް
ސ ުކ ުރ ްނ

ުމ ާޠ ލ ާިޢ ުކ ުރ ްނ
ޭބ ްނ ަކ ްށ ަތ ެކތި ަގ ްނ ަނ ުއ ޫ
ސ ުލ ަތ ްއ ުމ ާޠ ލ ާިޢ ުކ ުރ ްނ

ރލްސް)
ނިޒާމު (އިންޓަރނަލް ކޮންޓް ޯ

*އަލްފާޟިލާ ނުހާ މުޙައްމަދު ރިޒާ އިންނެވީ ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ދެވޭ ޗުއްޓީގައެވެ.

ަ 2010ވ ަނ ައ ަހ ުރ ެތ ޭރ ަގއި ވ ްިސ ްލ ްބ ޯލވ ްިނގ ސ ް
ިސ ަޓ ްމ ެގ ެތ ެރއ ްިނ
ސ ަލ ަތ ްއ ެބލ ެިއ ެވ .މ ަިކ ުމ ެގ ަ
ޮކމިޓ ަީއ ްށ ުހ ަށ ެހ ުޅ ުނ ަމ ްއ ަ
ސ ަބ ުބ ްނ
ޭބ ްނ ުކ ެގ އ ާިދރީ ހ ްިނ ުގ ުމ ަގއި ުކރ ަިމތ ާިވ ަމ ްއ ަ
ސ ަލ ަތ ްއ ަޙ ްއ ުލ ުކ ުރ ަމ ްށ
ެއ ަކ ަށ ެއޅ ަިފއ ާިވ

ނ ާިޒ ުމ

ރނ ްލ ޮކ ްނ ްޓ ޯރ ްލ ް
(އ ްިނ ަޓ ަ
ސ)

އ ުިތ ަރ ްށ

ަހ ުރ ަދ ާނ ުކ ެރ ުވ ެނ ެވަ .އދި މިސ ް
ިސ ަޓ ްމ ެގ ެތ ެރއ ްިނ ޮކމިޓ ަީއ ްށ ުހ ަށ ެހ ުޅ ުނ
ސ ަލ ައ ަކ ްށ ރ ާިޢ ަޔ ްތ ޮކ ްށ ަމ ަ
ަމ ްއ ަ
ސ ްއ ަކ ުތ ެގ ާމ ަޙ ުއ ަލކީ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަނ ްށ
ަރ ްއ ާކ ެތރި ައދި ައ ުބ ުރ ެވރ ަިކ ާމއ ެިއ ުކ ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ުރ ުމ ެގ ހ ްިތ ަހ ަމ ެޖ ުހ ްނ
ލިބ ަިފއ ާިވ

ާމ ަޙ ުއ ަލ ަކ ްށ

އ ް
ިސ ަނ ަގއ ެިގ ްނ

ޭބ ްނ ުކ ަގއި

ެހ ުދ ުމ ެގ

2009

ަވ ަނ

ައ ަހ ުރ ެގ

ޮއޑ ަިޓ ުރ ްނ ެގ

ެމ ޭނ ްޖ ެމ ްނ ްޓ

ެލ ަޓ ރ

ަމ ްޤ ަ
ޞ ުދ ަގއި

ރކ ްޕ ޭލ ް
“ވ ް
ާ
ސ

މ ޮިކމިޓީއ ްިނ

ޮނ ްނ ެހ ޭރ ް
ސ ަމ ްނ ްޓ

ޮޕލިސީ” ެއ ްއ ެއ ުކ ަލ ާވ ެލ ުވ ެނ ެވ.
ނިމ ެިގ ްނދ ަިޔ ައ ަހ ުރ ެތ ޭރ ަގއި ތިރ ަީގއިމ ާިވ ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ްއ މ ޮިކމިޓީއ ްިނ
ޮކ ްށ ަފއ ެިވ ެއ ެވ.

ޭބ ްނ ުކ ެގ އ ާިދރީ ހ ްިނ ުގ ުމ ަގއި ުކރ ަިމތ ާިވ ަމ ްއ ަ
ސ ަލ ަތ ްއ ަޙ ްއ ުލ ުކ ުރ ަމ ްށ
ޓއ ްިނ
ެއ ަކ ަށ ެއޅ ަިފއ ާިވ ނ ާިޒ ުމ އ ުިތ ަރ ްށ ަހ ުރ ަދ ާނ ުކ ުރ ަމ ްށ ަޓ ަކއި މ ޮިކމި ީ
ރނ ްލ ޮއޑ ްިޓ ޑ ާިޕ ް
ރނ ްލ ޮއޑ ަިޓ ާރއި އ ްިނ ަޓ ަ
ޗ ްީފ އ ްިނ ަޓ ަ
ރޓ ަމ ްނ ްޓ ެގ
ެއހ ަީގއި މިނ ާިޒ ުމ ެގ ަހ ުރ ަދ ާނ ަކ ްނ ުމ ާޠ ލ ާިޢ ުކ ެރ ުވ ެނ ެވ .މ ެީގ ެތ ޭރ ަގއި ާމލީ،
ައދި ޭބ ްނ ުކ ހ ްިނ ުގ ާމއިަ ،ކ ަ
ނޑ ެއޅ ަިފއ ާިވ ަޤ ާވޢ ުިދ ަތ ަކ ްށ ަޢ ަމ ުލ ުކ ެރ ޭވ
މ ްިނ ަވ ުރ ަބ ަލއި ،ރ ްިސ ުކ ެދ ެނ ަގ ެނ ެއ ައ ްށ ަޢ ަމ ުލ ޮކ ްށ ެއރ ް
ިސ ުކ ަތ ާކއި
ެބ ޭހ ަމ ުޢ ޫލ ާމ ުތ ުހ ަށ ަހ ާޅ ެނ ުއ ޫ
ސ ުލ ަތ ްއ ާޤއ ުިމ ުކ ުރ ްނ ހ ެިމ ެނ ެއ ެވަ .އދި
ެއ ެތ ޭރ ެގ ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ނ ާިޒ ުމ އ ުިތ ަރ ްށ ަހ ުރ ަދ ާނ ުކ ުރ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ައ ަޅ ްނ ެޖ ޭހ
ފ ަިޔ ަވ ުޅ ަތ ާކއި ުގ ޭޅ ޮގ ުތ ްނ ެމ ޭނ ްޖ ަމ ްނ ާޓއ ެިއ ުކ ަމ ް
ޝ ަވ ާރ ުކ ެރ ުވ ެނ ެވ.
ރޓ ަމ ްނ ްޓ ެގ އ ް
ރނ ްލ ޮއޑ ްިޓ ޑ ާިޕ ް
ޭބ ްނ ުކ ެގ އ ްިނ ަޓ ަ
ިސ ެވރ ާިޔ ،ޗ ްީފ
ީ.އއ ޭ
ރނ ްލ ޮއޑ ަިޓރ (ސ ަ
އ ްިނ ަޓ ަ
ި.އ) މ ްިސ ަޓރ ޫލސ ަިޔ ްނ ަޖ ަޔ ޮކޑީ ޯބ ުޑ ެގ
ޮއޑ ްިޓ ެއ ްނ ްޑ ރ ްިސ ްކ ެމ ޭނ ްޖ ަމ ްނ ްޓ ޮކމިޓ ަީއ ްށ ސ ާީދ ރ ޯިޕ ު
ރޓ ުކ ުރ ުމ ެގ
ާބ ުރލިބ ެިގ ްނ ެވ ެއ ެވާ .ފ ް
ސ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ ޮއޑ ްިޓ ްޕ ޭލ ްނ ަގއ ާިވ ޮގ ުތ ެގ ަމތ ްިނ

ަ 2011ވ ަނ ައ ަހ ަރ ްށ އ ްިނ ާޓ ަ
ރނ ްލ ޮއޑ ްިޓ ްޕ ޭލ ެނ ްއ ުމ ާޠ ލ ާިޢ ޮކ ްށ

ޗ ްީފ އ ްިނ ަޓ ަ
ރނ ްލ ޮއޑ ަިޓރ ޮކ ްނ ެމ ުކ ައ ަ
ރޓރ ެއ ްއ ަގއި (ތ ްިނ ަމ ުހ ްނ

ާފ ް
ސ ުކ ުރ ްނ

ެއ ްއ ަމ ުހ) މ ޮިކމިޓ ަީއ ްށ ރ ޯިޕ ުޓ ުކ ެރ ެއ ެވ .މ ޮިގ ުތ ްނ ެއރ ޯިޕ ުޓ ަތ ުކ ަގއ ުިހރި
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ފ ަިޔ ަވ ުޅ

ައ ަޅ ްނ ެޖ ޭހ

ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ްއ

ާފ ަހ ަގ ޮކ ްށ

ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ަކ ްށ

ެއ

ަޢ ަމ ުލ ުކ ުރ ަމ ްށ ެމ ޭނ ްޖ ަމ ްނ ާޓއި ޙ ްިއ ާ
ޞ ުކ ެރ ެވ ެއ ެވ .މ ަިކ ުމ ެގ ަ
ސ ަބ ުބ ްނ
ރ ްިސ ްކ ުކ ަޑ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ ާމ ަޙ ުއ ެލ ްއ ާޤއ ުިމ ުކ ުރ ަމ ްށ ަމ ުގ ަފހ ެިވ ެގ ްނދ ަިޔ ެއ ެވ.

އެކްސްޓަރނަލް ޮއޑިޓް
ޭބ ްނ ުކ ެގ

ެއ ްކ ް
ސ ަޓ ަ
ރނ ްލ

ޮގ ުތ ަގއި

ޮއޑ ަިޓ ުރ ްނ ެގ

ރހ ުއ ް
ސ ޫކ ަޕ ް
ްޕ ަރއ ްިޒ ޯވ ަޓ ަ
ރސ ަޢ ްއ ަޔ ްނ ުކ ުރ ަމ ްށ ަ 27ވ ަނ ައ ަހރީ ާޢ ްނ ުމ
ަޖ ްލ ާ
ސ ަގއި ނ ްިނ ުމ ެނ ެވޮ .އޑ ްިޓ ެފ ުށ ުމ ެގ ުކރ ްިނ މ ޮިކމިޓީއ ްިނ ަވނީ
ަ 2010ވ ަނ ައ ަހ ުރ ެގ ޮއޑ ްިޓ ެގ ަކ ްނ ަތ ްއ ެގ ްނ ާދ ެނ ޮގ ުތ ެގ ްޕ ޭލ ާނ އި މިދ ަިޔ
ައ ަހ ުރ ެގ ެމ ޭނ ްޖ ަމ ްނ ްޓ ެލ ަޓ ަ
ރގއި ާފ ަހ ަގ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ ަކ ްނ ަކ ާމއ ެިމ ުދ
ެއ ްކ ް
ސ ަޓ ަ
ރނ ްލ

ޮއޑ ަިޓ ުރ ްނ ާނއި

ަމ ް
ޝ ަވ ާރ ޮކ ްށ ަފ ެއ ެވ.

ައދި

ޮއޑ ްިޓ

ުކ ަރ ުމ ްނދ ަިޔއ ުިރ ެވ ް
ސ މ ޮިކމިޓީއ ްިނ ަވނީ ެއކ ަިފ ަހ ުރ ަމތ ްިނ ޮއޑ ަިޓ ުރ ްނ ާނއި
ަމ ް
ޝ ަވ ާރ ޮކ ްށ ަފ ެއ ެވ.
ޮއޑ ްިޓ ެއ ްނ ްޑ ރ ްިސ ްކ ެމ ޭނ ްޖ ަމ ްނ ްޓ ޮކމިޓ ެީގ ަފ ާރ ުތ ްނ:

އި ބް ރާ ހި މް މު ޙ ަ އް މ ަ ދު
ރޕ ަ
ެޗ ައ ަ
ރސ ްނ
ޮއޑ ްިޓ ެއ ްނ ްޑ ރ ްިސ ްކ ެމ ޭނ ްޖ ަމ ްނ ްޓ ޮކމިޓީ
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ނ އެ ން ޑް
އެ ޕޮ އި ން ޓް މެ ން ޓް ،ނޮ މި ނޭ ޝ ަ ް
ނ ކޮ މި ޓީ ގެ ރި ޕޯ ޓް
ރެ މި އު ނ ަ ރޭ ޝ ަ ް
ައ ަހ ުރ ެފށ ެިގ ްނދ ަިޔއީ ޙ ްިއ ާ
ޞ ާދ ުރ ްނ ެގ ަ 26ވ ަނ ައ ަހރީ ާޢ ްނ ުމ

ޮކމިޓީ އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޮގތާއި ޙާޟިރީ

.އ ްނ ާ
(އ ެ
ޝ ްނ ޭ
ެއ ްނ ްޑ ެރމ ުިއ ަނ ޭރ ަ
.އ ްރ) ޮކމިޓ ާީއއި ެއ ުކ ެއ ެވޭ .ބ ްނ ުކ ެގ

.އ ްނ ާ
ަ 2010ވ ަނ ައ ަހ ުރ ެފށ ެިގ ްނދ ަިޔއީ ަ 03ވ ަނ ޭއ ެ
.އ ްރ ޮކމިޓ ާީއއި

ހ ްިނ ާގ ަޤ ާވޢ ުިދ ެގ ަ 54ވ ަނ ާމ ްއ ާދ ާއއި ަ 63ވ ަނ ާމ ްއ ާދ ައދިެ ،ކޕ ަިޓ ްލ

ެއ ުކ ތިރ ަީގއ ާިވ ެމ ްނ ަބ ުރ ްނ ހ ެިމ ޭނ ޮގ ަތ ެށ ެވ.

ަޖ ްލ ާ
ސ ައ ްށ ަފ ުހ ެއ ުކ ަލ ާވ ުލ ުވ ުނ ަ 03ވ ަނ ެއ ޮޕއ ްިނ ްޓ ެމ ްނ ްޓޮ ،ނމ ޭިނ ަ
ޝ ްނ

ރކ ްޓ ޑ ެިވ ޮ
ާމ ެ
ރނ ްނ ް
ލ ްޕ ެމ ްނ ްޓ ޮއ ޯތރިޓ ެީގ ޯކ ަޕ ޭރ ްޓ ަގ ަވ ެ
ސ ޯކ ުޑ ެގ ަ 1.8ވ ަނ
ާމ ްއ ާދ ަގއި ަބ ާޔ ްނ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ ޮގ ުތ ެގ ަމތ ްީނަ 04 ،ވ ަނ ަދ ުއ ަރ ަކ ްށ ޭއ ެ
.އ ްނ.
ާއ ްރ ޮކމިޓީ ެއ ުކ ަލ ާވ ެލ ުވނީ ޙ ްިއ ާ
ޞ ާދ ުރ ްނ ެގ ަ 27ވ ަނ ައ ަހރީ ާޢ ްނ ުމ
ަޖ ްލ ާ
ސ ައ ްށ ަފ ުހ ޮ 31އ ްކ ޯޓ ަބރ ަ 2010ގއި ޭބ ްއ ުވ ުނ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ
ޯބ ުޑ ެގ ަ 460ވ ަނ ަޖ ްލ ާ
ސ ަގ ެއ ެވ.

ެ 01ޖ ުނ ައރީ  2010އ ްިނ ެފށ ެިގ ްނ ޮ 30އ ްކ ޯޓ ަބރ ެ 2010ގ
ނ ަިޔ ަލ ްށ މި ޮކމިޓ ަީގއި ހ ެިމނ ަިވ ަޑ އ ެިގ ްނ ެނވި ެމ ްމ ަބ ުރ ްނ ެގ ާޙޟި ރީ
ތިރ ަީގއިމ ަިވނ ެީއ ެވ.
ބައްދަލުވުންތައް

ޑިރެކްޓަރ

ޭބ ްނ ުކ ެގ ހ ްިނ ާގ ަޤ ާވޢ ުިދ ެގ ަ 54ވ ަނ ާމ ްއ ާދ ަގއި ަބ ާޔ ްނ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ ޮގ ުތ ެގ
ނޑ ަމ ް
ަމތ ްީނ މި ޮކމިޓ ެީގ ަމއ ަިގ ު
ސ ޫޢލ ްިއ ަޔ ްތ ަތ ާކއި ޒ ްިނ ާމ ަތ ަކ ކީ:
(ހ) ުމ ް
ސ ަތޤ ްިއ ުލ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ޮގ ުތ ަގއި ަ
ސ ުރ ާކ ުރ ްނ ުހ ަށ ަހ ާޅ ެނ
ެކނޑި ޭޑ ުޓ ްނ ާފ ަހ ަގ ޮކ ްށ ލި ް
ސ ެޓ ްއ ަތ ްއ ާޔ ުރ ުކ ުރ ްނ؛
(ށ) ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ޯބ ުޑ ަގއި ެއ ަކށ ެީގ ްނ ާވ ޮގ ަތ ަކ ްށ ެއ ްގ ެޒ ެކޓ ްިވ ައދި
ެއ ްގ ެޒ ެކޓ ްިވ ޫނ ްނ ެމ ްނ ަބ ުރ ްނ ހ ެިމ ުނ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ،ހ ްިނ ާގ ަޤ ާވޢ ުިދ ެގ
ަ 53ވ ަނ ާމ ްއ ާދ ަގއި ަބ ާޔ ްނ ުކ ާރ ސ ަިފ ަތ ްއ ުހރި މ ުީހ ްނ ެގ
އ ަ
ސ ުރ ާކ ުރ ްނ ުހ ަށ ަހ ާޅ ެނ
ެތ ެރއ ްިނ ޯބ ަޑ ްށ ަޢ ްއ ަޔ ްނ ުކ ުރ ަމ ްށ ަޓ ަކ ި
ެއ ަކށ ެީގ ްނ ާވ ެކނޑި ޭޑ ުޓ ްނ ާފ ަހ ަގ ުކ ުރ ްނ .މ ޮިގ ުތ ްނަ ،
ސ ުރ ާކ ުރ ްނ

ހާޟިރުވާން

ހާޟިރުވި

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު
ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕަރސަން
މުސްތަޤިއްލު ،ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

41

41

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު
މުސްތަޤިއްލު ،ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

41

41

ލ ޔާސިރު
އަލްއުސްތާޛް އިސްމާއި ް
މގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ
މުސްތަޤިއްލު ،ހިންގު ު

41

13

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖައިޝް އިބްރާހިމް
މުސްތަޤިއްލު ،ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

41

28

*އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އާޠިފް
މުސްތަޤިއްލު ،ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

26

24

(*) އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އާޠިފްވަނީ  27ޖޫން  2010ގައި ބޯޑުގެ
ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާދެއްވާފައެވެ.

ވ ްިސ ުނ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ަމ ުދ ެވ ެގ ްނ ަ 14ނ ްނ ުހ ަށ ެހ ުޅ ްނ؛
ސ ުރ ާކ ުރ ްނ ާނއި ާޢ ްނ ުމ ޙ ްިއ ާ
(ނ) ޯބ ުޑ ަގއި ހ ެިމ ުނ ަމ ްށ ަ
ޞ ާދ ުރ ްނ
ުހ ަށ ަހ ާޅ ެކނޑި ޭޑ ުޓ ްނ ެގ ކ ަިބއ ަިގއި ުހރި ސ ަިފ ާއއި ަތ ުޖރ ާިބ ާޢ ްނ ުމ
ސ ެގ ުކރ ްިނ ުމ ާރ ަޖ ާޢ ޮކ ްށ ،ޙ ްިއ ާ
ަޖ ްލ ާ
ޞ ާދ ުރ ްނ ަނ ްށ ޯފ ުރ ޮކ ްށ ެދ ޭވ
ަމ ުޢ ޫލ ާމ ަތ ކީ ެތ ުދ ަމ ުޢ ޫލ ާމ ުތ ަކ ްނ ަކ ަށ ަވ ުރ ުކ ުރ ްނ؛ ައދި
(ރ) ހ ްިނ ާގ ަޤ ާވޢ ުިދ ެގ ަ 80ވ ަނ ާމ ްއ ާދ ަގއ ާިވ ޮގ ުތ ެގ ަމތ ްީނ
ުކ ްނ ުފނ ެީގ

ެމ ޭނޖ ްިނގ

ޑ ެިރ ްކ ަޓ ެ
ރގ

ޮގ ުތ ަގއި

ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ

ޯބ ުޑ ްނ ަޢ ްއ ަޔ ްނ ުކ ާރ ެނ ަފ ާރ ެތ ްއ ަކ ަ
ނޑ ެއ ުޅ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ުހ ަށ ަހ ާޅ ެނ
ޭބ ްނކ ްިނގ ާދއ ާިރއ ްިނ ެއ ަކށ ެީގ ްނ ާވ ޢ ްިލ ާމއި ަތ ުޖރ ާިބ ލިބ ަިފއ ާިވ
ެކނޑި ޭޑ ުޓ ްނ ާފ ަހ ަގ ުކ ުރ ްނ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ  -އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

63

ޮ 31އ ްކ ޯޓ ަބރ  2010އ ްިނ  31ޑ ެިސ ްމ ަބ ުރ ެ 2010ގ ނ ަިޔ ަލ ްށ،
.އ ްނ ާ
ަ 04ވ ަނ ަދ ުއ ަރ ްށ ެއ ުކ ަލ ާވ ެލ ުވ ުނ ޭއ ެ
.އ ްރ ޮކމިޓ ެީގ ާހޟި ރީ
ތިރ ަީގއިމ ަިވނ ެީއ ެވ.

ބޭންކުގެ އިސް މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން
ޢައްޔަންކުރުން
ޯ 16އ ަގ ް
ސ ްޓ ަ 2010ގއި ޭބ ްނ ުކ ެގ ުކރ ެީގ ެމ ޭނޖ ްިނގ ޑ ެިރ ްކ ަޓރ

ބައްދަލުވުންތައް

ޑިރެކްޓަރ

ހާޟިރުވާން

ހާޟިރުވި

ައދި

ސީ.އ ޯ
ީ.އ ެގ

ަމ ާޤ ުމ ަގއި

ުހ ްނ ެނވި

މ ްިސ ަޓރ

ަގ ޭނ ަ
ސ ްނ

ސ ްބ ަރ ާމނ ަިޔ ްމ އ ް
ު
ިސތ ުިޢ ާފ ެދ ްއ ުވ ާމއި ުގޅ ެިގ ްނ މި ައ ަހ ުރ ެތ ޭރ ަގއި
.އ ްނ ާ
ޭއ ެ
.އ ްރ ޮކމިޓީއ ްިނ ަވނީ ައ ުއ ސީ.އ ޯ
ީ.އ ެއ ްއ ަޢ ްއ ަޔ ްނ ުކ ުރ ުމ ެގ

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު
ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕަރސަން
މުސްތަޤިއްލު ،ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

07

07

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު
މުސްތަޤިއްލު ،ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

07

07

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަބްދުއްސައްތާރު
މުސްތަޤިއްލު ،ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

07

06

އަލްފާޟިލް ޙަސަން މުޒްނީ މުޙައްމަދު
މުސްތަޤިއްލު ،ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

07

04

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖައިޝް އިބްރާހިމް
މުސްތަޤިއްލު ،ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

07

07

ސ ްއ ަކ ްތ ޮކ ްށ ަފ ެއ ެވ .މ ޮިގ ުތ ްނ ަ
ަމ ަ
ސ ުރ ާކ ުރ ެގ ެގ ެޒ ާޓއިަ ،ހވ ުީރ ޫނ ާހއި،
ޝ ްލ ަޓއ ްިމ ް
ަބ އ ަިނ ްލ ައ ްޤ ާވމީ ޫނ ެހ ްއ ަކ ަމ ްށ ާވ ަފއ ޭިނ ްނ ަ
ސ ޯވ ްލ ްޑ
ޝ ްލ ަޓއ ްިމ ް
ެއޑ ަ
ސ ެގ ެވ ްބ ަ
ިޝ ްނ ައދި ަފއ ޭިނ ްނ ަ
ސ އ ްިޓ ަގއި ޢ ުިއ ާލ ްނ
ުކ ެރ ުވ ެނ ެވަ .އދި މ ަިމ ާޤ ަމ ްށ ެއ ްނ ެމ ެއ ަކ ޭށ ެނ ަފ ާރ ެތ ްއ ޯހ ުދ ުމ ެގ ޮގ ުތ ްނ
ެ 04ހ ްޑ ަހ ްނ ަޓ ުރ ްނ ެގ ޚ ުިދ ަމ ްތ ެވ ް
ސ ޯހ ުދ ެނ ެވ .މ ަިމ ާޤ ަމ ްށ ުކރ ަިމތ ެިލ ްއވި
ަފ ާރ ްތ ަތ ުކ ެގ ެތ ެރއ ްިނ ަ
ޝ ުރ ުތ ުފރ ަިހ ަމ ާވ ެކނޑި ޭޑ ުޓ ްނ ާނ އި އ ްިނ ަޓރވ ުިއ
ުކ ެރ ުވ ެނ ެވު .ކރ ަިމތ ެިލ ްއވި ގ ަިނ ަފ ާރ ްތ ަތ ަކ ކީ އ ްިނޑ ާިއ ެގ ަރ ްއޔ ުިތ ްނ ަކ ަމ ްށ
ުވ ާމއ ެިއ ުކ ަޚ ަރ ުދ ުކ ަޑ ުކ ުރ ުމ ެގ ޮގ ުތ ްނ އ ްިނ ަޓވ ުިއ ަތ ްއ ޭބ ްއވ ަިފއ ަިވނީ
އ ްިނޑ ާިއ ަގ ެއ ެވަ .އދި ެއ ެހ ްނ ަޤ ުއ ުމ ަތ ުކ ެގ ެކ ްނޑި ޭޑ ުޓ ްނ ާނ އި އ ްިނ ަޓވ ުިއ
ނ ާރ ްއ ޭޖ ަގ ެއ ެވ .މި ަމ ާޤ ަމ ްށ ަޢ ްއ ަޔ ްނ ުކ ާރ ެނ ަފ ާރ ެތ ްއ ޯބ ުޑ ްނ
ުކ ެރ ުވ ީ
ސ ަމނ ަިޓރީ ޮ
ނޑ ެއ ުޅ ަމ ްށ ަފ ުހޯ ،މ ްލޑ ްިވ ް
ަކ ަ
އ ޯތރިޓ ެީގ ުރ ުހ ްނ ޯހ ަދއި 24

މުސާރައާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް

ެފ ްބ ުރ ައރީ ަ 2011ގއި މި ޭބ ްނ ުކ ެގ ޗ ްީފ ެއ ްގ ެޒ ެކޓ ްިވ ޮއފ ަ
ިސރ ެގ

ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ުމ ާ
ސ ަރ ާއއި ެއ ެހނ ެިހ ްނ ޢ ާިނ ަޔ ްތ ަތ ްއ ަކ ަ
ނޑ ައ ާޅ ަފއ ަިވނީ

ަމ ާޤ ަމ ްށ މ ްިސ ަޓރ ޕ ަީޓ ރ ޯހ ް
ރޓ ްނ ަޢ ްއ ަޔ ްނ ުކ ެރ ުވ ެނ ެވ .މ ްިސ ަޓރ

ޭބ ްނ ުކ ެގ ހ ްިނ ާގ ަޤ ާވޢ ުިދ ެގ ަ 63ވ ަނ ާމ ްއ ާދ ާއއި ެއ ްއ ޮގ ްތ ާވ ޮގ ުތ ެގ

ސ ަރއ ެިގ ޮއނ ަިގ ު
ރޓ ްނ ެގ ުމ ާ
ޯހ ް
ނޑ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ަވޒ ާީފ ައ ާދ ުކ ެރ ެވ ުމ ްނ ާދ
ެފ ްނ ަވ ަރ ްށ

ަމތ ްީނ ެނ ެވ.

ބ ާިނ ޮކ ްށ

ެދ ޭވ

ޯބ ަނ ް
ސ ެއ ްއ

ހ ެިމނ ަިފއ ެިވ ެއ ެވ.

މިއީ

ސ ާލއި ެއ ްއ ޮގ ަތ ްށ ުމ ާ
ޭބ ްނކ ްިނގ ސ ާިނ ައ ުތ ެގ ެއ ްނ ެމ ެއ ެދ ޭވ ުއ ޫ
ސ ަރ
މ ޮިގ ުތ ްނޮ ،ކ ްނ ެމ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ަރ ަކ ްށ ެވ ް
ސ ަމ ަހ ުކ ު 7000/-ރފ ާިޔ ެގ ޢ ާިނ ަޔ ެތ ްއ

ަކ ަ
ނޑ ެއ ުޅ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ުކރ ަިޔ ްށ ެއ ޭޅ ފ ަިޔ ަވ ެޅ ެކ ެވ.

ރމ ްނ ައ ްށ ާޚ ްއ ަ
ެދ ެވ ެއ ެވަ .އދި ެޗ ައ ަ
ޞ އ ާިނ ަޔ ެތ ްއ ެގ ޮގ ުތ ަގއި ަމ ަހ ުކ
ޮކމިޓީއ ްިނ

ު 3000/-ރފ ާިޔ ެދ ެވ ެއ ެވ .މ ެީގ އ ުިތ ުރ ްނ ޯބ ުޑ ެގ ޮކމިޓީ ަތ ުކ ެގ ެމ ްނ ަބ ުރ ްނ

ައދި

ާހޟ ުިރ ާވ ޮކ ްނ ެމ ޮކމިޓީ ަޖ ްލ ާ
ސ ައ ަކ ްށ ު 2000/-ރފ ާިޔ ެގ ޢ ާިނ ަޔ ެތ ްއ

ަޢ ްއ ަޔ ްނ ުކ ުރ ުމ ެގ ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ޮކ ްށ ޫ 2ޖ ްނ ަ 2010ގއި ޭބ ްނ ުކ ެގ ޗ ްީފ

ެދ ެވ ެއ ެވ.

ިސ ެ
ރގ ަމ ާޤ ަމ ްށ މ ްިސ ަޓރ ަލ ަ
ޝ ްލ ޮއފ ަ
ަފއ ޭިނ ްނ ަ
ސ ްނ ާތ ެތ ަނ ޫކ ްނ

މި

ނ
ަވ ީ

ޗ ްީފ

ަފއ ޭިނ ްނ ަ
ޝ ްލ

ޮއފ ަ
ިސރ

ަޢ ްއ ަޔ ްނ ުކ ަރ ްއ ާވ ަފ ެއ ެވ.
ތިރ ަީގއ ާިވ ާތ ަވ ުލ ަގއި ެއ ަވނީ ެ 01ޖ ުނ ައރީ  2010އ ްިނ  31ޑ ެިސ ްމ ަބ ުރ
2010

ެގ

ނ ަިޔ ަލ ްށ

ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ާނ އި،

ެމ ޭނޖ ްިނގ

ޑ ެިރ ްކ ަޓ ާރއި

ިސ ެވރ ްިނ ަނ ްށ ެދ ުވ ުނ ުމ ާ
ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ާދއ ާިރ ެގ އ ް
ސ ަރ ާއއި ެއ ެހނ ެިހ ްނ

ޯބޑުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުން

ޢ ާިނ ަޔ ްތ ަތ ުކ ެގ ުޖ ްމ ަލ ެއ ެވ.

ރނ ްނ ް
ޯކ ަޕ ޭރ ްޓ ަގ ަވ ެ
ސ ެގ ުއ ޫ
ސ ުލ ަތ ާކއި ެއ ްއ ޮގ ަތ ްށ ޭބ ްނ ުކ ހ ްިނ ުގ ަމކީ
ސ ޭބ ްނ ުކ ްނ ަވ ަރ ްށ އ ް
ައ ަބ ުދ ެވ ް
ިސ ަކ ެމ ްއ ޭދ ަކ ެމ ެކ ެވ .މ ޮިގ ުތ ްނ ޯކ ަޕ ޭރ ްޓ
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ތަފްސީލް

އަދަދު (ރުފިޔާއިން)

ރނ ްނ ް
ަގ ަވ ެ
ސ ޯކ ުޑ ަގއި ަބ ާޔ ްނ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ ޮގ ުތ ެގ ަމތ ްީނ ަ 2009ވ ަނ ައ ަހ ުރ ެގ

ޑިރެކްޓަރުންނަށް (ބޯޑާއި ސަބްކޮމިޓީ ބައްދަލުވުންތަކަށް)

1,470,065

ަ 03ވ ަނ ުކ ާއ ަޓ ަ
ރގއި ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ައދި ުމޅި ޯބ ުޑ ެގ ެފ ްނ ަވ ުރ ެބ ުލ ެނ ެވ.

ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ އިސްވެރިން

4,951,693

ައދި މި ަނތ ާީޖ ަތ ާކއި ެބ ޭހ ޮގ ުތ ްނ ޯބ ުޑ ަގއި ަމ ް
ޝ ަވ ާރ ުކ ެރ ުވ ެނ ެވ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ  -އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

ާ 24މ ް
ރޗ ަ 2010ގއި ޭބ ްއ ުވ ުނ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ޯބ ުޑ ެގ ަ 432ވ ަނ

ޕެންޝަން ޕްލޭން ފާސްކުރުން

ަޖ ްލ ާ
ސ ަގއި

ެ 29
ސ ްޕ ެޓ ްމ ަބރ ަ 2010ގއި ޭބ ްއ ުވ ުނ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ޯބ ުޑ ެގ 454

ސ ުލ ާފ ް
ސ ުކ ެރ ުވ ެނ ެވ .މި ުއ ޫ
ެދ ޭވ ުއ ޫ
ސ ުލ ެއ ުކ ަލ ާވ ެލ ުވނީ ޭބ ްނ ުކ ެގ

ާ
(ޤ ޫނ ުނ

ެމ ޭނ ްޖ ެމ ްނ ްޓއ ްިނ ޭބ ުނ ްނ ެވ ެގ ްނ ެއ ުމ ަވ ްއ ަޒ ެފ ްއ ަރ ްށ ެވހ ެިވ ަފއ ާިވ ަރ ްށ ޫނ ްނ

ަނ ްނ ަބ ުރ ާ )08/2009އއި ެއ ްއ ޮގ ްތ ާވ ޮގ ުތ ެގ ަމތ ްީނ ެޕ ްނ ަ
ޝ ްނ

ެއ ެހ ްނ ަރ ެށ ްއ ަގއި ަވޒ ާީފ ައ ާދ ުކ ާރ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަނ ްށ ެދ ޭވ އ ާިނ ަޔ ްތ ަތ ްއ

ްޕ ޭލ ެނ ްއ ާފ ް
ސ ުކ ެރ ުވ ެނ ެވ .މި ްޕ ޭލ ްނ ައ ްށ ަ 2011ވ ަނ ައ ަހ ުރ ްނ

ެއ ްނ ެމ ެއ ަކށ ެީގ ްނ ާވ ޮގ ެތ ްއ ެގ ަމތ ްީނ ދ ުިނ ަމ ްށ ަޓ ަކ ެއ ެވ.

ަވ ަނ

ަޖ ްލ ާ
ސ ަގއި

ދ ެިވހ ާިރ ްއ ޭޖ ެގ

ެޕ ްނ ަ
ޝ ާނ ެބ ޭހ

ާޤ ޫނ ުނ

ެފށ ެިގ ްނ ަޢ ަމ ުލ ުކ ަރ ްނ ެފ ުށ ުމ ްނ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަނ ްށ ެޕ ްނ ަ
ޝ ްނ ްޕ ޭލ ްނ
ަގއި ަބ އ ެިވރ ުިވ ުމ ެގ އ ުިތ ުރ ްނު ،މ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ެގ ްޕ ޮރވ ެިޑ ްނ ްޓ ަފ ްނ ަޑ ްށ ަޖ ާމ ާވ
ައ ަދ ުދ ުކ ަޑވި ަނ ަމ ެވ ް
ސ

މ ެިދ ް
ސކ ްީމ ެގ ަމ ްނ ާފ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަނ ްށ

ޭބ ްނ ުކ ެގ

ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަނ ްށ

ަހ ުއސ ްިނގ

ެއ ަލ ަވ ްނ ް
ސ

ޝ ްނ ެއ ްނ ްޑ ެރމ ުިއ ަނ ޭރ ަ
ެއ ޮޕއ ްިނ ްޓ ެމ ްނ ްޓޮ ،ނމ ޭިނ ަ
ޝ ްނ ޮކމިޓ ެީގ
ަފ ާރ ުތ ްނ

ލ ެިބ ެއ ެވ.

އިތުރު މަސައްކަތްތައް
މި ޮކމިޓީއ ްިނ ަވޒ ާީފ ާއ ެބ ޭހ ާޤ ޫނ ުނ ާ
(ޤ ޫނ ުނ ަނ ްނ ަބ ުރ )02/2008
ސރވ ްިސ ޫރ ްލ ް
ަ
ސ ުމ ާރ ަޖ ާޢ
ާއއި ެއ ްއ ޮގ ްތ ުކ ުރ ުމ ޮގ ުތ ްނ ޭބ ްނ ުކ ެގ
ުކ ެރވިޮ 27 ،އ ްކ ޯޓ ަބރ ަ 2010ގއި ޭބ ްއ ުވ ުނ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ޯބ ުޑ ެގ
ސ ަގއި އ ް
ަ 459ވ ަނ ަޖ ްލ ާ
ިސ ާލ ްހ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ ޭބ ްނ ުކ ެގ ަ
ސރވ ްިސ

އ ަ ޙް މ ަ ދު މު ޙ ަ އް މ ަ ދު
ރޕ ަ
ެޗ ައ ަ
ރސ ްނ
ޝ ްނ ެއ ްނ ްޑ ެރމ ުިއ ަނ ޭރ ަ
ެއ ޮޕއ ްިނ ްޓ ެމ ްނ ްޓޮ ،ނމ ޭިނ ަ
ޝ ްނ ޮކމިޓީ

ސ ާފ ް
ޫރ ްލ ް
ސ ުކ ެރ ުވ ެނ ެވަ .އދި ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ެގ ޚ ާިޔ ުލ ަތ ަކ ްށ ރ ާިޢ ަޔ ްތ ޮކ ްށ
ސރވ ްިސ ޫރ ްލ ް
 01ޑ ެިސ ްމ ަބ ުރ ަ 2010ގއި ޭބ ްނ ުކ ެގ ަ
ސ ައ ްށ އ ުިތ ުރ
ަބ ަދ ުލ ަތ ެކ ްއ ެގ ެނ ުވ ެނ ެވ.
ސ ަތ ްޤ ަބ ުލ ަގއި އ ް
ުމ ް
ިސ ަމ ާޤ ުމ ަތ ަކ ްށ ާވސ ްިލ ެވ ޭވ ެނ ަފ ަދ ުހ ަނ ާރއި ޢ ްިލ ުމ
ޭބ ްނ ުކ ެގ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ެގ ކ ަިބއ ަިގއި ައ ަށ ެގ ްނ ެނ ުވ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ެ
“އ ްގ ެޒ ެކޓ ްިވ
ްގ ޫރމ ްިނގ ްޕ ޮރ ްގ ާރ ްމ” ެގ ަނ ުމ ަގއި ެއ ުކ ަލ ާވ ެލ ުވ ުނ ްޕ ާރ ްގ ާރ ްމ ަވނީ
ރގއި ާފ ް
ރޓ ަ
ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ޯބ ުޑ ްނ ައ ަހ ުރ ެގ ެދ ަވ ަނ ުކ ައ ަ
ސ ޮކ ްށ ަފ ެއ ެވ.
ައދި މި ްޕ ޮރ ްގ ާރ ްމ ެގ ުފ ަރ ަތ ަމ ަމ ުރ ަޙ ާލއ ްިނ ެދ ުމ ަވ ްއ ަޒ ަފ ުކ ަތ ްމރ ުީނ
ނ މ ޮިކމިޓީއ ްިނ ާފ ް
ސ ުކ ަރ ްއ ާވ ަފ ެއ ެވ.
ުކ ުރ ަމ ްށ ު 14ޖ ަލއި ަ 2010ގއި ަވ ީ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ  -އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010
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މާ ލީ ބ ަ ޔާ ން ތ ަ އް

މު ސް ތ ަ ޤި އް ލު އޮ ޑި ޓ ަ ރު ން ގެ ރި ޕޯ ޓް
ބޭންކް އޮފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ޙިއްޞާދާރުންނަށާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑަށް
 31 .1ޑ ެިސ ްމ ަބ ުރ ެ 2010ގ ނ ަިޔ ަލ ްށ ނ ުިމ ުނ ައ ަހ ުރ ެގ ެބ ެލ ްނ ް
ސ ޝ ާީޓއިެ ،އ ުދ ަވ ުހ ނ ުިމ ުނ ައ ަހ ުރ ެގ ާއ ްމ ަދނ ެީގ ަބ ާޔ ާނ އި،
ސ ާމ ަލ ްށ ައއި ަބ ަދ ުލ ެގ ަބ ާޔ ާނ އިަ ،ފއ ާ
ޞ ާދ ުރ ްނ ެގ ަރ ުއ ް
ޙ ްިއ ާ
ިސ ަދ ުއ ުރވ ޮިގ ުތ ެގ ަބ ާޔ ާނ އި ،މި ަބ ާޔ ްނ ަތ ާކއ ުިގ ޭޅ ުމހ ްިއ ުމ ހ ާިސ ުބ
ޞ ާއއި ަތ ްފސ ުީލ ޯނ ްޓ ަތ ްއ ހ ެިމ ޭނ ާމލީ ަބ ާޔ ްނ ަތ ްއ ައ ުޅ ަގ ު
ސ ުތ ަތ ުކ ެގ ުޚ ާލ ާ
ެބ ެލ ުހ ްއ ުޓ ުމ ެގ ެއ ަކ ުއ ްނޓ ްިނގ ސ ާިޔ ަ
ނޑ ެމ ްނ ޮއޑ ްިޓ ޮކ ްށފ ެީމ ެވ.

މާލީ ބަޔާންތައް ހުށަހެޅުމުގައި ކުންފުނި ހިންގަވާ ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
ސ) ެގ މ ްިނ ަގ ު
.އ ް
.އ ްރ ެ
ި.އ ްފ ާ
(އއ ެ
ރޑ ް
ސ ޭޓ ްނ ަޑ ް
ޝ ްލ ރ ޯިޕޓ ްިނގ ް
ރނ ަ
 .2އ ްިނ ަޓ ޭ
ސ ަ
ޝ ަނ ްލ ަފއ ޭިނ ްނ ަ
ނޑ ަތ ާކއި ެއ ްއ ޮގ ަތ ްށަ ،އދި
ރމ ްނ ްޓ” ާ
ސ ްޓ ުރ ެމ ްނ ްޓ ް
ޝ ްލ އ ްިނ ް
.އ ް
ި.އ ެ
ިޝ ްނ ެއ ްނ ްޑ ެމ ަ
ސެ -ރ ޮކ ްގނ ަ
ސ ަ 39
ޝ ަ
“ފއ ޭިނ ްނ ަ
ައއ ޭ
(މލީ ަވސ ަީލ ްތ ަތ ްއ – ަބ ަލއ ަިގ ުތ ާމއި
ނޑ ަތ ާކއ ެިވ ް
މ ްިނ ުކ ުރ ްނ) މިމ ްިނ ަގ ު
ސ ެއ ްއ ޮގ ްތ ާވ ޮގ ުތ ެގ ަމތ ްީނ ަބ ަދ ުލ ެގ ެނވި 31 ،ޑ ެިސ ްނ ަބރ ަ 2010ގއި ުއ ެފ ްއ ުދ ްނ ެތރ ޫިނ ްނ ޯލ ުނ ަތ ަކ ްށ
ްޕ ޮރވ ަިޜ ްނ ެހ ުދ ުމ ަގއި ލިބ ަިފއ ާިވ ަވ ުގތީ ުލ ާޔއ ެިއ ުކ ޭބ ްނ ުކ ެގ ާމލީ ަބ ާޔ ްނ ަތ ްއ ެތ ުދ ެވރ ަިކ ާމއި އ ްިނ ާ
ސ ުފ ެވރ ަިކ ާމއ ެިއ ުކ ަތ ްއ ާޔ ުރ ޮކ ްށ
ުހ ަށ ެހ ުޅ ަމކީ ެމ ޭނ ްޖ ަމ ްނ ުޓ ެގ ަމ ް
ސ ޫއލ ްިއ ަޔ ެތ ެކ ެވ .މ ޮިގ ުތ ްނ ާމލީ ަބ ާޔ ްނ ަތ ާކއި ުގ ޭޅ ޯނ ުޓ ެގ ަ 2.1ގއި ަދ ަރނ ެީގ ެގ ްއ ުލ ްނ މ ްިނ ުކ ުރ ުމ ެގ
ޝރ” ާ
ސ ްޓ ުރ ެމ ްނ ްޓ ް
ޝ ްލ އ ްިނ ް
.އ ް
.އ ްރ ެ
ި.އ ްފ ާ
ޮގ ްތ ަތ ްއ ަބ ާޔ ްނ ޮކ ްށ ަފއ ަިވނީ ައއ ެ
ަ
ސ -ޑ ްިސ ްކ ޯލ ަ
“ފއ ޭިނ ްނ ަ
(މލީ ަވސ ަީލ ްތ ަތ ްއ
ސ 7
ނޑ ެއ ްއ ޮގ ްތ ާވ ޮގ ުތ ެގ ަމތ ްީނ ައދި ދ ެިވހ ާިރ ްއ ޭޖ ެގ ުކ ްނ ުފ ްނ ާޏ ެބ ޭހ ާޤ ޫނ ުނ ާ
 ަބ ާޔ ްނ ުކ ުރ ްނ ަތ ްއ) މ ްިނ ަގ ާ(ޤ ޫނ ުނ ަނ ްނ ަބ ުރ

)10/96

ާއއި ެއ ްއ ޮގ ަތ ެށ ެވ .މ ަިމ ް
ސ ޫޢލ ްިއ ަޔ ްތ ަތ ުކ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ާމލީ ހ ާިސ ުބ ަތ ްއ ުކރ ަިއ ްށ ެގ ްނދ ުިއ ުމ ަގއި ހ ާިސ ުބ ުކ ާރ ެނ ޮގ ްތ ަތ ްއ ޭރ ުވ ާމއިެ ،އ ޮގ ްތ ަތ ްއ
ސ ުފ ެވރ ަިކ ާމއ ެިއ ުކ ުހ ަށ ެހ ުޅ ާމއިެ ،އހ ާ
ނޑ ެއ ުޅ ާމއިެ ،ހދ ަިފއ ާިވ ހ ާިސ ުބ ަތ ްއ ެތ ުދ ެވރ ަިކ ާމއި އ ްިނ ާ
ސ ުތ ަތ ްއ ަކ ަ
ަތ ްނފ ުީޒ ުކ ުރ ަމ ްށ ސ ާިޔ ަ
ިސ ުބ ަތ ާކ ެބ ޭހ
ަބ ާޔ ްނ ަތ ަކ ކީ ަގ ް
ސ ެއ ްއ ެވ ް
ސ ުދ ަގއި ުނ ަވ ަތ ޭނނގި ަނ ަމ ެވ ް
ސ ޮއ ުޅ ާވ ުލ ެމ ްއ ުނހ ެިމ ޭނ ެނ ަބ ާޔ ްނ ަތ ެކ ްއ ަކ ުމ ެގ ަޔޤ ްީނ ަކ ްނ ެއ ުރ ުވ ްނ ހ ެިމ ެނ ެއ ެވ.
ަހ ަމ ެއ ާއއ ެިއ ުކޮ ،އޑ ްިޓ ުކ ުރ ަމ ްށ ހ ާިސ ުބ ުކ ުރ ުމ ެގ ެއ ްނ ެމ ެއ ަކށ ެީގ ްނ ާވ ސ ާިޔ ަ
ސ ުތ ަތ ްއ ާރ ާވެ ،އ ޮގ ްތ ަތ ަކ ްށ ަޢ ަމ ުލ ުކ ުރ ާމއި ،ހ ާިސ ުބ ަތ ްއ
ިނދ ްއ ަގއި ެއ ާޙ ަލ ަތ ާކއި ުގ ޭޅ ޮގ ުތ ްނ ެއ ަކށ ެީގ ްނ ާވ ޮގ ެތ ްއ ަގއި ެއ ަކ ްނ ަތ ްއ ުކރ ަިއ ްށ ެގ ްނދ ުިޔ ްނ ެވ ް
ައ ްނ ާދ ާޒ ުކ ަރ ްނ ެޖހ ްިއ ެޖ ހ ެ
ސ ހ ެިމ ެނ ެއ ެވ

ޮއޑިޓަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
ސ ޫއލ ްިއ ަޔ ަތ ކީ ައ ުޅ ަގ ު
ނޑ ެމ ްނ ެގ ަމ ް
ަ .3އ ުޅ ަގ ު
ނޑ ެމ ްނ ުކރި ޮއޑ ްިޓ ެގ ަމ ްއ ަޗ ްށ ބ ާިނ ޮކ ްށ ާމލީ ަބ ާޔ ްނ ަތ ުކ ަގއި ހ ެިމ ޭނ ހ ާިސ ުބ ަތ ާކއ ެިމ ުދ
ައ ުޅ ަގ ު
ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ްއ ައ ުޅ ަގ ު
ނޑ ެމ ްނ ެދ ޭކ ޮގ ްތ ަބ ާޔ ްނ ުކ ުރ ެމ ެވަ 04 .ވ ަނ ެޕ ެރ ްގ ާރ ްފ ަގއި ާފ ަހ ަގ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ ަކ ްނ ަކ ްނ ެމ ުނވީ ،މ ޮިއޑ ްިޓ ެގ ަމ ަ
ނޑ ެމ ްނ
ޮ
ރޑ ް
ސ ޭޓ ްނ ަޑ ް
ޝ ަނ ްލ ް
ުކރ ަިއ ްށ ެގ ްނ ޮގ ް
ރނ ަ
ސ ަފއ ާިވނީ “އ ްިނ ަޓ ޭ
މ
(އޑ ްިޓ ުކ ުރ ުމ ަގއި ެގ ްނ ުގ ޭޅ ަބ އ ަިނ ްލ ައ ްޤ ާވ ީ
ސ ޮއ ްފ ޮއޑިޓ ްިނގ”
ނޑ ަތ ުކ ެގ ަދ ުށ ްނު ،ހ ަށ ެހ ޭޅ ާމލީ ހ ާިސ ުބ ަތ ަކ ކީ ެއ ްއ ެވ ް
ނޑ ަތ ްއ) ާއއި ެއ ްއ ޮގ ްތ ާވ ޮގ ުތ ެގ ަމތ ްީނ ެނ ެވ .މ ެިދ ްނ ެނވި މ ްިނ ަގ ު
މ ްިނ ަގ ު
ސ ޮއ ުޅ ެމ ްއ ެނތި
ަޔޤ ްީނ ަކ ާމއ ެިއ ުކ ުހ ަށ ެހޅ ަިފއ ާިވ ަބ ާޔ ްނ ަތ ެކ ްއ ަކ ްނ ަކ ަށ ަވ ުރ ާވ ޭނ ޮގ ެތ ްއ ެގ ަމތ ްީނ ޮއޑ ްިޓ ުކ ުރ ުމ ެގ ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ްއ ާރ ަވއި ުކރ ަިއ ްށ ެގ ްނދ ުިއ ްނ
ާލޒ ުިމ ުކ ެރ ެއ ެވ .މ ޮިގ ުތ ްނާ ،މލީ ަބ ާޔ ްނ ަތ ުކ ަގއި ެއ ުކ ަލ ާވ ާލ ަފއ ާިވ ައ ަދ ުދ ަތ ާކއި ާ
ޝ ޢ ުިއ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ ަބ އ ަިތ ާކއ ެިބ ޭހ ެހކ ަިތ ްއ ޯހ ުދ ަމ ްށ ަފ ުހ
ސ ުލ ަތ ެކ ްއ ެގ ަމތ ްީނ ޮއޑ ުިޓ ުކ ެރ ެވ ެއ ެވަ .އދި ޮއޑ ްިޓ ުކ ުރ ަމ ްށ އ ްިޚތ ާިޔ ުރ ުކ ެރ ޭވ ުއ ޫ
ެއ ުކ ަލ ާވ ެލ ޭވ ުއ ޫ
ސ ުލ ަތ ްއ ބ ާިނ ެވ ަފއ ަިވނީ ޮއޑ ަިޓ ުރ ްނ
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ނ ްިނ ާމ ޮގ ުތ ެގ ަމ ްއ ަޗ ްށާ ،މލީ ަބ ާޔ ްނ ަތ ުކ ަގއި ަގ ް
ސ ުދ ަގއި ުނ ަވ ަތ ޭނނގި ަނ ަމ ެވ ް
ސ ަ
ޞ ްއ ަޙ ޫނ ްނ ަބ ާޔ ެނ ްއ ެއ ުކ ަލ ާވ ެލވ ާިދ ެނ ަކ ުމ ެގ
ރ ްިސ ަކ ްށ ރ ާިޢ ަޔ ްތ ޮކ ްށ ެގ ްނ ެނ ެވ .މ ަިފ ަދ ރ ްިސ ްކ ަތ ްއ ދ ާިރ ާ
ސ ުކ ުރ ުމ ަގއި ،ހ ާިސ ުބ ަތ ްއ ނ ްިނ ުމ ާމއިާ ،މލީ ަބ ާޔ ްނ ަތ ްއ ެއ ަކ ަށ ެއ ުޅ ާމއި
ސ ުތ ަތ ާކއި ުއ ޫ
ުހ ަށ ެހ ުޅ ުމ ަގއި ަތ ުނ ެގ ެއ ެތ ޭރ ެގ ސ ާިޔ ަ
ނ
ސ ުލ ަތ ުކ ެގ ަހ ުރ ަދ ާނ ަކ ަމ ްށ ެއ ަކ ޭށ ަނ މ ްިނ ަވ ަރ ްށ ެބ ެލ ެވ ެއ ެވ .މ ޮިގ ަތ ްށ ެބ ެލ ެވ ީ
ސ ުލ ަތ ްއ ާރ ަވއި ެއ ަކ ަށ ެއ ުޅ ުމ ެގ ޭބ ުނ ުމ ަގ ެއ ެވެ .އ ެތ ޭރ ެގ ސ ާިޔ ަ
ާޙ ަލ ާތއި ުގ ޭޅ ޮގ ުތ ްނ ޮއޑ ްިޓ ެގ ުއ ޫ
ސ ުތ ަތ ުކ ެގ ަހ ުރ ަދ ާނ ަކ ާމއ ެިމ ުދ ަލ ަފ ެއ ްއ
ދ ުިނ ުމ ެގ ަމ ުޤ ަ
ސ ުތ ަތ ަކކީ ެއ ްނ ެމ ެއ ަކށ ެީގ ްނ ާވ ސ ާިޔ ަ
ސ ެދ ްއ ަގ ެއ ްއ ޫނ ެނ ެވ .ހ ާިސ ުބ ުކ ުރ ުމ ަގއި ާރ ާވ ަފއ ާިވ ސ ާިޔ ަ
ސ ުތ ަތ ެކ ްއ ޯތ ަބ ަލއި،
ެމ ޭނ ްޖ ަމ ްނ ުޓ ްނ ައ ްނ ާދ ާޒ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ ހ ާިސ ުބ ަތ ްއ ެއ ަކށ ެީގ ްނ ޭވ ޯތ ާއއި ާމލީ ަބ ާޔ ްނ ަތ ާކ ުގ ޭޅ ުހރ ާިހ ަކ ެމ ްއ ެވ ް
ސ ޮއޑ ަިޓ ުރ ްނ ަނ ްށ
ެބ ެލ ޭވ ެނ ެއ ެވ.
ނޑ ެމ ްނ ަޤ ޫބ ުލ ުކ ާރ ޮގ ުތ ަގއި ައ ުޅ ަގ ު
ައ ުޅ ަގ ު
ނޑ ެމ ްނ ަނ ްށ ޯހދ ަިފއ ާިވ ޮއޑ ްިޓ ެހކ ަިތ ަކކީ ެއ ްނ ެމ ެއ ަކށ ެީގ ްނ ާވ ޮގ ަތ ްށ ،މ ޮިއޑ ަިޓ ްށ ަފ ުހެ ،އ
ސ ްއ ެގ ަމ ްއ ަޗ ްށ ބ ާިނ ޮކ ްށަ ،އ ުޅ ަގ ު
ސ ެ
ައ ާ
ނޑ ެމ ްނ ެގ ޮކލ ަިފއ ްިޑ ޮއޑ ްިޓ ޮއޕީނ ަިއ ްނ ާހ ަމ ުކ ުރ ަމ ްށ ުފ ޭދ ައދި ެއ ަކށ ެީގ ްނ ާވ ެހކ ަިތ ެކ ެކ ެވ.

ޮކލިފައިޑް ޮއޑިޓް ޮއޕީނިއަން ބިނާކުރެވިފައިވާ އަސާސް
ެ .4އ ްމ ެ
“އ ެ
ެ
ޝ ްލ ެރގ ުިއ ޭލ ަ
.އ ެގ ްޕ ޫރ ެޑ ްނ ަ
.އ ްމ ޭ
ސ ްޓ ްކ ެލސިފ ޭިކ ަ
ޝ ްން ،ޕ ޮރވ ަިޜ ްނނ ްިނގ ެއ ްނ ްޑ
ޝ ްނ ަނ ްނ ަބރ 05-2009
ޝ ްނ ޮއ ްފ އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ސ ް
ސ ެޕ ްނ ަ
ަ
ސ ްޓ” ައ ްށ ަޢ ަމ ުލ ުކ ުރ ުމ ަގއި  20ޑ ެިސ ްމ ަބ ުރ ަ 2010ގއި ެއ ޮއ ޯތރިޓީއ ްިނ ޮފ ުނ ްއވި ސިޓީ ަނ ްނ ަބރ
ެ 98-CBSS/2010/1210ގ ަދ ުށ ްނ ެއ ެރގ ުިއ ޭލ ަ
ޝ ްނ ައ ްށ ަޢ ަމ ުލ ުކ ުރ ުމ ަގއި  31ޑ ެިސ ްމ ަބ ުރ ެ 2011ގ ނ ަިޔ ަލ ްށ ެދ ްއ ާވ ަފއ ާިވ
ަވ ުގތީ ުލ ާޔއި ެއ ްއ ޮގ ްތ ާވ ޮގ ުތ ެގ ަމތ ްިނ ުއ ެފ ްއ ުދ ްނ ެތރ ޫިނ ްނ ޯލ ުނ ަތ ުކ ެގ ެގ ްއ ުލ ަމ ްށ ަހ ާދ ަފއ ާިވ ާޚ ްއ ަ
ޞ ްޕ ޮރވ ަިޜ ްނ ނިމ ެިގ ްނދ ަިޔ ައ ަހ ުރ
ަކ ަ
ނޑ ެއ ުޅ ުމ ަގއި ތިރ ަީގއި ަބ ާޔ ްނ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ ަކ ްނ ަކ ްނ ާފ ަހ ަގ ުކ ަރ ެމ ެވ.
ސ ޭޓ ްނ ަޑ ް
(ސ ްބ ް
ރޑ)ަ ،ޔޤ ްީނ ަކ ްނ ެނ ްތ ޯލ ުނ ަތ ާކއި ަ
ަ
(ޑ ުއ ްޓ ުފ ްލ)ަ ،އދި ުނލ ޭިބ ެނ ަކ ްނ ަޔޤ ްީނ ުކ ެރ ޭވ
ެފ ްނ ަވ ުރ ަދ ްށ ޯލ ުނ ަތ ާކއި
ޯލ ުނ ަތ ަކ ްށ ޮ
(ލ ް
ސ)

ަހ ަދ ްނ ެޖ ޭހ

ްޕ ޮރވ ަިޜ ްނ

ެހ ުދ ުމ ަގއި

ަކ ަ
ނޑ ެއޅ ަިފއ ާިވ

މ ްިނ ަވ ަރ ްށ

ްޕ ޮރވ ަިޜ ްނ

ަހ ާދ ަފއ ުިނ ާވ ަކ ާމއި

ައދި

ަޔޤ ްީނ ަކ ްނ ެނ ްތ ައދި ުނލ ޭިބ ެނ ަކ ްނ ަޔޤ ްީނ ުކ ެރ ޭވ ޯލ ުނ ަތ ަކ ްށ ްޕ ޮރވ ަިޜ ްނ ަހ ަދ ްނ ެޖ ޭހ ެއ ްނ ެމ ަމ ުދމ ްިނ ަވ ަރ ްށ ެވ ް
ސ ްޕ ޮރވ ަިޜ ްނ
ަހ ަދއ ަިފއ ުިނ ާވ ަކ ްނ؛ ައދި،
ސ ުފ މ ްިނ ަގ ު
ަޔޤ ްީނ ަކ ްނ ެނ ްތ ޯލ ުނ ަތ ާކއިަ ،އދި ުނލ ޭިބ ެނ ަކ ްނ ަޔޤ ްީނ ުކ ެރ ޭވ ޯލ ުނ ަތ ުކ ެގ ާ
ނޑ ެދ ެނ ަގ ުތ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ަ
“ރ ުހ ުނ ެގ ޮގ ުތ ަގއި
ެބ ެހ ްއޓ ަިފއ ާިވ ަތ ެކތ ެީގ ަހ ަމ ައ ުގ” ެ
(ނ ްޓ ރ ަިއ ަލއ ަިޒ ަބ ްލ ެވލ ުިއ) ައ ްށ ރ ާިޢ ަޔ ްތ ޮކ ްށ ަފއ ުިނ ާވ ަކ ްނ.
ެއ ެހ ްނ ަކ ުމ ްނ ހ ެިފ ެހ ްއޓ ަިފއ ާިވ އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ސ ްޓ ަކ ަ
ނޑ އިު 1,745,398,606 ،ރފ ާިޔ ެގ ުއ ެފ ްއ ުދ ްނ ެތރ ޫިނ ްނ ޯލ ުނ ަތ ުކ ެގ ެތ ެރއ ްިނ ަޔޤ ްީނ ަކ ްނ ެނ ްތ
ޞ ްޕ ޮރވ ަިޜ ްނ ެގ ޮގ ުތ ަގއި ެބ ެލ ްނ ް
ޯލ ުނ ަތ ާކއިަ ،އދި ުނލ ޭިބ ެނ ަކ ްނ ަޔޤ ްީނ ުކ ެރ ޭވ ޯލ ުނ ަތ ަކ ްށ ާޚ ްއ ަ
ސ ޝ ުީޓ ެގ ާތރ ުީޚ ަގއި ަހ ާދ ަފއ ާިވ
ު 546,129,637ރފ ާިޔ ައކީ ަރ ުހ ުނ ެގ ަހ ަމ ައ ުގ ެއ ެ
ނގ ްނ ެނ ުތ ުމ ެގ ަ
ސ ަބ ުބ ްނ ަޔޤ ްީނ ަކ ާމއ ެިއ ުކ ަބ ާޔ ްނ ުކ ެރ ެވ ްނ ެނ ްތ މ ްިނ ަވ ަރ ުކ ްނ ަދ ްށ ޮކ ްށ
ަބ ާޔ ްނ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ ައ ަދ ެދ ްއ ަކ ަމ ާށއިަ ،އދި މ ެީގ ަނތ ާީޖ ެއ ްއ ެގ ޮގ ުތ ްނ  31ޑ ެިސ ްމ ަބ ުރ ެ 2010ގނ ަިޔ ަލ ްށ ަބ ާޔ ްނ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ ޯލ ާނއި
ސ ައދި ަފއ ާިދ ައކީ ެއ ެ
ެއ ްޑ ާވ ްނ ް
ނގ ްނ ެނ ްތ މ ްިނ ަވ ަރ ުކ ްނ އ ުިތ ަރ ްށ ަބ ާޔ ްނ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ ައ ަދ ެދ ްއ ަކ ަމ ްށ ެބ ެލ ެވ ެއ ެވ.

ޮކލިފައިޑް ޮއޕީނިއަން
.އ ް
ި.އ ެ
ަ .5އ ުޅ ަގ ު
ސ ްޓ ުރ ެމ ްނ ްޓ ް
ޝ ްލ އ ްިނ ް
ސެ -ރ ޮކ ްގނ ަ
ަ
ނޑ ެއ ުޅ ުމ ަގއި ައއ ޭ
ނޑ ެމ ްނ ެދ ޭކ ޮގ ްތ ަކ ަ
“ފއ ޭިނ ްނ ަ
ިޝ ްނ ެއ ްނ ްޑ
ސ 39
ރމ ްނ ްޓ” ާ
ެމ ަ
ޝ ަ
(މލީ ަވސ ަީލ ްތ ަތ ްއ – ަބ ަލއ ަިގ ުތ ާމއި މ ްިނ ުކ ުރ ްނ) ައ ްށ ެގ ެނވ ަިފއ ާިވ ަބ ަދ ާލއި ުގ ޭޅ ޮގ ުތ ްނ ާމލީ ަބ ާޔ ްނ ަތ ާކއި ުގ ޭޅ
ޯނ ްޓ ަނ ްނ ަބރ ަ 2.1ގއި ާހ ަމ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ ަމ ުޢ ޫލ ާމ ުތ ެގ ުފރ ަިހ ަމ ަކ ާމއި މިރ ޯިޕ ާޓ އ ެިއ ުކ ހ ަިމ ާނ ަފއ ާިވ ާމލީ ަބ ާޔ ްނ ަތ ްއ ެއ ުކ ަލ ާވ ުލ ުމ ަގއި
ާ
ސ ްޓ ުރ ެމ ްނ ްޓ ް
ޝ ްލ އ ްިނ ް
.އ ް
.އ ްރ ެ
ި.އ ްފ ާ
ައއ ެ
ަ
ސ -ޑ ްިސ ްކ ޯލ ަ
“ފއ ޭިނ ްނ ަ
(މލީ ަވސ ަީލ ްތ ަތ ްއ ާ -ހ ަމ ުކ ުރ ްނ) ެގ
ޝރ”
ސ 7
މ ްިނ ަގ ު
ނޑ ަތ ަކ ްށ ރ ާިޢ ަޔ ްތ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ ެނ ެއ ެވ.
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ނޑ ެމ ްނ ެދ ޭކ ޮގ ުތ ަގއި ަ 4ވ ަނ ެޕ ެރ ްގ ާރ ްފ ަގއ ާިވ ޮ
ައ ުޅ ަގ ު
ސ ް
‘ކލ ަިފއ ްިޑ ޮއޑ ްިޓ ޮއޕީނ ަިއ ްނ ބ ާިނ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ ައ ާ
ސ’ ަގއި ަބ ާޔ ްނ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ
ސ ުރ ފ ަިޔ ަވއި މިރ ޯިޕ ްޓ ެގ ާމލީ ަބ ާޔ ްނ ަތ ުކ ަގއި ުހ ަށ ައ ާޅ ަފއ ާިވ ހ ާިސ ުބ ަތ ާކއި ަފއ ާ
ސ ަބ ުބ ްނ ޮކ ްށ ާފ ެނ ައ ަ
ަކ ްނ ަކ ުމ ެގ ަ
ިސ ަދ ުއ ުރ ާވ ޮގ ުތ ެގ
ސ ޕލކ ެގ ާމލީ ާޙ ަލ ުތ އ ްިނ ާ
ަބ ާޔ ަނ ކީ  31ޑ ެިސ ްމ ަބ ުރ ެ 2010ގ ނ ަިޔ ަލ ްށ ޭބ ްނ ްކ ޮއ ްފ ޯމ ްލޑ ްިވ ް
ސ ުފ ެވރި ައދި ެތ ުދ ެވރި ޮގ ެތ ްއ ަގއި
ަދ ްއ ަކއިދ ުިނ ަމ ްށ ެއ ުކ ަލ ާވ ާލ ަފއ ާިވ ހ ާިސ ުބ ަތ ެކ ެކ ެވަ .އދި ެއ ަބ ާޔ ްނ ަތ ަކކީ:
ސ) ެގ މ ްިނ ަގ ު
.އ ް
.އ ްރ ެ
ި.އ ްފ ާ
(އއ ެ
ސ ޭޓ ްނ ަޑ ްޑ ް
ޝ ްލ ރ ޯިޕޓ ްިނގ ް
ހ ) އ ްިނ ަޓ ޭނ ަ
ސ ަ
ޝ ަނ ްލ ަފއ ޭިނ ްނ ަ
ނޑ ަތ ާކއި ެއ ްއ ޮގ ްތ ާވ ޮގ ުތ ެގ ަމތ ްިނ
ސ މިހ ާ
ެއ ުކ ަލ ާވ ެލވ ަިފއ ާިވ ަބ ާޔ ްނ ަތ ެކ ެކ ެވަ .ނ ަމ ެވ ް
ިސ ުބ ަތ ަކކީ ތިރ ަީގއި ާފ ަހ ަގ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ

ަކ ްނ ަކ ާމއި ުގޅ ެިގ ްނ އ ް
ިސ ާލ ުހ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ

ަބ ާޔ ްނ ަތ ެކ ެކ ެވ.
.އ ް
ި.އ ެ
ރމ ްނ ްޓ” ާ
ސ ްޓ ުރ ެމ ްނ ްޓ ް
ޝ ްލ އ ްިނ ް
ައއ ޭ
ިޝ ްނ ެއ ްނ ްޑ ެމ ަ
ސެ -ރ ޮކ ްގނ ަ
ސ ަ - 39
ޝ ަ
“ފއ ޭިނ ްނ ަ
(މލީ ަވސ ަީލ ްތ ަތ ްއ –
ަބ ަލއ ަިގ ުތ ާމއި މ ްިނ ުކ ުރ ްނ) ާއއި ެއ ްއ ޮގ ްތ ާވ ޮގ ަތ ްއ ެއ ުކ ެލވ ަިފއ ާިވ ެއ ްމ ެ
ޝ ްލ ެރގ ުިއ ޭލ ަ
.އ ެގ ްޕ ޫރ ެޑ ްނ ަ
.އ ްމ ޭ
ޝ ްނ ަނ ްނ ަބރ 5/2009
ޝ ްނ ޮއ ްފ އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ސ ް
“އ ެ
ެ
ސ ެޕ ްނ ަ
ޝ ްން ،ޕ ޮރވ ަިޜ ްނނ ްިނގ ެއ ްނ ްޑ ަ
ސ ްޓ ްކ ެލސިފ ޭިކ ަ
ސ ްޓ” ައ ްށ ައ ަމ ުލ ުކ ުރ ުމ ަގއި ެދ ްއ ާވ ަފއ ާިވ
ސ ަބ ުބ ްނ  31ޑ ެިސ ްމ ަބ ުރ ަ 2010ގއި ނިމ ެިގ ްނދ ަިޔ ާމލީ ައ ަހ ުރ އ ް
ަވ ުގތީ ުލއ ެިގ ަ
ިސތ ްިސ ާނ ޮކ ްށ؛ ައދި
ސކ ުިއ ަލރ ަނ ްނ ަބރ ް CN-CBSS/2009/05
.އ ެގ ާ
ެއ ްމ ެ
“ކ ެރޑ ްިޓ ރ ްިސ ްކ ްގ ޭރޑ ްިނގ ެއ ްނ ްޑ ްޕ ޮރވ ަިޜ ްނ ރ ުިކ ައ ަމ ްނ ްޓ ް
.އ ްމ ޭ
ސ”
ޝރ” ާ
ސ ްޓ ުރ ެމ ްނ ްޓ ް
ޝ ްލ އ ްިނ ް
ރ.އ ް
.އ ެ
ި.އ ްފ ާ
ެގ ަދ ުށ ްނ ައއ ެ
ަ
ސ -ޑ ްިސ ްކ ޯލ ަ
“ފއ ޭިނ ްނ ަ
ސ - 07
(މލީ ަވސ ަީލ ްތ ަތ ްއ -
ާހ ަމ ުކ ުރ ްނ) ެގ މ ްިނ ަގ ު
ނޑ ަތ ަކ ްށ ެގ ެނ ުވ ުނ ަބ ަދ ާލއި ެއ ްއ ޮގ ްތ ާވ ޮގ ުތ ެގ ަމތ ްިނ ެނ ެވ.
ށ ) ދ ެިވހ ާިރ ްއ ޭޖ ެގ ުކ ްނ ުފ ްނ ާޏ ޭބ ޭހ ާޤ ޫނ ުނ ާ
(ޤ ޫނ ުނ ަނ ްނ ަބރ ާ )10/96އއި ެއ ްއ ޮގ ްތ ާވ ޮގ ުތ ެގ ަމތ ްިނ ެއ ުކ ަލ ާވ ެލވ ަިފއ ާިވ ަބ ާޔ ްނ ަތ ެކ ެކ ެވ.

						
ެ 15މއި 2011

ޗާރ ޓާރ ޑް އެ ކ ަ އު ން ޓ ަ ން ޓް ސް

ާމ ެލ
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އާ މް ދ ަ ނީ ގެ ބ ަ ޔާ ން

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ
މާލީ ބަޔާންތައް –  31ޑިސެމްބަރު 2010

 31ޑިސެމްބަރުގައި ނިމުނު އަހަރު
(ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާއިން)

އަލުން ބަޔާންކުރެވިފައި

ނޯ ޓް

2010

2009

ޖު މް ލ ަ އާ މް ދ ަ ނީ

6

830,194,571

958,726,028

އިންޓަރެސްޓާއި އެފަދަ ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ

7

581,951,055

653,136,171

އިންޓަރެސްޓް ޚަރަދާއި އެފަދަ އެހެނިހެން ޗާރޖުތައް

7

)(175,738,369

)(219,377,692

އި ން ޓ ަ ރެ ސް ޓ ަ ށް ލި ބު ނު ސާ ފު އާ މް ދ ަ ނީ

7

406,212,686

433,758,479

ފީ އާއި ކޮމިޝަނުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ

8

213,479,325

208,997,739

ފީ އާއި ކޮމިޝަނުގެ ގޮތުގައި ހޭދަވި

8

)(87,853,573

)(83,403,404

125,625,752

125,594,335

54,914

546,125

9,265,839

20,875,733

25,443,438

75,170,260

566,602,629

655,944,932

ފީ އާ އި ކޮ މި ޝ ަ ނ ަ ށް ލި ބު ނު ސާ ފު އާ މް ދ ަ ނީ
ޙިއްޞާގެ ފައިދާއަށް ލިބުނު އާމްދަނީ

9

ބޭރުފައިސާގެ މުޢާމަލާތުތަކުން ލިބުނު ސާފު އާމްދަނީ
ހިންގުމުން ލިބުނު އެހެނިހެން އާމްދަނީ

10

ހި ން ގު މު ން ލި ބު ނު ޖު މް ލ ަ އާ މް ދ ަ ނީ
ކަނޑަން :ހިންގުމުގެ ޚަރަދަށް ހޭދަވި
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި ޚަރަދުތައް

11

)(146,744,765

)(143,572,461

ޢިމާރާތާއި ތަކެއްޗަށް ހިނގި ޚަރަދުތައް

12

)(64,708,958

)(58,653,921

އުފެއްދުންތެރިނޫން ލޯނުތަކަށް ހެދި ޕްރޮވިޜަން

13

)(176,687,292

)(336,197,010

ހިންގުމާބެހޭ އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް

14

)(53,396,277

)(39,139,641

125,065,337

78,381,899

)(75,493,068

)(35,414,481

49,572,269

42,967,418

9.21

7.98

ޓެ ކް ސް ނެ ގު މު ގެ ކު ރި ން ފ ަ އި ދާ
15

އާމްދަނީގެ ޓެކްސް ދެއްކުމަށް ހޭދަވި

އ ަ ހ ަ ރު ގެ ސާ ފު ފ ަ އި ދާ
ޙި އް ޞާ އ ަ ކ ަ ށް ޖެ ހު ނު ފ ަ އި ދާ

 -އ ަ ސާ ސީ

17

ޞަފްޙާ  75އިން  123ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނޯޓްތަކަކީ މި މާލީ ބަޔާންތަކުގެ މުހިއްމު ބައެކެވެ.
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ބެ ލެ ން ސް ޝީ ޓް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ
މާލީ ބަޔާންތައް –  31ޑިސެމްބަރު 2010

 31ޑިސެމްބަރުގައި ނިމުނު އަހަރު

އަލުން ބަޔާންކުރެވިފައި

(ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާއިން)

ނޯ ޓް

2010

2009

ނަގުދު ފައިސާއާއި ކުރުމުއްދަތުގައި ލިބެން ހުރި

18

1,355,760,749

1,949,427,462

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި ހުރި

19

1,701,520,810

2,234,521,337

ބިލްސް އޮފް އެކްސްޗޭންޖް

އެ ސެ ޓް ތ ަ އް

22

17,577,667

29,298,577

ލޯނާއި އެޑްވާންސްތައް

23

6,064,720,705

6,545,898,564

މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ބެހެއްޓިފައިވާ މާލީ އެސެޓްތައް

26

430,705,731

-

އިންވެސްޓްމަންޓްތައް
 -ވިއްކާލެވެން ހުރި

27

5,079,115

6,693,662

ރަހުނުގެ ގޮތުގައިހުރި އެސެޓްތައް

28

199,095,018

-

ޕްރޮޕަރޓީ ،ޕްލާންޓާއި އިކުއިޕްމަންޓް

29

121,009,001

93,561,133

އެހެނިހެން އެސެޓްތައް

30

77,124,883

120,610,071

10,980,010,806 9,972,593,679

އެ ސެ ޓް ތ ަ ކު ެގ ޖު މް ލ ަ
ލ ަ އި ބި ލި ޓީ ތ ަ އް
ނޮން-ބޭންކް ކަސްޓަމަރުން ޑިޕޮޒިޓްކޮށްފައިހުރި

31

7,012,578,842

7,826,184,801

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ ފަންޑު

32

19,767,111

-

އަނބުރާ ދައްކަން ނެގި ފައިސާ

33

1,260,367,977

1,555,186,759

18,831,478

27,660,389

193,033,795

198,185,425

76,472,106

28,382,335

6,053,108

7,032,146

ޙިއްޞާދާރުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޙިއްޞާގެ ފައިދާ

3,396,537

4,858,495

ލ ަ އި ބި ލި ޓީ ތ ަ ކު ގެ ޖު މް ލ ަ

9,647,490,350 8,590,500,954

އެލްސީގެ ދަށުން ދައްކަންހުރި ބިލްތަކާއި ޤަބޫލުކުރުންތައް
އެހެނިހެން ލައިބިލިޓީތައް

35

ދެއްކުން ފަސްކޮށްފައިވާ ޓެކްސް

34

މިހާރުގެ ޓެކްސް

ޙި އް ޞާ ދާ ރު ން ގެ ފ ަ އި ސާ
ޙިއްޞާގެ ރައުސްމާލު

36

269,096,000

269,096,000

ޙިއްޞާގެ މޫނުމަތީއަގަށް ވުރެ އިތުރަށް ހުރި

36

93,000,000

93,000,000

ޤާނޫނީ އަދި އެސައިންޑް ކެޕިޓަލް ރިޒަރވް

37

156,000,000

156,000,000

ޢާންމު ރިޒަރވް

37

814,424,456

814,424,456

ބެހެއްޓިފައިވާ އާމްދަނީ

49,572,269

-

ޙި އް ޞާ ދާ ރު ން ެގ ފ ަ އި ސާ ގެ ޖު މް ލ ަ
ލ ަ އި ބި ލި ޓީ ތ ަ ާކ އި ޙި އް ޞާ ދާ ރު ން ެގ ފ ަ އި ސާ ގެ ޖު މް ލ ަ

1,382,092,725

1,332,520,456

ކޮމިޓްމަންޓްތަކާއި ކޮންޓިންޖެންސީތައް

10,980,010,806 9,972,593,679
38

798,525,011 39

548,906,033

މި މާލީ ބަޔާންތަކަކީ  12މެއި  2011ގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޔާންތަކެކެވެ .އަދި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ފަރާތުން މިބަޔާންތަކުގައި
ސޮއި ކުރައްވާފައިވަނީ-:

			
އި ބް ރާ ހީ މް މު ޙ ަ އް މ ަ ދު

			
ލ ަ ސ ަ ން ތާ ތެ ން ނ ަ ކޫ ން

ޢާ އި ޝ ަ ތު ނޫ ރ ަ އް ދީ ން

				
ޑިރެކްޓަރ

		
ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ

އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ

ޞަފްޙާ  75އިން  123ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނޯޓްތަކަކީ މި މާލީ ބަޔާންތަކުގެ މުހިއްމު ބައެކެވެ.
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ޙި އް ޞާ ދާ ރު ން ގެ ރ ަ އު ސް މާ ލ ަ ށް އ ަ އި ސް ފ ަ އި ވާ ބ ަ ދ ަ ލު ތ ަ ކު ގެ ބ ަ ޔާ ން
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ
(ހުރިހާ އަދަދެއްވެސް ދިވެހި ރުފިޔާއިން)

މާލީ ބަޔާންތައް –  31ޑިސެމްބަރު 2010

އަލުން ބަޔާންކުރެވިފައި
ޤާނޫނީ އަދި
ނޯޓް

ޙިއްޞާގެ

ޙިއްޞާގެ މޫނުމަތީ

އެސައިންޑް

ރައުސްމާލު

އަގަށްވުރެ އިތުރު

ކެޕިޓަލް ރިޒަރވް

ބެހެއްޓިފައިވާ
ޢާންމު ރިޒަރވް

ޖުމްލަ

އާމްދަނީ

 1ޖެ ނު އ ަ ރީ  2009ގެ ބާ ކީ

269,096,000

93,000,000

36,000,000

939,894,318

-

1,337,990,318

އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ  -ދެއްކުން
ފަސްކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި
އަލުން ބަޔާންކުރެވިފައި

-

-

-

42,967,418

-

42,967,418

-

-

120,000,000

)(120,000,000

-

-

-

-

-

)(48,437,280

-

)(48,437,280

269,096,000

93,000,000

156,000,000

814,424,456

-

1,332,520,456

ޢާންމު ރިޒަރވުން ޤާނޫނީ ރިޒަރވަށް
ބަދަލުކުރެވުނު
 2008ގެ ޙިއްޞާގެ ފައިދާ

16

 31ޑި ސެ މް ބ ަ ރު  2009ގެ ބާ ކީ

 1ޖެ ނު އ ަ ރީ  2010ގެ ބާ ކީ
269,096,000

93,000,000

156,000,000

821,456,602

-

1,339,552,602

-

-

-

)(7,032,146

-

)(7,032,146

އަލުން ބަޔާންކުރެވިފައި

269,096,000

93,000,000

156,000,000

814,424,456

-

1,332,520,456

އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ

-

-

-

-

49,572,269

49,572,269

 31ޑި ސެ މް ބ ަ ރު  2010ގެ ބާ ކީ

269,096,000

93,000,000

156,000,000

814,424,456

49,572,269

1,382,092,725

ކުރިން ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދައިން
ދެއްކުން ފަސްކޮށްފައިވާ ޓެކްސް
ރަނގަޅުކުރުމަށް އަނބުރާ ގެނެވިފައިވާތީ
ބަޔާންކުރެވިފައި

34
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ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ  -އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

ފ ަ އި ސާ ދ ަ އު ރު ވި ގޮ ތު ގެ ބ ަ ޔާ ން

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ
މާލީ ބަޔާންތައް –  31ޑިސެމްބަރު 2010

 31ޑިސެމްބަރުގައި ނިމުނު އަހަރު

އަލުން ބަޔާންކުރެވިފައި

(ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާއިން)

2010

2009

އިންޓަރެސްޓަށް ލިބުނު

577,330,075

652,781,014

ފީއާއި ކޮމިޝަނަށް ލިބުނު

125,625,752

125,594,335

ޙިއްޞާގެ ފައިދާގެ އާމްދަނީ

54,914

546,125

ބޭރު ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކުން ލިބުނު ސާފު އާމްދަނީ

9,265,839

20,875,733

ހިންގުމުން ލިބުނު އެހެނިހެން އާމްދަނީ

18,257,372

34,992,562

އިންޓަރެސްޓަށް ދެވުނު

)(189,077,181

)(236,221,930

)(166,308,991

)(266,962,037

375,147,780

331,605,802

އެމް.އެމް.އޭ ގައި ހުރި ރިޒާވުން މަދުވި( /އިތުރުވި)

533,000,527

)(660,522,822

ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫކުރެވުނު ލޯނާއި އެޑްވާންސްތަކުން މަދުވި

327,967,191

1,039,680,708

އެހެނިހެން އެސެޓްތަކަށް (އިތުރުވި) /މަދުވި

)(15,517,900

5,897,014

ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭން ހުރި ފައިސާ (މަދުވި) /އިތުރުވި

)(813,605,959

854,413,256

އެމް.ޕީ.އޭ.އޯ ފަންޑަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއަށް އިތުރުވި

19,767,111

-

އެހެނިހެން ލައިބިލިޓީތަކަށް އިތުރުވި

)(3,687,437

47,722,382

ޓެކްސްގެ ކުރިން ހިންގުމުގެ ޙަރަކާތްތަކުން ދައުރުވި ފައިސާގެ ސާފު ޖުމްލަ

423,071,313

1,618,796,340

އާމްދަނީގެ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދެއްކި

)(28,382,335

)(89,662,655

ހިންގުމުގެ ޙަރަކާތްތަކުން ދައުރުވި ފައިސާގެ ސާފު ޖުމްލަ

394,688,978

1,529,133,685

ނޯ ޓް
ހި ން ގި ޙ ަ ރ ަ ކާ ތް ތ ަ ކު ން ދ ަ އު ރު ވި ފ ަ އި ސާ

މުވައްޒަފުންނަށް ދެވުނު އުޖޫރައާއި އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް
ހިންގުމުން އެސެޓްތަކާއި ލައިބިލިޓީތަކަށް އައި ބަދަލު އައުމުގެ ކުރިން ހިންގި
ޙަރަކާތްތަކުން ދައުރުވި ފައިސާ

40

ހި ން ގު މު ން އެ ސެ ޓް ތ ަ ކ ަ ށާ އި ލ ަ އި ބި ލި ޓީ ތ ަ ކ ަ ށް އ ަ އި ބ ަ ދ ަ ލު

އި ން ވެ ސް ޓް ކު ރު މު ގެ ޙ ަ ރ ަ ކާ ތް ތ ަ ކު ން ދ ަ އު ރު ވި ފ ަ އި ސާ
ޕްރޮޕަރޓީ ،ޕްލާންޓާއި އިކުއިޕްމަންޓް ގަތުމަށް ހޭދަވި

)(62,354,790

)(21,715,218

ޕްރޮޕަރޓީ ،ޕްލާންޓާއި އިކުއިޕްމަންޓް ވިއްކައިގެން ލިބުނު

80,588

71,027

ތަޞައްރަފް ފުދޭ ހަޤީޤީ މުއްދަތު ތިންމަހަށްވުރެދިގު ޓްރެޜަރީ ބިލުގައި އިންވެސްޓުކުރި

)(629,800,749

-

ބޮންޑުގައި އިންވެސްޓްކުރި

-

)(268,662

އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބޭނުންކުރެވުނު ފައިސާގެ ސާފު ޖުމްލަ

)(692,074,951

)(21,912,853

މާ ލީ ޙ ަ ރ ަ ކާ ތް ތ ަ ކު ން ދ ަ އު ރު ވި ފ ަ އި ސާ
އަނބުރާ ދައްކަން ނެގި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ލިބުނު

64,000,000

198,400,000

އަނބުރާ ދައްކަން ނެގި ފައިސާއިން ދެއްކުނު

)(358,818,782

)(192,480,901

ޙިއްޞާގެ ފައިދާއަށް ދޫކުރެވުނު

)(1,461,958

)(46,710,535

މާލީ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބޭނުންކުރެވުނު ފައިސާގެ ސާފު ޖުމްލަ

)(296,280,740

)(40,791,436

ފ ަ އި ސާ އާ އި ފ ަ އި ސާ އާ އެ އް ގޮ ތް ތ ަ ކެ ތީ ގެ ސާ ފު އި ތު ރު ވު ން

)(593,666,713

1,466,429,396

އަހަރު ފެށުނުއިރު ފައިސާއާއި ފައިސާއާއި އެއްގޮތް ތަކެތި ހުރި

1,949,427,462

482,998,066

1,355,760,749

1,949,427,462

އ ަ ހ ަ ރު ނި މު ނު އި ރު ފ ަ އި ސާ އާ އި ފ ަ އި ސާ އާ އެ އް ގޮ ތް ތ ަ ކެ ތި ހު ރި

20
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މާ ލީ ބ ަ ޔާ ން ތ ަ ކާ އި ގު ޅޭ ނޯ ޓު ތ ަ އް

މާ ލީ ބ ަ ޔާ ން ތ ަ ކާ ގު ޅޭ ނޯ ޓް ތ ަ އް
 .1ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
“ބ ްނ ްކ”) ައކީ ވ ަިޔ ާފރި ޭބ ްނކ ްިނ ެ
ޭބ ްނ ްކ ޮއ ްފ ޯމ ްލޑ ްިވ ް
ޭ
ގގ ޚ ުިދ ަމ ްތ ދ ުިނ ާމއިެ ،އ ެހނ ެިހ ްނ ާމލީ ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ްއ ޯފ ުރ ޮކ ްށ ޭދ
ސ ޕލކ (މ ެީގ ަފ ުހ ްނ
ސރވ ަިސ ް
ސ ޯޓޑ ަިއ ްލ ާ
ުކ ްނ ުފ ްނ ެޏ ެކ ެވ .މ ޮިގ ުތ ްނ ޭބ ްނ ުކ ްނ ޯފ ުރ ޮކ ްށ ޭދ ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ުކ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ްޓ ޭރ ްޑ ަފއ ޭިނ ްނސ ްިނގަ ،ކ ް
ސ ައދި ަތ ަރ ްއޤ ެީގ
ިސ ްޓރީ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ ެއ ްޑ ެރ ަހކީ ޮ ،11
ޝ ޫރ ުޢ ަތ ަކ ްށ ާމލީ ެއހީ ޯފ ުރ ޮކ ްށދ ުިނ ްނ ހ ެިމ ެނ ެއ ެވޭ .ބ ްނ ްކ ަރޖ ް
ަމ ް
ބ ުޑ ަތ ުކ ުރ ާފ ުނ ަމ ުގާ ،މ ެލ ،20094
ދ ެިވހ ާިރ ްއ ެޖ ެއ ެވ.
ޭބ ްނ ަކ ކީ ދ ެިވހ ާިރ ްއ ޭޖ ަގއި ަރޖ ް
(ދ ަރ ްނ ަޏ ްށ ޒ ްިނ ާމ ާވ ްނ ެޖ ޭހ މ ްިނ ަވ ުރ ަކ ަ
ިސ ްޓރީ ޮކ ްށ ެގ ްނ ހ ްިނ ަގ ުމ ްނ ާދ ލިމ ެިޓ ްޑ ަލއިބިލިޓީ ަ
ނޑ ެއޅ ަިފއ ާިވ)
ސ ުޓ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ ުކ ްނ ުފ ްނ ެޏ ްއ ެވ ް
ޗ ްނ ްޖ ަގއި ލި ް
ސ ޮޓ ްކ ެއ ްކ ް
ސ ް
ުކ ްނ ުފ ްނ ެޏ ެކ ެވަ .އދި ޯމ ްލޑ ްިވ ް
ސ ޭ
ސ ެމ ެއ ެވ.

.2

ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތަކުގެ ޚުލާޞާ

މ ާިމލީ ަބ ާޔ ްނ ަތ ްއ ަތ ްއ ާޔ ުރ ުކ ުރ ުމ ަގއި ޭބ ުނ ްނ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ ހ ާިސ ުބ ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ުމ ެގ ަމއ ަިގ ު
ނޑ ސ ާިޔ ަ
ސ ުތ ަތ ްއ ތިރ ަީގއި ަބ ާޔ ްނ ޮކ ްށ ަފއި ެއ ަވނ ެީއ ެވެ .އ ެހ ްނ
ޮގ ަތ ަކ ްށ ަބ ާޔ ްނ ުކ ެރވ ަިފއ ުިނ ާވ ަނ ަމު ،ހރ ާިހ ައ ަހ ެރ ްއ ެގ ހ ާިސ ުބ ަތ ްއ ަބ ާޔ ްނ ުކ ުރ ުމ ަގއި މިސ ާިޔ ަ
ސ ުތ ަތ ްއ ެއ ްއ ޮގ ަތ ަކ ްށ ޭބ ުނ ްނ ުކ ެރވ ަިފއ ެިވ ެއ ެވ.

2.1

ތ ަ އް ޔާ ރު ކޮ ށް ފ ަ އި ވާ ގޮ ތް

.އ ް
.އ ްރ ެ
ި.އ ްފ ާ
(އއ ެ
ރޑ ް
ސ ޭޓ ްނ ަޑ ް
ޝ ްލ ރ ޯިޕޓ ްިނގ ް
ރނ ަ
މި ާމލީ ހ ާިސ ުބ ަތ ްއ ަތ ްއ ާޔ ުރ ުކ ެރވ ަިފއ ަިވނީ އ ްިނ ަޓ ޭ
ސ ަ
ޝ ަނ ްލ ަފއ ޭިނ ްނ ަ
ސ) ެގ
ރމ ްނ ްޓ” ާ
ސ ްޓ ުރ ެމ ްނ ްޓ ް
ޝ ްލ އ ްިނ ް
.އ ް
ި.އ ެ
މ ްިނ ަގ ު
ިޝ ްނ ެއ ްނ ްޑ ެމ ަ
ސެ -ރ ޮކ ްގނ ަ
ސ ަ 39
ޝ ަ
“ފއ ޭިނ ްނ ަ
ނޑ ަތ ާކއި ެއ ްއ ޮގ ަތ ްށަ ،އދި ައއ ޭ
(މލީ
ސ ެއ ްއ ޮގ ްތ ާވ ޮގ ުތ ެގ ަމތ ްީނ ަބ ަދ ުލ ެގ ެނވިަ ،އދި ޯމ ްލޑ ްިވ ް
ނޑ ަތ ާކއ ެިވ ް
ަވސ ަީލ ްތ ަތ ްއ – ަބ ަލއ ަިގ ުތ ާމއި މ ްިނ ުކ ުރ ްނ) މިމ ްިނ ަގ ު
ސ ަމނ ަިޓރީ ޮއ ޯތރިޓީ
“އ ްމ ެ
(މ ެީގ ަފ ުހ ްނ ެ
“އ ެ
ެ
ޝ ްލ ެރގ ުިއ ޭލ ަ
.އ”) އ ްިނ ާޢ ްނ ުމ ުކ ަރ ްއ ާވ ަފއ ާިވ ްޕ ޫރ ެޑ ްނ ަ
.އ ްމ ޭ
ސ ްޓ ްކ ެލސިފ ޭިކ ަ
ޝ ްނ،
ޝ ްނ ަނ ްނ ަބ ުރ ެ 05-2009ގ
ޝ ްނ ޮއ ްފ އ ްިނ ްޓ ެރ ް
ސ ް
ސ ްޓ” މ ަިޤ ާވޢ ުިދ ެގ ަދ ުށ ްނ ާޙ ްއ ަ
ސ ެޕ ްނ ަ
ްޕ ޮރވ ަިޜނ ްިނގ ައދި ަ
ސ ްޕ ޮރވ ަިޜ ްނ ެހ ުދ ުމ ަގއި ައ ަމ ުލ ުކ ުރ ާމއި ުގ ޭޅ ޮގ ުތ ްނ
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ެއ ްމ ެ
.އ ްމ ޭ
.އ އ ްިނ ޮފ ުނ ްއވި ސިޓީ

ަ
(ނ ްނ ަބ ުރ )98-CBSS/2010/1210 :އ ްިނ ެދ ްއވި ަވ ުގތީ ުލއި ައދި

ސރކ ުިއ ަލރ ަނ ްނ ަބ ުރCN-CBSS/2009/5:
ް
ެއ ްމ ެ
“ކ ެރޑ ްިޓ ރ ްިސ ްކ ްގ ޭރޑ ްިނގ ެއ ްނ ްޑ ްޕ ޮރވ ަިޜ ްނ ރ ުިކ ައ ެ
.އ ެގ ަ
.އ ްމ ޭ
ރމ ްނ ްޓ” އ ްިނ

ސ ަ 7އ ްށ ައ ަމ ުލ ުކ ުރ ުމ ަގއި ެދ ްއ ާވ ަފއ ާިވ އ ް
.އ ް
.އ ްރ ެ
ި.އ ްފ ާ
ައއ ެ
ިސތ ްިސ ާނ ައ ްށ ރ ާިޢ ަޔ ްތ ޮކ ްށ ެގ ްނ ެނ ެވާ .މލީ ަބ ާޔ ްނ ަތ ްއ ަތ ްއ ާޔ ުރ ުކ ުރ ުމ ަގއި
ައ ުގ ަތ ްއ ަބ ާޔ ްނ ޮކ ްށ ަފއި ަވނީ “ހ ްިސ ޮޓރ ަިކ ްލ ޮކ ް
ސ ްޓ ޮކ ްނ ެވ ްނ ަ
ޝ ްނ” ާއއި ެއ ްއ ޮގ ްތ ާވ ޮގ ުތ ެގ ަމތ ްިނެ ،އ ުމ ާއ ަމ ާލ ެތ ްއ ހިނގިއ ުިރ ެގ ައ ުގ
ސ ާޓއި ަލއިބިލިޓީ ާއއި ަރ ުއ ް
ސ ުލ ްނ ެނ ެވ .މ ޮިގ ުތ ްނ ެއ ެ
ަބ ާޔ ްނ ުކ ާރ ުއ ޫ
ސ ާމ ުލ ެގ ައ ުގ ަބ ާޔ ްނ ޮކ ްށ ަފއި ެއ ަވނީ ެއ ެއ ްއ ެޗ ްއ ޯހދިއ ުިރ ެގ ައ ުގ ަގ ެއ ެވ.

2.2

ބޭ ރު ފ ަ އި ސާ ބ ަ ދ ަ ލު ކު ރު ން
ހ .ޢަމަލީ އަދި ބަޔާންކުރާ ފައިސާ
ަ
ިނގ ުމ ްނ ާދ އ ްިޤތ ާިޞދީ ެވށ ެީގ ަފއ ާ
ނ ހ ަ
(“ޢ ަމ ުލ
ިސ
ާމލީ ަބ ާޔ ްނ ަތ ުކ ަގއި ހ ަިމ ާނ ަފއ ާިވ ައއ ަިޓ ްމ ަތ ްއ ައ ުގ ޮކ ްށ ަބ ާޔ ްނ ުކ ެރ ެވނީ ުކ ްނ ުފ ި
ުކ ެރ ޭވ ަފއ ާ
ިސ”) ޭބ ުނ ްނ ޮކ ްށ ެގ ްނ ެނ ެވ .މ ާިމލީ ަބ ާޔ ްނ ަތ ްއ ުހ ަށ ަހ ާޅދ ަީފއިމ ަިވނީ ދ ެިވހި ުރފ ާިޔއ ްިނ ެނ ެވެ .އއީ މ ޭިބ ްނ ުކ ެގ ަޢ ަމލީ ައދި
ަބ ާޔ ްނ ުކ ާރ ަފއ ާ
ިސ ެއ ެވ.

ށ .މުޢާމަލާތްތަކާއި ބާކީތައް
ިސ ައ ްށ ަބ ަދ ުލ ޮކ ްށ ަފއި ެއ ަވނީ ެއ ުމ ާޢ ަމ ާލ ެތ ްއ ހިނގި ާތރ ުީޚ ެގ ެއ ްކ ް
ިސ ެގ ުމ ާޢ ަމ ާލ ްތ ަތ ްއ ަޢ ަމ ުލ ުކ ެރ ޭވ ަފއ ާ
ޭބ ުރ ަފއ ާ
ސ ޭ
ޗ ްނ ްޖ ޭރ ުޓ ަގ ެއ ެވ.
ސ ްޓ ް
ރ ެއ ެ
ިސ ަބ ަދ ުލ ުކ ުރ ުމ ެގ ަފއ ާިދ ުނ ަވ ަތ ެގ ްއ ުލ ްނ ޭބ ުރ ަފއ ާ
މ ަިފ ަދ ުމ ާޢ ަމ ާލ ްތ ަތ ާކ ުގޅ ެިގ ްނ ލ ޭިބ ޭބ ުރ ަފއ ާ
ސ ަތ ާކއި
ިސ އ ްިނ ުހ ި
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މާ ލީ ބ ަ ޔާ ން ތ ަ ކާ ގު ޅޭ ނޯ ޓް ތ ަ އް
ަލއިބިލިޓ ަީތ ްއ ައ ަހ ުރ ނ ޭިމއ ުިރ ުހރި ެއ ްކ ް
ސ ޭ
ޗ ްނ ްޖ ޭރ ުޓ ްނ ަބ ަދ ުލ ުކ ުރ ުމ ްނ ލ ޭިބ ަފއ ާިދ ާއއި ެގ ްއ ުލ ްނ ާއ ްމ ަދނ ެީގ ަބ ާޔ ުނ ަގއި ހ ަިމ ާނ ަފއި
ިސ ެގ ާބ ކ ަީތ ްއ ަބ ާޔ ްނ ޮކ ްށ ަފއ ަިވނީ ައ ަހ ުރނ ޭިމ ާތރ ުީޚ ެގ ެއ ްކ ް
ާވ ެނ ެއ ެވ .މ ަިފ ަދ ޭބ ުރ ަފއ ާ
ސ ޭ
ޗ ްނ ްޖ ޭރ ްޓ ެގ ެމ ުދ ައ ުގ ަގ ެއ ެވ .މ ޫިނ ްނ ޮގ ަތ ަކ ްށ
ސ ުވ ްނ ަތ ުކ ަގ ެއ ެވެ .އ ަފ ަދ ާޙ ަލ ްތ ަތ ުކ ަގއި ޭބ ުނ ްނ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވނީ ެއ ެއ ްއ ަބ ް
ސ ެވ ަފއ ާިވ ެއ ްއ ަބ ް
ައ ުގ ޮކ ްށ ަފއ ާިވނީ ުކރ ްިނ ެއ ްއ ަބ ް
ސ ުވ ްނ ަތ ުކ ަގއި
ނޑ ެއޅި ަބ ާޔ ްނ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ ެއ ްކ ް
ސ ޭ
ަކ ަ
ޗ ްނ ްޖ ޭރ ެޓ ެވ.

2.3

މާ ލީ އެ ސެ ޓް ތ ަ އް

ސ ްޓ ަތ ްއ ަބ ާހ ެލވ ަިފއ ަިވނީ ައ ްނ ަނނިވި ަބ އ ަިތ ުކ ެގ ަމ ްއ ަޗ ެށ ެވެ .އއީ؛ ޯލ ާނއި ލ ެިބ ްނ ުހރި ަފއ ާ
ޭބ ްނ ުކ ްނ ާމލީ ެއ ެ
ިސަ ،ތ ަ
ޞ ްއ ަރ ްފ ުފ ެދ ްނ ެދ ްނ
ސ ްޓ ަތ ުކ ެގ ަމ ްއ ަޗ ެށ ެވ .އ ްިނ ެވ ް
ސ ްޓ ެމ ްނ ްޓ ަތ ްއަ ،އދި ވ ްިއ ާކ ެލ ެވ ްނ ުހ ްނ ަނ ާމލީ ެއ ެ
ަބ ަހ ްއ ާޓ ަފއި ުހ ްނ ަނ އ ްިނ ެވ ް
ސ ްޓ ަމ ްނ ްޓ ަތ ުކ ެގ ެއކ ަިބ އ ަިތ ްއ
ނޑ ައ ަޅނީ ެއއ ްިނ ެވ ް
ެމ ޭނ ްޖ ަމ ްނ ުޓ ްނ ަކ ަ
ސ ްޓ ަމ ްނ ެޓ ްއ ުފ ަރ ަތ ަމ ާފ ަހ ަގ ުކ ާރ ަވ ުގ ުތ ަގ ެއ ެވ.

ހ .ލޯނުތަކާއި ލިބެންހުންނަ އެސެޓްތައް
ސ ްޓ ަޙ ަރ ާކ ްތ ެތރ ާިވ ާމ ެ
ިސ ައކީ ެއ ާމލީ ެއ ެ
ޯލ ާނއި ލ ެިބ ްނ ުހރި ަފއ ާ
ރކ ެޓ ްއ ަގއި ަބ ާޔ ްނ ުނ ޮކ ްށ ުހ ްނ ަނ ުހ ުރ ުމ ަގއި ަކ ަ
ނޑ ައ ާޅ
ިސ ަދ ްއ ަކ ްނ ެޖ ޭހ ޮގ ަތ ްށ ުހ ްނ ަނ ާމލީ ެއ ެ
ނބ ާރ ަފއ ާ
ނޑ ެއ ޭޅ މ ްިނ ަވ ަރ ަކ ްށ ައ ު
ަބ ާޔ ްނ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ މ ްިނ ަވ ަރ ަކ ްށ ުނ ަވ ަތ ަކ ަ
ސ ްޓ ަތ ެކ ެވ.
މ ެީގ ެތ ޭރ ަގއި ހ ެިމ ެނނީ ްކ ެރޑ ްިޓ ަދ ްށ ަވ ުމ ްނ ދ ުިޔ ުމ ެގ ަ
ސ ަބ ުބ ފ ަިޔ ަވއި( :ހ) ަވ ުގ ުތ ްނ ުނ ަވ ަތ ުކ ުރ ުމ ްއ ަދ ެތ ްއ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ވ ަިޔ ާފރ ެީގ
ސ ްޓ ަތ ާކއި؛ (ށ) ެއ ްނ ެމ ުފ ަރ ަތ ަމ ޭބ ްނ ަކ ްށ ަބ ަލއ ަިގ ެނ ޭވއ ުިރ ެވ ް
ޞ ޮކ ްށ ެބ ެހ ްއޓ ަިފއ ާިވ ެއ ެ
ޭބ ުނ ްނ ަތ ަކ ްށ ވ ްިއ ާކ ުލ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ާޚ ްއ ަ
ސ
ނޑ ެއ ޭޅ ެއ ެ
ވ ްިއ ާކ ެލ ެވ ްނ ުހ ްނ ަނ ެއ ެ
ސ ްޓ ަތ ާކއި؛ (ނ) ޯލ ުނ ެގ ައ ުގ ަދ ްށ ުވ ްނ ފ ަިޔ ަވއި ެއ ެހ ްނ ަ
ސ ްޓ ަތ ުކ ެގ ޮގ ުތ ަގއި ަކ ަ
ސ ަބ ަބ ާކއ ުިހ ެރ
ިސ ުފރ ަިހ ަމ ައ ްށ ުނލ ޭިބ ެނ ަކ ަމ ްށ ެބ ެލވ ަިފއ ާިވ ެއ ެ
ަފއ ާ
ސ ްޓ ަތ ެކ ެވ.
ނ ެއ ެއ ެ
ޯލ ާނއި ލ ެިބ ްނ ުހ ްނ ަނ ެއ ެ
ސ ެޓ ްއ ެގ ަހ ަމ ައ ުގ ަގ ެއ ެވ .މިއީޯ ،ލ ުނ ދ ުިނ ުމ ަގއި ަބ ަލ ްނ ެޖ ޭހ
ސ ްޓ ަތ ްއ ެއ ްނ ެމ ުފ ަރ ަތ ަމ ަބ ަލއ ަިގ ެނ ެވ ީ
ސ ްޓ ެވ ް
ިސ ެގ ުމ ާޢ ަމ ާލ ްތ ަތ ަކ ާށއިޯ ،ލ ަނ ްށ ޭހ ަދ ާވ ެނ ަޚ ަރ ުދ ަތ ަކ ްށ ރ ާިޢ ަޔ ްތ ުކ ުރ ާމ ެއ ުކ ެއ ެވަ .އދި މ ަިއ ުގ ެގ ެތ ެރ ައ ްށ އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ަފއ ާ
ސ އ ުިތ ުރ ާވ
“ކ ް
ސ ްޓ ަތ ްއ ެބ ެލ ްނ ް
ސ ުލ ެގ ަމތ ްީނ ެނ ެވޯ .ލ ާނއި ލ ެިބ ްނ ުހ ްނ ަނ ެއ ެ
ސ ޝ ުީޓ ަގއި ަބ ާޔ ްނ ޮކ ްށ ަފއ ާިވނީ ަ
ުއ ޫ
ސ ަޓ ަމ ުރ ްނ ަނ ްށ ޫދ ުކ ެރ ުވ ުނ
ސ ްޓ ާއ ްމ ަދނ ެީގ ަބ ާޔ ުނ ަގއި ހ ަިމ ާނ ަފއ ާިވނީ “އ ްިނ ަޓ ެރ ް
”ގ ޮގ ުތ ަގ ެއ ެވޯ .ލ ުނ ްނ ލ ޭިބ އ ްިނ ްޓ ެރ ް
ސ ެ
ޯލ ާނއި ެއ ްޑ ާވ ްނ ް
ސ ާޓއި ެއ ަފ ަދ
ޮގ ްތ ޮގ ުތ ްނ ލ ޭިބ ާއ ްމ ަދނ ެ
ީ”ގ ޮގ ުތ ަގ ެއ ެވަ .އދި ުއ ެފ ްއ ުދ ްނ ެތރ ޫިނ ްނ ޯލ ުނ ަތ ަކ ްށ ލ ޭިބ ެގ ްއ ުލ ްނ ާއ ްމ ަދނ ެީގ ަބ ާޔ ުނ ަގއި ހ ަިމ ާނ ަފއ ާިވނީ،
ޯލ ުނ ެގ ައ ަދ ުދ ްނ ުއނ ޮިކ ްށ ު
“އ ެފ ްއ ުދ ްނ ެތރ ޫިނ ްނ ޯލ ުނ ެގ ެގ ްއ ުލ ަމ ްށ ެބ ެހ ްއޓ ަިފއ ާިވ ްޕ ޮރވ ަިޜ ްނ” ެގ ޮގ ުތ ަގ ެއ ެވ.

ށ .ތަސައްރަފު ފުދެންދެން ބަހައްޓާ މާލީ އެސެޓްތައް
ސ ްޓ ަމ ްނ ްޓ ަތ ަކކީ ެއ ާމލީ ެއ ެ
ސ ްއ ަރ ުފ ުފ ެދ ްނ ެދ ްނ ަބ ަހ ްއ ާޓ އ ްިނ ެވ ް
ސ ްޓ ަބ ާޔ ްނ ުނ ޮކ ްށ ުހ ްނ ަނ ުހ ުރ ުމ ަގއި ަކ ަ
ަތ ަ
ނޑ ެއޅި ަބ ާޔ ްނ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ
ނޑ ެއޅ ަިފއ ާިވ ުމ ްއ ަދ ެތ ްއ ަގއި ަތ ަ
ނޑ ެއޅ ަިފއ ާިވ މ ްިނ ަވ ަރ ަކ ްށަ ،ކ ަ
ުނ ަވ ަތ ަކ ަ
ސ ްއ ަރ ުފ ުފ ުދ ުމ ްނ ަފއ ާިދ ާވ ެނ ަކ ަމ ްށ ޭބ ްނ ުކ ެގ ެމ ޭނ ްޖ ަމ ްނ ަޓ ްށ
ސ ްއ ަރ ުފ ުފ ެދ ްނ ެދ ްނ ެބ ެހ ްއ ުޓ ުމ ެގ ާޤ ބ ުިލ ަކ ްނ ލިބ ަިފއ ާިވ އ ްިނ ެވ ް
ެފ ްނ ަނ ައދި ަތ ަ
ސ ްޓ ަމ ްނ ްޓ ަތ ެކ ެވ .މ ެީގ ެތ ޭރ ަގއި ހ ެިމނ ެިގ ްނ ުނ ަވނީ:
(ހ) ެއ ްނ ެމ ުފ ަރ ަތ ަމ ޭބ ްނ ަކ ްށ ަބ ަލއ ަިގ ެނ ޭވއ ުިރ ލިބ ާިދ ެނ ަފއ ާިދ ުނ ަވ ަތ ެގ ްއ ުލ ުމ ެގ ެތ ެރއ ްިނ ެއ ެއ ެ
ސ ެޓ ްއ ެގ ަހ ަމ ައ ުގ މ ްިނ ުކ ެރ ޭވ
ސ ްޓ ަތ ާކއި ައދި (ނ) ޯލ ާނއި ލ ެިބ ްނ ުހ ްނ ަނ ެއ ެ
ނޑ ެއ ޭޅ ެއ ެ
ސ ްޓ ަތ ާކއި؛ (ށ) ވ ްިއ ާކ ެލ ެވ ްނ ުހ ްނ ަނ ެއ ެ
ެއ ެ
ސ ްޓ ެގ ޮގ ުތ ަގއި ަކ ަ
ސ ްޓ ަތ ުކ ެގ
ޮގ ުތ ަގއި ެބ ެލ ޭވ ެއ ެ
ސ ްޓ ަތ ެކ ެވ.
މ ަިފ ަދ ަތ ެކތި ެއ ްނ ެމ ުފ ަރ ަތ ަމ ަބ ަލއ ަިގ ެނ ެވނީ ސ ާީދ ޮގ ުތ ްނ ާނއި ހ ްިނ ޭގ ުމ ާޢ ަމ ާލ ްތ ަތ ަކ ްށ އ ުިތ ުރ ުކ ެރ ޭވ ޮގ ަތ ްށ ހ ާ
ިނގ ަޚ ަރ ުދ ަތ ްއ
ސ ަބ ުތ ްނ ެޖ ޭހ އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ހ ަިމ ަނ އ ެިގ ްނ ެއ ަތ ެކތ ެީގ ަހ ަމ ައ ުގ ަގ ެއ ެވަ .އދި ެއ ައ ްށ ަފ ުހ ނި ް
ސ ްޓ ލ ޭިބ ުއ ޫ
ސ ުލ ްނ ައ ުގ ައ ާދ ުކ ަރ ުމ ްނ ެގ ްނ ާދ ޮގ ަތ ްށ
ސ ްޓ ަމ ްނ ްޓ ަތ ްއ ާއ ްމ ަދނ ެީގ ަބ ާޔ ުނ ަގއި ެއ ުކ ަލ ާވ ާލ ަފއ ާިވނީ “އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ސ ްއ ަރ ުފ ުފ ެދ ްނ ެދ ްނ ަބ ަހ ްއ ާޓ އ ްިނ ެވ ް
މ ްިނ ުކ ެރ ެވ ެއ ެވަ .ތ ަ
ސ ާޓއި
ީ”ގ ޮގ ުތ ަގ ެއ ެވަ .އދި އ ްިނ ެވ ް
ެއ ަފ ަދ ޮގ ްތ ޮގ ުތ ްނ ލ ޭިބ ާއ ްމ ަދނ ެ
ސ ްޓ ަމ ްނ ެޓ ްއ ެގ ްއ ުލ ަމ ަކ ްށ ުހ ަށ ެހ ޭޅ ާޙ ަލ ްތ ަތ ުކ ަގއި ެއ ަކ ްނ ަބ ާޔ ްނ ޮކ ްށ ަފއ ާިވނީ
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މާ ލީ ބ ަ ޔާ ން ތ ަ ކާ ގު ޅޭ ނޯ ޓް ތ ަ އް
ސ ަޓ ަމ ްނ ުޓ ެގ ައ ުގ ްނ ަމ ުދ ުކ ުރ ަމ ްށ ަފ ުހ ަގ ެއ ެވަ .އދި ާއ ްމ ަދނ ެީގ ަބ ާޔ ުނ ަގއި ެއ ެގ ްއ ުލ ެމ ްއ ަބ ާޔ ްނ ޮކ ްށ ަފއ ާިވނީ“ ،އ ްިނ ެވ ް
އ ްިނ ެވ ް
ސ ްޓ ަމ ްނ ްޓ
ސ ްއ ަރ ުފ ުފ ެދ ްނ ެދ ްނ ެބ ެހ ްއ ޭޓ އ ްިނ ެވ ް
(/ގ ްއ ުލ ްނ ެ
ސ ުފ ަފއ ާިދ ެ
ސކ ުިއރިޓ ަީތ ުކ ެގ ާ
ެ
)”ގ ޮގ ުތ ަގ ެއ ެވަ .ތ ަ
ސ ްޓ ަމ ްނ ްޓ ަތ ުކ ެގ ޮގ ުތ ަގއި
ހ ެިމނ ަިފއ ާިވނީ ަހ ަމ ެއ ަކނި ްޓ ެރ ަޜރީ ބ ްިލ ް
ސ ެއ ެވ.

ނ .ވިއްކާލެވެން ހުންނަ މާލީ އެސެޓްތައް
ސ ްޓ ަތ ެކ ެވ .މ ަިފ ަދ ެއ ެ
ނޑ ައ ާޅ ަފއ ުިނ ާވ ާމލީ ެއ ެ
ވ ްިއ ާކ ެލ ެވ ްނ ުހ ްނ ަނ އ ްިނ ެވ ް
ސ ްޓ ަމ ްނ ްޓ ަތ ަކކީ ވ ްިއ ާކ ުލ ަމ ްށ ަވކ ުިމ ްއ ަދ ެތ ްއ ަކ ަ
ސ ްޓ ަތ ްއ
ސ ްޓ ޭރ ަޓ ާށއިޭ ،ބ ުރ ަފއ ާ
ިސ ައ ްށ ޭބ ުނ ްނ ެވ ްއ ެޖ ާޙ ަލ ެތ ްއ ަގއި ުނ ަވ ަތ އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ަފއ ާ
ިސ ާމ ުރ ުކ ެރ ޭވ ައ ުގ ަތ ަކ ާށއި އ ުިކއިޓ ެީގ ައ ުގ ަތ ަކ ްށ
ސ ްޓ ަތ ަކ ކީ ޯލ ާނއި ލ ެިބ ްނ ުހ ްނ ަނ ެއ ެ
ައ ްނ ަނ ަބ ަދ ުލ ަތ ާކއި ުގޅ ެިގ ްނ ވ ްިއ ާކ ެލވ ާިދ ެނ ެއ ެވަ .އދި މ ަިފ ަދ ެއ ެ
ސ ްޓ ަތ ުކ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ުނހ ެިމ ޭނ،
ސ ްޓ ަމ ްނ ްޓ ަތ ުކ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ުނ ަވ ަތ ަފއ ާިދ ާއއި ެގ ްއ ުލ ުމ ެގ ެތ ެރއ ްިނ ެއ ެއ ެ
ސ ްއ ަރ ުފ ުފ ެދ ްނ ެދ ްނ ަބ ަހ ްއ ާޓ އ ްިނ ެވ ް
ަތ ަ
ސ ެޓ ްއ ެގ ަހ ަމ ައ ުގ
ސ ްޓ ަތ ުކ ެގ ަބ ަޔ ްށ ެއ ަކ ަށ ެއޅ ަިފއ ުިނ ާވ ެއ ެ
މ ްިނ ުކ ެރ ޭވ ާމލީ ެއ ެ
ސ ްޓ ަތ ެކ ެވ.
ސ ުވ ްނ ަތ ާކއި ުގ ޭޅ ާމލީ ެއ ެ
ާއ ަދއ ެިގ ަމތ ްިނ ެއ ުކ ަލ ާވ ަލއ ަިފއ ާިވ ެއ ްއ ަބ ް
ސ ްޓ ަތ ުކ ެގ ުމ ާޢ ަމ ާލ ްތ ަތ ްއ ެރ ޯކ ުޑ ުކ ުރ ަމ ްށ ޭބ ްނ ުކ ްނ ޭބ ުނ ްނ ުކ ަރނީ
ިނގ ާތރ ުީޚ ެގ ހ ާިސ ުބ ަތ ެކ ެވ .ތ ްިނ ަވ ަނ ަފ ާރ ަތ ަކ ްށ ަބ ަދ ުލ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ ައދި ެބ ެލ ްނ ް
ުމ ާޢ ަމ ާލ ްތ ހ ާ
ސ ޝ ުީޓ ްނ ުއނ ުިކ ެރ ެވ ްނ ުނ ުހ ްނ ަނ
ސ ްޓ ަތ ްއ ަބ ަދ ުލ ުކ ެރ ޭވ ތ ްިނ ަވ ަނ ަފ ާރ ަތ ްށ ެއ ެއ ެ
ސ ްޓ ަތ ްއެ ،އ ެއ ެ
ާމލީ ެއ ެ
ސ ްޓ ެއ ެހ ްނ ަފ ާރ ަތ ަކ ްށ ވ ްިއ ާކ ުލ ުމ ެގ ުނ ަވ ަތ ަރ ުހ ުނ ެގ ޮގ ުތ ަގއި
“ރ ުހ ުނ ެގ ޮގ ުތ ަގއި ުހރި ެއ ެ
ސ ްޓ ަތ ްއ ެބ ެލ ްނ ް
ތ މ ަިފ ަދ ެއ ެ
ސ ޝ ުީޓ ަގއި ަބ ާޔ ްނ ޮކ ްށ ަފއ ަިވނީ ަ
ސ ްޓ” ެގ
ުހ ަށ ެހ ުޅ ުމ ެގ ަޙ ްއ ުޤ ލިބ ެިގ ްނ ާވ ީ
ޮގ ުތ ަގ ެއ ެވ.
ވ ްިއ ާކ ެލ ެވ ްނ ުހ ްނ ަނ ާމލީ ެއ ެ
ސ ްޓ ަތ ްއ ެއ ްނ ެމ ުފ ަރ ަތ ަމ ަބ ަލއ ަިގ ެނ ެވނީ ޭއ ެގ ަހ ަމ ައ ުގ ަގ ެއ ެވ .މ ުިމ ާޢ ަމ ާލ ްތ ަތ ަކ ްށ ހ ާ
ިނގ ަޚ ަރ ުދ ަތ ްއ
ެއ ުކ ެލ ޭވ ޮގ ަތ ްށ ޯލ ުނ ދ ުިނ ުމ ަގއި ަބ ަލ ްނ ެޖ ޭހ ަފއ ާ
ިސ ެގ ުމ ާޢ ަމ ާލ ްތ ަތ ަކ ާށއިޯ ،ލ ަނ ްށ ޭހ ަދ ާވ ެނ ަޚ ަރ ުދ ަތ ަކ ްށ ރ ާިޢ ަޔ ްތ ުކ ުރ ަމ ްށ ަފ ުހ
ސ ްއ ެޓ ްއ ަހ ަމ ައ ުގ ަގއި މ ްިނ ޮކ ްށެ ،އ ެއ ެ
ެއ ެއ ެ
ސ ަޓ ުކ ްނ ލިބ ާިދ ެނ ެގ ްއ ުލ ެމ ްއ ުނ ަވ ަތ ަފއ ާިދ ެއ ްއ އ ުިކއިޓ ަީގއި ހ ަިމ ަނ ެއ ެވ .މ ަިފ ަދ ެއ ެ
ސ ްޓ ަތ ްއ
ސ ެޓ ްއ ެގ ްއ ުލ ަމ ަކ ްށ ުހ ަށ ެހޅ ްިއ ެޖ ހ ެ
ެބ ެލ ްނ ް
ނ ެއ ެއ ެ
ިނދ ްއ ަގއި ލިބ ާިދ ެނ ެގ ްއ ުލ ަމ ަކ ާށއި ޭބ ުރ
ސ ޝ ުީޓ ްނ ުއނ ުިކ ެރ ެވ ްނ ެދ ްނަ ،އ ުގ ުކ ެރ ެވ ީ
ަފއ ާ
ިސ ަބ ަދ ުލ ުކ ުރ ުމ ެގ ަފއ ާިދ ާއއި ެގ ްއ ުލ ްނ ުނހ ެިމ ޭނ ޮގ ަތ ެށ ެވ .ވ ްިއ ާކ ެލ ެވ ްނ ުހ ްނ ަނ ާމލީ ެއ ެ
ސ ެޓ ްއ ެގ ްއ ުލ ުމ ެގ ޮގ ުތ ަގއި ަކ ަ
ނޑ ެއޅ ްިއ ެޖ
ާޙ ަލ ެތ ްއ ަގއިެ ،އ ެއ ެ
ސ ަޓ ުކ ްނ ުޖ ްމ ަލ ޮގ ެތ ްއ ަގއި ލިބ ަިފއ ާިވ ަފއ ާިދ ުނ ަވ ަތ ެގ ްއ ުލ ްނ ާއ ްމ ަދނ ެީގ ަބ ާޔ ުނ ަގއި ެއ ުކ ަލ ާވ ަލއި އ ުިކއިޓީއ ްިނ
ޞ ެގ ަފއ ާިދ ލ ޭިބ ާމލީ ެއ ެ
ުއނ ުިކ ެރ ެވ ެއ ެވ .ޙ ްިއ ާ
ސ ްޓ ަތ ުކ ްނ ޭބ ްނ ަކ ްށ ެއ ަފ ަދ ާއ ްމ ަދނ ެީއ ްއ ލިބ ާިދ ެނ ަކ ުމ ެގ ަޙ ްއ ުޤ ާޤއ ްިމ ުކ ެރ ުވ ުމ ްނ،
ޞ ެގ ަފއ ާިދ ައ ްށ ލ ުިބ ުނ ާއ ްމ ަދނ ެ
ާއ ްމ ަދނ ެީގ ަބ ާޔ ުނ ަގއި “ޙ ްިއ ާ
ީ”ގ ޮގ ުތ ަގއި ަބ ާޔ ްނ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ ެނ ެއ ެވ.
ަހ ަރ ާކ ްތ ެތރި ޙ ްިއ ާ
ޞ ެގ ާބ ާޒ ުރ ަތ ުކ ަގއި ުކ ެރ ޭވ އ ްިނ ެވ ް
ސ ްޓ ަމ ްނ ްޓ ަތ ުކ ެގ ަހ ަމ ައ ުގ ަތ ްއ ބ ާިނ ެވ ަފއި ޮއ ްނ ަނނީ ެއ ަވ ުގ ަތ ުކ ާބ ާޒ ުރ ަގއި
ޞ ެގ އ ްިނ ެވ ް
ސ ްޓ ުކ ެރވ ަިފއ ުިނ ާވ ުކ ްނ ުފނ ަިތ ުކ ެގ ޙ ްިއ ާ
ުހ ަށ ެހ ޭޅ ައ ުގ ަތ ްއ ުހރ ޮިގ ުތ ެގ ަމ ްއ ަޗ ެށ ެވާ .ބ ާޒ ުރ ަގއި ލި ް
ސ ްޓ ަމ ްނ ްޓ ަތ ުކ ެގ ަހ ަމ ައ ުގ
ުމ ުއ ަތ ަބ ުރ ޮގ ެތ ްއ ަގއި މ ްިނ ުކ ެރ ެވ ްނ ުނ ުހ ްނ ާނތީ ،މ ަިފ ަދ އ ްިނ ެވ ް
ސ ްޓ ަމ ްނ ްޓ ަތ ްއ ައ ުގ ުކ ެރ ެވނީ ާމލ ޮީގ ުތ ްނ ލިބ ާިދ ެނ ެގ ްއ ުލ ަމ ްށ ރ ާިޢ ަޔ ްތ ޮކ ްށ
ެއ ަފ ަދ ެގ ްއ ުލ ެމ ްއ ަހ ަމ ައ ުގ ްނ ަމ ުދ ުކ ުރ ަމ ްށ ަފ ުހ ެއ ެވ.

2.4

މާ ލީ ލ ަ އި ބި ލި ޓީ ތ ަ އް

ކަސްޓަމަރުންގެ ޑިޕޮޒިޓްތަކާއި އަނބުރާ ދައްކަން ނެގި ފައިސާ:
ޭބ ްނ ުކ ެގ ާމލީ ަލއިބިލިޓ ަީތ ުކ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ހ ެިމ ެނނީ ަކ ް
ސ ަޓ ަމ ުރ ްނ ެގ ޑި ޮޕޒ ްިޓ ަތ ާކއި ،ދ ުިގ ުމ ްއ ަދ ުތ ެގ ަދ ަރނ ަިތ ްއ ައދި ެއ ެހނ ެިހ ްނ ަލއިބިލިޓ ަީތ ެކ ެވ.
ގސ ޑި ޮޕޒ ްިޓ ަތ ްއ ައ ުގ ުކ ެރ ެވ ުމ ްނ ަދނީ އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ސވ ްިނ ް
ސ ްޓ އ ުިތ ުރ ާވ ުއ ޫ
ޭ
ސ ުލ ެގ ަމތ ްީނ ެނ ެވ .ދ ުިގ ުމ ްއ ަދ ުތ ެގ ަދ ަރނ ަިތ ްއ ައ ުގ ުކ ެރ ެވ ުމ ްނ ަދނީ
ސ ްޑ ޑި ޮޕޒ ްިޓ ަތ ަކ ާށއި ދ ުިގ ުމ ްއ ަދ ުތ ެގ ަދ ަރނ ަިތ ަކ ްށ އ ުިތ ުރ ާވ އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ނޑ ަމ ްށ ަފ ުހ ެއ ެވ .ފ ްިކ ް
ނބ ާރ ަދ ްއ ާކ ަފއ ާިވ ައ ަދ ުދ ެކ ު
ަދ ަރ ްނ ަޏ ްށ ައ ު
ސ ްޓ
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މާ ލީ ބ ަ ޔާ ން ތ ަ ކާ ގު ޅޭ ނޯ ޓް ތ ަ އް
ަބ ާޔ ްނ ޮކ ްށ ަފއ ާިވނީ ެއ ެހނ ެިހ ްނ ަލއިބިލިޓ ަީތ ުކ ެގ ެތ ޭރ ަގ ެއ ެވާ .މލީ ަލއިބިލިޓ ަީތ ްއ ުއނ ުިކ ެރ ެވނީެ ،އ ަލއިބި ލިޓ ަީތ ަކ ްށ ަދ ްއ ަކ ްނ ެޖ ޭހ ަފއ ާ
ިސ ަދ ްއ ާކ
ަޚ ާލ ް
ސ ުކ ެރ ުވ ުމ ްނ ެނ ެވ.

2.5

މާ ލީ ވ ަ ސީ ލ ަ ތް ތ ަ އް އ ަ ޅާ ކެނ ޑު ން

ސ ްޓ ަތ ާކއި ަލއިބިލިޓ ަީތ ްއ ެބ ެލ ްނ ް
ާމލީ ެއ ެ
ނޑ އި ޭއ ެގ ާ
ސ ޝ ުީޓ ަގއި ހ ެިމ ުނ ުމ ަގއިެ ،އ ަކތ ަިއ ެނ ެކ ްއ ަޗ ްށ ައ ާޅ ަކ ަ
ސ ުފ ާބ ކީ ަބ ާޔ ްނ ޮކ ްށ ަފއ ަިވނީ
ސެ ،ބ ެލ ްނ ް
ސ ުދ ޮކ ްށ ެގ ްނ ެނ ެވެ .އ ެހ ްނ ަނ ަމ ެވ ް
ނޑ ަމ ްށ ަގ ް
ާޤ ޫނނ ޮީގ ުތ ްނ ުހ ްއ ަދ ލިބ ެިގ ްނ ާވ ާޙ ަލ ްތ ަތ ުކ ަގއި މ ޮިގ ަތ ްށ ައ ާޅ ެކ ު
ސ ޝ ުީޓ ަގއި ުޖ ްމ ަލ ޮކ ްށ
ަބ ާޔ ްނ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ ެއ ެ
ސ ްޓ ަތ ާކއި ަލއިބިލިޓ ަީތ ްއ ުހ ަށ ެހ ުޅ ުމ ަގއި ،މ ޮިގ ަތ ްށ ަޢ ަމ ުލ ުކ ެރވ ަިފ ެއ ްއ ުނ ާވ ެނ ެއ ެވ.

2.6

އި ން ޓ ަ ރެ ސް ޓް އާ މް ދ ަ ނީ އާ އި ހޭ ދ ަ

އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ސ ްޓ ހ ެިމ ޭނ ެއ ްނ ެމ ާހ ާމލީ ަވސ ަީލ ްތ ަތ ަކ ްށ އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ސ ްޓ ެގ ޮގ ުތ ަގއި ލ ޭިބ ާއ ްމ ަދނ ާީއއި ަޚ ަރ ުދާ ،އ ްމ ަދނ ެީގ ަބ ާޔ ުނ ަގއި ާފ ަހ ަގ ުކ ުރ ުމ ަގއި،
ސ ްޓ ލ ޭިބ ުހރ ާިހ ެއ ްއ ެޗ ްއ ހ ަިމ ާނ ަފއ ާިވނީ “އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ވ ަިޔ ާފރ ަިއ ްށ ަބ ަހ ްއ ާޓ ަފއ ާިވ ެއ ްއ ެޗ ްއ ފ ަިޔ ަވއި ،އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ސ ްޓ ެގ ާއ ްމ ަދނީ” ާއއި
ސ ެވވ ަިފއ ާިވ އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ސ ްޓ ެގ ަޚ ަރ ުދ” ެގ ޮގ ުތ ަގއި ެއ ްއ ަބ ް
“އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ސ ްޓ ޭރ ެޓ ްއ ެގ ަދ ުށ ްނ އ ުިތ ުރ ަވ ުމ ްނ ައ ްނ ަނ ުއ ޫ
ސ ުލ ެގ ަމ ްއ ަޗ ްށ ބ ާިނ ޮކ ެށ ެވ.
ޯލ ެނ ްއ ައ ު
ނބ ާރ ލ ުިބ ާމއ ެިމ ުދ ަޔޤ ްީނ ަކ ްނ ުކ ަޑ ާވ ާހ ަލ ްތ ަތ ުކ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ަދ ްއ ަކ ްނ ެޖ ޭހ ުމ ްއ ަދ ުތ ަފ ަހ ަނ ައ ަޅއި ު 90ދ ަވ ަހ ްށ ުވ ެރ އ ުިތ ުރ ުވ ްނ ހ ެިމ ެނ ެއ ެވ.
ސ ެޓ ްއ ،އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ިސ ަދ ްއ ަކ ްނ ެދ ްނ ެއ ަފ ަދ އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ެއ ަވ ުގ ުތ ްނ ެފށ ެިގ ްނ ަދ ްއ ަކ ްނ ެޖހި ުނ ެދ ްއކ ާިވ ޯލ ުނ ެގ ަފއ ާ
ސ ްޓ ެގ ާއ ްމ ަދނ ަީގއި ުނހ ަިމ ަނ ެއ ެވ.

2.7

ފީ އާ އި ކޮ މި ޝ ަ ނު ން ލި ބޭ އާ މް ދ ަ ނީ

ިޝ ުނ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ަމއ ަިގ ު
ނޑ ޮގ ެތ ްއ ަގއި ހ ެިމ ެނނީ ޭބ ްނ ުކ ްނ ަކ ް
ފ ާީއއި ޮކމ ަ
ސ ަޓ ަމ ުރ ްނ ަނ ްށ ޭދ ެގ ެރ ްނ ޓ ާީއއި ެއ ެހނ ެިހ ްނ ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ަކ ްށ
ސ ަޓ ަމ ުރ ްނ ެގ ަފ ާރ ުތ ްނ ލ ެިބ ްނ ާވ ެއ ްއ ަޗ ާކއި ާރ ްއ ެޖއ ްިނ ޭބ ުރ ްނ ާނއި ާރ ްއ ޭޖ ަގއި ަދ ްއ ާކ ަފއ ާ
ަކ ް
ިސ ައ ްށ ލ ޭިބ ފ ެީއ ެވ .މ ަިފ ަދ ާއ ްމ ަދނީ ،ޚ ުިދ ަމ ްތ
ދީނިމ ަިފއި ުވ ާމ ެއ ުކ ަބ ަލނީ ަފއ ާިދ ެގ ޮގ ުތ ަގ ެއ ެވ.
(އ ްނ ޯޑ ް
ޗ ްނ ަޖ ްށ ެއ ްއ ެޗ ްއ އ ުިތ ުރ ޮކ ްށދ ެީގ ްނ ެ
ބ ްިލ ޮއ ްފ ެއ ްކ ް
ސ ޭ
ރޒ ޮކ ްށދ ެީގ ްނ) ލ ޭިބ ާއ ްމ ަދނީ ަބ ަލނީ ބ ްިލ ލިބިެ ،އ ޫދ ޮކ ްށ ުނ ަވ ަތ
ެއއ ުިތ ުރ ުކރި ެއ ްއ ަޗ ަކ ްށ ލ ެިބ ްނ ާވ ފ ެީއ ްއ ލ ުިބ ުމ ްނ ެނ ެވ.

2.8

ޙި އް ޞާ ގެ ފ ަ އި ދާ ގެ އާ މް ދ ަ ނީ

ާއ ްމ ަދނ ެީގ ަބ ާޔ ުނ ަގއި ޙ ްިއ ާ
ޞ ެގ ަފއ ާިދ ަބ ާޔ ްނ ުކ ެރ ެވނީ ެއ ަފ ަދ ާއ ްމ ަދނ ެީއ ްއ ލިބ ާިދ ެނ ަކ ުމ ެގ ަޙ ްއ ުޤ ާޤއ ްިމ ުކ ެރ ުވ ުމ ްނ ެނ ެވ.

2.9

މާ ލީ އެ ސެ ޓް ތ ަ ކު ން ލި ބޭ ގެ އް ލު ން
ހ .ލޯނާއި އެޑްވާންސް
ިސ ަޙ ާވ ުލ ުކ ެރ ޭވ ހ ު
ސ ެއ ޯލ ެނ ްއ ަނ ާގ ަފ ާރ ަތ ްށ ަފއ ާ
ޮކ ްނ ެމ ޯލ ެނ ްއ ެވ ް
ިނދ ޯލ ެނ ްއ ެގ ޮގ ުތ ަގއި ާފ ަހ ަގ ުކ ެރ ެވ ެއ ެވ.
ޝ ްއ ުކ ުއ ެފ ޭދ ހ ު
ޯލ ެނ ްއ ައ ު
ިނދ ްނ ެފށ ެިގ ްނ ޭއ ެގ ެގ ްއ ުލ ްނ ެމ ޭނ ްޖ ަމ ްނ ުޓ ްނ ައ ްނ ާދ ާޒ ޮކ ްށ ެއ ައ ްށ ާޚ ްއ ަ
ނބ ާރ ލ ުިބ ާމއ ެިމ ުދ ަ
ޞ ްކ ެރޑ ްިޓ
ރ ްިސ ްކ ްޕ ޮރވ ަިޜ ެނ ްއ ަހ ަދ ެއ ެވ.
ސ ަޓ ަމ ަރ ްށ ޫދ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ ޯލ ުނ ަތ ްއ ެމ ުދ ެކ ު
ޯލ ަނ ްށ ލިބ ާިދ ެނ ެގ ްއ ުލ ަމ ްށ ްޕ ޮރވ ަިޜ ްނ ަހ ަދނީ ޯލ ުނ ަނ ާގ ަފއ ާިވ ަކ ް
ނޑ ެމ ްއ ެނތި ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ަމ ްށ ަފ ުހ،
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މާ ލީ ބ ަ ޔާ ން ތ ަ ކާ ގު ޅޭ ނޯ ޓް ތ ަ އް
“އ ެ
ޝ ްނ ަނ ްމ ަބ ުރ ެ 05-2009ގ ެ
ޯމ ްލޑ ްިވ ް
ސ ްޓ ްކ ެލސިފ ޭިކ ަ
ޝ ްލ ެރގ ުިއ ޭލ ަ
ސ ަމނ ަިޓރީ ޮއ ޯތރިޓ ެީގ ްޕ ޫރ ެޑ ްނ ަ
ޝ ްން ،ޕ ޮރވ ަިޜނ ްިނގ
ސ ްޓ” ަގއި ަބ ާޔ ްނ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ ޮގ ުތ ެގ ަމތ ްިނ ޯލ ަނ ްށ ަފއ ާ
ޝ ްނ ޮއ ްފ އ ްިނ ްޓ ެރ ް
ސ ް
ސ ެޕ ްނ ަ
ެއ ްނ ްޑ ަ
ިސ ުނ ަދ ްއ ާކ ުމ ްއ ަދ ަތ ްށ ަބ ަލއ ެިގ ްނ
ައ ްނ ަނނިވި މ ްިނ ަގ ު
ނޑ ަތ ާކއި ެއ ްއ ޮގ ްތ ާވ ޮގ ުތ ެގ ަމތ ްިނ ެނ ެވ:

ކަނޑައެޅިފައިވާ ބައިގައި ހިމެނޭ މުއްދަތު

ކަނޑައެޅޭބައި

ު 0-59ދ ަވ ް
ސ

ަޤ ާވޢ ުިދ ްނ ަފއ ާ
ިސ ަދ ްއ ާކ

1%

ު 60-89ދ ަވ ް
ސ

ާޚ ްއ ަ
ޞ ޮކ ްށ ެބ ެލ ޭވ

5%

ު 90ދ ަވ ުހ ްނ ެފށ ެިގ ްނ ު 179ދ ަވ ާހއި ަހ ަމ ައ ްށ

ެފ ްނ ަވ ުރ ަދ ްށ

25%

ު 180ދ ަވ ުހ ްނ ެފށ ެިގ ްނ ު 359ދ ަވ ާހއި ަހ ަމ ައ ްށ

ަޔޤ ްީނ ަކ ްނ ުކ ަޑ

50%

ު 360ދ ަވ ަހ ްށ ުވ ެރ ގ ަިނ

ެގ ްއ ުލ ްނ

100%

ް
ޯމ ްލޑ ްިވ ް
ޝ ްލ ެރގ ުިއ ޭލ ަ
““ޕ ޫރ ެޑ ްނ ަ
ޝ ްނ 05-2009
ރ ޮއ ޯތރިޓ ެީގ
ސ ަމނ ަިޓ ީ

ޕްރޮވިޜަން ހަދަންޖެހޭ މިންވަރު

– ެއ ެ
ސ ްޓ ްކ ެލސިފ ޭިކ ަ
ޝ ްން ،ޕ ޮރވ ަިޜނ ްިނގ ެއ ްނ ްޑ

ޞ ޮކ ްށ ެބ ެލ ޭވ ޯލ ުނ ަތ ްއ ުއ ެފ ްއ ުދ ްނ ެތރ ޫިނ ްނ ެއ ެ
ޝ ްނ ޮއ ްފ އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ސ ް
ސ ްޓ” ަގއި ަބ ާޔ ްނ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ ޮގ ުތ ެގ ަމތ ްީނާ ،ޚ ްއ ަ
ސ ެޕ ްނ ަ
ަ
ސ ްޓ
ެތ ޭރ ަގއި ުނހ ެިމ ެނ ެއ ެވަ .ނ ަމ ެވ ް
ސ  ،މ ަިފ ަދ ޯލ ުނ ަތ ްއ ަ 2009ވ ަނ ައ ަހ ުރ ެގ ާމލީ ހ ާިސ ުބ ަތ ުކ ަގއި ުއ ެފ ްއ ުދ ްނ ެތރ ޫިނ ްނ ެއ ެ
ސ ުޓ ެގ ޮގ ުތ ަގއި
ރގއ ާިވ ަފ ަދއ ްިނަ ،ފއ ާ
ެބ ެލވ ަިފއ ަިވނީ ޯމ ްލޑ ްިވ ް
ސރކ ުިއ ަލ ަ
ސ ަމނ ަިޓރީ ޮއ ޯތރިޓީއ ްިނ ުކރ ްިނ ާޢ ްނ ުމ ުކ ަރ ްއ ާވ ަފއ ާިވ ަ
ިސ ެދ ްއ ުކ ަމ ްށ
ސ ުލ ްނ ުނ ަދ ްއ ާކ ާތ ު 90ދ ަވ ް
ަހ ަމ ެޖހ ަިފއ ާިވ ުއ ޫ
ސ ާފއ ުިތ ެވ ަފއ ާިވތ ެީއ ެވ.
ްކ ެރޑ ްިޓ ާކ ުޑ ޫދ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ ަފ ާރ ްތ ަތ ުކ ްނ ަދ ްއ ަކ ްނ ެޖހި ުނ ެދ ްއކ ާިވ ަބ އި ެމ ުދ ެކ ު
ނޑ ެމ ްއ ެނތި ެބ ްނ ުކ ްނ ަބ ަލ ަހ ްއ ަޓ ުމ ްނ ެގ ްނ ެދ ެއ ެވަ .އދި
ލސ ަީގއި ަބ ާޔ ްނ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ ޮގ ުތ ެގ ަމތ ްީނ
މ ަިފ ަދ ާކ ުޑ ަތ ްއ ެގ ްއ ުލ ަމ ްށ ުހ ަށ ެހ ުޅ ުމ ްނެ ،އ ެގ ްއ ުލ ަމ ްށ ްޕ ޮރވ ަިޜ ްނ ަހ ަދނީޭ ،ބ ްނ ުކ ެގ ްކ ެރޑ ްިޓ ޮޕ ި
ަފއ ާ
ިސ ުނ ަދ ްއ ާކ ުމ ްއ ަދ ަތ ްށ ަބ ަލއި ައ ްނ ަނނިވި ަބ އ ަިތ ަކ ްށ ަބ ާހ ެލވ ެިގ ްނ ެނ ެވ.

ޕްރޮވިޜަން ހެދި މިންވަރު
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ކަނޑައެޅޭބައި

ު 60ދ ަވ ުހ ްނ ެފށ ެިގ ްނ ު 160ދ ަވ ާހއި ަހ ަމ ައ ްށ

ުއ ެފ ްއ ުދ ްނ ެތރ ޫިނ ްނ

50%

ު 160ދ ަވ ަހ ްށ ުވ ެރ ގ ަިނ

ުއ ެފ ްއ ުދ ްނ ެތރ ޫިނ ްނ

100%

ޯލ ެނ ްއ ައ ު
ނބ ާރ ުނލ ޭިބ ެނ ަކ ްނ ަޔޤ ްީނ ުވ ާމއ ެިއ ުކެ ،އ ޯލ ުނ ެގ ެގ ްއ ުލ ަމ ްށ ެހދ ަިފއ ާިވ ްޕ ޮރވ ަިޜ ާނ އި ައ ަޅއި ޭބ ްނ ުކ ެގ ހ ާިސ ުބ ަތ ުކ ްނ
ުއނ ުިކ ެރ ެވ ެއ ެވ .މ ަިފ ަދ ޯލ ުނ ަތ ްއ ުއނ ުިކ ެރ ެވނީ ެއ ަކ ުމ ަގއި ަޢ ަމ ުލ ުކ ަރ ްނ ެޖ ޭހ ެއ ްނ ެމ ާހ ުއ ޫ
ޞ ުލ ަތ ާކއި ެއ ްއ ޮގ ްތ ާވ ޮގ ުތ ެގ ަމތ ްީނ ެނ ެވަ .އދި
ެގ ްއ ުލ ުމ ެގ ައ ަދ ުދ ަކ ަ
ނޑ ެއ ުޅ ަމ ްށ ަފ ުހ ެއ ެވ.
ަފ ުހ ެގ ުމ ްއ ަދ ެތ ްއ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ެއ ެގ ްއ ުލ ެމ ްއ ެގ ައ ަދ ުދ ަމ ުދ ެވ ްއ ެޖ ަނ ަމަ ،އދި މި ަމ ުދ ާވ ަމ ުދ ުވ ަމކީ ެއ ެގ ްއ ުލ ްނ ަބ ަލއ ަިގ ުތ ުމ ެގ ާމ ަފ ުހ ްނ
ސ ަބ ުބ ްނ ާވ ަކ ެމ ްއ ަކ ުމ ަގއ ާިވ ަނ ަމ (މ ާިސ ަލ ަކ ްށ ޯލ ުނ ެނގި ަފ ާރ ުތ ްނ ައ ުލ ްނ ޯލ ަނ ްށ ަޤ ާވޢ ުިދ ްނ ަފއ ާ
ުކރ ަިމތ ާިވ ަކ ެމ ްއ ެގ ަ
ިސ ަދ ްއ ަކ ްނ
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މާ ލީ ބ ަ ޔާ ން ތ ަ ކާ ގު ޅޭ ނޯ ޓް ތ ަ އް
ނބ ާރ ެގ ްނދ ުިޔ ުމ ެގ ޮގ ުތ ްނ ެއ ަލ ަވ ްނ ް
ނޑ ެއ ުޅ ުނ ައ ަދ ުދ ައ ު
ެފ ުށ ްނ)ެ ،ގ ްއ ުލ ުމ ެގ ޮގ ުތ ަގއި ުކރ ްިނ ަކ ަ
ސ ެއ ަކ ުއ ްނ ުޓ ަގއި ެއ ަބ ަދ ުލ ެގ ެނ ެވ ެއ ެވ.
ނ ަނ ުގ ުދ ަފއ ާ
ިސ ޭބ ްނ ަކ ްށ ލ ުިބ ުމ ްނ ެއ ަފއ ާ
ނބ ާރ ލ ޭިބ ަފއ ާ
ސ ަތ ުކ ްނ ައ ު
ޯލ ުނ ަތ ާކއި ެއ ްޑ ާވ ްނ ް
ިސ ެގ ޮގ ުތ ަގއި ޭބ ްނ ަކ ްށ
ިސ ެބ ެލ ެވ ީ
ލ ޭިބ ާއ ްމ ަދނ ެީގ ޮގ ުތ ަގ ެއ ެވ.

ށ .ވިއްކާލެވެން ހުންނަ އެސެޓްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅޭ އެސެޓްތައް
ސ ަޓ ަކ ްށ ުނ ަވ ަތ ާމލީ ެއ ެ
ސ ޝ ެީޓ ްއ ެގ ާތރ ެީޚ ްއ ަގއި ާމލީ ެއ ެ
ޭބ ްނ ުކ ްނ ޮކ ްނ ެމ ެބ ެލ ްނ ް
ސ ްޓ ަތ ަކ ަކ ްށ ެގ ްއ ުލ ްނ ެވ ަފއ ޭިވ ޯތ ަބ ަލއި ޭއ ެގ
ބ ާިނ ުކ ަރނިވި ެހކި ޯހ ަދ ެއ ެވ .މ ޮިގ ުތ ްނ ަބ ާލއ ުިރ ،އ ުިކއިޓ ެީގ އ ްިނ ެވ ް
ސ ްޓ ަމ ްނ ްޓ ެތ ޭރ ަގއި ވ ްިއ ާކ ެލ ެވ ްނ ުހ ްނ ަނ ަބ އ ަިގއި ހ ެިމނ ަިފއ ާިވ
ސ ޭއ ެގ ައ ަގ ްށ ުވ ެރ ަދ ްށ ުވ ުމ ްނ ެއ ެއ ެ
ސކ ުިއރިޓ ެީއ ްއ ެގ ަހ ަމ ައ ުގ ްނ ާފ ަހ ަގ ުކ ެރ ޭވ ަވ ުރ ެގ ޮބ ުޑ މ ްިނ ަވ ެރ ްއ ަދ ަށ ްށ ޮގ ް
ެ
ސ ަޓ ުކ ްނ ެގ ްއ ުލ ްނވ ަީކ ަމ ްށ
ެބ ެލ ެވ ެއ ެވ .ވ ްިއ ާކ ެލ ެވ ްނ ުހ ްނ ަނ ެއ ެ
ސ ަޓ ުކ ްނ ެއ ަފ ަދ ަކ ެމ ްއ ާފ ަހ ަގ ުކ ެރވ ްިއ ެޖ ަނ ަމޭ ،އ ެގ ުޖ ްމ ަލ ެގ ްއ ުލ ްނ ަ -ގ ްތ ައ ާގއި މ ާިހ ުރ ެގ ަހ ަމ ައ ުގ ެގ
ަތ ާފ ުތ ޯހ ުދ ަމ ްށ ަފ ުހ ެއ ައ ަދ ުދ ްނ ެގ ްއ ުލ ްނ ަކ ަ
ނޑ އި ަފއ ާިދ ެއ ްއ ުނ ަވ ަތ ެގ ްއ ުލ ެމ ްއ ެގ ޮގ ުތ ަގއި ުކރ ްިނ ާފ ަހ ަގ ޮކ ްށ ަފއި ޮއ ްތ މ ްިނ ަވ ެރ ްއ -
އ ުިކއިޓީއ ްިނ ަވކ ޮިކ ްށާ ،ފ ަހ ަގ ުކ ާރނީ ާއ ްމ ަދނ ެީގ ަބ ާޔ ުނ ަގ ެއ ެވ .އ ުިކއިޓ ެީގ ެތ ެރއ ްިނ ެގ ްއ ުލ ްނ ެވ ެގ ްނ ާއ ްމ ަދނ ެީގ ަބ ާޔ ުނ ަގއި ާފ ަހ ަގ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ
ެއ ްއ ެޗ ްއ ަފ ުހ ްނ ާއ ްމ ަދނ ެީގ ަބ ާޔ ުނ ްނ ަބ ަދ ެލ ްއ ުނ ުކ ެރ ެވ ެއ ެވ .ވ ްިއ ާކ ެލ ެވ ްނ ުހ ްނ ަނ ަދ ަރނ ެީގ ަވސ ަީލ ެތ ްއ ަފއ ާިދ ާއއި ެގ ްއ ުލ ުމ ެގ ަބ ާޔ ުނ ަގއި
ެގ ްއ ުލ ަމ ްށ ުހ ަށ ެހ ުޅ ުނ ަކ ަމ ްށ ާފ ަހ ަގ ުކ ެރ ުވ ުމ ެގ ަފ ުހ ެގ ުމ ްއ ަދ ެތ ްއ ަގއި ެއ ަވސ ަީލ ެތ ްއ ެގ ަހ ަމ ައ ުގ އ ުިތ ުރ ެވ ްއ ެޖ ަނ ަމ ައ ުލ ްނ ެއ ެގ ްއ ުލ ްނ
ަބ ަދ ުލ ުކ ަރ ްނ ެޖ ޭހނީ ާއ ްމ ަދނ ެީގ ަބ ާޔ ުނ ްނ ެނ ެވ.

ނ .އަލުން މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާ ލޯނުތައް
ސ ުލ ްނ ަފއ ާ
ޝ ަވ ާރ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ ޯލ ުނ ަތ ުކ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ހ ެިމ ެނނީަ ،ފއ ާ
ައ ުލ ްނ ަމ ް
ނޑ ެއޅ ަިފއ ާިވ ުއ ޫ
ިސ ަދ ްއ ަކ ްނ ަކ ަ
ިސ ެދ ްއކ ަިފއި ުނ ާވތީ
ނބ ާރ ޯހ ުދ ަމ ްށ ަމ ުގ ަފހ ުިކ ުރ ުވ ުމ ެގ ޮގ ުތ ްނ ެއ ޯލ ުނ ުމޅ ްިނ ައ ުއ ޯލ ަނ ަކ ްށ ަބ ަދ ުލ ުކ ެރވިަ ،ފއ ާ
ިސ ައ ު
ަފއ ާ
ިސ ަދ ްއ ަކ ްނ ަކ ަ
ނޑ ައ ާޅ ަފއ ާިވ
ުއ ޫ
ސ ުލ ަބ ަދ ުލ ުކ ެރވިޯ ،ލ ުނ ެގ ުމ ްއ ަދ ުތ އ ުިތ ުރ ުކ ުރ ުކ ެރވިު ،ނ ަވ ަތ ޯލ ުނ ަނ ާގ ަފއ ާިވ ަފ ާރ ުތ ެގ ާމލީ ާޙ ަލ ުތ ަދ ަށ ްށ ދ ުިޔ ާމއި ުގޅ ެިގ ްނ
ޝ ުރ ުތ ަތ ާކއި ެއ ްއ ޮގ ްތ ާވ ޮގ ުތ ެގ ަމތ ްީނ ަފއ ާ
ނޑ ައ ާޅ ަފއ ާިވ ަ
ުނ ަވ ަތ ޯލ ުނ ޫދ ުކ ެރ ުވ ުނ އ ުިރ ަކ ަ
ިސ ެދ ްއ ުކ ަމ ްށ ޯލ ުނ ަނ ާގ ަފއ ާިވ ަފ ާރ ުތ ްނ
ުއ ުޒ ުރ ެވރ ެިވ ްއ ެޖ ާޙ ަލ ްތ ަތ ުކ ަގއި ޯލ ުނ ޫދ ުކ ެރ ުވ ުނ އ ުިރ ެވ ުވ ުނ ެއ ްއ ަބ ް
ސ ުވ ްނ ަތ ަކ ްށ ަބ ަދ ުލ ެގ ެނވ ަިފއ ާިވ ޯލ ެނ ެވު .ވ ާމއ ެިއ ުކޯ ،ލ ެނ ްއ ެގ
ަ
ޝ ުރ ުތ ަތ ަކ ްށ ަބ ަދ ުލ ަތ ެކ ްއ ެގ ްނ ަނ ްނ ެޖހ ްިއ ެޖ ާޙ ަލ ެތ ްއ ަގއި ޭބ ްނ ުކ ްނ ުމ ާޠ ލ ާިޢ ުކ ާރ ލ ެިޔކ ުިޔ ްނ ަތ ަކ ކީަ ،މ ުދ ެވ ެގ ްނ( :ހ) ެއއ ެިރ ްއ ަގއި ާމލީ
ާޙ ަލ ުތ ުހރ ެިނ ްތ ޮގ ްތ ައދި ަފއ ާ
ިސ ަދ ުއ ުރވީ ޮގ ާތއި ެބ ޭހ ަމ ުޢ ޫލ ާމ ުތ؛ (ށ) ޯލ ުނ ެނގ ަިފ ާރ ުތ ެގ ުމ ާޢ ަމ ާލ ްތ ަތ ަކ ްށ ައ ްނ ަނ ަބ ަދ ުލ ަތ ްއ؛ ައދި
(ނ) އ ުިތ ަރ ްށ ުހ ަށ ަހ ާޅ ަރ ުހ ުނ ަތ ާކއި ެބ ޭހ ލ ެިޔކ ުިޔ ްނ ަތ ެކ ެވ.
ޝ ުރ ުތ ަތ ަކ ްށ ަބ ަދ ުލ ެގ ެނވިަ ،އދި ެއ ަބ ަދ ުލ ެގ ެނ ޭވ އ ުިރ ޯލ ުނ ެނގ ަިފ ާރ ުތ ްނ ަދ ްއ ަކ ްނ ެޖހި ުނ ެދ ްއކ ާިވ އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ޯލ ެނ ްއ ެގ ަ
ސ ްޓ ަނ ުގ ުދ
ިސ އ ްިނ ެއ ްއ ޮކ ްށ ަދ ްއ ަކއިފ ަިނ ަމެ ،އ ޯލ ުނ ެބ ެލ ޭވނީ ެފ ްނ ަވ ުރ ަދ ްށ ޯލ ެނ ްއ ެގ ޮގ ުތ ަގ ެއ ެވަ .ނ ަމ ެވ ް
ަފއ ާ
ސ ޯލ ެނ ްއ ެގ ަ
ޝ ުރ ުތ ަތ ަކ ްށ
ސ ްޓ ަނ ުގ ުދ ަފއ ާ
ަބ ަދ ުލ ެގ ެނވިަ ،އދި ެއ ަބ ަދ ުލ ެގ ެނ ޭވ އ ުިރ ޯލ ުނ ެނގ ަިފ ާރ ުތ ްނ ަދ ްއ ަކ ްނ ެޖހި ުނ ެދ ްއކ ާިވ އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ިސ އ ްިނ ެއ ްއ ޮކ ްށ
ނޑ ައ ާޅ ަފއ ަިވނީެ ،އ ްމ ެ
ޝ ްލ ެރގ ުިއ ޭލ ަ
.އ ެގ ްޕ ޫރ ެޑ ްނ ަ
.އ ްމ ޭ
ަދ ްއ ާކ ަފއ ުިނ ާވ ަނ ަމެ ،އ ޯލ ުނ ެބ ެލ ޭވ ަބ އި ަކ ަ
“އ ެ
ެ
ޝ ްނ 05-2009
ސ ްޓ
ޝ ްނ ޮއ ްފ އ ްިނ ްޓ ެރ ް
ސ ް
ސ ެޕ ްނ ަ
ޝ ްން ،ޕ ޮރވ ަިޜނ ްިނގ ެއ ްނ ްޑ ަ
ްކ ެލސިފ ޭިކ ަ
ސ ްޓ” ެގ ތ ްިނ ަވ ަނ ަބ އ ެިގ ތ ްިނ ަވ ަނ ެޕ ެރ ްގ ާރ ާފއި ެއ ްއ ޮގ ްތ ާވ
ޮގ ުތ ެގ ަމތ ްީނ ެނ ެވ.
ަމ ް
ޝ ަވ ާރ ުކ ެރވި ަ
ޝ ުރ ުތ ަތ ަކ ްށ ަބ ަދ ުލ ެގ ެނވ ަިފއ ާިވ ޯލ ުނ ަތ ްއ ައ ުލ ްނ ުއ ެފ ްއ ުދ ްނ ެތރި ޯލ ުނ ަތ ުކ ެގ ަބ ަޔ ްށ ެއ ަކ ަށ ެއ ެޅނީޯ ،ލ ުނ ެގ
ސ ަވ ްނ ެދ ްނ ޯލ ަނ ްށ ަފއ ާ
ސ ުދ ަވ ް
ޝ ުރ ަތ ަތ ަކ ްށ ަބ ަދ ުލ ެގ ެނ ުވ ުނ ަފ ުހ ްނ ަޤ ާވޢ ުީދ ްނ ަހ ަމ ް
ަ
ިސ ަދ ްއ ަކއ ަިފއ ާިވ ަނ ަމ ެއ ެވ .މ ަިފ ަދ ޯލ ުނ ަތ ަކ ްށ
ިސ ުނ ަވ ަތ ަދ ްއ ަކ ްނ ެޖ ޭހ އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ނޑ ައ ާޅ ަފއ ާިވ ަފއ ާ
ސ ްޓ ުނ ަދ ްއ ާކ ު 90ދ ަވ ަހ ްށ ުވ ެރ ގ ަިނ ުދ ަވ ް
ަދ ްއ ަކ ްނ ަކ ަ
ސ ާފއ ުިތ ެވ ްއ ެޖ ަނ ަމެ ،އ
ިސ އ ްިނ ެއ ްއ ޮކ ްށ ަދ ްއ ާކ ަޚ ާލ ް
ސ ްޓ ަނ ުގ ުދ ަފއ ާ
ިސ ާއއި އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ުދ ަވ ަހ ާކއި ަހ ަމ ައ ްށ ަދ ްއ ަކ ްނ ެޖހި ުނ ެދ ްއކ ާިވ ަފއ ާ
ޅ
ސ ުކ ަރ ްނ ެދ ްނ ުމ ި
ޯލ ްނ ެބ ެލ ޭވނީ އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ސ ްޓ ހ ެިފ ެހ ްއޓ ަިފއ ާިވ ޯލ ެނ ްއ ެގ ޮގ ުތ ަގ ެއ ެވ.
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މާ ލީ ބ ަ ޔާ ން ތ ަ ކާ ގު ޅޭ ނޯ ޓް ތ ަ އް
2.10

ޕް ރޮ ޕ ަރ ޓީ ،ޕް ލާ ން ޓް އ ަ ދި އި ކު އި ޕް މ ަ ން ޓް

ްޕ ޮރ ަޕރޓީް ،ޕ ާލ ްނ ްޓ ައދި އ ުިކއ ްިޕ ަމ ްނ ްޓ ަބ ާޔ ްނ ޮކ ްށ ަފއ ަިވނީ ެއ ުމ ާޢ ަމ ާލ ެތ ްއ ހިނގިއ ުިރ ެގ ުނ ަވ ަތ ަގ ްތ ައ ުގ ްނ ަބ ަލ ްށ ެކ ު
ނޑ ަމ ްށ ަފ ުހ ަގ ެއ ެވ.
ުމ ާޢ ަމ ާލ ެތ ްއ ހިނގިއ ުިރ ެގ ައ ަގކީ ެއ ެއ ްއ ެޗ ްއ ޯހ ުދ ަމ ްށ ެއ ޯހދިއ ުިރ ޭހ ަދވި ައ ަދ ެދ ެވ.
ޭއ ެގ ަފ ުހ ްނ ެއ ެއ ްއ ަޗ ަކ ްށ ހ ާ
ިނގ ަޚ ަރ ެދ ްއ ހ ަިމ ަނނީ ެއ ެއ ްއ ަޗ ާކ ެއ ުކ އ ުިތ ުރ ާވ ެއ ްއ ެޗ ްއ ެގ ޮގ ުތ ަގއި ުނ ަވ ަތ ަވކި ެއ ެ
ސ ެޓ ްއ ެގ ޮގ ުތ ަގ ެއ ެވ .މ ޮިގ ަތ ްށ
ބ ެއ ެއ ްއ ެޗ ްއ ެގ ައ ުގ އ ުިތ ާބ ުރ ުހރި ޮގ ެތ ްއ ަގއި ަވ ަޒ ްނ ުކ ެރވ ާިދ ެނ ަނ ަމ ެއ ެވ.
ަހ ަދނީ ެއ ެއ ްއ ަޗ ާކ ުގޅ ެިގ ްނ ުކރ ަިމ ުގ ަގއި ޭބ ްނ ަކ ްށ އ ްިޤތ ާިޞ ދީ ަފއ ާިދ ެއ ްއ ލި ި
ަމ ާރ ާމ ާތ އި ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ަމ ްށ ހ ާ
ިނގ ެއ ެހނ ެިހ ްނ ަޚ ަރ ުދ ހ ަިމ ަނނީ ެއ ުމ ްއ ަދ ެތ ްއ ަގއި ހ ާ
ިނގ ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ަޚ ަރ ުދ ެގ ެތ ޭރ ަގ ެއ ެވ.
ނޑ ުމ ަގއި ާބ ާވ ްތ ަތ ުކ ެގ މ ްިލކ ްިއ ާޔ ާތއި ާ
ޞ ުލ ޭބ ުނ ްނ ޮކ ްށ ެގ ްނ ަބ ަލ ްށ ެކ ު
“ތ ުދ ޮރ ު
ެ
ނގ” ެގ ުއ ޫ
ސ ާމ ުނ ޭބ ުނ ްނ ުކ ެރ ޭވ ެނ ުމ ްއ ަދ ަތ ްށ ަބ ަލއި
ެއ ަކށ ެީގ ްނ ާވ ޮގ ެތ ްއ ަގއި ޭބ ުނ ްނ ުކ ެރ ޭވ ެނ ަކ ަމ ްށ ައ ްނ ާދ ާޒ ުކ ެރ ޭވ ުމ ްއ ަދ ުތ ަތ ްއ ތިރ ަީގއި މ ަިވނ ެީއ ެވ.
			
ޭބ ްނ ުކ ެގ ޢ ާިމ ާރ ްތ ަތ ްއ

ަ 20އ ަހ ުރ

ޮކ ްމޕ ުިއ ަޓރ ާހ ްޑ ެވ ައރ ައދި ޮ
ސ ްފ ްޓ ެވ ައރ

ަ 3-5އ ަހ ުރ

		
ަފ ުރނ ަީޗ ާރއި އ ުިކއ ްިޕ ަމ ްނ ްޓ

ަ 3-5އ ަހ ުރ

އ ްިނޖ ުީނ ެވހ ަިކ ާލއި ުއ ަޅ ު
		
ނދ ަފ ަހ ުރ

ަ 5އ ަހ ުރ

ނޑ ުމ ްނ ެގ ްނ ަދނީ ުކ ްއ ަޔ ްށ ހ ާިފ ަފއ ާިވ ުމ ްއ ަދ ުތ ުނނ ެިމނ ް
ީސ ަބ ަލ ްށ ަކ ަ
ުކ ްއ ަޔ ްށ ހ ާިފ ޢ ާިމ ާރ ްތ ަތ ްއ ަބ ަލ ްށ ަކ ަ
ނޑއި ނ ޭިމ ެނ ުމ ްއ ަދ ަތ ަކ ްށ
ަބ ަލއ ެިގ ްނ ެއ ުއ ޫ
ޞ ުލ ްނ ެނ ެވ.
ނޑ ްނ ަފ ަށނީ ެއ ެއ ެ
ަބ ަލ ްށ ަކ ަ
ސ ެޓ ްއ ޭބ ުނ ްނ ުކ ަރ ްނ ަފ ާށ ާތރ ަީޚ ުކ ްނ ެފށ ެިގ ްނ ެނ ެވ.
ސ ެއ ަކށ ެީގ ްނ ާވ ޮގ ެތ ްއ ަގއި ޭބ ުނ ްނ ުކ ެރ ޭވ ެނ ުމ ްއ ަދ ަތ ާކއި ައ ުގޮ ،ކ ްނ ެމ ެބ ެލ ްނ ް
ސ ެޓ ްއ ެވ ް
ޮކ ްނ ެމ ެއ ެ
ސ ޝ ެީޓ ްއ ެގ ާތރ ެީޚ ްއ ަގއި ަބ ަލއިަ ،ބ ަދ ެލ ްއ
ނޑ ުމ ްނ ާދ ެއ ެ
ސ ަޓ ަކ ްށ ެޖހ ަިފއ ާިވ ައ ުގ ،ދ ާިމ ާވ ާހދ ާިޘ ެއ ްއ ެގ ަ
ެގ ްނ ަނ ްނ ެޖ ޭހ ަނ ަމ ެއ ަބ ަދ ެލ ްއ ެގ ެނ ެވ ެއ ެވަ .ބ ަލ ްށ ަކ ަ
ސ ަބ ުބ ްނ ުނ ަވ ަތ ާޙ ަލ ަތ ްށ ައ ްނ ަނ
ސ ެޓ ްއ ެގ ައ ުގ ެއ ެއ ެ
ަބ ަދ ަލ ުކ ްނ ުނނ ުިކ ްނ ާނ ެނ ަކ ަމ ްށ ެފ ްނ ަނ ަނ ަމެ ،އ ެގ ްއ ުލ ެމ ްއ ަވ ަޒ ްނ ުކ ެރ ެވ ެއ ެވެ .އ ެއ ެ
ސ ަޓ ުކ ްނ ެނ ެރ ޭވ ެނ ަކ ަމ ްށ ަލ ާފ ުކ ާރ
ސ ަޓ ުކ ްނ ެނ ެރ ޭވ ެނ ައ ަދ ުދ ެގ ަބ ަދ ުލ ަގއި ެއ ެއ ެ
ައ ަދ ަދ ްށ ުވ ެރ ޮބ ުޑ ަނ ަމެ ،އ ެއ ެ
ސ ަޓ ަކ ްށ ލ ޭިބ ެނ ަކ ަމ ްށ ަލ ާފ ުކ ާރ ައ ަގ ްށ ަވ ުގ ުތ ްނ ަބ ަދ ުލ ުކ ެރ ެވ ެއ ެވ.
ސ ްޓ ެގ ަހ ަމ ައ ުގ ްނ ވ ްިއ ުކ ުމ ެގ ައ ުގ ެކ ު
ވ ްިއ ާކ ަލއ ެިގ ްނ ެނ ެރ ޭވ ެނ ައ ަގކީ ެއ ެ
ނޑ ުމ ްނ ޮއ ްނ ަނ ައ ާގއި ޭބ ުނ ްނ ުކ ުރ ުމ ެގ ަމތީ ައ ަދ ެދ ެވ.
މ ްިލކ ްިއ ާޔ ުތ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ހ ެިމ ޭނ ެއ ްއ ެޗ ްއ ވ ްިއ ާކ ުލ ުމ ްނ ލ ޭިބ ަނ ާފ ުނ ަވ ަތ ެގ ްއ ުލ ްނ ަކ ަ
ނޑ ައ ަޅނީ ،މ ްިލކ ްިއ ާޔ ުތ ވ ްިއ ާކ ުލ ަމ ްށ ަފ ުހ ލ ުިބ ުނ
ާއ ްމ ާދނ ާީއއި ،ވ ްިއ ާކ ުލ ުމ ެގ ުކރ ްިނ ުހރި ައ ާގ ައ ަޅއިކ ަިޔއ ެިގ ްނ ެނ ެވ .މ ަިބއި ާއ ްމ ަދނ ެީގ ަބ ާޔ ުނ ަގއި ހ ަިމ ާނ ަފއ ަިވނީ ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ެއ ެހނ ެިހ ްނ ާއ ްމ ަދނީ
ުނ ަވ ަތ ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ެއ ެހނ ެިހ ްނ ަޚ ަރ ުދ ެގ ެތ ޭރ ަގ ެއ ެވ.

2.11

އޮ ޕ ަ ރޭ ޓި ންގ ލީ ސް ތ ަ އް

ެއ ެ
ސ ްޓ ުކ ްއ ަޔ ްށ ދ ުިނ ުމ ަގއި ޭއ ެގ މ ްިލ ުކ ެވރ ަިކ ުމ ްނ ލ ޭިބ ެގ ްއ ުލ ްނ ުނ ަވ ަތ ަފއ ާިދ ައކީ ުކ ްއ ަޔ ްށ ޭދ ަފ ާރ ުތ ެގ ެއ ްއ ެޗ ްއ ެގ ޮގ ުތ ަގއި ަކ ަ
ނޑ ައ ަޅއި
ސ ަކ ުމ ަގއި ެބ ެލ ެވ ެއ ެވ .މ ޮިގ ުތ ެގ ަމތ ްީނ ުކ ްއ ަޔ ްށ ދ ުިނ ާމއ ުިގޅ ެިގ ްނ ަދ ްއ ާކ ަފއ ާ
ުކ ްއ ަޔ ްށ ޭދ ދ ުިނ ަމކީ ޮއ ަޕ ޭރޓ ްިނގ ލީ ް
ިސ ދ ަީފއ ާިވ ުމ ްއ ަދ ުތ ެގ
ސ ުލ ްނ ާއ ްމ ަދނ ެީގ ަބ ާޔ ުނ ަގއި ހ ަިމ ާނނީެ ،އ ެ
“ތ ުދ ޮރ ު
ެތ ޭރ ަގއި ެ
ނގ” ުއ ޫ
ސ ްޓ ާޤއ ުިމ ުކ ުރ ާމއި ެދ ެމ ެހ ްއ ުޓ ުމ ެގ ަޚ ަރ ުދ ެގ ޮގ ުތ ަގ ެއ ެވ.
ުކ ްއ ަޔ ްށ ދ ަީފއ ާިވ ުމ ްއ ަދ ުތ ަހ ަމ ުވ ުމ ެގ ުކރ ަީގއި ޮއ ަޕ ޭރޓ ްިނގ ލީ ް
ސ ެއ ްއ ުއ ާވ ެލވ ްިއ ެޖ ަނ ަމޫ ،ޖރ ަިމ ާނ ެގ ޮގ ުތ ަގއި ުކ ްއ ަޔ ްށ ޭދ ަފ ާރ ަތ ްށ ަދ ްއ ަކ ްނ ެޖ ޭހ
ަފއ ާ
ނ ހިނގި ަޚ ަރ ެދ ްއ ެގ ޮގ ުތ ަގ ެއ ެވ.
ިސ ެއ ުމ ްއ ަދ ުތ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ަބ ާޔ ްނ ުކ ާރ ީ
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މާ ލީ ބ ަ ޔާ ން ތ ަ ކާ ގު ޅޭ ނޯ ޓް ތ ަ އް
2.12

ފ ަ އި ސާ އާ އި ފ ަ އި ސާ އާ އި އެ އް ގޮ ތް ތ ަ ކެ ތި

ިސ ާއއި ެއ ްއ ޮގ ްތ ަތ ެކތ ެީގ ޮގ ުތ ަގއި ަފއ ާ
ިސ ާއއި ަފއ ާ
ަފއ ާ
ިސ ަދ ުއ ުރވ ޮިގ ުތ ެގ ަބ ާޔ ުނ ަގއި ަބ ާޔ ްނ ޮކ ްށ ަފއ ަިވނީ ެއލ ުިބ ުނ ަފ ުހ ްނ ތ ްިނ ަމ ަހ ްށ ުވ ެރ
ސ ްއ ަރ ުފ ުފ ޭދ ާބ ކ ަީތ ެކ ެވ .މ ެީގ ެތ ޭރ ަގއި ަނ ުޤ ުދ ަފއ ާ
ުކ ުރ ުމ ްއ ަދ ެތ ްއ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ަތ ަ
ިސ ާއއި ެއ ެހ ްނ ޭބ ްނ ުކ ަތ ުކ ްނ ލ ެިބ ްނ ެޖ ޭހ ައ ަދ ުދ ަތ ާކއި ޑި ޮޕޒ ްިޓ
ެ
ސ ްޓފ ެިކ ްޓ ަތ ާކއި ްޓ ެރ ަޜ ީ
ރ ބ ްިލ ަތ ްއ ހ ެިމ ެނ ެއ ެވ.

2.13

ޕް ރޮ ވި ޜ ަ ން ތ ަ އް

ްޕ ޮރވ ަިޜ ްނ ަތ ްއ ާފ ަހ ަގ ުކ ަރނީ ޭބ ްނ ަކ ްށ ާޤ ޫނނ ޮީގ ުތ ްނ ުނ ަވ ަތ ެއ ެހނ ެިހ ްނ ެވ ް
ސ ޮގ ެތ ްއ ަގއި ޭބ ްނ ުކ ްނ އ ްިޤތ ާިޞދީ ަފއ ާިދ ެއ ްއ ލ ޭިބ ަވޞ ަީލ ެތ ްއ
ޭބ ުރ ެވ ެގ ްނ ާދއ ުިރޭ ،އ ެގ ަބ ަދ ުލ ދ ުިނ ަމ ްށ ާލޒ ުިމ ުކ ާރތީެ ،އ ާލޒ ްިމ ުކ ާރ ުކ ުރ ްނ ޫފ ެބ ްއ ުދ ަމ ްށ ެއ ަކށ ެީގ ްނ ާވ ައ ްނ ާދ ާޒ ެއ ްއ ޮކ ްށ ެއމ ްިނ ަވ ެރ ްއ
ަބ ާޔ ްނ ުކ ުރ ަމ ްށ ަޓ ަކ ެއ ެވ.

2.14

މާ ލީ ގެ ރެ ން ޓީ ދި ނު މު ގެ އެ އް ބ ަ ސް ވު ން ތ ަ އް

ސ ުވ ަމކީ ެއ ެގ ެރ ްނޓީ ޭދ ަފ ާރ ަތ ުކ ްނެ ،ގ ެރ ްނ ޓީ ޯހ ާދ ަފ ާރ ަތ ަކ ްށ ެއ ްއ ަބ ް
ާމލީ ެގ ެރ ްނ ޓ ެީގ ެއ ްއ ަބ ް
ސ ެވ ަފއ ާިވ ޮގ ެތ ްއ ެގ ަމތ ްީނ ަނ ާގ ަފއ ާިވ ަދ ަރ ްނ ެޏ ްއ
ސ ުވ ެމ ެކ ެވ .މ ަިފ ަދ ާމލީ ެގ ެރ ްނ ޓީ ޫދ ުކ ަރނީ ަކ ް
ިސ ދ ުިނ ަމ ްށ ެވ ޭވ ެއ ްއ ަބ ް
ައ ާދ ުނ ޮކ ްށފ ަިނ ަމ ޭއ ެގ ަބ ަދ ުލ ަގއި ަފއ ާ
ސ ަޓ ަމ ުރ ްނ ެގ ަފ ާރ ުތ ްނ
ެއ ަފ ާރ ްތ ަތ ަކ ްށ ޭބ ުނ ްނ ާވ ޯލ ާނއި ޯއ ަވ ް
ރޑ ާރ ްފ ާޓއި ޭބ ްނ ުކ ެގ ެއ ެހނ ެިހ ްނ ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ްއ ޯހ ުދ ަމ ްށ ޭބ ްނ ުކ ަތ ާކއި ާމލީ އ ާިދ ާރ ަތ ާކއި ެއ ެހނ ެިހ ްނ
ަފ ާރ ްތ ަތ ަކ ެށ ެވ.
ާމލީ ެގ ެރ ްނ ޓ ެީއ ްއ ާމލީ ަބ ާޔ ްނ ަތ ުކ ަގއި ާފ ަހ ަގ ުކ ަރނީ ެއ ެގ ެރ ްނޓ ެީއ ްއ ޫދ ުކ ާރ ުދ ަވ ުހ ޭއ ަގއި ޮއ ްތ ައ ަދ ަދ ުކ ްނ ެނ ެވޭ .އ ެގ ަފ ުހ ަގއި ުފ ަރ ަތ ަމ ާފ ަހ ަގ ުކރި
މ ްިނ ަވ ުރ ެގ ަމ ްއ ަޗ ްށ ބ ާިނ ޮކ ްށ ޭބ ްނ ަކ ްށ މ ެީގ ަދ ުށ ްނ ުކރ ަިމތ ެިވ ާދ ެނ ަލއިބިލިޓ ެީއ ްއ ަވ ަޒ ްނ ޮކ ްށ ެއ ަފ ަދ ެއ ްއ ަބ ް
ސ ުވ ެމ ްއ ެގ ަދ ުށ ްނ ާމލީ
ނޑ ަމ ްށ ަފ ުހ ެބ ެލ ްނ ް
ނގ ަޅ ްށ ައ ްނ ާދ ާޒ ުކ ެރ ޭވ މ ްިނ ަވ ެރ ްއ ެކ ު
ޒ ްިނ ާމ ެއ ްއ ައ ާދ ުކ ުރ ަމ ްށ ަދ ްއ ަކ ްނ ެޖހ ާިދ ެނ ަކ ަމ ްށ ެއ ްނ ެމ ަރ ަ
ސ ޝ ްީޓ ެގ ާތރ ުީޚ ަގއި
ާފ ަހ ަގ ުކ ެރ ެއ ެވ.
ެގ ެރ ްނ ޓ ެީއ ްއ ެގ ަދ ުށ ްނ ަލއިބިލިޓ ަީއ ްށ އ ުިތ ުރ ާވ މ ްިނ ަވ ުރ ާއ ްމ ަދނ ެީގ ަބ ާޔ ުނ ަގއި ހ ަިމ ަނނީ ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ެއ ެހނ ެިހ ްނ ަޚ ަރ ުދ ެގ ެތ ޭރ ަގ ެއ ެވ.

2.15

މު ވ ަ އް ޒ ަ ފު ން ގެ ޢި ނާ ޔ ަ ތް ތ ަ އް

ޭބ ްނ ުކ ްނ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ެގ ްޕ ޮރވ ެިޑ ްނ ްޓ ަފ ްނ ެޑ ްއ ހ ްިނ ަގ ެއ ެވ .މ ަިފ ްނ ުޑ ަގއި ަބ އ ެިވރ ުިވ ަމ ްށ ެއ ޭދ ދ ެިވހި ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަނ ކީ މ ަިފ ްނ ުޑ ެގ ެމ ްނ ަބ ުރ ްނ ެނ ެވ.
ސސީ ުމ ާ
ައދި ޭބ ްނ ުކ ްނ ޮކ ްނ ެމ ަމ ަހ ުކ ެއއ ްިނ ޮކ ްނ ެމ ުމ ަވ ްއ ަޒ ެފ ްއ ެގ ައ ާ
ސ ަރއ ެިގ  10އ ްިނ ަ
ސ ްއ ަތ ާއއި ެއ ްއ ަވ ުރ ެގ ައ ަދ ެދ ްއ މ ަިފ ްނ ަޑ ްށ
ަޖ ާމ ުކ ެރ ެއ ެވ .މ ަިޚ ަރ ުދ ާފ ަހ ަގ ުކ ެރ ެވނީ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ެގ ޢ ާިނ ަޔ ަތ ްށ ހ ާ
ިނގ ަޚ ަރ ެދ ްއ ެގ ޮގ ުތ ަގ ެއ ެވ.

2.16

ދެ އް ކު ން ފ ަ ސް ކު ރެ ވި ފ ަ އި ވާ އާ މް ދ ަ ނީ ގެ ޓެ ކް ސް

ސ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ ާއ ްމ ަދނ ެީގ ެޓ ްކ ް
“ލއިބިލިޓީ ެމ ަތ ްޑ” ޭބ ުނ ްނ ޮކ ްށ ެގ ްނ ެއ ެ
ެދ ްއ ުކ ްނ ަފ ް
ސ ަބ ާޔ ްނ ުކ ެރ ެވނީ ސ ާީދ ައ ަދ ުދ ްނ ަ
ސ ާޓއި ަލއިބިލިޓ ަީއ ްށ
ސ ުކ ެރ ޭވ ެޓ ްކ ް
ސ ްނ ަވ ުގތީ ަތ ާފ ުތާ ،މލީ ަބ ާޔ ްނ ަތ ުކ ަގއި ަބ ާޔ ްނ ުކ ުރ ުމ ްނ ެނ ެވެ .ދ ްއ ުކ ްނ ަފ ް
ސ ު
ސ ެގ ައ ާ
ބ ާިނ ުކ ެރ ޭވ ެޓ ްކ ް
ސ ެގ މ ްިނ ަވ ުރ
ަބ ާޔ ްނ ުކ ަރނީ މ ާިހ ުރ ަޢ ަމ ުލ ުކ ެރ ޭވ ެޓ ްކ ް
ސ ޭރ ްޓ ޭބ ުނ ްނ ޮކ ްށ ެގ ްނ ެނ ެވ.
މި ަވ ުގތީ ަތ ާފ ުތ ައ ްނ ަނނީ ްޕ ޮރ ަޕރޓީ ާއއި އ ުިކއ ްިޕ ަމ ްނ ްޓ ަބ ަލ ްށ ެކ ު
ނޑ ާމއި ޯލ ުނ ެގ ެގ ްއ ުލ ަމ ްށ ަހ ާދ ްޕ ޮރވ ަިޜ ްނ ަތ ުކ ްނ ެނ ެވ.
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މާ ލީ ބ ަ ޔާ ން ތ ަ ކާ ގު ޅޭ ނޯ ޓް ތ ަ އް
2.17

ޤ ަ ބޫ ލު ކު ރު ން ތ ަ އް

ަޤ ޫބ ުލ ުކ ުރ ްނ ަތ ުކ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ހ ެިމ ެނނީ ަކ ް
ސ ަޓ ަމ ުރ ްނ ެގ ބ ްިލ ަތ ްއ ައ ާދ ުކ ުރ ަމ ްށ ޭބ ްނ ުކ ްނ ާޖމ ުިނ ެވ ަޙ ާވ ުލ ާވ ުވ ެމ ެވޭ .ބ ްނ ުކ ްނ ުއ ްއމ ުީދ ުކ ަރނީ
ިސ ެދ ްއ ުކ ަމ ެށ ެވ .މ ަިފ ަދ ަޤ ޫބ ުލ ުކ ުރ ްނ ަތ ުކ ެގ ުމ ާޢ ަމ ާލ ްތ ަތ ްއ ެބ ެލ ްނ ް
ސ ަފއ ާ
ސ ަޓ ަމ ުރ ެވ ް
ޭބ ްނ ުކ ްނ ަދ ްއ ަކއ ޭިދ ގ ަިނ ބ ްިލ ަތ ަކ ްށ ެއ ުކ ެއކ ަީގއި ަކ ް
ސ
ނ ޮކ ްނޓ ްިނ ެޖ ްނ ްޓ ަލއިބިލިޓ ަީތ ާކއި ޮކމ ްިޓ ަމ ްނ ްޓ ަތ ުކ ެގ ެތ ޭރ ަގ ެއ ެވ.
ޝ ްީޓ ަގއި ުނހ ެިމ ޭނ ޮގ ަތ ްށާ ،ހ ަމ ޮކ ްށ ަފއ ަިވ ީ

2.18

ޙި އް ޞާ ގެ ރ ަ އު ސް މާ ލު

ޢާންމު ޙިއްޞާއަށް ބަހާ ފައިދާ
ޞ ާދ ުރ ްނ ެއ ަފއ ާިދ ެއ ްއ ާފ ް
ޞ ައ ްށ ަބ ާހ ަފއ ާިދ އ ުިކއިޓ ަީގއި ާފ ަހ ަގ ުކ ަރނީ ުކ ްނ ުފނ ެީގ ޙ ްިއ ާ
ާޢ ްނ ުމ ޙ ްިއ ާ
ސ ުކ ާރ ުމ ްއ ަދ ުތ ެގ ެތ ޭރ ަގ ެއ ެވ.

2.19

ފި ޑި އު ޝ ަ ރީ ހ ަ ރ ަ ކާ ތް ތ ަ އް

ާޢ ްނ ުމ ޮގ ެތ ްއ ަގއި ޭބ ްނ ުކ ްނ ަޙ ަރ ާކ ްތ ެތރ ަިވނީ ައ ާމ ާނ ްތ ެތރ ެިއ ްއ ެގ ޮގ ުތ ްނ ާނއި ެއ ެހނ ެިހ ްނ ފިޑ ުިއ ަ
ޝރީ ަޙ ަރ ާކ ްތ ަތ ްއ ހ ްިނ ަގއ ޭިދ ަފ ާރ ެތ ްއ ެގ
ަހއިސ ްިއ ަޔ ުތ ްނ ެނ ެވ .މ ޮިގ ުތ ްނ ަވ ުޤ ުފ ަތ ްއ ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ާމއި ުމ ް
ސ ުކޅ ުިކ ެރ ްއ ުވ ުމ ްނ ލ ޭިބ ޢ ާިނ ަޔ ްތ ަތ ުކ ެގ ޭރ ުވ ްނ ަތ ާކއި ައމ ްިއ ަލ ަފ ުރ ުދ ްނ ެގ ައދި
ސ ަތ ުކ ެގ ަފ ާރ ުތ ްނ ެއ ެ
ސ ާ
ސ ްޓ ަތ ްއ ަބ ަލ ަހ ްއ ަޓއި ދ ުިނ ްނ ހ ެިމ ެނ ެއ ެވ .މ ެިއ ެ
ެއ ެހނ ެިހ ްނ ުމ ައ ްއ ަ
ސ ްޓ ަތ ާކއި މ ަިއ ްށ ލ ޭިބ ާއ ްމ ަދނ ަީއކީ ޭބ ްނ ުކ ެގ
މ ްިލ ަކ ަކ ްށ ުނ ާވތީ މ ާިމލީ ަބ ާޔ ްނ ަތ ުކ ަގއި ހ ަިމ ާނ ަފ ެއ ްއ ުނ ާވ ެނ ެއ ެވ.

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް ފަންޑް
ީސ ެ
ޝ ްނ ޮއފ ް
ޝ ްނ ެއ ްޑމިނ ް
ޭބ ްނ ާކއި ޯމ ްލޑ ްިވ ް
ީ.އ ޯ
(އ ްމ.ޕ ޭ
ިސ ްޓ ޭރ ަ
ސ ެޕ ްނ ަ
.އ) ާއއި ެދ ެމ ުދ

ަކ ް
ސ ޯޓޑ ަިއ ްލ

ައދި ެއ ެހނ ެިހ ްނ ޚ ުިދ ަމ ްތ

ޮ
ޮ
ރބ ުިޔ ަ
ރބ ުިޔ ަ
ޝ ްނ ަކ ެލ ްކ ަ
ދ ުިނ ާމއ ެިބ ޭހ ެއ ްގރ ެީމ ްނ ެޓ ްއ ުކ ެރވ ަިފއ ެިވ ެއ ެވ .މ ޮިގ ުތ ްނ ެޕ ްނ ަ
“ކ ްނ ްޓ ި
ޝ ްނ ަފ ްނ ުޑ ެގ
ޝ ްނ
“ކ ްނ ްޓ ި
ޝ ްނ” ައދި
ޯހ ްލޑ ްިނގ” ެއ ަކ ުއ ްނ ްޓ ާޤއ ުިމ ޮކ ްށ ަބ ަލ ަހ ްއ ަޓ ެއ ެވ .މ ަިފ ްނ ަޑ ްށ ަޖ ާމ ުކ ެރ ޭވ ަފއ ާ
.އ އ ްިނ ުނ ަވ ަތ ެއ ްމ.ޕ ޭ
ީ.އ ޯ
ިސ ާމލީ ާއ ާލ ްތ ަތ ުކ ަގއި ެއ ްމ.ޕ ޭ
ީ.އ.
ޝ ުދ ެގ ަދ ުށ ްނ ޭބ ްނ ަކ ްށ ފ ެީއ ްއ ލ ޭިބ ޮގ ަތ ްށ އ ްިނ ެވ ް
ޯއ އ ްިނ ުހ ްއ ަދ ެދވ ަިފއ ާިވ ަފ ާރ ެތ ްއ ެގ އ ުިރ ާ
ސ ްޓ ުކ ަރ ުމ ްނ ެގ ްނ ެދ ެއ ެވ .މ ަިފ ްނ ުޑ ެގ ަހ ަރ ާކ ްތ ަތ ްއ
ޯނ ްޓ ަ 32ގއި ަބ ާޔ ްނ ުކ ެރވ ަިފއި ެއ ަވނ ެީއ ެވ.

2.20

އ ަ ޅާ ބެ ލު ން ތ ަ އް

މ ަިއ ަހ ުރ ެގ ހ ާިސ ުބ ަތ ްއ ަބ ާޔ ްނ ުކ ުރ ުމ ަގއި ައ ާޅ ެބ ޭލ ައ ަހ ުރ ެގ ހ ާިސ ުބ ަތ ަކ ްށ ޮކ ްނ ެމ ެހ ްނ ެގ ްނ ަނ ްނ ެޖ ޭހ ަބ ަދ ުލ ަތ ްއ ެގ ެނވ ަިފއ ާިވ ެނ ެއ ެވ.

3

މާލީ ރިސްކް ބެލެހެއްޓުން

ޭބ ްނ ުކ ެގ ަޙ ަރ ާކ ްތ ަތ ްއ ަވނީ ަތ ާފ ުތ ާބ ަވ ްތ ަތ ުކ ެގ ާމލީ ރ ްިސ ުކ ަތ ަކ ްށ ުހ ަށ ެހޅ ަިފ ެއ ެވަ .އދި މ ެީގ އ ުިތ ުރ ްނ ާމލީ ޮގ ުތ ްނ ުކރ ަިމތ ެިވ ާދ ޭނ ުނ ަރ ްއ ަކ ެލ ްއ ެގ
ސ ެރ ްއ ޭވ ޯތ ެދ ެނ ަގ ެނ ،ދ ާިރ ާ
ުކ ަޑ ެވ ް
ސ ައ ަ
ސ ޮކ ްށަ ،ބ ަލއ ަިގ ެނެ ،އ ަކ ްނ ަތ ްއ ެބ ެލ ެހ ްއ ެޓ ެއ ެވާ .މލީ ވ ަިޔ ާފރ ަީގއި ުކރ ަިއ ްށ ދ ުިއ ަމކީ މ ަިފ ަދ ވ ަިޔ ާފރ ެީގ
ެގ ްއ ުލ ްނ ަތ ާކއި ރ ްިސ ުކ ަތ ްއ ގ ާިރ ުނ ޮކ ްށޮ ،ގ ްނ ެޖ ުހ ްނ ަތ ާކއި ުކރ ަިމތ ުިނ ަލއި ުކރ ެިއ ުރ ަމ ްށ ުފ ުރ ަ
ޞ ުތ ުނލ ޭިބ ޭނ ަކ ެމ ެކ ެވ .މ ެިހ ްނ ަކ ުމ ްނ ޭބ ްނ ުކ ްނ
ސ ުރވ ާީހ ެވ ް
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ަރނީ ުކރ ަިމތ ާިލ ްނ ެޖ ޭހ ރ ްިސ ްކ ަތ ާކއި ލ ޭިބ ަމ ްނ ާފ ެއ ްއ ަހ ަމ ެއ ްއ ަގއި ަދ ަމ ަހ ްއ ަޓއި ޭނ ެދ ޭވ ައ ަ
ަމ ަ
ސ ުކ ަޑ ޮކ ްށ ޭބ ްނ ުކ ެގ ާމލީ ާޙ ަލ ުތ
ެހ ޮޔ ާފ ެލ ްއ ަގއި ހ ެިފ ެހ ްއ ުޓ ަމ ެށ ެވ.
ޭބ ްނ ުކ ެގ ރ ްިސ ްކ ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ަމ ްށ ެއ ަކ ަށ ައ ާޅ ަފއ ާިވ ސ ާިޔ ަ
ސ ުތ ަތ ްއ ަބ ްއ ަޓ ްނ ޮކ ްށ ަފއ ަިވނީ ،އ ުިތ ާބ ުރ ުހރި ަމ ުޢ ޫލ ާމ ުތ ެގ ަޢލ ަީގއި ރ ްިސ ުކ ަތ ްއ ެދ ެނ ަގ ެނ،
ަވ ަޒ ްނ ޮކ ްށ ،މިރ ް
ިސ ުކ ަތ ަކ ްށ ެއ ަކށ ެީގ ްނ ާވ ލިމ ްިޓ ަތ ެކ ްއ ަކ ަ
ނޑ ައ ަޅއި ޮކ ްނ ްޓ ޯރ ްލ ޮކ ްށެ ،ބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ުމ ެގ ަމ ްއ ަޗ ެށ ެވާ .މލީ ރ ްިސ ުކ ަތ ްއ ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ުމ ެގ
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މާ ލީ ބ ަ ޔާ ން ތ ަ ކާ ގު ޅޭ ނޯ ޓް ތ ަ އް
ސ ުތ ަތ ާކއި ނ ާިޒ ްމ ަތ ްއ ޭދ ެތ ެރ ޭދ ެތ ެރއ ްިނ ދ ާިރ ާ
ސ ާިޔ ަ
ސ ޮކ ްށ ުމ ާޠ ލ ާިޢ ުކ ެރ ެވ ެއ ެވެ .އއީ ާބ ާޒ ަރ ާށއި ޭބ ްނ ްކ ވ ަިޔ ާފރ ެީގ ުއ ެފ ްއ ުދ ްނ ަތ ަކ ްށ ައ ްނ ަނ
ަބ ަދ ުލ ަތ ަކ ްށ ަބ ަލއ ެިގ ްނ ެއ ްނ ެމ ަފ ުހ ެގ ެއ ްނ ެމ ުފރ ަިހ ަމ ޮގ ްތ ަތ ްއ ޭބ ުނ ްނ ުކ ުރ ަމ ެށ ެވ.
ސ ުތ ަތ ަކކީ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ޯބ ުޑ ްނ ާފ ް
ސ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ ސ ާިޔ ަ
ޭބ ްނ ުކ ްނ ާމލީ ރ ްިސ ުކ ަތ ްއ ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ުމ ަގއި ެގ ްނ ުގ ޭޅ ސ ާިޔ ަ
ސ ުތ ަތ ެކ ެކ ެވާ .މލީ ރ ްިސ ުކ ަތ ްއ
ާފ ަހ ަގ ޮކ ްށ ަވ ަޒ ްނ ުކ ަރ ުމ ްނ ަދނީ ޭބ ްނ ުކ ެގ ަޙ ަރ ާކ ްތ ަތ ްއ ހ ްިނ ާގ ަތ ާފ ުތ ުޔނ ްިޓ ަތ ާކއި ަވ ަރ ްށ ޮބ ަޑ ްށ ުގޅ ެިގ ްނ ެނ ެވަ .ދ ަރނ ެީގ ރ ްިސ ާކއި ަފއ ާ
ިސ ުހރ ެިނ ްތ
މ ްިނ ަވ ުރ ެގ ރ ްިސ ުކ ްނ ެފށ ެިގ ްނ ާޢ ްނ ުމ ޮކ ްށ ުކރ ަިމތ ާިވ ޭނ ރ ްިސ ުކ ަތ ްއ ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ުމ ެގ ުއ ޫ
ސ ުލ ަތ ެކ ްއ ޯބ ުޑ ްނ ަވނީ ެއ ަކ ަށ ައ ާޅ ަފ ެއ ެވ .މ ެީގ އ ުިތ ުރ ްނ ަވކ ަިވކި
ރ ްިސ ުކ ަތ ްއ ުމ ާރ ަޖ ާޢ ުކ ުރ ާމއި ރ ްިސ ުކ ަތ ްއ ުކރ ަިމތ ުިނ ާވ ޭނ ބ ަީދއ ްިނ ެއ ަފ ަދ ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ްއ ޮކ ްނ ްޓ ޯރ ްލ ުކ ެރ ޭވ ެނ ާމ ަޙ ުއ ެލ ްއ ާޤއ ްިމ ުކ ުރ ުމ ެގ ަކ ްނ ަތ ްއ
ރޓ ަމ ްނ ުޓ ެނ ެވެ .އ ްނ ެމ ުމހ ްިއ ުމ ރ ްިސ ްކ ަތ ަކ ކީަ ،ދ ަރނ ެީގ ރ ްިސ ާކއިަ ،ފއ ާ
ރނ ްލ ޮއޑ ްިޓ ޑ ާިޕ ް
ުމ ާޠ ލ ާިޢ ުކ ުރ ުމ ެގ ަމ ް
ސ ޫއލ ްިއ ަޔ ުތ ުއ ުފ ަލ ުމ ްނ ަދނީ އ ްިނ ާޓ ަ
ިސ
ރކ ްޓ ރ ްިސ ާކއި ައދި ެއ ެހނ ެިހ ްނ ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ރ ްިސ ެކ ެވާ .މ ެ
ރކ ްޓ ރ ްިސ ްކ ެތ ޭރ ަގއި ހ ެިމ ެނނީ ަފއ ާ
ުހރ ެިނ ްތ މ ްިނ ަވ ުރ ެގ ރ ްިސ ާކއިާ ،މ ެ
ިސ ާމ ުރ ުކ ުރ ުމ ެގ
ސ ްޓ ޭރ ުޓ ެގ ރ ްިސ ާކއި ައދި ެއ ެހނ ެިހ ްނ ައ ުގ ަތ ަކ ްށ ައއ ް
ރ ްިސ ާކއި އ ްިނ ްޓ ެރ ް
ިސ ާދ ެނ ަބ ަދ ުލ ެގ ރ ްިސ ެކ ެވ.

3.1

ދ ަ ރ ަ ނީ ގެ ރި ސް ކް

ސ ުވ ާމއި ަކ ް
ޭބ ްނ ުކ ަވނީ ަދ ަރނ ެީގ ރ ްިސ ަކ ްށ ުހ ަށ ެހޅ ަިފ ެއ ެވަ .ދ ަރނ ެީގ ރ ްިސ ަކ ކީ ަދ ަރނ ެީގ ެއ ްއ ަބ ް
ސ ަޓ ަމ ުރ ްނ ޚ ާިލ ުފ ުވ ުމ ެގ ަ
ސ ަބ ުބ ްނ
ޭބ ްނ ުކ ެގ ވ ަިޔ ާފރ ަިއ ްށ ލ ޭިބ ާމލީ ެގ ްއ ުލ ެމ ެވޭ .ބ ްނ ުކ ެގ ވ ަިޔ ާފރ ަީގއި ެއ ްނ ެމ އ ް
ިސ ަކ ެމ ްއ ޭދ ްނ ެޖ ޭހ ރ ްިސ ަކ ކީ ަދ ަރނ ެީގ ރ ްިސ ަކ ްށ ުވ ާމއ ެިއ ުކ،
ެމ ޭނ ްޖ ަމ ްނ ުޓ ްނ ަވ ަރ ްށ ަފ ުރ ާވ ެތ ރ ަިކ ާމއ ެިއ ުކ ެއ ރ ްިސ ްކ ަބ ަލ ަހ ްއ ަޓ ެއ ެވަ .ދ ަރނ ެީގ ރ ްިސ ާކއި ުކރ ަިމތ ާިލ ްނ ެޖ ޭހ ެއ ްނ ެމ ައ ާ
ސސީ ަ
ސ ަބ ަބ ކީ
ސ ޝ ުީޓ ަގއި ުނހ ެިމ ޭނ ާމލީ ަވސ ަީލ ްތ ަތ ުކ ްނ ެވ ް
ިސ ޫދ ުކ ުރ ެމ ެވޯ .ލ ާނއި ުގ ޭޅ ަވ ުޢ ުދ ަތ ްއ ަފ ަދ ެބ ެލ ްނ ް
ސ ަތ ަކ ްށ ަފއ ާ
ޯލ ާނއި ެއ ްޑ ާވ ްނ ް
ސ ަދ ަރނ ެީގ
ރ ްިސ ާކއި ުކރ ަިމތ ާިލ ްނ ެޖ ެހ ެއ ެވ.
ިސ ޫދ ުކ ުރ ުމ ްނ ާނއި ވ ަިޔ ާފރ ެީގ ުމ ާޢ ަމ ާލ ްތ ަތ ުކ ެގ ެތ ެރއ ްިނ ެނ ެވަ .އ ު
ނބ ާރ ަދ ްއ ާކ ޮގ ަތ ްށ ަފއ ާ
ަދ ަރނ ެީގ ރ ްިސ ަކ ްށ ުހ ަށ ެހ ެޅނީ ައ ު
ނބ ާރ ަދ ްއ ާކ ޮގ ަތ ްއ
ސ ޝ ުީޓ ަގއި ހ ެިމ ޭނ ާމލީ ަވސ ަީލ ްތ ަތ ުކ ެގ ަމއ ަިގ ު
ސ ަބ ުބ ްނ ުކރ ަިމތ ާިވ ރ ްިސ ްކ ާޢ ްނ ުމ ޮގ ެތ ްއ ަގއި ަދ ްއ ުކ ަވއ ެިދނީ ެބ ެލ ްނ ް
ޫދ ުކ ެރ ޭވ ަފއ ާ
ިސ ެގ ަ
ނޑ
ރސ ޮއ ްފ ްކ ެރޑ ްިޓ ަފ ަދ ަވސ ަީލ ްތ ަތ ުކ ްނ ަދ ްއ ުކ ަވއ ެިދނީ ތ ްިނ ަވ ަނ ަފ ާރ ަތ ަކ ްށ ަކ ް
ސ ޭޓ ްނ ްޑ ަބ އި ެލ ޭޓ ް
ައ ުގ ްނ ެނ ެވާ .މލީ ެގ ެރ ްނ ޓ ާީއއި ް
ސ ަޓ ަމ ުރ
ައ ާދ ުކ ަރ ްނ ެޖ ޭހ ާމލީ ޒ ްިނ ާމ ަތ ެކ ްއ ައ ާދ ުކ ުރ ަމ ްށ ުނ ުކ ެޅ ޭދ ާޙ ަލ ްތ ަތ ުކ ަގއި ޭބ ްނ ުކ ްނ ެއ ަކ ަމ ްށ ާޖމ ުިނ ެވ ެއ ަފއ ާ
ިސ ެއ ަފ ާރ ަތ ަކ ްށ ދ ުިނ ެމ ެވ .މ ަިފ ަދ
ޞ ުތ ުކ ަޑ ަނ ަމ ެވ ް
ާމލީ ަވސ ަީލ ްތ ަތ ަކކ ެީވ ް
ސ ެއ ަފ ަދ ަކ ެމ ްއ ދ ާިމ ުވ ުމ ެގ ުފ ުރ ަ
ސ ޯ ،ލ ާނއި ެއ ްއމ ްިނ ަވ ަރ ްށ ަދ ަރނ ެީގ ުނ ަރ ްއ ާކ ހ ެިމ ޭނ ަތ ެކ ްއ ެޗ ެވ.
ޮޑ ކ ުިއ ެމ ްނ ަޓރީ ްކ ެރޑ ާިޓއި ޮކ ާމރޝ ަިއ ްލ ެލ ާޓ ރ ޮއ ްފ ްކ ެރޑ ަިޓކީ ަކ ް
ސ ަޓ ަމ ެރ ްއ ެގ ަފ ާރ ުތ ްނ ޭބ ްނ ުކ ްނ ަނ ާގ ޒ ްިނ ާމ ައ ަކ ްށ ާވއ ުިރ ާޢ ްނ ުމ
ޮގ ެތ ްއ ަގއި މ ަިފ ަދ ުމ ާޢ ަމ ާލ ްތ ަތ ުކ ަގއި ެއ ާއ ުގ ޭޅ ުމ ަދ ުލ ެގ ޝ ްިޕ ަމ ްނ ްޓ ަރ ުހ ުނ ުކ ެރ ޭވ ެއ ްއ ަޗ ަކ ްށ ެވ ެއ ެވެ .އ ެހ ްނ ަކ ުމ ްނ ސ ާީދ ަދ ަރ ްނ ަޏ ްށ ުވ ެރ
މ ަިކ ުމ ަގއި ެއ ުކ ެލ ޭވ ރ ްިސ ްކ ަތ ާފ ެތ ެވަ .ދ ަރނި ޫދ ުކ ުރ ަމ ްށ ެވ ޭވ ަވ ުޢ ުދ ަތ ުކ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ހ ެިމ ެނނީ ޯލ ާނއި ޭބ ްނ ްކ ެގ ެރ ްނ ޓ ާީއއި ެލ ަޓ ރ ޮއ ްފ
ްކ ެރޑ ްިޓ ެގ ޮގ ުތ ަގއި ޫދ ުކ ާރ ަދ ަރ ްނ ަޏ ްށ ދ ަީފއ ާިވ ުހ ްއ ަދއ ްިނ ޭބ ުނ ްނ ުނ ޮކ ްށ ާވ ަބ އ ަިތ ެކ ެވާ .ޢ ްނ ުމ ޮގ ެތ ްއ ަގއި ޭބ ުނ ްނ ުނ ޮކ ްށ ުހ ްނ ަނ މ ަިފ ަދ ގ ަިނ
ނބ ާރ ެދ ްއ ުކ ުމ ަގއި ެއ ަކށ ެީގ ްނ ާވ މ ްިނ ަގ ެ
ަވ ުއ ުދ ަތ ަކ ކީ ަދ ަރނި ޫދ ުކ ެރ ޭވ ަފ ާރ ްތ ަތ ުކ ެގ ެތ ެރއ ްިނ ެއ ަދ ަރނި ައ ު
ނޑ ްއ ަގއި ހ ަިފ ަހ ްއ ާޓ ެލ ޭވ ެނ ަކ ުމ ެގ
ަޔޤ ްީނ ަކ ްނ ޮއ ްނ ަނ ުމ ާޢ ަމ ާލ ްތ ަތ ެކ ެވ.
ނ ޭބ ްނ ުކ ެގ ަދ ަރ ްނ ާޏ ުގ ޭޅ ުހރ ާިހ ަޙ ަރ ާކ ްތ ަތ ަކ ްށ ރ ާިޢ ަޔ ްތ ޮކ ްށ ޮކ ްނ ެމ ަބ ަޔ ަކ ްށ ަކ ަ
ނޑ ެއޅ ެިގ ްނ ާވ
ޭބ ްނ ުކ ެގ ްކ ެރޑ ްިޓ ޮފލިސީ ެއ ުކ ަލ ާވ ެލވ ަިފއ ަިވ ީ
ަވކި ައ ަދ ުދ ަތ ެކ ްއޯ ،ލ ުނ ޫދ ުކ ުރ ުމ ެގ ުފ ަރ ަތ ަމ ަމ ުރ ަޙ ާލ ާއއިޯ ،ލ ުނ އ ުިތ ަރ ްށ ުމ ާޠ ލ ާިޢ ުކ ާރ ަމ ުރ ަހ ާލ ައދި ެއ ޯލ ެނ ްއ ޫދ ުކ ުރ ަމ ްށ ުހ ްއ ަދ ެދ ޭވ
ސ ުލ ްނ ަމ ަ
ަމ ުރ ަޙ ާލ ަތ ާފ ުތ ާވ ޮގ ަތ ްށ ަތ ާފ ުތ ަދ ަރ ަޖއ ަިގއި ުހ ްއ ަދ ެދ ޭވ ޮގ ަތ ެށ ެވ .މ ުިއ ޫ
ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ްއ ެބހ ަިފއ ާިވ ޮގ ުތ ްނ ރ ްިސ ްކ ެނ ުގ ާމއި ރ ްިސ ްކ
ިސރ ެގ ރ ާިޔ ަ
ޮކ ްނ ްޓ ޯރ ުލ ުކ ުރ ްނ ަވނީ ަވކ ުިކ ެރވި ައދި ަވކ ްިނ ެބ ެލ ެހ ްއ ޭޓ ެނ ޮގ ަތ ްށ އ ްިނތ ާިޒ ުމ ުކ ެރވ ަިފ ެއ ެވ .ޗ ްީފ ްކ ެރޑ ްިޓ ޮއފ ަ
ސ ުތ ެގ ަދ ުށ ްނ
ެ 05މ ްނ ަބ ުރ ްނ ެގ ަމ ްއ ަޗ ްށ ެއ ުކ ެލ ޭވ ްކ ެރޑ ްިޓ ޮކމިޓ ެީއ ްއ ަޤ ާވޢ ުިދ ްނ ަބ ްއ ަދ ުލ ޮކ ްށ ޯލ ުނ ެގ ުހ ަށ ެހ ުޅ ްނ ަތ ްއ ޭބ ްނ ުކ ެގ ްކ ެރޑ ްިޓ ޮޕލިސ ާީއއި
ެއ ްއ ޮގ ްތ ާވ ޮގ ުތ ެގ ަމތ ްީނ ުމ ާޠ ލ ާިޢ ުކ ެރ ެވ ުމ ްނ ެދ ެއ ެވަ .އދި ެއކި ާދއ ާިރ ަތ ަކ ްށ ޫދ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ ަދ ަރނ ެީގ މ ްިނ ަވ ާރއިު ،އ ެފ ްއ ުދ ްނ ެތރ ޫިނ ްނ ެއ ެ
ސ ްޓ ަތ ާކއި،
ަދ ަރ ްނ ާޏއި ުގ ުޅ ްނ ުހރި ލ ެިޔކ ުިޔ ްނ ަތ ާކއިެ ،އ ެހނ ެިހ ްނ ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ްއ މ ޮިކމިޓީއ ްިނ ަބ ަލ ަހ ްއ ަޓ ެއ ެވ.
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މާ ލީ ބ ަ ޔާ ން ތ ަ ކާ ގު ޅޭ ނޯ ޓް ތ ަ އް
 3.1.1ދ ަ ރ ަ ނީ ގެ ރި ސް ކް ބ ަ ލާ މި ން ގ ަނ ޑު
ރނ ްލ ޭރޓ ްިނގ ާއއި ަދ ަރ ްނ ަޏ ްށ ަފއ ާ
އ ްިނ ާޓ ަ
ިސ ެދ ްއ ުކ ަމ ްށ ޯލ ުނ ޫދ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ ަފ ާރ ްތ ުއ ުޒ ުރ ެވރ ެިވ ާދ ެނ މ ްިނ ަވ ުރ ެދ ެނ ަގ ުތ ަމ ާށއި،
ަދ ަރނ ޫިދ ުކ ުރ ަމ ްށ ަފ ުހ ަފ ަހ ުރ ަގއި ުކރ ަިމތ ެިވ ާދ ެނ ެގ ްއ ުލ ްނ ަވ ަޒ ްނ ުކ ާރ ެނ ނ ާިޒ ެމ ްއ ޭބ ްނ ަކ ްށ ަތ ާޢ ަރ ުފ ުކ ެރވ ަިފ ެއ ްއ ުނ ެވ ެއ ެވަ .ދ ަރނި
ސ ް
(ކ ެރޑ ްިޓ ްގ ާރ ްނ ޓ ްިނގ ްޕ ޮރ ެ
ޫދ ުކ ުރ ުމ ްނ ރ ްިސ ަކ ްށ ުހ ަށ ެހ ޭޅ ެނ ަކ ްނ ަތ ްއ ަބ ަލ ަހ ްއ ަޓނީ ަދ ަރނި ޫދ ުކ ާރ ނ ާިޒ ުމ ެގ ް
ސ ) ެގ ެތ ެރއ ްިނ ެނ ެވ.
މިނ ާިޒ ުމ ެގ ެތ ެރއ ްިނަ ،ދ ަރ ްނ ަޏ ްށ ެއ ޭދ ަފ ާރ ްތ ެއ ަދ ަރ ްނ ަޏ ްށ ުކ ޫފ ަހ ަމ ާވ މ ްިނ ަވ ުރ ެބ ުލ ާމއި ެއ ަކށ ެީގ ްނ ާވ ްކ ެރޑ ްިޓ ލިމ ްިޓ ަތ ެކ ްއ
ނޑ ެއ ުޅ ްނ ހ ެިމ ެނ ެއ ެވަ .އދި ދ ާިރ ާ
ަކ ަ
ސ ުކ ުރ ަމ ާށއި ުހ ްއ ަދ ދ ުިނ ަމ ްށ ަފ ޭ
ސ ަހ ާވ ޭނ ޮގ ުތ ެގ ަމތ ްިނަ ،ދ ަރ ްނ ަޏ ްށ ެއދި ުހ ަށ ަހ ާޅ ުހ ަށ ެހ ުޅ ުމ ަގއި
ެއ ްނ ެމ ާހ ުމހ ްިއ ުމ ަމ ުޢ ޫލ ާމ ުތ ަތ ްއ ަބ ާރ ަބ ަރ ްށ ުފރ ަިހ ަމ ުކ ެރވ ަިފއ ޭިވ ޯތ ަބ ަލއި ެއ ަކ ްނ ަޔޤ ްީނ ުކ ުރ ަމކީ ޭބ ްނ ުކ ެގ ަކ ާމ ެބ ޭހ ަވކ ަިވކި
ސ ަމ ް
ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ެގ ެވ ް
ސ ޫއލ ްިއ ަޔ ެތ ެކ ެވޭ .ބ ްނ ުކ ްނ ަދ ަރނި ޫދ ުކ ުރ ާމއި ޫދ ުނ ުކ ުރ ްނ ބ ާިނ ެވ ަފއި ޮއ ްނ ަނނީ ަދ ަރ ްނ ަޏ ްށ ެއ ޭދ ަފ ާރ ުތ ެގ
ާމލީ ުފ ުދ ްނ ެތރ ަިކ ާމއި ައދި ަދ ަރނި ޫދ ުކ ުރ ުމ ަގއި ަބ ަލ ްނ ެޖ ޭހ ެއ ެހނ ެިހ ްނ ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ުކ ަގއި ަދ ަރ ްނ ަޏ ްށ ެއ ޭދ ަފ ާރ ުތ ެގ ވ ަިޔ ާފރ ަިއކީ
ިނގހ ާ
ހ ަ
ރ ވ ަިޔ ާފރ ެިއ ްއ ަކ ަމ ްށ ަބ ަލއ ެިގ ްނ ެނ ެވޯ .ލ ުނ ޫދ ުކ ުރ ުމ ެގ ުކރ ްީނ ޯލ ަނ ްށ ެއ ޭދ ަފ ާރ ުތ ްނ ަރ ުހ ުނ ުކ ާރ ަތ ެކތިޭ ،ބ ްނ ުކ ްނ
ިނގ ުހ ި
ސ ުތ ަގއި ެއ ަދ ަރ ްނ ެޏ ްއ ނި ް
ަބ ަލއި ައ ްނ ާދ ާޒ ުކ ެރ ެވ ެއ ެވަ .ދ ަރނި ޫދ ުކ ުރ ުމ ެގ ސ ާިޔ ަ
ސ ަބ ްތ ާވ ަފ ްނތ ަިއ ްށ ަބ ަލއިަ ،ރ ުހ ުނ ެގ ޮގ ުތ ަގއި ަމ ުދ ެވ ެގ ްނ
ުހ ަށ ަހ ަޅ ްނ ެޖ ޭހ ެނ މ ްިނ ަގ ު
ނޑ ަތ ެކ ްއ ެއ ުކ ަލ ަވއ ެިލވ ަިފއ ެިވ ެއ ެވ.
ަތ ެކ ްއ ާޗއި ެއ ަދ ަރނި ދ ުިނ ުމ ަގއި މ ޮިގ ުތ ްނ ަބ ާލ ަމއ ަިގ ު
ނޑ ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ަކކީ:
ަދ ަރނި ޫދ ުކ ެރ ޭވ ަފ ާރ ުތ ަގއި ެއ ަދ ަރނި ައ ާދ ުކ ެރ ޭވ ަވ ުރ ެގ ާޤ ބ ްިލ ަކ ްނ ުހރ ޯިތ ެބ ުލ ްނ
ަދ ަރނި ޫދ ުކ ެރ ޭވ ަފ ާރ ުތ ަގއި ެއ ަދ ަރނި ައ ާދ ުކ ުރ ުމ ެގ ާޤ ބ ްިލ ަކ ްނ ުހރި މ ްިނ ަވ ެރ ްއ ެގ ަމ ްއ ަޗ ާށއި ާމލީ ޮގ ުތ ްނ ެއ ަފ ާރ ެތ ްއ ައ ަރ ޯފ ޭދ
މ ްިނ ަވ ެރ ްއ ެގ ަމ ްއ ަޗ ްށ ބ ާިނ ޮކ ްށ ެއ ަކށ ެީގ ްނ ާވ ަދ ަރނ ެީގ ލިމ ެިޓ ްއ ަކ ަ
ނޑ ައ ަޅއ ެިގ ްނ ޫދ ުކ ުރ ްނ
ސ ަބ ުބ ްނ ޭބ ްނ ަކ ްށ ެވ ާދ ެނ ަދ ަރނ ެީގ ޮބ ުޑ ެގ ްއ ުލ ަމ ުކ ްނ ަ
ަވކި ސ ާިނ ަޢ ެތ ްއ ުނ ަވ ަތ ްގ ޫރ ެޕ ްއ ެގ ަ
ސ ާލ ަމ ްތ ުކ ުރ ްނ

 3.1.2ދ ަ ރ ަ ނީ ގެ ރި ސް ކު ގެ މި ން ވ ަ ރު ކޮ ން ޓް ރޯ ލް ކު ރު މާ އި ކު ޑ ަ ކު ރު މު ގެ ސި ޔާ ސ ަ ތު ތ ަ އް
ިނދެ ،އ ަފ ަދ ޮކ ްނ ެމ ަކ ަމ ަކ ްށ ެވ ް
ސ ަބ ުބ ްނ ެގ ްއ ުލ ެމ ްއ ެވ ާދ ެނ ަކ ަމ ްށ ާފ ަހ ަގ ުކ ެރ ޭވ ހ ު
ސ ޭބ ްނ ުކ ްނ ަވ ަރ ްށ ާޚ ްއ ަ
ޭބ ްނ ަކ ްށ ަދ ަރނ ެީގ ަ
ޞ
ސ ާމ ުލ ަކ ެމ ްއ ދ ެީގ ްނ ެއ ެގ ްއ ުލ ްނ ަތ ްއ ަބ ަލއިޮ ،ބ ުޑ ެވ ެގ ްނ ދ ަިޔ ުނދ ުިނ ަމ ްށ ަވ ުގ ުތ ްނ ފ ަިޔ ަވ ުޅ ައ ަޅ ެއ ެވަ .ވކ ްިނ ާޚ ްއ ަ
ަ
ޞ ޮގ ެތ ްއ ަގއި
ެއ ަކ ެމ ްއ ަގއި ާ
ޝމ ުިލ ާވ ަވކ ަިވކި ަފ ުރ ުދ ްނ ާނ އި ްގ ޫރ ްޕ ަތ ަކ ްށ ައދި ަހ ަމ ެއ ެހ ްނ ެމ ެއ ަދ ަރނި ޫދ ުކ ާރ ަ
ސ ަރ ަޙ ްއ ަދ ާކއި ައދި ެއ ޫދ ުކ ެރ ޭވ
ސ ާިނ ަޢ ެތ ްއ ެގ ަބ ަޔ ާކ ުގ ޭޅ ޮގ ުތ ްނ ުކރ ަިމތ ާިވ ެގ ްއ ުލ ުމ ެގ ުކ ަޑ ޮބ ުޑމ ާިނއި ޭބ ްނ ަކ ްށ ަތ ަޙ ްއ ަމ ުލ ުކ ެރ ޭވ ެނ މ ްިނ ަވ ުރ ަކ ަ
ނޑ ައ ަޅއި ،މ ޮިގ ުތ ްނ
ުކރ ަިމތ ާިވ ެއކި ެފ ްނ ަވ ުރ ެގ ެއކި ަދ ަރ ަޖއ ެިގ ެގ ްއ ުލ ްނ ަތ ްއ ާފ ަހ ަގ ުކ ެރ ޭވ ެނ ޮއނ ަިގ ެ
ނޑ ްއ މ ޭިބ ްނ ުކ ްނ ަވނީ ެއ ަކ ަށ ައ ާޅ ަފ ެއ ެވެ .އ ޮގ ުތ ްނ،
މ ަިފ ަދ ރ ްިސ ްކ ަތ ްއ ަޤ ާވޢ ުިދ ްނ ުމ ާރ ަޖ ާޢ ޮކ ްށ ައ ަހ ަރ ުކ ެއ ްއ ަފ ަހ ުރ ުނ ަވ ަތ ޭބ ުނ ްނ ެވ ްއ ެޖ ހ ެ
ިނދ ްއ ަގއި ެއ ައ ްށ ުވ ެރ ގ ަިނ ަފ ަހ ަރ ްށ ެވ ް
ސ
ސ ުކ ުރ ަމ ްށ ަވނީ ަހ ަމ ެޖހ ަިފ ެއ ެވ .މ ަިފ ަދއ ްިނ ަދ ަރނ ެީގ ރ ްިސ ުކ ެގ މ ްިނ ަވ ުރ ޮކ ްނ ެމ ައ ަހ ަރ ުކ ެވ ް
ދ ާިރ ާ
ސ ަކ ަ
ނޑ ައ ަޅނީ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ
ޯބ ުޑ ްނ ެނ ެވ.
ސ ަބ ުބ ްނ ޭބ ްނ ުކ ެގ ެބ ެލ ްނ ް
ަދ ަރނ ެީގ ަ
ސ ޝ ްީޓ ަގއި ހ ެިމ ޭނ ައދި ުނހ ެިމ ޭނ ަބ އ ަިތ ަކ ްށ ޮކ ްށ ާފ ެނ ައ ަ
ސ ުރ ުކ ަޑ ުކ ުރ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ަދ ަރނ ެީގ
ރ ްިސ ަކ ްށ ުހ ަށ ެހ ޭޅ ަކ ްނ ަތ ްއ ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ަމ ްށ ަޓ ަކއިެ ،އ ްއ ަފ ާރ ަތ ަކ ްށ ޫދ ުކ ެރ ޭވ ޯލ ުނ ެގ ައ ަދ ުދ ަވނީ ަވކިމ ްިނ ަވ ެރ ްއ ަގއި ހ ަިފ ެހ ްއޓ ަިފ ެއ ެވަ .އދި
ޯލ ުނ ަނ ާގ ަފ ާރ ްތ ަތ ާކއި ުކރ ަިމ ުގ ަގއި ޯލ ުނ ަނ ާގ ެނ ަކ ަމ ްށ ަލ ާފ ުކ ާރ ަފ ާރ ްތ ަތ ުކ ެގ ާޤ ބ ްިލ ަކ ާމއި ެއ ޭދ ޮގ ަތ ްށ ަބ ަލއިޭ ،ބ ްނ ުކ ްނ ޯލ ުނ ޫދ ުކ ާރ ެނ
ނބ ާރ ެދ ްއ ޭކ ެނ މ ްިނ ަވ ުރ ެވ ް
ނޑ ައ ާޅ ަފ ެއ ެވަ .އދި ޫދ ުކ ުރ ުމ ެގ މ ްިނ ަވ ާރއި ައ ު
މ ްިނ ަގ ު
ނ ަކ ަ
ސ ުދ ަވ ުހ ްނ ުދ ަވ ަހ ްށ ަޤ ާވޢ ުިދ ްނ
ނޑ ަތ ެކ ްއ ަވ ީ
ނޑ ަތ ަކ ްށޭ ،ބ ުނ ްނ ެވ ްއ ެޖ ހ ެ
ަބ ަލ ަހ ްއ ަޓ ުމ ްނ ެދ ެއ ެވ .މިމ ްިނ ަގ ު
ިނދ ްއ ަގއި ަބ ަދ ުލ ެގ ެނ ެވ ެއ ެވ.
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މާ ލީ ބ ަ ޔާ ން ތ ަ ކާ ގު ޅޭ ނޯ ޓް ތ ަ އް
ަދ ަރނ ެީގ މ ްިނ ަވ ުރ ހ ެިފ ެހ ްއ ުޓ ާމއި ައދި ަދ ަރނި ުކ ަޑ ުކ ުރ ަމ ްށ ަކ ަ
ނޑ ެއޅ ަިފއ ާިވ ެއ ެހނ ެިހ ްނ ަބ ެއ ްއ ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ްއ ތިރ ަީގއި ަބ ާޔ ްނ ޮކ ްށ ަފއި
ެއ ަވނ ެީއ ެވ.

ހ .ރަހުނު
ަދ ަރނ ެީގ ރ ްިސ ުކ ުކ ަޑ ުކ ުރ ުމ ެގ ޮގ ުތ ްނ ޭބ ްނ ުކ ްނ ަދނީ ެއކި ސ ާިޔ ަ
ސ ުތ ަތ ްއ ޭބ ުނ ްނ ުކ ަރ ުމ ްނ ެނ ެވ .މ ެީގ ެތ ެރއ ްިނ ެއ ްނ ެމ
ސ ްށ ޫދ ުކ ެރ ޭވ ަފއ ާ
ިސ ެގ ަ
ޞ ުލ ްނ ަދ ަރ ްނ ާޏއި ެއ ްޑ ާވ ްނ ަ
ަޒ ާމ ްނވ ަީކ ަމކީާ ،ޢ ްނ ުމ ުއ ޫ
ސ ާލ ަމ ަތ ަކ ްށ ަރ ުހ ުނ ެބ ެހ ްއ ުޓ ެމ ެވަ .ދ ަރނ ެީގ
ރ ްިސ ުކ ުކ ަޑ ުކ ުރ ަމ ްށ ުނ ަވ ަތ ަރ ުހ ުނ ެގ ާބ ަވ ާތއި ެއ ަޤ ޫބ ުލ ުކ ެރ ޭވ މ ްިނ ަވ ުރ ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ަމ ްށ މ ޭިބ ްނ ުކ ްނ ަދނީ ަވކި ުއ ޫ
ޞ ުލ ަތ ެކ ްއ
ސ ަތ ަކ ްށ ަމއ ަިގ ު
ާރ ަވއި ެއ ޮގ ްތ ަތ ަކ ްއ ަޢ ަމ ުލ ުކ ަރ ުމ ްނ ެނ ެވަ .ދ ަރ ްނ ާޏއި ެއ ްޑ ާވ ްނ ް
ނޑ ޮގ ެތ ްއ ަގއި ެބ ެހ ްއ ޭޓ ަރ ުހ ުނ ެނ ޭގ ޮގ ަތކީ:
ސ ޯހ ްލ ްޑ ަރއ ްިޓ ް
ިސ ްޓ ހ ްިނ ާގ ަރ ްށ ަތ ްއ ުކ ްއ ަޔ ްށހ ާިފ ަފއ ާިވ ަފ ާރ ްތ ަތ ަކ ްށ ލިބ ަިފއ ާިވ ަހ ްއ ުޤ ަތ ްއ (ލީ ް
ރ ޯ
ސ ) ައދި ޯގތ ެިގ ޮދ ުރ ެގ
މ ްިލ ުކ ެވރި ަފ ާރ ްތ ަތ ަކ ްށ ލިބ ެިގ ްނ ާވ ަހ ްއ ުޤ ަތ ްއ ަރ ުހ ުނ ުކ ުރ ްނ
ިސ ެގ ަމ ްއ ަޗ ްށ ުކ ެރ ޭވ ާޗ ް
ސ ާމ ާނ އި ވ ަިޔ ާފރި ުމ ަދ ާލއި ލ ެިބ ްނ ުހރި ަފއ ާ
ީސ ާ
އ ާިމ ާރ ްތ ަތ ާކއި ޮއފ ް
ރޖ
ނދ ަފ ަހ ާރއި ޮއޑ ޯިދނ ަިފ ަހ ާރއި ޯބ ުޓ ަފ ަހ ުރ ައދި މ ާިބ ަވ ުތ ެގ ަތ ެކތ ެީގ ަމ ްއ ަޗ ްށ ުކ ެރ ޭވ ާޗ ް
ެއ ްއ ަގ ުމ ަގއި ުދ ްއ ާވ ުއ ަޅ ު
ރޖ
ުކ ްނ ުފ ްނ ާޏއި ައމ ްިއ ަލ ަހއިސ ްިއ ަޔ ުތ ްނ ޭދ ެގ ެރ ްނ ޓީ
ރޑ ާރ ްފ ްޓ ައދި ަހ ަމ ެޖހ ަިފއ ާިވ ުމ ްއ ަދ ުތ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ައ ުއ ުކ ެރ ެވ ުމ ްނ ާދ މ ްިނ ަގ ު
ެމ ުދ ުމ ްއ ަދ ަތ ްއ ޫދ ުކ ެރ ޭވ ޯލ ުނޯ ،އ ަވ ް
ނޑ ްނ ޫދ ުކ ެރ ޭވ
ޯލ ުނ ެގ ަވސ ަީލ ްތ ަތ ްއ ޫދ ުކ ެރ ެވނީ ަރ ުހ ުނ ެބ ެހ ްއ ުޓ ަމ ްށ ަފ ުހ ަގ ެއ ެވ .މ ެީގ އ ުިތ ުރ ްނަ ،ދ ަރނ ްިނ ލ ޭިބ ެގ ްއ ުލ ްނ ުކ ަޑ ުކ ުރ ަމ ްށ ަޓ ަކއި،
ިޝ ާރ ެތ ްއ ާވއ ަިރ ްށ ެއ ަފ ަދ ޯލ ާނޢި ެއ ްޑ ާވ ްނ ް
ސ އ ާ
މ ަިފ ަދ ެގ ްއ ުލ ެމ ްއ ލިބ ާިދ ެނ ަކ ުމ ެގ ުކ ަޑ ެވ ް
ސ ަތ ްއ ޫދ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ ަފ ާރ ްތ ަތ ުކ ްނ ޯލ ުނ ެގ
ސ ާލ ަމ ަތ ްށ ެއ ަކށ ެީގ ްނ ާވ ޮގ ެތ ްއ ަގއި އ ުިތ ުރ ަރ ުހ ެނ ްއ ޯހ ުދ ަމ ްށ ޭބ ްނ ުކ ްނ ަމ ަ
ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ަފ ަށ ެއ ެވ.

ށ .ދަރަންޏާއި ގުޅުންހުރި ކޮމިޓްމަންޓްތައް
ސ ަހ ަކ ާމއ ެިއ ުކ ޭބ ުނ ްނ ާވ ޮގ ަތ ްށ ަފއ ާ
ާމލީ ަވސ ަީލ ްތ ަތ ުކ ެގ ައ ާ
ޞ ަދކީ ޚ ުިދ ަމ ްތ ޯހ ްއ ަދ ާވ ަފ ާރ ްތ ަތ ަކ ްށ ަފ ޭ
ސސީ ަމ ްޤ ަ
ިސ
ޯފ ުރ ޮކ ްށދ ުިނ ުމ ެގ ަޔޤ ްީނ ަކ ްނ ދ ުިނ ެމ ެވ.
ސ ޭޓ ްނ ްޑ ަބ އި ެލ ަޓ ރ ޮއ ްފ ްކ ެރޑ ަިޓކ ެީވ ް
ެގ ެރ ްނ ޓ ާީއއި ް
ސ ޭއ ެގ ާޒ ުތ ަގއި ޯލ ެނ ޭކ ެއ ްއ ަފ ަދއ ްިނ ަދ ަރނ ެީގ ރ ްިސ ުކ ެއ ުކ ެލވ ަިފއ ާިވ
ަތ ެކ ްއ ެޗ ެވޮ .ޑ ކ ުިއ ެމ ްނ ަޓރީ ްކ ެރޑ ްިޓ ާއއި ޮކ ާމ ަ
ޝ ްލ ެލ ަޓ ރ ޮއ ްފ ްކ ެރޑ ަިޓކީ ޚ ުިދ ަމ ްތ ޯހ ްއ ަދ ާވ ަފ ާރ ުތ ްނ ޭބ ްނ ުކ ްނ ތ ްިނ ަވ ަނ
ޝ ުރ ުތ ަތ ަކ ާކއި ޮގ ްތ ަތ ެކ ްއ ެގ ަމ ްއ ަޗ ްށ ަކ ަ
ޞ ަ
ަފ ާރ ަތ ަކ ްށ ުހ ްއ ަދދ ެީގ ްނ ޭބ ްނ ުކ ްނ ުހ ަށ ަހ ާޅ ާޚ ްއ ަ
ނޑ ައ ާޅ ަވކ ަިއ ަދ ެދ ްއ ެގ ަމތ ްިނ
ސ ުވ ެމ ެކ ެވަ .ހ ަމ ެއ ަފ ަދއ ްިނ ެއއީ ެއ ާއ ުގ ުޅ ްނ ުހރި ުމ ަދ ުލ ެގ ޝ ްިޕ ަމ ްނ ްޓ ަރ ުހ ުނ ުކ ެރ ޭވ ެއ ްއ ަޗ ަކ ްށ ެވ ް
ލ ުިޔ ުމ ްނ ެވ ަފއ ާިވ ެއ ްއ ަބ ް
ސ ެވ ެއ ެވ.
ެއ ެހ ްނ ަކ ުމ ްނ ސ ާީދ ަދ ަރ ްނ ަޏ ްށ ުވ ެރ ރ ްިސ ްކ ުކ ަޑ ެއ ެވ.
ަދ ަރނި ޫދ ުކ ުރ ަމ ްށ ާވ ަވ ުޢ ުދ ަތ ްއ ަރ ްމ ުޒ ޮކ ްށ ެދނީ ޯލ ާނއިެ ،ގ ެރ ްނ ޓ ާީއއި ެލ ަޓ ރ ޮއ ްފ ްކ ެރޑ ްިޓ ެގ ޮގ ުތ ަގއި ޫދ ުކ ާރ ަދ ަރ ްނ ަޏ ްށ
ދ ަީފއ ާިވ ުހ ްއ ަދއ ްިނ ޭބ ުނ ްނ ުނ ޮކ ްށ ާވ ަބ ެއ ެވަ .ދ ަރނ ެީގ ރ ްިސ ްކހ ެިމ ޭނ މ ްިނ ަވ ުރ ަދ ަރނި ޫދ ުކ ުރ ުމ ެގ ުމ ާޢ ަމ ާލ ްތ ަތ ަކ ްށ ަބ ާލއ ުިރ،
ޭބ ުނ ްނ ުނ ޮކ ްށ ާވ ަވ ުޢ ުދ ެގ މ ްިނ ަވ ާރއި ެއ ްއ ަވ ަރ ްށ ލިބ ާިދ ެނ ެގ ްއ ުލ ަމ ަކ ްށ ޭބ ްނ ުކ ަވނީ ުހ ަށ ެހޅ ަިފ ެއ ެވަ .ނ ަމ ެވ ް
ސ ަ ،ދ ަރ ްނ ަޏ ްށ ޫދ ުކ ެރ ޭވ
މ ަިފ ަދ ުމ ާޢ ަމ ާލ ްތ ަތ ަކ ކީ ަދ ަރނ ޫިދ ުކ ެރ ޭވ ަފ ާރ ްތ ަތ ުކ ެގ ެތ ެރއ ްިނ ެއ ަދ ަރ ްނ ަޏ ްށ ެއ ަކށ ެީގ ްނ ާވ މ ްިނ ަގ ު
ނޑ ަގ އި ހ ަިފ ަހ ްއ ާޓ ެލ ޭވ ެނ ަކ ުމ ެގ
ަޔޤ ްީނ ަކ ްނ ޮއ ްނ ަނ ައދި ާޢ ްނ ުމ ޮގ ެތ ްއ ަގއި ުފ ޭދ ަވ ެރ ްއ ެގ ަރ ުހ ެނ ްއ ަބ ަހ ްއ ަޓއ ެިގ ްނ ަރ ްއ ާކ ެތރ ުިކ ެރވ ަިފއ ާިވ ުމ ާޢ ަމ ާލ ްތ ަތ ަކ ްށ ާވތީ،
މ ަިފ ަދ ަވ ުޢ ުދ ަތ ްއ ޭބ ުނ ްނ ުނ ޮކ ްށ ާވ ަބއ ެިގ ައ ަދ ަދ ްށ ުވ ެރ ލ ޭިބ ެގ ްއ ުލ ްނ ުކ ަޑ ާވ ެނ ަކ ަމ ްށ ެފ ެނ ެއ ެވާ .ޢ ްނ ުމ ޮގ ެތ ްއ ަގއި ،ދ ުިގ ުމ ްއ ަދ ުތ ެގ
ަވ ުޢ ުދ ަތ ްއ ުކ ުރ ުމ ްއ ަދ ުތ ެގ ަވ ުޢ ުދ ަތ ަކ ްށ ުވ ެރ ަދ ަރނ ެީގ ރ ްިސ ްކ ޮބ ުޑ ާވ ެނތީ ަދ ަރނ ެީގ ަވ ުޢ ުދ ަތ ްއ ަތ ަ
ސ ްއ ަރ ުފ ުފ ެދ ްނ ެދ ްނ ޭބ ްނ ުކ ްނ
ަވ ަރ ްށ ަރ ަ
ނގ ަޅ ްށ ަބ ަލ ަހ ްއ ަޓ ުމ ްނ ެދ ެއ ެވ.
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މާ ލީ ބ ަ ޔާ ން ތ ަ ކާ ގު ޅޭ ނޯ ޓް ތ ަ އް
 3.1.3ލި ބި ދާ ނެ ގެ އް ލު މ ަ ކ ަ ށް ޕް ރޮ ވި ޜ ަ ން ތ ަ އް ހެ ދު މު ގެ ސި ޔާ ސ ަ ތު
ލިބ ާިދ ެނ ެގ ްއ ުލ ުމ ެގ ަމ ްއ ަޗ ްށ ަހ ާދ ަފއ ާިވ ްޕ ޮރވ ަިޜ ްނ ަތ ްއ ަވނީެ ،އ ެގ ްއ ުލ ެމ ްއ ެގ ަމ ްއ ަޗ ްށ ބ ާިނ ޮކ ްށަ ،ހ ަމ ެއ ަކނި ެބ ެލ ްނ ް
ސ ޝ ުީޓ ެގ ާތރ ާީޙއި
ަހ ަމ ައ ްށ ާމލީހ ާިސ ުބ ަތ ުކ ަގއ ާިވ ެގ ްއ ުލ ްނ ަތ ްއ ާފ ަހ ަގ ުކ ުރ ަމ ެށ ެވޯ .
(ނ ްޓ ަ 2.9ބ ްއ ަލ ާވ)
ައ ަހ ުރ ނ ޭިމއ ުިރ ލިބ ާިދ ެނ ެގ ްއ ުލ ަމ ްށ ެބ ެހ ްއޓި ްޕ ޮރވ ަިޜ ްނ ަތ ްއ ަކ ަމ ްށ ެބ ެލ ްނ ް
ސ ޝ ުީޓ ަގއި ަދ ްއ ަކނީ ޯނ ްޓ ަ 2.9ގއި ަބ ާޔ ްނ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ
ަހ ަތ ުރ ްގ ޫރ ަޕ ްށ ބ ާިނ ޮކ ެށ ެވ .ތިރ ަީގއ ާިވ ާތ ަވ ުލ ަގއ ަިވނީ ޭބ ްނ ުކ ެގ ެބ ެލ ްނ ް
ސ ްށ ަކ ަ
ސ ޝ ްީޓ ަގއި ހ ެިމ ޭނ ަދ ަރ ްނ ާޏއި ެއ ްޑ ާވ ްނ ަ
ނޑ ައ ާޅ ަފއ ާިވ
އ ްިނ ަ
ސ ްއ ަތ ާއއި ައދި ެއއ ްިނ ޮކ ްނ ެމ ްގ ޫރ ަޕ ަކ ްށ ަބ ަހ ްއ ާޓ ްޕ ޮރވ ަިޜ ްނ ެގ މ ްިނ ަވ ެރ ެވ.

2009

2010
ގެއްލުންވެދާނެ ކަމަށް
ގްރޫޕް

ގެއްލުންވެދާނެ ކަމަށް

ލޯނުތަކާއި އެޑްވާންސްތައް

ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރު

ލޯނުތަކާއި އެޑްވާންސްތައް

ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރު

ޤަވާޢިދުން ފައިސާ ދައްކާ

54.2%

1.0%

75.9%

1.0%

ޚާއްޞަކޮށް ބެލެވޭ

13.4%

5.0%

1.4%

5.4%

ނުލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ

2.8%

6.8%

3.3%

10.4%

ޔަޤީންކަން ކުޑަ

5.6%

6.3%

18.6%

34.0%

ގެއްލުން

23.9%

42.1%

0.8%

72.1%

100.00%

100.00%

“އ ެ
ެ
ޯމ ްލޑ ްިވ ް
ސ ްޓ ްކ ެލސިފ ޭިކ ަ
ޝ ްލ ެރގ ުިއ ޭލ ަ
ރޓ ެީގ ްޕ ޫރ ެޑ ްނ ަ
ޝ ްން ،ޕ ޮރވ ަިޜނ ްިނގ ެއ ްނ ްޑ
ޝ ްނ – 05-2009
ސ ަމނ ަިޓރީ ޮއ ޯތ ި
ޞ ޮކ ްށ ެބ ެލ ޭވ ޯލ ުނ ަތ ްއ ުއ ެފ ްއ ުދ ްނ ެތރ ޫިނ ްނ ެއ ެ
ޝ ްނ ޮއ ްފ އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ސ ް
ސ ްޓ” ަގއި ަބ ާޔ ްނ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ ޮގ ުތ ެގ ަމތ ްީނާ ،ޚ ްއ ަ
ސ ެޕ ްނ ަ
ަ
ސ ްޓ
ެތ ޭރ ަގއި ުނހ ެިމ ެނ ެއ ެވަ .ނ ަމ ެވ ް
ސ  ،މ ަިފ ަދ ޯލ ުނ ަތ ްއ ަ 2009ވ ަނ ައ ަހ ުރ ެގ ާމލީ ހ ާިސ ުބ ަތ ުކ ަގއި ުއ ެފ ްއ ުދ ްނ ެތރ ޫިނ ްނ ެއ ެ
ސ ުޓ ެގ ޮގ ުތ ަގއި
ރގއ ާިވ ަފ ަދއ ްިނަ ،ފއ ާ
ެބ ެލވ ަިފއ ަިވނީ ޯމ ްލޑ ްިވ ް
ސރކ ުިއ ަލ ަ
ސ ަމނ ަިޓރީ ޮއ ޯތރިޓީއ ްިނ ުކރ ްިނ ާޢ ްނ ުމ ުކ ަރ ްއ ާވ ަފއ ާިވ ަ
ިސ ެދ ްއ ުކ ަމ ްށ
ސ ުލ ްނ ުނ ަދ ްއ ާކ ާތ ު 90ދ ަވ ް
ަހ ަމ ެޖހ ަިފއ ާިވ ުއ ޫ
ސ ާފއ ުިތ ެވ ަފއ ާިވތ ެީއ ެވ.
ެ
ނޑ ެއޅ ަިފއ ާިވ ަވކިމ ްިނ ަގ ު
ސ ުތ ަތ ާކ ެއ ްއ ޮގ ްތ ާވ ޮގ ުތ ެގ ަމތ ްީނ ެއ ާޙ ަލ ަތ ާކ ުގ ޭޅ ޮގ ުތ ްނަ ،ކ ަ
ޭބ ްނ ުކ ެގ ސ ާިޔ ަ
(މޓީރ ަިއލިޓީ
ނޑ ަތ ެކ ްއ ެގ
ސ ޮކ ްށ ަނ ަމ ެވ ް
ސ ްޓ ަތ ްއ ައ ަހ ަރ ުކ ެއ ްއ ަފ ަހ ުރ ުނ ަވ ަތ ެއ ައ ްށ ުވ ެރ ައ ަވ ް
ޝ ޯހ ްލ ްޑ) ަމތ ަީގއ ާިވ ަވކ ަިވކި ާމލީ ެއ ެ
ްތ ެރ ް
ސ ުމ ާރ ަޖ ާޢ ުކ ުރ ްނ
ސ  ،މ ާިހ ުރ ެގ ަޤ ާވޢ ުިދ ަގއ ާިވ ޮގ ުތ ްނ ުހރ ާިހ ެއ ަކ ުއ ްނ ެޓ ްއ ެވ ް
ާލޒ ްިމ ުކ ެރ ެއ ެވަ .ނ ަމ ެވ ް
ސ ޮކ ްނ ެމ ތ ްިނ ަމ ުހ ްނ ެއ ްއ ަމ ަހ ުކ ުމ ާރ ަޖ ާޢ ުކ ުރ ްނ
ސ ުކ ެރ ޭވ ެއ ަކ ުއ ްނ ްޓ ަތ ުކ ެގ ެގ ްއ ުލ ަމ ްށ ުހ ަށ ެހޅ ަިފއ ާިވ މ ްިނ ަވ ުރ ަކ ަޑ ައ ަޅނީ ެބ ެލ ްނ ް
ޭބ ްނ ަކ ްށ ާލޒ ްިމ ުކ ެރ ެއ ެވަ .ވކ ަިވކ ްިނ ދ ާިރ ާ
ސ ޝ ްީޓ ެގ
ާތރ ާީޚއި ަހ ަމ ައ ްށ ޮކ ްނ ެމ ަދ ަރ ްނ ެޏ ްއ ަބ ަލއި ުކރ ަިމތ ެިވ ާދ ެނ ެގ ްއ ުލ ްނ ަވ ަޒ ްނ ުކ ުރ ަމ ްށ ަފ ުހ ެއ ެވ.

ނ ނު ވ ަ ތ ަ ދ ަ ރ ަ ނީ ގެ އ ަ ދ ަ ދު އި ތު ރު ކު ރު މު ގެ ކު ރި ން  ،ދ ަ ރ ަ ނީ ގެ ރި ސް ކ ަ ށް
 3.1.4ރ ަ ހު ނު ބެ ހެ އް ޓު މު ގެ ކު ރި ް
ހު ށ ަ ހެ ޅި ފ ަ އި ވާ އެ ން މެ މ ަ ތީ މި ން ވ ަ ރު
ަދ ަރނ ެީގ ރ ްިސ ަކ ްށ ުހ ަށ ެހ ޭޅ ެއ ްނ ެމ ަމތީ މ ްިނ ަވ ުރ ބ ާިނ ެވ ެގ ްނ ަވނީ ެބ ެލ ްނ ް
ސ ޝ ްީޓ ަގއި ހ ެިމ ޭނ ައ ަދ ުދ ަތ ާކއި ަދ ަރނި ޫދ ުކ ުރ ަމ ްށ
ެވވ ަިފއ ާިވ ަވ ުޢ ުދ ަތ ުކ ެގ ަމ ްއ ަޗ ްށ ބ ާިނ ޮކ ްށ ަރ ުހ ުނ ެގ ޮގ ުތ ަގއި ެބ ެހ ްއޓ ަިފއ ާިވ ެއ ްއ ެޗ ްއ ެގ ަހ ަމ ައ ަގ ްށ ރ ާިޢ ަޔ ްތ ުނ ޮކ ެށ ެވ .ތިރ ަީގއ ާިވ ާތ ަވ ުލ ަގއި
ެއ ަވނީ ޭބ ްނ ުކ ެގ ެބ ެލ ްނ ް
ސ ޝ ްީޓ ަގއި ހ ެިމ ޭނ ަބ އ ަިތ ުކ ެގ ެތ ެރއ ްިނ ަދ ަރނ ެީގ ރ ްިސ ަކ ްށ ުހ ަށ ެހޅ ަިފއ ާިވ ެއ ްނ ެމ ަމތީ މ ްިނ ަވ ުރ ަދ ްއ ަކއ ޭިދ
ައ ަދ ުދ ަތ ެކ ެވ.
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މާ ލީ ބ ަ ޔާ ން ތ ަ ކާ ގު ޅޭ ނޯ ޓް ތ ަ އް
(ހުރިހާ އަދަދެއް ރުފިޔާ ހާހުން)
2010

2009

އެހެން ބޭންކުތަކުގައިވާ ބާކީ

45,017

119,409

ވަގުތުން އަދި ކުރު މުއްދަތުގައި ލިބެން ހުރި ފައިސާ

84,581

53,760

ބިލްސް އޮފް އެކްސްޗޭންޖް

17,578

29,299

ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ލޯނާއި އެޑްވާންސް

6,064,721

6,545,899

ރަހުނުގެގޮތުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ އެސެޓްތައް

199,095

-

ބެލެންސް ޝީޓުގައިވާ ޖުމްލަ

6,211,897

6,748,367

ކޮންޓިންޖަންޓް ލައިބިލިޓީތަކާއި ވަޢުދުތައް

798,527

548,906

 31ޑި ސެ ން ބ ަ ރާ އި ހ ަ މ ަ އ ަ ށް ދ ަ ރ ަ ން ޏ ަ ށް ހު ށ ަ ހެ ޅި ފ ަ އި ވާ ޖު މް ލ ަ

7,010,424

7,297,273

ކުރެޑިޓް ރިސްކްގެ  88އިންސައްތައަކީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ލޯނާއި އެޑްވާންސްތަކުން އުފެދިފައިވާ ރިސްކެވެ 2009( .ގައި 90 :އިންސައްތަ)

ރޓ ޯފލ ޯިއ ަތ ާކއ ެިއ ުކ ތިރ ަީގއ ެިއ ާވ ަބ އ ަިތ ަކ ްށ ރ ާިޢ ަޔ ްތ ޮކ ްށަ ،ދ ަރނ ެީގ ރ ްިސ ަކ ްށ ުހ ަށ ެހޅ ަިފއ ާިވ މ ްިނ ަވ ުރ ވ ާީހ ެވ ް
ސ ޯޕ ް
ޯލ ާނއި ެއ ްޑ ާވ ްނ ް
ސ
ުކ ަޑ ޮކ ްށޮ ،ކ ްނ ްޓ ޯރ ްލ ުކ ުރ ުމ ަގއި ެދމިތ ެިބ ޭވ ެނ ަކ ުމ ެގ ަޔޤ ްީނ ަކ ްނ ޭބ ްނ ްކ ހ ްިނ ާގ ަފ ާރ ްތ ަތ ަކ ްށ ެއ ަބ ޮއ ެތ ެވ.
ރޓ ޯފލ ޯިއ ެގ ެއ ްނ ެމ ޮބ ުޑ ޙ ްިއ ާ
ޯލ ުނ ޯޕ ް
ޞ ެއ ްއ ުކ ާރ ަބ ަޔކީ ަރ ުހ ުނ ެބ ެހ ްއޓ ެިގ ްނ ޫދ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ ޯލ ެނ ެވ.
ޯލ ުނ ޯޕ ް
ރޓ ޯފލ ޯިއ ެގ  45އ ްިނ ަ
ސ ްއ ަތ ައކީ ުމ ްއ ަދ ުތ ަހ ަމ ުނ ާވ ައދި ެއ ަދ ަރނ ްިނ ެގ ްއ ުލ ްނ ުނ ާވ ަދ ަރ ްނ ެޏ ެވ.
(ަ 2009ގއި 51 :އ ްިނ ަ
ސ ްއ ަތ)
ސ ޫދ ުކ ުރ ުމ ެގ ނ ާިޒ ްމ އ ުިތ ަރ ްށ ަހ ުރ ަދ ާނ ުކ ުރ ުމ ެގ ޮގ ުތ ްނ ައ ުއ މ ްިނ ަގ ު
ޯލ ާނއި ެއ ްޑ ާވ ްނ ް
ނޑ ަތ ެކ ްއ ަވނީ ަތ ާޢ ަރ ުފ ުކ ެރވ ަިފ ެއ ެވ.

 3.1.5ދޫ ކު ރެ ވި ފ ަ އި ވާ ލޯ ނު ތ ަ ކާ އި އެ ޑް ވާ ން ސް ތ ަ އް
(ހުރިހާ އަދަދެއް ރުފިޔާ ހާހުން)
2010

2009

މުއްދަތު ހަމަނުވާ އަދި ގެއްލުންނުވާ

2,766,447

3,411,833

މުއްދަތު ހަމަވެފައި އަދި ގެއްލުންނުވާ

2,205,669

2,197,290

ގެއްލުންވެފައި

2,374,626

1,785,477

ޖުމްލަ

7,346,742

7,394,600

ކަ ނޑަން :ގެއްލުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ

)(635,216

)(485,376

ކަ ނޑަން :ހިފެހެއްޓިފައިވާ އިންޓަރެސްޓް

)(629,228

)(334,026

ސާ ފު

6,082,298

6,575,198

ދޫކުރެވިފައިވާ ލޯނުތަކާއި އެޑްވާންސްތަކަށް ވެދާނެ ގެއްލުމަކަށް ހެދި ޕްރޮވިޜަންގެ އިތުރު ތަފްސީލު ނޯޓް  21ގައި ބަޔާންކޮށްފައިއެވަނީއެވެ.
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މާ ލީ ބ ަ ޔާ ން ތ ަ ކާ ގު ޅޭ ނޯ ޓް ތ ަ އް
ިސ ަދ ްއ ަކ ްނ ެޖ ޭހ ުމ ްއ ަދ ުތ ަހ ަމ ުނ ާވ ޯލ ާނއި ެއ ްޑ ާވ ްނ ް
ެގ ްއ ުލ ަމ ްށ ުހ ަށ ެހޅ ަިފއ ުިނ ާވ ަ ،އ ދި ަފއ ާ
ސ ަތ ްއ :
(ހުރިހާ އަދަދެއް ރުފިޔާ ހާހުން)

ސި ނާ ޢ ަ ތް ތ ަ ކ ަ ށް ބ ަ ހާ ލެ ވި ފ ަ އި ވާ

2010

2009

ދަ ނޑުވެރިކަން

10,954

17,318

ވިޔަފާރި

269,033

395,622

އިމާރާތްކުރުން

555,003

504,259

މަސްވެރިކަން

170,976

171,776

އުފެއްދުންތެރިކަން

145,044

144,521

އަމިއްލަ

248,602

216,602

ޚިދުމަތް

41,706

219,842

ފަތުރުވެރިކަން

1,325,129

1,741,893

2,766,447

3,411,833

 31ޑިސެންބަރ  2010ގައި ނިމުނު އަހަރު ބޭންކުން ދޫކުރެވިފައިވާ ލޯނާއި އެޑްވާންސްތައްވަނީ އޭގެ ކުރީ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު ނިސްބަތުން މަދުވެފައެވެ.
ދަރަނީގެ ރިސްކުން ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މިންވަރު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި އުފެއްދުންތެރިނޫން ލޯނުތަކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށާއި ފީއަށް
ބިނާވެފައިވާ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އިސްކަންދެވިގެން މަސައްކަތްކުރެވުނެވެ.

ހ .މުއްދަތު ހަމަނުވާ އަދި ގެއްލުންނުވާ ދަރަނިތައް
ޭބ ްނ ުކ ްނ މ ަިވ ުގ ުތ އ ްިނ ަޓ ަ
ރނ ްލ ްކ ެރ ޑ ްިޓ ޭރޓ ްިނ ގ ނ ާިޒ ެމ ްއ ެއ ަކ ަށ ައ ާޅ ަފއ ަިވ ނީ ަހ ަމ ެއ ަކ ނި ުއ ެފ ްއ ުދ ްނ ެތރ ޫިނ ްނ
ސ ަ ،ދ ަރ ނ ެީގ ރ ް
ަދ ަރ ނ ަިތ ްއ ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ަމ ެށ ެވ ަ .ނ ަމ ެވ ް
ިސ ަކ ްށ ުހ ަށ ެހ ޭޅ ަފ ަދ ައ ަދ ުދ ެގ ޮގ ުތ ްނ ުނ ަވ ަތ ެފ ްނ ަވ ުރ ެގ ޮގ ުތ ްނ
ސ ނި ާ
ެއ ްއ ެވ ް
ސ ޮބ ަޑ ަކ ްށ ަބ ަލއި ަވ ަޒ ްނ ޮކ ްށ ަފއ ެިމ ުނ ވީ ޭބ ްނ ުކ ްނ ެއ ްއ ެވ ް
ޝ ެނ ްއ ހ ެިމ ޭނ ޯތ ވ ާީހ ެވ ް
ސ ުމ ާޢ ަމ ާލ ެތ ްއ
ުނ ހ ްިނ ަގ ެއ ެވ  .މ ޮިގ ުތ ްނަ ،ދ ަރ ނި ަނ ާގ ަފ ުރ ުދ ްނ ާނ އި ޮކ ްނ ެމ ްގ ޫރ ެޕ ްއ ަވ ކ ަިވ ކ ްިނ ަޤ ާވ ޢ ުިދ ްނ ުމ ާޠ ލ ާިޢ ުކ ެރ ެވ ުމ ްނ ެދ ެއ ެވ .
ަ - Iދ ަރ ނ ެީގ ރ ް
ިސ ްކ ުކ ަޑ ުކ ުރ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ަދ ަރ ްނ ަޏ ްށ ެއ ޭދ ަފ ާރ ުތ ެގ ާޤ ބ ުިލ ަކ ްނ ެބ ުލ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ާޚ ްއ ަ
ޞ
ަ
ޝ ުރ ުތ ަތ ެކ ްއ ުފރ ަިހ ަމ ޭވ ޯތ ަބ ަލ ެއ ެވ  .މ ޮިގ ުތ ްނ ަބ ާލ ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ުކ ެގ ެތ ޭރ ަގ އި ެއ ަފ ާރ ްތ ަތ ުކ ެގ ހ ްިނ ުގ ްނ ެތރ ަިކ ާމ އި،
ޒ ެގ ެރ ޯކ ްޑ ަތ ާކ އި ،ވ ަިޔ ާފރ ަީގ އި ެއ ުކ ެލވ ެިގ ްނ ާވ ރ ް
ިސ ުކ ަތ ާކ އި
ުމ ުޖ ަތ ަމ ުޢ ަގ އި ައ ުބ ުރ ހ ެިފ ެހ ްއ ޓ ަިފއ ާިވ މ ްިނ ަވ ާރ އިާ ،މ ީ
ސ ާިނ ަޢ ާތ އި ައ ދި ވ ަިޔ ާފރ ެީގ ާމ ަޙ ުއ ުލ ެގ ާޙ ަލ ުތ ަވ ަރ ްށ ަރ ަ
ނގ ަޅ ްށ ަބ ަލ ެއ ެވ  .މ ާިއ އ ެިއ ުކ ަ ،ދ ަރ ނި ަނ ާގ ަފ ާރ ުތ ެގ
ސ ްއ ަކ ަތ ކީ ެދ ެމ ެހ ްއ ެޓ ނި ވ ޮިގ ެތ ްއ ަގ އި ަފއ ާިދ ާވ ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ުތ ެގ ެފ ްނ ަވ ާރ އިަ ،ހ ުރ ަދ ާނ ަކ ާމ އި ައ ދި ެއ ަމ ަ
ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ެތ ްއ ޯތ
ެބ ުލ ްނ ހ ެިމ ެނ ެއ ެވ ަ .ދ ަރ ނި ަނ ާގ ަފ ާރ ުތ ެގ ާމލީ ުފ ުދ ްނ ެތރ ަިކ ްނ ުހރި ެފ ްނ ަވ ުރ ެބ ުލ ުމ ެގ ޮގ ުތ ްނ ާ ،ފއ ުިތވި
ިނދ ްއ ަގ އި ދ ާިރ ާ
ިސ ުބ ަތ ްއ ޭބ ުނ ްނ ެވ ްއ ެޖ ހ ެ
ައ ަހ ުރ ަތ ުކ ަގ އި ައ ދި ުކ ރ ަިމ ަގ ްށ ަލ ާފ ުކ ާރ ާމލީ ހ ާ
ސ ުކ ެރ ެވ ެއ ެވ .
ސ ާމ ުލ ަކ ްނ ޭދ ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ުކ ެގ ެތ ޭރ ަގ އި ،ވ ަިޔ ާފރ ްިނ ލ ޭިބ ަނ ާފ ާއ އިެ ،އ ެ
މ ޮިގ ުތ ްނ ަ
ސ ްޓ ަތ ްއ ޭބ ުނ ްނ ުކ ެރ ެވ ުމ ްނ ާދ ޮގ ުތ ެގ
ިސ ަދ ުއ ުރ ާވ ޮގ ާތ އި ައ ދި ާމލީ ެއ ްއ ަބ ް
ިސ ުހރ ެިނ ްތ މ ްިނ ަވ ާރ އިަ ،ފއ ާ
ުފރ ަިހ ަމ ަކ ާމ އިަ ،ފއ ާ
ސ ުވ ަމ ާކ އި ުކ ރ ަިމތި ުލ ުމ ެގ
ާޤ ބ ުިލ ަކ ްނ ުހރ ޯިތ ެބ ެލ ެއ ެވ .
ސ ުލ ްނ ަފއ ާ
ަ - IIދ ަރ ްނ ަޏ ްށ ެއ ޭދ ުކ ްނ ުފނ ަިތ ުކ ްނ ޭބ ްނ ަކ ްށ ަ ،ދ ަރ ނި ައ ާދ ުކ ުރ ުމ ަގ އި ަހ ަމ ެޖހ ަިފއ ާިވ ުއ ޫ
ިސ
ެދ ްއ ުކ ަމ ްށ ުނ ުކ ެޅދ ްިއ ެޖ ާޙ ަލ ެތ ްއ ަގ އި ޭބ ްނ ަކ ްށ ލިބ ާިދ ެނ ެގ ްއ ުލ ެމ ްއ ުކ ަޑ ުކ ުރ ުމ ެގ ޮގ ުތ ްނ ެއ ްނ ެމ ުފ ަރ ަތ ަމ ަބ ަލނީ
ސ ުފ ެއ ެ
ަދ ަރ ްނ ަޏ ްށ ެއ ޭދ ަފ ާރ ުތ ެގ ާ
ސ ުޓ ްނ ެއ ެގ ްއ ުލ ެމ ްއ ޫފ ެބ ްއ ޭދ ެނ މ ްިނ ަވ ަރ ެށ ެވ  .މ ޮިގ ުތ ްނަ ،ދ ަރ ނި ަނ ާގ ަފ ާރ ުތ ެގ
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މާ ލީ ބ ަ ޔާ ން ތ ަ ކާ ގު ޅޭ ނޯ ޓް ތ ަ އް
ނޑ ެއ ެ
ިސ ުހރ ެިނ ްތ މ ްިނ ަވ ުރ ަބ ަލނީެ ،އ ަފ ާރ ުތ ެގ ވ ަިޔ ާފރި ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ަމ އ ަިގ ު
ވ ަިޔ ާފރ ެީގ ެފ ްނ ަވ ާރ އި ަފއ ާ
ސ ްޓ ަތ ްއ
ަކ ުމ ަގ އ ާިވ ަހ ުރ ުމ ަދ ާލއި ،ލ ެިބ ްނ ުހ ރި ަފއ ާ
ިސ ާއއި ވ ަިޔ ާފރި ުމ ާދ ވ ްިއ ާކ ެލ ެވ ްނ ުހރި ައ ަގ ްށ ަބ ަލއ ެިގ ްނ ެނ ެވ .
ޭބ ްނ ަކ ްށ ލިބ ާިދ ެނ ެގ ްއ ުލ ަމ ުކ ްނ ަރ ްއ ާކ ެތ ރ ުިވ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ެއ ޭޅ ފ ަިޔ ަވ ެޅ ްއ ެގ ޮގ ުތ ްނ މ ެިދ ްނ ެނވ ަިފ ަދ ެއ ެ
ސ ްޓ ަތ ްއ
ަރ ުހ ުނ ޮކ ްށ ެގ ްނ ުނ ަވ ަތ ެއ ަ
ސ އ ްިނ ޮކ ްށ ެގ ްނ ުނ ަވ ަތ މ ަިފ ަދ ެއ ެހ ްނ ަރ ުހ ެނ ްއ ޭބ ްނ ަކ ްށ ެނ ެގ ެއ ެވ ަ .ހ ަމ ެއ ަފ ަދއ ްިނ
ޭބ ްނ ަކ ްށ ލިބ ާިދ ެނ ެގ ްއ ުލ ަމ ުކ ްނ އ ުިތ ަރ ްށ ަރ ްއ ާކ ެތ ރ ުިވ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ޯލ ުނ ަނ ާގ ަފ ާރ ުތ ްނ ުނ ަވ ަތ ތ ްިނ ަވ ަނ ަފ ާރ ަތ ުކ ްނ
ިސ ައ ު
ަރ ުހ ެނ ްއ ެނ ގ ާިދ ެނ ެއ ެވ ަ .ދ ަރ ްނ ަޏ ްށ ަނ ާގ ަފއ ާ
ނބ ާރ ުނ ެދ ްއ ުކ ުމ ެގ ަ
ސ ަބ ުބ ްނ ލިބ ާިދ ެނ ެގ ްއ ުލ ަމ ުކ ްނ
ަރ ްއ ާކ ެތ ރ ުިވ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ެއ ޭޅ ފ ަިޔ ަވ ެޅ ްއ ެގ ޮގ ުތ ްނ ަރ ުހ ުނ ުކ ުރ ަމ ކީ ާރ ްއ ޭޖ ެގ ވ ަިޔ ާފރި ާމ ަޙ ުއ ުލ ަގ އި ަޒ ާމ ުނ ްއ ު
ސ ެރ
ުކ ެރ ެވ ުމ ްނ ައ ްނ ަނ ޭލ ްނ ޭދ ުނ ެގ ުމ ާޢ ަމ ާލ ެތ ެކ ެވ  .މ ޮިގ ަތ ްށ ަކ ްނ ަތ ްއ ުކ ަރ ްނ ެޖ ޭހ ަމ އ ަިގ ު
ނޑ ަ
ސ ަބ ުބ ަތ ަކ ކީ)1 ( :
ަދ ަރ ްނ ަޏ ްށ ެއ ޭދ ަފ ާރ ުތ ްނ ުހ ަށ ަހ ާޅ ާމލީ ހ ާ
ިސ ުބ ަތ ްއ ޮ ،އޑ ުިޓ ުނ ުކ ެރ ވ ާިވ ތީ ައ ދ ު
ި/ނ ަވ ަތ ގ ަިނ ުދ ަވ ް
ސ ެވ ަފއ ާިވތީ
މިހ ާ
ިސ ުބ ަތ ަކ ްށ ޮއ ްނ ަނ އ ުިތ ާބ ުރ ުކ ަޑ ުވ ްނ ؛ ( ޭ )2ބ ްނ ުކ ަގ އި ެބ ެހ ްއޓ ަިފއ ާިވ ަރ ުހ ެނ ްއޭ ،ބ ްނ ަކ ްށ ެގ ްއ ުލ ެމ ްއ ެވ ާދ ެނ
ޮގ ަތ ަކ ްށ ަ ،ދ ަރ ނި ޫދ ުކ ާރ ެއ ެހ ްނ ަފ ާރ ަތ ަކ ްށ ަރ ުހ ުނ ުނ ުކ ެރ ޭވ ެނ ަކ ުމ ެގ ަޔ ޤ ްީނ ަކ ްނ ޯހ ުދ ްނ ؛ މ ެިދ ަކ ްނ ަތ ެކ ެވ .

ށ .މުއްދަތު ހަމަވެފައިވީނަމަވެސް ގެއްލުންނުވާ ލޯނާއި އެޑްވާންސްތައް
ސ ަހ ަމ ުނ ާވ ޯލ ާނއި ެއ ްޑ ާވ ްނ ް
ަޤ ާވ ޢ ުިދ ްނ ަފއ ާ
ސ ުލ ްނ ުނ ަދ ްއ ާކ ާތ ު 90ދ ަވ ް
ިސ ަދ ްއ ަކ ްނ ެޖ ޭހ ުއ ޫ
ސ ަތ ަކ ކީެ ،އ ެހ ްނ ޮގ ަތ ަކ ްށ
ަބ ަދ ުލ ާވ ެނ ަކ ުމ ެގ ަމ ުޢ ޫލ ާމ ެތ ްއ ލިބ ަިފއ ުިނ ާވ ހ ަ
ިނދ ުކ ެ ،ގ ްއ ުލ ަމ ްށ ުހ ަށ ެހޅ ަިފއ ާިވ ަދ ަރ ނ ެީގ ޮގ ުތ ަގ ެއ ްއ ުނ ެބ ެލ ެވ ެއ ެވ .
ސ ެގ ްއ ުލ ްނ ުނ ާވ ޯލ ާނއި ެއ ްޑ ާވ ްނ ް
ސ ުލ ްނ ުނ ަދ ްއ ާކ ުހރ ަިނ ަމ ެވ ް
ތިރ ަީގ އި މ ަިވ ނީ ަޤ ާވ ޢ ުިދ ްނ ަފއ ާ
ިސ ަދ ްއ ަކ ްނ ެޖ ޭހ ުއ ޫ
ސ ެގ
ާބ ަވ ްތ ަތ ުކ ެގ ުޖ ްމ ަލ ައ ަދ ުދ ަތ ެކ ެވ .
(ހުރިހާ އަދަދެއް ރުފިޔާ ހާހުން)
ވަކިވަކި ފަރުދުން (ރީޓެއިލް ކަސްޓަމަރުން)

މުއްދަތު
ކަނޑައެޅިފައިވާ
 31ޑިސެމްބަރު 2010

އޯވަރޑްރާފްޓް

ޑިވެލޮޕްމެންޓް

ކްރެޑިޓް ކާޑު

ލޯނުތައް

ރަހުނުތައް

ބޭންކިންގ

ޖުމްލަ

ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާތާ  30ދުވަހާއި ހަމައަށް

-

10,228

216,648

117,421

166,627

510,924

ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާތާ  30 – 60ދުވަސް

-

2,992

94,719

71,606

69,234

238,551

ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާތާ  60 – 90ދުވަސް

45,997

-

619,334

52,305

63,176

780,812

45,997

13,220

930,701

241,332

299,037

1,530,287

 31ޑިސެމްބަރު  2010ގެ ނިޔަލަށް  60 -90ދުވަހާއި ދޭތެރޭގައި ކްރެޑިޓް ކާޑަށް ދައްކަންޖެހި ނުދެއްކާ ހުރި ޖުމްލަ އަދަދަކީ  347,000ރުފިޔާއެވެ.
ބޭންކުގެ ކްރެޑިޓް ޕޮލިސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،މިކާޑުތައް ބެލެވެނީ އުފެއްދުންތެރިނޫން ކާޑުގެ ގޮތުގައެވެ.

ބޮ ޑެ ތި ކު ން ފު ނި ތ ަ އް
 31ޑި ސެ މް ބ ަ ރު 2010

ޖު މް ލ ަ

ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާތާ  30ދުވަހާއި ހަމައަށް

468,776

ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާތާ  30 – 60ދުވަސް

-

ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާތާ  60 – 90ދުވަސް

206,606

ޖު މް ލ ަ

675,382

90

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ  -އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

މާ ލީ ބ ަ ޔާ ން ތ ަ ކާ ގު ޅޭ ނޯ ޓް ތ ަ އް
ވަކިވަކި ފަރުދުން (ރީޓެއިލް ކަސްޓަމަރުން)

މުއްދަތު
ޑިވެލޮޕްމެންޓް

ކަނޑައެޅިފައިވާ
 31ޑިސެމްބަރު 2009

އޯވަރޑްރާފްޓް

ކްރެޑިޓް ކާޑު

ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާތާ  30ދުވަހާއި ހަމައަށް

24,836

9,835

453,085

ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާތާ  30 – 60ދުވަސް

15,927

3,909

221,641

32,695

ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާތާ  60 – 90ދުވަސް

20,207

280

107,777

59,876

130,425

ޖު މް ލ ަ

60,970

14,024

782,503

273,090

406,375

ޖުމްލަ

ލޯނުތައް

ރަހުނުތައް

ބޭންކިންގ

180,519

210,171

878,446

65,779

339,951
318,565
1,536,962

ބޮ ޑެ ތި ކު ން ފު ނި ތ ަ އް
 31ޑި ސެ މް ބ ަ ރު 2009

ޖު މް ލ ަ

ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާތާ  30ދުވަހާއި ހަމައަށް

192,413

ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާތާ  30 – 60ދުވަސް

126,205

ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާތާ  60 – 90ދުވަސް

341,710

ޖު މް ލ ަ

660,328

ނ .ވަކިވަކިން ގެއްލުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ލޯނާއި އެޑްވާންސްތައް
ެބ ެހ ްއޓ ަިފއ ާިވ

ަރ ުހ ުނ ްނ

ުއ ެފ ޭދ

ަފއ ާ
ިސ

ުނ ހ ަިމ ަނ އި

ަދ ުއ ުރ ުވ ްނ

ަކ ް
ސ ަޓ ަމ ުރ ްނ ަނ ްށ

ޫދ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ

ޯލ ާނއި

ެއ ްޑ ާވ ްނ ް
ސ ަތ ުކ ެގ ެތ ެރ އ ްިނ ަވ ކ ަިވ ކ ްިނ ެގ ްއ ުލ ަމ ްށ ުހ ަށ ެހޅ ަިފއ ާިވ ަދ ަރ ނ ެީގ މ ްިނ ަވ ަރ ކީ ު 2,374,626,340ރފ ާިޔ
( ު 1,785,476,884 :2009ރފ ާިޔ ) ެއ ެވ .
ތިރ ަީގ އި މ ަިވ ނީ ުއ ެފ ްއ ުދ ްނ ެތރ ޫިނ ްނ ޯލ ާނއި ެއ ްޑ ާވ ްނ ް
ސ ަތ ުކ ެގ ެތ ެރ އ ްިނ ަވ ކ ަިވ ކ ްިނ ެގ ްއ ުލ ަމ ްށ ުހ ަށ ެހޅ ަިފއ ާިވ ޯލ ާނއި
ެއ ްޑ ާވ ްނ ް
ސ ެގ ާބ ަވ ްތ ަތ ުކ ެގ ުޖ ްމ ަލ ައ ަދ ުދ ަތ ެކ ެވ .

ވަކިވަކި ފަރުދުން (ރީޓެއިލް ކަސްޓަމަރުން)

ކްރެޑިޓް
އޯވަރޑްރާފްޓް

ކާޑު

މުއްދަތު
ކަނޑައެޅިފައިވާ
ލޯނުތައް

ރަހުނުތައް

ވަކިވަކިން ގެއްލުމަށް
ހުށަހެޅިފައިވާ ލޯނު

170,539

18,733

207,963

100,631

ޖު މް ލ ަ

170,539

18,733

207,963

341,206 100,631

 31ޑި ސެ މް ބ ަ ރު 2010

ޑިވެލޮޕްމެންޓް

ބޮޑެތި

ބޭންކިންގ

ކުންފުނިތައް

ޖުމްލަ

341,206

1,535,554

2,374,626

1,535,554

2,374,626

ވަކިވަކި ފަރުދުން (ރީޓެއިލް ކަސްޓަމަރުން)

ކްރެޑިޓް
އޯވަރޑްރާފްޓް

ކާޑު

މުއްދަތު
ކަނޑައެޅިފައިވާ
ލޯނުތައް

ވަކިވަކިން ގެއްލުމަށް
ހުށަހެޅިފައިވާ ލޯނު

147,603

17,006

122,926

38,115

ޖު މް ލ ަ

147,603

17,006

122,926

38,115

 31ޑި ސެ މް ބ ަ ރު 2009

ރަހުނުތައް

ޑިވެލޮޕްމެންޓް

ބޮޑެތި

ބޭންކިންގ

ކުންފުނިތައް

ޖުމްލަ

284,516

1,175,311

1,785,477

284,516

1,175,311

1,785,477

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ  -އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010
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މާ ލީ ބ ަ ޔާ ން ތ ަ ކާ ގު ޅޭ ނޯ ޓް ތ ަ އް
(ހުރިހާ އަދަދެއް ރުފިޔާ ހާހުން)

އު ފެ އް ދު ން ތެ ރި ނޫ ން އެ ސެ ޓް ތ ަ އް މު އް ދ ަ ތު ހ ަ މ ަ ވު މ ަ ށް ފ ަ ހު ހިނ ގި ދު ވ ަ ހ ަ ށް ބި ނާ ކޮ ށް:
2010

2009

ޚާއްޞަކޮށް ބެލެވޭ

-

104,965

ފެންވަރު ދަށް

206,931

245,206

ޔަޤީންކަން ކުޑަ

409,399

1,373,742

ގެއްލުން

1,758,296

61,564

2,374,626

1,785,477

ޯމ ްލޑ ްިވ ް
ސ

ަމނ ަިޓރީ

ޮއ ޯތ ރިޓ ެީގ

ްޕ ޫރ ެޑ ްނ ަ
ޝ ްލ

ެރ ގ ުިއ ޭލ ަ
ޝ ްނ

05-2009

–

ްކ ެލސި ފ ޭިކ ަ
ޝ ްނ ،

“އ ެ
ެ
ސ ްޓ

ޝ ްނ ޮއ ްފ އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ސ ް
ސ ްޓ ” ަގ އި ަބ ާޔ ްނ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ ޮގ ުތ ެގ ަމތ ްީނ ާ ،ޚ ްއ ަ
ސ ެޕ ްނ ަ
ްޕ ޮރ ވ ަިޜ ނ ްިނގ ެއ ްނ ްޑ ަ
ޞ ޮކ ްށ ެބ ެލ ޭވ
ސ ްޓ ެތ ޭރ ަގ އި ުނ ހ ެިމ ެނ ެއ ެވ ަ .ނ ަމ ެވ ް
ޯލ ުނ ަތ ްއ ުއ ެފ ްއ ުދ ްނ ެތރ ޫިނ ްނ ެއ ެ
ސ  ،މ ަިފ ަދ ޯލ ުނ ަތ ްއ ަ 2009ވ ަނ ައ ަހ ުރ ެގ ާމލީ
ސ ުޓ ެގ ޮގ ުތ ަގ އި ެބ ެލވ ަިފއ ަިވ ނީ ޯމ ްލޑ ްިވ ް
ިސ ުބ ަތ ުކ ަގ އި ުއ ެފ ްއ ުދ ްނ ެތރ ޫިނ ްނ ެއ ެ
ހ ާ
ސ ަމނ ަިޓރީ ޮއ ޯތ ރިޓީ އ ްިނ ުކ ރ ްިނ
ރގ އ ާިވ ަފ ަދއ ްިނަ ،ފއ ާ
ސ ުލ ްނ ުނ ަދ ްއ ާކ ާތ ު 90ދ ަވ ް
ިސ ެދ ްއ ުކ ަމ ްށ ަހ ަމ ެޖހ ަިފއ ާިވ ުއ ޫ
ސ ރ ކ ުިއ ަލ ަ
ާޢ ްނ ުމ ުކ ަރ ްއ ާވ ަފއ ާިވ ަ
ސ
ާފއ ުިތ ެވ ަފއ ާިވތ ެީއ ެވ .

ރ .އަލުން މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާ ލޯނާއި އެޑްވާންސްތައް
ޝ ަވ ާރ ުނ ުކ ެރ ުވ ުނ ަނ ަމ  31ޑ ެ
ައ ުލ ްނ ަމ ް
ިސ ްމ ަބ ުރ ަ 2010ގ އި ުމ ްއ ަދ ުތ ަހ ަމ ެވ ަފއި ުނ ަވ ަތ ުއ ެފ ްއ ުދ ްނ ެތރ ޫިނ ްނ ޯލ ުނ ެގ
ޮގ ުތ ަގ އި ެބ ެލ ޭވ ުޖ ްމ ަލ ައ ަދ ަދކީ ު 276,074,238ރފ ާިޔ ( ު 364,101,132 :2009ރފ ާިޔ ) ެއ ެވ .

(ހުރިހާ އަދަދެއް ރުފިޔާ ހާހުން)
2010

2009

އ ަ ލު ން މ ަ ޝް ވ ަ ރާ ކު ރެ ވި ފ ަ އި ވާ ލޯ ނާ އި އެ ޑް ވާ ން ސް – ވ ަ ކި ވ ަ ކި ފ ަ ރު ދު ން ނ ަ ށް
އަލުން މަޝްވަރާކުރެވުނު ފަހުންވެސް އުފެއްދުންތެރިނޫން ލޯނުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ

357,412

660,444

ވަކިވަކި ފަރުދުންނަށް ދޫކުރެވުނު ލޯނުތައް:
އަލުން މަޝްވަރާކުރެވުމަށްފަހު ޤަވާޢިދުން ފައިސާ ދައްކާ – އަލުން މަޝްވަރާ ނުކުރެވުނުނަމަ
އުފެއްދުންތެރިނޫން ލޯނުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ
އަލުން މަޝްވަރާކުރެވުމަށްފަހު ޤަވާޢިދުން ފައިސާ ދައްކާ – އަލުން މަޝްވަރާ ނުކުރެވުނުނަމަވެސް
އުފެއްދުންތެރިނޫން ލޯނުގެ ގޮތުގައި ނުބެލެވޭ
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276,074

364,101

-

-

633,486

1,024,545

މާ ލީ ބ ަ ޔާ ން ތ ަ ކާ ގު ޅޭ ނޯ ޓް ތ ަ އް
 3.1.6މާ ލީ އެ ސް ޓް ތ ަ ކާ އި ދ ަ ރ ަ ނީ ގެ ރި ސް ކް ވ ަ ކި ދާ އި ރާ އ ަ ކ ަ ށް ފު ނި ޖެ ހު ން
ހ .ސަރަޙައްދީ ބައިތައް
މ ަިވ ުގ ުތ ޭބ ްނ ުކ ެގ ޭލ ްނ ޭދ ުނ ުމ ާޢ ަމ ާލ ްތ ަތ ްއ ހ ްިނ ަގ ީ
ނ ަހ ަމ ެއ ަކ ނި ދ ެިވ ހ ާިރ ްއ ޭޖ ަގ ެއ ެވ .

ށ .ސިނާޢީ ބައިތައް
ތިރ ަީގ އި މ ަިވ ނީ ސ ާިނ ޢީ ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ެތ ރ ަިކ ުމ ަގ އި ހ ެިމ ޭނ ަބ އ ަިތ ަކ ްށ ޭބ ްނ ުކ ްނ ަދ ަރ ނި ޫދ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ މ ްިނ ަވ ާރ އި
ައ ަދ ުދ ަތ ެކ ެވ .
(ހުރިހާ އަދަދެއް ރުފިޔާ ހާހުން)

2010

2009

ދަ ނޑުވެރިކަން

27,751

31,306

ވިޔަފާރި

422,807

538,132

އިމާރާތްކުރުން

995,004

928,652

މަސްވެރިކަން

526,247

539,177

އުފެއްދުންތެރިކަން

338,887

371,954

އަމިއްލަބޭނުމަށް

329,741

322,672

ޚިދުމަތްތައް

281,918

353,245

ފަތުރުވެރިކަން

4,424,387

4,309,462

މު ޅި ޖު މް ލ ަ

7,346,742

7,394,600

3.2

މާރ ކެ ޓް ރި ސް ކް

ރކ ްޓ ރ ްިސ ަކ ްށ ުހ ަށ ެހ ެޅ ެއ ެވާ .މ ެ
ރކ ްޓ ެގ ައ ުގ ަތ ަކ ްށ ައ ްނ ަނ ަބ ަދ ުލ ަތ ާކއި ުގޅ ެިގ ްނ ޭބ ްނ ުކ ެގ ަޙ ަރ ާކ ްތ ަތ ްއ ާމ ެ
ާމ ެ
ރކ ްޓ ރ ްިސ ަކ ކީާ ،މލީ
ަވސ ަީލ ެތ ްއ ެގ ަބ ާޒ ުރ ެގ ައ ަގ ްށ ައ ްނ ަނ ަބ ަދ ަލ ާކއި ުގޅ ެިގ ްނ ެއ ަވސ ަީލ ެތ ްއ ެގ ަހ ަމ ައ ަގ ްށ ުނ ަވ ަތ ުކރ ަިމ ުގ ަގއި ެއ ަވސ ަީލ ަތ ުކ ްނ ަފއ ާ
ިސ
ރކ ްޓ ރ ްިސ ަކ ްށ ުހ ަށ ެހ ެޅނީ ،އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ސ ަބ ުބ ްނ ލިބ ާިދ ެނ ެގ ްއ ުލ ެމ ެވ .މ ޮިގ ުތ ްނ ާމ ެ
ަދ ުއ ުރ ާވ ެނ ަދ ުއ ުރ ުވ ަމ ްށ ައ ުތ ެވ ާދ ެނ ަބ ަދ ުލ ަތ ުކ ެގ ަ
ސ ްޓ
ޭރ ާޓއިަ ،ފއ ާ
ިސ ާމ ުރ ުކ ެރ ޭވ ައ ުގ ަތ ާކއި އ ުިކއިޓ ަީއ ްށ ައ ްނ ަނ ަބ ަދ ުލ ަތ ާކއި ުގޅ ެިގ ްނ ުއ ެފ ޭދ ަފ ަރ ުގ ްނ ލިބ ާިދ ެނ ެގ ްއ ުލ ުމ ެގ ަ
ސ ަބ ުބ ްނ ެނ ެވ .މިއ ްިނ
ޞ ަބ ަދ ުލ ަތ ަކ ްށ ުހ ަށ ެހޅ ަިފއ ާިވަ ،އދި ެއ ަވ ުގ ެތ ްއ ަގއި ާމ ެ
ސ ާމ ެ
ޮކ ްނ ެމ ަވސ ަީލ ަތ ކ ެީވ ް
ރކ ަޓ ްށ ައ ްނ ަނ ާޢ ްނ ުމ ައދި ާޚ ްއ ަ
ރކ ުޓ ަގއި ހ ެިމ ޭނ
ސ ްޓ ޭރ ާޓއިް ،ކ ެރޑ ްިޓ ް
ރކ ުޓ ެގ ައ ުގ ަތ ްއ ަކ ުމ ަގއ ާިވ އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ސ ަބ ުބ ްނާ ،މ ެ
ާމލީ ަވސ ަީލ ްތ ަތ ަކ ްށ ައ ްނ ަނ ަބ ަދ ުލ ަތ ުކ ެގ ަ
ސ ްޕ ެރ ްޑ (ޑި ޮޕޒ ަިޓ ްށ
ސ ުޓ ެގ ަފ ަރ ުގ) ާއއި ޭބ ުރ ަފއ ާ
ސ ާޓއި ޯލ ުނ ްނ ލ ޭިބ އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ޭހ ަދ ާވ އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ިސ ާމ ުރ ުކ ެރ ޭވ ައ ުގ ަތ ަކ ްށ ަބ ަދ ުލ ައ ްނ ަނ ައ ުއ ުމ ެގ ެތ ޭރ ަގއި
ސ އ ުިކއިޓީ އ ްިނ ެވ ް
ރޓ ޯފލ ޯިއ ެއ ްއ ައދި ެއ ްއ ެވ ް
ސ ުރ ުކ ާރ ަވސ ަީލ ްތ ަތ ެކ ެވޭ .ބ ްނ ުކ ަގއި ވ ަިޔ ާފރި ޯޕ ް
ައ ަ
ސ ްޓ ެމ ްނ ެޓ ްއ ެނ ުތ ުމ ްނ ،އ ުިކއިޓ ެީގ ައ ަގ ްށ
ައ ްނ ަނ ަބ ަދ ަލ ާކއި ުގޅ ެިގ ްނ ުކރ ަިމތ ެިވ ާދ ެނ ރ ްިސ ަކ ަކ ްށ ޭބ ްނ ްކ ުހ ަށ ެހޅ ަިފ ެއ ްއ ުނ ެވ ެއ ެވ.
ޭބ ްނ ުކ ެގ ަމއ ަިގ ު
ރޝ ްލ ޭބ ްނކ ްިނގ ެގ ެއ ެ
ނޑ ވ ަިޔ ާފރ ަީގއި ުނހ ެިމ ޭނ ޯޕ ް
ނު ،ކ ްނ ުފނ ެީގ ރ ެީޓއ ްިލ ައދި ޮކ ަމ ަ
ސ ްޓ ަތ ާކއި
ރޓ ޯފލ ޯިއ ަތ ްއ ުއ ެފ ެދ ީ
ަލއިބިލިޓ ަީތ ުކ ްނ ުއ ެފ ޭދ އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ސ ްޓ ޭރ ުޓ ެގ ަފ ަރ ުގ ްނ ެނ ެވ.
ސ ްޓ ް
ރކ ްޓ ރ ްިސ ުކ ަތ ާކއި ެބ ޭހ ޮގ ުތ ްނ ޭބ ްނ ުކ ެގ ެއ ެ
ނޑ ވ ަިޔ ާފރ ަީގއި ުނހ ެިމ ޭނ ަހ ަރ ާކ ްތ ަތ ުކ ްނ ުއ ެފދ ެިގ ްނ ައ ްނ ަނ ާމ ެ
ޭބ ްނ ުކ ެގ ަމއ ަިގ ު
ސ ެއ ްނ ްޑ
(އ ްލ ޯކ) ަގއި ަމ ް
ަލއިބިލިޓ ްީޒ ޮކ ެމޓީ ެ
ޝ ަވ ާރ ުކ ަރ ުމ ްނ ެގ ްނ ެދ ެއ ެވ .މ ޮިގ ުތ ްނަ ،ތ ްއ ާޔ ުރ ުކ ެރ ޭވ ރ ޯިޕ ުޓ ަތ ްއ ަޤ ާވޢ ުިދ ްނ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ޯބ ަޑ ާށއި
ެއ ްލ ޯކ ެގ ެމ ްމ ަބ ުރ ްނ ަނ ްށ ުހ ަށ ެހ ެޅ ެއ ެވ.
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މާ ލީ ބ ަ ޔާ ން ތ ަ ކާ ގު ޅޭ ނޯ ޓް ތ ަ އް
 3.2.1ބޭ ރު ފ ަ އި ސާ މާ ރު ކު މު ގެ ރި ސް ކު
ޭބ ްނ ުކ ެގ ވ ަިޔ ާފރ ަީގއި ދ ެިވހި ުރފ ާިޔއ ްިނ ުކ ެރ ޭވ ުމ ާޢ ަމ ާލ ްތ ަތ ްއ ފ ަިޔ ަވއި ެއ ެހ ްނ ުހރ ާިހ ުމ ާޢ ަމ ާލ ްތ ަތ ެކ ްއ ަމއ ަިގ ު
ނޑ ޮގ ެތ ްއ ަގއި ހ ްިނ ަގނީ
ސޮ .ޑ ަލ ުރ ްނ ެނ ެވެ .އ ެހ ްނ ަކ ުމ ްނ ަފއ ާ
.އ ް
ެއ ްއ ަވ ަރ ަކ ްށ ައ ުގ ހ ެިފ ެހ ްއޓ ަިފއ ާިވ ޫޔ ެ
ިސ ަގ ެނ ވ ްިއ ުކ ުމ ެގ ައ ުގ ަތ ަކ ްށ ައ ްނ ަނ ަބ ަދ ުލ ަތ ުކ ެގ
ިސ ެގ ާބ ާޒ ުރ ަގއި ަފއ ާ
ސ ަބ ުބ ްނ ޮބ ެޑތި ރ ްިސ ުކ ަތ ަކ ްށ ޭބ ްނ ުކ ުހ ަށ ެހޅ ަިފ ެއ ްއ ުނ ެވ ެއ ެވަ .ފއ ާ
ަ
ިސ ަގ ެނވ ްިއ ުކ ުމ ެގ ައ ުގ ަތ ަކ ްށ ައ ްނ ަނ
ަބ ަދ ުލ ަތ ުކ ްނ ުކ ެރ ޭވ ައ ްނ ާދ ާޒ ެއ ްއ ެގ ަމ ްއ ަޗ ްށ ބ ާިނ ޮކ ްށ ޭބ ްނ ުކ ްނ ުފ ާޅ ާދއ ާިރ ެއ ްއ ަގއި ވ ަިޔ ާފރ ެިއ ްއ ުނ ުކ ެރ ެއ ެވެ .އ ެހ ްނ ަނ ަމ ެވ ް
ސާ ،ޢ ްނ ުމ
ިސ ެގ ުމ ާޢ ާމ ާލ ެތ ްއ ުކ ަރ ްނ ެޖހ ްިއ ެޖ ާޙ ަލ ެތ ްއ ަގއި ުނ ަވ ަތ ޭބ ުރ ަފއ ާ
ސ ަޓ ަމ ަރ ާކއ ެިއ ުކ ޭބ ުރ ަފއ ާ
ޮގ ެތ ްއ ަގއި ަކ ް
ިސ އ ްިނ ުކ ަރ ްނ ެޖ ޭހ ެއ ެހނ ެިހ ްނ
ިނދ ްއ ަގއި ޭބ ުރ ަފއ ާ
ވ ަިޔ ާފރި ުމ ާޢ ަމ ާލ ަތ ަކ ްށ ޭބ ުނ ްނ ެވ ްއ ެޖ ހ ެ
ިސ ެގ ުމ ާޢ ަމ ާލ ްތ ުކ ެރ ެވ ެއ ެވ.
ިސ ާމ ުރ ުކ ާރ ައ ުގ ަތ ަކ ްށ ަބ ަދ ުލ ައ ްނ ަނ އ ުިރު ،ހރ ާިހ ަވ ްއ ަތ ެރ ްއ ެގ ަފއ ާ
ސ ޭ ،ބ ުރ ަފއ ާ
ަނ ަމ ެވ ް
ިސ ައ ަކ ްށ ުހ ުޅ ާވ ެލވ ަިފއ ާިވ ާބ ާޒ ެރ ްއ ޮއ ުތ ުމ ެގ
ިސ ައ ަކ ްށ ުނ ަވ ަތ ަތ ާފ ުތ ަވ ްއ ަތ ުރ ެގ ަފއ ާ
ަނތ ާީޖ ެއ ްއ ެގ ޮގ ުތ ްނ ަވކ ަިވ ްއ ަތ ެރ ްއ ެގ ަފއ ާ
ިސ ަތ ެކ ްއ ެއ ުކ ުވ ުމ ްނ ޭބ ްނ ުކ ެގ ުމ ަދ ާލއި ަދ ަރ ްނ ަޏ ްށ
ަފ ަރ ުގ ައ ުއ ުމ ްނ ޭބ ްނ ަކ ްށ ުކރ ަިމތ ާިވ ރ ްިސ ްކ ަވކ ަިވ ެރ ްއ ަގއި ހ ަިފ ަހ ްއ ަޓ ްނ ެޖ ެހނީ ޭބ ުރ ަފއ ާ
ިސ ާމ ުރ ުކ ުރ ުމ ެގ ައ ުގ ަތ ާކއި ެއ ަފ ަދ
ނޑ ްއ ަގއި ހ ަިފ ަހ ްއ ަޓއ ެިގ ްނ ެނ ެވ .މ ަިފ ަދ ުމ ާޢ ަމ ާލ ްތ ަތ ްއ ުދ ަވ ުހ ްނ ުދ ަވ ަހ ްށ ަބ ަލ ަހ ްއ ަޓއި ައދި ެ
ސ ަވކި މ ްިނ ަގ ެ
ުމ ާޢ ަމ ާލ ްތ ަތ ްއ ެވ ް
“އ ްލ ޯކ”
ައ ްށ ރ ޯިޕ ުޓ ުކ ެރ ެވ ެއ ެވަ .ވ ުގ ަތ ްށ ރ ާިޢ ަޔ ްތ ޮކ ްށާ ،ފ ަހ ަގ ުކ ެރ ޭވ ެގ ްއ ުލ ްނ ަތ ްއ ަބ ަލ ަހ ްއ ަޓނީ ާބ ާޒ ުރ ެގ ަމ ް
ސ ަރ ަޙ ްށ ައ ްނ ަނ ަބ ަދ ުލ ަތ ަކ ްށ ަބ ަލއި
ަފއ ާ
ިސ ާމ ުރ ުކ ެރ ޭވ ޮގ ަތ ްށ ޭބ ްނ ުކ ަގއި ާޤއ ްިމ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ ނ ާިޒ ަމ ުކ ްނ ެނ ެވ.

(ހުރިހާ އަދަދެއް ރުފިޔާ ހާހުން)

 31ޑި ސެ މް ބ ަ ރު  2010ގ ަ އި

ޔޫ.އެސް.ޑީ

ރުފިޔާ

ޖޭ.ޕީ.ވައި

ޖީ.ބީ.ޕީ

ޔޫރޯ

އެސް.ޖީ.ޑީ

އެހެނިހެން

ޖުމްލަ

އެ ސެ ޓް ތ ަ އް
ނަގުދު ފައިސާ އާއި ބޭންކުތަކުގައި ހުރި ބާކީތައް

1,303,576

821,195

3,225

2,315

1,526

30,392

1,418

2,163,647

ޓްރެޜަރީ ބިލްސް

1,523,435

-

-

-

-

-

-

1,523,435

ލޯނާއި އެޑްވާންސްތައް

3,117,824

2,644,926

1,597

-

220

317,731

-

6,082,298

އިންވެސްޓްމަންޓް ސެކިއުރިޓީތައް

4,811

269

-

-

-

-

-

5,080

އެހެނިހެން އެސެޓްތައް

129,714

68,335

28

-

4

53

-

198,134

ޖު މް ލ ަ އެ ސެ ޓް ތ ަ އް

6,079,360

3,534,725

4,850

2,315

1,750

348,176

1,418

9,972,594

ލ ަ އި ބި ލި ޓީ ތ ަ އް
ކަސްޓަމަރުން ޑިޕޮޒިޓްކޮށްފައި ހުރި

4,540,766

2,466,056

-

235

497

24,190

602

7,032,346

އަނބުރާ ދައްކަން ނެގި ފައިސާ

28,286

954,242

-

-

-

277,840

-

1,260,368

އެހެނިހެން ލައިބިލިޓީތައް

275,599

19,078

381

-

-

2,710

19

297,787

ޖު މް ލ ަ ލ ަ އި ބި ލި ޓީ ތ ަ އް

4,844,651

3,439,376

381

235

497

304,740

621

8,590,501

ބެ ލެ ން ސް ޝީ ޓު ގެ ސާ ފު މާ ލީ ޙާ ލ ަ ތު
ކޮ މި ޓް މ ަ ން ޓް ތ ަ އް

94

1,234,709

95,349

4,469

2,080

1,253

43,436

797

1,382,093

476,704

293,993

-

2,377

437

23,977

1,037

798,525

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ  -އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

މާ ލީ ބ ަ ޔާ ން ތ ަ ކާ ގު ޅޭ ނޯ ޓް ތ ަ އް
(ހުރިހާ އަދަދެއް ރުފިޔާ ހާހުން)

 31ޑި ސެ މް ބ ަ ރު  2009ގ ަ އި

ޔޫ.އެސް.ޑީ

ރުފިޔާ

ޖޭ.ޕީ.ވައި

ޖީ.ބީ.ޕީ

ޔޫރޯ

އެސް.ޖީ.ޑީ

އެހެނިހެން

ޖުމްލަ

އެ ސެ ޓް ތ ަ އް
ނަގުދު ފައިސާ އާއި ބޭންކުތަކުގައި ހުރި ބާކީތައް

1,903,886

782,502

3,469

787

2,635

15,151

2,051

2,710,481

ޓްރެޜަރީ ބިލްސް

1,473,468

-

-

-

-

-

-

1,473,468

ލޯނާއި އެޑްވާންސްތައް

2,883,064

3,269,579

-

-

-

422,554

-

6,575,197

އިންވެސްޓްމަންޓް ސެކިއުރިޓީތައް

6,425

269

-

-

-

-

-

6,694

އެހެނިހެން އެސެޓްތައް

122,426

91,671

4

-

-

59

11

214,171

ޖު މް ލ ަ އެ ސެ ޓް ތ ަ އް

6,389,269

4,144,021

3,473

787

2,635

437,764

2,062

10,980,011

ލ ަ އި ބި ލި ޓީ ތ ަ އް
ކަސްޓަމަރުން ޑިޕޮޒިޓްކޮށްފައި ހުރި

5,631,595

2,164,676

-

-

-

29,914

-

7,826,185

އަނބުރާ ދައްކަން ނެގި ފައިސާ

31,789

1,147,008

-

-

-

376,390

-

1,555,187

އެހެނިހެން ލައިބިލިޓީތައް

204,101

55,336

931

-

1

5,443

306

266,118

ޖު މް ލ ަ ލ ަ އި ބި ލި ޓީ ތ ަ އް

5,867,485

3,367,020

931

-

1

411,747

306

9,647,490

ބެ ލެ ން ސް ޝީ ޓު ގެ ސާ ފު މާ ލީ ޙާ ލ ަ ތު

521,784

777,001

2,542

787

2,634

26,017

1,756

1,332,521

ކޮ މި ޓް މ ަ ން ޓް ތ ަ އް

204,387

344,519

-

-

-

-

-

548,906

 3.2.2އި ން ޓ ަ ރެ ސް ޓް ރޭ ޓު ގެ ރި ސް ކު
ރކ ުޓ ަގއި އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ސ ަތ ުޤ ަބ ުލ ަގއި ާމ ެ
ސ ްޓ ޭރ ްޓ ެގ ރ ްިސ ަކ ކީ ުމ ް
ިސ ަދ ުއ ުރ ުވ ުމ ަގއި ެމ ުދ ެވރ ާިވ އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ަފއ ާ
ސ ްޓ ޭރ ުޓ ަތ ަކ ްށ ައ ްނ ަނ
ިސ ަދ ުއ ުރ ުވ ުމ ަގއި ައ ްނ ާނ ެނ ަބ ަދ ުލ ަތ ުކ ެގ ރ ްިސ ެކ ެވަ .ހ ަމ ައ ުގ ެގ އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ސ ަބ ުބ ްނ ާމލީ ަވސ ަީލ ްތ ަތ ުކ ެގ ަފއ ާ
ަބ ަދ ުލ ެގ ަ
ސ ްޓ ޭރ ްޓ ެގ
ސ ަބ ުބ ްނ ާމލީ ަވސ ަީލ ްތ ަތ ުކ ެގ ަހ ަމ ައ ަގ ްށ ެވ ް
ރކ ުޓ ަގއި އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ރ ްިސ ަކ ކީ ާމ ެ
ސ ްޓ ޭރ ަޓ ްށ ައ ްނ ަނ ަބ ަދ ުލ ަތ ުކ ެގ ަ
ސ ައ ްނ ަނ ަބ ަދ ެލ ެވ.
ރކ ުޓ ަގއި ަދ ުއ ުރ ަވ ުމ ްނ ާދ ަފއ ާ
ިސ ެގ އ ްިނ ަޓ ެރ ް
މ ޮިގ ުތ ްނ ައ ްނ ަނ ަބ ަދ ުލ ަތ ުކ ެގ ރ ްިސ ަކ ްށ ޭބ ްނ ްކ ުހ ަށ ެހ ެޅނީެ ،އ ަވ ުގ ަތ ުކ ާމ ެ
ސ ްޓ ޭރ ްޓ ެގ
ސ ްޓ ޭރ ަޓ ްށ ައ ްނ ަނ ަބ ަދ ާލއި ުގޅ ެިގ ްނ އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ރ ްިސ ަކ ްށ ބ ާިނ ޮކ ެށ ެވ .މ ަިފ ަދ ާޙ ަލ ްތ ަތ ުކ ަގއި ،އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ސ ްޓ ެގ ާމރޖ ްިނ އ ުިތ ުރ ެވ،
ސ ަބ ުބ ްނ ލިބ ާިދ ެނ ެގ ްއ ުލ ްނ ުކ ަޑ ުވ ްނ ެވ ް
ައ ްނ ާދ ާޒ ުކ ެރވ ަިފއ ުިނ ާވ ަހ ަރ ާކ ްތ ަތ ެކ ްއ ެގ ަ
ސ

ެއ ަކށ ެީގ ްނ ެވ ެއ ެވ.

ސ ަޓ ްށ ބ ާިނ ެވ ަފއ ާިވ ެއ ެ
ސ ްޓ ޭރ ުޓ ެގ ރ ްިސ ްކ ެއ ުކ ެލވ ެިގ ްނ ަވނީ އ ްިނ ަޓ ެރ ް
އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ސ ްޓ ަތ ާކއި ަލއިބިލިޓ ަީތ ުކ ެގ ައ ާގއި ުމ ްއ ަދ ުތ ެގ ަފ ަރ ުގ ެގ
ަމ ްއ ަޗ ެށ ެވ .މި ަފ ަރ ުގ ބ ާިނ ެވ ެގ ްނ ަވނީ އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ސ ްޓ ޭދ މ ްިނ ަގ ަ
ނޑ ްށ ަބ ަދ ުލ ެގ ަނ ުއ ުމ ަގއި ޭބ ްނ ުކ ެގ ުހށ ާިޔ ުރ ަކ ާމއި ަލ ާޔ ާގ ްތ ެތރ ަިކ ުމ ެގ
ަމ ްއ ަޗ ެށ ެވ .މ ެިހ ްނ ދ ާިމ ެވ ާދ ެނ ަފ ަރ ުގ ަތ ްއ ެއއީ ޭބ ްނ ަކ ްށ ަޤ ޫބ ުލ ުކ ެރ ޭވ ަފ ަރ ުގ ަތ ެކ ްއ ޯތ ެބ ުލ ަމ ްށ ެ
“އ ްލ ޯކ” އ ްިނ ަޤ ާވޢ ުިދ ްނ ުމ ާޠ ލ ާިޢ
ުކ ަރ ުމ ްނ ެގ ްނ ެދ ެއ ެވަ .އދި ާބ ާޒ ުރ ެގ ަޙ ަރ ާކ ްތ ަތ ަކ ްށ ައ ްނ ަނ ުމ ްނ ާދ

ސ ޮކ ްށ އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ަބ ަދ ުލ ަތ ްއ ދ ާިރ ާ
ސ ްޓ ޭރ ްޓ ަތ ަކ ްށ ެއ ަކށ ެީގ ްނ ާވ

ަބ ަދ ުލ ަތ ްއ ެގ ެނ ެވ ެއ ެވ.
ޞ ާއއި ުމ ަދ ުލ ަގއި އ ްިނ ެވ ް
ސ ްޓ ުކ ުރ ްނފ ަިޔ ަވއި ެއ ެހނ ެިހ ްނ ޙ ްިއ ާ
ސ ުރ ާކ ުރ ެގ ްޓ ެރ ަޜރީ ބ ްިލ ަތ ުކ ަގއި އ ްިނ ެވ ް
ސ ްޓ ުކ ުރ ުމ ެގ ުއ ޫ
ަ
ސ ެލ ްއ
ސ ްޓ ެމ ްނ ްޓ ަތ ަކ ްށ ަވކި ވ ަިޔ ާފރި ޯޕ ް
ޭބ ްނ ުކ ްނ ުނ ެގ ްނ ުގ ެޅ ެއ ެވު .ވ ާމ ެއ ުކ ،މ ަިފ ަދ އ ްިނ ެވ ް
ރ ބ ްިލ ަތ ުކ ަގއ ުިކ ެރ ޭވ
ރޓ ޯފލ ޯިއ ެއ ްއ ޯނ ެވ ެއ ެވް .ޓ ެރ ަޜ ީ
އ ްިނ ެވ ް
ސ ްޓ ަމ ްނ ްޓ ަތ ަކކީ ަ 06މ ް
ސ ުދ ަވ ަހ ްށ ުވ ެރ

ުމ ްއ ަދ ުތ އ ުިތ ުރ ުނ ާވ ޮގ ަތ ްށ ުމ ްއ ަދ ުތ ަހ ަމ ަވ ްނ ެދ ްނ ެބ ެހ ްއ ޭޓ އ ްިނ ެވ ް
ސ ްޓ ަމ ްނ ްޓ ަތ ެކ ެކ ެވ.

ޞ ާއއި ުމ ަދ ުލ ަގއި ުކ ެރ ޭވ އ ްިނ ެވ ް
ވ ާީމ ،ޙ ްިއ ާ
ސ ްޓ ަމ ްނ ްޓ ަތ ުކ ެގ ައ ުގ ަތ ަކ ްށ ައ ްނ ަނ ަބ ަދ ުލ ަތ ުކ ެގ ރ ްިސ ަކ ްށ ޭބ ްނ ްކ ުހ ަށ ެހޅ ަިފ ެއ ްއ ުނ ެވ ެއ ެވ.
ެއ ްމ ެ
.އ ެގ ަޤ ާވޢ ުިދ ަތ ްއ ާލޒ ްިމ ުކ ާރ ޮގ ުތ ަގއި ،ވ ަިޔ ާފރި ޭބ ްނ ުކ ަތ ުކ ެގ ާމ ޭލ ަގއި ުހ ްނ ަނ ޮގފ ަިތ ުކ ެގ ޑި ޮޕޒ ްިޓ ެގ ރ ާިޒ ް
.އ ްމ ޭ
ރވ ެގ ޮގ ުތ ަގއި
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މާ ލީ ބ ަ ޔާ ން ތ ަ ކާ ގު ޅޭ ނޯ ޓް ތ ަ އް
(އ ްއ ޭބ ްނ ުކ ްނ ައ ެނ ްއ ޭބ ްނ ަކ ްށ ޫދ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ ަފއ ާ
ަބ ަހ ްއ ަޓ ްނ ެޖ ޭހ ަމ ުދމ ަިނކީ ޑ ާިމ ްނ ްޑ ައދި ަޓއ ްިމ ަލއިބިލިޓ ަީތ ްއ ެ
ިސ ފ ަިޔ ަވއި) ައދި
ާމރޖ ްިނ ޑި ޮޕޒ ްިޓ ަތ ުކ ެގ  25އ ްިނ ަ
ރވ ްށ  15އ ްިނ ަ
ސ ްއ ަތ ެއ ެވަ .އދި ަމ ޭލ ެގ ޮގފ ަިތ ްއ ޫނ ްނ ެއ ެހ ްނ ޮގފ ަިތ ުކ ެގ ޑި ޮޕޒ ްިޓ ެގ ރ ާިޒ ަ
ސ ްއ ަތ ެއ ެވ.
ރ
މ ަިފ ަދ ޑި ޮޕޒ ްިޓ ަތ ަކކީޭ ،ބ ްނ ުކ ހ ްިނ ުގ ުމ ަގއި ުދ ަވ ުހ ްނ ުދ ަވ ަހ ްށ ޭބ ުނ ްނ ުކ ެރ ޭވ ޑ ްިޕޒ ްިޓ ަތ ެކ ްއ ޫނ ެނ ެވެ .މއި ެ 2010ގ ނ ަިޔ ަލ ްށ ާމ ޭލ ަގއި ުހ ި
ޮގފ ަިތ ުކ ްނ ުރފ ާިޔއ ްިނ ެބ ެހ ްއޓ ަިފއ ާިވ މ ަިފ ަދ ޑި ޮޕޒ ްިޓ ަތ ުކ ްނ  15އ ްިނ ަ
ސ ްއ ަތ ައ ްށ ުވ ެރ އ ުިތ ުރ ާވ ޑ ާިމ ްނ ްޑ ައދި ަޓއ ްިމ ަލއިބިލިޓ ަީތ ާކއި
ސ ްއ ަތ އ ްިނ ަޓ ެރ ް
(އ ްއ ޭބ ްނ ުކ ްނ ައ ެނ ްއ ޭބ ްނ ަކ ްށ ޫދ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ ަފއ ާ
ެ
ިސ ފ ަިޔ ަވއި) ައދި ާމރޖ ްިނ ޑި ޮޕޒ ްިޓ ަތ ަކ ްށ ައ ަހ ަރ ުކ  2.5އ ްިނ ަ
ސ ްޓ
ސޮ .ޑ ަލ ުރ ޑި ޮޕޒ ްިޓ ަތ ަކ ްށ އ ްިނ ަޓ ެރ ް
.އ ް
ލ ެިބ ުމ ްނދ ަިޔ ެއ ެވަ .އދި މ ޮިގ ަތ ްށ ެބ ެހ ްއޓ ަިފއ ާިވ ޫޔ ެ
ސ ްޓ ލިބ ަިފއ ަިވނީެ ،ފ ެޑ ަރ ްލ ރ ާިޒ ް
ރވ ޭބ ްނ ްކ،
ސ ްޓ ަމ ްނ ްޓ ަތ ަކ ްށ ލ ުިބ ުނ ެއ ަވ ޭރ ްޖ އ ްިނ ަޓ ެރ ް
.އ ެގ އ ްިނ ެވ ް
ނ ުިއ ޯޔ ްކ އ ްިނ ާފއ ުިތވި ަހ ްފ ާތ ަގއި ެއ ްމ ެ
.އ ްމ ޭ
ސ ްޓ ޭރ ަޓ ްށ ބ ާިނ ޮކ ެށ ެވަ .އދި
ެމއި  2010އ ްިނ ެފށ ެިގ ްނ ުރފ ާިޔއ ްިނ ެބ ެހ ްއ ޭޓ ރ ަިޒ ް
ސ ްއ ަތ ައދި ޮޑ ަލ ުރ ްނ ެބ ެހ ްއ ޭޓ ރ ާިޒ ް
ރވ ޑި ޮޕޒ ްިޓ ަތ ަކ ްށ ައ ަހ ަރ ުކ  01އ ްިނ ަ
ރވ
ސ ްއ ަތ އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ޑި ޮޕޒ ްިޓ ަތ ަކ ްށ ައ ަހ ަރ ުކ  0.05އ ްިނ ަ
ސ ްޓ ލ ެިބ ެއ ެވ.
ސ ްޓ ޭރ ުޓ ެގ ރ ްިސ ަކ ްށ ުހ ަށ ެހޅ ަިފއ ާިވ ޮގ ުތ ެގ ުޚ ާލ ާ
ތިރ ަީގއިމ ާިވ ާތ ަވ ުލ ްނ ަދ ްއ ަކއ ެިދނީ ޭބ ްނ ްކ އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ޞ ެއ ެކ ެވ .މ ެީގ ެތ ޭރ ަގއި ހ ެިމ ޭނ
ޭބ ްނ ުކ ެގ ާމލީ ަވސ ަީލ ްތ ަތ ުކ ެގ ާބ ކ ަީތ ްއ ަބ ަހއ ެިލވ ަިފއ ަިވނީު ،މ ްއ ަދ ުތ ަހ ަމ ާވ ާތރ ާީޚއި ެއ ްއ ަބ ް
ސ ުވ ްނ ަތ ުކ ެގ ައ ުގ ަތ ްއ ުމ ާޠ ލ ާިޢ ުކ ަރ ްނ ެޖ ޭހ
ާތރ ަީޚ ްށ ަބ ަލއިެ ،އ ްނ ެމ ުފ ަރ ަތ ަމ ައ ްނ ަނ ާތރ ުީޚ ެގ ަމ ްއ ަޗ ްއ ބ ާިނ ޮކ ެށ ެވ.

(ހުރިހާ އަދަދެއް ރުފިޔާ ހާހުން)
 01މަހާއި

 31ޑިސެމްބަރު  2010ގައި

ހަމައަށް

 1-3މަހަށް

 3-12މަހަށް

 1-5އަހަރަށް

 5އަހަރަށް

އިންޓަރެސްޓް

ވުރެ މަތި

ނުލިބޭ

ޖުމްލަ

އެ ސެ ޓް ތ ަ އް
564,701

1,773

1,155

184

-

1,595,835

2,163,648

ޓްރެޜަރީ ބިލްތައް

674,516

651,667

197,252

-

-

-

1,523,435

ލޯނާއި އެޑްވާންސްތައް

831,881

86,912

950,868

2,637,428

395,247

1,179,962

6,082,298

އެހެނިހެން އެސެޓްތައް

-

-

-

-

-

203,213

203,213

ޖު މް ލ ަ މާ ލީ އެ ސެ ޓް ތ ަ އް

2,071,098

740,352

1,149,275

2,637,612

395,247

2,979,010

9,972,594

ބޭންކުތަކުގައި ހުރި ފައިސާއާއި ބާކީތައް

ލ ަ އި ބި ލި ޓީ ތ ަ އް
ކަސްޓަމަރުންގެ ޑިޕޮޒިޓްތައް

3,524,920

294,934

192,310

30,701

74

2,989,407

7,032,346

އަނބުރާ ދައްކަން ނެގި ފައިސާ

732,432

214,653

212,464

53,333

47,486

-

1,260,368

އެހެނިހެން ލައިބިލިޓީތައް

-

-

-

-

81,865

215,922

297,787

ޖު މް ލ ަ މާ ލީ ލ ަ އި ބި ލި ޓީ ތ ަ އް

4,257,352

509,587

404,774

84,034

129,425

3,205,329

8,590,501

ޖު މް ލ ަ  -އި ން ޓ ަ ރެ ސް ޓް ރޭ ޓު
ބ ަ ދ ަ ލު ވު މު ގެ ފ ަ ރ ަ ގު

)230,765 (2,186,254

744,501

2,553,578

265,822

)(226,319

1,382,093
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މާ ލީ ބ ަ ޔާ ން ތ ަ ކާ ގު ޅޭ ނޯ ޓް ތ ަ އް
(ހުރިހާ އަދަދެއް ރުފިޔާ ހާހުން)
 01މަހާއި

 31ޑިސެމްބަރު  2009ގައި

ހަމައަށް

 1-3މަހަށް

 3-12މަހަށް

 5އަހަރަށް

އިންޓަރެސްޓް

ވުރެ މަތި

ނުލިބޭ

 1-5އަހަރަށް

ޖުމްލަ

އެ ސެ ޓް ތ ަ އް
46,909

16,636

305

11

1,889,588

2,710,481

ޓްރެޜަރީ ބިލްތައް

530,839

942,629

-

-

-

-

1,473,468

ލޯނާއި އެޑްވާންސްތައް

1,072,027

132,230

1,031,646

2,475,982

841,354

1,021,958

6,575,197

އެހެނިހެން އެސެޓްތައް

-

-

-

-

-

220,865

220,865

ޖު މް ލ ަ މާ ލީ އެ ސެ ޓް ތ ަ އް

2,359,898

1,121,768

1,048,282

2,476,287

841,365

3,132,411

10,980,011

ބޭންކުތަކުގައި ހުރި ފައިސާއާއި ބާކީތައް 757,032

ލ ަ އި ބި ލި ޓީ ތ ަ އް
ކަސްޓަމަރުންގެ ޑިޕޮޒިޓްތައް

3,733,279

623,051

220,958

4,056

143

3,244,698

7,826,185

އަނބުރާ ދައްކަން ނެގި ފައިސާ

977,716

214,653

247,829

-

114,989

-

1,555,187

އެހެނިހެން ލައިބިލިޓީތައް

-

-

-

-

62,087

204,031

266,118

ޖު މް ލ ަ މާ ލީ ލ ަ އި ބި ލި ޓީ ތ ަ އް

4,710,995

837,704

468,787

4,056

177,219

3,448,729

9,647,490

ޖު މް ލ ަ  -އި ން ޓ ަ ރެ ސް ޓް ރޭ ޓު
ބ ަ ދ ަ ލު ވު މު ގެ ފ ަ ރ ަ ގު

)284,064 (2,351,097

579,495

2,472,231

664,146

)(316,318

1,332,521

ސ ުރ ަތ ުކ ްނ ަރ ްއ ާކ ެތރ ެިވ ޭވ ަވ ަރ ްށ އ ްިނ ަޓ ެރ ް
މ ެީގ އ ުިތ ުރ ްނ އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ސ ްޓ ޭރ ުޓ ެގ ާމރޖ ްިނ ަތ ުކ ެގ ަފ ަރ ުގ ްނ ޮކ ްށ ާފ ެނ ޭނ ެދ ޭވ ައ ަ
ސ ްޓ
ާމރޖ ްިނ ެދ ެމ ެހ ްއ ޭޓ ެނ ަކ ުމ ެގ ުފރ ަިހ ަމ އ ުިތ ާބ ާރއި ަޔޤ ްީނ ަކ ްނ ޭބ ްނ ަކ ްށ ޮއ ެވ ެއ ެވ .މ ެީގ އ ުިތ ުރ ްނު ،ރފ ާިޔއ ްިނ ޫދ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ ޯލ ުނ ަތ ުކ ެގ
ސ ްޓ ޭރ ުޓ ަބ ަދ ުލ ުކ ުރ ުމ ެގ އ ްިޚތ ާިޔ ުރ ޭބ ްނ ަކ ްށ ލިބ ެިގ ްނ ެވ ެއ ެވޭ .ބ ުރ ަފއ ާ
އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ިސ އ ްިނ ޫދ ުކ ެރ ޭވ ޯލ ުނ ަތ ަކ ްށ ެއ ަވ ުގ ެތ ްއ ަގއި ުހ ްނ ަނ
ރބ ްނ ްކ ޮއ ަފރ ޭރ ްޓ) ައ ްށ ުވ ެރ ަމތީ ޭރ ެޓ ްއ ެނ ެގ ެއ ެވ .މ ޮިގ ުތ ްނ އ ްިނ ަޓ ެރ ް
(ލ ްނ ަޑ ްނ އ ްިނ ަޓ ޭ
ަލއ ޯިބރ ަ
ސ ްޓ ޭރ ުޓ ރ ްިސ ަކ ްށ ުހ ަށ ެހ ޭޅ
ސ ްޓ ޭރ ުޓ ެއ ްނ ެމ ަދ ްށ ުކ ެރ ޭވ ެނ މ ްިނ ަގ ެ
ަވ ުރ ުކ ަޑ ުކ ުރ ަމ ްށ ަޓ ަކއި އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ނޑ ްއ ެއ ަކ ަށ ެއ ެޅ ެއ ެވ.

3.3

ފ ަ އި ސާ

ހު ރި ނެ ތް މި ން ވ ަ ރު ގެ ރި ސް ކް

ިސ ުހރ ެިނ ްތ މ ްިނ ަވ ުރ ެގ ރ ްިސ ަކ ކީޭ ،ބ ްނ ުކ ްނ ައ ާދ ުކ ަރ ްނ ެޖ ޭހ ާމލީ ާވޖ ުިބ ަތ ަކ ްށ ެއ ަކ ޭށ ެނ މ ްިނ ަވ ަރ ްށ ޭބ ްނ ުކ ަގއި ަފއ ާ
ަފއ ާ
ިސ ުނ ުހ ެރ ާދ ެނ ަކ ުމ ެގ
ިސ ެގ ުމ ާޢ ަމ ާލ ްތ ަތ ަކ ާށއި ޯލ ުނ ޫދ ުކ ުރ ަމ ްށ ެއ ަކށ ެީގ ްނ ާވ ަފއ ާ
ރ ްިސ ެކ ެވ .މ ެީގ ަނތ ާީޖ ެއ ްއ ެގ ޮގ ުތ ްނ ޑި ޮޕޒ ަިޓ ުރ ްނ ެގ ަފއ ާ
ިސ ުނ ުހ ެރ ާދ ެނ ަކ ުމ ެގ
ރ ްިސ ަކ ްށ ުހ ަށ ެހ ެޅ ެއ ެވ.

 3.3.1ފ ަ އި ސާ ހު ރި ނެ ތް މި ން ވ ަ ރު ގެ ރި ސް ކް ބެ ލެ ހެ އް ޓު ން
ަފއ ާ
ިސ ުހރ ެިނ ްތ މ ްިނ ަވ ުރ ެގ ރ ްިސ ްކ ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ޭބ ްނ ުކ ެގ ްޓ ެރ ަޜރ ަީގއި ަވކި ޓ ެީމ ްއ ަކ ަ
ނޑ ައ ާޅ ަފއ ެިވ ެއ ެވ .މ ޮިގ ުތ ްނ ެއޅ ަިފއ ާިވ
ފ ަިޔ ަވ ުޅ ަތ ުކ ެގ ެތ ޭރ ަގއި:
ިސ ަދ ުއ ުރ ާވ ެނ ޮގ ްތ ޮމނ ަިޓ ޮ
ސ ަތ ްޤ ަބ ުލ ަގއި ަފއ ާ
ިސ ެގ ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ްއ ަބ ަލ ަހ ްއ ަޓނީު ،މ ް
ުދ ަވ ުހ ްނ ުދ ަވ ަހ ްށ ޭބ ުނ ްނ ާވ ެނ ަފއ ާ
ރކ ްށ
ނބ ާރ ަދ ްއ ަކ ްނ ެޖ ޭހ ަފއ ާ
ެއ ައ ްށ ރ ާިޢ ަޔ ްތ ޮކ ްށ ެގ ްނ ެނ ެވ .މ ެީގ ެތ ޭރ ަގއި ހ ެިމ ެނނީ ޭބ ްނ ުކ ްނ ައ ު
ިސ ާއއި ުނ ަވ ަތ ޫދ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ ޯލ ަނ ްށ
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މާ ލީ ބ ަ ޔާ ން ތ ަ ކާ ގު ޅޭ ނޯ ޓް ތ ަ އް
ިސ ައ ު
ލ ެިބ ްނ ެޖ ޭހ ަފއ ާ
ޞ ުދ ާހސ ުިލ ުކ ުރ ަމ ްށ ަޓ ަކއިަ ،ބ އ ަިނ ްލ ައ ްޤ ާވމީ ަފއ ާ
ނބ ާރ ަދ ްއ ާކ ޯތ ެބ ުލ ެމ ެވ .މ ަިމ ްޤ ަ
ިސ ެގ ާބ ާޒ ުރ ަގއި
ޭބ ްނ ުކ ްނ ހ ާީވގ ަިކ ާމއ ެިއ ުކ ަޙ ަރ ާކ ްތ ެތރ ެިވ ެއ ެވ.
ަފއ ާ
ިސ ަދ ުއ ުރ ުވ ުމ ަގއި ުކރ ްިނ ައ ްނ ާދ ާޒ ުކ ެރވ ަިފއ ުިނ ާވ ަބ ަދ ެލ ްއ ެގ ަ
ސ ަބ ުބ ްނ ުކރ ަިމތ ެިވ ާދ ެނ ރ ްިސ ަކ ުކ ްނ ަރ ްއ ާކ ެތރ ުިވ ަމ ްށ ަޓ ަކއި،
ޭބ ުނ ްނ ެވ ްއ ެޖ ހ ެ
ިނދ ްއ ަގއި ައ ަވ ަހ ްށ ަފއ ާ
ިސ ައ ްށ ަބ ަދ ުލ ުކ ެރ ޭވ ަފ ަދ ާމލީ ަވސ ަީލ ްތ ަތ ާކއި ުމ ާދ ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ްނ
ސ ަބ ްތ ަތ ްއ ޭބ ްނ ުކ ެގ ެއ ެތ ޭރ ެގ ޭބ ުނ ްނ ަތ ަކ ްށ ެއ ަކ ޭށ ެނ މ ްިނ ަގ ެ
ިސ ުހރ ެިނ ްތ މ ްިނ ަވ ުރ ެގ ނި ް
ެބ ެލ ްނ ް
ސ ޝ ްީޓ ަގއި ހ ެިމ ޭނ ަފއ ާ
ނޑ ްއ ެގ
ެތ ޭރ ަގއި ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ްނަ ،އދި
ަދ ަރނި ައ ާދ ުކ ަރ ްނ ެޖ ޭހ ުމ ްއ ަދ ުތ ަތ ާކއިު ،ފނ ެިޖ ުހ ްނ ުހރ ެިނ ްތ ޮގ ްތ ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ްނ
ިސ ަދ ުއ ުރ ަވ ުމ ްނ ާދ މ ްިނ ަވ ުރ ައ ްނ ާދ ާޒ ޮކ ްށ ަބ ަލ ަހ ްއ ަޓ ެއ ެވ .މިއީ ،މ ަިފއ ާ
ުކރ ަިއ ްށ ޮއ ްތ ަހ ްފ ާތ ައ ާށއިަ ،މ ަހ ަކ ްށ ާވ ަވ ަރ ްށ ަފއ ާ
ިސ ޭބ ުނ ްނ ާވ
ނޑ ޮގ ެތ ްއ ަގއި ަބ ާލ ުމ ްއ ަދ ެތ ެވ .މ ަިއ ްނ ާދ ާޒ ުކ ެރ ެވނީ ާމލީ ަލއިބިލިޓ ަީތ ުކ ެގ ުމ ްއ ަދ ުތ ަހ ަމ ެވ ެއ ައ ްށ ަފއ ާ
މ ްިނ ަވ ުރ ެބ ުލ ަމ ްށ ަމއ ަިގ ު
ިސ
ސ ްޓ ަތ ަކ ްށ ަފއ ާ
ަދ ްއ ަކ ްނ ެޖ ޭހ ުމ ްއ ަދ ާތ ާމލީ ެއ ެ
ިސ ލ ޭިބ ެނ ުމ ްއ ަދ ާތ އި ުގ ުޅ ޭވ ެނ ޮގ ްތ ަތ ްއ ޯހ ުދ ަމ ެށ ެވ.
ިސ ޫދ ުނ ުކ ެރވ ާިވ ަދ ަރނ ެީގ ާބ ަވ ްތ ަތ ާކއި ަދ ަރ ަޖޭ ،ބ ްނ ްކ ެގ ެރ ްނ ޓ ާީއއި ް
ުހ ްއ ަދ ެދވ ަިފއ ާިވ ަދ ަރނ ެީގ ެތ ެރއ ްިނ ަފއ ާ
ސ ޭޓ ްނ ްޑ ަބ އި ެލ ަޓ ރ ޮއ ްފ
ްކ ެރޑ ްިޓ ަފ ަދ ޮކ ްނޓ ްިނ ެޖ ްނ ްޓ ަލއިބިލިޓ ަީތ ަކ ްށ ުކ ާރ ައ ަ
ސ ާރއިޯ ،އ ަވރ ްޑ ާރ ްފ ްޓ ަފ ަދ ަވސ ަީލ ްތ ަތ ްއ ޭބ ުނ ްނ ުކ ެރ ޭވ ަވ ާރއިެ ،މ ުދ ުމ ްއ ަދ ުތ ެގ
ސ ްޓ ަތ ްއ ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ްނ ަފ ަދ ަކ ްނ ަކ ްނ ެވ ް
ެއ ެ
ސ ެބ ްނ ުކ ްނ ޮމނ ަިޓރ ުކ ަރ ުމ ްނ ެގ ްނ ެދ ެއ ެވ.
ާޤ ޫނނީ ރ ާިޒ ް
ސ ަޓ ަމ ުރ ްނ ަޖ ާމ ުކ ާރ ަފއ ާ
ރވ ެގ ޮގ ުތ ަގއި ޭބ ްނ ުކ ެގ ާމ ޭލ ެގ ޮގފ ަިތ ަކ ްށ ަކ ް
ިސ ެގ  25އ ްިނ ަ
ސ ްއ ަތ ާއއި ެއ ްއ ަވ ުރ ެގ ައ ަދ ެދ ްއަ ،އދި
ސ ްއ ަތ ާއއި ެއ ްއ ަވ ުރ ެގ ައ ަދ ެދ ްއ ޯމ ްލޑ ްިވ ް
ައ ޮތ ުޅ ަތ ުކ ެގ ޮގފ ަިތ ަކ ްށ ަޖ ާމ ުކ ާރ ަފއ ާ
ިސ ެގ  15އ ްިނ ަ
ޓ ަގއި ަބ ަހ ްއ ަޓ ެއ ެވ .މ ެީގ
ސ ަމނ ަިޓރީ ޮއ ޯތރި ީ
ސ ަބ ްތ ެވ ް
ސ ުފ ނި ް
ސ ްޓ ަތ ާކއި ަލއިބިލިޓ ަީތ ުކ ެގ ާ
ިސ ައ ްށ ަބ ަދ ުލ ުކ ެރ ޭވ ަފ ަދ ެއ ެ
އ ުިތ ުރ ްނާ ،ބ ާޒ ުރ ެގ ާޙ ަލ ާތއ ުިގ ޭޅ ޮގ ުތ ްނަ ،އ ަވ ަހ ްށ ަފއ ާ
ސ
ަބ ަލ ަހ ްއ ަޓ ެއ ެވ.

 3.3.2ފ ަ ން ޑު ހޯ ދު ން
ިސ ުހރި ެނ ްތ މ ްިނ ަވ ުރ ެދ ެމ ެހ ްއ ުޓ ަމ ްށ ަފއ ާ
ަފއ ާ
ިސ ޯހ ޭދ ެނ ޮގ ްތ ަތ ްއ ުމ ާރ ަޖ ާޢ ުކ ުރ ުމ ަގއި ެއ ްލ ޯކއ ްިނ ަޤ ާވޢ ުިދ ްނ ަބ ާލ ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ުކ ެގ
ިސ ޭދ ަފ ާރ ްތ ަތ ާކއިަ ،ފއ ާ
ސ ަރ ަޙ ްއ ުދ ަތ ާކއިަ ،ފއ ާ
ިސ ެގ ާބ ަވ ްތ ަތ ާކއިަ ،ފއ ާ
ެތ ޭރ ަގއި ހ ެިމ ެނނީ؛ ަފއ ާ
ިސ ލ ޭިބ ެނ ަ
ިސ ެގ ަވސ ަީލ ްތ ަތ ާކއި ައދި
ަދ ަރ ްނ ަޏ ްށ ަފއ ާ
ިސ ލ ޭިބ ުމ ްއ ަދ ެތ ެވ.

 3.3.3ޑެ ރި ވޭ ޓި ވް ނޫ ން ދ ަ އު ރު ވާ ފ ަ އި ސާ
ެބ ެލ ްނ ް
ސ ޝ ުީޓ ާތރ ުީޚ ަގއި ުހރި ޭބ ްނ ުކ ްނ ަދ ްއ ަކ ްނ ެޖ ޭހ ެޑރ ޭިވޓ ްިވ ޫނ ްނ ަލއިބިލިޓ ަީތ ްއ ަތ ަ
ސ ްއ ަރ ުފ ުފ ޭދ ުމ ްއ ަދ ުތ ަތ ަކ ްށ ަބ ާހ ުލ ަމ ްށ ަފ ުހ
ސ ުވ ްނ ަތ ާކއި ެއ ްއ ޮގ ަތ ްށު ،ކރ ަިމ ުގ ަގއި ަފއ ާ
ތިރ ަީގއި މ ާިވ ާތ ަވ ުލ ަގއި ަބ ާޔ ްނ ޮކ ްށ ަފއ ެިއ ަވނ ެީއ ެވ .މ ަިއ ަދ ުދ ަތ ަކކީ ެވވ ަިފއ ާިވ ެއ ްއ ަބ ް
ިސ ެގ ައ ަގ ްށ
ސޭ ،ބ ްނ ުކ ްނ ަފއ ާ
ިސ ެގ ައ ަދ ުދ ަތ ެކ ެކ ެވެ .އ ެހ ްނ ަނ ަމ ެވ ް
ައ ުތ ެވ ާދ ެނ ަބ ަދ ަލ ަކ ްށ ުނ ަބ ަލއި ަދ ުއ ުރ ަވ ުމ ްނ ާދ ަފއ ާ
ިސ ުހރި ެނ ްތ މ ްިނ ަވ ުރ ެގ
ސ ަތ ްޤ ަބ ުލ ަގއި ލ ެިބ ްނ ުހރި ަފއ ާ
ރ ްިސ ްކ ައ ްނ ާދ ާޒ ުކ ަރނީ ުމ ް
ިސ ެގ ައ ަގ ްށ ައ ުތ ެވ ާދ ެނ ަބ ަދ ަލ ަކ ްށ ުނ ަބ ަލއި ުކރ ަިމ ުގ ަގއި ލ ެިބ ްނ ުހރި
ަދ ުއ ުރ ަވ ުމ ްނ ާދ ަފއ ާ
ިސ ެގ ަމ ްއ ަޗ ްށ ބ ާިނ ޮކ ެށ ެވ.
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މާ ލީ ބ ަ ޔާ ން ތ ަ ކާ ގު ޅޭ ނޯ ޓް ތ ަ އް
(ހުރިހާ އަދަދެއް ރުފިޔާ ހާހުން)
 31ޑިސެމްބަރު  2010ހަމައަށް

 01މަހާ ހަމައަށް

 1-3މަހާ ހަމައަށް

 3-12މަހާ

 1-5އަހަރާއި

 5އަހަރަށް

ހަމައަށް

ހަމައަށް

ވުރެ ދިގު

ޖުމްލަ

ލ ަ އި ބި ލި ޓީ ތ ަ އް
ކަސްޓަމަރުންގެ ޑިޕޮޒިޓްތައް

6,518,267

302,530

198,469

33,715

98

އަނބުރާ ދައްކަން ނެގި ފައިސާ

125,539

195,736

184,264

496,513

350,319

1,352,371

އެހެނިހެން ލައިބިލިޓީތައް

85,673

-

76,472

-

135,642

297,787

ލ ަ އި ބި ލި ޓީ ތ ަ ކު ގެ ޖު މް ލ ަ

6,729,479

498,266

459,205

530,228

486,059

8,703,237

އެ ސެ ޓް ތ ަ ކު ގެ ޖު މް ލ ަ

2,696,459

1,085,647

1,399,943

3,497,610

2,224,243

10,903,902

ސާ ފު އ ަ ދ ަ ދު

)(4,033,020

587,381

940,738

2,967,382

1,738,184

2,200,665

 3-12މަހާ

 1-5އަހަރާއި

 5އަހަރަށް

 31ޑިސެމްބަރު  2010ހަމައަށް

 01މަހާ ހަމައަށް

ހަމައަށް

ހަމައަށް

ވުރެ ދިގު

7,053,079

(ހުރިހާ އަދަދެއް ރުފިޔާ ހާހުން)
 1-3މަހާ ހަމައަށް

ޖުމްލަ

ލ ަ އި ބި ލި ޓީ ތ ަ އް
ކަސްޓަމަރުންގެ ޑިޕޮޒިޓްތައް

7,011,025

638,693

258,061

58,285

189

8,066,253

އަނބުރާ ދައްކަން ނެގި ފައިސާ

186,291

16,212

360,524

623,816

484,248

1,671,091

އެހެނިހެން ލައިބިލިޓީތައް

92,243

-

28,382

-

145,494

266,119

ލ ަ އި ބި ލި ޓީ ތ ަ ކު ގެ ޖު މް ލ ަ

7,289,559

654,905

646,967

782,101

629,931

10,003,463

އެ ސެ ޓް ތ ަ ކު ގެ ޖު މް ލ ަ

4,675,531

1,283,751

961,104

3,131,627

1,970,428

12,022,441

ސާ ފު އ ަ ދ ަ ދު

)(2,614,028

628,846

314,137

2,349,526

1,340,497

2,018,978

ސވ ްިނ ްގ ް
ސ ޑި ޮޕޒ ްިޓ ހ ެިމނ ަިފއ ަިވނީ ަ 01މ ާހ ަހ ަމ ައ ްށ ުމ ްއ ަދ ުތ ަހ ަމ ާވ ަބއ ަިގ ެއ ެވަ .ނ ަމ ެވ ް
ޑ ާިމ ްނ ާޑއި ޭ
ސ  ،މ ެީގ ޮބ ުޑ ަބ ެއ ްއ ަރ ްމ ުޒ ޮކ ްށ ެދނީ
ޗ ްނ ާޖއިޯ ،ލ ާނއި ެއ ްޑ ާވ ްނ ް
ސ ޮއ ްފ ެއ ްކ ް
ސ ްއ ަރ ުފ ުފ ޭދ ޑި ޮޕޒ ުިޓ ަތ ެކ ެވ .ބ ްިލ ް
ސ ޭ
މ ަިއ ްށ ުވ ެރ ދ ުިގ ުމ ްއ ަދ ެތ ްއ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ަތ ަ
ސ ަތ ުކ ްނ
ސ ާޓއި ަޔޤ ްީނ ަކ ްނ ެނ ްތ ަދ ަރ ްނ ަޏ ްށ ަހ ާދ ްޕ ޮރވ ަިޜ ްނ ަތ ާކއި ުނ ަލއި ާ
ލބ ުިހރި އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ސ ުފ ުޖ ްމ ަލ ެއ ެވ.
ެއ ަދ ްއ ަކއ ެިދނީަ ،އދި ުނ ި
ޭބ ްނ ުކ ްނ ެވ ަފއ ާިވ ޯލ ުނ ެގ ަވ ުޢ ުދ ަތ ާކއި ެއ ެހ ްނ ުހރ ާިހ ަލއިބިލިޓ ަީތ ްއ ޫފ ެބ ްއ ުދ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ޭބ ްނ ުކ ަގއ ާިވ ެއ ެ
ސ ްޓ ަތ ުކ ެގ ެތ ޭރ ަގއިަ ،ނ ުގ ުދ
ިސ ާއއި ަފއ ާ
ަފއ ާ
ިސ ެގ ާބ ާޒ ުރ ަގއި ެއ ެހނ ެިހ ްނ ޭބ ްނ ުކ ަތ ާކއ ެިއ ުކ ުކ ެރ ޭވ ުމ ާޢ ަމ ާލ ްތ ަތ ުކ ްނ ލ ޭިބ ަބ ާޔއިަ ،މ ުރ ަކޒީ ޭބ ްނ ުކ ަގއި ެބ ެހ ްއޓ ަިފއ ާިވ
ިސ ާއއިޭ ،ބ ްނ ުކ ްނ ޫދ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ ަދ ަރ ްނ ާޏއި ެއ ްޑ ާވ ްނ ް
ސ ެއ ަފ ަދ ބ ްިލ ަތ ުކ ްނ ލ ޭިބ ަފއ ާ
ިސ ާއއިް ،ޓ ެރ ަޜރީ ުނ ަވ ަތ ެއ ޫނ ްނ ެވ ް
ަފއ ާ
ސ ަތ ްއ
ސ ުވ ްނ ަތ ުކ ެގ ަދ ުށ ްނެ ،އ ްއ ައ ަހ ުރ ުދ ަވ ުހ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ަދ ްއ ާކ ަޚ ާލ ް
ހ ެިމ ެނ ެއ ެވޫ .ދ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ ޯލ ުނ ަތ ުކ ެގ ެއ ްއ ަބ ް
ސ ުކ ަރ ްނ ެޖ ޭހ ަބ އިް ،ކ ެރޑ ްިޓ
ސ ުކ ަރ ްނ ެޖ ޭހ ުމ ްއ ަދ ުތ އ ުިތ ުރ ުކ ެރ ެވ ެއ ެވަ .އދި ައ ްނ ާދ ާޒ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ ަވ ަރ ްށ ުވ ެރ އ ުިތ ަރ ްށ ޭބ ުރ ާވ ަފއ ާ
ެއ ްޕ ޫރ ަވ ްލ ަތ ެކ ްއ ެގ ަދ ުށ ްނ ަޚ ާލ ް
ިސ ެގ
ސ ްޓ ެބ ްކ ްޑ ާމ ެ
ސ ުފ ައ ަދ ުދ އ ުިތ ުރ ެވ ްއ ެޖ ަނ ަމ ،މ ަިފ ަރ ުގ ޫފ ެބ ްއ ުދ ަމ ްށ ަޓ ަކއިް ،ޓ ެރ ަޜރީ ބ ްިލ ަތ ްއ ޑ ްިސ ަކ ުއ ްނ ްޓ ުކ ުރ ާމއިެ ،އ ެ
ާ
ރކ ްޓ ެގ
ަވސ ަީލ ްތ ަތ ްއ ަފ ަދ ަފއ ާ
ިސ ޯހ ޭދ ެނ އ ުިތ ުރ ަމ ުގ ަތ ްއ ޭބ ުނ ްނ ުކ ެރވ ާިދ ެނ ެއ ެވ.

 3.3.4ބެ ލެ ން ސް ޝީ ޓް ގ ަ އި ހި މ ަ ނާ ފ ަ އި ނު ވާ

ބ ަ އި ތ ަ އް

ެއ ްނ ެމ ައ ަވ ަހ ްށ ުމ ްއ ަދ ުތ ަހ ަމ ާވ ާތރ ާީޚ ްށ ބ ާިނ ޮކ ްށ ޯލ ުނ ެގ ަވ ުޢ ުދ ަތ ާކއި ާމލީ ެގ ެރ ްނ ޓ ަީތ ްއ ައދި ެއ ެހނ ެިހ ްނ ާމލީ ަވސ ަީލ ްތ ަތ ްއ ެފ ެތ ނީ
ެއ ްއ ައ ަހ ުރ ެގ ުމ ްއ ަދ ެތ ްއ ެގ ެތ ޭރ ަގ ެއ ެވ.
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މާ ލީ ބ ަ ޔާ ން ތ ަ ކާ ގު ޅޭ ނޯ ޓް ތ ަ އް
ހ .ލޯނު ދިނުމަށް ވެފައިވާ ވަޢުދުތައް
ތިރ ަީގއިމ ާިވ ާތ ަވ ުލ ަގއި ަބ ާޔ ްނ ުކ ެރވ ަިފއ ަިވނީް ،ގ ޫރ ްޕ ެގ ެބ ެލ ްނ ް
ސ ޝ ްީޓ ަގއި ުނހ ެިމ ޭނ ާމލީ ަވސ ަީލ ްތ ަތ ުކ ެގ ެތ ެރއ ްިނ ަދ ަރނި
ދ ުިނ ަމ ްށ ެވ ަފއ ާިވ ަވ ުޢ ުދ ަތ ުކ ެގ ުޚ ާލ ާ
ޞ ެއ ެކ ެވޯ .
(ނ ުޓ )38

ށ .މާލީ ގެރެންޓީއާއި އެފަދަ އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތައް
ސ ްއ ަރ ުފ ަހ ަމ ާވ ެއ ްނ ެމ ުކރ ެީގ ާތރ ަީޚ ްށ ަބ ަލއ ެިގ ްނ ާމލީ ޮގ ުތ ްނ ުހރި ެގ ެރ ްނ ޓ ަީތ ްއ ެވ ް
ަތ ަ
ސ މ ާިތ ަވ ުލ ަގއި ހ ެިމ ެނ ެއ ެވ.
ޯ
(ނ ުޓ )38

ނ .އޮޕަރޭޓިންގ ލީސް ކޮމިޓްމަންޓް
ސ ްލ ުނ ުކ ެރ ޭވ ެނ ުކލ ެީގ ުމ ާޢ ަމ ާލ ުތ ަތ ުކ ެގ ެތ ެރއ ްިނ ުމ ް
ޭބ ްނ ަކ ކީ ުކ ްއ ަޔ ްށ ހިފި ަފ ާރ ްތ ަކ ުމ ަގއި ެވ ަފއިެ ،ކ ްނ ަ
ސ ަތ ްޤ ަބ ުލ ަގއި
ސ މ ާިތ ަވ ުލ ަގއި ުޚ ާލ ާ
ަދ ްއ ަކ ްނ ެޖ ޭހ ެއ ްނ ެމ ުކ ަޑ ުކލ ެީގ ައ ަދ ުދ ެވ ް
ޞ ޮކ ްށ ަފއި ާވ ެނ ެއ ެވ ޯ
(.ނ ުޓ )39

ރ .ހަރުމަދަލާއި އެފަދަ ތަކެއްޗާއިގުޅޭ ވަޢުދުތައް
ތިރ ަީގއި މ ާިވ ާތ ަވ ުލ ްނ ަދ ްއ ުކ ަވއި ެދނީ އ ާިމ ާރ ާތ އި އ ުިކއ ްިޕ ަމ ްނ ްޓ ޯހ ުދ ަމ ްށ ޭބ ްނ ުކ ްނ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ ަހ ުރ ަމ ަދ ާލއި ެއ ަފ ަދ ަތ ެކ ްއ ާޗއ ުިގ ޭޅ
ަވ ުޢ ުދ ަތ ެކ ެވޯ .
(ނ ުޓ )39
(ހުރިހާ އަދަދެއް ރުފިޔާ ހާހުން)
އެއް އަހަރަށްވުރެ
ދިގު ނޫން

 1-5އަހަރާއި
ހަމައަށް

 5އަހަރަށް
ވުރެ ދިގު

ޖުމްލަ

 31ޑި ސެ މް ބ ަ ރު  2010ގ ަ އި
ލޯނުގެ ވަޢުދުތައް

431,904

-

-

431,904

ގެރެންޓީތަކާއި ،ޤަބޫލުކުރުންތަކާއި އެހެނިހެން މާލީ ޚިދުމަތްތައް

300,013

24,158

-

324,171

ހިންގުމުގެ ކުލީގެ ވަޢުދުތައް

7,454

23,082

11,916

42,452

ކެޕިޓަލް ކޮމިޓްމަންޓްތައް

-

-

-

-

ޖު މް ލ ަ

739,371

47,240

11,916

798,527
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ލޯނުގެ ވަޢުދުތައް

194,676

-

-

194,676

ގެރެންޓީތަކާއި ،ޤަބޫލުކުރުންތަކާއި އެހެނިހެން މާލީ ޚިދުމަތްތައް

206,221

98,124

-

304,345

ހިންގުމުގެ ކުލީގެ ވަޢުދުތައް

7,606

24,754

17,525

49,885

ކެޕިޓަލް ކޮމިޓްމަންޓްތައް

-

-

-

-

ޖު މް ލ ަ

408,503

122,878

17,525

548,906
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މާ ލީ އެ ސެ ޓް ތ ަ ކާ އި ލ ަ އި ބި ލި ޓީ ތ ަ ކު ގެ ހ ަ މ ަ އ ަ ގު

ސ ޝ ްީޓ ަގއި ުހ ަށ ަހ ާޅ ަފއ ާިވ ާމލީ ެއ ެ
ސ ަބ ުބ ަތ ަކ ްށ ަޓ ަކއިޭ ،ބ ްނ ުކ ެގ ެބ ެލ ްނ ް
ައ ްނ ަނނިވި ަ
ސ ްޓ ަތ ާކއި ަލއިބިލިޓ ަީތ ުކ ެގ ޮފ ުތ ެގ ައ ާގއި ަހ ަމ ައ ާގއި
ެދ ެމ ުދ ާމ ްއދީ ަތ ާފ ެތ ްއ ުނ ާވ ެނ ެއ ެވ.

ހ .އެހެން ބޭންކުތަކުން ލިބެންވާ
ެއ ެހނ ެިހ ްނ ޭބ ްނ ުކ ަތ ުކ ްނ ލ ެިބ ްނ ާވ ަބ އި ަރ ްމ ުޒ ޮކ ްށ ެދނީ މ ާިހ ުރ ުހރި ާބ ކ ާީއއި ެއ ެހ ްނ ޭބ ްނ ުކ ަތ ާކއ ެިއ ުކ ުކ ެރ ޭވ ުމ ާޢ ަމ ާލ ުތ ަތ ުކ ްނ
ެރ ައ ާކއ ުިދ ާވ ުލ ްނ ެބ ެހ ްއޓ ަިފއ ުިހރި ަފއ ާ
ިސ މ ާިހ ުރ ުހރި ައ ަދ ެދ ެވ.

ށ .ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނާއި އެޑްވާންސްތައް
ަކ ް
(އ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ހ ެިމ ެނނީ ،ވ ަިޔ ާފރ ެީގ ރ ްިސ ާކއިަ ،މ ް
ސ ަޓ ަމ ުރ ްނ ާނ އ ެިއ ުކ ުކ ެރ ޭވ ުމ ާޢ ަމ ާލ ްތ ަތ ުކ ްނ ެވ ާދ ެނ ެގ ްއ ުލ ްނ ަތ ަކ ްށ ޭ
ޝ ޫރ ުޢ ަތ ުކ ެގ
ސ ާމ ުލ ެގ ނި ް
ރ ްިސ ާކއިަ ،ރ ުއ ް
ސ ަބ ުތ ްނ ަދ ަރނ ެީގ މ ްިނ ަވ ާރއިަ ،ރ ުހ ަނ ްށ ުހ ަށ ެހޅ ަިފއ ާިވ ަތ ެކ ްއ ާޗއި ޯލ ުނ ޫދ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ ުމ ްއ ަދ ާތ އި،
ިސ ައ ު
ސ ޯލ ުނ ެގ ަފއ ާ
ިނގ ަނ ަމ ެވ ް
ސ ްޓ ހ ާ
އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ނބ ާރ ަދ ްއ ަކ ްނ ެފ ުށ ުމ ެގ ުކރ ްިނ ޮއ ްނ ަނ ުމ ްއ ަދ ާތ އި މ ަިފ ަދ ެއ ެހނ ެިހ ްނ ަކ ްނ ަކ ުމ ެގ
ސ ަޓ ަމ ުރ ްނ ަނ ްށ ޫދ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ ުއ ެފ ްއ ުދ ްނ ެތރި ޯލ ުނ ަތ ަކ ްށ ާޗ ު
ސ އ ްިނ ަދ ްއ ަކނީ ަކ ް
ެގ ްއ ުލ ްނ ަތ ްއ) ައ ާޅ ަބ ާލއ ުިރ ެމ ޭނ ްޖ ަމ ްނ ްޓ ެގ ދ ާިރ ާ
ރޖ
ސ ްޓ ެގ މ ްިނ ަވ ާރއި ާބ ާޒ ުރ ަގއި މ ަިފ ަދ އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ުކ ާރ އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ސ ްޓ ެގ ޮގ ުތ ަގއި ަނ ާގ މ ްިނ ަވ ާރއި ެދ ެމ ުދ ަފ ަރ ެގ ްއ ެނ ްތ ަކ ެމ ެވ.
ުއ ެފ ްއ ުދ ްނ ެތރ ޫިނ ްނ ޯލ ުނ ަތ ާކއި ެއ ްޑ ާވ ްނ ް
ސ ަތ ްއ ަބ ާޔ ްނ ޮކ ްށ ަފއ ަިވނީ ޯލ ުނ ްނ ާވ ެގ ްއ ުލ ަމ ްށ ެހދ ަިފއ ާިވ ްޕ ޮރވ ަިޜ ްނ ުއނ ުިކ ުރ ަމ ްށ ަފ ުހ ަގ ެއ ެވ.

ނ .އަނބުރާ ދައްކަންނެގި ފައިސާއާއި ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ
ސ ްއ ަރ ުފ ުފ ޭދ ަވކ ުިމ ްއ ަދ ެތ ްއ ަކ ަ
ަތ ަ
ނޑ ެއޅ ަިފއ ުިނ ާވ ޑި ޮޕޒ ްިޓ ެގ ައ ްނ ާދ ާޒ ުކ ެރ ޭވ ަހ ަމ ައ ަގކީ ެއ ައ ްށ ޭބ ުނ ްނ ާވ މ ްިނ ަވ ުރ ްނ ޮކ ްނ ެމ
ސ ައ ާދ ުކ ެރ ެވ ްނ ެޖ ޭހ ެއ ްއ ެޗ ެކ ެވ .މ ެީގ ެތ ޭރ ަގއި އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ަވ ުގ ެތ ްއ ަގއ ެިވ ް
ސ ްޓ ުނލ ޭިބ ޮގ ަތ ްށ ެބ ެހ ްއޓ ަިފއ ާިވ ޑި ޮޕޒ ްިޓ ަތ ްއ ހ ެިމ ެނ ެއ ެވ.
ސ ަޓ ްށ ަދ ްއ ަކ ްނ ެޖ ޭހ ަދ ަރނ ަިތ ަކ ްށ އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ސ ަޓ ްށ ޭދ ްނ ެޖ ޭހ ޑި ޮޕޒ ްިޓ ަތ ާކއި ެއ ަފ ަދ އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ނޑ ެއޅ ަިފއ ާިވ އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ޭބ ްނ ުކ ްނ ަކ ަ
ސ ްޓ
ސ ްއ ަރ ުފ ުފ ޭދ ުމ ްއ ަދ ުތ ަތ ުކ ެގ ަމ ްއ ަޗ ްށ ބ ާިނ ޮކ ްށަ ،ކ ަ
ނޑ ެއ ެޅނީާ ،ބ ާޒ ުރ ަގއި ެއ ަވސ ަީލ ަތ ާކއި ެއ ްއ ަފ ަދ ަވސ ަީލ ްތ ަތ ުކ ެގ ަތ ަ
ަކ ަ
ނޑ ެއ ޭޅ
އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ސ ްޓ ޭރ ެޓ ްއ ެގ ަމ ްއ ަޗ ެށ ެވ.

3.5

ރ ަ އު ސް މާ ލު ބެ ލެ ހެ އް ޓު ން

ނޑ ުކ ްނ ެބ ެލ ޭވ ުމޅި ަރ ުއ ް
ޞ ާދ ުރ ްނ ެގ ަރ ުއ ް
ސ ޝ ުީޓ ަގއި ެއ ުކ ެލ ޭވ ޙ ްިއ ާ
ެބ ެލ ްނ ް
ސ ާމ ަލ ްށ ުވ ެރ ުފ ާޅ ުކ ަރނިވި މ ްިނ ަގ ަ
ސ ާމ ުލ ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ުމ ެގ
ޭބ ްނ ުކ ެގ ަމ ްޤ ަ
ޞ ަދކީ:
ޭބ ްނކ ްިނގ ސ ާިނ ަޢ ްތ ެރގ ުިއ ޭލ ްޓ ުކ ަރ ްއ ާވ ަފ ާރ ްތ ަތ ުކ ްނ ަރ ުއ ް
ސ ާމ ްލ ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ަމ ްށ ަކ ަ
ނޑ ައ ުޅ ްއ ާވ ަފއ ާިވ ަޤ ާވޢ ުިދ ަތ ާކއި ެއ ްއ ޮގ ަތ ްށ
ޭބ ްނ ްކ ެތ ޭރ ަގއި ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ްއ ހ ްިނ ުގ ްނ،
ޙ ްިއ ާ
ޞ ާދ ުރ ްނ ަނ ްށ ެއ ަކށ ެީގ ްނ ާވ ަފއ ާިދ ެއ ްއ ެދ ޭވ ައދި ޭބ ްނ ުކ ެގ ވ ަިޔ ާފރ ާިއއި ުގ ުޅ ްނ ުހރި ެއ ެހ ްނ ަފ ާރ ްތ ަތ ަކ ްށ ަފއ ާިދ ުކ ަރނިވި ޮގ ެތ ްއ ަގއި
ިނގހ ާ
ޭބ ްނ ުކ ެގ ވ ަިޔ ާފރ ަިއކީ ހ ަ
ިނގ ުހރި ވ ަިޔ ާފރ ެިއ ްއ ެގ ާޤ ބ ުިލ ަކ ްނ ލިބ ެިގ ްނ ާވ ވ ަިޔ ާފރ ެިއ ްއ ެގ ޮގ ުތ ަގއި ެދ ެމ ެހ ްއ ުޓ ްނަ ،އދި؛
ޭބ ްނ ުކ ެގ ވ ަިޔ ާފރި ަތ ަރ ްއޤ ޮީކ ްށ ެދ ެމ ެހ ްއ ުޓ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ޭބ ުނ ްނ ާވ ަރ ުއ ް
ސ ާމ ުލ ެގ ބ ްިނ ާގ ަހ ުރ ަދ ާނ ޮކ ްށ ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ެމ ެވ.
ަރ ުއ ް
ސ ާމ ުލ ޭބ ުނ ްނ ުކ ެރ ޭވ ޮގ ްތ ޯމ ްލޑ ްިވ ް
ސ ާމ ަލ ްށ ުފ ޭދ މ ްިނ ަވ ާރއިަ ،ޤ ާވޢ ުިދ ްނ ުހ ްނ ަނ ްނ ެޖ ޭހ ަރ ުއ ް
ޓއ ްިނ ެއ ަކ ަށ ައ ުޅ ްއ ާވ ަފއ ާިވ
ސ ަމނ ަިޓރީ ޮއ ޯތރި ީ
ޭބ ް
ސ ްލ ޮ 1ކމިޓ ެީގ ުއ ޫ
ނ ުދ ަވ ުހ ްނ ުދ ަވ ަހ ްށ ަބ ަލ ަހ ްއ ަޓ ުމ ްނ ެނ ެވަ .އދި މ ޮިގ ުތ ްނަ ،މ ަހ ުކ
ސ ުލ ަތ ާކއި ެއ ްއ ޮގ ަތ ްށ ޭބ ްނ ްކ ެގ ެމ ޭނ ްޖ ަމ ްނ ުޓ ްނ ަދ ީ
ެއ ްއ ަފ ަހ ުރ މ ަިމ ުޢ ޫލ ާމ ުތ ަތ ްއ ެއ ޮއ ޯތރިޓ ަީއ ްށ ުހ ަށ ަހ ަޅ ުމ ްނ ެދ ެއ ެވ.
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މާ ލީ ބ ަ ޔާ ން ތ ަ ކާ ގު ޅޭ ނޯ ޓް ތ ަ އް
ައ ްނ ަނނިވި ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ަކކީ ެއ ޮއ ޯތރިޓީއ ްިނޮ ،ކ ްނ ެމ ޭބ ްނ ަކ ަކ ްށ ުނ ަވ ަތ ޭބ ްނ ުކ ހ ްިނ ާގ ުގ ޫރ ަޕ ަކ ްށ ާލޒ ުިމ ުކ ާރ ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ެކ ެވެ .އއީ( ،ހ)
ަރ ުއ ް
ސ ާމ ުލ ެގ ެއ ްނ ެމ ަމ ުދ މ ުިނ ެގ ޮގ ުތ ަގއި ާޤ ޫނ ުނ ްނ ާލޒ ްިމ ުކ ާރ  150މިލ ަިއ ްނ ުރފ ާިޔ ާދއިމ ޮީގ ެތ ްއ ަގއި ެދ ެމ ެހ ްއ ުޓ ްނަ ،އދި؛ (ށ) ާޤ ޫނ ުނ ްނ
(“ބ ް
ސ ްޓ” ެގ ނި ް
ނޑ އި ައ ާޅ ަބ ާލއ ުިރ “ރ ްިސ ްކ ެވއ ެިޓ ްޑ ެއ ެ
ސ ާމ ުލ ެގ މ ްިނ ަގ ާ
ާލޒ ްިމ ުކ ާރ ުޖ ްމ ަލ ަރ ުއ ް
ޭ
މ
ސ ްލ ޭރޝ ޯިއ”) ަބ އ ަިނ ްލ ައ ްޤ ާވ ީ
ސ ަބ ްތ
ޮގ ުތ ްނ ެއ ްއ ަބ ް
ސ ެވ ަފއ ާިވ  12އ ްިނ ަ
ސ ްއ ަތއ ަިގއި ުނ ަވ ަތ ެއ ައ ްށ ުވ ެރ ަމތ ަީގއި ެދ ެމ ެހ ްއ ުޓ ެމ ެވ.
ނ ަމއ ަިގ ު
ެމ ޭނ ްޖ ަމ ްނ ުޓ ްނ ަބ ަލ ަހ ްއ ަޓ ުމ ްނ ެގ ްނ ާދާ ،ޤ ޫނ ުނ ްނ ާލޒ ްިމ ުކ ާރ ޭބ ްނ ުކ ެގ ަރ ުއ ް
ނޑ ެދ “ޓ ަިޔރ” ައ ަކ ެށ ެވެ .އއީ:
ސ ާމ ުލ ެބހ ެިގ ްނ ަވ ީ
ޞ ެގ ަރ ުއ ް
ސ ާމ ުލ :ޙ ްިއ ާ
ޓ ަިޔރ ެ 1ގ ަރ ުއ ް
ނ ާއއި
ސ ާމ ާލއި ޭބ ްނ ުކ ެގ ަފއ ާިދއ ްިނ ަބ އ ަިބ ަޔ ްށ ެއ ުޅ ަމ ްށ ަފ ުހ ެބ ެހ ްއޓ ަިފއ ާިވ ާއ ްމ ަދ ީ
ރ ާިޒ ް
ރވ؛ ައދި
ޓ ަިޔރ ެ 2ގ ަރ ުއ ް
ސ ާމ ުލ :ހ ަ
ިނގ ުމ ްނ ާދ ައ ަހ ުރ ެގ ާއ ްމ ަދނ ާީއއި ާޢ ްނ ުމ ްޕ ޮރވ ަިޜ ްނ ާއއި ެދ ަވ ަނ ަދ ަރ ަޖ ައ ްށ ުކ ޫފ ަހ ަމ ާވަ ،ދ ަރނ ެީގ ޮގ ުތ ަގއި
ޯހ ޭދ ަރ ުއ ް
ސ ާމ ުލ ެގ ަވސ ަީލ ްތ ަތ ެކ ެވ.
ރ ްިސ ްކ ެވއ ެިޓ ްޑ ެއ ެ
ސ ްޓ ަތ ްއ ަވ ަޒ ްނ ުކ ަރނީ ަދ ަރނ ެީގ ާބ ަވ ާތއިެ ،އ ަދ ަރނ ެީގ ައ ްނ ާދސީ ައ ަދ ުދ ަދ ްއ ަކއ ޭިދ ޮގ ާތއި ެއ ެހނ ެިހ ްނ ަފ ާރ ްތ ަތ ާކއި ައދި
ސ ާޓ ުގޅ ެިގ ްނ ުއ ެފ ޭދ ާމ ެ
ސ ރ ާިޢ ަޔ ްތ ޮކ ްށ ެގ ްނ ަފ ް
ރކ ްޓ ރ ްިސ ުކ ަތ ާކއިަ ،އދި ުކ ޫފ ަހ ަމ ާވ ަރ ުހ ުނ ަތ ާކއި ެގ ެރ ްނ ޓ ަީއ ްށ ެވ ް
ެއ ެ
ސ ާބ ަވ ެތ ްއ ެގ ރ ްިސ ުކ ެގ
ސ ްޓ ަތ ްއ ެވ ް
ސ ޝ ްީޓ ަގއި ުނހ ަިމ ާނ ެއ ެ
ުބ ަރ ަދ ާނއި ަދ ަރ ަޖ ައ ްށ ަބ ަލއ ެިގ ްނ ެނ ެވެ .ބ ެލ ްނ ް
ސ ަބ ަލނީ ަހ ަމމ ޭިމ ުރ ުމ ްނ ެނ ެވަ .އދި ުމ ް
ސ ަތ ްޤ ަބ ުލ ަގއި
ެގ ްއ ުލ ެމ ްއ ުކރ ަިމތ ެިވ ާދ ެނތީެ ،އ ަކ ަމ ްށ ަރ ްއ ާކ ެތރ ުިވ ުމ ެގ ޮގ ުތ ްނެ ،އ ެގ ްއ ުލ ްނ ަތ ަކ ްށ ރ ާިޢ ަޔ ްތ ޮކ ްށ ޮކ ްނ ެމ ެވ ް
ސ ަވ ެރ ްއ ެގ ަބ ަދ ުލ ަތ ެކ ްއ ެގ ެނ ެވ ެއ ެވ.
ތިރ ަީގއި މ ަިވނީ ނިމ ެިގ ްނދ ަިޔ ެދ ައ ަހ ުރ ެގ ޑ ެިސ ްމ ަބ ުރ ެ 31ގ ނ ަިޔ ަލ ްށ ަރ ުއ ް
ޞ ެއ ެކ ެވާ .ފއ ުިތވި ެދ ައ ަހ ުރ ެވ ް
ސ ާމ ުލ ހ ެިމނ ަިފއ ާިވ ޮގ ުތ ެގ ުޚ ާލ ާ
ސ،
ސ ާމ ުލ ެގ މ ްިނ ަގ ު
ާޤ ޫނނީ ޮގ ުތ ްނ ާލޒ ްިމ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ ަރ ުއ ް
ނޑ ަތ ާކއި ެއ ްއ ޮގ ަތ ްށ ަޢ ަމ ުލ ޮކ ްށ ަފއ ެިވ ެއ ެވ.
(ހުރިހާ އަދަދެއް ރުފިޔާ ހާހުން)
2010

2009

ޓި ޔ ަރ  1ގެ ރ ަ އު ސް މާ ލު
269,096

269,096

6,000

6,000

93,000

93,000

ޢާންމު ރިޒާރވް

814,425

771,458

ޤާނޫނީ ރިޒާރވްތައް

150,000

150,000

ޖު މް ލ ަ :ޓި ޔ ަރ  1އ ަ ށް ޝ ަ ރު ޠު ހ ަ މ ަ ވާ ރ ަ އު ސް މާ ލު

1,332,521

1,289,554

49,572

42,967

89,086

55,885

ޙިއްޞާގެ ރައުސްމާލު
ކަނޑައެޅިފައިވާ ރައުސްމާލު

ރިޒާރވް

ޙިއްޞާގެ މޫނުމަތީ އަގަށްވުރެ އިތުރުވި

ޓި ޔ ަރ  2ގެ ރ ަ އު ސް މާ ލު
މިހާރުގެ އާމްދަނީ
ޢާންމު ޕްރޮވިޜަން

ޖު މް ލ ަ :ޓި ޔ ަރ  2އ ަ ށް ޝ ަ ރު ޠު ހ ަ މ ަ ވާ ރ ަ އު ސް މާ ލު

138,658

98,852

ލާޒިމްކުރާ ރައުސްމާލުގެ ޖުމްލަ

1,471,179

1,388,406

6,343,669

6,782,042

ރި ސް ކު ވެ އި ޓެ ޑް އެ ސެ ޓް ސް
ބެލެންސް ޝީޓްގައި ހިމެނޭ

102

ބެލެންސް ޝީޓްގައި ނުހިމެނޭ

885,698

407,514

ރި ސް ްކ ވެ އި ޓެ ޑް އެ ސެ ޓް ތ ަ ކު ގެ ޖު މް ލ ަ
ސ ލް ރޭ ޝި އޯ
ބޭ ް

7,229,367

7,189,556

20.35%

19.31%

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ  -އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

މާ ލީ ބ ަ ޔާ ން ތ ަ ކާ ގު ޅޭ ނޯ ޓް ތ ަ އް
ނޑ ޮގ ެތ ްއ ަގއި ަ 2009ވ ަނ ައ ަހ ުރ ެގ ާ
ސ ާމ ުލ ަ 2010ވ ަނ ައ ަހ ުރ އ ުިތ ުރ ެވ ަފއ ަިވނީަ ،މއ ަިގ ު
ާޤ ޫނ ްނ ާލޒ ްިމ ުކ ާރ ަރ ުއ ް
ސ ުފ ަފއ ާިދއ ްިނ ަބ ެއ ްއ
ަރ ުއ ް
ސ ްޓ ް
ސ ާމ ުލ ަގއި ހ ެިމނ ަިފއ ާިވތ ެީއ ެވ .ރ ްިސ ްކ ެވއ ެިޓ ްޑ ެއ ެ
ސ އ ުިތ ުރ ެވ ަފއ ަިވނީ ަ 2010ވ ަނ ައ ަހ ުރ ަގއި ޮބ ެޑތި ުކ ްނ ުފނ ަިތ ަކ ްށ ޫދ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ
ސ ްޓ ް
ސ ަބ ުބ ްނ ެއ ެ
ސ ަބ ުބ ްނ ެނ ެވެ .ބ ެލ ްނ ް
ސ ޝ ުީޓ ަގއި ހ ެިމނ ަިފއ ާިވ ޯލ ުނ ަތ ުކ ެގ ަ
ޯލ ުނ ަތ ްއ އ ުިތ ުރ ުވ ުމ ެގ ަ
ސ އ ުިތ ަރ ްށ ަބ ާޔ ްނ ޮކ ްށ ަފއި
ސ ަ ،ފއ ާ
ޝ ްނ ުކ ެރވި ަނ ަމ ެވ ް
ސ ޝ ުީޓ ެގ ާތރ ާީޚއި ަހ ަމ ައ ްށ ެ
ސެ ،ބ ެލ ްނ ް
ވ ަީނ ަމ ެވ ް
ސ ްނ ްކ ަ
ިސ ޫދ ުކ ެރވ ަިފއ ުިނ ާވ ޯލ ުނ ަތ ުކ ެގ ައ ަދ ުދ އ ުިތ ުރ ުވ ުމ ެގ
ސ ޝ ުީޓ ަގއި ަބ ާޔ ްނ ުކ ެރވ ަިފއ ުިނ ާވ ެއ ެ
ސ ަބ ުބ ްނ ެބ ެލ ްނ ް
ަ
ސ ްޓ ަތ ުކ ެގ ައ ަދ ުދ އ ުިތ ުރ ެވ ަފއ ެިވ ެއ ެވ.

4

އެކައުންޓިންގގެ މުހިއްމު އަންދާޒާތަކާއި ނިންމުންތައް

ުކރ ަިއ ްށ ޮއ ްތ ާމލީ ައ ަހ ުރ ެގ ެއ ެ
ސ ުޓ ަތ ާކއި ަލއިބިލިޓ ެީގ ޮގ ުތ ަގއި ރ ޯިޕ ުޓ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ ައ ަދ ުދ ަތ ަކ ްށ ައ ަ
ސ ުރ ުކ ުރ ަވނިވި ައ ްނ ާދ ާޒ ަތ ްއ ޭބ ްނ ުކ ްނ ުކ ެރ ެއ ެވ.
ާމޒ ެީގ ަތ ުޖރ ާިބ ަތ ާކއި ާޙ ަލ ާތއި ެއ ަކށ ެީގ ްނ ާވ ޮގ ުތ ެގ ަމތ ްިނ ުކރ ަިމ ަގ ްށ ުއ ްއމ ުީދ ުކ ެރ ޭވ ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ާކއި ެއ ެހނ ެިހ ްނ ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ަކ ްށ ރ ާިޢ ަޔ ްތ ޮކ ްށ މ ަިފ ަދ
ައ ްނ ާދ ާޒ ަތ ާކއި ނ ްިނ ުމ ްނ ަތ ްއ ެމ ުދ ެކ ު
ނޑ ެމ ްއ ެނތި ަވ ަޒ ްނ ުކ ެރ ެވ ުމ ްނ ެދ ެއ ެވ.

ހ .ލޯނާއި އެޑްވާންސް އިން ލިބިދާނޭ ގެއްލުންތައް
ޭބ ްނ ުކ ްނ ޫދ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ ޯލ ުނ ަތ ުކ ްނ ލިބ ާިދ ެނ ެގ ްއ ުލ ްނ ަވ ަޒ ްނ ުކ ުރ ުމ ެގ ޮގ ުތ ްނ ޯލ ުނ ޯޕ ް
ރޓ ޯފލ ޯިއ ަމ ުދ ެވ ެގ ްނ ައ ަހ ަރ ުކ ެއ ްއ ަފ ަހ ުރ ުމ ާރ ަޖ ާޢ
ސ ަތ ުކ ްނ ެއ ްއ ެވ ް
ުކ ެރ ެވ ެއ ެވާ .އ ްމ ަދނ ެީގ ަބ ާޔ ުނ ަގއި މ ަިފ ަދ ެގ ްއ ުލ ެމ ްއ ހ ެިމ ުނ ުމ ެގ ުކރ ްީނ ޯލ ާނއި ެއ ްޑ ާވ ްނ ް
ސ ެގ ްއ ުލ ެމ ްއ ެވ ަފއ ޭިވ ޯތ ުނ ަވ ަތ ޫނ ްނ ޯތ
ިޝ ާރ ްތ ުކ ާރ ަފ ަދ ެހކ ަިތ ެކ ްއ ޭވ ޯތ ަބ ަލ ެއ ެވ .މ ަިފ ަދ ެހކ ަިތ ުކ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ޯލ ުނ ަނ ާގ ަފއ ާިވ ަފ ާރ ްތ ަތ ުކ ްނ ަފއ ާ
ަޔޤ ްީނ ުކ ުރ ުމ ެގ ޮގ ުތ ްނ ެއ ަކ ަމ ްށ އ ާ
ިސ
ައ ު
ނބ ާރ ެދ ްއ ުކ ުމ ަގއި ާފ ަހ ަގ ުކ ެރ ޭވ ަފ ަދ ުނ ަރ ަ
ނގ ުޅ ަބ ަދ ެލ ްއ ަދ ްއ ަކއ ޭިދ ަފ ަދ ަމ ުޢ ޫލ ާމ ުތ ަތ ްއ ހ ެިމ ެނ ެއ ެވ.
ުއ ެފ ްއ ުދ ްނ ެތރ ޫިނ ްނ ޯލ ުނ ަތ ުކ ްނ ލިބ ާިދ ެނ ެގ ްއ ުލ ަމ ްށ ްޕ ޮރވ ަިޜ ްނ ެހ ުދ ުމ ަގއި ެމ ޭނ ްޖ ަމ ްނ ުޓ ްނ ރ ާިޢ ަޔ ްތ ުކ ަރނީ

ޯމ ްލޑ ްިވ ް
ސ ަމނ ަިޓރީ ޮއ ޯތރިޓީ

ނޑ ައ ާޅ ަފއ ާިވ ަވކި މ ްިނ ަގ ު
އ ްިނ ަކ ަ
ނޑ ަތ ަކ ެށ ެވ.

5

ބޭންކުގެ ވިޔަފާރި ބަހާލެވިފައިވާ ބައިތަކުގެ ދިރާސާ
ހ .ވިޔަފާރި ބަހާލެވިފައިވާ ބައިތައް
ޭބ ްނ ުކ ެގ ވ ަިޔ ާފރި ަބ ާހ ެލވ ަިފއ ަިވނީ ަމއ ަިގ ު
ނޑ ތ ްިނ ަބ ަޔ ަކ ެށ ެވެ .އއީ:
ރ ެީޓއ ްިލ ެއ ްނ ްޑ އ ެިލ ްކ ްޓ ޯރނ ްިކ ޭބ ްނކ ްިނގ  -މ ަިބއ ެިގ ެތ ޭރ ަގއި ހ ެިމ ެނނީ ައމ ްިއ ަލ ޭބ ްނކ ްިނގ ޚ ުިދ ަމ ާތ އި ަވކ ަިވކި ަފ ުރ ުދ ްނ ެގ ަކ ަރ ްނ ޓ
ސ ްލ ް
ސވ ްިނގ ައދި ޑި ޮޕޒ ްިޓ ެއ ަކ ުއ ްނ ްޓ ަތ ާކއި ްކ ެރޑ ްިޓ ާކ ާޑއި ެޑބ ްިޓ ާކ ުޑ ެގ ޚ ުިދ ަމ ްތ ދ ުިނ ާމއިޮ ،ޕއ ްިނ ްޓ ޮއ ްފ ޭ
ެއ ަކ ުއ ްނ ާޓއި ޭ
ސޭ ،އ.ޓީ.
ެއ ްމ ،އ ްިނ ަޓ ެނ ްޓ ެމ ުދ ެވރ ޮިކ ްށ ޭބ ްނ ުކ ެގ ޚ ުިދ ަމ ްތ ދ ުިނ ާމއި ުމ ާ
ސ ަރ ަޖ ާމ ުކ ުރ ާމއިާ ،ޢ ްނ ުމ ޭބ ުނ ްނ ަތ ަކ ްށ ޯލ ުނ ދ ުިނ ާމއި ަރ ުހ ުނ ުކ ުރ ްނ
ަފ ަދ ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ެކ ެވ.
ޯކ ަޕ ޭރ ްޓ ޭބ ްނކ ްިނގ  -މ ަިބއ ަިގއި ހ ެިމ ެނނީ ވ ަިޔ ާފރި ުކ ާރ ަފ ާރ ްތ ަތ ަކ ްށ ަޑ އ ެިރ ްކ ްޓ ެޑބ ްިޓ ެގ ޚ ުިދ ަމ ްތ ދ ުިނ ާމއި ަކ ަރ ްނ ްޓ ެއ ަކ ުއ ްނ ާޓއި
ރޑ ާރ ްފ ާޓއިޯ ،ލ ާނއި ަދ ަރނ ެީގ ެއ ެހނ ެިހ ްނ ަވސ ަީލ ްތ ަތ ްއ ދ ުިނ ާމއި ޭބ ުރ ަފއ ާ
ޑ ޮޕޒ ްިޓ ާއއި ޯއ ަވ ް
ިސ ެގ ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ާކއި ރ ޯ
ިސ ުޓ ަތ ަރ ްއޤ ުީކ ުރ ަމއި
ި
ައދި ާއ ުގ ޯބ ުޓ ަފ ަހ ުރ ަގ ުތ ްނ ަފ ަދ ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ެކ ެވ.
ަތ ަރ ްއޤ ެީގ ޭބ ްނކ ްިނގ  -މ ަިބއ ަިގއި ހ ެިމ ެނނީ ައ ޮތ ުޅ ަތ ުކ ަގއި ޭބ ްނކ ްިނގ ޚ ުިދ ަމ ްތ ދ ުިނ ާމއި ުކދި ވ ަިޔ ާފރ ަިއ ާށއި ދިރ ުިއ ުޅ ުމ ެގ ެފ ްނ ަވ ުރ
ަރ ަ
ނގ ުޅ ުކ ުރ ަމ ްށ ޯލ ުނ ޫދ ުކ ުރ ެމ ެވ.
ނ ވ ަިޔ ާފރ ަީގއި ެގ ްނ ުގ ޭޅ ާޢ ްނ ުމ ުއ ޫ
ސ ުލ ަތ ާކއި ަހ ަމ ަތ ުކ ެގ ަމތ ްީނ ެނ ެވ.
ވ ަިޔ ާފރ ެީގ ަބ އ ަިތ ުކ ެގ ެމ ުދ ަގއި ުކ ެރ ޭވ ުމ ާޢ ަމ ާލ ްތ ަތ ްއ ުކ ެރ ެވ ީ
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މާ ލީ ބ ަ ޔާ ން ތ ަ ކާ ގު ޅޭ ނޯ ޓް ތ ަ އް
ވ ަިޔ ާފރި ހ ްިނ ުގ ަމ ްށ ޯހ ޭދ ަފ ްނ ުޑ ަތ ްއ ާޢ ްނ ުމ ޮގ ެތ ްއ ަގއި ެއކި ަބ އ ަިތ ުކ ެގ ަމ ްއ ަޗ ްށ ަބ ާހ ެލ ެވ ެއ ެވަ .ނތ ާީޖ ެއ ްއ ެގ ޮގ ުތ ްނަ ،ފ ްނ ުޑ ަތ ްއ ޯހ ުދ ުމ ެގ ަޚ ަރ ުދ
ނޑ ައ ަޅނީ ަފއ ާ
ުއނ ުިކ ުރ ަމ ްށ ަފ ުހ މ ަިބއ ަިތ ުކ ެގ ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ާއ ްމ ަދނ ަީގއި ަބ ާޔ ްނ ުކ ެރ ެވ ެއ ެވ .މ ަިފ ްނ ުޑ ަތ ަކ ްށ އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ސ ްޓ ަކ ަ
ިސ ެގ ާބ ާޒ ުރ ަގއި
އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ސ ްޓ ުހރި ައ ުގ ްނ ެނ ެވ .މ ަިބއ ަިތ ުކ ެގ ެމ ުދ ަގއި ާމ ްއދ ޮީގ ުތ ްނ ާއ ްމ ަދނީ ލ ޭިބ ެނ ުނ ަވ ަތ ަޚ ަރ ުދ ާވ ެނ އ ުިތ ުރ ޮގ ެތ ްއ ޯނ ްނ ާނ ެނ ެއ ެވ.
ނޑ ބ ާިނ ެވ ަފއ ަިވނީ ޭބ ްނ ްކ ހ ްިނ ުގ ުމ ަގއި ޭބ ުނ ްނ ުކ ާރ ެއ ެ
ސ ޝ ުީޓ ެގ ަމއ ަިގ ު
ެބ ެލ ްނ ް
ސ ްޓ ަތ ާކއި ަލއިބިލިޓ ަީތ ްއ ހ ެިމ ޭނ ޮގ ަތ ެށ ެވ.
ޭބ ްނ ުކ ެގ ައ ުގ ަތ ާކއި ެއ ްއ ަބ އ ްިނ ައ ެނ ްއ ަބ ަޔ ްށ ަބ ަދ ުލ ުކ ުރ ުމ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ައ ްނ ަނ ަފ ަރ ުގ ެއވ ަިޔ ާފރ ެިއ ްއ ެގ ަނތ ާީޖ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ހ ެިމނ ަިފއ ާިވ ެނ ެއ ެވ.

(ހުރިހާ އަދަދެއް ރުފިޔާ ހާހުން)
ރީޓެއިލް އެންޑް
 31ޑިސެމްބަރު 2010

ތަރައްޤީގެ

ކޯޕަރޭޓް

އިލެކްޓްރޯނިކް

ބޭންކިންގ

ބޭންކިންގ

ބޭންކިންގ

ޓްރެޜަރީ

ބައިތަކުގެ އާމްދަނީ

175,901

429,546

127,312

97,436

830,195

އެހެނިހެން ބައިތަކުން ލިބުނު

)(28,981

116,149

16,716

)(103,884

-

ޖު މް ލ ަ

146,920

545,695

144,028

)(6,448

830,195

ބައިތަކުގެ ނަތީޖާ

)(54,558

174,492

13,194

)(8,063

125,065

އާމްދަނީގެ ޓެކްސަށް ހިނގާ ޚަރަދު

-

-

-

-

)(75,493

އ ަ ހ ަ ރު ގެ ފ ަ އި ދާ

)(54,558

174,492

13,194

)(8,063

49,572

ބައިތަކުގެ އެސެޓްތައް

3,085,465

3,434,739

1,718,832

1,733,558

9,972,594

ޖު މް ލ ަ އެ ސެ ޓް ތ ަ އް

3,085,465

3,434,739

1,718,832

1,733,558

9,972,594

ގައި ބައިތަކުގެ ރިޕޯޓު އޮތްގޮތް

ޖުމްލަ

ބައިތަކުގެ ލައިބިލިޓީތައް

2,513,486

2,886,864

1,453,226

1,736,925

8,590,501

ރައުސްމާލު

-

-

-

-

1,382,093

ލ ަ އި ބި ލި ޓީ ތ ަ ކު ގެ ޖު މް ލ ަ

2,513,486

2,886,864

1,453,226

1,736,925

9,972,594

ބ ަ އި ތ ަ ކު ގެ އެ ހެ ނި ހެ ން އ ަ އި ޓ ަ މް ތ ަ އް
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ހަރުމުދަލަށް ހިނގާ ޚަރަދު

19,278

21,447

10,733

10,827

62,285

ބަލަށްކެނޑުން

)(10,677

)(11,859

)(6,397

)(5,870

)(34,803
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(ހުރިހާ އަދަދެއް ރުފިޔާ ހާހުން)
ރީޓެއިލް އެންޑް
 31ޑިސެމްބަރު 2009
ގައި ބައިތަކުގެ ރިޕޯޓު އޮތްގޮތް

ރނިކް
އިލެކްޓް ޯ
ޯކޕަރޭޓް ބޭންކިންގ

ބައިތަކުގެ އާމްދަނީ

130,913

ބޭންކިންގ

641,406

ތަރައްޤީގެ
ބޭންކިންގ

ޖުމްލަ

ޓްރެޜަރީ

66,323

120,084

958,726

އެހެނިހެން ބައިތަކުން ލިބުނު

73,181

32,029

15,085

)(120,295

-

ޖު މް ލ ަ

204,094

673,435

135,169

)(53,972

958,726

ބައިތަކުގެ ނަތީޖާ

)(205,867

316,662

21,560

)(53,973

78,382

އާމްދަނީގެ ޓެކްސަށް ހިނގާ ޚަރަދު

-

-

-

-

)(35,414

އ ަ ހ ަ ރު ގެ ފ ަ އި ދާ

)(205,867

316,662

21,560

)(53,973

42,968

ބ ަ އި ތ ަ ކު ގެ އެ ސެ ޓް ތ ަ އް

2,702,868

4,624,604

1,643,270

2,009,269

10,980,011

ބައިތަކުގެ ލައިބިލިޓީތައް

2,388,332

3,809,243

1,435,093

2,014,822

9,647,490

ރައުސްމާލު

-

-

-

-

1,332,520

ލ ަ އި ބި ލި ޓީ ތ ަ ކު ގެ ޖު މް ލ ަ

2,388,332

3,809,243

1,435,093

2,014,822

10,980,010

ހަރުމުދަލަށް ހިނގާ ޚަރަދު

5,202

8,900

3,163

3,867

21,132

ބަލަށްކެނޑުން

)(7,438

)(12,726

)(4,522

)(5,529

)(30,215

ބ ަ އި ތ ަ ކު ގެ އެ ހެ ނި ހެ ން އ ަ އި ޓ ަ މް ތ ަ އް

ަހ ުރ ުމ ަދ ަލ ްށ ހިނގި ަޚ ަރ ުދ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ްޕ ޮރ ަޕރޓީ ައދި އ ުިކއ ްިޕ ަމ ްނ ަޓ ްށ އ ުިތ ުރ ުކ ެރ ުވ ުނ ައ ަދ ުދ ހ ެިމނ ަިފއ ެިވ ެއ ެވޯ .
(ނ ުޓ )29

ށ .ސަރަހައްދީ ބައިތައް
ޭބ ްނ ުކ ެގ ވ ަިޔ ާފރި ހ ްިނ ަގނީ ަހ ަމ ެއ ަކނި ދ ެިވހ ާިރ ްއ ޭޖ ަގ ެއ ެވ.

(އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާނަމަ ،ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާއިން)

6

ޖުމްލަ އާމްދަނީ

2010

2009

އިންޓަރެސްޓް އާމްދަނީ

581,951,055

653,136,171

ފީ އާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ

213,479,325

208,997,739

ޙިއްޞާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ

54,914

546,125

ބޭރު ފައިސާ މާރުކޮށްގެން ލިބުނު ސާފު އާމްދަނީ

9,265,839

20,875,733

ހިންގުމުން ލިބުނު އެހެނިހެން އާމްދަނީ

25,443,438

75,170,260

830,194,571

958,726,028

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ  -އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010
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7

އިންޓަރެސްޓްގެ ސާފު އާމްދަނީ

2010

2009

އި ން ޓ ަ ރެ ސް ޓް އާ މް ދ ަ ނީ
އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ފައިސާ

482,042,185

572,302,826

ޓްރެޜަރީ ބިލްތައް  /އެމް.އެމް.އޭ .ގައި ބެހެއްޓިފައިހުރި

85,898,323

66,287,307

ކުރުމުއްދަތަށް ދޫކުރެވުނު ފައިސާ

4,089,264

6,280,633

އެސައިންޑް ކެޕިޓަލް އެންޑް ރިޒާރވް ޑިޕޮޒިޓް

9,921,283

8,265,405

581,951,055

653,136,171

އި ން ޓ ަ ރެ ސް ޓް ޚ ަ ރ ަ ދު
ކަސްޓަމަރުންގެ ޑިޕޮޒިޓްތައް

145,959,881

175,640,340

ދަރަންޏަށް ނެގި ފައިސާ

29,760,321

41,718,148

އެހެނިހެން

18,167

2,019,204

175,738,369

219,377,692

އި ން ޓ ަ ރެ ސް ޓް ގެ ސާ ފު އާ މް ދ ަ ނީ

406,212,686

433,758,479

 8ފީ އާއި ކޮމިޝަނުގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ

2010

2009

ޕޭ އޯޑަރަށްލިބުނު ކޮމިޝަން

37,413,681

39,338,296

ގެރެންޓީއަށް ލިބުނު ކޮމިޝަން

3,161,226

4,144,402

ޑޮކިއުމެންޓަރީ ކްރެޑިޓަށް ލިބުނު ކޮމިޝަން

3,213,438

2,589,791

ބިލް ޑިސްކައުންޓް ކޮށްދިނުމުން ލިބުނު ކޮމިޝަން

2,713,248

3,403,419

ކާޑުގެ އޮޕަރޭޝަންތަކުން ލިބުނު ކޮމިޝަން

155,186,248

145,426,180

އެހެނިހެން

11,791,484

14,095,651

213,479,325

208,997,739

ފީ އާ އި ކޮ މި ޝ ަ ނު ގެ ގޮ ތު ގ ަ އި ހިނ ގި ޚ ަ ރ ަ ދު
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ކްރެޑިޓް ކާރޑުގެ ވިޔަފާރިއާއި ގުޅޭ ޚަރަދު

)(87,853,573

)(83,403,404

ފީ އާ އި ކޮ މި ޝ ަ ނު ގެ ގޮ ތު ގ ަ އި ލި ބު ނު ސާ ފު ޖު މް ލ ަ

125,625,752

125,594,335

 9ޙިއްޞާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ

2010

2009

ވިއްކާލެވޭ ގޮތަށް ހުރި މާލީ ވަސީލަތްތައް

54,914

546,125

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ  -އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

މާ ލީ ބ ަ ޔާ ން ތ ަ ކާ ގު ޅޭ ނޯ ޓް ތ ަ އް
(އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާނަމަ ،ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާއިން)

 10ހިންގުމުން ލިބުނު އެހެނިހެން އާމްދަނީ

2010

2009

ޓެލެކްސްއާއި ފެކްސް އަށް ލިބުނު

5,001,457

4,309,848

އުފެއްދުންތެރިނޫން ލޯނަށް ލިބުނު

4,024,189

12,777,379

އުފެއްދުންތެރިނޫން ލޯނަށް ހެދުނު ޢާންމު ޕްރޮވިޜަނުން ލިބުނު [ނޯޓު (23ހ)]

-

10,405,588

7,134,734

29,714,529

އުފެއްދުންތެރިނޫން ލޯނަށް ހެދުނު ޚާއްޞަ ޕްރޮވިޜަނުން ލިބުނު

[ނޯޓު (23ހ)]

51,332

57,581

9,231,726

17,905,335

25,443,438

75,170,260

 11މުވައްޒަފުންނަށް ހިނ ގި ޚަރަދު

2010

2009

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި ޚަރަދު

146,744,765

143,572,461

ޕްރޮޕަޓީ ޕްލާންޓާއި އިކުއިޕްމަންޓް ނައްތާލުމުން ލިބުނު
އެހެނިހެން

ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަނ ްށ ހިނގި ަޚ ަރ ުދ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ހ ެިމ ެނނީ ުމ ާ
ސ ަރ ާއއިޯ ،ބ ަނ ާހއި ،އ ާިނ ަޔ ްތ ަތ ާކއިަ ،ތ ްމރ ުީނ ުކ ުރ ަމ ްށ ހިނގި ަޚ ަރ ެދ ެވ.
ައ ަހ ުރ ެތ ޭރ ަގއި ެއ ްވ ެރ ްޖ ޮކ ްށ ޭބ ްނ ުކ ަގއި ަވޒ ަީފއ ަިގއި ތިބި ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ެގ ައ ަދ ަދކީ )2009:748( 779

 12ޢިމާރާތާއި ސާމާނާއި ޤާއިމުވެތިބުމަށް
ހިނ ގި ޚަރަދު

2010

2009

ބަލަށް ކެނޑުން (ނޯޓް )29

34,803,080

30,215,474

ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ ޚަރަދު  -އިމާރާތް

9,044,572

9,049,563

ކަރަންޓް

10,958,695

8,247,175

އިންޝުއަރެންސް

1,314,379

1,182,124

މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން

8,048,081

9,494,855

އެސެޓްތައް ވިއްކާލުމުން ލިބުނު ގެއްލުން

5,185

1,713

އެހެނިހެން

534,966

463,017

64,708,958

58,653,921

 13ނުލިބޭނެ އަދި ޔަޤީންކަން ކުޑަ
ލޯނަށް ހެދި ޕްރޮވިޜަން

2010

2009

ލޯނާއި އެޑްވާންސްގެ ގެއްލުމަށް ހެދި ޚާއްޞަ ޕްރޮވިޜަން

143,121,065

336,197,010

ލޯނާއި އެޑްވާންސްގެ ގެއްލުމަށް ހެދި ޢާންމު ޕްރޮވިޜަން

33,566,227
176,687,292

336,197,010

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ  -އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010
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 14ހިންގުމުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް

2010

2009

ޑިރެކްޓަރުންގެ ފީ

1,470,065

1,205,158

ޤާނޫނީ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ހިނގާ ޚަރަދު

1,342,718

1,509,078

އޮޑިޓަރުންގެ އުޖޫރަ

493,457

438,177

އެހީގެ ގޮތުގައި ދެވުނު

575,419

342,000

ކޮންސަލްޓަންސީ ފީ

919,142

1,361,939

ސޮފްޓްވެއަރގެ ލައިސަންސް ފީ

9,787,287

7,588,338

ނަހަމަ ގޮތުގައި ކްރެޑިޓް/ޑެބިޓް ކާޑު ބޭނުން ކުރުމުގެ ގެއްލުން

588,060

1,023,446

ލިޔެކިޔުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ހޯދުމަށް ހިނގި ޚަރަދު

7,162,040

5,490,434

މުޢާސަލާތަށް ހިނގި ޚަރަދު

9,949,218

10,114,183

އިންވެސްޓްމަންޓްގެ އަގު ދަށަށް ދިޔުމާއި ގުޅިގެން ހިސާބުކުރެވުނު (ނޯޓު )27

1,614,547

-

އެހެނިހެން

19,494,324

10,066,888

53,396,277

39,139,641

 15އާމްދަނީގެ ޓެކްސް ޚަރަދު

އަލުން ބަޔާންކުރެވިފައި

2010

2009

މިހާރުގެ ޓެކްސް

72,913,940

28,382,335

ފާއިތުވި އަހަރާއި ގުޅިގެން ގެނެވުނު ބަދަލުތައް

3,558,166

-

ދެއްކުން ފަސްކޮށްފައިވާ ޓެކްސް (ނޯޓު )34

)(979,038

-

ދެއްކުން ފަސްކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި އަލުން ބަޔާންކުރެވިފައި (ނޯޓު )33

-

7,032,146

75,493,068

35,414,481

ސ ެގ ައ ަދ ާދއިެ ،ޓ ްކ ް
ސ ސީ ޭރ ުޓ ެބ ުނ ްނ ުކ ުރ ުމ ްނ ައ ްނ ަނ ެޓ ްކ ް
ސ ެގ ައ ާ
ތިރ ަީގ އި ަބ ާޔ ްނ ޮކ ްށ ަފއި މ ަިވނީ ެޓ ްކ ް
ސ ެނ ުގ ުމ ެގ ުކ ރ ެީގ ަފއ ާިދއ ްިނ
ެނ ުގ ުނ ެޓ ްކ ް
ސ ާއއި ެދ ެމ ުދ ުހ ރި ަފ ަރ ެގ ެވ .

2010

2009

ޓެކްސް ނެގުމުގެ ކުރީގެ ފައިދާ

125,065,337

78,381,899

މިހާރުގެ ޓެކްސް  -ޓެކްސްނެގޭ ރޭޓްކަމަށްވާ  25އިންސައްތައަށް ބަލައި ހިސާބުކުރުމުން

72,913,940

28,382,335

ސ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ ާއ ްމ ަދނ ެީގ ެޓ ްކ ް
ެދ ްއ ުކ ްނ ަފ ް
ސ ާއއި ުގ ޭޅ އ ުިތ ުރ ަތ ްފޞ ްީލ ޯނ ުޓ ަ 34ގ އި ަބ ާޔ ްނ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ ެނ ެއ ެވ .
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މާ ލީ ބ ަ ޔާ ން ތ ަ ކާ ގު ޅޭ ނޯ ޓް ތ ަ އް
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16

ޙިއްޞާގެ ފައިދާ

ސ އ ްިނ ަތ ް
ޞ ެގ ަފއ ާިދ ހ ާިސ ުބ ެގ ެތ ެރ ައ ްށ ަވ ްއ ަދނީ ައ ަހރީ ާޢ ްނ ުމ ަޖ ްލ ާ
ަބ ަހ ްނ ުހ ަށ ަހ ާޅ ޙ ްިއ ާ
ސދ ުީޤ ުކ ުރ ުމ ްނ ެނ ެވ 31 .ޑ ެިސ ްމ ަބ ުރ ަ 2009ގއި ނ ުިމ ުނ
ާމލީ ައ ަހ ުރ ަގއި ަ 2008ވ ަނ ައ ަހ ަރ ްށ ޙ ްިއ ާ
ޞ ައ ަކ ްށ ަބ ަހ ްނ ަކ ަ
ނޑ ެއ ުޅ ުނ ަފއ ާިދ ެގ ޮގ ުތ ަގއި ު 9ރފ ާިޔ ެގ ަމ ުގ ްނ ުޖ ްމ ަލ ު 48,437,280ރފ ާިޔ ެބ ުހ ަމ ްށ
ސ އ ްިނ ަވނީ ާފ ް
ައ ަހރީ ާޢ ްނ ުމ ަޖ ްލ ާ
ސ ޮކ ްށ ަފ ެއ ެވ .މ ާިމލީ ަބ ާޔ ްނ ަތ ުކ ަގއި ހ ްިއ ާ
ޞ ެގ ަފއ ާިދ ައ ްށ ަބ ަހ ްނ ަކ ަ
ނޑ ެއ ުޅ ުނ ައ ަދ ުދ ހ ެިމނ ަިފއ ާިވ ެނ ެއ ެވ .މި
ޞ ާދ ުރ ްނ ެގ ަރ ުއ ް
ައ ަދ ަދކީ 31 ،ޑ ެިސ ްމ ަބ ުރ ަ 2009ގއި ނ ުިމ ުނ ައ ަހ ުރ ހ ްިއ ާ
ސ ާމ ުލ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ހ ެިމ ޭނ ަފއ ާިދއ ްިނ ެބ ެހ ްއޓ ަިފއ ާިވ ާއ ްމ ަދނ ެީގ ެތ ޭރ ަގއ ާިވ
ސ ަބ ްތ ާވ ޙ ްިއ ާ
ައ ަދ ެދ ެކ ެވަ .އދި ަ 2010ވ ަނ ައ ަހ ުރަ 2009 ،ވ ަނ ައ ަހ ަރ ްށ ނި ް
ޞ ެގ ަފއ ާިދ ެބ ުހ ަމ ްށ ަކ ަ
ނޑ ެއޅ ަިފ ެއ ްއ ުނ ެވ ެއ ެވ.
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ޙިއްޞާއަކަށް ޖެހޭ ފައިދާ
ސ ުފ ަފއ ާިދ ެއ ައ ަހ ުރ ެގ ެތ ޭރ ޫދ ޮކ ްށ ަފއ ުިހރި ާޢ ްނ ުމ ޙ ްިއ ާ
ެޖ ޭހ ަފއ ާިދ ހ ާިސ ުބ ުކ ަރނީަ ،އ ަހ ުރ ެގ ާ
ޞ ެގ ެވއ ެިޓ ްޑ

ޙ ްިއ ާ
ޞ ައ ަކ ްށ

ެއ ްވ ެރ ްޖ ައ ަދ ުދ ެގ

ަމ ްއ ަޗ ްށ ަބ ާހ ަލއ ެިގ ްނ ެނ ެވ.
2010

2009

ސާފު ފައިދާއިން ޙިއްޞާދާރުންނަށް ޖެހޭ (ދިވެހި ރުފިޔާއިން)

49,572,269

42,967,418

ދޫކުރެވުނު ވެއިޓެޑް އެވްރެޖް ޢާންމު ޙިއްޞާގެ އަދަދު (ޙިއްޞާއިން)

5,381,920

5,381,920

9.21

7.98

 18ފައިސާއާއި ކުރު މުއްދަތުގެ ފަންޑް

2010

2009

ނަގުދު ފައިސާއިން ހުރި

332,528,862

302,790,421

އެހެން ބޭންކްތަކުގައި ހުރި ބާކީ

45,016,518

119,408,975

ކުރުމުއްދަތުގެ ނޯޓިހާއެކު ނެގެން ހުރި

84,580,685

53,760,000

ޓްރެޜަރީ ބިލްތައް (  3މަސްދުވަހުގެ ތެރޭ މުއްދަތު ހަމަވާ)

893,634,684

1,473,468,066

1,355,760,749

1,949,427,462

ޙިއްޞާއަކަށް

ޖެހޭ ފައިދާ (ދިވެހި ރުފިޔާއިން)

ރ އޮތޯރިޓީ
 19މޯލްޑިވްސް މަނިޓަ ީ
(އެމް.އެމް.އޭ ).ގަ ިއ ހުރި ބާ ީކ

2010

2009

ރިޒާރވް ޑިޕޮޒިޓް

1,701,520,810

2,234,521,337

މިހާރުގެ (ކަރަންޓް)

1,701,520,810

2,234,521,337

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ  -އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010
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މާ ލީ ބ ަ ޔާ ން ތ ަ ކާ ގު ޅޭ ނޯ ޓް ތ ަ އް
(އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާނަމަ ،ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާއިން)

ޤާނޫނީގޮތުން އެމް.އެމް.އޭ ގައި ހުރުން ލާޒިމްކުރާ ރިޒާރވް ޑިޕޮޒިޓަކީ:
ެއ ްމ ެ
.އ ެގ ަޤ ާވޢ ުިދ ަތ ްއ ާލޒ ްިމ ުކ ާރ ޮގ ުތ ަގއި ،ވ ަިޔ ާފރި ޭބ ްނ ުކ ަތ ުކ ެގ ާމ ޭލ ަގއި ުހ ްނ ަނ ޮގފ ަިތ ުކ ެގ ޑި ޮޕޒ ްިޓ ެގ ރ ާިޒ ް
.އ ްމ ޭ
ރވ ެގ ޮގ ުތ ަގއި ަބ ަހ ްއ ަޓ ްނ ެޖ ޭހ
ިސ ފ ަިޔ ަވއި) ައދި ާމރޖ ްިނ ޑި ޮ
(އ ްއ ޭބ ްނ ުކ ްނ ައ ެނ ްއ ޭބ ްނ ަކ ްށ ޫދ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ ަފއ ާ
ަމ ުދމ ަިނކީ ޑ ާިމ ްނ ްޑ ައދި ަޓއ ްިމ ަލއިބިލިޓ ަީތ ްއ ެ
ޕޒ ްިޓ ަތ ުކ ެގ 25
އ ްިނ ަ
ސ ްއ ަތ ެއ ެވަ .އދި ަމ ޭލ ެގ ޮގފ ަިތ ްއ ޫނ ްނ ެއ ެހ ްނ ޮގފ ަިތ ުކ ެގ ޑި ޮޕޒ ްިޓ ެގ ރ ާިޒ ަ
ރވ ްށ  15އ ްިނ ަ
ސ ްއ ަތ ެއ ެވ .މ ަިފ ަދ ޑި ޮޕޒ ްިޓ ަތ ަކކީޭ ،ބ ްނ ުކ ހ ްިނ ުގ ުމ ަގއި
ުދ ަވ ުހ ްނ ުދ ަވ ަހ ްށ ޭބ ުނ ްނ ުކ ެރ ޭވ ޑ ްިޕޒ ްިޓ ަތ ެކ ްއ ޫނ ެނ ެވ.
ެމއި ެ 2010ގ ނ ަިޔ ަލ ްށ ާމ ޭލ ަގއި ުހރި ޮގފ ަިތ ުކ ްނ ުރފ ާިޔއ ްިނ ެބ ެހ ްއޓ ަިފއ ާިވ މ ަިފ ަދ ޑި ޮޕޒ ްިޓ ަތ ުކ ްނ  15އ ްިނ ަ
ސ ްއ ަތ ައ ްށ ުވ ެރ އ ުިތ ުރ ާވ ޑ ާިމ ްނ ްޑ ައދި
(އ ްއ ޭބ ްނ ުކ ްނ ައ ެނ ްއ ޭބ ްނ ަކ ްށ ޫދ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ ަފއ ާ
ަޓއ ްިމ ަލއިބިލިޓ ަީތ ާކއި ެ
ިސ ފ ަިޔ ަވއި) ައދި ާމރޖ ްިނ ޑި ޮޕޒ ްިޓ ަތ ަކ ްށ ައ ަހ ަރ ުކ  2.5އ ްިނ ަ
ސ ްއ ަތ
ސޮ .ޑ ަލ ުރ ޑި ޮޕޒ ްިޓ ަތ ަކ ްށ އ ްިނ ަޓ ެރ ް
.އ ް
ސ ްޓ ލ ެިބ ުމ ްނދ ަިޔ ެއ ެވަ .އދި މ ޮިގ ަތ ްށ ެބ ެހ ްއޓ ަިފއ ާިވ ޫޔ ެ
އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ސ ްޓ ލިބ ަިފއ ަިވނީެ ،ފ ެޑ ަރ ްލ ރ ާިޒ ް
ރވ ޭބ ްނ ްކ،
ސ ްޓ ަމ ްނ ްޓ ަތ ަކ ްށ ލ ުިބ ުނ ެއ ަވ ޭރ ްޖ އ ްިނ ަޓ ެރ ް
.އ ެގ އ ްިނ ެވ ް
ނ ުިއ ޯޔ ްކ އ ްިނ ާފއ ުިތވި ަހ ްފ ާތ ަގއި ެއ ްމ ެ
.އ ްމ ޭ
ސ ްޓ ޭރ ަޓ ްށ ބ ާިނ ޮކ ެށ ެވަ .އދި ެމއި 2010
ރވ ޑި ޮ
ސ ްއ ަތ ައދި ޮޑ ަލ ުރ ްނ ެބ ެހ ްއ ޭޓ ރ ާިޒ ް
އ ްިނ ެފށ ެިގ ްނ ުރފ ާިޔއ ްިނ ެބ ެހ ްއ ޭޓ ރ ަިޒ ް
ޑ ޮޕޒ ްިޓ ަތ ަކ ްށ ައ ަހ ަރ ުކ  01އ ްިނ ަ
ޕޒ ްިޓ ަތ ަކ ްށ ައ ަހ ަރ ުކ 0.05
ރވ ި
ސ ްއ ަތ އ ްިނ ަޓ ެރ ް
އ ްިނ ަ
ސ ްޓ ލ ެިބ ެއ ެވ.

 20ފައިސާއާއި ފައިސާއާއި އެއްފަދަ ތަކެތި
ަފއ ާ
ިސ ާއއި ަފއ ާ
ިސ ަދ ުއ ުރވި ޮގ ުތ ެގ ަބ ާޔ ުނ ަގއި ހ ެިމ ުނ ަމ ްށ ަޓ ަކއިަ ،ފއ ާ
ިސ ާއ ެއ ްއ ަފ ަދ ަތ ެކތ ެީގ ޮގ ުތ ަގއި ަބ ާލ ަފއ ަިވނީ ތިރ ަީގއި ަބ ާޔ ްނ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ ަބ އ ަިތ ުކ ެގ
ެތ ެރއ ްިނެ ،އ ަބ ެއ ްއ ެގ ާބ ކީ ު 90ދ ަވ ަހ ްށ ުވ ެރ ުކ ުރ ުމ ްއ ަދ ެތ ްއ ަގއި ލ ޭިބ ޮގ ަތ ްށ ުހރި ާބ ކ ަީތ ެކ ެވ.

2010

2009

ނަގުދު ފައިސާއާއި ކުރުމުއްދަތުގެ ފަންޑް (ނޯޓް )18

462,126,065

475,959,396

ޓްރެޜަރީ ބިލްތައް ( 3މަސް ދުވަހުތެރޭ މުއްދަތު ހަމަވާ)

893,634,684

1,473,468,066

1,355,760,749

1,949,427,462

 21ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫކުރެވިފައިވާ
ލޯނާއި އެޑްވާންސްތައް

2010

2009

ޖުމްލަ

7,346,742,017

7,394,599,830

ކަނޑަން :ލިބިދާނެ ގެއްލުމަށް ހެދި ޕްރޮވިޜަން [ނޯޓް ( 23ހ)]

)(635,215,911

)(485,376,362

ކަނޑަން :ހިފެހއްޓިފައި ހުރި އިންޓަރެސްޓް (ނޯޓް )24

)(629,227,734

)(334,026,327

ސާ ފު ޖު މް ލ ަ

6,082,298,372

6,575,197,141

ނި ސް ބ ަ ތް ވާ ގޮ ތް:
ބިލްސް އޮފް އެކްސްޗޭންޖް

(ނޯޓް )23

ލޯނާއި އެޑްވާންސްތައް (ނޯޓް )22
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ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ  -އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

17,577,667

29,298,577

6,064,720,705

6,545,898,564

މާ ލީ ބ ަ ޔާ ން ތ ަ ކާ ގު ޅޭ ނޯ ޓް ތ ަ އް
(އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާނަމަ ،ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާއިން)

 22ބިލްސް އޮފް އެކްސްޗޭންޖް

2010

2009

އެކްސްޕޯރޓް ބިލްތައް

-

4,137,316

އިމްޕޯރޓް ބިލްތައް

22,326,231

28,203,342

ކަނޑަން :ލިބިދާނެ ގެއްލުމަށް ހެދި ޕްރޮވިޜަން [ނޯޓް ( 23ހ)]

)(2,461,226

)(1,627,911

ކަނޑަން :ހިފެހއްޓިފައި ހުރި އިންޓަރެސްޓް (ނޯޓް )24

)(2,287,338

)(1,414,170

ބި ލް ސް އޮ ފް އެ ކް ސް ޗޭ ން ޖު ގެ ސާ ފު ޖު މް ލ ަ

17,577,667

29,298,577

މިހާރުގެ (ކަރަންޓް)

15,469,232

22,571,665

މިހާރު ނޫން (ނޮން -ކަރަންޓް)

2,108,435

6,726,911

 23ލޯނާއި އެޑްވާންސްތައް

2010

2009

އޯވަރޑްރާފްޓްތައް

1,160,761,220

1,427,506,246

ތަރައްޤީއަށް ދޫކުރެވުނު ލޯނުތައް (ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކިންގ)

220,723,858

214,925,097

ސުނާމީގައި ގެއްލުންވި ރިސޯޓްތައް އަލުން އާރާސްތު ކުރުމަށް ޔޫރަޕިއަން
އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް (އީ.އައި.ބީ) ގެ ރީފައިނޭންސް ސްކީމުގެދަށުން
ދެވިފައިވާ ލޯނުތައް

724,498,225

809,828,673

އެހެން ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ވިޔަފާރީގެ ލޯނުތައް

5,011,179,663

4,697,623,825

ވަޤުފު ރަސީދުތައް

7,727,468

35,134,561

ކްރެޑިޓް ކާޑުގެ ބާކީތައް

136,020,452

134,540,215

މުވައްޒަފުންގެ ލޯނުތައް

63,504,900

42,700,555

7,324,415,786

7,362,259,172

ކަނޑަން :ލިބިދާނެ ގެއްލުމަށް ހެދި ޕްރޮވިޜަން [ނޯޓް ( 23ހ)]

)(632,754,685

)(483,748,451

ކަނޑަން :ހިފެހއްޓިފައި ހުރި އިންޓަރެސްޓް (ނޯޓް )24

)(626,940,396

)(332,612,157

ލޯ ނާ އި އެ ޑް ވާ ން ސް ގެ ސާ ފު ޖު މް ލ ަ

6,064,720,705

6,545,898,564

މިހާރުގެ (ކަރަންޓް)

1,854,191,768

2,274,990,335

މިހާރު ނޫން (ނޮން -ކަރަންޓް)

4,210,528,937

4,270,908,229

2010

2009

(ހ) ލިބިދާނެ ގެއްލުމަށް ހެދި ޕްރޮވިޜަނަށް

އައި ބަދަލު:

 .iޚާ އް ޞ ަ ޕް ރޮ ވި ޜ ަ ން
 1ޖެނުއަރީގައި ހުރި ބާކީ

429,491,792

154,265,689

އަހަރުތެރޭގައި އަނބުރާ ލިބުނު

)(7,134,734

)(29,714,529

އަހަރުތެރޭގައި ހެދި ޕްރޮވިޜަން

143,121,065

336,197,010

އަހަރުތެރޭގައި ނުލިބޭނެކަމަށް ފޮތުން އުނިކުރެވުނު ލޯނުތައް

)(9,379,645

)(33,584,745

އެކްސްޗޭންޖްގެ ފަރަގު

)(9,968,841

2,328,367

546,129,637

429,491,792

 31ޑި ސެ މް ބ ަ ރު ގ ަ އި ހު ރި ބާ ކީ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ  -އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010
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މާ ލީ ބ ަ ޔާ ން ތ ަ ކާ ގު ޅޭ ނޯ ޓް ތ ަ އް
(އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާނަމަ ،ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާއިން)

2010

2009

 .iiޢާ ން މު ޕް ރޮ ވި ޜ ަ ން
 1ޖެނުއަރީގައި ހުރި ބާކީ

55,884,570

66,273,667

އަހަރުތެރޭގައި ހެދުނު ޕްރޮވިޜަން

33,566,227

-

ޢާންމު ޕްރޮވިޝަންގެ ތެރެއިން އަނބުރާލިބުނު

-

)(10,405,588

އެކްސްޗޭންޖުގެ ފަރަގު

)(364,523

16,491

89,086,274

55,884,570

635,215,911

485,376,362

 31ޑި ސެ މް ބ ަ ރު ގ ަ އި ހު ރި ބާ ކީ
ނި ސް ބ ަ ތް ވާ ގޮ ތް:
ލޯނާއި އެޑްވާންސްތައް

632,754,685

483,748,451

ބިލްސް އޮފް އެކްސްޗޭންޖް

2,461,226

1,627,911

635,215,911

485,376,362

 24ހިފެހެއްޓިފައިހުރި އިންޓަރެސްޓަށް
އައިބަދަލު:

2010

2009

 1ޖެނުއަރީގައި ހުރި ބާކީ

334,026,327

167,027,814

އަހަރުތެރޭގައި ހިފެހެއްޓުނު އަދަދު

323,607,261

289,472,707

އަނބުރާ ލިބުމުން އިޢާދަކުރެވުނު އަދަދު

)(14,544,421

)(64,598,359

އެކްސްޗޭންޖްގެ ފަރަގު

)(7,884,726

2,194,224

އަހަރުތެރޭގައި ނުލިބޭނެކަމަށް ފޮތުން އުނިކުރެވުނު ލޯނުތައް

)(5,976,707

)(60,070,059

 31ޑި ސެ މް ބ ަ ރު ގ ަ އި ހު ރި ބާ ކީ

629,227,734

334,026,327

ލޯނާއި އެޑްވާންސްތައް

626,940,396

332,612,157

ބިލްސް އޮފް އެކްސްޗޭންޖ ް

2,287,338

1,414,170

629,227,734

334,026,327

ނި ސް ބ ަ ތް ވާ ގޮ ތް:
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މާ ލީ ބ ަ ޔާ ން ތ ަ ކާ ގު ޅޭ ނޯ ޓް ތ ަ އް
 25އެސެޓްތަކުގެ ފެންވަރު

(އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާނަމަ ،ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާއިން)

ތިރ ަީގއި ަބ ާޔ ްނ ޮކ ްށ ަފއ ެިއ ަވނީު ،އ ެފ ްއ ުދ ްނ ެތރ ޫިނ ްނ ެއ ެ
ސ ަތ ާކއި ބ ްިލ ް
ސ ްޓ ހ ެިފ ެހ ްއޓ ަިފއ ުިހރި ެއ ްޑ ާވ ްނ ް
ސ ްޓ ަތ ުކ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ހ ެިމނ ަިފއ ާިވ އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ސ
ޮއ ްފ ެއ ްކ ް
ސ ޭ
ޗ ްނ ްޖ ެއ ެވ.
2010

2009

ލޯނާއި އެޑްވާންސްތައް

2,367,925,596

1,778,749,973

ބިލްސް އޮފް އެކްސްޗޭންޖް

6,700,744

6,726,911

2,374,626,340

1,785,476,884

ސ ް
“އ ެ
ޝ ްނ ެ 05-2009
ޯމ ްލޑ ްިވ ް
ސ ެޕ ްނ ަ
ޝ ްން ،ޕ ޮރވ ަިޜނ ްިނ ެއ ްނ ްޑ ަ
ސ ްޓ ްކ ެލސިފ ޭިކ ަ
ޝ ްލ ެރގ ުިއ ޭލ ަ
ސ ަމނ ަިޓރީ ޮއ ޯތރިޓ ެީގ ްޕ ޫރ ެޑ ްނ ަ
ޝ ްނ ޮއ ްފ
ސ ްޓ ެތ ޭރ ަގއި ުނހ ެިމ ެނ ެއ ެވަ .ނ ަމ ެވ ް
ޞ ޮކ ްށ ެބ ެލ ޭވ ޯލ ުނ ަތ ްއ ުއ ެފ ްއ ުދ ްނ ެތރ ޫިނ ްނ ެއ ެ
އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ސ ްޓ” ަގއި ަބ ާޔ ްނ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ ޮގ ުތ ެގ ަމތ ްިނާ ،ޚ ްއ ަ
ސ،
ސ ުޓ ެގ ޮގ ުތ ަގއި ެބ ެލވ ަިފއ ަިވނީ ޯމ ްލޑ ްިވ ް
މ ަިފ ަދ ޯލ ުނ ަތ ްއ ަ 2009ވ ަނ ައ ަހ ުރ ެގ ާމލީ ހ ާިސ ުބ ަތ ުކ ަގއި ުއ ެފ ްއ ުދ ްނ ެތރ ޫިނ ްނ ެއ ެ
ސ ަމނ ަިޓރީ ޮއ ޯތރިޓީއ ްިނ
ރގއ ާިވ ަފ ަދއ ްިނަ ،ފއ ާ
ސ ުލ ްނ ުނ ަދ ްއ ާކ ާތ ު 90ދ ަވ ް
ިސ ެދ ްއ ުކ ަމ ްށ ަހ ަމ ެޖހ ަިފއ ާިވ ުއ ޫ
ސރކ ުިއ ަލ ަ
ުކރ ްިނ ާޢ ްނ ުމ ުކ ަރ ްއ ާވ ަފއ ާިވ ަ
ސ ާފއ ުިތ ެވ ަފއ ާިވތ ެީއ ެވ.

 26ތަސައްރަފުފުދެންދެން ބެހެއްޓޭ
މާލީ އެސެޓްތައް

2010

2009

 3މަހަށްވުރެ މުއްދަތު ދިގު ޓްރެޜަރީ ބިލް

430,705,731

-

މިހާރުގެ (ކަރަންޓް)

430,705,731

-

ސ ަގއި ުހ ްނ ަނ ް
ީޝ ް
ރ ބ ްިލ ަވނީ ޮމރ ަ
ސ ޭޓ ްޓ ޭބ ްނ ްކ ޮއ ްފ އ ްިނޑ ާިއ ލިމ ެިޓ ްޑ ާއއ ެިއ ުކ
 200މިލ ަިއ ްނ ުރފ ާިޔ ެގ ޫމ ުނ ަމތީ ައ ުގ ުހރި ްޓ ެރ ަޜ ީ
ސ ްޓ ަތ ްއ ެބ ެލ ްނ ް
ސ ުވ ްނ ަތ ުކ ެގ ަދ ުށ ްނ ްކ ެރޑ ްިޓ ެފސި ލިޓ ަީއ ަކ ްށ ަޔޤ ްީނ ަކ ްނ ދ ުިނ ުމ ެގ ޮގ ުތ ްނ ަރ ުހ ުނ ުކ ެރވ ަިފ ެއ ެވ .މި ެއ ެ
ެވވ ަިފއ ާިވ ެއ ްއ ަބ ް
ސ ޝ ްީޓ ަގއި
ތކ ެގ ޮގ ުތ ަގ ެއ ެވ .މ ޮިގ ުތ ްނ ެވވ ަިފއ ާިވ ެއ ްއ ަބ ް
ސ ްޓ ު
ަބ ާޔ ްނ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވނީ ަޔޤ ްީނ ަކ ްނ ދ ުިނ ުމ ެގ ޮގ ުތ ްނ ެބ ެހ ްއޓ ަިފއ ާިވ ެއ ެ
ސ ުވ ްނ ަތ ުކ ެގ ުމ ްއ ަދ ުތ 12
ަމ ް
ސ ުދ ަވ ުހ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ަހ ަމ ާވ ެނ ެއ ެވ ޯ
(ނ ްޓ .)28

 27ވިއްކާލެވެންހުރި އިންވެސްޓްމަންޓްތައް

ޖު މް ލ ަ

ޖު މް ލ ަ

2010

2009

އަހަރު ފެށުނު އިރު

6,693,662

6,693,662

6,425,000

އިތުރު ކުރެވުނު

-

-

268,662

އަހަރު ނިމުނުއިރު

6,693,662

6,693,662

6,693,662

ކަނޑަން :އިންވެސްޓްމެންޓްގެ އަގު ދަށްވެދާނެކަމަށް ބަލައި ބެހެއްޓުނު އަދަދު

)(1,614,547

)(1,614,547

-

5,079,115

5,079,115

6,693,662

-

5,079,115

6,693,662

މިހާރު ނޫން (ނޮން -ކަރަންޓް)

ވި އް ކާ ލެ ވެ ން ހު ރި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ  -އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010
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މާ ލީ ބ ަ ޔާ ން ތ ަ ކާ ގު ޅޭ ނޯ ޓް ތ ަ އް
(އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާނަމަ ،ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާއިން)

ޞ ާއއި ޮބ ްނ ްޑ ެގ ަހ ަމ ައ ުގ ެއ ެ
ސ ްޓ ުކ ެރވ ަިފއ ެިނ ްތ ޙ ްިއ ާ
ލި ް
ނގ ްނ ެނ ުތ ުމ ްނ މ ެީގ ަހ ަމ ައ ުގ އ ުިތ ާބ ުރ ުހރި ޮގ ެތ ްއ ަގއި ަވ ަޒ ްނ ުކ ެރ ެވ ްނ ެނ ުތ ާމއ ެިއ ުކ
ވ ްިއ ާކ ެލ ެވ ްނ ުހރި އ ްިނ ެވ ް
ސ ްޓ ަމ ްނ ްޓ ެގ ޮގ ުތ ަގއި ހ ެިމ ޭނ ޯމ ްލޑ ްިވ ް
.އ ްލ.ސީ) އ ްިނ ަގ ްތ ޙ ްިއ ާ
.އ ްފ ެ
(އ ްމ ެ
ސ ލީޒ ްިނގ ޮކ ްމ ެޕނީ ެ
ސ ަފއ ޭިނ ްނ ް
ޞ ެގ ައ ުގ
ަބ ާޔ ްނ ުކ ެރވ ަިފއ ަިވނީ ެއ ޙ ްިއ ާ
ޞ ެގ ައ ުގ ަދ ްށ ެވ ާދ ެނ ަކ ަމ ްށ ަބ ާލ ެބ ެހ ްއ ުޓ ުނ ައ ަދ ުދ ުއނ ުިކ ުރ ަމ ްށ ަފ ުހ ެއ ެވ.

 28ރަހުނުގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓިފައިހުރި އެސެޓް
ސ ުވ ްނ ަތ ުކ ެގ ަދ ުށ ްނ ަރ ުހ ުނ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ ެއ ެ
ެއ ެހ ްނ ޭބ ްނ ުކ ަތ ާކއ ެިއ ުކ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ ޯލ ުނ ެގ ުމ ާޢ ަމ ާލ ްތ ަތ ުކ ެގ ެއ ްއ ަބ ް
ސ ްޓ ަތ ުކ ެގ ާބ ަވ ާތއި ޭއ ެގ ަހ ަމ ައ ުގ
ތިރ ަީގއި ަބ ާޔ ްނ ުކ ެރވ ަިފއ ެިއ ަވނ ެީއ ެވ.
2009

2010

އެ ސެ ޓް ތ ަ އް
މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ބެހެއްޓިފައިވާ މާލީ އެސެޓްތައް

199,095,018

-

ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ ،މޮރިޝަސްއިން ނަގާފައިވާ ލޯނު

192,000,000

-

ގު ޅު ން ހު ރި ލ ަ އި ބި ލި ޓީ ތ ަ އް

ސ ަގއި ުހ ްނ ަނ ް
ީޝ ް
ރ ބ ްިލ ަވނީ ޮމރ ަ
ސ ޭޓ ްޓ ޭބ ްނ ްކ ޮއ ްފ އ ްިނޑ ާިއ ލިމ ެިޓ ްޑ ާއއ ެިއ ުކ
 200މިލ ަިއ ްނ ުރފ ާިޔ ެގ ޫމ ުނ ަމތީ ައ ުގ ުހރި ްޓ ެރ ަޜ ީ
ސ ްޓ ަތ ްއ ެބ ެލ ްނ ް
ސ ުވ ްނ ަތ ުކ ެގ ަދ ުށ ްނ ްކ ެރޑ ްިޓ ެފސި ލިޓ ަީއ ަކ ްށ ަޔޤ ްީނ ަކ ްނ ދ ުިނ ުމ ެގ ޮގ ުތ ްނ ަރ ުހ ުނ ުކ ެރވ ަިފ ެއ ެވ .މި ެއ ެ
ެވވ ަިފއ ާިވ ެއ ްއ ަބ ް
ސ ޝ ްީޓ ަގއި
ސ ްޓ ަތ ުކ ެގ ޮގ ުތ ަގ ެއ ެވ .މ ޮިގ ުތ ްނ ެވވ ަިފއ ާިވ ެއ ްއ ަބ ް
ަބ ާޔ ްނ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވނީ ަޔޤ ްީނ ަކ ްނ ދ ުިނ ުމ ެގ ޮގ ުތ ްނ ެބ ެހ ްއޓ ަިފއ ާިވ ެއ ެ
ސ ުވ ްނ ަތ ުކ ެގ ުމ ްއ ަދ ުތ 12
ަމ ް
ސ ުދ ަވ ުހ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ަހ ަމ ާވ ެނ ެއ ެވ.

 29ޕްރޮޕަޓީ ،ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް
ބޭންކުގެ

ކުލީ

ކޮމްޕިއުޓަރ

ފަރުނީޗަރާއި

އިންޖީނުލީ

ޖުމްލަ

ޖުމްލަ

އިމާރާތްތައް

އިމާރާތްތައް

ސާމާނު

ސާމާނު

އުޅަނދުތައް

2010

2009

ޕް ރޮ ޕ ަ ޓީ ،ޕް ލާ ން ޓް އ ަ ދި އި ކު އި ޕް މ ަ ން ޓް ގެ އ ަ ގު
އަހަރު ފެށުނު އިރު

77,954,054

7,107,936

146,452,086

24,784,110

8,611,652

264,909,838

247,077,297

އަހަރު ތެރޭ އިތުރުވި

24,940,203

-

35,987,910

1,357,276

-

62,285,389

21,132,054

އަހަރު ތެރޭ އުނިކުރެވުނު

-

)(160,532

)(56,832

)(283,575

-

)(500,939

)(3,299,513

އ ަ ހ ަ ރު ނި މު ނު އި ރު ބާ ކީ

102,894,257

6,947,404

182,383,164

25,857,811

8,611,652

326,694,288

264,909,838

ޖު މް ލ ަ ކޮ ށް ބ ަ ލ ަ ށް ކެނ ޑު ން
އަހަރު ފެށުނުއިރު

36,195,465

3,871,974

106,200,253

17,433,136

7,647,876

171,348,704

144,417,585

އަހަރު ތެރޭ ބަލަށް ކެނޑި (ނޯޓް )12

4,916,976

1,034,801

24,801,085

3,661,678

388,540

34,803,080

30,215,474

ނައްތާލި ތަކެތީގެ ބަލަށް ކެނޑި

-

)(160,532

)(55,450

)(250,515

-

)(466,497

)(3,284,354

އ ަ ހ ަ ރު ނި މު ނު އި ރު ބާ ކީ

41,112,441

4,746,243

130,945,888

20,844,299

8,036,416

205,685,287

171,348,705

އަހަރު ނިމުނުއިރު ފޮތުން ދައްކާ ސާފު އަގު

61,781,816

2,201,161

51,437,276

5,013,512

575,236

121,009,001

93,561,133

114

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ  -އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

މާ ލީ ބ ަ ޔާ ން ތ ަ ކާ ގު ޅޭ ނޯ ޓް ތ ަ އް
(އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާނަމަ ،ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާއިން)

ހ.

ޭބ ްނ ުކ ެގ ަބ ެއ ްއ ްބ ާރ ްނ ްޗ ަތ ްއ ހ ްިނ ަގނީ ުކ ްއ ަޔ ްށ ހ ާިފ ަފއ ާިވ ަތ ްނ ަތ ުނ ަގ ެއ ެވ .މ ަިތ ްނ ަތ ަނ ްށ ުޖ ްމ ަލ ު 9,044,572ރފ ާިޔ
(ަ 2009ގއި ު 9,049,563ރފ ާިޔ) ުކ ްއ ަޔ ްށ ހ ުިފ ުމ ެގ ަޚ ަރ ުދ ެގ ޮގ ުތ ަގއި ެދ ްއ ުކ ެނ ެވ.

ށ.

ނޑ ެލވ ަިފއ ާިވ ެއ ެ
ސ ޝ ްީޓ ެގ ާތރ ުީޚ ަގއި ެއ ުކ ުޖ ްމ ަލ ަބ ަލ ްށ ަކ ާ
ެބ ެލ ްނ ް
ސ ްޓ ެގ ައ ަގކީ ު 109,674,505ރފ ާިޔ
(ަ 2009ގއި ު 73,686 888ރފ ާިޔ) ެއ ެވ.

 30އެހެނިހެން އެސެޓްތައް

2010

2009

ޑިޕޮޒިޓާއި ކުރިއަށް ދައްކާފައި ހުރި

47,200,924

106,273,413

އެހެނިހެން ދަރަނި

29,923,959

14,336,658

77,124,883

120,610,071

މި ހާ ރު ގެ ( ކ ަ ރ ަ ން ޓް)

77,124,883

120,610,071

 31ނޮން-ބޭންކް ކަސްޓަމަރުންގެ ޑިޕޮޒިޓްތައް

2010

2009

ކަރަންޓް އެކައުންޓް ޑިޕޮޒިޓް

2,925,120,441

3,189,089,274

ސޭވިންގ ޑިޕޮޒިޓް

3,090,547,558

2,896,896,286

ޓާރމް ޑިޕޮޒިޓް

952,391,234

1,684,589,476

ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓްއަށް ބެހެއްޓިފައި ހުރި މާޖިން

17,235,667

19,294,504

ބޭންކް ގެރެންޓީއަށް ބެހެއްޓިފައި ހުރި މާޖިން

27,283,942

36,315,261

7,012,578,842

7,826,184,801

2010

2009

މިހާރުގެ (ކަރަންޓް)

7,008,566,678

7,821,985,801

މިހާރު ނޫން (ނޮން – ކަރަންޓް)

4,012,164

4,199,000

ސ ަޓ ަމ ުރ ްނ ެގ ޑި ޮޕޒ ްިޓ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ޭބ ްނ ްކ ެގ ެރ ްނ ޓ ަީއ ާށއި ުމ ާދ ެއ ެތ ެރ ުކ ުރ ަމ ްށ ުހ ުޅވ ަިފއ ާިވ ެލ ަޓ ރ ޮއ ްފ ްކ ެރޑ ްިޓ ެގ ަރ ުހ ުނ ެގ ޮގ ުތ ަގއި ައ ު
ަކ ް
ނބ ާރ
ުނ ެގ ްނ ެދ ޭވ ޮގ ަތ ްށ ެބ ެހ ްއޓ ަިފއި ުހރި ު 48,807,609ރފ ާިޔ (ަ 2009ގއި ު 55,609,765ރފ ާިޔ) ހ ެިމނ ަިފއ ެިވ ެއ ެވ.
ސ ަވކި އ ްިނ ަޓ ެރ ް
ުހރ ާިހ ޑި ޮޕޒ ަިޓ ަކ ްށ ެވ ް
ސ ްޓ ޭރ ްޓ ަތ ެކ ްއ ަކ ަ
ނޑ ެއޅ ަިފއ ެިވ ެއ ެވ.
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މާ ލީ ބ ަ ޔާ ން ތ ަ ކާ ގު ޅޭ ނޯ ޓް ތ ަ އް
(އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާނަމަ ،ހުރިހާ އަދަދެއްވެސް ދިވެހި ރުފިޔާއިން)

 32މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
އޮފީސް ފަންޑް (އެމް .ޕީ .އޭ .އޯ ފަންޑް)

2010

2009

އަހަރު ފެށުނު އިރު

-

-

ފަންޑުގެ ބައިވެރިންގެ ފަރާތުން ޖަމާކުރެވުނު

200,569,332

-

ފަންޑުގެ ބައިވެރިންނަށް ދޫކުރެވުނު:
ޕެންޝަންގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވުނު

)(319,941

-

މީގެ ތެރެއިން މާލީ ވަސީލަތްތަކުގައި އިންވެސްޓްކުރެވުނު

)(197,491,522

-

17,009,242

-

19,767,111

-

19,767,111

-

މުއްދަތު ހަމަވިއިރު އިންވެސްޓްމަންޓަށް ލިބުނު
މިހާރުގެ (ކަރަންޓް)

މ ަިފ ްނ ުޑ ެގ ޮއ ަޕ ޭރޓ ްިނގ ެއ ަކ ުއ ްނ ްޓ ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ުމ ެގ ުއ ޫޖ ަރ ެއ ްއ ެގ ޮގ ުތ ްނ ެއ ްމ .ޕީޭ .އޯ .އ އ ްިނ ު 390,540ރފ ާިޔ ޭބ ްނ ަކ ްށ ލިބ ަިފއ ެިވ ެއ ެވ.

 33އަނބުރާ ދައްކަން ނަގާ ފައިސާ

2010

2009

ދިވެހި ސަރުކާރަށް އަންނަނިވި ފަރާތްތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނު:
އިފާޑް އިން ނެގި ލޯނު

23,908,120

26,791,663

އޯޕެކް އިން ނެގި ލޯނު

4,377,660

4,997,683

އީއައިބީ އިން ނެގި ލޯނު

748,613,146

836,171,327

ބޭރުގެ އެހެނިހެން ބޭންކުތަކުން ނެގި

457,869,051

623,226,086

ރާއްޖޭގެ ބޭންކުތަކުން ނެގި

25,600,000

64,000,000

1,260,367,977

1,555,186,759

މިހާރު (ކަރަންޓް)

485,929,747

534,719,959

މިހާރު ނޫން (ނޮން – ކަރަންޓް)

774,438,230

1,020,466,800

ރ ަ މް ޒު ތ ަ ކު ގެ ތ ަ ފް ސީ ލު:
ޝ ަނ ްލ ަފ ްނ ްޑ ޮފރ ެއ ްގރ ަިކ ްލ ަޗ ަރ ްލ ޑ ެިވ ޮ
ރނ ަ
އ ާިފ ްޑ :އ ްިނ ަޓ ޭ
ލ ްޕ ަމ ްނ ްޓ
ސ ޯޕރޓ ްިނގ ަކ ްނ ްޓރ ް
ޝ ްނ ޮއ ްފ ެޕ ްޓ ޯރލ ަިއ ްމ ެއ ްކ ް
ޯއ ެޕ ްކޮ :އ ަގ ަނ އ ޭިޒ ަ
ީސ
އ ަީއއިބީޫ :ޔ ަރޕ ަިއ ްނ އ ްިނ ެވ ް
ސ ްޓ ަމ ްނ ްޓ ޭބ ްނ ްކ
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2010

2009

 1އަހަރަށްވުރެ ފަސްނުކޮށް ދައްކަންޖެހޭ

485,929,747

534,719,959

 1އަހަރަށްވުރެ ފަސް އަދި  5އަހަރަށްވުރެ ފަސްނުކޮށް ދައްކަންޖެހޭ

448,695,265

565,610,918

 5އަހަރަށްވުރެ ފަސްކޮށް

325,742,965

454,855,882

1,260,367,977

1,555,186,759

ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަނޑެއްގައި ހުޅުވާލެވިފައިވާ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓްގައި ނަގާފައި

1,133,948,865

1,090,300,732

ކަނޑައެޅިފައިވާ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓްތަކެއްގައި ނަގާފައި

126,419,112

464,886,027

1,260,367,977

1,555,186,759

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ  -އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

މާ ލީ ބ ަ ޔާ ން ތ ަ ކާ ގު ޅޭ ނޯ ޓް ތ ަ އް
(އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާނަމަ ،ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާއިން)

 34ދެއްކުން ފަސްކުރެވުނު ފައިދާގެ ޓެކްސް
ސ ހ ާިސ ުބ ުކ ަރނީ ަވ ުގތީ ައ ަދ ުދ ަތ ުކ ްނ ެޓ ްކ ް
ސ ުކ ެރ ުވ ުނ ަފއ ާިދ ެގ ެޓ ްކ ް
ެދ ްއ ުކ ްނ ަފ ް
ސ ޭރ ެޓ ްއ ެގ ޮގ ުތ ަގއި ަހ ަމ ެޖހ ަިފއ ާިވ  25އ ްިނ ަ
ސ ްއ ަތ ަނ ާގ ޮގ ަތ ެށ ެވ.
ސ ުކ ެރ ުވ ުނ ަފއ ާިދ ެގ ެޓ ްކ ް
ެދ ްއ ުކ ްނ ަފ ް
ސ ެގ ަހ ަރ ާކ ްތ ަތ ްއ ތިރ ަީގއި ަބ ާޔ ްނ ޮކ ްށ ަފއި ެއ ަވނ ެީއ ެވ.
އަލުން ބަޔާންކުރެވިފައި

2010

2009

އަހަރު ފެށުނުއިރު

7,032,146

-

 2009ވަނަ އަހަރުގެ ދެއްކުން ފަސްކުރެވުނު ޓެކްސް އަށް އިސްލާޙުކޮށް ބަޔާންކުރެވިފައި

-

7,032,146

ލަސްކޮށް ބަލަށްކެނޑުމުގައި އޮތް ޓެކްސް

)(979,038

-

އ ަ ހ ަ ރު ނި މު ނު އި ރު

6,053,108

7,032,146

ސ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ ަފއ ާިދ ެގ ެޓ ްކ ް
ނ ަބ ާޔ ުނ ަގއި ެދ ްއ ުކ ްނ ަފ ް
ސ ެގ ަވ ުގތީ ަތ ާފ ުތ ތިރ ަީގއި ަބ ާޔ ްނ ުކ ެރވ ަިފއި ެއ ަވނ ެީއ ެވ.
ާއ ްމ ަދ ީ

ލަސްކޮށް ބަލަށްކެނޑުމުގައި އޮތް ޓެކްސް

2010

2009

979,038

-

 35އެހެނިހެން ލައިބިލިޓީތައް

2010

2009

ދައްކަންޖެހޭ ޖަމާ ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދު

20,497,282

33,429,420

މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑް

81,864,918

62,086,840

އެހެން ގެއްލުމަށް ހެދި ޕްރޮވިޜަން

5,113,659

2,474,625

އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންހުރި

3,953,125

23,327,346

ތަރައްޤީގެ ފަންޑުތައް (ތިރީގައިވާ ނޯޓަށް ޙަވާލާދެވި)

80,333,273

76,375,048

ބަދަލުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ހިމެނޭ އައިޓަމްތައް

1,271,538

488,594

އެއް ބްރާންޗުން އަނެއް ބްރާންޗަށް ބަދަލުކުރެވޭ

-

3,552

193,033,795

198,185,425

މިހާރު (ކަރަންޓް)

30,835,604

59,723,537

މިހާރު ނޫން (ނޮން – ކަރަންޓް)

162,198,191

138,461,888

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ  -އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010
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މާ ލީ ބ ަ ޔާ ން ތ ަ ކާ ގު ޅޭ ނޯ ޓް ތ ަ އް
(އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާނަމަ ،ހުރިހާ އަދަދެއްވެސް ދިވެހި ރުފިޔާއިން)

ެއހ ޭީދ ަފ ާރ ްތ ަތ ުކ ްނ ަމ ުގ ަފހ ޮިކ ްށ ޭދ ަފ ްނ ުޑ ަތ ުކ ެގ ަމ ް
ސ ޫޢ ުލ ެވރ ެިއ ްއ ެގ ަޙއިސ ްިއ ަޔ ުތ ްނ ެއ ަފ ްނ ުޑ ަތ ްއ ޭބ ްނ ުކ ްނ ަބ ަލ ަހ ްއ ާޓ ހ ްިނ ަގ ުމ ްނ ެގ ްނ ެދ ެއ ެވަ .އދި
ޭއ ެގ ަމ ްނ ާފ ުކ ާރ ެނ ަފ ާރ ްތ ަތ ަކ ްށ މ ަިފއ ާ
ިސ ޫދ ުކ ެރ ެވ ެއ ެވ .މ ަިފ ަދ ަތ ަރ ްއޤ ަީއ ްށ ޭހ ަދ ުކ ެރ ޭވ ަފ ްނ ަޑ ްށ ައއ ަިބ ަދ ުލ ތިރ ަީގއި ެއ ަވނ ެީއ ެވ.

ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންކުރެވޭ ފަންޑްސް

2010

2009

އަހަރު ފެށުނު އިރު

165,756,256

142,933,786

ލިބުނު އަދަދު

43,761,782

21,552,400

އެއްކުރަން :އަހަރުގެ ތެރޭގައި ލޯނަށް އިތުރުވި އިންޓަރެސްޓް

6,877,145

4,919,325

ކަނޑަން :ފަންޑުތަކަށް ދެއްކި އިންޓަރެސްޓް

)(1,737,449

)(2,180,006

ކަނޑަން :އިދާރީ ފީ

)(2,268,074

)(1,469,249

212,389,660

165,756,256

)(132,056,387

)(89,381,208

80,333,273

76,375,048

ކަނޑަން :އަހަރު ނިމުނުއިރު ލޯނާއި އެޑްވާންސް

 36ޢާންމު ޙިއްޞާއާއި ޙިއްޞާގެ މޫނުމަތީ އަގަށްވުރެ އިތުރަށް ހުރި
ޢާންމު ޙިއްޞާގެ

ޙިއްޞާގެ މޫނުމަތީ

ރައުސްމާލު

އަގަށްވުރެ އިތުރު

ޖުމްލަ

ޙިއްޞާގެ އަދަދު

(ރުފިޔާ އިން)

(ރުފިޔާއިން)

(ރުފިޔާ އިން)

 31ޑިސެމްބަރު

2009

5,381,920

269,096,000

93,000,000

362,096,000

 31ޑިސެމްބަރު

2010

5,381,920

269,096,000

93,000,000

362,096,000

ޞ ެގ ައ ަދ ަދކީ  16,000,000ޙ ްިއ ާ
ައ ަހ ުރ ނ ުިމ ުނ އ ުިރ ުހ ްއ ަދ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ ާޢ ްނ ުމ ޙ ްިއ ާ
ޞ) ެއ ެވ .ޙ ްިއ ާ
ޞ (ަ 2009ގއި  16,000,000ޙ ްިއ ާ
ޞ ެއ ްއ ެގ
ޞ ައކީ ުފރ ަިހ ަމ ައ ްށ ައ ުގ ައ ާދ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ ޙ ްިއ ާ
ޫމ ުނ ަމތީ ައ ަގކީ ު 50ރފ ާިޔ (ަ 2009ގއި ު 50ރފ ާިޔ) ެއ ެވޫ .ދ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ ުހރ ާިހ ޙ ްިއ ާ
ޞ ެއ ެވ.
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 37ރިޒާރވް

2010

2009

ޤާނޫނީ ރިޒާރވް

150,000,000

150,000,000

އެސައިންޑް ކެޕިޓަލް ރިޒާރވް

6,000,000

6,000,000

އަލުން ބަޔާންކުރެވިފައި

ޢާންމު ރިޒާރވް

814,424,456

814,424,456

އ ަ ހ ަ ރު ގެ ނި ޔ ަ ލ ަ ށް ޖު މް ލ ަ ރި ޒާރ ވް

970,424,456

970,424,456

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ  -އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

މާ ލީ ބ ަ ޔާ ން ތ ަ ކާ ގު ޅޭ ނޯ ޓް ތ ަ އް
(އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާނަމަ ،ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާއިން)

ރިޒާރވް އަށް އައި ބަދަލުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.
ޤާ ނޫ ނީ ރި ޒާރ ވް

2010

2009

އަހަރު ފެށުނު އިރު

150,000,000

30,000,000

ޢާންމު ރިޒާރވް އިން ބަދަލުކުރި

-

120,000,000

އ ަ ހ ަ ރު ނި މު ނު އި ރު

150,000,000

150,000,000

އެ ސ ަ އި ން ޑް ކެ ޕި ޓ ަ ލް ރި ޒާރ ވް

2010

2009

އަހަރު ފެށުނު އިރު

6,000,000

6,000,000

އ ަ ހ ަ ރު ނި މު ނު އި ރު

6,000,000

6,000,000

ސ ްކ ެރޑ ްިޓ ެއ ްނ ްޑ ޑ ެިވ ޮ
ެއ ޯޓ ްލ ް
ލ ްޕ ަމ ްނ ްޓ ޭބ ްނކ ްިނގ ްޕ ޮރ ެޖ ްކ ްޓ ހ ްިނ ުގ ަމ ްށ ދ ެިވހި ަ
ސ ުރ ާކ ާރއި ޭބ ްނ ާކ ެދ ެމ ުދ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ ޯލ ުނ ެއ ްގރ ެީމ ްނ ްޓ ެގ ަދ ުށ ްނ
ސއ ްިނ ްޑ ެކޕ ަިޓ ްލ ރ ާިޒ ް
ޭބ ްނ ުކ ްނ  6މިލ ަިޔ ްނ ުރފ ާިޔ ެއ ަ
ރވ ެގ ޮގ ުތ ަގއި ަބ ަހ ްއ ާޓ ަފއ ެިވ ެއ ެވ.

ޖުމްލަ ޤާނޫނީ ރިޒާރވް އަދި އެސައިންޑް ކެޕިޓަލް ރިޒާރވް

2010

2009

އަހަރު ފެށުނު އިރު

156,000,000

36,000,000

-

120,000,000

އ ަ ހ ަ ރު ނި މު ނު އި ރު

156,000,000

156,000,000

ޢާންމު ރިޒާރވް

2010

2009

އަހަރު ފެށުނު އިރު

814,424,456

939,894,318

އަލުން ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ

-

42,967,418

ޤާނޫނީ ރިޒާރވް އަށް ބަދަލުކުރި

-

)(120,000,000

ޙިއްޞާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބަހަން ހަމަޖެހުނު

-

)(48,437,280

އ ަ ހ ަ ރު ނި މު ނު އި ރު

814,424,456

814,424,456

ޢާންމު ރިޜާވްއިން

ޤާނޫނީ ރިޒާރވް އަށް ބަދަލުކުރި

އަލުން ބަޔާންކުރެވިފައި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ  -އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010
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މާ ލީ ބ ަ ޔާ ން ތ ަ ކާ ގު ޅޭ ނޯ ޓް ތ ަ އް
(އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާނަމަ ،ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާއިން)

 38ކޮ ން ޓި ން ޖެ ން ސީ ތ ަ އް
ހ .ކޮންޓިންޖެންޓް ލައިބިލިޓީތަކާއި ވަޢުދުތައް
ވ ަިޔ ާފރ ެީގ ާޢ ްނ ުމ ަމ ުރ ަހ ާލ ަތ ުކ ެގ ެތ ެރއ ްިނ ާޤ ޫނނީ ފ ަިޔ ަވ ުޅ ެއޅ ާިދ ެނ ޮގ ަތ ްށ ޭބ ްނ ުކ ްނ ެއ ަތ ެކ ްއ ަކ ް
ސ ަޓ ަމ ުރ ްނ ާނ އި ެދ ެމ ުދ ަވ ުޢ ުދ ަތ ާކއި
ޮކ ްނޓ ްިނ ެޖ ްނ ްޓ ަލއިބިލިޓ ަީތ ުކ ަގއި ެއ ްއ ަބ ް
ސ ެވ ެވ ެއ ެވ .މ ަިފ ަދ ުމ ާޢ ަމ ާލ ުތ ެގ ަ
ސ ަބ ުބ ްނ ޮބ ުޑ ެގ ްއ ުލ ެމ ްއ ެވ ާދ ެނ ަކ ަމ ަކ ްށ ައ ްނ ާދ ާޒ ުކ ެރވ ަިފ ެއ ްއ
ުނ ެވ ެއ ެވ .މ ަިވ ުޢ ުދ ަތ ުކ ެގ ަތ ްފސ ްީލ ތިރ ަީގއި މ ަިވނ ެީއ ެވ.

2010

2009

ލޯނުގެ ވަޢުދުތައް

431,903,590

194,676,548

ޤަބޫލުކުރުންތައް

37,063,903

38,630,623

ލެޓަރސް އޮފް ކްރެޑިޓްތައް

116,978,594

64,431,176

ގެރެންޓީތައް

170,128,404

201,283,126

756,074,491

499,021,473

ށ .ބޭނުން ނުކުރެވިވާ އަދި ބަދަލުނުކުރެވޭނެ ކޮމިޓްމަންޓްތައް
ެލ ަޓ ރ ޮއ ްފ ްކ ެރޑ ާިޓއި ަޤ ޫބ ުލ ުކ ުރ ްނ ަތ ާކއި ާދއިމީ ޯއ ަވ ް
ރޑ ާރ ްފ ްޓ ަތ ާކއި ުގޅ ެިގ ްނ ޭބ ުނ ްނ ުނ ޮކ ްށ ާވ ަވ ުޢ ުދ ަތ ްއ ައމ ްިއ ަލ އ ްިޚތ ާިޔ ުރ ަގއި ޭބ ްނ ުކ ްނ
ސފ ަިނ ަމޮ ،ބ ުޑ ޫޖރ ަިމ ާނ ެއ ްއ ުނ ަވ ަތ ަޚ ަރ ެދ ްއ ުނ ޮކ ްށ ުނ ެގ ެނ ޭވ ެނ ައ ަދ ުދ ެބ ެލ ްނ ް
ނބ ާރ ެގ ެނ ް
ައ ު
ސ ޝ ްީޓ ާތރ ުީޚ ަގއި ާގ ްތ ަގ ަ
ނޑ ަކ ްށ
ު 265,287,765ރފ ާިޔ (ަ )281,062,371 : 2009އ ްށ ައ ަރ ެއ ެވ.

ނ .އިންވެސްޓްމަންޓްތައް
ޭބ ްނ ްކ

ޮއ ްފ

ޯމ ްލޑ ްިވ ް
ސ

ޕލކ

ެގ

ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ

ޯބ ުޑ ްނ

ޯމ ްލޑ ްިވ ް
ސ

ަފއ ޭިނ ްނ ް
ސ

ލީޒ ްިނގ ޮކ ްމ ެޕނީ ްޕ ަރއ ެިވ ްޓ

ލިމ ެިޓ ްޑ

ސ ްއ ަތ ުނ ަވ ަތ ުޖ ްމ ަލ ޫ 500،000ޔ ެއ ް
ޞ ެގ ަރ ުއ ު
.އ ްލ.ސީ) ެގ ޙ ްިއ ާ
.އ ްފ ެ
(އ ްމ ެ
ެ
ސ ްލ ާމ ުލ ެގ ުޖ ްމ ަލ  10އ ްިނ ަ
ސ ޮޑ ަލރ (ު 6,425,000ރފ ާިޔ)
ޞ ޭއ ެގ ަހ ަމ ައ ުގ ަގއި ަގ ެނ ައ ުގ ައ ާދ ޮކ ްށ ަފއ ެިވ ެއ ެވަ .އދި މ ާިއ ވިދ ެިގ ްނ ު
ެގ ޙ ްިއ ާ
ރނ ަ
ޝ ްނ” ެއ ްއ ެގ ަދ ުށ ްނ ޭބ ްނ ާކއި އ ްިނ ަޓ ޭ
“ޕ ްޓ ޮއ ްޕ ަ
ޝ ަނ ްލ
ަފއ ޭިނ ްނ ް
ި.އ ްފ.ސީ އ ްިނ ަގ ެނ ަފއ ާިވ ޙ ްިއ ާ
ސ ުވ ުމ ެގ ަދ ުށ ްނ ައއ ެ
ސ ެވ ަފއ ާިވ ެއ ްއ ަބ ް
ި.އ ްފ.ސީ) ާއ ެދ ެމ ުދ ެއ ްއ ަބ ް
(އއ ެ
ޝ ްނ ަ
ސ ޯކ ަޕ ޭރ ަ
ޞ
ވ ްިއ ާކ ަލނ ަީނ ަމޭ ،ބ ްނ ަކ ްށ ވ ްިއ ަކ ްނ ުހ ަށ ަހ ާޅ ަފއ ާިވ ަބ އި ަގ ުތ ަމ ްށ ާލޒ ުިމ ުކ ެރ ެއ ެވ .މި ު
“ޕ ްޓ ޮއ ްޕ ަ
ޝ ްނ” ެގ ަދ ުށ ްނ ޭބ ްނ ަކ ްށ ާލޒ ުިމ ުކ ާރ
ާލޒ ުިމ ުކ ުރ ަމކީ ޭއ ެގ މ ްިނ ަވ ުރ ަކ ަ
ނޑ ައ ަޅ ްނ ޭނ ޭ
ނގ ަލއިބިލިޓ ެީއ ްއ ަކ ަމ ާށއި ައދި މ ަިފ ަދ ަލއިބިލިޓ ަީތ ުކ ްނ ޭބ ްނ ްކ ަރ ްއ ާކ ެތރ ޮިކ ްށ ޭދ ެނ ަކ ަމ ްށ
ަ
ސ ުރ ާކ ުރ ްނ ަޔޤ ްީނ ަކ ްނ ދ ަީފއ ެިވ ެއ ެވ.

ރ.

ކޮންޓިންޖެންޓް އެސެޓްތައް

ސ ޝ ްީޓ ެގ ާތރ ްީޚ ަގއިާ ،ފ ަހ ަގ ުކ ެރ ޭވ ަފ ަދ ޮކ ްނޓ ްިނ ެޖ ްނ ްޓ ެއ ެ
ެބ ެލ ްނ ް
ސ ެޓ ްއ ުނ ެވ ެއ ެވ.
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މާ ލީ ބ ަ ޔާ ން ތ ަ ކާ ގު ޅޭ ނޯ ޓް ތ ަ އް
(އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާނަމަ ،ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާއިން)

 39ކޮ ން ޓި ން ޖެ ން ޓް ލ ަ އި ބި ލި ޓީ ތ ަ ކާ އި ވ ަ ޢު ދު ތ ަ އް
ހ .ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅުތައް
ސ ެވ ަފއ ާިވ ޯލ ުނ ަތ ަކ ްށ ަފއ ާ
ަދ ްއ ަކ ްނ ެއ ްއ ަބ ް
ސ ެވ ަފއ ާިވ ޮގ ަތ ްށ ުނ ަދ ްއ ާކ ގ ަިނ ުދ ަވ ް
ިސ ޯހ ުދ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ޭބ ްނ ުކ ްނ ަ
ޝރ ަީޢ ަތ ްށ ުހ ަށ ަހ ަޅ ެއ ެވ.
ސ ަލ ޯކ ަޓ ްށ ުހ ަށ ެހޅ ަިފއ ެިވ ެއ ެވ .މ ަިމ ްއ ަ
 31ޑ ެިސ ްމ ަބ ުރ ެ 2010ގ ނ ަިޔ ަލ ްށ ގ ަިނ ައ ަދ ެދ ްއ ެގ ަމ ްއ ަ
ސ ަލ ަތ ްއ ޯކ ުޓ ްނ ނ ޭިމއ ުިރ ޭބ ްނ ާކއި ެދ ޮކ ަޅ ްށ
ނ ޭިމ ނ ުިމ ަމ ުކ ްނ އ ުިތ ުރ ެވ ާދ ެނ ަލއިބިލިޓ ަީތ ްއ ފ ަިޔ ަވއިަ ،ޑ އ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ޯބ ުޑ ެގ ަނ ަޒ ުރ ަގއި ޭބ ްނ ުކ ެގ ަލއިބިލިޓ ަީތ ަކ ްށ ާފ ަހ ަގ ުކ ެރ ޭވ ައދި ާމލީ
ސ ަލ ެއ ްއ ޭބ ްނ ާކއި ެދ ޮކ ަޅ ްށ ުނ ަވ ަތ ޭބ ްނ ުކ ެގ ަފ ާރ ުތ ްނ ަ
ަބ ާޔ ްނ ަތ ްއ ަބ ަދ ުލ ޮކ ްށ ާހ ަމ ުކ ަރ ްނ ެޖ ޭހ ަފ ަދ ަމ ްއ ަ
ޝރ ަީޢ ަތ ްށ ުހ ަށ ަހ ާޅ ައދި ހ ަިގ ުމ ްނ
ުނ ެދ ެއ ެވ.

ށ .ރައުސްމާލުގެ ވަޢުދުތައް
ސ ޝ ްީޓ ެގ ާތރ ްީޚ ަގއި ަރ ުއ ް
ެބ ެލ ްނ ް
ސ ާމ ުލ ެގ ަވ ުޢ ުދ ެގ ޮގ ުތ ަގއި ަދ ްއ ަކ ްނ ެޖހ ަިފއ ާިވ ާފ ަހ ަގ ުކ ެރ ޭވ ަވ ުރ ެގ ައ ަދ ެދ ްއ ުނ ެވ ެއ ެވ.

ނ .ކުއްޔަށްހިފުމުގެ ވަޢުދުތައް
ުކ ްއ ަޔ ްށ ހ ުިފ ާމއި ުގޅ ެިގ ްނ ެކ ްނ ަ
ސ ްލ ުނ ުކ ެރ ޭވ ޮގ ަތ ްށ ުހރި ަވ ުޢ ުދ ަތ ަކ ްށ ުކރ ަިމ ުގ ަގއި ަދ ްއ ަކ ްނ ެޖ ޭހ ެއ ްނ ެމ ަމ ުދ ައ ަދ ުދ ތިރ ަީގއި ަބ ާޔ ްނ ޮކ ްށ ަފއި
ެއ ަވނ ެީއ ެވ.
2010

2009

 1އަހަރަށްވުރެ ފަސްނުކޮށް ދައްކަންޖެހޭ

7,453,440

7,605,840

 1އަހަރަށްވުރެ ފަސް އަދި  5އަހަރަށްވުރެ ފަސްނުކޮށް ދައްކަންޖެހޭ

23,081,760

24,754,360

 5އަހަރަށްވުރެ ފަސްކޮށް

11,915,320

17,524,360

42,450,520

49,884,560

 40ހި ން ގު މު ން ލި ބު ނު ފ ަ އި ސާ
ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިސާއާއި ސާފު ފައިދާ އަޅައިކިއުން:

2010

2009

ޓެކްސް ނެގުމުގެ ކުރިން އޮތް ފައިދާ

125,065,337

78,381,899

ހަމަޖެއްސުން:
ބަލަށްކެނޑުން (ނޯޓް )12

34,803,080

30,215,474

ޕްރޮޕަޓީ ،ޕްލާންޓާއި އިކުއިޕްމަންޓް ވިއްކުމުގެ ފައިދާ (ނޯޓް )10

)(51,332

)(57,581

ޕްރޮޕަޓީ ،ޕްލާންޓާއި އިކުއިޕްމަންޓް ވިއްކުމުގެ ގެއްލުން (ނޯޓް )12

5,185

1,713

އެހެނިހެން ގެއްލުމަށް ބެހެއްޓި ޕްރޮވިޜަން އިތުރުވުން(/ދަށްވުން)

2,639,034

)(1,441,915

ނުލިބޭނެކަމަށް ބެލެވޭ ލޯނަށް ބެހެއްޓި ޕްރޮވިޜަން (ނޯޓް )13

176,687,292

336,197,010

ޢާންމު ޕްރޮވިޜަނުން ލިބުނު (ނޯޓް )10

-

)(10,405,588

ޚާއްޞަ ޕްރޮވިޜަނުން ލިބުނު (ނޯޓް )10

)(7,134,734

)(29,714,529

އިންވެސްޓްމެންޓްގެ އަގު ދަށްވެދާނެކަމަށް ބަލައި ބެހެއްޓުނު އަދަދު (ނޯޓް )14

1,614,547

-

އިންޓަރެސްޓުގެ ގޮތުގައި ލިބެންހުރި ބަޔަށް އިތުރުވި

)(4,620,980

)(355,157

ދަށްކަންޖެހޭ ޖަމާކުރެވިފައިވާ ޚަރަދު ދަށްވުން

)(12,932,138

)(18,162,571

ކުރިއަށް ދައްކާފައި ހުރި އަދި އެޑްވާންސްގެ އިތުރުވުން  /ދަށްވުން

59,072,489

)(53,052,953

375,147,780

331,605,802

ނ ަ ގު ދު ފ ަ އި ސާ ގެ މު ޢާ މ ަ ލާ ތް ތ ަ ކު ން ލި ބު ނު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ  -އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

121

މާ ލީ ބ ަ ޔާ ން ތ ަ ކާ ގު ޅޭ ނޯ ޓް ތ ަ އް
(އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާނަމަ ،ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާއިން)

 41ގު ޅު ން ހު ން ނ ަ ފ ަ ރާ ތް ތ ަ ކު ގެ މު ޢާ މ ަ ލާ ތް ތ ަ އް
ސ ްއ ަތ ޙ ްިއ ާ
ސ ްއ ަތ ޙ ްިއ ާ
ސ ުރ ާކ ުރ ެގ ޮކ ްނ ްޓ ޯރ ްލ ޮއ ްނ ަނ ޭބ ްނ ެކ ެކ ެވާ .ބ ކީ  49އ ްިނ ަ
ޞ ާއއ ެިއ ުކ ަ
ސ ުރ ާކ ުރ ެގ  51އ ްިނ ަ
މ ޭިބ ްނ ަކކީ ދ ެިވހި ަ
ޞ ައކީ
ެއކ ަިފ ާރ ްތ ަތ ުކ ެގ ޙ ްިއ ާ
ޞ ެއ ެވ.
ސ ާ
ސ ުނ ަވ ަތ ަފ ާރ ްތ ަތ ާކއ ެިއ ުކ ުމ ާއ ަމ ާލ ްތ ަތ ްއ ހ ަ
ާއ ަދއ ެިގ ވ ަިޔ ާފރ ެީގ ެތ ޭރ ަގއި ަދ ުއ ަލ ުތ ްނ ޮކ ްނ ްޓ ޯރ ްލ ުކ ާރ ުމ ައ ްއ ަ
ިނގ ެއ ެވ .މ ެީގ ެތ ޭރ ަގއި ޯލ ާނއި
ިސ ޫދ ުކ ުރ ާމއި ޭބ ުރ ަފއ ާ
ޑ ޮޕޒ ާިޓއި ވ ަިޔ ާފރ ަިއ ްށ ަފއ ާ
ި
ިސ ެގ ުމ ާޢ ަމ ާލ ްތ ަތ ްށ ހ ެިމ ެނ ެއ ެވަ .އ ަހ ުރ ނ ުިމ ުނ އ ުިރު ،ގ ުޅ ްނ ުހރި ަފ ާރ ްތ ަތ ާކއ ެިއ ުކ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ
ުމ ާއ ަމ ާލ ްތ ަތ ުކ ެގ ަތ ްފސ ްީލ ތިރ ަީގއި ަބ ާޔ ްނ ުކ ެރވ ަިފއި ެއ ަވނ ެީއ ެވ.

ޑި ރެ ކް ޓ ަ ރު ން ނާ އި އ ަ ދި ގު ޅު ން ހު ރި ފ ަ ރާ ތް ތ ަ އް
2010

2009

ސ ަ ރު ކާ ރާ އި އ ަ ދި ގު ޅު ން ހު ރި ފ ަ ރާ ތް ތ ަ އް
2009

2010

ލޯ ނު ތ ަ އް :
ލޯނުތަކުގެ ބާކީ  1ޖެނުއަރީގައި

129,898,180

159,355,425

890,853,716

815,600,271

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދޫކުރެވުނު ލޯނުތައް

552,650

27,210,622

55,516,607

85,049,775

އަހަރު ތެރޭގައި އަނބުރާ ދެއްކި ލޯން

)(97,866,991

)(56,667,867

)(164,517,530

)(160,303,220

ލޯ ނު ގެ ބާ ކީ  31ޑި ސެ މް ބ ަ ރު ގ ަ އި

32,583,839

129,898,180

706,599,348

815,600,271

ޑި ޕޮ ޒި ޓް ތ ަ އް:
ޑިޕޮޒިޓްގެ ބާކީ  1ޖެނުއަރީގައި

11,870,724

4,479,390

2,080,880,279

1,190,729,650

އަހަރު ތެރޭ ޑިޕޮޒިޓް އިތުރުވި ސާފު އަދަދު

1,967,709

7,391,334

)(840,020,202

890,150,629

ޑި ޕޮ ޒި ޓް ގެ ބާ ކީ  31ޑި ސެ މް ބ ަ ރު ގ ަ އި

13,838,433

11,870,724

1,240,860,078

2,080,880,279

ގު ޅު ން ހު ރި ފ ަ ރާ ތް ތ ަ ާކ އެ ކު ކު ރެ ވޭ
އެ ހެ ނި ހެ ން މު ޢާ މ ަ ލާ ތް ތ ަ އް
ބޭންކުން ދޫކޮށްފައިވާ ގެރެންޓީތައް
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-

384,000

19,309,102

27,205,157

-

384,000

19,309,102

27,205,157

މެ ނޭ ޖް މ ަ ން ޓް ގ ަ އި ތި އް ބ ަ ވާ އި ސް ފ ަ ރާ ތް ތ ަ ކ ަ ށް ދެ ވު ނު ޖު މް ލ ަ އު ޖޫ ރ ަ

2010

2009

މުސާރައާއި އެހެނިހެން ކުރު މުއްދަތުގެ ޢިނާޔަތްތައް

6,713,655

5,500,247

ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް ފަހު ދެވޭ ޢިނާޔަތްތައް

4,189,024

3,543,448

ޙިއްޞާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބެހުނު އަދަދު

-

70,704

10,902,679

9,114,399
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މާ ލީ ބ ަ ޔާ ން ތ ަ ކާ ގު ޅޭ ނޯ ޓް ތ ަ އް
ސ ްޓ ުކ ެރ ެއ ެވެ .ބ ެލ ްނ ް
(ސ ުރ ާކ ުރ ެގ ަފ ާރ ުތ ްނ ) ޫދ ުކ ާރ ްޓ ެރ ަޜރީ ބ ްިލ ަގއި ޭބ ްނ ުކ ްނ އ ްިނ ެވ ް
ޯމ ްލޑ ްިވ ް
ސ ަމނ ަިޓރީ ޮއ ޯތރިޓީ އ ްިނ ަ
ސ ޝ ްީޓ ެގ ާތރ ުީޚ ަގއި
ްޓ ެރ ަޜރީ ބ ްިލ ެގ ޮގ ުތ ަގއި އ ްިނ ެވ ް
ސ ްޓ ުކ ެރވ ަިފއި ުހރީ 1,523,435,433/-

(ު )2009: 1،473،468،066ރފ ާިޔ ެއ ެވ .މ ެީގ އ ުިތ ުރ ްނ ެއ ްމެ .އ ްމޭ .އ ެގ

ރނއ ްިޓ ޮ
ލ ްމ ާބ ް
ޝ ްނޯ ،އ ަވ ަރ ަނ އ ްިޓ ްޕ ޭލ ް
ޯއ ަޕ ްނ ާމ ެ
ރޑ ެފސި ލިޓީ ( ރ ާިވ ް
ސ ަމ ްނ ްޓ ައދި ޯއ ަވ ަ
ރކ ްޓ ޮއ ަޕ ޭރ ަ
ރސ ރ ޯިޕ ) ަފ ަދ ާމލީ ަވސ ަީލ ްތ ަތ ުކ ެގ
ޭބ ުނ ްނ ޭވ ުތ ެވދ ަިޔ ައ ަހ ުރ ހ ާިފ ަފއ ެިވ ެއ ެވ.
ިސ ްނ ް
ެއ ްމެ .އ ްމޭ .އ ާޤ ޫނ ުނ ެގ ަ 4ވ ަނ ާމ ްއ ާދ ެގ (ނ) އ ްިނ ލިބ ަިފއ ާިވ ާބ ުރ ެގ ަދ ުށ ްނ ެއ ްމެ .އ ްމޭ .އ އ ްިނ ަލއ ަ
ސ ޫދ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ ޭބ ްނ ުކ ަތ ްއ
ސ ުރ ާކ ުރ ެގ ޮބ ުޑ ހ ްިއ ާ
ަ
ސ ެއ ްއ
ަޤ ާވޢ ުިދ ަތ ަކ ްށ ުހ ުރ ަމ ްތ ެތރ ޮިކ ްށ ައ ަމ ުލ ުކ ޭރ ޯތ ެއ ްމެ .އ ްމޭ .އ ެގ ާމލީ ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ާކއި ެބ ޭހ ަބ އ ްިނ ަބ ަލ ުމ ްނ ެގ ްނ ެދ ެއ ެވ.
ސ ެވ ް
ޮއ ުތ ާމއި ެއ ުކ ޭބ ްނ ްކ ޮއ ްފ ޯމ ްލޑ ްިވ ް
ސ މިޑިވ ަިޜ ުނ ްނ ަބ ަލ ުމ ްނ ެގ ްނ ެދ ެއ ެވެ .އ ްމެ .އ ްމޭ .އ ަގއި ުހރި ާބ ކީ ާމލީ ަބ ާޔ ްނ ަތ ުކ ެގ ޯނ ްޓ ަ 19ގއި
ަބ ާޔ ްނ ޮކ ްށ ަފއި ެއ ަވނީ ެއ ެވ.
ޭބ ްނ ަކ ްށ ުކ ްއލި ާހ ަލ ެތ ްއ ެމ ުދ ެވރ ެިވ ެގ ްނ ަ 2009ވ ަނ ައ ަހ ުރ ެއ ްމ ެ
.އ ްމ ޭ
.އ އ ްިނ ަނ ާގ ަފއ ާިވ ޯލ ުނ ެގ ައ ަދ ަދކީ

ު 165,750,000/-ރފ ާިޔ ެއ ެވ.

 42ބެ ލެ ސް ޝީ ޓް ގެ ތާ ރީ ޚ ަ ށް ފ ަ ހު ހިނ ގި ކ ަ ން ތ ަ އް ތ ަ އް
ސ ަކ ެމ ްއ ހ ާ
ސ ޝ ްީޓ ެގ ާތރ ަީޚ ްށ ަފ ުހ ާމލީ ަބ ާޔ ްނ ަތ ަކ ްށ ަބ ަދ ެލ ްއ ެގ ްނ ަނ ްނ ެޖ ޭހ ުނ ަވ ަތ ެއ ަކ ެމ ްއ ާހ ަމ ުކ ަރ ްނ ެޖ ޭހ ަފ ަދ ުމހ ްިއ ުމ ެއ ްއ ެވ ް
ެބ ެލ ް
ިނގ ަފ ެއ ްއ
ުނ ެވ ެއ ެވ.
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ޙި އް ސާ ދާ ރު ން ގެ މ ަ ޢު ލޫ މާ ތު
ސ ަބ ަދ ެލ ްއ ައއ ް
ސ ާމ ަލ ްށ ެއ ްއ ެވ ް
ަ 2010ވ ަނ ާމލީ ައ ަހ ުރ ނިމ ެިގ ްނ ދ ަިޔއ ުިރ ުހ ްއ ަދ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ ައދި ައ ުގ ައ ާދ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ ޭބ ްނ ުކ ެގ ަރ ުއ ް
ިސ ަފ ެއ ްއ ުނ ެވ ެއ ެވ.
މ ޮިގ ުތ ްނ  31ޑ ެިސ ްމ ަބ ުރ ެ 2010ގ ނ ަިޔ ަލ ްށ ޭބ ްނ ުކ ެގ ުހ ްއ ަދ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ ަރ ުއ ް
ސ ާމ ުލ ެގ ޮގ ުތ ަގއި ުހރީ ު 800,000,000/-ރފ ާިޔ ެއ ެވަ .އދި ޫދ ޮކ ްށ
ައ ުގ ައ ާދ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ ަރ ުއ ް
ސ ާމ ުލ ެގ ޮގ ުތ ަގއި ުހރީ ު 269,096,000/-ރފ ާިޔ ެއ ެވ.

ރ ަ އު ސް މާ ލު ގެ އޮ ނި ގ ަނ ޑު
ސ ުރ ާކ ުރ ެގ ަބ ެއ ްއ ޙ ްިއ ާ
ސ ުރ ާކ ުރ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ެގ ްޕ ޮރވ ެިޑ ްނ ްޓ ަފ ްނ ުޑ ުއ ާވ ުލ ާމއި ުގޅ ެިގ ްނަ ،
ަ
ޞ ަވނީ ،މި ަފ ްނ ުޑ ެގ ައ ުހ ުލ ެވރ ްިނ ެގ ެތ ެރއ ްިނ ޭބ ްނ ުކ ަގއި
ސ ްޓ ުކ ެރ ްއ ުވ ަމ ްށ ެއދ ަިވ ަޑއ ަިގ ްނ ަނ ާވ ަފ ާރ ްތ ަތ ަކ ްށޮ ،ކ ްނ ެމ ޙ ްިއ ާ
އ ްިނ ެވ ް
ޞ ެއ ްއ ު 130/-ރފ ާިޔ ެގ ަމ ުގ ްނ ވ ްިއ ާކ ަފ ެއ ެވ.
ސ ުރ ާކ ުރ ެގ ޙ ްިއ ާ
މ ޮިގ ުތ ްނޭ 14 ،އ ްޕރ ްީލ ަ 2010ގއި ޭބ ްއ ުވ ުނ ެބ ްނ ުކ ެގ ޑ ެިރ ްކ ަޓ ުރ ްނ ެގ ޯބ ުޑ ެގ ަ 435ވ ަނ ަޖ ްލ ާ
ޞަ ،
ސ އ ްިނޭ ،ބ ްނ ުކ ަގއި ޮއ ްތ ަ
ސ ުރ ާކ ުރ
ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ެގ ްޕ ޮރވ ެިޑ ްނ ްޓ ަފ ްނ ުޑ ެގ ައ ުހ ުލ ެވރ ްިނ ަނ ްށ ވ ްިއ ުކ ަމ ްށ ަޤ ާރ ަރ ުކ ްނ ާފ ް
ސ ުކ ެރ ުވ ެނ ެވ .މ ެިހ ްނ ަކ ުމ ްނު 50/- ،ރފ ާިޔ ެގ ޫމ ުނ ަމތ ަީއ ުގ ުހރި ުޖ ްމ ަލ
ްޕ ޮރވ ެިޑ ްނ ްޓ ަފ ްނ ްޑ ެގ ައ ުހ ުލ ެވރ ްީނ ަނ ްށ ވ ްިއ ާކ ަފ ެއ ެވ .މި ުމ ާޢ ަމ ާލ ަތ ްށ ަފ ުހ ޭބ ްނ ުކ ެގ ަރ ުއ ް
ސ ާމ ުލ ެގ

ާ 10,904ޢ ްނ ުމ ޙ ްިއ ާ
ޞ ަ
ސ ުރ ާކ ުރ ްނ ަވނީ

ނޑ ްށ ައއ ް
ޮއނ ަިގ ަ
ިސ ަފއ ާިވ ަބ ަދ ުލ ތިރ ަީގއި މ ަިވނ ެީއ ެވ.

2010

ޙި އް ޞާ ދާ ރު ން

ޖުމްލަ ޙިއްޞާގެ
އަގު (ރުފިޔާއިން)

ޖުމްލަ
ޙިއްޞާ

ރައުސްމާލުގެ
އޮނިގަނޑު

ޖުމްލަ
ޙިއްޞާ

ޖުމްލަ ޙިއްޞާގެ
އަގު (ރުފިޔާއިން)

136,693,400

50.80%

2,744,772

137,238,600

ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑް 394,380

19,719,000

7.33%

394,380

19,719,000

7.33%

އެސް.ޓީ.އޯ

228,566

11,428,300

4.25%

228,566

11,428,300

4.25%

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ

219,096

10,954,800

4.07%

219,096

10,954,800

4.07%

އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓުތައް

219,096

10,954,800

4.07%

219,096

10,954,800

4.07%

ޢާންމު ޙިއްޞާދާރުން

1,586,914

79,345,700

29.48%

1,576,010

78,800,500

29.28%

ޖު މް ލ ަ

5,381,920

269,096,000

100.00%

5,381,920

269,096,000

100.00%

29.48 %

7.33 %
4.07 %
4.25 %

4.07 %
50.80 %
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ރައުސްމާލުގެ
އޮނިގަނޑު

51.00%

ސަރުކާރު (އެމް.އޯ.އެފް.ޓީ)

2,733,868

2009

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ  -އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

ސ ޮޓ ްކ ެއ ްކ ް
ސ ް
ސ ެގ ުމ ާޢ ަމ ާލ ްތ ަތ ްއ ޯމ ްލޑ ްިވ ް
.އ ްލ ެގ ޙ ްިއ ާ
ީ.އ ްމ ެ
ަ 2010ވ ަނ ައ ަހ ުރ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ބ ެ
ސ ޭ
ޗ ްނ ުޖ ަގއި ާއ ަދއ ެިގ ަވ ަރ ަކ ްށ ުކ ެރ ެވ ުމ ްނދ ަިޔ ެއ ެވ.
.އ ްލ ެގ ޙ ްިއ ާ
ީ.އ ްމ ެ
ސ ވ ްިއކ ަިފއ ާިވއ ުިރާ ،ބ ާޒ ުރ ަގއި ބ ެ
މ ޮިގ ުތ ްނ 38 ،ވ ަިޔ ާފރ ެީގ ުމ ާޢ ަމ ާލ ްތ ަތ ުކ ަގއި ޭބ ްނ ުކ ެގ  3,394ޙ ްިއ ާ
ސ ެއ ްއ ެއ ަވ ެރ ުޖ ޮކ ްށ ވ ްިއ ާކ ަފއ ަިވނީ
ު 120.30ރފ ާިޔ ަގ ެއ ެވ .މ ޮިގ ުތ ްނު ،މޅ ަިއ ަހ ުރ ވ ްިއ ުކ ުނ ޙ ްިއ ާ
ސ ެގ ައ ުގ ުޖ ްމ ަލ ު 402,885/-ރފ ާިޔ ައ ްށ ައ ާރ ަފއ ެިވ ެއ ެވަ 2010 .ވ ަނ ައ ަހ ުރ ެފ ުށ ުނ އ ުިރ
ީ.އ ްމ ެ
ބ ެ
.އ ްލ ެގ

.އ ްލ ެގ ޙ ްިއ ާ
ީ.އ ްމ ެ
ސ ެއ ްއ ެގ ައ ުގ ާބ ާޒ ުރ ަގއި ުހރީ ު 120.00ރފ ާިޔ ަގ ެއ ެވަ .އދި ައ ަހ ުރ ެފ ުށ ުނ އ ުިރ ބ ެ
ޙ ްިއ ާ
ސ ެއ ްއ ެއ ްނ ެމ ުފ ަރ ަތ ަމ

.އ ްލ ެގ ޙ ްިއ ާ
ީ.އ ްމ ެ
ު 140.00ރފ ާިޔ ަގއި ވ ްިއ ާކ ަފއިވީއ ުިރަ ،އ ަހ ުރ ނ ުިމ ުނ އ ުިރ ބ ެ
ސ ެއ ްނ ެމ ަފ ުހ ްނ ވ ްިއ ާކ ަފއ ަިވނީ ު 143.00ރފ ާިޔ ަގ ެއ ެވަ 2010 .ވ ަނ
.އ ްލ ެގ ޙ ްިއ ާ
ީ.އ ްމ ެ
ައ ަހ ުރ ބ ެ
ސ ވ ުިކ ުނ ެއ ްނ ެމ ޮބ ުޑ ައ ަގކީ ު 145.00ރފ ާިޔ ެއ ެވަ .އދި ެއ ްނ ެމ ަދ ްށ ައ ަގކީ ު 90.00ރފ ާިޔ ެއ ެވ.

2009

2010

ޙި އް ސާ ގެ ބާ ޒާ ރު ގެ ތ ަ ފާ ސް ހި ސާ ބު ( ރު ފި ޔާ އި ން)
140.00

150.00

ޙިއްސާ ވިކުނު އެންމެ މަތީއަގު

145.00

200.00

ޙިއްސާ ވިކުނު އެންމެ ދަށް އަގު

90.00

120.00

އެންމެ ފަހުން ޙިއްސާ ވިކުނު އަގު

143.00

120.00

ނިސްބަތުން އެވްރެޖްކޮށް ޙިއްސާ ވިއްކުނު އަގު

120.30

134.65

އ ަ ހ ަ ރު ނި މު ނު އި ރު މާރ ކެ ޓް ކެ ޕި ޓ ަ ލ ަ އި ޒޭ ޝ ަ ން

769,614,560

645,830,400

އެންމެ ފުރަތަމަ ޙިއްސާ ވިކުނު އަގު
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125

ބޭ ން ކު ގެ ބް ރާ ން ޗު ތ ަ ކާ އި ޑި ޕާރ ޓް މެ ން ޓް ތ ަ އް
އ ަ ދި ގު ޅޭ ނެ ނ ަ މް ބ ަ ރު ތ ަ އް

ހެ ޑް އޮ ފީ ސް

ބް ރާ ން ޗް ތ ަ އް
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ޑި ޕާރ ޓް މ ަ ން ޓް ތ ަ އް
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